Suomen merkittävin nuorten yrittäjyyskilpailu saapuu Kymenlaaksoon!
Alueen nuorten, 15–24-vuotiaiden perustamia NY-yrityksiä esillä torstaina virtuaalisessa Uskalla yrittää semifinaalissa!
Suomen merkittävin nuorten yrittäjyyskilpailu Uskalla Yrittää -semifinaalit toteutuvat tänä vuonna
upeassa virtuaaliympäristössä, jossa nuoret NY-yrittäjät pääsevät esittelemään Vuosi yrittäjänä ohjelmassa perustamiaan yrityksiä virtuaalisilla messupisteillä. Täysin uusi toteutustapa mahdollistaa
yrittäjyydestä kiinnostuneille kävijöille messuvierailut yli maakuntarajojen, ja nuoria tulevaisuuden
lupauksia pääsee kannustamaan vain yhdellä klikkauksella! Yhdeksän tapahtumaa kattavalla
semifinaalikiertueella ovat vuorossa Kymenlaakson nuoret torstaina 25. helmikuuta.
Alueellinen semifinaali järjestetään 25. helmikuuta klo 12:00 – 15:30 virtuaalisena tapahtumana, jonne
ovat tervetulleita kaikki yrittäjyydestä ja alueen elinvoimasta kiinnostuneet. Tapahtuman alkupuolella
nuoret esittelevät messuvieraille yrityksiään virtuaalisilla messupisteillään ja vastailevat videoyhteydellä
tuomariston kysymyksiin. Semifinaalin kruunaavat Thomas Halloranin (Ikimedia) inspiraatiopuheenvuoro ja
alueen parhaiden NY-yritysten palkitseminen tapahtumalavalla suorana live-lähetyksenä. Mukana
semifinaalissa on 20 NY-yritystä, joita yläkoululaiset, lukion ja ammatillisen 2. asteen opiskelijat ovat
perustaneet Vuosi Yrittäjänä -kurssin aikana harjoitellakseen yrittäjyys- ja työelämätaitoja käytännössä.
Tutustu yrityksiin etukäteen https://uskallayrittaa.fi/kymenlaakso-etela-karjala/
NY-yritysten liikeideat vaihtelevat tänä vuonna käsintehdyistä tuotteista metsähoito- ja raivaustöihin, Indiepelin kehittämisestä valokuvauspalveluihin, kertoo Maarit Koverola, Nuori Yrittäjyys ry:n Kymenlaakson
aluepäällikkö ”Erityisesti iloitsen tänä vuonna kiertotalouden ja kestävän kehityksen eri osa-alueiden
näkymisestä NY-yritysten tuote- ja palveluideoissa, jonka uskoisin kiinnostavan myös alueemme
yrityskenttää sekä NY-yritysten asiakkaita. Esimerkiksi GardenFly NY valmistaa puutarhakoristeita
kierrätysmateriaaleja hyödyntäen ja Pyörä-äijät NY kunnostaa vanhoja polkupyöriä huippukuntoon ja myy
eteenpäin asiakasystävälliseen hintaan. Myös kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus nousee
yritysideoissa vuosi vuodelta enemmän esille. Nuoret haluavat auttaa toisia.”
”Kun nuoret pääsevät tekemään itse, ja kokeilemaan yrittäjyyttä jo opintojen aikana turvallisissa
olosuhteissa, he kokevat tekemisen kautta merkityksellisyyttä ja ehkä motivoituvat opiskelemaan
enemmän. Myös tiimissä tehtävät hommat kannustavat enemmän, kuin yksin pakertaminen.”
Tänä vuonna opettajien rooli opiskelijoiden motivoimisessa on ollut keskeinen, kun Uskalla Yrittää –
semifinaali järjestetään virtuaalisena eikä perinteisenä kauppakeskus Pasaatin messutapahtumana.
”Korona-tilanne on taatusti hankaloittanut monella tavalla opetusta kouluissa. Nostan hattua
huippuosaaville ja kokeneille yrittäjyyskasvatuksen opettajille, jotka ovat tässä haasteellisessa tilanteessa
jaksaneet tsempata nuoria myös yrittäjyyden opinnoissa,” Maarit Koverola toteaa.
Yrittäjistä ja liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo valitsee ja palkitsee tapahtuman päätteeksi
parhaat yritykset, jotka etenevät huhtikuussa järjestettävään finaaliin. Tuomareina toimii Kalle Kallionpää
(Cursor Oy), Jari Tamski, (Imatran Kehy), Timo Lehmusmetsä (Kinno Oy), Katja Andrejev, (EteläKymenlaakson ammattiopisto), Anne Jaakola, (Pappilansalmen koulu) ja Matti Arola (Osuuspankki)

