Inspiraatiota Yrittäjän päivän viettoon!
Miten koulussasi vietetään
Yrittäjän päivää 5.9.?
Ota avuksesi YES:in yrittäjyyskasvatuksen case-esimerkit!
Valitsimme katalogeistamme 12 mallia, jotka sopivat hyvin
Yrittäjän päivän juhlistamiseksi ja koulu-yritysyhteistyön
toteuttamiseksi.
Tässä julkaisussa:
Viikko täynnä yrittäjyyttä

Yrittäjyysrastit

Keksintöjä yhdessä: Rakenna uutuuslaite!

Diili!

Duunisuunnistus
Yrittäjyyspolku: ensiaskeleet aloittelevalle yrittäjälle
Yrittäjyysteemapäivä: hyvinvointia ja liikuntaa

Amazing Business Race -teemapäivä
Innovaatiotreffit: toiminnallinen työpaja
Yrittäjyysviikko antoi suunnan koko lukuvuodelle

Kyläkoulukahvila
Valitut caset löydät myös YES-verkoston kokoamista YES-katalogeista osoitteesta
yes-keskus.fi/materiaalit-ja-toimintamallit.

Inspiraatiota Yrittäjän päivän viettoon!

Parhaita paloja YES-katalogeista

Yrittäjyysviikko antoi
suunnan koko lukuvuodelle
Länsi-Uudellamaalla toteutettiin
yrittäjän päivän 5.9. ympärille
yrittäjyysviikko, joka antoi lähtölaukauksen yrittäjämäiseen lukuvuoteen.

Tavoitteet
Tavoitteena oli tuoda Yrittäjän päivä esille oppilaitoksissa ja näyttää, miten yrittäjyys on luonteva
osa jokaista oppiainetta. Liike-elämän toimijoita
muistutettiin koulu-yritysyhteistyön merkityksestä ja tutustutettiin heidät tuleviin yrittäjiin ja työntekijöihin.

Toteutus
Yrittäjyysviikko suunniteltiin opettajien täydennyskoulutuksen yrittäjyyskurssilla ja toteutuksesta vastasi YES Länsi-Uusimaa, paikallinen
yrittäjäjärjestö sekä Sipoon liiketalouden ja tietoja viestintätekniikan opiskelijat. Suunnittelu aloitettiin edellisenä keväänä, jolloin sovittiin
yhteistyöstä liike-elämän kanssa ja tiedotettiin
kampanjasta. Viikon alussa julkaistiin lukuvuoden
yrittäjyys- ja ideointikilpailut, kuten NY-kilpailut,
Taitaja-karsinnat, Visio Junior ja Kerhokeskuksen
kilpailut. Alkuviikolla opettajia myös kannustettiin
teettämään luokillaan yrittäjyystestejä. Tiistaina
kauppakeskus Lohjantähdessä toimi YES-kahvila
opettajien sekä yrittäjien kohtauspaikkana.
Keskiviikkona ja torstaina opiskelijoille tehtiin

Business Rastit yhteistyössä yrittäjien kanssa.
Loppuviikosta opiskelijat pääsivät ideoimaan
yritysideoita NY 24h- ja NY 12h -leirille. Yrittäjyysleirien päätösjuhliin kutsuttiin myös yrittäjiä.
Yrittäjät kiersivät luokissa koko viikon ajan kertomassa yrittäjätarinoita, joita saatiin myös videoina
Novago Oy:n ja Uudenmaan yrittäjien kautta.
Yrittäjyysviikolla opiskelijoille esiteltiin myös
kansainvälisiä yrittäjyyshankkeita, kuten EwBopiskelijoiden vaihtoviikot.

Miten case onnistui?
Yrittäjyysviikko muistutti yrittäjyyden mahdollisuuksista koko viikon ajan, ja yrittäjätarinat
aloittivat oppitunteja monista eri näkökulmasta.
Tutuksi tulivat myös monet yrittäjyysopetusmenetelmät ja yrittäjyystapahtumat. NY 24h leiri huipensi viikon ja yhteistyön. Yrittäjyysviikko aiotaan toteuttaa uudelleen seuraavana
vuonna vielä suuremmalla näkyvyydellä, ja
paikallislehdet on jo saatu mukaan.

Miten yhteistyö sujui?
Yrittäjyysviikko toi julkisuutta ja uusia
yhteistyöstä kiinnostuneita yrittäjiä. Viikko poikikin monenlaisia yhteisiä projekteja koko
lukuvuodelle ja yhteistyö jatkuu edelleen. Esimerkiksi NY-messut suunniteltiin ja toteutettiin
yhdessä kauppakeskus Lohjantähden kauppiasyhdistyksen kanssa. Myös juuri startanneet
nuorten NY-yritykset pääsivät osallisiksi järjestelyihin ottaen vastuun pienistä osa-alueista.
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Inspiraatiota Yrittäjän päivän viettoon!

