YRITTÄJYYSASENNE, YHTEISTYÖ, LUOVUUS, JOHTAJUUS
– 2020-LUVUN SUPERTAIDOT OPITAAN NYT

VUOSIKERTOMUS

2011-2012

ESIPUHE

VAIKUTA TULEVAISUUTEEN NYT!
Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja toimintaa. Tulevaisuuden työelämässä yrittäjämäinen asenne, vastuullinen toiminta, aloitteellisuus ja työelämän
merkityksen ymmärtäminen nousevat avainasemaan. Tarvittavat taidot eivät synny ilman työtä
ja ponnisteluja omien unelmien edessä.
Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnalle on tilausta koulutuksen, yritysten ja nuorten parissa enemmän kuin
koskaan aiemmin. Osallistamme 7-25 -vuotiaita
lapsia ja nuoria oman osaamisen käyttöönottamiseen. Koulussa opitun tiedon kokeileminen ja syventäminen käytännössä tukee aktiivista kansalaisuutta.
NY tarjoaa opettajille työkaluja ja yhteistyöverkostoja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen.
Yrityksille annamme mahdollisuuden tavata tule-
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vaisuuden työntekijöitä ja jakaa omaa osaamistaan
ja tietoa nuorille.
Lukuvuonna 2011-12 panostimme entistä vahvemmin yritysten vapaaehtoisten osallistumiseen NYohjelmiin. Jaoimme 10 395 ohjelmatodistusta ja
toimintaamme osallistui kaikkiaan 20 379 oppilasta, opiskelijaa, opettajaa ja yrityselämän edustajaa.
Haastamme koulutuksen ja yritykset yhdessä pohtimaan yksinkertaista kysymystä: Kuka tekee töitä
2020-luvulla ja millaisilla taidoilla?
Oppiminen syntyy aidossa vuorovaikutuksessa.
Kiitos, että olet mukana.
Virpi Utriainen
Toiminnanjohtaja, Nuori Yrittäjyys ry

Nuori Yrittäjyys
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YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

NY OMA YRITYS

NUORI YRITTÄJYYS TARJOAA
OPINTO-OHJELMIA ALAKOULUSTA
KORKEA-ASTEELLE.

EWB

NY 24H-LEIRI

NY VUOSI
YRITTÄJÄNÄ
NY 12H-LEIRI

NY OMA TALOUS
NY 6H-LEIRI

NY MITÄ
IHMISET
TEKEVÄT
NY MINÄ
+ SINÄ = ME
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TOIMINTA

JA-YE ALUMNIT:

TAVOITTEEMME ON…

(yleiseurooppalaisen tutkimuksen mukaan)
tarjota yrittäjyyden, työelämän ja taloudenhallinnan taitoja nuorille esiopetuksesta korkeakouluun.
tehdä opinto-ohjelmia, jotka haastavat oppimaan tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua,
omien ideoiden kokeilua ja vastuunottamista
tekemällä oppimisen kautta.
antaa tietoa yrittäjyydestä ja kannustaa nuoria aktiiviseen, oma-aloitteiseen työotteeseen läpi elämän.
innostaa ja valmistaa nuoria menestymään
globaalissa taloudessa.
saada nuorten taidot, ideat ja innovaatiot
käyttöön

PERUSTAVAT OMAN YRITYKSEN 4-5
KERTAA MUITA TODENNÄKÖISEMMIN

............................................
PERUSTAVAT YRITYKSIÄ, JOTKA SELVIYTYVÄT MUITA TODENNÄKÖISEMMIN

............................................
TYÖLLISTYVÄT MUITA PAREMMIN

............................................
SAAVAT KORKEAMPAA PALKKAA

vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen verkottamalla koulua, työelämää ja yhteiskuntaa.

Uskomme rajat ylittävään yhteistyöhön koulutuksen ja yrityselämän välillä. Työelämän ja yritysten
edustajat jalkautuvat NY Vapaaehtoisina jakamaan
tietoa ja oppimaan uutta NY-ohjelmien kautta.

