Poweria naisyrittäjyyteen
W-Power uutiskirje 7/2021 (xx.06.2021)

Vahvistu koulutuksella. Verkostoidu mentoroinnilla.
Kasvata liiketoimintaasi kansainvälistymällä.
Tässä uutiskirjeessä:
W-Power Final Seminar Week 28.-30.9.2021- rekisteröityminen seminaariviikolle
ALKAA
Täydet tehot irti yritysneuvonnasta -webinaarin tallenne- korjattu linkki

W-Power Final Seminar Week 28.-30.9.2021 - rekisteröityminen
seminaariviikolle ALKAA
Tervetuloa osallistumaan W-Power -hankkeen loppuseminaariin paikanpäälle Joensuuhun Kareliaammattikorkeakoulun Tikkarinne-kampuksen A-talon auditorioon (Tikkarinne 9, 80200 Joensuu)
tiistaina 28.9. klo 13-16 tai seuraamaan ohjelmaa verkossa. BISNESLEIDIT järjestävät
seminaaripäivän päätteeksi liveosallistujille cocktailtilaisuuden. Sekä varsinaiseen
loppuseminaariin, että seminaariviikon muihin aktiviteetteihin ilmoittautuminen tapahtuu Tavatatapahtuma-alustan kautta.

Seuraamme tarkoin maakunnan pandemiatilannetta ja tarvittaessa koko tilaisuus järjestetään vain
verkkotapahtumana.
Loppuseminaaripäivän ja koko viikon ohjelma löytyy tarkemmin TÄÄLTÄ. Seminaaripäivän
lisäksi luvassa on mm. mielenkiintoisia maksuttomia koulutuksia.
Loppuseminaarin 28.9. klo 13-16 pääpuhuja on Maija Itkonen, Nyhtökauran toinen äiti
ja nykyisin Gold & Green Foods Oy:n innovaatiojohtaja. Maija oli vieraana VTT:n Podcastissa
Toivo, innovaatiot ja kestävä kasvu puhumassa ruokainnovaatioista, linkki jaksoon TÄSSÄ.
Toinen 28.9. pääpuhujista on jo monelle tuttu, Pohjois-Karjalasta ponnistanut yrittäjä,
hallitusammattilainen ja start-up sijoittaja Kim Väisänen. Suomen Yrittäjät ry:n tuottamassa
videossa Kim kommentoi, että kannattaako yrittää vain rahan takia?
Tavata -sovelluksesta voit nähdä, keitä seminaariviikolle osallistujat ovat ja mitä he ovat etsimässä
ja tarjoamassa. Osa kontaktien etsimisen työstä on jo tehty, sillä ohjelman matchmakingominaisuus ehdottaa intressien mukaan sinulle sopivimpia kontakteja. Älä jätä väliin
mahdollisuutta löytää seminaariviikon osallistujista uusia yhteistyömahdollisuuksia, ideoita,
asiakkaita, asiantuntijoita ja muita hyödyllisiä kontakteja! One-to-one videotapaamisten
varaaminen on mahdollista Tavatan kautta 14.9.2021 alkaen.
Tavatan tutorial-videosta voit katsoa nopeat ohjeet rekisteröitymiseen.
TOIMI NÄIN
1. Rekisteröidy ja luo käyttäjäprofiilisi osoitteessa: https://app.tavata.events
2. Liity tapahtumaan koodilla YOUW (huomioi isot kirjaimet)
3. Muokkaa tapahtumakohtainen profiilisi ja valitse mitä olet tarjoamassa & etsimässä
4. Sovi videotapaamisia: selaa muiden osallistujien profiilikortteja ja ehdota tapaamista
HUOM!
Desktopilla videotapaamisiin käytettävä selain on on Chrome, sillä Tavatan tapaamisiin käytettävä
videoneuvotteluohjelma ei tue tällä hetkellä muita selaimia. Käyttäessäsi mobiililaitetta
videotapaamiseen, sinun on ladattava Jitsi Meet-sovellus puhelimeesi etukäteen. Lataa
Jitsi Meet sovelluskaupastasi, muita toimenpiteitä ei vaadita. Siirry tapaamiseen normaalisti
omasta aikataulustasi.

Muista myös hyväksyä tai peruuttaa sinulle ehdotetut tapaamiset, jotka löydät
sähköpostistasi tai Aikataulut-välilehdeltä.

Täydet tehot irti yritysneuvonnasta -webinaarin tallenne kuunneltavissa
30.6. saakka
Pahoittelemme edellisessä uutiskirjeessä ollutta virhettä webinaaritallenteen hyperlinkin suhteen.
Jos et päässyt kuulemaan mielenkiintoista keskustelua tai haluat vielä palata sen teemoihin,
kurkkaapa tilaisuuden TALLENNE, joka on katsottavissa vielä 30.6.2021.

Osallistu kyselyyn naisyrittäjyyden mahdollisuuksista ja haasteista vuonna
2021
Esittelimme edellisessä uutiskirjeessämme (04/2021) International Business -koulutusohjelman
tradenomiopiskelija Kristina Aleshchenkon, joka tekee opinnäytetyönsä W-Power -hankkeen
toimeksiannosta.
Kristina etsii vielä vapaaehtoisia naisyrittäjiä vastaamaan englanninkieliseen kyselyyn
naisyrittäjyyden mahdollisuuksista ja haasteista vuonna 2021. Kyselyyn vastaaminen vie aikaasi
noin 10 minuuttia. Kysely löytyy täältä. Kiitos paljon jo etukäteen avustasi!

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.interreg-npa.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. Kareliaammattikorkeakoulun 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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