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Tulevaisuus Suomessa
2020-luvulla yrityksiä perustavat tämän päivän koululaiset
Kouluissa olevat nuoret ovat
täynnä ideoita ja kokeilunhalua.
Samaan aikaan nuoret tarvitsevat käytännönläheistä koulutusta
ja yrittäjämäistä asennetta pärjätäkseen tulevassa työelämässä
sekä mahdollisuuksia ideoiden
käyttöönottamiseen jo koulutuksen aikana. Kuinka usein Sinulle
tulee mieleen, että tämän vuoden
tokaluokkalaiset ovat työelämän
kynnyksellä ja täysi-ikäisiä 2025
– jo kymmenen vuoden kuluttua.
He ovat rakentamassa seuraavien
lähivuosikymmenten
Suomea.
Meillä on tuhannen taalan paikka
vaikuttaa tulevaisuuteen nyt.
Yrittäjyyskasvatus on parhaimmillaan erilaisia pedagogisia ratkaisuja, joissa yhdistyy digitalisaatio
sekä tekemään ja kokeilemaan
kutsuva oppimisympäristö. Nuori
Yrittäjyys haluaa olla mukana luomassa näitä edellytyksiä koulutuksen kenttään, opettajien työn
tueksi.

Luvassa on laaja-alaisia taitoja
tukeva kokonaisuus, jossa yrittäjyys, tekeminen ja digitalisaatio
kulkevat käsikädessä.

Nuori Yrittäjyys ry haluaa olla
omalla toiminnallaan vaikuttamassa suomalaisiin tulevaisuuden
tarinoihin.

Haluamme olla muutoksen kärjessä, vaikuttamassa siihen kuka
ja millaisilla taidoilla tekee Suomessa töitä, luo työpaikkoja ja
perustaa uusia yrityksiä 2020- ja
2030-luvuilla.

Hallitusohjelmaa
lainatakseni
”Suomen talous ja työllisyys
kyetään kääntämään kasvuun
vain yrittäjyyden ja työn tekemisen
kautta”. Tätä ennen on vaikutettava asenteisiin, intoon ja koulussa
opitun osaamiseen käyttöönottamiseen. Innostunut ja motivoitunut nuori ei syrjäydy, vaan osaa
kanavoida oman osaamisensa
paitsi itseään, myös yhteiskuntaa
hyödyntävällä tavalla. Vaikutetaan
yhdessä.

Yrittäjämäisiä taitoja ja valmiuksia
kehittävä, käytännön tekemiseen
perustuva NY Vuosi yrittäjänä
-oppimisympäristö tavoitti viime
lukuvuoden aikana yli 4 500 nuorta.
Osana 9. luokan tai toisen asteen
opintoja perustettiin yli 1500 NYyritystä. Jokaisen yrityksen takana
on tarina, joka voi parhaimmillaan
toimia innoittajana ja kannustajana
eteenpäin nuoren polulla.

Virpi Utriainen
toiminnanjohtaja

Tänä lukuvuonna olemme aloittaneet
esiopetuksesta
aina
korkea-asteelle ulottuvan NY
Yrittäjyyskasvatuksen polun päivittämisen eri kouluasteiden opetussuunnitelmien
uudistusten
myötätuulessa.
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Christina Dahlblom Facebookissa 16.2.2015:
”Nuori Yrittäjyys – mahtava
hanke [toimija]. Riippumatta siitä
mitä lapsi tai nuori tulee tekemään
elämässään, yrittäjätaidoille ja
-asenteelle on aina käyttöä.”

NY som

@NuoriYrittajyys #NuoriYrittäjyys #NYVu

Proakatemia @ProaFI Twitterissä
2.6.2015:
Mikko Pirinen @MIKK0_P
Twitterissä 3.6.2015:

”Moni meille hakeneista kertoi: kiinnostus
yrittäjyyteen alkoi Vuosi yrittäjänä -kurssilta.
Kiitos teille @NuoriYrittajyys siitä mitä teette!”

”Iso peukku ja respect: Pikkuyrittäjät raottaa ikkunaa
yrittämiseen lapsille sopivalla
tavalla. Way to go! @pikkuyrittajat #pikkuyrittäjät”

Northerndragon @DragonOfNorth
(Ruska NY) Twitterissä 17.4.2015:
”Nyt NY-finaalin jälkeen jatkuu yrittäjyys
kovempana, mieleen jäi innostamaan
erityisesti @alexstubb #UskallaYrittää”

Jori Luukko @LuukkoJori
Twitterissä 17.4.2015:
”Mikään ei kiinnosta enää niin
paljon kuin yrittäjyys. Mahtavat
fiilikset vieläkin! @NuoriYrittajyys
#uskallayrittää”
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messa

uosiYrittäjänä #UskallaYrittää #NYStartUp

Max Mickelsson @Maxiimi 12. toukokuuta
Twitterissä:
”R2D2 to be combined to #Kinect #OpeCode event.
#Robotics by teachers learning to code @NuoriYrittajyys @MicrosoftEU”

