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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.

********************************************************

Osallistu kevään koulutuksiimme - nyt verkossa

Tervetuloa kevään koulutuksiimme, jotka toteutuvat vallitsevasta tilanteesta johtuen nyt
webinaareina. Webinaarit ovat yrittäjille maksuttomia. Tervetuloa oppimaan ja
verkostoitumaan.

Webinaari: Kriisiviestinnän ABC
•

ti 7.4.2020 klo 8.30-10

•

Kouluttajana Anu Ruusila, Cordial Communications Oy

•

Ei ennakkoilmoittautumista, osallistumaan pääset tästä linkistä

Kriisi mielletään usein yllättäväksi ja suureksi tapahtumaksi. Useimmiten kuitenkin kriisi
kehkeytyy pienemmistä häiriötilanteista ja paisuu kohuksi kuin pullataikina. Varmaa on, että
kriisistä selviää harvoin viestimättä. Kriisit eivät myöskään tunne yritysten kokorajoja tai
kunnioita toimialueita. Tule kuulemaan ja kyselemään, kuinka viestimällä voit välttyä kriiseiltä ja
kuinka toimia, jos kriisi kuitenkin yllättää.

Webinaari: Itsensä johtaminen
•

ti 21.4.2020 klo 8:30-10

•

Kouluttajana Satu Koskinen, Boardcoach Oy

•

Ei ennakkoilmoittautumista, osallistumaan pääset tästä linkistä

Webinaari: Riskien hallinta pienyrityksessä
•

to 23.4.2020 klo 14-15:30

•

Kouluttajana Tia Lämsä, Lapin Ammattikorkeakoulu

•

Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä

•

Etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille

Webinaari: Muutos mielellä - Stress Away
•

ti 5.5.2020 klo 8:30-10

•

Kouluttajana konseptin kehittänyt Päivi Korhonen

•

Ei ennakkoilmoittautumista, osallistumaan pääset tästä linkistä

Webinaari: Vastuullisuus ja sen raportointi mikroyrityksissä
•

9.6.2020, kellonaika tarkentuu lähempänä ajankohtaa

•

Mitä vastuullisuus tarkoittaa pienen yrityksen osalta?

•

Miten pienet yritykset voivat aloittaa vastuullisuuden raportoinnin?

•

Osallistumislinkki ja tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa

Esittelyssä W-Power hankkeen toiminnassa mukana oleva naisyrittäjä:

Kate Suopajärvi / Arctic Cherry
Olen Kate Suopajärvi ja yritykseni nimi on Arctic Cherry ja se on oikeastaan toinen minäni.
Arctic Cherry on taiteilijanimeni pinup- ja burleskielämässä ja somekanavissa. Arctic
Cherryn arvot ja ideologia kiteytyy lauseeseen, joka on mottoni: "Monimuotoisen
kauneuden puolesta". Jokainen on arvokas ja ihana juuri sellaisena kuin on. Yrityksen kuin
minunkin tavoitteenani on parantaa maailmaa, yksi ihminen kerrallaan. Varsinkin
suomalaiset naiset mollaavat itseään, eivätkä pidä ulkonäöstään. Tässä haluan auttaa.
Ulkonäköasiat eivät ole pinnallisuutta, vaan vaikuttavat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja
toimintakykyyn, miltä oma itse tuntuu.

Arctic Cherry on esiintyjä, jonka voi tilata juhliin tai tilaisuuksiin, eli tanssin flamencoa sekä
laulan klassista, mutta myös popimpaa ja rockimpaa musiikkia. Arctic Cherryn palveluihin
kuuluvat myös juontotyöt, mallin työt, pr- ja tuote-esittelyt, työpaikkojen virkistysillat,
ryhmien illanviettojen ohjelmat sekä yksityishenkillöiden palvelu. Tarjolla on kursseja mm.
mallikursseista meikkikursseihin sekä "minäkö ihana" -kurssiin sekä väri- ja tyylianalyysejä.
Esiintymisen ja kurssien ohessa Arctic Cherry myy luonnonkosmetikkaa Cosmopharmalta
sekä intiimituotteita Catty´s partylta.