LISÄTIETOA:
www.nuoriyrittajyys.fi
www.ja-ye.org
www.jaworldwide.org

Vuosikertomus 2011-2012
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20 379 NY-KOKEMUSTA

17 223 OPPILASTA JA OPISKELIJAA
LUKUVUODEN 2011-2012
AIKANA SYNTYI:
6

TUHANSIA YRITYSIDEOITA JA
INNOVAATIOITA
KYMMENIÄ TUHANSIA ELÄMYKSIÄ JA
KOKEMUKSIA

Nuori Yrittäjyys

VERKOSTO

NY VAIKUTTAA VAHVALLA VERKOSTOLLA

NY toimii vahvan alueellisen
YES-verkoston kautta.
YES-verkosto varmistaa,
että opettajat saavat NYohjelmakoulutusta ja
neuvontaa.

YES aluetoimistot
muodostavat NY-ohjelmia
käyttävien opettajien
yhteistyöverkoston. Hyvät
toimintamallit leviävät.

Vuonna

2012

YES-verkostoon kuuluu

19

aluetoimistoa kautta maan.

NY Vapaaehtoistoiminta
tiivistää yhteistyötä koulun
ja yrityselämän välillä paikallisesti. Alueen osaaminen ja
tulevaisuuden tarpeet kohtaavat.

YES POHJOIS-POHJANMAA

YES KESKI-POHJANMAA
YES POHJANMAA
YES POHJOIS-SAVO
YES ETELÄ-POHJANMAA

YES POHJOISKARJALA

YES KESKI-SUOMI
YES ETELÄ-SAVO
YES PIRKANMAA
YES PÄIJÄT-HÄME
YES SATAKUNTA YES KANTA-HÄME
YES KOUVOLA
YES VARSINAIS-SUOMI

YES KOTKA-HAMINA
YES UUSIMAA
YES METROPOLI

Vuosikertomus 2011-2012
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NY HALLITUS JA YHTEISTYÖ

Hallituksen puheenjohtaja:
Elmar Paananen
toimitusjohtaja
Troll Capital Oy
Hallituksen varapuheenjohtaja:
Kari Laukkanen
maajohtaja
Citibank
Jäsenet:
Veli-Matti Lamppu
koulutusasiamies
Suomen Yrittäjät
Martin Lindell
professori
Svenska Handelshögskolan
Matti Suominen
professori
Alto-yliopisto
Kari Björklöv
johtaja
Fennia
Pia Backman
toimitusjohtaja
Suomen Uusyrityskeskukset ry
Mikko Kauppinen
talousjohtaja
GE
Elina Antila
projektipäällikkö
Finanssialan Keskusliitto

8

.........................................................................................................

NY HALLITUS 2012

KIITOS YRITYKSILLE YHTEISTYÖSTÄ!
Yritysyhteistyöllä on merkittävä rooli tulevaisuuden
sukupolvien taitojen kehittymiselle.
JA-YE Europen ”Closing the gap between business
and education” -tutkimuksessa 517 yritysjohtajaa
(joista 31 Suomesta) ympäri Eurooppaa arvioi yritysten vaikutusta yhteiskuntaan. Vastaajista 63 % oli sitä mieltä, ettei heidän maansa koulutusjärjestelmä
varusta riittävästi nuoria työelämässä tarvittavilla
taidoilla ja jopa 81 % uskoi, että JA-YE:n ohjelmilla
voidaan merkittävästi vaikuttaa näiden taitojen kehittämiseen.
NY:n yritysyhteistyöllä nuoret saavat tärkeitä eväitä työelämään oman tulevaisuuden ja urasuunnittelun kynnyksellä.
Nuori Yrittäjyys ry haluaa kiittää yhteistyökumppaneitaan tähänastisen vaikuttavuuden saavuttamisesta.
NY-toimintaa tarvitaan jatkossakin. Kiitos että olet
mukana.

Nuori Yrittäjyys

NY VAPAAEHTOISTOIMINTA

WANTED: NY VAPAAEHTOISIA
Lukuvuonna 2011-2012 Nuori Yrittäjyys panosti entistä voimakkaammin vapaaehtoistoimintaan.
Vuoden 2012 alussa käynnistynyt kolmivuotinen
Global Enterprise Project (GEP) opettaa nuorille tulevaisuuden työelämätaitoja yritysmaailman yhteistyökumppaneiden johdolla. Projektin suomalaisten yhteistyökumppaneiden Nokian ja Koneen
vapaaehtoiset jalkautuivat keväällä NY Vuosi Yrittäjänä- ja NY 24h -leri -ohjelmiin. Syksyllä 2012 myös
Siemens lähti mukaan projektiin.

