Poweria yrittäjyyteen
W-Power uutiskirje 8/2019

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.

Joulupuuroa ja verkostoitumista Joensuussa
Tule nauttimaan joulupuuroaamiaista ja tapaamaan muita naisyrittäjiä tiistaina
10.12.2019 klo 8:30-10 Ravintola Puistoon Tiedepuistolle.
Ohjelmassa on hankkeen ajankohtaiset kuulumiset ja sekä infoa tulevan vuoden
toiminnasta. W-Power -hankkeen ensimmäinen toimintavuosi on takana ja listoillamme

on jo yli 60 pohjoiskarjalaista naisyrittäjää, joita kiinnostaa verkostoituminen ja
yhdessä oppiminen.
Lisäksi projektipäällikkö Tanja Kähkönen esittelee Rural Future -hankkeen koulutuksia.
Rural Future tähtää maaseutuyritysten kannattavuuden ja toimintaedellytysten
vahvistamiseen.
Ilmoittautumiset ti 3.12. mennessä tästä linkistä.
Lämpimästi tervetuloa!

Kansainvälisen liikeideakilpailun voittajat selvillä
Karelia-ammattikorkeakoulussa kehitettyä Draft-liikeideakilpailua on pilotoitu
ensimmäistä kertaa kansainvälisenä osana W-Power -hanketta.
Haku oli suunnattu erityisesti naisyrittäjille sekä naisyrittäjyyttä edistäville ideoille.
Liikeideakilpailuun saatiin yhteensä 24 liikeideaa, joista 15 tiimiä valittiin esittelemään
ideansa pitchaus-tilaisuudessa 13.11.
Pitchaus-tilaisuuden perusteella kansainvälinen tuomaristo valitsi viisi voittajatiimiä,
joista yksi tulee Suomesta, yksi Ruotsista, kaksi Skotlannista ja yksi Shetlannista.
Voittajatiimit työstävät ideoitaan seuraavien kuukausien aikana hankkeen
rahoituksella.
Yhteensä liikeideakilpailussa oli jaossa 10 000 euroa.
Vuonna 2020 on tulossa toinen hakukierros uusille liikeideoille.
Lue lisää tästä.
Kiitos kaikille osallistujille!

Vertaismentorointi lähdössä käyntiin
Käynnissä oli myös haku vertaismentorointiohjelmaan, jossa on tavoitteena yhdistää
naisyrittäjiä eri hankealueilta vaihtamaan ajatuksia yrittäjyydestä.
Hakuajan puitteissa saimme yhteensä 41 hakemusta kaikilta hankealueilta.
Seuraavien viikkojen aikana yhdistämme sopivia mentorointipareja ja varsinaiset
mentorointikeskustelut ja -vierailut toteutetaan vuoden 2020 aikana.
Mentorointiin osallistuneet yrittäjät tuottavat myös blogi- ja videomateriaalia muiden
yrittäjien käyttöön.
Kannattaa pysyä kuulolla!

Rural Future - koulutusta maaseudun yrittäjille
Oletko yrittäjä, yrittäjyydestä kiinnostunut tai perustamassa yritystä?
Haluatko uudistaa yritystoimintaasi?
Tarvitsetko uusia ideoita yrityksesi tulevaisuussuunnitteluun?
Jos vastasit kyllä edeltäviin kysymyksiin, Rural Future -koulutukset saattavat olla sinua
varten! Lue lisää tästä.

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

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