Green
KnowHow
ympäristöliiketoiminnan kehittämispalvelu
Haluatko tukea yrityksesi ympäristövaikutusten ja -riskien tunnistamiseen?
Eikö aikasi riitä erilaisten selvitysten tekemiseen?
Onko sinulla idea, jota haluat testata luottamuksellisesti?
Etsitkö apua ympäristöosaamisesi kehittämiseen?
Tarjoamme ympäristöliiketoiminnan kehittämispalveluja yrityslähtöisesti,
nopeasti ja toimivasti. Palvelut räätälöidän aina yrityksesi tarpeiden mukaan.

Mentori- ja tuutoripalvelut
Alan opiskelijat ja asiantuntijat
auttavat ympäristötyökalujen
käytössä

Neuvonta
Tuki
100-500 €

Monialainen
opiskelijatuuletus

Ota käyttöösi tiimi, joka muodostetaan eri alan opiskelijoista

Ideointi
Testaus
Pilotointi

Asiantuntijatuuletus

Tiimi ympäristöalan ammattilaisia
auttaa ympäristökysymyksissä

Mentorointi
Sparraus
100-1000 €

Opiskelijoiden
tekemät tutkimukset

Opiskelijat tekevät selvitykset
puolestasi

Kyselyt
Selvitykset
Opinnäytetyöt

100-500 €
Green KnowHow
100-500 €
-ympäristöliiketoiminnan
kehittämispalvelu tarjoaa
yrityksille ja organisaatioille
Projektin aloittaminen on helppoa ja nopeaa! Jo kuukauden
ympäristöaiheisia projekteja,
kuluttua yhteydenotostasi voimme aloittaa projektin.
joita eri alojen ja eri
Sonja Vikberg
Piia Nurmi
oppilaitosten opiskelijat ja
Projektikoordinaattori
Projektipäällikkö
asiantuntijat toteuttavat
040 355 0828
040 355 0931
tilauksesta. Palvelu tuo
paikallisen asiantuntijaverkoston
sonja.vikberg@turkuamk.fi
piia.nurmi@turkuamk.fi
sekä alueen korkeakoulujen
Green KnowHow Turku -yhdistys
opiskelijat yrityksesi käytettäväksi.
edistää
varsinaissuomalaista
ympäristöosaamista.
Palvelu on käynnistetty
Yhdistyksen jäsenenä saat 20 % alennuksen kaikista projekteista!
Green Know-How Turku
-yhdistyksen kanssa
(greenknowhow.fi).
Käytännön toteutusta koordinoi
Turun ammattikorkeakoulu. Tutustu
tehtyihin projekteihin esitteen
takasivulla!

Esimerkkejä projekteista:
Toimeksiantaja: Green Carpet Oy
Markkinaselvitys

“

Green Carpet on vuonna 2009 toimintansa
aloittanut mattohuollon kokonaispalvelua
tarjoava yritys.

Turun AMK:n monialaisen opiskelijaryhmän
tehtävänä oli selvittää kyselyn avulla ympäristöasioiden merkitystä yritysten hankintapäätöksissä.
Kyselyn tulokset esitettiin yritykselle kolmen
kuukauden kuluttua.

Esitys ja työ olivat erittäin mielenkiintoisia ja myös hyödyllisiä.
Opiskelijoiden kanssa tehtyjen projektien kautta yritykset voivat
kehittää ympäristöliiketoimintaansa. Projektit myös tuovat yritykselle
näkyvyyttä ympäristöliiketoiminnassa. Loistava tapa laajentaa yrityksen
verkostoja!
			

Monialainen
opiskelijatuuletus

-Henri Asposalo, toimitusjohtaja / Green Carpet Oy

Toimeksiantaja: Valonia, VarsinaisSuomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus
Green KnowHow toteutti Valonialle ideointi-illan,
jossa pohdittiin, miltä Auton vapaapäivä -tapahtuma voisi näyttää opiskelijoiden näkökulmasta.
Menetelmänä käytettiin tuuletusta, joka tarkoittaa
opiskelijoiden tai asiantuntijoiden vapaata
ideointia toimeksiantajan antamasta aiheesta.

Lisää esimerkkejä toteutuneista projekteista löydät osoitteesta greenknowhow.fi
Projekteja toteuttavat:

KIINNOSTAAKO YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTA?
Ilmoittaudu projektin tekijäksi osoitteessa:
greenknowhow.fi