Parhaita paloja YES-katalogeista

Innovaatiotreffit: toiminnallinen
työpaja nuorille, päättäjille ja yrittäjille
Verkostoitumistapahtuma haastaa
alueen eri tahot yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen, oman alueen
kehittämiseen ja positiiviseen vuorovaikutukseen.

Miksi?
Nuorelle tarjoutuu tilaisuus harjoitella positiivista
vaikuttamista, keskustella päättäjän/yrittäjän
kanssa sekä ratkoa yhteistä ongelmaa. Yrittäjä saa
kohdata alueen nuoria, ideoita omaan
yritystoimintaan ja tietoa alueen nuorten ajatuksista sekä toiveista. Päättäjälle tarjotaan
”nuoruuskylpy”, suora kontaktin nuoriin ja heidän
toiveisiinsa.

Miten
1. Tartutaan yhteiskunnalliseen ongelmaan.
Kouvolassa tämä oli ”Miten kehitämme Kouvolasta paremman paikan asua, elää ja yrittää?”
2. Oppilaskunnan tai opiskelijaryhmän sitouttaminen yhteiseen ideaan. Työnjaossa on
tärkeää opiskelijoiden osallistuminen
järjestelyihin.
3. Teemapäivän ajankohdan päättäminen ja
ohjelman laatiminen.
4. Yhteydenotot yrittäjäjärjestöihin,
yhteistyökumppaneihin, poliittisiin päättäjiin.
Tiedottaminen omille opiskelijoille ja etukäteismotivointi. Lehdistötiedote.
5. Toteutus: organisoi, varmista ja tarkista
kaikki yksityiskohdat!
6. Jälkityöt: palautekysely, aineiston lähetys osallistujille.

Päivän kulku
Innovaation alkusysäys (30 min.): opiskelijan ja
yhteistyötahon puheenvuorot sekä ohjeet
työskentelyyn.
Työpajatyöskentely (1h-1,5h):
1. Lämmittelytehtävä: esim. runo omasta
paikkakunnasta. Kilpailutehtävä, 1-3 parasta
esitetään myöhemmin auditoriossa,
pieni palkinto ryhmälle. (Runo Kouvolasta)
2. Keskustelun herättäjänä paikkakunnan
SWOT: A4-paperille nelikenttään vahvuudet,
heikkoudet, mahdollisuudet, uhat. (Kouvola
SWOT)
3. Työryhmän päätehtävänä innovoida kehittämisideoita posterille (tai sähköisesti). Tässä
työryhmän vetäjän ammattitaito ja
elämänkokemus saavat ohjata ryhmän
ajattelua. Lopuksi ryhmä valitsee kolme
parasta ideaa, jotka esitellään yhteistilaisuudessa.
Yhteistilaisuus auditoriossa:
Työpajojen kehittämisideoiden esittelyt
(45min). Paneelikeskustelu (30min) ja tärkeimpänä pohdintana: ”Miten aiomme viedä esitettyjä
ideoita eteenpäin?”. Päättäjien, yrittäjien ja
nuorten sitouttaminen toimintaan.
Yhteistyökumppanit :
Poliittisia päättäjiä ja yrittäjiä. Kouvolassa oli
15 koulun ulkopuolista asiantuntijaa: kaksi
kansanedustajaa, kaksi kaupunginhallituksen
jäsentä, yksi kaupunginvaltuutettu, Kouvolan
ja Valkealan yrittäjäjärjestöjen edustajat sekä
muita alueen yrittäjiä ja järjestöihmisiä. Apuna
käytettiin koulun perinteisiä yhteistyötahoja
ja opiskelijoiden vanhempia.
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Kyläkoulukahvila
Alakoulun oppilaat ylläpitävät
kyläkoulukahvilaa kahdesti vuodessa. Tehtävä vahvistaa itsetuntoa ja
yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä
harjoittaa vastuunkantoa ja rahan
arvon tuntemista.

Miksi?

Näin toteutat
1. Oppilaat suunnittelevat yhdessä opettajan
kanssa valmistettavat tuotteet käytettävissä
olevien materiaalien pohjalta.
2. Tuotteet valmistetaan vaihetyönä, jossa
jokaisella oppilaalla on vastuullinen roolinsa.
3. Oppilaat hinnoittelevat valmiit tuotteet
käytettyjen materiaalien ja työtuntien mukaan.

