Poweria yrittäjyyteen
W-Power uutiskirje 7/2020 (18.6.2020)

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.

Pitchaustaitoa naisyrittäjille ja yrittäjyyttä harkitseville

Valtakunnallista Yrittäjänpäivää vietetään 5.9.2020. Sen kunniaksi
järjestämme yhteistyössä Base Camp-hankkeen ja Bisnesleidien kanssa
pitchausvalmennusta Joensuussa klo 10-13. Tilaisuus pidetään Spark
Joensuun tiloissa Joensuun Tiedepuistolla, 3A-rakennuksen 4. kerroksessa
(Länsikatu 15, Joensuu). Pandemiatilanteen niin vaatiessa tilaisuus toteutetaan
etäyhteyksillä. Ilmoittaudu tästä (20 ensimmäistä mahtuu mukaan)!
Valmennuksen tavoitteena on antaa eväitä suunnitella ja valmistella
vaihteleviin tilanteisiin sopivia esittelypuheita, lisätä osallistujille itsevarmuutta
pitchata livenä tai verkossa. Bonuksena pääsette verkostoitumaan, sillä
työpajatyöskentely takaa uusiin ihmisiin ja yrittäjiin tutustumisen.
Kouluttajana toimii yrittäjä Mirja Ulmanen Koulututus- ja kehittämispalvelut
Mirja Ulmanen Oy:stä. Mirja on TEM:n sertifioima Myyntiteho-konsultti ja
hänen tapansa työskennellä on innostava ja motivoiva. Mirja on vetänyt
yrittäjyyskursseja aloitteleville yrittäjille toimiessaan Naisyrittäjyyskeskus
ry:ssä sekä Uusyrityskeskuksessa.

Innovaatio- ja tuotteistamisviikonloppu - Huom! Aikataulu
muuttunut toistamiseen
Viikonlopun aikana saat tukea liiketoimintasi kehittämiseen ideasta tuotteeksi.
Suuresti odotetun viikonlopun oli tarkoitus toteutua elokuun lopussa, mutta
valitettavasti ajankohtaa on jouduttu siirtämään ja uusi ajankohta on
23.-24.10.
Viikonlopun monipuoliseen ohjelmaan sisältyy tuotekehittämisen ja
markkinointisuunnittelun vastapainona rentouttava Mindfulness-osio.
Kouluttajina toimivat Jani Siivola (Reddo Oy) sekä Kirsi Haltia (Jotava Oy).
Aikataulumuutoksen vuoksi tilaisuuden paikka todennäköisesti vaihtuu.
Omavastuuhinta on 70 €.
Pyydämme sitovia ilmoittautumisia 30.9. mennessä (mukaan mahtuu 15
ensimmäistä, toimi nopeasti, muutamia paikkoja on vielä jäljellä!). Ilmoittaudu
TÄSTÄ.
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
Tervetuloa mukaan!

Tallenne sukupuolisensitiivisen yritysvalmennuksen
tietoiskuun
W-Power-hankkeen tavoitteena on antaa eväitä yritysneuvojille kohti
sukupuolisensitiivisempää yritysneuvontaa. Kumppanimme Innovation and
Management Centre CLG T/A WestBIC Irlannista on paneutunut syvällisemmin
tähän tematiikkaan ja järjesti aiheesta puolitoistatuntisen ”Train the Trainer” workshopin toukokuussa. Voit kuunnella tapahtuman englanninkielisen
tallenteen.
Jos kiinnostuit lukemaan lisää W-Powerin lähtökohdista ja kolmevuotisen
työmme tavoitteista, käy lukemassa Karelia-ammattikorkeakoulun
verkkojulkaisu Vasu.

Mikrorahoitusohjelma naisyrittäjille tulossa taas syksyllä osallistu ja voita!
Karelia-ammattikorkeakoulussa kehitetty Draft-mikrorahoitusohjelma uusille
liikeideoille 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 pitchauskilpailuun.
Tulevana syksynä liikeideakilpailu järjestetään uudestaan paikallisina
toteutuksina ympäri hankealuetta. Pohjois-Karjalan haku avataan
elokuussa ja hakemuksia otetaan vastaan lokakuuhun saakka. Voit
kurkata viime vuoden kilpailun voittajat täältä. Yksi voittajaideoista on
skotlantilaisen Moira Newissin lanseeraama Skirr Skin –
hiertymisenestotuotesarja. Pääset tutustumaan hänen liikeideaansa tarkemmin
Moiran YouTube-kanavalta.
Kilpailuun osallistumalla kehität omaa yritysosaamistasi, pääset hyötymään
ohjelman rahoittajaverkostosta ja autamme sinua rahoituskelpoisen
liiketoimintasuunnitelman rakentamisessa.

