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Viime syksynä forssalainen 
pienyrittäjä Henna Mäntymaa 
kuuli ystävältään Venla-valmen-
nuksesta. Pian sähköpostiin ki-
lahti myös valmennuksen esit-
telykirje. Mäntymaa päätti tart-
tua tarjottuun mahdollisuuteen 
ja ilmoittautui mukaan.

– Ennen valmennusta en ollut 
löytänyt itselleni sopivia myyn-
ti- ja markkinointikoulutuksia. 
Venla-hankkeessa minua innos-
ti se, että sen toteuttajana on 
ammattikorkeakoulu. Se an-
toi kuvan, että tässä mennään 
oikeasti oppija edellä, yrittäjä 
kertoo.  

Mäntymaa muistuttaa, että 
kivijalkaliikkeen yrittäjänä kou-
lutukseen lähteminen ei ole ai-
van yksinkertaista. Lähiopetus-
päivinä on mietittävä, kuka pi-
tää liikkeen ovet avoinna. Ven-
la-valmennuksen yksi keskeinen 
etu oli se, että lähipäivien lisäk-
si koulutukseen kuului paljon 
verkkotehtäviä ja -luentoja. 

PUOLEN VUODEN aikana Mänty-
maa on saanut uutta näkökul-
maa omaan liiketoimintaansa. 
Koulutuksen aikana hän on saa-
nut opiskelijapalautetta sosiaa-
lisen median kanavistaan sekä 
kuunnellut luentoja myynnin 
ja markkinoinnin monista eri 
teemoista. Erityisesti hän kai-
pasi uusia vinkkejä asiakashan-
kintaan. 

Vaikka Mäntymaan eläintar-
vikealan yritys DogFeelGood 
on toiminut Forssan keskus-

tassa jo kolme vuotta, valitet-
tavan usein yrittäjä törmää ky-
symykseen siitä, missä hänen 
yrityksensä sijaitsee. 

– Luentoja oli monesta eri ai-
heesta. Koen, että olen oppinut 
niistä jokaisesta ainakin yhden 
uuden asian, jota voin hyödyn-
tää omassa yrittäjä-arjessani, 
Mäntymaa pohtii. 

PARASTA Venla-valmennuk-
sessa on kuitenkin ollut ver-
kostoituminen, jonka ansiosta 
naisyrittäjät pääsivät hiomaan 
yhteistyökuvioita ja oppimaan 
toisiltaan uutta. 

Erityisesti koronakevään ai-
kana Mäntymaa koki, että yrit-
täjät kannustivat toisiaan ja et-
sivät yhdessä uusia ratkaisuja 
poikkeukselliseen tilanteeseen. 

Uusien kontaktien avulla 
DogFeelGoodissa järjestettiin 
myös kesäkuun alussa valmen-
nuksen innoittama tapahtuma. 

– Järjestimme yhdessä val-
mennuksessa mukana olevan 
hauholaisen eläinlääkäri Olga 

Kuksinan kanssa kanien jouk-
korokotuksen liikkeessäni. Se 
oli menestys, sillä päivän aika-
na rokotettiin yli 20 kania. Osa 
asiakkaista oli Porista ja Tampe-
reelta asti, yrittäjä toteaa. 

MÄNTYMAA AMPUU ALAS väit-
teen siitä, että naisyrittäjien 
olisi vaikeampi verkostoitua ja 
luoda yrittäjien välistä tukiverk-
koa. Hän katsoo, että loppujen 
lopuksi verkostoitumisen taito 
on yrittäjän persoonasta kiinni. 

– Olen itse ulospäin suuntau-
tunut ja sosiaalinen, joten mi-
nun on helppo etsiä itselleni 
mahdollisia yhteistyökumppa-

neita. Totta kai valmiit verkos-
tot tarjoavat suoria kontakte-
ja ja silloin etsimisen vaivalta 
pystyy välttymään, Mäntymaa 
pohtii. 

SYYSKUUSSA 2018 alkaneessa 
Venla-koulutuksessa on täl-
lä hetkellä mukana 17 valmen-
nettavaa. Se, kuinka aktiivinen 
koulutukseen liittyvien tehtävi-
en suhteen on, on jokaisen osal-
listujan päätettävissä. 

Valmennus on pyritty toteut-
tamaan kokonaisuudessaan 
yrittäjien ehdoilla. 

– Moni valmennettavista kai-
paa oppia markkinoinnin osa-

alueella. Tarkastelemme heidän 
kanssaan esimerkiksi palvelu-
muotoiluun liittyviä teemoja. 
Koulutusaiheet on valikoitu 
pitkälti valmennettavien tar-
peisiin sopiviksi, Venla-hank-
keen projektipäällikkö Marjo 
Vaalgamaa kertoo. 

Projektipäällikön mukaan 
koulutuksen tärkeimmät ta-
voitteet ovat tarjota naisyrit-
täjille vertaistukea, haastaa poh-
timaan liiketoiminnan kannal-
ta tärkeitä sisältöä ja kehittää 
omaa suunnitelmallisuutta.

Vaikka koulutus päättyy vuo-
den lopussa, mukaan pääsee 
edelleen. FL 

Verkostot ja 
vertaistuki 
parasta 
antia

●● Forssalainen yrittäjä  
Henna Mäntymaa lähti mukaan  
Venla-valmennukseen saadakseen 
uusia vinkkejä liiketoimintaansa. 

DogFeelGoodin yrittäjä Henna Mäntymaa osallistui Venla-valmennukseen, sillä hän toivoi saavansa uusia vinkkejä liiketoimintaansa. Yritys on toiminut Forssassa kolme vuotta. KUVA: Lassi Puhtimäki

”Kivijalkaliikkeen  
yrittäjänä koulutukseen 
lähteminen ei ole  
aivan yksinkertaista.  
Lähiopetuspäivinä on 
mietittävä, kuka pitää 
liikkeen ovet avoinna.”

HENNA MÄNTYMAA 
DogFeelGood-eläintarvikeliikkeen 
yrittäjä 