Kyläkoulukahvilan tavoitteena on yrittäjyyskasvatus, ryhmäyttäminen, vertaisoppiminen ja
toiminnallinen oppiminen.

4. Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat tapahtuman markkinoinnin (flaijerit, ilmoitukset
myymälöissä, tienvarsimainokset).

Miten?

5. Oppilaat tekevät tapahtumaan työvuorolistan.

Oppilaat vastaavat kahvilassa myytävien tuotteiden suunnittelusta, valmistamisesta, hinnoittelusta, markkinoinnista ja myymisestä.
Myynnissä on leivonnaisia ja kauteen liittyviä,
pääosin puusta valmistettuja, koriste-esineitä.
Kahvilassa tuodaan madollisuuksien mukaan esiin
myös oppilaiden erityistaitoja esimerkiksi musiikkinäytöksin.
Joulun alla järjestettävää kahvilaa on ryhdytty
valmistelemaan heti syysloman jälkeen. Toinen
kahvila ajoittuu pääsiäisen tienoille. Kaikki
oppilaat osallistuvat järjestelyihin sekä ennen
tapahtumaa että sen aikana. Järjestelyt
tehdään normaalin koulupäivän ja opintosuunnitelman puitteissa. Tapahtuman tuotto käytetään
leirikoulun rahoittamiseen.

6. Oppilaat suorittavat kahvilan jälkisiivouksen.
7. Oppilaat tekevät loppuarvioinnin yhdessä
opettajan kanssa.

Tarvittavat materiaalit tai
yhteistyökumppanit
Myytävien tuotteiden materiaalit lahjoituksina
lähialueen yrittäjiltä. Yhteistyökumppaneina
kotikouluyhdistys ja lähialueen yrittäjät.
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Yrittäjyysrastit
Etelä-Pohjanmaalla
Yrittäjyysrasteja on toteutettu
yhdessä YES:n, yrittäjien
paikallisyhdistysten, 4H:n,
Taloudellisen tiedotustoimiston,
ala-/yläkoulujen, ammatillisen
2.asteen sekä muiden sidosryhmien
kanssa.

Miksi?
Yrittäjyysrastien ideana on tuoda yhteen yrittäjät
ja oppilaat sekä luoda kontakteja ja uutta
yhteistyötä yritysten/työelämän ja koulujen
välille. Yrittäjyysrasteissa yrittäjä teetättää omaan
toimialaan tai yrittäjyyteen liittyviä toiminnallisia
tehtäviä oppilastiimeille. Näin oppilaat saavat
kokemuksia ja uutta käytännön tietoa työelämästä ja yrittäjyydestä – tekemällä oppimisen
idean mukaisesti. Työnantaja tai yrittäjä saa mahdollisuuden tavata nuoria tulevaisuuden
työntekijöitä ja kuluttajia.

Miten?
Rastitapahtuman suunnittelua varten YES aluetoimisto ja 4H-piiri kokosivat työryhmän, jossa
mukana oli koulun lisäksi paikallinen
yrittäjäyhdistys ja 4H-alueyhdistys.
Yrittäjäyhdistys ja 4H-alueyhdistys vastasivat
yrittäjien informoinnista ja rekrytoinnista tapahtumaan. Koulu suunnitteli itse tapahtuman (mm.
ajankohta, tilat, opettajien sitouttaminen,
oppilaiden ryhmäjaot). Koulu vastasi perusmateriaaleista (kynät, paperit, liimat jne.) ja työnantaja

itse rastiin liittyvistä mahdollisista lisämateriaaleista. Samoin koulu vastaa ryhmäjaoista/tiimeistä ja heidän sparraamisesta itse
rastitapahtumaan.
Kukin rastinpitäjä pitää yhden päivän aikana
x kpl a 20 min. – 40 min. kestävän rastin.
Rastilla yrittäjä/työnantaja antaa ryhmille toimeksiannon, jota oppilaat työstävät viiden hengen
ryhmissä. Oppilasryhmät voivat kiertää rasteilla
tai työnantaja voi kiertää esimerkiksi luokissa.
Rastitapahtuman alkuun tai loppuun voidaan
ottaa yhteinen tilaisuus, jossa yrittäjät esittäytyvät ja oppilaat voivat tehdä lisäkysymyksiä
(esim. paneelin järjestäminen) ja haluttaessa
yrittäjät voivat palkita oman rastinsa
parhaan tiimin. Myös opettajille ja yrittäjille
voi järjestää rastitapahtuman oheen esim.
ope-yrittäjätreffit.
Rastitapahtuman jälkeen kerätään palaute
sekä oppilailta, opettajilta että yrittäjiltä.

