Poweria yrittäjyyteen
W-Power uutiskirje 10/2020 (19.10.2020)

Vahvistu koulutuksella. Verkostoidu mentoroinnilla.
Kasvata liiketoimintaasi kansainvälistymällä.
Tässä uutiskirjeessä:
VIIMEINEN KUULUTUS! Innovaatiotyöpaja
23.-24.10.2020 Lomahuvila Joukiisenrannassa
W-Power -yritysideakilpailun haku käynnissä 28.10. saakka - TOIMI
NYT!
Tarvitsetko lisätukea pitchaukseen?
Communications Trainings -webinaarisarja
Podcast-sarja hankealueeltamme!

VIIMEINEN KUULUTUS! Innovaatiotyöpaja
23.-24.10.2020 Lomahuvila Joukiisenrannassa
Viikonlopun aikana saat tukea liiketoimintasi kehittämiseen ideasta
tuotteeksi. Olemme varanneet koulutuspaikaksi upean, modernin hirsihuvila

Joukiisenrannan käyttöömme, jossa majoitusmahdollisuus 2-3 hengen
huoneissa. Sauna lämpiää halukkaille perjantai-iltana.
Koulutus tapahtuu n. 15 hengen porukalla. Tuotekehittämisen ja
markkinointisuunnittelun vastapainona pidetään rentouttava Mindfulness-osio.
Kouluttajina toimivat Jani Siivola (Reddo Oy) sekä Kirsi Haltia (Jotava Oy).
Viimeinen mahdollisuus ilmoittautua ke 21.10. mennessä TÄSTÄ (pari paikkaa
jäljellä). Osallistumismaksu on 70 €. Lisätietoja ohjelmasta
satu.mustonen@karelia.fi.
Tervetuloa mukaan!

W-Power -yritysideakilpailun haku käynnissä 28.10. saakka TOIMI NYT!
Onko sinulla täysin uusi yritysidea tai pohditko nykyisen yritystoimintasi
laajentamista kansainvälisille markkinoille? Tai oletko keksinyt naisyrittäjyyttä
tukevan toimintamallin? Osallistu W-Power yritysideakilpailuun, jossa voit
päästä testaamaan ideasi toimivuutta ja kehittämään yritysosaamistasi!
Kilpailu järjestetään verkossa ja siihen voivat osallistua kaikki Pohjois-Karjalan
alueella vaikuttavat naisyrittäjät, sellaiseksi haluavat tai naisyrittäjyyden
edistämistä tavoittelevat henkilöt ja tiimit.
Kilpailukategoriat:

1. Uusi tuote-, palvelu- tai yritysidea tai olemassa olevan yritysidean
kehittäminen

2. Uusi idea liiketoiminnan laajentamiseksi kansainvälisille markkinoille
3. Naisyrittäjyyttä edistävä idea tai toimintamalli
Kilpailuhakemusten perusteella kutsutaan maksimissaan 15 ideaa toiseen
vaiheeseen. Sähköinen hakulomake löytyy TÄSTÄ. Haku päättyy 28.10.2020.
Jatkoon päässeet hakijat pitchaavat ideansa kilpailutuomaristolle 30.11.
verkon kautta erikseen sovittavana kellonaikana. Pitchaus ohjeistetaan
etukäteen ja sen kesto on 5 minuuttia. Lisäksi jokaisella hakijalla on 10
minuuttia aikaa vastata tuomariston kysymyksiin.
Tuomaristo valitsee pitchausten perusteella 1-4 voittajatiimiä, joiden kesken
jaetaan maksimissaan 6 000 euron voittosumma. Voittosumman jako

perustuu tuomariston arvioon ja voitto-osuudet voivat vaihdella tiimeittäin
riippuen idean toteuttamisen vaatimuksista.
Kilpailun järjestäjät sopivat voittaneiden henkilöiden /tiimien kanssa
31.12.2020 mennessä, miten voittosumma hyödynnetään idean
testaukseen. Tämän lisäksi voittajien on mahdollista osallistua heille
räätälöityyn yritysvalmennukseen.

Tärkeät päivämäärät:
Haku päättyy 28.10.2020
Esikarsinta ja tieto hakijoille jatkoonpääsystä 4.11.2020
Infotilaisuus ja pitching-opastus verkossa 11.11.2020
Pitchauskilpailu verkossa 30.11.2020
Kilpailun tulokset julkaistaan 4.12.2020
Voittajien työskentely alkaa – opastus tarjousten jättämisestä ja
yritysvalmennuksesta 9.12.2020
Tarjousten laadinta ja jättö viimeistään 31.12.2020
Voittajien tarjousten mukainen palvelun/tuotteen testaus valmiina
31.3.2021
Laskutuksen ja raportoinnin jättäminen 31.5.2021
Voittosumman tilitys 30.6.2021
Tutustu kilpailuun tarkemmin TÄSTÄ.

