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TEKNO-uutiskirje 1/2018
TEKNO - Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi -hankkeessa kehitetään koulutusta ja
verkostoja, joilla edistetään sote-alan terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaamista niin työntekijöiden kuin
heidän asiakkaidensa hyväksi. Hankkeella halutaan tavoitteellisesti tukea sosiaali- ja terveysalan
työntekijöiden sekä yksittäisen kansalaisen smart citizen hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista.
Tämä ESR-rahoitteinen hanke käynnistyi 1.3.2017 ja jatkuu 28.2.2019 saakka. Mukana hanketta
toteuttamassa ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, kehitysyhtiö Posintra Oy, terveysalan start-upien
järjestö upgraded sekä Vantaan Invalidit ry.
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Verkkokoulutus käynnistyi
TEKNO-hankkeen ensimmäinen verkkokoulutus on käynnistynyt. Pilottikoulutuksen aloitti 26 innokasta
oppijaa, jotka tapasivat toisensa Laurea-ammattikorkeakoulussa Tikkurilassa torstaina 15.2. Päivä
sisälsi johdatuksen verkkokoulutuksen aiheen äärelle, tutustumista toisiin oppijoihin, vierailun
Teknologialainaamoon sekä oppimisalustan testausta. Innostunut joukko täydennyskouluttautujia
suorittaa loput opinnoistaan verkossa. Päätöstilaisuudessa 31.5. Helsingissä koulutuksen suorittaneille
jaetaan ensimmäiset Tekno-passit osoittamaan tietoja ja taitoja terveys- ja hyvivnointiteknologiasta.
Kuvia koulutustilaisuudestamme voit nähdä Facebook-sivuiltamme.
Koulutus järjestetään saman sisältöisenä, palautteen perusteella hieman muokattuna, alkusyksystä
2018. Pysy kuulolla, jos osallistuminen maksuttomaan koulutukseen kiinnostaa Sinua.
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Uusia ilmeitä
Suomen terveysalan startupien yhdistys
HealthSPA on vaihtanut nimeä ja toimii nykyän
nimellä upgraded. Nimenvaihdolla yhdistys luo
vahvempaa yhteyttä tärkeimpään vuosittaiseen
tapahtumaansa Upgraded Life Festivaliin.
Yhdistys jatkaa toimintaansa kuten ennenkin,
mutta nyt uuden ilmeen ja nimen kera!
Kehitysyhtiö Posintra Oy täyttää tänä vuonna 20
vuotta. Sen kunniaksi he tuoreuttivat yrityksen
ilmeen eli logonsa ja uusivat nettisivunsa. Lisäksi
löydätte PosintranTwitteristä: @posintraoy.
Huomisvoimaa!