Uutuutena on vaatetussuunnittelun opintojen kautta syntynyt Arctic Cherry Designs
pluskoon vaatemerkki. Ensimmäinen mallisto on syntynyt ja esitelty muotinäytöksessä
16.3.2020. kaikki on kuitenkin alussa tämän suhteen, mutta toivon vaatteideni kautta
voivani välittää viestiä, että pluskokoiset ovat myös upeita ja jokainen voi pukeutua kuten
haluaa, tyylikkäästi ja muotoja ihaillen. Mallistoprojekti liittyy Pro Grady tutkielmaani ja
tähän liittyy tällä hetkellä auki oleva See Me -virtuaalinäyttely Youtubessa Arctic Cherry kanavalla. Toiveenani on, että mahdollisimman kaikenkokoiset ja eri sukupuolta olevat
kävisivät tutustumassa näyttelyyn. Näyttelyn jälkeen voi osallistua kyselyyn, joka löytyy
täältä Kyselyyn osallistuneiden kesken arvotaan 50€ lahjakortti Arctic Cherryn tuotteisiin ja
palveluihin.

Isoja onnistumisia yrittäjänä olen kokenut muotinäytösten jälkeen, mallina toimiessani.
Näytöksen jälkeen, kun joku tulee sanomaan "ihana, kun olit tuolla", "ihanaa, kun on
erikokoisia näkyvillä" ja "iloista mallia on kiva katsoa". Kun saan tämäntyyppisiä mukavia
kommentteja, niin voin todeta, että olen onnistunut agendassani jonkun ihmisen kohdalla.

Haasteena nyt Koronan aikana ovat kaikki peruuntuneet juontokeikat sekä esittelyt. Iso
haaste oli myös, kun yliopisto suljettiin ja näin myös alkuperäinen fyysinen näyttelyni. Muita
haasteina on ollut asiakkaiden tavoitettavuus ja oman näkyvyyden lisääminen, jotta voisi
tavoittaa asiakkaita.

Olenkin osallistunut W-Power hankkeen SoMe -kurssille sekä Instagram-mainontaan
keskittyvälle kurssille. Olin ilmoittautunut myös nettisivukurssille, mutta se peruuntui
olosuhteiden vuoksi. Törmäsin W-Power hankkeeseen Facebookissa ja halusin heti
mukaan tapahtumiin, varsinkin, kun moni tapahtumista on ilmainen. Mielelläni osallistuisin
vuoropuheluun kansainvälisellä foorumilla myös ja laajentaisin yritystäni kansainvälisille
markkinoille, kun ajankohta on sopiva. Tällä hetkellä työmaata olisi kotimaassakin, kun
löydän keinot tavoittaa ihmiset, joille palvelustani on iloa ja hyötyä. W-Powerin kurssien
jälkeen olen saanut SoMea paremmin suunnitelluksi ja sain enemmän inspiraatiota tehdä

julkaisuja. Olen miettinyt myös verkkokurssien tuottamista, mutta niiden tekemiseenkin
tarvitsisin lisää tukea.

Naisten tulisi kilpailun sijaan tukea toinen toistaan varsinkin
tässä ajassa, kun pienet yritykset ovat joutuneet muutamassa
viikossa todelliseen ahdinkoon. Pidetään toistemme puolta ja
käytetään toistemme palveluita, tästä selvitään yhdessä!

Kuvat Pekka Hartikainen
The Diamond mekko uutta Arctic Cherry Designs -mallistoa, kuosin suunnitellut Jenna Marttila.

Haluaisitko sinäkin esitellä liiketoimintaasi
uutiskirjeessämme?
Ota rohkeasti yhteyttä niin sovimme haastatteluajan: sini.yli-suvanto@lapinamk.fi

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 liikeideakilpailun, jossa painopiste
on erityisesti löytää innovaatioita uuteen yritystoiminnan nousuun. 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

