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Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus edustaa Suomea v. 2010 Yrittävä Eurooppa 
kilpailussa 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut Osuustoimintakeskuksen edustamaan Suomea tämän vuoden Yrittä-
vä Eurooppa kilpailussa. Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus kilpailee sarjassa 5. Vastuullinen ja 
osallistava yrittäjyys. Osuustoimintaneuvonta osallistaa yrittäjyyteen myös niitä, joille työmarkkina-
aseman tai elämäntilanteen vuoksi yrittäjyys on luontevin vaihtoehto, mutta jotka eivät koe omia yrittä-
jäominaisuuksiaan vahvoiksi. Osuustoimintakeskus on kehittänyt neuvontamalliaan ja -käytäntöjään vuo-
desta 1998. Neuvonta kytkeytyy luontevasti osaksi sitä toimintaa, jota Euroopan Komissio suositteli vuonna 
2004 tiedonannossaan ”Osuuskuntien edistämisestä Euroopassa”. Yhteisöllisenä yritysmuotona osuuskunta 
tarjoaa turvatumman tavan toteuttaa yritystoimintaa. Pienyrittäjien yhteiset osuuskunnat tarjoavat tuki-
verkon myös mikroyrittäjille, jotka osuuskunnan jäseninä eivät ole yksin. Tampereen seudulla toteutettu 
palvelu on lisännyt voimakkaasti osuuskuntien perustamista. Osuuskuntamalli on ollut erityisesti naisyrit-
täjien suosiossa. 
 
Kilpailunkotisivu:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-
awards/participate/index_fi.htm 
 
Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Pertti Linkola, TEM, Pertti.Linkola@TEM.fi 

Innovatiivisia osuuskuntia palkitaan kunniakirjalla 

Osuustoimintakeskus juhlii 12-vuotista taipalettaan sekä ehdokkuuttaan Yrittävä Eurooppa kilpailussa 
12.2.2010. Tässä yhteydessä Osuustoimintakeskus huomioi kunniakirjalla viittä Pirkanmaalaista osuuskun-
taa, joiden toiminta on esimerkillistä ja muita kannustavaa. 
  
Kunniakirjan saavat Musiikkileikkikoulu Maija Salon toimintaa jatkanut Musiikkiosuuskunta Oktaavi, Nuuta-
järven lasikylän taidelasialan yrittäjien yhteinen osuuskunta Nuutajärven Galleria Osuuskunta NUGO, 
hammaslääkäreiden yritysten perustama Hämeen hammashoito osuuskunta, Rudolf Steiner –koulussa toi-
miva oppilasravintola Osuuskunta Tampereen Timjami sekä Käsi- ja taideteollisuus oppilaitos Ikatassa toi-
miva oppilaitososuuskunta Taidosto Osk.  
 
Kaikkia näitä osuuskuntia yhdistää innovatiivinen ja ennakkoluuloton toiminta ja näkemys yhteistyön mer-
kityksestä yritystoiminnassa.    
 
Juhlat järjestetään 12.2.2010 Finlaysonin palatsissa Tampereella. Tiedotusvälineet ovat tervetulleita juh-
lien viralliseen osuuteen 18.30-19.00. Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Niina Immonen p. 050-3950 111. 
Osuuskuntien www-sivut: www.nugo.fi, www.musiikkikoulu.net, www.ikata.fi, www.tampereensteiner-
koulu.fi  
 

Yhdessä yrittämään! –hanke käynnistynyt 

 
Yhdessä yrittämään! –hanke on osa Manner-Suomen ESR –ohjelman Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja 
työmarkkinoiden moottorina –ohjelmaa. Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus toteuttaa hanketta Työ- 
ja elinkeinoministeriön kehittämiskumppanina. Hankkeen tavoitteet liittyvät toisaalta osuustoiminnallisen 
yrittäjyyden edistämiseen ja toisaalta koko yhteisötalouden kentän tunnettuuden lisäämiseen ja sen po-
tentiaalien kartoittamiseen.  
 
Tavoitteena on varmistaa, että yritysneuvojat eri puolella Suomea osaavat neuvoa myös osuustoiminnalli-
seen yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Hankkeessa tuotetaan materiaalia, koulutusta ja tavoitetta tukevaa 
markkinointia ja viestintää. Hanke on avaamassa sivuston osoitteeseen www.yhteistoiminta.fi. Hanketta 
toteutetaan vuoden 2013 loppuun asti.   
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