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NY-YRITTÄJYYSPILOTTI NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN SEKÄ 
LUONTOALAN OPISKELIJOILLE 
Jonne Salonen/Rocket 2020 – Rohkeasti Amis 
 
Orientaatio 
Aikataulu:  Aloitetaan jo joulukuussa 2017 
Orientaatiovaiheessa, jokainen tahollaan infoaa, värvää, sparraa ja motivoi oppilaita tästä 
mahdollisuudesta. Muutama pointti motivointiin ja sparraukseen: 

 Oppiminen ja työelämä ovat muutakin, kuin tiedon vastaanottamista ja sen sisäistämistä. Työelämässä, jopa julkisella sektorilla työskennellään ”markkinaehtoisesti” tämä käsittää myös yhteisöt ja järjestöt. 
 Yhteinen suunnittelu ja yhdessä tekeminen voidaan toteuttaa opiskelujen sisässä vaikka Lahdessa tai Asikkalassa. 
 Oppiminen yrittäjyyden kautta valmentaa vallitsevaan työkulttuuriin, tuloskeskeinen ajattelu ei ole enää pelkästään yritysmaailman juttu. 
 Tulostavoitteiden ymmärtäminen pedagogisessa viitekehyksessä on tärkeää, aina ei puhuta euroista, vaan vaikkapa henkisestä- ja/tai sosiaalisesta pääomasta. 
 Tulos ratkaisee: kontaktit -> eurot -> kävijämäärät -> palvelun houkuteltavuus -> tavoitettavuus jne. Tämä on ketju, johon törmäämme, oltiin sitten yrityksessä, julkisissa palveluissa, järjestöissä tai vaikkapa seurakunnassa. 
 Markkinointi ja palveluiden suunnittelu / luominen ei ole sidoksissa pelkästään yritysmaailmaan. 
 Jokainen työntekijä tulee olemaan, jollain asteella, tulostavoitteellinen toimija tulevaisuudessa, suojatyöpaikkoja on harvassa. 
 Pidetään oppilaille orientoiva päivä (Jonne ja Paula (Hanna?)  

Tutustuminen / ensimmäinen 24h 
 
Aikataulu:  24 tuntia, Asikkala, helmikuun alussa 
Ensimmäinen 24h valmennus on orientaation jatkoa, ja tarkoituksena on avata luovaa ajattelua yli 
koulutusalojen. 
Ennakkotehtävä:  Tee ”hissipuhe” itsestäsi (max. 30s) 
Tehtävänanto: ”Tee maksimissaan 30 sekuntia pitkä mainospuhe (hissipuhe) itsestäsi 

(ajatuksena markkinoida itsesi mukaan NY-yritykseen). Ne kenellä on jo NY-
yritys, voivat pitää ”hissipuheen” omasta yrityksestä”. 
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Valmennuksen runko (tutustumispäivä): 

1 Tavoitteiden kuvaaminen, orientaatio ja tehtävänanto 2 Tutustuminen / ice break 3 Hissipuheen pitäminen (max. 30s) itsestäsi (tai NY-yrityksestäsi) ryhmän edessä. 4 Jakautuminen ryhmiin ”verkostoitumismarkkinoiden kautta” (annetaan aikaa 15min etsiä saman henkisiä toimijoita) tavoite 50/50 jakauma ryhmissä (LUONN / NUVA) 5 Jakaudutaan ryhmiin ”markkinoiden” mukaisesti, jokaisen pitää kuitenkin olla jossain ryhmässä. 6 Tehtävän anto: Lyhytohjelman tuottaminen muulle ryhmälle (ohjelman kesto max. 10min) 7 Suunnitteluaika 30 min 8 Ohjelmat 9 Vapaata ohjelmaa ja verkostoitumista 10 Aamulla tuotettujen (iltaohjelmat) ohjelmien reflektointi ja palaute 11 NY-info ja workshop 12 Kotiinlähtö   
NY-yritysten perustaminen tai osuuskunta Taidottajaan liittyminen 
Aikataulu:  helmikuun aikana 
Molemmat yksiköt tukevat, omien resurssien puitteissa, oppilaita NY- ja osuuskunta-asioissa. Yritykset 
perustetaan ja omien intressien (oppilaat, NY, osuuskuntatoimija) pohjalta, opettajien tukemana. 
 
Tuotteistaminen 24/h 
Aikataulu:  24 tuntia, Kauneustalo, Lahti , helmikuun loppupuolella 
Ennakkotehtävä:  Esitelkää oma NY-yrityksenne, liikeideanne tai tuotteenne (jota on jo testattu 

tai myyty) 
Tehtävänanto: ”Valmistele yritysesittely omasta NY-yrityksestäsi tai liikeideasi NY-yritykselle. 

Esittelyn kesto 5 minuuttia. Tarkoituksena on löytää yhteistyökumppani 
yrityksellesi tai löytää olemassa oleva NY-yritys joka kiinnostuu liikeideastasi. 
Tavoite on verkostoitua ja löytää yhteistyökumppani.” 

Tehtävänanto 2: ”Ideoikaa ja suunnitelkaa tapahtuma syksylle 2018, tavoitteena on toteuttaa 
ko. tapahtuma elo- syyskuunaikana. Kaikki NY yritykset olisivat tässä mukana 
ja mukaan voidaan kutsua yhteistyökumppaneita sekä sponsoreita, eli 
rahottajia.” 

1 Orientaatio ja aikataulutus 2 Yritysesittelyt 5 min / Yritys tai idea 3 Jakautuminen ryhmiin (50/50 periaatteella)  
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4 Tehtävän anto: Luokaa 3 tuotetta yrityksillenne, joita voitte markkinoida ja tuottaa yhteistyössä 5 Tehtävänanto 2: Luokaa yhteinen tapahtuma syksylle 2018 (opettajat mentorina alkuvaiheessa) 6 Yhteistä suunnittelua ja verkostoitumista 7 Aamulla palveluiden esittely muille ryhmittäin 8 Reflektio ja palaute 9 Jatkosuunnitelmat (opettajat tukena ja mentorina) Tapahtumasuunnittelu (tehtävä 2 alkaa) 10 Kotiinlähtö  

Yhteiset projektit (kevätlukukausi 2018) 
 Operatiivisen toiminnan tukeminen ja mentorointi 
 Yhteinen suunnittelu ja yhdessä tekeminen voidaan toteuttaa opiskelujen sisässä vaikka Lahdessa tai Asikkalassa 
 Asiakkuuksien löytymisen tukeminen ja luominen yhteistyössä yrityksen kanssa 
 Tapahtuman suunnittelun tsekkaus, muistuttelu ja tukeminen 
 Yhteyden pito yksiköiden kesken  

Aloittavien opiskelijoiden ryhmäytys ja info / yhteinen leiri tai retki 
 Aloittavien opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja infoaminen järjestelmästä (NY- ja osuuskuntalaiset) 
 Viestikapulan vaihto ja mentorina / tutorina toimiminen 2018 syksy- 2019 kevät  

Arviointi 
 Arvioidaan toteutunut toiminta ja sen toimivuus 
 Kutsutaan mukaan uusia koulutusaloja 
 Perehdytetään uudet yhteistyökumppanit konseptiin 
 Tiedotetaan rotaatiossa olevia opiskelijoita tilanteesta  

Konsepti 
 Oppilaat keskeisenä toimijana 24h valmennuksissa, opettajat mentorina heille 
 Yritysten perustamisessa opettajat keskeisessä roolissa 
 Markkinoinnin tukeminen 
 Yhteiset teemapäivät tasapuolisesti jaettuna yksiköiden kesken    


