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MISSIon

Vi är Finlands 

ledande aktör inom 

företagsamhetsfostran. 

Alla läroanstalter, från 

förskolor till högskolor, 

använder våra program. 

De unga har framgång i 

sina liv.

VISIon

VÄRDERInGAR

Vi hjälper utbildare 

att genomföra 

företagsamhets-, 

arbetslivs- och 

ekonomiutbildning 

med våra 

studieprogram.

Vi litar på de ungas förmågor.

Vi uppskattar olika färdigheter och 

synvinklar samt kreativitet.

Vi tror på utbildningens betydelse och 

lärande genom erfarenhet. 

Vi uppskattar samarbete och 

gemensamma projekt.

Vi utför vårt arbete med passion.

Vårt arbete är betydelsefullt.
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VI KAn PÅVERKA DE UnGAS 
FRAMTIDSFÄRDIGhETER nU
Vi på Ung Företagsamhet rf har märkt att de ungas 
fantastiska företagsidéer i våra praktiska program i 
företagsamhetsfostran svarar allt exaktare på sam-
hällets utmaningar. De unga visar att de är redo att 
arbeta och modigt söka hållbara lösningar både för 
vardagsvälmående och på globala problem.

Unga 15–29-åringars intresse att prova på företa-
gande har vuxit sedan år 2013. Enligt Ungdomsba-
rometern som publicerades våren 2020 är de ungas 
företagaravsikter på rätt hög nivå. Före coronavi-
ruskrisen var 58 procent av de ungdomar som ännu 
inte var företagare åtminstone delvis av den åsikten 
att de skulle vilja prova företagsverksamhet i något 
skede av sin karriär.

Enligt barometern ansåg 62 procent av de unga att 
alla redan i grundskolan borde få lära sig företagar-
färdigheter. Mer än hälften av de unga tyckte att 
studierna inte ger tillräckligt med grundkunskaper i 
företagande. Av högskolestuderandena ansåg bara 
14 procent att studierna gett god beredskap för 
företagande (Opiskelijasta yrittäjäksi 2019). Utred-
ningarna och feedbacken från skolorna visar att 
behovet av företagsamhetsfostran är stort. En före-
tagsam inställning, koll på den egna ekonomin och 
arbetslivsfärdigheter, till exempel förmågan att han-
tera förändring, är extra viktiga för de unga nu när 
ekonomin är instabil.

Ung Företagsamhet rf:s långvariga, för skolorna 
kostnadsfria, program i företagsamhetsfostran 
nådde under de två senaste åren 35 procent av sko-
lorna. Även om våra program redan når en tredje-
del av Finlands skolor är det målinriktade genomför-
andet beroende av alltför få, om än entusiastiska, 
lärare. Det här leder till ojämlikhet för de unga. 
Företagsamhetsfostran ger de bästa resultaten 
när den är en naturlig och mångsidig del av skolans 
verksamhetskultur. Företagaridéer kan främjas som 
en del av olika läroämnen.

Vårt ambitiösa mål är att genom samarbete med 
läroanstalter innan år 2025 erbjuda varje ung män-
niska en jämlik möjlighet att prova sina idéer och 
lära sig företagar-, arbetslivs- och ekonomifärdighe-
ter i praktiken. För det behövs ett sakkunnigt nät-
verk av regionkontor till stöd för lärare och skolor, 
mer finansiering av den offentliga och privata sek-
torn samt ännu fler aktiva lärare och företags- och 
arbetslivsnätverk.

För tillfället satsar vi mycket på att stärka och 
utvidga finansieringsgrunden och vi försöker också 
få staten att förbinda sig till att stöda vår verksam-
het på längre sikt. Hösten 2019 startade vi också 
ett test med ett regionkontorsnätverk enligt modell 
från de andra nordiska länderna. Vi kan stolt kon-
statera att det finns behov för regional sakkunnig 
och vi vill öka takten ytterligare. Du kan läsa mer 
om regionkontoren på sidorna 28 och 29 i årsberät-
telsen.

Finlands framtid beror på hur vi lyckas uppmuntra 
våra ungdomar att lära sig de rätta färdigheterna, 
att skapa nytt och att ta ansvar. Vi bör stöda ungdo-
marna så att de klarar sig – så att hela Finland klarar 
sig – under kommande årtionden.

Tack för att du är med oss på resan!

Virpi Utriainen

verksamhetsledare
Ung Företagsamhet rf

UF-VERKSAMhETEnS EFFEKTER

UF Stigen för företagsamhetsfostran
Ung Företagsamhet erbjuder studieprogram som stöder läroplanen, 

till hjälp för lärare från förskola till högskola.

Förskolan Lågstadiet Högstadiet Andra stadiet Högskolenivå

75 000+ 
Ung Företagsamhet-upplevelser.

1 200+ 
skolor och läroanstalter 
på två läsår, alltså 35 % av 
Finlands skolor.

7 000+ 
lärare och frivilliga från 
företagslivet var med i 
programmen.

14 
Våga vara företagsam-
semifinaler och den 
landsomfattande finalen, 
Finlands mest betydande 
företagsamhets-
evenemang för unga.

250 
utbildningar och 
mötestillfällen från 
Lappland till Åland.

115 
medlemsländer. 
UF hör till det 
internationella 
Junior Achievement-
nätverket (JA).
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30-ÅRIGA KUnTARAhoITUS 
BLIR En nY hUVUD-
SAMARBETSPARTnER

Kuntarahoitus fyllde 30 år hösten 2019. Till jubi-
leumsårets ära ville finansaktören intensifiera sitt 
samarbete med Ung Företagsamhet rf för att upp-
muntra och hjälpa unga att hitta sina starka sidor. 
Samarbetet omfattar i fortsättningen läromaterial 
för skolelever och en egen priskategori i Våga vara 
företagsam-tävlingen.

Kuntarahoitus beslöt att i Ett år som företagare-por-
talen skapa en studiehelhet med syftet att hjälpa 
ungdomar att hitta sina styrkor och intresseområ-
den. Portalens innehåll är riktat särskilt till nionde-
klassister som ska gå ut grundskolan.

– Att erbjuda alla jämlika möjligheter är en av det 
finska samhällets viktigaste hörnstenar. Som sam-

hälle har vi inte råd att låta en enda ung människa 
marginaliseras, framhöll Kuntarahoitus verkstäl-
lande direktör Esa Kallio.

Som en del av partnerskapet inför Kuntarahoitus 
också en ny priskategori, #Huomisentekijät Signa-
ture Award, i UF:s Våga vara företagsam-tävling.

Samarbetet med Kuntarahoitus öppnar en ny dörr 
för Ung Företagsamhet rf att presentera sin verk-
samhet i olika delar av Finland.

– Det är fint att få en betydande finansaktör som 
verkar på det kommunala området med i verksam-

heten. Via samarbetet får ungdomar nya nätverk 
och sakkunskap; en möjlighet att vara en kraft för 
morgondagen. Vårt samarbete kan till och med 
minska marginaliseringen bland unga. Det är en vik-

tig uppgift, kommenterar UF:s verksamhetsledare 
Virpi Utriainen.

