-HANKKEEN TERVEISET
Sopien 2.0 Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan hanke Uutiskirje 4/2022 (Huhtikuu)
Toukokuussa tulossa mm:

SOPIEN 2.0 -HANKE
•

SOPIEN 2.0 Podcast sarja jatkuu!

•

Kanta kiihdyttämö kirjaus SUONENJOKI Live 5.5.2022

•

Kanta kiihdyttämö kirjaus VIITASAARI Live 10.5.2022

•

Kanta kiihdyttämö kirjaus IISALMI Live 12.5.2022

Toteutusajankohta:
1.2.2020 – 31.12.2022
Päätoteuttaja:
Navitas Kehitys Oy
Osatoteuttajat:
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kehitysyhtiö
SavoGrow Oy,
Iisalmen kaupunki ja
Kehittämisyhtiö Witas
Oy
Rahoittaja:
Etelä-Savon ELY-keskus
(Euroopan sosiaalirahasto)
Projektijohtaja:
Anne Matilainen
Lisätietoja hankkeesta:
https://navitas.fi/sopien20-hanke

Lisätiedot ja ilmoittautumiset tästä linkistä

SOPIEN 2.0 -hankkeen uutena yrityskehittäjänä aloitti 1.4.2022 alkaen
Iida Rautiainen Iisalmen kaupungilla Ylä-Savon alueella.
Iida on loppu vaiheen terveystieteiden maisteriopiskelija, terveystieteiden kandidaatti, sairaanhoitaja (AMK) ja työkokemusta on noin 8 vuotta sairaanhoitajan töistä kirurgialta sekä perusterveydenhuollosta. Lisäksi kokemusta löytyy
jonkin verran hoitotyön opettajan töistä. Vahvuuksiani ovat koulutus, some, somemarkkinointi, digitaidot, sote-alan tietämys ja osaaminen sekä vuorovaikutus- ja viestintätaidot.
Iidan terveiset:
”Olen hyvin energinen ja sosiaalinen tyyppi. Olen halukas oppimaan uutta ja
lähdin innolla uusien haasteiden pariin hankkeeseen. Odotan kovasti yhteistyötä kanssanne! Hymyillään, kun tavataan!”

Taharon Voima Oy laittaa ajattelemaan
Keski-Suomessa toimiva Taharon Voima Oy:n yrittäjä Tuija Tikkala valmentaa yrittäjiä ja henkilöstöä oivaltamaan. Mielen- ja työhyvinvoinnin valmennuksien keskiössä on asiakkaan itsensä määrittämä tavoite, mikä lisää hyvinvointia ja mitä halutaan saavuttaa. Tikkalan toimintatavat perustuvat
vahvasti valmennuksen eli coachingin eettisiin ohjeisiin ja oman yrityksensä arvoihin: yhdenvertaisuus, läsnäolo ja rohkeus. Valmennus sopii kaikille, jotka etsivät oikeita askeleita muutoksen käynnistämiseksi ja eteenpäin viemiseksi.
-Läsnäolon ja luovien prosessien avulla autan asiakasta oivaltamaan itse,
näin muutokseen tarvittavat askeleet ovat vahvempia ja pysyvämpiä kuin
silloin, jos antaisin neuvoja, kertoo Tikkala.
-Tulevaisuus tuo yrittäjän eteen jatkuvasti erilaisia haasteita, joten tietotaitoa on ylläpidettävä ja laajennettava eri tavoin.
-Sopien 2.0 hankkeeseen liittymällä olen saanut paljon apuja ja hyödyllistä tietoa, jotka auttavat eteenpäin menossa. Hankkeen osallistumismaksu tulee monin verroin takaisin, sillä koulutustarjonta on todella kattava. Nykyteknologiaa hyödyntämällä koulutukset ovat järjestetty etäyhteyksin tallenne mahdollisuudella, joten mahdollisuudet
osallistumiselle ovat hyvät, Tikkala iloitsee.
Jos et vielä ole hankkeessa mukana -suosittelen lämpimästi osallistumaan, kehottaa Tikkala
Lue lisää: http://www.taharonvoima.fi/

Training Center ja Varkauden seudun työpajayhdistys ry toimintaa saman katon alla
Varkaudessa osoitteessa Relanderinkatu 82 sijaitsee kahden toimijan toimitilat jo kahdettatoista vuotta. Toimitiloissa tuotetaan erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen palveluja työikäisille. Nuortenpajan toimintaan osallistuu 17-28vuotiaat varkautelaiset nuoret. Työhönvalmennukseen ja sosiaalihuollolliseen työtoimintaan 17-63 vuotiaat varkautelaiset. Talon palveluissa on vuosittain yhteensä 150 asiakasta. Toimeentulona eri palveluissa olevilla henkilöillä on työttömyyspäiväraha, toimeentulotuki, kuntoutusraha, kuntoutustuki tai pysyvä eläke. Toiminta tukee elämän- ja arjen hallintaa, sosiaalisia taitoja, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä. Toiminta on osalle väylä työelämään. Toimitiloissa tehdään tuotteita omaan myyntiin sekä alihankintatöitä yrityksille, yhteisöille ja yksityisille tilaajille.
Lue lisää: https://trainingcenter.fi/

Toukokuussa julkaistaan SOPIEN 2.0
podcastin viimeinen jakso!
Kaikki jaksot kuunneltavissa:
SOPIEN 2.0 Hanke kanavalla!

OSALLISTUMISMAKSU 5.8.2021 ALKAEN VUODEN 2022 LOPPUUN SAAKKA:
Yksinyrittäjät
150 € (Ovh. 300 €)
2–5 hlön yritykset
225 € (Ovh. 450 €)
6–19 hlön yritykset
450 € (Ovh. 900 €)
yli 20 hlön yritykset
750 € (Ovh. 1 500 €)
(+ alv 24 %)

LISÄTIETOJA SOPIEN 2.0 -HANKKEESTA
Navitas Kehitys Oy,
Anne Matilainen, anne.matilainen@navitas.fi, p. 044 7922 639
Jaana Tiitinen, jaana.tiitinen@navitas.fi, 044 493 5068
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy,
Minna Saario, minna.saario@savonia.fi, 044 785 6589
Johanna Alastalo, johanna.alastalo@savonia.fi, 044 785 6046
Iisalmen kaupunki,
Iida Rautiainen, iida.rautiainen@iisalmi.fi, 040 646 2113
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

SEURAA MEITÄ NETISSÄ:
https://navitas.fi/sopien20-hanke
sopien2hanke