Tarvitsetko lisätukea pitchaukseen?
Nämä verkon yli toteutettavat pitchaus-koulutukset ovat suunnattu sinulle,
joka haluat oppia esittämään liikeideasi tehokkaasti, selkeästi ja myyvästi.
Pitchaus-koulutukset ovat myös oiva valmistautumisleiri W-Power
liikeideakilpailusta kiinnostuneille.
Mitä on pitchaus? -webinaari 27.10.2020 klo 17-19
Mitä on pitchaus? Miten tiivistää oleellisimmat asiat lyhyeen puheeseen? Miten
pitchaus rakennetaan? Pitchaus on taito, jota tarvitset, kun myyt ideaasi tai
omaa osaamistasi muille. Ilmoittautuminen 25.10.2020 mennessä tästä
linkistä. Etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin. Tapahtuma
Facebookissa.
Pitchaus haltuun -webinaari 4.11.2020 klo 17-19
Mitä teknisiä asioita pitcauksessa pitää ottaa huomioon, jos kuvaa videota

itsestään tai esiintyy videon välityksellä? Rajaus? Valaistus? Kameran asento?
Pitchaus-koulutus on myös oiva valmistautumisleiri W-Power liikeideakilpailusta
kiinnostuneille. Ilmoittautuminen 2.11.2020 mennessä tästä linkistä.
Etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin. Tapahtuma
Facebookissa.

Communications Trainings -webinaarisarja
Kouluttaja Piritta Seppälä Viestintä-Piritta Oy:stä toteuttaa kolmen webinaarin
koulutussarjan digitaalisesta markkinoinnista ja sosiaalisen median
hyödyntämisestä liiketoiminnassa syksyn 2020 aikana. Webinaarisarja
käsittelee seuraavia aihealueita ja ne tallennetaan myöhempää kuuntelua
varten:
To 24.9. klo 15-16:30 Personal branding in social media and online - the
full benefits of networking. Ilmoittaudu TÄSTÄ.
Ke 21.10. klo 15-16:30 How to blog and write online. Ilmoittaudu
TÄSTÄ.
Ke 2.12. klo 15-16:30 Strategic use of social media - how to create a
plan that works. Ilmoittaudu TÄSTÄ.
Webinaarit järjestetään englanniksi ja niihin osallistuu naisyrittäjiä kaikilta
hankealueilta. Vaikka et pääsisikään kuuntelemaan suoraa lähetystä niin
kannattaa ilmoittautua mukaan, siten varmistat pääsyn tallenteisiin
ensimmäisten joukossa.

Podcast-sarja hankealueeltamme!
Nyt voit kuunnella uuden, kansainvälisen podcast-sarjamme toisen kauden
jaksoja! Yrittäjät kertovat podcastissa oman tarinansa sekä millaisia
kokemuksia he ovat saaneet osallistuessaan W-Power -hankkeen toimintoihin.
Sarjan kolmannessa jaksossa on haastateltu Kiteellä toimivan Narskuttelu Oy:n
toimitusjohtajaa, perheyrittäjä Marianne Hoppua. Marianne kertoo
podcastissa millaisesta ideasta ja tarpeesta Narskuttelun yritystoiminta
aikanaan käynnistettiin ja mitkä ovat yrityksen tulevaisuudensuunnitelmat:
Episodi 3
https://w-power.sounder.fm/episode/marianne-hoppu-founder-at-narskutteluoy

Muut jaksot listattuna alla:
Episodi 1 (Cheryl Jamieson, Shetlanti)
https://w-power.sounder.fm/episode/cheryl-jamieson-founder-at-glansin-glass
Episodi 2 (Kate Suopajärvi, Lappi)
https://w-power.sounder.fm/episode/kate-suopajarvi-founder-at-arctic-cherry
Episode 4 (Aveline O'Sullivan, Irlanti)
https://w-power.sounder.fm/episode/aveline-osullivan-founder-of-bloom-in-abox
Episode 5 (Lyne Chantal Boudreau, Kanada)
https://w-power.sounder.fm/episode/lyne-chantal-boudreau-founder-of-bibilyndesigns
Episodi 6 (Anna Kuhmunen, Ruotsi)
https://w-power.sounder.fm/episode/anna-kuhmuen-owner-of-silba-siida
Jaksot on julkaistu myös W-Power Facebook-sivustolla: käy tykkäämässä ja
jaa myös verkostollesi!

HUOM! Jos et ole vielä uutiskirjeemme tilaaja, voit tilata sen ilmoittamalla
sähköpostiosoitteesi satu.mustonen@karelia.fi

Verkostoidu
Liity LinkedIn-yhteisöömme, joka tarjoaa sinulle kansainvälisen
verkostoitumismahdollisuuden kotisohvaltasi!
Löydät meidät myös allaolevista kanavista:
Verkosta: http://w-power.interreg-npa.eu
Facebookista: https://www.facebook.com/wpowerproject/
Instagramista: https://www.instagram.com/wpowerproject
Kaikki uutiskirjeemme löydät täältä: http://w-power.interregnpa.eu/resources/
W-POWER -hanke (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated
communities) tarjoaa apua ja kannustusta pohjoiskarjalaisille 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.

Tietosuoja
Olet rekisteröitynyt uutiskirjeemme tilaajaksi jossakin järjestämässämme tapahtumassa tai
lähettämällä sähköpostia. Mikäli haluat erota postituslistalta, ota yhteys helena.puhakkatarvainen@karelia.fi. Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoimien projektien tietosuojaseloste
löytyy tästä linkistä.

Lisätietoja:
helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi
+358 50 430 2418
heli.hirvonen@businessjoensuu.fi
+358 400 956 178
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