Esimerkkejä
rasteista:
•
•
•

mainosalan yritys: käyntikortin suunnittelu
kauppa: ostoskorin hinta
kiinteistönvälitys: asuntoilmoituksen
tekeminen

Onnistuneimmat rastit voivat päätyä osaksi eri
aineiden opetusmateriaalia.
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Duunisuunnistus
Duunisuunnistuksessa oppilaat
tutustuvat lähialueen työpaikkoihin
rastitehtävien avulla.

Miksi?
Duunisuunnistus liittyy perusopetuksen opetussuunnitelman Osallistuva kansalaisuus ja
yrittäjyys -aihekokonaisuuteen, jonka
päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan
yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja
kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia
sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille
toimintatavoille. Tapahtumassa toteutuu
ongelmanratkaisuun perustuva yhteisöllinen
oppiminen ja yhtenäisen perusopetuksen
käytäntö.

Miten?
Rastitapahtuman Duunisuunnistuksessa 5.–8.
luokkalaiset suunnistavat pienryhmissä kävellen
tai pyöräillen kartasta valitsemilleen työpaikoille,
jossa 9. luokkalaisista valikoituneet ohjaajat antavat heille tehtävän (työpaikka, ammattiala,
työelämätaito).
Ohjaajat suunnittelevat tehtävänsä yhteistyössä
kunkin työpaikan vastuuhenkilön kanssa.
Tehtävän suoritettuaan ryhmä saa merkinnän
rastipassiin ja voi jatkaa seuraavalle rastille. Ryhmät keräävät rastipassiinsa vähintään kuusi
merkintää. Kunkin ryhmän ensimmäinen rasti on
ennakkoon määrätty, mutta seuraavat rastit he
voivat valita itse.

Näin toteutat
1. Esittele malli koulujen johdolle ja opettajakunnalle. Motivoi käyttämällä hyviä kokemuksia ja
nostamalla hyöty esiin.
2. Hanki ja sitouta koululta tiimi, jonka kanssa
Duunisuunnistus toteutetaan.
3. Pidä info 9.-luokkalaisille, perehdytä
vapaaehtoiset ohjaajat, anna heille rastin
valmistelua koskeva ohjeistus.
4. Tarkista laaditut rastitehtävät, piirrä ja kopioi
kartat ja rastipassit turvaohjeineen.
6. Pidä info 5.–8.-luokkalaisille. (Duunisuunnistuksen kulku, pelisäännöt, turvallisuusohjeistus)
7. Jaa henkilökunnan tehtävät: lähettäjät,
”liikennepoliisit”, rastien ”piilovalvojat”,
maalit.
8. Hanki palkintoja.
9. Korosta oppilaiden vastuuta koko ajan,
pidä vakavamielinen liikenneturvallisuuspuheenvuoro.
10. Kiertele rasteilla ja pidä koko joukolle
yhteinen keskustelu- ja palautetuokio.
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Yrittäjyysteemapäivä:
hyvinvointia ja liikuntaa
Päivän aikana järjestetään liikuntateemaan liittyen yritysvierailuja,
yrittäjien rasteja ja sportmuotinäytös.

Miksi?
Teemapäivä on luonteva tapa tutustuttaa lapsia ja
nuoria paikkakunnan liikuntatarjontaan ja
yrittäjiin. Päivä opettaa lapsille ja nuorille sosiaalistumista ja vanhemmilla oppilaille vastuunottoa nuoremmista oppilaista ja yhteisistä
tehtävistä.

Näin toteutat
Etukäteisvalmistelut:
• Suunnitelkaa päivä huolellisesti yrittäjien
ja urheiluseurojen edustajien sekä
muiden yhteistyötahojen kanssa.
• Laatikaa esimerkiksi valinnaisaineen oppilasryhmässä päivän ohjelma ja aikataulu sekä tiedottaminen päivästä.
• Ryhmä toteutuu nuorilta nuorille siten,
että vanhemmat oppilaat toimivat
nuorempien ohjaajina. Valitkaa ryhmien
ohjaajat etukäteen.
• Muodostakaa eri luokka-asteiden oppilaista sekaryhmiä (esim. 30 ryhmää) ja
nimetkää jokaiselle ryhmälle ohjaaja tai
ohjaajapari.

