
 

            

 

 

    

””””Minulle on myös entistä vahvemmin valjennut, että haaveet eivät ole Minulle on myös entistä vahvemmin valjennut, että haaveet eivät ole Minulle on myös entistä vahvemmin valjennut, että haaveet eivät ole Minulle on myös entistä vahvemmin valjennut, että haaveet eivät ole 

vain niissä kieriskelyä varten, vaan niitä saa ja pitääkin toteuttaa. vain niissä kieriskelyä varten, vaan niitä saa ja pitääkin toteuttaa. vain niissä kieriskelyä varten, vaan niitä saa ja pitääkin toteuttaa. vain niissä kieriskelyä varten, vaan niitä saa ja pitääkin toteuttaa. ----    ----    

Parin vuoden sisällä edessä oleva väitöskirjan jälkeinen aika ei enää ihan Parin vuoden sisällä edessä oleva väitöskirjan jälkeinen aika ei enää ihan Parin vuoden sisällä edessä oleva väitöskirjan jälkeinen aika ei enää ihan Parin vuoden sisällä edessä oleva väitöskirjan jälkeinen aika ei enää ihan 

joka päivä näytä putoamiselta mjoka päivä näytä putoamiselta mjoka päivä näytä putoamiselta mjoka päivä näytä putoamiselta mustaan kuiluun, vaan välillä myös ustaan kuiluun, vaan välillä myös ustaan kuiluun, vaan välillä myös ustaan kuiluun, vaan välillä myös 

hypyltä ylöspäin, jossa vain taivas on rajana.”hypyltä ylöspäin, jossa vain taivas on rajana.”hypyltä ylöspäin, jossa vain taivas on rajana.”hypyltä ylöspäin, jossa vain taivas on rajana.”    (YY(YY(YY(YY----koulutettava)koulutettava)koulutettava)koulutettava)    

        

Hei sinä ihmistieteiden tohtorikoulutettava tai tohtori,Hei sinä ihmistieteiden tohtorikoulutettava tai tohtori,Hei sinä ihmistieteiden tohtorikoulutettava tai tohtori,Hei sinä ihmistieteiden tohtorikoulutettava tai tohtori,    

Nyt on oikea aika tarttua tilaisuuteen ja miettiä Nyt on oikea aika tarttua tilaisuuteen ja miettiä Nyt on oikea aika tarttua tilaisuuteen ja miettiä Nyt on oikea aika tarttua tilaisuuteen ja miettiä 

tulevaisuuttatulevaisuuttatulevaisuuttatulevaisuuttasisisisi!!!!    

 

Oletko sinä ikinä miettinyt, mihin asiantuntijuutesi ja osaamisesi voisi taipua ja miten sitä voisi 

käyttää uusilla ja luovilla tavoilla? Yrittäjäksi Yliopistosta tarjoaa tiimiyrittäjyyskoulutusta 

ihmistieteiden eli humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, kasvatustieteiden sekä liikunta- ja 

terveystieteiden tiedekuntien tohtorikoulutettaville ja tohtoreille. Haku koulutukseen on auki!  

Hanke järjestää infotilaisuuden koulutuksesta 21.9. klo 12-14 Juomatehtaan salissa JT120. 

Ohjelmassa kahvin ja teen lisäksi:  

• Kirjailija TTUUOOMMAASS  KKYYRRÖÖ (mm. Mielensäpahoittaja-teos) ja etnologian tohtorikou-

lutettava, kirjallisuusagentti PPIIRRJJOO  RRAAUUTTIIAAIINNEENN (Moguli pr): Miksi lähdin 

yrittäjäksi? Tie yrittäjäksi – millaista on yrittäjän työ tai yrittäjämäinen työtapa. 

• Ensimmäisen ryhmän koulutettavat: tiimiyrittäjyyskoulutuksen kokemuksia. Miksi 

lähdin tiimiyrittäjyyskoulutukseen ja mitä hyötyä siitä oli? 

• Kouluttajat MMAATTTTII  HHIIRRVVAANNEENN (Humap Oy) ja JJAANNNNEE  RROOIIHHAA (Monkey Business): 

Mitä tiimiyrittäjyyskoulutus tarjoaa? Mitä koulutus pitää sisällään, millä tiellä se 

auttaa eteenpäin – miksi juuri sinun kannattaisi harkita osallistumista. 

    

~~~~Tervetuloa kuuntelemaan ja tutustumaan koulutukseen!Tervetuloa kuuntelemaan ja tutustumaan koulutukseen!Tervetuloa kuuntelemaan ja tutustumaan koulutukseen!Tervetuloa kuuntelemaan ja tutustumaan koulutukseen!~~~~    

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta löytyy hankkeen verkkosivuilta (http://yrittajaksiyliopistosta.jyu.fi), 

ja kysymyksiin tai muihin tiedusteluihin vastaa projektipäällikkö Heli Niskanen (heli.m.niskanen(at)jyu.fi). 

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamassa Euroopan Unionin / Euroopan Sosiaalirahaston hankkeessa edistetään 

ajatusta yrittäjämäisestä toiminnasta ja yrittäjyyden eri muodoista todellisena työllistymisvaihtoehtona.  


