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Nuori Yrittäjyys ry

Nuorten ideoille ja
osaamiselle siivet
Meillä on rohkea sukupolvi, joka rakentaa
tulevaisuutta ja kääntää Suomen kurssin.
Tämä on uuden vuosituhannen yritteliäin
sukupolvi, joka kykenee ihan mihin vaan.
Näin puhutaan kaikkialla Suomessa nyt.

Nuori Yrittäjyys ry (NY) on voittoa
tavoittelematon yhdistys.
Edistämme yrittäjyyskasvatusta,
jossa tavoitteemme on saada nuoret
tunnistamaan ja hyödyntämään omat
kykynsä – tekemällä oppien.
Tarjoamme 7—25 nuorten
yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja
taloudenhallintaa tukevia ohjelmia, jotka
toteutetaan kouluissa osana opetusta.

Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2016
Toimitus: Toni Immonen, Virpi Utriainen ja NY-työryhmä
Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari
Lisätietoja: nuoriyrittajyys.fi

Asenteissa on tapahtunut huima muutos ja
pitkäjänteinen yrittäjyyskasvatustyö alkaa näkyä.
Rohkeuden syntymiseen nyt koulussa olevat
sukupolvet tarvitsevat kuitenkin kokemuksia ja
taitoja, joilla muutos osataan kohdata ja uudet
ideat laitetaan käytäntöön. Kokemuksia on vaikea
kartuttaa ilman mahdollisuuksia. Kokemukset
synnyttävät uusia ideoita ja valmiuksia, joista syntyy
uskallus tarttua toimeen. Tässä meillä kaikilla on
tärkeä rooli nuorten ympärillä: mahdollisuuksien
tarjoajina ja kannustajina.
Koko yhteiskunta ja koulutuksen kenttä elää
murroksessa. Uudessa opetussuunnitelmassa
nuori on aktiivinen toimija. Keskeisiksi teemoiksi on
nostettu oppilaiden vahvuuksien tukeminen, elämää
varten oppiminen sekä positiivisten asioiden esiin
tuominen. Tunneäly kehittyy vuorovaikutuksessa
kun nuori oppii muiden kautta myös itsestään. Näitä
kaikkia taitoja harjoitellaan tekemisen kautta NY
Yrittäjyyskasvatuksen polulla. Maailman parhaissa
kouluissa opittua tietoa kokeillaan tekemisen kautta
käytännössä: hei minähän olen hyvä tässä!
Kuluneen vuoden aikana olemme päivittäneet
NY Yrittäjyyskasvatuksen polkua niin, että se
tukee opetuksen tavoitteita varhaisvuosilta aina
aikuisuuden kynnykselle. Vahvuutemme on edelleen
aito ja pitkäjänteinen tekeminen. ”Entrepreneurship
from ABC to PhD” kuten tuo yrittäjyyskasvatuksen
olemus vieraalla kielellä sujuvammin taipuu.

