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ToiminnanJohTaJan kaTsaus

Yksi suosikkikysymyksistämme lapsille
ja nuorille työssämme on: ”Mitä sinulle
tulee mieleen sanasta yrittäjä?”
• Yrittäjä keksii idean ja ottaa sen käyttöön.
• Yrittäjä tekee työtä ja on sinnikäs.
• Yrittäjä on sellainen, joka perustaa kaupan.
Viime lukuvuonna yrittäjyys on ollut monella alalla
vastatuulessa, mutta Nuori Yrittäjyys -ohjelmissa
tämä ei lasten ja nuorten parissa juuri toimintaa
hidastanut. Pandemia haastoi nuoret miettimään
entistä innovatiivisempia ratkaisuja siihen, miten
verkossa tavoitetaan asiakkaita, myydään ja markkinoidaan tai sovitaan sisäisiä pelisääntöjä yrityksen
tiiminjäsenten kesken.

Tällä kaudella saimme yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen edistämisen tukijoiksi uusia kumppaneita. Yhdessä olemassa olevien ja uusien kumppanien kanssa otimme ison harppauksen kohti kunnianhimoista tavoitettamme tarjota vuoteen 2025
mennessä kaikille Suomen lapsille ja nuorille tasavertainen mahdollisuus oppia tulevaisuuden taitoja
Nuori Yrittäjyys ry:n suosituissa ohjelmissa.
Yrittäjyyden avulla ratkotaan Suomen ja maailman
ongelmia ja luodaan hyvinvointia sekä työtä koko
Suomeen.
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Sitran Osaamisen aika -työryhmän mukaan Suomessa on maailman parhaat puitteet verkottuneelle
yhdessä oppimiselle, osaamisen uudistamiselle ja
innovaatioiden syntymiselle.
Tulevaisuudessa merkitystään kasvattavat muutoksen hallintaa edistävät metataidot, kuten ongelmanratkaisutaidot, itseohjautuvuus, oppimiskyky,
henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen sekä tiedon arviointitaidot.
Me NY:ssä haluamme olla laajan yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkostomme kanssa keskeisessä
asemassa vahvistamassa lasten ja nuorten minäpystyvyyden tunnetta, seutujen elinvoimaisuutta ja
vetovoimaa rakentamalla foorumeja tämän hetken
työelämän ja tulevaisuuden tekijöiden välille.
Sydämellinen kiitos kaikille kumppaneille, sidosryhmille ja tiimimme supertyypeille viime kaudesta!
Nyt kurotamme yhdessä
kohti kunnianhimoista
tavoitettamme, jonka
saavuttamiseksi tarvitaan kaikki hyvät ideat
käyttöön.
Virpi Utriainen
toiminnanjohtaja
Nuori Yrittäjyys ry

Yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja esiopetuksesta korkea-asteelle

Esiopetus

Alakoulu

Yläkoulu

Toinen aste

Korkea-aste

Tulevaisuuden taidot opitaan toiminnallisuuden ja pitkäkestoisen harjoittelun kautta. Laajaalaista osaamista ja yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja harjoittavat ohjelmat on helppo ottaa
käyttöön. Koulutamme opettajat ohjelmien käyttöönottoon ja tuemme kouluja arjen työssä.

yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja tukevat ohjelmat
Job Shadow -päivä: NY-yritystä pyörittäneet 16–21-vuotiaat nuoret tutustuvat päivän
ajan yritysjohtajan työhön.
9. lk ja 2. aste
Oma työ: Viiden teeman
kokonaisuus omien vahvuuksien tunnistamiseen,
työelämätaitojen harjoitteluun ja tulevaisuuden urapolun suunnitteluun.
9. lk ja 2. aste

Yrit
tä

t
do
ai

aidot
yst
jy

Poikkeusolosuhteista huolimatta lukuvuoden mittaiseen Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistui yli
4 000 opiskelijaa, joista suurin osa oli 14–24-vuotiaita. Osallistujapalautteissa 73 % vastaajista kertoi
ymmärtäneensä yrittäjämäisen asenteen tärkeyden.
Peräti 14 % vastaajista ilmoitti aikovansa perustaa
ohjelman jälkeen oman yrityksen ja jopa 30 % osallistujista koki, että ohjelma selkeytti omia ammattija urasuunnitelmia.

Kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä, mutta aloitteellisuus, omatoimisuus, aktiivisuus ja luovuus ovat taitoja, joita tarvitaan läpi elämän. Yrittäjämäistä asennetta tarvitaan kaikessa työssä, eikä yhtään haittaa
ymmärtää yrittäjän ja työnantajan näkökulmaa ja
haasteita yrittäjyysharjoittelun ansiosta hieman
paremmin, vaikka tekisi uransa palkkatyössä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

ny yrittäjyyskAsVAtuksen polku

elä
Työ mät

mitä sinulle tulee mieleen
sAnAstA YRITTÄJÄ?

Vuosi yrittäjänä – toinen ja
korkea-aste: Lukuvuoden
kestävä oikealla rahalla toimiva yrittäjyysohjelma.
2. ja korkea-aste
Pikkuyrittäjät: Yhdeksän
teeman kokonaisuus oman
pikkuyrityksen ideoimiseen
ja toteuttamiseen.
4.-6. lk

Vuosi yrittäjänä – perusaste:
Lukuvuoden kestävä oikealla
rahalla toimiva yrittäjyysohjelma.
9. lk ja 2. aste
Oma talous: Viiden teeman
kokonaisuus, jossa oppijat harjoittelevat arjen taloustaitoja, oppivat
osallisuutta ja ymmärtävät omien
valintojen merkityksen kestävän
kehityksen näkökulmasta.
7.-9. lk ja soveltaen 2. aste

Innovaatioleirit: Leireillä
kokeillaan ja harjoitellaan
luovuutta, ryhmätyötaitoja
ja yrittäjyyttä.
5.-9. lk, 2. ja korkea-aste

Ta
lo

u s t ai d o

t

Oma talous haltuun: Ohjelmassa opitaan oman talouden suunnittelua ja rahaasioihin liittyvien riskien
arviointia.
2. aste

nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat
Vuosikertomus 2020–2021
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nuori yrittäjyys -toimintA
lukuinA 2020–2021

49 000

5 500

lasta ja nuorta
osallistui ohjelmiin

opettajaa osallistui
opettajakoulutuksiin

jA WorldWide -Verkosto
toiminta lukuina 2020
10,5+ milj. oppijakokemusta
278 000+ opettajaa ja kouluttajaa
92 500+ koulua
190,4+ milj. tuntia yhteydenpitoa
312 000+ vapaaehtoista
3 300+ JA-työntekijää

JA USA
3 036 125
osallistunutta
opiskelijaa

6 850

956

opettajaa käytti
NY-ohjelmia

NY-ohjemia
käyttävää koulua

JA AMERICAS
1 387 419
osallistunutta
opiskelijaa

JA WORLDWIDE
10 500 000+
osallistunutta
opiskelijaa

JA EUROPE
3 864 575
osallistunutta
opiskelijaa

INJAZ AL-ARAB
JA MENA
254 863
osallistunutta
opiskelijaa

JA ASIA PACIFIC
1 746 085
osallistunutta
opiskelijaa

JA AFRICA
218 970
osallistunutta
opiskelijaa

nGo Advisor 7.-sija

15 000

3 950

lasta ja nuorta
osallistui verkkotapahtumiin

vapaaehtoista
osallistui toimintaan

Junior Achievement on maailman
laajin yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta nuorille tarjoava organisaatio. Verkosto tavoittaa vuodessa
yli 10 miljoonaa oppilasta yli 100
maassa.
jaworldwide.org
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JA Worldwide valittiin 2021 Top 200
NGO Advisor -listalle. Globaali verkostomme ylsi seitsemännelle sijalle.
NGO Advisor on Genevessä toimiva riippumaton mediaorganisaatio, joka tutkii
ja arvioi voittoa tavoittelemattoman
järjestösektorin innovaatioita, vaikuttavuutta ja hallintoa sekä tuo esiin uusimpia ideoita ja parhaita käytäntöjä.

Vuosikertomus 2020–2021
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Aluepäälliköt opettAjien tukenA ympäri suomeA
Nuori Yrittäjyys käynnisti pari vuotta sitten muita mannerpohjoismaita benchmarkaten alueverkoston rakentamisen.
Tällä hetkellä yhdistyksellä on 11 aluetoimistoa, joiden tavoitteena on viedä
yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen ohjelmat entistä lähemmäksi opettajia
ja vastata siten alueiden erilaisiin tarpeisiin.
Aluetoimijoiden aktiivisella työllä Nuori Yrittäjyys pyrkii varmistamaan, että
lapset ja nuoret saavat tulevaisuudessa tarvittavia taitoja tasavertaisesti
ympäri Suomea.
Kysyimme muutaman kysymyksen aluetoimijoilta, jotka ovat päässeet upeaan
vauhtiin työssään eri puolilla Suomea.

mikä inspiroi työssäsi?
Jari Ukkonen, Pohjois-Savon
aluepäällikkö:
Parasta on nähdä nuorten into ja
oppimisen ilo esim. Innovaatioleirillä tai Uskalla
Yrittää -kilpailussa. Lasten välitön palaute esim.
Pikkuyrittäjiltä kantaa pitkälle tässä työssä. Toivottavasti pääsen pian tapaamaan enemmänkin opettajia ja oppijoita kouluille. Henkilökohtaista tapaamista ei korvaa parhainkaan verkkoyhteys.

Minna Tuukkanen ja Tiina Vainio,
Kouvolan seudun aluetoimisto:
Eniten inspiroivat nuoret, heidän
tarttuva innostuksensa ja optimistinen maailmankatsomuksensa. Maailmaa pitäisi muistaa
useammin katsoa heidän vaaleanpunaisten silmälasiensa kautta ja unohtaa oma kyynisyys.
Myös vaikuttavuus alueen elinvoimaisuuteen
pitkällä tähtäimellä on tärkeää.
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paras muisto ny-ajaltasi
Nina Ingves, Pohjanmaan aluetoimisto:
Minulla on useita ihania muistoja, mutta viimeisen vuoden ajalta tulee mieleen erityisesti
yksi NY-yritys, jonka tiedän jäävän
mieleeni. Saimme tavata nuoret
jo siinä vaiheessa, kun he kehittelivät ideoita, ja seurasimme idean
kehittymistä prototyypistä finaaliin ja huippusijoituksille useissa
kategorioissa. Yritys osoittaa selvästi kaiken sen, mitä ohjelma voi
antaa nuorelle: kasvua ja henkilökohtaista kehittymistä.