VÅRT SAMhÄLLE-
PRoGRAMMET ÅT ALLA 
FJÄRDEKLASSISTER I VAnDA
Vanda stad inledde ett omfattande samarbete med 
Ung Företagsamhet rf hösten 2019. Vårt samhälle-
programmet (tidigare Vad gör människor) togs 
gemensamt i bruk i åk 4 i stadens alla skolor inom 
ämnet samhällslära. 

Bildningsväsendet i Vanda gjorde upp en plan för 
företagsamhetsfostran och Ung Företagsamhet rf 
deltog genom att skapa innehåll. Som ett resultat 
av samarbetet ville Vanda införa Vårt samhälle-pro-
grammet som en betydande del av lågstadiernas 
undervisning i samhällslära. I programmet får barnen 
lära sig om samhället, närmiljön, yrken och ekonomi.

I Vanda får alla fjärdeklassister utveckla sina arbetslivsfärdigheter och öka sin samhällskunskap genom 
Vårt samhälle-programmet.

Som en del av samarbetet erbjöds lärarna utbildning 
i företagsamhetsfostran och i att använda Vårt sam-
hälle-programmet i undervisningen. Ung Företag-
samhet rf:s sakkunniga fortbildade alla åk 4-lärarna 
i Vanda i början av läsåret. 

Samarbetet med Vanda stad fortsätter också de 
kommande åren och ger lågstadie-elever viktiga 
arbetslivsfärdigheter.
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EURoPEISKA YRKESSKICKLIGhETSVECKAnS ÖPPnInGSEVEnEMAnG
Europeiska veckan för yrkesskicklighet (European 
Vocational Skills Week) var en del av programmet 
under Finlands EU-ordförandeskap och firades 
14–18.10.2019.

Ung Företagsamhet rf fick äran att ordna veckans 
öppningsevenemang. Evenemanget hölls i Sanoma-
huset i Helsingfors som ett offentligt medborgare-
venemang dit alla var välkomna. Evenemanget hade 
sammanlagt 150 besökare.

Veckans tema var att öka uppskattningen för yrkes-
utbildning i Finland. UF ville föra fram temat med 
hjälp av ungdomars idéer och förmågor. Vid evene-
manget hölls en pitchtävling för unga som deltagit 
i Ett år som företagare-programmet som en del av 
sina yrkesstudier.

Åtta UF-företag från olika delar av Finland fick pitcha 
på estraden.

Programmet innehöll också en paneldiskussion om 
att hitta sitt kunnande i yrkesutbildning. I diskussio-
nen deltog unga som genomfört Ett år som företa-
gare-programmet förra året och som med sina erfa-
renheter kunde inspirera sådana som nyligen börjat 
sina studier.

Videoinspelningarna för VET-veckans marknadsfö-
ringskampanj innebar liv och rörelse i vår huvud-
samarbetspartner Fennias foajé. Evenemanget dela-
des också som live-sändning på webben.

Pitchtävlingens vinnare, Aatra Assets Ny från Koulutuskeskus Brahe, på Sanomahusets estrad. Fennias verkställande direktör Antti Kuljukka (till höger) sparrade Löylypojat NY vid 
VET-veckans filmning och Henri Maunuksela deltog som domare i finalen (till vänster).
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50 ChEFER SKUGGADES
Den årliga Job Shadow-dagen gav unga från olika delar av landet 
möjlighet att följa 50 chefers och beslutsfattares arbetsdag i Hel-
singfors. 

Job Shadow-dagens syfte var att öppna arbetslivsnätverk för ung-
domar i riktiga företag och organisationer, som var 42 till antalet. 
De unga fick också många råd av cheferna med tanke på sin över-
gång till arbetslivet och och sparrades i sin företagsverksamhet.

Den intensiva dagen kulminerade i en kvällstillställning i UF:s 
huvudsamarbetspartner SEB:s lokaler. Den trevliga kvällen gav 
ungdomarna möjlighet att träffa andra likasinnade unga och che-
ferna möjlighet att diskutera också med representanter för de 
andra organisationerna.

Tillställningen fick mycket positiv respons från både ungdo-
marna och cheferna. Dagen gav också cheferna nya synpunkter 
på arbetslivet genom unga ögon.

Kvällen före Job Shadow-dagen ordnade vi tillsammans med 
Manpower en #ReadyForWork-kväll för de unga, där de fick lära 
sig arbetslivskunskaper av experter. Manpower är Ung Företag-
samhet rf:s moderorganisation JA Worldwides globala samar-
betspartner.
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InTERnATIonELLA MÖTEn 
oCh GLADA nYhETER 
I BERLIn
I november hölls Global Leadership Conference i 
Berlin, där representanter för Ung Företagsamhet 
(Junior Achievement) från 75 länder på sex konti-
nenter deltog. Takorganisationen JA Worldwides 
och Ett år som företagare-programmets 100-års-
jubileumsår kulminerade i ett fem dagars semi-
narium, där 250 experter begrundade hur vi kan 
påverka framtiden. Teman var: unga, de följande 
hundra åren, världens framtid, lärande, globala för-
ändringar, lärarskap och förändringar i arbetslivet.

Ung Företagsamhet rf belönades igen med Model 
Organisation-priset för sin viktiga verksamhet för 
att stärka ungas företagsamhet, arbetslivsförmågor 
och ekonomikunskaper. Föreningen har fått samma 
pris även åren 2014, 2015, 2017 och 2018.

De årliga prisen delas ut av den europeiska takorga-
nisationen JA Europe, som med sin verksamhet årli-
gen når så många som fyra miljoner barn och unga 
i över 40 länder.

Verksamhetsledaren fick 
uppskattat uppdrag
UF:s verksamhetsledare Virpi Utriainen valdes till 
representant för JA Europe-länderna i organisatio-
nens ledningsgrupp. Virpi och Argiris Tzikopoulos 

från Grekland valdes till vice ordförande.

Bland UF-personalen riktades strålkastarljuset även 
på vår operativa chef Eemeli Alanne och vår utveck-
lingschef Inger Aaltonen. Båda fick erkänsla för fem 
års passionerat och resultatrikt arbete för barn och 
unga i Ung Företagsamhet rf.

Virpi Utriainen (mitten) tog emot Model Organisa-
tion Award i Berlin. Till höger JA Europes verkstäl-
lande direktör Caroline Jenner och till vänster Adam 
Warby, JA Europes styrelseordförande.

Inger Aaltonen och Eemeli Alanne som båda 
fick pris.

JA WoRLDWIDE-nÄTVERKET

nGo Advisor 7:e plats
JA Worldwide valdes 2020 med på Top 
500 NGO Advisor-listan. Vårt globala 
nätverk kom på sjunde plats.

NGO Advisor är en oberoende mediaor-
ganisation i Geneve som undersöker och 
bedömer ideella organisationers inno-
vationer, effekt och administration och 
betonar nya idéer och god praxis.

