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Pääkirjoitus

Talvi 2005

Kehittämistyön
lähitulevaisuuden
haasteet
Satakunnan tulevaisuudesta on hyvinkin toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Työttömyyden säilyminen korkealla tasolla ja jatkuva muuttotappio
ovat omalta osaltaan synkentämässä monen näkemystä tulevaisuudesta. Satakuntalaisen koulutussektorin vahvistuminen antaa puolestaan uskoa erityisesti muuttotappion hillitsemiseen. Muuttovoittoiseksi alueeksi siirtyminen edellyttää elinkeinoelämän kykyä ja tarvetta osaavan työvoiman rekrytointiin.
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Nimitykset
”Satakunnan metallipäivä”
-metalliteollisuuden
yhteistyöseminaari
Vapaita toimitiloja
teknologiakeskus Pripolissa

Satakunnan näkökulmasta yksi uhkatekijä on se, että eräiden keskeisten toimialojen toimintavolyymistä merkittävää osaa koskevat päätökset tehdään maakunnan
ulkopuolella, osin jopa ulkomailla. Satakunnan haasteena on rakentaa yrityksille
kilpailukykyinen toimintaympäristö, jotta yritys sitoutuisi mahdollisimman tiiviisti alueelle. Toimintaympäristö sisältää mm. osaavan henkilöstön saannin, t&k
-toiminnan, toimivat toimittajaverkostot ja yleisen infrastruktuurin. Nämä haasteet ovat lähes identtiset globalisaatiosta aiheutuvien haasteiden kanssa. Toiminta- ja innovaatioympäristön on jatkossa oltava kansainvälisesti kilpailukykyinen
erityisesti, mikäli Satakuntaan halutaan uusinvestointeja.
Innovaatioympäristön useiden palveluiden ongelmana on niiden projektiluonteisuus. Pysyvän rahoituksen puuttuminen heikentää mahdollisuuksia pitkäjänteiseen toiminnalliseen kehittämiseen. Lähitulevaisuuteen liittyy rahoituksellisesti
epävarmuustekijöitä EU:n nykyisen rahoituskauden päättyessä vuoden 2006 lopussa. Tällöin voi syntyä epäjatkuvuuskohta, jossa palveluita joudutaan hetkellisesti heikentämään. Eri rahoituslähteiden laajempi ja monipuolisempi hyödyntäminen nouseekin lähitulevaisuudessa merkittävään rooliin.
EU:n rahoituskauden vaihtuminen ei vaikuttane kansallisten kehitysohjelmien,
kuten osaamis- ja aluekeskusohjelmien, toteutukseen, sillä ohjelmien jatko näyttää turvatulta. Valtakunnallisesti on kuitenkin tehtävä päätöksiä niistä innovaatioympäristön palveluista, jotka jatkossakin halutaan säilyttää tai kehittää. Näiden osioiden valmisteluun on varauduttu myös Prizztech Oy:ssä mm. toimimalla aktiivisesti Suomen teknologiakeskusten liiton työssä.
Menestyville innovaatioympäristöille on tunnusomaista joustava sopeutumiskyky muutostilanteisiin. Muutoksiin reagointia on mahdollista nopeuttaa ennakointitutkimuksesta saatavaa tietoa hyödyntämällä. Prizztech Oy on osaltaan vahvistamassa ennakointitiedon hyödyntämistä edistävien toimintojen synnyttämistä
maakuntaan.
Yksi muutos on lisääntyvä kansainvälinen toiminta. Kansainvälistyminen ei tarkoita toimijoiden kansainvälistymistä vain kansainvälistymisen vuoksi, vaan se on
nähtävä keinona löytää uusia ratkaisuja yhä kiristyvässä alueiden välisessä kilpailussa. Esimerkiksi tutkimus- ja hankeyhteistyö sekä opiskelijavaihto ovat konkreettisia tapoja vahvistaa alueen osaamispohjaa.
Risto Liljeroos
toimitusjohtaja
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Prizztech Oy
Prizztech Oy on
maakunnallinen
kehittäjäorganisaatio,
jonka tavoitteena on
elinkeinoelämän ja
maakunnan kilpailukyvyn
parantaminen.
Prizztech Oy toteuttaa
tehtäväänsä pääasiassa
kehitysohjelmien ja
-hankkeiden avulla.