Koulupolun alkumetreillä Pikkuyrittäjät ovat
hurmanneet eri puolella maatamme ja Vuosi
yrittäjänä -ohjelma ulottuu yli puoleen Suomen toisen
asteen ammatillisista oppilaitoksista. Lukiotkin ovat
avanneet yhä vahvemmin ovensa yleissivistyksen
käytännön kokeilulle. Korkeakouluopinnoissaan
alkumetreillä oleva nuoret ovat kokeilleet yrittäjyyttä
monialaisesti NY Start Up -ohjelman kautta jo
reilussa parissa kymmenessä korkeakoulussa
Torniosta Turkuun ja Helsingistä Kuopioon. Yrittäjyys
innostaa.
Tärkeässä roolissa ovat kumppanimme,
yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto,
työelämän asiantuntijat ja yritykset, jotka haluavat
olla vaikuttamassa siihen millaisilla taidoilla Meidän
Suomi rakentuu. Työtämme vauhdittaa eteenpäin
kysymys ”Oletko miettinyt kuka perustaa uusia
yrityksiä ja luo työpaikkoja?”. Pitkäjänteinen työ näkyy
jo asenteiden muutoksessa positiivisempaan, mutta
todelliset hedelmät poimitaan vasta vuosien päästä.
Yrittäjyys on asennetta, uteliaisuutta,
ennakkoluulottomuutta ja palavaa halua tehdä.
Se kenellä palo on suuri tekee yrittäjyydestä myös
liiketoimintaa. Oman idean kautta syntyy omistajuus
asiaan, joka ruokkii motivaatiota ja tunnetta siitä, että
omalla toiminnalla voi vaikuttaa asioihin. Uskomme,
että tästä tunteesta syntyy rohkeus toimia. Vuonna
2017 juhlimme 100-vuotiasta Suomea mm. tuomalla
pääkaupunkiin sata NY-yritystarinaa eri puolilta
Suomea. Olet tervetullut vaikuttamaan nuoriin
yhdessä meidän kanssamme.

Virpi Utriainen
toiminnanjohtaja
Nuori Yrittäjyys ry
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NY-lukuvuosi
2015-2016

elokuu
2015
NY Oma juttu -ohjelma
uutena lisäyksenä yläkoulun NY
Yrittäjyyskasvatuksen polkuun.
Nuoret tutustuvat yrittäjämäisiin
kykyihinsä innostavien
tehtävien kautta.

heinäkuu
2016
Suomen parhaat NY-yritykset
I’m Blue ja The Great Escape
EM-kisoissa Sveitsin Luzernessa ja
Romanian Bukarestissa.
Pikkuyrittäjät valloittaa sydämiä
Suomi Areenalla Porissa.

syyskuu
2015
NY Start Up -ohjelma
laajenee 17 yliopistoon ja
ammattikorkeakouluun.

huhtikuu
2016

lokakuu
2015

Kuva taustalle

Pink Cloud -tapahtumassa
6.-luokkalaiset tytöt tutustuvat
päivän aikana Microsoftilla
teknologian ja ohjelmoinnin
maailmaan.

Uskalla Yrittää -finaali Kampissa,
I’m Bue NY ja kht Liefde NY vuoden
parhaat NY-yritykset.

Pikkuyrittäjät hurmaa
kansainvälisessä
kasvuyritystapahtuma
SLUSHissa ja myös mm. YLE
Kioskissa ja HSTV:ssä.

toukokuu
2016
Jo puolet Suomen
korkeakouluista mukana NY
Start Up -ohjelmassa, jonka finaali
järjestettiin Lahdessa. The Great Escape
paras NY-yritys.

joulukuu
2015
tammikuu
2016
Uskalla Yrittää
-semifinaaleita ympäri
Suomea.
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Pikkuyrittäjille kesäksi oma
TV-ohjelma, Suomen Lapsellisin
Ruokalista, jossa lapset ideoivat
kesämenun kaikkiin Restelin
ravintoloihin. Ohjelma
sunnuntaisin MTV3:lla.

Girlz in Tech -teemaviikon
päätapahtuma Helsingissä,
Microsoftin uudessa
Flux-tilassa.

marraskuu
2015

Lukuvuonna 2015—2016 nuoret
innostuivat yrittäjyyteen NY
24h -leireillä 38 kertaa.

kesäkuu
2016

helmikuu
2016
NY Job Shadow -päivänä 23
huippujohtajaa saa seurakseen 23
NY-nuorta. Kahdensuuntaista
oppimista ja upea
kokemus.

maaliskuu
2016
100 nuorta neljästä maasta
Central Baltic Enterprise without
Borders (CBEwB) -hankkeen messuilla
Helsingissä. Suomalaisnuorilla
vieraita Latviasta, Virosta ja
Ruotsista.