Maarit Koverola,
Kymenlaakson
aluetoimisto:
Parhaita muistoja ovat tiimitapaamiset livenä, Uskalla Yrittää -finaalit Helsingissä, mutta
myös omat alueelliset semifinaalit ja yrittäjyyskasvatusfoorumit. Innostuneet ja aktiiviset
ihmiset ovat parasta – ovat he
sitten lapsia, nuoria, opettajia,
yrittäjiä tai yrittäjyyskasvattajia.

Ritva Oravuo, Imatran aluepäällikkö:
Uuden kehitteleminen kivassa porukassa inspiroi, sekä lapset ja nuoret!

Virve Turunen,
Kanta-Hämeen
aluepäällikkö:
Mieleenpainuvinta oli ihan
ehdottomasti kevään 2021
Uskalla Yrittää -semifinaali, joka
tehtiin virtuaalisena ja yhteistyössä Pirkanmaan alueen
kanssa. Se oli upea päivä, jossa
meillä oli Arman Alizad puhumassa ja huikeita NY-alumneja
sekä
Pikkuyrittäjät-oppilaita
vierailemassa. Se on joka kerta
yhtä ihanaa ja sävähdyttävää,
kun näkee aktiivisia lapsia ja
nuoria toimimassa, pitchaamassa ideoitaan ja kertomassa
omasta innostuksestaan.

mitä tulevaisuuden tavoitteita sinulla on työllesi?
Noora Bergroth, Pirkanmaan aluepäällikkö:
Työssäni minua inspiroi nuoret, heidän energiansa, intonsa ja tuore maailmankatsomus. Toki myös se, että pystyn työlläni
vaikuttamaan ihan konkreettisesti nuorten
elämiin, on hyvin tärkeää minulle. Tieto siitä
auttaa keksimään kerta toisensa jälkeen uusia
tapoja edistää yrittäjyyskasvatuksen ilosanomaa. Saan tehdä töitä innostuneiden, nuorten
eteen sydämellä töitä tekevien kollegojen ja
yhteistyökumppanien kanssa, mikä on todella
voimauttavaa. Olen ylpeä työstäni ja siitä, mitä
yhteistyöllä voi saada aikaan.

Sanna Räty, PohjoisKarjalan aluepäällikkö:
Haluaisin tehdä yhteistyötä yhä isomman opettajajoukon kanssa lasten ja nuorten kokonaishyvinvoinnin edistämiseksi.
Haluan antaa mahdollisimman
paljon tukea ja hyviä ohjelmia
opettajille esiopetuksesta korkeakouluasteelle, jotta oppilailla ja
opiskelijoilla olisi hyvät tarvittavat
taidot ja henkiset vahvuudet oman
elämänsä ja uran rakentamiseen
joko yrittäjänä tai palkkatyössä,
tai molemmissa. Toivon, että saisimme yhdessä vahvistettua kaikkien oppijoiden yritteliästä ja vastuullista asennetta.

Karolina Wägar,
Pohjanmaan
aluetoimisto:
To do -listani kärjessä on
useita opettamiseen liittyviä jatkokoulutuksia sekä
kouluvierailuja. Toivon, että
NY-toiminta vakiintuisi kouluasteesta tai kunnasta riippumatta ja että opettajat
kokisivat saavansa tukea ja
apua meiltä NY:ltä. Myös tutkiminen on listallani! Olemme
monivuotisen yrittäjyyskasvatukseen liittyvän tutkimusprojektin lähtökuopissa.

Sanna Carp, Keski-Suomen aluepäällikkö:
Syksyllä 2021 tavoitteena on jatkaa vahvaa yhteistyötä
opettajien kanssa niissä oppilaitoksissa, joissa ohjelmiamme on jo
käytössä. Laitetaan yhdessä lukuvuoden yrittäjyyskasvatus hyvään
käyntiin. Suunnitelmissa on myös
lähestyä ja tavoittaa kouluja, joissa
ohjelmat ja materiaalimme eivät
vielä ole löytäneet paikkaansa. Pitkällä aikavälillä ajattelisin, että olisipa hienoa, jos jokaisessa keskisuomalaisessa esikoulussa ja koulussa löytyisi oma Nuori Yrittäjyys
ry:n yrittäjyyskasvatusmateriaalipankki kasvattajien ja opettajien
käytettäväksi.
Vuosikertomus 2020–2021
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uusi seminAArikonsepti
inspiroimAAn Vuosi
yrittäjänä -osAllistujiA

job shAdoW -päiVässä
nuoret jA johtAjAt
kohtAsiVAt

Syksyllä NY järjesti kolme Uskalla Yrittää -virtuaaliseminaaria yhteistyössä
Yksityisyrittäjäin säätiön, MySpeakerin
ja OP:n kanssa.

Nuoret tulevat muuttamaan johtajuutta, arvioivat johtajat Job Shadow
-päivässä.
Job Shadow -päivä kokosi yhteen 18 nuori-johtajaparia oppimaan toisiltaan työelämästä ja johtajuudesta, pandemiavuotena virtuaalisesti etäyhteyksien välityksellä. Päivä avasi nuorille näkymän
johtajan työhön ja työyhteisöön sekä tarjosi mahdollisuuden saada henkilökohtaista sparrausta
itselle tärkeissä asioissa.

Seminaareihin osallistui yli 400 katsojaa, jotka olivat
niin opiskelijoita, koululuokkia, opettajia kuin yrittäjyyskasvatuksen aluetoimijoitakin.
Tutun Uskalla Yrittää -teeman ympärille rakennettujen seminaarien tavoitteena oli tarjota nuorille ja
opettajille mahdollisuus tutustua yrittäjyyden maailmaan. Seminaarien tallenteet löytyvät NY:n sivuilta
niiden avulla pääsee erinomaisesti orientoitumaan
Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan sekä Uskalla Yrittää
-tapahtumiin!

Alumnimme ja tilaisuuden juontaja Kalle Ulff haastatteli Robson Lindbergiä etäyhteyksin lokakuun ruotsinkielisessä seminaarissa.

Nuoret pääsivät seuraamiensa johtajien kanssa
osallistumaan palavereihin ja tarkastelemaan, millaisia asioita johtajan vastuualueelle kuuluu, miten
asioita käsitellään työyhteisössä ja millaisia taitoja
johtajalta odotetaan.

Puhujina kuultiin mm. teknologiayrittäjä Nelli Sågeria, TikTak-yhtyeestä tunnettua Petra Garganoa,
triathlonisti Robson Lindbergiä, pitkän linjan yrittäjää ja valtakunnan viralliseksi epäonnistujaksi itseään tituleeraavaa Tomi Kaukista, Jungle Juice Bar
-mehubaariketjun perustajaa Noora Fagerströmiä
ja Ivana Helsingin perustajaa Paola Suhosta.

Nina Bergholm ja Mika Wilen, Manpower sekä Sara Åstrand,
NY-alumni.

Johtajat huomasivat, että nuoret ovat paljon valmiimpia työelämään kuin johtajat itse olivat nuoressa iässä. Nuoret näkevät maailmaa laajemmin
ja tietopohjaa tulevaisuudessa pärjäämiseen on
rakennettu jo varhaisemmassa vaiheessa. Päivän
aikana nousi erityisesti esiin, että nuorilla on rohkeus kyseenalaistaa ja tuoda omia mielipiteitä vahvasti julki. Keskustelujen pohjalta johtajat ennustavat, että nuoret tulevat muuttamaan johtajuutta ja
sen muotoja tulevaisuuden työelämässä.
10
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Hanna Länsivuori, Fennia ja Elsa-Maria Oksanen, NY-alumni.

Nuoret puolestaan huomasivat johtajan työn vaativan paljon erilaisia taitoja ja ominaisuuksia. Johtajan
tulee tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa, ja
hänen täytyy osata kuunnella muita. Johtajalla on
tärkeä vastuu koota toimiva tiimi, jossa on mahdollisimman erilaista osaamista. Henkilöstöä täytyy
myös pystyä motivoimaan. Erityisesti isojen kokonaisuuksien hallitseminen nousi nuorten mielestä
tärkeäksi taidoksi johtajan arjessa.
Suurin kiitos päivästä kuuluu mukana olleille kumppaniorganisaatioille, jotka tarjosivat nuorille unohtumattoman kokemuksen. Job Shadow -päivässä
olivat mukana Citi, Danske Bank, Elo, Euroclear Finland, Fennia, Handelsbanken, HP Suomi, Kuntarahoitus, ManpowerGroup Finland, OAJ, OP, SEB, Suomen Yrittäjät, Taaleri ja TEM.
Job Shadow -päivän päätteeksi kaikki johtajat ja
nuoret kokoontuivat yhteiseen päätöstilaisuuteen,
jossa he pääsivät pohtimaan päivän tuomia oppeja
johtajuudesta pienissä ryhmissä. Keskusteluista
nousi esille teemoja, joihin moni oli kiinnittänyt
huomiota.
Seuraavaa Job Shadow -päivää vietetään lokakuussa
2021.
Manpowerin ReadyForWork
pre-event järjestettiin jo
neljännen kerran.

