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VAikuTeTAAn nuorTen
TuleVAisuusVAlmiuksiin nYT
Me Nuori Yrittäjyys ry:ssä olemme huomanneet,
että nuorten huikeat yritysideat käytännönläheisissä yrittäjyyskasvatusohjelmissa vastaavat yhä
terävämmin yhteiskunnan haasteisiin. Nuoret viestivät olevansa valmiita tekemään töitä ja hakemaan
rohkeasti kestäviä ratkaisuja niin arjen hyvinvointiin
kuin globaaleihin ongelmiin.
Nuorten, 15–29-vuotiaiden, kiinnostus yrittäjyyden
kokeilemiseen on kasvanut vuodesta 2013. Keväällä
2020 julkistetun Nuorisobarometrin mukaan nuorten yrittäjyysaikeet ovat kohtuullisen korkealla
tasolla. Ennen koronaviruskriisiä nuorista, jotka
eivät vielä toimi yrittäjinä, oli 58 prosenttia ainakin
jokseenkin sitä mieltä, että haluaisi kokeilla yritystoimintaa jossain vaiheessa työuraa.
Barometrin mukaan 62 prosenttia nuorista ajattelee, että jo peruskoulussa kaikille tulisi opettaa yrittäjyystaitoja. Yli puolet nuorista kuitenkin kertoo,
etteivät opinnot tarjoa riittävästi perustietoja yrittäjyydestä. Korkeakouluopiskelijoista vain 14 prosenttia kokee opintojen antaneen hyvät valmiudet
toimia yrittäjänä (Opiskelijasta yrittäjäksi 2019). Selvitykset ja kouluista saamamme palaute osoittavat,
että yrittäjyyskasvatukselle on voimakasta tarvetta.
Yrittäjyysasenne, oman talouden hallinta ja työelämän taidot, kuten muutoskyvykkyys, ovat nuorille
entistä tärkeämpiä nyt, kun talous on epävakaa.
Nuori Yrittäjyys ry:n pitkäkestoiset, kouluille maksuttomat yrittäjyyskasvatusohjelmat tavoittivat
viimeisten kahden vuoden aikana 35 prosenttia
kouluista. Vaikka ohjelmamme tavoittavat jo kolmasosan kouluista, jää niiden tavoitteellinen toteuttaminen Suomessa vielä liian harvojen innokkaiden
opettajien varaan. Tämä eriarvoistaa nuoria. Yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavimmat tulokset saadaan
aikaan, kun se on luonteva ja laaja-alainen osa koulun toimintakulttuuria. Yrittäjyysideoita voidaan
edistää osana eri oppiaineita normaaliarjessa.

Kunnianhimoinen tavoitteemme vuoteen 2025
mennessä on tarjota koulu- ja oppilaitosyhteistyön
kautta jokaiselle nuorelle tasavertaisesti mahdollisuus kokeilla ideoitaan ja oppia käytännössä yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja. Tähän tarvitaan
asiantunteva aluetoimistoverkosto opettajien ja
koulujen tueksi, kattavampaa rahoitusta julkiselta ja
yksityiseltä sektorilta sekä entistä enemmän aktiivisia opettajia ja yritysten ja työelämän verkostoja.
Panostamme tällä hetkellä voimakkaasti rahoituspohjan vahvistamiseen ja laajentamiseen ja
pyrimme sitouttamaan myös valtion toimintamme
tueksi pitkäjänteisemmin. Lisäksi käynnistimme
muiden Pohjoismaiden mallin mukaisen aluetoimistoverkostokokeilun syksyllä 2019. Ylpeänä voimme
todeta, että alueelliselle asiantuntevalle toiminnalle
on tarvetta ja haluamme kiihdyttää vauhtia entisestään. Aluetoimistoverkoston rakentumisesta voit
lukea vuosikertomuksen sivuilta 28 ja 29.
Suomen tulevaisuus riippuu kyvystämme kannustaa
nuoriamme opettelemaan oikeita taitoja, luomaan
uutta, ottamaan vastuuta ja tukemaan omaa selviytymistään – ja koko Suomen selviytymistä – seuraavien vuosikymmenten aikana.

nY-ToiminnAn VAikuTTAVuus

1 200+
75 000+

7 000+

Nuori Yrittäjyys -kokemusta.

opettajaa ja yrityselämän
vapaaehtoista mukana
ohjelmissa.
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250

115

Uskalla Yrittää -semifinaalia
ja kansallinen finaali,
Suomen merkittävin
nuorten yrittäjyystapahtuma.

koulutusta ja
tapaamista
Lapista
Ahvenanmaalle.

jäsenmaata. NY on
osa kansainvälistä
Junior Achievement
(JA) -verkostoa.

Kiitos että olet mukana matkallamme!

nY Yrittäjyyskasvatuksen polku

Virpi Utriainen
toiminnanjohtaja
Nuori Yrittäjyys ry

Nuori Yrittäjyys tarjoaa opetussuunnitelmien mukaisia opinto-ohjelmia
opettajien tueksi esiopetuksesta korkea-asteelle.

Esiopetus
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koulua ja oppilaitosta
kahdessa lukuvuodessa eli
35 % Suomen kouluista.

Alakoulu

Yläkoulu

Toinen aste

Korkea-aste
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meidän YhTeiskunTAmme
-ohjelmA kAikille VAnTAAn
4. luokkAlAisille
Vantaan kaupunki aloitti laajan yhteistyön Nuori
Yrittäjyys ry:n kanssa syksyllä 2019. Meidän yhteiskuntamme -ohjelma (ent. Mitä ihmiset tekevät)
valittiin käyttöön kaikille kaupungin 4. luokille yhteiseksi ohjelmaksi yhteiskuntaopin opetukseen.

Osana yhteistyötä opettajille tarjottiin täydennyskoulutusta yrittäjyyskasvatukseen ja Meidän yhteiskuntamme -ohjelman toteuttamiseen opetuksessa.
Nuori Yrittäjyys ry:n asiantuntijat kouluttivat kaikki
Vantaan 4. luokkien opettajat lukuvuoden alussa.

Vantaalla tuotettiin sivistystoimen yrittäjyyskasvatuksen suunnitelma, jonka sisällölliseen puoleen
Nuori Yrittäjyys ry osallistui. Yhteistyön tuloksena
Vantaalla haluttiin ottaa Meidän yhteiskuntamme
-ohjelma vahvaksi osaksi alakoulujen yhteiskuntaopin opetusta. Ohjelmassa lapset tutustuvat yhteiskuntaan, lähiympäristöön, ammatteihin ja talouteen.

Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa jatkuu myös
tulevina vuosina, tarjoten alakoululaisille tärkeitä
työelämätaitoja.

30-VuoTiAAsTA
kunTArAhoiTuksesTA uusi
pääYhTeisTYökumppAni

Kuntarahoitus täytti 30 vuotta syksyllä 2019. Juhlavuotensa kunniaksi finanssialan toimija halusi tiivistää kumppanuuttaan Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa
voidakseen kannustaa ja tukea nuoria löytämään
omat vahvuutensa. Yhteistyö sisältää jatkossa koululaisille suunnatun oppimateriaalin ohella myös
oman palkintokategorian Uskalla Yrittää -yrittäjyyskilpailussa.
Kuntarahoitus päätti toteuttaa Vuosi yrittäjänä -portaaliin oppimiskokonaisuuden, jonka tarkoitus on
auttaa nuoria löytämään omat vahvuutensa sekä
kiinnostuksen kohteensa. Portaalin sisällöt on suunnattu erityisesti peruskoulunsa päättäville yhdeksäsluokkalaisille.
Vantaalla kaikki 4. luokkalaiset pääsevät kehittämään työelämätaitojaan ja yhteiskuntatuntemustaan
Meidän yhteiskuntamme -ohjelman kautta.
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Osana kumppanuutta Kuntarahoitus tuo myös
uuden #Huomisentekijät Signature Award -palkintokategorian NY:n Uskalla Yrittää -yrittäjyyskilpailuun.
Yhteistyö Kuntarahoituksen kanssa avaa Nuori Yrittäjyys ry:lle uudenlaisen väylän esitellä toimintaansa
eri puolilla Suomea.
– On hienoa saada merkittävä finanssialan toimija
ja kuntakentässä vaikuttava organisaatio mukaan
toimintaan. Nuoret saavat yhteistyön kautta uusia
verkostoja ja asiantuntemusta, mahdollisuuden olla
#huomisentekijä. Parhaimmillaan yhteistyömme
vähentää nuorten syrjäytymistä. Se on tärkeä missio,
NY:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen kommentoi.

– Yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille
on yksi suomalaisen yhteiskunnan tärkeimpiä peruskiviä. Yhteiskuntana meillä ei ole varaa antaa yhdenkään nuoren syrjäytyä, Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio painotti.
7

euroopAn AmmATTiTAiToViikon AVAjAisTApAhTumA
Euroopan ammattitaitoviikko (European Vocational
Skills Week) oli osa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmaa ja sitä vietettiin 14. – 18.10.2019.
Nuori Yrittäjyys ry sai kunnian järjestää viikon avajaistapahtuman. Avajaistapahtuma järjestettiin
Helsingin Sanomatalossa julkisena kansalaistapahtumana, johon kaikki olivat tervetulleita. Tapahtumassa vieraili yhteensä 150 kävijää.
Viikon teemana oli nostaa ammatillisen koulutuksen arvostusta Suomessa. NY halusi tuoda sen esiin
nuorten omien ideoiden ja taitojen kautta. Tapahtumassa järjestettiin myyntipuhekilpailu nuorille, jotka
olivat osallistuneet osana ammatillisia opintojaan
Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan.

Lavalle pääsi pitchaamaan kahdeksan NY-yritystä,
jotka saapuivat esiintymään eri puolilta Suomea.
Ohjelmaan rakennettiin myös paneelikeskustelu
oman osaamisen löytämisestä ammatillisessa koulutuksessa. Paneeliin osallistui edellisen vuoden
Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistuneita nuoria,
jotka inspiroivat kokemuksillaan myös vasta aloittaneita opiskelijoita.
VET-viikon markkinointikampanjan videokuvaukset
toivat vipinää pääyhteistyökumppanimme Fennian
aulaan. Tapahtuma jaettiin myös live-lähetyksenä
verkossa.

Myyntipuhekisan voittajat, Aatra Assets Ny Koulutuskeskus Brahesta, Sanomatalon lavalla.
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Fennian toimitusjohtaja Antti Kuljukka (oik.) sparrasi Löylypojat NY:tä VET-viikon
kuvauksissa ja Henri Maunuksela osallistui finaalin tuomaristoon (vas).
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50 VArjosTAjAA
johTAjien kAnnoillA
Vuosittainen Job Shadow -päivä kokosi 50 nuorta eri puolilta
maata seuraamaan viidenkymmenen johtajan ja vaikuttajan työpäivää Helsinkiin.
Job Shadow -päivän tavoitteena oli avata nuorille työelämäverkostoja oikeista yrityksistä ja organisaatioista, joita oli mukana
42. Nuoret saivat johtajilta myös paljon neuvoja tulevaa työelämään siirtymistä varten sekä sparrausta omaan yritystoimintaansa.
Intensiivisen päivän kruunasi iltatilaisuus NY:n pääyhteistyökumppani SEB:n tiloissa. Mukava ilta tarjosi nuorille mahdollisuuksia tavata muita samanhenkisiä nuoria sekä johtajille mahdollisuuksia keskustella myös muiden organisaatioiden edustajien kanssa.
Tapahtuma sai paljon positiivista palautetta niin nuorilta kuin
johtajiltakin. Päivä toi myös johtajille uusia näkemyksiä työelämästä nuorten silmin.
Job Shadow -päivän aattona nuorille järjestettiin yhdessä Manpowerin kanssa #ReadyForWork -ilta, jossa he oppivat työelämäoppeja asiantuntijoilta. Manpower on Nuori Yrittäjyys ry:n taustaorganisaation JA Worldwiden globaali yhteistyökumppani.
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Berliinissä kAnsAinVälisiä
kohTAAmisiA jA iloisiA
uuTisiA
Marraskuussa Berliinissä järjestettiin Global Leadership Conference, jossa oli koolla Nuori Yrittäjyys
(Junior Achievement) -edustajia kuudelta mantereelta, 75 eri maasta. Kattojärjestö JA Worldwiden
ja Vuosi yrittäjänä -ohjelman 100-vuotisjuhlavuosi
huipentui viiden päivän seminaarissa, jossa pohdittiin 250 osaajan voimin tulevaisuuteen vaikuttamista. Teemoina olivat: nuoret, seuraavat sata
vuotta, maailman tulevaisuus, oppiminen, globaalit
muutokset, opettajuus ja työelämän muutokset.
Nuori Yrittäjyys ry palkittiin jälleen sen merkittävästä toiminnasta nuorten yrittäjyysasenteen, työelämätaitojen ja taloudenhallinnan parantamiseksi
Model Organisation -palkinnolla. Yhdistys on saanut saman tunnustuksen myös vuosina 2014, 2015,
2017 ja 2018.
Vuosittaiset tunnustukset jakaa Euroopan tason
katto-organisaatio JA Europe, joka tavoittaa toiminnallaan vuosittain peräti neljä miljoonaa lasta ja
nuorta yli 40 maassa.

Virpi Utriainen (kesk.) vastaanotti Model Organisation Awardin Berliinissä. Oikealla JA Europen toimitusjohtaja Caroline Jenner ja vasemmalla Adam
Warby, JA Europen hallituksen puheenjohtaja.

Toiminnanjohtajalle arvostettu
tehtävä

jA WorldWide -VerkosTo
jA usA

jA europe

jA AsiA pACiFiC

107 paikallista toimistoa
4,7+ milj. oppijakokemusta
36,9+ milj. tuntia yhteydenpitoa
247 000+ vapaaehtoista
1 600+ JA-työntekijää
139 800+ opettajaa ja kouluttajaa
21 500+ koulua

41 jäsenmaata/-aluetta
4,2+ milj. oppijakokemusta
111,9+ milj. tuntia yhteydenpitoa
138 000+ vapaaehtoista
880+ JA-työntekijää
142 900+ opettajaa ja kouluttajaa
45 600+ koulua

17 jäsenmaata/-aluetta
1,2+ milj. oppijakokemusta
11,4+ milj. tuntia yhteydenpitoa
29 900+ vapaaehtoista
170+ JA-työntekijää
19 400+ opettajaa ja kouluttajaa
9 900+ koulua

jA AmeriCAs

jA AFriCA

injAZ Al-ArAB/ jA menA

30 jäsenmaata/-aluetta
1,3+ milj. oppijakokemusta
28,9+ milj. tuntia yhteydenpitoa
40 700+ vapaaehtoista
465+ JA-työntekijää
29 500+ opettajaa ja kouluttajaa
18 000+ koulua

14 jäsenmaata/-aluetta
255 800+ oppijakokemusta
4,1+ milj. tuntia yhteydenpitoa
3 100+ vapaaehtoista
125+ JA-työntekijää
1 600+ opettajaa ja kouluttajaa
1 400+ koulua

14 jäsenmaata/-aluetta
451 400+ oppijakokemusta
3,5+ milj. tuntia yhteydenpitoa
14 000+ vapaaehtoista
270+ JA-työntekijää
4 700+ opettajaa ja kouluttajaa
4 500+ koulua

NY:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen valittiin JA
Europen maiden edustajaksi järjestön johtoryhmään. Virpi sekä kreikkalainen Argiris Tzikopoulos
valittiin varapuheenjohtajien rooleihin.

nGo Advisor 7.-sija

NY:n työntekijöistä valokeilaan pääsivät myös operatiivinen johtaja Eemeli Alanne ja kehityspäällikkö
Inger Aaltonen. Molemmat saivat tunnustuksen viiden vuoden intohimoisesta ja tuloksekkaasta työstä
lasten ja nuorten hyväksi Nuori Yrittäjyys ry:ssä.
Tunnustuksen saaneet Inger Aaltonen ja Eemeli
Alanne.
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Junior Achievement on maailman
laajin yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta nuorille tarjoava organisaatio.
Verkosto tavoittaa vuodessa yli
12 miljoonaa oppilasta 115 maassa.

