
Puu – Yrittäjyys – Innovaatiot 
Tiedetreffit elinkeinoelämälle Alavudella 20.4. 
 
Kutsumme sinut lounaalle ja sen jälkeen kuulemaan ajankohtaisia meidän maakunnan Epanet-
professoreilta ja tutustumaan ihmisiin titteleiden takana. Professorit esittelevät ajankohtaisia asioita 
tutkimuskentältään. Tiedetreffit on vapaamuotoinen tilaisuus, jossa nautitaan seurasta, ruoasta ja 
tietysti istutetaan ideoiden siemeniä puolin toisin. Jutustamisen jälkeen poiketaan bussikuljetuksella 
yritysvierailulle Alavus Ikkunoille. 

Sinua saapuvat kohtaamaan Epanet-professorit Katja Lähtinen (Vaasan yliopisto / liiketaloustiede, erityisesti liiketoiminnan 
kehittäminen, soveltamisalana puurakentaminen) ja Annika Tidström (Vaasan yliopisto / liiketaloustiede, erityisesti yrittäjyys) 
sekä tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen (Tampereen Yliopisto / Johtamiskorkeakoulu. Yritysten innovaatiotoiminta, 
tietointensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS), alueelliset ja paikalliset innovaatioympäristöt, elinkeino- ja innovaatiopolitiikka). 

Paikka Lounas Lounasportaat, tilaisuus Alavus Fasadi, Taitotie 1, Alavus 

Aika 20.4. klo 11 – 14.30 

Ohjelma 

11.00 – 11.50  Lounas yhdessä Lounasportaassa Tiedetreffit tarjoaa lounaan. 

12.00 – 12.15  Tervetuloa 

12.15 – 13.00  Mitä meneillään, mitä tuloillaan – terveisiä yliopistokeskukselta 

                         Lähtinen, Tidström ja Kolehmainen esittäytyvät ja kertovat professuureistaan. 

13.00 – 13.30   Tullaan tutuiksi ja kahvittelua 

13.30 – 14.30   Yritysvierailu Alavus Ikkunoille Bussikuljetus. Paluu Fasadin pihaan. 

Kaarrahan paikalle, vaikka vähän kauempaakin! #eptiedetreffit 
 

 

Professori Katja Lähtinen, Vaasan yliopisto 
Tutkimusala: Puurakentamisen kasvun lähteet.  
= Markkinalähtöisen liiketoiminnan kehittäminen ison mittakaavan puurakentamisessa, asiakkaiden 
päätöksenteko, liiketoimintakonseptit Suomessa ja ulkomailla. Kansallisen ja kansainvälisen kehitystyön 
yhteistyöverkoston rakentaminen. 

 

 

Professori Annika Tidström, Vaasan yliopisto 
Tutkimusala: Pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyky ja strateginen liiketoiminnan kehittäminen. 
= Strategiatutkimus, painopisteenä pk-yritykset. Alueen elinkeinoelämän kehittäminen tutkimuksen avulla. 
Yritysten verkostot, muutosprosessit, kilpailukyky, opetus. 

 

 

Tutkimusjohtaja Jari Kolehmainen, Tampereen yliopisto 
Tutkimusala: Innovaatioympäristöt ja osaamisperustainen alue- ja kaupunkikehittäminen 
= yritysten innovaatiotoiminta, paikalliset ja alueelliset innovaatioympäristöt, elinkeino- ja 
innovaatiopolitiikka 

 

 
Ilmoittaudu viimeistään ma 16.4. kuluessa https://epky.fi/epanet/epanet-ajankohtaista/ 
Järjestäjä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys / Tiedetreffit-hanke sekä Fasadi. 
www.epky.fi – www.fasadi.fi. Lisätietoja Katja Kaataja, 050 433 7930, katja.kaataja@epky.fi 
 
Tervetuloa paikalle kaikki kiinnostuneet kunnat ja yritykset vaikka usean henkilön voimin! Alavus – Töysä – Ähtäri – Soini – 
Lehtimäki – Alajärvi – Lapua – Seinäjoki – Peräseinäjoki –aluetta kutsumme erityisesti mukaan. 


