
Paikka: Seinäjoki, hotelli Scandic, Kauppakatu 10 

Seminaari: 13.3.2019, 09.00-16.15   

Vierailut lähikohteisiin: 14.3.2019, 08.30 – 16.30 

Puutarhatuotannon uusi kiertotalous eli ArvoBio – hankkeen 

loppuseminaari Seinäjoella kokoaa alan toimijoille ja aiheesta 

kiinnostuneille tietoa ja käytänteitä tuoreeltaan. Lisäksi on 

mahdollisuus verkostoitua ja keskustella asiantuntijoiden kanssa.  

ArvoBio – hankkeen 

loppuseminaari ja 

puutarha-alan 

kiertotalouspäivät 

Seinäjoella 13 – 14.3.2019 

 

Ohjelma: 

09.00-09.30 Aamukahvit tarjolla 

09.30–09.45 Tilaisuuden avaus, 

Timo Taulavuori, Puutarhaliitto 

09.45–10.00 Miten toimialalla 

nähdään sivuvirtojen 

hyödynnettävyys? Jyrki Jalkanen, 

Kauppapuutarhaliitto  

10.00–10.30 ArvoBio-hankkeen 

tuomia ratkaisuja, Tuija Pirttijärvi, 

HAMK 

10.30–11.15 Kuinka paljon 

sivuvirtoja syntyy ja missä? Eeva 

Lehtonen, Luke 

11.15–12.00 Hankkeen caset: 

taloudellinen tarkastelu ja 

ympäristövaikutukset, Katri Joensuu, 

Luke ja Eric Harrison, Luke 

 

 

 

 

 

LOUNAS (omakustanne) 

13.00–13.30 Likaisen 

maatalousmuovijätteen keräys ja 

kierto, Leena Erälinna, TY 

13.30–14.00 Hyönteiset 

sivuvirtojen hyödyntäjänä, Miika 

Tapio, Luke  

14.00-14.30 Biolanin 

puheenvuoro, Hannamaija Fontell, 

Biolan 

KAHVITAUKO 

14.45–15.30 Puutarhatalouden 

sivutuotteet: kannattaako kuivaus? 

Eila Järvenpää, Luke 

15.30–16.15 Kestävämpää 

puutarhataloutta biohiilen avulla, 

Annakaisa Elo, HAMK 

 

 

 

 

Näin teet hyvän 

esitteen 
 

o Pidä mielessä 

kenelle olet 

tekemässä esitettä: 

esitteen sisällön on 

käsiteltävä asioita 

asiakkaan / yrityksen 

päätökseen 

vaikuttavien 

henkilöiden 

näkövinkkelistä. 

o Suosi lyhyitä lauseita 

sekä yksikertaista 

lauserakennetta 

o Selitä vaikeat 

käsitteet auki 

o Kuvat elävöittävät 

esitettä, mutta niiden 

täytyy tukea esitteen 

sisältöä 

o Sopiva pituus: kaksi 

sivua 

o Muistathan, että 

kuvituskuvien täytyy 

olla painokelpoiset  

o Käytä väliotsikoita ja 

ryhmittele niiden alle 

tärkeimmät 

sanottavat asiat ja 

argumentit 

Choose color according to 

the thematic programme. 

Layout =>   

Boreal green bioeconomy 

Innovative food chain 

Blue bioeconomy 

Natural resources 

economy in the society 

Authority and expert 

services 

 

If the subject is not related 

to any of these 

programmes, please use 

cyan or orange.  

 

Cyan and orange are main 

colors of Luke and may 

always be used as 

complimentary colors. 

Valitse esitteen väri 

temaattisen ohjelman mukaan.  

Layout =>  

Pohjoinen vihreä biotalous 

Innovatiivinen 

elintarvikeketju 

Sininen biotalous 

Kestävä luonnonvaratalous 

yhteiskunnassa 

Asiantuntija- ja 

viranomaispalvelu  

 

Mikäli kyse on temaattiseen 

ohjelmaan kuulumattomasta 

toiminnasta käytetään 

turkoosia tai oranssia.  

 

Turkoosi ja oranssi ovat Luken 

päävärejä ja niitä saa käyttää 

aina lisäväreinä. 

Page 1 

Page size is A4. You can 

reduce the size of a slide 

when you print, so that the 

slide can fit on a printed 

page. Select: File/print/scale 

to fit paper  

Sivukoko on A4. Voit 

tulostusvaiheessa asettaa 

sivukooksi ” scale to fit paper” 

jottei reunoista leikkaudu  

mitään pois. Valitse: File/print/ 

“scale to fit paper”  

https://www.hamk.fi/projektit/arvobio-puutarhatuotannon-uusi-kiertotalous/ 



Seuraavan päivän 14.3  

vierailukohteet 

 

Lähtö klo 08.30 hotelli Scandic ja paluu n. 16.30 

samaan paikkaan 

Aamupäivän kohde: 

Panu Ollikkalan sirkkakasvattamo 

Lounas Juustoportilla (omakustanne) 

Iltapäivän kohde: 

Altia, Koskenkorvan tehtaat 

Page 2 

Lisätietoa ohjelmasta: 

Titta Tapiola (titta.tapiola@luke.fi ), puh. 050 453 5069 

 

 

 

https://www.hamk.fi/projektit/arvobio-puutarhatuotannon-uusi-kiertotalous/ 

ILMOITTAUTUMISET  

kumpaankin päivään  

4.3.2019 mennessä: 

https://www.lyyti.fi/reg/ArvoBio_6104  

mailto:titta.tapiola@luke.fi
https://www.lyyti.fi/reg/ArvoBio_6104
https://www.lyyti.fi/reg/ArvoBio_6104