Johtavasta pohjoismaisesta
asianajotoimistosta
Roschierista
pääyhteistyökumppani.
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NY Job Shadow — Päivä johtajana
NY Job Shadow -päivänä 9. helmikuuta 23
huipputason johtajaa sai kukin työpaikalleen
seurakseen yhden NY-nuoren. He muodostivat
työpäivän ajaksi interaktiivisen työparin.

NY Job Shadow -päivässä mukana:
Ahlstrom Oyj

Miltton Group Oy

Citi

Posti Oyj

Dahlbom&Sparks Oy

Robotics Finland Oy

Molemmille avautui ainutlaatuinen kanava oppia toisen
osapuolen näkemyksistä, kokemuksista ja odotuksista
nopeasti muuttuvassa työelämässä.

ELO

SEB Oy

EM Group Oy

Taaleri Oyj

Fingertrip

Tekes

NY Job Shadow -nuoret olivat saapuneet Helsinkiin eri
puolilta Suomea, iältään 16—19 -vuotiaita ja ovat kaikki
osallistuneet koulussaan NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan.
He ideoivat ja perustavat oikealla rahalla toimivan
NY-yrityksen ja pyörittävät sitä lukuvuoden ajan,
osana opintojaan.

Finnvera Oyj

Teknologiateollisuus

Fennia-Konserni

Toinen PHD Oy

Henki-Fennia

Valtiovarainministeriö

Microsoft Oyj

Päivä huipentui nuorten ja johtajien yhteiseen palkitsemis- ja verkostoitumistilaisuuteen Fennian pääkonttorilla.
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Uskalla Yrittää -finaali Helsingissä
Suomen parhaat NY-yritykset valittiin!
NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman SM-kilpailu, Uskalla Yrittää -finaali järjestettiin toista kertaa
Helsingissä. Lukuvuoden aikana ohjelmaan osallistui yli 4 400 nuorta ja NY-yrityksiä
perustettiin yli 1 500. Finaalissa nähtiin 64 parasta NY-yritystä ja reilut 200 nuorta ympäri
Suomen — Oulusta Tammisaareen ja Vaasasta Joensuuhun.
Helsinki oli jälleen pullollaan nuorta energiaa ja
innostusta, kun Uskalla Yrittää -finaali täytti kaupungin
huhtikuussa. Finaalin kohokohtana oli messut, jotka
järjestettiin nyt toista kertaa Kauppakeskus Kampissa.
NY-nuoret hurmasivat messuvieraat energiallaan,
myyntitaidoillaan ja kekseliäillä tuotteillaan ja
palveluillaan.
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Suomen parhaat NY-yritykset valitsi liike-elämän
edustajista koottu 26-henkinen tuomaristo.
Tuomaristossa nähtiin edustajia mm. Microsoftilta,
Fennialta, Roschierilta, Mtv:lta ja Suomen Yrittäjiltä.

SAVE THE
DATE
Uskalla Yrittää 2017
Helsinki 19.—20.4.
Finaali on osa Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

#

#NYVuosiYrittäjänä #UskallaYrittää
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Vuoden voittajat 2016
Perus- ja toinen aste

Perusasteen paras NY-yritys:

kht-Liefde NY

Lukuvuoden aikana palkitut
• Parhaat liikeideat: Lakeuscon NY (Seinäjoen yhteiskoulu, Seinäjoki) ja
Black’n White NY (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki)

Oulun normaalikoulu
Liikeidea: käsintehdyt ja persoonalliset
keppihevoset

• Parhaat graafiset ilmeet: Lakeuscon NY (Seinäjoen yhteiskoulu, Seinäjoki) ja
CarSafe UF (Ålands yrkesgymnasium, Maarianhamina)
• Parhaat internet-kokonaisuudet: Lakeuscon NY (Seinäjoen yhteiskoulu, Seinäjoki)
ja EFICIC UF (Borgå gymnasium, Porvoo)
• Paras liikeideavideo: SomeOne NY (Valkealan lukio, Kouvola)
Uskalla Yrittää -finaalin muut palkitut

Toisen asteen paras NY-yritys:

I’m Blue NY
Etelä-Tapiolan lukio
Liikeidea: kotimaisista mustikoista tehty
mustikkalimonadi ilman lisättyä sokeria
I’m Blue NY edusti Suomea Sveitsissä NY
Vuosi yrittäjänä -ohjelman EM-finaalissa,
JA Company of the Year -kilpailussa.

