NAISET TARVITSEVAT INNOVAATIOALAN
NEUVONTAA

QUIN-SUOMI ry:n mentoriryhmä ensikeksijänaisille

Erilaiset naishankkeet innovaatio-alalla ovat osoittaneet, että naisilla on ideankäsittelytaidoissa miehiä
heikommat valmiudet.
Onkin tärkeää tutustuttaa naiset hyviin ideankäsittelytapoihin osana yleisiä kansalaistaitoja.
Innovaatiot ovat haluttuja ja kilpailtuja, minkä takia
kyseessä on ”kova ala”, jolla tarvitaan riskinhallintaa.
Menestyäkseen alalla naiset tarvitsevat riittävät
perustaidot etenkin silloin, kun heillä ei ole omaa
aikaisempaa kokemusta alan problematiikassa.

Siru Hannula - Helsinki

Yrittäjänaisilla on ollut mentoritoimintaa, mutta se ei
ole koskenut keksintöjen kehittämistä innovaatioksi.
Yleinen innovaatiokoulutus ei ole huomioinut naisten
erikoistarpeita tällä alalla. Aiemmin meillä ei ole ollut
tarjolla mentoreiksi naisten innovaatioiden asiantuntijoita. Nyt on!
Kun halutaan lisätä naisten innovaatioita ja siihen
kuuluvaa yrittäjyyttä, yksi mahdollisuus on turvautua
kokeneiden asiantuntijanaisten neuvontaan.
Naistutkimuksen havainnot naisten oppimisesta ja
viestinnästä tukevat väitettä, että näitä edistävät, kun
naiset toimivat yhdessä. Silloin he tulevat paremmin
kuulluiksi.
QUIN-SUOMI ry:n mentoriryhmä toimii yleisesti
hyväksyttyjen mentoritoiminnan hyvien tapojen mukaan, salassapiovelvollisena, mitä tulee mentoroitavan luottamuksellisiin tietoihin.
Mentoriryhmä voi tarpeen tullen täydentää itseään
uusilla osaajilla.

palveluinnovaatioiden kehittäjä,
alusta- ja API-talouden asiantuntija
rahoituksen asiantuntija
Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Annika Kultavirta -Espoo

Sosiaalialan lehtori, innovaatio- ja palvelumuotoilukouluttaja/LAUREA ammattikorkeakoulu,
EIWIIN-kilpailun Special Recognition
“Capacity Building”- sarjassa (Italia 2017)
Idea-sarjan voitto Kuntaliiton lähipalvelukilpailussa (Helsinki 2015)
Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Sole Molander - Helsinki
Fil.tri, hyvinvointipalvelujen ja –teknologian
innovaatioita,
riippumaton ravintotutkija
Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

Eija Pessinen - Espoo

Sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, kätilö
”European Woman Inventor 2009”, (EIWIINpalkinto, Helsingissä)
Markkinoinnin Bachelor-tutkinto, Lontoo
2003
Mentoroinnut Suomessa yrittäjänaisia
Kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa, espanja

Asta Raami - Helsinki
Taiteen tohtori, intuitiotutkija, tietokirjailija,
intuitiokouluttaja, tutkii intuition roolia myös
osana keksintöjen syntyä,
Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

QUIN-SUOMI ry on pohjoismaisen QUIN- verkoston
(Quinnliga Uppfinnare i Norden) v. 2001 perustettu
Suomen yhdistys. Yhdistys on toteuttanut Suomessa
lukuisia innovatiivisten naisten hankkeita, joissa hyödynnetään kokeneiden innovaatioalan asiantuntijoiden tietoja.

Anne-Mari Rannamäe - Tallinna

LISÄTIETOJA
Quinfinland@gmail.com

Marja Tommila - Hämeenlinna

Koneinsinööri, kuvataiteilija, QUIN-ESTONIAverkoston perustaja ja puheenjohtaja, edistänyt naisten innovaatiotoimintaa Eestissä
vuodesta 2000, kansainvälisesti verkostoitunut innovatiivisten naisten piirissä,
Kielitaito: eesti, suomi, englanti, venäjä

Varatuomari, Properta Oy,
IPR-oikeuksien asiantuntija (patentit, mallit,
hyödyllisyysmallit, tavaramerkit, tekijänoikeudet)
Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

