digi

LÄHETYSOHJELMA
16.11.-20.11.2020
MAANANTAI 16.11. TULEVAISUUS
10.00 – 11.30

Integrating work & home in the COVID-19 times
Globaali COVID-19 pandemia on muuttanut työtapojamme. Kun etätyö lisääntyy, myös
perhe-elämä kotona muuttuu. Mutta mitä tästä pitäisi ajatella? Tervetuloa englanninkieliselle
etäluennolle, jonka pitää Miet Timmers University College Odiseesta Belgiasta.

13.00 – 13.45

Miltä tulevaisuus näyttää koronan jälkeen?
Ajankohtaiskeskustelutilaisuus Mikkelistä SYKE-studioilta. Keskusteluvieraina tutkija Pasi
Rikkonen, yrittäjä Ville Venäläinen, Etelä-Savon Yrittäjien toiminnanjohtaja Niina Kuuva sekä
lukiolaiset Kalle Husu ja Siiri Karttunen.

Mikä digiSYKE?
Mikkelissä on järjestetty vuodesta 2018 alkaen
SYKE-työelämätapahtumaa. Tänä vuonna korona
nosti kotoilun kunniaan, joten mekin päätimme
tuottaa sisältömme Teille kotiin.
digiSYKE on viikko ajankohtaislähetyksiä Mikkelistä verkossa. Joka päivällä on oma teema.

Kuinka ajattelemme
Sinua?

14.00 - 14.30

Älykäs Yritys 2030 -työpaja
Työpajassa kuullaan eteläsavolaisten yritysten näkemyksiä omasta tulevaisuudesta ja EteläSavon elinvoimasta. Kuinka maakunnan elinkeinotoimintaa voidaan jatkossa tukea entistä
paremmin?

TIISTAI 17.11.

ASUMINEN

13.00 – 14.00

Monta asuntoa ja asuinpaikkaa?
Kuinka etätyö ja monipaikkainen asuminen muuttavat arkeamme? Mitä tilanne tarkoittaa
Etelä-Savon kannalta? Ajankohtaiskeskustelutilaisuudessa läsnä tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen, monipaikka-asuja Janne Tarima, ulkomailta Mikkeliin muuttanut Anna-Maija Hunter
sekä vapaa-ajan asukas Hannu Ranki.

KESKIVIIKKO 18.11.

TYÖ & REKRY

13.00 – 14.00

Työ - sen löytäminen ja muutos
Mitä eri reittejä työtä ja työvoimaa voi löytyä? Kuinka työn sisältö muuttuu? Keskustelua
itsensä työllistämisestä, työllistymisestä ja työn löytymisen muutoksesta. Mukana keskustelemassa yrittäjät Pia Komppa ja Jere Lauha sekä Ragnar Luur TE-palveluista.

14.00 – 16.30

RekryOnline
Mikkelin seudun RekryOnline saattaa työnantajat ja työntekijät yhteen. Helposti.
Verkossa. Tapahtuma on maksuton ja avoin työnhakijoille paikkakunnasta riippumatta.
Tapahtuman aikana julkaistaan yli kaksikymmentä uutta avointa työpaikkaa.

•
•
•

Lähestymme ajankohtaisia asioita maakuntien
näkökulmasta
Lähetyksemme ovat verkossa ja maksuttomia
Valitse itsellesi kinnostavat aiheet ja osallistu!

Kuinka osallistun?
Ajankohtaislähetysten osallistumislinkit löydät
verkkosivuiltamme

www.syke.work
Löydät sivuilta myös oheismateriaalia aiheista.
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LÄHETYSOHJELMA
16.11.-20.11.2020

TORSTAI 19.11.

KANSAINVÄLISYYS

11.30 – 12.00

Smart International South Savo
This event is aimed for international students from Xamk and Aalto BScBA. Share your
views an influence on the future success of South Savo!

13.00 - 16.00

International Mikkeli Day -lähetys
International Mikkeli Day on Mikkelin oppilaitosten ja korkeakoulujen järjestämä kansainvälisyystapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 2014 alkaen. Tapahtuma johdattaa
kuulijansa pohtimaan kansainvälisyyttä ja Mikkelin roolia kansainvälisyydessä.