Ennen teemapäivää:
• Yrittäjyysteemaan virittäydytään
teemapäivän mukaisen kirjoituskilpailun
kautta. Tuloksia arvioidaan yrittäjien
edustajista koostuvassa raadissa. Raati
päättää voittajat ennen varsinaista
teemapäivää.
• Teemasta ”Liikunta ja hyvinvointi”
tehdään piirustuksia, jotka ripustetaan
teemapäivänä auki olevan taidekahvilan
seinille.
• Teemaan liittyen valmistellaan muotinäytös. Yhteistyöyritykset organisoivat
vaatteet lainaksi. Jaetaan vastuutehtävät
juontajille, koreografian suunnitteluun
sekä musiikin ja valojen ym. järjestämiseen.
Teemapäivän toteutus:
• Aamupäivän aikana toteutetaan
yritysvierailu. Yhteistyöyritys antaa
tehtävän esimerkiksi uuden liiketilan
markkinointisuunnitelmaan, johon
varataan aikaa yritysvierailun jälkeen.
• Iltapäivän aikana toteutetaan yrittäjien
suunnittelemia toiminnallisia rasteja
oppilaiden sekaryhmissä.
• Rastitehtävien jälkeen oppilaat tutustuvat liikunta- ja urheiluseurojen
toimintaan, esityksiin ja näytöksiin
vapaasti tai pienryhmässä. (tanssiesitykset, taidekahvila, skeittailunäytös,
skeittailuelokuva yms.)
• Teemapäivä huipentuu 40 oppilasmallin
muotinäytökseen ja kirjoituskilpailun tulosten julkistamiseen ja palkitsemiseen.
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Amazing Business Race teemapäivä
Amazing Business Race teemapäivän aikana tutustutaan
oman lähialueen yrityksiin
käytännönläheisten rastitehtävien
kautta. Teemapäivä pohjautuu
TAT:in Businessrastit -malliin.

Näin toteutat

Miksi?

2. Ideoikaa rastitehtävät yhteistyössä
yritysten kanssa ja suunnitelkaa ABR:n reitti.

Teemapäivän tavoitteena on lisätä koulujen
ja yritysten välistä yhteistyötä, parantaa oppilaiden yrittäjähenkisyyttä ja yritystietoisuutta
tutustumalla lähiympäristön yrityksiin. ABR:n
kautta sisäisen yrittäjyyden valmiudet ja taidot
kuten luovuus, innovatiivisuus, itseohjautuvuus,
ryhmätyötaidot, käytöstavat ja ongelmanratkaisu
tulevat tutuksi.

3. Jakakaa oppilasryhmät, tehkää aikataulut ja
rastipassit.

Miten?
Jokaisessa yrityksessä on tehtävärasti, joka ideoidaan yhdessä yrityksen kanssa. Rastit
suoritettaan yritysten tiloissa ja niitä arvioivat
joko toiset oppilaat, opettajat tai yrityksen edustajat. Oppilaat etenevät rasteilla 3–5 hengen
ryhmissä ja kukin ryhmä suorittaa viisi rastitehtävää, jotka merkitään suorituspassiin.
Rastitehtäviä voivat olla esimerkiksi ammattinimikkeiden tietäminen (apteekki), ilmoitushinnan laskeminen (lehti), hakkuualueen etsiminen
metsätyökoneen hytissä (saha) ja arkistolaatikoiden kokoaminen (tilitoimisto).

1. Kartoittakaa sopivia yrityksiä alueelta ja
sopikaa yhteistyöstä. Pyydä mukaan yrityksiä,
jotka ovat nuorille vieraampia kuten teollisuusyritykset, pankit ja tilitoimistot. Sopivien yritysten
löytämiseen saa apua myös omalta YESaluetoimijalta.

4. Suunnitelkaa yhteistä ohjelmaa päivän
alkuun ja loppuun. Yritysrastien lisäksi päivään voi
kuulua myös muita luokkakohtaisia yrittäjyysteemoja ja luentoja esimerkiksi rahankäytöstä.
5. Hankkikaa kilpailujen palkinnot.
6. Toteuttakaa Amazing Business Race. Päivän
kruunaa loppujuhla, jossa jaetaan palkintoja ja
kunniamainintoja tehtävistä parhaiten suoriutuneille oppilasryhmille.
7. Kerätkää palaute opiskelijoilta ja
yhteistyökumppaneilta.
Päivän organisoinnissa käytetään mahdollisimman paljon ns. vastuuoppilaita, jotka voivat olla
alumneja eli edellisvuonna tapahtumaan osallistuneita nuoria tai NY Vuosi yrittäjänä ohjelmassa mukana olevia nuoria. Vastuuoppilaat
ottavat yhteyttä yrityksiin, esittelivät päivän idean
ja sopivat käytännön järjestelyistä.
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Diili!
Mäntsälän Riihenmäen koulun
yrittäjyysluokka toteuttaa paikallisten yritysten antamia tehtäviä Hjallis Harkimon luotsaaman Diiliohjelman hengessä.