NY:n vapaaehtoistoimintaa kasvatetaan myös jatkossa. Tavoitteena on saada työelämän vapaaehtoisia kaikkiin opinto-ohjelmiin esiopetuksesta korkea-asteelle. Tervetuloa mukaan!

Vuonna 2012 käynnistyi yhteistyö myös GE:n kanssa, jonka asiantuntijat ovat toimineet vapaaehtoisina muun muassa innovaatioleireillä ja alakouluohjelmissa.

VAPAAEHTOISEN OMIN SANOIN
“Miksi lähdin mukaan? Nuoret tarvitsevat tukea.
Lisäksi yrittäjyyden kautta muodostuva ”mindset”
eli ajattelutapa on asia jota tarvitaan nykyään elämässä. Nykynuoret ovat niin fiksuja, energisiä, kielitaitoisia ja esiintymiskykyisiä, että on ilo tehdä töitä heidän kanssaan.”
Ida Andersson, Senior Manager, Nokia
Neuvonantajana ja tuomarina NY 24h -leirillä

“Se oli oikeaa ideoiden ilotulitusta. Neuvonantajalle onkin tärkeää rohkaista tiimejä ja innovoimaan
vaikka päättömiä. Parhaimpia ideoita voi sitten lähteä rakentamaan.”
Outi Kaasinen, Account Executive, GE
Neuvonantajana NY Minicampilla

“Minulle esitelmien pitäminen on ehdottomasti oman mukavuusalueeni ulkopuolelle astumista,
mutta 9-10 -vuotiaiden kanssa oli aidosti hauskaa
ja antoisaa tehdä töitä. He ovat selvästi siinä iässä,
että kuuntelevat tarkkaan mitä aikuiset sanovat,
mutta osaavat jo ajatella itsenäisesti ja osaavat perustella omat näkökulmansa. Vapaaehtoistyöstä jäi
todella hyvä mieli!”

“Minicampilla nuorten tehtävänä oli ajatella yritystä kokonaisuutena. Se on pohdintana myös meille
mielenkiintoista, sillä suuryrityksessä valitettavasti harvoin tulee ajateltua oman yrityksen olemassaolon tarkoitusta. Jokainen tekee ikään kuin omaa
tonttiaan eikä nähdä aina kokonaiskuvaa. Minicamp
antaa vapaaehtoisille tilaisuuden ajatella oman yrityksen liiketoimintaa ja peilata tätä harjoitusta siihen. Viime kädessä yritysten logiikka on sama – oli
se suuri tai pieni.”

Barbro Bruun, pääkirjanpitäjä, GE
Luennoitsijana NY Mitä ihmiset tekevät-ohjelmassa

Mikko Kauppinen, talousjohtaja, GE
Neuvonantajana NY Minicampilla

Vuosikertomus 2011-2012
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ALAKOULUOHJELMAT

NY MINÄ + SINÄ = ME
Perusasteen alaluokat
Tässä olen hyvä! Tätä teen mielelläni! Nämä ovat
taitojani! Tehdään yhdessä!
Ohjelma kannustaa etsimään ja oppimaan asioita omasta itsestä ja toisista. Yhdessä tehtäviä tekemällä lapset oppivat ymmärtämään yhteistyön ja erilaisten taitojen merkityksen. Näin
lasten tiedostavat oman ainutlaatuisuutensa ja oppivat kunnioittamaan toisten taitoja.
Ohjelman tavoitteena on kannustaa aktiivisia,
oma-aloitteisia, itsensä tuntevia ja yhteistyökykyisiä tulevaisuuden tekijöitä.