Vuosikertomus 2020–2021
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op-päiVästä nuoret sAiVAt
Vinkkejä tuleVAisuuteen
Virtuaalisesti
toteutettuun
Opin
OP:laiselta -päivään osallistui marraskuussa kuusitoista nuorta ja kolme
pankkia: OP Pohjois-Savo, OP Oulu ja
OP Tampere.
Päivän aikana nuoret pääsivät kuulemaan useita eri
asiantuntijoita, esittämään tiukkoja kysymyksiä sekä
laittamaan ideat lentoon workshopeissa.
OP-päivän aikana nuori verkostoituu, oppii OP:laisen
urapolusta, työstä, toimenkuvasta sekä osaamisvaatimuksista kunkin työtehtävään. Hän oppii myös
finanssialasta työpaikkana ja pääsee keskustelemaan tulevaisuuden työelämätaidoista. OP:laiset
taas pääsevät vastaamaan kiperiin kysymyksiin ja
saavat tilaisuuden oppia ja kysellä nuorilta heidän
näkökulmiaan. Päivään osallistuneet nuoret osallistuivat myös Vuosi yrittäjänä -ohjelmaamme.

nuoret saivat äänensä
kuuluviin
Marraskuinen päivä oli antoisa niin pankeille kuin
nuorillekin. Palautteen perusteella lähes kaikki oppivat päivän aikana uutta niin finanssialasta, yrittäjyydestä kuin talousasioistakin. Nuoret hehkuttivat
sekä puheenvuoroja että workshopejakin, joista jälkimmäisessä he pääsivät itsekin enemmän ääneen:
”Tykkäsin kaikesta ja erityisesti workshopeista, kun
sai vaikuttaa ja jakaa omia mielipiteitään, tuntui
siltä, että sai äänensä kuuluviin!” Suurin osa myös
kertoi, että osallistuisi samantyyliseen päivään
uudestaan.

Alumnit koulutusjohdon
foorumissA
“Nuorten näkökulma ja kokemukset
kannattaa pitää vahvasti mukana
yrittäjyyskasvatuksen suunnittelussa
ja kehittämisessä.”

Nuoret toivat kokemustensa kautta esiin yrittäjyyskasvatuksen suuren merkityksen oppilaiden hyvinvoinnille, pärjäämiselle ja tulevaisuudelle. Heidän
mielestään yrittäjyyskasvatus voisi olla avain koko
koulun mielekkyyteen ja kaikkien nuorten mukana
pitämiseen.

ketäs varten
yrittäjyyskasvatusta tehdään?

Vapaus luoda itse ja olla oman projektinsa omistaja
saattaa innostaa matikan ja fysiikan kanssa vaikeuksissa olevan oppilaan löytämään oman potentiaalinsa, ehkä koko tulevaisuuden juttunsa, kun häntä
kannustetaan yrittämään käytännönläheisessä yrittäjyyskasvatusohjelmassa.

Lennokas keskustelu ja elämänmakuiset tarinat
osoittivat, että nuorten näkökulma ja kokemukset
kannattaa pitää vahvasti mukana yrittäjyyskasvatuksen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Yrittämisen harjoittelu opinnoissa luo nuorten mielestä tavoitteellista asennetta ihan mihin tahansa.
”Monet ehkä ymmärtävät, että kyse on vain jostakin liiketoiminnasta, mutta se pitää oikeasti sisällään
paljon enemmän, ihan arkipäivän ja työelämän taitoja!”

Kiitos OP:laisille inspiroivista puheenvuoroista ja
nuorille aktiivisesta osallistumisesta!

Viesti päättäjille on, että opettajia tulisi rohkaista,
jotta he pystyisivät vielä enemmän ja konkreettisemmin kannustamaan nuoria yrittäjyysopintoihin.

Näin voidaan kuvata tunnelmaa, kun NY-alumnit
valtasivat Koulutusjohdon foorumin sydämet ja ajatukset 10. helmikuuta paneelikeskustelulla, jossa
he keskustelivat näkemyksistään yrittäjyyskasvatukseen liittyen. Nuorten tavoite oli muistuttaa
koulutuspäättäjiä – rehtoreita, koulutuspäälliköitä,
opetuksen kehittäjiä ja yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoita – siitä, että yrittäjyyskasvatusta tehdään
nuorille.

Suomen Yrittäjien järjestämän Koulutusjohdon foorumin paneeliin osallistuivat Atso Jaakkola, Jenna
Korpi, Eerika Nissilä, Valtteri Salmijärvi ja Eemi
Vaherlehto. Kaikki osallistujat sekä paneelin vetäjä
Otto Rantanen ovat kokeneita NY:n yrittäjyyskasvatusohjelmien osallistujia, yrittäjiä ja yrittäjyyden
puolestapuhujia. Nuoret opiskelevat tällä hetkellä
lukioissa tai ammatillisella toisella asteella eri puolilla Suomea.

Kuvassa vasemmalla Pirjo Koponen OP:lta tuomaroimassa Uudenmaan Uskalla Yrittää -semifinaaleissa kauppakeskus Kaaressa
keväällä 2020.
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nuori yrittäjyys ry
pAlkittiin tj bAtA QuAlity
AWArdillA
TJ Bata Quality Award on laatupalkinto,
joka on jaettu vuodesta 2009 lähtien
vuosittain tunnustuksena sellaiselle
jäsenorganisaatiolle, joka toimii pitkällä tähtäimellä korkeatasoisilla standardeilla ja edistää merkittävästi JA
Europen strategisten tavoitteiden saavuttamista.

NY on saanut Model Organisation -tunnustuksen
kuusi kertaa ja voitti nyt TJ Bata Quality Awardin
ensimmäistä kertaa. COVID-19-pandemian aiheuttamasta vaikeasta tilanteesta huolimatta organisaatio
onnistui kehittymään kaikilla osa-alueilla.

ny:n kasvu ja kumppanuudet
vakuuttivat tuomariston
Tuomariston vakuutti erityisesti NY:n vahva keskittyminen sekä ulkoiseen että sisäiseen strategiaan,
sillä sen henkilöstö on kasvanut räjähdysmäisesti
viimeisten viiden vuoden aikana. Organisaatiolla on
useita pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, jonka
lisäksi se on onnistunut saamaan opetusministeriön
sekä työ- ja elinkeinoministeriön tukemaan toimintaansa. Lisäksi NY on aktiivinen JA Nordic -verkoston
jäsen ja aloitti uuden Erasmus + -ohjelman yhdessä
Viron ja Latvian kanssa keskittyen Yhdistyneiden
Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin ja
yritysohjelmaan. NY oli myös isäntämaa ja taloudellinen tukija JA Europe Entrepreneurial School (TES)
-Awards -gaalassa Helsingissä vuonna 2019.

uskAllA yrittää
-semifinAAlikiertue keräsi
ennätykselliset 10 000
VierAilijAA
Nuori Yrittäjyys järjesti helmi-maaliskuussa yhdeksän virtuaalista Uskalla
Yrittää -semifinaalitapahtumaa. Semifinaalikiertueen tapahtumiin osallistui
yhteensä lähes 400 NY-yritystä ja yli 1000
yrittäjää.
Howspace-alustalla vedetyissä tapahtumissa nuorten
NY-yritykset esittelivät toimintaansa ja niissä vieraili
yhteensä yli 10 000 henkilöä. Tuomaristo valitsi jokaisesta semifinaalitapahtumasta edustajia huhtikuiseen
Uskalla Yrittää -finaaliin. Kilpailuun osallistuvat nuoret
olivat kehittäneet yrityksiään Vuosi yrittäjänä -ohjelmassamme.

”Kevään tapahtumissa saimme kokea nuorten
energiaa ja ennakkoluulottomuutta, joka kantaa
meitä kaikkia. Kiitos opettajille, jotka olette olleet
sparraamassa nuoria. Kiitos rehtoreille, jotka
olette olleet mahdollistamassa opettajien työn.
Kiitokset meidän kumppaneillemme, jotka olette
mahdollistamasta meidän työtämme”, NY:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen hehkutti kiertueen
päättäneessä Uudenmaan semifinaalissa.

TJ Bata Quality Award -palkinnon valitsijakomiteaan
kuuluivat tänä vuonna Batan maailmanlaajuinen
markkinointipäällikkö Thomas A. Bata sekä enkelisijoittaja Irene Cervellera Micheli. Tunnustuksen saaja
valittiin kymmenen Euroopan maan joukosta.
Suomen Nuori Yrittäjyys ry täytti tuomareiden mielestä ”enemmän kuin kaikki tunnustuksen kriteerit”,
mukaan lukien opiskelijamäärän kasvattaminen,
kouluihin levittäytyminen, alumnien sitoutuminen
ja vapaaehtoistyö sekä eurooppalaiseen verkostoon
osallistuminen.

uskallayrittaa.fi/semifinaalit
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nuori yrittäjyys ry:n
tAVoitteiden tukenA uusi
hAllitus
Nuori Yrittäjyys -yhdistyksen toiminnan
tueksi nimettiin monialaista osaamista
ja yhteiskunnan eri sektoreita edustava
hallitus. Hallituksen puheenjohtajana
aloitti KTT, työelämäprofessori Christina Dahlblom.

Hallituksen jäseniksi valittiin Mika Aho (Yksityisyrittäjäin säätiö), johtaja Laura Juvonen (Teknologiateollisuus), rehtori Aki Puustinen (Muuramen lukio),
asiantuntija Jussi Karhunen (Finanssiala ry), hallituksen jäsen Sirkku Soini (Me-säätiö) ja kenttäjohtaja Mari Kokko (Suomen Yrittäjät ry). Lisäksi hallituksessa jatkoivat Nuori Yrittäjyys -alumni, yrittäjä
Jyri Lindén (Nordic Business Forum), rehtori Teemu
Kokko (Haaga-Helia) sekä Business Development
Executive Camilla Laitinen (SEB).

nuori yrittäjyys ry:n hallitus

puheenjohtaja Christinan mietteet

Christina Dahlblom
KTT

Mika Aho
Yksityisyrittäjäin
säätiö

Laura Juvonen
Teknologiateollisuus

Aki Puustinen
Muuramen lukio

Jussi Karhunen
Finanssiala ry

NY:n hallitukseen valittiin joulukuussa 2020 kymmenen hyvin innostunutta hallituksen
jäsentä. Seitsemän meistä oli uusia hallituksessa, mutta kaikille yhteistä on kova halu olla lisäämässä ja
vahvistamassa pitkäjänteistä yrittäjäkasvatusta Suomen kouluissa. Koronasta huolimatta NY-rintamalla
tapahtuikin todella paljon keväällä 2021. Uusi alueverkosto pääsi vauhtiin, Uskalla Yrittää -tapahtumia
toteutettiin virtuaalisesti houkutellen ennätysmäärän osallistujia, ja NY sai merkittävän, pitkäjänteisen
lisärahoituksen. Lämmin kiitos tuesta ja sitoutumisesta niin uusille kuin aikaisemmille tukijoille, kumppaneille ja NY-ystäville!
Menneen vuoden aikana pitkäjänteisen rahoituspohjan mahdollistamaa kasvuharppausta valmisteltiin mm. organisaation rakentamisella sekä erilaisilla järjestelmä- ja ohjelmien kehittämishankkeilla.
Samaan aikaan tiivis yhteistyö koulujen ja nuorten kanssa jatkui ympäri Suomea. Haluankin lämpimästi
kiittää kaikkia työntekijöitämme, jotka ovat jaksaneet ylläpitää uskomatonta energiaa ja innostusta
myös poikkeusoloissa!

