
Vertaisvoimaa 
selviytymiseen ja uusiin askeliin 

Tule mukaan Toivo@Tee –hankkeeseen! 
Voit osallistua mikroyrittäjänä yhteen tai useampaan hankkeen osioista,  jotka tukevat 

hyvinvointiasi ja uusiutumistasi kriisitilanteessa. 

Y R I T Y S K E H I T Y S 
YRITYSKEHITYS  • FÖRETAGSUTVECKLING  • BUSINESS DEVELOPMENT

InCrisis 
- Pahoista paikoista uudistuviin tarinoihin

Osio johdattaa osallistujia pahoista paikoista uudistuviin tarinoihin. 
Hankalista kokemuksista pyritään luomaan ehjää tai eheytyvää tari-
naa uudistumisen polkua rakentaen. Kriiseistä kesytetään uusia vo-
imia ja uutta osaamista luovin työtavoin ja vertaisvoimin. 
Kysy lisää: Päivi Rahmel, paivi.rahmel@metropolia.fi

UpCrisis
- Yhdessä uutta kohti askel kerrallaan - Mahdollisuudet ja 
haasteet

Vuoropuhelussa yrittäjien kanssa voit tuoda esiin aiheita, jotka nou-
sevat sinun tarpeistasi, esimerkkinä itsensä johtaminen tai rohkeus 
muutokseen. Jaetut mahdollisuudet ja haasteet luovat vertaisvo-
imaa. Työnohjauksessa pysähdyt omien ajatusten, kokemusten ja 
tunteiden pariin työnohjaajan kera. 
Kysy lisää: Marjo Ruuti, marjo.ruuti@laurea.fi 

PostCrisis 
- Kasvuun keskittyen oma hyvinvointi huomioiden

Yrittäjän ja yrityksen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Rakennamme 
hyvinvointiasi yrittäjänä ja kasvun edellytyksiä kasvun mindsetin ja 
vireystilan säätelyn keinoin. Liiketoiminnan kasvua haetaan muun 
muassa kirkkaan asiakaslupauksen ja hakukonenäkyvyyden avulla.
Kysy lisää: Oskari Vesterinen, oskari.vesterinen@laurea.fi

PreCrisis 
- Varautumisen keinoja ’tulevaisuustaskuun’

Suunnataan katse yrityksen hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Hen-
kilökohtainen valmennus tarjoaa yrityksen tarpeisiin kohdennettuja en-
nakoinnin ja suunnittelun välineitä. Keskusteluissa jaetaan kokemuksia 
hyvistä ennakoinnin käytänteistä ja ennakoinnin merkityksestä mikroy-
rittäjän arjessa.
Kysy lisää: Leena Unkari-Virtanen,  leena.unkari-virtanen@metropolia.fi

Vihreä Yritysneuvonta 
- Ympäristöasiat mukaan yritystoimintaan

Oletko miettinyt omassa liiketoiminnassa ympäristön suojelun asioita? 
Voisitko hyödyntää näitä kilpailijoista erottautumisessa ja markkinoin-
nissa? Tarkastelemme neuvonnassa sitä, miten voit tuoda kortesi ke-
koon Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen vihreämmin vaihtoehdo-
in. 
Kysy lisää: Terja Patama, terja.patama@novago.fi

Verkkokauppavalmennus
 - Opi hyödyllisiä asioita verkkokauppamaailmasta

Voit valita valmennuksessa tietoiskuja tai seminaareja eri aiheista. Sinun 
on mahdollista rakentaa oma verkkokauppa osana etävalmennusta 
työpajassa, vaikkei sinulla olisi aiempaa kokemusta asiasta. Voit myös 
kehittää nykyistä verkkokauppaasi. Tapaamme pääosin Facebookissa 
yhdessä oppien rennossa ilmapiirissä.
Kysy lisää: Sari Rauvanto-Eriksson, sari@putiikkiopisto.fi

Moninaisesti toteutetut osiot  Toivo@Tee –hankkeessa

Hankesivusto: www.yrityshyva10.fi 
Projektipäällikkö Tarja Kantola,
tarja.kantola@laurea.fi

Tule mukaan ja luo oma polkusi Toivo@Tee –hankkeessa!

Kaksivuotiseen (1.4.2021 – 31.3.2023) hankkeeseen otetaan mukaan uusia yrittäjiä syksyyn 2022 saakka.

Ilmoittaudu tästä
Hankekoordinaattorit
Anita Mäntynen-Hakem, 
anita.mantynen-hakem@laurea.fi 
Senja Niskala, 
senja.niskala@metropolia.fi

Lisätietoa hankkeesta ja ilmoittautumisesta: 

https://www.lyyti.fi/reg/ILMOITTAUTUMINEN__ToivoTee__Mikroyrittajan_hyvinvointi_ja_uusiutumisen_mahdollisuudet_kriisitilanteessa_hankkeeseen_142021__3132023_0560
https://www.lyyti.fi/reg/ILMOITTAUTUMINEN__ToivoTee__Mikroyrittajan_hyvinvointi_ja_uusiutumisen_mahdollisuudet_kriisitilanteessa_hankkeeseen_142021__3132023_0560

