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Tervetuloa Omniaan!
Testaa robotiikkaa, tietokoneohjattua koneistusta, 
hitsausta ja levytöitä!
• Upseerinkadun työpajoissa kone- ja tuotantotekniikan töitä.
• Sellon tapahtuma-aukiolla mm. 3D-tulostusta – valmistamistasi 

tuotteet viedä kotiin! 

Tervetuloa kaikki kone- ja tuotantotekniikasta kiinnostuneet! 
Tule milloin tahansa klo 9.30-19.00 välillä ja viivy sen aikaa kuin 
haluat. Voit tulla yksin, kaverin tai vanhempien kanssa.
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Luksiassa Kone- ja tuotantotekniikan tiloissa 
https://www.youtube.com/watch?v=oOn4zk_HrFc&feature=youtu.be

 Tutustuminen tutkintoon, oppimisympäristöihin, opiskelijoiden 
harjoitustöihin ja opiskelijoiden työskentelyyn itse kokeilemassa.

 Pihatapahtumassa makkaranpaistoa opiskelijoiden valmistamissa 
pihatakoissa.

Tapahtumaan kutsuttu alueen yläkoulut (8-9 luokkalaiset) sekä yrittäjät.
KEMPPI Oy:n esittelyjä https://www.kemppi.com/en-US/

https://www.youtube.com/watch?v=oOn4zk_HrFc&feature=youtu.be
https://www.kemppi.com/en-US/
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Vantaan ammattiopisto Varia
Tervetuloa klo 12.30 – 15.130

Tietoa teknologiasta: Teknologia-alan yritykset 
esittäytyvät peruskoululaisille 
Toimintaa ja tekemistä peruskoululaisille: Varia-kierros, 
hitsausta, koneistusta, tutustuminen 3D-tulostamiseen
Virtuaalihitsauskilpailu: palkintona robotti (kuvassa)
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Juhani Ahon koululla osallistutaan oppitunneille, sekä 
toteutetaan välituntien aikana infoa teknologia-alan 
mahdollisuuksista. Toiminnassa mukana Ponsse Oyj ja 
Toolfac Oy sekä Eavenue. 

Vieremän yrityskyläkoulu esittäytyy päivällä Vieremän 
ylä-asteella, esitellen yritysten kanssa toimintaansa sekä 
teknologia-alan mahdollisuuksia. Illalla osallistumme 
vanhempainiltaan. 
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AVOIMET OVET KEUDA WÄRTSILÄNKATU 7
• peruskoululaisille klo 9-16
• aikuisille ja kotiväelle klo 16-20

YRITYSVIERAILU
• Rocla Oy

• klo 13

• klo 14
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WinNovan uusi kone- ja tuotantotekniikan 
oppimisympäristö Raumalla - kaikkien nähtävänä ja koettavana!

Ovet teknologian ihmeelliseen maailmaan ovat avoinna klo 10. – 16.00
WinNovassa Raumalla osoitteessa Satamakatu 19.

Ohjattuja tutustumiskierroksia tekniikan toimialan koulutuksiin ja oppimisympäristöihin alan ammattiin 
opiskelevien nuorten ja aikuisten johdolla. 
Tarjolla myös tietoa alan ammateista sekä työpaikoista.
Ohjelmassa mm. 
Toiminnallisia työnäytöksiä sekä modernien tuotantoteknologioiden esim. robotiikan demoja. Leikkimielistä 
teknologia-aiheista visailua. Arvonnassa palkintona lätkälippuja.
SakuStars taikuri ja räppäri viihdyttävät. Kahvi- ja mehutarjoilu

MITÄ YHTEISTÄ ON 
LOISTORISTEILIJÄLLÄ, 
ROBOTILLA JA 3D-
TULOSTUKSELLA?

VASTAUS: 
KONE- JA 
TUOTANTOTEKNIIKKA
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AVOIMET OVET VAMIAN SAMPO-KAMPUS 
Sepänkyläntie 16 klo 10-19 28.11.2017

- Tutustu opiskeluympäristöihimme ja pääse kokemaan ja kokeilemaan 
amiksen arkea!

