Tiedet reffit Joensuussa 26.9.2018

M etsävaroista modernia liiketoimintaa
Tervetuloa seuraamaan tiedetreffejä ja keskustelemaan metsävarojen hyödyntämisestä
modernissa liiket oiminnassa. Mit ä t ut kimuksella on t arjota liiketoiminnan kehitt ämiseksi?
Kuule käytännön esimerkkejä jo toteutuneista ratkaisuista. Verkostoidu alan johtavien
asiantuntijoiden kanssa!
Aika: 26.9.2018 klo 9 - 16
Paikka: Karelia AM K:n auditorio Lite 100, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
Ohjelma
8:30

Aamukahvit ja posterinäyttely

9:00

Avaussanat , Ulla Asikainen, Karelia AM K

9:15 – 11:30

M etsävaratieto nyt!
Valtakunnan metsien inventointi, Sakari Tuom inen, Luke
Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin, Henri Vanhanen, Luke
Forest management invent ory using drones in Finland and Russia,
Eugene Lopat in, Luke
Virtuaalimetsä, Veikko M iettinen, Joensuun tiedepuisto
Lounastauko

12:30 – 14:00

M etsävaratiedosta liiketoimintaa
M et sävarat iedon hyödynt äminen kansainvälisessä liiketoiminnassa,
Tuomo Kauranne, Arbonaut Oy
Luonnontuotteista uutta liiketoimintaa - uusia tuotteit a metsästä,
Jukka Tikkanen, UEF
M et sävaratiedost a sähköisiä palveluit a, Janne Nissinen, M et sä Group
Kahvit auko

14:30 – 15:45

M iten luodaan pöhinää metsätiedon ympärille?
Elinvoimaa digit aalimet säst ä – DigiELM O, Leena Leskinen, M et säkeskus
M et sävarat iedon t ulevaisuuspaneeli
Janne Nissinen, Leena Leskinen, Tuomo Kauranne ja Sakari Tuominen

15:45 – 16:00

M oderaat torin yht eenvet o/ Loppusanat Karelia

Tiedet reffien t avoit t eena on luoda avoimia koht aamispaikkoja ja sähköisiä kanavia t ut kimuksen,
koulut uksen ja t yöelämän vuorovaikut ukselle.
Tiedet reffit järjest ää Opet us- ja kult tuuriminist eriön rahoit t ama DLB – Digit alisaat iolla luonnonvarat
biot alout een -hanke, jossa ovat mukana Luonnonvarakeskus Luke ja kaikki suomalaiset luonnonvaraalan opet usta ant avat ammat t ikorkeakoulut .

Jos osallist ut tapaht umaan paikan päällä, ilmoit t audu viimeist ään 19.9.2018 mennessä:
https:/ / ww w.webropolsurveys.com/ S/ 5EA849C6206266A6.par
Tapahtum aa voi seurata myös ilman ilmoittautumista verkon välityksellä osoitteesta:

ht t p:/ / connect .funet .fi/ karelia_host 1

Lisätietoja:
Ari Talkkari, yliopettaja, 050 349 7199, etunimi.sukunimi@karelia.fi, Karelia-ammattikorkeakoulu
Erkki Vasara, t ut kija, 040 069 9209, et unimi.sukunimi@luke.fi, Luonnonvarakeskus LUKE