Sirkku Soini
Me-säätiö
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Mari Kokko
Suomen Yrittäjät ry
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Jyri Lindén
Nordic Business
Forum

Teemu Kokko
Haaga-Helia

Camilla Laitinen
SEB

Syksyn 2021 aikana tarkistamme strategiaamme ja pohdimme, miten toteutamme parhaalla mahdollisella tavalla missiotamme. Koronan jälkeinen Suomi kaipaa nyt entistä kipeämmin yrittäjähenkisiä,
talous- ja työelämätaitoisia nuoria. NY on valmiina tukemaan kouluja ja opettajia tavoitteiden pitkäjänteisessä ja laadukkaassa mahdollistamisessa.
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uskAllA yrittää -finAAlissA pAlkittiin nuoriA yrittäjiä
useissA kAteGorioissA
Nuorten Uskalla Yrittää -yrittäjyyskilpailun pääpalkinnot jaettiin huhtikuussa virtuaalisessa finaalitapahtumassa. Howspace-alustalla järjestetyssä kaksipäiväisessä tapahtumassa nähtiin lähes 70 upeaa
lasten ja nuorten innovatiivista yritystä. Tapahtumakeskus Koskenrannassa Helsingissä streamatun
finaalin juonsivat energiset NY-alumnit Sara Åstrand
ja Aatu Veikkola.

presidentti onnitteli Vuosi yrittäjänä -ohjelman osallistujia ja
kiitti ny:tä

Perusasteen ja toisen asteen kilpailukategorian
voitti Jyväskylän Mankolan yhtenäiskoulun DiscRelease NY, joka myy ja ostaa käytettyjä frisbeegolfkiekkoja. Pääpalkintona oli kutsu Euroopan mestaruuskilpailuun Liettuaan heinäkuussa 2021 sekä
1000 euron rahapalkinto. Yhdeksäsluokkalaisen
opiskelijan, Luka Väisäsen, pyörittämä yritys myy
tuotteita verkkokaupassa, josta asiakas löytää helposti laajan valikoiman kiekkoja niin aloittelijoille,
kuin kokeneillekin heittäjille.

pikkuyrittäjien sytykeruusut
sytyttivät tuomariston
Vuoden Pikkuyritys -palkinnon voittajaksi valittiin
korkeatasoisten finalistien joukosta FiveFire Lappeenrannan Pulpin koulusta. Voittoisa pikkuyritys
valmistaa sytykeruusuja ja kiehisiä kierrätysmateriaalista, ja myös pakkaa tuotteet kierrätysmateriaaliin. “Helpoin tuli – paras tuli” -sloganilla pikkuyritys
myy upeita ja käytännöllisiä tuotteita omalla nettisivullaan. Tuomaristo vakuuttui erityisesti FiveFiren
tuotteista, kiertotalouden huomioimisesta ja toimivista myyntikanavista.

18
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Presidentti Sauli Niinistö vieraili tapahtumassa
avajaispäivänä ja onnitteli kaikkia Vuosi yrittäjänä
-ohjelmaan osallistuneita. Presidentti jututti viittä,
eri puolilta Suomea tulevaa kilpailuyritystä vieraillessaan näiden virtuaalisilla messupisteillä. Hänelle
esiteltiin innokkaasti mm. puisia klapitelineitä, kotijäätelön valmistusohjeita, ympäristöystävällistä tiskiainetta, jazzia ja visakoivusta valmistettuja puurusetteja.
Tasavallan presidentti lähetti nuorille myös videotervehdyksen, jossa hän kannustaa nuoria ja korostaa,
että yrittäminen vaatii päättäväisyyttä, omistautumista ja ahkeruutta, mutta parhaimmillaan se on
vapautta toteuttaa itseään. ”Yrittäjyydessä, kuten
muussakin elämässä, on hyvä pitää mieli avoinna
uuden oppimiselle. Omaan tekemiseen kannattaa
luottaa. Ja jos ei heti osaa, voi oppia.”

Korkea-asteen pääpalkinnon voitti Helsingin Humakammattikorkeakoulusta Get Lost Adventures JA,
joka tarjoaa bikepacking-työpajoja, Skin-based hiihtoseikkailuja ja kiipeilyä ulkona. Pääpalkinto oli 1000
euron rahapalkinto.
Presidentti Niinistö kertoi seuraavansa ilolla nuorten tekemistä. ”Onnittelen teitä jokaista Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistumisesta. Ohjelmassa
mukana olo tarkoittaa, että olette jo saavuttaneet
paljon. Teidän lukuvuoden mittainen yrittäjyyskokemuksenne saa nyt loppuhuipennuksen. Kokemuksesta on teille epäilemättä myös hyötyä tulevaisuudessa.”
Presidentti huomioi myös Nuori Yrittäjyys ry:n työn
yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä: ”Kiitän Nuori
Yrittäjyys -yhdistystä tärkeästä työstä. Olette ottaneet tavoitteeksi antaa kaikille Suomen lapsille ja
nuorille mahdollisuuden oppia yrittäjyyttä.”

Finaalissa kumppaniyritykset valitsivat myös signature-palkintojensa voittajia.
uskallayrittaa.fi
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kumppAnikAmpAnjA
Nuori Yrittäjyys ry:n taustalla on useita kumppaniorganisaatioita, jotka ovat
mahdollistaneet työtämme lasten ja nuorten parissa. Maaliskuun alussa nostimme esiin kumppanimme #tulevaisuudenmahdollistajat-kampanjassa,
joka sai hienosti näkyvyyttä somessa. Kiitos kumppaneillemme tuesta!

OP on ollut Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppani jo
usean vuoden ajan. Yhteistyöhön on mahtunut hauskoja
hetkiä Pikkuyrittäjien kanssa, vastavuoroista oppia Opin
OP:laiselta -päivissä, johtajien varjostusta Job Shadow
-päivissä sekä tuomarointia Uskalla Yrittää -tapahtumissa.
Viime syksynä OP:laiset jakoivat vinkkejään myös Uskalla
Yrittää -seminaarikiertueellamme.

Fennian ja NY:n yhteistyön näkyvimpiä muotoja ovat nuorten yrittäjyyskilpailut ja -tapahtumat, joissa fennialaisia on tuomareina ja
yleisönä. Lähes 20 vuotta kestänyt yhteistyö luo laaja-alaista yrittäjyyden pohjaa. Fennia arvostaa NY:n yhteisöllistävää vaikutusta.
”Kun nuoret saavat ympärilleen positiivisen sosiaalisen verkoston,
ideoita uskaltaa kehitellä rohkeasti. Ei ole kahta sanaa siitä, olemmeko mukana NY-kumppanina jatkossakin! Fennialla panostamme
aina pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Voimat pitää jakaa oikein, sillä
nuorten yrittäjämäisen toiminnan tukeminen ei ole sadan metrin
spurtti vaan maraton.”

Citi on ollut toteuttamassa Suomessa nuorten unelmia toimintamme alkumetreiltä, vuodesta 2002 lähtien, ja Euroopan tasolla kattojärjestö JA Europen kanssa pian 40 vuoden ajan. NY:n ja Citin naistenpäivän kohtaamisesta on
tullut hieno, jokavuotinen perinne. Joukko Uskalla Yrittää
-kilpailuun osallistuvia nuoria naisia sai jälleen naistenpäivänä Citin henkilökunnalta sparrausta työelämän kynnyksellä sekä vinkkejä yrittäjyyskokeilunsa ensimetreille. Edellisvuosina nuoret ovat matkanneet Citin tiloihin Helsinkiin,
nyt tapaaminen järjestyi virtuaalisesti.

SEB:n ja NY:n yhteistyössä tapahtuu kouluvuoden aikana monenlaista. Job Shadow -päivässä SEB:n johtajat saavat kukin ”varjokseen” yhden nuoren työpäivänsä ajaksi. Päivän päätösjuhla on
muutaman kerran järjestetty SEB:n tiloissa Helsingin ydinkeskustassa. ”Meistä on tärkeää, että Job Shadow -päivän nuoret eivät
jää varjoon! Varaamme kunkin osallistujan kanssa aikaa yksilölliseen sparraukseen, jossa keskustelemme tulevaisuuden suunnitelmista ja tarvittaessa myös oman yrityksen tai liikeidean kehittämisestä. Samalla nuorilta saa myös itse uusia ajatuksia. Nuoret osaavat kyseenalaistaa asioita eri tavoin, mitä ei välttämättä itse näe
arjen työssä.”

Kuntarahoitus on ollut Nuori Yrittäjyys ry:n yhteistyökumppani kahden vuoden ajan. Yhteistyöhön on kuulunut
mm. oppimateriaalin tuottamista omien taitojen ja vahvuuksien tunnistamisen tueksi sekä oma palkintokategoria
Uskalla Yrittää -kilpailussa. Nuori Yrittäjyys ry:lle kumppanuus on mahdollistanut väylän myös kuntakenttään. Talvella NY-alumnimme ja -lähettiläämme vierailivat Huomisen talous -podcastissa keskustelemassa tulevaisuudesta,
työelämän murroksesta, vastuullisesta yrittämisestä ja
Suomen talouden suunnasta.

