RAKENNAMME KASVUN
EKOSYSTEEMIN
SEITSEMÄSSÄ
MAAKUNNASSA
Oma projektinne kasvuun
Etenkin vihreisiin siirtymiin on nyt on
avautumassa reilusti hankerahoituksia
kasvuun. Kasvuun kiertotaloudella. Markkina
kasvaa nopeasti. Matkailussa ja muotoilussa.
Kaupassa ja kahviloissa. Tuotannossa ja
teollisuudessa. Sinulla voi olla oma projekti,
ympäristömerkki tai uusi palvelutuote. Tai
voimme luoda sen yhdessä. Kasvun eväiksi.

Asiantuntijat apunasi
Saat projektillesi sparraajan. Huippuasiantuntijan. Kaksi päivää konsultointia juuri
Sinulle. Konsultointia kädet savessa.
Yhdessä tekemällä. Lopputuloksena vaikka
hankehakemus tai ympäristösuunnitelma.
Tuote jo käytännössä kokeiltuna.

Yhdessä rakentaen
Kohtaamme toisemme verkossa.
Mielenkiintoiset yritykset hakemassa kasvua
kiertotaloudesta. Kymmenenä päivänä
yhdessä ekosysteemiä rakentaen ja kokoajan
samalla tehden. Huippukouluttajien johdolla
rakennamme yhteisen kartan kasvuun.
Näkyväksi ainakin Eurooppaan ja malliksi
maailmalle.
Olen Juha Palin. Johdan tätä ekosysteemiä ja tahdon
mukaan erilaisia yrityksiä. Ota yhteyttä minuun ja
katsotaan yhdessä mitä tämä teille tuo!
puh. 045 262 0983 juha.palin@tamora.fi

Yrittäjä Ari Yrjölä
Rakentaa kasvua
ekologisesta
matkailusta. Yhtenä
päivänä hän hankki
vanhan hirsikehikon.
Huipputason muotoilulla
siitä syntyi Villa Vellamo.
Kiertotaloutta jos jokin.
Kasvua vailla vertaa.
Tule mukaan tarinaan.
FT Karl-Erik Michelsen
Innovaatioiden ja kasvun
professori LUTista.
Yrittäjä Joroisista.
Kiertotalouden ja kasvun
äärellä työssä ja vapaalla.
Muotoilija Saara Utti
Yritysten kasvun buustaaja,
intohimona uudet
palveluinnovaatiot ja niiden
kaupallistaminen. Osaa
rakentaa luonnosta uusia
palvelutuotteita, muotoilla
matkailua, teollisuutta ja
buustata vaikka
pienpanimon
kiertotalouden kasvuun.
KTM Asko Mononen
Kasvu kiertotaloudella
voi olla vaikka verkkokauppa. Mononen osaa
digimarkkinoinnin ja
kansainväliset markkinat.
Buustaa kasvuun ja näkee
ihmeesti mahdollisuuksia.
DI Jussi Mäkinen
Kiertotalouden konkari,
biotalous, teollisuuden
sivuvirrat ja cleantech. Ihan
siellä ytimessä. Tuntee
myös rahoituksen maailmat.

Kasvua kiertotaloudella
Kiertotalous on tulevaisuuden liiketoimintaa, jota tehdään Suomessa jo tänään. Globaali
siirtymä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta on suomalaisille yrityksille mahdollisuus laajentaa
liiketoimintaansa uusille markkinoille ja ratkaista aikamme suurimpia haasteita.
Se on myös mahdollisuus olla rakentamassa Euroopan elpymistä koronasta ja suurin painotus
siinä on juuri vihreissä siirtymissä. Nyt on hetki kasvaa. Tartu siihen.

Koulutusta seitsemän maakunnan ekosysteemissä,
yrityskohtaista konsultointia ja omat projektit
Yrityskohtainen kasvustrategian kirkastaminen, toimeenpanon suunnittelu ja tuki.
Yhdessä tehty kasvustrategia ja projektit suoraan yrityksen arkeen.
Yrityksellä voi olla oma kiertotalousprojekti valmiina tai me autamme etsimään sen.
Kiertotalousliiketoiminnassa kasvuun liittyvät ratkaisut, riskit ja rooli ekosysteemissä
linkittyvät tiiviisti osaksi yrityksen liiketoiminnan kokonaisuutta. Tavoitteena on tämän
kokonaisuuden rakentaminen loogiseksi osaksi muuttuvaa ja nopeasti uusia
mahdollisuuksia tarjoavaa liiketoimintaympäristöä.
Ohjelma toteutetaan viitenä moduulina, joista jokainen sisältää kaksi koulutuspäivää
työpajoissa. Lisäksi teemme töitä yhteiskehittämisen alustoilla verkostoitumisen tueksi ja
välineiden konkretisoimiseksi.
tammikuu 2022-toukokuu 2022

Monipuoliset asiantuntijat
Asiantuntijamme ovat huippuja! Kasvun asiantuntijoiden lisäksi esim. rahoitusalan
asiantuntijoita, yrityslabrojen pyörittäjiä, palvelumuotoilun mestareita, asiakaskokemuksen
ymmärtäjiä, verkkokaupan ja kansainvälisen kaupan osaajia.
FT Karl-Erik Michelsen
Professori, yrittäjä, kasvuun
johtaja yrityksen
hallituksessa ja mukana
myös Koneen tarinassa.

