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 Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä  

 

  

 
   

 

 
Materiaaliteknologian hyödyntämismahdollisuuksia
teollisuusyrityksille -tilaisuus  

 

  

 

 

Uhkaako yritystäsi pula materiaalien saatavuudesta? Aiheuttaako materiaaliominaisuuksien vaihtelu
ongelmia tuotannossa? Etsitkö korvaavia materiaaleja?

Haluamme avata materiaaliteknologian hyödyntämismahdollisuuksia teollisuusyrityksille järjestämällä
yrityksille suunnatun lounastilaisuuden ti 1.11. klo 11.00 Kahvila-Ravintola Iltalypsyssä, Iisalmessa. 
Tilaisuudessa on asiantuntijoina paikalla Savonian Jussi Asikainen ja UEF:n Laura Tomppo
Materiaalitutkimuskeskus Materialta. Jussi Asikaisen osaamisen kärkinä ovat metallurgia,
hitsaustekniikka ja 3D-tulostus. Laura Tompon osaamisalueita puolestaan ovat materiaalien
karakterisointi laboratoriossa, jatkuvatoimiset ainetta rikkomattomat mittaukset sekä biopohjaiset
materiaalit.

Materiaalitutkimuskeskus Materia tarjoaa yrityksille osaamista materiaaliteknologian eri osa-alueilta.
Erityisosaamisena on metallien ja hitsien tutkimukset, puu-, polymeeri- ja komposiittimateriaalit sekä
pinnoitteet. Materiaalitutkimuskeskuksen asiantuntijat osaavat sekä valmistaa prototyyppejä että mitata
monipuolisesti materiaalien ja tuotteiden ominaisuuksia. Lisätietoa Materiakeskuksesta täältä 

Paikka: Kahvila-ravintola Iltalypsy, Kilpivirrantie 3, Iisalmi
Aika: Tiistai 1.11 klo 11:00-12:30

Ilmoittaudu

Tarjoamme lounaan tilaisuuteen osallistujille. Ilmoittautuminen 24.10.2022 mennessä. Tilaisuuteen on
mahdollista osallistua myös etänä, mutta parhaimman kokemuksen saat saapumalla paikan päälle

Tilaisuuden järjestävät NewTech -hanke, Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston
kehittäminen – hanke ja Kestech -hanke.

 

 
   

 

 
Teollisuus X.0 - Teollisen palveluliiketoiminnan
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tulevaisuus Kuopiossa 15.11.2022
 

  

 

 

Suosittu Teollisuus X.0 -seminaarisarjamme saa jatkoa marrakuussa! 

Kuopio 15.11.2022 klo 12–16 
Hotelli IsoValkeinen, Lampi-sali, Majaniementie 2

Tilaisuudessa perehdytään teolliseen palveluliiketoimintaan asiantuntijapuheenvuorojen ja kiinnostavien
yritysesimerkkien kautta.

Tilaisuuden ohjelma:
12.00–12.10 Tilaisuuden avaus, projektijohtaja Juha Valaja, NewTech-hanke
12.10–12.35 Teollisuuden palveluliiketoiminnan kehittäminen asiakasymmärryksen, arvon ja
kannattavuuden perusteella, professori Teemu Laine, Tampereen yliopisto
12.45–13.10 Seuraavan sukupolven liiketoimintamallin kehitys, case Junttan, Head of DFA Services
Sami Kirsilä, Junttan Oy
13.20–13.45 IT-kumppanin rooli teollisen kasvuyrityksen palveluliiketoiminnan
kehittämisessä, asiakkuuspäällikkö Veera Ullah, Documtec Oy
13.45–14.45 Kahvi- ja verkostoitumistauko
14.45–15.10 Teollisen palveluliiketoiminnan kehitys ja kansainvälistyminen, Founder & Chairman of the
Board Jere Räisänen, Elcoline Oy
15.20–15.45 Ilmalaivatehdas, joka ei myy ilmalaivoja, yrittäjä Jiri Jormakka, Kelluu Oy
15.50–16.00 Päätössanat, projektipäällikkö Markku Penttinen, NewTech-hanke

Lisäksi ständeillä tavattavissa mm: Business Finland, ELY-keskus, Finnvera, Business Center ja
NewTech-hanke.

 Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittaudu

 

 
   

 

 
Maailmalta Savoon, Miten kehittää kansainvälisten
osaajien veto- ja pitovoimaa Ylä-Savossa?  
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Tervetuloa verkostoitumaan ja kuulemaan, kuinka yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista
voidaan parantaa helpottamaan alueemme osaajavajetta. Osaavien työntekijöiden löytäminen on yksi
alueemme suurimmista haasteista.

Tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten voisimme helpottaa osaajavajetta edistämällä kansainvälisten
osaajien ja opiskelijoiden työllistymistä ja asettumista Ylä-Savoon. Aamukahvitilaisuudessa kuulemme
sekä yritysten että kansainvälisten osaajien kokemuksia onnistuneesta rekrytoinnista. Pohjois-Savon
alueella asuu, työskentelee ja opiskelee tuhansia maahan muuttaneita. Heidän potentiaalinsa ja
monipuolinen osaaminen voi turvata monen yrityksen kilpailukyvyn ja tulevaisuuden. Yritysten on
mahdollista saada apua kansainvälisen osaajan rekrytointiin maksuttomasti, helposti ja nopeasti.

Paikka: Ylä-Savon ammattiopiston kampus, Asevelikatu 4, Iisalmi
Aika: Tiistai 22.11. klo 7:30 – 10:00

 

 
 Lue lisää  Ilmoittautumislomake  

 
   

 
 Tulevat KesTech Round Table tilaisuudet  

 

  

 
Tulevaisuuden teknologia -
Round Table 2.11.2022
KesTechin järjestämä ensimmäinen
Tulevaisuuden Teknologia – Round Table

Osaava työvoima -       
Round Table 24.11.2022
KesTechin toinen Round Table Osaavasta
työvoimasta tulee 24.11.2022. Tapahtumassa
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järjestetään 2.11.2022. Tapahtumassa
keskustellaan alueen toimijoiden kanssa
tulevaisuuden teknologiasta ja sen vaikutuksesta
Ylä-Savoon. Tapahtuma järjestetään etänä
Microsoft Teamsin avulla klo 8:30 – 11:00 välisenä
aikana.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Harri Komulainen, harri.komulainen@savonia.fi

 

jatketaan edellisen round tablen havainnoista ja
etsitään yhdessä toimenpiteitä ja ratkaisuja
osaavan työvoiman hankkimiseksi. Tapahtuma
järjestetään hybridinä klo 8:30-11:00.
Osallistuminen onnistuu joko Zoomin kautta tai
saapumalla paikalle Ylä-Savon ammattiopistolle
(Asevelikatu 4).

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Reijo Hynynen, reijo.hynynen@savonia.fi.

 

 
   

 

  

 

  

 
 

 

 
  

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
 

 
 Powered by Postiviidakko™  

 

https://www.linkedin.com/company/kestech-cluster-savo?utm_source=KesTech+uutiskirje+7%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://www.kestech.fi/?utm_source=KesTech+uutiskirje+7%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://kestech.fi/yhteys/?utm_source=KesTech+uutiskirje+7%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://kestech.fi/yhteys/tilaa_uutiskirje/?utm_source=KesTech+uutiskirje+7%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://uutiskirje.savonia.fi/account/63922062-0f8c0907b8d80c052bc5ff07fe66cb0d-1076628/1350975
https://www.postiviidakko.fi/?utm_source=KesTech+uutiskirje+7%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=

	uutiskirje.savonia.fi
	KesTech uutiskirje 7/2022


