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1. Save the date!

4.4.2018 klo 8.30-15.30 Joensuun Tiedepuisto, Network Oasis, Temple of Challenge

Tervetuloa Global Education Park Finland - koulutusosaamisen yhteistyöklusterin kevään suurimpaan
tilaisuuteen. Avoimella ja maksuttomalla tapahtumalla puhalletaan reippaasti tuulta alueen
koulutusosaamisen edistämiseksi maailmankartalle. Tästä et tahdo jäädä paitsi!

Aamupäivän ohjelmassa:

· Mielenkiintoisia puheenvuoroja koulutusmyynnin kansainvälisen yhteistyön kentältä
· Alueellinen, kansallinen, oppilaitosten ja yritysten näkökulma
· Inspiroiva katsaus hauskan oppimisen vallankumouksesta saadaan tulevaisuuden oppimisen

teeman moniottelija Lauri Järvilehdolta, joka on harvoin Joensuun leveyksillä tarjolla

Iltapäivän ohjelmassa:

· Education Finlandin koulutus alueen koulutusosaajien kansainvälisen myynnin edistämiseksi

Kutsu ilmoittautumisohjeineen lähetetään pian!

Education Finlandin antoisa avaus Joensuussa 5.1.2018.

Joensuun ja Pohjois-Karjalan
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2. Hyvinvointipalvelujen kehittämisjohtajan paikka haettavana

Hyvinvoinnin toimialalle haetaan kaikkia palvelualueita tukevaa HYVINVOINTIPALVELUJEN
KEHITTÄMISJOHTAJAA edistämään toimialan kehittymistä yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Tehtäviin
kuuluu kehittää alueen oppilaitos- ja yritysyhteistyötä erityisesti koulutusviennin, harjoittelujen,
hanketoiminnan ja tutkimusyhteistyön saralla ja toimia samalla kaupungin puolelta yhteyshenkilönä näihin
liittyvissä asioissa. Hakuaika päättyy keskiviikkona 14.2.2018.
Tehtävää haetaan sähköisesti: http://www.joensuu.fi/rekrytointi
Lisätietoja: Riitta Huurinainen, 0400 152323, riitta.huurinainen@joensuu.fi

3. Edupark.fi – portaali alueen koulutusosaajien yhteiseen käyttöön

Joensuun seudun koulutusosaamista esitteleviä http://www.globaleducationparkfinland.fi/ - verkkosivuja
voivat kaikki koulutusosaamisen toimijat käyttää vapaasti hyödykseen alueen osaamista esitellessään.
Englanninkieliset sivut ovat valmiit, espanjankieliset valmistuvat helmikuun aikana. Lyhytlinkki
www.edupark.fi toimii myös. Koulutustuotteitanne voi maksuttomasti lisätä portaalin services-alasivuille.
Tuotekuvauksia voi lähettää: saara.sahlsten@jns.fi

Tervetuloa tutustumaan ja käyttämään sivuja!

4. Joensuun alueen koulutusosaaminen kiinnostaa Kolumbiassa

Klusterin koulutusosaamisen siirtoa on edistetty Kolumbiaan useille tahoille ja potentiaalisille asiakkaille.
Kolumbian opetusministeriön edustajat Paula García ja Carlos Sanchez vierailivat joulukuussa Joensuussa.
He tapasivat oppilaitosten ja yritysten edustajia. Vierailijat olivat vaikuttuneita alueen osaamisesta.
Klusterin viime vuoden Kolumbian vientimatkojen ja em. vierailun pohjalta koulutusmyyntikeskusteluja on
jatkettu useiden tahojen kanssa.
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5. Klusteritoimijoiden vientimatka Chileen & Peruun

Joensuun alueen koulutusosaamisen yhteistyöklusteri suunnittelee keväälle hankkeen kautta toteutettavaa
vientimatkaa Chileen ja Peruun. Viennin kärkituotteina ovat opettajankoulutus, metsäosaaminen,
kaivoskoulutus ja hyvinvointiala. Matkan koordinoinnista vastaavat Auli Leskinen ja Ville Nivalainen.

_______________________________________________________________________________________

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

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


