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Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

KesTech osaamiskeskittymä osana Ylä-Savon osaamisen kehittämisen
mallia

KesTech osaamiskeskittymä on mukana pilotoimassa Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallia,
jossa yritykset, oppilaitokset, kunnat ja järjestöt kokoontuvat yhteen valmistelemaan yläsavolaisen osaamisen
strategista ohjausta. Koordinoijana on Ylä-Savon ammattiopisto, joka kokoaa verkostokeskuksen. Siihen
kutsutaan alueelliset koulutusorganisaatiot, kunnat ja kehittäjätahot.
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KesTech on tukijalkana Ylä-Savon osaamisen kehittämisessä, tuoden näkemyksen teollisuuden tilanteista ja
tarpeista. Työn toteuttamiseksi käynnistetään yritysten kanssa ennakointifoorumi, jossa käsitellään
teollisuuden tulevaisuuskuvaa ja analysoidaan sen haasteita.
Haastamme Ylä-Savon teollisuusyritykset mukaan ennakointifoorumiin.
Ota yhteyttä Suleviin tai Reijoon.
Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa Euroja kehittämiseen, Saisinko
yritykseni kehittämiseen tukea online tilaisuuteen
Tule kuulemaan ja keskustelemaan, kuinka ja millaisiin yritysten
liiketoiminnan kehittämistoimenpiteisiin on saatavilla rahoitusta.
Tilaisuudessa kehitystoimenpiteiden rahoittajatahot esittelevät
rahoitustyökalujaan ja niiden soveltuvuutta yritysten erilaisiin
kehittämistoimenpiteisiin.
Tilaisuuden ohjelma:
Business Finland, Palvelut ja rahoitus
ELY-keskus, Yritysten kehittämispalvelut
ELY-keskus, Yrityksen kehittämisavustus uudella rahastokaudella
Maaseudun yritysrahoitus ja Leader toiminta
Finnvera kasvun rahoittajana
Ylä-Savon yrityspalvelut ja NewTech -hankkeen palvelut teollisuusyrityksille
Online-tilaisuus järjestetään tiistaina 22.3.2022 kello 9:00 - 11:00.
Ilmoittaudu 17.3.2022 mennessä alla olevan painikkeen kautta.
Tilaisuuden toteuttaa KesTech osaamiskeskittymä yhdessä NewTech -hankkeen kanssa
Lue lisää ja ilmoittaudu

Luonnonkuitukomposiittien valmistus,
testaus ja tutkimus
Luonnonkuitukomposiiteissa yhdistyvät luonnonkuitujen ja muovimatriisin
parhaat ominaisuudet. Näiden etuja ovat mm. ympäristöystävällisyys,
kierrätettävyys, helppo muotoiltavuus, valmistuksen
kustannustehokkuus, kuitujen suuri vetolujuus ja muut mekaaniset
ominaisuudet.

Lue lisää

KesTech Infotilaisuus 8.2.2022
Webinaarin aikana tehtiin osallistujille Mentimeter online -kysely liittyen
organisaatioiden tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin. Lisäksi
kartoitettiin osallistujien näkemyksiä KesTech -osaamiskeskittymän
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tulevaisuuden roolista ja tehtävistä yläsavolaisen teollisuuden ja
osaamisen kehittäjänä.
Ohessa sanapilvi osallistujien vastauksista kysymykseen mihin tulisi
keskittyä lähitulevaisuuden suunnittelussa.

Kevään yhteishaku
Peruskoulun tai lukion päättävä, hae Yhteishaussa 22.2.–22.3.2022.
Korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kevään toinen yhteishaku
on 16.3.– 30.3.2022.
Hae automaatiotekniikan DI-ohjelmaan kevään yhteishaussa. Tutustu
tutkintoon UpTech-sivuilla.
Hakeminen sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi
Tulossa:
Insinööri (AMK), konetekniikka monimuoto Iisalmi alkaa tammikuussa 2023
Haku syksyn 2022 yhteishaussa ajalla 31.8. – 14.9.2022

Itä-Suomen Yliopisto
Ammattikorkeakoulu
Tutustu Savonian AMK- ja
YAMK-tutkintoihin.
Savonia

Ammatillinen II-aste
Tutustu Ylä-Savon
Ammattiopiston koulutustarjontaan.

Tutustu Itä-Suomen Yliopiston
tutkintoihin.
UEF

YSAO

KesTech asiantuntijamme
KesTechissä yritystäsi palveleva tiimi koostuu omien alojensa huippuasiantuntijoista, joista voit lukea lisää
ao. painikkeen kautta.
Ota yhteyttä

https://uutiskirje.savonia.fi/a/s/51057052-3ccf5958fd9617664ab61eb227831a5f/1160375
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