JA USA 
107 lokala kontor
4,7+ miljoner lärandeupplevelser
36,9+ miljoner timmar kontakt
247 000+ frivilliga
1 600+ JA-anställda
139 800+ lärare och utbildare
21 500+ skolor

JA AMERICAS
30 medlemsländer/områden
1,3+ miljoner lärandeupplevelser
28,9+ miljoner timmar kontakt
40 700+ frivilliga
465+ JA-anställda
29 500+ lärare och utbildare
18 000+ skolor

JA EURoPE
41 medlemsländer/områden
4,2+ miljoner lärandeupplevelser
111,9+ miljoner timmar kontakt
138 000+ frivilliga
880+ JA-anställda
142 900+ lärare och utbildare
45 600+ skolor

JA ASIA PACIFIC
17 medlemsländer/områden
1,2+ miljoner lärandeupplevelser
11,4+ miljoner timmar kontakt
29 900+ frivilliga
170+ JA-anställda
19 400+ lärare och utbildare
9 900+ skolor

JA AFRICA
14 medlemsländer/områden
255 800+ lärandeupplevelser
4,1+ miljoner timmar kontakt
3 100+ frivilliga
125+ JA-anställda
1 600+ lärare och utbildare
1 400+ skolor

InJAZ AL-ARAB/ JA MEnA
14 medlemsländer/områden
451 400+ lärandeupplevelser
3,5+ miljoner timmar kontakt
14 000+ frivilliga
270+ JA-anställda
4 700+ lärare och utbildare
4 500+ skolor

Junior Achievement är den största 
organisationen i världen som erbju-
der företagsamhets- och konsu-
mentfostran för unga. Nätverket 
når årligen över 12 miljoner elever 
i 115 länder.
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MInIFÖRETAGARnA-SAMARBETE 
MED VILLMAnSTRAnD
Från och med hösten 2019 har alla femteklassister i 
Villmanstrand fått delta i Miniföretagarna-program-
met i sina skolor. Staden satsar på mångsidig före-
tagsamhetsfostran och även universitetet har börjat 
samarbeta med Miniföretagarna.

Villmanstrand stad och LUT-universitetet har skapat 
en gemensam UNIORI-utbildningshelhet som hör till 
skolornas läroplan på alla skolstadier. I lågstadierna 
innehåller helheten ett tema kring Hållbar affärs-
verksamhet och hållbart företagande, som genom-
förs i Miniföretagarna-programmet på åk 5.

– Miniföretagarna var ett logiskt val för företagsam-

hetsfostran. Man behöver inte alltid hitta på och 
utveckla egna koncept, konstaterar LUT Junior Uni-
versitys koordinator Kati Koikkalainen.

Som ett resultat av samarbetet utarbetades en ny 
version av Miniföretagarna-programmet med tanke 
på hållbar affärsverksamhet. Programmet fick två 
nya teman, och dessutom lade man till innehåll som 
anknyter till hållbarhet till existerande teman. Elev-
erna får begrunda ansvarsfrågor i sina miniföretag 
via dessa olika teman.

– Hela stadens och LUT:s strategier är väldigt gröna, 
vi talar ju om Finlands klimathuvudstad. Miniföre-

tagarna kan vara vägvisare i hållbar utveckling. De 
lär sig under programmet hur företag kan använda 
idéer som värnar om gröna värden, säger Koikkalai-

nen entusiastiskt.

Samarbetet med Villmanstrand stad och LUT-uni-
versitetet fortsätter under de kommande åren.

IVRIGA FÖRSÄLJARE 
ChARMADE PÅ oP
I början av december vimlade det av ivriga miniföre-
tagare i blå tröjor på Miniföretagarna-programmets 
samarbetspartner OP:s huvudkontor.

På julbasaren som ordnades i samarbete med OP 
i huvudkontorets lokaler fick elever från Laajalah-
den koulu i Esbo sälja produkter och tjänster som 
de utvecklat under Miniföretagarna-programmet. 
Kunderna var OP:s personal och andra som besökte 
basaren.

Miniföretagarna hade tillverkat en mängd olika pro-
dukter, bland annat varma och kalla drycker, bak-
verk, julkort, dekorationer, träföremål och badbom-
ber. De aktiva och ivriga miniföretagarna väckte 
uppmärksamhet på huvudkontoret och kommersen 
var livlig. Flera tiotals anställda hann trots en bråd 
arbetsdag stanna och prata med eleverna, fråga om 
deras produkter och företag och sporra dem vidare.

I Villmanstrand utbildades alla femteklassers lärare 
i Miniföretagarna-programmet och hållbar affärs-
verksamhet. 

SpaGang-miniföretagets 
företagare från Laajalah-
den alakoulu på julbasa-
ren i OP:s huvudkontor 
3.12.2019.

Många av OP:s anställda lade märke till hur väl mini-
företagarna beaktade olika betalningssätt. Flera 
företag gav utöver kontantbetalning möjlighet till 
mobilbetalning, vilket gjorde att affärerna sköttes 
effektivt med mobiltelefoner. Vid försäljningsbor-
den hördes många fina och lärorika diskussioner 
med OP:s anställda kring betydelsen av betalnings-
sätt och företagsekonomi.

Efter basaren, som varade i flera timmar, var mini-
företagarna trötta men synbart lyckliga. De hade 
fått träffa riktiga kunder, föra bra diskussioner, pre-
sentera och sälja sitt företags produkter och se hur 
ett riksomfattande företags verksamhet ser ut från 
huvudkontoret sett.

Julbasaren med OP upplevdes av båda parterna så 
framgångsrik att samma koncept kommer att uppre-
pas före nästa jul.

OPETTA JAN OPAS

Pikkuyrittä
jät-ohjelmassa 4.—6.-luokkalaiset perustavat oman pikkuyrityksensä ja myyvät suun-

nittelemiaan tuotteita ja palveluita oikeille asiakkaille oikealla rahalla. Oppitunneilla tutustutaan 

omiin vahvuuksiin, luovaan ideointiin, yrittä
jäasenteeseen, eri ammatteihin ja harjoitellaan ryh-

mässä toimimista — tekemällä oppien.

Esiopetus

   Alakoulu

Yläkoulu

Toinen aste

Korkea-aste

LAPPEENRANTA-PAINOS

1

PIKKUYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA
LAPPEENRANTA-PAINOS
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hAnDELSBAnKEn nY 
PARTnER
Ung Företagsamhet rf och Handelsbanken slöt ett 
samarbetsavtal i januari. Målsättningen med samar-
betet, som är en del av Handelsbankens företagsan-
svarsprogram, är att påverka ungas företagsamhet 
och främja en aktiv framtid för dem.

Ung Företagsamhet rf:s program i skolor förbättrar 
bevisligen barns och ungas arbetslivsfärdigheter, 
företagarattityd och kontroll av den egna ekonomin. 
Vår nya partner vill främja utvecklandet och spridan-
det av viktiga program för att stöda barn och unga i 
deras förberedelse för arbetslivets utmaningar.

