
OPETTAJAN OPAS

Minä + sinä = me

Kolmen teeman 
kokonaisuus 
vahvuuksien 

tunnistamiseen ja 
hyödyntämiseen. 

1.–3. lk



Minä + sinä = me on vuosiluokille 1–3 suunnattu kolmiosainen ohjelma, joka edistää oppimisen 
ja oivaltamisen iloa sekä positiivisen minäkuvan kehittymistä. Ohjelman aikana lapset tutustuvat 
omiin vahvuuksiinsa, kavereiden taitoihin ja ryhmässä toimimiseen.

Ohjelman tavoitteena on tukea lasten myönteisen minäkuvan, oma-aloitteisuuden ja vuorovai-
kutustaitojen kehittymistä. Lisäksi ohjelma auttaa myönteisen ryhmä- ja luokkahengen rakenta-
miseen koulutien alkuaskeleilla. Yrittäjyyskasvatuksen mukaisesti tehtävät ovat toiminnallisia ja 
vahvistavat lasten sisukkuuden kehittymistä, luovuutta, vastuunottamista ja yritteliästä asennetta.

Ohjelman tavoitteet tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita laaja-alaisen osaami-
sen sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön näkökulmasta. Teemat ja sisältöalueet tukevat myös 
tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen perustaitojen opetusta. Minä + sinä = me -ohjelma antaa 
opettajalle työvälineitä monialaisen oppimiskokonaisuuden opettamiseen ja oppiaineet yhdistävään 
yhteistyöhön.

Opettajan opas esittelee ohjelman kolme teemaa, jotka voi toteuttaa esimerkiksi useamman oppi-
tunnin mittaisina. Oppaassa esitellään myös, kuinka ohjelmassa voi hyödyntää kouluyhteistyötä 
kutsumalla mukaan kotijoukot ja työelämän edustajia.
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Tervetuloa mukaan 
Minä + sinä = me -ohjelmaan! 

Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry

Toimitus: NY-työryhmä

Taitto: Anne Jokisaari

Lisätietoja: nuoriyrittajyys.fi

Tutustu kaikkiin NY-ohjelmiin: nuoriyrittajyys.fi

Seuraamalla sosiaalisen median kanaviamme ja aihetunnistetta #Minäsinäme löydät lisää 

muiden jakamia ideoita.

@nuoriyrittajyys  #Minäsinäme

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen 

oppimista tukevia ohjelmia esiopetuksesta korkea-asteelle. Ohjelmat 

on rakennettu opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

Esiopetus    Alakoulu Yläkoulu Toinen aste Korkea-aste

Me olemme auttamassa Sinua!
Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijat tukevat työtäsi ympäri Suomen. Eri ikäis-
ten oppijoiden, opettajien ja työelämän edustajien tukena on innostunut ja sitoutunut NY-tiimi, jolla on 
laaja kokemus koulumaailmasta, opettamisesta ja yrittäjyydestä sekä hyvät yhteydet elinkeinoelämään.  
 
Järjestämme yrittäjyyskasvatuksen koulutuksia, NY-ohjelmien käyttöönottokoulutuksia, opetta-
jatapaamisia ja -verkostoitumisia sekä erilaisia tapahtumia NY-ohjelmiin liittyen. Uskalla Yrittää 
-kokonaisuus sisältää seminaareja, yrittäjyyden festivaalin sekä podcasteja, jotka yhdessä tukevat 
opettajien työtä, ja tarjoavat nuorille mahdollisuuden oppia ja verkostoitua muiden nuorten kanssa. 
 
Yhteystietomme löytyvät osoitteesta: nuoriyrittajyys.fi.

https://nuoriyrittajyys.fi/
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Materiaali

Nuori Yrittäjyys ry lähettää postitse tekemäsi 
materiaalitilaukset. Muut ohjelman lisämateriaalit 
löydät verkkosivuiltamme, kuten:

• Terveisiä kotiin -infokirjeen

• Minä-paperin

• Verkkoharjoituksia 

• Lopputestin

• Osaamismerkit

• NY OPS -koonnin, josta näet tarkemmin eri 
oppiaineiden linkitykset ohjelmakokonaisuuteen

