
Syystervehdys NY-aluetoimijaltasi!  

Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmat tukevat oppimista 

Yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitoja käsittelevät NY-ohjelmat on helppo ottaa käyttöön ja eriyttää 
oppijoiden osaamisen mukaan. Ohjelmat on suunniteltu oppimispolun eri vaiheisiin, ja ne kannustavat 
lapsia ja nuoria tekemällä oppimiseen. Tilaa maksuttomat ohjelmat ja materiaalit osoitteesta: 
www.nyohjelmat.fi 

Nuori Yrittäjyys verkkokoulutuksia on runsaasti tarjolla syksyn aikana, katso lisää 
koulutuskalenterista. Kaikkien koulutusten ilmoittautuminen koulutuskalenterin kautta. 
https://nuoriyrittajyys.fi/opettajalle/koulutuskalenteri/  

Ajankohtaista varhaiskasvatukseen ja alakouluille 

1.11.2022 klo 13-15, Alakouluohjelmien ja varhaiskasvatuksen koulutus 
Meidän perheemme, Meidän yhteiskuntamme, Minä + sinä = me. Koulutuksessa kerrotaan 
käytännönläheisesti, miten otat käyttöön esiopetukseen ja alakouluun sopivat ohjelmamme.  

2.11. klo 14.30-16, Pikkuyrittäjät-ohjelmakoulutus  
Pikkuyrittäjät, koulutuksessa saat vinkkejä, miten otat käyttöön meidän suosituimman ohjelmamme – 
Pikkuyrittäjät! 
 
Ajankohtaista yläkouluille 

3.11. 2022 klo 14–17, Yläkouluohjelmien koulutus – miten otat käyttöön vuosiluokille 7-9 sopivat 
yrittäjyys, työelämä- ja taloustaitoja harjoittavat ohjelmamme: Omat työ, Oma talous ja Innovaatioleiri. 
Jokaiselle ohjelmalle on varattu 1h koulutusosuus. Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan osuuteen. 

7.11.2022 klo 15–16:30 Vuosi yrittäjänä -koulutus – koulutuksessa perehdytään yläkouluun, toiselle 
asteelle ja korkea-asteelle sopivaan Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan.  

8.11.2022 klo 9-15 Kot-Ham Koulutus- ja uramessut, seudun 9.-luokkalaisille, Ekamin Kotekon 
kampuksella. Tapahtumasta erillinen info kouluille! 

Ajankohtaista toiselle ja korkea-asteelle 

PING! Opettajat – haluaisitteko tulla tutustumaan esim. opiskelijoiden kanssa yhdessä Karhulan 
teollisuuspuistossa sijaitsevaan yrityskiihdyttämöön?  Starttisatama on kiihdyttämö, joka tarjoaa toimitilat 
ja asiantuntijasparrausta toimintansa alkuvaiheessa olevalle kasvuyritykselle, jonka kotipaikka on Hamina, 
Kotka, Loviisa, Miehikkälä, Pyhtää tai Virolahti. Yrityskiihdyttämö tarjoaa työtilat kahdelletoista yrittäjälle. 



Toiminnan tavoitteena on luoda olosuhteet, jotka aidosti tukevat yritysten kasvua. Kysy lisää Maaritilta  – 
rakennetaan mukava oppimis- ja verkostoitumistilaisuus yhdessä. Lisätietoa: Starttisatama | Cursor Oy  

2.11.22 klo 15–16.30 Toisen asteen ohjelmakoulutus (Oma talous haltuun ja Innovaatioleiri) 
Koulutuksessa esitellään käytännönläheisesti ja esimerkkien avulla, miten otat käyttöön toiselle asteelle 
suunnatut yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja harjoittavat ohjelmamme.   

7.11.2022 klo 15–16:30 Vuosi yrittäjänä -koulutus – koulutuksessa perehdytään yläkouluun, toiselle 
asteelle ja korkea-asteelle sopivaan Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan.  

10.-11.11.2022, Yrittäjyyskasvatusfoorumi, Ylöjärvi, Tampere. Ohjelma ja ilmoittautumiset 
Yrittäjyyskasvatusfoorumi Tampere & Ylöjärvi - YES ry (yesverkosto.fi) Lisätietoja Maaritilta. 

17.-18.11.2022 Yrittäjyyden ytimessä -seminaari, Turku. Ohjelma ja ilmoittautumiset Yrittäjyyden Ytimessä 
2022 - YES ry (yesverkosto.fi) Lisätietoja Maaritilta. 

Kotkalainen Marikki Virtanen on Kymenlaakson ja Loviisan alueen NY-lähettiläs! Voit kutsua hänet koululle 
/ oppilaitokseen kertomaan kokemuksia opiskeluaikaisesta yrittäjyydestä ja Nuori Yrittäjyys -toiminnasta. 
Marikin tavoitat p. 0458491844 tai sähköpostitse marikkivirtanen@gmail.com 

Voit pyytää NY-aluetoimijaltasi myös koulukohtaista ohjelmakoulutusta/infoa esim. 
opettajakokouksen yhteyteen! 

 

Save the Date! 

14.2.2023 Uskalla yrittää -tapahtuma, Pasaati, Kotka 

18.-19.4.2023 Uskalla yrittää finaali, Tripla, Helsinki 

 

Reipasta syksyä, ollaan yhteydessä! 

Kotka-Hamina & Loviisa: Maarit Koverola, maarit.koverola@cursor.fi, puh 040 190 2545 

 