– I Handelsbanken är ansvarsfullhet viktig i före-

tagskulturen. Våra och Ung Företagsamhet rf:s vär-
deringar går bra ihop. Vi vill vara med och stöda 
framtidens unga i företagsamhet: uppmuntra till 
innovativitet, hjälpa dem stärka sina arbetslivs- och 
ekonomikunskaper och beakta hållbar utveckling 
i sina affärsidéer, berättade Handelsbankens kom-
munikationschef Pirjetta Soikkeli.

Målgruppen för samarbetet är särskilt gymnasister 
och hållbara affärsidéer. Handelsbanken är samar-
betspartner i Våga vara företagsam-tävlingens final 
och väljer bland gymnasieföretagen i #kestäväidea-
kategorin ett UF-företag som får specialpriset Han-
delsbanken Signature Awards.

UnG FÖRETAGSAMhET 
LoCKADE PÅ EDUCA
Ung Företagsamhet rf vill främja medvetenheten 
om sin verksamhet också bland finlandssvenska 
lärare, pedagoger och andra inom utbildningssek-
torn. På Educa-mässan i januari presenterade sig UF 
första gången i svenskspråkiga kvarteret Hörnan, 
som är mässans finlandssvenska avdelning.

UF anser att alla Finlands barn och unga, obero-
ende av bakgrund, hemkommun eller skola, ska ha 
en jämlik möjlighet att lära sig arbetslivsfärdigheter, 
företagsamhet och ekonomi som en del av skolun-
dervisningen. Målet är att allt fler finlandssvenska 
barn och unga lär sig de förmågor och färdigheter 
som behövs för att klara sig i framtidens arbetsliv 
och samhälle.

De finlandssvenska stiftelserna Svenska kulturfon-
den, Svenska folkskolans vänner, Tre Smeder och 
Lisi Wahls Stiftelse för studieunderstöd stöder aktivt 
Ung Företagsamhet rf och ger oss konkreta möj-
ligheter att nå målet. På Educa-mässan kunde UF 
sprida medvetenhet om lärmodeller och redskap 
samt knyta kontakter till finlandssvenska skolor.

– Fint att Handelsbanken vill ge sitt stöd särskilt till 
unga som talar för hållbar utveckling, säger UF:s 
verksamhetsledare Virpi Utriainen och tackar Han-
delsbankens kommunikationschef Pirjetta Soikkeli 
(till vänster).

I diskussionen ”Learning by doing – hållbart 
lärande” deltog (till vänster) utvecklingschef Inger 
Aaltonen (UF), Ett år som företagare-programmets 
lärare Mathias Blom (Strömborgska skolan), Eli-
sabeth Mörk (Tegengrenskolan) och Tanja Ingelin 
(Kyrkslätts gymnasium) samt UF-ambassadör Oscar 
Löfqvist.

Det effektiva teamet på Österbottens regiontjäns-
ter: Nina Ingves, Inger Aaltonen och Karolina Wägar.

Förutom att Ung Företagsamhet rf hade en egen 
utställning ordnade vi också workshopar i anslut-
ning till ekonomisk läskunnighet. UF:s experter dis-
kuterade också med inbjudna gäster på podiet, bl.a. 
hållbart lärande och cirkulär ekonomi.

Handelsbankens Jukka Kuusala delar ut Signature-
priset i Våga vara företagsam-finalen 2020.
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VÅGA VARA FÖRETAGSAM-SEMIFInALER PÅ 14 oRTER
Semifinalturnén i Finlands största företagartävling 
för unga, Våga vara företagsam, kunde hållas i form 
av fysiska evenemang i början av året, innan coro-
naviruset orsakade specialomständigheter. Turnén 
började 30 januari i Tavastehus och finalister valdes 
till den landsomfattande finalen på sammanlagt 14 
orter.

I tävlingarna deltog i år cirka 460 nya övningsföretag 
som grundskolelever och andra stadiets studerande 
grundat under läsåret i sina skolor och läroanstal-
ter inom ramen för det långvariga Ett år som företa-
gare-programmet.

Vid mässevenemangen som hörde till semifinalen 
presenterade och sålde de unga företagarna sina 
produkter och tjänster. En jury som bestod av regio-
nala företagare och proffs inom näringslivet valde 
och belönade de bästa, som också gick vidare till 
finalen i april. De olika jurygrupperna vid semifinal-
turnén bestod av sakkunniga från regionala företa-
garorganisationer samt personal från OP.
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MooMIn ChARACTERS 
BLEV UF:S nYA VÄn
PÅ VÄnDAGEn

Läsande och företagande i fokus

På vändagen meddelade Moomin Characters och Ung 
Företagsamhet sitt nya partnerskap. De färska samar-
betspartnerna delar uppfattningen att barn och unga 
behöver stöd och möjligheter att släppa loss, använda 
och utveckla sin kreativitet.

Moomin Characters verkställande direktör Rol-

eff Kråkström framhöll att samarbetet med Ung 
Företagsamhet rf utgör en del av Moomin Charac-
ters långsiktiga fokusering på barn och unga: – Vi 
ser fram emot samarbete på lång sikt där vi sparrar 
unga i kulturföretagande och samtidigt ökar intres-
set för läsande och litteratur.

I Våga vara företagsam-finalen prisbelönas årli-
gen de bästa UF-företagen. I april delades priserna 
i den landsomfattande företagartävlingen ut vid 
finalen, som undantagsvis ordnades på nätet. Att 
komprimera det legendariska tvådagarsevene-
manget till ett två timmars webbevenemang gjorde 
arrangörerna nervösa, men det lyckades över för-
väntan. Programmet hade cirka 600 följare på lin-
jerna och sändningen fick drygt 2 000 visningar 
medan den pågick. – Det var fint att se att många 
faktiskt följde med programmet från början till slut 
och hurrade där hemma när vinnarna presentera-

des. En stor del av de unga deltog från olika delar 
av Finland som en del av skoldagen under ledning 
av sina lärare i företagsamhetsfostran, berättade 
evenemangets producent Mireka Kantola. Att pro-
grammet ordnades via nätet ändrade inte tävling-
ens karaktär eller de ungas möjligheter att lära sig 
och utveckla sitt företag.

Första priserna till Ylöjärvi och 
Åbo
Juryn bedömde i finalen både UF-företagets verk-
samhet och lärprocessen under Ett år som företa-
gare-programmet. Priser delades ut i 11 kategorier. 
Bland företagen från grundskolan och andra sta-
diet valdes till EM-tävlingen Jalo NY från Ylöjärven 
lukio, som tillverkar ekologiska rosetter. På högsko-
lenivå vann A.I.M Tracking NY från Åbo, vars avsikt 
är att utveckla en tjänst för realtidsföljning av bat-
teridrivna verktyg i byggbranschen.

