
Tervehdys NY-aluetoimijaltasi!  

Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmat tukevat oppimista 

Yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitoja käsittelevät oppimateriaalit 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 oppimateriaalit osoitteesta: www.nyohjelmat.fi 

Nuori Yrittäjyys verkkokoulutuksia on runsaasti tarjolla talven ja kevään aikana, katso lisää 
koulutuskalenterista ja ilmoittaudu mukaan! 

Opettajakoulutukset ja tapahtumat - Nuori Yrittäjyys Ry (nuoriyrittajyys.fi) 

VESO-koulutukset - Nuori Yrittäjyys Ry (nuoriyrittajyys.fi) 

Ajankohtaista  

14.2.2023 klo 10-14 Uskalla yrittää -aluetapahtuma ja -kilpailu sekä opettajille Ope Café, Pasaati, 
Kotka. Tule tutustumaan seudun nuorimpien yrittäjien ideoihin ja osaamiseen! Vieraileville 
opiskelijoille/oppilaille voit ladata messutehtävät uy-aluetapahtuma-2023-messutehtava.pdf 
(nuoriyrittajyys.fi)  Tervetuloa innostumaan ja kannustamaan nuoria! 

24.3.2023 klo 9-1-14:30 Opot on the Road – yritysvierailuja opoille! Tutustuminen Starttisataman 
(yrityskiihdyttämö) toimintaan ja mielenkiintoisia yritysvierailuja. Paikkoja rajoitetusti! Ohjelma ja 
ilmoittautumiset Eventilla – calendar (cursor.fi) 

Vinkki nuorille: kesäyrittäjyysseteli  

Kesäyrittäjyysseteli on käytössä monissa kunnissa ja kaupungeissa. Kesäyrittäjyyden käytännön 
toteuttamisessa voi olla eroja eri alueilla. Kotkan osalta kesäyrittäjyysseteliä voi hakea 28.2. asti 
täyttämällä hakemuksen kotka.fi/kesatyot (kymmenelle 2002-2007 syntyneelle nuorelle 
mahdollisuus kokeilla kesäyrittäjyyttä). Haminassa kesäyrittäjyysseteliä voivat hakea 13-28 -
vuotiaat nuoret. Kirjalliset hakemukset 31.5. mennessä (salattua sähköpostia käyttäen) 
kristiina.puska@hamina.fi;  

 

Vierailulle starttisatamaan – yrityskiihdyttämöön! 

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  

Kutsu lähettiläs vierailulle 

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! 

18.-19.4.2023 Uskalla yrittää finaali, Tripla, Helsinki. Järjestämme finaaliin vierailumahdollisuuden 
tuleville NY-yrittäjille ja yrittäjyyskasvatuksen opettajille. Lisätietoja Maaritilta. 

 

 

Aurinkoista kevään odotusta, ollaan yhteydessä! 

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

 

 

 

 


