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.

MAHTAVA, lappilainen innovaatiokilpailu käynnistyy jälleen
15.6.2021!
Kilpailu järjestetään verkossa ja siihen voivat osallistua Lapin alueella vaikuttavat yrittäjät
tai yrittäjäksi haluavat.

Kilpailun teemana ovat yritys-, tuote- ja palveluideat, jotka edistävät kestävyyttä ja
yhdenvertaisuutta.

Kestävyydellä tarkoitetaan ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä.
Esimerkiksi ympäristön hyvinvointiin ja materiaalien fiksuun käyttöön liittyvät, harvaan
asuttujen alueiden mahdollisuuksia lisäävät, paikalliskulttuuria edistävät tai aluetaloutta
edistävät taloudellisesti kannattavat ideat sopivat kilpailuun.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että innovaatio ei sulje ketään pois vaan edistää
erilaisten ihmisten osallistumisen innovaatioon joko asiakkaina tai tekijöinä, ja huomioi
esimerkiksi eri-ikäiset ihmiset.

Hakijatiimin jäsenten tulee asua tai toimia vakituisesti Lapin maakunnassa. Tiimin koko on
1-5 henkilöä. Kilpailuun tulee ilmoittautua mukaan viimeistään 15.9.2021 klo 23:59.
Voittajat sitoutuvat laatimaan hankkeen ohjeiden mukaisen raportin innovaatiostaan ja
siihen liittyvästä kehitystyöstä.

Kilpailukategoriat:

1. VÄLÄHYS- sarja
Tämä sarja on sinulle, joka suunnittelet yrittäjyyttä tai haluat kokeilla, olisiko omassa tuotetai palveluideassasi ruutia johonkin isompaan.

2. OIVALLUS- sarja
Tämä sarja on sinulle, jolla on jo yritys. Onko sinulla yrityksen kehittämiseksi uusi tuote tai
palveluidea, jonka haluat viedä markkinoille? Olet jo jollain tavalla valmistautunutkin, ja
sinulla on esim. testiasiakkailta saatua palautetta tai numeroita oivalluksesi
markkinapotentiaalista?
Sähköisen hakulomakkeen voi täyttää yksi tiimin jäsenistä koko tiimin puolesta. Katso
kilpailun aikataulu ja lisätietoja TÄSTÄ LINKISTÄ.

W-Power Final Seminar 28.9.2021
On kulunut pian kolme vuotta siitä, kun W-Power -hanke
käynnistyi! Jatkoaikahakemuksemme hyväksyttiin ja rahoittajamme Northern
Periphery and Artic Programme 2014-2020 mahdollistaa hankkeen toimintojen
jatkumisen tämän vuoden 2021 loppuun asti. Hankkeen loppuseminaari järjestetään
kuitenkin jo syyskuun lopussa.
Olet tervetullut osallistumaan paikanpäälle Tikkarinne-kampuksen A-talon auditorioon
(Tikkarinne 9, 80200 Joensuu) tai seuraamaan ohjelmaa verkossa. Seuraamme
tarkoin maakunnan pandemiatilannetta ja tarvittaessa tilaisuus järjestetään vain
verkkotapahtumana.
Nyhtökauran toinen äiti, Maija Itkonen on nykyisin Gold & Greening innovaatiojohtaja
ja loppuseminaarimme pääpuhuja. Maija oli vieraana VTT:n Podcastissa Toivo,
innovaatiot ja kestävä kasvu puhumassa ruokainnovaatioista, linkki jaksoon TÄSSÄ.
Monelle jo tuttu, Pohjois-Karjalasta ponnistanut yrittäjä, hallitusammattilainen ja
start-up sijoittaja Kim Väisänen on toinen seminaarimme pääpuhujista. Suomen
Yrittäjät ry:n tuottamassa videossa Kim kommentoi, että kannattaako yrittää vain
rahan takia?
Seminaariviikon ohjelmassa 28.9.-30.9.2021
•
•
•
•

loppuseminaari ja verkostoitumista
onlinekoulutuksia hinnoittelusta sekä itsensä johtamisesta & vinkkejä yrittäjän
jaksamiseen
paneelikeskusteluita, joissa mukana vertaismentoirointiohjelman osallistujia
sekä yritysideakilpailun voittajia
one-to-one -verkostoitumistapaamisia verkossa

Avaamme ilmoittautumisen loppuseminaariin vielä ennen juhannusta!

Tulossa W-Power tapahtumia syksyllä!!!