- 20 KOULUA

2011-2012: - 684 OPPILASTA

.............................................................................................
NY MITÄ IHMISET TEKEVÄT – MITÄ
KAUPUNGISSA TAPAHTUU?
Perusasteen alaluokat
Mitä tapahtuu minun lähiympäristössäni? Miten minun toimintani vaikuttaa?
Ohjelma sisältää erilaisia toiminnallisia ja hauskoja lähiympäristöön ja sen toimintaan liittyviä tehtäviä ja pelejä.
Yhdessä tekeminen sitoo koulun lähemmin ympärillä toimivan yhteiskunnan arkeen.

- 19 KOULUA

2011-2012: - 937 OPPILASTA
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NY-LEIRIT

NY 6H, 12H JA 24H -LEIRIT

NY 6H -LEIRI 2011-2012:

NY 6h -leiri: perusasteen alaluokat
NY 12h -leiri: perusasteen yläluokat
NY 24h -leiri: ammatillinen toinen aste ja lukio
Yrittävällä on riski menestyä - hauskaa tekemistä
yhdessä! Uusia ideoita, yhteisiä päätöksiä, vastuun
jakamista, välittämistä, esiintymisvalmiuksia!
NY-leirit tarjoavat mahdollisuuden elämysluontoiseen oppimiseen. Leirien tavoitteena on saada oppilaat asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta sekä omasta että ryhmänsä toiminnasta.
NY-leirien aikana innovoidaan oman ryhmän muodostaman kuvitteellisen yrityksen tuote, joka esitellään muille leiriryhmille. Leirit etenevät rastitehtävien kautta, joiden avulla luodaan liikeidea ja
kehitetään sitä eteenpäin.

- 35 KOULUA
- 1 431 OPPILASTA

NY 12H -LEIRI 2011-2012:
- 5 KOULUA
- 150 OPPILASTA

NY 24H -LEIRI 2011-2012:
- 51 OPPILAITOSTA
- 1 978 OPISKELIJAA

Leirit toimivat nuorilta nuorille -periaatteella, jolloin leiriläisten ohjaajina toimivat ylemmän vuosiluokan oppilaat. Leiri on oppimiskokemus myös
nuorelle ohjaajille!

LEIRIT OVAT MIELEKÄS VÄYLÄ
VAPAAEHTOISTYÖHÖN
NY-leirit ovat tarjonneet vapaaehtoisille ensikosketuksen NY-toimintaan. Tulevina toimintavuosina vapaaehtoistoimintaa vahvistetaan myös muilla kouluasteilla.

Vuosikertomus 2011-2012
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NY MENESTYKSEN AVAIMET - OMA TALOUS HALLUSSA!,

NY MENESTYKSEN AVAIMET – OMA TALOUS HALLUSSA!
Perusasteen yläluokat
(ohjelmaa voi hyödyntää myös toisen asteen opintojen tukena)
Mitä arvoja pidän työelämässä tärkeinä? Mitä kirjoitan kesätyöhakemukseen? Miten käytän omaa
rahaa?
Ohjelma kannustaa ja herättää nuorta pohtimaan
omia kiinnostuksiaan ja tuo ne lähelle nuoren
omaa tulevaisuutta. Se tarjoaa hyödyllistä tietoa
arkipäivän raha-asioista nuorten näkökulmasta ja
antaa nuorelle valmiuksia hahmottaa ja suunnitella paremmin omaa rahankäyttöään ja tulevaisuuttaan.

12

Käytännön tehtävät kannustavat oppilaita omatoimisiksi, aloitteellisiksi ja päämäärätietoisiksi
toimijoiksi itseään koskevissa asioissa.

2011-2012:

Nuori Yrittäjyys

- 32 KOULUA
- 1 340 OPPILASTA

NY CHALLENGE JA NY JOB SHADOW

NY CHALLENGE

NY JOB SHADOW

Korkea-aste

NY alumnit

Yksi päivä. Yksi haaste. Yksi voittaja. Lukuisia innovaatioita. Nuorten näkemyksiä tosielämän liiketoimintaan!

NY Job shadow - päivä johtajana tarjoaa nuorille tutustumismahdollisuuden työelämään ja johtajuuteen. Opit tulevat parhailta mahdollisilta esimerkeiltä - työelämän ammattilaisilta heidän omassa
työssään.