on 50,8 %. Lisäksi omistajina
on mm. Satakunnan sairaanhoitopiiri sekä lähinnä osaamiskeskusohjelmassa mukana
olevia maakunnan merkittäviä
yrityksiä.
Prizztech Oy jatkaa toimintaansa yleishyödyllisenä ja puolueettomana organisaationa. Yhtiön liikevaihto on voimakkaassa kasvussa ylittäen 6,1 miljoonaa euroa vuonna 2004. Vuodelle 2005 yhtiön budjetti on 6,4
miljoonaa euroa.

Prizztech Oy toimii läheisessä
yhteistyössä alueen elinkeinoelämän, oppilaitosten, alueviranomaisten, yrityspalveluorganisaatioiden, seutukuntien ja kehitysohjelmien kanssa. Yhtiön
eri ohjelmissa ovat mukana useat kansalliset tutkimuslaitokset
ja yliopistot. Kansainvälisen yhteistyön rooli on kasvussa. Prizztech Oy:n yhtenä tehtävänä on
maakunnallisena toimijana verkottua kansallisiin ohjelmiin ja
toimijoihin Satakunnan kilpailukyvyn kehittämiseksi.

Prizztech Oy:n toiminta on organisoitunut toiminnallisiin yksikköihin, jotka ovat:
Energia ja ympäristö
Hyvinvointi ja teknologia
Innovaatio- ja yrityspalvelut
Satakunnan osaamiskeskusohjelma (etäteknologia ja
materiaalitekniikka)
Yliopistokeskuksen palvelut
Sisäiset palvelut
Yhtiön palveluksessa on lähes 50
asiantuntijaa. Yhtiön toimintaan
on verkostoituneena yli 700 asiantuntijaa. Prizztech Oy:llä on

toimipisteet Porissa, Raumalla,
Huittisissa, Kokemäellä ja Kankaanpäässä. Prizztech Oy on jo
nyt henkilömäärällä mitattuna
yksi suurimmista Suomen teknologiakeskusten liiton, Tekelin, jäsenorganisaatioista.

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja
Risto Liljeroos
Puh. (02)620 5310
GSM 044 710 5310
rísto.liljeroos@prizz.fi

Yhtiön liikevaihdon kehitys 1991 - 2004

Prizztech Oy:n osakepääoma
on 1,0 miljoonaa euroa. Yhtiön omistajina ovat kaikki maakunnan seutukunnat kuntien tai
kuntien omistamien kehitysorganisaatioiden kautta. Prizztech
Oy:n suurin omistaja on Porin
kaupunki, jonka omistusosuus
Liikevaihto rahoituslähteittäin 2004
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Vuosi 2004 oli Porin
yliopistokeskuksen
palvelukeskuksen
ensimmäinen varsinainen
toimintavuosi. Toimintaa
leimasivat lukuisat
hankkeet ja uusien

Palvelukeskuksen
ensimmäinen toimintavuosi
on takana

tilojen ja palvelujen
käyttöönotto.

Yliopistokeskus otti viime vuoden aikana käyttöön uusia tiloja lähes 1200 m2 . Tiloja kunnostettiin Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Turun kauppakorkeakoulun käyttöön.
Tampereen yliopiston Porin yksikkö oli palvelukeskuksen vuoden 2004 merkittävin uusi vuokralainen. Marraskuussa sovittiin tilojen vuokraamisesta Turun yliopiston kasvatustieteiden
tiedekunnan ProEduca-projektin
käyttöön ja joulukuussa tehtiin
vuokrasopimus Suomen Ilmailuopiston kanssa.
Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tilat valmistuvat kevään 2005 aikana yliopistokeskuksen välittömään lähei-

syyteen. Palvelukeskus on mukana myös tässä Pohjois-Porin
terveysaseman ja opetusterveyskeskuksen rakennushankkeessa.
Palvelut kehittyvät

Kopiointipalvelu on yksi palvelukeskuksen aktiivisimmin käytössä olevista palveluista.
- Meillä on kolme yhteiskäyttöistä kopiokonetta ja ne ovat
päivittäin kovassa käytössä. Yksi koneista on värikopiokone, joka hankittiin viime syksynä. Kopiointipalvelua käyttävillä yksiköillä on lisäksi omia pienempiä
kopiokoneita työryhmäkäytössä,
kertoo palvelukeskuksen johtaja
Kari Kukkonen.
Ulkopuolisen tavarantoimittajan
ylläpitämä toimistotarvikepalvelu käynnistyi helmikuussa.