Miksi?
Diilin tavoitteena on kehittää yhteistyötä yrittäjän
kanssa sekä kehittää oppilaiden ryhmätyötaitoja,
vastuunottoa, luovuutta ja ideointikykyä.

Toteutus
Diilissä yrittäjyysluokkalaiset saavat lukuvuoden
aikana 2-4 tehtävää paikallisilta yrityksiltä. Kokonaisuus vaihtelee vuosittain riippuen siitä ketkä
yrittäjät lähtevät mukaan, millaisia tehtäviä
saadaan ja kuinka laajasta tehtävästä on kyse.
Joskus tehtävä saattaa olla vain ideointia mutta
siihen voi littyä myös käytännön toteutus.
Diili toteutetaan kilpailuna, jossa oppilaat jakautuvat joukkueisiin ja voittanut ehdotus toteutetaan. Tehtävästä riippuen oppilaan pääsevät
kokeilemaan projektijohtamista, budjetointia,
aikataulutusta ja työnjakoa.
Toistaiseksi diileinä ovat olleet golfkilpailun

suunnittelu, liikelahjan suunnittelu, seurakunnan
joulukalenterin suunnittelu ja markkinointiin
osallistuminen, Mäntsälän joulukadun avajaisten
suunnittelu ja toteutus yhteistyönä kadun
yrittäjien kanssa sekä paikallisen liikkeen
näyteikkunan somistaminen.
Diilin idea on lähtöisin Uudenkaupungin lukiosta,
jossa samankaltaista oppimista on jo toteutettu.

Miten case onnistui?
Oppimiskokemuksena Diili on erinomainen: oppilaiden pitää muun muassa uskaltaa soittaa yrityksiin, pysyä aikataulussa ja tehdä töitä
itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Diiliä on nyt järjestetty kaksi vuotta ja se on tarkoitus pitää jatkossakin osana 8. luokan opintoja.

Miten yhteistyö sujui?
Yhteistyö on sujunut hienosti, Diili muodostuu
joka vuosi omanlaisekseen juuri siksi, että erilaiset yritykset tulevat mukaan. Yrittäjiä on toistaiseksi löytynyt helposti muun muassa
opettaja-yrittäjätreffeiltä, opettajan omien
verkostojen kautta ja koulutoimen ja paikallisten
yrittäjien yhteistyöryhmän kautta. Pitää vaan
rohkeasti esittää idea!
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Yrittäjyyspolku: ensiaskeleet
aloittelevalle yrittäjälle
YES Päijät-Häme toteutti toisen asteen opiskelijoille yrittäjyyspäivän,
jossa opiskelijat tutustuivat alueen
yrittäjyyttä tukeviin toimijoihin.
Yrittäjyyspolun avulla opiskelijoille
hahmottui, missä järjestyksessä
aloittelevan yrittäjän kannattaa olla
toimijoihin yhteydessä.

Miksi?
Yrittäjyyspolun tavoitteena oli tutustuttaa opiskelijat alueen eri yrittäjyystoimijoihin ja saada heidät ymmärtämään eri toimijoiden tehtävät
yrittäjyyden alkuvaiheissa.

Toteutus
Ensimmäisen kerran yrittäjyyspäivä järjestettiin
Koulutuskeskus Salpauksessa NY aluemessujen
yhteydessä ja sen jälkeen tapahtumaa on järjestetty koulun lähellä olevassa elokuvateatterissa.
Tilaisuuteen kutsuttiin alueen yrittäjyyttä tukevat
toimijat, jotka esittelivät päivän aikana toimintaansa omilla ständeillään. Opiskelijoille jaettiin
ennakkoon vihkoset, joihin heidän tuli toimijoiden

ständit kiertämällä ja toimijoita haastattelemalla
kerätä vastaukset kustakin toimijasta, esimerkiksi
mitä toimija alueella tekee tai miten toimija tukee
yrittäjyyteen ryhtymisessä.
Opiskelijoiden tuli myös merkitä vihkoseen oikea
järjestys, jossa aloittelevan yrittäjän tulisi kyseiset
toimijat kiertää saadakseen esimerkiksi starttirahaa.
Oikein vastanneiden kesken arvottiin palkintoja.
Esimerkiksi elokuvateatterissa opiskelijat saivat
palkkioksi heti polun kiertämisen ja vihkosen
täytettyään elokuvan popcorneineen ja juomineen.

Miten case onnistui?
Yrittäjyyspolku on hyväksi havaittu toimintamalli
ja se on toteutettu jo useamman kerran.

