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.

Rural Future ja W-Power -hankkeiden yhteinen koulutuskalenteri

Rural Future ja W-Power järjestävät keväällä 2021 yhteityössä runsaasti
yrittäjille suunnattuja maksuttomia koulutuksia lyhyistä luennoista ja
työpajoista laajempiin opintojaksoihin. Koulutuksia järjestetään mm.
seuraavista teemoista:
•

Facebook- ja Google -mainonnan perusteet yrityksille

•

LEAN

•

Tuotteistaminen

•

Työtä tuunaamalla kohti työn imua

•

Energiatehokkuus
Tutustu koulutuskalenteriin tarkemmin TÄSTÄ ja ilmoittaudu
mukaan.

W-Power kansainvälinen tapahtumaviikko 23.-25.3.
Tule sinäkin mukaan verkostoitumaan!

Irlantilainen hankekumppanimme WestBIC järjestää viikolla 12 kolmen päivän ajan erilaisia
englanninkielisiä verkkotapahtumia ja -koulutuksia, joihin voit osallistua joustavasti oman aikataulusi
mukaisesti. Temaattinen tapahtumaviikko tuo yhteen naisyrittäjiä sekä sidosryhmien ja
tukiorganisaatioiden edustajia W-Power hankealueelta Islannista, Irlannista, Skotlannista (mukaan
lukien Shetlanti), Ruotsista, Kanadan New Brunswickin alueelta sekä tietenkin meiltä Suomesta
Pohjois-Karjalasta ja Lapista.
Ohjelmassa on luvassa 23.3.-25.3. mm. seuraavaa:

•
•

•

•

Ti etoisku W-Power -projektin ta rjoamasta tuesta naisyri ttäjille, vinkkejä verkostoitumista va rten ja oman
yri ttä jä profiilin laatimiseen.
Verkostoitumista verkossa -tapahtumassa testaamme digitaalista alustaa, johon syötettyjen profiilien
a vul la on helppo löytää kiinnostavia uusia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Tarkoitus, on että oman
”ma tchi n” kanssa voi tutustua ja luoda ra joja ylittävää yhteistyötä s ekä oppia lisää yri ttäjyydestä
ja ka malla omia kokemuksia yri ttäjyydestä, omalta toimialalta, haasteista jne.
Interaktiivisia paneelikeskusteluja naisyrittäjille merkityksellisistä a ihealueista, kuten roolimallien merkitys
ka nnustavana tekijänä yri ttäjänä toimimiseen ja omaan kehittymiseen s ekä naisyrittäjäverkostojen
merki tys ja va ikutukset. Näissä paneelikeskusteluissa jaetaan parhaita käytänteitä ja innostetaan naisia
l i ittymään a ktiivisina toimijoina verkostoihin, keskustelijoiksi on kutsuttu hankealueemme naisyri ttäjiä.
Luva s sa on myös 2 työpajaa - toinen ta rjoaa oivalluksia ja käytä nnön neuvoja digitaalisesta
ma rkkinoinnista yri ttäjien tukemiseksi ja maksimoimiseksi virtuaalisessa ympäristössä. Toinen työpaja
puol estaan ta rjoaa vaihtoehdon uusien tulovirtojen l uomiseen eli miten voit myydä osaamistasi ja taitojasi
l uomalla ja myymä llä verkkokouluksia.

Ta rkempi ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan lähipäiivinä - s euraa ilmoittelua! Li sätietoja:
s a tu.mustonen@karelia.fi

International Women's Day - shine brightly ladies!
Sinullakin on nyt mahdollisuus osallistua W -Powerin kansainväliseen naistenpäivän
videosarjaan. Voit esitellä omaa yritystäsi, rohkaista uusia naisyrittäjiä ja kannustaa naisia
selviämään haasteistaan. W-Power -projektissahan on kyse verkostoitumisesta, oppimisesta,
jakamisesta ja inspiroimisesta.

Osallistumalla haasteeseen olet osa suurempaa naisyrittäjäverkostoa, joka haluaa
voimaannuttaa toisensa kertomalla, miten on voittanut pelkonsa, selvinnyt taloudellisesti
haasteiden keskellä ja mitä matkan varrella on yrittämisestä oppinut.
Miten osallistut? Kuvaa lyhyehkö video, kesto mielellään alle 4 minuuttia. Jos käytät kuvaamiseen
älypuhelinta, kuvaa vaakamuodossa. Lähetä kuvaamasi video Kate
MacDonaldille wpowerargyll@gmail.com 5.3. mennessä tai mitä pikemmin sen parempi. Videon
sisältö on vapaamuotoinen, mutta puhekielenä on luonnollisesti englanti. Haluat varmasti kertoa
nimesi, yrityksesi, sijaintisi ja joitain haasteita, joita olet kohdannut yrittäjänä ja jotka toivottavasti
voitat. Mitä haluaisit sanoa aloittavalle naisyrittäjille? Kuka on ollut sinun inspiraatiosi/roolimallisi?
Missä videot julkaistaan?
Pyrimme julkaisemaan maaliskuun aikana sarjan videoita, julkaisu aloitetaan 8.3.2021 kansainvälisen
naistenpäivän kunniaksi. Videot julkaistaan aluksi W-Power Argyllin Slack -alustalla ja sitten muissa
kanavissa kuten Facebookissa, LinkedInissä ja Instagrami ssa. Voit jakaa videosi myös omien sosiaalisen
median kanavien kautta käyttäen hashtagia #IWD2021. Lisätietoja IWD 2021 -teemasta on
tässä linkissä.
Mikäli kaipaat inspiraatiota katso Cara Gelatin "i am also woman" video TÄSTÄ LINKISTÄ
Lisätietoja haasteesta ja osallistumisesta:
satu.mustonen@karelia.fi tai englanniksi Kate MacDonald wpowerargyll@gmail.com

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 ta
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