- Ysiluokkalaisille kone- ja tuotantotekniikan täsmäpäivä
- Alueen energiatekniikan yritykset esillä
- Taitaja9-paikalliskilpailu
- Tarjoilua!
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Kuopiossa ja Varkaudessa toiminnallinen 
tutustumistempaus yläkoulun 8- luokkalaisille.

8- luokkalaiset sekä teknisen työn opettajat ja opinto-
ohjaajat tutustuvat toiminnan ja tekemisen hengessä 
kone- ja tuotantotekniikan tehtävärasteille! Luvassa 
siis mm. hitsausta, koneistusta jne…
Kaikille osallistujille on luvassa pieni lahja. 
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Mäntän seudun koulutuskeskus (MSKK)
• Tulossa noin 200 alueen yläkoulujen yhdeksäsluokkalaista 

tutustumaan teknologia-alan koulutuksiin ja 
oppimisympäristöihin.

• Tutustujille rastirata, jossa tehtävärasteja eri osastoilla, 
rasteilla tuomareina/ohjaajina MSKK:n opiskelijoita.

• Järjestetään kuljetukset ja tarjotaan tutustujille lounas.
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AMMATTIOPPILAITOSTEN JA TEKNOLOGIAYRITYSTEN 
YHTEINEN TAPAHTUMAPÄIVÄ IMATRALLA
Kone- ja tuotantotekniikasta kiinnostuneiden peruskoulun 9lk:n opiskelijoiden, 
opettajien ja opinto-ohjaajaien tutustuminen Saimaan ammattiopiston kone- ja 
tuotantotekniikan  työnäytöksiin ja opiskeluun sekä teknologiayrityksiin: 
Imatran Kone Oy, Sukkulakatu 9,  tj Aimo Mauravaara ja Vesa Lehtosuo
Imatran Teräsvalmiste Oy, Sukkulakatu 2, tj Teemu Kähäri ja  Mauri Häkkinen
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AMMATTIOPPILAITOSTEN JA TEKNOLOGIAYRITYSTEN 
YHTEINEN TAPAHTUMAPÄIVÄ LAPPEENRANNASSA

Kone- ja tuotantotekniikasta kiinnostuneiden peruskoulun 9lk:n 
opiskelijoiden, opettajien ja opinto-ohjaajien tutustuminen Saimaan 
ammattiopiston asentaja- ja levyseppähitsaajakoulutukseen 
Lappeenrannassa. 
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TREDU – Tampereen seudun ammattiopisto
Avoimet ovet kone- ja tuotantotekniikan osastolla – kutsuttuina:

* peruskoululaiset ja opinto-ohjaajat
* Tredun henkilöstö
* yhteistyöyritysten edustajat
– info reformin vaikutukset yrityksille

Yritysvierailut
Taitaja 2018 Tampereella
Hepolamminkatu – Kankaantaankatu - Pallotie
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Novida Loimaan Myllykyläntien yksikössä Kone- ja 
tuotantotekniikan osastoilla avoimet ovet alasta 
kiinnostuneille. 

Tervetuloa klo 10-18, tutustumaan ja kyselemään 
koulutuksesta ja siihen liittyvistä asioista.
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Turussa ja Raisiossa:
Raseko, Turun ammatti-instituutti ja Turun AMK valtaavat 
tiistaina klo 13-20 Raision ja Turun suurimmat kauppakeskukset 
Myllyn, Skanssin ja Hansan. Jokaisessa on opiskelijavetoisia 
esittelypisteitä, joissa esitellään alaa, opiskelumahdollisuuksia ja 
yhteistyöyrityksiä.
Pisteellä pieni yleisökilpailu, videoita, robotteja, ostoskeskuksessa 
mainosta lähettävä majakka ja yritysten tuotteita esillä



23.11.2017

Teknologia-aamunavaus peruskouluissa ja 
ammatti-instituutissa Turussa

Aamubrunssi ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoille 
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Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla
Tiistaina 28.11.2017 9:00-14:00

Yläkoulujen oppilaiden ja opettajien vierailupäivä kone- ja 
tuotantotekniikan osastolla:
• Teknologia-alan yritykset esittäytyvät peruskoululaisille 
• Käytännön rastimuotoinen tutustuminen Ekamin opetustiloihin.