Miniföretagarvinnaren från 
Esbo
Till bästa miniföretag valdes företaget SpaGang 
från Laajalahden koulu i Esbo. Företaget tillverkar 
med ansvarsfulla metoder badbomber, kex, te och 
bivaxomslag för avslappning i hemmet. Målfärgs-
tillverkaren Teknos, som är UF:s samarbetspart-
ner, gav ett hedersomnämnande åt miniföretaget 
Puupäät från Karleby för deras ihärdighet.

Vaasa Littfest Vasa-arbetsgruppen samlades första gången i maj 2020. Elever och en lärare från Vasa Gymnasium 
och till vänster Moomin Characters producent Johanna Stenback. Största delen av evenemanget planerades på 
distans via digitala plattformar.

Ung Företagsamhet och Moomin Characters vill 
inspirera unga att läsa och utveckla ett livslångt 
intresse för litteratur.

Det färska samarbetet kommer att under första året 
ge unga en möjlighet att arbeta som ”kulturföreta-
gare”. Ungdomarna skapar bl.a. ett eget evenemang, 
Genom ungas ögon – Nuorten silmissä, i samband 
med Vaasa Littfest Vasa-litteraturfestivalen, där de 
producerar och modererar författardiskussioner.

UF:s Virpi Utriainen gläder sig över samarbetet: – 

När vi öppnar den kreativa branschen för de unga 
och visar hur man kan vara företagare inom kultur-
branschen, utvecklar ungdomarna samtidigt vik-

tiga arbetslivsfärdigheter som kommunikations- och 
samarbetsförmåga.

Våga vara företagsam-tävlingens och UF:s 
samarbetspartner delade också ut ett antal 
Signature- och andra priser åt de unga 
företagarna.
• Kuntarahoitus #Huomisentekijät-priset   

Momo’s Bubbles NY, Uleåborgs internationella skola, 
Uleåborg

• Handelsbanken Kestävä Idea-priset    
Rebike Jkl NY, Jyväskylän Lyseon lukio, Jyväskylä

• Fennia Tekijöiden Takana-priset    
Satuko Design NY, Etelä-Savon ammattiopisto, S:t Michel

• Elo Unelmat Elossa-priset     

A.I.M Tracking NY, Åbo yrkeshögskola & Åbo universitet, 
Åbo

• Taaleri Luola

1. Förstaplats: Rebike Jkl NY, Jyväskylän Lyseon lukio, 
Jyväskylä

2. Andraplats: Jalo NY, Ylöjärven lukio, Ylöjärvi

3. Tredjeplats: A.I.M Tracking NY, Åbo yrkeshögskola & 
Åbo universitet, Åbo

• OP Yrittämisen Arvoinen Idea-priset    
Satuko Design NY, Etelä-Savon ammattiopisto, S:t Michel

• SEB Care for Ambition-priset      
Jalo NY, Ylöjärven lukio, Ylöjärvi

• EIT RawMaterials Kiertotalousinnovaatio-priset  
 A.I.M Tracking NY, Åbo yrkeshögskola & Åbo universitet, 

Åbo

Andra priser

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

Årets Miniföretag 2020, SpaGang, och 
miniföretagarnas lärare.

VÅGA VARA FÖRETAGSAM-
FInALEn



 

 

 

 

 

TASAVALLAN PRESIDENTIN ONNITTELUKIRJE 

 
 
 

Jalo NY, Ylöjärven lukio 
 

Anselmi Koivunen, Milana Itäpää, Elmo Pyykkö ja Veikka Kukko 
 

Parhaat onnittelut voitostanne Uskalla Yrittää 2020 -finaalissa! 
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Sauli Niinistö 
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Jenni Haukio 
Tasavallan presidentin puoliso 
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FRÅn FInLAnDS VÅGA VARA FÖRETAGSAM-FInAL 
TILL EURoPAMÄSTERSKAPEn
Vinnarna i Våga vara företagsam-finalen gick vidare till europa-
mästerskapet. Även EM ordnades i år på distans. Vinnarteamet i 
grundskolans och andra stadiets final, Jalo NY, fick representera 
Finland i JA Europe Company of the Year-tävlingen och högre sta-
diets vinnare A.I.M Tracking NY fick tävla i JA Europe Enterprise 
Challenge-tävlingen. Före tävlingarna sparrades ungdomarna av 
Euroclears kommunikationsdirektör Pekka Iso-Somppi.

Jalo nY representerar på distans i 
Portugal
I Company of the Year-tävlingen i Portugal representerades Fin-
land av Jalo NY från Ylöjärven lukio. Jalo NY tillverkar kvalitets-
rosetter av återvunnet material på ett ansvarsfullt sätt och sys-
selsätter långtidsarbetslösa. I tävlingen utvärderades UF-före-
tagens årsrapport, en två minuters investor pitch-video, en 30 
sekunders reklamvideo, en virtuell mässavdelning och domarnas 
intervjuer. Första pris gick till Bubbles från Danmark. Företagets 
affärsidé var en ljudserver utvecklad för att hjälpa elever med 
ADHD genom att underlätta deras kommunikation med lärarna.

A.I.M. Tracking NY.

Juryns ordförande João Pedro Tavares skickade föl-
jande hälsning till alla team som deltog i tävlingen:
– Vi tillbringade denna vecka med Europas kom-

mande ledare [hänvisar till de tävlande]. Vi tyckte 
verkligen mycket om det vi såg under dessa dagar. 
Ni tycker inte bara om det ni gör, ni älskar det. Ni 
driver era företag med passion och positiv energi. Ni 
gjorde stort intryck på domarna under dessa dagar.

A.I.M. Tracking nY:s 
distanstävlingsresa till 
Grekland
Enterprise Challenge-tävlingen för högskolestadiet 
arrangerades det här året i Grekland, även den vir-
tuellt. JA Europe Enterprise Challenge samlar Euro-
pas bästa studerandeföretag på högre stadiet. Före-
tagen utvärderas i fråga om hur de producerar eko-
nomiskt, socialt och kulturellt värde samt hurudan 
tillväxtpotential de har.

Garner, som deltog i tävlingen, tyckte att det bästa 
med EM var de tävlandes samhörighetskänsla och 
att tävlingen överhuvudtaget kunde ordnas. Garner 
hade gärna deltagit i tävlingen på ort och ställe om 
det varit möjligt.

– Jag förvånades över hur bra vi-anda alla tävlande 
hade, fast vi träffades första gången via videosam-

tal. Ett stort tack till organisatörerna för att de ord-

nade möjlighet för teamen att diskutera fritt och 
startade diskussionen väldigt bra, säger Garner.

Republikens presidents gratulations-
brev till Jalo NY. Jalo NY (nedan).

I år gick vinsten i Enterprise Challenge-tävlingen till 
UF-företaget AID4ALL från Cypern. AID4ALL erbju-
der en produkt för hörselskadade med syftet att 
ersätta hörselsinnet med känselsinnet och genom 
det underlätta idrott. Båda EM-tävlingarnas vinnar-
företag fokuserade alltså på att förbättra jämlikhe-
ten och visade väldigt god problemlösningsförmåga.

