Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

TEKNO uutiskirje 2/2018

TEKNO-uutiskirje 2/2018
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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Palvelumuotoilua yrittäjille
Kaksi on enemmän kuin yksi! Yhdistimme voimamme pk-yritysten kilpailukykyä sote-uudistuksen
tuomissa muutoksissa edistävän EntreSote-hankkeen kanssa. Toivotamme kaikki TEKNO-hankkeen
yrityskumppanit lämpimästi tervetulleeksi yhteiseen koulutusiltapäiväämme, jonka aiheena on
palvelumuotoilu.
Iltapäivän aikana perehdymme palvelumuotoilija Antti Kytön johdolla palvelumuotoiluun. Kokenut Antti
johdattelee osallistujat pohtimaan mm. "Keitä ovat yrityksesi tulevaisuuden asiakkaat?" Saat iltapäivän
koulutuksessa eväitä yrityksesi palvelujen muotoiluun. Ilmoittaudu mukaan nyt ja vinkkaa tilaisuudesta
myös yrittäjäkollegallesi!
Aika: Torstaina 17.5.2018 klo 13.00 - 16.00
Paikka: Laurea Tikkurila, Ratatie 22, 01300 Vantaa (Tarkemmat saapumisohjeet saat ilmoittautumisen
vahvistusviestissä)
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Ensimmäinen
verkkokoulutus on
päättymässä
Ensimmäinen TEKNO-hankkeen verkkokoulutus
on viimeistelyvaiheessa. Viimeiset tehtävät ovat
oppimisalustalla vielä avoinna, ja pian
koulutusosaajamme Eija pääsee tarkastustöihin ja
osallistujat valmistautuvat koulutuksen
huipennukseen, Upgraded Life Festivaliin kuun
lopussa. Osallistujat saavat tilaisuudessa paitsi
todistukset koulutuksestaan, myös mainion
paikan oppia vielä lisää aiheesta ja tutustua
terveys- ja hyvinvointiteknologiaan Pohjoismaiden
suurimassa alan tapahtumassa. Onko tapahtuma
Sinulle jo tuttu? Tutustu sivuillaan tarkemmin, jos
tämä huipputilaisuus Helsingissä kiinnostaa.

Seniori365.fi alusta mukaan hankkeeseen
Seniori365.fi on tänä keväänä liittynyt mukaan TEKNO-hankkeeseen tavoitteenaan edelleen kehittää jo
olemassa olevaa virtuaalista palvelualustaa, jossa mm. hyvinvointi- ja terveysteknologiatuotteita
tarjoavat yritykset ja tuotteita tarvitsevat loppukäyttäjät kohtaavat mahdollisimman helposti. Seniori365.fi
–palvelussa varsinkin ikäihmisien ja heidän omaistensa on vaivatonta tutustua rauhassa hyvinvointialan
tuotteita tarjoaviin yrityksiin, heidän tarjoamiin tuotteisiin ja niiden saatavuuteen.
Lue lisää yhteistyöstä sivuiltamme ja tutustu viimeistään nyt Seniori365.fi-sivustoon täällä.
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TEKNO on kiertänyt
Uudellamaalla
TEKNO-hanke on yhdistänyt voimansa
Teknologialainaamon kanssa. Yhdistelmä onkin
ollut erittäin hyväksi havaittu:
Teknologialainaamon välineet kiinnostavat
ikäihmisiä ja TEKNO pääsee samalla keräämään
käyttäjien kokemuksia sekä palautetta. Terveysja hyvinvointiteknologian äärellä on ollut helppo
puhua aiheesta.
TEKNO ja Teknologialainaamo ovat yhdessä
käyneet mm. Hiiden seudun omaishoitajien ja
läheisten tapahtumissa. Tulossa on vielä vierailu
Vihtiin sekä mm. Vantaalle Korson kotihoidon
teemapäivään. Jos innostuit asiasta ja haluaisit
meidät vierailemaan tilaisuuteesi, ole yhteydessä
info@teknohanke.fi tai suoraan
Teknologialainaamoon.

Kotihoito 2.0. kampanja jatkuu koko vuoden
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.
Jätä Sinäkin meille tärkeä viestisi. Levitetään yhdessä tietoa siitä, mikä kotona selviytymisessä oikeasti
on haasteellista. Kerro meille Sinun kokemuksesi. (linkki vie sivuillemme)
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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!
Pian tulossa mm. aiheidemme äärellä
keskusteleva suljettu ryhmä, jossa voit osallistua
mielenkiintoiseen keskusteluun terveys- ja
hyvinvointiteknologian aihealueiden äärellä.
Facebook-sivumme voit avata tästä linkistä:
www.facebook.com/teknohanke/

Kiitos, että luit uutiskirjeemme. Toivottavasti tavataan TEKNO-tapaamisissa.
Aurinkoista kesän odotusta Sinulle.
Toivottelee koko TEKNO-tiimi
Lisätietoja: tiina.leppaniemi@laurea.fi tai info@teknohanke.fi / puh. 040 648 2115
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Laurea-ammattikorkeakoulu
Ratatie 22, 01300 Vantaa
www.laurea.fi

Henkilöstön yhteystietoja voit
etsiä henkilöhaullla »

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
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