Heidi Ekholm-Talas blogissaan
Äiti Yrittää 4.3.2015:
”Juteltuani nuorten kanssa tulin entistä
vakuuttuneemmaksi kurssin tarpeellisuudesta. Moni sanoi, että on oppinut puhumaan
ja esittelemään asioita rohkeasti. Aluksi
pelkkä suun avaaminen kuulemma jännitti,
mutta nyt he olivat itsevarmoja ja avoimia.
Moni varmasti on huomannut, että usein
nuoret ovat arkoja ja sulkeutuneita. Mikä olisikaan parempi taito ihan koko elämää varten,
kun oppia rohkeasti kommunikoimaan. Olipa
kyseessä yrittäjä tai palkansaaja se taito on
aina eduksi kaikessa elämässä. Suomalaiset
tarvitsevat enemmän sosiaalisia taitoja sekä
avoimuutta ja sitä yrittäjyyskasvatus nimenomaan tarjoaa. ”

An Cong @an_cong (Anglomania
NY) Twitterissä 14.4.2015:
”This my dear, this is what you call an
adventure! #UskallaYrittää #NuoriYrittäjyys”

Thinger NY Facebookissa 7.5.2015:
”Thinger kiittää ja kumartaa! Eilinen NY Start
Up -finaali oli upea kokemus koko tiimille ja
saimme paljon hyvää palautetta sekä uusia
ideoita, vaikkei voitto tällä kertaa osunutkaan
meidän kohdalle. On meillä kyllä loistotiimi!”
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elokuu
2014
Pikkuyrittäjät-hanke
käynnistyy. 4.–5.-luokkalaisille
suunnatun klubin pilotointi herätti
edellisenä vuonna niin paljon kiinnostusta, että toimintamallia aletaan
levittää eri puolille Suomea.
Vuoden aikana koulutetaan 60
ohjaajaa ja perustetaan 50
klubia, joissa käy
800 lasta.

syyskuu
2014
Vuonna 2013 NYyrityksen perustaneen Riku
Korhosen tarina on mukana
Taivas+Helvetti vol. 2
-kirjassa, joka julkistetaan
Yrittäjän Päivänä 5.9.

lokakuu
2014
NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa aiemmin mukana olleet
17–20-vuotiaat NY-alumnit saavat
johtamisoppia, kun he seuraavat Citin,
Amchamin, Finanssialan Keskusliiton,
SEB:in, Grant Thorntonin, Microsoftin, Ciscon, Accenturen ja
GE:n huippujohtajien työtä
e-Leaders for a day
-päivän ajan.
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Kuva: Topias Saari

Vuoden tä
marraskuu
2014
NY:n vaikuttavuuskysely
julkistetaan. NY Vuosi yrittäjänä
-ohjelmassa vuosina 2000–2013
mukana olleet toteavat oppineensa ohjelmassa vastuunottoa ja oma-aloitteisuutta
(89 %), tiimityöoppeja (87%), talouslukutaitoja (57%) sekä kiinnostuneet
oman yrityksen perustamisesta
(67 %). 11 % vastanneista on
perustanut yrityksen.

joulukuu
2014
Toimitilojen joustava vuokrausratkaisu, urbaani valoteos ja
konttiliiketila palkittiin parhaina Validate in Vallila -ideakilpailussa, joka
järjestettiin yhteistyössä Helsingin
kaupungin, GE Healthcaren,
Meiran, Nordean, OP:n,
SOK:n ja Soneran kanssa.

ähtihetkiä

huhtikuu
2015
Alexander Stubb ryhtyy NY:n
kummiksi ja kannustaa nuoria
NY Uskalla Yrittää
-finaalissa.

maaliskuu
2015

Dimeno NY ja Outside Movies
NY valittiin vuoden parhaiksi NY-yrityksiksi.

Suomalais- ja ruotsalaisopiskelijat innovoivat mobiilisovelluksia
edistämään naapurimaiden yhteistyötä NY Microsoft Challenge -leirillä.
Leiri huipentuu Ruotsin kuningatar Silvian ja
rouva Jenni Haukion vierailuun.

toukokuu
2015

Lukuvuoden aikana järjestetään
yhteensä 14 NY Microsoft
Challenge -innovaatioleiriä.

Activer NY kruunataan NY Start Up
-finaalin voittajaksi Yritystä Stadiin!
-tapahtumassa.
OpeCode:ssa opettajat koodaavat unelma sovelluksia ja Girls in ICT -päivä johdattaa
9.-luokkalaisia tyttöjä teknologiaan ja
yrittäjyyteen Microsoft-talolla.
JA Europe myöntää toistamiseen
Model Organisation -tunnustuksen NY:lle laadukkaasta ja
vaikuttavasta toiminnasta.

helmikuu
2015
NY-yrittäjät harjoittelevat
esiintymis- ja myyntitaitojaan
ympäri Suomea järjestettävillä
NY-aluemessuilla, joista
valitaan parhaat Uskalla
Yrittää -finaaliin.

