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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.

Syksystä 2017 alkaen uutiskirjeen ilmestymistä kokeillaan noin kerran kuussa. Uutiskirjettä kokoaa Joensuun
kaupungin ja Joensuun Tiedepuiston henkilöstö. Uutiskirjettä saa jakaa vapaasti.

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

Suomen koulutusviennin ohjaus siirtyi Finprolta Opetushallitukseen
Uusi Education Finland -kasvuohjelma on aloittanut toimintansa Opetushallituksessa. Finpron kasvuohjelma
Education Export Finland päättyi vuoden 2017 alussa. Education Finlandin projektipäälliköksi on elokuussa nimitetty
KTT Lauri Tuomi.

Education Finland -kasvuohjelma tukee yrityksiä, koulutuksen järjestäjiä ja muita koulutusviennin toimijoita. Se tarjoaa
tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista, kehittää toimijoiden vientiosaamista ja tekee suomalaista
koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla.

Ohjelman toiminta sekä rakenne eroavat aiemmasta kasvuohjelmasta ja jäseneksi hakeminen uudistuu. Education
Finlandin aloitustilaisuus järjestetään Helsingissä opetushallituksessa 8.9. klo 9.30 – 12.30. Tilaisuuteen ei ole vielä
jaettu ilmoittautumislinkkiä, mutta ota yhteyttä hanne.laaksonen(at)oph.fi mikäli haluat osallistua tapahtumaan.

Joensuun seudun koulutusosaamisen tuotteistamisen ja myynnin tiekartta rakentuu
’Koulutusvientiklusterin käynnistäminen’ -hankkeen ohjausryhmä esitti 26.6. kokouksessaan nostaa Joensuun seudun
koulutusosaamisen myynnin sisällöllisiksi painopistealueiksi metsä-biotalousosaaminen, opettajakoulutuksen,
ikäosaamisen sekä näiden ohella opetusteknologian. Työ keskitetään potentiaalisiksi todettuihin vientimaihin
Uruguayhun, Argentiinaan, Kolumbiaan ja Meksikoon. Muiden harkinnassa olleiden kohdemaiden, kuten Kiinan,
Kanadan ja Unkarin osalta työ rajoitetaan markkinointimateriaalien tekemiseen ja muihin kevyisiin tukitoimiin.
Brasilian ja Chilen tilannetta seurataan.

Joensuun koulutusosaamishankkeeseen uusi työntekijä
Koulutusosaamisen klusteria kokoavassa Joensuun kaupungin ja Joensuun Tiedepuiston yhteishankkeessa on
aloittanut uusi työntekijä 14.8.2017. Suunnittelija Saara Sahlstén (KM) koostaa klusterin verkkosivuston sisällön
laajaksi kokonaisuudeksi. Sivujen luonnosversiota pääsee kommentoimaan syksyn aikana. Lisäksi hän tukee
oppilaitoksia ja toimijoita koulutusmyynnin tuotteistamisessa.

Uruguayn Suomen suurlähetystön edustajat vierailevat Joensuussa
Uruguayn suurlähettiläs Pablo Sader ja lähetystösihteeri Nicolás Noble vierailevat 30.8. Joensuussa tukeakseen
koulutuksen järjestämistä maahan.

Klusterimme yhdeksän edustajaa kolmesta oppilaitoksesta, kahdesta yrityksestä sekä Joensuun kaupungilta ja
Tiedepuistosta teki tiedonkeruumatkan Uruguayhun 17.-22.6. He vierailivat myös Argentiinassa 13.-17.6.
Kärkiteemoina olivat opettajakoulutus, ikäosaaminen ja hyvinvointi, metsäosaaminen ja -tutkimus sekä ammatillinen
koulutus. Matka oli tuloksekas ja Uruguay on kiinnostunut kaikkien näiden alojen osaamisesta alueellamme.
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Arcusys Oy avasi toimipisteen Lontoossa
Joensuulainen oppimisen digitaalisaation edelläkävijäyritys Arcusys Oy avasi toimipisteen Lontooseen 7.8.2017, josta
kansainvälinen myynti tehdään jatkossa. Yritys on avannut jo aiemmin tänä vuonna toimiston Saksaan.
https://www.arcusys.com/web/fi/yritys/uutiset/arcusys-oy-avaa-toimipisteen-lontooseen.

Tulevia tapahtumia

Koulutustoimijoiden aamukahvit
Koulutustoimijoiden aamukahvit jatkuvat! Seuraavat aamukahvit järjestetään elo-syyskuun vaihteessa ja
ilmoittelemme niistä pian. Tällä kerralla teemana on koota ideariihi joensuulaisten koulutusvierailupakettien sisällöistä
kansainvälisille vierailijoille. Ajatuksena on koota aihioita sisällöllisistä ja myös matkailullisista kokonaisuuksista
kanssanne.

Suomen Team Finland- vientimatkat syksyllä 2017
Alla oleville matkoille voi päästä mukaan omalla kustannuksella:

Pääministerin vientimatka Kolumbiaan
Pääministeri Juha Sipilä tekee vientimatkan Kolumbiaan 23.-25.10. Matka kartoittaa Suomen vientimahdollisuuksia
cleantechin (uusiutuva energia ja jätteiden käsittely), koulutuksen ja kaivosteollisuuden aloilla.

Lisätiedot: Saku Liuksia, Program Manager, Waste to Energy and Bioenergy, +358 50 303 8326, saku.liuksia(at)finpro.fi

Elinkeinoministerin vientimatka Brasiliaan ja Argentiinaan
Elinkeinoministeri Mika Lintilä tekee vientimatkan Brasiliaan ja Argentiinaan 30.10. – 3.11. Matkan kartoittaa
vientimahdollisuuksia ICT:n ja koulutuksen aloilla. Matkan tiedotustilaisuudet aihealoittain järjestetään Finpron Team
Finland-talossa, Porkkalankatu 1, seuraavasti: Koulutusviennin teemapäivä 23.8. 13.30-15.30 - Ilmoittautuminen
18.8. mennessä. ICT/connectivity - teemapäivä 28.8. 10.00 -12.30. Ilmoittautuminen 24.8. mennessä.

Rekisteröidy Brasilian ja Argentiinan vientimatkan tiedotustilaisuuksiin tästä linkistä: https://goo.gl/dKmGBS

Lisätietoja: Päivi Mähönen +358 40 3433 46, Tiina Kylliäinen, +358 40 3433 318, Helena Styrman, +358 40 3433 432.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)finpro.fi.

Sitova ilmoittautuminen Brasilian ja Argentiinan matkalle: https://goo.gl/F8ws9H