Även om Jalo NY och A.I.M Tracking NY den här 
gången inte placerade sig på prispallen i EM-tävling-
arna har de säkert nytta av sin internationella erfa-
renhet i fortsättningen.

CoRonA nEWS

UF gjorde ett digihopp och a
rbetet gick smidigt tack vare 

samarbetet med HP.

CoRonA nEWS

Våga vara företagsam-finalen hölls 
på webben och sändningen hade 

över 2 000 visningar!
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ÅRETS UF-LÄRARE FRÅn 
VIRDoIS, KoTKA oCh 
BJÖRnEBoRG

Ung Företagsamhet rf vill lyfta fram lärarnas roll i före-
tagsamhetsfostran genom att belöna och tacka UF-
lärarna. Aktiva lärare genomför långsiktig företagsam-
hetsfostran i skolorna och uppmuntrar unga att öva 
företagarfärdigheter. Läsåret 2019-20 belönades tre 
lärare. De belönade lärarna är ivriga att hitta elever-
nas förmågor och styrkor och vill främja en kultur med 
lärande genom att göra och företagarattityd i sina läro-
anstalter.

I år samlade Ung Företagsamhet rf förslag direkt från 
fältet. En expertjury valde bland kandidaterna tre 
lärare som fick äran att bli Årets UF-lärare 2020. Till 
vinnare valdes Tarja Manner från Tampereen seudun 
ammattiopisto Tredu i Virdois, Sanna Sirola från Kar-
hulan lukio i Kotka och Heikki Honkanen från Lyseon 
koulu i Björneborg.

VIChTIS ÅRETS MInIFÖRE-
TAGARnA -KoMMUn 2020

Vichtis belönades som årets Miniföretagarna-kom-
mun vid Miniföretagarna-finalen i april. Ung Före-
tagsamhet rf belönar årligen en kommun som aktivt 
främjat spridningen av Miniföretagarna-program-
met, stöttat lärarna i deras arbete och samarbetat 
mångsidigt med olika intressentgrupper i sin region.

Vichtis har varit med i Miniföretagarna-programmet 
sedan dess början år 2015. Skolorna har aktivt tagit 
med programmet i sin verksamhet och ordnat fan-
tastiska avslutande höjdpunkter runt om i kommu-
nen. Det intensiva samarbetet mellan skolorna, kom-
munen, Vihdin Yrittäjät ry och flera aktiva företagar-
faddrar är ett lysande exempel för andra kommuner.

Det fanns miniföretagare i alla Vichtis kommuns 
grundskolor 2020. Miniföretagarna har blivit ett 
program som många barn i Vichtis ivrigt ser fram 
emot flera år i förväg.

Under åren har miniföretagare från Vichtis fått delta 
i den landsomfattande Miniföretagarna-finalen, vara 
med i Tians nyheters ”loppukevennys”, tala på Fin-
landiahusets huvudscen och träffa republikens pre-
sident.

Tarja Manner, Tampereen 
seudun ammattiopisto Tredu, 
Virdois.

Sanna Sirola, Karhulan 
lukio, Kotka.

Heikki Honkanen,  Porin Lyseon koulu, 
Björneborg.

Vichtis Miniföretagarna-faddrar Mikko Mäki-Rah-

kola och Laura Syrjälä berättar att det i kommunen 
finns företagarvänliga lärare och elever som haft 
endast positiv feedback att komma med om pro-
grammet. Programmet ger efterlängtat innehåll och 
omväxling i en traditionell skoldag.

Programmet ger elever och lärare en inblick i före-
tagande och det lokala näringslivet. Genom samar-
bete får barnen också viktiga arbetslivserfarenhe-
ter. Från och med hösten 2019 genomför alla Vichtis 
femteklassister programmet Miniföretagarna som 
en del av undervisningen och utvecklar produkter 
eller tjänster åt riktiga kunder. Pengar har samlats in 
bland annat till klassutfärder. Elevernas företag har 
genom åren producerat handarbeten, konst, bak-
verk, återförsäljning av produkter, glada blomkru-
kor, käpphästar för alla smaker, reflexer och till och 
med självgjorda beten.

Miniföretagarna-programmet ordnas i alla Vichtis 
lågstadier även i fortsättningen. Man försöker för-
djupa samarbetet med företagsvärlden och mellan 
skolorna ytterligare och samtidigt öka samhörighe-
ten i elevernas vardag.

CoRonA nEWS

UF-digimaterialpaketen var till hjälp 
för lärare under coronavåren.

CoRonA nEWS

Huvudsamarbetspartnern Danske 
Banks och UF:s Koll på ekonomin-

turné flyttades till våren 2021. Målet 
är att alla ska ha ekonomisk sinnesro 

(#taloudellinenmielenrauha).

CoRonA nEWS

Evenemanget på internationella 
kvinnodagen som skulle ordnas i mars 
med Citi kunde inte hållas, men vi har 

en bra plan för nästa år!

Tomi Rytkönen

Nuori Yrittäjyys ry

Virpi Utriainen

Nuori Yrittäjyys ry

VUODEN PIKKUYRITTÄJÄT
-KUNTA 2020

Helsingissä 23.4.2020

VIHDIN KUNTA
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FRAMGÅnGEn I ETT ÅR SoM FÖRETAGARE-PRoGRAMMET LEDDE 
TILL STUDIER I EKonoMI

Aatu var aktiv företagare under gymnasietiden och 
deltog i flera av Ung Företagsamhet rf:s program. 
Under första året i gymnasiet deltog han i Ung Före-
tagsamhet rf:s Central Baltic Enterprise without 
Borders-projekt (CBEwB), där unga grundade riktiga 
företag för ett läsår i multinationella team. Abso-
lutArma såg dagsljuset i november 2017 och Aatu 
valdes till verkställande direktör. Idén var att låta 
tillverka och sälja kamouflagedräkter av M05-tyget 
som fått kultrykte och som försvarsmakten just fri-
gjort för civilbruk. Aatu och resten av teamet ska-
pade bl.a. en produktionskedja mellan Finland och 
Lettland för tillverkning av kamouflagedräkterna. 
Vid en mässa för unga företagare i Stockholm i maj 
2018 belönades Aatu som bästa försäljare. I hem-
landet deltog AbsolutArma i Yritys Hyvä-tävlingen 
där de vann designutmaningen samma vår.

Aatu sålde senare företagets affärsverksamhet åt 
Etelä-Hämeen Reserviläispiiri. Tidigare UF-företag 
som Aatu Pulkkinen varit aktiv i var Järkkäysjätkät 
och Hottisgrilli. Aatu deltog i Ett år som företagare-
programmet tre gånger på olika skolstadier. Han har 
också tre gånger fått skugga toppchefer under Job 
Shadow-dagen.

Studier vid Aalto har länge varit Aatus dröm. Efter 
att ha kollat Aalto-universitetets möjligheter och 
träffat studerande därifrån är Aatu övertygad om 
att Aalto är precis den gemenskap där han vill stu-
dera och växa som företagare och människa.