tammikuu
2015
SAPin vapaaehtoiset jalkautuvat toisen asteen oppilaitoksiin
kertomaan globalisaatiosta ja sen
vaikutuksista yrityksiin ja työntekijöihin
sekä kansainvälisillä markkinoilla
tarvittavista taidoista ja kulttuurierojen tuntemuksesta Global
Enterprise -projektin
globalisaatioluennoilla.

kesäkuu
2015
Pikkuyrittäjät-kesäleiri
huipentuu Helsinki-päivänä
Hakaniemen torilla.

heinäkuu
2015
Suomen parhaat
NY-yritykset Dimeno Safety
NY ja Activer NY kisaavat
nuorten yrittäjien
EM-kisoissa Berliinissä
ja Lissabonissa.
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Nuoret kehittiv

Ruotsin kuninga

#swefin2015 – yhteistyöllä tulevaisuuteen
korkeakouluopiskelijaa saivat haasteekseen ke
mobiilisovelluksesta, joka helpottaisi naapurim

12 tunnin työn jälkeen ideat esiteltiin
kuningatar Silvialle ja rouva Jenni
Haukiolle, jotka vierailivat yhteistyössä
Microsoftin kanssa järjestetyssä tapahtumassa. Tapahtuma oli osa Ruotsin
kuningasparin valtiovierailua.
Annette Kemppi, Helsingin yliopistosta,
Johanna
Lundgren,
Handelshögskolan i Stockholm:sta ja
Ludwig Händel, Kungliga Tekniska
Högskolan:sta, voittivat kilpailun sovellusideallaan BIZPartner, joka tarjosi
ratkaisuja kasvuhaluisten suomalais- ja
ruotsalaisyritysten yhteistyölle. Tapahtumaan osallistui nuoria kaikkiaan
kuudesta korkeakoulusta.

”

Opin kilpailussa
todellisia tiimityöskentelytaitoja. Joukkueestamme
yksi opiskelee tekniikkaa,
toinen taloustieteitä ja kolmas
pedagogiikkaa, joten meillä oli varsin
erilaisia näkökulmia sovelluksen
kehittämiseen. Voitimme yhdistämällä vahvuutemme.
Annette Kemppi,
Helsingin yliopisto
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vät sovelluksia

asparin vierailulle

n -kilpailussa 15 suomalaista ja ruotsalaista
ehittää muutaman hengen ryhmissä idean
maiden elinkeinoelämän välistä yhteistyötä.

Jonathan Rudman @
JonathanRudman Twitterissä 2.3.2015:
”Juryn har anlänt! Dags att
leverera framtiden #swefin2015 #nychallenge
#YouthSpark”

SverigesAmbassadiFI @
SveAmbFI Twitterissä
3.3.2015:
”Drottning Silvia och fru
Haukio bekantar sig med
app-tävlingen @MicrosoftOy
#swefin2015 #YouthSpark
#NYChallenge”

Microsoft Suomi @
MicrosoftOy Twitterissä
6.3.2015:

#

”BIZPartner voitti kuninkaallisen mobiilisovelluskilpailun
#swefin2015 #NYChallenge
#YouthSpark”

#NYChallenge #swefin2015
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Pikkuyrittäjien ensimmäinen toimintavuosi
on ollut energinen ja opettavainen. Intoa ja
kiinnostusta riittää yrittäjyyden kokeilulle jo
alaluokilta alkaen. Pikkuyrittäjät-klubissa
lapset oppivat, että mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää!
Pikkuyrittäjät-hanke startattiin syyskuussa 2014
yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa. Talven
aikana tehdyt pilottikokeilut huipentuivat kesän
kynnyksellä Pikkuyrittäjät-kesäleiriin. Kokemukset ja palautteet olivat kannustavia ja
innostavia niin lapsilta kuin kotijoukoilta.
Lukuvuonna 2014–2015 lähes 800 Pikkuyrittäjää kokoontui 50:een klubiin.
Klubit haastoivat hauskan tekemisen
pariin yhteensä 60 yrittäjää, opiskelijaa ja opettajaa eri puolilla Suomea.
Pikkuyrittäjät-klubeja
järjestettiin
Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa,
Pirkanmaalla ja Hämeessä. Onnistuneen kokeilun jälkeen luvassa
on uutta. Pikkuyrittäjät haluavat
valloittaa koko maan.
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Pikkuyrittäjä
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Pi

”Mitä tahansa
kunhan vai

ät In Action!

Lukuvuonna
2014–2015
mukana oli

800

ikkuyrittäjää
SEB @SEBFutureGenerations:

voi saavuttaa
in yrittää!”