Haluatko kertoa tarinasi muille naisyrittäjille - miten korona
vaikutti liiketoimintaasi ja miten selvisit siitä?
Koronakevät 2020 on vaikeuttanut ja asettanut täysin odottamattomia
haasteita yritystoiminnalle kautta maailman. Haluaisitko sinä jakaa omia
selviytymiskokemuksiasi naisyrittäjänä ja kertoa tarinasi lyhyesti W-Power
hankkeen kautta muille naisyrittäjille? Käytämme tarinaasi vertaistuen keinona
ja voimaantumisen välineenä, sillä pandemia on vaikuttanut naisyrittäjiin
kaikkialla pohjoisella ja arktisella harvaanasutulla alueella.
Toivotamme tervetulleiksi lyhyet, maksimissaan 150 sanaa sisältävät
kirjoitukset, jotka sisältävät napakan kuvauksen millaisiin haasteisiin törmäsit
ja miten niistä selvisit tai aiot selvitä. Kerro myös tarinasi, jos haasteet olivat
ylitsepääsemättömiä. Voit käyttää halutessasi näitä apukysymyksinä
kertoessasi tarinaasi:
Mitä tapahtui, mikä muuttui yritystoiminnassasi koronan myötä?
Mitä ratkaisuja teit?

Miten tekemäsi ratkaisut vaikuttivat toimintaasi ja jäävätkö ne pysyväksi
toiminnoiksi ”uudessa normaalissa”?
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 sen on ottanut ja varmistathan häneltä luvan käyttää kuvaa
tarinasi yhteydessä. Tekstisi voit tehdä 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 31.7.2020
mennessä osoitteeseen satu.mustonen@karelia.fi.
Julkaisemme valitsemamme tarinat W-Powerin sosiaalisessa mediassa ja/tai
uutiskirjeessä. Käy tykkäämässä FB-sivuistamme ja katso samalla
10.kesäkuuta lisätty video, jossa Bernadine Ega, irlantilainen naisyrittäjä
Maysonbrook nimisestä yrityksestä kertoo oman tarinansa.
Olet lämpimästi tervetullut liittymään myös kansainväliseen LinkedInryhmäämme, jossa pääset verkostoitumaan muiden harvaanasuttujen alueiden
naisyrittäjien kanssa!

VENLA Taskukoulu
Digiliiketoiminnan Taskukoulu on kehitteillä oleva mobiilisovellus, jonka avulla
voi opiskella digimarkkinointia ja kehittää yrityksen liiketoimintaa. Naisyrittäjille
suunnattu Taskukoulu mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman
itsenäisen opiskelun. Taskukoulussa on monipuolista oppimateriaalia,
kehittämistehtäviä sekä keskustelufoorumi, jonka avulla voit pitää yhteyttä
muihin naisyrittäjiin.
Digitaalisen liiketoiminnan Taskukoulua kehitetään yhdessä päijäthämäläisten
naisyrittäjien kanssa. Nyt myös sinulla on mahdollisuus päästä
testaamaan sovellusta ja antamaan arvokasta käyttäjäpalautetta ja
kehitysideoita sovelluksen viimeistelyä varten. Käyttäjien kokemusten
perusteella suunniteltu Digitaalisen liiketoiminnan Taskukoulu julkaistaan
syksyllä 2020.

Testaa Taskukoulun tämänhetkistä versiota! Toimi näin:
Avaa Taskukoulu puhelimellasi osoitteessa
https://tinyurl.com/venlavalmennus
Vastaa testauskysymyksiin osoitteessa
https://webropol.com/s/venlataskukoulu. Kyselyyn vastaaminen kestää
10 – 15 minuuttia.
Lisätietoja: VENLA-hanke, LAB-ammattikorkeakoulu: projektipäällikkö Joanna
Vihtoselta puh. 044 708 1456 joanna.vihtonen@lab.fi

Hyvää kesää ja tavataan syksyllä - toivottavasti ihan
kasvotusten!
Kiitos rakkaat naisyrittäjät kuluneesta toimintavuodesta! Olette osallistuneet
aktiivisesti viime syksynä lanseerattuun liikeideakilpailuumme, hakeneet
mukaan verkostoitumaan vertaismentorointiohjelmaamme sekä osallistuneet
koulutuksiimme ja tapahtumiimme. Kevään aikana valitettavasti kasvokkain
kohtaamiset ovat jääneet vähemmälle, mutta toivottavasti tapaamme jälleen
syksyllä myös muutoin kuin virtuaalisesti. Rentouttavaa kesää & pysytään
terveinä!
Terveisin,
W-Powerin Pohjois-Karjalan tiimi Helena, Heidi, Satu & Satu

Joensuun Päivänurmen-torikahvion reunustalla kukkivat kauniit rhododendronit.
Kuva: Satu Mustonen

HUOM! Jos et ole vielä uutiskirjeemme tilaaja, voit tilata sen ilmoittamalla
sähköpostiosoitteesi satu.mustonen@karelia.fi

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
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