Voiko kasvihuoneilmiössä olla jotain positiivista Pirkanmaalle?

VOIKO KASVIHUONEILMIÖSSÄ OLLA JOTAIN
POSITIIVISTA PIRKANMAALLE?
Tampereen kesäyliopisto ja Tulevaisuuden tutkimuksen seura järjestävät yhdessä kaikille
avoimen tilaisuuden, jossa kuulemme eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä kasvihuoneilmiön vaikutuksista ja mahdollisuuksista Pirkanmaalle.
Aika
Torstai 12.10.2006 klo 12.00 -16.00
Paikka
Tampereen yliopiston Pinni A-rakennuksen luentosali 1081. Sisäänkäynti keskuskampusalueen sisäpuolelta, katso sijainti www.uta.fi/hakemisto/kartalla.html.
OHJELMA
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii erikoistutkija HTT Heikki Rantala Turun Kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä http://www.pori.tukkk.fi/
Klo
11.30

Kahvi/tee

12.00

Avaus
Rehtori Ritva Ojalehto
Tampereen kesäyliopisto

12.10

Tilaisuuden puheenjohtaja, erikoistutkija Heikki Rantala alustaa teemasta

12.30

Energiatuotannon mahdollisuudet ja kasvihuoneilmiö
Erikoistutkija FT Osmo Kuusi
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT www.vatt.fi/

14.30

Ympäristönmuutoksen vaikutukset koulutukseen
Professori FT Eero Ropo
Tampereen yliopisto www.uta.fi

15.00

Aluekehitys- ja ympäristötavoitteiden yhdistäminen EU:n rakennepolitiikassa – vallankumouksellisia ajatuksia ilmassa?
Yliassistentti dosentti Ilari Karppi
Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos www.uta.fi

15.45

Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätössanat

16.00

Tilaisuus päättyy

Voiko kasvihuoneilmiössä olla jotain positiivista Pirkanmaalle?

Osallistujamäärä
maksimi 70 henkilöä
Ilmoittautuminen
Tampereen kesäyliopistoon maanantaihin 9.10. mennessä
www-ilmoittautumislomakkeella www.uta.fi/kesayliopisto/ilmoittautuminen/index.htm,
tai sähköpostitse paivi.huuskonen@uta.fi tai puhelimitse (03) 223 8433/Päivi Huuskonen.
Tilaisuus osana kesäyliopiston aluekehitystoimintaa
Tilaisuus on avoin kaikille ja kuuluu Tampereen kesäyliopiston vuosittaiseen seutuseminaarien sarjaan, jota rahoittaa vuonna 2006 Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma. Tilaisuus on myös Pirkanmaan aluekehittäjien verkoston ja Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenilleen tarjoamaa toimintaa.
Tervetuloa!
__
Pirkanmaan aluekehittäjien verkosto
on Aluekehittäjän koulutusohjelman vuosina 2002 - 2006 suorittaneiden ja kouluttajien keskinäinen vuorovaikutus- ja tiedonvälitysverkosto. Sen tavoitteena on luoda uusia ja vahvistaa olemassa olevia kontakteja aluekehityksestä kiinnostuneiden toimijoiden välillä. Tiedotus tapahtuu sähköpostitse ja päätoimintamuotoina
ovat vuosittaiset Aluekehittäjän koulutusohjelmat, jatkokoulutus- ja verkottumistilaisuudet, seminaarit ja opintomatkat niin kotimaassa kuin ulkomailla. Lisää Aluekehittäjän koulutusohjelmista ja Pirkanmaan aluekehittäjäverkostosta löytyy Tampereen kesäyliopiston kotisivuilta
www.uta.fi/kesayliopisto/aluekehittajat/index.shtml.

Tulevaisuuden tutkimuksen seura
Yhteisöjäseniä on nykyisin 24 ja henkilöjäseniä yli 700. Jäsenkunta on läpileikkaus tämän päivän suomalaisesta yhteiskunnasta. Seuran perustajajäseninä oli 14 suomalaista yliopistoa ja korkeakoulua. Seura perustettiin vuonna 1980. Tulevaisuudentutkimus on monitieteellinen tiedonala, jonka tarkoituksena on selvittää
millaisia mahdolliset, toivottavat tai todennäköiset tulevaisuudet voisivat olla. Näin saatua tietoa hyödyntämällä
ihminen
voi
vaikuttaa
elämäänsä.
Lisää
Tulevaisuuden
tutkimuksen
seurasta
http://www.futurasociety.fi/.

