Nyt on hetki kasvuun. Tartu siihen.
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,
siinä suurin painotus on juuri vihreissä siirtymissä.

Koulutusta seitsemän maakunnan ekosysteemissä ja
yrityskohtaista konsultointia kiertotaloudella kasvuun

Yrityskohtainen kasvustrategian kirkastaminen, toimeenpanon suunnittelu ja tuki arkeen.
Yhdessä tehty kasvustrategia, mikä ohjaa koko yrityksen toimintaa ja auttaa valintojen
tekemisessä. 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. Lisäksi
teemme töitä yhteiskehittämisen alustoilla verkostoitumisen tueksi ja välineiden
konkretisoimiseksi.
Syyskuu 2021-helmikuu 2022

Tee paras tulevaisuusinvestointisi ja varaa heti paikkasi!

Kolme varttia kiertotaloudella kasvun edellytystesi etsintää
Jos et vielä heti ilmoittautunut ota
ihmeessä asiantuntija käyttöösi
kolmeksi vartiksi. Hän löytää kanssasi
kasvun edellytykset, ehkä sieltä mistä et
olisi huomannut etsiä.

FT Karl-Erik Michelsen
Professori, kartanon isäntä,
kasvuun johtaja yrityksen
hallituksessa ja vaikka
Koneen tarinassa.

Tämä kasvun edellytysten analyysi toimii
loistavana pohjana suunnitellessasi
yrityksesi tulevaisuutta. Samalla toteat
onko tämä ohjelma sinua varten.

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

kesä- ja elokuussa 2021

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

Miten kiertotaloudella kasvetaan - webinaari 23.6. klo 17
Kiertotalous yrityksen kasvun pohjana - millaisia onnistumisia on saatu, miten ne
on tehty?
Asiantuntijoina Karl-Erik Michelsen ja Jussi Mäkinen
Kysy myös tilauswebinaaria!

KIERTOTALOUS
LIIKETOIMINNASSA
- KASVUUN
JOHTAMINEN
SYKSYSTÄ 2021

1
2

KASVUN EDELLYTYKSET
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISSA

Muuttuva toimintaympäristö avaa
uusia mahdollisuuksia
kiertotaloustoiminnalle. Kasvun
mahdollisuudet Länsi-Suomen
alueella.
Diginä 27.-28.9.2021
KASVUN ELEMENTIT ALUSTOILLA JA
EKOSYSTEEMEISSÄ

Kasvun elementit ja kriittiset
menestystekijät sekä asiakkuudet,
verkostot, kumppanuudet ja
kasvutahto

Kenelle?

Koulutus on suunnattu kiertotalousliiketoiminnasta kasvua hakeville pk-yrityksille
seitsemässä maakunnassa: Satakunnassa,
Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, KeskiSuomessa, Etelä-Pohjanmaalla, KeskiPohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Asiantuntijat:

Filosofian tohtori Karl-Erik Michelsen on
professori kauppatieteiden laitoksella LUTissa
ja tuntee erittäin hyvin yritysten kasvuun
johtamisen haasteet myös kansainvälisillä
kentillä. KTM Asko Mononen on yrityslabran
vetäjä ja auttaa yrityksiä kasvamaan
elinkaaren eri vaiheissa myös kansainvälisesti.
Molemmat ovat myös monipuolisia yrittäjiä.
Lisäksi muun muassa kiertotalouden ja
biotalouden asiantuntija DI Jussi Mäkinen ja
muotoilija ja yrittäjä Saara Utti, kuka on
rakentanut kymmenille yrityksille siltoja yli
koronan.

Diginä 26.-27.10. 2021
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KASVUN KEINOT - IHAN ITSE VAI VAHVASTI
VIVUTETTTUNA?

Kannattavan vakaan kasvun keinot
kiertotaloudessa. Kasvun vahvat
voimavarat ja kehittämisen muodot.
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Diginä 25.-26.11.2021
KASVUN KARIKOT - VARAUTUMINEN JA
VÄISTÖT

Riskianalyysit - mikä on pahinta, mitä
voi tapahtua? Kasvun karikot ja niiden
välttäminen, tiedolla ja taidolla.
Diginä 17.-18.1.2022
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TAHTO JA TEOT RAKENTAVAT KASVUN
TODEKSI

Markkinointiviestintä kasvun
mahdollistajana. Tahto muuttuu
tiedolla ja teolla todeksi.
Diginä 21.-22.2.2022

Kysy lisää:
Suvi Niemeläinen
suvi.niemelainen@tamora.fi
p. 050 461 9163

Miten?

Ohjelman runko muodostuu viidestä kahden
päivän moduulista, joiden sisällöt Karl-Erik
Michelsen ja Asko Mononen muotoilevat
yhdessä yritysten ja tiiminsä kanssa.
Yhdestä yrityksestä voi olla mukana yksikaksi henkilöä. Osallistujat työskentelevät
yhdessä digitaalisessa ympäristössä. Se on
rakennettu todellisten digitaalisten
ympäristöjen mukaisesti luoden materiaaleja,
jotka jäävät yritysten käyttöön myös
valmennuksen jälkeen. Yritys muotoilee
esimerkiksi oman kasvun strategiansa ja
ryhtyy toteuttamaan sitä jo valmennuksen
aikana.
Valmennusta tuetaan konsultoinnilla.
ELY-keskus maksaa 70 %, yrityksen
maksuosuudeksi jää 30 %
eli 1590 euroa + alv/osallistuja.

Ilmoittaudu
22.9. mennessä