- ”Toimistotarvikekauppa” on
osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Palvelukeskuksen ja
yksiköiden kannalta suurin etu
on siinä, että meidän rahamme
eivät ole varastossa kiinni. Tavaraa voi ostaa vaikka kynä kerrallaan ilman lisäkustannuksia,
Kukkonen kommentoi.
Toukokuussa yliopistokeskukseen hankittiin yhteinen tilanvarausjärjestelmä. Palvelukeskus vastasi järjestelmän käyttöönotosta ja käyttäjäkoulutuksesta. Se vastaa myös järjestelmän ylläpidosta ja käyttäjien
hallinnasta.
Painopistealueet

Vuoden 2005 toimintasuunnitelmassa palvelukeskuksen toiminta on jaettu neljään painopistealueeseen:

1) Jatkuvat tukipalvelut, jotka perustuvat asiakkailta tuleviin palvelupyyntöihin ja palvelukeskuksen omiin ylläpitotehtäviin.
2) Tilasuunnittelu, josta on kasvanut merkittävä toiminta-alue.
3) Projektipalvelut, joka on keskeinen osa palvelukeskuksen kehittämistoimintaa.
4) Lisäarvopalvelut, joilla palvelukeskus voi auttaa ja tukea yliopistoyksiköitä tuomalla erityistä lisäarvoa yksiköille.

LISÄTIETOJA
Porin yliopistokeskuksen
palvelukeskus
johtaja Kari Kukkonen
(02) 627 2901
GSM 044 710 5380
kari.kukkonen@prizz.fi
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Toimintajärjestelmä
yritysverkostoille
Yhdistettyä laatu-, ympäristönsuojelu- ja työturvallisuusjärjestelmää kutsutaan toimintajärjestelmäksi. Innovaatio- ja yrityspalvelutyksikössä on meneillään hanke, joka keskittyy päähankkijan ja osatoimittajien
väliseen toimintajärjestelmään
ja tiedonsiirtoon yritysverkostoissa. Hanke on jatkoa projektille, jossa kehitettiin pk-yrityksille sopiva netissä ylläpidettävä
toimintakäsikirja.
Uusina asioina otetaan
mukaan:
keskustelufoorumi
kuormituslaskenta
visualisoitu mittaristo

hyvä toimitusvarmuus
korkea laatu
hinta kohdallaan
ympäristöasiat kunnossa ja
työturvallisuusasiat
hoidettu.
Päähankkijat arvioivat ennakolta toimittajansa, jotta asiakkaitten vaatimukset voidaan täyttää
luotettavasti kireiden toimitusaikataulujen puitteissa. Toimintajärjestelmä on varautumista tulevaisuuteen.
Toimintajärjestelmän
rakenne

Toimintajärjestelmä
verkossa?

Yksinkertaisimmillaan toimintajärjestelmän muodostaa yrityksen tuotteiden ja palveluiden toimintaprosessien kuvaukset.

