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1. lehdistötiedote - Process hankkeen aloituskokous 
 

Maaliskuu 2021 
 

Processing Complexity with Emotional, Sensorial and Spiritual Capacities [ProCESS] on 36 
kuukautta kestävä Erasmus+ KA hanke, joka alkoi 1. tammikuuta 2021 ja päättyy 31. 
joulukuuta 2023. Hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia tapoja kouluttaa 
opiskelijajohtajia ja nykyisiä johtajia siinä, kuinka käsitellä monimutkaisia 
johtamistapauksia, tärkeimpänä ajatuksena on pehmeiden (aistilliset, emotionaaliset ja 
henkiset) taitojen kehittäminen tasa-arvoisesti kovempien (esim. tekniset, 
matemaattiset) taitojen kanssa.  

ProCESS-hankkeen virtuaalinen aloituskokous pidettiin 2. ja 3. helmikuuta 2021. 
Ensimmäisen päivän aikana kaikkien projektikumppaneiden ja Erasmus+ -järjestön 
edustajat esittelivät organisaatioitaan ja kertoivat roolistaan tässä hankkeessa. Kuuden 
työpaketin vetäjät esittelivät myös omalle työpaketilleen suunnitellun sisällön, tavoitteet, 
aktiviteetit ja tehtävät seuraavan kuuden kuukauden ajalle. 

Aloituskokouksen toinen päivä alkoi yritysvalmentajien ja korkeakoulujen akateemisten 
valmentajien ensimmäisellä yhteisellä kokouksella. Kokous jatkui esityksillä hankkeen 
hallinnosta, taloudesta ja levitystoiminnasta. Päivä päättyi ensimmäiseen ohjauskomitean 
kokoukseen, jossa kaikkien partneriorganisaatioiden projektipäälliköt analysoivat 
aloituskokouksen tuloksia ja keskustelivat ProCESS-hankkeen seuraavista vaiheista. Kaikki 
osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että tämä kahden päivän kokous oli menestys, ja 
tarjosi arvokasta tietoa, jonka avulla kaikki projektikumppanit voivat toteuttaa 
suunnitellut toimet tulevina kuukausina.  

Partnerikonsortiossa on 9 organisaatiota (4 korkeakoulua ja 5 yritystä) neljästä Euroopan 
maasta. Projektin johtava korkeakoulu on Lyonin katolinen yliopisto (Ranska), muut 
yhteistyökumppanit ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Suomi), RISEBA-kauppa-, taide- 
ja teknologiayliopisto (Latvia) ja Cluj-Napocan teknillinen yliopisto (Romania). Yrityksen 
kumppanit ovat: PERFORMANSE (Ranska), SANOFI (Ranska), De KLAUSEN (Romania), 
MEDIATALO KESKISUOMALAINEN (Suomi) ja LATVIJAS PASTS (Latvia). 
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