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Vahvistu koulutuksella. Verkostoidu mentoroinnilla.
Kasvata liiketoimintaasi kansainvälistymällä.
Tässä uutiskirjeessä:
Kevään koulutuskalenteri julkaistu - ilmoittaudu mukaan!
Kansainvälinen verkostoitumisviikko 23.3.-25.3.2021
International Women’s Day – shine brightly ladies!
Karelian verkkojulkaisu Vasussa avataan W-Power
yritysideakilpailun taustaa
Start me up- liikeideakilpailu haku auennut
Viestintä-Pirittan webinaaritallenteet jälkikuunneltavissa
Yksinyrittäjät avasivat liikekeskuksen Kiteelle
ELLI-hankkeen koulutukset hyvinvointituotteiden valmistuksesta
Yrittäjyysaiheisia Podcastejä XAMK:sta

Rural Future & W-Power - yhteinen koulutuskalenteri

Järjestämme kevätkaudella 2021 yhteistyössä runsaasti yrittäjille suunnattuja
maksuttomia koulutuksia lyhyistä luennoista ja työpajoista laajempiin
opintojaksoihin. Koulutuksia järjestetään mm. seuraavista teemoista:
Facebook- ja Google-mainonnan perusteet yrityksille
LEAN
Tuotteistaminen
Työtä tuunaamalla kohti työn imua
Energiatehokkuus
Tutustu koulutuskalenteriin tarkemmin tästä ja ilmoittaudu mukaan!
--Myös TE-toimiston kautta on haettavissa useita eri ValmennusMajakan
toteuttamia koulutuksia yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville. Katso ajankohtaiset
haussa olevat koulutukset Haussa oleva työvoimakoulutus - Haku
hakutekijöillä (te-palvelut.fi).

W-Power kansainvälinen tapahtumaviikko 23.-25.3. - tule
mukaan verkostoitumaan!
Irlantilainen hankekumppanimme WestBIC järjestää viikolla 12 kolmen päivän
ajan erilaisia englanninkielisiä verkkotapahtumia ja -koulutuksia, joihin voit
osallistua joustavasti oman aikataulusi mukaisesti. Temaattinen
tapahtumaviikko tuo yhteen naisyrittäjiä sekä sidosryhmien ja
tukiorganisaatioiden edustajia W-Power hankealueelta Islannista, Irlannista,
Skotlannista (mukaan lukien Shetlanti), Ruotsista, Kanadan New Brunswickin
alueelta sekä tietenkin meiltä Suomesta Pohjois-Karjalasta ja Lapista.
Ohjelmassa on luvassa 23.3.-25.3. mm. seuraavaa:
Tietoisku W-Power -projektin tarjoamasta tuesta naisyrittäjille, vinkkejä
verkostoitumista varten ja oman yrittäjäprofiilin laatimiseen.
Verkostoitumista verkossa -tapahtumassa testaamme digitaalista alustaa,
johon syötettyjen profiilien avulla on helppo löytää kiinnostavia uusia
kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Tarkoitus, on että oman ”matchin”
kanssa voi tutustua ja luoda rajoja ylittävää yhteistyötä sekä oppia lisää

yrittäjyydestä jakamalla omia kokemuksia yrittäjyydestä, omalta
toimialalta, haasteista jne.
Interaktiivisia paneelikeskusteluja naisyrittäjille merkityksellisistä
aihealueista, kuten roolimallien merkitys kannustavana tekijänä yrittäjänä
toimimiseen ja omaan kehittymiseen sekä naisyrittäjäverkostojen
merkitys ja vaikutukset. Näissä paneelikeskusteluissa jaetaan parhaita
käytänteitä ja innostetaan naisia liittymään aktiivisina toimijoina
verkostoihin, keskustelijoiksi on kutsuttu hankealueemme naisyrittäjiä.
Luvassa on myös 2 työpajaa - toinen tarjoaa oivalluksia ja käytännön
neuvoja digitaalisesta markkinoinnista yrittäjien tukemiseksi ja
maksimoimiseksi virtuaalisessa ympäristössä. Toinen työpaja puolestaan
tarjoaa vaihtoehdon uusien tulovirtojen luomiseen eli miten voit
myydäosaamistasi ja taitojasi luomalla ja myymällä verkkokouluksia.
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan lähipäiivinä - seuraa
ilmoittelua! Lisätietoja: satu.mustonen@karelia.fi

International Women's Day - shine brightly ladies!
Sinullakin on nyt mahdollisuus osallistua W-Powerin kansainväliseen
naistenpäivän videosarjaan. Voit esitellä omaa yritystäsi, rohkaista uusia
naisyrittäjiä ja kannustaa naisia selviämään haasteistaan. W-Power projektissahan on kyse verkostoitumisesta, oppimisesta, jakamisesta ja
inspiroimisesta.
Osallistumalla haasteeseen olet osa suurempaa naisyrittäjäverkostoa, joka
haluaa voimaannuttaa toisensa kertomalla, miten on voittanut pelkonsa,
selvinnyt taloudellisesti haasteiden keskellä ja mitä matkan varrella on
yrittämisestä oppinut.
Miten osallistut? Kuvaa lyhyehkö video, kesto mielellään alle 4 minuuttia.
Jos käytät kuvaamiseen älypuhelinta, kuvaa vaakamuodossa. Lähetä
kuvaamasi video Kate MacDonaldille wpowerargyll@gmail.com 5.3.
mennessä tai mitä pikemmin sen parempi. Videon sisältö on
vapaamuotoinen, mutta puhekielenä on luonnollisesti englanti. Haluat varmasti
kertoa nimesi, yrityksesi, sijaintisi ja joitain haasteita, joita olet kohdannut
yrittäjänä ja jotka toivottavasti voitat. Mitä haluaisit sanoa aloittavalle
naisyrittäjille? Kuka on ollut sinun inspiraatiosi/roolimallisi?
Missä videot julkaistaan?
Pyrimme julkaisemaan maaliskuun aikana sarjan videoita, julkaisu aloitetaan
8.3.2021 kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi. Videot julkaistaan aluksi W-

