Poweria yrittäjyyteen
W-Power uutiskirje 6/2020 (15.5.2020)

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.

Gender Sensitivity Train the Trainer Workshop 27.5.
Kehitämme hankkeessamme asiakkaiden moninaisuuden huomioivia
yritysneuvonnan menetelmiä yhteistyössä kansainvälisten kumppaneidemme
kanssa. Irlantilainen kumppanimme yritysneuvontaorganisaatio WestBIC
järjestää kaikille avoimen englanninkielisen ”Gender Sensitivity Train the
Trainer Workshop” -webinaarin sukupuolisensitiivisen yritysneuvonnan
perusteisiin keskiviikkona 27.5.2020 klo 16-18 Suomen aikaa (Huom!
Joissakin ennakkotiedoissa kellonaika oli 12-14, mutta klo 16 on oikea aika).
Ilmoittaudu mielenkiintoiseen tilaisuuteen tämän linkin kautta:
https://www.eventbrite.com/o/westbic-30278113480. Linkki webinaariin
lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin. Ilmoittautumalla saat myös
nauhoitteen työpajasta suoraan sähköpostiisi tilaisuuden jälkeen sekä pääset
halutessasi mukaan kansainväliseen naisyrittäjä- ja yritysneuvojaverkoston
toimintaan.
Tervetuloa mukaan!

Storytelling -työpaja 25.5.
Tule kuuntelemaan naisyrittäjien tarinoita heidän yrittäjäksi kasvamisestaan ja
oppimaan heidän kokemuksistaan. Verkostoidu ja osallistu ryhmäkeskusteluun
yrittäjänä toimimiseen liittyvistä haasteista. Tilaisuus järjestetään 25.5.2020
klo 17-19 Google Meet etäyhteydellä.
Tapahtuma on maksuton ja sen järjestävät yhteistyössä Business Ladies- ja WPower Empowering women entrepreneurs in sparsely populated communities hankkeet.
Ilmoittautumiset tämän linkin kautta
https://www.surveymonkey.com/r/22GS8QC 22.05.2020 mennessä.
Ilmoittautuneille lähetetään Google Meet linkki ja ohjeet myöhemmin.

Podcast-vinkki Shetlannista
Naisyrittäjäverkostossamme on monenlaisia osaajia ja yksi heistä on
markkinoinnin ammattilainen Megan Burns Shetlannista. Megan ylläpitää MBM
Let's Grow -podcastia teemalla "Digital marketing & Business mindset". Tässä

linkki teillekin kuunneltavaksi riippukeinussa tai puutarhatöiden lomassa:
https://meganburns.co.uk/podcast/. Podcast löytyy myös mm. Spotifysta.

Yhteistyötä yli rajojen
W-Powerin vertaismentorointiohjelman yhteensaattamat yrittäjät Julia
Allemann Lapista, Kate MacDonald Skotlannista ja Katarina Spik Skum
Ruotsista eivät koronan vuoksi päässeet tapaamaan kasvotusten maaliskuussa,
mutta päättivät sen sijaan järjestää verkossa yhteisen käsityöpajan. Mahtavaa
innovatiivisuutta! Pääset tutustumaan työpajaan tarkemmin tästä.

Innovaatio- ja tuotteistamisviikonloppu:
Ajatusta arkeen - ideaa luonnosta
Tervetuloa osallistumaan innnovaatio- ja tuotteistamisviikonloppuun pela 28.-29.8.2020 (HUOM! Ajankohta voi elää vielä riippuen
koronarajoituksista ja mahdollisista syksyyn siirtyvistä koulujen
päättäjäisjuhlista)
Viikonlopun aikana saat tukea liiketoimintasi kehittämiseen ideasta
tuotteeksi
Koulutus tapahtuu n. 15 hengen porukalla luonnon helmassa Villa
Ruusulassa Rääkkylässä, ja viikonloppuun sisältyy myös Mindfulness-osio
Kouluttajina toimivat Jani Siivola /Reddo Oy sekä Kirsi Haltia /Jotava Oy
Koulutuksen omavastuuhinta on 70 € / osallistuja. Hinta sisältää
koulutuksen, ateriat ja yöpymisen (majoitus 2-4 hengen huoneissa).
Sitovat ilmoittautumiset 31.7. mennessä (mukaan mahtuu 15
ensimmäistä) tästä linkistä

Alustava ohjelma
Perjantai
9.30 Aamukahvit
10.00 Tuotekehitys
12:00 Ideointilounas
13.15 Mindfullness-harjoituksesta virtaa tuotteistamiseen
15:00 Työpaja
16:00 Kahvitauko

16.15 Tuotteistamista ryhmissä
17:00 Päivän päätös
18:00 Rentoa iltaohjelmaa
Lauantai
9:00 Aamupala ja aamulenkki kävellen edellisen päivän tehtävää pohtien
10:00 Tuotekehitys jatkuu
11.15 Työpaja
12:00 Lounas
13:00 Markkinoinnin suunnittelua yhdessä, erikseen ja pareittain
16:00 Päivän päätös

Bisnesleidien virtuaalipäiväkahvit
Virtuaaliset päiväkahvit Bisnesleidien kesken starttaavat torstaina 26.3 klo 14
ja jatkuvat joka arkipäivä klo 14. Ilmoittaudu mukaan keskustelemaan ja
saamaan vertaistukea sekä neuvoja muilta leideiltä. Ilmoittautuminen
sähköpostilla paivi.kononen@hr-consulting.fi. Virtuaaliset päiväkahvit
toteutetaan etäyhteydellä Teams-ympäristössä.
Kahviseurassasi Päivi, Bisnesleidien puheenjohtaja

Tulossa
Pyrimme toimimaan aktiivisesti ja tukemaan teitä naisyrittäjiä myös
vallitsevien poikkeusolojen aikana. Siirrämme koulutukset ja verkostoitumisen
virtuaaliseksi, ja lykkäämme henkilökohtaista kohtaamista vaativia toimia
syksymmälle. Avaamme myös kesän jälkeen jälleen liikeideakilpailun, jossa
painopiste on erityisesti löytää innovaatioita uuteen yritystoiminnan nousuun.
Syksyllä on luvassa myös moninaisuuden huomioivan yritysneuvonnan pilotti,
ja Joensuussa järjestettävä kansainvälinen verkostoitumisviikko pidetään
todennäköiseti alkuvuonna 2021.

Verkostoidu
Liity LinkedIn-yhteisöömme, joka tarjoaa sinulle kansainvälisen
verkostoitumismahdollisuuden kotisohvaltasi!

Löydät meidät myös allaolevista kanavista:
Verkosta: http://w-power.interreg-npa.eu
Facebookista: https://www.facebook.com/wpowerproject/
Instagramista: https://www.instagram.com/wpowerproject
Kaikki uutiskirjeemme löydät täältä: http://w-power.interregnpa.eu/resources/

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

