
LÄHDE   VAIHTOON TUTUSTUMAAN HALUAMAASI TOIMINTAAN VIROSSA 
TAI LATVIASSA 
 

Hankkeen kautta kansainväliseen vaihtoon voivat hakeutua Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Keski-
Suomen (Viisari ry:n) alueilla maaseudulla toimivat pienyritykset tai yhdistykset, jotka tarjoavat tai 
suunnittelevat tarjoavansa paikallisia tuotteita tai palveluja, tuottavat paikallista ruokaa tai sen raaka- 
aineita, toimivat matkailualalla, toimivat käden töiden alalla, toimivat maatiloina, kyläkauppoina tai - 
puoteina tuottaen ja myyden paikallisia tuotteita tai palveluja. Mukaan yrittäjä voi ottaa myös 
toiminnasta kiinnostuneen nuoren! 

 

Hankkeen tarjonta 
Hankkeessa järjestetään koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksien lisäksi yrittäjävaihtoja sekä opinto- ja 
työpajamatkoja Viroon ja Latviaan.  
 
Hankkeen vaihtoihin osallistuvat sitoutuvat osallistumaan muutamiin hankkeessa järjestettäviin 
työpajoihin, joiden teemat palvelevat osallistujan tarpeita. 
 
Kuka voi osallistua? 
Esitteen alussa on listattuna toimialoja, joilla toimivat maaseudun pienyritykset ja palveluja tuottavat 
yhdistykset voivat osallistua vaihtoon.  
 

Opintomatkoilla ja työpajoissa puhutaan englantia, joten riittävä englanninkielentaito on tarpeen. 
Tapauskohtaisesti osapuolet voivat sopia vaihdosta myös ilman englanninkielentaitoa, mikäli löytyy 
jokin muu yhteinen kieli. 
 
Kiinnostuitko vaihdosta, mitä seuraavaksi? 
Hankkeeseen mukaan lähtevät toimijat esittelevät omaa toimintaansa kuvin ja lyhyellä tekstillä 
www.seic.ee/fi -verkkosivuilla. Ota yhteyttä alueesi koordinaattoriin sivuille rekisteröitymiseen 
liittyvissä asioissa.  
 

SEICin sivustolla on esiteltynä virolaisia ja latvialaisia yrityksiä, joista voit valita itsellesi sopivimman 
vaihtoparin – jos sellaista ei löydy, ole yhteydessä Heidi Hanséniin heidi.hansen@sepra.fi tai 044-
2774515, joka voi käy etsimään kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa sinulle sopivaa 



vaihtokohdetta. Sivuilla on myös muiden maiden yrityksiä, joihin toimijat voivat myös ottaa 
yhteyttä. Nämä eivät kuitenkaan ole mukana SEIC II hankkeessa, eli niihin tutustumaan haluavat 
toimijan on hoidettava kontaktointi itse, ja mahdollisuus käydä tutustumassa yritykseen on täysin 
toimijoiden kesken sovittava asia.  
 

Kun olet löytänyt mieleisen vaihtokumppanin hankkeen kohdemaasta, on aika järjestää 
vaihtomatka. Ota yhteyttä Heidiin, joka varmistaa, että valitsemasi toimija on vielä aktiivisesti 
mukana hankkeessa, ja valmis vastaanottamaan vaihtoon tulevan ’kollegan’ Suomesta. Sinulle 
kustannetaan matkat kotimaasta kohdemaahan, jonka jälkeen kohdemaan yrittäjä isännöi 
matkaasi. Vaihto toimii samalla periaatteella myös silloin, kun yrittäjä toisesta maasta tulee 
vaihtovierailulle suomalaiseen yritykseen, joten sinun tulee olla valmis myös isännöimään yksi 
vaihto, joko saman yrityksen edustajalle tai jonkun toisen. 
 

Vaihdossa tutustutaan kohdemaan yrittäjään ja yritystoimintaan. Samalla yrittäjät luovat tärkeitä 
verkostoja puolin ja toisin. 
 

 
   

 
heidi.hansen(at)sepra.fi 
puh. 044 277 4515 
www.sepra.fi  
 

heikki.heimala(at)leaderlansisaimaa.fi 
puh. 045 2149 412 
www.leaderlansisaimaa.fi  
 

marja.salonen(at)saarijarvi.fi 
puh. 0400 418 055 
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_viisari  
 

noora.harju(at)karkileader.fi 
puh. 050 351 8990 
www.karkileader.fi  
 

evita.reitti(at)pohjois-kymenkasvu.fi 
puh. 040 586 1134 
www.pohjois-kymenkasvu.fi 
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