
 

 

11.00-11.30 
Kuituhampputuotteiden ja markkinoiden kehittäminen Suomessa 
Mikko Neuvo – toimitusjohtaja, HempRefine Oy  

Jo tuhansia vuosia viljelty kuituhamppu tekee uutta tulemistaan mm. öljypohjaisia 
muoveja korvaavana biokomposiittina. Kuituhamppua jalostavan HempRefine Oy:n 
Mikko Neuvo tuntee kuituhampun mahdollisuudet Suomessa.  

 
11.30-12.00  
ZERO WASTE – tavallisen kuluttajan pienet askeleet ekologisempaan 
elämäntyyliin 
Roosa Blom – bloggaaja, yrittäjä 

Yrittäjä, suunnittelija ja ekologisen kuluttamisen puolestapuhuja. Roosa Blom 
bloggaa ekologisesta ja eettisestä kuluttamisesta sekä suunnittelee kierrätetyistä 
turvavöistä laukkuja ja kukkaroita omaa nimeään kantavalle yritykselleen. 

 

10.30-10.55  
Ekologinen ja ympäristöystävällinen tuote- ja palvelusuunnittelu 
Janika Holm – liiketoiminnan ja palveluiden kehittäjä 

Palvelumuotoilua ja asiakasnäkökulmaa liiketoiminnan ja palveluiden 
kehittämiseen. Janika Holm on tehnyt yhteistyötä IvanaHelsingin kanssa ja tietää, 
miten luovia aloja profiloidaan ja yrityksen ilmettä kehitetään. 

 

Kiertotalous tuo mahdollisuuksia uusille liiketoiminnan avauksille, omien kulutustottumusten 
tarkastelulle sekä täysin uudenlaiselle ajattelulle. Alan asiantuntijoiden kertovat, mitä näkymiä 

kiertotalous voi tarjota ja miten siitä saadaan kannattavaa liiketoimintaa.  
Klo 10.00 tilaisuuden avaa Heidi Talvilahti 

10.05-10.30  
Yritysyhteistyö puulaaksossa/Yritysyhteistyö kiertotalouden mahdollisuutena 
Anita Saarelainen – Artranta ry:n toiminnanjohtaja 

Johtamisen, myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. Pitkän linjan yrittäjänä sekä 
muotoiluyhdistys Artranta ry:n toiminnanjohtajana Anita Saarelainen tuntee 
muotoilun tärkeyden yritysten tuotekehityksessä.  

Kiertotaloudesta luovaa liiketoimintaa –seminaari 
Lauantaina 15.9.2018 Klo 10 – 12 

Biotalouskampus, Tuumalantie 17, Saarijärvi 
 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seminaariin on vapaa pääsy. 

 
Järjestäjät: Luova kiertotalous (ESR) ja BLOOM (H2020) –hankkeet  

 



 

 

Luova kiertotalous 

Luova kiertotalous –hanke kehittää Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja ammatti-
korkeakoulun opiskelijoiden kiertotalousosaamista, siihen liittyvää innovointi- ja tuote-
kehitystaitoja sekä työelämässä tärkeitä tiimiyrittäjyys- ja työelämäyhteistyövalmiuksia. 
Koulutuksissa ja työpajoissa sekä oppilaitos- ja yritysvierailuilla tutustutaan biomateriaaleihin, 
tuotekehitysyhteistyöhön sekä nykyaikaisiin valmistusmenetelmiin ja ohjelmistoihin. 

Hankkeen toteuttajana on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajana Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu. Luova kiertotalous –hanke toteutetaan vuosina 2017-2020 ja sen 
rahoittaa ESR-sosiaalirahasto. 

 

BLOOM 

Eurooppalaisen BLOOM-projektin tavoitteena on edistää vuoropuhelua kansalaisten, 
yritysten ja tutkijoiden kesken. Se pyrkii lisäämään ihmisten tietoisuutta tämän päivän 
biotaloudesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista muun muassa jakamalla tietoa uusista 
biotuotteista.   

BLOOM-projekti saa rahoituksensa EU:n Horizon 2020 –ohjelmasta ja se toteutetaan vuosina 
2017-2020. Projektin toteutusta Suomessa koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

 
     

 


