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YTYÄ KYLÄTOIMINTAAN  
– Eväitä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen
Aika  torstai 23.2.2017, klo 17.30–20.00

Paikka  Punaisen Tuvan Viinitila, Koskenvarrentie 337, 62900 ALAJÄRVI
 www.punaisentuvanviinitila.fi/

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumiset kahvitarjoilua varten ti 21.2. mennessä 
osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/77004/lomake.html tai 
katja.rinne-koski@helsinki.fi, 050 415 1159. 

Tilaisuuden tavoitteena on tuoda alueen kylä- ja järjestötoimijoille näkemyksiä 
yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksista maaseudun palvelutuotannossa. 
Yhteiskunnallinen yrittäjyys on kyläyhteisön palvelutuotantoon hyvin soveltuva 
toimintamalli, jossa suurin osa yrityksen voitosta kohdennetaan yhteisön kehit-
tämiseen, jolloin kyläyhteisön yritystoiminta koituu suoraan kylän ja asukkaiden 
hyväksi. Ajatusten herättämiseksi tilaisuudessa kuullaan yhteiskunnallisesta yrittä-
jyydestä kansainvälisiä esimerkkejä, joista on osa onnistuneita ja osa vähemmän 
onnistuneita. Tällainen toiminta on koko kylän juttu, johon tarvitaan aktiivisia kylä-
läisiä. Mutta kuinka saada kyläläiset innostumaan?

OHJELMA

17.30 Tervetuloa: alkusanat ja tilaisuuden järjestävien hankkeiden lyhyt  
 esittely 

17.45 Social enterprises in practise: experiences and examples from abroad
 Roger Evans, Evanter OÜ 

18.45 Kahvitarjoilu

19.00 Piilevä aktiivisuus yhteisön voimavaraksi 
 Liisa Häme, Päijänne-Leader

19.45 Keskustelua ja työpajan loppusanat
 
Tilaisuuden järjestävät Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – uusia tuulia 
palvelutuotantoon -hanke sekä Monipalvelukeskus-hanke. 

TERVETULOA!

ROGER EVANS JA LIISA HÄME

Roger Evans on yhteiskunnalli-
sen yrittäjyyden asiantuntija, jolla 
on pitkä kansainvälinen kokemus 
yhteiskunnallisten yritysten kehit-
tämisestä, mentoroinnista ja tut-
kimuksesta sekä hallitustyösken-
telystä. Evans toimii tällä hetkellä 
konsulttina Virossa sijaitsevassa 
yrityksessään Evanter OÜ. Puheen-
vuoro on englanniksi. Esitysmate-
riaali on  mahdollista saada myös 
suomeksi käännettynä.

Liisa Hämeen tausta on itse va-
litussa maalaisuudessa sekä kan-
sainvälisessä ja kansallisessa ky-
lätoiminnassa. Liisan käytännön 
kokemus yhteisöjen aktivoinnista 
on peräisin mm. Leader-toimin-
nasta, jossa hän on ollut mukana 
alusta alkaen eli yli 20 vuotta. Pää-
paino toiminnassa on ollut aina 
yhteisöjen kanssa toimiminen, 
niiden oman aktiivisuuden tuke-
minen ja ideoiden kierrättäminen; 
usein myös kyseenalaistaminen ja 
hyvien esimerkkien etsiminen yh-
dessä yhteisöjen kanssa.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – uusia 
tuulia palvelutuotantoon -hankkeen toteuttaa 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja rahoittaa 
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmasta.

Monipalvelukeskus-hankkeen toteuttaa Luoma-
ahon kyläyhdistys ja rahoittaa Leader Aisapari ry 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmas-
ta


