
 
 
 
 

KUMPPANUUDELLA AKTIIVISEEN SUUPOHJAAN: 
Teesi- ja keskustelutilaisuus  
 

Teuvan aikuiskoulutuskeskuksessa (TEAK, Rasintie 1 A) 
lauantaina 24.10.2009 klo 12 - 16  
 
Teemaseminaarissa pohditaan Teuvan ja Suupohjan kuntien, PK-yrittäjien ja muiden markkinavoi-
mien, kolmannen sektorin ja järjestöjen sekä rahoittajien kumppaniyhteistyötä. Millä tavoin eri 
kumppanit voisivat olla taloudellis-sosiaalisesti aktiivisia ja innovatiivisia sekä joustavasti liikkeellä 
Teuvan ja Suupohjan kehittämiseksi erityisesti vaikean työllisyystilanteen vuoksi? Viisi entistä teu-
valaista ja kaksi muuta kutsuttua alustajaa sekä paikalliset puheenvuoron käyttäjät tuovat vastuulli-
seen keskusteluun oman sosiaalisen panoksensa. Miten rohkeiden visioiden ja kumppani-ideoiden 
avuin voidaan päästä uusiin taloudellisiin ja poliittisiin oppeihin ja kumppanivastuihin?   
 

Ennakkoluulottomalla teesikeskustelulla ja kumppaniyhteistyöllä voidaan ylittää kuntarajoja, elin-
keinojen ja politiikan reviirejä ja etuja. Tilaisuus on keskusteleva, provosoivan rohkea ja se perus-
tuu nopean raikkaisiin parinkymmenen minuutin teesipuheenvuoroihin, keskusteluun ja loppuyh-
teenvetoon. Alustajat saavat etukäteen materiaalia ja dokumentteja Teuvan kunnan ja Suupohjan 
taloudellisen tilanteen parantamisesta ja elvyttämissuunnitelmista. Näin varsinkin muualla asuvat 
ex-teuvalaiset ja muut puheenvuoron käyttäjät voivat sitoa teesinsä mahdollisimman kiinteästi suu-
pohjalaiseen todellisuuteen ja voimavaroihin. Samoin alustajat voivat toimittaa seminaariin tietoja 
teesiensä jatkokehittelystä, tietolähteistä ja kontakteista. 
 
12.00 – 12.20  Paakkunainen, Kari (yliopistonlehtori, Helsingin yliopiston avoin yliopisto) 
 Tilaisuuden avaus 
 

 Nevanperä, Erkki: Teuvan kunnan talouden näkymiä vuoden 2009 arvioidun 
toteutuman ja budjetin 2010 valossa 

 

12.20 - 12.40  Pesonen, Janne (kehittämispäällikkö, Suomen yrittäjät):  
 ”Yrittäjyydellä uutta työtä: paikallinen päätöksenteko ja ratkaisut avainasemassa”  
 

12.40 – 13.00  Pienimäki, Tarja (DI, toimitusjohtaja, LC Logistics Center Oy):  
 ”Yritykset kehittämisen keskipisteessä” 
 

13.00 - 13.20  Vilen, Timo (ekonomi, venäjänkaupan yrittäjä ja asiantuntija):  
 ”Venäjänkaupan avaamisesta ja verkostoista Suupohjan näkökulmasta”  
 

13.20 - 14.00  Valmisteltuja ja spontaaneja paikallisia kommentteja ja keskustelua, kahvitauko  
 

14.00 - 14.20   Paakkunainen, Kari (yliopistonlehtori, Helsingin yliopiston avoin yliopisto):  
 ”Sosiaalis-ekologiset aloitteet ja Suupohjan kestävä kehitys ja talous”   
 

14.20 - 14.40  Suksi, Ismo (VTM, ylitarkastaja, STM): 
 "Työelämän laatu ja tuottavuus – rinta rinnan Suupohjassa”  
 

14.40 - 15.10  Harjunen, Raimo (johtaja, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus):  
 ”Yhteenvetoa - mitkä kumppanuusideat voisivat saada tulta ja miten Suupohjassa?”  
 

15.10 - 16.00  Valmisteltuja ja spontaaneja paikallisia kommentteja ja keskustelua  
 

 Puheenjohtajana toimii kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aulis Ranta-Muotio ja 
hän myös lausuu päätössanat. Tilaisuuden juontaa Parra-Akatemian jäsen Erkki 
Nevanperä. 

 
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.   T e r v e t u l o a ! 
 

PARRA-AKATEMIA JA TEUVAN SPARRAAJIEN JOHTORYHMÄ  
 