Muotoilija Saara Utti
Yritysten kasvun buustaaja,
uudet palveluinnovaatiot ja
niiden kaupallistaminen
intohimona.

DI Jussi Mäkinen
Kiertotalouden konkari,
biotalous, teollisuuden
sivuvirrat. Innovaatioenkeli
ja yritysten sparraaja.

KTM Asko Mononen
Kansainvälisyyden,
asiakkuuksien johtamisen,
markkinoinin ja koulutuksen
kehittämisen asiantuntija.
Hän on sparrannut
kymmeniä yrityksiä
menestykseen yli koronan.

Tee paras tulevaisuusinvestointisi ja varaa paikkasi heti!

Kenelle ja missä?

KASVUA
KIERTOTALOUDELLA!

Yrityksille seitsemässä maakunnassa: Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla,
Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, KeskiPohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Eri alojen
yrityksille, jotka haluavat kasvaa tässä vihreiden
siirtymien maailmassa.

Miten?

1

KASVUN EDELLYTYKSET
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISSA

Korona kiihdytti toimintaympäristön
muutoksia. Vihreät siirtymät ovat
itsestäänselvyyksiä ja avaavat mahdollisuuksia.
Suomen vahvuudet ovat yhtäkkiä
kansainvälisiä vetovoimatekijöitä.

2

Diginä 24.-25.1.2022
KASVUN ELEMENTIT ALUSTOILLA JA
EKOSYSTEEMEISSÄ

Kiertotalous luo mahdollisuukisa ja uusia kasvun
elementtejä alalle kuin alalle. Ekologinen
matkailu, silmälasit vinyylilevyistä, designiä ja
ruokatuotantoa. Mitä ne ovat meille?
Diginä 28.2-1.3.2022

Miten pääsen mukaan?

3

KASVUN KEINOT - IHAN ITSE VAI VAHVASTI
VIVUTETTTUNA?

Kannattavan vakaan kasvun keinot avautuvat rahoitushaut, miten edetä niissä?
Kasvun vahvat voimavarat ja kehittämisen
muodot.

4

Diginä 28.-29.3.2022
KASVUN KARIKOT - VARAUTUMINEN JA
VÄISTÖT

Riskianalyysit - mikä on pahinta mitä voi
tapahtua? Entä parasta? Kasvun karikot ja
kultasuonet, tiedolla ja taidolla. Millaisin uusin
palveluin ja tuottein? Ketterät kokeilut.
Diginä 25.-26.4.2022

5

TAHTO JA TEOT RAKENTAVAT KASVUN
TODEKSI

Markkinointiviestintä ja kustannustehokas
digimarkkinointi. Miten meistä tiedetään ja
mitä saavutetaan.
Diginä 23.-24.5.2022

KYSY LISÄÄ!

Eri alojen yritykset ympäri läntistä suuraluetta
katsovat omia, alueen ja koko Suomen mahtavia
vahvuuksia ja toimintaympäristön muutoksia,
avautuvia rahoituksen mahdollisuuksia,
muuttuneita asiakkaiden arvoja ja rakentavat
kasvun yhteistä karttaa. Taitavien, kokeneiden
asiantuntijoiden johdolla, mutta ennen kaikkea
omaa osaamista yhdistäen, toisilta oppien.
Rakennamme yhdessä ekosysteemiä, ehkä
useampaakin. Sellaista, joka näkyy kunnolla
Eurooppaan ja laajemmin maailmalle. Vahvana
kasvuun.

Ilmoittaudu heti!
Viimeistään 31.12.2021

Jukka Ojala
Juha Palin
jukka.ojala@ely-keskus.fi juha.palin@tamora.fi
p. 0295 036 204
p. 045 262 0983

Ota heti yhteyttä Juha Paliniin. Hän katsoo
kanssasi projektisi ja oman karttasi miten
parhaiten hyödyt tästä hankkeesta. Asetatte
tavoitteet. On se sitten uusi palvelutuote,
ympäristösertifikaatti, liikevaihdon
kaksinkertaistaminen, uudet markkinat.
Katsomme, miten pystyt käyttämään aikaasi.
Teitä voi olla kaksikin. Luomme projektin ja siitä
se sitten alkaa. Työskentelet sen ympärillä
digitaalisessa ympäristössä yrityksesi omassa
työhuoneessa, koko ajan vuoropuhellen. Kaikki
materiaali jää Sinulle. Valmiina käyttöön.
ELY-keskus maksaa 70 % ja yrityksen
maksuosuudeksi jää 30 %
eli 1590 euroa + alv/osallistuja. Se on investointi,
jolle laskemme yhdessä takaisinmaksuajan jo
projektia suunniteltaessa. Se on ohjelmaa
lyhyempi.