NY Challenge on yhden päivän innovaatiokilpailu,
jossa opiskelijat luovat ryhmissä ratkaisun yrityksen esittämään liikentoiminnalliseen haasteeseen.
NY Challengen tavoitteena on saada nuorten osaaminen käyttöön jo opiskeluaikana ja tarjota yhteistyökenttä koulutuksen ja liike-elämän välille.

2011-2012:
SHOWCASE YHTEISTYÖSSÄ RENEWAN JA AALTO-YLIOPISTON KANSSA

Ohjelma yhdistää tulevaisuuden tekijät eri alojen
asiantuntemukseen - yritysten edustajilla on loistava mahdollisuus tutustua nuorten näkemyksiin
työelämästä!

2011-2012:
SHOWCASE AMCHAM WOMEN’S
NETWORKIN KANSSA

Vuosikertomus 2011-2012
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NY- YRITYSOHJELMAT

NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ
Perusasteen yläluokat, ammatillinen
toinen aste ja lukio
Myyntitaitoa, messukokemuksia ja yrittäjämäistä
otetta - etumatkaa työelämään!
Ohjelmassa nuoret perustavat oikealla rahalla toimivan miniyrityksen. Lukuvuoden aikana oppilaat
käyvät läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen.

tekemällä oppimisen kautta. Ohjelman avulla nuoret oppivat työelämätaitoja ja yrittäjämäisen toimintatavan jo opiskeluaikana.
Lukuvuoden paras NY-yritys valitaan kansallisessa
NY Uskalla Yrittää-finaalissa. Palkintona voittajalle on kisamatka JA-YE Europe Company of the Year
-EM-kilpailuihin.

2011-2012:

Itse perustettu NY-yritys tarjoaa nuorille oppimisympäristön, jossa opittavat taidot syntyvät

14
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- 167 OPPILAITOSTA
- 3 036 OPISKELIJAA
- 893 NY-YRITYSTÄ

NY- YRITYSOHJELMAT

NY OMA YRITYS

EWB

Korkea-aste

Korkea-aste

Ohjelmassa nuoret perustavat oikealla rahalla toimivan miniyrityksen. Lukuvuoden aikana oppilaat
käyvät läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen.

Enterprise without Borders (EwB) on laajennus NY
Vuosi yrittäjänä ja NY Oma yritys -ohjelmaan.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden soveltaa työelämätaitoja käytäntöön oman yrityksen kautta ja
antaa opiskelijalle kuvan siitä, millaista on työskennellä omassa tai pienessä yrityksessä.
Lukuvuoden paras NY-yritys valitaan kansallisessa
NY Uskalla Yrittää-finaalissa. Palkintona voittajalle on kisamatka JA-YE Europe Enterprise Challenge
-EM-kilpailuihin.

2011-2012:

- 8 OPPILAITOSTA
- 73 OPISKELIJAA
- 25 NY-YRITYSTÄ

Ohjelman puitteissa nuoret pääsevät harjoittelemaan ja tutustumaan kansainväliseen liike-elämään ja eri kulttuureihin sekä tottuvat
käyttämään englannin kieltä jokapäiväisessä kommunikoinnissa. Nuorten yritykset saavat myös
mahdollisuuden laajentaa liikevaihtoa kansainvälisesti.

ewb.ja-ye.org

2011-2012:

Vuosikertomus 2011-2012

- 29 EWB-YRITYSTÄ
- 203 OPISKELIJAA
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PARHAAT 2011-2012

Nuori Yrittäjyys ry:n vuoden päätapahtumassa, NY Uskalla yrittää
-finaalissa valittiin vuoden parhaat
NY-yritykset.
Tiukassa kilpailussa nähtiin nuorten parhaita liiketoimintaideoita ympäri Suomen ja innokkaita,
omaan yritykseensä uskovia tulevaisuuden tekijöitä.
Tapahtumassa Nuori Yrittäjyys palkitsi parhaat
NY Vuosi yrittäjänä ja NY Oma yritys -opinto-ohjelmissa lukuvuonna 2011-2012 perustetut miniyritykset. Palkintona oli kisamatkat Euroopan mestaruuskilpailuihin.
Uskalla Yrittää -finaali järjestettiin tänä vuonna
Hämeenlinnassa. Järjestäjinä toimi Koulutuskeskus
Tavastia ja Kanta-Hämeen NY aluetoimisto.

