
Uusi energia –tutkimusohjelman seminaari
New energy –Research Programme Seminar

Uusi energia –ohjelman hankkeet etsivät ratkaisuja energiamurroksen hallintaan

Ohjelma / Programme

10.00 – 12.00 Uusi energia –ohjelman hankkeiden tutkijat esittelevät
tutkimustaan ja vastaavat kysymyksiin posterinäyttelyssä aulassa 1. krs

New energy –research programme researchers present their research and answer
questions at poster presentation held in the entrance lobby, 1st floor

12.00 – 13.00 Tauko / Pause

13.00 – 13.05 Akatemian tervehdys (Ravintola Riga, 2nd floor)
Uusi energia –ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja professori Reko Leino

13.05 – 13.35 Yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten bioenergia-alan
                                         verkostoyhteistyöIntiassa

Professori emeritus Paavo Pelkonen, Itä-Suomen yliopisto

13.35 – 16.00 Mitä saamme Intia-yhteistyöstä?
Suomi-Intia tutkimushankkeet kertovat tutkimuksestaan, tutkimusyhteistyöstä

Intian kanssa, tutkimustuloksista sekä niiden vaikuttavuudesta
What do we get from research collaboration with India?

Finnish and Indian researchers will present their research and research
collaboration with India, their research results and the effects and impact of their

research.

Auringonsäteily, aurinkoenergia ja ilmansaasteet Intiassa ja Suomessa
Tutkimusprofessori Anders Lindfors, Ilmatieteen laitos

Finland-India joint research initiative on solar energy harvesting using
semiconductor nanowires

Dr. Veer Dhaka, Aalto University

Role of PV based microgrids
Researcher Tero Kaipia, Lappeenranta University of Technology

Kahvitauko /  Coffee pause

In search for breakthroughs in fuel cells through EU-India cooperation
Dr. Imran Asghar, Aalto University

Yhteistyötä luotettavampien energiajärjestelmien kehityksessä
Professori Kari Mäki, VTT

Pöpöissä on poweria – jätteistä sähköä bakteerien avulla
eurooppalaisintialaisena yhteistyönä

Dosentti Aino-Maija Lakaniemi, Tampereen teknillinen yliopisto

Seminaarin päätös

Aika / Time:
Torstai 27.10.2016,

Thursday October 27

Paikka / Venue:  Tampereen
Messu- ja Urheilukeskus,

Ravintola Riga,
2. kerros, 2nd floor

Seminaarin kieli / Language:
suomi ja osittain englanti.

Finnish and partly in English

Semiaari on kaikille avoin ja
ilmainen, ilmoittautuminen

tarvitaan:

Seminar is open and free for
everyone. Registration should

be done at:

www.academyevents.fi
(keycode:energytre)

at the latest 19th October

ja /and
www.energiamessut.fi

www.aka.fi/energia

http://www.academyevents.fi/
http://www.energiamessut.fi/--Ennakkorekister%C3%B6inti--/ennakkorekisterointi/index.tmpl?sivu_id=7767
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