TORSTAI 8.2.2018
SEUTUKAUPUNKIEN MERITEOLLISUUSPÄIVÄ
TELAKKAVIERAILULLA
Paikka:

Forum Marinum, Linnankatu 72, 20100 Turku

Ohjelma:
9:00-9:30

Aamukahvi

9:30-9:45

Tervetuloa! Paavo Laaksonen (SEUTU-ohjelma)

9:45-10:15

Meyer Turun yleisesittely, viestintäjohtaja Tapani Mylly (Meyer Turku)

10:15-10:45

Telakkateollisuuden hankinnat, hankintajohtaja Jorma Holmström (Meyer Turku)

10:45-12:00

Opastettu tutustumiskierros kahdella bussilla Meyerin Turun telakkaan (SEUTUohjelma hoitaa kierroksen kyydit)

12:00-13:00

Lounas ravintola Göranissa (Forum Marinumin yhteydessä)

13:00-13:30

Kokemuksia ja näkymiä meriteollisuudesta kokonaistoimittajan näkökulmasta
hankintajohtaja Sebastian Lagerlöf, Naval Interior Team (NIT)

13:30-14:00

Meriteollisuuden toimijoiden lyhyitä esittäytymisiä (Allstars Engineering Group ja
mahdollisesti muutama muu.)

14:00-14:15

NaviGate-messut 16-17.5. – kansainvälinen meriklusterin kohtaamispaikka,
Projektijohtaja Krista Ahonen

14:15-14:45

Kahvi ja intro merenkulun museon tarjontaan ja etenkin laivanrakennusosuuteen
(Museokäynti on osallistujille ilmainen ja ohjelman jälkeen halukkaat voivat
tutustua tarkemmin museoon.)

14:45-15:30

Meriteollisuuden tietopaketti: mitä alalle aikovan kannattaa huomioida,
Merja Salmi-Lindgren (toiminut mm. Meriteollisuus ry:n toiminnanjohtajana 10
vuotta.)

15:30-16:00

Yhteenveto ja SEUTU-ohjelman tarjoamat mahdollisuudet meriteollisuuteen
liittyen

Telakkavierialulle voi ilmoittautua oheisesta linkistä: https://goo.gl/forms/Z9E7EkBVdQs3LSR72 .
HUOM! Tammikuun puolivälissä kaikki paikat olivat jo varattuja mutta ilmoittautua voi varalle.
Pyydämme jo ilmoittautuneita mahdollisen esteen ilmaantuessa olemaan yhteydessä Paavo Laaksoseen,
jotta osallistujia saadaan varapaikoilta mukaan peruuntumisten tilalle.
Telakkavierailun ohjelma ja ruuat ovat ilmaisia seutukaupunkien ja niiden yritysten edustajille.

Lisätietoja:
SEUTU-ohjelman projektipäällikkö Paavo Laaksonen
paavo.laaksonen[at]suupohja.fi; 040 653 1913
Lisätietoja voit kysyä myös oman alueesi elinkeinopalveluista.

Telakkavierailu on osa seutukaupunkien SEUTU-ohjelmaa (www.seutuohjelma.fi ), jonka yhtenä osana
olemme kartoittamassa yhdessä uusia potentiaalisia meriteollisuuden alihankkijayrityksiä. Työtä
yritysten ja oikeiden kontaktien löytämiseksi tehdään tiiviissä yhteistyössä seutukaupunkien
yrityspalvelujen kanssa.

SEUTU-ohjelmalla olemme keräämässä tuotekorttiluetteloa meriteollisuudesta kiinnostuneista yrityksistä.
Yrityksesi tuotekortin voi käydä täyttämässä täällä: https://goo.gl/forms/7NyXw3bFxoKN7wFq2 .
(Forssan ja Salon alueilla on omat linkit, jotka saa näiden alueiden yrityspalveluista.)
Tuotekortteista tehdään luettelo 2018 alussa ja sitä tullaan jakamaan meriteollisuuden olemassa
oleville toimijoille. Tuotekorttitiedot täyttämällä ei sitoudu vielä mihinkään mutta tarjouspyyntöjä ja
yhteydenottoja voi toki tulla. Tuotekortin täyttämällä saa myös suoraa tiedon tulevista SEUTU-ohjelman
tarjoamista mahdollisuuksista.
Lisäksi SEUTU-ohjelman puitteissa ollaan varattu yhteinen osasto Navigate-messuille 16-17.5.2018
Turussa. Yhteiselle osastolle pääsee 10 seutukaupunkien yritystä esille omalla ständillä pelkän
rekisteröitymismaksun hinnalla (250€/yritys). Nämä yritykset valitaan tuotekorttitiedot täyttäneistä ja
messuosallistumisesta kiinnostuneista yrityksistä asiantuntijaraadin avulla. Myös muut yritykset voivat
olla esillä osaston yhteisessä osiossa ja osallistua muuten messuille. Ennen Navigate-messuja tullaan
järjestämään myös meriteollisuudessa toimimiseen valmistavia tilaisuuksia.

