9.3.2010
Koulutuskutsu

Kutsu osuuskuntayrittäjyys –koulutukseen Helsingissä 29.3.2010!
Tervetuloa osuuskuntayrittäjyys – koulutukseen maanantaina 29.3.2010!
Koulutus antaa ajankohtaiskatsauksen tämän päivän osuuskuntayrittäjyydestä. Koulutuksessa käydään läpi
osuuskunta yritysmuotona, vertaillen muihin yritysmuotoihin ja sen soveltuvuutta asiakkaalle. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten osuuskunta perustetaan, sisältäen sääntöjen ja perustamisasiakirjojen läpikäynnin. Koulutuksessa käsitellään myös miten ohjata asiakasta liittymään toimivaan osuuskuntaan. Koulutuksesta saa käytännön apuvälineitä omaan työhönsä ja päivän aikana pyritään aikaansaamaan aktiivista
kokemusten vaihtoa.
Aamupäivän osio käsittelee perustason asiat osuuskunnasta yritysmuotona sekä osuuskuntayrittäjyydestä ja
iltapäivän osalta syvennytään osuuskunnan hallintoon ja perustamiseen liittyviin asioihin. Voit halutessasi
osallistua myös joko aamu- tai iltapäivän osioon.
Koulutuspaikkana toimii Pasilan kirjaston auditorio (tilaa 90 osallistujalle!), osoitteessa Rautatieläisenkatu 8 (sisäänkäynti Kellosilta 9) Helsinki. Koulutus on tarkoitettu yritysneuvonnassa ja tetoimistojen uraneuvontapalveluissa toimiville henkilöille sekä erilaisissa yrittäjyyteen ja työllistymiseen liittyvien hankkeiden henkilökunnalle.
Koulutus on osallistujille ilmainen ja toteutetaan Yhdessä yrittämään! –hankkeen toimesta yhteistyössä YritysHelsingin kanssa!
Aamukahvi 9.00 – 9.15
Aamupäivä 9.15 – 12.00 (perustason asiat)
o Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen esittely sekä Yhdessä yrittämään! –hankkeen
esittely (erityisesti sen tarjoamat palvelut neuvojille)
o osuuskunta yritysmuotona vertaillen muihin yritysmuotoihin ja neuvontaprosessi (perustamisasiakirjat)
o osuuskunnan jäsenten erilaiset statukset ja työttömyysturvaoikeuden määrittyminen
o työsuhde osuuskunnassa ja työsopimus- ym. käytännöt
o osuuskuntaan liittyminen ja sen ohjaus
o erilaisia osuuskuntasovelluksia ja case-osuuskuntien esittelyä
(sisältää jaloittelutauon sopivassa kohdassa)
Lounas 12.00 – 13.00 (omakustanteinen)
Iltapäivä 13.00 – 16.00 (syventävä osio) (iltapäiväkahvit klo 14.00)
o
o
o
o
o
o

osuuskunnan perustaminen:
–
muutama todellinen osuuskunnan perustamiscase ja niiden läpikäynti ryhmätyöskentelynä
osuuskunnan hallinto ja hallitustyöskentely
vastuut ja velvollisuudet
osuuskunta ryhmänä – neuvojan näkökulma
osuuskuntalaki pääpiirteittäin
osuuskunnan säännöt; sisältö ja merkitys
muut perustamisasiakirjat
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Kouluttajana toimii:
Yhdessä yrittämään! -hanke
Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus
kehittämispäällikkö Kirsi Niskala
www.osuustoimintakeskus.net
www.yhteistoiminta.fi (avautuu piakkoin!)
Ilmoittautumiset: Kirsi Niskalalle p. 050-3950 112 tai
kirsi.niskala@osuustoimintakeskus.net 22.3.2010 mennessä.
Tarvittavat tiedot: nimi, organisaatio, asema/titteli sekä yhteystiedot (sähköpostiosoite) Kerrothan erikoisruokavaliotoiveesi. Lisäksi ilmoitathan, jos osallistut vain jompaankumpaan osioon eli aamu- tai iltapäivään.
Lämpimästi tervetuloa!

