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 Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä  

 

  

 
   

 
 KesTech RoundTable tilaisuudet  

 

  

 

 

RoundTable kokemuksia
KesTech on syksyn aikana käynnistänyt RoundTable toimintaa Ylä-Savon yrityksille kolmen aihealueen
tiimoilta: Osaava Työvoima, Tulevaisuuden Teknologia sekä Kestävä Vastuullisuus. Mutta mitkä ovat
olleet kokemukset tähän mennessä ja mitä voi odottaa toiminnan tulevaisuudelta? Onko toiminta
synnyttänyt uusia projekteja ja millaiseksi KesTechin RoundTable lopulta muodostui?
 
Herkko Pulkkinen jakaa kokemuksiaan RoundTablesta KesTechin blogitekstissä, jonka voitte lukea
KesTechin verkkosivuilta.

Lue lisää

 

 
Kestävä Vastuullisuus RoundTable 19.1.2023
Osana Kestech-ennakointikarttaa vastuullisuuteen, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvät teemat
nostettiin aihepiireiksi, jotka tulee merkittävästi vaikuttamaan Ylä-Savolaisen teollisuuden tulevaisuuteen.

Kartoituksen perusteella osalle Ylä-Savolaisista teollisuusyrityksistä vastuullisuustyö on arkipäivää ja
kiinteä osa toimintaa, kun taas osalle yrityksistä vastuullisuuden teemat on tunnistettu tärkeiksi mutta
käytännön toteutusten osalta ollaan vielä alkumetreillä. 

Kestech roundtable toiminnan ytimenä on yhdessä tekeminen, hyvien käytäntöjen jakaminen ja
ratkaisumallien työstäminen. Torstaina 19.1.2023 klo 8.30 – 11.00 nostetaan vastuullisuuden ilmiöt
pyöreälle pöydälle ja lähdetään pureksimaan ilmiötä ymmärrettävään muotoon tavoitteena: 

http://www.kestech.fi/?utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://kestech.fi/kestechin-roundtable-toiminta/?utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
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Ylä-Savon peruskoulujen kädentaitojen opettajat Normet Oy:n vieraana 17.11.2022

YSAOn ristinolla robotti

 

Lähteä luomaan teollisuuden yhteistyöverkosta Ylä-Savon alueelle – eli tuoda vastuullisuuden osaajat
ja siitä kiinnostuneet yhteen.
Lisätä ymmärrystä mitä ”vastuullisuus” kaikessa moninaisuudessaan isommille ja pienemmille
yrityksille merkitsee.
Tunnistaa alueen yritysten vastuullisuustyön odotuksia ja myös toimitusketjuihin kytkeytyviä
vaatimuksia.

Tilaisuudessa kuullaan asiantuntijapuheenvuoro, jossa avataan vastuullisuuden termiä ja sen merkityksiä
sekä käydään keskustelu jossa pohjustetaan vastuullisuustyön nykytilaa ja vaatimuksia Ylä-Savolaisessa
teollisuudessa. Tilaisuus toimii samalla myös vuoden 2023 alussa alkavan KiertoKasvu-hankkeen
starttina Ylä-Savon alueella.

Tilaisuuteen voit osallistua joka paikanpäällä YSAO:n kampuksella osoitteessa Asevelikatu 4, Iisalmi tai
vaihtoehtoisesti etänä Teams yhteyden yli.

Liity mukaan Ylä-Savon vastuullisuuden toimijoiden verkostoon ja ilmoittaudu tilaisuuteen:

Ilmoittaudu

 

Lisätietoja kestävän vastuullisuuden roundtable tilaisuudesta:
Mika Julkunen, 040-6686068, mika.julkunen@ysao.fi

 

 
   

 

 

Minne häviää
kädentaidot,
Arvostetaanko
kädentaitajaa?
Kesällä 2022 Kestech-
ennakointikartan ja
tulevaisuuden ilmiöiden
pohdinnassa käytiin pitkät ja

hyvät keskustelut liittyen työelämään siirtyvien nuorten kädentaitojen heikkenemiseen. Ilmiön taustoja
pohdittaessa nousi esille, ettei alueen teknologiayritysten edustajat saatikka Kestech-asiantuntija
tunteneet kuinka kädentaitoja opetetaan ja kehitetään perusopetuksessa. Lisäksi keskustelussa nousi
esille kädentaitojen arvostus nykyajassa ja kysymys, kuinka hyvin teknologia-alan yrityksiä, ammatteja ja
uramahdollisuuksissa perusopetuksen tasolla ylipäätään tunnetaan Ylä-Savossa. Keskustelun pohjalta
Kestech otti pallon haltuun ja lupasi selvittää vastaukset kysymyksiin! 

Lue lisää

 

 

 

Yhteistyörobotiikka
Yhteistyörobottien – tai tuttavallisemmin –
cobottien käyttö teollisuudessa laajenee vauhdilla.
Coboteilla voidaan automatisoida yksinkertaisia
työvaiheita sekä mm. rakentaa sovelluksia, joissa
cobotti tukee ihmistä – vaikka
yksinkertaisimmillaan tekemällä työntekijän työstä
ergonomisempaa ja sujuvampaa.
Yhteistyörobottien ohjelmointi tehty visuaaliseksi ja
selkeäksi ja helpoimmillaan se tapahtuu kahta
nappia painamalla! 

