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TEKNO-hanke kiittää kaikkia mukana olleita!
TEKNO - Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi -hanke päättyy tänään 28.2.2019.
Kaksivuotinen hankekausi opetti, kehitti ja loi uusia verkostoja. Palautteen perustella mukana olleet alan
ammattilaiset, opiskelijat, yrittäjät ja startup-yritykset kokivat osaamisensa kehittyneen. Tulosten valossa
voimme olla iloisia ja ylpeitä kuluneesta hankekaudesta. Siksi lausumme sinullekin nyt kauneimman
kiitoksemme mukanaolostasi!
Hanketta toteuttivat Laurea-ammattikorkeakoulu, kehitysyhtiö Posintra Oy, terveysalan start-upien
järjestö upgraded sekä Vantaan Invalidit ry. Hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.
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Hankejulkaisu on luettavissa
verkkolehtenä
TEKNO-hankkeen julkaisu toteutettiin 60-sivuisena
helposti lähestyttävänä, aikakausilehtimuotoisena
artikkelikokoelmana. Kerroimme lehtemme sivuilla
hankekauden aikana pidetyistä koulutuksista ja
tilaisuuksista. Toimme esiin hankkeeseen
osallistuneita henkilöitä ja heidän näkemyksiään
niin terveys- ja hyvinvointiteknologiasta,
muuttuvasta sote-alasta kuin hankkeesta
saamistaan hyödyistäänkin. Tämä hankejulkaisu,
jos joku, kannattaa avata ja tallentaa koneelleen.
Se kestää aikaa ja lukukertoja. Lue lehti
klikkamaalla tästä.
Toivotam m e Sinulle m ukavia lukuhetkiä
julkaisun parissa!
Haluaisitko saada painetun lehden kotiisi? Lähetä
osoitetietosi tiina.leppaniemi@laurea.fi niin
laitetaan kusti polkemaan!

Hanketulokset jäävät elämään toteuttajaorganisaatioihin
TEKNO-hanke loi monella tapaa uutta virtaa toteuttajaorganisaatioihinsa. Terveys- ja
hyvinvointiteknologiaosaaminen on selkeästi iso asia niin nykyhetken kuin tulevaisuudenkin sosiaali- ja
terveysalalla. Hankkeen koulutus- ja verkosto-osaamisen myötä aihe jää elämään osana
toteuttajaorganisaatioiden arkipäivää. Pilottikoulutuksista saatua palautetta hyödynnetään parhaillaan
käynnissä olevassa koulutussuunnittelussa, ja laajentuneissa verkostoissamme teknologiaosaamista
hyödynnetään monin eri tavoin. Lisää tuloksia kuullaan varmasti pian myös TEKNO-Forumilla
Facebookissa.
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Mukaan keskustelufoorumille
Ammatillisen keskustelun paikkoja on mielekästä
tuoda sinne, missä ihmiset jo valmiiksi käyvät
keskustelua: sosiaaliseen mediaan. TEKNO-hanke
aloitti TEKNO-Forumin kesällä 2018, ja kutsuu
Sinutkin mukaan keskustelemaan ajankohtaisista
asioista teknologian ja sosiaali- ja terveysalan
vaikutuspiirissä.
Keskusteluympäristössä seinät ovat leveällä ja
katto korkealla, joten tule rohkeasti mukaan
puhumaan omakohtaisista kokemuksista
teknologian käytöstä, omais- ja kotihoidon tuen
tärkeydestä, ynnä muista käydyistä keskusteluista
tai aloita oma postaus tärkeiksi kokemistasi
asioista.

Seniori365.fi vakiinnuttaa asemaansa
Senioreiden oma palvelusivusto Seniori365.fi jatkaa vahvaa, ja hankkeen myötä edelleen vahvistunutta,
toimintaansa. Kattava palvelusivusto tarjoaa tietoa Uudenmaan alueen palveluista sekä tuotteista, jotla
tarjoavat apua seniorin elämään. Vuoden vaihteessa palvelualustalle lisättiin Teknologialainaamo, ja näin
teknologiatuotteiden tiedonjako vahvistui. Hankekauden aikana kehittynyt sivusto kerää kiitosta ja ihailua,
eikä suotta. Joko olet tutustunut tähän kattavaan palvelusivustoon? Käy kurkkaamassa ja
suosittele sitä läheisellesi, naapurillesi tai vaikkapa oman kylän eläkeläisjärjestölle. Ota yhteyttä sivuston
kautta tai suoraan marjaana.karlsson@laurea.fi, jos haluat oman yrityksesi maksutta esiin sivustolle tai
mieleesi tulee muuta kysyttävää sivustosta.

Olipa huikean hieno hankem atka tärkeän asian parissa työskennellen. Kiitos, että juuri Sinä
olit m ukana hankkeessam m e. Kohdataan taas!
Toivottelee koko TEKNO-tiimi
Lisätietoja: tiina.leppaniemi@laurea.fi / puh. 040 648 2115

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

Henkilöstön yhteystietoja voit
etsiä henkilöhaullla »
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