Hei! (på svenska längre ner)
Welcome-hanke on tarkoitettu matkailyrittäjille ja muille alasta kiinnostuneille. Koulutuksien ja muiden
tilaisuuksien kautta, osallistujat kehittävät mm. digitaalisia taitoja, markkinointivalmiutta,
tuotteistamistaitoja sekä oppivat kestävästä matkailusta. Kevään aikana olemme jo pitäneet kolme
koulutuspäivää ja monta on vielä tulossa. Osallistuminen Welcome-hankkeen tilaisuuksiin on maksutonta ja
tämän sähköpostin saa vapaasti jakaa kaikille kiinnostuneille. Welcome-hankkeen rahoitus on saatu
Uudenmaan ELY-keskuksen maaseuturahastosta.
Tulevat Welcome-koulutukset pidetään etäkoulutuksina. Osallistujille lähetetään linkki ennen koulutusta,
ja sitä painamalla liityt koulutukseen. Huomaa että aika ja päivä ovat jossain tapauksissa muuttunut:
Tarinallistaminen, 31.3, klo 9.00-13.30
Kouluttaja: Anne Kalliomäki, Tarinakone
Lue lisää - https://novago.fi/hankkeet_yritysten_tueksi/
Kestävän matkailun teemapäivä on jaettu kahteen osaan. He jotka ovat jo ilmoittautuneet, saavat
automaattisesti osallistumislinkin molempiin etäkoulutuksiin.
Sateenkaarimatkailu, 16.4 klo 8.30-12.00
Kouluttaja: Hannu Medina, We Speak Gay Finland
Lue lisää - https://novago.fi/sateenkaarimatkailu16042020/
Esteettömyys, 29.4, klo 8.30-12.00
Kouluttaja: Jukka Parviainen, Ellare Oy
Lue lisää - https://novago.fi/esteettomyys29042020/
Mitä haluaisit oppia? Digikehittämistä? Nettisivuja? Hakukoneoptimointia? Tuotteistamista?
Markkinointia?... Kerro meille, niin voimme järjestää lisää etäkoulutuksia kevään aikana.

Novago Yrityskehitys Oy korottanut valmiuksia informoida ja neuvoa alueen yrityksiä, jotka kärsivät
tilausten vähentymisestä ja sen myötä koronaviruksen aiheuttamasta äkillisestä kassakriisistä. Tässä
poikkeuksellisessa tilanteessa on elinkeinosektorin näkökulmasta tärkeää, että annamme täyden tuen
yrityksille, jotta yksikään elinkelpoinen yritys ei ajautuisi konkurssiin. Toivomme, että yrittäjät eivät jää
yksin tilanteen kanssa vaan ottavat rohkeasti yhteyttä meihin. Novagon sivuille on myös koottu yrityksille
tärkeitä linkkejä - https://novago.fi/koronatietoayrityksille/. Novago on Hangon, Raaseporin, Inkoon,
Siuntion ja Lohjan yrityskehitysyhtiö. Oman alueen yrityskehitysyhtiö löydät täältä https://www.sekes.fi/jasenet/.

Business Finlandin uudet rahoitusmahdollisuudet! Rahoituspalvelut on tarkoitettu yrityksille, joiden
liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituspalvelujen asiakkaita ovat muun muassa matkailu,
matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen
toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. Rahoitusta voidaan myöntää myös
kotimarkkinoilla toimiville yrityksille. Valitettavasti rahoitukset eivät koske toiminimiyrittäjiä.
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Suomen Yrittäjät ovat laatineet kattavan materiaalipankin sivuilleen, josta löytyy yrittäjille tietoa
koronasta - https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle Yrittäjät ovat myös perustaneet
Facebookiin tukiryhmän pienille ja keskisuurille yrityksille sekä yksinyrittäjille. Yrittäjiä ovat vertaistuen
lisäksi tukemassa sekä lakineuvoja että terapeutti. Suomen Yrittäjät keskittää Facebookissa vastaamisensa
tähän ryhmään ja Facebook-seinällensä Suomen Yrittäjät. Vähemmän mutua, enemmän tietoa ja
välittämistä. Suomen Yrittäjien lakineuvoja vastaa kysymyksiin arkisin 15-20. Koronaviikkojen ajan ryhmää
moderoi kolme tuntia päivässä psykoterapeutti. - https://www.facebook.com/groups/ostapienelta/
Rural Finland II:n sivuille löytyy myös hyödyllisiä linkkejä matkailuyrittäjille http://ruralfinland.karelia.fi/ajankohtaista/8-ajankohtaista/63-vinkkejae-ja-linkkejae-matkailutoimijoillekoronavirustilanteeseen?fbclid=IwAR3JuVA7xBiSpvtPb4N6wxj_sRqVfd-Lats5CWEdAfzSFNPuDaoz9hXIJEU
Visit Finland kerää tietoa meneillään olevan koronaviruspandemian vaikutuksista suomalaisten
matkailualan yritysten ja organisaatioiden liiketoimintaan ja selvittää tarpeita tilannetta helpottavista
toimenpiteistä. Toivomme sinun vastaavan lyhyeen kyselyyn jotta he saavat mahdollisimman kattavan
kuvan tilanteen kehityksestä. Vastaamisaika on 27.3.2020 asti. Vastaaminen kestää arviolta 4 minuuttia.
Suora linkki kyselyyn - https://link.webropolsurveys.com/S/D1A1A38E8F7D05F8

Tätä sähköpostia saa vapaasti jakaa kaikille kiinnostuneille!

