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Miten johdan itseäni?
Toivo, tekeminen ja minä yrittäjänä

Ohjelma ti 21.9. klo 13-15

13.00 – 13.10    Tervetuloa Webinaariin, Tarja Kantola
13.10 – 13.25    Itseni johtaminen – virittävä paneeli 

Leena Unkari-Virtanen, Marjo Ruuti, 
Oskari Vesterinen ja Terja Patama

13.30 – 14.00    Yrittäjien mietteitä aiheesta
Keskustelua pienryhmissä  

14.00 – 14.10    Virikkeellinen tauko 
14.10 – 14.40    Pisaroita hankkeen toiminnallisista 

osioista 
14.45 – 15.00    Kurkkaus hankesivustoille ja tuleviin 

tapahtumiin 
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Paneelikeskustelu 
klo 13-10 – 13.25

Leena: Huomaa osaaminen!
Marjo: Oy Minä Ab 
Oskari: Kasvun mindset
Terja: Miten saan itsestäni irti?
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Yrittäjien mietteitä paneelin pohjalta  

Pienryhmäkeskustelu 
klo 13.30 – 13.50

Yhteinen keskustelu Chatin pohjalta
klo 13.50 – 14.00 (kukin ryhmä kiteyttää 
pohdintojaan yhteiseen Chatiin)
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Virikkeellinen tauko 
klo 13.30 – 13.40 

Hyvän mielen metsäkävely – Syksy
https://www.youtube.com/watch?v=DEUpOV3eSVU

6

https://www.youtube.com/watch?v=DEUpOV3eSVU


Pisaroita hankkeen toiminnallisista osioista
klo 14.15 – 14.45

Oskari: PostCrisis

Leena: PreCrisis

Marjo: UpCrisis

Päivi: InCrisis
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Miten johdan itseäni?
Toivo, tekeminen ja minä yrittäjänä

14.45 – 15.00    Kurkkaus hankesivustoille www.yrityshyva10.fi
ja tuleviin tapahtumiin 

Logoäänestys!
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Seuraava Toivo@Tee yhteinen tilaisuus

InCrisis –osion Tarinailta to 28.10. klo 18-20

Toivo@Tee kaikki osallistujat tervetulleita mukaan! 

Tarkempaa tietoa päivitetään www.yrityshyva10.fi
(Tapahtuu – Tulevat tapahtumat) 
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Toivo@Tee –hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on, että yrittäjänä saat Toivo@Teen myötä niin 
henkilökohtaista tukea kuin myös vertaisvoimaa  oman 
hyvinvointisi ja uusiutumisesi edistämiseen yrittäjänä. 

Hyvinvoinnin ja uusiutumisen edistäminen hahmotetaan 
hankkeessa kokonaisvaltaisesti yrittäjän, yrittäjyyden ja 
yrityksen nivoutuessa tiiviisti toisiinsa. 

Lähtökohtana on yrittäjän omien voimavarojen 
tunnistaminen ja vahvistaminen sekä muutoskyvykkyyden 
vahvistaminen.
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Yrittäjän polku Toivo@Tee -hankkeessa

Tarja 210921

1. NeedCamp
(Henkilökohtainen 

Teams-tapaaminen 
ilmoittautumisen jälkeen. 

Yrittäjän tilanteen ja 
tarpeiden kartoitus, polku 

hankkeessa; 
NeedCampin kutsuja 

yhteyshenkilönä 
alkuvaiheessa)

2. 
ActCamps

(4 vaihto-ehtoista, 
Yrittäjä voi osallistua 

yhteen tai useampaan, 
yhteen kerrallaan)

3. 
Hyvinvointi ja 

uusiutuminen  arjessa  
Mahdolliset uudet ’tilat’ 

kohtaamisille



Toiminnalliset Campit – ActCamps
Toivo@Tee -hankkeessa 

Tarja 210921

Hyvinvointi laaja-alaisena, yrittäjän ja 
yrityksen arjessa rakentuvana

Omien voimavarojen tunnistaminen, 
tiedostaminen ja vahvistaminen; oman 

toimijuuden vahvistaminen
Pystyvyysuskomusten ja ns. 
resilienssin vahvistaminen: 

selviytyminen myös vaikeista 
tilanteista

Oman uusiutumisen vahvistaminen
Vertaistuki

1. InCrisis
Camp

Pahasta paikasta 
uudistuviin 
tarinoihin 

(Metropolia)
2- UpCrisis

Camp
Yhdessä uutta 

kohti askel 
kerrallaan 
(Laurea)

3. PostCrisis
Camp

Kiihdyttäen
hallittuun
kasvuun
(Laurea)

4- PreCrisis
Camp

Varautumisen
keinoja

tulevaisuustasku
un

(Metropolia)



Tarja Kantola 210921

Hankkeen eteneminen 



Kiitos osallistumisestasi webinaariin!

14 Etunimi Sukunimi 23.9.2021


	��� �Miten johdan itseäni?  �Toivo, tekeminen ja minä yrittäjänä
	Toivo@Tee �Mikroyrittäjän hyvinvointi ja uusiutumisen mahdollisuudet kriisitilanteessa 
	Miten johdan itseäni?  �Toivo, tekeminen ja minä yrittäjänä
	�		Paneelikeskustelu �		klo 13-10 – 13.25���		Leena: 	Huomaa osaaminen! �		Marjo: 	Oy Minä Ab �		Oskari: 	Kasvun mindset�		Terja: 	  	Miten saan itsestäni irti?  ���
	�	Yrittäjien mietteitä paneelin pohjalta  �	�	Pienryhmäkeskustelu �	klo 13.30 – 13.50��			Yhteinen keskustelu Chatin pohjalta�			klo 13.50 – 14.00 (kukin ryhmä kiteyttää 			pohdintojaan yhteiseen Chatiin)���
	�		Virikkeellinen tauko �		klo 13.30 – 13.40 ��		Hyvän mielen metsäkävely – Syksy�https://www.youtube.com/watch?v=DEUpOV3eSVU������
	�	Pisaroita hankkeen toiminnallisista osioista�	klo 14.15 – 14.45�	�	Oskari: 	PostCrisis�	�	Leena: 	PreCrisis�	�	Marjo: 	UpCrisis��	Päivi: 	InCrisis���
	Miten johdan itseäni?  �Toivo, tekeminen ja minä yrittäjänä
	Seuraava Toivo@Tee yhteinen tilaisuus
	Toivo@Tee –hankkeen tavoitteet�
	Yrittäjän polku Toivo@Tee -hankkeessa
	Toiminnalliset Campit – ActCamps�Toivo@Tee -hankkeessa �
	Hankkeen eteneminen 
	�Kiitos osallistumisestasi webinaariin!

