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YRITTÄMÄÄN!

Osuustoiminnan vuosi
hyvässä vauhdissa

YK

:n julistama osuustoiminnan vuosi on jo hyvässä vauhdissa.

Yhteiskunnallisen

yrittäjyyden
superpäivä

Vuoden pääjuhla keräsi 21.3.2012 Finlandia-taloon lähes tuhat osuuskuntayrittäjää ja osuuskuntayrittäjyydestä kiinnos-

tunutta henkilöä. Ohjelma oli monipuolinen ja mielenkiintoinen. Erityisen
mielenkiintoinen oli OP-Pohjola ryhmän pääjohtaja Reijo Karhisen esille
nostama ajatus ”Kotimaisen omistajuuden strategiasta”, jossa osk-yrityksillä voisi olla merkittävä rooli. Lue Karhisen koko puheenvuoro ja muut
esitykset osoitteesta:
www.pellervo.fi/pp/pparkisto.htm

Varaa kalenteriin tiistai 13.11.2012
Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous –hankkeen
Yhdessä yrittämään! –seminaari Helsingissä

T

EM järjestää yritysneuvojille ja yrittäjyyden edistämisen parissa työskenteleville YK:n
osuustoiminnan vuotta juhlistavan seminaarin. Seminaari on osa Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous –hankkeen toimintaa. Seminaari järjestetään Helsingissä Ravintola
Palacessa tiistaina 13.11.2012. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin. Varaa päivä jo kalenteriisi!

worldwide

Suosituksia yhteisötalouden kehittämiseen

B

etter future for social economy –verkosto on saamassa työtään päätökseen.
Valmistumassa on suosituksia, jotka
liittyvät yhteisötalouden rahoittamiseen, sosiaalisen lisäarvon mittaamiseen, sosiaalisten
kriteereiden käyttöön julkisissa hankinnoissa
ja sosiaaliseen franchise –toimintaan.

Verkoston työstä ilmestyy kesän 2012 aikana julkaisu. Verkoston toiminnan tuloksia esittelevä
seminaari pidetään 26.6.2012 Brysselissä. Myös
suomalaisia osallistujia toivotaan mukaan. Jos
asia kiinnostaa, kysy lisätietoa Niina Immoselta (niina.immonen@osuustoimintakeskus.net).
Verkoston www-sivusto löytyy osoitteesta:
www.socialeconomy.pl

info
Työ- ja elinkeinoministeriö on edistänyt osuuskuntayrittäjyyttä hankkeellaan
”Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous”. Hanke on osa Manner-Suomen
ESR –ohjelmaa Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden moottorina.
Kehitystyötä on tehty vuodesta 2009 lähtien. Hanke käyttää markkinointinimeä
”Yhdessä yrittämään!” ja pääosan sen palveluista tuottaa Tampereen seudun
osuustoimintakeskus.

Suomalaisen Työn Liitto julkaisi joulukuussa
2011 yhteiskunnallisen yrityksen merkin. Tänä
vuonna yhteiskunnallisen yrityksen merkki on
jo myönnetty usealle yritykselle ja kiinnostus
aihetta kohtaan kasvaa. Yhdessä yrittämään!
–hanke järjesti yritysneuvojille suunnatun koulutuksen yhteiskunnallisen yrityksen yritysneuvonnasta 24.4.2012.
Koulutus järjestettiin yhteistyössä Yhteiskunnallisten yritysten Living Lab –hankkeen, Suomalaisen Työn Liiton ja Suomen Uusyrityskeskusten kanssa. Samana päivänä oli mahdollista
tutustua merkin saaneisiin yhteiskunnallisiin
yrityksiin Suomalaisen Työn Liiton jatkaessa superpäivän ohjelmaa iltapäivän osalta.

Katso esitykset netistä
Koulutuksessa pidetyt esitykset on luettavissa
www.yhteistoiminta.fi sivuilta osoitteesta:
www.yhteistoiminta.fi/koulutukset/
koulutuskalenteri?month=2012-0501&start=&end=&event=58

Yhteistoiminta-sivujen extrassa nyt
yhteiskunnallisen yrityksen
neuvontamateriaalia
Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous –hankkeen / Yhdessä yrittämään! wwwsivujen extranet-palveluun on nyt lisätty osio,
johon on kerätty osk-muotoiseen yhteiskunnalliseen yritykseen liittyvää asiaa. Tutustu uusiin
materiaaleihin ja käytä hyväksesi!

Osuustoiminnan superpäivä Tampereella
herätti kiinnostusta

Y

hdessä yrittämään! –hanke järjesti 27.3.2012 Tampereella osuustoiminnallisen yrittäjyyden superpäivän. Päivä koostui kolmesta eri koulutuksesta. Aamupäivä oli varattu
osk-neuvonnan yhteyshenkilöille ja erilaisille osuuskuntaneuvonnan erityiskysymyksille.
Iltapäivällä toteutettiin ”Monien mahdollisuuksien osuuskunta” -talk show, jonka aikana kahdeksan erilaista osuuskuntaa kertoi toiminnastaan. Päivä huipentui osuuskuntalain uudistusta
käsittelevään iltaseminaariin, jossa pääpuhujana toimi lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen
oikeusministeriöstä.

Lainsäädäntöneuvos
Jyrki Jauhiainen sai
väkeä kuuntelemaan
OKL:n muutoksesta.
Edessä ohjeita antaa
myös koulutuspäällikkö
Ulla Leppänen.

ajantasa
Tulevat koulutukset:

Osuuskuntaneuvoja Mirja Taipale Tampereen
seudun osuustoimintakeskuksesta jakoi aamupäivällä osaamistaan osuuskuntien
perustamisneuvonnasta.
Talk show:ssa Anneli Korpelainen esitteli osuuskunta Moniverson ”Työt rahaksi” –palvelua.

neuvojan nurkka
ota osuuskuntayrittäjyyttä esittelevä video käyttöön
Osuustoimintavuoden pääjuhlassa julkaistiin myös suomalaisen osuustoiminnan historian ensimmäinen asiaa edistävä video. Videolla näyttäytyvät niin perinteinen kuin uudempikin osuustoiminnallinen yrittäjyys. Pienosuuskunnista mukana ovat mm. Päiväkoti
Pupula Karkkilasta ja HUB Helsinki Osuuskunta. Videota kannattaa hyödyntää erilaisten
tilaisuuksien ja koulutuksien aloituksena – johdatuksena osuuskuntayrittäjyyden maailmaan.

 Electronic Research Network for
Agricultural Cooperatives eRNAC
järjestää toisen kansainvälinen konferenssin Helsingissä 14.-16.6. 2012.
ERNAC on tutkijaverkosto, joka
koostuu maatalousosuuskunnista
kiinnostuneista yliopistotutkijoista.
Lisätietoa konferenssista:
www.helsinki.fi/ernac2012
 Vesiosuuskuntapäivät 7.-8.9.2012,
Saarijärvi
 Osuustoiminta yliopistolliseen
tutkimukseen ja opetukseen –seminaari 19.10.2012, Helsinki.
Lisätietoa: www.helsinki.fi/ruralia/
tutkimus/iyc.htm
 Osuustoiminnallinen yrittäminen ja
yhteisötalous -hankkeen Yhdessä
yrittämään! -seminaari 13.11.2012,
Helsinki
Lisätietoa koulutuksista löydät
www.yhteistoiminta.fi -sivujen
koulutuskalenterista.

Video löytyy www.yhteistoiminta.fi etusivun bannerista sekä seuraavasta linkistä:
www.youtube.com/watch?v=T0P1FPrwmUs&feature=youtu.be
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