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Joensuun ja Pohjois-Karjalan koulutusosaamisen kuulumisia -uutiskirje kokoaa koulutusklusterin kehittämiseen liittyviä
uutisia yhteen – erityisesti sellaisia, jotka liittyvät koulutukseen ja siihen liittyvän liiketoiminnan edistämiseen.

Uutiskirje lähetetään noin kerran kuussa. Kirjettä kokoaa Joensuun kaupungin ja Joensuun Tiedepuiston henkilöstö.
Uutiskirjettä saa jakaa vapaasti.

Voit lähettää meille uutisvinkkejä sekä uutiskirjeen tilaus/perumispyyntöjä:
ville.nivalainen@jns.fi, auli.leskinen@tiedepuisto.fi tai saara.sahlsten@jns.fi

Koulutusosaamisen klusteri mukana pääministerin vientimatkalla Kolumbiaan
Pääministeri Sipilän vientimatka Kolumbiaan 23.-25.10.2017 oli onnistunut. Mukana Global Education Park Finlandin
toimijoista olivat Finland Universitysta tj.Pekka Saavalainen ja Joensuun Tiedepuistosta kehityspäällikkö Auli Leskinen.
Joensuun klusteri tarjosi Kolumbiaan metsäalan, kiertotalouden ja ympäristön, opetusteknologian, kaivosalan ja
opettajakoulutuksen osaamista, sillä Kolumbiassa on näillä aloilla kysyntää. Nyt paikallista osaamista kootaan
sopivaksi tarjonnaksi ja asiakkaiden kanssa neuvottelut ovat käynnissä. Valtioneuvoston matkaa ennen julkaistu
uutinen: https://goo.gl/6bMFDy

Klusterin edustaja mukaan OPH:n koulutusviennin kasvuohjelman laajaan ohjausryhmään
Opetushallitus on kutsunut klusterista Auli Leskisen mukaan OPH:n koulutusviennin uuden Education Finland -
kasvuohjelman laajaan ohjausryhmään. Ryhmään on koottu parikymmentä edustajaa viennin, opetuksen ja liittojen
alalta. Ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 21.11.2017 Helsingissä.

Organisaatioiden kehittämiskoulutukseen liittyvä kysely
Koulutusosaajien välisissä keskusteluissa on ilmennyt mahdollista tarvetta kehittää organisaatioiden osaamista
kansainvälisen koulutusmyynnin osalta. Kartoitamme hyvin lyhyellä kyselyllä koulutukselle sisällöllistä tarvetta, jonka
jälkeen pääsemme rakentamaan sopivaa koulutuskokonaisuutta. Pyytäisimme ystävällisesti teitä vastaamaan kyselyyn
osoitteessa https://goo.gl/VjbEa8. Toivomme varsinkin vapaan sanan kenttään ajatuksia siitä, millaista osaamista
tarvitaan lisää.

Otsakorven säätiöltä 20 000 € alueen yrittäjien kansainvälistymiseen
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä toteuttaa 20 000 € hanketta kansainvälisen työelämäyhteistyön mallin
luomiseksi. Hankkeen avulla pyritään verkostoimaan pohjoiskarjalaisia ja ulkomaalaisia yrityksiä oppilaitoksen kv-
toiminnan avulla. Pohjois-Karjalaan rakennettavan yrittäjäverkoston kautta tarjotaan työssäoppimispaikkoja
ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille, isännöidään ryhmävierailuja, tuetaan oppimisympäristöjen kehittämistä sekä
mahdollistetaan vierailuja Daimlerin tehtaille.

Karelia-ammattikorkeakoulun osaamista Kiinaan ja Kazakstaniin
Karelia-ammattikorkeakoulu rakentaa Kiinaan strategista kumppanuuskonsortiota, jossa huomioidaan myös
koulutusviennin näkökulma. Uutena konsortioon liittyi Jilin Normal University, jonka kanssa solmittiin MOU. Toisen
kiinalaisen kumppanin kanssa on jätetty Kiinan opetusministeriöön hakemus akreditoinnista yhteiselle energia- ja
ympäristötekniikan tutkintokoulutusohjelmalle. Ohjelmassa Karelian opettajat vastaisivat kolmanneksesta koko
tutkinnon opetuksesta. Yhteisohjelmalla tähdätään pitkäjänteiseen koulutusviennin yhteistyöhön.

Lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulu on sopinut sosiaali- ja terveysalan koulutuskokonaisuudesta Kazakstaniin.
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Global Education Park Finland –verkkosivut valmistuvat
Joensuun ja Pohjois-Karjalan koulutusosaamisen klusterin Global Education Park Finlandin verkkosivut ovat
rakentuneet syksyn mittaan laajaksi kokonaisuudeksi. Ne avataan teidän toimijoiden kommentointia varten ensi
viikolla. Laitamme tiedon avautumisesta ja linkin sivuille erikseen tämän listan kautta. Tervetuloa pian aktiivisesti
tutustumaan ja antamaan palautetta sivuista! Sivuihin liittyvät yhteydenotot: saara.sahlsten@jns.fi.

PKKY mukana EU-komission pilottihankkeessa
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on mukana alun perin oppisopimuksella oleville nuorille suunnitellussa
pilottihankkeessa. Tällä hetkellä hankkeeseen pääsevät osallistumaan kaikki opiskelijat, sekä myös vasta valmistuneet.
Työharjoittelujaksot ovat 6-12kk kestoiset. Hankkeessa on mukana 33 partneria kymmenestä eri maasta ja
koordinoiva organisaatio on ranskalainen Compagnons du Devoir. Koko hankkeen ensimmäiset ranskalaiset
leipuriopiskelijat olivat sekä työharjoittelussa että PKKY:n työsalissa oppimassa 7 kk. Tällä hetkellä PKKY:lla on leipuri-
kondiittori-opiskelijoita sekä puualan opiskelijoita maaliskuuhun asti.

Tulevia tapahtumia

LUMA-keskuksen Tiede ja työelämä –teemapäivä 1.12.2017
Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus (www.uef.fi/luma) järjestää 1.12.2017 ”Tiede- ja työelämä”-teemapäivän
luonnontieteistä kiinnostuneille yhdeksäsluokkalaisille, lukiolaisille, ja heidän opettajilleen yhteistyössä yritysten
kanssa. Päivän tarkoituksena on tuoda uravalintoja suunnitteleville oppilaille ja opiskelijoille tietämystä erityisesti
luonnontieteellisestä koulutuksesta ja siihen liittyvästä yritystoiminnasta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 26.11.
mennessä: http://www.uef.fi/fi/web/luma/tiede-tyoelama


