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WinOnLine, on Erasmus+ -hanke KA2 Vuonna 

projekti, joka alkoi lokakuussa 2019.  Projekti ja sen 

osapuolet ovat nyt saavuttanut sille asetetut 

tavoitteet ja päämäärät. 

Tutustu lisää: 

▪ Ensimmäinen uutiskirje Täällä 

▪ Toinen uutiskirje Täällä. 
▪ Kolmas uutiskirje Täällä. 

 

Voita 4. kansainvälinen online-kokous Italiassa: 

Lokakuussa 2019 käynnistynyt Erasmus+ KA2 -eurooppalainen Erasmus+ -hanke. WinOnLine on päättynyt ja 

hankkeen kumppanit osallistuivat neljänteen kansainväliseen kokoukseen Torinossa, Italiassa. Italialainen 
kumppani Apid Torino järjesti onnistuneen kokouksen 16. - 17. toukokuuta 2022. 

Päivien aikana hankkeen kumppanit keskustelivat päivityksistä ja puuttuvista tiedoista kokonaisuudessaan 

(IOS: stä), hankkeen viestinnästä sekä koulutus- ja mentorointiohjelman pilotoinnin edistymisestä ja 

onnistumisesta kussakin maassa. 

Lisäksi tapaamisessa tehtiin joitain erittäin tärkeitä päätöksiä hankkeen kestävän kehityksen suunnitelmalle, 
joka säilyy 5 vuotta päättymispäivän jälkeen. 

Tapaamisen toisen päivän päätteeksi kumppanit, pääsivät tutustumaan italialaisiin mentoreihin ja 

mentoroitaviin, jotka esittivät erittäin toiveikasta ja innostavaa kehitystä aiheen tiimoilta. 

Lopuksi asetettiin tavoitteet ja päivämäärät kunkin kumppanuus maan päätöstilaisuuteen ja alla on joitain 

yksityiskohtia näistä tapahtumista. 

 

 

▪ täällä.
▪ täällä.

https://winonline.training/
https://winonline.training/our-1st-newsletter/
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_2nd_Newsletter_final.pdf
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/05/WinOnLine_3nd_Newsletter_final.pdf
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_2nd_Newsletter_final.pdf
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/05/WinOnLine_3nd_Newsletter_final.pdf
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Päätöstilaisuudet: 

 
Espanja: 

Onneksi Covid-tilanne oli muuttunut paljon viimeisten kuukausien aikana ja tällä kertaa saimme järjestää  
tapahtuman "Kuinka tulla e-yrittäjäksi" kasvotusten ilman rajoituksia. 
 

Tapahtuma järjestettiin 20. toukokuuta klo 9.30–12.30.  

 

Tapahtumaan saimme hyvin osallistu ja osallistujat osoittivat suurta kiinnostusta tapahtuman teemaan. 

Tapahtumassa avattiin muun muassa e-yrittäjänä olemisen haasteita, eroja perinteiseen yrittäjyyteen ja erityisesti 
naiseuteen yli 40-vuotiaana.  Tapahtuman aikana esiteltiin Winonline-hanke ja keskusteltiin siitä, miten se voi 
hyödyttää naisyrittäjiä. 
 

Tavoiteena oli 20 osallistujaa (25 yhdessä puhujien ja Errotun osallistujien   kanssa) ja  tapahtuma järjestettiin Olarain-

hotellin kokoushuoneessa. 
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Italia: 

Erasmus+ -hankkeen lopussa, jossa APID Torino edusti Italiaa ja kansainvälisiä kumppaneita, kuten Ylä-

Savon ammattiopisto Suomesta, p-consulting.gr Kreikasta, Eurosuccess Consulting Kyprokselta, 

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga Liettuasta, ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ja Espanjalainen 
Errotu Taldea, kokosimme yhteen hankkeen, jossa olemme olleet, tiivisti mukana viime vuosina! 