JA Worldwide valittiin 2020 Top 500
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.
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pikkuYriTTäjäT-YhTeisTYö
lAppeenrAnnAn kAnssA

innokkAAT mYYjäT
ihAsTuTTiVAT op:llA

Syksystä 2019 lähtien Lappeenrannan kaupungin
kaikki viidesluokkalaiset lapset ovat saaneet osallistua Pikkuyrittäjät-ohjelmaan kouluissaan. Monipuoliseen yrittäjyyskasvatukseen panostavassa kaupungissa myös yliopisto on aloittanut yhteistyön Pikkuyrittäjien kanssa.

Joulukuun alussa Pikkuyrittäjät-ohjelman nimikkokumppanin OP:n pääkonttorilla vilisi sinipaitaisia ja
innokkaita pikkuyrittäjiä.

Lappeenrannan kaupunki ja LUT-yliopisto ovat luoneet yhteisen UNIORI-koulutuskokonaisuuden, joka
on osa koulujen opetussuunnitelmia kaikilla kouluasteilla. Alakoulujen kohdalla kokonaisuuteen sisältyy
Kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys -teema, jota toteutetaan Pikkuyrittäjät-ohjelmassa viidennellä luokalla.
– Pikkuyrittäjät oli looginen valinta yrittäjyyskasvatukseen. Ei aina tarvitse keksiä ja kehittää omia konsepteja joka välissä, toteaa LUT Junior Universityn
koordinaattori Kati Koikkalainen.
Yhteistyön tuloksena Pikkuyrittäjät-ohjelmasta laadittiin erillinen painos kestävän liiketoiminnan teemalla.
Ohjelma sai kaksi uutta teemaa, mutta lisäksi olemassa oleviin teemoihin sisällytettiin kestäviin arvoihin sopivia sisältöjä. Oppilaat pääsevät pohtimaan
ohjelman eri teemojen kautta vastuullisuutta pikkuyrityksensä toiminnassa.

Yhteistyössä OP:n kanssa järjestetty joulumyyjäispäivä toi Espoon Laajalahden koulun oppilaat myymään Pikkuyrittäjät-ohjelman aikana kehittämiään
tuotteita ja palveluita pääkonttorin tiloihin. Asiakkaiksi pääsivät OP:n henkilökunta ja tapahtumapaikalla vierailleet henkilöt.
Lappeenrannassa kaikki 5. luokkien opettajat koulutettiin Pikkuyrittäjät-ohjelmaan ja kestävän liiketoiminnan teemoihin.

– Koko kaupungin ja LUT:n strategiat ovat hyvin vihreitä, tämähän on sentään Suomen ilmastopääkaupunki. Pikkuyrittäjät voivat toimia kestävän kehityksen tiennäyttäjinä. He oppivat ohjelmassa, miten yrityksissä voi käyttää vihreitä arvoja vaalivia ideoita,
Koikkalainen innostuu.
Yhteistyö Lappeenrannan kaupungin ja LUT-yliopiston kanssa jatkuu myös tulevina vuosina.

Pikkuyrittäjät olivat valmistaneet myyjäisiä varten monipuolisesti erilaisia tuotteita, kuten kuumia ja kylmiä juotavia, leivonnaisia, joulukortteja,
koristeita, puuesineitä sekä kylpypommeja. Aktiiviset ja innokkaat pikkuyrittäjät herättivät huomion
pääkonttorilla ja kauppa kävi erittäin hyvin. Useat
kymmenet työntekijät ehtivät kiireisestä työpäivästä huolimatta pysähtyä juttelemaan oppilaiden
kanssa, kysellä heidän tuotteistaan ja yrityksistään
sekä kannustaa heitä eteenpäin.

Monet OP:n työntekijöistä kiinnittivät huomiota
siihen, kuinka edistyksellisesti pikkuyrittäjät olivat
ottaneet huomioon erilaisia maksutapoja. Useammalla yrityksellä oli käytössään käteiskassan lisäksi
mobiilimaksu, jonka myötä kauppa kävi tehokkaasti
älypuhelinten välityksellä. Myyntipöydillä käytiin
erinomaisia ja opettavaisia keskusteluja OP:n työntekijöiden kanssa maksutapojen merkityksestä ja
yritysten talouteen liittyvistä asioista.
Useampia tunteja kestäneiden myyjäisten jälkeen
pikkuyrittäjät olivat väsyneitä, mutta silminnähden
onnellisia. He olivat päässeet kohtaamaan oikeita
asiakkaita, käymään hyviä keskusteluja, esittelemään ja myymään oman yrityksensä tuotteita sekä
nähneet, millaiselta valtakunnallisen yrityksen toiminta pääkonttorista käsin näyttää.
Joulumyyjäiset OP:n kanssa koettiin molemmin puolin niin menestyksekkääksi, että sama konsepti tullaan toistamaan myös tulevan joulun alla.
Laajalahden alakoulun
SpaGang-pikkuyrityksen
yrittäjiä OP:n pääkonttorin
joulumyyjäisissä 3.12.2019.
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hAndelsBAnkenisTA
uusi kumppAni

unG FöreTAGsAmheT
houkuTTeli eduCAssA

Nuori Yrittäjyys ry ja Handelsbanken solmivat kumppanuussopimuksen tammikuussa. Handelsbankenin
yritysvastuuohjelmaan liittyvän yhteistyön tavoitteena on vaikuttaa nuorten yrittäjyyteen ja aktiiviseen tulevaisuuteen.

Nuori Yrittäjyys ry pyrkii edistämään tietoisuutta
toiminnastaan vahvasti myös suomenruotsalaisten
opettajien, pedagogien sekä muiden koulutusosaajien keskuudessa. Tammikuisilla Educa-koulutusmessuilla NY esittäytyi ensimmäistä kertaa svenskspråkiga kvarteret Hörnanissa, joka on messujen
suomenruotsalainen osasto.

Nuori Yrittäjyys ry:n kouluissa toteutettavilla ohjelmilla parannetaan tutkitusti lasten ja nuorten työelämätaitoja, yrittäjämäistä asennetta ja oman
talouden hallintaa. Uusi kumppani haluaa edistää
tärkeiden ohjelmien kehittämistä sekä levittämistä
tukeakseen lapsia ja nuoria työelämän suureen
murrokseen valmistautumisessa.
– Handelsbankenissa vastuullisuus on tärkeä osa
yrityskulttuuriamme. Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa
arvomaailmamme sopivat luontevasti yhteen. Haluamme olla mukana tukemassa tulevaisuuden nuoria
yrittäjyyteen: kannustaa innovoimaan, auttaa vahvistamaan heidän työelämä- ja talousosaamistaan
sekä ottamaan liikeideoissaan kestävän kehityksen
huomioon, Handelsbankenin viestintäjohtaja Pirjetta Soikkeli kertoi.