• Paras tuote: I’m Blue NY (Etelä-Tapiolan lukio, Espoo)
• Paras palvelu: Pikkuuset Työt NY (Nurmon lukio, Seinäjoki)
• Paras myyjä: Toni Nikka, EHTA-Siirapit NY (Porin Lyseon koulu, Pori)
• Paras myyntipuhe: EHTA-Siirapit NY (Porin Lyseon koulu, Pori)
• Yleisön suosikki: Glam Lips NY (Vaasan ammattiopisto, Vaasa)
• Parhaat yritysesittelyt: Team Pink Ponies NY (Vehkalahden koulu, Hamina) ja
SaagaBooks NY (Reisjärven kristillinen opisto, Reisjärvi)

Korkea-aste
Lukuvuoden aikana palkitut
• Paras online -kokonaisuus: Identi NY (Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja
Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä)

Korkea-asteen paras NY-yritys:

The Great Escape NY
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Liikeidea: pakohuonepeli
The Great Escape NY edusti Suomea
Romaniassa NY Start Up -ohjelman
EM-finaalissa, JA European Enterprise
Challenge -kilpailussa.
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NY Start Up -finaalin muut palkitut
• Paras yritysesittely: The Great Escape NY (Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaani)
• Paras myyjä: Milla Kallajoki, Muosa NY (Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopio)
• Paras yrityspotentiaali: MusaEdu NY (Helsingin yliopisto & Taideyliopiston SibeliusAkatemia)

#

#NYVuosiYrittäjänä #NYStartUp
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Pikkuyrittäjien vuosi
Pikkuyrittäjät-ohjelman puitteissa syntyi
uskomattomia liikeideoita. Ohjelman motto
”Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain
yrittää” siivitti Pikkuyrittäjät alakoulujen
oppitunneille. Alakoululaisten ikioma
yrittäjyysohjelma sai vauhtia monesta
kohtaamisesta vuoden aikana.
Kevään aikana valmisteltiin Restelin kanssa
Suomen lapsellisin ruokalista -ohjelman
kuvauksia, jotka käynnistyivät huhtikuun
lopulla. Kuusiosainen ohjelma esitettiin
MTV3-kanavalla sunnuntaisin ja siinä viisi
Pikkuyrittäjää toteutti Restelin ravintoloihin ja
hotelleihin uuden lasten menun. Ohjelma toi
mukanaan runsaasti näkyvyyttä Pikkuyrittäjille,
jotka näkyivät sekä itse tv-ohjelmassa että
sen markkinointitrailereissa parhaaseen
katseluaikaan. Pikkuyrittäjät olivat upeasti
esillä myös ravintoloiden materiaaleissa.
Heinäkuussa Pikkuyrittäjät olivat vahvasti
mukana Suomi Areenalla Porissa, jossa
lapset esiintyivät mm. Amchamin ja Työ- ja
elinkeinoministeriön tilaisuuksissa sekä
juonsivat Suomen Yrittäjien ohjelmanumeron
päälavalla.
Pikkuyrittäjät valittiin kesän aikana myös
ehdolle “Euroopan parhaaksi” International
Partnership Networkin kilpailussa, joka
huipentui Oslossa syksyllä 2016 sekä Suomen
edustajaksi EU-komission Yrittävä Eurooppa
-kilpailussa Bratislavassa.
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#

#Pikkuyrittäjät
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NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma yhä suosituin
NY:n tarjoamista ohjelmista Vuosi
yrittäjänä on edelleen selkeästi
suosituin.

