Poweria yrittäjyyteen
W-Power uutiskirje 8/2020 (25.8.2020)

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.

Pitchaustaitovalmennuksessa on vielä tilaa - ilmoittaudu pian!
Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään 5.9.2020. Sen kunniaksi
järjestämme yhteistyössä Base Camp-hankkeen ja Bisnesleidien kanssa

pitchausvalmennusta Joensuussa klo 10-13. Tilaisuus pidetään Spark Joensuun
tiloissa Joensuun Tiedepuistolla, 3A-rakennuksen 4. kerroksessa (Länsikatu 15,
Joensuu). Pandemiatilanteen niin vaatiessa tilaisuus toteutetaan etäyhteyksillä.
Kun ilmoittaudut valmennukseen TÄSTÄ lähetämme sinulle ennakkotehtävän,
jonka palauttamalla valmentajalle 28.8.2020 mennessä varmistat paikkasi
maksuttomassa valmennuspäivässä. Haasta itsesi ja tule verkostoitumaan ja
oppimaan miten markkinoit oman liikeideasi!

Valtakunnallisen Yrittäjän päivän ennakkostarttaus:
Monimuotoinen yrittäjyys -seminaari
Perjantaina 4.9.2020 klo 13-15 juhlitaan päivän etuajassa Yrittäjän päivää
parhaassa seurassa. Tule mukaan kuulemaan erilaisten yrittäjien kokemuksia
ja oppeja! Tilaisuus pidetään Spark Joensuun tiloissa Joensuun Tiedepuistolla,
3A-rakennuksen 4. kerroksessa (Länsikatu 15, Joensuu). Myös
etäosallistuminen on mahdollista. Tarkemmat tiedot tapahtumasta
https://basecamp.karelia.fi/4-9-2020-monimuotoinen-yrittajyys/

Innovaatiötyöpaja 23.-24.10.2020 Lomahuvila
Joukiisenrannassa
Monipuolista ohjelmaa sisältävä viikonloppu on jouduttu koronapandemian
vuoksi siirtämään toistamiseen, tällä kertaa lokakuulle. Olemme varanneet
viikonlopuksi upean, modernin hirsihuvila Joukiisenrannan käyttöömme. Se
sijaitsee Enossa, noin 40 km Joensuusta.
Tuotekehittämisen ja markkinointisuunnittelun vastapainona pidetään
rentouttava Mindfulness-osio. Kouluttajina toimivat Jani Siivola (Reddo Oy)
sekä Kirsi Haltia (Jotava Oy).
Viikonlopulle on vielä muutama paikka jäljellä, joten nyt on aika toimia, mikäli
haluat mukaan. Osallistumismaksu on 70 €. Sitovat ilmoittautumiset 30.9.
mennessä TÄSTÄ. Lisätietoja ohjelmasta satu.mustonen@karelia.fi.
Tervetuloa mukaan!

W-Power -yritysideakilpailun haku starttaa 28.8. - palkintojen
yhteissumma jopa 6000 €
Onko sinulla täysin uusi yritysidea tai pohditko nykyisen yritystoimintasi
laajentamista kansainvälisille markkinoille? Tai oletko keksinyt naisyrittäjyyttä
tukevan toimintamallin? Kilpailuun osallistumalla kehität omaa
yritysosaamistasi ja pääset hyötymään ohjelman asiantuntijaverkostosta.
Liikeideakilpailu pilotoitiin vuosi sitten kansainvälisenä toteutuksena W-Power
hankkeen toimesta ja siihen haki naisyrittäjiä ympäri Pohjoisen periferian
alueelta. Suomen kilpailun voittajatiimin tarinassa yrittäjät kertovat
kokemuksiaan osallistumisesta kilpailuun syksyllä 2019.
Tänä syksynä järjestämme paikallisen haun, jolla pyritään tukemaan
Pohjois-Karjalan maakunnan naisyrittäjyyttä kolmessa eri
kategoriassa:
1) Täysin uusi tuote- tai palveluidea tai täysin uusi yritysidea
2) Laajentuminen kansainvälisille markkinoille
3) Olemassa olevan yritysidean kehittäminen
Tuomaristo valitsee pitchausten perusteella 1-4 voittajatiimiä, joiden kesken
max. 6 000 euron voittosumma jaetaan. Voittosumman jako perustuu
tuomariston arvioon ja voitto-osuudet voivat vaihdella tiimeittäin riippuen idean
toteuttamisen vaatimuksista. Rahapalkinnon lisäksi menestyneet tiimit saavat
asiantuntijaverkostolta valmennusta ja tukea yritysideansa kehittämiseen.
Kilpailuaikataulu:
Haku starttaa 28.8.2020 – sähköinen hakulomake
Haku päättyy 28.10.2020
Esikarsinta ja tieto hakijoille jatkoonpääsystä 4.11.2020
Online tiedotustilaisuus sekä pitching opastusta 11.11.2020
PITCHING ONLINE 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.