Manpower on Suomessa Nuori Yrittäjyys ry:n monivuotinen
yhteistyökumppani. Keskiössä on nuorten työelämävalmiuksien
kehittäminen ja työllistymisen edistäminen. Jo kolme kertaa on
järjestetty #readyforwork -iltapäivä, jossa rekrytoinnin asiantuntijat neuvovat nuoria työhakemusten teossa ja antavat vinkkejä mm.
LinkedIn profiilin tekemiseen. Kesätöiden kynnyksellä Manpower
ja NY antoivat NY-alumneille tehtäväksi miettiä heitä kiinnostavia
kysymyksiä työelämän kynnyksellä. Niiden pohjalta työstetyillä
videoilla Manpowerin työelämäasiantuntijat vastaavat nuorten
kysymyksiin ja antavat käytännön vinkkejä asioista, joita työnantajat arvostavat nuorissa työntekijöissä ja -hakijoissa.
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Elo on ollut Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppani jo kymmenen vuoden ajan. Elo ja NY vaikuttavat yhdessä
nuorten yrittäjyyteen ja ideoihin. Elolta
on ollut vuosittain useita osallistujia
Job Shadow -päivässä ja Elo on ollut
myös mahdollistamassa valtakunnallista NY-alumnien lähettilästoimintaa.

Vuosikertomus 2020–2021

#tulevaisuudenmahdollistajat

Danske Bank on Nuori Yrittäjyys ry:n
pääyhteistyökumppani, joka haluaa
yhdessä NY:n kanssa parantaa nuorten
uskoa omiin taloudellisiin mahdollisuuksiin. Dansken monivuotinen Taloudellinen mielenrauha -hanke kerää ja
jakaa tärkeää tietoa oman talouden
hallinnasta. Danske tukee Nuori Yrittäjyys ry:tä mm. Oma talous haltuun
-ohjelmassa, joka on koulujen ja oppilaitosten käytössä maksuttomasti.

Euroclear-yhteistyö on jatkunut pitkään
Euroopassa ja Suomessa. Yhteistyön
tavoitteena on vahvistaa yrittäjyystaitoja
erityisesti toisen asteen nuorten parissa.
Euroclearin vapaaehtoiset ovat olleet
monessa mukana. Helsingin toimiston henkilöstöä on osallistunut mukaan Job Shadow -päivään jo viisi kertaa

Roschier-kumppanuuden puitteissa asianajotoimisto ja
NY:n hallitus työstivät yhteistyössä kauden 2020–21 aikana
yhdistykselle hallinto- ja talousohjesäännöt.

HP on ollut kasvun vuonna tärkeä kumppani yhdistykselle.
Uusille NY-tiimin jäsenille on poikkeusvuoden aikana saatu
käyttöön työvälineet, jotka ovat mahdollistaneet toiminnan etätyöstä huolimatta.
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”JAAMME NUORI YRITTÄJYYS RY:N KANSSA UNELMAN SIITÄ,
ETTÄ KAIKKI SUOMALAISET LAPSET JA NUORET SAISIVAT
MAHDOLLISUUDEN KOKEILLA YRITTÄJYYTTÄ KOULUSSA”
Vauhdilla muuttuvassa työelämässä yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen osaamisella on suuri merkitys.
Tämän tavoitteen taakse saimme kauden alussa mukaan tunnettuja yrittäjiä, kun Ilkka Paananen, Mikko
Kodisoja ja Risto Siilasmaa lähtivät yksityishenkilöinä tukemaan toimintaamme viideksi vuodeksi. Samalla
saimme työmme taustalle uuden säätiön, kun myös Louise ja Göran Ehrnrooth Säätiö lähti toimintamme
tueksi. Lue lisää: nuoriyrittajyys.fi/2021/haluamme-tyoelamataidot-ja-yrittajyyskasvatuksen-kaikille-suomen-lapsille-ja-nuorille.

Mitä suuremmalle joukolle pystymme esiintuomaan yrittäjyyttä ja yrittäjähenkisyyttä, sitä
todennäköisempiä ovat isot menestystarinat täältä pienestä, mutta sisukkaasta Suomesta”,
Mikko Kodisoja sanoo.

kommentteja lahjoittajilta
Jaamme NY:n kanssa unelman siitä, että kaikki suomalaiset lapset ja nuoret saisivat mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä koulussa. Yrittäjyyskasvatuksessa opittavat taidot ovat tärkeitä,
vaikka ei päätyisikään lopulta itse yrittäjäksi – ennen kaikkea se, että oppii tekemään muiden
ihmisten kanssa töitä yhteisen päämäärän eteen. Samalla lapset saavat kavereita ja mielekästä tekemistä”, Ilkka Paananen kertoo.

Risto Siilasmaa ja Etu-Töölön lukiolaisia.

Yrittäjyys on yksi keskeisistä tekijöistä, joihin panostamalla edesautamme ihmiskuntaa uhkaavien
haasteiden ratkaisemista. Suomessa keskeinen
haaste on hyvinvointiyhteiskunnan pystyssä
pitäminen. Yrittäjyyden kautta voidaan synnyttää massiivista lisäarvoa, jolla pystymme rahoittamaan kaikkea sitä, mitä pidämme arvokkaana”, Risto Siilasmaa toteaa.

Uskomme, että yrittäjyys, oli se sitten
missä muodossa tahansa, yksityisenä
yrittäjänä, osana tiimiä, osana isoakin
yritystä tai miksi ei voittoa tavoittelemattoman
hyväntekeväisyyden muodossa, on kasvun ja
hyvinvoinnin perusta. Ilman uutta ajattelua, riskinottoa, uuden oppimista ja myös epäonnistumisia Suomi tai maailma ei kehity tänään, saati
huomista varten”, toteaa Alexander Ehrnrooth,
Louise ja Göran Ehrnrooth Säätiön hallituksen
jäsen.

Ilkka Paananen, Mikko Kodisoja sekä pikkuyrittäjät Lotta, Veera, Laila ja Siiri.
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”MIETI KOLME UNELMAA SUN TULEVAISUUTEEN”

uskAllA yrittää -podCAst
syntyi ideAstA innostAA
muitA nuoriA
Mitä tapahtuu, kun kaksi idearikasta
NY-alumnia pistävät tuulemaan? Otto
ja Aatu ovat innostaneet nuoria uuden
podcastin kautta jo 10 jakson verran.
“Idea podcastista oli muhinut päissämme jo monia
vuosia, mutta unelman toteuttamisen tiellä oli aina
ollut joko aika, maantiede tai rahan puute. Idea
konkretisoitui helmikuussa 2021 ja suunnittelu kohti
yrittäjähenkistä podcastia saattoi alkaa. Lukuisten
Teams-kokousten jälkeen nimeksi vakiintui Uskalla
Yrittää.
Suunnittelemme jaksojen teemat aina niin, että nuoret voisivat saada niistä jotakin irti, oli kyse sitten
johtamisesta, viestinnästä, sijoittamisesta tai kiinnostavasta uratarinasta. Tavoitteenamme on välittää asiantuntijoiden konkreettisia vinkkejä nuorille
sekä Vuosi Yrittäjänä -kurssilla perustettavaa yritystä, että henkilökohtaista elämää varten.

next step -tApAhtumAstA
innostustA seurAAViin
unelmiin

Olemme yllättyneet siitä, kuinka paljon työtä onnistuneen jakson tekeminen vaatii. Puhumisen lisäksi
tarvitaan paljon suunnittelua, aikatauluttamista,
vierashankintaa, käsikirjoittamista, editoimista ja
jaksojen pinnalla pitämistä. Silti tämä projekti on
meistä molemmista ollut hauskinta puuhaa pitkään
aikaan. Eniten motivaatiota antaa, kun kaverit koulussa tulevat sanomaan, että olipa hauska tai opettavainen jakso. Ja itsekin oppii koko ajan!
Kolmella ensimmäisellä paripäiväisellä nauhoituskerralla vieraina ovat olleet Kalle Ulff, Lari Raitavuo, Jasmin Hamid, Mikko Alasaarela, Sointu Borg,
Kati Lehesmaa, Ilkka Paananen, Katleena Kortesuo,
Perttu Pölönen ja Risto Siilasmaa.”
Kirjoittajat:
NY-alumnit Otto Rantanen ja Aatu Veikkola
uskallayrittaa.fi/podcast
Uskalla Yrittää -podcastin
kuuntelukertoja
(2021 kolme kuukautta /10 jaksoa)

2 312

Paneelin keskustelijat: Matilda Tella, Luka Väisänen, Uusyrityskeskuksen Susanna Kallama sekä Suomen Yrittäjien Heiju Simola.

Uskalla Yrittää -kevään paketoinut UY
Next Step -tapahtuma tarjosi konkretiaa kaikille niille nuorille, jotka pohtivat
seuraavia askeleitaan elämässään.
Tapahtuman tavoitteena oli koota Vuosi yrittäjänä
-vuotensa päättäviä nuoria yhteen, vaikka samalla
puheenvuorot sopivat ihan kaikille, jotka halusivat
innostua omasta tulevaisuudestaan.
UY Next Step oli täynnä inspiroivia tarinoita NYalumneilta, kuten Atso Jaakkolalta, Emma-Stina
Vehmaselta, Atte Hartikaiselta sekä Eerika Nissilältä. Moni puhujista painotti verkostojen merkitystä, avun pyytämistä sekä tilaisuuteen tarttumista. Tapahtumassa kuultiin myös seuraavia askeleita kartoittanut paneeli. Paneelin keskustelijoina
olivat Matilda Tella, Luka Väisänen, Uusyrityskeskuksen Susanna Kallama sekä Suomen Yrittäjien
Heiju Simola.
Rantakahvilaa pyörittävä Matilda Tella antoi paneelissa vinkin kaikille, joita tulevaisuus mietityttää:
“Mieti kolme skenaariota sun tulevaisuudesta.

Ensin kuvittele utopia, jossa kaikki menee ihan putkeen. Toisena on sellainen tavoiteltava, mutta tavallinen elämä, johon olisit kuitenkin tyytyväinen. Ja
viimeisenä aivan katastrofi, jossa kaikki menee pieleen. Kirjoita ne ylös ja laita päivämäärä.” Tella oli
varma siitä, että unelmien ja kauhukuvien sanoittaminen ja visualisointi auttavat pääsemään ainakin
paljon lähemmäksi tavoitteitaan.