”Finland’s youngest entrepreneurs
recently got to manufacture and
sell recyclable products during the
#pikkuyrittäjät summer camp, arranged by our partner #NuoriYrittäjyys.
What’s even cooler, is that the kids
also got to develop their leadership
skills when delegating tasks to their
temporary employee, one of SEB’s
managers Jukka Honkaniemi”

#SEBFutureGenerations
”(https://instagram.com/p/4CIrBqpaE
E/?tagged=sebfuturegenerations )
Yle @ylehelsinki: Pikkuyrittäjät
myyvät Hakaniementorilla tänään
Helsinki-päivänä kierrätysmateriaaleista valmistamiaan tuotteita.
#helsinkipäivä #ylehelsinki #pikkuyrittäjät #hakaniemi #helsinki”

#

#Pikkuyrittäjät #ideoillesiivet
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NY Uskalla Y

ensimmäistä kertaa

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman NY Uskalla Yrittää -finaalitapahtuma järjestettiin tänä vuonna
ensimmäistä kertaa Helsingissä. Lukuvuoden
aikana ohjelmaan osallistui yli 4 100 nuorta,
joista reilut 200 selvitti tiensä alueellisten karsintojen kautta valtakunnalliseen finaaliin.
Helsinki täyttyi finaalihuumasta huhtikuun puolivälissä
kun NY-nuoret valtasivat Kauppakeskus Kampin, Suomen
vilkkaimman kauppakeskuksen. Iältään 15–19-vuotiaat
nuoret hurmasivat ohikulkijat innokkaalla asenteellaan,
myyntitaidoillaan ja kekseliäillä tuotteillaan ja palveluillaan. Messuilla finalisteja kannusti suuri joukko opettajia,
yrittäjiä, poliitikkoja ja muita vierailijoita. Liike-elämän johtajista ja asiantuntijoista koostuvalla tuomaristolla oli täysi
työ valita voittajat 63:n NY-yrityksen joukosta.
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Yrittää -finaali

aa pääkaupungissa

Anglomania NY @anglomania
Instagrammissa 15.4.2015:
”Kiitos @nuoriyrittajyys mahtavasta
kokemuksesta ja tulemme varmasti
hyödyntämään NY Vuosi yrittäjänä –
ohjelmasta opittuja taitoja ja solmittuja
suhteita tulevaisuudessa. #UskallaYrittää #nuoriyrittäjyys #ny #enkkukerho
#anglomaniany #paraspalvelu”

Meri Lehtonen @merzzzza Instagrammissa 16.4.2015:
”En olisi ikinä uskonut, jos joku olisi
mulle alkuviikosta sanonu, kun lähdettiin
ajamaan kohti Helsinkiä ja Nuori Yrittäjyys finaalia, että tullaan takaisin vuoden
parhaana NY-yrityksenä! Ihan mahtavat
päivät takana ja mieletön fiilis! Tästä
on hyvä jatkaa kohti Berliiniä ja EMkisoja! Nyt voisi jo sanoo, että oon ihan
pähkinöissä #uskallayrittää #sammutaitsetaitulesammutetuksi #suomenmestarit”

Katso finaali
videolta.

#

#NYVuosiYrittäjänä #UskallaYrittää
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Vuoden voi
Perusasteen paras NY-yritys:

Outside Movies NY
Seinäjoen yhteiskoulu
Liikeidea: ulkoilmaelokuvateatteritapahtumat
Outsiden Movies NY vietti palkintopäivänsä Microsoftilla.

Toisen asteen paras NY-yritys:

DimenoSafety NY

Koulutuskeskus Sedu
Liikeidea: turvallisuuspalvelut ensiapukurs
pelastussuunnitteluun

DimenoSafety NY edusti Suomea NY-yrity
mestaruuskilpailussa Berliinissä.

Korkea-asteen paras NY-yritys ja Hyundain Brilliant
Young Entrepreneur -palkinto (15 000 euroa):

Activer NY
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Turun amk ja Humak Turku
Liikeidea: urheilukaverin ja -tapahtumien
löytämistä helpottava mobiilisovellus
Activer NY edusti Suomea NY Start Up -yritysten
Euroopan mestaruuskilpailuissa Lissabonissa.
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ittajat 2015

sseista

ysten Euroopan

Perus- ja toinen aste
• Paras tuote: Vetehinen NY:n kalannahkaiset tuikkulyhdyt (Stadin ammattiopisto)
• Paras palvelu: Anglomania NY:n kielikerhot 1.–2.-luokkalaisille (Etelä-Tapiolan lukio)
• Paras myyjä: Dita Nyman, DimenoSafety NY (Koulutuskeskus Sedu)
• Paras myyntipuhe: Thomas Thijssén, Perfect Match UF (Kristinestads högstadium)
• Yleisön messusuosikki: Saipojat NY (Harjavallan keskustan koulu)
• Parhaat yritysesittelyt: Jämy NY (Reisjärven kristillinen opisto) ja Perfect Match UF
(Kristinestads högstadium)
• Parhaat liikeideat: Anniksen Viherpeukalot NY (Anna Tapion koulu) ja Anglomania NY
• Parhaat taloushallinnot: Näyttöpiste NY (Aleksis Kiven koulu) ja Hantern UF (Vaasan
ammattiopisto)
• Parhaat graafiset ilmeet: Hiiri & Konna NY (Anna Tapion koulu) ja Bubblia NY (Mäntän
seudun koulutuskeskus)
• Parhaat internet-kokonaisuudet: WaveLan NY (Seinäjoen yhtenäiskoulu) ja Icona NY
(Kainuun ammattiopisto)
• Paras liikeideavideo: Puisewa NY (Reisjärven kristillinen opisto)
• GEP-palkinto kansainvälisestä potentiaalista: Ruska NY (Ressun lukio)
• Sisu-palkinto sisukkuudesta: Baussi NY (Reisjärven kristillinen opisto)
• Kunniamaininnat: IJAAR NY (Ressun lukio) ja Juureva NY (Aleksis Kiven koulu)