Aatu ser sig själv som företagare i framtiden, 
antingen som ägare eller som delägare i en företa-
garaktig roll. Han njuter av att få påverka och känna 
att det han gör har konkret betydelse. Företagaratti-
tyden ”utan resultat är lönen noll, så det är bäst att 
det blir resultat” har inpräntats i Aatu genom erfa-
renhet. Vid Aalto tänker han från och med hösten 
2021 aktivt öka och fördjupa sitt kunnande och sina 
nätverk inom ekonomi.

Zacharias Åstrand tog studenten vid Jakobstads 
gymnasium våren 2020. Han deltog i Ett år som 
företagare-programmet under läsåret 2018-2019 
och grundade företaget Kahvipöllö. Kunderna fick 
beställa specialkaffepaket av hög kvalitet direkt hem 
från små rosterier runt om i Finland. Kahvipöllö val-
des till bästa företag i Österbottens Våga vara före-
tagsam-semifinal. I den landsomfattande finalen 
vann Zacharias första pris i kategorierna ”bästa mäs-
smonter” och ”bästa ensamföretagare”. Den andra 
kategorin fastställde domarna först under finalda-
gen när de såg hur fantastiskt Zacharias pitchade för 
sitt företag. Största delen av finalistföretagen sköts 
av flera unga, men Zacharias hade redan från början 
velat skapa sitt företag själv.

Sedan våren 2020 har man kunnat söka till Han-
ken också på basis av särskilda meriter. Sökanden 
ska vara framgångsrik på hög nivå utanför sina stu-
dier, till exempel inom företagande eller idrott. Han-
ken hade reserverat 8 sådana studieplatser den här 
våren. I slutet av maj fick Zacharias veta att han 
kommit in på Hanken och då skrev han genast till 
UF: – Ett verkligt bevis för hur långt Ung Företag-
samhet kan ta en!

Zacharias berättar att han länge drömt om att en 
dag kunna skapa sin egen arbetsplats och att leda 
ett framgångsrikt företag. – Jag hoppas att studi-
erna vid Hanken ger mig de behövliga verktygen för 
det här.

Zacharias tvivlar inte en sekund på att han kom-
mer att bli företagare i framtiden. Under Ett år som 
företagare-programmet fick han prova på företa-
gandets möjligheter och fördelar via sitt UF-företag 
och märkte att det långvariga företagarprogrammet 
passade honom.

Zacharias anser att den företagsamhetsfostran som 
ges i skolan är väldigt viktig. Företagarstudierna ger 
eleverna möjlighet att i praktiken prova det de lärt 
sig i skolan och använda sin allmänbildning.

– UF gav mig en miljö där jag vågade lämna min 
bekvämlighetszon och testa helt nya saker. Jag 
vågade göra det för att fokus i Ett år som företa-

gare-programmet aldrig var på resultatet, utan på 
själva resan mot resultaten.

Förra läsåret var Zacharias UF-ambassadör i Öst-
erbotten. Han besökte högstadier, gymnasier och 
yrkesskolor för att inspirera unga till företagarstu-
dier genom att berätta om sina egna erfarenhe-
ter och vad han lärt sig. Också den här uppgiften 
skötte Zacharias professionellt och självständigt, 
vilket ytterligare utvecklade hans viktiga färdighe-
ter, till exempel organisationsförmåga, flexibilitet, 
tidshantering och framför allt sociala färdigheter. 
Han antog också utmaningen att ta ett ännu längre 
kliv utanför sin bekvämlighetszon genom att börja 
hålla föredrag och inspirationsanföranden på finska 
i finskspråkiga skolor!

På sommaren fick vi glada nyheter av två av våra alumner. De blev antagna till högskole-

studier utan inträdesprov tack vare sina meriter i Ung Företagsamhet-program och som 

företagare. 

Aatu Pulkkinen kom in på Aalto-universitetets ekonomiutbildning linje bland dem som 

får en studieplats på basis av särskilda meriter. Den unge mannen kunde rycka in i militä-

ren med lätt hjärta i vetskapen om att studieplatsen väntar i Helsingfors efteråt. Zacha-
rias Åstrand kom på motsvarande sätt in på Hanken tack vare särskilda meriter och glä-

der sig över hur långt man kan komma via UF-erfarenheter.
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UnG FÖRETAGSAMhET-nÄTVERKETS FEnoMEnALA TILLVÄXT
Ung Företagsamhet rf:s nationella kontor ligger i Böle i Helsingfors, men 
under det senaste året har regiontjänsterna spridit sig med fart i hela Finland. 
Under det senaste verksamhetsåret fick det nationella kontoret 9 regionkon-
tor till sitt stöd, med 1-3 anställda beroende på regionen.

UF:s två första regionkontor öppnade i september för ett år sedan i Öster-
botten och Birkaland. Modellen för regional spridning kom från de övriga 
nordiska länderna där verksamheten sköts på en mer regional nivå. I Fin-
lands modell ansvarar det nationella kontoret för verksamheten som helhet, 
programutveckling och marknadsföring, medan regionkontoren fokuserar på 
nätverkande och att stöda lärare och pedagoger på lokal nivå.

Vi bad de rätt färska regionaktörerna berätta om sitt arbete och
UF:s verksamhet:

Vad är mest inspirerande i ditt arbete?

Vilket är din favorit bland UF-programmen och varför?

Miniföretagarna! Jag har fått 
jobba med det själv i rollen 
som lärare och se hur det 

entusiasmerar barnen och får dem att 
modigt prova på allt möjligt, sträva 
mot sina mål och lära sig viktiga saker 
om sig själva. Det fina är att man i pro-
grammet gör saker tillsammans och 
tar med också människor utanför sko-
lan. Jag önskar att alla barn skulle få 
delta i programmet!

Kati Levola
Satakunta regiontjänster

Det var ett svårt val! Koll på ekonomin 
kommer jag först att tänka på, på grund 
av dess innehåll. Jag hör och följer många 

diskussioner bland vuxna om hantering av livet och 
ekonomin. I diskussionerna märks tydligt hur vi alla 
hade mått bra av att redan i skolan lära oss grun-
derna till att förstå vår egen ekonomi och ekono-
miska alternativ. Dagens beklagansvärda trender, 
till exempel skuldsatthet bland unga och ’andra 
generationens arbetslöshet’ är alarmerande tecken 
på brist på sådan förståelse. Jag älskar tanken att vi 
ökar de ungas möjligheter att påverka 
sitt liv och sin framtid oberoende 
av deras utgångsläge!

Noora Bergroth
Birkalands regiontjänster

Vilka är dina största framgångar i regionverksamheten?

I Södra Kymmenedalen har vi en 
lång tradition inom företagsamhets-
fostran. Lärare i Kotka-Fredriks-

hamnsområdet har varit med ’från början’ och 
utbildat sig till företagsamhetsfostrare och 
genomfört sådan fostran på många olika sätt 
i sina daghem, skolor och läroanstalter. Resan 
har varit lång för att komma hit där vi är nu; vi 
har lyckats etablera verksamheten och vi har 
Ung Företagsamhet rf:s regionkontor i Kym-
menedalen! Projekten definierar inte vår verk-
samhet, till exempel åtgärder 
och målgrupper, utan vi kan 
fokusera på det väsentliga.