Semifinaalin aikataulu ja ohjelma:
11–12
11:45
12-14
14-14:30
13:30-14:30

14–15
14:30-15
15:00
15:30

Tuomariston brief
Nuoret siirtyvät virtuaalialustalle
Messut käynnissä. Tuomaristo kiertelee ja haastattelee yrityksiä
Alumniohjelmaa
Ope Café:
- Mitä Vuosi yrittäjänä ohjelmaan osallistuminen opetti minulle? Milana Itäpää, Ylöjärven
lukion abiturientti, Jalo NY
- Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen merkitys alueen elinvoimaisuuden lisääjänä, Ville
Kaunisto, kansanedustaja
- Ajankohtaiset yrittäjyyskasvatuskuulumiset Maarit Koverola ja Minna Tuukkanen
Tuomaristo kokoontuu
Inspiraatiopuheenvuoro: Kuinka tehdä harrastuksesta unelmien työ? Thomas Halloran,
Videotoimisto Ikimedia, livenä Vellamosta!
Palkintojenjako, livelähetys
Tapahtuma päättyy

Uskalla Yrittää -semifinaalissa on mukana nuoria seuraavista oppilaitoksista: Etelä-Kymenlaakson
ammattiopisto, Karhulan lukio, Kotkan lyseo, Iitin lukio ja Iitin yläkoulu.
Medialle, päättäjille sekä kaikille alueen yrittäjyydestä kiinnostuneille avautuu mahdollisuus tutustua
rohkeiden nuorten yritystarinoihin, yrittäjämäiseen asenteeseen, tuotteisiin ja palveluihin. Koulutus- ja
kuntapäättäjien kannattaa käydä tutustumassa yrittäjyys, työelämä- ja taloustaitoja oppivien nuorten laajaalaisen osaamiseen, jolla voi olla tärkeä rooli tulevaisuuden alueellisen elinvoiman ylläpitämisessä.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma antaa eväitä yrittämiseen, työllistymiseen ja jopa työllistämiseen
Globaalisti maailman suurinta nuorten Vuosi yrittäjänä - ohjelmaa on toteutettu Suomessa vuodesta 1995.
Voittoa tavoittelemattoman Nuori Yrittäjyys ry:n tarjoamaa pitkäkestoista ohjelmaa suorittavat nuoret
perustavat oikealla rahalla toimivan harjoitusyrityksen osana opintojaan oppiakseen yrittäjyyttä
käytännössä. Ohjelma antaa nuorille mahdollisuuden harjoitella konkreettisesti yrittäjyys-, työelämä- ja
taloustaitoja lukukauden tai lukuvuoden ajan. Vaikka ohjelman ajaksi perustetut harjoitusyritykset
sellaisenaan eivät jatka toimintaansa, vuosittain useat nuoret päättävät jatkaa yrittäjyyttä tavalla tai toisella
tai vähintäänkin työllistää itsensä kesän yli.
Suomessa nuoret perustavat vuosittain reippaasti toista tuhatta harjoitusyritystä Vuosi yrittäjänä -ohjelman
puitteissa. Ohjelmaan osallistuminen antaa mahdollisuuden osallistua Uskalla Yrittää -semifinaaleihin,
joihin lukuvuonna 2020 osallistui Suomessa yhteensä yli 450 nuorten harjoitusyritystä ja 1300 nuorta NYyrittäjää eri puolilta maata. Semifinaaleista valitaan 60 yritystä eteenpäin huhtikuussa järjestettävään
nuorten suurimman yrittäjyyskilpailun finaalitapahtumaan. Finaali on Vuosi yrittäjänä -ohjelman SMkilpailu, jossa kisataan paitsi Suomen mestaruudesta ja eri kategorioiden palkinnoista, myös paikasta kesän
EM-kisoihin.
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