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Hanketta rahoitetaan REACT-EU 
-välineen määrärahoista osana  

Euroopan unionin COVID19- 
pandemian johdosta toteuttamia toimia.  

 

Muutosjoustavaksi toimivalla strategialla 
seminaarityöpaja ruokaketjun yrityksille  
• Aika: tiistai 14.2.2023 klo 9:00-12:00 
• Paikka: Swingi-kokoustila, Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki 
• Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tilaisuuteen 10.2.2023 klo 15 mennessä täältä.  

Mitä? 
YDIRE-hanke järjestää strategiatyöhön keskittyvän seminaarityöpajan elintarvikeyrityksille 
helmikuussa 2023 Seinäjoen Framilla. 

Tilaisuudessa pääset kirkastamaan yrityksesi visiota, arvoja, missiota ja 
tavoitteita strategiakarttaa hyödyntäen asiantuntijan johdolla. 

Tilaisuuden vetää YDIRE-hankkeen projektinjohtaja, strategiaprofessori, 
Annika Tidström, Vaasan yliopistosta. Annikalla on yli 15 vuoden 
kokemus yritysten ja organisaatioiden strategiakoulutuksesta.  

Miksi? 
Strategiatyöllä on keskeinen merkitys yrityksen menestykselle ja muutosjoustavuudelle. 
Toimiva strategia auttaa yritystä ohjaamaan toimintaa menestyksen kannalta keskeisiin 
asioihin. Työpaja antaa tärkeitä työkaluja yrityksen strategian ja strategisten tavoitteiden 
kirkastamiseen sekä myös strategiseen toimintaan ja strategian johtamiseen. 

Kenelle? 
Työpaja on avoin ja maksuton kaikille Etelä-Pohjanmaan alueen ruokaketjussa toimiville 
yrityksille. Mukaan voi osallistua myös useampi henkilö yrityksestä. Tilaisuuteen on 
mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä (teams), mutta parhaan tuloksen saat 
osallistumassa paikan päälle. 

Lisätiedot 

Annika Tidström, annika.tidstrom@uwasa.fi, p +358 505949421. 

Sydämellisesti tervetuloa mukaan kirkastamaan yrityksesi strategiaa ja tulevaisuuden 
suuntaa!  

Tilaisuus toteutetaan osana YDIRE - yritysten välisen yhteistyön ja digitalisaation  
avulla kohti resilienssiä lyhyissä elintarvikeketjuissa - hanketta, jota  
rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana  
Europan unionin COVID-19-pandemian johdosta  
toteuttamia toimia. YDIRE-verkkosivut. 

Annika 
Tidström

https://forms.office.com/e/pUJwZ34nLy
mailto:annika.tidstrom@uwasa.fi
https://sites.uwasa.fi/ydire/
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Hanketta rahoitetaan REACT-EU 
-välineen määrärahoista osana  

Euroopan unionin COVID19- 
pandemian johdosta toteuttamia toimia.  

 

YDIRE-hankkeen kevät 
Kevään 2023 aikana YDIRE-hankkeessa järjestetään yhteensä neljä ruokaketjun yrityksille ja 
muille toimijoille suunnattua maksutonta tilaisuutta.  

1. Muutosjoustavaksi toimivalla strategialla -seminaarityöpaja yrityksille tiistaina 
14.2.2023 klo 9–12, Seinäjoen Framilla (myös etäosallistuminen). Ilmoittaudu mukaan 
10.2.2023 klo 15 mennessä täältä.  

2. Digikehitystä TKI-yhteistyöllä - ajankohtais- ja verkostoitumistilaisuus SeAMK:in 
Digital Business Lab -tilassa, tiistai 21.2.2023 klo 9–12 (myös etäosallistuminen). 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen täältä.  

a. Tilaisuudessa esitellään mm. SeAMK:issa toimivan Digital Business Labin 
toimintaa ja palveluja lähiruokayritysten digitalisaation kehittämiseen sekä 
kansallista Food Data Finland -kasvumoottorihanketta. Ohjelma tarkentuu 
myöhemmin. Lisätiedot: hanna.merilainen@seamk.fi. 

3. Lähiruokapäivä Etelä-Pohjanmaalla tiistaina 4.4.2023, Seinäjoen Framilla (vain 
paikan päällä) 

a. Aamupäivä klo 9–12: Yhteistyön avulla kohti menestystä -lähiruokatoimijoiden 
yhteistyö- ja verkostoitumistyöpaja. (YDIRE-hankkeen järjestämä tilaisuus). 
Työpajassa pohditaan konkreettisesti erilaisia yhteistyötapoja ja -
mahdollisuuksia lähiruokayrittäjien ja muiden alan toimijoiden välillä. 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen avataan myöhemmin. Lisätiedot: 
hanna.merilainen@seamk.fi 

b. Iltapäivä klo 14–16 Lähiruokatreffit – tuottajat ja ostajat kohtaavat pikatreffi-
tapaan. PREMIUM-hankkeen järjestämä tilaisuus, lisätiedot ja yhteydenotot: 
elina.huhta@seamk.fi  

4. Kansainvälinen webinaari: Kestävää lähiruokaa pohjoismaissa huhtikuussa 2023  

a. Ohjelma ja aikataulu täsmentyvät myöhemmin. Lisätiedot: 
silvia.gaiani@helsinki.fi  

Seuraa YDIRE-hankkeen toimintaa ja tapahtumia sosiaalisessa mediassa: 

• Twitter: YDIRE TWITTER 

• LinkedIn: YDIRE LINKEDIN    

https://forms.office.com/e/pUJwZ34nLy
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MKeDjkYa7UCHlx0tmMrC0Tds2ZOeX3hHqKniV-7rBEdUMVlPSklHMTJSM0dHU01XUVdWQzRORUs3TC4u
mailto:hanna.merilainen@seamk.fi
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https://www.linkedin.com/company/78774793/
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