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Syysterveisiä Kymenlaaksosta ja Imatralta! 
Tässä ajankohtaisia yrittäjyyskasvatuksen asioita.

NY-ohjelmakoulutuksia
• Kansallisen verkoston verkkokoulutuksia runsaasti syksyn aikana, katso lisää ja ilmoittaudu: 

https://nuoriyrittajyys.fi/opettajalle/koulutuskalenteri/

• Ti 2.11. klo 14-17 yläkouluohjelmat (klo 14.05-15.00 Oma työ, klo 15.15-16.15 Oma 

talous, klo 16.20-16.50 Innovaatioleiri yläkouluille)

• Ti 9.11. klo 13-16 alakouluohjelmat (klo 13-14 Meidän perheemme ja Minä + sinä = Me, 

klo 14.15-15.00 Meidän yhteiskuntamme, klo 15.15-16.00 Innovaatioleiri alakouluille)

• Ke 10.11. klo 14.30-16.00 Pikkuyrittäjät

• Vuosi yrittäjänä -ohjelmakoulutuksia marras- ja joulukuussa

Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia Väylä yrittäjyyteen on valmis!
• Käy lukemassa ja innostu! Voit tulostaa itsellesi oman kappaleen tai pyytää Minnalta, Maaritilta 

tai Ritvalta painetun version. Strategia: https://www.cursor.fi/aluekehitys/yrittajyyskasvatus/

Kaakkois-Suomen ELY:n webinaari "Positiivinen tulevaisuus - nuorten 

tulevaisuuslukutaito"

• Pe 22.10.2021 klo 9.00-12.00, jatkuu innovatiivisella yrittäjyystyöpajalla klo 13.00.

• Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/899611

https://nuoriyrittajyys.fi/opettajalle/koulutuskalenteri/
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https://avi.fi/tapahtuma/-/c/899611
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NY-lähettiläät
• NY-verkostossa toimii nuoria, ns. NY-lähettiläitä, jotka voi kutsua alakoululle, yläkoululle, 

lukioon tai ammattiopistoon kertomaan oman yrittäjyystarinan ja ajatuksia yrittäjyydestä 

joko livenä tai Teamsin kautta! Toimintakaudella 2021-22 lähettilästoiminnassa mukana 

ovat mm. haminalainen Anni Hytti ja kotkalainen Marikki Virtanen. 

• Ota yhteyttä Maaritiin, Minnaan tai Ritvaan, niin suunnitellaan yhdessä 

yrittäjyystapahtuma ja kouluunne ja kutsutaan lähettiläitä kertomaan oma tarinansa!

Save The Date
• Ti 16.11. klo 12.00-13.30 KOUahead: Kouvolan seudun koulutus- ja uramessut verkossa

• La 27.11. klo 8.30-15.00 yrittäjyyskasvatusteemainen innovaatio-VESO Kouvolan seudun 

perusopetukselle, mahdollisuus osallistua muistakin kaakon kaupungeista (ilmoittaudu Maaritille 

tai Ritvalle)! Ps. VESO järjestetään livenä KSAO:n toimipisteessä Utinkatu 85:ssa!

• Lisätietoa KOUaheadista ja VESO:sta tulee myöhemmin Kouvolan kaupungin 

yrittäjyyskasvatussivuille: https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/yrittajyys-ja-

tyoelamataidot/yrittajyyskasvatuksen-opetus/

Lokakuun vinkit
• Kotitalousopettaja: olethan tutustunut Oma Talous -ohjelmaan ja napannut sieltä vinkit 

kuluttajakasvatukseen?

• Imatralla aloitetaan yrittäjyyskasvatuksen kouluvierailut lokakuun lopussa. Varaathan 

tiimillesi tapaamisajan osoitteesta www.kesyli.net

Aurinkoista syksyä, ollaan yhteydessä, olemme täällä teitä varten 
• Imatra: Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, puh 010 3229452
• Kotka-Hamina & Loviisa: Maarit Koverola, maarit.koverola@cursor.fi, puh 040 190 2545
• Kouvola & Iitti: Minna Tuukkanen, minna.tuukkanen@kouvola.fi, puh 020 615 7279
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