International Mikkeli Day -lähetyksen ohjelma
13.00

Avauspuheenvuoro
(Matti Malinen, pääsihteeri, Mikkelin yliopistokeskus)

13.10

Lähtö samalta viivalta - matkani yhteenkuuluvuuden puolestapuhujana
(Sara Salmani, monimuotoisuuden asiantuntija)
Kansainvälisyys Mikkelin oppilaitoksissa -esittely
Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä- ja yrittäjyyspolulle

15.00

TAUKO

15.05

Paneelikeskustelu: Kansainvälisiä onnistumistarinoita Mikkelistä
(Tuisku Jähi, Karoliina Tanskanen
Kansainvälinen mikkeliläinen 2020 -palkinnon julkistus

15.55

Päätöspuheenvuoro

Enrique Tessieri, opetus- ja ohjauskoordinaattori, Otavan opisto

Kuinka osallistun
lähetyksiin?
Ajankohtaislähetysten osallistumislinkit löydät verkkosivuiltamme

www.syke.work
Sivuilta löydät myös oheismateriaalia
aiheista.

LÄHETYSOHJELMA
16.11.-20.11.2020
PERJANTAI 20.11.

digi

YRITTÄJYYS

9.15 - 15.00 (livestream avautuu klo 9.00)

Kansainvälisen yrittäjyysviikon lähetys
Kansainvälistä yrittäjyyden viikkoa (Global Entprepreneurship Week) vietetään 180 maassa yli 40 000 tapahtuman voimin. Lämpimästi tervetuloa etäyhteydellä kansainvälisen
yrittäjyyden viikon lähetykseen Mikkelistä Xamk Studioilta!

Päivän ohjelma
9.15

Avauspuheenvuoro
(Anne Gustafsson-Pesonen, johtaja, Xamk Pienyrityskeskus)

9.30

Paneeli: Kuinka yrittäjän ääni saadaan yrittäjyyskasvatukseen?
(puheenjohtajana Sanna Lehtonen, toiminnanjohtaja, valtakunnallinen 		
YES ry, nauhoitettu ennakkoon)
10.35

Millaisia yrittäjyyden kokeiluympäristöjä oppilaitoksissa voisi olla?
(nostoja tutkimuksista ja puheenvuoroja)

11.45

Koulunpenkiltä kasvuyrittäjäksi
(Veera Lehmonen, CuckooWorkoutin perustaja ja startup-yrittäjä)

13.00

Kansainvälistyvät naisyrittäjät Etelä-Savosta -paneeli
(haastattelijana TKI-asiantuntija Piritta Parkkari, panelisteina suun		
nittelija Jenni Koponen, valosuunnittelija Elisa Hillgen ja korusuunnit		
telija Kirsi Manninen)

13.45

Älykäs Yritys 2030 - työpaja
Yritysten näkemyksiä tulevaisuudesta ja Etelä-Savon elinvoimaan 		
liittyvistä kysymyksistä. Kuinka maakunnan elinkeinotoimintaa voidaan 		
tukea aiempaa paremmin?

14.15

Yrittäjyyspäivän yhteenveto & closing of the GEW2020
(Anne Gustafsson-Pesonen, johtaja, Xamk Pienyrityskeskus)

Tule kuulemaan mm. CuckooWorkoutin perustajan
Veera Lehmosen kokemuksiin klo 11.45 alkaen!

Kuuntele koko päivä!
Koko päivä ohjelmaa ja välissä sopivasti mm. ennalta
nauhoitettuja kertomuksia yrittäjyydestä.
Tule mukaan ja osallistu maksuttomaan
livelähetyksemme!
Katso myös:
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/
pienyrityskeskus/yrittajyysviikko/

Kuinka osallistun
lähetyksiin?
Ajankohtaislähetysten osallistumislinkit löydät
verkkosivuiltamme:

www.syke.work
>> Verkosta löydät myös lisämateriaalia
aiheista.

YHTEISTYÖSSÄ SINULLE
digiSYKE-tapahtuman järjestävät yhteistyössä Mikkelin oppilaitokset, korkeakoulut, yritystoimijat,
Mikkelin kaupunki ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei.
Jokaisella päivällämme on oma työryhmä, joka on luonut päivälle sisällön.
Vuonna 2020 teemme yhteistyötä International Mikkeli Day -järjestäjien sekä
Global Entrepreneurship Week -järjestäjien kanssa.