Ohjelmaan kuuluvat nuoret voivat osallistua perustamillaan yrityksillä Uskalla
Yrittää -kilpailuun, joka huipentuu keväisin. Viime lukuvuoden Suomen
mestaruuden voitti espoolainen I’m Blue NY, joka edusti sinivalkoisia värejä
Euroopan mestaruuskilpailuissa Sveitsissä, Luzernessa heinäkuussa.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa 16—21
-vuotiaat opiskelijat perustavat osana
opintojaan oikealla rahalla toimivan
yrityksen.
Euroopanlaajuisesti ohjelmaan
osallistuu vuosittain yli 270 000 nuorta.
He kehittävät ja ylläpitävät yrityksen
toimintaa läpi lukuvuoden.
Moni jatkaa toimintaa toiminimenä tai
osakeyhtiönä ohjelman jälkeen.
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#

#NYVuosiYrittäjänä
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NY Start Up hienossa nosteessa
NY Start Up -ohjelmassa oli keväällä 2015
mukana jo 17 korkeakoulua, yli puolet
maamme korkeakouluista. Näistä 12 on
ammattikorkeakouluja ja viisi yliopistoja.
Kaikkiaan NY Start Up -ohjelmassa oli mukana 230
opiskelijaa, jotka perustivat pienryhmissä 65 yritystä.
Ohjelmassa mukana olevien opiskelijoiden lukumäärä
tuplaantui verrattuna edelliseen vuoteen.
NY Start Upin yhteistyökumppanin Sitran tuki ja
yhteistyö mahdollisti ohjelman kehittämisen kaikille
korkeakoulualoille sopiviksi ja levittämisen kaikkiin
korkeakouluihin
NY Start Up -ohjelman avulla opiskelijat pääsevät
innovoimaan, toimimaan yhdessä monialaisissa
tiimeissä, kokeilemaan siipiään yrittäjinä, oikealla
rahalla ja oikeiden asiakkaiden kanssa.
Tavoitteena seuraavana lukuvuonna on saada
kymmenen korkeakoulua lisää ohjelman pariin.

The Great Escape NY JA European Enterprise Challenge -kilpailussa Romaniassa.
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#

#NYStartUp
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Kansainvälinen
Nuori Yrittäjyys

JA Europe -verkosto
JA Europe -verkoston kautta NY-toimintaan
osallistuvilla nuorilla on kädenojennuksen päässä
yhteys 39 maahan ympäri Eurooppaa. Vuosittain JA
Europe tavoittaa ohjelmillaan 3,5 miljoonaa nuorta.
jaeurope.org

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) on kansainvälinen
yrittäjyystaitojen arviointityökalu, jossa mitataan NY Vuosi
yrittäjänä -ohjelmassa opittuja taitoja ja tietoja.
ESP rakentuu kahdesta ohjelman aikana tehtävästä
itsearvioinnista ja kansainvälisestä kokeesta. Se on käytössä
jo 25 Euroopan maassa.
nyvuosiyrittajana.fi/esp

ICEE (Innovation Cluster for Entrepreneurship Education)
on kansainvälinen tutkimushanke, jossa mitataan NY
Vuosi yrittäjänä -ohjelman vaikuttavuutta Euroopassa.
Hankkeeseen osallistuu 20 toisen asteen oppilaitosta viidestä
eri maasta. Tutkimustulokset julkaistaan kesällä 2017.
nuoriyrittajyys.fi/icee

Central Baltic Student Enterprise withouth Borders (CBEwB)
on projekti, jonka tavoitteena on tuoda kansainvälisyys
konkreettisesti mukaan NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan.
Opiskelijat ideoivat projektissa liikeideoita kansainvälisissä
tiimeissä. Mukana ovat Suomi, Latvia, Ruotsi ja Viro.
nuoriyrittajyys.fi/cbewb
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NY Yrittäjyyskasvatuksen polku

NY-alumnit
NY-alumneilla on paremmat mahdollisuudet työelämässä.
Jokaisella nuorella on mahdollisuus menestyä globaalissa taloudessa. Nuori
Yrittäjyys ry:n ohjelmista nuori saa etumatkaa valitsemalleen urapolulle. Kun
pääsee opiskelemaan tekemällä oppien, valmiudet työelämässä paranevat
merkittävästi.

