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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 tai auli.leskinen@tiedepuisto.fi

Laatuleimasta vipuvartta suomalaiseen koulutusvientiin
Koulutusviennin kasvuohjelma Education Finland lanseeraa laatuleiman suomalaisten koulutusviejien käyttöön.
Koulutusviejät ovat toivoneet laatuleimaa vahvistamaan suomalaisten toimijoiden kilpailukykyä
koulutusvientimarkkinoilla. Leima myönnetään Education Finland -kasvuohjelmaan hyväksytyille organisaatioille.
Kriteereinä ovat organisaation kyky jatkuvaan, organisoituun ja kasvuun tähtäävään koulutusvientiin. Laatuleiman
hyväksymisestä päättää Opetushallitus kuultuaan ohjelman ohjausryhmää, jossa on sekä julkisen että yksityisen
sektorin edustajia. Ohjelman jäsenhaku on nyt avattu. Ensimmäiset jäsenet hyväksytään mukaan syyskuun aikana.

Lisätietoja: http://www.oph.fi/koulutusvienti/jasenyys

Karelia-ammattikorkeakoulu ja UTEC solmivat MOU-sopimuksen
Karelia-ammattikorkeakoulu ja Uruguaylainen UTEC ovat solmineet Memorandum of Understanding sopimuksen, joka
kattaa opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuden sekä tutkimus- ja kehittämisyhteistyön. Sopimusta täydentämään
laaditaan yhteinen toimenpidesuunnitelma. Lisäksi kumppanit ovat sopineet yhteisen hankevalmistelun
käynnistämisestä.

Ennakkotieto: kyselytutkimus koulutusosaamisen kentästä Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa
Joensuun ja Pohjois-Karjalan koulutusosaamisen uudentyyppiseen kehitykseen ja toimintatapoihin liittyen on
lokakuussa 2017 tulossa kyselytutkimus. Tutkimus on tarkoitettu kaikille koulutuksen parissa Pohjois-Karjalassa
työskenteleville. Lisätietoa myöhemmin.

Osaamisklusteri mukana pääministerin vientimatkalla Kolumbiaan
Klusteristamme lähtee edustajia Kolumbiaan pääministerin vientimatkalle. Joensuun Tiedepuistolta laajaa
osaamistamme edustaa Auli Leskinen ja samassa delegaatiossa on edustaja myös Finland Universitysta. Näin ollen
alueemme koulutusosaaminen on näkyvillä laajasti. Matka tapahtuu aikavälillä 23.-25.10.2017.

Education Finland -infotilaisuus Kuopiossa 2.10.2017
Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää Kuopiossa alueellisen infotilaisuuden koskien Opetushallituksen Education
Finland -koulutusviennin kasvuohjelmaa. Tilaisuus järjestetään maanantaina 2.10. klo 13-16 Savonian tiloissa
Microkatu 1.

Lisätietoja: https://goo.gl/Gu4saL. Ilmoittautuminen on jo tänään 25.9. mennessä, mutta ongelmia tuskin on vaikka
ilmoittautuisi päivän tai kaksi myöhässä.
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Sri Lankan opetusministerin vierailu Suomessa 9.-10.10.2017
Sri Lankan opetusministeri Akila Viraj Kariyawasam vierailee Suomessa 9.-10. lokakuuta. Team Finland - verkosto
tarjoaa mahdollisuuden tavata hänet tiistaina 10.10. kello 14:00 – 15:30 ulkoasiainministeriössä. Tilaisuus tarjoaa
erinomaisen mahdollisuuden esitellä omaa osaamista ja tarjontaa sekä syventää mahdollisia suhteita Sri Lankan
opetussektorille.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 6.10. mennessä: https://goo.gl/HXA5Dz

Suomen Vietnamin suurlähettilään tapaaminen ulkoministeriössä 19.10.2017
Ulkoministeriö järjestää 19.10.2017 klo 14.00 tapaamisen Suomen Vietnamin suurlähettilään Kari Kahiluodon kanssa.
Kahiluoto aloitti työssään 1.9. ja tilaisuus on tarkoitettu Vietnamin markkinoilla jo toimiville tai sinne menossa oleville
yrityksille.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 13.10. mennessä: https://goo.gl/etKYFC

EduTech Middle East -messut Dubaissa 15.-16.11.2917
Dubaissa järjestetään Edutech Middle East 15.-16. marraskuuta. Tilaisuuden järjestäjä on varannut messuilta tilaa
suomalaisille EdTech –firmoille. Lisätietoa tilaisuudesta ja kustannuksista: https://goo.gl/hVV3wc

Lisätietoa: Katia Al-Kaisi, Partner/Senior Advisor, The Gulfpoint, Dubai, UAE, M UAE: +971 55 1071775, M FIN: +358 40
8492388.

Tulevia tapahtumia

Koulutustoimijoiden aamukahvit
Koulutustoimijoiden aamukahvit jatkuvat! Seuraavat aamukahvit järjestetään 12.10.2017 klo 8.15-9.00 Minerva-
kokoushuoneessa Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden teema tarkentuu vielä tämän viikon aikana, mutta jo
perinteisesti tilaisuus avataan alustuksella, jota seuraa verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuudet klusteritoimijoiden
välillä. Lähetämme tarkennetun ohjelman ja päivän teeman piakkoin erillisenä sähköpostina listallamme oleville.
Tervetuloa!

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

Ulkomaankauppa- ja kehitysministerin vientimatka Ghanaan ja Nigeriaan
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen tekee vientimatkan Ghanaan ja Nigeriaan 13.-17.11. Matkalla
kartoitetaan vientimahdollisuuksia Koulutuksen (ammatillinen ja e-oppiminen), Cleantechin, Energian, Hyvinvoinnin ja
ICT:n osalta. Ilmoittautuminen 6.10.2017 mennessä.

Aihealueiden tarkempi kuvaus ja ilmoittautuminen: https://goo.gl/r5EmGr

Lisätietoja: Lotta Eiroma, +358 40 7162 628, Helena Styrman, +358 40 3433 432. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi(at)finpro.fi.


