
 



KOULUTUS  
23.08.2018 - 13:23 MENESTYJÄT 

ROIHU on the road! Pieksämäki, 
Mikkeli, Savonlinna… 
ROIHU-hankkeella vahvaa valmennustarjontaa Etelä-Savon pk-yrittäjille ja 
yrittäjyyttä harkitseville. Uutta yrittäjyyttä, sukupolvenvaihdoksia ja 
kansainvälisiä yrityksiä Etelä-Savosta leipovassa ROIHU-hankkeessa 
starttaavat nyt ensimmäiset uunituoreet valmennusohjelmat.  

–  Nyt käynnistyvistä ilta-aikaan sijoittuvista käytännönläheisistä 10 illan ohjelmista KIPINÄ 
on tarkoitettu yrittäjyyttä harkitseville ja ROIHU jo muutaman vuoden toimineille yrittäjille. 
Valmennukset tapahtuvat Pieksämäellä, Mikkelissä ja Savonlinnassa, kertoo hankkeen 
projektipäällikkö Johanna Koponen Xamkin Pienyrityskeskuksesta. 

– ROIHU palvelee kuitenkin koko maakuntaa, painottaa Koponen. – Vaikka aloitus tapahtuu 
kaupungeissa, toteutamme pienyrittäjien toiveiden mukaisia sopivia, kohdennettuja ja 
tarpeiden mukaan räätälöityjä ohjelmia tarvittaessa ihan kaikkialla Etelä-Savon alueella. 
Neuvotteluja onkin jo käynnissä monella taholla. 

Elokuussa hankkeessa ehti jo alkaa ”Tuotteista ja myy oma asiantuntijuutesi” 
valmennusohjelma ja vastaavantyyppinen seuraavakin on jo suunnitella. ROIHUn väki on 
myös ahkerasti mukana kaikissa isoissa tapahtumissa alueella, kuten muun muassa SYKE, 
Savonlinnan CAMOT-konferenssi, Nordic Business Forum striimaus Xamkin Mikkelin 
kampuksella sekä marraskuisella GEW-yrittäjyysviikolla. 

ROIHU – valmennusta, koulutusta ja sparrausta: 

KIPINÄ  – yrittäjyys mielessä! Tämä 10 illan tehovalmennus on juuri sinua varten, joka 
pohdit oman yrityksen perustamista. 

KIPINÄ-valmennus Pieksämäki 8.10.-26.11.2018 

KIPINÄ-valmennus Mikkeli ja Savonlinna – alkavat lokakuussa 2018, kts lisää 

ROIHU – yritystoiminta käynnissä! Tämä 10 illan tehovalmennus on kohdistettu jo toimiville 
yrityksille, jotka hakevat uutta potkua ja näkemystä tekemiseen. 

ROIHU-valmennus Pieksämäki 5.2.-13.3.2019 



ROIHU-valmennus Mikkeli ja Savonlinna käynnistyvät, kts lisää 

PIENYRITTÄJÄVALMENNUKSET käynnissä! 

Tuotteista ja myy oma asiantuntijuutesi 28.8.-3.10.2018 Mikkelissä. 

Tulossa 4 illan pienyrittäjävalmennuksia mm. kevytyrittäjyyden, sosiaalisen median ja 
yritystoiminnan hallitun päättämisen teemoista. 

START-UP valmennus starttaa loppuvuodesta 2018 Savonlinnassa 

Omistajanvaihdos-koulutus 2.10.2018 klo 17-20 Pieksämäki 

ROIHU on the Road – olemme mukana mm: 
4.9.2018 Yrittäjille suunnattu aamupalatilaisuus, Pieksämäki 
5.9.2018 SYKE2018  - erilainen työelämätapahtuma SaimaaStadiumilla 
13.9.2018 yrittäjä, sijoitusbloggaaja, näyttelijä Jasmin Hamid Pieksämäellä kertomassa 
naisyrittäjille säästämisestä ja sijoittamisesta 
19.-20.9.2018 CAMOT Savonlinna 
26.-27.9.2018 Nordic Business Forum livestream Mikkelin Xamkin kampuksella 
ke 26.9. tilassa D127 kello 12.00-19.30 
to 27.9. tilassa D128 kello 10.00-17.30 

kts ohjelma: https://www.nbforum.com/nbf2018/   
  

Roihun aluepäällikköinä toimivat tki-asiantuntija Tapu Holttinen Pieksämäellä ja Pasi 
Raikisto Savonlinnassa. Katso lisää: www.xamk.fi/roihu Seuraa somessa: #roihuhanke 

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää Roihun tarjoamista mahdollisuuksista! 
Johanna Koponen, +358 40 4875 111 johanna.koponen@xamk.fi  
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