Power Argyllin Slack -alustalla ja sitten muissa kanavissa kuten Facebookissa,
LinkedInissä ja Instagramissa. Voit jakaa videosi myös omien sosiaalisen
median kanavien kautta käyttäen hashtagia #IWD2021. Lisätietoja IWD 2021
-teemasta on tässä linkissä.
Lisätietoja haasteesta ja osallistumisesta:
satu.mustonen@karelia.fi tai englanniksi Kate MacDonald
wpowerargyll@gmail.com

Karelian verkkojulkaisu Vasussa avataan W-Power yritysideakilpailun taustaa
Voit lukea W-Power -yritysideakilpailun taustoista sekä viime syksyn voittajista
oheisesta artikkelista, joka löytyy Karelia-ammattikorkeakoulun tuoreimmassa
verkkojulkaisu Vasusta. Pohjois-Karjalan sekä Lapin alueen voittajille
suunnattu yritysvalmennus käynnistyi tammikuussa ja se on edennyt hyvin.
Toteutus on tapahtunut pääosin verkossa.

Start Me Up -liikeideakilpailun haku avoinna

Tajunnanräjäyttäviä liikeideoita etsitään taas Business Joensuun järjestämässä
Start Me Up- liikeideakilpailussa! Pääpalkinto on yli 60.000 euroa. Joten
kannattaa ehdottomasti tutustua kilpailuinfoon ja toimia, haku päättyy
31.3.2021.

Viestintä-Pirittan webinaaritallenteet ovat jälkikuunneltavissa
Syksyllä 2020 pidetyt Viestintä-Pirittan tuottamat englanninkieliset webinaarit
ovat nyt kuunneltavissa hankeen nettisivuilla. Webinaarien teemoina olivat
mm. henkilöbrändäys sosiaalisessa mediassa, verkkokirjoittaminen sekä
sosiaalisen median strategian luominen.

Yksinyrittäjät avasivat Kiteellä liikekeskuksen
Linkki YLE:n uutiseen: https://yle.fi/uutiset/3-11779662

ELLI-hankkeen koulutukset hyvinvointituotteiden
valmistuksesta - ilmoittaudu HETI
Vielä mahtuu muutama mukaan ELLI-hankkeen koulutukseen liittyen
luonnontuotteiden käyttöön hyvinvointituotteiden valmistuksessa. Voit
ilmoittautua tähän koulutuspakettiin vielä 18.2. mennessä Anulle
anu.lavola@uef.fi. Ohessa Teams-etäkoulutuspäivien 1 ja 2 ohjelmat.
Koulutuksen asiantuntijana on Katja Rieppo, VersoGrow.
ma 22.2. klo 9–13 Luonnontuotteisiin perustuvien hyvinvointituotteiden
valmistaminen I. Hyvinvointituotteiden kasvit ja raaka-aineet, saatavuus
ja varastointi, kasvirohdosten käyttö. Teams-etäkoulutus, kesto 4 h,
hinta 30 €.
pe 26.2. klo 9–12 Luonnontuotteisiin perustuvien hyvinvointituotteiden
valmistaminen II. Kosmetiikkalainsäädäntö, pakkausmerkinnät ja
markkinointi. Teams-etäkoulutus, kesto 3 h, hinta 30 €.

Yrittäjyysaiheisia podcasteja XAMK:sta
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) on tuottanut yrittäjyyteen
liittyviä podcasteja, joita voit kuunnella omien aikataulujesi mukaan. Ehkä saat
hyviä ideoita omaa yritystoimintaasi ajatellen esim. palvelumuotoilun
prosessia?
Mitä se tarkoittaa, kun yrityksessä palvelumuotoillaan?
Miten pienikin yrittäjä saadaan verkkoon?
Palvelumuotoilu ja nopeat kokeilut
Suunnitellen ja suoraan toimintaan
Tässä podcast-jaksossa haastatetaan kahta Time4Help-hankkeen
pienryhmävalmennukseen osallistunutta yrittäjää
ESR-rahoitteisessa Time4Help Suomi –hankkeessa tuetaan yrittäjänä tai
johtavassa asemassa olevien 45-65-vuotiaiden naisten urakehitystä,
johtajuutta ja yrittäjyyttä. Tavoitteena on, että
Naisten osaaminen ja taidot edistää uraansa, johtamistaan ja
yrittäjyyttään kasvavat

Naisten urakehitys, johtaminen ja yrittäjyys sekä työhyvinvointi ja
sopeutuminen nopeasti muuttuvaan työelämään paranevat
Naisjohtajien ja naisyrittäjien kansainvälistyminen edistyy
Time4Help Suomi -hanke toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä Puolan,
Espanjan ja Belgian kumppaneiden kanssa. Hanke yhdistää naiset Suomessa ja
kansainvälisesti jakamaan parhaita käytäntöjä. Tavoitteena on koota
kansainvälinen foorumi tiedon ja osaamisen vaihtoon tärkeimpien
Kansainvälinen foorumi tärkeimpien kumppaneiden (Puola, Espanja, Belgia,
Suomi) kanssa. Yhteistyössä verkoston kanssa voidaan koota vertailevaa
tutkimustietoa ja selvitysraportti.

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.puhakka-

tarvainen@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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