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Nuori yrittäjyys (NY) Kymenlaakso 

NY Kymenlaakson kevättiedote 
 
Säpinää Pikkuyrittäjistä! – Pikkuyrittäjät kampanja on käynnissä! 
Pikkuyrittäjien paikallinen ohjelmainfo Teamsissa ke 7.4. klo 9-10, tule kuuntelulle vaikka luokkasi 
kanssa, innostu ja inspiroidu! Liity kokoukseen napsauttamalla tätä tai ole yhteydessä ja pyydä 
kalenterikutsu. 
Porkkana Jos tilaat Pikkuyrittäjät-ohjelman materiaalit (4.-6.-luokkalaisille) maalis-huhtikuun 
aikana, saat luokkasi iloksi toukokuussa pihapelejä: mölkyn ja krokettipelin! Ole aluetoimijaasi 
(Maarit) yhteydessä, kun olet tilannut ohjelman materiaalit, niin toimitamme pelit koulullesi. 
Pikkuyrittäjät ohjelman voit toteuttaa vuoden 2021 aikana silloin kun sinulle parhaiten sopii! 
Ohjelmamateriaalien tilaus: https://pikkuyrittajat.fi/tilaa/ 
 
 

Uskalla yrittää –finaali – ohjelmaa opiskelijoille ja opettajille 21.-22.4. 
Finaali on Vuosi yrittäjänä -ohjelman SM-kilpailu, joka kokoaa NY-yritykset ympäri Suomen 
kilpailemaan Suomen mestaruudesta ja EM-kisapaikoista! Kymenlaaksoa edustavat upeat yritykset: 
Enospro NY, Yuna Jazz Quartet NY, Seijat NY ja Cupcakes NY Lisätietoa: https://uskallayrittaa.fi/ 
 

Kesätyö omasa NY-yrityksessä tai vaikka popup -kokeiluna Zsarissa! 

Mikä on NY-kesäyritys?  Kesäyritys on nuoren/nuorten perustama yritys kesän ajaksi. Kesäyrityksen 
suunnittelu ja toiminta muodostavat opintojakson, kyse on siis opiskelusta ja siitä saa tienestin 
lisäksi opintopisteitä. (Myös NY-yritys voi toimia kesän aikana.) Varmista myös omasta kunnastasi, 
onko käytössä kesäyrittäjyysseteli! Tutustu kesäyrittäjyysoppaaseen: 

https://vuosiyrittajana.fi/wp-content/uploads/2021/03/NY_Kesayrittajyys-opas.pdf 

Ping! Zsar ostoskylä Vaalimaalla haluaa kannustaa nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä ja tarjoaa 
nuorille jaettua liiketilaa ostoskylästä.  Kustannukset: 30€/kk sis. sähkön ja veden, varsinaisia 
vuokrakuluja ei peritä! Upea mahdollisuus! Kysy lisää: Kaisa Hänninen p. 050 300 9953 
kaisa.hanninen@zsar.fi  
 
  

Ajankohtaisia NY-ohjelmakoulutuksia löydät koulutuskalenterista  
Nuori Yrittäjyys tarjoaa opettajalle valmiit oppimateriaalit kaikkiin ohjelmiin | Tutustu ohjelmiin 
tukea ja maksuttoman koulutuksen ohjelmien toteuttamiseen | Katso koulutuskalenteri uusia 
verkostoja koulutuksen kentällä ja työelämässä 
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Lisää ideoita ja vinkkejä yrittäjyyden opetuksen tueksi 

o Vinkkejä lukioiden ja yritysten yhteistyöhön >> tutustu tästä  
o Opettajan opas yrittäjyyspedagogiikkaan >> tutustu tästä  
o Toiminnallisia menetelmiä yrittäjyysvierailuille >> tutustu tästä 
o Opettajan opas yrittäjyysosaamiseen >> tutustu tästä  
o Opettajan yrittäjyysmateriaali -sivusto >> tutustu tästä  
o Yrittäjyyskasvatusmateriaalia Trallassa >> Tutustu tästä  

 
 
 

 
Ystävällisin terveisin, 
  
Maarit Koverola 
Aluepäällikkö 
Nuori Yrittäjyys Kymenlaakso 
  
maarit.koverola@nuoriyrittajyys.fi 
+ 358 401902545 
  

 
  
 
Nuori Yrittäjyys verkossa: 
facebook-sivut 
twitter-tili 
instagram-tili 
kotisivut 
LinkedIN 
 

 
 

 
 


