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Vahvistu koulutuksella.
Verkostoidu mentoroinnilla.
Kasvata liiketoimintaasi kansainvälistymällä.

W-POWER -hanke (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated
communities) tarjoaa apua ja kannustusta lappilaisille naisille erilaisiin
yrittäjyyden haasteisiin. Hankkeessa tuetaan naisia, jotka haluavat yrittäjiksi,
autetaan tunnistamaan jo olemassa olevien yritysten liiketoimintapotentiaalia,
järjestetään koulutuksia ja panostetaan kohdennettuihin
yritysneuvontapalveluihin. Lisäksi yrittäjille tarjotaan mahdollisuus verkostoitua
sekä kansallisesti että kansainvälisesti vertaismentorointiohjelman avulla
liiketoiminnan kehittämiseksi.
********************************************************

Sinulle naisyrittäjä! Digiliiketoiminnan taskukoulu:

Kehitä yrityksesi digitaalista liiketoimintaa ja markkinointia.

Digiliiketoiminnan Taskukoulu on kehitteillä oleva mobiilisovellus, jonka avulla
opiskelet digitaalista liiketoimintaa ja vahvistat osaamistasi yrityksesi hyödyksi.

Naisyrittäjille suunnattu Taskukoulu mahdollistaa ajasta ja paikasta
riippumattomattoman itsenäisen opiskelun. Taskukoulussa on monipuolista
oppimateriaalia, kehittämistehtäviä ja keskustelufoorumi.

Digiliiketoiminnan Taskukoulussa tulet löytämään vastauksia mm. seuraaviin
kysymyksiin:
•

millainen on hyvä verkkosivu ja miten varmistan hakukonenäkyvyyden?

•

millaiset sosiaalisen median kanavat kannattaa valita?

•

miten pidän yllä asiakassuhdetta ja kuinka hyödynnän asiakasdataa?

•

millaisia ovat mainonnan mahdollisuudet ja kuinka hankin ansaittua
näkyvyyttä?

•

miten huolehdin tietoturvasta?

Digitaalisen liiketoiminnan Taskukoulua kehitetään Euroopan sosiaalirahaston
rahoittamassa VENLA -hankkeessa. Hanketta toteuttavat yhdessä Lahden
ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Digitaalisen liiketoiminnan Taskukoulua kehitetään yhdessä päijäthämäläisten
naisyrittäjien kanssa. Käyttäjie kokemusten perusteella suunniteltu Digitaalisen
liiketoiminnan Taskukoulu julkaistaan syksyllä 2020.

Testaa Taskukoulun tämänhetkistä versiota! Toimi näin:
1. Avaa Taskukoulu puhelimellasi tästä / osoitteesta https://tinyurl.com/venlavalmennus
2. Vastaa testauskysymyksiin täällä / osoitteessa
https://webropol.com/s/venlataskukoulu.com

Mielipiteesi on mobiilisovelluksen kehittäjille tärkeä ja sitä kehitetään käyttäjien
palautteen mukaisesti.

Kuva: pexels.com "cottonbro"

Koronakevät 2020 on vaikeuttanut ja asettanut täysin odottamattomia haasteita
yritystoiminnalle kautta maailman.

Haluaisitko sinä jakaa omia kokemuksiasi naisyrittäjänä tai tarinasi lyhyesti WPower hankkeen kautta muille naisyrittäjille?

Toivotamme tervetulleiksi lyhyet, maksimissaan 150 merkkiä sisältävät kirjoitukset,
jotka sisältävät napakan kuvaksen siitä, millaisiin haasteisiin törmäsit ja miten niistä
selvisit tai aiot selvitä. Kerro myös tarinasi, jos haasteet olivat ylitsepääsemättömiä.

Tarinasi liitteeksi toivomme aiheeseen sopivan valokuvan, jonka voimme lisätä
tarinaasi, sillä kuvat ovat loistava keino värittää ja personoida tekstiä.

Huomioithan valokuvan tekijänoikeudet, eli jos kuva ei ole itse ottamasi niin kerrothan,
kuka se on ottanut ja varmistathan häneltä luvan käyttää kuvaasi tarinasi yhteydessä.

Tarinasi voit kirjoittaa suomeksi tai englanniksi. Pidätämme oikeuden lyhentää ja
muokata tekstiäsi. Oma yrityksesi nettisivulinkki on hyvä lisätä tarinaasi, jotta
halukkaat voivat tutustua yritykseesi tarkemmin.

Pyydämme toimittamaan tekstisi sekä kuvan sähköpostilla viimeistään 31.7.2020
osoitteeseen satu.mustonen@karelia.fi

Julkaisemme valitsemamme tarinat W-Power -hankkeen Facebook -sivuilla ja LinkedIn ryhmässä. Olet lämpimästi tervetullut liittymään kansainväliseen ryhmäämme, jossa
pääset verkostoitumaan muiden harvaanasuttujen alueiden naisyrittäjien kanssa!

Vastuullisuus osana mikroyrityksen toimintaa webinaari
9.6.2020 klo 17.30-19.30

Webinaarin asiantuntijoina toimivat Anu Reinikainen ja Karetta Timonen
Luonnonvarakeskuksesta ja Heidi Salonen Ekokompassista.

Tapahtuman järjestivät GRUDE ja W-Power hankkeet.

Katso tallenne webinaarista alta:

Vastuullisuus osana mikroyrityksen toimintaa webinaari 9.6.2020.

