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Elokuussa on Yrittäjäporukalla risteilty ja tutustuttu Haminan linnoitukseen. Kiitos kaikille osallistuneille mukavista
hetkistä. Nyt on edessä sitten jo syyskuu ja syksy alkoikin säiden muutoksen suhteen nopeasti! Illat pimenevät ja
villasukkia on jo korista kaivettu. Syyskuun aloittaa Lähilauantai jonka jälkeen juhlistetaan Yrittäjän päivää, jota on
muuten vietetty vuodesta 1997 lähtien. Haminassa meillä on seuraavaksi ohjelmassa Yrittäjän Päivän seminaari,
johon vielä ehdit ilmoittautua. Tästä kirjeestä löydät myös paljon muuta koulutusta ja tapahtumaa, nyt ei tarvitse kuin
valita parhaat päältä. 
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Xamk on tärkeä kampuskaupunkien aluekehittäjä, ja saamme yrityksiltä yhteydenottoja joka päivä.
Työelämäkoordinaattorina toimin yritysten ensisijaisena yhteyshenkilönä, ja ohjaan harjoittelupaikkoja, opintoprojekteja
ja opinnäyteaiheita eteenpäin opetukseen. Yritysten toimeksiannoista on suuri hyöty opiskelijoillemme; on aina
rikastuttavampaa päästä tekemään ”oikeaa” projektia, opettajan keksimän teoreettisen aiheen sijaan. Olen iloinen, että
yritykset kokevat opiskelijayhteistyön olevan yhtä hedelmällistä myös heille. Jokainen yrityskumppanimme voikin
ylpeästi sanoa olevansa osa opiskelijan matkaa oman alansa ammattilaiseksi. Kiitos siitä kuuluu myös teille yrittäjille!
Lisätietoa yritysyhteystyöstä voit lukea täältä Opiskelijat työelämää kehittämässä - Xamk

Työnkuvani jakautuu työelämän koordinoinnin ja alumnityön välille. Alumnitoiminta ja sen tuoma yhteisöllisyys on
tärkeä osa jokaisen korkeakoulun toimintaa. Xamk haluaa osaltaan kehittää omaa alumnitoimintaansa ja tuoda
lisätunnettuutta myös itse alumnityöhön. Xamkin alumnina pidän tärkeänä, että yhteisiä verkostoja tarjotaan ja
ylläpidetään myös valmistumisen jälkeen. Alumnitoiminta auttaa myös opiskelijoitamme; kun opiskelija tapaa oman
alansa alumnin, joka on työllistynyt juuri ”oikeaan paikkaan”, antaa se myös opiskelijalle itsetuntoa ja uskoa tulevaan.
Alumnityö on voimavara monessa suhteessa, ja toivon saavani kehittää sitä vieläkin vahvemmaksi yhdessä Xamkin
kanssa. Xamkin alumnitoiminnasta lisää Alumnitoiminta - Xamk

Mukavaa syksyn alkua kaikille!

Yt. Laura

 

Laura Häkkinen
Alumni- ja työelämäkoordinaattori
Xentre – Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö
+35850 468 8082
laura.hakkinen@xamk.fi

 

Tervehdys kaikille!

Olen Laura Häkkinen ja aloitin Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulussa alumni- ja
työelämäkoordinaattorina 1.8. alkaen. Ennen uutta
rooliani, olen kerennyt toimia TKI-puolellamme jo
muutamia vuosia muun muassa asiantuntijan ja
projektipäällikön rooleissa. Xamkissa työni on usein
keskittynyt opiskelijayrittäjyyden eri tukitoimiin,
tapahtumien järjestämiseen sekä opiskelijoiden ja
yritysten rajapinnassa työskentelyyn, joten työni alumni-
ja työelämäkoordinaattorina tuntui luonnolliselta ja
mieluisalta jatkumolta.

 
 

 
 

Ostetaan läheltä ja tuetaan
paikallista!

Syyskuun alussa vietetään taas valtakunnallista
Lähilauantaita. Päivän tarkoitus on tukea paikallista
yrittäjyyttä ja muistuttaa siitä, miten tärkeää on, että
oman kotikunnan tai -kaupungin tarjolla olevat palvelut
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Kesäkuulumisia ja Valojen yö -tapahtumainfo yrittäjille ke 7.9.2022 
Kaupungin matkailu- ja yhteyspäällikkö Marika Auvinen pitää keskiviikkona 7.9. klo 17 verkkoinfon kulttuurituottaja
Henni Kirin kanssa. Verkkotapaamisessa käymme lyhyesti läpi menneen kesän sekä käymme läpi Valojen yö -
tapahtumakokonaisuuden myyjien ja yrittäjien näkökulmasta. Google Meetiin pääset liittymään TÄSTÄ.

 

 

 

Valojen yö Haminassa 16.-17.9.2022
Valojen yö -tapahtumaa vietetään tänä vuonna kahtena päivänä, perjantaina ja lauantaina. Miten olet tuolloin auki ja
tarjoaako yrityksesi jotain erikoista kyseisinä päivinä? Huom, lauantaina 17.9. tulee Haminaan myös risteilijä joka on
maissa noin klo 12-20.