Tähän me uskomme — pitkäjänteiseen työhön nuorten yrittäjyyskasvatuksessa.

NY:n ohjelmissa mukana olleet nuoret (NY-alumnit) työllistyvät helpommin,
ryhtyvät keskimääräistä useammin yrittäjiksi, menestyvät keskimääräistä
paremmin ja toimivat pidempään like-elämässä ja heillä on keskimääräistä
korkeampi tulotaso.

Alakouluun

NY Minä + sinä = me

Yrittäjyyskasvatuksen
opettajat

NY Mitä ihmiset
tekevät?

Yläkouluun

NY Oma juttu

Viiden teeman kokonaisuus
yrittäjämäisten kykyjen,
ideionnin ja oman tulevaisuuden suunnitteluun.
/ 7.- 9. lk ja soveltaen 2. aste

NY Oma talous

Kahdeksan teeman kokonaisuus työelämävalmiuksien,
urahaaveiden ja taloudenhallinnan harjoitteluun.
/ 7.- 9. lk ja soveltaen 2. aste

Yhdeksän teeman kokonaisuus oman pikkuyrityksen
ideoimiseen ja toteuttamiseen.
/ 4.- 6. lk

NY 12h -leiri

12 tunnin mittainen leiri
kuvitteellisen yrityksen perustamiseen ja leirihaasteen
ratkaisemiseen. Leiriohjaajina
toimivat toisen asteen nuoret.
/ 8.- 9. lk

Kuuden tunnin mittainen
leiri kuvitteellisen yrityksen
perustamiseen ja tuotteen
toteuttamiseen. Leiriohjaajina
toimivat yläkoululaiset.
/ 5.- 6. lk

NY Vuosi yrittäjänä

Kolmen teeman kokonaisuus
omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja
hyödyntämiseen.
/ esiopetus ja 1.- 3. lk

Kuuden teeman kokonaisuus
lähiympäristön, äänestämisen,
eri ammattien ja talouden
kiertokulun oivaltamiseen.
/ 4.- 6. lk

Toiselle asteelle

NY 24h -leiri

NY Vuosi yrittäjänä

Vuorokauden mittainen
innovaatioleiri yritystoiminnan
harjoitteluun vapaavalinnaisen tai yhteistyökumppanin
antaman teeman pohjalta.

Lukuvuoden kestävä
oikealla rahalla toimiva
yrittäjyysohjelma, joka
tarjoaa mahdollisuuksia
kansainväliseen toimintaan.

Korkea-asteelle

Paikallisten yritysten
vapaaehtoistyö

ALAKOULU

Yrittäjyys

NY-NUOREN
KOKEMUS
YLÄKOULU

TOINEN ASTE

OPPIMISTULOKSET
tiedot, taidot, asenne

Korkeatasoinen
sisältö

KORKEA-ASTE

Pikkuyrittäjät

NY 6h -leiri

Lukuvuoden kestävä
oikealla rahalla toimiva
yrittäjyysohjelma.
/ 9. lk

NY Challenge

NY Start Up

Päivän mittainen NY Start
Up -ohjelman käynnistävä
tai yhteistyökumppanin antamaan tehtävään perustuva
ideointi- ja tuotekehitysleiri.

Lukuvuoden kestävä
oikealla rahalla toimiva
yrittäjyysohjelma.