• Touhua ja toimintaa -tehtäväpaperin

• Mestarikoodari-tehtäväpaperin

• Linkit ja vinkit digitaalisten työvälineiden 
käyttöön

• Arviointilomakkeen

Opastus ohjelman käyttöön Ohjelmakoonti

2

2 SiNä
Tavoitteet: Opitaan kaverin 
vahvuuksien tunnistamista ja 
harjoitellaan ryhmätyötaitoja
Oppiaineet: esim. AI, KU

Laaja-alainen osaaminen: 
L2, L4

3

3 Me
Tavoitteet: Opitaan yhdessä 

toimimista, harjoitellaan joustavuutta 
ja ongelmanratkaisua

Oppiaineet: esim. AI, LI, YMP, MA
Laaja-alainen osaaminen: 

L5, L7

Tutustu ohjelmaan ja 
sen materiaaleihin. Mieti 
yhteistyötä muiden opet-
tajien, työelämän edusta-
jien ja vanhempien kanssa.

nuoriyrittajyys.fi

Oppiaineiden lyhenteet: 

AI = äidinkieli

MA = matematiikka

YMP = ympäristöoppi

LI = liikunta

KU = kuvataide

1

1 MiNä
Tavoitteet: Opitaan omien 

taitojen ja vahvuuksien 
tunnistamista

Oppiaineet: esim. AI, LI, KU
Laaja-alainen osaaminen: 

L1, L3

ilmoita ohjelman suoritus 
ja anna palautetta:

nyohjelmat.fi

Teemat pitävät sisällään

TVT-vinkit

Laatikko sisältää ideoita tieto- ja viestintätek-
niikan hyödyntämiseen oppimisen tukena. 

Tärkeät tiedot

Laatikkoon on nostettu esiin teeman tärkeitä 
sisältöjä, käsitteitä ja niiden selityksiä.   

Lisätehtävät

Laatikko sisältää lisätehtäviä, joiden avulla 
aiheeseen voi tutustua syvällisemmin ja eri 
näkökulmista. 

Ohjelmakoonti

Ohjelmakoonti kuvaa ohjelman kulkua, ja sen tarkoi-
tuksena on toimia apunasi ohjelman käyttöönotossa. 
Ohjelma sisältää kolme teemaa, jotka voit toteuttaa 
opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Sisältöä 
voit soveltaa omiin pedagogisiin tarpeisiisi, oppiaineita 
yhdistäen, lukuvuoden mittaisena projektina tai 2–4 
viikon mittaisena oppimiskokonaisuutena. Teemojen 
käsittelyn voit lisätä myös olemassa olevaan monialai-
seen oppimiskokonaisuuteen.

Eriyttäminen

Minä + sinä = me -ohjelma pohjautuu toimin-
nalliseen oppimiseen. Ohjelma sisältää paljon 
toiminnallisia harjoituksia sekä ryhmätehtäviä ja luok-
kakeskusteluja. Toiminnallinen oppiminen on itses-
sään eriyttävää, sillä jokainen oppilas ja ryhmä voi 
tekemisen tasolla valita omien kykyjensä mukaisen 
tavan edetä. Toiminnanohjauksella opettaja/avustaja 
tukee jokaisen edistymistä yksilöllisesti. Ryhmät voi-
daan myös rakentaa niin, että oppilas saa vertaistukea 
muilta oppilailta.

Materiaalit on rakennettu niin, että opettaja voi valita 
niistä omaan opetukseen ja opetusryhmälleen sopi-
vat sisällöt. Oppimistehtäviä voi eriyttää oppilas- ja 
ryhmäkohtaisesti laajuuden sekä tavoitteiden osalta. 
Kaikkien oppilaiden ei tarvitse tehdä kaikkea samalla 
tavalla tai yhtä laajasti, ja laaja valikoima tehtäviä mah-
dollistaa oppimispolkujen valinnan ja luomisen. 

Laatikkotehtävässä tai Minä-paperilla työskennellessä 
eriyttäminen tapahtuu myös lopputuotoksen 
osalta, jolloin eriytetään tavoitteita tuotoksen laadun 
tai soveltavuuden osalta. 

Monet tehtävistä antavat tilaa dialogisuudelle. 
Oman ajattelun sanoittaminen on lähtökohtaisesti 
oppilaan oppimiselle sopivalle tasolla, joten keskuste-
lulle kannattaa antaa aikaa ja tilaa. 

Hyödynnä Yrittäjyyskasvatuksen 
mittaristoa

www.lut.fi/mittaristo

 Verkkomateriaalit löytyvät 
 osoitteesta: nyohjelmat.fi L
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 NY OPS -koonnin löydät osoitteesta:  
 nyohjelmat.fi

NY OPS -polku
NY OPS -polku on tarkoitettu oman opetustyön 
suunnittelun tueksi. Polusta näet, miten Minä + sinä 
= me -ohjelma nivoutuu osaksi opetussuunnitelmaa, 
ja voit täydentää polkua omiin tarpeisiin sopivaksi. 
NY-ohjelmat tukevat eheän oppimispolun rakenta-
mista, laaja-alaisen osaamisen ja monialaisen oppi-
miskokonaisuuden suunnittelua. 

