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Uusi Kipinä -yrittäjäkurssi nuorille järjestetään kesällä Turussa
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto järjestää kesällä 2021 Kipinä -yrittäjäkurssin 16–29-vuotiaille nuorille.
Kurssin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa nuoria oman yrityksen perustamisessa. Kurssilla tarjotaan
käytännön työkaluja sekä vinkkejä asiantuntijoilta ja toisilta yrittäjiltä, jotta oman yrityksen perustaminen
olisi jokaiselle mahdollisimman helppoa.
Kipinä -yrittäjäkurssin myötä haluamme liikemiesjärjestönä olla tukemassa nuoria ja yrittäjyyttä tässä
poikkeuksellisessa tilanteessa. Monet nuoret etsivät vielä kesäksi töitä, mutta samalla heillä voi olla ideoita
ja/tai osaamista, joka mahdollistaisi myös itsetyöllistymisen kesällä vaikkapa kevytyrittäjänä. Kurssille
etsitään innokkaita, motivoituneita ja idearikkaita nuoria, jotka ovat kiinnostuneita yrittämisestä. Kurssin
osallistujia tuetaan 400 euron stipendillä. Ohjelma on osallistujille maksuton.
Kurssi järjestetään Turussa Sinitaivassalilla 7.-19.6.2021. Mukaan kurssille otetaan 6–10 nuorta. Kurssille
voi osallistua yksin tai ryhmässä, vaikkapa ystävän kanssa. Nuoret valitaan hakemusten (hakuaika 5.-24.5.)
ja haastattelun perustella.
Kurssi käynnistyy Hyvän mielen aamiaistilaisuudella 7.6, jossa yrittäjillä ja nuorilla on mahdollisuus
verkostoitumiseen. Tilaisuus järjestetään hybriditapahtumana voimassa olevien rajoitusten mukaisesti.
Tilaisuudessa on puhumassa futuristi, tietokirjailija ja moniosaaja Perttu Pölönen aiheesta muutos ja
mahdollisuus. Koronaviruksen jälkeen maailma ei tule olemaan entisensä ja nyt vaaditaan rohkeutta tarttua
uuteen. Kriisi herkistää kasvulle ja avaa mahdollisuuksia. Toivomme tämän tilaisuuden inspiroivan ja
kannustavan yrittäjinä jo toimivia, mutta myös kurssin nuoria oman idean kehittämisessä kurssin aikana.
Tilaisuus on avoin kaikille yrittäjille ja yrittäjähenkisille sekä nuorille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Itse
kurssi huipentuu 19.6. järjestettävään Kipinä Areenan, jossa nuoret esittelevät oman yrityksensä tunnetuille
yrittäjille verkkotilaisuudessa. Lisätietoa kurssiohjelmasta: https://missionmen.fi/kurssi/ohjelma/
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto on Suomen vanhin kristillinen liikemiesjärjestö. Suomen Liikemiesten
Lähetysliitto ry (Missionmen) on liike-elämän palveluksessa olevien ihmisten henkistä ja hengellistä
hyvinvointia tukeva Suomen evankelisluterilaisen kirkon yhteydessä toimiva valtakunnallinen järjestö.
Keskeisinä sisältöalueina ovat osallistuminen ja kouluttaminen liike-elämän etiikkaan liittyvissä
kysymyksissä sekä globaalin vastuun kantaminen. Järjestömme tukee erityisesti naisten ja lasten koulutusta
ja työllistymistä kehittyvissä maissa.
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto järjestää kurssin yhteistyössä. Mukana mm. Turun Yrittäjät, Turun
alueen toisen asteen oppilaitokset, Siivouspalvelu Kota, Prafit Oy, Kaupallistajat Suomi Oy, Datahouse Oy
Lisätietoa ja hakuohjeet:
https://missionmen.fi/kurssi
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