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.

Täydet tehot irti yritysneuvonnasta -webinaari 27.5.2021
Miksi naisia on Suomessakin yrittäjistä vain kolmannes, eikä osuus ole juuri kasvanut
viimeiseen kahteenkymmeneen vuoteen?
Eikö tarjottava tuki tavoita naisia?
Miten nykyisistä rakenteista johtuvia esteitä voitaisiin tiedostaa ja purkaa?
Tervetuloa pohtimaan naisyrittäjyyden erityispiirteitä yritysneuvonnassa torstaina 27.5.
klo 13-15 pidettävään webinaariimme!

Tilaisuus on suunnattu erityisesti yritysneuvojille, rahoittajille ja muille yrittäjyyden parissa
toimiville.
Ilmoittauduthan 25.5.2021 mennessä TÄSTÄ. Voit levittää kutsua myös verkostoissasi
kautta Suomen.

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! Lisätietoa ja
ilmoittautuminen tulossa kesäkuussa.

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 kesäkuussa.

Syksyllä 2021 yrittäjille tarjolla oman tulevaisuuspolun suunnittelua
Tulevaisuuspolku -pienryhmäsparraus tarjoaa vertaistukea ja työkaluja pohtia yritystoimintasi
tulevia ratkaisuja yhdessä asiantuntijoiden ja vertaisyrittäjien kanssa tulevaisuustyökaluja
hyödyntäen.
Tulevaisuuspolku sisältää seuraavat käsiteltävät teemat:
-Trendit ja toimintaympäristön ennakointi
-Erilaisia tulevaisuuksia ja erilaisten tulevaisuuksien haarukointi
-Hiljaiset signaalit innovaatiotoiminnassa
-Vaihtoehtoiset skenaariot
Rural Future -hankkeen tarjoamat pienryhmätapaamiset järjestetään ilta-aikaan (klo 1719) alla olevan aikataulun mukaisesti, mutta aikataulua voidaan tarkentaa vielä osallistujien
toiveiden mukaisesti. Ennen tapaamiskertoja 2-5 on tarkoitus kuunnella kuhunkin tapaamiseen
liittyvä videotallenne sekä tutustua annettuun ennakkotehtävään.

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

Osallistu kyselyyn naisyrittäjyyden mahdollisuuksista ja haasteista
vuonna 2021
International Business -koulutusohjelman tradenomiopiskelija Kristina Aleshchenko tekee
opinnäytetyönsä W-Power -hankkeen toimenksiantona 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