• Hitsaus, levytyöt, koneistus, asennus sekä 3D-tulostaminen.
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TOIMINNALLISET AVOIMET OVET 
SALON SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA
Hyvoninkatu 1, Salo 28.11.2017 klo 8.00-17.00

- Kone- ja tuotantotekniikan ammatit, työt ja opiskelu tutuksi ammattilaisten sanoin: 
yritysten ja oppilaitosten edustajat

- Toiminnallinen työpaja - käytännön harjoituksia (vesileikkuri, kokoonpanoa 
pistehitsaamalla, työstökeskukseen tutustuminen, mittaus, 
hitsaussimulaattoriharjoitus, pneumatiikka/kytkentätehtäviä)

- Yritysesittelyjä

- Makkaratarjoilu
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Jyväskylän ammattiopisto

Kierrämme Jyväskylän seudun peruskouluissa 
esittelemässä kone- ja tuotantotekniikan koulutusta 
8-9 luokan opiskelijoille klo 9-14

Käytössämme on hitsaussimulaattori ja alan esittelymateriaalia.  
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Peruskoulujen vierailut klo 9-12 
o Käytännön tutustuminen koulutukseen 

– Tutustuminen monipuolisiin ja kiinnostaviin oppimisympäristöihin tekniikan aloilla.
– Mahdollisuus kokeilla mm. robottia, hitsausta, koneistusta, logiikan ohjelmointia, kuituhitsausta
– Oman tarpeen mukaan rakentuvat opinnot. Mitä ammattikoulun jälkeen  
– Tarjoilua

o Instagram-kuvakilpailu
o Teknologian avoimet ovet:

– Yritysvierailu
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Teknologian opinnot:
– Sähkö- ja Automaatioala
– Kone- ja Tuotantotekniikka
– Tieto- ja Tietoliikennetekniikka 

https://sataedustaammatti.com/ www.teknologiateollisuus.fi www.MyTech.fi https://www.kemppi.com/fi-FI/

https://sataedustaammatti.com/
http://www.teknologiateollisuus.fi/
http://www.mytech.fi/
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Samiedu Savonlinnassa
Käynnissä ysiviikko, jossa esitellään myös teknologiatiistaita.

Ysiviikko kestää koko viikon ja meillä teknologialla vierailee n.100 
peruskoulujen opiskelijaa tutustumassa teknologia-alan opintoihin.

Teknologiatiistaina 28.11 menemme esittelemään klo.15- 17:00 teknologia-
alaa Savonlinnan Prismaan.

Mukaan otamme teidän mainosmateriaalit, sekä koulun mainokset, sekä 3D-
tulostimen ja hitsaus-simulaattorin.

Positiivista että teknologia-alalle on 
selvästi tunkua!!
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Sedun toimipisteet
- Ähtäri, avoimet ovet 28.11. klo 9-16, yrityskäynnit yläkoululaisille

- Lapua, Teknologiapäivät 1.11. – 2.11., avoimet ovet 28.11 klo 9-16

- Seinäjoki, Törnäväntie, Teknologiapäivät yläkoululaisille 1.11. 8.11 
14.11. 20.11. 23.11. 13.12

- Seinäjoki, Rastaantaival, avoimet ovet 28.11. klo 9-16

- Oppikorjaamo, Seinäjoki, 28.11. Robotiikkaa esillä Epstorilla klo 12-18
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OSAO Kaukovainion tekniikan yksikkö
Kotkantie 2A KLO 8-16 - Tervetuloa tutustumaan

