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KREATIVA KVINNOR
Funderar du på att starta eget eller är du redan företagare? Har du idéer
som du vill få respons på? Är du kvinna och bosatt i Åboland eller
Åboregionen? Om ditt svar på frågorna är ja, kan Kreativa kvinnor vara
någonting för dig.
Plattform för kvinnor
Under 2013 leder Centret för livslångt lärande projektet Kreativa
kvinnor för högre utbildade kvinnor som är företagare eller funderar på
att bli det. Utbildningsplanerare Nina Söderlund arbetar för tillfället
med att strukturera projektet, som inleds med en nordisk konferens om
kvinnligt företagande på Villa Lande i Kimito på kvinnodagen 8.3.2013.
– Kreativa kvinnor fungerar som en plattform för kvinnor som vill
utveckla en företagsidé eller diskutera företagande med andra i samma situation. Vi har träffar och
handledning på olika ställen runt om i Åboland, berättar Söderlund.
Ventilera och så frön
En av handledarna på kursen är Ester Miiros (bilden), konsult i kunskapsföretaget Sweet Ambition. Miiros
är själv en kreativ kvinnlig företagare, som bland annat var med och arrangerade den nordiska konferensen
”Att välja sin väg – Nordiska kvinnor om företagande, ledarskap och utveckling” i Mariehamn 2011.
Konferensen hade över 200 deltagare och bland föreläsarna fanns dåvarande president Tarja Halonen.
Miiros berättar att hon började planera konferensen genom att tänka stort: ”Vem skulle jag helst av allt vilja
ha som föreläsare på konferensen?” Ett av namnen var Tarja Halonen, och när Miiros väl hade bestämt sig
och lyckats engagera Halonen och flera andra kända namn fick hon jobba hårt för att arrangemangen skulle
lyckas.
– Men man måste inte alls förverkliga alla idéer. Mycket handlar om att få ventilera och så frön, varav några
kanske gror och växer upp medan andra inte gör det.
Inspireras till att tänka kreativt
För kvinnor med akademiska studier i bagaget kan det ibland vara svårt att släppa det akademiska och tänka
spontant och kreativt. Kreativa kvinnor erbjuder deltagarna stöd, handledning, personlig utveckling och
inspiration till att ge sig in i mansdominerade branscher, vilket ofta är en nödvändighet för kvinnor på
glesbygden. Söderlund och Miiros är överens om att det finns massor av företagsidéer man kunde
förverkliga i Åboland.
– Ibland kan det vara svårt att se vilka möjligheter som finns när man själv står nära dem. Men som Yngve
Bergqvist, grundaren av Icehotel i Jukkasjärvi säger: ”Gräv där du står”, poängterar Miirros.
Intresserad?
Om du är intresserad av att delta i Kreativa kvinnor kan du besöka projektets webbsida
http://www.abo.fi/kreativakvinnor/. Intresseanmälningar tas emot av Söderlund, Nina, tfn 050-527 8180.
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