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El objetivo general de Senior Social Entrepreneurship (SSE) es concienciar a la ciudadanía 
sobre los beneficios del empresariado social para las personas mayores. Siete países 
conforman el consorcio internacional del proyecto SSE: España (Universidad de Málaga), 
Austria (WIN), Eslovaquia (Qualed), Finlandia (TUAS), Grecia (Gunet), Portugal (USE) y 
Eslovenia (GEA)

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä käsittelevä 
seminaari päättää SSE-hankkeen

Senior Social Entrepreneurship -hankkeen 
päätösseminaari “Social Entrepreneurship in 
Older Adults” pidettiin Malagassa torstaina 15. 
joulukuuta. Seminaarissa esiteltiin hankkeessa 
kehitetyt koulutusmateriaalit, joiden tarkoituksena 
on tukea ja edistää ikääntyvien yhteiskunnallista 
yrittäjyyttä. 
Päätösseminaari Malagan yliopistolla (UMA) keräsi 
yli 50 osallistujaa. Osallistujat edustivat erilaisia 
julkisia organisaatioita, julkisia ja yksityisiä 
koulutusorganisaatioita, yhteiskunnallisia yrityksiä 
sekä järjestöjä ja yhdistyksiä. Päätösseminaarin 
tavoitteena oli myös edistää näiden hankkeen 
teemaan linkittyvien organisaatioiden 
verkostoitumista. Sekä aktiivinen ikääntyminen 
että kestävä taloudellinen kehitys ovat keskeisiä 
teemoja kaikille toimijoille. 
Päätösseminaarin kohokohta oli ikääntyneen yrittäjä 
Chelo Gámezin puheenvuoro. Puheenvuorossaan 
yrittäjä kertoi omasta yrittäjyyspolustaan 
ja yrityksensä La Dehesa de los Monterosin 
perustamisesta. Hänen yhteiskunnallinen 
yrityksensä toiminnan ytimessä on paikallisten 
resurssien hyödyntäminen sekä laadukkaiden 
iberialaisten tuotteiden valmistaminen. Yritys on 
saavuttanut kansainvälistä menestystä. 
Myös muut Senior Social Entrepreneurship 
-hankkeen partnerit järjestivät loppuvuoden aikana 
omia lopputapahtumia kotimaissaan. 
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Chelo Gámez ja Jesús Delgado päätösseminaarissa. 

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.



BEYOND

SSE-hanke esillä 
verkkokonferenssissa Intiassa

enior Social Entrepreneur-
ship -hanke esiteltiin jou-
lukuun 17. päivänä järjes-
tetyssä kansainvälisessä 
konferenssissa “Inclusive 

Education: Needs and Cha-
llenges”. Hankkeen koordinaattori, 
Jesús Delgado Peña, piti pääpuheen-
vuoron tässä Kalinga Institute of So-
cial Sciencesin järjestämässä tapahtu-
massa. Yli 200 osallistujaa EU:sta, 
Intiasta ja Nepalista olivat kuulemassa 
SSE-hankkeen tavoitteista ja tärkeim-
mistä tuloksista sekä hankkeessa ke-
hitetyistä koulutusmateriaaleista. 

Materiaaleihin sisältyvät vuorovaiku-
tteiset koulutusmoduulit, joiden tar-
koituksena on kehittää yhteiskunna-
lliseen yrittäjyyteen liittyviä 
kompetensseja. Lisäksi keskeisessä 
roolissa olivat hankkeen podcastit ja 
artikkelit, joita on tuotettu hyvissä 
käytänteissä esillä olleiden ikäänty-
vien yrittäjien esittelemiseksi. Konfe-
renssi antoi mahdollisuuden hankkeen 
tulosten mannertenväliseen levittä-
miseen. Kansainvälinen kokemusten 
vaihto edisti ja rikastutti inklusiivisen 
koulutuksen ja yhteiskunnallisen yrit-
täjyyden mahdollisuuksia. 

SSE-hankkeen kansainvälinen 
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Nuno Rosa Dias
Taiteeseen ja perinteisiin 

perustuva yritysidea
Évora (Portugali)

uno syntyi Cascaisissa, 
Portugalissa, mutta on 
asunut lähes koko ikänsä 
Evoran kaupungissa. Ma-
aliskuuhun 2020 asti 

Nuno työskenteli Lissabo-
nissa, mutta koronapandemian myötä 
hänet lomautettiin. Tällöin Nuno päätti 
muuttaa Arraiolosiin vanhaan sukuta-
loonsa, jossa idea uudesta projektista 
syntyi. Nuno Rosa Dias aloitti toimintan-
sa alun perin pelkkänä harrastuksena. 
Hän teki Arraiolosin perinteisellä kirjon-
tatyylillä kirjottuja tyynyjä koristeeksi 
itselleen ja ystävilleen. Elokuussa 2020 
hän kuitenkin möi ensimmäisen tyyny-
nsä ja tajusi, että voisi kehittää harras-
tuksestaan yritystoimintaa. “Koska mi-
nulla oli paljon vapaa-aikaa, aloin 
harrastaa koristeompelua Arraiolokses-
sa. Ystäväni, joka omistaa mattokaupan, 
on jo vuosia hyödyntänyt Arrailosin per-
inteistä koristelutyyliä tuotteissaan. 
Aloitin itsekin erilaisella koolla, mutta 
koska pidän enemmän tyynyistä kuin 
matoista, aloin käyttää itse kehittämiäni 
kuvioita ja lempivärejäni tyynyjen koris-
teluun”, Nuno kertoo. Nuno alkoi vähi-
tellen miettiä, pitäisikö hänen ottaa 
ideansa vakavammin. Syyskuussa 2020 
hän jutteli taiteen parissa työskentele-
vän amerikkalaisen ystävänsä kanssa, 
joka kertoi rakastavansa Nunon tyynyjä, 
niiden kuoseja ja värejä. Ystävä ajatteli, 
että niitä olisi mahdollista myös myydä. 
Samana päivänä hän päätti perustaa yri-
tyksensä. Viidessä minuutissa hän keksi 
sille nimen: “Mr. Cushion”. Hän halusi 
kuitenkin pitää nimen omalla äidinkiele-
llään kunnioituksesta perinteitä koh-
taan. Yrityksen nimeksi tuli siis “O Sen-
hor Almofada”. Projekti, joka alkoi 
harrastuksena, muuttui pian aidoksi yri-
tystoiminnaksi, ja nykyään Nunolla on 
rekisteröity brändi ja yritys Portugalissa. 

Nuno työstämässä 
designia hänen 

brändillensä 
tyypilliseen 

tyynyyn