– kunnossapidon mittalaitteiden käyttö
– valmistetun kappaleen mittaaminen teknisen piirustuksen perusteella
– ohutlevyosan valmistaminen särmäämällä
– 3D-tulostaminen
– Robotiikka, automaattinen kappaleiden käsittely, ohutlevyosan lasermerkkaus
– Kappaletavara-automaatio, kappaleiden lajittelu, prosessiautomaatio, vesiprosessi
– Sähköautomaatio, automaatiolaitteiston käynnistäminen
– Elintarviketeknologia
– Peliala, yritysvierailu Fingersoft Oy

Mahdollisuus yritysvierailuun iltapäivällä Transtech Oy ja KL Mechanics
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• Tapahtuma järjestetään Kewatec Oy:ssä (1h/kierros)
• Kierros tuotannossa runkotuotannosta loppuvarusteluun

• Valmiiden tuotteiden esittely

• Paikallisten alihankintayritysten esittely Kewatecin tiloissa

• Kpedu:sta valmistuneet opiskelijat kertovat kokemuksiaan 
alasta ja yrityksestä

• Kiinnostuneet henkilöt kuljetetaan bussikuljetuksella 
yritykseen (esim. peruskouluista kyyti)
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Hyria, Hyvinkää ja Riihimäki
• Ollaan läsnä Hyvinkäällä/Riihimäellä valituilla ylä-asteilla ständillä (n. 2h), jossa esitellään teknologia-alan 

koulutuksia sekä työpaikkoja ja -tehtäviä.

• Ständillä pyörii (taustalla) muutamia video-klippejä alan yrityksistä
• https://www.youtube.com/watch?v=-s6jRbbPabw&t=31s
• https://www.youtube.com/watch?v=0hUoMYc8Cdw&feature=youtu.be
• https://www.youtube.com/watch?v=N1MqFSiENvk

• Lisäksi edelliset video-klipit esitetään 8-9 luokan opiskelijoille viikon aikana, jonkin oppitunnin yhteydessä..

• Järjestetään Hyvinkäällä aamukahvit teknologia alan yrityksille - keskustellaan yhteistyöstä 

https://www.youtube.com/watch?v=-s6jRbbPabw&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=0hUoMYc8Cdw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N1MqFSiENvk
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Stadin ammattiopisto 

Kone- ja tuotantotekniikka ja nuorten työpaja 
Metalliverstas ovat mukana Taitaja9-tapahtumassa.

Löydät meidät 29.-30.11.2017 Meritalon toimipisteen ala-aulasta.
Osoite: Haapaniemenkatu 7-9, Helsinki.
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Järviseudun ammatti-insituutti
Jami, Lappajärven toimipiste 
Oppilaitoksen esittely, avoimet ovet ja minimessut klo 9-19
Vaikutusalueen yläkoulun oppilaat tutustuvat teknologiaan ja koko opiskelutarjontaan (myös 
ruokatarjoilu). Logistiikka esimerkiksi esittelee kuorma-autonsa avulla kuljettaja- ja asennustaitojaan, 
sekä opiskeluaan. Autoasentajat samoin ja lisäksi projektiurheiluautoineen. Robotiikka työstössä ja 
samoin hitsauksessa on alumiiniosaamisalan erityisnäyttelynä. Mustan raudan puolella annetaan 
työnäytöksiä käytännön asiakastöissä. Rakentajat ja sähköasentajat esiintyvät samoin omilla 
osaamisillaan.



RAAHEN AMMATTIOPISTON
KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN OSASTOLLA 
AVOIMET OVET KAIKILLE KOKO PÄIVÄN KLO 8 – 16

- CNC- KONEIDEN TYÖESITYKSIÄ
- ESITTELYSSÄ LÄHITULEVAISUUDEN UUTTA OPETUSLAITTEISTOA
- OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖYRITYKSET ESITTÄYTYVÄT



RAAHEN AMMATTIOPISTON KONE- JA 
TUOTANTOTEKNIIKKA

YRITYSYHTEISTYÖSSÄ MUKANA
- SSAB
- MIILUKANGAS
- TELATEK SERVICE
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