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SYKSYN 2021 KOULUTUSKALENTERI

Lisätietoja hankkeesta:
https://navitas.fi/sopien20hanke

SOPIEN 2.0 -hankkeen syksyn koulutuskalenteri pitää sisällään
jälleen laajan kattauksen monipuolisia koulutuksia sote-alan yrityksille, järjestöille ja yhdistyksille. Olemme koonneet kattavan
tarjonnan koulutuksia liittyen sote-alan toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksiin. Koulutukset ovat
räätälöity kevään 2021 koulutuskokemusten, palautteiden sekä hankkeessa olevien yritysten tarpeiden
pohjalta. Syksyn koulutusten aihealueita ovat: Kanta, työhyvinvointi, tietosuojan ja tietoturvan omavalvonta, juridiikka, myynti, Lean yksinyrittäjille sekä palvelumuotoilu. Näiden lisäksi järjestetään kolme Kiihdyttämön talouden työpajaa.
Kaikki koulutukset toteutetaan etäkoulutuksina, joista osallistujat saavat vielä erillisen tallenteen. Hanke
tarjoaa yli 30 erilaisen koulutuksen lisäksi myös räätälöityjä koulutuksia.
Koulutuskalenterin koulutusesitteineen löydät kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme.
KLIKKAA TÄSTÄ KOULUTUSTEN KUVAUKSIIN JA ILMOITTAUTUMISIIN

HANKKEEN OSALLISTUMISMAKSU NYT -50 %
SOPIEN 2.0 -hanke on ylittänyt jo puolen välin, jonka
vuoksi päätimme alentaa hankkeen osallistumismaksua puolella.
Hankkeen osallistumismaksu sisältää:
• Koko hankekauden koulutukset
•

Yrityskohtaisen sparrauksen ja muut hankkeen
asiantuntijapalvelut

•

Verkostoitumisen alan toimijoiden kanssa yli
maakuntarajojen

•

Ajankohtaista tietoa sote-alan kehittymisestä,
palveluinnovaatioista ja digitaalisista ratkaisuista

•

Hankkeen tapahtumat ja tilaisuudet

•

Hankkeen koulutuksia voit hyödyntää myös henkilöstön täydennyskoulutuksina

OSALLISTUMISMAKSU 5.8.2021 ALKAEN VUODEN 2022 LOPPUUN SAAKKA:
Yksinyrittäjät
2–5 hlön yritykset
6–19 hlön yritykset
yli 20 hlön yritykset

150 € (Ovh. 300 €)
225 € (Ovh. 450 €)
450 € (Ovh. 900 €)
750 € (Ovh. 1 500 €)
(+ alv 24 %)

SOPIEN 2.0 -HANKKEESEEN UUSI YRITYSKEHITTÄJÄ KUOPIOON
SOPIEN 2.0 -hankkeen uutena yrityskehittäjänä on aloittanut Johanna Alastalo (Savonia-ammattikorkeakoulu Oy). Johanna on wellness tradenomi opiskelija, merkonomi sekä lisensoitu liikunta- ja
hyvinvointialan ammattilainen, jossa hänellä on reilu kymmenvuoden työkokemus. Hänellä on myös oma, aktiivisesti toimiva hyvinvointialan yritys. Osaamisen vahvuutena hänellä on valmentaminen, työhyvinvointi, digiviestintä sekä myynti ja markkinointi. Johannan alueeseen kuuluvat mm. Kuopio, Outokumpu ja Polvijärvi.
Johannan terveiset: Olen energinen optimisti, joka uskoo, että kun
mikään ei ole varmaan, kaikki on mahdollista. Odotan innolla etäja lähitapaamisiamme ja teidän kanssanne verkostoitumista.

YRITYS CASE: KUNNON SYKE KEHITTÄÄ JA LIIKUTTAA
Keski-Suomessa toimiva liikunnan ja hyvinvointialan yritys Kunnon Syke Oy toimii seitsemällä paikkakunnalla ja on juuri laajentanut toimintaansa. Kunnon Syke on liikuttanut ja huoltanut ihmisiä jo 40-vuotta,
joten voidaan puhua merkittävästä terveydenedistämisen teosta pohjoisen Keski-Suomen asukkaille. Yrittäjä Jari Pekkanen haluaa pysyä ajanhermolla ja kehittää jatkuvasti yrityksensä palvelukonseptia ja muuta
toimintaa. Yritys lähti mukaan SOPIEN 2.0 -hankkeeseen jo hankkeen alkumetreillä.

”Kiitos hankkeelle myös siitä, että on saatu ihan oikeasti konkretiaa aikaiseksi.”
–SOPIEN 2.0 -hanke on pitänyt minut ajan tasalla seuraamassa kehitystä. Yrittäjällä ei jää aina aikaa kehitystyön tekemiselle ja välillä on
syytä pysähtyä miettimään moneltakin kantilta, mihin olisi syytä laittaa
aikaa ja rahaa, kertoo Pekkanen.
Yritys on poiminut hankkeen koulutustarjonnasta erityisesti digitaaliseen markkinointiin ja sotealan palvelumuotoiluun liittyviä koulutuksia
ja työpajoja. Pekkanen kuuluu myös hankkeen ohjausryhmään ja on
aktiivisesti mukana alueen yritysten ja julkisen puolen yhteistyöryhmissä.
–Tämä verkosto on antanut mahdollisuuden työskentelyyn. Aluksi oli
tietenkin ennakkoluuloja, kuten aina, antaako tämä minulle tai yritykselle mitään. Mutta on osoittautunut, että vetäjät ovat hyvät ja tarjolla
on hyvää ja laadukasta ohjelmaa, Pekkanen iloitsee.
Yrittäjän katse on kääntymässä jo syksyn koulutustarjontaan, mutta sitä ennen nautitaan kesästä.
–Kiitos hankkeelle myös siitä, että on saatu ihan oikeasti konkretiaa aikaiseksi. Mielenkiinnolla odotan syksyn tulevia tapahtumia ja koulutusantia,
Pekkanen toteaa tyytyväisenä.

Kunnon Syke Oy loi uuden palvelusisällön asiakkailleen yhdessä koko
henkilöstön kanssa palvelumuotoilun työpajassa. Sparraajina toimivat
projektipäällikkö Piia Flink-Liimatainen ja yrityskehittäjä Marja Kauppinen. Kuvat Piia Flink-Liimatainen

Ole rohkeasti yhteydessä alueesi asiantuntijaan!
Suunnittelemme ja arvioimme yhdessä, mitkä ovat yrityksesi seuraavat kehityskohteet ja, millä
askelilla saavutamme ne.

LISÄTIETOJA SOPIEN 2.0 -HANKKEESTA
Navitas Kehitys Oy,
Pekka Romppanen, pekka.romppanen@navitas.fi, p. 044 792 2639
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy,
Minna Saario, minna.saario@savonia.fi, 044 785 6589
Johanna Alastalo, johanna.alastalo@savonia.fi, 044 785 6046
Iisalmen kaupunki,
Katariina Hakola, katariina.hakola@iisalmi.fi, 040 842 9755
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy,
Matti Ylönen, matti.ylonen@savogrow.fi, 0207 464 641
Kehittämisyhtiö Witas Oy,
Piia Flink-Liimatainen, piia.flink-liimatainen@witas.fi, 0400 149 934

Aktiivisin yhteistyöterveisin,
SOPIEN 2.0 -hanketiimi,
Pekka, Minna, Johanna, Katariina, Matti ja Piia.

SEURAA MEITÄ NETISSÄ:
https://navitas.fi/sopien20hanke
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