QUIN-SUOMI ry:n
mentoriryhmä

NAISET TARVITSEVAT ROHKAISUA JA
TUKEA KEKSINTÖJENSÄ EDISTÄMISEEN
Naisten tietotaidolla on ollut tärkeä rooli uuden keksimisessä ja innovaatioiden synnyssä läpi historian. Monet heidän keksinnöistään ovat sosiaalisia innovaatioita ja vaikuttavat meidän kaikkien hyvinvointiin.
Innovaatiot ovat haluttuja ja kilpailtuja, minkä takia kyseessä on ”kova ala”. Keksijöinä naiset kohtaavat usein
vähättelevää suhtautumista sekä keksijyyteensä että
keksintöihinsä liittyen.
Naiset ovat maltillisempia riskinottajia kuin miehet, ja
jäävät myös helpommin miesvaltaisten keksijäverkostojen ulkopuolelle. Niinpä naisten ideat, osaaminen ja
keksinnöt jäävät liian usein piiloon. He tarvitsevat tukea
ja rohkaisua arvokkaiden ideoidensa edistämiseksi
keksinnöiksi ja innovaatioiksi.
Menestykseen tarvitaan riittävät perustaidot niin ideankäsittelystä, riskinhallinnasta, rahoituksesta kuin tuotteistuksestakin – etenkin silloin, jos ei ole omaa
aikaisempaa kokemusta alan problematiikasta ja ideoiden edistämisestä käytännössä.
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!
QUIN-SUOMI ry:n mentoriryhmä tukee naisten innovaatioita ja tarjoaa kokeneiden asiantuntijanaisten neuvontaa. Kun naiset toimivat yhdessä, he tulevat
paremmin kuulluiksi. QUIN-SUOMI ry toimii yleisesti
hyväksyttyjen mentoritoiminnan hyvien tapojen mukaan. Noudatamme salassapitovelvollisuutta liittyen
ideaan, keksintöön ja muihin mentoroitavan luottamuksellisiin tietoihin. Mentoriryhmä täydentää itseään jatkuvasti uusilla osaajilla.

QUIN-SUOMI ry on pohjoismaisen
QUIN-verkoston (Quinnliga Uppfinnare i Norden)
vuonna 2001 perustettu Suomen yhdistys.
Yhdistys on toteuttanut Suomessa lukuisia innovatiivisten naisten hankkeita, joissa hyödynnetään
kokeneiden innovaatioalan asiantuntijoiden tietoja.
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Siru Hannula - Helsinki
Palvelumuotoilija, finanssi-,
sosiaali– ja terveysalan asiakaslähtöisten palveluinnovaatioiden asiantuntija.
Kielitaito: suomi, ruotsi,
englanti
Annika Kultavirta - Espoo
Sosiaalialan lehtori, LaureaAMK; mm. hyvinvointipalvelujen innovatiivinen kehittäminen. Väitöskirjatutkija;
lasten hyvinvointi. Special
Recognition Capacity Building (EIWIIN-palkinto, Bari
2017). Lähipalvelu-kilpailu
Idea-sarjan voitto (Kuntaliitto, Hki 2015) Kielitaito:
suomi, ruotsi, englanti
Eija Pessinen - Espoo
Sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, kätilö. BA (markkinointi), Lontoo. European
Woman Inventor 2009
(EIWIIN-palkinto, Helsinki)
Mentoroinut yrittäjänaisia.
Kielet: suomi, ruotsi,
englanti, saksa, espanja

Asta Raami - Helsinki
Taiteen tohtori, intuitiotutkija, tietokirjailija, kouluttaja.
Tutkii ja kouluttaa luovuuden ja intuition hyödyntämisen teemoista, myös osana
keksintöjen syntyä. Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti
Anne-Mari Rannamäe
- Tallinna
Koneinsinööri, kuvataiteilija,
QUIN-Estonia-verkoston perustaja ja puheenjohtaja.
Edistänyt naisten innovaatiotoimintaa Eestissä vuodesta
2000. Kansainvälisesti verkostoitunut innovatiivisten
naisten piirissä.

QUIN-SUOMI ry

Toivotamme innovatiiviset naiset ja heidän tukijansa
tervetulleiksi yhdistyksemme jäseniksi!

innovatiivisten naisten
nostetta maailmalle
vuodesta 2001

Lisätietoja: quinfinland@gmail.com

a