Miten yhteistyö sujui?
Yrittäjyystoimijat ovat lähteneet joka kerta mielellään mukaan. Elokuvateatteria kannattaa
pyytää kumppaniksi järjestelyihin, sillä etenkin
elokuvateatterissa järjestettynä yrittäjyyspolku
on ollut erittäin suosittu ja se on tavoittanut
satoja opiskelijoita.
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Keksintöjä yhdessä: Rakenna
uutuuslaite!
Oppilaat rakentavat uutuuslaitteen
erilaisista materiaaleista valitsemansa vaihtoehdon mukaisesti.
Tehtävä toteutetaan yhden oppitunnin aikana (min. 45 minuuttia).

Miksi?
Tehtävä kehittää yhteistyötaitoja ja luovuutta.
Sen aikana harjoitellaan yrittäjyyteen liittyviä
taitoja, kuten ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa. Tehtävä liittyy seitsemännen luokan historian
ja fysiikan oppisisältöihin (keksinnöt). Tuokio on
helppo toteuttaa, koska siihen käytetään vain yksi
oppitunti, eikä sen toteuttamiseen tarvita erityisjärjestelyjä. Tehtävä on selkeä ja yhteishenkeä
kehittävä.

Toteutus
1. Kerää kierrätysmateriaalia kuten kangastilkkuja, purkin kansia, pahvimukeja, jäätelötikkuja,
kampoja, nauhoja, papereita, nippusiteitä, massapalloja ja tyhjiä lankarullia.

2. Jaa opetusryhmä jollakin hauskalla menetelmällä kuudeksi joukkueeksi.
3. Joukkueet valitsevat materiaaleiksi varatuista
esineistä kymmenen. Lisäksi heillä
on käytössään sakset, teippi ja liimaa.
4. Joukkueet arpovat, minkä uutuuslaitteen
he rakentavat valitsemistaan esineistä. Vaihtoehdot ovat:
1 = pipertäjä
2 = mörkökarkotin
3 = rentouttaja
4 = nukutuskello
5 = unohduskone
6 = hilavitkutin
5. Anna rakentamiseen aikaa 20 minuuttia.
6. Joukkueet esittelevät laitteensa toimintaperiaatteet.
7. Valitaan paras/parhaat uutuuskoneet,
palkitaan joukkueet.
8. Uutuuslaitteet kuvataan ja niistä voidaan
tehdä näyttely koululle tai esimerkiksi
kirjastoon tai muuhun julkiseen tilaan.
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Live Lainasto: elävä
työelämäkirjasto!
Live Lainasto on koululla järjestettävä elävä kirjasto, josta on saatavilla tietoa, kokemuksia ja tarinoita
työelämästä ja erilaisista ammattiin
johtaneista poluista.

2.

Miksi?
Tapahtuma on tarkoitettu nuorten ammatinvalinnan tueksi. Tapahtumaan kutsutaan eri alojen
edustajia, jotka ovat valmiita kertomaan nuorille
omasta työstään. Oppilaat kuulevat erilaisia kokemuksia ja heitä kannustetaan etsimään ”sitä
omaa juttuaan”. Yrittäjät ja työelämän edustajat
tuovat kouluun tuulahduksen työelämästä – koululaiset kiitävät antamalla keskusteluissa takaisin
annoksen omaa innostustaan ja urahaaveitaan!

3.

4.

5.

Miten?
Kukin luokka saa tutustua kirjastoon yhden oppitunnin ajan. Oppilaat saavat tutustua yksin tai
ryhmissä haluamaansa ”teokseen” ja esittää tälle
kysymyksiä koulutuksesta, työelämästä jne. Yhden oppitunnin aikana oppilaat ehtivät jututtaa 34 eri ammattilaista. Lainasto voidaan toteuttaa
teemalla yrittäjyys, jolloin voidaan esimerkiksi
tehdä vertailua yrittäjän ja ”normaalia palkkatyötä” tekevien välillä tms.

Toteutus
1.

Kerro oppilaille tapahtumasta ja keskustelkaa, mitä Live Lainastossa voi oppia.

6.

7.