Oman näyttelyosaston lisäksi Nuori Yrittäjyys ry järjesti messuilla talouslukutaitoihin liittyviä workshopeja. Lisäksi NY:n asiantuntijat esiintyivät lavalla
pariin otteeseen keskustellen kutsuvieraiden kanssa
mm. kestävästä oppimisesta ja kiertotaloudesta.

NY katsoo, että kaikilla Suomen lapsilla ja nuorilla,
riippumatta taustasta, asuinkunnasta tai koulusta,
pitää olla tasa-arvoinen mahdollisuus oppia työelämätaitoja, yrittäjyyttä ja taloustaitoja osana koulun
opetusta. Tavoitteena on, että entistä useammat
suomenruotsalaiset lapset ja nuoret oppivat taidot
ja valmiudet, joita tulevaisuuden työelämässä ja
yhteiskunnassa selviytyminen edellyttää.
– Hienoa, että Handelsbanken haluaa antaa tukensa
etenkin kestävän kehityksen puolesta puhuville nuorille, NY:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen iloitsee
ja kiittää Handelsbankenin viestintäjohtaja Pirjetta
Soikkelia (vas.).

Yhteistyön kohderyhmänä ovat erityisesti lukiolaiset ja kestävät liikeideat. Handelsbanken on Uskalla
Yrittää -yrittäjyyskilpailun finaalin kumppani ja valitsee Handelsbanken Signature Awards -erityispalkinnon saajan Suomen parhaan lukioyrityksen #kestäväidea-kategoriassa.

Suomenruotsalaiset säätiöt, Svenska kulturfonden,
Svenska folkskolans vänner, Tre Smeder ja Lisi Wahls
Stiftelse för studieunderstöd, tukevat Nuori Yrittäjyys ry:tä aktiivisesti ja mahdollistavat konkreettisen
työn tavoitteen saavuttamiseksi. Educa-messuilla
NY pystyi levittämään tietoisuutta oppimismalleista
ja työkaluista sekä luomaan kontakteja suomenruotsalaisiin kouluihin.

”Learning by doing – hållbart lärande” -keskusteluun osallistuivat (oik.) kehityspäällikkö Inger Aaltonen (NY), Vuosi yrittäjänä -ohjelman opettajat Mathias Blom (Strömborgska skolan), Elisabeth Mörk
(Tegengrenskolan) ja Tanja Ingelin (Kyrkslätts gymnasium) sekä NY-lähettiläs Oscar Löfqvist.
Pohjanmaan aluepalveluiden tehotiimi: Nina Ingves,
Inger Aaltonen ja Karolina Wägar.

Handelsbankenin Jukka Kuusala jakamassa Signaturepalkintoa Uskalla Yrittää -finaalissa 2020.
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uskAllA YriTTää -semiFinAAlejA 14 pAikkAkunnAllA
Suomen suurimman nuorten yrittäjyyskilpailun,
Uskalla Yrittää -kilpailun semifinaalikiertue ehdittiin toteuttaa fyysisinä tapahtumina alkuvuodesta
ennen koronavirustilanteen aiheuttamia poikkeusoloja. Kiertue starttasi 30. tammikuuta Hämeenlinnasta ja finalisteja seulottiin nuorten yrittäjien valtakunnalliseen loppukilpailuun yhteensä 14 paikkakunnalla.
Kilpailuihin osallistui tänä vuonna noin 460 uutta
harjoitusyritystä, joita peruskoulun oppilaat ja toisen asteen opiskelijat olivat perustaneet lukuvuoden aikana kouluissaan ja oppilaitoksissaan pitkäkestoisessa Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa.
Semifinaaliin kuuluvissa messutapahtumissa nuoret
yrittäjät esittelivät ja myivät tuotteitaan ja palveluitaan. Alueellisista yrittäjistä ja liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo valitsi ja palkitsi parhaat, jotka etenivät huhtikuiseen finaaliin. Kiertuetapahtumien tuomaristot koostuivat alueellisten
yrittäjäjärjestöjen asiantuntijoista sekä OP:n henkilöstöstä.
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moomin ChArACTers
YsTäVänpäiVänä uudeksi
YsTäVäksi

uskAllA YriTTää -FinAAli
Uskalla Yrittää -finaalissa palkitaan vuosittain parhaat nuorten yritykset. Huhtikuussa valtakunnallisen yrittäjyyskilpailun palkinnot jaettiin poikkeuksellisesti verkkotapahtumana toteutetussa finaalissa. Legendaarisen kaksipäiväisen tapahtuman
tiivistäminen kahden tunnin verkkotapahtumaksi
jännitti järjestäjätahoa, mutta onnistui yli odotusten. Seuraajia oli linjoilla noin 600 ja tapahtuman aikana lähetykselle kertyi reilut 2 000 näyttökertaa. – Oli hienoa huomata, että tapahtumaa
oikeasti seurattiin alusta loppuun ja porukka jännitti ja hehkutti kodeistaan käsin voittajien julkistusta. Suuri osa nuorista osallistui osana koulupäivää yrittäjyyskasvatuksen opettajien johdolla eri puolilta Suomea, tapahtuman tuottaja
Mireka Kantola kertoi. Verkkototeutus ei muuttanut kisan luonnetta tai nuorten mahdollisuuksia
uuden oppimiseen ja yrityksensä kehittämiseen.

pääpalkinnot Ylöjärvelle ja
Turkuun
Vaasa Littfest Vasa -työryhmä ensimmäistä kertaa koolla toukokuussa 2020. Vasa Gymnasiumin oppilaat ja opettaja sekä vasemmalla Moomin Charactersin tuottaja Johanna Stenback. Suurin osa tapahtuman suunnittelusta
on tapahtunut etäyhteyksin.

lukeminen ja yrittäjyys
keskiössä
Ystävänpäivänä Moomin Characters ja Nuori Yrittäjyys julkistivat uuden yhteistyökumppanuutensa.
Tuoreet kumppanit jakavat yhteisen näkemyksen
siitä, että lapset ja nuoret tarvitsevat tukea ja mahdollisuuksia päästää luovuutensa valloilleen, käyttää
ja kehittää luovuuttaan.
Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkström painotti, että yhteistyö Nuori Yrittäjyys ry:n
kanssa on osa Moomin Charactersin pitkäaikaista keskittymistä lapsiin ja nuoriin: – Odotamme pitkän tähtäimen yhteistyötä, jossa sparraamme nuoria kulttuuriyrittäjyyden harjoittamisessa ja lisäämme samalla mielenkiintoa lukemista ja kirjallisuutta kohtaan.
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Nuori Yrittäjyys ja Moomin Characters haluavat
innostaa nuoria lukemaan ja luomaan elinikäisen
kiinnostuksen kirjallisuuteen.
Tuoreet yhteistyökumppanit kertoivat luovansa
ensimmäisen vuoden aikana nuorille mahdollisuuden työskennellä ”kulttuuriyrittäjinä”. Nuoret mm.
luovat oman Genom ungas ögon - Nuorten silmissä
-tapahtuman, johon he tuottavat ja järjestävät kirjailijakeskusteluita Vaasa Littfest Vasa -kirjallisuusfestivaalin yhteydessä.
NY:n Virpi Utriainen iloitsee yhteistyöstä: – Avaamalla luovaa alaa nuorille ja näyttämällä, miten toimia kulttuurialan yrittäjänä, nuoret pääsevät kehittämään tärkeitä työelämän taitoja, kuten viestintäja yhteistyötaitoja.

Tuomaristo arvioi finaalissa sekä NY-yritysten toimintaa että Vuosi yrittäjänä -ohjelman aikaista
oppimisprosessia. Palkintoja jaettiin 11 kategoriassa. Perus- ja toisen asteen yrityksistä EM-kisoihin
valittiin ekologisia rusetteja valmistava Jalo NY
Ylöjärven lukiosta. Korkea-asteen voitti Turun korkeakouluista A.I.M Tracking NY, jonka tarkoitus on
kehittää palvelu akkukäyttöisten työkalujen paikkatietojen reaaliaikaiseen seurantaan rakennusalalla.