27.-29.8.2021 What the F* -viikonloppujamit

Millaisen tulevaisuuden sinä haluat? Tule ja tee se!
Osallistu viikonlopun kestäviin jameihin, joissa kehitetään kestäviä tuote- ja
liikeideoita.
Jameissa syksyllä tutustut nopean kehittämisen prosessiin, palvelumuotoilun
työkaluihin ja kehität tuote- tai liikeideaa. Tule oppimaan innostavassa
seurassa!
Ilmoittaudu mukaan jameihin TÄSTÄ LINKISTÄ!

1.-29.9. Verkkokauppakurssi
Tule oppimaan miten verkkokauppa rakennetaan!
ILMOITTAUTUMINEN AVATAAN 1.8.
Yksilöllisessä koulutuskokonaisuudessa saat opastusta juuri sinulle sopivan
verkkokaupan perustamisesta. Lisäksi opit suunnittelemaan verkkokaupan toimintoja
ja sisältöjä ja saat vinkkejä kuinka verkkokauppaan saadaan asiakasvirtoja ja myyntiä.
Koulutus järjestetään on-line -tapahtumana 1.9, 8.9, 15.9, 23.9, ja 29.9.
Ilmoittautuminen tapahtumaan avautuu 1.8.2021. Koulutukseen otetaan max 15 hlöä.
Lisätietoja: jaana.puhakka@maajakotitalousnaiset.fi

9.9.2021 Rohkea avaus

Käynnistämme syksyllä 2021 Lapin AMKissa Rohkea-toimintaa. Rohkeassa on
luvassa yrittäjyyteen kannustavaa ja tukevaa toimintaa, kuten yrityshautomotoimintaa,
yrittäjäpuheenvuoroja ja verkostoitumista. Toiminta on suunnattu sekä Lapin
ammattikorkeakoulun opiskelijoille, alumneille, yrittäjille, yrittäjäksi aikoville, että muille
yrittäjyyden parissa toimiville sidosryhmille. Lisätietoa Rohkea -konseptiin kuuluvan
LIVE-tilan avajaisista ja toiminnasta tulossa elokuussa.
HUOM! Avajaisten iltatilaisuus alumneille ja sidosryhmille järjestetään 9.9.2021
klo 18-20.

Ilmoittautuminen syksyn 2021 Tulevaisuuspolku-pienryhmään on nyt
avoinna!
Olisiko Rural Future -tulevaisuuspolku sinun yrityksesi väylä menestykseen?
Tulevaisuuspolku -pienryhmäsparraus tarjoaa vertaistukea ja työkaluja pohtia
yritystoimintasi tulevia ratkaisuja yhdessä asiantuntijoiden ja vertaisyrittäjien
kanssa tulevaisuustyökaluja hyödyntäen. Tehdään yhdessä maaseudun tulevaisuus!
Pienryhmätyöskentely rakentuu yhteisten verkkotapaamisten ympärille elolokakuussa 2021. Ennen jokaista tapaamiskertaa pääset kuuntelemaan napakan
verkkoluennon tulevaisuustyöskentelystä ja työkaluista tallenne kerrallaan oman
aikataulusi mukaan. Jokaiseen luentotallenteeseen liittyy tehtävänanto, jonka avulla
voit työstää teemaa oman yrityksesi kautta. Luennoista ja tehtävistä saat sytykkeitä
yrityksesi toiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden pohtimiseen.
ILMOITTAUDU TÄSTÄ LINKISTÄ.
Tulevaisuuspolku sisältää seuraavat käsiteltävät teemat:
•
•
•
•

Trendit ja toimintaympäristön ennakointi
Erilaisia tulevaisuuksia ja erilaisten tulevaisuuksien haarukointi
Hiljaiset signaalit innovaatiotoiminnassa
Vaihtoehtoiset skenaariot

Pienryhmätapaamiset järjestetään ilta-aikaan (klo 17-19) alla olevan aikataulun
mukaisesti:
Ke 11.8. Aloitustapaaminen, info ja tutustuminen muihin osallistujiin
To 19.8. Trendit ja toimintaympäristön ennakointi
To 2.9. Erilaisia tulevaisuuksia ja erilaisten tulevaisuuksien haarukointi
Ma 20.9. Hiljaiset signaalit innovaatiotoiminnassa
Ma 4.10. Vaihtoehtoiset skenaariot, tulevaisuuspolun yhteenveto sekä palautteen
keruu
Tarkemmat tiedot ESITTEESTÄ
Pienryhmäsparrauksia koordinoi Tia Lämsä Lapin ammattikorkeakoulusta.
Videoluennoitsijoina toimivat Elisa Maljamäki Lapin ammattikorkeakoulusta ja Hanna
Vienonen Karelia-ammattikorkeakoulusta. Lisätietoja tulevaisuuspolusta
reeta.sipola@lapinamk.fi 040-7040027.