Korkea-aste
• Paras yritysesittely: Kaffillari NY (Turun kauppakorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu)
• Paras internet-kokonaisuus: Thinger NY (Turun yliopisto, Turun amk ja Humak Turku)
• Kunniamaininnat: NAU. art NY (Turun yliopisto, Turun amk ja Humak Turku) ja Kaffillari NY

#

#NYVuosiYrittäjänä #NYStartUp
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Lukuvuonna
2014–2015
mukana oli

yli 4 100

Omaa tulevaisuu

nuorta NY Vuosi
yrittäjänä
-ohjelmassa

rohkealla a

Me Nuori Yrittäjyys ry:ssä uskomme nuorten mahdollisuuksiin ja kykyihin
toteuttaa itseään ja menestyä.
NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta ponnistaa eteenpäin nuori, joka tunnistaa ja osaa hyödyntää omat taitonsa. Nuorella on aktiivinen ja rohkea ote tulevaisuuden rakentamiseen: hän
osaa toimia työelämässä ja yrittäjänä ja luo uusia työpaikkoja. Yrittäjyys on nuorelle yksi
vaihtoehto työllistää itsensä työuran aikana.

Tutustu lukuvuoden 2014–2015 NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman voittajiin:
Amerikkalainen leffaelämys Pohjanmaalla
Neljä 15-vuotiasta poikaa Jussi Vähäpesola, Joona
Mäkelä, Markus Kuitunen ja Jesse Laitala järjestivät
Seinäjoen ensimmäisen ulkoilmaelokuvatapahtuman ja
voittivat NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman perusasteen sarjan
yrityksellään Outside Movies NY.
Drive-in-elokuvatapahtuman järjestäminen vaati nuorilta
sitkeyttä ja peräksiantamattomuutta varusteiden, yhteistyökumppaneiden ja lupien hankkimisessa. Lopputulos
oli kolmen näytöksen täydellinen jenkkielämys 500 katsojalle, jotka täyttivät Seinäjoki Areenan parkkipaikan 200
autollaan. ”Se, että oikeesti saatiin tää tapahtuma pystyyn, ei ollut mikään pikkujuttu”, Kuitunen summaa vuotta.

”

Tämä on
näyttänyt hyvin, mitä
yrittäjyys on. Työtä on
paljon, mutta sen palkitsevuus on parasta.
Jesse Laitala,
Outside Movies NY,
Seinäjoen yhteiskoulu

Outside Movies NY
Facebookissa 31.5.2015:
”Kaikki ne riidat, ne hyvät
hetket, onnistumiset, epäonnistumiset, toisten opettamiset, kaikki yhteiset tekemiset
jää muistoihin ja jokaisesta
niistä me opittiin jotain.”
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Turvallisuudentunnetta

Toisen asteen parhaaksi N
Suomea EM-kisoihin edus
Dita Nymanin, Meri Leht
Latvasen DimenoSafety N
kus Sedusta Kurikasta. Dim
tarjoaa monipuolisia turva
sekä yksityis- että yritysasi

utta rakennetaan

asenteella

a kaupan

NY-yritykseksi ja
stamaan valittiin
tosen ja Noora
NY KoulutuskesmenoSafety NY
allisuuspalveluja
iakkaille.

”

Olemme monta
kokemusta rikkaampia
ja uskomme omaan tekemiseen entistä vahvemmin
tuomariston palautteen ansiosta. Esiintymistaidot karttuivat ja
tällaisia mahdollisuuksia pitäisi
olla nuorille enemmän.
DimenoSafety NY,
Koulutuskeskus Sedu

Opettaja: NY-vuosi antaa opiskelijoille
uskoa omaan osaamiseen
”NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelmassa opitaan yhdessä.
NY-toiminnan kautta opiskelijoille syntyy verkostoa yrityksiin ja asiakkaisiin. Vuoteen kuuluu suunnittelua,
toteuttamista, talousasioita ja raportteja — tekemällä
oppien. NY-yrittäjillä lisääntyy rohkeus, usko omaan
osaamiseen sekä uskallus yrittää. Monilla syttyykin yrittäjyyden kipinä.”
Tea Ruppa, Jyväskylän ammattiopisto
Lukuvuonna 2014–2015 Jyväskylän ammattiopistossa 500
nuorta perusti vuoden aikana 150 NY-yritystä, mikä on eniten
koko Suomessa.