Päähankkijoiden keskittyessä
ydinosaamiseen ostot toimittajilta lisääntyvät. Yleinen trendi
on suunnata ostot luotettaviin
yritysverkostoihin, joilla on:

- Hankkeessa kuvataan mukaan
tulevien yritysten toimintaprosessit asiakirjoineen, tallenteineen ja vastuuhenkilöineen. Yritysten käyttöön annetaan lisäk-

Voit tutustua toimintajärjestelmään osoitteessa
http://62.183.134.107/bqml_9001
kokeilutunnuksella user, salasana user.

si toimintajärjestelmän runko,
kertoo projektipäällikkö Heikki Valkama.
Mukaan tuleva yritys voi kuvata pelkästään prosessinsa ja jäädä tähän vaiheeseen, sillä keskeinen osa toiminnan kuvauksesta
on tehty. Useimmat yritykset jatkavat kuitenkin seuraavaan vaiheeseen, jossa laaditaan yritykselle toimintakäsikirja. Toimintakäsikirjan sisältö on mukautettu ISO 9001 vaatimuksiin:
1. Soveltamisala
2. Viittaukset
3. Määritelmät
4. Toimintajärjestelmä
5. Johdon vastuu
6. Resurssien hallinta
7. Tuotteen ja palvelun
toteutusprosessit

8. Mittaus, analysointi ja
jatkuva parantaminen
Mukaan otetaan laatuasioiden
lisäksi ympäristönsuojelu, työturvallisuus ym. asioita tarpeiden edellyttämässä laajuudessa.
Hankkeen aikana voi edetä aina
sertifiointi-valmiuteen.
Hankkeen päätavoitteet ovat:
Kilpailukyvyn parantaminen aktiivisella toiminnankehitystyöllä
Asiantuntija-avun välitys käytännön toteutustyöhön
Toimintajärjestelmien rakentaminen yritysverkostoihin.
Koulutus tapahtuu pääasiassa
yrityksissä.
- Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa mukana oli 18 yritystä,
jotka toimivat eri toimialoilla. Mukana oli esim. asianajotoimisto, kiviveistämö, 3 metallialan yritystä, kukkakauppa, maalitehdas, 3 konepajaa ja
kunnossapitoalan yritys, kertoo
Valkama. Mukaan tulevien yritysten ei siis tarvitse edustaa tiettyä toimialaa.
Mukaan otetaan 20 yritystä (4 yritysverkkoa), joille rakennetaan toimintajärjestelmä.
Hanketta tukee Satakuntaliitto
EAKR -rahoituksen kautta.

LISÄTIETOJA
projektipäällikkö
Heikki Valkama
GSM 050 375 7860
heikki.valkama@prizz.fi
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ennen

Puutuoteala
vahvistuu
Satakunnassa

jälkeen

Satakuntalaiset puutuoteteollisuuden yritykset ovat
laajentaneet toimintaansa viime vuosien aikana.
Alalla toimiville pienyrittäjille teollisuuden parantunut
kilpailukyky antaa mahdollisuuden liiketoiminnan
kasvulle.
Kilpailukykyä satakuntalaisille
puutuotealan verkostoille (KISATA) -hankkeen tavoitteena
on tuoda puutuoteteollisuuden
tarjoamat alihankinta- ja yhteistyömahdollisuudet osaksi pienyritysten ja monialaisten maatilojen muutosprosessia.
Miten hyötyä hankkeesta?

Puutuoteteollisuutta palveleva
yrittäjyys vaatii maatilayrittäjil-

tä yhteistoimintaa ja investointeja sekä uusien toimintatapojen omaksumista. Yhä useampi liitännäiselinkeinoaan kehittävä maanviljelijä vahvistaa yritystoimintaansa verkostoitumalla
pienyrittäjien kanssa.
Käynnistyneen kehittämishankkeen tavoitteena on tukea verkostoitumiskehitystä ja luoda edellytyksiä kannattavan liiketoiminnan syntymiselle yritysver-

Vanhojen puutalojen julkisivujen palauttaminen alkuperäiseen
asuun ja ulkoverhouksen uudistamiset eivät onnistu tavanomaista
sahatavaraa käyttämällä.

kostoihin ja puutuotealan investoinneille maatilaympäristöön.
Kilpailukyky paranee

Hankkeen tuella pystytään tekemään yritysverkostojen kilpailukykyyn vaikuttavia pitkäjänteisiä
kehittämissuunnitelmia.
Yhtenä esimerkkinä yritysverkostojen kehittämisestä on korjausrakentamiseen keskittyneiden yritysten sekä arkkitehtija suunnittelutoimistojen palveleminen. Korjausrakentamisen
ennustetaan jatkavan kasvuaan
ja se tarjoaa puutuoteteollisuuden ohella monia mahdollisuuksia liiketoimintaosaamistaan kehittäville yritysverkostoille.