Uskalla Yrittää -kilpailun ja NY:n kumppanit
jakoivat nuorille yrittäjille myös tukun
Signature- ja muita palkintoja.
• Kuntarahoitus #Huomisentekijät -palkinto
Momo’s Bubbles NY, Oulun kansainvälinen koulu,
Oulu
• Handelsbanken Kestävä Idea -palkinto
Rebike Jkl NY, Jyväskylän Lyseon lukio, Jyväskylä
• Fennia Tekijöiden Takana -palkinto
Satuko Design NY, Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli
• Elo Unelmat Elossa -palkinto
A.I.M Tracking NY, Turun ammattikorkeakoulu &
Turun yliopisto, Turku
• Taaleri Luola
1. sija: Rebike Jkl NY, Jyväskylän Lyseon lukio,
Jyväskylä
2. sija: Jalo NY, Ylöjärven lukio, Ylöjärvi
3. sija: A.I.M Tracking NY, Turun ammattikorkeakoulu
& Turun yliopisto, Turku
• OP Yrittämisen Arvoinen Idea -palkinto
Satuko Design NY, Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli
• SEB Care for Ambition -palkinto
Jalo NY, Ylöjärven lukio, Ylöjärvi
• EIT RawMaterials Kiertotalousinnovaatio -palkinto
A.I.M Tracking NY, Turun ammattikorkeakoulu &
Turun yliopisto, Turku

Muut palkinnot

pikkuyrittäjät-voittaja
espoosta
Parhaaksi pikkuyritykseksi palkittiin Espoon Laajalahden koulun oppilaiden SpaGang-yritys, joka
valmistaa vastuullisilla menetelmillä kylpypommeja, keksejä, teetä ja mehiläisvahakääreitä
kotona rentoutumiseen. NY:n yhteistyökumppani,
maalivalmistaja Teknos antoi kunniamaininnan
kokkolalaiselle Puupäät-yritykselle vuoden sisukkaimpana pikkuyrityksenä.

• Tykätyin some -palkinto
Legato NY, Reisjärven kristillinen kansanopisto,
Reisjärvi

Vuoden Pikkuyritys 2020 SpaGang
ja pikkuyrittäjien opettaja.
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suomen uskAllA YriTTää -FinAAlisTA
VAuhTiA euroopAn kisoihin
Uskalla Yrittää -finaalin voittajia odotti jatkokisat Euroopassa.
Myös EM-kisat järjestettiin tänä vuonna etänä. Perus- ja toisen
asteen finaalin voittajatiimi, Jalo NY, pääsi edustamaan Suomea
JA Europe Company of the Year -kilpailuun ja korkea-asteen voittaja A.I.M Tracking NY sai lähteä kisaamaan JA Europe Enterprise
Challenge -kilpailuun. Kisojen alla nuoria sparrasi Euroclearin
viestintäjohtaja Pekka Iso-Somppi.

TASAVALLAN PRESIDENTIN ONNITTELUKIRJE

Jalo NY, Ylöjärven lukio
Anselmi Koivunen, Milana Itäpää, Elmo Pyykkö ja Veikka Kukko
Parhaat onnittelut voitostanne Uskalla Yrittää 2020 -finaalissa!

jalo nY edustamassa etänä
portugalissa
Portugalin Company of the Year -kilpailussa Suomea edusti Jalo
NY Ylöjärven lukiosta. Jalo NY valmistaa laadukkaita rusetteja
kierrätetyistä materiaaleista vastuullisesti pitkäaikaistyöttömiä
työllistäen. Kisassa arvioitiin NY-yrityksen vuosiraportti, kahden minuutin investor pitch -video, 30 sekunnin mainosvideo,
virtuaalinen messuosasto sekä tuomariston haastattelut. Kilpailun voitti Bubbles Tanskasta. Heidän liikeideansa oli ADHD-oppijoiden avuksi kehitetty ääniserveri, joka parantaa opettajien ja
ADHD-nuoren välistä kommunikaatiota.

Tuomariston puheenjohtaja João Pedro Tavares
lähetti seuraavanlaiset terveiset kaikille kilpailuun
osallistuneille tiimeille:
– Vietimme tämän viikon Euroopan tulevien johtajien [viittaa kilpailijoihin] kanssa. Tykkäsimme todella
paljon näkemästämme näiden päivien aikana. Te
ette pelkästään pidä siitä, mitä te teette, vaan te
rakastatte sitä. Te pyöritätte yrityksiänne intohimolla ja positiivisella energialla. Vaikutitte tuomaristoon suuresti näiden päivien aikana.

Mäntyniemessä 28.4.2020

Sauli Niinistö

Jenni Haukio

Tasavallan presidentti

Tasavallan presidentin puoliso

Tasavallan presidentin onnittelukirje
Jalo NY:lle. Jalo NY (alla).

A.i.m. Tracking nY:n
etäkilpailumatka kreikkaan
Korkeakouluasteen Enterprise Challenge -kilpailun
järjestäjämaana toimi tänä vuonna Kreikka, vaikkakin toteutus oli myös tämän kilpailun kohdalla virtuaalinen. JA Europe Enterprise Challenge tuo yhteen
toisen asteen parhaat opiskelijayritykset kaikkialta
Euroopasta. Yrityksiä arvioidaan sen perusteella,
miten ne tuottavat taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista arvoa sekä millainen potentiaali niillä on
kasvaa.
Kilpailuun osallistuneen Garnerin mukaan parasta
EM-kisoissa oli kilpailijoiden yhteishenki ja se, että
kilpailu pystyttiin ylipäätään järjestämään. Hän olisi
mielellään osallistunut kilpailuun paikan päällä, jos
olosuhteet olisivat sen sallineet.
– Minut yllätti, kuinka hyvä yhteishenki kaikilla kilpailijoilla oli, vaikka tapasimme ensi kertaa videopuhelun välityksellä. Järjestäjille valtavat propsit siitä,
että he järjestivät tiimien väliselle vapaalle keskustelulle puitteet ja ohjasivat keskustelun käyntiin oikein
hyvin, Garner kertoo.
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A.I.M. Tracking NY.

Tänä vuonna Enterprise Challenge -kilpailun voittajaksi selviytyi NY-yritys AID4ALL Kyprokselta.
AID4ALL tarjoaa kuulovammaisille tuotteen, jonka
tarkoituksena on korvata kuuloaisti tuntoaistilla ja
helpottaa näin urheilua. Molempien EU-kilpailujen
voittajayritysten tuotteissa korostuivat siis tasavertaisuuden parantaminen ja haastavan ongelman
ratkaisutaidot.
Vaikka Jalo NY ja A.I.M. Tracking NY eivät tällä kertaa sijoittuneetkaan palkintosijoille EM-kilpailuissa,
on kansainvälisestä kokemuksesta varmasti hyötyä
jatkossa.

koronA neWs

koronA neWs

Uskalla Yrittää -finaali siirrettiin
verkkoon ja lähetyksellä oli yli
2 000 näyttökertaa!

NY teki digiloikan ja työnteko sujui
mukavasti HP:n kumppanuuden
mahdollistamana.
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Vuoden nY-opeTTAjAT
VirroilTA, koTkAsTA jA
porisTA

VihdisTä Vuoden
pikkuYriTTäjäT -kunTA 2020

VIHDIN KUNTA

VUODEN PIKKUYRITTÄJÄT
-KUNTA 2020
Tomi Rytkönen
Nuori Yrittäjyys ry

Virpi Utriainen
Nuori Yrittäjyys ry

Helsingissä 23.4.2020

Tarja Manner, Tampereen
seudun ammattiopisto Tredu,
Virrat.

Sanna Sirola, Karhulan
lukio, Kotka.