Talouslukutaidot

Työelämätaidot
22
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Opettaja on
mahdollistaja
Opettajan rooli oppimisen mahdollistajana on hyvin keskeinen. NY-ohjelmissa
nuoret pääsevät kokeilemaan omien siipiensä kantavuutta ja harjoittelemaan
yrittäjyystaitoja käytännössä, osana koulun opetusta.

YES-verkosto tarjoaa
NY-aluepalvelut
YES on asiantuntijaverkosto, joka toimii alueellisen
yrittäjyyskasvatustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä.
YES-verkosto on opettajan tukena yrittäjyyskasvatuksessa eri puolilla Suomea. YESaluetoimijat valmentavat opetushenkilöstöä, kehittävät yrittäjyyskasvatusta, rakentavat
koulu-yritysyhteistyötä ja neuvovat NY-ohjelmien käytössä.
YES auttaa myös työelämän vapaaehtoisten löytämisessä NY-ohjelmiin. YES ylläpitää
yeskummit.fi -palvelua, jossa opettajat ja NY-yrittäjät voivat pyytää lähialueen YES
Kummeja vapaaehtoisiksi NY-ohjelmiin.

Vuonna 2015 YES-verkosto
sitoutti yrittäjyyskasvatukseen

8 598
1 560

opettajaa ja
yrittäjää eli yhteensä

10 158 aktiivista toimijaa
sekä järjesti

859
yrittäjyyskasvatukseen liittyvää
tilaisuutta ja koulutusta.

Nuori Yrittäjyys ry palkitsee vuosittain opettajia pitkäjänteisestä yrittäjyyskasvatustyöstä.
Opettajan into ja oivallus ohjelman mahdollisuuksista
nuoren työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittymiseksi
on tärkeää. Tuo into ja kipinä tarttuu useimmiten
nuoreen viimeistään tekemisen alkuun päästyään.
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Opettaja vaikuttaa vahvasti toiminnallaan
nuorten mahdollisuuksiin pärjätä työelämässä
ja yrittäjyydessä.

yesverkosto.fi
loikkablogi.fi
yeskummit.fi
facebook.com/yesverkosto
twitter.com/yesverkosto
instagram.com/yesverkosto
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Nuorten tukeminen
sydämen asiana

Nuori Yrittäjyys ry — halutuin kumppani nuorten
yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen kehittäjänä.
Pääyhteistyökumppanit

”

Oppimiseen
panostaminen on tärkein
tulevaisuusinvestointi.
Talouslukutaito, yrittäjyys ja
digitaalisten mahdollisuuksien
hyödyntäminen sekä ennen kaikkea
oivaltava oppiminen ovat asioita, joita Nuori
Yrittäjyys todella osaa. Panostamalla tähän
työhön rakennetaan Suomen tulevaisuutta
ja samalla myös yhteistyöhön panostavat
yritykset oppivat uutta.
Max Mickelsson
johtaja
Microsoft

Yhteistyökumppanit

”

Olen iloinen saadessani
tehdä yhteistyötä Nuori Yrittäjyys
ry:n kanssa, koska itse energisoidun
nähdessäni miten positiivisena he näkevät
tulevaisuutensa. Haluan osaltani auttaa
nuoria kaikin keinoin eteenpäin, koska heidän
panoksensa ja esimerkkinsä paremman Suomen
rakentamisessa on aivan keskeistä.
Toivoisin, että kaikki suomalaiset yritykset
toimitusjohtajineen lähtisivät mukaan tukemaan
Nuori Yrittäjyys ry:n toimintaa!
Antti Kuljukka
toimitusjohtaja
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
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Toimintaa tukevat säätiöt
• Wihurin rahasto
• OLVI-säätiö

• Minervasäätiö

• Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö
• Svenska kulturfonden
• Liikesivistysrahasto
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nuoriyrittajyys.fi

@nuoriyrittajyys