KISATA -hankkeessa yritysverkostojen tarvelähtöiset ideat jalostetaan erikseen rahoitettaviksi yritysverkostohankkeiksi.

Projektia rahoittaa Satakunnan
TE-keskus alueellisesta maaseutuohjelmasta. Hankkeen tuella tehtävät toimet on saatettava päätökseen kuluvan vuoden
loppuun mennessä.
- Yritysideoiden ja kehittämistarpeiden kanssa ei nyt kannattaisi jäädä yksin odottamaan huomista, kertoo projektipäällikkö
Heikki Perko. Yhteydenotto ei
maksa muuta kuin aikaa ja toiminta kehittämishankkeessa on
täysin luottamuksellista.

LISÄTIETOJA
projektipäällikkö
Heikki Perko
Puh. (02) 620 5361
GSM 044 710 5361
heikki.perko@prizz.fi
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Satakuntalaisen hautomotoiminnan yhteistyö on

Verkostohautomo
Propeli

tiivistymässä. Osana valtakunnallista Sitran
koordinoimaa yrityskehityshanketta on
Satakunnassa käynnistetty toimenpiteet yhteisen
hautomomallin toteuttamiseksi.

Hautomotoiminnan
yhteistyö syvenee
Hautomomallin toteuttamiseen Satakunnan TE-keskuksen yritysosasto on myöntänyt
toimintaympäristötukea. Satakuntalaisen hautomomallin tarkoituksena on jatkossa kattaa koko maakunta ja hautomoverkoston tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä alueellisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Malliin liittyy läheisesti myös Porin
yliopistoon kehitteillä oleva Academic Business Services yksikön
toiminta.
Nykyinen verkostomaisesti toimiva yrityshautomo Propeli ja
sen taustaorganisaatiot sekä valtakunnallistakin mainetta saavuttanut Satakunnan ammattikorkeakoulun O´Sata Enterprise Accelerator® yrityskiihdyttämö tiivistävät yhteistyötään. Yhteistyön tiivistämiseksi osapuolet
ovat allekirjoittaneet yhteistyö-

sopimuksen, jonka tavoitteena
on kehittää yhteisiä toimintatapoja sekä hyödyntää verkoston
jo olemassa olevia asiantuntijapalveluita.
Yhteistyön tarkoituksena on parantaa satakuntalaisille kasvukykyisille ja -hakuisille yrityksille
tarjottavan verkottuneen hautomopalvelun laatua. Sopimuksen
keskeisinä tavoitteina ovat mm.
osaamisintensiivisten yritysaihioiden määrän kasvattaminen,
valmentajaresurssien ja hallintaympäristöjen yhteiskäyttö sekä valmentajapalveluiden kehittäminen. Yhteistyön kautta
tarjotaan myös yrityskiihdyttämössä syntyneille yrityksille
toimiva liittymäpinta verkostohautomoon.
Maakunnallisen hautomoyhteistyön toimintamalli Satakunnas-

sa perustuu innovaatioympäristön toimijoiden saumattomaan yhteistyöhön, jonka koordinaattorina toimii
Prizztech. Alueellisen vaikuttavuuden tavoitteet suunnitellaan yhteistyössä ja läpinäkyvyyden avulla toimijat oppivat
toisiltaan avoimessa vuorovaikutuksessa. Tällä tavalla kaikki maakunnassa oleva liiketoimintaosaaminen ja yritysneuvonta kootaan hautomoyritysten hyödynnettäväksi.

