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Yhdessä yrittämään! – osuustoiminnan superpäivä 27.3.2012 
 
Yhdessä yrittämään! -hanke juhlistaa YK:n nimeämää osuustoiminnan vuotta järjestämällä 
osuustoiminnallisen yrittäjyyden superpäivän. Päivä rakentuu kolmesta seminaariosuudesta. 

 
Klo 9:00 – 11:30  Osuuskuntien perustamisneuvonta 
 
Koulutus on suunnattu Yhdessä yrittämään! –hankkeen yhteyshenkilöille. Koulutukseen ovat tervetulleita 
myös muut yritysneuvojat ja urapalveluneuvojat, jotka haluavat ryhtyä Yhdessä yrittämään! –hankkeen 
yhteyshenkilöiksi. Kysy lisää yhteyshenkilönämme toimimisesta ilmoittautumisesi yhteydessä!  
 
Koulutuksen sisältö: 
 
1. Osuuskuntien perustamisneuvonta – Mirja Taipale, Tampereen seudun osuustoimintakeskus 
 
- Yli 50 osuuskuntaa ohjattuna – mitä kokemus on opettanut? 

 
2. Neuvonnan tukimateriaalit – Ulla Leppänen  
 
- mitä saatavilla ja mitä kehitettävää? 
 
3. Neuvonnassa esiin nousseita erityiskysymyksiä – Niina Immonen ja Ulla Leppänen 
 
- jäsenyys / työsuhde 
- työsuhteen tunnusmerkit 
- työsuhde laskutuspalveluosuuskunnassa 
- hallitustyöskentely 
- mitkä kysymykset ovat omassa neuvontatyössäsi nousseet esiin? 

 
 

Klo 12:30 – 16:00  Monien mahdollisuuksien osuuskunta – talk show 
 
Avoin ”talk show”, johon ovat tervetulleita kaikki yritysneuvojat, urapalveluneuvojat ja erilaisissa yrittä-
jyyttä edistävissä hankkeissa työskentelevät. Tule ja tutustu hyvin toimiviin osuuskuntiin, ja ota myös 
työkaverisi mukaan! Kysy osuuskuntayrittäjiltä itseltään, miksi ja miten yhdessä yrittäminen kannattaa ja 
mikä on se heidän ”juttunsa”! 
 
Toiminnastaan ovat  kertomassa mm. 
 
 Evon metsäosuuskunta – opit ja kopit oppilaitososuuskunnan perustamisesta ja yritysyhteistyöstä 
 Kulttuuricampus osuuskunta – luovien yrittäjien yhteisö ja yrittäjyyden oppimisympäristö 
 ICT-osuuskunta Valomo – isot ja pienet yritykset yhteistyössä kalastamassa suurempia asiakkaita 
 Moniverso Osk - markkinointi- ja viestintäpalvelut sekä MV Factura -laskutuspalvelu 
 Osuuskunta AvainSisustus – asiantuntijoiden yhteistyötä sisustusalalla 
 Koruseppien Kilta OSK – mestarit ja kisällit yhteisessä työtilassa jakavat oppinsa ja työkalunsa 
 Tampereen muurausliike osk – yrittäjien yhteistyöllä rapa roiskumaan 
 Osuuskunta Lempesti – apua arkeen ja laatua elämään – koti- ja hoivapalveluita jo 15 vuotta! 
 Tilanne m3 Osk – avoimien ovien yrittäjäyhteisö on enemmän kuin vain jaettu työtila 
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Klo 17:00 – 19:00 Osuuskuntalaki uudistuu – mikä muuttuu ja miten?  
 
Osuuskuntalaki uudistuu – mikä muuttuu ja miten se vaikuttaa osuuskuntien toimintaan? 
 
Ehdotus uudeksi osuuskuntalaiksi on jo ollut lausuntokierroksella ja uusi laki on parhaillaan valmisteltava-
na. Mikäli eduskunta ehtii hyväksyä esityksen jo tällä istuntokaudella, uuden lain odotetaan astuvan voi-
maan vuoden 2013 alusta. 
 
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöstä kertoo tulevasta osuuskuntalain uudistuksesta ja 
siitä, miten se tulee vaikuttamaan niin yritysneuvontaan kuin osuuskuntien toimintaan. Tilaisuus on suun-
nattu yritysneuvojien lisäksi kaikille Pirkanmaan alueen pienosuuskunnille.  
 
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen on osuuskuntalain asiantuntija. Nyt valmisteltavana olevan uuden 
osuuskuntalain lisäksi hän oli mukana jo nykyisen, vuonna 2001 annetun osuuskuntalain valmistelussa. Nyt 
kannattaa hyödyntää osuuskuntalain paras asiantuntemus – tule ja kysy! 

 

Missä ja milloin? 
 

Aika: tiistai 27.3.2012  
Paikka: Pirkanmaan ELY-keskus, 2. krs, Patruuna-Sali, Pellavatehtaankatu 25,33100 TAMPERE 
 

Tarjolla siis kokonainen päivä tiukkaa asiaa ja uusia ajatuksia! 
 
Tilaisuus on osallistujille maksuton, sisältäen myös kahvitarjoilun. Ruokailut, matkat ja mahdol-
lisen majoituksen osallistujat maksavat itse.  
 

Ilmoittautuminen 
 

Ilmoittautumisen osoitteeseen ulla.leppanen@osuustoimintakeskus.net  ma 19.3. mennessä.  

 

Kaikkiin päivän tapahtumiin on erillinen ilmoittautuminen. Mainitsethan ilmoittautumisen yhtey-
dessä, osallistutko kaikkiin kolmeen tilaisuuteen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 

Ilmoitathan seuraavat tiedot:  
nimi, organisaatio, asema/titteli ja yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) sekä mah-
dollinen erikoisruokavalio.    
 

Lämpimästi tervetuloa! 

Ulla Leppänen 

Yhdessä yrittämään! –hanke 
www.yhteistoiminta.fi  
puh. 050 3950 112 
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