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Tämä on uusi uutiskirje, johon kootaan Pohjois-Karjalan koulutusklusterin kehittämiseen liittyviä uutisia - erityisesti
sellaisia, jotka liittyvät koulutukseen ja siihen liittyvän liiketoiminnan edistämiseen.

Syksystä 2017 alkaen uutiskirjeen ilmestymistä kokeillaan noin kerran kuussa. Uutiskirjettä kokoaa
Koulutusvientihankkeen henkilöstö. Ensimmäinen kirje lähetetään mm. hankkeen eri tapahtumiin osallistuneille.

Uutiskirjettä saa jakaa vapaasti.

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

Koulutustoimijoiden aamukahvit
Koulutustoimijoiden aamukahvit ovat startanneet mukavasti! Keväällä Joensuussa pidettiin kolme tilaisuutta (5.4.,
18.4., 22.5.). Teemoina oli koulutusten tuotteistaminen, USA:n markkinoille meneminen, verkkokurssien tarjoaminen
sekä opintovierailut. Seuraavat aamukahvit järjestetään lomien jälkeen ja ilmoittelemme niistä erikseen. Lähetä
meille vinkkejä kiinnostavista teemoista!

Lähes 5000 henkilöä tekee töitä koulutuksen eteen Pohjois-Karjalassa
Alustavassa kartoituksessa on selvinnyt, että Pohjois-Karjalassa tekee koulutuksen eteen töitä lähes 5000
ammattilaista. Tulokset tarkentuvat, mutta näyttää vahvasti siltä, että sektori työllistää kutakuinkin saman määrän
ihmisiä kuin metsäbiotalous. Huikea määrä maailmanluokan osaamista!!

Yhteinen Pohjois-Karjalan koulutuksen nettisivuportaali on työn alla
Olemme havahtuneet siihen, että yksi vahvuutemme on eri oppilaitosten ja toimijoiden kyky yhteistyöhön. Pystymme
näyttämään koulutusosaamista vaikkapa metsiin ja luontoon liittyen ENO-verkkokoulusta ja varhaiskasvatuksesta eri
tasoilla aina yliopiston tutkijakoulutukseen saakka. Kokoamme katsauksen siitä mitä kaikkea meiltä löytyy
nettisivustosta ensi syksyn aikana. Tavoitteena on oppia ja jakaa tietoa alueella, mutta myös näyttää ulkopuolisille
osaamistamme ja siten tukea kunkin organisaation omaa työtä ja tavoitteita. Sivujen luonnosversiota pääsee
kommentoimaan syksyn aikana!

Enemmän opintovierailuja Pohjois-Karjalaan?
Suomeen ja erityisesti pääkaupunkiseudulle tehdään jo nyt eritasoisia opintovierailuja varsin paljon. Joensuussa on
lukuisia eri teemoja, joissa meillä on paljon osaamista ja näytettävää - vaikkapa metsäalan koulutuksesta
erityispedagogiikkaan ja alkuopetukseen. Alamme syksyllä suunnitella ja koota erilaisia mallivierailupaketteja
kotimaisille ja ulkomaisille asiantuntijaryhmille ja asiakkaille Joensuun seudun koulutusosaamisesta eri aloilla.
Järjestämme aiheeseen liittyen workshopin, jossa opimme yhdessä tuotteistamaan osaamistamme ja johon kaikki
halukkaat ovat lämpimästi tervetulleita. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia siitä, millaisilla koulutuspaketeilla
voisi olla kysyntää. Tässä olisi uusille toimijoille pelikenttää! Laittakaa asiaan liittyviä vinkkejä tulemaan!

Argentiina ja Uruguay
Helmikuussa 12 koulutusosaajan delegaatio Pohjois-Karjalasta esittäytyi Uruguayn presidentin ja hänen mukanaan
Suomeen saapuneen liikemiesvaltuuskunnan vierailulla Helsingissä. Tämä poiki kansainvälisiä tutkimus-, koulutus- ja
vientihankkeita kartoittavan matkan Argentiinaan ja Uruguayhun. Juhannuksen alla 12.-22.6.2017 toteutuneella
matkalla markkinoitiin Pohjois-Karjalan erityisosaamisen kärkialoja ja korkeaa koulutusosaamista sekä koko Suomen
laajaa kokemusta koulutuksen aloilla. Mukana oli edustajia Itä-Suomen yliopistosta, Finland Universitystä, Karelia-
ammattikorkeakoulusta, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä, Joensuun kaupungilta, Joensuun Tiedepuistosta ja
Arbonaut Oy:stä. Matkan sisältöjen kärkiteemat liittyivät opettajan koulutukseen, erityisopettajien koulutukseen,
metsäalan koulutukseen sekä terveydenhoitoon ja ikäosaamiseen. Vierailun aikana järjestettiin noin 30 tapaamista yli
sadan henkilön kanssa. Suomen vienninedistämiskeskus FinPro, Suomen Argentiinan suurlähetystön suurlähettiläs
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Teemu Turunen ja hänen luotsaamansa Argentiinan ja Uruguayn Team Finland-verkosto, alueen kunniakonsulit,
ulkoministeriö Suomessa sekä Uruguayn Suomen suurlähetystö suurlähettiläs Pablo Saderin johdolla auttoivat matkan
järjestelyissä ja suunnittelussa hienosti. Lämmin kiitos heille siitä! Onnistuneen, joskin tiiviin matkan antia puretaan jo
ennen kesälomia ja työ jatkuu elokuussa. Matkalla mukana olleet toimijat tulevat jättämään konkreettisia tarjouksia
uruguaylaisille ja argentiinalaisille kumppaneille. Vastavierailuja odotetaan molemmista maista Suomeen ja Pohjois-
Karjalaan.