LISÄTIETOJA
projektipäällikkö
Pekka Kamaja
Puh. (02) 620 5364
GSM 044 710 5364
pekka.kamaja@prizz.fi

Verkostohautomo Propeli on
neljän isäntäorganisaation
muodostama yrityshautomo,
jonka tavoitteena on mahdollisimman joustavasti ja
sujuvasti tarjota kehittämisapua alueen kasvuhaluisille
yrityksille. Isäntäorganisaatiot ovat Yrityspalvelu Enter,
Rauman Seudun Kehitys Oy,
Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy ja Prizztech Oy.
www.propeli.fi

Yrityskiihdyttämö
O’Sata
Enterprise
Accelerator®
Satakunnan ammattikorkeakoulun Yrityskiihdyttämö
O´Sata Enterprise Accelerator® luo opiskelijalle verkoston oman yritystoiminnan
käynnistämiseen ja yrittäjänä toimimiseen jo opiskeluaikana.
www.samk.fi/yk/

Yrityskehitys- ja hautomopalvelut - Propeli+
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B2FAIR
- uusia kansainvälisiä
mahdollisuuksia
alihankintaan
Prizztech Oy tarjosi metalliyrityksille tilaisuuden hakea uusia liiketoimintamahdollisuuksia eurooppalaisilta markkinoilta järjestämällä verkostoitumismatkan kansainvälisille
MIDEST alihankintamessuille Pariisiin joulukuussa. Verkostoitumismatkan lisäksi mukaan lähteville yrityksille järjestettiin ennakkoseminaari, jossa
käsiteltiin mm. kyseisen maan
teollisuuden toimintatapoja sekä muita kansainvälistymiseen
liittyviä asioita.

yhtei st yötapaamisista nähdään toki vasta myöhemmin. Messuilta
yritykset saivat kattavan kuvan
metalliteollisuuden tämänhetkisistä trendeistä sekä nousevista alueista. Erityisesti Kauko-Idän alueen yritysten läsnäolo oli mittavaa, suomalaisista
yrityksistä omalla messuosastolla oli mukana vain Outokumpu
Poricopper Oy.

Messujen aikana järjestettiin
ns. Matchmaking –tapahtumia, joissa yritykset esittelivät
tuotteitaan ja palveluitaan henkilökohtaisesti etukäteen sovittujen yritysten kanssa.

Vuoden 2005
aikana yrityksille
järjestetään samanlaisia
verkostoitumismatkoja:

Yritykset olivat matkan antiin
tyytyväisiä; varsinaiset tulokset

11.-12.4.2005 Hannoverin
messut Saksassa
9.-12.12.2005 Jönköping,
Ruotsi (ELMIA –messut)

Porin Seudun Kehittämiskeskus
Oy:n kehityspäällikkö Minna
Nore ja Sermatech Group Oy:n
toimitusjohtaja Georges Fernandez tutustumassa Outokumpu Poricopper Oy:n osastoon.

palvelun tuottamiseen tarvittava
hallinnollinen aineisto.

Tukea hoivayrittäjien
työhön
HOIVA-projektin tavoitteena
on selvittää hoivayrittäjien tarve helppokäyttöiseen ja edulliseen internetissä toimivaan palveluun, joka helpottaa yrittäjän
päivittäisiä hallinnon rutiineja
ja samalla vapauttaa hoivayrittäjän aikaa varsinaiseen palvelutuotantoon.
Tarkoituksena on luoda hoivayrittäjille sekä hoivayrittäjän
sidosryhmille (kunnat, ym.) palvelu, joka sisältää hoivapalvelun

tuottamiseen välttämättömänä tarvittavat hallinnolliset toiminnot, palvelut sekä raportoinnin. Tällaisia ovat mm.:
- tehdyt sopimukset palvelun ostajien kanssa
- seurantajärjestelmä asiakastuntien seurantaan
- liittymät laskutus-, kirjanpitoja raportointipalveluihin
- palveluympäristö, jossa hoivayrittäjällä kirjautumalla sisään
palveluun on käytössään kaikki

Projektissa

- kartoitetaan hoivayrittäjän
nykytilanteen kehittämistarpeita sekä määritellään uuden
palvelun sisältö
- rakennetaan järjestelmän prototyyppi
- selvitetään mobiiliteknologian käyttöön liittyvät mahdollisuudet.
Jatkossa on mahdollista laajentaa
palvelua käsittämään myös esim.
palvelusetelijärjestelmän aiheuttamat tarpeet.
Festum Oy vastaa projektin käytännön toteutuksesta ja Prizztech
Oy sen hallinnoinnista. Projek-

LISÄTIETOJA
kehittämispäällikkö
Mari Antikainen
Puh. (02) 620 5362
GSM 044 710 5362
mari.antikainen@prizz.fi

tiin osallistuu myös hoivayrittäjä
sekä kunnan edustaja. Prizztech
Oy:n kautta projektiin kanavoituu Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. Projekti
toteutetaan kevään aikana.