Oppijat tutustuvat omiin vahvuuksiinsa ja erilaisiin 
ihmisiin, ja sitä kautta vahvistavat vuorovaikutustai-
tojaan. Yritykset, erehdykset ja luovat ideat kuuluvat 
elämään, ja niitä kunnioittamalla ja tukemalla oppi-
jan terve itsetunto kehittyy. Lähiympäristöön ja sen 
monimuotoisuuteen sekä tulevaisuuden taitoihin 
tutustutaan ikäkaudelle sopivien tehtävien kautta. 

Lisätietoja

1
Minä

2
Sinä

3
Me

Päätös-
tapahtuma

Oppiaineet: 

Esim. äidinkieli, liikunta, kuvataide

L1 ajattelu ja oppimaan oppiminen

Ymmärretään oman kokemuksen merkitys, 
kysytään, kuunnellaan muita, ihmetellään ja 

kyseenalaistetaan omaa sekä muiden ajattelua.

L3 itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Harjoitellaan ryhmässä toimimisen taitoja ja
tunnetaitoja, omien vahvuuksien 

tunnistamista ja muiden arvostamista.

Oppiaineet: 

Esim. äidinkieli, kuvataide

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Toimitaan erilaisten ihmisten kanssa, esitetään 
omia mielipiteitä, tutustutaan toisten 

kunnioitukseen ja erilaisuuden hyväksymiseen.

L4 Monilukutaito

Tuotetaan erilaisia tekstejä, kokeillaan 
kuvallisia ilmaisutapoja ja hankitaan tietoa 

erilaisista lähteistä.

Oppiaineet:

Esim. äidinkieli, ympäristöoppi, matematiikka

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Pohditaan käsitteitä oikeudenmukaisuus, 
yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus sekä 
niiden merkitystä sosiaalisten taitojen 

kehittymisessä.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen

Harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja 
palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden 
käyttö- ja toimintaperiaatteita yhdessä 

kokeillen.

Oppiaineet:

Esim. äidinkieli, liikunta, kuvataide, musiikki

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Toimitaan ryhmässä, harjoitellaan ikäkaudelle 
sopivaa vastuunkantoa, saadaan oma kokemus 

yhdessä suunnitellusta tapahtumasta ja 
tiedostetaan, missä ollaan hyviä.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Suunnitellaan toimintaa ja tuetaan yksilönä 
ryhmän tavoitteita.

OPS, vuosiluokat 
1–3

OPS, vuosiluokat 1–3
OPS, vuosiluokat 

1–3
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Avaa ovi koulun ulkopuoliselle 
toimijalle
Ohjelman aikana on luontevaa luoda yhteyksiä lähi-
ympäristöön kutsumalla mukaan vahvistuksia oppi-
laiden kotoa ja työelämästä. Työelämän edustaja 
tai vanhempi välittää lapsille oman tarinansa mie-
leenpainuvasti. Lisäksi heillä on antaa ajankohtaista 
tietoa omassa työssään tarvittavista asenteista, tai-
doista ja vahvuuksista.
 
Koulun ulkopuoliset toimijat auttavat opettajaa luo-
maan hauskan ja erilaisen oppimistilanteen, jossa 
lapset saavat kysellä, ihmetellä ja innostua. 

Opettajana saat:

1. Tukea NY-ohjelman sisältöjen 
opettamiseen

Kutsumalla vierailijoita kotoa sekä työelämästä 
kouluun tuot asiantuntijat lasten luokse. Eri henki-
löiden tarinat taidoista, vahvuuksista, mielenkiinnon 
kohteista ja elämässä vaadittavista sosiaalisista tai-
doista rikastuttavat ja syventävät ohjelman teemo-
jen käsittelyä.  

2. Tutustua erilaisiin ammatteihin yhdessä 
lasten kanssa

Ohjelman aikana on tarkoitus tutustua myös eri-
laisiin ammatteihin vierailijoiden avulla. Näin lapset 
oivaltavat erilaisten taitojen merkityksen yhteiskun-
nassa. Henkilö, joka itse toimii ammatissa, on paras 
kertoja työstään. Mielenkiintoa lisää, jos ammatti-
lainen saapuu työasussa tai rekvisiitan kera paikalle.

