Poweria yrittäjyyteen
W-Power uutiskirje 6/2019

Vahvistu koulutuksella. Verkostoidu mentoroinnilla.
Kasvata liiketoimintaasi kansainvälistymällä.
W-POWER -hanke (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated
communities) tarjoaa apua ja kannustusta pohjoiskarjalaisille 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.

VIELÄ EHDIT MUKAAN: Onko sinulla liikeidea?
•

Mikrorahoitusohjelma Draft laajenee kansainväliseksi W-POWER -hankkeen
toimenpiteiden myötä

•

Ensimmäinen kansainvälinen Draft-haku on auki 18.10.2019 saakka

•

Haku on auki kolmessa kategoriassa:
o

Naisyrittäjien uudet liikeideat

o

Ideat kansainväliseen kasvuun

o

Naisyrittäjyyttä harvaanasutuilla pohjoisilla seuduilla edistävät
innovaatiot

•

Jaossa on yhteensä jopa 10 000 euroa, joka jaetaan 3-5 idean /tiimin kesken

•

Lisäksi parhaiden ideoiden esittäjät saavat tukea W-POWER asiantuntijaverkoston yritysvalmentajilta

•

Lisätietoja: Innovation platform for new pre-startups

Hae rohkeasti mukaan!

Kiinnostaako kansainvälistyminen?
•

Haku kansainväliseen mentorointiohjelmaan on avoinna.

•

W-Power -hanke tarjoaa mahdollisuuden lähteä kansainväliseen vaihtoon ja
löytää kansainvälisen mentorointiparin tai -ryhmän.

•

Hae mukaan mentorointiohjelmaan: haku on avoinna 15.10.2019 saakka.

•

Lisätietoja ja ohjeet hakuun: http://w-power.interregnpa.eu/news/show/peer-to-peer-networking-programme-apply-now/

Hae rohkeasti mukaan!

Verkostoitumis- ja koulutustilaisuus Tohmajärvellä 8.10.
•

Teemana Yksinyrittäjien itsensä johtaminen

•

Yritätkö yksin tai pienessä yrityksessä? Ovatko langat välillä solmussa?
Kaipaisitko tukea arjen hallitsemiseen? Tässä koulutuksessa pureudutaan
Satu Koskisen (Boardcoach oy) johdolla yrittäjien itsensä johtamisen taitoihin
etenkin siitä näkökulmasta, että olet yrittäjänä yksin tai lähes yksin.

•

Tiistai 8.10.2019
Klo 18 – 20 (kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen)
Meijän Kammari, Kirkkotie 14, Tohmajärvi

•

Ohjelma
18:00 Tervetuloa & verkostoitumista / projektipäällikkö Helena PuhakkaTarvainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

18:20 Koulutus: Yksin- (ja kaksin-) yrittäjän itsensä johtaminen / Satu
Koskinen, Boardcoach Oy
n. klo 20 Tilaisuuden päätös
•

Ilmoittautumiset ma 7.10. mennessä tästä.

Tilaisuus on osallistujille maksuton, tervetuloa!

Kuulumisia Silva Metsänäyttelystä
•

Osallistuimme Silva Metsänäyttelyyn Joensuun Laulurinteellä 6.-7.9.2019.

•

Olimme yhteisellä osastolla Pro Yritys -hankkeen ja Maaseudun Sivistysliiton
kanssa.

•

Kysyimme kilpailussamme mitä mielikuvia on nais- ja miesyrittäjistä, ja
teema herättikin monia ajatuksia ja keskusteluja.

•

Palkinnot on arvottu ja postitettu voittajille.

•

Kävijöitä Silvassa oli kahtena päivänä yhteensä 26 000. Kiitos kaikille, jotka
vierailitte osastollamme!

Ajankohtaista
•

Koulutus- ja verkostoitumistilaisuus Ilomantsissa ma 21.10. klo 17, teemana
digimarkkinointi

•

Raportti naisyrittäjyyden haasteista pohjoisen periferian alueella

•

Tulokset naisyrittäjille suunnatusta koulutustarvekyselystä

•

Hankkeen verkostoitumis- ja benchmark-matka Pohjois-Ruotsiin 11.15.11.2019

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

Tietosuoja
Olet rekisteröitynyt uutiskirjeemme tilaajaksi jossakin järjestämässämme tapahtumassa tai
lähettämällä sähköpostia. Mikäli haluat erota postituslistalta, ota yhteys helena.puhakkatarvainen@karelia.fi. Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoimien projektien tietosuojaseloste
löytyy tästä linkistä.

Lisätietoja:
helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi
+358 50 430 2418
heli.hirvonen@businessjoensuu.fi
+358 400 956 178

