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.

Lapin MAHTAVA -innovaatiokisan voittajat on nyt valittu!

Lapin MAHTAVA -innovaatiokisan voittajiksi tuomariston pisteiden perusteella valittiin
seuraavat kolme yritysideaa, joiden kesken yhteensä 4000€ rahapalkinto yritysideoiden
testaamiseen jaetaan:
•

Hiillosboksi / Elina Stoor

•

Artesaanituote / Laura Knuuti

•

Probioottista puhtautta / Tuuli Kinnunen ja Veera Kinnunen

MAHTAVAT ONNITTELUT VOITTAJILLE!

Lue YLEn uutinen kilpailun voittajista TÄSTÄ

Katso voittajien tarinat alta:

Hiillosboksi (työnimi) on avotulella käytettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu
ruoanlaittoväline, joka on suunniteltu päiväretkeily- ja eräkokkikäyttöön. Hiillosboksilla
voidaan lämmittää ja kypsentää ruokaa missä tahansa avotulella: nuotiossa, takassa tai
grillikodassa. Valmistuksen jälkeen boksi toimii kauniina kattauksessa tai ruokailuvälineenä.

Hiillosboksi on tavoitteena julkaista vuoden 2021 alussa.
Elina Stoor
iLme innorooms Oy

Laura Knuuti on 34-vuotias vanhempainvapaata viettävä käsityöihminen isolla K:lla. Hän
ideoi jatkuvasti uusia projekteja ja aiempaa enemmän kotona ollessaan muun muassa
hänen ompelukoneensa on päässyt tehokäyttöön. Lauran silmä lepää kaunissa asioissa ja
käsillä tehdessään hän pääsee erityiseen flow-tilaan, jota ei joogassa tavoiteta. Hän
osallistui kisaan hetken mielijohteesta, sillä halusi nähdä olisiko hänen ideoimastaan
käsityötuotteesta muidenkin mielestä johonkin isompaan.

Kaikkea Laura ei vielä paljasta, mutta hänen kipinänsä on lähtöisin Lapin kauniista
luonnosta. Vuonna 2018 Sodankylään muuttaessaan Laura inspiroitui nimittääin
takapihaltaan aukeavan metsän antimista uudella tavalla. Lopputuloksena syntyi tuote, joka
yhdistelee modernia ja perinteistä.

Laura on innoissaan kilpailun voitosta, sillä nyt tuotekehitystä on mahdollista jatkaa
toden teolla ja ammattimaisemmin!

Laura Knuuti

Tuuli ja Veera ovat parhaillaan perustamassa yritystä, jonka kunnianhimoisena tavoitteena
on haastaa vallalla olevat puhtauskäytännöt. He ajattelevat, että kliinisyyteen tähtäävät
arkiset siivouskäytännöt tuhoavat elinympäristöjemme monimuotoisuutta ja samalla
heikentävät omaa puolustusjärjestelmäämme. Tuuli ja Veera aikovat muuttaa tämän
haitallisen kierteen muuttamalla sitä, miten pidämme kotimme puhtaana.

Suo Companyn tavoitteena on tuoda ympäristövaikutuksiltaan positiiviset probioottiset
puhdistustuotteet kaikkien ihmisten ulottuville.

Tuuli Kinnunen on yhteisöpedagogi ja tuotesuunnittelija
Veera Kinnunen on sosiologi

Kohtaa asiakkaasi verkossa -koulutussarja

Onko sinulla tuote tai palvelu, jolle haluaisit laajemman asiakaskunnan
verkossa?

Tämä koulutus on sinulle, joka haluat kehittää omaa totetta tai palveluasi
verkossa sekä tavoittaa laajemman asiakaskunnan ja kohdata asiakkaasi
verkossa. Koulutus toteutetaan etäyhteydellä neljän kerran sarjana.
Kouluttajina toimivat Lapin ammattikorkeakoulun etä- ja verkko-opintojen
(eOppimispalvelut) Tanja Rautiainen ja Marko Mehtälä.

KE 20.1.2021 klo 18-20 SUUNNITTELU
Alkupotku palvelumuotoiluun, tarpeen määrittely, tavoitteen asettaminen ja
ennakkotehtävä

Alkupotkuna klo 18-19 Elisa Maljamäki johdattelee aiheeseen "Miten luot
verkkopalveluita, joista asiakkaasi innostuvat?"

Palveluiden tarjoaminen verkossa ja verkon kautta luo sekä uusia

mahdollisuuksia että vaatimuksia. Muotoiluajattelun avulla saat keinoja oman
kohderyhmäsi tarpeiden tunnistamiseen. Kun vuorovaikutus on kunnossa, voit
tarjota tarjota asiakkaidesi näköistä palvelua. Käyttäjälähtöinen verkkopalvelu
tuottaa tyytyväisiä ja sitoutuneita asiakkaita.

KE 3.2.2021 klo 18-20 OSAAMISEN LISÄÄMINEN (työvälineet ja menetelmät)

KE 17.2.2021 klo 18-20 OSAAMISEN SOVELTAMINEN (palvelun suunnittelu
ja toteutus)

KE 14.4.2021 klo 18-20 OSAAMISEN JAKAMINEN (vertaispalaute ja
jatkokehityssuunnitelmat)

Ilmoittautuminen koko koulutussarjaan viimeistään 13.1.2021
TÄSTÄ LINKISTÄ

W-Power hanke ylpeänä esittää kansainvälisen podcast sarjansa!
Kuuntele naisyrittäjien inspiroivat tarinat täältä
Kiitämme mukana olleita naisyrittäjiä arvokkaasta ajastanne.
Te teitte tästä tuotannnosta todellisen menestyksen!

Tule mukaan kansainväliseen verkostoitumisryhmäämme,
LinkedIniin!
Miksi? Tässä ryhmässä voit kysyä mieltäsi askarruttavia kysymyksiä, vaihtaa tietoa ja
kokemuksia ja löytää mahdollisesti jopa uusia liiketomintamahdollisuuksia

Kenelle? W-Powerin kansainvälisessä ryhmässä keskustelevat niin naisyrittäjät kuin
liiketoiminnan tukiorganisaatiotkin harvaan asutuilla Pohjoisilla ja Arktisilla alueilla.

Miten? Luo itsellesi LinkedIn profiili ja liity ryhmään täällä Tässä on myös tilaisuutesi
esitellä itsesi (ja yrityksesi) kuvan kanssa.

•

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 Lapin tiimin Anne ja Reeta ovat kirjoittaneet
artikkeleita W-Power -hankkeen toiminnasta ja merkityksestä.
Lue artikkelit alla olevista linkeistä:
Lauantaivieras - Lappi tarvitsee naisyrittäjiä

Empowering Norther Communities by Boosting Female Entrepreneurship

W-Power Lapin tiimi toivottaa uutiskirjeemme lukijoille
rauhallista mutta riemukasta joulua!
(porot vasemmalta alkaen: Anne Saloniemi, Sini Yli-Suvanto ja Reeta Sipola)

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