Meri Lehtonen @merzzzza
Instagrammissa 14.4.2015:
”Alexin tulevat turvamiehet
#uskallayrittää #NYfinaali
#kauppakeskuskamppi #sammutataitulesammutetuksi #hymypyllyyn
@dimenony @nooramarial @ditacecilia @alexanderstubbofficial”

2014 YES-opettajat: Tässä maailmassa ei pärjää ilman yritteliäisyyttä
”Yrittäjyyskasvatus on alakoulussa yhteiskuntaan kasvattamista. Oppilaat oivaltavat vastuuntuntoa, oma-aloitteisuutta ja kuinka yhteiskunta toimii. Lisäksi oppilaille syntyy ymmärrys omasta roolista yhteiskunnassa.”
Sari Anttonen, Siikaisten alakoulu ja Kati Levola, Ruosniemen alakoulu
Satakuntalaiset NY-alakouluohjelmien opettajat valittiin
vuoden YES-opettajiksi.

#

#NYVuosiYrittäjänä

19

Nuoret tekevät ty
– oma yritys NY

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta noin 11 % jat
Korkea-asteella yrityksen perustaminen NY Sta
yleisempää. Tässä muutama esimerkki tänä

JÄMY
Reisjärven yläkoululaisten Viljami Karjulan, 16,
ja Elia Aholan, 17, yritys
JÄMY eli Järkimyynti
myy verkkokaupan
kautta uusia ja käytettyjä urheilutuotteita.
jarkimyynti.com

Xofinails

Agipoint
Salolaisen 17-vuotiaan
Veeran Tmi Agipoint tarjoaa
agility-kursseja koiraharrastajille Salossa. Kurssit
on tarkoitettu vasta-alkajille
sekä jo pidempään harrastaneille.

Vaasalainen lukiolainen Tiia
tekee Mosaic-ammattilaistuotteilla asiakkaan toiveen
mukaisia geelirakennekynsiä kotonaan ja pian myös
omassa liiketilassaan.
facebook.com/Xofinails

Kaffi

Kaffillari on kor
kelijoiden perust
kahvila Turussa
laadukasta kahv
ihmisetk

agipoint.fi

facebook.co
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yöpaikkansa itse
Y-vuoden jälkeen

tkaa yrittäjinä NY-vuoden jälkeen.
art Up -ohjelman jälkeen on vieläkin
vuonna yrityksen perustaneista.

illari

keakouluopistama poljettava
a, joka tarjoaa
via siellä missä
kin ovat.

om/kaffillari

Mitä kuuluu vuoden
2015 baristalle?
Kalle Freese osallistui
NY Vuosi yrittäjänä
-ohjelmaan lukiossa
lukuvuonna 2009–2010.

VideoBranding
VideoBranding on kolmen
turkulaisen korkeakouluopiskelijan yritys, joka tuottaa
markkinointivideoita yrityksille, tapahtumille ja luovien
alojen toimijoille.
videobranding.fi

freesecoffee.fi

NAU. art
NAU. art on kolmen korkeakouluopiskelijan perustama
taiteen verkkokauppa, joka
esittelee laajan ja monipuolisen
valikoiman taidetta visuaalisen
kulttuurin eri alueilta.
nauart.fi

#

#NYVuosiYrittäjänä #NYStartUp

Katso video mitä
Kallelle kuuluu nyt.
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NY-ohjelmat tukevat uusia

opetussuunnitelmia
Opetussuunnitelmat uudistuvat niin perusopetuksen, ammatillisen- sekä lukiokoulutuksen osalta,
laajentaen oppimisympäristöä koulun seinien ulkopuolelle ja kannustaen lapsia ja nuoria löytämään
omat vahvuutensa.
Opetussuunnitelmat linjaavat myös yrittäjyys-, työelämä- ja
taloustaitojen vahvistamisen tärkeydestä, sillä yhteiskunta ja
työelämä tarvitsevat tulevaisuuden tekijöiltä yritteliästä asennetta, muuntautumiskykyä ja oppimaan oppimista.
Opetussuunnitelmat kannustavat myös yritykset, yrittäjät
sekä työelämän edustajat mukaan yhteisiin koulutustalkoisiin
rakentamaan maata, jossa kaikki rakastavat oppimista. Työelämätaidot, yrittäjyysasenne ja taloudenhallinta eivät kehity
lukemalla vaan kokemusten ja tekemällä oppimisen kautta.
NY-ohjelmien avulla myös työelämän edustajien on mahdollista vaikuttaa konkreettisin teoin tulevaisuuden tekijöihin.

YES ry @yesverkosto Instagrammissa 11.12.2014:
”#Oppijalähtöisyys, oman osaamisen
hyödyntäminen ja #ilmiöpohjaisuus
voisivat olla useamminkin oppimisen lähtökohtana, vai mitä? #ErilainenOppitunti
#yrittäjyyskasvatus #koulutus #oppimisympäristö #YESverkosto”

Päivi Manninen @paivi_manninen
Twitterissä 26.5.2015:
”@NuoriYrittajyys #nyomajuttu pilotointi
menossa kahden seiska luokan kanssa.”

NY Oma ju
ideat käyt ttu –
töön!

