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KesTech Round Table -toiminta

KesTech Round Table toiminta kokoaa yläsavolaiset teollisuusyritystoimijat yhteen keskustelemaan ennakointityön avulla esille nousseista
teemoista. KesTech -tiimi toimii sovittujen toimenpiteiden käynnistäjänä ja aktiivisena toimenpiteitä eteenpäin vievänä tahona.
Toiminnassa haetaan ratkaisuja Ylä-Savon teollisuuden tulevaisuuden haasteisiin.
Ensimmäisen Round Table työpajan teemana oli osaavan työvoiman saannin turvaaminen. Työpajan aikana keskusteltiin mm. osaavan
työvoiman saantiin liittyvistä onnistumisista ja viimevuosien aikana tapahtuneesta työvoiman saantiin liittyvistä muutoksista.
Työpajaan osallistunut Iisalmen yrittäjien edustaja Kalevi Hilli kommentoi tilaisuutta seuraavasti; ”Työpajassa osaavan työvoiman
saatavuutta käsiteltiin monipuolisesta näkökulmasta. Teemaa peilattiin aikaisempien kokemusten kautta ja haasteen nykytila kuvattiin
perusteellisesti. Tässä on ainekset luoda hyvä kehityspolku, jossa yritykset, oppilaitokset, kunnat ja sidosryhmät ponnistelevat yhdessä
kohti Ylä-Savon yhteistä elinvoimaisuutta.”.
Saat lisätietoa KesTech Round Table toiminnasta KesTech -tiimiltä, KesTech yhteystiedot

Henkilöstömuutokset KesTech hankkeessa
Itä-Suomen Yliopiston KesTech-tiimin muutokset

KesTechin osaamiskeskittymässä Itä-Suomen yliopiston puolen projektipäällikkönä mukana ollut Taru Rahkonen on siirtynyt Savonialle
uusiin työtehtäviin elokuussa 2022. Herkko Pulkkinen siirtyy KesTechissä projektipäälliköksi ja toimii täysipäiväisesti hankkeessa
osaamiskeskittymän yhteyshenkilönä Itä-Suomen yliopistolle.

”Ylä-Savon Ammattiopiston Kestech-tiimin muutoksia
Kestech Osaamiskeskittymän valmistelutyössä alusta saakka mukana ollut ja hanketta YSAO:n hankepäällikkönä vetänyt Sulevi
Komulainen on siirtynyt heinäkuussa 2022 eläkkeelle. Sulevin tehtävää YSAO:n hankepäällikkönä Kestech:ssä jatkaa Inkeri Taurula.
YSAO:n Kestech asiantuntijatiimissä uutena toimijana on aloittanut YSAO:lla hankekoordinaattorina toimiva Mika Julkunen”

Yhteystiedot

KesTech Tampereen Alihankintamessuilla 27-29.9.2022
Alihankintamessut lähestyvät!
KesTech on mukana Tampereen alihankintamessuilla 27.-29.9.2022.
Olemme yhteisellä Savonian osastolla nro 1214 A-hallissa. Tervetuloa vierailemaan osastolle niin kerromme lisää ajankohtaisista
teknologia-alan kehittämisasioista ja uutuuksista.

Tekniikassa haku päällä!
Korkeakoulujen ja amma korkeakoulujen syksyn yhteishaku on 31.8. -14.9.2022!
Tutustu Savonian syksyn yhteishakuun
Konetekniikan insinööriksi (AMK) Iisalmessa

Insinööri (Ylempi AMK), InnoTec-liiketoiminta

Savonian Iisalmen Kampuksella alkaa Konetekniikan insinööri
(AMK) monimuoto tammikuussa 2023.

Haluatko vastuullisempia ja vaativampia tehtäviä - suorita
insinööri (Ylempi AMK)-tutkinto.

Tutustu ja hae tammikuussa alkavaan koulutukseen
Konetekniikan insinööri (AMK) Iisalmi

Tutustu ja hae tammikuussa alkavaan koulutukseen. InnoTechliiketoiminta

Industrial management -tutkinto-ohjelma aloittaa Varkaudessa 2023
Koulutus on englanninkielinen ja johtaa amk-insinöörin (B.Sc) tutkintoon. Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä. Kesto 4 vuotta.
Tutkinto-ohjelma kouluttaa teknologiateollisuuden asiantuntijoita painottaen palvelulähtöistä liiketoimintaa ja tuotantoa teollisessa
ympäristössä. Perinteisten insinööritaitojen lisäksi opiskellaan mm. Internet of Things (IoT) -teemaan liittyviä asioita.
Lisätietoja: Lehtori Kari Kokkonen, kari.kokkonen@savonia.fi, 044 785 6393

Sähköturvallisuustutkinnot 17.11.2022 Savonialla Kuopiossa
Sähköturvallisuustutkinnolla osoitetaan sähkötöiden turvallisuuteen liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus.
Sähköturvallisuustutkinto 2 on enintään 1000 V sähkölaitteistojen asennustöitä koskeva tutkinto.
Sähköturvallisuustutkinto tilaisuus 1 - lue lisää ja ilmoittaudu
Sähköturvallisuustutkinto tilaisuus 2 - lue lisää ja ilmoittaudu

Industry 4.0 - webinaari
Digitaalinen ja Älykäs Palvelutuotannonhallinta (DAIM, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, ESR, S22178) ja 5G:llä vauhtia digitalisaatioon (Pohjois-Savon liitto,
REACT-EU:n EAKR, A77467) hankkeet yhdessä järjestävät Industry 4.0 -webinaarin
tiistaina 11.10.2022 klo 9-12.
Lue lisää

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