 3. Vahvistusta koulun ja kodin väliseen 
yhteistyöhön

Ohjelma tarjoaa luontevan tavan kutsua vanhemmat 
mukaan oppitunneille. Kutsu kotiväki kertomaan 
omista ammateistaan, taidoistaan tai harrastuksis-
taan lapsille.  Voit kutsua heitä paikalle läpi ohjel-
man tai pelkästään ohjelman päätöstilaisuuteen.

Kirjaa ylös yhteisen 
toiminnan tavoitteet:

• Sovi vapaaehtoisen kanssa sopiva aika. 
Vapaaehtoisen voi kutsua paikalle esimer-
kiksi ohjelman päätöstilaisuuteen tai mui-
den teemojen käsittelyn aikana, jolloin 
käydään läpi lasten omia mielenkiinnon-
kohteita, erilaisia vahvuuksia ja ryhmätyö-
taitojen tärkeyttä. 

• Keskustele ohjelman teemoista ja roh-
kaise vapaaehtoista kertomaan tarinansa 
omin sanoin. 

• Suunnittele yhteistyölle myös jatkoa. 
Milloin ja missä yhteydessä voisitte tavata 
uudelleen? Voisiko yhteistyötä jatkaa seu-
raavissa projekteissa?

 Löydät valmiin viestipohjan 
 vapaaehtoiselle lähetettäväksi: 
 nyohjelmat.fi

Onneksi olkoon! 
Olette yhdessä ansiokkaasti suorittaneet Minä + sinä = me -ohjelman. Seuraavaksi voit 
rauhassa tutustua muihin NY-ohjelmiin, jotka tukevat NY Yrittäjyyskasvatuksen polkua aina 
korkea-asteelle asti. Ota ohjelman jälkeen käyttöösi Meidän yhteiskuntamme -ohjelma, 
jossa tutustutaan omaan lähiympäristöön ja yhteiskunnan toimintaan – tekemällä oppien.

Seuraavat NY-askeleet 

Hyvää matkaa seuraavien NY-ohjelmien 
inspiroivaan maailmaan!

nuoriyrittajyys.fi

Lisätietoja

Meidän 

yhteiskuntamme

Kuuden teeman kokonaisuus 
tutustuttaa vuosiluokat 4–6 
lähiympäristöön, yhteiskuntaan, 
äänestämiseen, julkiseen ja yksi-
tyiseen sektoriin, eri ammat-
teihin, talouden kiertokulkuun 
sekä tulevaisuuden työelämätai-
toon – ohjelmointiin. 

Pikkuyrittäjät

Yhdeksän teeman kokonaisuus, jonka 
aikana 4.–6.-luokkalaiset ideoivat 
ryhmissä miniyritykset. Ohjelmassa 
kehitellään ideoista pikkuyrityksiä, 
joille suunnitellaan tuote tai palvelu, 
oma logo ja paljon muuta. Sopii hyvin 
osaksi opetusta tai valinnaisaineeksi.

Innovaatioleiri 
– alakoulu 

Kuuden tunnin mittainen innovaa-
tioleiri 5.–6.-luokkalaisille, jossa lei-
riohjaajina toimivat yläkoululaiset.



Nuori Yrittäjyys ry eli NY tarjoaa yrittäjyys-, työelämä- ja taloustai-
toja tukevia pedagogisia ohjelmia päiväkotien, koulujen ja oppilaitos-
ten käyttöön. NY on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja se kuuluu 
kansainväliseen Junior Achievement Worldwide -kattojärjestöön. 
Suomessa toiminta alkoi vuonna 1995. 

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on pedagogisten ohjelmien kokonai-
suus. Polku tarjoaa käytännönläheisiä työvälineitä lasten ja nuorten 
yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen vahvistamiseen esiopetuk-
sesta korkea-asteelle asti. Opetussuunnitelman tavoitteita tukevat 
NY-ohjelmat toteutetaan kouluissa osana opetusta. Tekemällä oppi-
miseen perustuva toiminta vahvistaa myös konkreettisesti nuorten 
ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. 

Ota yhteyttä: info@nuoriyrittajyys.fi  

@NuoriYrittajyys   #Minäsinäme

nuoriyrittajyys.fi

myyntitaidot

luovuus

organisointi
sosiaaliset 

taidot

tavoitteiden 
asettaminen

ongelman-
ratkaisutaidot

vastuullisuus

verkostoituminen

medialukutaito

yhteistyö

sinnikkyys

yrittäjyystaidot

työelämätaidot

taloustaidot

kestävän 
kehityksen taidot
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