LISÄTIETOJA
Prizztech Oy
asiantuntija
Eeva-Liisa Rintala
Puh. (02) 620 5356
GSM 044 707 7687
eeva-liisa.rintala@prizz.fi
Festum Oy
projektipäällikkö
Outi Karilahti
Puh. (02) 522 3424
GSM 040 521 3042
outi.karilahti@festum.fi

www.prizz.fi
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Nimitykset

DI Ari Eklund, on nimitetty
Prizztech Oy:n Satakunnan
osaamiskeskusohjelman etäteknologian osaamisalan johtajaksi. Eklund siirtyy yhtiön
palvelukseen Nokian Enterprise Solutions/ Mobile Devices
-yksiköstä T&K:n strategisen
kehityksen johtajan tehtävästä. Eklundilla on takanaan yli
16 vuoden ura Nokiassa, joista viimeiset kymmenen vuotta
hän on toiminut eri yksiköiden
johtavissa tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Eklund on kutsuttu myös Prizztech Oy:n johtoryhmään.

“Satakunnan metallipäivä”
- metalliteollisuuden yhteistyöseminaari
Tammikuun lopulla järjestettiin Porissa Teknologiakeskus Pripolissa Satakunnan metallipäivä.
Päivän teemana oli kilpailukyky. Ohjelmassa oli
merkittävien päähankkijoiden puheenvuoroja ja
yritysesittelyjä sekä case -esimerkkejä menestyksellisestä kehitystoiminnasta ja yhteistyöstä metalliteollisuudessa.
Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Prizztech Oy:n
Metalliklinikka, Aker Finnyards Oy, Cimcorp
Oy, Hollming Works Oy, Raumaster Oy, Rolls-

Royce Oy, Technip Offshore Finland Oy, Oras
Oy, Satakunnan Kauppakamari, Rauman Kauppakamari, Rauman Seudun Kehitys Oy, Porin
Seudun Kehittämiskeskus Oy ja Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy. Tilaisuudessa oli
mukava yli 100 alihankkijan ja muun yhteistyökumppanin edustajaa.
LISÄTIETOJA projektipäällikkö Jari Ihamäki
GSM 044 710 5375
jari.ihamaki@prizz.fi

Vapaita toimitiloja
teknologiakeskus
Pripolissa

Kätilö Helena Väkiparta on nimitetty Liikkuva tutkimusyksikkö -hankkeen projektipäälliköksi.

Prizz.Uutiset on Prizztech Oy:n ja
Satakunnan osaamiskeskusohjelman
tiedotuslehti

Keskusrakennus 2. krs
17 m2 (3 kpl)
50 m2

B-rakennus 3. krs
904 m2
(koko kerros)

A-rakennus 1. krs
38,5 m2

C-rakennus 1. krs
226 m2

Toimitiloja vuokraa Porin kaupungin
tekninen palvelukeskus.

Ota yhteyttä:
Tuula Hautamäki
Puh. (02) 621 1712 tai 044 701 1712
tuula.hautamaki@pori.fi
Tutustu Pripoliin osoitteessa www.pripoli.fi

Julkaisija:
Prizztech Oy
Teknologiakeskus Pripoli
Tiedepuisto 4, 28600 Pori
Puh. (02) 620 5300, fax (02) 620 5399
etunimi.sukunimi@prizz.fi
www.prizz.fi

Taitto: Mainostoimisto Huima
Etusivun kuva: Marko Mikkola
Painopaikka: Satakunnan Painotuote Oy

Päätoimittaja: Risto Liljeroos
Toimitussihteeri: Katri Kujanpää

Prizz.Uutiset verkossa: http://uutiset.prizz.fi.

Palaute, lehden tilaus (ilmainen),
osoitteenmuutokset:
prizztech@prizz.fi

