YRITTÄJYYSTAITOPAJAT –
UUSIA AJATUKSIA JA MAHDOLLISUUKSIA
ITSENSÄ TYÖLLISTÄMISEEN
Yrittäjyys lähtee intohimosta ja osaamisesta!
Yrittäjyys on yksi keino itsensä työllistämiseen, mutta tarjolla on myös monia muita tapoja, joita
tässä valmennuksessa käymme läpi. Valmennuksen tarkoituksena on mahdollistaa kokeiluja,
avartaa ajattelumaailmaa ja edistää osallistujien ymmärrystä omasta osaamisesta ja vahvuuksistaan.
Sinun ei siis tarvitse olla viittä vaille valmis yrittäjä; jos olet kiinnostunut oppimaan ja omaksumaan
muuttuvan työelämän tarjoamia mahdollisuuksia, on tämä juuri Sinun juttusi!

Annamme Sinulle eväitä tulevaan, voit itse päättää miten niitä hyödynnät.
Ensimmäinen Yrittäjyystaitopaja-valmennus toteutetaan 6.5.2019 – 18.6.2019.
Kaikki aihe-alueet käydään läpi soveltuvin osin, itsensä työllistäjän näkökulmasta
Ryhmävalmennuksen lisäksi kaikille osallistujille tarjotaan yksilövalmennusta, mentorointia ja
sparrausta hankkeen yrityskoordinaattorin ja valmennuksen toteuttajan valmentajien toimesta.
Ilmoittaudu mukaan Taitopajat 2020-hankkeen Yrittäjyystaitopajaan:
yrityskoordinaattori Hely Korventausta, 044 718 2512, hely.korventausta@kuopio.fi
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YRITTÄJYYSTAITOPAJAT
Paikka: Sepänkatu 1, rakennus 5A, 70100 Kuopio.
Aikataulu: 6.5.2019 – 18.6.2019
Moduuli 1. Yrittäjyyden uudet muodot ja itsensä työllistäminen (3 pv)
6.5.2019 Yrittäjyys lähtee intohimosta ja osaamisesta. Tutkitaan unelmia ja innostutaan mahdollisuuksista.
Käydään läpi erilaisia tapoja työllistää itsensä.
8.5.2019 Tehdään luontaisten taipumusten analyysia pohjaksi omalle yrittäjyysajattelulle. Tutkitaan
motiiveja, jotka meitä ohjaavat valinnoissamme.
14.5.2019 Verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen. Käydään läpi konkreettisin esimerkein yrittäjyyttä
Suomessa ja maailmalla, yrittämiseen ja itsensätyöllistämiseen liittyviä verkostoja.
Moduuli 2. Yrityksen aloittamista tukeva valmennus (2 pv)
16.5.2019 Itsensä johtaminen, ajanhallinta, resursointi
21.5.2019 Business Model Canvas, Oy Minä Ab
Moduuli 3. Tuotteistaminen yrittäjyyden aloittamista tukevana valmennuksena (2pv)
23.5.2019 Oman osaamisen tuotteistaminen. Kuka minulta ostaisi ja miksi?
27.5.2019 Palvelumuotoilun ABC
Moduuli 4. Myynti ja markkinointi (mm. yrittäjän digitaidot) (3 pv)
29.5.2019 Vuorovaikutusosaaminen, asiakasprofiilien ja -tyyppien läpikäyminen
4.6.2019 Markkinoinnin ABC ja digitalisaatio
6.6.2019 Myynnin ABC ja digitalisaatio
Moduuli 5. Talous-, laki- ja raha-asiat (3pv)
11.6.2019 Liiketoiminnan suunnittelu, strategia, kehittäminen, sopimukset
13.6.2019 Katetuottolaskenta, hinnoittelu, budjetointi, laskutus, kannattavan liiketoiminnan perusteet
18.6.2019 Talouden seuranta, tilinpäätös, verotus
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