Lähde mukaan tutustumaan Kainuun ihmeeseen lokakuussa!
Mitä maaseudulla Kainuussa tapahtuu? Onko koronan keskellä syntynyt uusia
innovaatioita ja millaisia oppeja olisi monistettavaksi kotiseudulle? Haluaisitko jakaa
omia oivalluksiasi muiden itä- ja pohjoissuomalaisten maaseudun yrittäjien ja
toimijoiden kanssa? Lähde mukaan benchmark-matkalle Kainuuseen lokakuussa!
Benchmark-matka järjestetään Pohjois-Karjalasta ja Lapista Kainuuseen lokakuussa
2021 (viikko 40 tai 41) kahden yöpymisen pituisena kiertomatkana (3 pv, 2 yötä). Sekä
Joensuusta että Rovaniemeltä lähdetään matkaan pikkubusseilla. Benchmark-matka
sisältää yritysvierailuja, verkostoitumista sekä uuden oppimista mm.
innovaatiotyöpajan muodossa. Matkan omavastuuhinta on osallistujamäärästä
riippuen noin 150-200 € /hlö ja Rural Future -hanke kattaa siitä ylimenevät
kustannukset (matkat, majoitukset, vierailukohteet, kouluttajat). Ruokailut
hotelliaamiaista ja kahvitarjoiluja lukuun ottamatta ovat omakustanteisia. Osallistujat
huolehtivat myös itse asianmukaisista matkavakuutuksista ja -asiakirjoista.
Sinulla on nyt mahdollisuus ilmoittautua jo alustavasti mukaan matkalle sekä vaikuttaa
matkan sisältöön vastaamalla tähän ENNAKKOKYSELYYN. Sitovat ilmoittautumiset
matkalle kerätään elokuussa 2021 benchmark-ohjelman valmistuttua. Matkaohjelma
ja -aikataulu sekä linkki sitoviin ilmoittautumisiin päivitetään tälle sivulle. Matka
toteutetaan koronatilanne huomioiden. Lisätietoja hankehenkilöiltä.

EUROPEAN RURAL ENTREPRENEURSHIP VOICES FORUM
Keskiviikkona 22.9.2021 klo 13-17
Tule mukaan antamaan yhteinen ääni eurooppalaisille maaseudun yrittäjille! Maaseutu
2040 -visiotyö on hahmotellut, miltä suomalainen ja eurooppalainen maaseutu näyttävät
kahdenkymmenen vuoden kuluttua, mutta miten te yrittäjät näette asian ja tulevaisuuden
tuomat mahdollisuudet? Ohjelmassa on puheenvuoroja niin yrittäjiltä kuin kehittäjiltäkin
sekä mahdollisuus osallistua yhteisiin työpajoihin. Lisätietoa TAPAHTUMASIVULTA.
Ilmoittautuminen avautuu pian, tervetuloa mukaan!

Täydet tehot irti yritysneuvonnasta -webinaarin tallenne kuunneltavissa
24.6. saakka
27.5. järjestetyn tilaisuuden asiantuntijapuheenvuoroissa kuultiin tiukkaa faktaa
naisyrittäjyydestä sekä sen haasteista näiden upeiden naisten alustamana:

•

Katja Lindholm/Business Finland

•

Carita Orlando/Suomen Yrittäjänaiset ry

•

Piritta Parkkari/XAMK

•

Hanna Koponen/Finnvera

Jos et päässyt kuulemaan mielenkiintoista keskustelua tai haluat vielä palata sen
teemoihin, kurkkaapa tilaisuuden tallenne.

Joko osallistuit kyselyyn naisyrittäjyyden mahdollisuuksista ja haasteista
vuonna 2021?
International Business -koulutusohjelman tradenomiopiskelija Kristina Aleshchenko tekee
opinnäytetyönsä W-Power -hankkeen toimeksiantona Karelian ammattikorkeakoulussa.

Kristina etsii vapaaehtoisia naisyrittäjiä vastaamaan englanninkieliseen kyselyyn
naisyrittäjyyden mahdollisuuksista ja haasteista vuonna 2021. Kyselyyn vastaaminen vie
aikaasi noin 10 minuuttia. Kysely löytyy täältä.

Kiitos paljon vastauksistasi!

W-Power Business Model Canvas käyttöösi
Oletko suunnittelmassa uutta palvelua tai tuotetta tai kenties perustamassa yritystä?

Voit ladata suunnittelun ja jäsentelyn avuksi W-Power Business Model Canvasin, joka on
hankkeessa jatkokehitetty versio yleisesti käytössä olevasta liiketoiminnan suunnittelumallista.
Dokumentti on saatavilla myös englanninkielisenä nettisivuillamme ja kevään aikana siitä
julkaistaan myös ruotsinkielinen versio.

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

