Innotutka

-valmennus
6.9.2022–14.4.2023
Turku AMK EduCity / SparkUp / Online

Yrittäjien kestävillä innovaatioilla menestystä muuttuneissa olosuhteissa
Kuinka menestyt tulevaisuuden muutoksissa? Miten otat ympäristöystävällisen näkökulman
käytäntöön? Tarvitsetko tukea uudistumiseen? Haluatko tehdä yhteistyötä muiden alojen
yrittäjien kanssa?
Valmennus on suunnattu matkailu-, kauppa- ja palvelualoilla, majoitus- ja ravintolasektorilla sekä kulttuuri- ja
tapahtumatuotannossa toimiville mikro- ja pk-yrittäjille. Valmennuksessa sinun on mahdollista kehittää yritystäsi ja
osaamistasi innovoinnin, ennakoinnin ja kestävän kehityksen periaatteiden avulla.
Valmennus koostuu innovointiosioista (foorumit ja kohtaamiset) sekä asiantuntija-alustuksista ja Ideasta käytäntöön
-työpajoista. Valmennuksen huipentuessa osallistujien yrityksillä on mahdollisuus testata uusia tuoteaihioita yhdessä
toisten yrittäjien kanssa hankkeen kautta organisoitavissa yhteistyötapahtumissa.
Valmennus järjestetään yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Suomen Humanistisen ammattikorkeakoulun ja
Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa. Valmennus toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun
tiloissa.

Ilmoittaudu mukaan!
lyyti.fi/reg/innotutka-valmennus-syksy2022
Koulutus on osallistujalle maksuton.

Lisätiedot
Sari Asteljoki

Marita Nummi-Wikström

sari.asteljoki@turkuamk.fi
p. 044 907 5455

marita.nummi-wikstrom@turkuamk.fi
p. 040 355 0171

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Asiakaspolku-esimerkki
Suosittelemme osallistumaan ensin foorumiin, sen jälkeen kohtaamiseen ja työpajaan
sekä kaikkiin asiantuntija-alustuksiin.

Aloituskerta ti 6.9.2022
Kartoita mahdollisuutesi

Foorumi

Yrityksen toimeksiannot sparraustiimille > Uudet ideat yrittäjälle

Asiantuntijaluennot (online)

Eri teemoja, katso ohjelma

Kohtaaminen

Yrityksen tarpeista lähtevä sparraus > Uudet ideat > Keskustelu
toisten yritysten ja asiantuntijoiden kanssa

Asiantuntijaluennot (online)

Eri teemoja, katso ohjelma

Ideasta käytäntöön -työpaja

Ideasta käytäntöön > Uudet/parannetut palvelut/tuotteet

Asiantuntijaluennot (online)
Eri teemoja, katso ohjelma

Ideoita yrityksen uudistamiseen ja nopeisiin kokeiluihin
Innovoinnin ja ennakoinnin menetelmiä käyttöön yrityksesi hyväksi
Ennakointitietoa ja laajempia näkökulmia kestävään kehitykseen
Innostuksen kehittää uusia kokeiltavia palveluita
Mahdollisuuden kehittää ideoitasi yhdessä muiden yrittäjien kanssa
Mahdollisuuden kokeilla ideoita jo olemassa olevissa tapahtumissa

Valmennuksen
sisältö ja aikataulu
Foorumiin yritys antaa toimeksiantoja sparrausryhmän työstettäväksi ja yritys saa paljon ideoita yrityksen
kehittämiseksi. Yritykset esittelevät toimeksiantonsa päivän aluksi ja kuulevat tuloksista päivän lopuksi. Yrittäjät
osallistuvat foorumiin verkon välityksellä. Yritys ilmoittautuu yhteen Foorumiin.
Kohtaamisissa yrittäjät kertovat yrityksensä tarpeista ja sparrausryhmä tukee yrittäjää innovoimaan uutta toimintaa.
Tavoitteena on verkostoitua ja benchmarkata toisten yritysten kanssa. Avoin kaikille yrittäjille. Voidaan toteuttaa
tarvittaessa etänä.
Ideasta käytäntöön -työpajoissa yritykset pääsevät yhdessä tai erikseen kokeilemaan ja kehittelemään Innotutkassa
syntyneiden ideoiden pohjalta palvelukonsepteja asiantuntijoiden tuella. Innovoinnin kohteena on se, miten
olemassa olevissa tapahtumissa tai kohteissa, esimerkiksi Turun kaupungin tapahtumissa, yritys voi testata uusia
ideoita käytännössä.
Asiantuntija-alustukset eri teemoista. Toteutetaan etänä.
Ohjaus- ja konsultointiosuudessa paneudutaan kunkin idean yksityiskohtaisempaan kehittämiseen ja nämä ajat
sovitaan erikseen.

Ti 6.9. klo 16–19
			

Aloituskerta: Kartoita mahdollisuutesi
Turku AMK

Foorumit
Online

Ke 21.9. klo 8.30–16.30 Foorumi
To 13.10. klo 8.30–16.30 Foorumi
Ke 2.11. klo 8.30–16.30 Foorumi
To 1.12. klo 8.30–16.30 Foorumi
Ke 11.1. klo 8.30–16.30 Foorumi

Kohtaamiset
Turku AMK

Ti 27.9. klo 15–19

Kohtaaminen

To 27.10. klo 17–21

Kohtaaminen

Ke 9.11. klo 15–19

Kohtaaminen

Ke 7.12. klo 15–19

Kohtaaminen

To 26.1. klo 17–21

Kohtaaminen

To 2.3. klo 15–19

Kohtaaminen

Ke 22.3. klo 15–19

Kohtaaminen

Ideasta käytäntöön -työpajat
SparkUp

Ma 10.10. klo 14–19.30 1. Työpaja
To 17.11. klo 14–20

2. Työpaja

To 2.2. klo 14–20

3. Työpaja

xx			
			

4. Työpaja - konkreettinen tapahtumapäivä, päivämäärä avoin,
sovitaan mukaan tulevien yrittäjien kanssa

Asiantuntija-alustukset
Online

Ke 14.9. klo 14–17

Teema: Luovat menetelmät innovaatiotoiminnassa

Ti 4.10. klo 14–17
			

Teema: Tulevaisuusajattelu ja ennakointitiedon hyödyntäminen
yritysten kehittämistoiminnassa

Ti 22.11. klo 14–17

Teema: Innovatiivinen markkinointiviestintä ja saavutettavuus

Ti 17.1. klo 14–17

Teema: Innovatiivisuus tapahtumien turvallisuudessa

Ti 31.1. klo 14–17

Teema: Tarinallistaminen liiketoiminnassa

Ti 7.2. klo 14–17

Teema: Tulevaisuuden tuotteiden ja palveluiden ideoimispaja

Ti 28.2. klo 14–17

Teema: Tulevaisuuden työ ja osaamiset

Teema: Kestävää ja resurssiviisasta yritystoimintaa/kestävä kehitys osana 		
Ke 8.3. klo 14–17
			 kehittämistoimintaa
Ti 4.4. klo 14–17

Teema: Monikulttuurisuus yritysten kehittämistoiminnassa

Valmennuksen päätös, arviointi, tulokset
To 13.4. klo 16–19
			 Turku AMK

Kaikki oikeudet pidätetään. Aikataulumuutokset mahdollisia. Päivitetty 30.3.2022

Ti 25.10. klo 14–17
Teema: Innovatiivinen palvelumuotoilu - asiakaskokemuksen
			 johtaminen

