


Kone- ja tuotantotekniikka

Iisalmen JuhaniAhon yläkoulu 

klo 9.45-14
1.Teknologialojen 

käytäväesittelypiste, johon 

kiinnostuneet voivat tulla 

tutustumaan välitunneilla
• Esittelypisteellä alan opettajia, 

TechnoGrowth 2020 -kehittämis-

hankkeen edustaja

• Jako- ja markkinointimateriaalia, 

videoita, kilpailuja...

2. Ammattiopintojen esittely neljällä 

opotunnilla viidelle 9-luokalle
• Uusi perustutkinto – Kone- ja 

tuotantotekniikka

• Muut teknlogia-alojen koulutukset

Vieremän yläkoulu 

klo 9-14
1. Käytäväesittelypiste Amiskioski, 

johon kiinnostuneet voivat tulla 

tutustumaan välitunneilla
• Esittelypisteellä ammattiopisopo ja 

opiskelijoita

• Jako- ja markkinointimateriaalia

2.Ammattiopintojen esittely 

opotunnilla 9-luokkalaisille

3. Ammattiopintojen esittely 

vanhempienillassa klo 18

4. Yritysvierailuja yläkoululta             

Vieremän teknologiayrityksiin



www.edusampo.fi

AMMATTIOPPILAITOSTEN JA TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEINEN VALTAKUNNALLINEN  

TAPAHTUMAPÄIVÄ 

Ohjelma 12.00-15.00

Kone- ja tuotantotekniikasta kiinnostuneiden peruskoulun 9lk:n opiskelijoiden, opettajien ja 

opinto-ohjaajaien tutustuminen kahteen yritykseen: >> kierrot alkaa 12.00-12.30-13.00-13.30-

14.00-14.30

Imatran Kone Oy, Sukkulakatu 9,  tj Aimo Mauravaara ja työnjohto Vesa Lehtosuo

Imatran Teräsvalmiste Oy, Sukkulakatu 2, tj Teemu Kähäri ja työnjohto Mauri Häkkinen

Aikuiskoulutuksen tapahtumapäivä jatkuu 16.00- 19.00 , yrityskäynnit sovitusti

Metalliosastolla työnäytöksiä ja koulutusneuvontaa kone- ja tuotantotekniikan

Koulutuksesta, Koulukatu 5 Imatra 

opinto-ohjaaja Anssi Martikainen



KEUDA • 1

Kone- ja tuotantotekniikka
esittäytyy

Avoimet ovet kone- ja tuotantotekniikan 

osastolla klo 9 -15

– TIG-hitsaus

– Orbitaalihitsaus

– CNC-särmäys

– CNC-koneistus

– Automaatiolaitteet

Yritysvierailut 

– KavoKerr Oy

– Steris Finn Aqua Oy

– Marioff Oy

Ammattiopintojen esittely 

– Uusi perustutkinto – kone- ja 

tuotantotekniikka

– Mukana: Koivusaaren koulu, Kartanon 

koulu ja Yhteiskoulu

– Kaksoistutkinnot - lukio-opinnot 

ammattiopintojen ohella



Toimenpiteet TeknologiaTiistaina 29.11.

Ammatti-instituutti Iisakki, Hämeenkyrö

Yläkoululaisten vierailu (bussikuljetus)

• Yritykset esittelevät tuotteitaan.

– Agco Power tuo Valtran ja esittelijän koululle

– Avant Tecno tuo pienkuormaajan apulaitteella sekä esittelijän

– Fennosteel tuo tuotteita ja esittelijän

– Pursoa on kysytty, mutta ei ole vielä vahvistanut osallistumista (Iisakissa on yhteistyökone, 

jota käytetään ko. päivänä, eli osallistunee)

– Vehoa on kysytty (ei vahvistanut).

Mäntän seudun koulutuskeskus

• Mukana olevat yritykset: Koneosapalvelu Oy, Javasko Oy (avoimet ovet), IS-technics Oy, 

Kinnaskoski Oy. Mukana myös MW-Kehitys, Yrke Kiinteistöt Oy, Mäntän ja Vilppulan Yrittäjät ry ja 

Mänttä-Vilppulan kaupunki.

Vammalan ammattikoulu, Sastamala

• Yläkoulun oppilaiden ja huoltajien vierailut yrityksiin: Lorjer Oy klo 17 alkaen, Fortago klo 18.30 -

20 (vahvistus saamatta)

• Vexve Oy:n ja Lojer Oy:n esittely oppilaitoksille



TEKNOLOGIATIISTAI

29.11.16

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUKSEEN TUTUSTUMINEN KLO 9-14

Satakunta; Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila

- Esittelyä oppimisympäristöistä, tulevaisuuden suunnat 

oppimisympäristöissä

- Esittelyä mitä koulutuksessa tapahtuu ja mitä töitä/harjoituksia tehdään 

- Teollisuuden tulevaisuuden näkymät

- 9 –luokkalaiset tutustuvat koko viikon kone- ja tuotantotekniikkaan

1



TREDU
Kone- ja tuotantotekniikka

• Avoimet ovet kone- ja tuotantotekniikan osastolla 
klo 9 -15 ja 17-19

• Vesileikkuunäytös
• Robottihitsaus
• 5-akselinen työstökeskus
• Automaatiolaitteet

• Ammattiopintojen esittely
• Jatko-opintopäivä Kaukajärven yläkoululla
• Uusi perustutkinto – Kone- ja tuotantotekniikka
• Kaksoistutkinnot – konesähkärit ja lukio-opinnot 

ammattiopintojen ohella.