Nuori Yrittäjyys ry haluaa nostaa esiin yrittäjyyskasvatuksen opettajien roolia palkitsemalla ja kiittämällä NYopettajia. Pitkäjänteisen yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen koulutuksessa ja nuorten kannustaminen yrittäjyystaitojen harjoitteluun on kouluissa aktiivisten
ammattilaisten vastuulla. Lukuvuonna 2019–20 palkittiin kolme opettajaa. Palkitut opettajat ovat innostuneita löytämään opiskelijoiden kyvyt ja vahvuudet, ja
he haluavat edistää tekemällä oppimisen ja yrittäjämäisen asenteen kulttuuria omassa oppilaitoksessaan.
Tänä vuonna Nuori Yrittäjyys ry keräsi ehdotuksia suoraan kentältä. Asiantuntijaraati valitsi ehdokkaista
lopulta kolme opettajaa, jotka saivat vuonna 2020 kunnian olla Vuoden NY-opettajia. Voittajiksi valittiin Tarja
Manner Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta
Virroilta, Sanna Sirola Kotkan Karhulan lukiosta ja
Heikki Honkanen Porin Lyseon koulusta.
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Heikki Honkanen, Porin Lyseon koulu,
Pori.

koronA neWs

NY-digimateriaalipaketit olivat
opettajien tukena koronakeväänä.

koronA neWs

Pääyhteistyökumppani Danske Bankin ja
NY:n Oma talous haltuun -kiertue siirtyi
keväälle 2021. Tavoite on, että kaikilla on
#taloudellinenmielenrauha.

Vihti palkittiin vuoden pikkuyrittäjämäisimpänä kuntana huhtikuisessa Pikkuyrittäjät-finaalissa. Nuori
Yrittäjyys ry palkitsee vuosittain sellaisen kunnan,
joka on aktiivisesti edistänyt Pikkuyrittäjät-ohjelman leviämistä, tukenut opettajien työtä sekä tehnyt monipuolista yhteistyötä alueensa eri sidosryhmien kanssa.
Vihti on ollut mukana Pikkuyrittäjät-ohjelmassa jo
sen käynnistämisestä eli vuodesta 2015 saakka.
Koulut ovat ottaneet ohjelman aktiivisesti osaksi toimintaansa ja järjestäneet upeita loppuhuipennuksia ympäri kuntaa. Tiivis yhteistyö koulujen, kunnan,
Vihdin Yrittäjät ry:n ja usean aktiivisen yrittäjäkummin välillä on loistava esimerkki muillekin kunnille.
Vihdin kunnan kaikissa alakouluissa on ollut lukuvuonna 2020 pikkuyrittäjiä. Pikkuyrittäjistä on tullut paikkakunnalla ohjelma, jota moni vihtiläislapsi
odottaa innolla jo monta vuotta etukäteen.
Vuosien varrella vihtiläiset pikkuyrittäjät ovat päässeet valtakunnalliseen Pikkuyrittäjien finaaliin, vierailemaan Kymmenen uutisten loppukevennyksessä, puhumaan Finlandia-talon päälavalle ja
tapaamaan tasavallan presidenttiä.

Vihdin Pikkuyrittäjä-kummit Mikko Mäki-Rahkola
ja Laura Syrjälä kertovat, että kunnassa on yrittäjämyönteisiä opettajia ja oppilaita, joiden palaute
ohjelmasta on ollut pelkästään positiivista. Ohjelma
tuo kaivattua sisältöä ja vaihtelua perinteiseen koulupäivään.
Ohjelma tutustuttaa oppilaita ja opettajia yrittäjyyteen ja paikalliseen elinkeinoelämään – yhteistyöllä
mahdollistetaan myös alueen lapsille tärkeitä työelämäkokemuksia. Syksystä 2019 alkaen Vihdin kaikki
viidesluokkalaiset suorittavat Pikkuyrittäjät-ohjelman osana perusopetusta ja kehittävät tuotteita tai
palveluita asiakkailleen. Rahaa on saatu kerättyä esimerkiksi luokkaretkeä varten. Oppilaiden yritykset
ovat vuosien varrella tuottaneet käsitöitä, taidetta,
leivonnaisia, tuotteiden jälleenmyyntiä, hyvänmielen
kukkapurkkeja, keppihevosia joka makuun, heijastimia sekä jopa itsetehtyjä vieheitä.
Pikkuyrittäjät-ohjelmaa jatketaan Vihdin alakouluissa koko kunnan laajuisesti myös tulevaisuudessa.
Yhteistyötä yritysmaailman kanssa sekä koulujen
välistä toimintaa pyritään syventämään ja samalla
lisäämään yhteisöllisyyttä oppilaiden kouluarjessa.

koronA neWs

Maaliskuulle suunniteltu kansainvälisen
naistenpäivän tapahtuma Citin kanssa jäi
tällä kertaa järjestämättä, mutta meillä on
hyvä suunnitelma seuraavaa vuotta varten!
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menesTYs Vuosi YriTTäjänä -ohjelmAssA siiViTTi
kAuppATieTeiden opinToihin
Kesän korvalla saimme ilouutisia kahdelta alumniltamme, jotka pääsivät Nuori Yrittäjyys
-ohjelmissa ja yrittäjyyden saralla saavuttamiensa meriittien siivittäminä korkeakouluopintoihin ilman pääsykokeita.
Aatu pulkkinen onnistui pääsemään Aalto yliopistoon opiskelemaan kauppatieteitä erityisen saavutuksen perusteella otettavien opiskelijoiden kiintiössä. Nuori mies saattoi lähteä armeijaan kevein sydämin, kun tiesi opiskelupaikan odottavan Helsingissä asepalveluksen jälkeen. Zacharias Åstrand pääsi vastaavasti erityisten meriittien ansiosta Hankenille ja iloitsee siitä, kuinka pitkälle NY-kokemus voi nuoren lennättää.
Aatu on ollut aktiivinen yrittäjä lukioaikanaan ja
osallistunut useisiin Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmiin.
Lukion ensimmäisen vuosikurssin aikana hän osallistui Nuori Yrittäjyys ry:n vetämään Central Baltic
Enterprise without Borders (CBEwB) -yrittäjyysprojektiin, jossa perustettiin lukuvuoden ajaksi oikea
yritys monikansallisessa tiimissä. AbsolutArma näki
päivänvalon marraskuussa 2017, ja Aatu valittiin
sen toimitusjohtajaksi. Ideana oli teettää ja myydä
maastopukuja puolustusvoimien juuri siviilikäyttöön
vapauttamasta, kulttimaineen omaavasta M05-kankaasta. Aatu oli tiimin kanssa mm. muodostamassa
tuotantoketjua maastopukujen valmistamiseksi
Suomen ja Latvian välille. Tukholmassa järjestetyillä
nuorten yrittäjien messuilla Aatu palkittiin parhaana
myyjänä toukokuussa 2018. Kotimaassa AbsolutArma osallistui myös Yritys Hyvä -kilpailuun, jonka
muotoiluhaasteen he voittivat samana keväänä.
Aatu myi sittemmin yrityksen liiketoiminnan EteläHämeen Reserviläispiirille. Aiemmat NY-yritykset,
joissa Aatu Pulkkinen toimi aktiivisesti, olivat Järkkäysjätkät ja Hottisgrilli. Aatu osallistui Vuosi Yrittäjänä -ohjelmaan kolme kertaa eri kouluasteilla,
minkä lisäksi hän on kolme kertaa päässyt varjostamaan huippujohtajia Job Shadow -päivässä.
Aallon opinnot ovat olleet Aatun haave pitkään.
Tutustuttuaan Aalto-yliopiston mahdollisuuksiin ja
tavattuaan sen opiskelijoita, Aatu on vakuuttunut
siitä, että Aalto on juuri se yhteisö, jossa hän haluaa
opiskella ja kasvaa sekä yrittäjänä että ihmisenä.
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Aatu näkee itsensä tulevaisuudessakin yrittäjänä,
joko omistajana tai osakkaana yrittäjämäisessä roolissa. Hän nauttii siitä, että pääsee vaikuttamaan, ja
että omalla tekemisellä on konkreettinen merkitys.
”Palkka on nolla, jos tulosta ei tule, joten tulosta
olisi parasta tulla” -ajattelu on iskostunut yrittäjähenkisen Aatun ajatuksiin kokemuksen kautta. Aallossa hän lähtee syksystä 2021 alkaen aktiivisesti
laajentamaan ja syventämään kaupallista osaamistaan ja verkostojaan.