TAIPUU WOODWORKS NY
Taipuu woodworks NY Oulun seudun ammattiopistosta valmistaa monikäyttöisiä ja laadukkaita
puukäsitöitä.

KISAEDUSTAJA: AD PINEAPPLE
AD Pineapple valittiin edustamaan Suomea Euroopan mestaruuskilpaluihin, koska voittajayritys ei
ikärajojen takia voinut osallistua.

PERUSASTEEN VOITTAJA:
WHELS WOOD NY
Whels Wood NY Porin Lyseon Koulusta valmistaa
käytännöllisiä, kestäviä ja ekologisia keittiötuotteita.
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TOISEN ASTEEN VOITTAJA:

..............................................................................................................

SAAMMEKO ESITELLÄ:
LUKUVUODEN 2011-2012 PARHAAT!

AD Pineapple Kajaanin ammattiopistosta on
media-alan palveluja tarjoava mainostoimisto.
Opiskeljat perustivat oikean yrityksen lukuvuoden jälkeen.

Nuori Yrittäjyys

PARHAAT 2011-2012

KORKEA-ASTEEN VOITTAJA:
SEASON ONE
Season One Turun ammattikorkeakoulusta tarjoaa väylän muotoilijoille tuoteideoiden saamiseksi
valmistukseen ja jälleenmyyjille. Opiskeljat perustivat oikean yrityksen lukuvuoden jälkeen.

USKALLA YRITTÄÄ 2012:
•
•
•
•

79 NY-YRITYSTÄ
260 KILPAILIJAA
60 OPETTAJAA
ISO KANNUSTAVA JOUKKO NYNUORIA, VAPAAEHTOISIA JA KUTSUVIERAITA

Muita palkittuja
Uskalla Yrittää -finaalissa palkittiin myös paras
messuosasto (Hiidenpesä NY), myyjä (Niklas Hagel
Hagebox NY:stä), tuote (Taipuu woodworks NY) ja
palvelu (Re’GoSport).

Kohti kasvua -palkinto: Re’GoSport
Nordic Business Forumin Kohti kasvua -erikoispalkinto myönnettiin yritykselle, jolla nähtiin olevan
paras potentiaali kehittyä oikeana yrityksenä.
Re’GoSport Suomen Urheiluopistosta Vierumäeltä kunnostaa ja kierrättää käytettyjä urheiluvälineitä.

Paras myyjä Niklas Hagel Hagebox NY:stä

Vuosikertomus 2011-2012
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NY-POLKUJA

NY-POLKUJA: MISSÄ HE OVAT NYT?
Monet NY:n opinto-ohjelmiin osallistuneet nuoret jatkavat myöhemmässä elämässään yrittäjinä. Tutustu kolmeen erilaiseen NY-polkuun vuosien
varrelta.

AD PINEAPPLE ROHKAISEE MUITAKIN
NUORIA YRITTÄMÄÄN

tui ammattiopiston sisäinen osuuskunta, jota pyörittävät pelkästään opiskelijat AD Pineapplen johdolla.

Kainuun Ammattiopiston nuorten media-alan palveluja tarjoava NY-yritys AD Pineapple voitti vuoden 2012 Uskalla Yrittää -finaalissa edustuspaikan
Euroopan mestaruuskilpailuihin.
NY:ltä saatu tunnustus ja mukavasti laajeneva
asiakaskunta antoi sysäyksen AD Pineapplen nuorille jatkaa yritystoimintaa vielä Vuosi Yrittäjänä
-ohjelman jälkeenkin. Parhaaksi ratkaisuksi valikoi-

– Haluamme kannustaa muitakin kainuulaisia nuoria yrittämään, siksi osuuskunta tuntui hyvältä
idealta, AD Pineapplen toimitusjohtaja Tomi Rytkönen sanoo.
AD Pineapplen nuorten opinnot ovat vielä kesken,
joten tällä hetkellä he jatkavat yritystoimintaa
opintojen ohella ja opettajan kannustamana.
www.adpineapple.net
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NY-POLKUJA