Yritysverkosto oppimassa Porvoossa 1.2.
TEKNO-hankkeessa mukana olevia itä-uusimaalaisia yrittäjiä kokoontui Posintraan torstaina 1.2.
ensimmäiseen TEKNOn verkostotapaamisen. Illan ohjelmassa oli tietopaketti tulevasta soteuudistuksesta: vaatimuksista ja valmistautumisesta sote-alan yrittäjille. Illan ohjelmasta vastasi Heli
Peltola Suomen Palvelukoulutuksesta. Erityisesti yrittäjien keskuudessa keskustelua herättivät EU:n
tietosuoja-asetus, konsortiot ja omavalvonnan asiat. Yrittäjät toivoivat lisää tällaisia tilaisuuksia - ja
TEKNO kuuntelee toiveitaan. Pysykää yrittäjät kuulolla kevään tapahtumatiedotuksista.
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Kotihoito 2.0. kerää kokemuksia
arjen haasteista
Keräämme kansalaisten,
ammattilaisten, läheisten, omaishoitajien - kenen
tahansa asiaa tuntevan - ajatuksia ja näkemyksiä
kotona selviytymisen haasteista. Kokoamme eri
tavoin hanketilaisuuksissamme anonyymeja
kuvauksia ikäihmisen, vammaisen, tai muun
henkilön arkipäivän tilanteista, jotka tulisi ratkaista.
Se voi olla mitä tahansa turvattomuuden tunteesta
ruoan valmistukseen tai kuulovaikeuksiin
televisiota katsellessa. Olipa murhe pieni tai suuri,
haluamme kuulla sen.
Koostamme tilaisuuksissamme kerättyjä tarinoita
sekä nettisivuille jätettyjä viestejä jakaen ne
uusien tuotteiden innovoijille, kotihoidon
henkilöstölle, päättäjille ja sosiaali- ja terveysalan
tuleville ammattilaisille.
Levitetään yhdessä tietoa siitä, mikä kotona
selviytymisessä oikeasti on haasteellista.
Kerro meille Sinun kokemuksesi. (linkki vie
sivuillemme)
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TEKNO on mukana monissa tilaisuuksissa Uudellamaalla
TEKNO-hankkeelle kevätkausi 2018 on vilkasta aikaa. Olemme mukana useissa tilaisuuksissa
Uudenmaan alueella levittämässä tietoa terveys- ja hyvinvointiteknologiasta, keskustelemassa sen
tuomista mahdollisuuksista ja tutustuttamassa ihmisiä aiheen pariin.
Maaliskuussa
Vantaan Invalidit VANIN ry:n jäsenet vierailevat Teknologialainaamossa
Olemme mukana Vantaan palvelukodissa, jossa järjestetään omaishoidon tapahtuma
Tutustumme loviisalaiseen palvelutaloon yhdessä alan yrittäjän kanssa

Huhti- ja toukokuussa
Keräämme käyttäjäkokemuksia Lohjan omaishoitajayhdistyksen jäseniltä
Yrittäjät sote-alan muutoksessa - kohdennettu tilaisuus sote-alan yrittäjille
Opiskelijat vievät teknologiaterveisiä Korson kotihoidon henkilöstölle
Pohjoismaiden suurin terveysalan startup-tapahtuma Upgraded Life Festival kokoaa kevään
tilaisuuksien satoa yhdistäen innovaatiopareiksi startup-yrittäjiä ja sote-alan ammattilaisia
Näiden lisäksi osa tilaisuuksista vasta varmistumassa. Haluaisitko Sinä kutsua TEKNO-tiimin
tilaisuuteen, jossa tavoittaisimme kohderyhmäämme? Missä äänemme tulisi kuulua? Vinkkaa vapaasti
alla oleviin yhteystietoihin.

5/6

Tule mukaan joukkoomme
Facebookissa
Facebook-sivuillamme julkaisemme tietoa
tulevista tilaisuuksistamme, kerromme alkavista
koulutuksista sekä jaamme muuta hyödyllistä
tietoa hankkeemme aihepiiriin sisältyen. Pidämme
päivitystahdin maltillisena, mutta olemme
sivujemme kautta kuulolla nopeasti. Voit ottaa
hanketoimijoihin yhteyttä myös sitä kautta.
Tule mukaan sivujemme seuraajien joukkoon! Nyt
sivuilla nähtävillä mm. pilottina alkaneen
Terveysteknologia tutuksi -verkkokoulutuksen
aloitustilaisuuden kuvasatoa. Käyhän
kurkistamassa.
Facebook-sivumme voit avata tästä linkistä:
www.facebook.com/teknohanke/

Kiitos, että luit uutiskirjeemme. Toivottavasti tavataan TEKNO-tapaamisissa.
Kaunista kevättalven jatkoa Sinulle.
Toivottelee koko TEKNO-tiimi
Lisätietoja: tiina.leppaniemi@laurea.fi tai info@teknohanke.fi / puh. 040 648 2115

Laurea-ammattikorkeakoulu
Ratatie 22, 01300 Vantaa
www.laurea.fi

Henkilöstön yhteystietoja voit
etsiä henkilöhaullla »
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