”jos yks idea ei toimikaan, aina
voi yrittää jotain muuta”
“Jos yrittäjyydestä puhutaan, niin ole valmis siihen,
että se ei toimi. Mitä sitten? Ideoita tulee ja ideoita
menee. Jos yksi idea ei toimikaan, aina voi yrittää
jotain muuta”, tiivisti paneelissa puolestaan Luka
Väisänen, DiscRelease NY. UY Next Step -tapahtuman aikoihin Väisänen valmistautui kesän EM-kisoihin ja kertoi saaneensa paljon apua tutuiltaan niin
frisbeegolf-piireissä kuin Nuori Yrittäjyys ry:ssä.
“Viisas oppii virheistä ja tosiviisas toisten virheistä”,
totesivat tapahtuman juontajat Otto Rantanen ja
Elia Luukkonen, pilke silmäkulmassa molemmilla.

Otto, Asennemedian Ulla Vartiainen ja Aatu.
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Euroopan mEsTaruuskilpailu virTuaalisEna mEssuTapahTumana

suomeA edusti lukA Väisänen jyVäskylästä
kilpailu koostui monista osaalueista

Vuoden 2021 Euroopan mestaruuskilpailu, GEN-E 2021, järjestettiin
heinäkuussa virtuaalisena messutapahtumana, joka koostui messuosuudesta
ja itse kilpailusta. Kilpailun organisoinnista vastasi JA Lithuania yhdessä JA
Europen kanssa.
Suomea kilpailussa edusti Uskalla Yrittää -finaalin perus- ja toisen asteen voittaja, jyväskyläläinen
DiscRelease NY, yrittäjänään Luka Väisänen. DiscRelease NY:n valmistautuminen Euroopan mestaruuskilpailuun alkoi heti finaalin jälkeen. Lukaa sparrasi joukko Nuori Yrittäjyys ry:n asiantuntijoita sekä
aiemmin EM-kisaan osallistuneita nuoria.

Luka Väisänen ja Sanna Carp.

Ennen tapahtumaa Luka toimitti EM-kilpailutoimikunnalle vuosiraportin, jonka perusteella, omiin
valintakriteereihinsä perustuen ns. Signature-jury
kutsui tietyn määrän yrityksiä haastatteluun.

kisastudio yritystehtaan
tiloissa
Intensiivisten sparrailuiden ja kisaan valmentautumisen jälkeen Keski-Suomen aluetoimiston yhteyteen Yritystehtaan tiloihin rakennettiin virtuaalisen
osallistumisen mahdollistava Kisastudio. Tila valmisteltiin yhdessä NY-yrittäjän kanssa, mutta työnjako
oli selkeä: Finalisti Luka Väisänen vastasi oman messupisteensä suunnittelusta ja rakentamisesta yrityksensä brändiä kuvaavaksi, kun taas NY:n Keski-Suomen aluepäällikkö Sanna Carp vastasi kisavalmistelujen koordinoinnista, messupisteen teknisestä
toteutuksesta ja huolehti, että paikalla oli riittävä
ruokahuolto, verkkoyhteydet, äänentoistolaitteet
sekä kamerat virtuaaliseen osallistumiseen.

Lukalla oli virtuaalisilla messuilla oma messupöytä,
jolla hän pääsi esittelemään yritystään kansainvälisessä ympäristössä kumppaneille ja mahdollisille
asiakkaille. Luka piti päätuomaristolle myyntipuheen, jonka jälkeen tuomaristo haastatteli häntä.
Koko kilpailun haastattelut, raportit ym. tehtiin englannin kielellä.

finaalia juhlistettiin
tukijoukkojen kanssa
EM-kilpailu päättyi yhteiseen finaaliin, jonka juhlistamiseksi järjestettiin Yritystehtaan tiloissa pienimuotoinen pandemiarajoitukset huomioiva tilaisuus, johon kilpailija itse kutsui mukaan tärkeät tukijoukkonsa ja tiimin jäsenet.

tärkeitä oppeja em-kisasta
”GEN-E-tapahtumassa opin, minkälaista yrittäjyyskulttuuri muualla Euroopassa on ja kuinka siellä
arvostetaan tiimityötä ja yhteistyötaitoja. Opin myös
verkostojen tärkeydestä, mistä olin oppinut paljon
muutenkin NY-vuoden aikana”, Suomen edustaja
Luka Väisänen kertoo.
”Ilman ennakkosparrausta olisi ollut tosi vaikeata
valmistautua kisoihin. Sparrauksesta sain apua talousraportista mainosvideoon ja kaikkeen siltä väliltä,
ja toisaalta myös tiedot kisan kulusta ja aikatauluista, jotta niistä ei tarvinnut itse huolehtia. Olen
tosi kiitollinen kaikesta tästä ja siitä, ettei missään
vaiheessa tarvinnut olla yksin kisaan valmistautumisessa eikä myöskään itse kisassa.”
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nY-alumniEn Ja nY:n YhTEisTYö kEhiTTYi harppauksin:

AlumnihAllituksen
puheenjohtAjAn terVehdys
Meitä NY-alumneja ei olisi ilman NY-toimintaa ja heidän tekemää tärkeää työtä.
Yhdistyksemme jokainen jäsen on läpikäynyt jonkin yhdistyksen yrittäjyyskasvatuksen ohjelmista, ja vuoden jälkeen he ovat halunneet verkostoitua samanhenkisten ihmisten kanssa, jatkaa tekemällä oppimista sekä olla mukana kehittämässä
yrittäjyyskasvatusta ja siksi he ovat liittyneet NY-alumneihin.
Vuonna 2020–2021 hallituksemme yksi päätavoitteista oli tiivistää ja parantaa yhteistyötä yhdessä
Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa ja saimmekin paljon
aikaiseksi.
Vuosi oli poikkeava yhdistyksen toiminnan kannalta,
ja fyysisten tapahtumien sijaan keskitimme voimavarojamme perustavanlaatuiseen yhdistystoiminnan kehittämiseen. Tässä suureksi avuksi osoittautui Nuori Yrittäjyys ry:n järjestämät alumnihallituksen koulutuspäivät, joissa vahvistettiin ja kehitettiin
alumnien kansainvälistä toimintaa ja Nuori Yrittäjyys ry:n hallituksen ja NY-alumnihallituksen välistä
yhteistyötä.
Yhteistyötapahtumia oli vuoden aikana useampia,
joista mainitakseni Uskalla Yrittää -seminaarien
jälkilöylyt sekä Next Step -tapahtuma. Tärkeänä
oppina yhteistyötapahtumiemme osalta on ollut
oppia muistamaan informaation välitys jo aikaisessa
vaiheessa kummankin toimijan suuntaan.

Tänä vuonna kuitenkin erikoisuutena alumnit pääsivät oppimaan verkkotapahtumasivuston luomisesta, studioesiintymisestä sekä etätuomaroinnista.
Koska monet alumnit ovat itsekin olleet kisaamassa,
löytyi meiltä tänä vuonnakin monta innokasta alumnia, jotka halusivat päästä tsemppaamaan ja jakamaan omia vinkkejä tämän vuoden kisaajille.
Yhteisiin projekteihin on kuulunut myös sosiaalisen
median projektit. Marraskuussa näyimme ja kuuluimme Nuori Yrittäjyys ry:n Instagramissa @nuoriyrittajyys, kun otimme NY:n tilin haltuun viikon
ajaksi. Take Over -viikon aikana kerrottiin NY-alumnien toiminnasta, tutustuttiin jäsenistöön ja heidän
yrityksiinsä ja ennen kaikkea juhlittiin NY-alumnien
14-vuotissyntymäpäiviä! Uudestaan näyimme NY:n
Instagram-tilillä raportoidessamme semifinaaleista
ja finaalista tunnelmia.

Alumneilla keskeinen rooli
uskalla yrittää -tapahtumissa

Lisäsimme yhteistyötä myös perustamamme NYalumnit Task Force -ryhmän kautta. Ryhmään kuului
kuluneena kautena yhteensä 17 aktiivista NY-alumnia, jotka tekivät tiivistä yhteistyötä NY:n kanssa erilaisten projektien sekä Uskalla Yrittää -semifinaalien
ja Vuosi Yrittäjänä -ohjelman kehittämisen tiimoilta.

Me, NY-alumnit pääsimme myös näkymään perinteisesti Uskalla Yrittää -semifinaaleissa sekä -finaalissa, jotka ovatkin tärkeimpiä tapoja rekrytoida toimintaan uusia alumneja.

Näin aktiivinen yhteistyö on mahdollistanut jäsenillemme paljon uusia tilaisuuksia, joissa he ovat voineet kehittää itseään ja jollaisia toivomme pystyvämme tarjoamaan myös jatkossa.

NY-Alumnit ry:n hallituslaisia, vasemmalta oikealle: Sakari Seespuro, Jessica Honkanen, Elsa-Maria Oksanen,
Maija Pitkänen, Eemi Vaherlehto

Samalla me olemme päässeet olemaan mukana
tukemassa NY:tä kertomalla yrittäjyyskasvatuksen luomista mahdollisuuksista. Alumnitoiminnan
osalta toivomme tulevaisuudessa alueellisen alumnitoiminnan kehittyvän yhdessä Nuori Yrittäjyys ry:n
aluetoimistojen kanssa!
Jatketaan yhdessä inspiroiden, tekemällä oppien ja
tarinoita jakaen!
NY-alumnihallituksen puolesta, puheenjohtaja
Maija Pitkänen

nyalumnit.fi
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kehittämishAnkkeet
Olemme mukana erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa.

eit raw materials –
kansainvälinen tuulahdus
kiertotalousyrittäjyyttä
Etätyön rajoitukset vaikuttivat yhdistyksen hanketoimintaan, mutta tapaamisrajoituksista huolimatta
luovuudella ei ollut rajaa, kun EIT Raw Materials
-hankkeen puitteissa järjestimme yliopistoissa ja
ammattikorkeakouluissa työpäivän mittaisia innovaatioleirejä.
Kiertotalousyrittämisen ja -innovoinnin ammattilaisia mm. Apila Group Ltd:stä ja Reroute Oy:stä oli
mukana leireillä jakamassa tietoa ja kokemuksia.
Lisäksi joukko kiertotaloustuntijoita ja kokeneita
yrittäjiä oli mentoroimassa opiskelijaryhmiä, jotta
liikeideainnovointi saatiin kunnolla lentoon.
Yksi leireistä oli poikkeuksellisesti kolmipäiväinen
ja englanninkielinen, sillä kurssilla oli opiskelijoita
ympäri maailmaa. Leireillä innovoituja yritysideoita
ei leirien ajankohtien vuoksi ehditty esitellä Uskalla
Yrittää -kilpailuissa, mutta useita leireillä innovoituja
yritysideoita kehitellään edelleen.

