Voimaa
eteenpäin!
Voimaa eteenpäin on maksuton matalan
kynnyksen rinnallakulkijapalvelu
yrityksille.

Palvelussa koronan johdosta merkittäviä haasteita
kohdanneet pienyritykset saavat asiantuntija-apua
henkilökohtaisesti.
Palveluun on mahdollista osallistua myös anonyymisti.
Voimaa eteenpäin tarjoaa kaksi erillistä palvelua:
- tuki taloustilanteen kartoittamiseen ja
mahdollinen sparraus liiketoiminnassa tai
yrityksen alasajossa
- tuki uusien liiketoimintamahdollisuuksien
pohdintaan

- tuki tilanteesta selviämiseen (työ- ja
toimintakykyyn liittyvä neuvonta ja keskusteluapu)
- yrittäjän työ- ja toimintakyvyn nostaminen

Kummassakin palvelussa tarjoamme tilanteesi ja toiveesi
mukaan henkilökohtaisen tapaamisen tai yhteydenoton
valmentajaan muulla tavoin sekä ryhmätapaamisia paikan
päällä tai verkossa. Voit itse valita, kehen valmentajistamme
otat yhteyttä, ja tarvittaessa pääset siirtymään myös toisen
asiantuntijan valmennettavaksi jouhevasti. Saat palvelua
myös tarvittaessa englannin kielellä.

Valmentajat
Heidi Alariesto, Nonna Group
Heidi Alariestolla on vahvat verkostot ja
verkostoitumistaidot. ”Osaan auttaa
löytämään uusia asiakkaita, kontakteja sekä
mahdollisia yhteistyökumppaneita.”
Liiketoimintaosaaminen sekä
henkilöstöjohtaminen ovat myös
vahvuuksia yli kymmenen vuoden
kokemuksella ohjelmisto -,
henkilöstöpalvelu- sekä sotealalla. Lisäksi
Heidillä on kokemusta palvelujen
tuotteistamisesta ja myynnin johtamisesta
erityisesti sosiaalisen median
hyödyntämisen saralla. ”Olen lisäksi ollut
sparraajana vuosien ajan, yrittäjien
olkapäänä sekä ideoiden
pallottelukaverina.”

Ari Saarela, Lappi Consulting Oy
Ari Saarelalla on Lappi Consulting Oy:n
toimitusjohtaja sekä yrityskonsultti.
Arilla on monipuolinen ja pitkäaikainen
kokemus liiketoiminnan kehittämisestä
lappilaisissa yrityksissä.
Kouluttamisalueiden vahvuuksina Arilla
on mm. liiketoiminnan kasvu ja
uudistaminen, toiminnan
vakauttaminen kriisitilanteissa ja
terveyttämispalvelut. Arin vahvuuksia
ovat myös johtaminen ja talous sekä
rahoitusosaaminen.

Valmentajat
Simo Arvi Alaruikka,
Cambio Solutions Ky
Simo Arvi Alaruikka Cambio Solutions
Ky:stä on yritysvalmentaja, joka on
erikoistunut mikro-, pieniin ja alkaviin
yrityksiin sekä kriisi- ja
muutosjohtamiseen. Simolla on yli 20
vuoden kokemus yritystoiminnan
kehittämisestä sekä esimiehenä
toimisesta, ja näillä alueilla hänellä on
pitkä koulutus- ja valmennuskokemus.

Paula Kähkönen,
Valmennustalo Tempo Oy
Paula on toiminut Lapissa yrittäjänä ja
henkilöstön kouluttajana, valmentajana ja
koutsina 15 vuoden ajan eri toimialoilla.
”Tuon aina myös verkosto-osaamiseni ja
sidosryhmätuntemukseni yrittäjälle
hyödyksi. Osaamiseni painottuu henkilöstöja rekrytointikysymyksiin, työkykyyn ja
jaksamiseen, kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin, konflikteissa tukemiseen,
muutosprosesseihin yrityksen strategia ja
rahoitus huomioiden sekä vuorovaikutuksen
ja työroolien kehittämiseen. ” Paulan
ohjauksessa voidaan käsitellä mm. seuraavia
teemoja: Miten pitää suunta, tavoite ja
tehtävät selkeinä muuttuneessa tilanteessa?

Näin pääset
mukaan
Ilmoittaudu mukaan Webropol-linkin kautta.
Palvelun aloitusaika ja kesto sovitaan erikseen,
palvelu kestää kuitenkin enintään 5 tuntia.
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