ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN KEHITTÄMISAAMUPÄIVÄ:

Koillismaan Ruokariihi Kuusamossa 17.4.2018
Tervetuloa elintarvikealan yritysten kehittämisaamupäivään! Koillismaan Ruokariihessä paneudutaan elintarvikealan yritysten
kehittämistarpeisiin ja tulevaisuudennäkymiin. Tilaisuus on suunnattu erityisesti alan yrityksille ja kehittäjille sekä kaupan alan toimijoille.
Tilaisuuden järjestää ELYKE – Elintarvikealan yritysten tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla –hanke yhteistyössä Iin Micropolis Oy:n ja PohjoisPohjanmaan Yrittäjät ry:n kanssa.
Tarjolla on mielenkiintoisia yrityspuheenvuoroja, asiantuntijavetoisia työpajoja sekä verkostoitumista alueen muiden yritysten ja alan kehittäjien
kanssa! Ensimmäinen, syksyllä 2017 Oulussa järjestetty Ruokariihi sai osallistujilta hyvän palautteen!

Ilmoittautuminen
Ilmoittauduthan kehittämisaamupäivään viimeistään 10.4.2018 osoitteessa http://www.oamk.fi/fi/tietoaoamkista/ajankohtaista/?kieli=fi&ak_osio=uutisjuttu&kid=3&id=58211. Tilaisuuden tarkemman ohjelman löydät seuraavalta sivulta. Osallistujilla
on mahdollisuus jatkaa omakustanteisen lounaan kautta klo 13.00 alkavaan Ylijäämäruoka ja –elintarvikkeet hyötykäyttöön –seminaariin.
Molemmat tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

Yritysasiantuntijat
Arja Kastarisella (KTM, International Business and Entrepreneurship) on pitkä kokemus elintarviketeollisuudesta. Hän on toiminut
lähes 20 vuotta kansainvälisessä toimintaympäristössä ja vaihtelevissa rooleissa talous- ja henkilöstöjohdosta vientiin (Panda/Orkla).
Lisäksi hänellä on kokemusta yrityskauppaprosessin hallinnoinnista aina myynnistä integraatioon. Arja toimi Orkla International USA:n
aluevastaavana ennen siirtymistään nykyiseen tehtäväänsä Real Snacks Oy:n toimitusjohtajana. Arjan intohimona on pienten yritysten
kasvu kansainvälistymisen kautta.

Matti Tikanmäki on vuonna 2006 perustetun oululaisen robotti- ja automaatioyrityksen Probot Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hän
on valmistunut sähkötekniikan diplomi-insinööriksi Oulun Yliopistosta ja ehti toimia robotiikan tutkijana Oulun Yliopistolla seitsemän
vuoden ajan ennen täysipäiväistä yrittäjyyttään. Matti on lisäksi kokenut tuotekehittäjä ja henkilökohtaisesti kiinnostunut erityisesti
kasvatusautomaatiosta sekä automaation käytöstä uusissa käyttökohteissa. Probot Oy on parhaillaan mukana mm. Oulun
yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) Labrobot –hankkeessa, jossa yhdistetään poikkitieteellisesti datankäsittelyä, konenäköä,
anturointia, robotiikkaa ja bioteknologiaa elintarvikeketjun tehostamiseen. Tavoitteena on kokonaisvaltainen automaatio- ja
analysointijärjestelmä.

Kasvua elintarvikealalle yhdessä tekemällä!
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Koillismaan Ruokariihi Kuusamossa 17.4.2018
Ajankohta:

Tiistai 17.4.2018 klo 9.30 alkaen

Paikka:

Holiday Club Kuusamon Tropiikki (Kylpyläntie 5, 93600 Kuusamo)

Ohjelma:
9.30-10.00

Ilmoittautuminen ja kahvi

10.00-10.10

Tervetuloa
Tutkimusprofessori Toivo Muilu, Luonnonvarakeskus

10.10-10.35

Verkostoituminen, kasvu ja vienti

Toimitusjohtaja Arja Kastarinen, Real Snacks Oy
10.35-11.00

Robotit – Mihin ne pystyvät ja mitä ne maksavat?
Toimitusjohtaja Matti Tikanmäki, Probot Oy

11.00-11.45

Työpajatyöskentelyä seuraavista teemoista:
• Verkostoituminen, kasvu ja vienti
• ICT:n ja teknologian mahdollisuudet tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisessä

11.45-12.00

Työpajojen yhteenveto. Miten tästä eteenpäin?
• Keskustelun vetää tutkimusprofessori Toivo Muilu, Luonnonvarakeskus (Luke).

12.00

Kiitokset osallistujille!

Kasvua elintarvikealalle yhdessä tekemällä!

