Uutiskirje, elokuu 2019
Tervehdys
Kesälomakausi on ohi ja nyt on palattu työpaikoille. Kesän aikana Pirkanmaan Elykeskuksesta saatiin mukavia uutisia, kun hankkeen jatkoaikahakemus hyväksyttiin.
Biobisnestä Pirkanmaalle hankkeen toiminta jatkuu vielä ensi vuoden keväälle.
Hankkeen tavoitteet ja toiminta jatkuu saman sisältöisenä - päätavoitteena on
uusituvan energian edistäminen Pirkanmaalla.
Alapuolelta löydät tietoa hankkeen tulevista tapahtumista - lisää tapahtumia
päivitetään koko ajan hankkeen sivustolle; biobisnesta.fi/ajankohtaista/
• Voit myös tilata toiveidesi mukaisesti räätälöidyn energiatapahtuman omalle
paikkakunnallesi
• Mikäli uusiutuva energia kiinnostaa tai olet suunnittelemassa energiainvestointia
ole yhteydessä meihin
Tervetuloa mukaan hankkeen tapahtumiin!
tv. Mikko Tilvis

Ekoenergiaretkeily - 29.8.
Retkeilyllä aikana tutustumme pientuulivoimalaan, nykyaikaiseen hakelämmitykseen
sekä aurinkoenergiaan Länsi-Pirkanmaalla. Järjestelyt on tehty yhteistyössä
Ekokumppanit Oy:n kanssa. Retkeily tehdään linja-autolla Tampereelta. Linjaautokuljetus käteismaksuna 10 € ja omakustanteinen lounas Frantsilan kehäkukan
ravintolassa 10 euroa.
Ilmoittaudu tästä >>

Biokaasua Pirkanmaalle - 8.10.
Biokaasu on yksi tulevaisuuden puhtaimmista polttoaineista. Paikallisesti tuotettu
biokaasu lisää maakunnan aluetaloutta ja nostaa energiaomavaraisuutta. Millä
keinolla Pirkanmaan biokaasutuotantoa voidaan kehittää ja tukea? Mitkä ovat
suurimmat esteet biokaasuntuotannossa ja miten koko tuotantoketju saadaan
taloudellisesti kannattavaksi?
Eri ministeriöiden edustajat välittävät hallituksen terveiset ja edistämiskeinot.
Biokaasualan sidosryhmät tuovat keskusteluun käytännön näkökulmaa. Tapahtuma
järjestetään yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.
Ilmoittaudu tästä >>

KoneAgria + Versowood - 10.-11.10.
Versowood:illa pääsemme näkemään puurakenteisten siltojen tuotantolaitoksen sekä
pellettitehtaan. Illaksi matkataan Peurungan kylpylähotellin, jossa yöpyminen. Toisena
päivänä tutustutaan perinteiseen KoneAgria näyttelyyn.
Ilmoittaudu tästä >>

Green Economy - Metsäseminaari Portugalissa 22. – 23.10.2019
Kansainvälistä biotalouspotkua Pirkanmaalle -hanke järjestää seminaarimatkan
Portugaliin. Seminaarissa tutustutaan metsien käsittelyyn, luonnonsuojeluun ja
luonnonpuistoihin sekä matkailuun Portugalissa. Seminaari on suunnattu biotalous- ja
luontopalvelualan yrityksille. Seminaari on maksuton, joten osallistujat maksavat vain
varaushetken mukaiset lentoliput ja hotellimajoituksen ( 500-800 €).
Muutama paikka vielä jäljellä; Lisätietoja >> Mikko

Yhteystiedot
Mikäli haluat keskustella energia-asiantuntijan kanssa tai haluat järjestää
energiatapahtuman paikkakunnallasi niin ole yhteydessä!
Mikko Tilvis, mikko.tilvis@metsakeskus.fi p. 050 327 0950
Juha Hiitelä, p. 045 676 7340

Yhteistyöyritykset

