
Yrittäjyysasennetta, työelämävalmiuksia, talouslukutaitoja – tekemällä oppien.

Marraskuun terveiset Nuori 
yrittäjyys ry:stä ja aluetoimijaltasi! 
NY ohjelmakoulutuksia esiopetukseen ja alakouluille
• 9.11. klo 13–16 Alakouluohjelmien koulutus

• Kerrotaan konkreettisin esimerkein miten otat käyttöön alakouluun sopivan yrittäjyys-, 

työelämä- ja taloustaitoja harjoittavat ohjelmat: Meidän perheemme, Minä + sinä = me, 

Meidän yhteiskuntamme ja Innovaatioleiri. 

• Ilmoittaudu https://q.surveypal.com/Alakouluohjelmat---ohjelmakoulutus-9.11.2021

• 10.11.21 klo 14.30-16.00 Pikkuyrittäjät

• Koulutuksessa kerrotaan konkreettisin esimerkein, miten otat käyttöön alakouluun sopivan 

yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja harjoittavan Pikkuyrittäjät-ohjelman. 

• Ilmoittaudu https://q.surveypal.com/Alakouluohjelmat--Pikkuyrittajat---ohjelmakoulutus-

10.11.2021

NY ohjelmakoulutuksia yläkouluille, toiselle ja korkea-asteelle
• 19.11.21 klo 8–9 ja 15–16 Vuosi yrittäjänä -koulutus (sama koulutus ap ja ip)

• Koulutuksessa kerrotaan käytännönläheisesti ja konkreettisin esimerkein miten otat 

käyttöön yläkouluun, toiselle asteelle ja korkea-asteelle sopivan yrittäjyys-, työelämä- ja 

taloustaitoja harjoittavan Vuosi yrittäjänä -ohjelman. 

• Ilmoittaudu https://q.surveypal.com/Vuosi-yrittajana--ohjelman-opettajakoulutus--

19.11.2021/0

• 14.12.21 klo 8–9 ja 15–16 Vuosi yrittäjänä -koulutus (sama koulutus ap ja ip)

• Ilmoittaudu https://q.surveypal.com/Vuosi-yrittajana--ohjelman-opettajakoulutus--

14.12.2021/0

Lisätietoa kaikista yllä mainituista: 

https://nuoriyrittajyys.fi/opettajalle/koulutuskalenteri/
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Yrittäjyysasennetta, työelämävalmiuksia, talouslukutaitoja – tekemällä oppien.

Tapahtumia toisen ja korkea-asteen opettajille 
• 17.-18.11. Yrittäjyyden ytimessä -seminaari, Turku. Teemana tänä vuonna yrittäjämäisen 

osaamisen ekosysteemi

• Seminaarin ensimmäisenä päivänä mahdollisuus tutustua kansainväliseen tutkijayhteisöön  

Entrepreneurial Learning Ecosystems Forumissa. Ohjelmaan voit tutustua täällä.

• Toisena päivänä koetaan, miten yrittäjyyskasvatusta tehdään yhdessä ideoiden ja kokien, ja 

miten olennaista siinä on yhteistyö työelämän kanssa. Saat päivästä varmasti myös ideoita 

vietäväksi omaan työhösi!

• Ilmoittaudu: https://www.lyyti.fi/reg/YrittajyydenYtimessa2021 (ilmoittauduthan 5.11. 

mennessä ja/tai suoraan Maaritille)

• 8.-9.12. Opinto- ja vierailumatka Proakatemiaan, Tampereen amk:n tiimijohtamisen- ja 

yrittäjyyden yksikköön

• Tarkempi ohjelma suunnitteilla yhteistyössä Proakatemian opettajien ja opiskelijoiden 

kanssa. Kysy lisää Maaritilta.

Muuta mukavaa!
• Ping!@kaikkiopettajat – Suuretkin menestystarinat ovat ponnistaneet liikkeelle pienestä 

alusta! Kirjassa on eri ikäisten yrittäjätarinoita. Tätä uunituoretta Pienestä ponnistaneet -

kirjaa saatavilla pieni määrä NY-aluetoimijaltasi.

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

version. Strategia: https://www.cursor.fi/aluekehitys/yrittajyyskasvatus/

• Kouvolan seudun perusopetuksen VESO:on tervetulleita kaikki Kaakkois-Suomen 

opettajat! 

• La 27.11. klo 8.30-15.00 Kouvolan seudun ammattiopistolla (Utinkatu 85)

• Teemana yrittäjyyskasvatus toiminnallisin keinoin. Innostutaan, tehdään, vertaisopitaan!

• Lisätiedot ja ilmoittautuminen Minnalle ma 22.11. mennessä

Ollaan yhteydessä, olemme täällä teitä varten!
• Kotka-Hamina & Loviisa: Maarit Koverola, maarit.koverola@cursor.fi, maarit.koverola@nuoriyrittajyys.fi puh 

040 190 2545

• Kouvola & Iitti: Minna Tuukkanen, minna.tuukkanen@kouvola.fi, puh 020 615 7279

• Imatra: Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, puh 010 3229452
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