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Vahvistu koulutuksella. Verkostoidu mentoroinnilla.
Kasvata liiketoimintaasi kansainvälistymällä.
Tässä uutiskirjeessä:
Kansainvälisen online-verkostoitumisviikon tallenteet nyt katsottavissa
Vaikuta loppuseminaarin sisältöön
Yritysten kustannustuki
Täydet tehot irti yritysneuvonnasta
Maksuttomia webinaareja huhtikuussa ja LEAN-koulutus yrittäjille
Yrittäjä Minna Nirkko Luotsin vieraana
Yrittäjän vapaapäivä sekä Henkilökohtainen tuki & Työnohjaus
Opinnäytetyöntekijämme esittäytyy

Kansainvälinen online tapahtumaviikkon 23.-25.3. tallenteet katsottavissa
Irlantilaisen hankekumppanimme WestBIC:n järjestämän temaattisen online tapahtumaviikon sisällöltään
erittäin laadukkaat tallenteet löytyvät nettisivuiltamme. Tallenteita on yhteensä neljä, joissa aiheina on mm.
Digital Marketing: Practical tips & information on how you can better promote your business through online
channels and social media
Training-as-a-Product- How to commercialise your know-how & experience

Panel Discussions: Role Models & Peer Networks, jossa keskustelemassa yrittäjä Satu Koskinen Boardcoach
Oy:stä.
Tallenteisiin voi lisätä halutessaan You Tuben tekstitystyökalulla englanninkielisen tekstityksen.

Vaikuta loppuseminaarin 28.9.-30.9.2021 sisältöön
W-Power -loppuseminaari järjestetään ensi syksynä. Suunnittelemme hybriditapahtumaa, jonka
liveosuudet järjestetään Joensuussa ja osa ohjelmasta striimataan verkon välityksellä etäosallistujille.Voit esittää
toiveitasi loppuseminaarin sisältöön vastaamalla lyhyeen kyselyyn 30.4.2021 mennessä. Vastaa kyselyyn TÄSTÄ.

Yritysten kustannustuki
Kolmannen kierroksen haku käynnistyy 27.4. Valtionkonttorilta haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.11.2020–
28.2.2021. Katso tarkemmat tiedot.

Täydet tehot irti yritysneuvonnasta
Naisyrittäjyyden erityispiirteet tulisi huomioida entistä paremmin yritysneuvonnassa. Järjestämme yhteistyössä
Lapin ammattikorkeakoulun kanssa webinaarin 27.5. klo 13-15.
Yrittäjyyteen liittyviä teemoja alustamassa mm.
Rahoitus (Finnvera, Business Finland)
Tutkimus (Pienyrityskeskus)
Yrittäjäjärjestöt (Suomen Naisyrittäjät ry)
Tilaisuus on suunnattu erityisesti yritysneuvojille, rahoittajille ja muille yrittäjyyden parissa toimiville. Tarkempi
ohjelma julkaistaan pian!

Maksuttomia webinaareja huhtikuussa ja LEAN- koulutus yrittäjille
Torstai 22.4. klo 08:30-09:30
Mikä meitä töissä oikein uuvuttaa - työntekijänä, työnantajana, yrittäjänä? Webinaarissa Merja
Karjalainen puhuu työssä jaksamisesta ja työn uuvuttavuudesta. Näkökulma on sekä työntekijän ja
työnantajan mutta myös pienen yrittäjän. Webinaarin jälkeen voit esittää kysymyksiä ja keskustella Merja
Karjalaisen kanssa Teamsissa klo 9.30-10.00. Webinaarin järjestää XAMK:n Time4Help Suomi –hanke,
jossa tuetaan yrittäjänä tai johtavassa asemassa olevien 45-65-vuotiaiden naisten urakehitystä,
johtajuutta ja yrittäjyyttä. Ilmoittaudu tästä
Tiistai 27.4. klo 09-10:00
Myynnin myytit kumoon: Kansainvälinen myynti ja vuorovaikutus – mihin ollaan menossa?
Kansainvälinen myynti muuttuu koko ajan ja myynnin vuorovaikutus muuttuu yhä digitaalisemmaksi myös

yritysten välisessä myynnissä. Haluaisitko kuulla tutkittua tietoa ja tuoreita ajatuksia kansainvälisestä
myynnistä ja vuorovaikutuksesta? Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja se on avoinna kaikille
kiinnostuneille. Liity mukaan täältä.