Meksiko
Kehittämispäällikkö Auli Leskinen pyörähti Meksikossa 24.–29.4. koulutusalan GESS-messuilla ja lukuisissa
oppilaitoksissa ja yliopistossa. Meksikossa kiinnostaa suomalainen peliosaaminen, metsiin liittyvä osaaminen ja
metsäteknologia sekä ikäosaaminen erityisesti lähihoitajien ja sairaanhoitajien koulutusten osalta. Matkan antina
kokoamme tarjouksen peliteollisuuden oppialan kesäkurssista vuodelle 2018 sekä odotamme tutustumisvierailuja ensi
talven aikana.

Kolumbia
Suomi avaa suurlähetystön Kolumbiaan 1.9.2017. Kehittämispäällikkö Auli Leskinen oli ennakkovierailulla avaamassa
ovia alivaltiosihteeri Markku Keinäsen johtamassa delegaatiossa toukokuussa. Kolumbiassa on kiinnostusta
suomalaisesta ympäristöteknologiasta, jätteidenkäsittelyn osaamisesta sekä lastentarhanopettaja-, luokanopettaja-
sekä aineenopettajakoulutuksesta, metsäosaamisesta ja -teknologiasta sekä rauhantutkimuksesta. Matkan antia
työstetään eteenpäin eri toimijoiden kanssa syksyllä.

SciFest 2017
Suomen suurin ja kaunein tiede- ja teknologiafestivaali järjestettiin jo 11. kerran Joensuun Areenassa. Tapahtuman
järjesti Joensuun Tiedeseura ry, ja mukana olivat myös kaikki keskeiset oppilaitokset ja yritykset. Tapahtuma kiinnosti
myös NASA:n ja Boeingin koulutuksen asiantuntijoita. Toimijoiden jälkipuinnissa todettiin, että tapahtuma toteutetaan
myös keväällä vuonna 2018 ja se pysyy maksuttomana. Tapahtuman yhteyteen suunnitellaan mm.
oppimisympäristöihin liittyvää seminaaria. http://www.scifest.fi/

Joensuun rakentuu toinen normaalikoulu ja opettajankoulutus laajenee
Joensuun toista normaalikoulua rakennetaan Rantakylään ja Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutus keskittyy
Joensuuhun syksyllä 2018. Itä-Suomen yliopiston tiedote asiasta: http://www.uef.fi/-/suomen-suurin-ja-
vetovoimaisin-opettajankoulutus-ita-suomessa

Kohti tulevaisuuden oppimisympäristöjä
Tulevaisuuden oppimisympäristöjä kehitetään mm. Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa hankkeessa, johon myös
Joensuun kaupunki osallistuu. Lisätietoa: https://www.uef.fi/web/digioppimisymparisto

Verkko-oppimisen Arcusys – maakunnan vahvin yritys 2015
Joensuussa päämajaansa pitävä Arcusys -yhtiö kehittää mm. digitaalisia oppimisympäristöjä – ja on saanut
yhteistyökumppanikseen mm. NASA:n. Blogista löytyy mielenkiintoisia näkemyksiä teemaan liittyen:
https://www.arcusys.com/web/fi/blogi

Marsin asuttamista ratkaistaan edelleen Joensuussa lv. 2017-2018
Myös lukuvuonna 2017-2018 joensuulaiset eri asteiden opiskelijat osallistuvat Epic Challenge –ohjelmaan ja oppivat
ratkaisemalla mm. Marsin asuttamisen haasteita. Mielenkiintoista ohjelmaa päästään kehittämään entistä
laajemmaksi mm. Itä-Suomen yliopiston ja Karelia AMK:n syksyllä alkavassa hankkeessa. Ohjelmasta yleensä:
http://www.epicchallengejoensuu.com/