Pohtikaa, miten yrittäjän ja toisen palveluksessa työtä tekevän työ/ura eroavat
toisistaan, mikä on unelmaammattisi ja
miten yrittäminen liittyy siihen jne. Anna
tehtäväksi valmistella kysymyksiä lainattaville teoksille.
Hanki kirjastonhoitajia esim. koulun tukioppilaista tai oppilaskunnasta. Kirjastonhoitajat järjestävät tilat, ottavat
vastaan lainauspyynnöt ja noutavat lainatut teokset varastosta.
Hanki lainattavat teokset lähialueelta.
Käytä teosten hankkimisessa apuna paikallisia yrittäjäyhdistyksiä ja YESaluetoimijaa.
Varaa koulun kirjasto tai vastaava tila
keskusteluille. Varaa myös tila, josta lainat noudetaan ja jossa teokset voivat
vaihtaa kokemuksiaan. Muista pienet virvokkeet.
Aikatauluta tapahtuma: Lainastoon osallistutaan yksi luokka/ryhmä kerrallaan.
Jaa luokka ryhmiin niin, että lainattavia
teoksia on enemmän kuin lainaavia ryhmiä. Laina-aika on 15 min. Varaa luokkaa
kohti aikaa vähintään yksi oppitunti, jonka aikana ehtii tehdä kolme lainaa.
Ilmoita aikataulu ja tapahtumapaikka tapahtumaan osallistuville eläville kirjoille.
Ilmoita myös mahdollisesta ruokailusta,
matkakorvauksista, yhteyshenkilöistä
jne.
Anna lainaajille vapaus käyttää lainattavia teoksia haluamallaan tavalla.

Jatkotehtävänä voidaan laatia referaatit valituista
teoksista. Referaatit voidaan kirjoittaa ryhmissä,
esitellä toisille ja jatkaa keskustelua.
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Viikko täynnä yrittäjyyttä
Mikkelin Rahulan ja Rämälän kouluissa on toteutettu yrittäjyyskasvatusta muun muassa yrittäjyysviikon
kautta.

syödessä. Opettajien tehtävänä viikon aikana oli
perehtyä yrittäjyyteen ja yhteistoiminnallisiin
opetusmenetelmiin sekä soveltaa jotain
menetelmää omassa opetuksessa.

Miksi?

Yrittäjyysviikko koettiin onnistuneeksi oppilailta
ja opettajilta kerätyn palautteen pohjalta.
Ammattiesittelyitä ja yritysvierailuita pidettiin
antoisina ja opettavaisina. Jatkossa kannattaa
varata riittävästi aikaa ja opetusresursseja viikon
toteuttamiseen ja toiminnan organisointiin. Viikon
toteuttamista tukee se, että luokan oma opettaja
vetää yrittäjyysviikkoa. Oppilaat toivoivat lisäksi
osallistavampaa otetta ammattiesittelyihin.
Esityksen seuraamisen lisäksi olisi mielenkiintoista käytännössä kokeilla ammattia.

Yrittäjyysviikon tavoitteena on tarjota oppilaille
mahdollisuus tutustua eri ammatteihin ja yrittäjyyteen. Lisäksi tavoitteena on tukea kansalaistaitojen omaksumista ja osallisuutta tekemällä
oppien. Tavoitteena on myös tutustuttaa ja rohkaista opettajia käyttämään yhteistoiminnallisia
opetusmenetelmiä ja osallistavaa kasvatusta.

Toteutus
Yrittäjyysviikon aikana kouluissa perehdyttiin
yrittämiseen, eri ammatteihin ja yhteiskunnan
toimintaperiaatteisiin sekä yhdessä tekemiseen ja
oppimiseen. Ammattiaan olivat esittelemässä
muun muassa lääkäri, ammattisotilas,
eläinlääkäri, palomies ja kirvesmies. Ammatit
pyrittiin valitsemaan oppilaiden mielenkiinnon
mukaan. Oppilaat myös vierailivat lähiympäristön
yrityksissä, muun muassa maatilalla ja ajoneuvokorjaamossa. Yksi yrittäjyysviikon tapahtuma oli
nurinkurinpäivä, jonka tarkoituksena oli saada
oppilaat näkemään asioita uudessa valossa ja
toimimaan luovasti. Koulun sääntöjä lukuun ottamatta oppilaita kannustettiin toimimaan toisin
kuin yleensä, esimerkiksi pukeutumaan nurinperin tai vaihtamaan haarukan ja veitsen paikkaa

Miten case onnistui?

Miten yhteistyö sujui?
Viikko toteutettiin kahden koulun yhteistyönä.
Ammattiesittelijöiden hankkiminen osoittautui
haastavaksi kiireellisen aikataulun vuoksi. Tässä
kannattaisi jatkossa pohtia tiiviimpää yhteistyötä
vanhempien kanssa. Yhteistyö lähialueen yritysten kanssa sujui hyvin, ja yritykset ottivat oppilaat
hienosti vastaan. Haasteena yritysvierailuissa oli
se, ettei kummankaan koulun lähellä ollut kävelyetäisyyden päässä vierailtavia yrityksiä. Viikon
aikana onnistuttiin luomaan yhteistyökuvioita
yhden paikallisen yrityksen kanssa, johon toisen
koulun oppilaita päässee tekemään inventaariota.
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