Järjestämme yhdessä Rural Future -hankkeen kanssa useita koulutuksia kevään aikana, tilaa löytyy vielä Lean
Six Sigma: ”Tee vähemmällä enemmän” -koulutukseeen.
Aloitus keskiviikkona 12.5. klo 13-16
Purkusessio keskiviikkona 2.6. klo 13-16
Ilmoittautuminen tästä 7.5. mennessä.

Yrittäjä Minna Nirkko Luotsi Joensuun vieraana
Tilojen ja osallistavan suunnittelun asiantuntija, yrittäjä Minna Nirkko jakaa yrittäjätarinansa tällä
lyhyellä videolla. Minna on yksi W-Power yritysideakilpailussa palkituista uusista yrittäjistä.

Pohjois-Karjalan Yrittäjien valmennuksia: Yrittäjän vapaapäivä sekä Henkilökohtainen
tuki & työnohjaus
VAIHDA VAPAALLE, OTA HALLINTAAN OMA HYVINVOINTISI, VARAUDU MUUTOKSIIN!
Yrittäjän vapaapäivä - 3 VERKKOVALMENNUSTA + 1 LIVE
Kohti yrittäjän vapaapäivää -verkkovalmennukset tähtäävät yrittäjän sekä yrityksen hyvinvoinnin ylläpitämiseen
ja yrittämiseen liittyvien voimavarojen vahvistamiseen.
Valmennus on tarkoitettu yrittäjille, jotka haluavat kehittää oman työnsä hallintaa ja osaamistaan sekä huolehtia
jaksamisestaan. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu tästä. Valmennuksen järjestää Suomen Yrittäjien aluejärjestöt ja
yhteistyökumppanit.
--Yrittäjä, hyödynnä Valo -hankkeen maksuttomat tukipalvelut hyvinvointisi avuksi ja yritystoimintasi
kehittämiseksi! Pohjois-Karjalan Yrittäjät on saanut Euroopan sosiaalirahaston, ESR:n, rahoituksen VALOhankkeelle. VALO-hankkeen tavoite on auttaa yksin- ja pienyrittäjiä jaksamaan koronariisin yli. Hanke jakautuu
vertaistuen tarjoamiseen, henkilökohtaiseen sparraukseen ja työnohjaukseen sekä etätyön johtamiseen.
Voit valita palveluista Henkilökohtaisen tuen ja avun tai koulutetun ohjaajan Työnohjauksen. Tutustu tukitahoihin
ja valitse itsellesi sopiva palveluntuottaja tämän linkin kautta: https://forms.gle/86RgpYXVEMXbayJF8.
Lisätietoja TÄÄLTÄ.

Opinnäytetyöntekijämme esittäytyy

International Business -koulutusohjelman tradenomiopiskelija Kristina Aleshchenko tekee opinnäytetyönsä WPower -hankkeen toimeksiannosta. Kristina etsii vapaaehtoisia haastateltavia naisyrittäjistä. Haluaisitko sinä
jakaa oman yrittäjätarinansi ja kertoa tarkemmin haasteista ja mahdollisuuksista, jotka liitetään yrittäjyyteen
vuonna 2021? Voit olla Kristinaan yhteydessä sopiaksesi haastatteluajan.
Nice to virtually meet you, it’s Kristina from Karelia UAS! I'm originally from Russia, I am 22 years old, and I am
a fifth-year student of the International Business program here in Joensuu, Finland. For me, the W-Power project
became a starting landmark moment in deepening into the topic of entrepreneurship. The final theme of my
thesis, which I am currently working on, is the challenges and opportunities for female entrepreneurs in
the northern European region and neighbouring countries in 2021. I find this study to be extremely
valuable not only for organizations assisting women entrepreneurship but also for business ladies themselves, as
the statistics and information obtained does truly motivate them to continue splendid work in the same spirit. I
am heartened to meet wonderful founders, owners and managers, and I can't wait for the upcoming interviews
to understand what it's like to be a woman entrepreneur today. Who knows, there is a high chance that there
will be a moment in my life when I finally call myself a proud entrepreneur. As for now, I am diligently improving
my knowledge and skills in digital marketing and project management.
If you would like to share your own success story of how you came to be an entrepreneur, I would be more than
happy to discuss it with you!
aleshchenko.kristina@gmail.com WhatsApp: +79317021649
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kristina-aleshchenko-5a516b175

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. 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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