Poweria yrittäjyyteen
W-Power uutiskirje 2/2020

Vahvistu koulutuksella. Verkostoidu mentoroinnilla.
Kasvata liiketoimintaasi kansainvälistymällä.
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.

Osallistu kevään koulutuksiimme
Tervetuloa kevään koulutuksiimme! Koulutuksemme ovat yrittäjille pääosin
maksuttomia (mahdollisista maksuista ilmoitetaan erikseen). Tiedotamme
koulutuksistamme Facebookissa ja uutiskirjeessä. Tervetuloa oppimaan ja
verkostoitumaan!
Huom! Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja siirrämme tarvittaessa
koulutuksia myöhempään ajankohtaan. Tiedotamme mahdollisista muutoksista
ilmoittautuneille sekä sosiaalisen median kautta.

Aamiaiskoulutus: Muutos mielellä - Stress Away
ti 17.3. klo 8:15-10
Hotelli-Ravintola Aadan Miete-kabinetissa
Kouluttajana konseptin kehittänyt Päivi Korhonen
Ehdit vielä ilmoittautua 15.3. mennessä tästä linkistä

Aamiaiskoulutus: Kriisiviestinnän ABC
ti 7.4. klo 8:15-10
Hotelli-Ravintola Aadan Miete-kabinetissa
Kouluttajana Anu Ruusila, Cordial Communications Oy
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä tästä linkistä

Aamiaiskoulutus: Itsensä johtaminen
ti 21.4. klo 8:15-10
Hotelli-Ravintola Aadan Miete-kabinetissa
Kouluttajana Satu Koskinen, Boardcoach Oy
Ilmoittautumiset 14.4. mennessä tästä linkistä

Innovaatio- ja tuotteistamisviikonloppu:
Ajatusta arkeen - ideaa luonnosta 5.-6.6.
Tervetuloa osallistumaan innnovaatio- ja tuotteistamisviikonloppuun pela 5.-6.6.2020
Viikonlopun aikana saat tukea liiketoimintasi kehittämiseen ideasta
tuotteeksi
Koulutus tapahtuu n. 15 hengen porukalla luonnon helmassa Villa
Ruusulassa Rääkkylässä, ja viikonloppuun sisältyy myös Mindfulnessosio
Kouluttajina toimivat Jani Siivola (Reddo Oy) sekä Kirsi Haltia (Jotava
Oy)
Koulutuksen omavastuuhinta on 70 € / osallistuja. Hinta sisältää
koulutuksen, ateriat ja yöpymisen. (Majoitus 2-4 hengen huoneissa).
Sitovat ilmoittautumiset 30.4. mennessä (mukaan mahtuu 15
ensimmäistä) tästä linkistä
Alustava ohjelma
Perjantai 5.6.
9.30 Aamukahvit
10.00 Tuotekehitys
12:00 Ideointilounas
13.15 Mindfullness-harjoituksesta virtaa tuotteistamiseen
15:00 Työpaja
16:00 Kahvitauko
16.15 Tuotteistamista ryhmissä
17:00 Päivän päätös
18:00 Rentoa iltaohjelmaa

Lauantai 6.6.
9:00 Aamupala ja aamulenkki kävellen edellisen päivän tehtävää
pohtien
10:00 Tuotekehitys jatkuu
11.15 Työpaja
12:00 Lounas
13:00 Markkinoinnin suunnittelua yhdessä, erikseen ja pareittain
16:00 Päivän päätös

Kansainvälistyvä työyhteisö - elämäsi tilaisuus -tapahtuma
Tervetuloa Kansainvälistyvä työyhteisö - elämäsi tilaisuus aamupäivätapahtumaan, jossa on aiheena kansainvälisyyden tuomat
mahdollisuudet yrityksen kasvulle ja kehitykselle. Tapahtuma on maksuton ja
se sisältää tarjoilut.
Paikka ja aika: 31.3. klo 9-13.15 Tiedepuisto (Länsikatu 15, Joensuu)
Tarkempi ohjelma tästä linkistä
Ilmoittautuminen 18.3. mennessä tästä linkistä
Aamupäivän pääpuhuja, Katja Toropainen (Inklusiiv perustaja, aiemmin Slushin
pääkuraattori https://www.katjatoropainen.com/), alustaa siitä, miksi moninaisuus
ja inklusiivisuus ovat kriittisiä tekijöitä yrityksissä tuotekehityksestä työkulttuuriin,
ja miksi niiden merkitys korostuu tässä ajan hetkessä.
Aamupäivän loppuosa rakentuu vuorovaikutteisista työpajoista, joissa voi paneutua
muun muassa kansainvälisen osaajan rekrytointia tukeviin palveluihin ja
työpaikoilla toteutettavaan suomen kielen oppimisen palveluihin.

Tilaisuuden järjestävät Itä-Suomen maahanmuuttohankkeiden verkoston PohjoisKarjalan toimijat.

Kansainvälinen uutiskirjeemme 1/2020 on julkaistu
Lue W-Power -hankkeen kansainvälinen uutiskirje. Uutiskirjeessä on kuulumisia
hankkeen seminaariviikosta Ruotsissa lokakuussa, päivitystä hankkeen
toiminnasta ja Kanadan hankeväen esittely.

Artikkeli hankkeen toiminnasta
Lue Maakaistassa julkaistu artikkeli Kansainvälistymistä, verkostoitumista ja
yrittämisen paloa. Artikkelissa kerrotaan kokemuksia ja kuulumisia hankkeen
seminaariviikosta Ruotsista lokakuulta.
Muista myös hankkeen muut julkaisut, joita pääset lukemaan nettisivuillamme.

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