Toukokuun 12. päivänä Apid järjesti hankkeen päätöstapahtuman, johon osallistui henkilöitä 
tärkeimmistä sidosryhmistä, naisyrittäjiä, asiantuntijoita ja mentoreista jakamaan kokemuksiaan 

hankkeesta. 

Projektihenkilöstö oli mukana esittelemässä hankekumppanuutta, tähän mennessä saavutettuja toimia 
ja tuloksia. Tämän jälkeen kuulimme uusien yrittäjien ja mentorien kokemuksista. Tapahtuman tärkein 
osa oli ideointi hankkeen kestävyydestä ja verkoston yhdistäminen yrittäjien, edunsaajien ja 
sidosryhmien välillä.  

Tapahtumaan osallistui noin 30 henkilöä. Tilaisuus antoi mahdollisuuden levittää koulutusohjelmaa ja 
mentorointiopasta, jotka ovat pian kaikkien saatavilla projektin virallisella verkkosivulla sekä Apid:in 

verkkosivuilla suoralla linkillä.  

Polku, joka startupin on kuljettava kasvaakseen vankalle pohjalla, on edelleen hyvin mutkikas ja siinä on 
monia ongelmia: Italia hallituksen startup-yrityksiä koskeva järjestelmä neljännesvuosittaisen 
seurantaraportin antamisesta lukujen perusteella järjestelmään yleiskuvan saamiseksi, vaikka yleinen 

tilanne on toipumassa pandemian jälkeen, ei kuitenkaan ole vieläkään tarpeeksi positiivinen.  Tässä 
yhteydessä naisyrittäjyyden rooli on ratkaisevan tärkeä Italian startup-yritysten tulevaisuudelle. 

Uusien liiketoiminta ideoiden onnistumisen varmistamiseksi Win On line kumppaneiden toteuttaman 

kaltaiset hankkeet Erasmus + ohjelman tuen ansiosta ovat erittäin tärkeitä.  Samaa sanoivat 

kohderyhmän edustajat, jotka ovat jo aiemmin yrittäneet vahvistaa yrittäjyystaitojaan onnistumatta 

siinä. Osallistujien mukaan erityisen lisäarvon toi  mentorointi, jonka kautta he pystyivät menemään 
mentoreiden kanssa paljon enemmän yksityiskohtiin erilaisissa aiheissa.   
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Kypros: 

"EUROSUCCESS, yksi WIN online-hankkeen kumppaneista, on onnistuneesti saattanut päätökseen 
kansallisen päätöstapahtuman otsikolla "Women in action: e-entrepreneuriship" Kyproksella 9. 

toukokuuta, ja siihen osallistuu yli 30 naista! Järjestö esitteli projektin sekä 3 mentoria Elena Tanoun, 

Eleni Ekkeshin ja Rita Karatzian. 

Tapahtuma keskittyi lähinnä kaikkien hankkeen kumppaneiden kehittämään koulutukseen ja sen 

digisektoriin. Tapahtumassa käsiteltiin aiheita, kuten digitaalinen markkinointi, verkostoituminen, 

viestintä ja online-läsnäolo sosiaalisen median kautta. Koulutusalusta ja koulutusmateriaali esiteltiin 
kaikille osallistujille, sekä kuultiin palautetta hankkeen pilotointivaiheeseen osallistuneiden 

puuheenvuoroista." 

 

Liettua: 

12. toukokuuta Liettuan koulutuksen ja tieteen ammattiliitto (LESTU) järjesti Win On-Line -hankkeen 

"Women's Entrepreneurship" viimeisen konferenssin. Konferenssin aikana esiteltiin Win On-Line -

hankkeen tulokset - materiaali olemassa olevista innovatiivisista ja tehokkaista naisten e-

yrittäjyyden liiketoiminnan käytännöistä ja työkaluista. Tapahtumassa jaettiin hyviä kokemuksia, 
keskusteltiin koulutusohjelman haasteista. Osallistujansa jakoivat kokemuksiaan ja mitä tietoa he 
olivat hankkeesta saaneet. Konferenssin aikana pidettiin mentoreiden ja mentoroitavien kokous. 

