Yhdessä yrittämään! –hanke, Pirkanmaan ELY-keskus, Tredea Oy sekä Pirkanmaan
Yrittäjät avaavat Pirkanmaan pk-yritysviikon seminaarilla

Modernit yhteistoiminnalliset strategiat
Aika

tiistai 25.5. klo 10 -16.00

Paikka

Pirkanmaan ELY-keskuksen TE-sali, Kauppakatu 4

Kenelle

Seminaari on tarkoitettu yritysten palvelu-, kehittämis- ja yhteistoimintaorganisaatioissa toimiville

Seminaari avaa pk-yritysviikon Pirkanmaalla. Euroopan pk-yritysviikko 25.5 – 1.6 toteutetaan koko Euroopan laajuisena kampanjana, jossa eri alueilla muistutetaan pk-yritysten
korvaamattomasta merkityksestä Euroopan taloudelle sekä informoidaan yrityksille tarjolla olevasta monipuolisesta tuesta. Kampanja ylläpitää keskustelua myös tuottavien
toimintatapojen ja yritysten toimintaympäristön kehittämisestä.
”Modernit yhteistoiminnalliset strategiat” – seminaarin taustalla on Yhdessä yrittämään!
–hanke. Hanketta toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö kehittämiskumppaninaan Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus. Yhä useammin pk-yrityksen menestyksen avain kiteytyy sanaan yhteistoiminta. Seminaarissa käsitellään yhteistoiminnan eri muotojen merkitystä yrityksille sekä yhteiskunnan ja yritysten vuorovaikutuksen etuja. Samalla annetaan käytännön vinkkejä siitä, miten uusia yhteistoiminnan muotoja hyödynnetään ja
miten perinteinenkin yhteistoiminta saa uusia sovellutuksia. Konkreettisena esimerkkinä
yhteistoiminnasta on osuustoiminnallinen yrittäjyys.
Seminaarin aikana Pirkanmaan ELY-keskus tarjoaa aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas on
omakustanteinen.
Seminaariin ilmoittautumiset osoitteeseen niina.immonen@osuustoimintakeskus.net.
Seminaarissa on paikkoja 80:lle osallistujalle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Seminaari on maksuton.
Lämpimästi tervetuloa mukaan yhteistoiminnan maailmaan!

Seminaarin ohjelma:
Päivän puheenjohtajana toimii erikoissuunnittelija Pertti Linkola, TEM
09.45 -10.00

Aamukahvit

10.00 -10.15

Tervetuloa Euroopan pk-yritysviikolle Pirkanmaalla
EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen, Tampereen ja Pirkanmaan EUtoimisto

10.15 -11.00

Yhteistoiminnan kulttuuriperusta yrityksissä
Teknologiajohtaja Tuomo Alasoini, TEKES

11.00 -11.45

Luovan hybriditalouden verkostot - uudet yhteisölliset toimintamuodot esimerkkinä Protomo-malli
Toimialajohtaja (ICT) Petri Räsänen, Hermia Oy

11.45 -12.45

Lounastauko

12.45 -13.45

Sosiaalinen media yhteistyön rakentajana
Tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos, Tampereen yliopisto

13.45 -14.00

Keskustelua sosiaalisen median mahdollisuuksista

14.00 -14.15

Iltapäiväkahvit

14.15 -15.00

Yhteistoiminnan strategiat yritystoiminnan edistämisessä – case
Tredea Oy
Toimitusjohtaja Ari Tuulentie, Tredea Oy

15.00 -15.20

0-5 vuotta toimineiden yritysten yhteistoimintatarpeet - miten palvelujärjestelmä vastaa
Tutkimusjohtaja Mikko Kesä, Innolink Research Oy

15.20 -15.45

Yhteistoiminnan edistämisen toimintamallit
Erikoissuunnittelija Pertti Linkola, TEM

15.45-16.00

Yhteistoiminta sujuu Pirkanmaalla – päivän yhteenveto
Työllisyys-, yrittäjyys- ja osaamisen vastuuyksikön päällikkö Erkki Lyden, Pirkanmaan ELY-keskus