Tulossa syksyllä: Communications Trainings -webinaarisarja
Kouluttaja Piritta Seppälä Viestintä-Piritta Oy:stä toteuttaa kolmen webinaarin
koulutussarjan digitaalisesta markkinoinnista ja sosiaalisen median
hyödyntämisestä liiketoiminnassa syksyn 2020 aikana. Sähköinen
ilmoittautuminen avautuu myöhemmin ja tiedotamme siitä erikseen, mutta
kannattaa laittaa ajankohdat kalenteriin jo nyt. Kolmiosaisen webinaarisarjan
käsittelee seuraavia aihealueita:
To 24.9. klo 15-16:30 Personal branding in social media and online the full benefits of networking
Ke 21.10. klo 15-16:30 How to blog and write online
Ke 2.12. klo 15-16:30 Strategic use of social media - how to create a
plan that works
Webinaarit järjestetään englanniksi ja niihin osallistuu naisyrittäjiä kaikilta
hankealueilta. Webinaarit myös tallennetaan myöhempää kuuntelua varten.

Digitaitojen kehittäminen avoimessa ammattikorkeakoulussa
Haluatko luoda ulkoasultaan ammattimaisia asiakirjoja, jotka sisältävät kuvia
ja taulukoita? Onko diaesityksesi ammattimaisia ja tukevatko ne esitelmääsi?
Entä sujuuko sinulta Excelin käyttäminen laskelmien teossa tai datan
visualisoinnissa, haluaisitko oppia tekemään sen avulla yrityksesi
myyntikirjanpitoa? Entä kaipaatko Teams-ohjelman käyttötaitoihisi vahvistusta?
Tutustu Digitaidot kunnolla vauhtiin- opintojaksoon, joka tarjoaa näihin
lisäoppia. Koulutus jakautuu kolmeen yhden opintopisteen osakokonaisuuteen
ja se suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina ajalla 7.9.2020- 31.12.2020.
Koronapandemian vuoksi Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa avoimen opinnot
maksutta vuoden 2020 loppuun asti.

Kädentaitoja, luovuutta sekä liiketoimintaosaamista
Business-taitoja kädentaitajille -koulutus antaa sinulle avaimet liiketoimintasi
kehittämiseen. Koulutus on tarkoitettu käsityöyrittäjille sekä yrittäjiksi aikoville,
joiden kotikunta on Pohjois-Karjalassa. Koulutuksen pääteemoja ovat:
myynti ja markkinointi

liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan
talouden hallinta
viestinnällä vahvat verkostot
perinteiden hyödyntäminen tuotesuunnittelussa
Maksuttoman koulutuksen järjestää Northern Crafts ID: Identity Development
of Northern Crafts-hanke. Hanke on osa Karelian CBC-ohjelmaa, jota
rahoittavat Euroopan Unioni, Suomi ja Venäjä.

Koronan vaikutukset liiketoimintaasi - jaa tarinasi muille
naisyrittäjille
Haluaisitko sinä kertoa muille naisyrittäjille tarinasi, miten koronapandemia on
vaikuttanut liiketoimintaasi? Käytämme tarinaasi vertaistuen keinona ja
voimaantumisen välineenä, sillä pandemia on vaikuttanut naisyrittäjiin
kaikkialla pohjoisella ja arktisella harvaanasutulla alueella. Toivotamme
tervetulleiksi lyhyet kirjoitukset, jotka sisältävät napakan kuvauksen millaisiin
haasteisiin olet törmännyt ja miten niistä olet selvinnyt tai aiot selvitä. Kerro
myös tarinasi, jos haasteet ovat olleet ylitsepääsemättömiä.
Voit käyttää halutessasi näitä apukysymyksinä kertoessasi tarinaasi:
Esittele yrityksesi ja itsesi lyhyesti.
Mitä tapahtui, mikä muuttui yritystoiminnassasi koronan myötä?
Mitä ratkaisuja teit?
Miten tekemäsi ratkaisut vaikuttivat toimintaasi ja jäävätkö ne pysyväksi
toiminnoiksi ”uudessa normaalissa”?
Tarinasi liitteeksi toivomme aiheeseen sopivan valokuvan, jonka voimme lisätä
tarinaasi, sillä kuvat ovat loistava keino värittää ja personoida tekstiä.
Huomioithan valokuvan tekijänoikeudet, eli jos kuva ei ole itse ottamasi niin
kerrothan kuka sen on ottanut ja varmistathan häneltä luvan käyttää kuvaa
tarinasi yhteydessä. Tekstisi voit tehdä suomeksi tai englanniksi. Pidätämme
oikeuden lyhentää ja muokata tekstiäsi. Oma yrityksesi nettisivulinkki on hyvä
lisätä tarinaasi, jotta halukkaat voivat tutustua yritykseesi tarkemmin.
Pyydämme toimittamaan tekstisi sekä kuvan sähköpostilla 30.09.2020
mennessä osoitteeseen satu.mustonen@karelia.fi.
Julkaisemme valitsemamme tarinat W-Powerin sosiaalisessa mediassa ja/tai
uutiskirjeessä.

Podcast-sarja Skotlannista
W-Power -hankkeen skotlantilainen kumppani HIE on tuottanut Argylissä
toimivista naisyrittäjistä kuusiosaisen podcast -sarjan. Uusi jakso julkaistaan
kerran viikossa. Yrittäjät kertovat oman tarinansa sekä millaisia kokemuksia he
ovat saaneet osallistuessaan hankkeen toimintoihin. Kuuntele tästä eri alojen
yrittäjätarinoita.

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/

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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