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Työpajasarja yrittäjänaisille

Oona-hanke järjestää keväällä 2019 yrittäjänaisille viisi
maksutonta yrityksen kasvua ja kehittämistä tukevaa
työpajaa. Työpajat järjestetään perjantaisin kello 9-12
Metropolian Myllypuron kampuksella, Myllypurontie 1,
Helsinki, 15.3.2019 alkaen (joka toisena perjantaina).

Työpajat tarjoavat yrittäjänaisille mahdollisuuden kehittää
yritystään ja osaamistaan yhdessä muiden yrittäjänaisten
kanssa. Työpajat koostuvat alustuksista, keskustelusta ja
työpajan teemaan liittyvistä harjoituksista.

Työpajojen teemat ja sisällöt perustuvat Oona-hankkeen
Yrittäjänaisten kasvukirjaan, jonka kaikki osallistujat saavat
omakseen työpajaosallistumisen yhteydessä.

Työpajat ovat maksuttomia. Voit ilmoittautua yhteen tai
useampaan työpajaan. Mukaan mahtuu 20 ensiksi
ilmoittautunutta.



OONA - OSAAMISTA JA ONNISTUMISEN
TUKEA YRITTÄJÄNAISILLE

Työpajojen ajankohdat ja teemat

1. 15.3.2019 klo 9-12 Yritystoiminnan tavoitteiden 
kirkastaminen 
Työpajasarjan ensimmäisessä työpajassa pysähdyt tarkastelemaan yrityksesi tilannetta ja

kirkastamaan tavoitettasi suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. Työpaja auttaa

ymmärtämään missä olet, ja mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja kehittämiskohteet. Saat

työkaluja konkreettisten tavoitteiden kirkastamiseen sekä tavoitteiden määrätietoiseen

edistämiseen.

2. 29.3.2019 klo 9-12 Yrittäjänaisten ideapaja 
Toisessa työpajassa uudistamme ja kehitämme liiketoimintaa ideoimalla. Opit paitsi

ideoimaan paremmin myös arvioimaan ja valitsemaan ideoita. Lisäksi pääset toimimaan

muiden ideoiden kehittämiskumppanina. Työpaja sopii siis myös sinulle, jonka pää jo tulvii

ideoita, ja kaipaat niiden käsittelyyn muiden näkemystä.
3. 12.4.2019 klo 9-12  Brändää itsesi ja yrityksesi – Erotu 

markkinoilla
Kolmannessa työpajassa paneudut brändäämiseen eli siihen, miten erotut eduksesi

markkinoilla. Työpajassa luot selkeän suunnitelman sille, miten saat yrityksesi

markkinoinnin tukemaan liiketoimintatavoitteiden saavuttamista.

4. 26.4. 2019 klo 9-12 Yrittäjänaisen hyvinvointi ja toimeentulo
Neljännessä työpajassa keskustelemme yrittäjänaisten hyvinvoinnista, toimeentulosta ja 

jaksamisesta. Työpajasta saat käytännön työkaluja omien voimavarojen vaalimiseen, 

ajanhallintaan ja erilaisten kuormitustekijöiden käsittelyyn.

5. 10.5.2019 klo 9-12 Yrittäjänaisten kasvu – Yrityksen kasvu ja 
yrittäjänä kasvaminen
Viidennessä työpajassa pureudumme yrittäjänaisten erilaisiin tapoihin kasvaa. Työpajan

aikana käymme läpi erilaisia yrittäjänaisten kasvustrategioita, kuten verkostona

kasvaminen, uudenlaiset tuotteet ja asiakkaat, sekä työntekijämäärän kasvattaminen.

Teemme harjoituksia, joiden avulla tunnistat kasvusuuntasi mahdollistavat voimavarasi.



Työpajojen toteuttajat

Ulla Vehkaperä, lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu 

ulla.vehkapera@metropolia.fi

Tiina Taipale, tutkija, Työterveyslaitos

Tiina.taipale@ttl.fi

ILMOITTAUTUMINEN

https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/24024/lomake.html

Projektipäällikkö Sirkka-Liisa Kolehmainen

p. 040 3347988, 

sirkka-liisa.kolehmainen@metropolia.fi

Osatoteutuksen projektipäällikkö Sara Lindström

p. 043 824 4521, 

sara.lindstrom@ttl.fi

www.metropolia.fi/oona

Oona - osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille hanke on

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke. Hankkeen

rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus.

mailto:ulla.vehkapera@metropolia.fi
mailto:Tiina.taipale@ttl.fi
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/24024/lomake.html
mailto:sirkka-liisa.kolehmainen@metropolia.fi
mailto:sara.lindstrom@ttl.fi