Kaupungilta on tullut pyyntö vastata kyselyyn 2.9. mennessä, niin he saavat tuotantotiimille kokooon yhteen kaikki
oheistapahtumat ja tiedämme näin myös mainita oheispalveluista ja aukioloajaoista esimerkiksi tapahtuman
verkkosivuilla. Ilmoita poikkeusaukioloajoista tapahtuman aikana alla olevan kyselyn avulla TÄSTÄ

Myyntipaikat  Valojen yö -tapahtumassa 

säilyvät lähellä myös tulevaisuudessa. Lauantaina 3.9.
laitetaan siis ostohousut jalkaan, ovipumput laulamaan
ja kassakoneet kilisemään ja suunnataan ostoksille
lähiseudun pieniin yrityksiin. LUE LISÄÄ

 
 
 

 
 

Yrittäjän Päivän seminaari 8.9.
Ilmoittaudu nyt! 

Haminan Yrittäjät yhteistyössä Haminan kaupungin
kanssa järjestävät perinteisen Yrittäjän Päivän
seminaarin Raatihuoneella 8.9. klo 13-17. Katso
ohjelma ja ilmoittaudu viimeistään 5.9. TÄSTÄ
LINKISTÄ

                                   Kuva:Haminan Kaupunki
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Myyntialueet tulevat olemaan Hamina Bastioni, Raatihuoneentori, Fredrikinkatu, Kesäpuiston myyntialue
(Isoympyräkatu torin kulmalta Raittiustalolle) sekä kauppatori. Myyntipaikat sijoitellaan myyntipisteen tarpeiden,
tuotteiden ja koon mukaan elokuun aikana. Mikäli myyjällä ei ole omaa telttaa tai muuta myyntikojua, pieniä
myyntipisteitä voidaan kaupungin toimesta järjestää. Varaa oma, maksuton myyntipaikkasi lomakkeen avulla, joka
löytyy tapahtuman verkkosivuilta.

 

 

Hyödynnä Cursorin osaamista!
Ovatko yrityksesi digityökalut kunnossa, taipuuko osaaminen Linkkarin ja Tuben parhaaseen hyödyntämiseen? Entäs
ihan perinteinen kannattavuuslaskenta tai muut talouden työkalut? Cursorin koulutuskalenterista löydät monenlaista
koulutusta ja mikäli ajankohdat eivät sovi kalenteriin, niin lähes kaikista on saatavilla tallenteet, joihin voit palata
sopivana ajankohtana. Koulutuskalenteriin pääset TÄSTÄ. Ja jos et vielä tiennyt, niin Cursorin yritysneuvojia voit
tavata myös Haminassa, kaupungintalon toimitiloissa. Yhteystiedot ja ajanvarauksen löydät TÄSTÄ.

 

 
 
 

 
 

Aamukahvia tarjolla
energianeuvonnan merkeissä
22.9.
Tule mukaan verkostoitumaan, kuulemaan ja
keskustelemaan, miten Kymenlaaksossa voidaan
osallistua valtakunnalliseen Energiansäästö-
kampanjaan. Kerromme ajankohtaisista ja
Kymenlaaksoa koskettavista energia-asioista
paikallisten organisaatioiden toimesta. 30 ensimmäistä
mahtuu mukaan. Ilmoittaudu viimeistään 15.9. LUE
LISÄÄ
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                                                                                            Kuva: Haminan Kaupunki/ Taina Värri

Oppisopimuskoulutusta ilmastonmuutokseen ja uusien
liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen!
lImastonmuutos-Inno -valmennusohjelmaan osallistumalla olet kehityksen aallonharjalla rakentamassa uusia
liiketoimintamahdollisuuksia, kehittämässä palveluinnovaatioita ja kasvattamassa verkostoyhteistyötä luonnonvara- ja
ympäristöalalle. Tuotteistat organisaation palveluita palvelumuotoilun keinoin, pilotoit ja viet uudet palvelut käytäntöön.
Seuraava yrittäjälle maksuton koulutus alkaa 3.10. Lue lisää TÄSTÄ ja ilmoittautumislinkin löydät TÄSTÄ.

 

Löytyisikö yrityksestäsi TET-harjoittelupaikka
koululaiselle?

Nyt olisi mahdollisuus tarjota nuorelle kurkistus yrittäjyyteen tai ylipäätään työhön toimialallasi. TET-jaksot ovat osa
perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja harjoittelupaikkoja tarvitaan. Haminan yläkoulujen opinto-ohjaajilta tuli tiedote
lukuvuoden TET-jaksoista nyt jo hyvissä ajoin, jotta yritykset työelämään tutustujiin osaisivat varautua. Haminan
yläkoulujen TET-viikot ovat tänä lukuvuonna seuraavasti:

 vko 47 Pappilansalmi ja Vehkalahti 

vko 16 Pappilansalmi

vko 17 Vehkalahti

vko 21 ja puolet vkosta 22 Pappilansalmi 
vko 21 Vehkalahti

Jos tiedät jo tässä vaiheessa, että yrityksesi voisi tarjota paikan työelämään tutustujalle, voit olla yhteydessä Jutta
Vahvaseen +358408370152 jutta.vahvanen@hamina.fi
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© Haminan Yrittäjät
 haminan@yrittajat.fi

 
Tämä on Haminan Yrittäjien jäsenyrityksilleen lähettämä uutiskirje. Vastaanottajatiedot perustuvat

jäsenrekisteriin. Voit muokata markkinointi- ja viestintäasetuksiasi jäsenportaalissamme.
 

Tutustu jäsenrekisterin tietosuojaselosteeseen.
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