Yläkuvassa: Jenni Nurmi
Reroute Oy:stä kertoo opiskelijoille kiertotaloudesta ja
siihen liittyvistä yritysmahdollisuuksista.

GoAls-hanke
palvelumuotoiluajattelun ja
kestävän kehityksen asialla
Toteutimme Viron ja Latvian kanssa kestävän yrittäjyyden GOALS-hankkeen. Kevään mittaan järjestetyissä online-työpajoissa lukiolaiset jokaisesta järjestäjämaasta pääsivät syventymään palvelumuotoiluajattelun ja kestävän kehityksen teemoihin.
Hankkeen toteuttaminen etänä haastoi hanketiimin ratkaisemaan lukuisia ongelmia ja kehittämään
omaa toimintaansa. Etätoteutus mahdollisti myös
asiantuntijavieraiden vierailut ympäri maailmaa auttamaan lukiolaisia kehittämään yrityksiään vastuullisemmiksi.

lukiolaisten työelämätaitoja
vahvistetaan tunne työ 2.0
-hankkeessa
Tunne Työ 2.0 -hankkeessa järjestimme koulutusta
hankkeeseen osallistuville opettajille. Kaikki hankkeeseen sisältyvät tapaamiset jouduttiin muuttamaan virtuaaliseen muotoon, joka kieltämättä hieman latisti tunnelmaa, vaikka Teams-tapaamiset
olivatkin anniltaan ja toteutuksiltaan erittäin innostavia ja korkealaatuisia.
Hankkeeseen sisältyi sekä koulutusta että vapaamuotoisempia aamukahvitapaamisia, jolloin jaettiin hyviä käytänteitä ja ideoitiin yhdessä lukioihin
erilaisia työelämätaitoja vahvistavia aktiviteetteja.
Hankkeen päätösseminaari järjestettiin Howspacealustalla, joka mahdollisti osallistujille kiinnostavan
tapahtuman sekä myös interaktiivisen työskentelyosuuden.

Alakuvissa: Myös virtuaalipelaamiseen hyvin soveltuva
Circula-peli online-versiona.
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pro gradu YriTTäJYYskasvaTuksEsTa alakoulussa:

yhteistyötAitojA jA
luoViA ideoitA

pikkuyrittäjät-toimintA
lukuinA 2020–2021
Lukuvuonna 2020–2021

13 500
oppilasta mukana

Yhteensä yli
Vaikka yrittäjyyskasvatuksen tarve on
yleisesti tiedostettu, sen vaikutuksia
on Suomessa tutkittu vähän. Vuokko
Salinin kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Pikkuyrittäjät-ohjelmasta tarjoaa aiheesta uutta tietoa.
Koronapandemia on vaikuttanut monien lasten ja
nuorten kokonaishyvinvointiin. Lukuisissa selvityksissä todetaan, että yksinäisyys on lisääntynyt koulutyöhön ja kaveri- ja harrastustoimintaan liittyneiden rajoitusten vuoksi. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta luokanopettajaksi ja
erityisopettajaksi valmistuva Vuokko Salin tarttui
poikkeusolosuhteista huolimatta rohkeasti haasteeseen ja teki tutkimuksen Pikkuyrittäjät-ohjelmasta
haastattelemalla 10–11-vuotiaita pikkuyrittäjiä.
nuoriyrittajyys.fi/pikkuyrittajat/pro-gradu-yrittajyyskasvatus-alakoulussa
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ohjelma tukee yhteistyötaitojen
ja luovuuden kehittymistä
sekä vahvistaa ymmärrystä
yrittäjyydestä

koulua ollut mukana

Tutkimustulosten mukaan Pikkuyrittäjät-ohjelmaan
osallistuneet arvioivat yhteistyötaitonsa ohjelmaan
osallistumattomia paremmaksi. Lisäksi ohjelmaan
osallistuneet olivat tyytyväisempiä koulun tarjoaman yrittäjyyskasvatuksen riittävyyteen.
Pitkäkestoinen Pikkuyrittäjät-ohjelma lisää tutkimuksen mukaan myös ymmärrystä yrittäjyydestä ja
työelämätuntemuksesta. Ohjelmaan osallistuneet
oppilaat arvioivat ymmärtävänsä ohjelmaan osallistumattomia paremmin, mihin yrityksiä tarvitaan,
ja miten yritys toimii. Tutkimuksen avoimet vastaukset tukivat tulosta, sillä ohjelmaan osallistuneet
oppilaat kuvasivat Pikkuyrittäjien lisänneen heidän
työelämätuntemustaan ja auttaneen oivaltamaan
yrittäjyyden merkityksen, kuten sen, millaista työntekeminen on ja kuinka työllistävää yrittäminen on.

Yhteensä yli

70 000
oppilasta ollut mukana

pikkuyrittäjät-finAAli
Pikkuyrittäjät-finaali on unohtumaton
elämys, joka saattaa johtaa esimerkiksi
jutteluun presidentin kanssa.
Virtuaalisesti 21.–22.4. järjestetty Pikkuyrittäjätfinaali keräsi lukuvuoden parhaat pikkuyritykset
esittelemään tuotteitaan, palveluitaan ja myyntipuheitaan. Vuoden Pikkuyritys ja Vuoden paras myyntipuhe -kisan tuomareina toimivat Ilkka Paananen,
tubettaja Pinja “Pinkku Pinsku” Sanaksenaho ja
MySpeaker Forumin hallituksen puheenjohtaja
Andre Noël Chaker.

lappeenrannan monivuotinen
panostus kestävän kehityksen
ja kiertotalouden teemaan toi
pikkuyrittäjät-voiton pulpin
koululle
Kekseliäät ja upeasti toteutetut pikkuyritykset ilahduttivat poikkeusaikaan sopeutetuilla liikeideoillaan
ja sinnikkäällä toteutuksellaan. Tuotteiden ja palveluiden toteutuksessa ja myynnissä näkyivät mm.
etämyynti, uudet keinot markkinoida tuotteita sekä
yrittäjämäinen tekemisen meininki.

hoWspACe kumppAniksi

Vuoden Pikkuyritys -voittajaksi valittiin FiveFire Lappeenrannan Pulpin koulusta. Voittoisa pikkuyritys
valmistaa sytykeruusuja ja kiehisiä kierrätysmateriaalista ja myös pakkaa tuotteet kierrätysmateriaaliin.

Howspace mahdollistaa NY-toimintaan
osallistumisen kirkonkyliltä isoihin kaupunkeihin.
Nuori Yrittäjyys ry sai huhtikuussa toimintansa
tueksi uuden kumppanin, kun suomalainen kasvuyritys Howspace Oy lähti mukaan vahvistamaan
yhdistyksen tavoitetta viedä NY-ohjelmat ja tapahtumat kaikkien lasten ja nuorten ulottuville.
Verkostojen rakentamisen tärkeys sekä halu vaikuttaa nuorten oppimiseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ovat solmitun kumppanuuden yhteinen
missio. Howspacen digitaalinen, yhteisöllinen alusta
vahvistaa yhteistyötä lasten ja nuorten sekä heidän
parissaan toimivien verkostojen kanssa.

Vuoden paras myyntipuhe -palkinnolla palkittiin
Little Helpers -palveluyritys Lappeenrannan Kesämäen koulusta.
Eräs finaalin kohokohdista oli Tasavallan presidentti
Sauli Niinistön vierailu Clever Klapit -pikkuyrityksen
myyntipisteellä. Presidentti ja pikkuyrittäjät vaihtoivat mm. kokemuksia puuliitosten kestävyydestä ja
toteutustavoista.

PIKKUYRITTäJäT-PALKINTOJA JAETTIIN
Vuoden Pikkuyrittäjät -opettajiksi palkittiin tänä vuonna Eini Mäntylä
Hämeenlinnan yhteiskoulusta ja Miia Laakso Otalammen koulusta
(kuva vas.). Palkitsemisen kriteerejä ovat mm. huoltajien ja alueen yrittäjien mukaan ottaminen sekä aktiivinen ote ohjelman toteutuksessa.

Koronavuoden kokoontumisrajoitukset vaikeuttivat NY:n ohjelmiin liittyvää vuorovaikutusta ja kavereiden kanssa yhdessä oppimista. Uskalla Yrittää
-semifinaalikiertueella nuorten tapahtumasta saatiin Howspacen alustan avulla innostava ja vuorovaikutuksellinen.
”Yhdeksän virtuaalisen semifinaalin tapahtumasarja onnistui yli odotusten selkeällä ja helppokäyttöisellä alustalla. Linjoilla vieraili yli 10 000 osallistujaa ja kannustajaa, jolloin laajempi yhteistyöidea
sai alkunsa,” NY:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen
kertoo.

