4.11.2011
KOULUTUSKUTSU

Tervetuloa osuuskuntayrittäjyyskoulutukseen Iisalmeen
tiistaina 29.11.2011!
Koulutus on tarkoitettu pääasiassa yritysneuvonnassa ja uraneuvontapalveluissa toimiville henkilöille
sekä erilaisten yrittäjyyteen ja työllistymiseen liittyvien hankkeiden henkilökunnalle. Myös muut
osuuskunta-asioiden ja yrittäjyyden parissa työskentelevät ovat tervetulleita.
Koulutus antaa ajankohtaiskatsauksen tämän päivän osuuskuntayrittäjyydestä. Osuuskunta yritysmuotona
käydään läpi ja verrataan sitä muihin yritysmuotoihin sekä selvitetään sen soveltuvuutta asiakkaalle.
Lisäksi käydään läpi osuuskunnan perustaminen, mm. säännöt ja perustamisasiakirjat. Myös asiakkaan
ohjaaminen jo toimivan osuuskunnan jäseneksi selvitetään. Koulutuksesta saa näin käytännön apuvälineitä
omaan työhön. Päivän aikana pyritään saamaan aikaan aktiivista kokemusten vaihtoa.
Aamupäivällä käsitellään perustason asiat osuuskuntayrittäjyydestä sekä osuuskunnasta yritysmuotona.
Iltapäivällä syvennytään osuuskunnan hallintoon ja perustamiseen liittyviin asioihin. Voit halutessasi
osallistua myös pelkästään aamupäivän osioon, tai tulla iltapäiväksi kertaamaan ja syventämään tietojasi.
Käsiteltäviä asioita voidaan painottaa koulutukseen osallistuvien toiveiden mukaisesti.
Koulutus on osallistujille ilmainen ja sen toteuttaa Yhdessä yrittämään! — Itä-Suomi –hanke.
Koulutuspaikka
Ylä-Savo talo, Ahjo-sali, Kankaankatu 1, Iisalmi
Päivän ohjelma
Aamukahvi klo 8.45 – 9.00
Aamupäivä klo 9 – 12 (perustason asiat)
- Yhdessä yrittämään! — Itä-Suomi –hankkeen esittely
- Osuuskunta yritysmuotona vertaillen muihin yritysmuotoihin, perustamisasiakirjat
- Osuuskunnan jäsenten erilaiset statukset ja työttömyysturvaoikeuden määrittyminen
- Työsuhde osuuskunnassa, työsopimus- ym. käytännöt
- Erilaisia osuuskuntasovelluksia
(jaloittelutauko sopivassa kohdin)
Lounas klo 12 – 13 (omakustanteinen, ruokailupaikkoja lähietäisyydellä)
Iltapäivä klo 13 – 16 (syventävä osio; iltapäiväkahvit klo 14)
- Osuuskunnan toiminnan esittely ja keskustelua (osuuskunta ilmoitetaan myöhemmin)
- Osuuskunnan säännöt; sisältö ja merkitys
- Muut perustamisasiakirjat
- Osuuskunnan perustaminen: muutama todellinen perustamiscase ja niiden läpikäyntiä parityöskentelynä
- Osuuskunta ryhmänä – neuvojan näkökulma
- Osuuskunnan hallinto ja hallitustyöskentely; vastuut ja velvollisuudet
- Osuuskuntalaki pääpiirteittäin
Ilmoittautuminen kahvitusten takia mielellään viimeistään perjantaina 25.11.2011:
tytti.klen@helsinki.fi tai p. 050 576 2881
Tervetuloa!
Tytti Klén, projektipäällikkö
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Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
p. 050 576 2881

Yhdessä yrittämään! — Itä-Suomi
on ylimaakunnallinen hanke, jota
rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto
ja Itä-Suomen ELY-keskukset

