Lähde: eEVE:n kotisivu 14.12.2020: Innostu ja uudistu kumppanuudesta info-sivu Edelläkävijyyttä ja eväitä (kpedu.fi)

Lämmin kiitos kaikille EVE-hankkeeseen osallistuneille!
Hankkeessa olemme saaneet toimia HR-toimintaa ja -johtamista tukevana ja edistävänä verkostotoimijana, hämähäkkinä
viiden vuoden ajan. Olemme tuoneet ja luoneet edellytyksiä HR-työtä tukevan ekosysteemin rakentumiseen alueelle. Työtä
jatkamme. Toivomme teidän olevan edelleen siinä mukana – toteuttamassa, osallistumassa, kehittämässä ja innovoimassa.
Hankkeen toiminnasta ja tuloksista on tehty eEVE 20215-2020 koonti.
Tutustuhan ja Innostu henkilöstölähtöisestä Uudistumisesta!
Lähettäjä: Iiris Niemonen [mailto:Iiris.Niemonen@kpedu.fi]
Lähetetty: 8. joulukuuta 2020 16:00
Aihe: EVE-päättyy, kiitos yhteistyöstä!

Jouluaikaa odotellessa tervehdys EVE-hankkeesta!
Edelläkävijyyttä ja Eväitä työurien pidentämiseen -hanke (EVE) päättyy 12/2020. Kanssanne tehty yhteistyörupeama on ollut
antoisa. Kiitämme teitä kaikkia mukana olleita monimuotoisesta kehittämis- ja koulutusyhteistyöstä!
Olemme koonneet loppuraporttimme teemoitetuksi EVE 2015-2020 -kokonaisuudeksi hankkeen kotisivuille kpedu.fi/Eve.
Käykäähän tutustumassa ja innostumassa edelleen henkilöstölähtöiseen uudistumiseen, vaikkapa asiakastarinoihimme
tutustumalla.
Hankkeen aikana hankittu osaamisemme, verkostomme ja muutkin KPEDU:n palvelut ja asiantuntijat ovat edelleen
käytettävissänne – olkaa siis jatkossakin yhteydessä kpedu.fi/työelämäpalvelut.
Hankeyhteistyötä voimme myös jatkaa. 3K-hanke tarjoaa tukea osaamiseen ja osaamiseen johtamiseen, erityisesti koneja tuotantotekniikan yrityksille – tutustu siis kpedu.fi/3K ja lähde mukaan!

Kiitosviesteihin kommentoinneista esimerkit:
Kiitos ja Hyvää Joulun aikaa
myös teille. Ystävällisin terveisin,

Kiitos teille rautaiset ja osaavat naiset!
Vaikka koronakin sotki loppua, niin vaikuttava hanke!
En tuota pitkää upeaa linkkilistaa tietystikään ehtinyt käydä
availemassa, mutta ryhdikkäästi koottu
Kun osaajat tekevät hommiaan, niin voi luottaa asiantuntemukseen.
Olette huippuja. Kiitos ja matka jatkuu! Kehitetään alueen työelämää
ja henkilöstön osaamista! Siinä on meille missiota.
yst terv Sirkku Purontaus
rehtori, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Henri Pihlajakangas
Puh. 044 7866607
henri.pihlajakangas@korallituote.fi

Kiitos teille yhteistyöstä, näin muutaman vuoden jälkeen näemme
edelleen vaikutukset koulutuksista, meidän esimiehet ovat erittäin osaavia
nykyään 😊
Rauhallista joulunaikaa teille kummallekin!
Ida Saavalainen
CEO
+ 358 44 4494 273

Oy Ahola Group Ab – PL 550 – 67701 Kokkola

Hei,
onpa vakuuttava aineisto sivustolla! Piti
tallentaa muistutus, jotta voi kunnolla
syventyä aineistoon.
Ystävällisin terveisin,
Esa Järvenoja
Toimitusjohtaja/CEO
Toholammin kehitys Oy
Lampintie 5, 69300 Toholampi, Finland

tel: +358 40 7686 910