Lue lisää

 

https://link.webropolsurveys.com/S/86AAF65534599096?utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://kestech.fi/minne-haviaa-kadentaidot-arvostetaanko-kadentaitajaa/?utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://kestech.fi/yhteistyorobotiikan-mahdollisuudet/?utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
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TeknoHUB väki Tampereen Sandvikilla

 

 

TeknoHUB benchmarking
reissu Tampereelle
TeknoHUB -hankkeen yritysedustajien ja
hankehenkilöiden ryhmä kävi marraskuun lopussa
Benchmarking -matkalla Tampereella
tutustumassa alueen teollisuuteen ja yliopiston
teknologiaosaamiseen. Ryhmällä oli
mielenkiintoista nähtävää Fastemsin tehtaalla kuin

myös Fastems Training Centerin puolella. Fastemsilla nähtiin, kuinka moderni CNC-
automaatioratkaisujen toimittajan tuotantolaitos toimii. Sandvikin porakonetehtaalla nähtiin, kuinka
tarkkaa työtä tämän haasteellisen hienomekaanisen laitteen valmistus on ja kuinka moderni
teollisuuslaitos toimii. ST-Koneistuksella näimme, kuinka vaativiin erikoissarjoihin erikoistunut
hydrauliikkalohko- ja komponenttivalmistaja toimii rohkeasti uudenaikaiseen teknologiaan investoiden.
Tampereen yliopistolla tutustuimme teknologia-alan tutkimukseen ja pilottilaboratorioympäristöihin.

 

 
   

 
 Tulevat tapahtumat  
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KesTech kutsuu Ylä-Savon teollisuuden toimijat
teknologiatalkoisiin!

Teknologiatalkoot on helmikuussa 2023 järjestettävä tilaisuus, jossa käydään läpi teollisuuden
tulevaisuuskuvaa. Tilaisuuden keynote puheenvuoron pitää futuristi Perttu Pölönen, joka
puheenvuorossaan ottaa kantaa tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tilaisuudessa pääset
myös kuulemaan ja keskustelemaan Ylä-Savon nykytilanteesta ja toimenpiteistä, joiden avulla Ylä-Savon
teollisuus pysyy elinvoimaisena.

Teknologiatalkoissa on mukana myös oppilaitosten ja teknologia-alan hankkeiden edustajia. Tilaisuuteen
osallistuminen on helppo tapa verkostoitua kehittäjäkumppanien ja muiden yritysedustajien kanssa.
Talkoolaisilla on mahdollisuus käydä yritysvierailuilla Genelecillä tai Olvilla heti tapahtuman jälkeen.

 

http://www.kestech.fi/teknologiatalkoot?utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
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Tilaisuus järjestetään Iisalmen kulttuurikeskuksella 17.2 klo 11-15 välillä. Ajankohtaista tietoa
tapahtumasta löytyy kestech.fi/teknologiatalkoot.

Lue lisää

 

Ilmoittaudu

 

 

KesTech - Ylä-
Savon teknologia
aamukahvit
11.1.23
Virtuaalinen KesTech - Ylä-
Savon teknologia-
aamukahvisarja jatkuu
keskiviikkona 11.1.2023 klo
9:00-9:30. Aamukahvisarjan
vuosi 2023 alkaa Ylä-Savon
Ammattiopiston ja EduSavo
Oy:n isännöimänä. 

Lue lisää

 

Megatrendit 2023 -
julkistustilaisuus
12.1.23
Sitra julkistaa alkuvuodesta
odotetun
megatrendikatsauksensa ja Ylä-
Savon ammattiopisto järjestää
yhteisen kisakatsomon ja
keskustelutuokion heti
verkkolähetyksen jälkeen. 

Ilmoitautuminen

 

DiVa -seminaari
20.1.23
Seminaarissa on tarkoitus
kuvata, miten valmistavan
teollisuuden pk-yritykset voivat
hyötyä erilaisista digitaalisista
työkaluista ja järjestelmistä.
Tilaisuus on maksuton, ja
sisältää tarjoilun paikan päällä
osallistuville!

Ilmoittautuminen

 

 
   

 

  

 

 

Tule mukaan Virtech -hankkeeseen kehittämään yrityksesi
toimintaa virtuaaliteknologian avulla
Nyt sinulla on mahdollisuus päästä mukaan kehittämään uusia vaihtoehtoisia toimintatapoja mm.
perehdyttämiseen, etäpalvelujen tuottamiseen, markkinointiin ja prosessin ohjaukseen
virtuaaliteknologioiden avulla.  

http://www.kestech.fi/teknologiatalkoot?utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/7ac5fe3e-1102-4188-8046-08b3cbbe1bbd?displayId=Fin2698182&utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://kestech.fi/kestech-yla-savon-teknologia-aamukahvit-11-1-2023-klo-900-930/?utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/92cc2bfb-67d7-437a-a7bf-238117419c3a?displayId=Fin2696719&utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://events.savonia.fi/diva-seminaari?utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
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Osallistu maksuttomiin koulutuksiimme!
Opastamme ja autamme XR-teknologian käyttöönotossa ja sen soveltamisessa.
Luomme uusia toimintamalleja, joita sovellamme yrityskohtaisesti.

 
 Tule mukaan  Lue lisää  

 
   

 

 
KesTech tiimi kiittää vuodesta 2022 ja toivottaa hyvää
joulua sekä menestyksekästä uutta vuotta!  

 

  

 
   

 

  

 

  

 
 

 

 
  

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

 

 
 

https://virtech.savonia.fi/welcome/?utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://virtech.savonia.fi/?utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://uutiskirje.savonia.fi/a/s/63922062-d6c3ffea1a3dd15642b99caba712f68a/1395894?video=true#6396eb2e0d0c3
https://www.linkedin.com/company/kestech-cluster-savo?utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://www.kestech.fi/?utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://kestech.fi/yhteys/?utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
https://kestech.fi/yhteys/tilaa_uutiskirje/?utm_source=KesTech+uutiskirje+8%2F2022&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=
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Jos haluat muuttaa tilaustasi, klikkaa tästä.

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