
 

Tule mukaan Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon - hankkeeseen!

 

Pohjois-Savon alueella on valmisteilla ”Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon”-
hanke. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa alueen yritysten ja alihankintaketjujen
kilpailukykyä ja muutosvalmiutta vihreään siirtymään liittyen. Hankkeen toteutusaika on
2.1.2023 – 31.12.2025.

Lisätietoja hankkeesta ja yritysyhteistyöstä Ylä-Savon alueella antaa YSAO:n
hankekoordinaattori Mika Julkunen (mika.julkunen@ysao.fi, puh. 040-6686068)

Ole nopea – yhteistyöyritysten paikkoja on hankkeessa rajallinen määrä!
 

Lue lisää

 

KesTech -tiimin vierailu Teknologia22 -messuilla

 

KesTech -tiimi vieraili Teknologia22-messuilla. Artikkelissa tiimiläisten poimintoja
messuohjelmasta. Artikkelissa esitelty mm. 3D-tulostuksen hyödyntämistä Wärtisilällä,
puettavien exoskeletonien käyttöä keventämään työtä ja lisäämään suorituskykyä sekä
nelijalkaisten autonomisten mobiilirobottien hyödyntäminen edistämään kunnossapitoa ja
turvallisuutta.

Lue lisää

 

Savonia Tekniikka Iisalmessa 35 vuotta

 

Savonia-ammattikorkeakoulun teknologia- ja ympäristöalan Iisalmen toimipiste täyttää 35
vuotta kesäkuussa 2022. Toiminnan koulutus-, tutkimus- ja kehitystyöt edistävät
yläsavolaisen teollisuuden ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Toimimme yhteistyössä ammattikorkeakoulun eri yksiköiden, alueen elinkeinoelämän sekä
eri organisaatioiden ja oppilaitosten (mm. YSAO ja UEF) kanssa. Keskeisenä kehittämisen
alueina ovat teknologia- ja valmistavateollisuus sekä niihin liittyvät palvelu- ja
kehittämistoiminnot.

 
 Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.kestech.fi/
https://kestech.fi/kiertotaloudella-uutta-kasvua-pohjois-savoon-2/
https://kestech.fi/teknologia22-messut/
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$archive$


 

 

Savonian muotoiluopiskelijat toteuttivat Kestech brändi-
uudistuksen
 Tutustu KesTechin uuteen ilmeeseen ja opiskelijayhteistyöhön. 

 

Lue lisää

 

 

Savonia ammattikorkeakoulun tulevat haut
28.07-04.08.22 Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK), lisähaku - lue lisää

31.08-14.09.22 Syksyn yhteishaut - lue lisää

- Insinööri (ylempi AMK) - InnoTech-liiketoiminta - lue lisää

- Konetekniikan insinööri (AMK), monimuoto Iisalmi - lue lisää

 

 
 

 
 

Pohjois-Savon liiton EAKR-haku on
käynnistynyt
Pohjois-Savon liitto on avannut ensimmäisen hankehaun
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – ohjelman EAKR-
hankkeille (Euroopan aluekehitysrahasto).

Lue lisää

 

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-
2027-ohjelma
Vasta alkaneella EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella
2021–2027 toimintalinjojen pääaiheiksi kiteytyivät: Innovatiivinen
Suomi, Hiilineutraali Suomi, Saavutettavampi Suomi, Työllistävä,
osaava ja osallistava Suomi, Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
ja Aineellista puutetta torjuva Suomi.

Lue lisää

 
 

 
 

https://kestech.fi/kestechin-uusi-brandi/
https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/amk-ja-yamk-tutkinnot-tarjonta/insinoori-ylempi-amk-teknologiaosaamisen-johtaminen-monimuotototeutus/
https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/savonia-syksyn-yhteishaku-2022/
https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/amk-ja-yamk-tutkinnot-tarjonta/insinoori-ylempi-amk-innotech-liiketoiminta/
https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/amk-ja-yamk-tutkinnot-tarjonta/insinoori-amk-konetekniikka-monimuotototeutus-iisalmi/
https://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/uutispoyta/artikkeli/pohjois-savon-liiton-eakr-haku-on-kaynnistynyt-ohjelmakauden-2021-2027-hankkeille.html
https://kestech.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027-ohjelma/


 

 
 

KesTech
info@kestech.fi
KesTech yhteystiedot löydät täältä
Uutiskirjeen tilaus

 

 

 

 

 

 
Jos haluat muuttaa tilaustasi, klikkaa tästä.

Osoitelähde: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n yhteistyökumppani-, markkinointi- ja alumnirekisteri
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