Zacharias Åstrand kirjoitti ylioppilaaksi Pietarsaaren lukiosta keväällä 2020. Hän osallistui Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan lukuvuoden 2018–2019 aikana
ja perusti yrityksen nimeltä Kahvipöllö. Asiakkaat
saivat tilata korkealaatuisia erityiskahvipaketteja
suoraan kotiinsa pienistä paahtimoista eri puolilta
Suomea. Kahvipöllö valittiin parhaaksi yritykseksi
Pohjanmaan Uskalla Yrittää -semifinaalissa. Valtakunnallisessa finaalissa Zacharias voitti ”paras messupiste” sekä ”paras yksinyrittäjä” -palkintokategoriat, joista jälkimmäisen kategorian tuomaristo
rakensi vasta finaalipäivänä nähtyään, kuinka upeasti Zacharias pitchasi yritystään. Suurin osa finalistiyrityksistä on useamman nuoren pyörittämiä,
mutta Zacharias oli alusta alkaen halunnut luoda
yrityksensä yksin.
Hankenille on keväästä 2020 alkaen ollut mahdollista hakea myös erityisten meriittien perusteella.
Hakijan tulee olla menestynyt erityisen korkealla
tasolla opintojensa ulkopuolisella alueella, kuten
yrittäjyydessä tai urheilussa. Hanken oli varannut
keväällä 8 opiskelupaikkaa tähän hakupolkuun. Toukokuun lopussa Zacharias sai kuulla pääsevänsä
Hankenille, minkä jälkeen hän kirjoitti nopeasti viestin NY:lle: – Ett verkligt bevis hur långt Ung Företagsamhet kan ta en!

– NY tarjosi minulle ympäristön, jossa uskalsin tulla
ulos mukavuusalueeltani ja testata aivan uusia asioita. Uskalsin tehdä sen siksi, että Vuosi yrittäjänä
-ohjelmassa fokus ei milloinkaan ollut tuloksen tekemisessä, vaan itse matkassa kohti tuloksia.
Viime lukuvuoden Zacharias toimi NY-lähettiläänä
Pohjanmaalla. Hän vieraili yläasteilla, lukioissa ja
ammattikouluissa inspiroimassa nuoria yrittäjyyskasvatusopintoihin kertomalla omista kokemuksistaan ja opeistaan. Tämänkin tehtävänsä Zacharias
hoiti ammattimaisesti ja itsenäisesti, mikä kehitti
edelleen hänen tärkeitä taitojaan, kuten organisointikykyä, joustavuutta, ajanhallintaa ja ennen kaikkea
sosiaalisia valmiuksia. Hän otti vastaan myös haasteen harpata vielä pidemmälle mukavuusalueeltaan
ja alkoi pitää esityksiä sekä inspiraatiopuheenvuoroja suomeksi suomenkielisissä kouluissa!

Zacharias kertoi pitkään unelmoineensa siitä, että
voi jonain päivänä luoda itse oman työpaikkansa
ja johtaa menestyvää yritystä. – Toivon että opinnot Hankenilla antavat minulle tarvittavat työkalut
tähän.
Zacharias ei epäile hetkeäkään, etteikö ryhtyisi yrittäjäksi tulevaisuudessa. Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa
hän sai kokea yrittäjyyden mahdollisuudet ja edut
NY-yrityksen pyörittämisen kautta, ja huomasi että
pitkäkestoinen yrittäjyysohjelma sopi hänelle.
Koulussa annettava yrittäjyyskasvatus on Zachariaksen mielestä todella tärkeää. Yrittäjyysopinnot
antavat oppilaille mahdollisuuden kokeilla koulussa
oppimiaan asioita käytännössä sekä hyödyntää
yleissivistystään.
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nuori YriTTäjYYs -VerkosTon ilmiömäinen kAsVu
Nuori Yrittäjyys ry:n kansallinen toimisto sijaitsee Helsingin Pasilassa, mutta
viimeisen vuoden aikana aluepalvelut ovat levittäytyneet nopealla vauhdilla
ympäri Suomea. Viime toimintavuoden aikana kansallinen toimisto sai tuekseen 9 aluetoimistoa, joissa työskentelee 1–3 henkilöä alueesta riippuen.
NY:n ensimmäiset aluepalvelut avattiin vuosi sitten syyskuussa Pohjanmaalla
ja Pirkanmaalla. Mallia alueelliseen levittäytymiseen haettiin muista Pohjoismaista, joissa toimintaa harjoitetaan vahvemmin alueellisista lähtökohdista
käsin. Suomen mallissa kansallinen toimisto on vastuussa toiminnasta kokonaisuutena, ohjelmakehityksestä ja markkinoinnista, kun taas alueelliset toimijat keskittyvät verkostoitumiseen sekä opettajien ja koulutuksen järjestäjien
tukemiseen paikallisella tasolla.
Kysyimme vielä melko tuoreilta aluetoimijoilta ajatuksia heidän työstään ja
NY:n toiminnasta:

mikä on inspiroivinta työssäsi?
Tässä oppii uutta joka päivä!
On mukavaa saada koulutusta
ja oppia toisilta aluetoimijoilta.
Parasta kuitenkin on yhteistyö nuorten
kanssa erilaisissa NY-tapahtumissa.

Jari Ukkonen
Pohjois-Savon aluepalvelut

Tässä työssä kohtaa paljon
innostuneita ja luovia ihmisiä,
niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Monenlaisten vahvuuksien näkeminen ja se, kuinka hienosti niitä hyödynnetään, saa etsimään itsestäänkin uusia
osaamisalueita.

Minna Tuukkanen
Kouvolan aluepalvelut

Haluan olla tukemassa lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toivon,
että kaikille lapsille mahdollistuisi tasa-arvoisesti monipuolinen oppiminen
ja omien vahvuuksien löytyminen tekemällä oppimisen kautta.
On inspiroivaa auttaa opettajia saamaan menetelmiä tämän
toteuttamiseen.

Sanna Räty
Pohjois-Karjalan aluepalvelut
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mikä on suosikkisi nY:n ohjelmista ja miksi?
Tämä on vaikea valinta! Oma talous haltuun nousee sisältönsä vuoksi minulla
ensimmäisenä mieleen. Kuulen ja seuraan
paljon aikuisten ihmisten keskustelua elämän ja
talouden hallinnan perusteisiin liittyen. Näistä keskusteluista huokuu se, kuinka ihan jokainen meistä
olisi jo koulussa kaivannut perusteet oman talouden
ja taloudellisten vaihtoehtojen ymmärtämiseen.
Lisäksi nykyajan valitettavat trendit, kuten nuorten
velkaantuminen ja ’toisen polven työttömyys’ ovat
hälyttäviä merkkejä tämän tiedon puutteesta.
Rakastan ajatusta siitä, että me lisäämme nuorten
mahdollisuuksia vaikuttaa elämäänsä
ja tulevaisuuteensa omista
lähtökohdista riippumatta!