Terveisiä
Sandra & Taina

Hej!
Welcome-projektet finns till för turismföretagare och andra intresserade av branschen att utveckla sina
kunskaper inom bl.a. produktifiering, marknadsföring, digitala kunskaper samt hållbar utveckling. Vi har
redan tre utbildningsdagar bakom oss för detta år och många fler på kommande. Att delta i Welcomeprojektets utbildningar och andra tillställningar är avgiftsfritt och denna epost får gärna delas vidare till
sådana som kunde vara intresserade av att delta. Welcome-projektet får sin finansiering från Nylands NTMcentrals Landsbygdsfond.
Vi kommer att hålla våra kommande Welcome-utbildningar på distans. Man behöver inte något skilt
program för att delta. En länk skickas till alla deltagare innan utbildningen. Genom att trycka på den
ansluter man sig till utbildningen. Observera att tid och datum har ändrat i vissa fall:
Storytelling, 31.3, kl. 9.00-13.30
Utbildare: Anne Kalliomäki, Tarinakone
Läs mer här - https://novago.fi/sv/storytelling31032020/
Temadagen om hållbar utveckling delas upp på två olika tillfällen. De som redan anmält sig får automatiskt
deltagarlänken till båda distansutbildningarna.
Regnbågsturism, 16.4 kl. 8.30-12.00
Utildare: Hannu Medina, We Speak Gay Finland
Läs mer här - https://novago.fi/sv/regnbagsturism16042020/
Tillgänglighet, 29.4, kl. 8.30-12.00
Utbildare: Jukka Parviainen, Ellare Oy
Läs mer här - https://novago.fi/sv/esteettomyys29042020/
Vad vill ni lära er mera om? Digital utveckling? Nätsidor? Sökmotoroptimering? Produktifiering?... Berätta,
så kan vi ordna fler distansutbildningar under våren!

Novago Företagsutveckling Ab har gått in för högre beredskap gällande rådgivning åt företag i området
som lider av effekterna som Corona-viruset för med sig. Under dessa exceptionella förhållanden är det
viktigt att inget livskraftigt företag går omkull. Vi önskar att ingen företagare lämnas ensam med sina
problem utan tar kontakt med oss! På Novagos sidor har vi också samlat ihop viktiga länkar för företagen https://novago.fi/koronatietoayrityksille/. Novago är Hangös, Raseborgs, Ingås, Sjundeås och Lojos
företagsutvecklingsbolag. Det egna områdets företagsutvecklingsbolag hittar du här https://www.sekes.fi/jasenet/.

Business Finland har två nya företagsstöd! Dessa är avsedda för små och medelstora företag vars
affärsverksamhet påverkas negativt av coronavirussituationen. Finansieringstjänsternas kunder är bland
annat turism, binäringar för turism, de kreativa branscherna och scenbranscherna samt samtliga branscher
vars underleverantörskedjor har påverkats eller påverkas av coronavirussituationen. Tyvärr gäller ej dessa
stöd för enskilda näringsidkare. https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandskakunder/tjanster/finansiering/finansiering-for-interferenssituationen/

Företagarna i Finland har samlat ihop en omfattande materialbank på sina sidor med info och material för
företag som råkat i knipa pga koronakrisen. Sidan hittar ni här - https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikkikoronasta-yrittajalle Företagarna har också grundat en stödgrupp på Facebook. Här kan du få svar på
frågor, också juridiska och få stöd av andra företagare. Gruppen modereras också av en psykoterapeut
under tre timmar varje dag. Du behöver inte vara medlem i en företagarförening för att få vara med.
Gruppen heter Yrittäjät #ostapieneltä och du hittar den här https://www.facebook.com/groups/ostapienelta/
Rural Finland II har också samlat en hel del nyttiga länkar för turismföretag http://ruralfinland.karelia.fi/ajankohtaista/8-ajankohtaista/63-vinkkejae-ja-linkkejae-matkailutoimijoillekoronavirustilanteeseen?fbclid=IwAR3JuVA7xBiSpvtPb4N6wxj_sRqVfd-Lats5CWEdAfzSFNPuDaoz9hXIJEU
Visit Finland samlar information om hurdana effekter den pågående koronaviruspandemin har på
finländska turistföretags och -organisationers verksamhet. De behöver denna information för att kunna
identifierar behov av åtgärder för att underlätta situationen. Vi hoppas att du svarar på den korta
undersökningen så de får en fullständig bild av situationen. Svarstid har man till 27.3.2020. Det tar cirka 4
minuter att svara. Undersökningen hittar ni här - https://link.webropolsurveys.com/S/D1A1A38E8F7D05F8
Detta mail får gärna delas vidare till alla intresserade!

Hälsningar
Sandra & Taina

