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The general objective of Senior Social Entrepreneurship (SSE) is to raise awareness 
of the benefits of social entrepreneurship for older people. Seven countries make 
up the international consortium of the SSE project: Spain (University of Málaga), 
Austria (WIN), Slovakia (QUALED), Finland (TUAS), Greece (Gunet), Portugal (USE) and 
Slovenia (GEA).

SSE partnereiden webinaari rikastetun podcastin teosta
Senior Social Entrepreneurship -hanke 
piti kesäkuussa kaksipäiväisen webinaarin 
rikastetun podcastin teosta. Webinaarin 
tarkoituksena oli kouluttaa partnereita 
audio-visuaalisen tuotoksen tekniseen 
toteutukseen.
Podcastit ovat suosittuja tapoja tuottaa ääneen 
perustuvia tuotoksia. Rikastetun podcastin 
tarkoituksena on tuoda perinteiseen podcastiin 
luovia mahdollisuuksia yhdistämällä kuvia ja 
tekstitystä äänielementteihin.
Webinaarin ensimmäisenä päivänä käsiteltiin 
rikastetun podcastin luonnin lähtökohtia, 
kuten työn suunnittelua ja jaksotusta 
sekä äänimateriaalien ja laadukkaiden 
kuvien etsintää. Webinaarissa esiteltiin 
ilmaiskäyttöinen Audacity-ohjelma, jota 
käytettiin äänen editointiin.
Toisena päivänä webinaarissa keskityttiin 
edellisenä päivänä editoidun äänen 
rikastamiseen. Apuna käytettiin Adoben 
Premiere Pro -ohjelmaa, jolla kuvat 
yhdistettiin ääniraitaan. Samalla käsiteltiin 
tuotoksen otsikointia ja tekstitystä. 
Podcasteissa käytetyt ääniraidat ovat 
partnerimaiden omilla kielillä, joten niihin 
lisätään myös englanninkieliset teksitykset.

Webinaari oli todella antoisa. Molempien 
päivien osiot myös tallennettiin tulevaa 
käyttöä varten. Videotutoriaalit ovat 
saatavissa: https:// bit.ly/3ksaqch. 
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Kaksi hetkeä rikastettua podcastingia käsittelevästä webinaarista.

The European Commission’s support for the production of this 
publication does not constitute an endorsement of the content 
which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.



Ensimmäinen kasvokkainen tapaaminen Ateenassa 
pitkän verkkotapaamisten kauden jälkeen
Pitkän verkkotapaamisten kauden jälkeen, 
SSE hankkeen partnerit pääsivät vihdoin 
tapaamaan toisiaan kasvokkain Ateenassa 
syyskuun 8. päivä. Tapaaminen toteutettiin 
kuitenkin edelleen koronatilanteesta johtuen 
hybridinä. 
Paikan päällä olivat isäntänä toiminut 
Gunet sekä GEA:n, UMA:n, WIN:n ja USE:n 
edustajat. Qualed:n ja Turun AMK:n edustajat 
osallistuivat tapaamiseen verkossa.
SSE hanke alkaa lähestyä loppuaan. 
Tapaamisen keskeisiä asioita olivatkin 
viimeisten keskeneräisten tehtävien 
suorittaminen sekä jo saavutettujen tai vielä 
työn alla olevien tulosten esittäminen.
Tapaamisessa käytiin läpi hankkeessa 
tuotettuja esittelyjä eri partnerimaiden 
iäkkäämmistä yrittäjistä. Julkaisut ovat 
tuotettu pitkinä ja lyhyinä digitaalisina 
artikkeleina. 
Lisäksi eri maat ovat tuottaneet samoihin 
yrittäjiin liittyen rikastettuja podcasteja, 
joista UMA:n ja Qualed:n tuotokset esiteltiin 