VIRKKUUKOUKUSSA KERÄÄ MAINETTA
MAAILMALLA
Tiina Jaatinen ja Minna Kokko osallistuivat vuonna
2009 Oma Yritys -ohjelmaan. Heidän yrityksensä
Virkkuukoukussa valittiin parhaaksi korkea-asteen
yritykseksi huhtikuussa 2010, jolloin yritys muuttui myös oikeaksi yritykseksi.
Uniikkeja sisustustuotteita valmistava yritys on
huomattu sekä Suomessa että maailmalla Financial Timesiä myöten. Kesällä 2011 Virkkuukoukussa laajeni osakeyhtiöksi ja työllistää tällä hetkellä
jo kymmenen henkeä kotimaisen käsityön parissa.
– NY antoi minulle mahdollisuuden ryhtyä yrittäjäksi - ilman NY Oma Yritys -kurssia sitä tuskin olisi
koskaan tapahtunut! Nyt kolme vuotta kurssin jälkeen toimin Virkkuukoukussa Oy:n toimitusjohtajana, Jaatinen kertoo.
www.virkkuukoukussa.fi

.............................................................................................
MIEHET JOKA TOIVAT AL GOREN SUOMEEN
Jyri Lindén ja Mikko Jaatinen perustivat ensimmäisen yrityksensä 15-vuotiaina, jolloin heidän
Nuorta Energiaa -koululaislehtensä valittiin vuoden parhaaksi NY-yritykseksi yläkoulujen sarjassa.
NY-vuoden jälkeen yrittäjähenkisyys jäi nuorten
miesten elämäntavaksi ja polut kohtasivat uudelleen Lindénin ja Hans-Peter Siefenin perustamassa Nordic Business Forumissa, johon Jaatinen lähti
mukaan vuonna 2010.
– NY opetti minut toimimaan yrittäjähenkisesti
koulussa ja töissä. Kaikista älyttömintä on se, että opin kaikki yrityksen pyörittämisen perusjutut
jo 15-vuotiaana. Kun alotin opinnot yliopistossa en
edes miettinyt, että olisin mennyt töihin vaan perustin oman yrityksen opintojen ohessa, Lindén
kertoo.

– Vuosi Yrittäjänä -ohjelma oli käännöskohta
omassa elämässäni erittäin positiivisessa mielessä. Tuskinpa olisi minusta tullut yrittäjää ilman
upeaa kokemusta, jonka NY mahdollisti, kertoo
puolestaan Jaatinen.
Nordic Business Forum on kasvanut lyhyessä ajassa Pohjoismaiden suurimmaksi bisnesseminaariksi. Vuonna 2011 NBF:n pojat saivat houkutelluksi seminaarin pääpuhujaksi Al Goren.
Vuoden 2012 loppuunmyydyn seminaarin
pääpuhujaksi saapui Sir
Richard Branson.
www.nbforum.fi
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www.nuoriyrittajyys.fi
facebook.com/nuoriyrittajyys

Yhteistyökumppanit

T TA •

Nuori Yrittäjyys ry on voittoa tavoittelematon
yhdistys
ja
osa
kansainvälistä
Junior
Achievement – Young Enterprise (JA-YE) -verkostoa. NY on toiminut Suomessa vuodesta 1995
ja vaikuttanut toiminnallaan tuhansiin nuoriin.

KE

Yrittäjyysasenne, johtajuus,
kriittinen ajattelu, luovuus,
yhteistyö - ota haltuun 2020luvun supertaidot tekemällä
oppien!

Kuka tekee työmme 2020luvulla? Jaa omaa osaamistasi ja
opi tulevaisuuden tekijöiltä.
Yrittäjyyskasvatus on yhteiskuntavastuuta.

•O
P

NUORI

Toteuta yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja avaa
luokkahuone yhteiskunnalle ja
koulun ulkopuoliselle työelämälle. Paranna nuorten
työelämä- ja talouslukutaitoja.

TA A H A N

Perustajajäsenet

- kumppanit
Toimintaa tukevat säätiöt: Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Stiftelsen Emilie och
Rudolf Gesellius fond ja Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö.
Suomen Kulttuurirahasto on tukenut materiaalin tuottamista.

