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OSALLISTUJAT

Interreg Nord -hanke GRUDE – Green Rural Economy 
järjestää virtuaalisen Greennovation Campin, jossa 
pääsemme kuulemaan inspiroivia 
asiantuntijapuheenvuoroja hyvistä käytänteistä, 
kokemuksista ja tulevaisuuden trendeistä. Tilaisuudessa 
saamme mahdollisuuden keskustella ja ideoida yhdessä 
muiden, eri aloja edustavien osallistujien kanssa.

Tilaisuuden osallistujat tuleTilaisuuden osallistujat tulevat kaikilta hankealueilta 
(Ruotsista, Norjasta ja Suomesta) ja työskentelykielenä on 
englanti. Greennovation Camp on erinomainen tilaisuus 
uusien arvokkaiden verkostojen luomiseen. Kotiinviemisinä 
osallistujat saavat myös uusia ideoita kiertotalouden 
toimenpiteiden käytännön toteuttamiseen kotikunnissaan. 

Kuinka arktiset maaseudun yhteisöt toimivat 
kestävästi hyödyntäen kiertotaloutta? 

Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi   
 tapahtumaamme julkisen sektorin 
  edustajat ja yrittäjät, tutkijat ja 
   opiskelijat. Työskenteletkö tai 
     opiskeletko kestävän 
      kehityksen, vihreän talouden 
              tai kiertotalouden teemojen 
        parissa nyt tai ehkä 
         tulevaisuudessa? Tule 
          mukaan keskusteluihin
           ja tiedonvaihtoon! 



ASIANTUNTIJAMME

Laura on ollut mukana useissa hankkeissa ja palkittu useilla palkinnoilla
kestävään kehitykseen liittyen. Laura johtaa GRUDE -projektin ulkoista
analyysiä etsien esimerkkejä Pohjoismaiden ja Euroopan Unionin
kiertotalouden parhaista käytänteistä alueilla ja kunnissa. Raportti
tarkastelee: Mitä kunnat tarvitsevat tänä päivänä kehittämistyöhönsä?
Millaisia työkaluja ja menetelmiä voidaan tulevaisuudessa käyttää
kiekiertotalouden ympärillä tapahtuvaan kehittämistyöhön? Millaisilla
panostuksilla saavutetaan parhaat tulokset

Kestävän kehityksen konsultti
Laura Vidje

Vuonna 2018 Ruotsin hallitus muodosti kiertotalouden delegaation
tukemaan kansallista siirtymää kiertotalouteen. Weine esittelee
aikaisemmin vuonna 2020 julkaistun Ruotsin kansallisen kiertotalous-
strategian ja kertoo hankintaan liittyviä esimerkkejä kuntien tarpeisiin.
Weine toimi aiemmin Avfall Sverige yhtiön toimitusjohtajana ja
nimitettiin yhdeksi Ruotsin tärkeimmistä ympäristövaikuttajista Aktuell
Hållbarhet -lehden toimesta vuonna 2019.Hållbarhet -lehden toimesta vuonna 2019.

Ruotsin kiertotalouden delegaati
Weine Wiqvist

Micropolis luotsaa Suomen ilmastotyön edelläkävijäkunta Iitä ja etsii
ratkaisuja pohjoisen vihreälle kasvulle. Euroopan komissio palkitsi
Micropoliksen parhaasta alueellisesta ilmastotyöstä RegioStar
Awardilla 2017 ja samana vuonna Pohjoismainen Ministerineuvosto
nosti Iin yhdeksi Pohjoismaiden parhaista biotalousesimerkeistä.

Kehittämisyhtiö Micropolis Oy:n toimitusjohtaja
Leena Vuotovesi

Kiertotalouteen siirtymiseen liittyy monia tuntemattomia vaikutuksia, 
mutta erilaisten mallien avulla voimme luoda käsityksen 
mahdollisuuksista. Ilmasto- ja ympäristöministeriöt ovat rahoittaneet 
Avfall Norge Virkenin, LO:n ja SINTEF:n aloittaman tutkimuksen, jolla 
selitetään Norjan kiertotalouden potentiaalinen arvovaikutus ja 
työllisyyteen vaikuttavat tekijät.

Kiertotalouden johto, SINTEF
Susie Jahren



GRUDE – green rural economy on kolmevuotinen alueiden
välinen InterregNord -hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa ja
tukea arktisten maaseutujen siirtymää kohti vihreää kiertotaloutta.

www.grudeproject.eu

YHTEYSTIEDOT

ILMOITTAUDU:

OHJELMA(CET)
08:30 - 08:55 Päivän aloitus ja tutustumista kahvikupin äärellä
09:00 - 10:25 Asiantuntijapuheenvuorot, paneelikeskustelu ja Q&A
- Leena Vuotovesi, (FI): Kamppailu ilmastonmuutosta vastaan ja taloudellinen hyöty

- Laura Vidje (SWE): Kurkistus alueiden ja kuntien kiertotaloustoimintojen ulkoiseen

analyysiin

- Susie Jahren (NOR): Uusia työpaikkoja ja tuloksia Norjan kiertotaloudesta

10:30 - 11:00 10:30 - 11:00 Luova lämmittely ja verkostostoitumista
11:00 - 11:50 Lounas – Kokoushuone on avoinna kaikille jotka haluavat juttutuokion
lounaan parissa

12:00 - 13:30 Ideointia ryhmähuoneissa
13:30 - 14:25 Esitykset ja keskustelu
14:30 - 14:50 Asiantuntijapuheenvuoro ja Q&A
- Weine Wiqvist (SWE): Kiertotalouden kansallinen strategia

14:5014:50 Päivän yhteenveto
15:00 Greennovation Camp – tilaisuuden päätös

https://forms.gle/AejrRA1JWPqnjQVRA
www.grudeproject.eu
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