Vertaismentoroinnista uutta potkua naisyrittäjyyteen
W-Power -hankkeen vertaismentorointiohjelma sai tänä keväänä uusia muotoja
poikkeustilanteen takia. Vertaismentorointiin valitut parit tai ryhmät joutuivat
lykkäämään tutustumisvierailuja koronan takia, mutta yhteistyötä jatkettiin joustavasti
verkossa. Lue aiheeseen liittyvä artikkeli Lapin ammattikorkeakoulun Pohjoiset tekijät blogista

Muista myös hankkeen muut julkaisut, joita pääset lukemaan nettisivuitamme

Hyvin testattu on puoleksi tehty -tuotekehitystyöpaja 19.8.2020
klo 12-18
Tuotekehitystyöpajassa jalostetaan ideanraakileista kokeilukypsiä uusia tuotteita ja
palveluita. Paja on suunnattu sinulle, jos olet yrittäjä tai yrittäjyydestä kiinnostunut ja
sinulla on ideoita, joita haluat kehittää eteenpäin.

Tapahtuma on maksuton ja järjestetään Rovaniemellä. Tarkempi paikka selviää
myöhemmin.
Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta 13.8.2020 mennessä. Mukaan mahtuu 20
osallistujaa. Työpajan jälkeen on mahdollisuus jäädä verkostoitumaan ja jakamaan
yritystarinoita klo 18-21. Tarjolla myös pientä purtavaa.
Löydät tapahtumat myös Facebookista.

Laita myös nämä tapahtumat jo kalenteriisi:
"Auta asiakasta mäessä" -tuotteistamistyöpajat
10.9.2020 ja 11.9.2020 klo 17-20.
Tuotteistamispajassa tuote- tai palveluideasta tehdään myyntivalmis paketti. Paja on
suunnattu sinulle, jos olet yrittäjä tai yrittäjyydestä kiinnostunut ja sinulla on tuoteaihio,
jonka haluat tehdä asiakkaallesi mahdollisimman helposti ostettavaksi.

"Kuka kuuseen kurkottaa, voi latvan tavoittaa" -pitchaus -työpaja
26.9.2020 klo 10-15.
Pitchaus -työpajassa opitaan esiintymistä ja oman idean esittämistä. Erilaisten
harjoitusten kautta edetään pienin askelin kohti isoja lavoja. Paja on suunnattu sinulle,
jos olet yrittäjä tai yrittäjyydestä kiinnostunut ja haluat oppia esittämään liikeideasi
tehokkaasti, selkeästi ja myyvästi. Pitchaus -työpaja on myös oiva
valmistautumisleiri W-Power -liikeideakilpailusta kiinnostuneille.

Paikallinen liikeideakilpailu avautuu syksyllä, osallistu ja voita!

Liikeideakilpailu pilotoitiin kansainvälisenä toteutuksena osana W-Poweria syksyllä
2019. Haku suunnattiin erityisesti naisyrittäjille sekä naisyrittäjyyttä edistäville
liikeideoille. Ideoita saatiin eri maista yhteensä 24, joista 15 valittiin varsinaiseen
pitchaus -kilpailuun.

Tulevana syksynä liikeideakilpailu järjestetään uudestaan paikallisina toteutuksina
ympäri hankealuetta. Kilpailu on avoinna 28.8.-28.10.2020, jonka jälkeen
esikarsinnassa valitaan jatkoon menijät. Itse kilpailu järjestetään verkossa 30.11.2020.
Kilpailusta ja siihen ilmoittautumisesta toimitetaan lisää tietoa alkusyksystä. Osallistu ja
voita!
Voit kurkata viime vuoden kilpailun voittajat täältä. Yksi voittajaideoista on
skotlantilaisen Moira Newissin lanseeraama Skirr Skin -hiertymisenestotuotesarja.
Pääset tutustumaan hänen liikeideaansa tarkemmin Moiran YouTube -kanavalla.

Tule mukaan W-Powerin kansainväliseen LinkedIn ryhmään
verkostoitumaan, vaihtamaan kokemuksia ja tutustumaan
toimintaamme ja tarkemmin meihin W-Power toteuttajiin!

W-Power in LinkedIn

Tulossa:
Pyrimme toimimaan aktiivisesti ja tukemaan teitä naisyrittäjiä myös vallitsevien
poikkeusolojen aikana. Siirrämme koulutukset ja verkostoitumisen virtuaaliseksi, ja
lykkäämme henkilökohtaista kohtaamista vaativia toimia syksymmälle. Voikaa hyvin ja
pidetään huolta toisistamme!

Verkostoidu
•
•

Liity LinkedIn-yhteisöömme, joka tarjoaa sinulle kansainvälisen
verkostoitumismahdollisuuden kotisohvaltasi!
Löydät meidät myös allaolevista kanavista:
o Verkosta: http://w-power.interreg-npa.eu
o Facebookista: https://www.facebook.com/wpowerproject/
o Instagramista: https://www.instagram.com/wpowerproject

W-Power Empowering women entrepreneurs in sparsely populated communities.

TIETOSUOJA
Olet rekisteröitynyt uutiskirjeemme tilaajaksi jossakin järjestelmässämme
tapahtumassa tai lähettämällä sähköpostia.
Mikäli haluat erota postituslistalta, ota yhteys sini.yli-suvanto@lapinamk.fi.
Lapin Ammattikorkeakoulun hallinnoimien projektien tietosuojaseloste löytyy
tästä linkistä

******************************************************************************************
Lisätietoja hankkeesta: Projektipäällikkö Reeta Sipola reeta.sipola@lapinamk.fi