NY Oma juttu —
ideat käyttöön!
Ohjelma kannustaa nuoret
ideoimaan ja harjoittamaan yrittäjämäisiä kykyjä — tulevaisuuden
työelämätaitoja. Uusi yläkoululaisille
suunnattu oppimiskokonaisuus
on osana NY Yrittäjyyskasvatuksen polkua syksystä
2015 lähtien.
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Korkeakouluopiskelijat

haluavat yrittää
Lisää käytännönläheistä yrittäjyysopetusta korkeakouluihin yhteistyössä
Sitran kanssa.
Suomessa kukoistaa startup-boomi, mutta käytännönläheistä yrittäjyyskoulutusta ei
monen korkeakoulun omilta kursseilta löydy. Yrittäjyys vaihtoehtona kuitenkin kiinnostaa korkeakouluopiskelijoita aikaisempaa enemmän. Nuori Yrittäjyys ry tarttuu
haasteeseen ja lähtee kehittämään NY Start Up -ohjelmaa yli korkeakoulurajojen.
NY Start Up -ohjelma tarjoaa valmiin, kansainvälisen oppimisympäristön luovuudelle ja innovaatioille. Käytännönläheisellä kurssilla opiskelijat pääsevät
tekemään kädet savessa ja kartuttamaan samalla opintopisteitä. Vuonna 2015
ohjelmaan osallistui 150 opiskelijaa, jotka perustivat 50 yritystä. Ensi lukuvuonna haasteen ottaa vastaan kymmenen uutta yliopistoa ja korkeakoulua.

opintopistettä
omaa
harjoitusyritystä
pyörittämällä

148

opiskelijaa oli
mukana NY Start
Up -ohjelmassa

”

NY-vuosi oli tosi
hyödyllinen vuosi sillä tavalla,
että vuoden aikana näki pähkinänkuoressa mitä kaikkea yrityksen
perustamiseen ja pyörittämiseen kuuluu. Kokonaisuutena kurssi opetti myös
paljon ja verrattuna vastaaviin koulutuksiin
pääsi NY Start Up -ohjelmassa konkretian
tasolla kokeilemaan oman
idean toimivuutta.

Tekemiseen
ja kokeiluun
perustuva yrittäjyysohjelma
korkeakouluopiskelijoille

10

Lukuvuonna
2014-2015

Saana Sipilä, Saana ja Olli
-yrityksestä, osallistui NY
Start Up -ohjelmaan Turun
ammattikorkeakoulussa
lukuvuonna 2008-2009.

Katso videolta
nuorten
kokemuksia
NY Start Up
-ohjelmasta.

#

#NYStartUp

Oppiminen
tapahtuu
monialaisissa
tiimeissä
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NY-hallitus 2015
Hallituksen puheenjohtaja:

Mikko Kauppinen
Financial Controller
GE

Hallituksen varapuheenjohtaja:

Kari Laukkanen
maajohtaja
Citibank

Nuori Yrittäjyys ry sai
toistamiseen kunniamaininnan
Euroopan tasolla

Hallituksen jäsenet:

Mika Tuuliainen

koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

Kari Björklöv
johtaja
Fennia

Jari Jokilampi

toimitusjohtaja
Suomen Uusyrityskeskukset ry

Tarja Kallonen

tutkimuspäällikkö
Finanssialan Keskusliitto

Max Mickelsson

johtaja, yhteiskuntasuhteet
Microsoft
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Nuori Yrittäjyys ry sai eurooppalaiselta kattojärjestöltään tunnustusta
merkittävästä toiminnastaan nuorten yrittäjyysasenteen, työelämätaitojen ja taloudenhallinnan parantamiseksi. JA Europe myönsi
Nuori Yrittäjyys ry:lle jo toistamiseen Model Organisation -palkinnon
järjestön laadukkaasta ja vaikuttavasta toiminnasta.

YES-verkosto

tarjoaa NY-aluepalvelut
NY-ohjelmat toteutetaan kouluissa osana opetusta. Opettajat saavat tukea
ja neuvoja NY-ohjelmien käytössä YES-verkoston avulla.
YES-aluetoimijat varmistavat, että opettajat saavat koulutuksen ohjelmiin ja auttavat
liike-elämän vapaaehtoisten löytämisessä sekä koulujen verkostoitumisessa ympäröivään yhteiskuntaan. NY-aluepalveluiden lisäksi YES toimii myös aktiivisena alueellisena
yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkostona.
Keväällä 2015 YES-verkostoon kuului 17 aluetoimistoa.