”Myös keväisen finaalin digitaalinen toteutus sai kiitosta nuorilta ja opettajilta, vaikka perinteinen fyysinen tapahtuma Kampissa olikin varsinkin opettajilla
kirkkaasti muistoissa. Myös tasavallan presidentti
Niinistö vieraili nuorten messupisteillä finaalissa.”
Howspacen toimitusjohtaja Ilkka Mäkitalo iloitsee
kumppanuudesta: ”Meille on tärkeää, että voimme
kantaa kortemme kekoon nuorten unelmien todeksi
elämisessä. Yrittäjyys vaatii rohkeutta nähdä ja
kehittää uusia ja erilaisia bisnesideoita ja -tarpeita.
Yhteistyömme kautta voimme olla mukana tekemässä nuorten unelmista totta ja tekemässä hyvää.
Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan yrittäjämäistä
työotetta, joten on hienoa, että työelämäosaamista
voidaan kehittää myös tällaisissa tapahtumissa.”
“Lisäksi on huomionarvoista, että useimmat nuoret
eivät kilpaile tapahtumassa yksilöinä, vaan perustavat ideoiden ympärille tiimejä, jotka tekevät töitä
yhteisen tavoitteen eteen porukassa. Tässä on myös
yksi Howspacen keskeisimmistä toiminta-ajatuksista
ja tavoitteista, paras lopputulos syntyy yhteistyöllä.”
NY uskoo, ettei työnteko palaa enää koskaan
samanlaiseksi kuin ennen koronaa. Tästä johtuen
Nuori Yrittäjyys toteuttaa myös alkaneena lukuvuonna useat opettajankoulutukset ja seminaarit
Howspace-alustan avulla. Tavoitteena on näin tarjota yhä useammalle opettajalle mahdollisuus tutustua ohjelmiin ja päästä mukaan Nuori Yrittäjyys -toimintaan.

Vuoden Pikkuyrittäjät -kummipalkinnolla kiitetään aktiivisesta toimijuudesta alueella sekä koulun ja elinkeinoelämän yhteistyön lisäämisestä. Palkinto osoitettiin
Tytti Valkeapäälle Karesuvannosta.
Vuoden Pikkuyrittäjät-kuntana palkittiin Vaasan kaupunki. Kaikki Vaasan ruotsinkieliset koulut ovat ottaneet Pikkuyrittäjät-ohjelman käyttöön syksystä 2020 alkaen.
Opettajat koulutettiin ohjelman käyttöön kaupungin ja NY:n yhteistyönä.
pikkuyrittajat.fi
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“AINUTLAATUINEN MAHDOLLISUUS KEHITTYÄ PUHUJANA”

ny-lähettilästoiminnAstA
kertyi moniA oppejA
NY-lähettiläät ovat Vuosi yrittäjänä
-ohjelman käyneitä nuoria, eli NY-alumneja. Heidät on koulutettu oman tarinansa ja kokemuksiensa esittämiseen.
NY-lähettilästoiminnan kulmakivenä on ”tekemällä
oppiminen” ja nuorten kasvun mahdollistaminen
erityisesti esiintymisen ja tarinankerronnan parissa.
Kouluvierailuilla NY-lähettiläs kertoo omien kokemustensa kautta ohjelman vaikutuksista esimerkiksi omiin jatko-opintoihinsa ja työelämään. Lähettiläs avaa esimerkkien kautta, mitä yrittäjämäinen
asenne on ja millaisia taitoja työelämän ja jatkoopintojen kynnyksellä tarvitaan. Nuoret saavat
myös mahdollisuuden kysyä lähettiläiltä ja innostua
oman tulevaisuuden luomisesta.

NY-lähettiläänä opin jäsentämään
ajatuksiani ja keräämään aina vaan
lisää oppeja NY-vuodeltani päästessäni tarkastelemaan sitä keikan muodossa.
Esiintymistaidot terästyivät ja opin uusia esiintymistekniikoitakin ihmisiä lähestyttäessä. Jos
tulet jossain vaiheessa työskentelemään ihmisten kanssa, Lähettiläsvuosi on erittäin hyvää
harjoitusta siihen!”
Cristina Pyykkönen

Lähettilästoiminnassa pääsee tekemällä oppimaan huippuporukassa
ja huippumeiningillä! Sain uusia
kavereita, palkkaa, esiintymiskokemusta ja
uusia oppeja yrittäjyydestä sekä elämästä
yleensä.”
Veikka Kukko

NY-lähettiläänä olen päässyt jakamaan yritysseikkailujani mitä huikeimmille yleisöille peruskouluissa,
lukioissa ja ammattioppilaitoksissa. Kun puhumiseen ja tarinankerrontaan suhtautuu samalla
asenteella, kuin itse yrittäjyyteen, oppii jokaisesta kokemuksesta lisää. Lähettilästoiminnassa kuitenkin parasta on ollut nähdä aito
yrittämisen into nuorten kasvoilla ja päästä
antamaan heille vinkkejä oman yrittäjyystarinansa aloittamiseen.”
Aatu Pulkkinen

Ainutlaatuinen mahdollisuus kehittyä puhujana ja tutustua muihin
yrittäjyydestä kiinnostuneisiin nuoriin.”
Eerika Nissilä
NY-lähettiläskaudella pääsin hiomaan esiintymistaitojani ja mikä
parasta kehityin esiintyjänä huimasti!”
Aatu Puisto
nuoriyrittajyys.fi/nylahettilaat
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ny-lähettilästoimintA
lukuinA 2020–2021

17

142

NY-lähettilästä

koulukeikkaa

5 838

100

oppijaa tavoitettu

koulua tavoitettu

toiminnAn kehittäminen jA
nuorten into sytyttäVät
uuttA leAdertiimiä
Kuluneen lukuvuoden aikana NY on
paitsi kasvanut myös organisoinut toimintaa tiimeihin, joiden vetäjistä muodostettiin kevään aikana ensimmäistä
kertaa yhdistyksen historiassa leadertiimi, joka vastaa yhdistyksen strategian toteuttamisesta.
Pedagogisen tiimin vetäjänä aloitti Mari Rakkolainen, jonka tiimin vastuulla on NY:n ohjelmakehitys.
Talous- ja hallintotiimiä johtaa Tanja-Maria Hyppänen, ja viestintä- ja markkinointitiimiä Kaisa Huikuri.

Alueverkoston päällikön tehtävään ryhdyttiin syksyllä hakemaan uutta huippuosaajaa, sillä verkostoa
rakentanut ja sitä kesään saakka johtanut Inger Aaltonen siirtyi korkeakoulumaailman palvelukseen.
”Pienestä, kahden hengen organisaatiosta on
monien vaiheiden jälkeen kasvanut toimiva asiantuntijaorganisaatio, joka innostuu työstään joka
päivä. Koen olevani etuoikeutettu, että saan olla
yhdistämässä leadertiimin osaamista toisiinsa.
Heitä yhdistää vahvan oman alan osaamisen lisäksi
asenne ja tieto siitä, että työelämän muutos ja murros ovat todellisuutta, johon yrittäjämäisen asenteen
kehittäminen valmistaa lapsia ja nuoria. Tämä antaa
merkitystä työllemme”, toiminnanjohtaja Virpi Utriainen kertoo.

kysyimme leadertiimiläisiltä kolme kysymystä syyskuussa 2021:

miten näet roolistasi käsin yrittäjyyskasvatuksen
merkityksen suomessa?
Tanja-Maria: Yrittäjämäinen asenne ja taloustaidot ovat asioita, joita yhteiskuntamme ja
työelämä tarvitsee. Meidän roolimme on vaikuttaa siihen, että jokaisella lapsella ja nuorella
on mahdollisuus kasvaa potentiaaliinsa.

Tanja-Maria

Mari

Virpi

Kaisa

mikä on parasta omassa työssäsi?
Tanja-Maria: Nähdä toiminnan jatkuva kehittyminen, niin hallinnon, henkilöstön kuin
meidän palveluiden osalta.
Mari: Nautin ehdottomasti eniten tiimityöskentelystä, jossa yhdessä asiakkaiden kanssa luomme uutta
oppimiskulttuuria tulevaisuuden taitojen oppimisen äärellä.
Kaisa: Kiinnostavat teemat, mukavat työkaverit ja kun pääsee näkemään lasten, nuorten ja opettajien
innostuksen.
Virpi: Ihmiset, innostus ja tekemisen meininki. Joka aamu, kun aloittaa työn, tietää, että iso tavoitteemme on mennyt jälleen eteenpäin.

mitkä ovat tiimisi tavoitteet tänä vuonna?
Tanja-Maria: Kasvua tukevien rakenteinen kehittäminen ja vahvistaminen. Hallinnon tulee
tukea toimintaa ja kehittymistä, ei hidastaa sitä.

Mari: Yrittäjyyskasvatus on aivan laaja-alaisen osaamisen ytimessä. Yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen harjoittelu takaa sen, että nuoret ovat valmiita tulevaisuuden työelämään.

Mari: Luoda uusi ja koulun arkeen hyvin sopiva ohjelmastrategia yhdessä asiakkaiden, eli opettajien
kanssa. Panostaa työhyvinvointiin organisaation sisällä, sillä se on innostuksen ja luovuuden edellytys.

Kaisa: Pidän tärkeänä tavoitteena sitä, että kaikilla lapsilla ja nuorilla Suomessa – taustasta riippumatta
– olisi mahdollisuus harjoitella ja oppia yrittäjyys- ja taloustaitoja.

Kaisa: Viestintä- ja brändistrategian rakentaminen – NY:n avainteemojen kirkastaminen, asiakasymmärryksen kasvattaminen ja brändin selkeyttäminen. Lisäksi tiimin rakentaminen ja tavoitteiden määrittely
ovat olennaisia. Valtaosa porukastamme on aloittanut tänä vuonna.

Virpi: On aivan mahtavaa viedä tätä maailmanlaajuista toimintaa eteenpäin Suomessa. Meillä on iso ja
kunnianhimoinen haaste, johon tavoittelemme kaikki mukaan.
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Virpi: Leadertiimin tavoitteena on tehdä Nuori Yrittäjyys ry:stä Suomen paras työpaikka.
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yhteistyökumppAnit
Pääyhteistyökumppanit

Kumppanit

Yhteistyökumppanit

Säätiöt

Verkostokumppanit

Institutionaaliset kumppanit

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan siihen, että lapset ja nuoret saavat
tasavertaisesti osallistua Nuori Yrittäjyys -toimintaan eri puolilla Suomea!
Lue lisää: nuoriyrittajyys.fi/kumppanit.

Vaikutamme toiminnallamme lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja
taloustaitoihin. Olemme yhteistyökumppani koulutuksen järjestäjien,
päätöksentekijöiden, yrityselämän ja nuorten välillä.

nuoriyrittajyys.fi