tapaamisessa. Kaikki rikastetut podcastit ovat 
katsottavissa hankkeen YouTube-kanavalla: 
https://bit.ly/3AxlCd0
Kreikan partneri Gunet esitteli tapaamisessa 
hankkeen verkkosivua. Hankkeen tietojen 
lisäksi verkkosivu tarjoaa käyttäjille pääsyn 
verkkokurssin materiaaleihin. Sivustolle 
on lisätty yhteisöllisyyttä ja tiedon sekä 
kokemusten jakamista mahdollistavia 
elementtejä, kuten blogi ja keskustelufoorumi. 
Verkkosivu löytyy osoitteesta https:// 
training.seniorsocial.eu/
Slovenian partneri GEA ja Itävallan partneri 
WIN esittelivät yhteisen ohjeistuksen 
verkkokurssin pilotoinnin konkretisointiin ja 
arviointiin.
Lopuksi hankkeen koordinaattori, Espanjan 
UMA, esitteli vielä viimeisimmän version 
verkkosivusta, jolle kaikki hankkeen 
päähenkilöihin, eli eri maiden yrittäjiin, 
liittyvät materiaalit kootaan yhteen. 
Verkkosivu löytyy osoitteesta https:// 
seniorsocialentrepreneurs.eu/

SSE hankepartnerit Ateenan tapaamisessa.

SSE työskentelyä Ateenassa. Koordinointi, 
Jesús Delgado Peña.
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Yrittäjyys, kuten osaaminenkaan, ei katso ikää 
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Ikääntyvien ihmisten potentiaali yhteiskunnan aktiivisina ja merkittävinä toimijoina 
saatetaan joskus unohtaa. Kuitenkin monella ikääntyneellä on edelleen halua ja 
kiinnostusta sekä taitoja toimia yrittäjinä. Merkittävä, mutta vielä melko vähän tunnettu 
puoli ikääntyvistä on heidän yrittäjäprofiilinsa. Tässä tekstissä esittelemme kolme 
iäkkäämpää yrittäjää, jotka erottuvat joukosta heidän yhteiskunnallisen panoksensa ja 
erityisten elämäntarinoidensa kautta.

Chelo Gámez vaihtoi 
luokkahuoneen 
Genal Valleyn 

vehreisiin maisemiin 
perustaessaan 

puhdasveristen 
iberialaisten sikojen 

kasvattamiseen 
erikoistuneen 

yrityksensä 
vuonna 2008. La 
Dehesan tuotteet 

ovat maailman 
tunnetuimpien 

kokkien suosiossa. 
Yrityksen toiminta 

perustuu ympäristön 
suojelemiseen ja siitä 
huolehtimiseen sekä 
paikallisen talouden 

tukemiseen. 

Slovakialaisen Spišský 
Hrhov -nimisen kylän 
pormestari, Vladimír 

Ledecký, perusti 
kuntaomisteisen 
yrityksen, jonka 
toiminta laajeni 

kattamaan kokonaisen 
slovakialaisen kylän 

rakentamisen. Suurin 
osa työntekijöistä 

on romaneja, jotka 
elävät rauhallista 

rinnakkaiseloa muun 
paikallisväestön kanssa. 

Yksi kuntaomisteisen 
yrityksen onnistumisista 

on ollut sen vaikutus 
yhteiskunnallisia 

yrityksiä koskevan 
lain luomiseen, joka 

on vaikuttanut alueen 
asukkaiden elinolojen 

parantumiseen. 

“Ikä ei saisi olla 
esteenä yrittäjyydelle”. 

Tämä Eila Kaijärvi-
Pekkolan lause kuvaa 
hyvin senioriyrittäjän 

luonnetta ja 
elämänkatsomusta. 

Eila on toiminut 
yrittäjänä 

perustamassaan 
Senioriosaajat Ky:ssä 

jo yli 10 vuotta. 
Tänä aikana hän on 
työllistänyt useita 

eläkeläisiä. Eila 
peräänkuuluttaa 

suomalaiselta 
yhteiskunnalta 

eläkeläisille yhtäläisiä 
mahdollisuuksia 

yrityksen 
perustamiseen. 

Yrittäjyys, kuten 
osaaminenkaan, ei 

katso ikää. 

Opettajasta yrittäjäksi – 
Chelo Gámez perustaa 
La Dehesa de los Monte-
ros -yrityksen

Kaupungin pormesta-
rista yhteiskunnalliseksi 
yrittäjäksi – Vladimírin 
rakennusyritys työllis-
tää romaneja

Palvelualan yrittäjäksi 
eläkkeellä – Eila työllis-
tää yrityksessään muita 
eläkeläisiä

https://seniorsocialentrepreneurs.eu/

 