Maarit Koverola
Kymmenedalens regiontjänster

För två år sedan hade jag en dröm 
som jag presenterade för verksam-
hetsledaren: vi borde ha ett eget 

Ung Företagsamhet rf-regionkontor i Öster-
botten och flera regionkontor kunde grundas 
i Finland enligt nordisk modell. Två år senare 
har Österbottens regionkontor funnits i ett år 
och vuxit till ett team med tre personer. Nu i 
augusti 2020 har vi sammanlagt 9 region-
kontor i Finland. Min dröm blev verklighet! 
Jag är stolt och glad över att få vara med när 
verksamheten växer och utvecklas.     

Inger Aaltonen

chef för regionnätverket
Österbottens regionkontor

Jag lär mig något nytt varje 
dag! Det är trevligt att få utbild-
ning och lära av andra regio-

nala aktörer. Men det bästa är ändå sam-
arbetet med ungdomarna vid olika UF-
evenemang.

Jari Ukkonen

Norra Savolax regiontjänster

I det här arbetet möter man 
många entusiastiska och krea-
tiva människor, både barn, 

unga och vuxna. När jag ser så många 
styrkor och hur fint de används vill jag 
söka efter nya kompetensområden i mig 
själv också.

Minna Tuukkanen

Kouvola regiontjänster

Jag vill främja barns och ungas välmående i stort. Jag hoppas att alla barn får 
jämlika möjligheter till mångsidigt lärande och till att hitta sina styrkor när de får 
lära genom att göra. Det är inspirerande att hjälpa lärare att 

hitta metoder att genomföra det här.

Sanna Räty
Norra Karelens regiontjänster
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STYRELSEn STÖDER 
VERKSAMhETEn
Ung Företagsamhet rf:s styrelse består av sakkunniga 
från flera områden i näringslivet. Styrelsen samman-
trädde åtta gånger under perioden 2019-2020. Ett cen-
tralt tema i styrelsearbetet har varit att stöda tillväxten 
och att utarbeta goda förvaltningsprocesser med hjälp 
av Roschier. Styrelsemedlemmarna är årligen med i 
föreningens olika evenemang, till exempel Våga vara 
företagsam-finalen och Job Shadow-dagen.

Styrelsens medlemmar
•  Kari Laukkanen (ordf.)
• Kari Björklöv, Fennia (v. ordf.)
• Camilla Laitinen, SEB
• Jyri Lindén, Nordic Business Forum
• Emma-Stina Vehmanen, Miltton Networks
• Tarja Kallonen, Finans Finland

• Johanna Flythström, Roschier

• Teemu Kokko, Haaga-Helia

• Aicha Manai, Företagarna i Finland rf

• Susanna Kallama, Nyföretagarcentralerna i Finland rf

• Joni Tikkanen, Elo

• Kati Lehesmaa, Taaleri

Kati Lehesmaa på Taaleri och ungdomarna Urho Rytsä och Henri Pälkäs under Job Shadow-dagen 2019.

AALTo-SAMARBETET GÅR 
FRAMÅT MED SToRMSTEG
Ung Företagsamhet och Aalto-universitetet har 
stärkt sitt samarbete under det gångna läsåret. 
Hösten 2019-2020 hölls den första kursen som ord-
nades av Ung Företagsamhet rf och Aalto-univer-
sitetet. Pilotkursen hette Työelämän mentorointio-
saaminen och planerades tillsammans med arbets-
livsexpert Niina Pitkänen på Teaching Lab. I kursen 
deltog 18 studerande vid Aalto-universitetet och 50 
gymnasister från Kyrkslätt och Helsingfors. Kursen 
lyckades väl och fortsätter hösten 2020.

Samarbete har också initierats med Aalto-univer-
sitetets språkcenter. Tanken är att utnyttja UF:s 
svenska material i företagsamhetsfostran som en 
del av undervisningen i svenska. En första Ung Före-
tagsamhet-helhet på 15 timmar tas i bruk vid uni-
versitetet hösten 2020 i svenskundervisningen.

Våren och sommaren 2020 ordnades också två lyck-
ade innovationsläger för gymnasister tillsammans 
med Aalto Junior. I maj arrangerades ett gymnasist-
läger som fokuserade på företagande, där man för-
sökte svara på behoven efter coronavårens speci-
ella förhållanden. I samarbete med Etu-Töölön lukio, 
Vihdin lukio och Aalto organiserade Ung Företag-
samhet rf ett 24 timmars webbläger med syftet att 
uppmuntra över 80 gymnasister att utveckla egna 
affärsidéer.

Studerandena lärde sig om försäljning och gruppar-
bete, problemlösning och uppträdande. Det inter-
aktiva grupplärandet var nyckeln till att lägret upp-
levdes så lyckat.

I juni, bara en vecka efter att sommarlovet börjat, 
ordnades ett nytt läger för gymnasister, av vilka 
många blivit utan sommarjobb. Fyradagarslägret 
hölls på webben och hade ett tjugotal deltagare 
från 13 gymnasier, från Uleåborg till Helsingfors.

Gymnasisterna delades i början av veckan in i fyra 
team. Teamens strävan var att bygga en egen före-
tagsidé med grund i hållbar utveckling och göra en 
affärs- och marknadsföringsplan för företaget, en 
företagspresentation samt en webbplats eller en 
reklamvideo. Det gemensamma programmet inne-
höll inspirerande tal om bl.a. utvecklande av affärs-
idéer och företagande i tuffa verksamhetsmiljöer. 
Ungdomarna fick också pitcha på engelska för yrkes-
investerare.

Gymnasisterna sade att de lärt sig grupparbetsfär-
digheter under den intensiva veckan och upptäckt 
bra sätt att komma på nya idéer. Positiva erfarenhe-
ter som lyftes fram var att de mött nya människor 
och lärt sig om företagande.

Det mest positiva var att bli bättre på grupparbete och att 

överträffa sig själv. Jag kunde prova på nya saker eftersom 

lägret var på distans. Lägret lärde mig mer om teamarbete 

särskilt under press och brådska. Ledarna var också trevliga 

och sporrande. Lägret överträffade helt mina förväntningar 

på ett positivt sätt.

FEEDBACK FRÅn STUDERAnDE:

CoRonA nEWS

Suomi Areena och Taaleriluola, 
som  planerades tillsammans med 
huvudsamarbetspartnern Taaleri, 

flyttades, men vi ses nästa sommar igen!



Vår verksamhet främjar barns och ungas förmågor inom företagsamhet, 

arbetsliv och ekonomi. vi utgör en samarbetslänk mellan läroanstalter, 

beslutsfattare, företagslivet och unga.

SAMARBETSPARTnERS
Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Stiftelser

Nätverkspartners Institutionella samarbetspartners

ungforetagsamhet.fi