 



 

 

    Proj.no: 2019-1-FI01-KA204-060743 

Erasmus+ -ohjelmasta osarahoitettu Ohjelma Euroopan unionin toiminnasta 
"Euroopan komission tuki seuraavien tuotteiden tuotantoon: tämä julkaisu ei merkitse sisällön hyväksymistä, joka kuvastaa  
 ainoastaan laatijoiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa mistään sen sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä."   

 

Skannaa 

saadaksesi 

lisätietoja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kreikka: 

Erasmus+ KA2 WinOnLine -hankkeen 

tapahtuma, jonka järjestivät ja toteuttivat 
yhdessä hankekumppanit p-konsultointi. 

gr ja E.GY.PA, pidettiin Patrasissa 

19.05.2022, suurella menestyksellä. p-

consulting.gr ja Patras women union 

päättivät järjestää yhdessä suuren 
tapahtuman (konferenssi), johon 

osallistuu edustajia viranomaisista, 

julkisista organisaatioista ja 

sidosryhmistä kaikkialta Kreikasta. 
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Kumppanit yhdistivät paikallisia- ja alueen 

viranomaisia sekä yrittäjiä ja e-yrittäjyyden 
toimijoita keskustelemaan asioista ja aiheista, 

joita naiset kohtaavat sosiaalisesti ja 

ammatillisesti, kun he haluavat ryhtyä 
yrittäjiksi. Lisäksi haluttiin vahvistaa olemassa 

olevien kohderyhmien ja sidosryhmien 

verkostoitumista.  Yleisesti pääteltiin, että 
haasteet, joita yli 40-vuotiaat naiset, jotka 

haluavat tulla yrittäjäksi tai palata sinne, ovat 

suuria ja moninaisia, mutta nykypäivän 

naisille tulevaisuus on e-yrittäjyydessä.  

Osallistujien määrä ylitti kaikki odotukset, 
yhteensä 90 ,  ja kiinnostus hankkeen tuloksiin 

ja ajankohtaan, jolloin hankeen tuotos 

avoimesti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla.  

 

https://winonline.training/partners/
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Suomi: 

Erasmus+ KA2 WinOnLine -hankkeen Suomen päätöstapahtuma järjestettiin Iisalmessa 19. 

toukokuuta. Paikalle kutsuttiin muun muassa naisyrittäjiä, hankkeeseen osallistuneet naiset, 
kaupungin ja oppilaitosten edustajia sekä erilaissa työllistämiseen liittyvissä organisaatioissa 

työskenteleviä henkilöitä. Tilaisuus järjestettiin ilta tilaisuutena alkaen klo 18.00. Tapahtuman alussa 
hankkeen työryhmä esittelit hankkeen, sen tulokset sekä koulutuskokonaisuuden. Vierailevana 
puhujana paikalle oli kutsuttu yrittäjä ja toimitusjohtaja Nanna Bhose. Hän puhui naisille 
yrittäjyydestä, rohkeudesta lähteä yrittäjäksi, mentoroinnista sekä voimaannuttamisesta naisen 
näkökulmasta. Kaikki iltaan osallistuneet naiset pitivät illan puhujan puheesta ja saivat mukaansa 
uusia ajatuksia. Illan lopuksi kaikilla osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä hankkeen 
työryhmälle tai puhujalle, aikaa oli varattu myös verkostoitumiseen ja vapaaseen keskusteluun. 
Tapahtumaan osallistui 24 henkilö.  
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Follow us on Facebook! 

@winonline.eu  

Visit our website! 

https://winonline.training/ 

https://www.facebook.com/winonline.eu
https://www.facebook.com/winonline.eu
https://winonline.training/
https://winonline.training/