YES-vaikuttavuus
lukuvuonna 2014-2015 oli

707
yrittäjyyskasvatukseen liittyvää
tilaisuutta ja tapahtumaa,

5 476
YES-toimintaan osallistunutta
henkilöä, joista

3 747 opettajaa ja
946 yrittäjää
yes-keskus.fi
loikkablogi.fi
yeskummit.fi
facebook.com/yesverkosto
twitter.com/yesverkosto
instagram.com/yesverkosto
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NY Yrittäjyyskasva
EU-komissio on linjannut, että vuoteen 2020 mennessä jokainen peruskoulusta valmistuva
nuori on saanut yrittäjyyskasvatusta harjoitusyritysohjelman tai yrittäjyysprojektin kautta.
Se on tavoite, johon me Suomessakin tähtäämme. Vuonna 2020 NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa on mukana
20 000 nuorta eli noin 30 % ikäluokasta. Nuoret saavat lukuvuoden mittaisen yrittäjyyskokemuksen, jonka
tuloksena yhä useampi nuori tiedostaa mahdollisuutensa ja on valmis työelämän haasteisiin.
Olemme kannustamassa nuoria oma-aloitteeseen
työotteeseen läpi elämän.
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NY Oma talo
NY Oma juttu
NY 6h -leiri

NY Minä
+ sinä = me

NY Minä + sinä
= me
Kolmen teeman
kokonaisuus omien
taitojen ja vahvuuksien löytämiseen
ja hyödyntämiseen
yhdessä tekemisen
kautta. Malli sopii
myös esiopetukseen.

NY Mitä ihmiset
tekevät?
Pikkuyrittäjätklubi on iltaNY Mitä
päiväkerho
ihmiset tekevät?
4.–5. -luokkaKuuden teeman
laisille. Klubilla
kokonaisuus tutuskehitellään ideoista
tuttaa lähiympärisPikkuyrityksiä, joille
töön, yhteiskuntaan,
tehdään kotisivut,
äänestämiseen,
oma logo ja paljon
julkiseen ja yksityimuuta.
seen sektoriin, eri
ammatteihin, taloupikkuyrittajat.fi
den kiertokulkuun
sekä tulevaisuuden
työelämätaitoon –
ohjelmointiin.

NY 6h -leiri
Koulupäivän mittainen innovaatioleiri, jossa opitaan aktiivisesti
ryhmässä. Leiriohjaajina toimivat
ylä-koululaiset.

NY Oma juttu – Ideat
käyttöön!
Viiden teeman kokonaisuus, jossa tutustutaan
yrittäjämäisiin kykyihin,
luovuuteen, kouluviihtyvyyden lisäämiseen
sekä oman tulevaisuuden
suunnittelemiseen.

NY Menestykse
avaimet – oma
talous hallussa
Kahdeksan teeman kokonaisuu
joka käsittelee
omia vahvuuksia
työlämävalmiuks
urahaaveita ja ra
käyttöä.

Hyödynnä yhdes
zaldo.fi -materia
kanssa.

NY-vaikuttavuus
lukuvuonna 2014–2015

yli 26 000
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NY-kokemusta
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Toin

NY Start Up
NY Challenge

NY 12h -leiri

NY Vuosi
yrittäjänä

ous

en
a
a!

Korkea-a

NY Vuosi yrittäjänä
Lukuvuoden kestävä yrittäjyysohjelma, jossa perustetaan oikealla rahalla
toimiva NY-yritys.

NY 12h -leiri
Päivän mittainen leiri
innovoinnista, yrittäjyydestä ja omista
mahdollisuuksista
vaikuttaa. Leiriohjaa- Ohjelma soveltuu perus- ja
jina toimivat ylemmän toisen asteen koulutukseen.
vuosiluokan tai 2.
Tutustu myös ohjelman
asteen opiskelijat.
kansainväliseen laajennukseen, EwB-ohjelmaan.

NY 24h -leiri

NY Challenge
Päivän mittainen,
NY 24h -leiri
Vuorokauden mittainen yhteistyökumppanin
antamaan tehtävään
innovaatioleiri, jossa
perustuva ideointiharjoitellaan yritysja tuotekehitysleiri.
toimintaa ryhmässä
vapaavalintaisen tai
yhteistyökumppanin
antaman teeman
pohjalta.

NY Start Up
Yrittäjyysohjelma
korkea-asteelle.
nystartup.fi

Ohjelmasta on myös
lyhennetty NY Minicamp -versio.

nyvuosiyrittajana.fi

Arvomme
tekemällä oppiminen
usko nuorten rajattomiin mahdollisuuksiin ja kykyihin toteuttaa itseään
yhdessä tekeminen
vastuullinen toiminta
rohkeus
merkityksellinen tekeminen

Toimintamme
tuloksena
nuori tunnistaa ja osaa hyödyntää omat
tietonsa, taitonsa ja ideansa
nuorella on rohkea ja aktiivinen asenne
oman tulevaisuutensa rakentamiseen
nuoren työelämätaidot ja
taloudenhallinta vahvistuvat
nuoret ryhtyvät yrittäjiksi ja luovat uusia
työpaikkoja
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Nuori Yrittäjyys ry on voittoa tavoittelematon yhdistys ja kuuluu kansainväliseen Junior Achievement
Worldwideen. Suomessa toiminta alkoi vuonna 1995.

Nuori Yrittäjyys ry haluaa omasta ja ohjelmissa mukana olevien nuorten puolesta kiittää
seuraavia yrityksiä ja säätiöitä, jotka osaltaan mahdollistavat NY-toiminnan Suomessa.
Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Perustajajäsenet

Toimintaa tukevat säätiöt
• Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
• Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö

Halutuin kumppani

nuorten yrittäjyys-, työelämäja taloustaitojen kehittäjänä.

