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1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen, sihteerin valinta
Uusi puheenjohtaja Katja Misikangas esittäytyi ja käytiin esittäytymiskierros. Sihteeriksi valittiin
koulutuksen järjestäjistä Veikko Maijala.
Kokouksen alussa käytiin vapaata keskustelua (aivoriihi), josta joitain poimintoja:
o Työvoiman ennakoitavuus on tärkeää klusterityössä.
o Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää maakunnan kehittämisessä.
o Klusterin tehtävänä on tuottaa tietoa alan näkymistä, ja tuoda esille työvoimatarpeita
o Tutkimus tulisi olla myös mukana klusterityöskentelyssä (esim. LUKE)
kutsutaan LUKE mukaan klusterityöskentelyyn, pyydetään heiltä esitys jäsenestä.
o Arktinen biotalous -hanke käynnistynyt
o Klusterit ovat kokoava, uusia elinkeinotoimintamahdollisuuksia luova, toimintaa yli alojen
esim. muotoilu ja luonnontuottajat yhdessä. Tulisi olla yhteys nykyisen klusteritoimijoiden ja
Arktisen biotalous -hankkeen kanssa
o Onko koulutuksen kehittäminen klusterin tehtävänä? Koulutuksella on tärkeä rooli saada
osaavaa työvoimaa myös biotalous puolelle. Biotalous on nousussa (mm. Kemin biotehdas)
ja tarvitaan maakuntaan osaajia
o Biotalous on mukana Louen kehitystyössä
o Jänkätieltä tarvitaan osaavia tekijöitä, ei massaa, haastava ala koneyrittäjillä.
o Mukaan klusteriin puutarhayrittäjä, sillä koulutusta ei alalla enää ole Lapissa
o Käytiin keskustelua tutkimuksen ja yrittäjien yhteistyön lisäämisestä.
o Pohdintaa siitä keitä mukaan klusterityöskentelyyn: Puutarha, Luke, poro, bioenergia lisäksi
jäseneksi klusteriin. Myös metsänomistaja mukaan.
o Tulevaisuuden näkymiä enemmän klusterityöskentelyssä esille, jotta voidaan ennakoida.
Tuodaan tulevaisuuden nostoja esille.
o Terveellisyys on megatrendi maailmalla, joka vaikuttaa kaikkeen (esim. Green Care).
Kaupungistuminen megatrendinä (vesi). Ikääntyminen. Suomessa on satavilla villistä
luonnosta luonnontuotteita – muualla maailmalla ei ole välttämättä tätä valttia. Esimerkiksi
pakurituotanto – 5 miljardin euron markkinat Kiinassa. Mahlatuotanto; myös suoraan
ulkomaille.
o Arktisuus elintarvikeviennin edistäjänä.

o Kiertotalouden sivuvirrat mahdollisuutena.
o Metsäkonekuljettajakoulutus on haasteellista, koska koulutukseen ohjautuu sellaisia, joilla on
vaikea oppia mm. koneen tietotekniikkaa.
Klusterin toimintasuunnitelma
Käytiin keskustelua klusterin toimintasuunnitelmasta. Miksi olemme olemassa? Keitä varten? Näitä
kysymyksiä tulisi selvittää.
Kokouksessa tuli joitain nostoja asiasta esille:
- Tiedonvälitys
- Luonnonvarayrittäjyyden kehittäminen
- Nostojen tekeminen ja sitä kautta pienten selvityshankkeiden tekeminen
- Kokoontuminen useammin kuin kaksi kertaa vuodessa ja tällöin pureudutaan tiettyyn
kokonaisuuteen/ aihealueeseen
- esim. yrittäjyyttä tukevien tilojen selvitys (luonnontuote) (on tehty, Pyyny Raimo)
- Saada yrittäjille tietoa klusterin toiminnasta
- Lapin liitto saa tietoa toimialan tilanteesta ja näkymistä
- Kansanedustajille näkemystä toimialasta.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Asiasta keskusteltiin.
3. Terveiset klusterien puheenjohtajakokouksesta
Päivi Holopainen kertoi eri klustereiden kuulumisia, kertoi uusista puheenjohtajista.
Uusilla puheenjohtajilla on intoa ja nähdään vaikuttamisen paikkana. Klustereiden välillä tulisi tehdä
yhteistyötä, se nähtiin tärkeänä. Matkailuala näki mielenkiintoisena esim. yhteistyön luovien alan
klusterissa. Päivi Holopainen kertoi Arctic Smartness Portfolio -hankkeesta (ASP)
http://www.lappi.fi/lapinliitto/arctic-smartness-portfolio ja sen toiminnasta. ASP-hankkeen jatko
ASE-hanke on käynnistymässä.

4. Luonnonvara-alan klusterin toiminnan suunnittelua ja jäsenistön päivitystä
keskustelu käytiin kohdassa 1.
5. Uusi työ ja digitalisaatio – keskustelua luonnonvara-alan tulevaisuudesta
Miten digitalisaatio näkyy luonnonvaralla? - keskustelun poimintoja:
- Yhdeksällä kymmenestä on luonnontuotealalla nettisivut. Käytetään somea, on
verkkokauppaa.
- Big datan varastojen hyödyntäminen
- Koulutuksessa verkko-oppimisympäristöt käytössä
- Hankkeissa (virtuaalimetsä)
- Big data -varastot esim. kartta-aineistot
- Koulutuksen markkinointi on siirtynyt verkkoihin
- Tuotantolaitosten etähallintaa (esim. Louen biokaasulaitos)
- Koulutuksessa pilvipalvelut.
- Porokoulutus on mennyt huiman askeleen digitalisaatiossa eteenpäin.
- Kuljetuspuolella digitalisaatio vahvana esillä.
- Etäisyydet haasteena digitalisaatiossa, esim. yksintyöskentely ”kairassa”.
- Lappi ympäristönä viihtyisä ja hyvä tältä näkökulmalta etätyöympäristönä.

6. Klusteritoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät
Pienten maatilatoimijoiden vaikuttamisen keinot ja paikka. Keskustelua yrittäjyydestä.

7. Muut asiat
Ei muita asioita

8. Seuraava kokousaika ja -paikka sekä teema
31.8.2016. klo 13 - 16
9. Kokouksen päättäminen
pj, päätti kokouksen klo 16.28