• Avoimet ovet yrityksissä klo 13-15:
• Fastems - automaatio
• Tasowheel - koneistus
• Levytyö Särkinen – hitsaus- ja levytyöt

• Puheenvuoro: naiset ja tytöt ja 
teknologiateollisuus

• TAMK – jatko-opinnot
• Taitaja 2018 Tampereella esittäytyy
• Taitaja 9 kisapiste

• #TeknologiaTiistai-kilpailu, palkintona Jopo



Turun kaupungin sivistystoimiala
Turun ammatti-instituutti
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Turun ammattikorkeakoulu
Turun Koneteknologiakeskus Oy

• Avoimet ovet Turun Koneteknologiakeskuksessa 
klo 10:00 – 16:00

• Paikalla pääsee tutustumaan koneteknologian 
laitteisiin sekä oppilaitosten ja yritysten yhteiseen 
innovatiiviseen oppimisympäristöön. 

• Turussa kauppakeskus Hansassa ja Raisiossa 
kauppakeskus Myllyssä Turun ammatti-
instituutin, Raision seudun koulutuskuntayhtymän 
ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat 
esittelevät alan koulutusta klo 15:00-19:00. 

• Esillä on paikallisten yritysten laitteita ja koneita. 
Osallistujilla on mahdollisuus kokeilla esimerkiksi 
3D-tulostuskyniä, robottien ohjaamista sekä 
tutustumaan loistoristeilijöiden pienoismalleihin. 

• #TeknologiaTiistai-kilpailu, palkintona Jopo



VAMIA (VAO ja VAKK VAASA) kone- ja 
tuotantotekniikka

• Alueen peruskoulun ysien 
tutustuminen (ns. täsmäpäivä)  
kone- ja tuotantotekniikan 
opiskeluun ja töihin oppilaitoksessa 
ja yrityksissä (ABB, Uwira) klo 9 -
15

• Alueen teknologiayritysten 
tietoiskut Vaasan ammattiopistossa

• Kilpailuja, palkintoja

• Avoimet ovet kone- ja 
tuotantotekniikan oppimistiloissa 
klo 15-19

• Kahvitarjoilu
• Kone- ja laitekannan esittelyt
• Yritysesittelyt ja tietoiskut
• Yritysvierailut



ROVANIEMI

Kone- ja tuotantotekniikan 
tutustumiskäynti peruskoululaisille

klo   8:00 Linja-auto liikkeelle
klo   9:00 Noreca
klo 10:00 Norhydro
klo 11:00 Ruokailu
klo 12:00 Yrittäjyyskoulu
klo 13:00 Kone ja tuotantotekniikan koulutuksen esittely
klo 14:00 Linja-auto liikkeelle



 Ysiluokkalaisille klo 9-15 

o Käytännön tutustuminen koulutukseen 

o Yritystietoiskut 

o Vierailut yrityksiin 

o Kilpailut, palkinnot 

 Avoimet ovet klo 15-19  

o Kone- ja metallihalli avoimet ovet 

o Koulutusmahdollisuudet 

o Yritysten esittelypisteet 

o Makkara-, kahvi- ja mehutarjoilu 

o Arvonta 
 



Kutsumme  8- luokkalaiset sekä teknisen työn opettajat 
ja opinto-ohjaajat toiminnan ja tekemisen hengessä 
metallialan tehtävärasteille! 

Tiistaina 29.11.2016 klo 9-11 ja 12-14

Savon ammatti- ja aikuisopisto 
Osmajoentie 75 A, Varkaus 

sekä

Savon ammatti- ja aikuisopisto 
Presidentinkatu 3, Kuopio

Toimintapisteillä tehdään kone- ja metallialan tehtäviä 
(koneistusta, hitsausta ym.)
Kaikille osallistuneille on luvassa pieni lahja.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

ILKKA T. KEMPPAINEN 
koulutuspäällikkö, teollisuus, 
p. 044 785 3165,
 ilkka.kemppainen@sakky.fi 

sakky.fi

VARKAUS: 

Jouni Korhonen
Opettaja
Kone- ja metalliala
p. 044 785 4040
jouni.korhonen@sakky.fi 

KUOPIO:

Ari Tolvanen 
Opettaja 
Kone- ja metalliala
p. 044 785 3149
ari.tolvanen@sakky.fi 

TeknologiaTiistai on valtakunnallinen ammatti-
oppilaitosten ja teknologiayritysten yhteinen 
kone- ja metallialan koulutukseen tutustumispäivä.  
Savon ammatti- ja aikuisopistolla järjestetään Kuopiossa ja Varkaudessa 
toiminnallinen tutustumistempaus yläkoulun kasiluokkalaisille.

Kutsu

80 nopeinta/paikkakunta 
mahtuu mukaan 
ilmoittautumis-
järjestyksessä

Ilmoittautuminen 
23.11. mennessä:

katri.back@sakky.fi

Lisätietoja: 

mailto:ilkka.kemppainen%40sakky.fi?subject=Teknologiatiistai
mailto:jouni.korhonen@sakky.fi 
mailto:ari.tolvanen%40sakky.fi?subject=Teknologiatiistai%20ilmoittautuminen
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