Pikkuyrittäjät! Olen saanut
toteuttaa sitä itse opettajan
roolissa ja nähdä, miten se
innostaa lapsia sekä saa heidät kokeilemaan asioita rohkeasti, ponnistelemaan tavoitteidensa suuntaisesti ja
oppimaan itsestään tärkeitä asioita.
Upeaa on se, että ohjelmassa tehdään
yhdessä ja mukaan otetaan myös koulun ulkopuolisia ihmisiä. Kunpa kaikki
lapset saisivat osallistua ohjelmaan!

Kati Levola
Satakunnan aluepalvelut

Noora Bergroth
Pirkanmaan aluepalvelut

mitkä ovat suurimmat saavutuksesi aluetoiminnassa?
Etelä-Kymenlaaksossa on pitkät
perinteet yrittäjyyskasvatuksessa.
Kotka-Haminan seudun opettajat
ovat olleet mukana ’alusta asti’ kouluttautumassa yrittäjyyskasvattajiksi ja toteuttaneet
yrittäjyyskasvatusta monin eri tavoin omissa
päiväkodeissaan, kouluissaan ja oppilaitoksissaan. Matka on ollut pitkä tähän pisteeseen,
jossa olemme nyt; olemme saaneet vakiinnutettua toimintamme ja meillä on Nuori Yrittäjyys ry:n Kymenlaakson aluetoimisto! Hankkeet eivät määritä toimintaamme, esimerkiksi
toimenpiteitä ja kohderyhmiä,
vaan voimme keskittyä
olennaiseen.

Maarit Koverola
Kymenlaakson aluepalvelut

Minulla oli kaksi vuotta sitten
unelma, jonka esitin toiminnanjohtajalle: meillä tulisi olla oma Nuori
Yrittäjyys ry:n aluetoimisto Pohjanmaalla, ja
Suomeen voitaisiin perustaa useampia aluetoimistoja Pohjoismaisen mallin mukaan.
Kaksi vuotta myöhemmin Pohjanmaan aluetoimisto on ollut toiminnassa vuoden ja kasvanut kolmen henkilön tiimiksi. Nyt elokuussa 2020 aluetoimistoja on Suomessa
yhteensä 9. Unelmastani tuli totta! Olen
ylpeä ja kiitollinen, että saan olla mukana
toiminnan kasvussa
ja kehityksessä.

Inger Aaltonen
alueverkoston päällikkö
Pohjanmaan aluetoimisto
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AAlTo-YhTeisTYö
kehiTTYY hArppAuksin
Nuori Yrittäjyys ja Aalto yliopisto ovat vahvistaneet
yhteistyötään kuluneen lukuvuoden aikana. Syksyllä 2019–2020 toteutettiin ensimmäinen Nuori
Yrittäjyys ry:n ja Aalto yliopiston kurssi. Pilottikurssi,
nimeltään Työelämän mentorointiosaaminen, suunniteltiin yhteistyössä Teaching Labin työelämäasiantuntija Niina Pitkäsen kanssa. Kurssille osallistui
18 Aallon opiskelijaa sekä 50 lukiolaista Kirkkonummelta ja Helsingistä. Kurssi onnistui hyvin ja sitä jatketaan syksyllä 2020.

Opiskelijat oppivat myynti- ja ryhmätyötaitoja,
ongelmanratkaisutaitoja sekä esiintymistaitoja. Leirillä toteutettu vuorovaikutteinen ryhmäoppiminen
oli avain onnistuneeseen leirielämykseen.

Myös Aalto yliopiston kielikeskuksen kanssa on viritelty yhteistyötä, jossa ideana on ollut hyödyntää
NY:n ruotsinkielistä yrittäjyyskasvatuksen ohjelmamateriaalia osana ruotsin kielen opetusta. Ensimmäinen 15 tunnin Nuori Yrittäjyys ry:n Ung Företagsamhet -kokonaisuus osana Aalto-yliopiston
ruotsin kielen moduulia käynnistyy syksyllä 2020.

Lukiolaiset jaettiin viikon alussa neljään tiimiin. Tiimien tavoitteena oli rakentaa oma, kestävään kehitykseen perustuva yritysidea ja kehittää sille liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelma, yritysesittely
sekä verkkosivut tai mainosvideo. Yhteisessä ohjelmassa oli inspiroivia puheenvuoroja mm. bisnesideoiden kehittämisestä ja yrittäjyydestä haastavissa
toimintaympäristöissä. Pääsivätpä nuoret pitchaamaan englanniksi ammattisijoittajillekin.

Keväällä ja kesällä 2020 järjestettiin yhdessä Aalto
Juniorin kanssa myös kaksi onnistunutta innovaatioleiriä lukiolaisille. Toukokuussa lukiolaisille järjestettiin yrittäjyyteen keskittyvä leiri, jolla pyrittiin vastaamaan koronakevään poikkeusolojen tarpeisiin.
Yhteistyössä Etu-Töölön lukion, Vihdin lukion, Aallon
ja Nuori Yrittäjyys ry:n kesken järjestetyn 24 tuntia
kestäneen verkkoleirin tarkoituksena oli innostaa yli
80 lukiolaista kehittämään liikeideoitaan.

Kesäkuussa, vain viikko kesäloman alkamisen jälkeen, järjestettiin uusi leiri lukiolaisille, joista moni
jäi ilman kesätyöpaikkaa. Verkossa järjestetyllä neljän päivän leirillä oli parikymmentä osallistujaa 13
eri lukiosta Oulusta Helsinkiin.

hAlliTus ToiminnAn TukenA
Nuori Yrittäjyys ry:n hallitus koostuu monialaisesti
liike-elämän asiantuntijoista. Hallitus kokoontui kaudella 2019–2020 kahdeksan kertaa. Keskeisenä teemana hallitustyössä on ollut kasvun tukeminen sekä
hyvän hallintotavan valmistelu Roschierin avulla.
Hallituksen jäsenet ovat vuosittain mukana yhdistyksen eri tapahtumissa kuten Uskalla Yrittää -finaalissa sekä Job Shadow -päivässä.

koronA neWs

Suomi Areena ja pääyhteistyökumppani
Taalerin kanssa suunniteltu Taaleriluola
siirtyivät, mutta ensi kesänä nähdään taas!

Hallituksen jäsenet
• Kari Laukkanen (pj)
• Kari Björklöv, Fennia (vpj)
• Camilla Laitinen, SEB
• Jyri Lindén, Nordic Business Forum
• Emma-Stina Vehmanen, Miltton Networks
• Tarja Kallonen, Finanssiala ry
• Johanna Flythström, Roschier
• Teemu Kokko, Haaga-Helia
• Aicha Manai, Suomen Yrittäjät ry
• Susanna Kallama, Suomen Uusyrityskeskukset ry
• Joni Tikkanen, Elo
• Kati Lehesmaa, Taaleri

Taalerin Kati Lehesmaa ja nuoret Urho Rytsä ja Henri Pälkäs Job Shadow -päivässä 2019.

Lukiolaiset kertoivat oppineensa viikon intensiivisten päivien aikana ryhmätyötaitoja ja oivaltaneensa
hyviä tapoja uusien ideoiden keksimiseen. Uusien
ihmisten tapaaminen ja yrittäjyydestä oppiminen
nousivat esille positiivisina kokemuksina.

pAlAuTeTTA opiskelijoilTA:
Isoimmat positiiviset asiat liittyvät tiimityön kehittymiseen ja
itsensä ylittämiseen. Pystyin kokeilemaan uutta, koska leiri oli
etänä. Leirillä tuli opittua lisää tiimityötaitoja erityisesti kovan
paineen ja kiireen alla. Ohjaajat olivat myös mukavia ja kannustavia. Leiri ylitti täysin odotukseni positiivisella tavalla.”
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YhTeisTYökumppAniT
Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Säätiöt

Verkostokumppanit

Institutionaaliset kumppanit

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

nuoriyrittajyys.fi

