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Euroopan komissio on tukenut tämän julkaisun tekoa. 
Julkaisussa ilmaistut näkemykset ovat kirjoittajien 
omia, eikä Euroopan komissio vastaa julkaisun sisällön 
käytöstä. Julkaisun sisältö ei välttämättä edusta 
Euroopan komission kantoja tai näkemyksiä. 
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Senior Social Entrepreneurship (SSE) -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta 
sosiaalisen yrittäjyyden eduista erityisesti vanhempaa väestöä ajatellen. SSE-
hankkeessa on mukana toimijoita seitsemästä eri maasta: Espanja (Málagan 
yliopisto), Itävalta (WIN), Slovakia (QUALED), Suomi (Turun ammattikorkeakoulu), 
Kreikka (Gunet), Portugali (USE) ja Slovenia (INTEGRA).  

Senior Social Entrepreneurship -hanke  

Málagan yliopiston koordinoimaa SSE-hanketta 
rahoittaa Erasmus+ -ohjelma ja sen rahoitus on 
yli 160 000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on 
luoda työvälineitä yrittäjyyteen sekä vahvistaa 
ikäihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia. 
Väestörakenteen vanhetessa aktiivista 
ikääntymistä tukevien menetelmien tarve kasvaa. 

Tavoitteet

SSE-hankkeen päätavoite on lisätä ikääntyvien 
ihmisten tietoisuutta sosiaalisen yrittäjyyden 
mahdollisuuksista. Erityisenä kohderyhmänä 
ovat naiset, jotka tilastojen mukaan toimivat 
yrittäjinä miehiä harvemmin.

Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa 
kehitetään sosiaalisen yrittäjyyden verkkokurssi, 
jonka tarkoituksena on auttaa ymmärtämään 
yrittäjyyden erityispiirteitä. Verkkokurssin 
alustalle tullaan kehittämään erilaisia 
online-työkaluja, kuten keskustelupalstoja ja 
verkostoitumista tukevia sovelluksia. 

Kohderyhmät

SSE-hankkeen kohderyhmiä ovat 
aikuiskoulutuksen ja työllisyyden parissa toimivat 
tahot sekä luonnollisesti hankkeesta hyötyvät 
sosiaalisesta yrittäjyydestä tai mentoroinnista 
kiinnostuneet ikääntyneet henkilöt. 

Hankkeen vaikuttavuuden ja kestävyyden 

edistämiseksi partnerit tekevät yhteistyötä 
omien paikallisten verkostojensa kanssa 
hankkeen tulosten juurtumisen ja jatkuvuuden 
varmistamiseksi. 
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ESS-projektin kokous Malagan yliopiston Aula de Mayorissa +55 

Ikäihmisten yrittäjyystaitojen kehittämiseen 
tähtäävän Senior Social Entrepreneurship 
–hankkeen toimijat tapasivat ensimmäistä 
kertaa Malagan yliopiston seniori-ikäisille 
suunnatussa Aula de Mayores -keskuksessa. 
Tapaamiseen osallistui hankepartnereiden 
edustajia eri maista: GEA (Slovenia), WIN 
(Itävalta), QUALED (Slovakia), USE (Portugali), 
Turun AMK (Suomi) ja Gunet (Kreikka). 

Tapaaminen pidettiin 13.-14. tammikuuta 
2020. Tilaisuus alkoi hankkeen tavoitteiden, 
tulosten ja aikataulun läpikäymisellä sekä 
taloudellisilla ja hallinnollisilla asioilla, 
kuten arviointiraportin valmistelu ja 
loppuraportoinnin vaatimusten käsittely. 
Raportointi noudattaa ERASMUS+ ohjelman 
ohjeistuksia. 

Iltapäivän osuus oli omistettu 
e-oppimiselle. Päivän lopuksi työskentelyn 
tulokset ja saavutetut johtopäätökset 
vedettiin yhteen. Illalla osallistujat pääsivät 
nauttimaan ohjatusta kierroksesta Malagan 
historiallisessa keskustassa ja paikallisia 
ruokalajeja sisältävästä illallisesta.   

Tapaamisen toisena päivänä tutustuttiin 
GUNET:n johdolla hankkeen verkkoalustaan. 
Tämän jälkeen vuorossa olivat hallintoasiat, 
kuten laatusuunnitelma, viestintäsuunnitelma 
sekä hankkeen logon ja verkkosivun ulkoasu.

Päivän loppuosa oli omistettu 
tapaamispäivien itsearvioinnille ja avoimeksi 
jääneille kysymyksille. Lopussa käytiin läpi 
tapaamisen aikana saavutetut tulokset: 
hankkeen suunta, toteutuksen seuraavat 
askeleet ja partnereiden välinen työnjako. 

Hankkeen ensimmäinen tapaaminen 
onnistui hyvin. Hanketoimijat loivat 
tukipilarit työmarkkina-asemansa osalta 
muita heikommassa asemassa olevien 
ikääntyneiden voimaannuttamiselle ja 
sosiaalisen yrittäjyyden kautta tapahtuvalle 
yhteiskunnalliselle kehittämiselle.

Jesús Delgado, SSE-hankkeen 
koordinaattori
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Osallistujat SSE-projektin avajaiskokoukseen Malagassa


