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MITÄ ON NUORI YRITTÄJYYS NY?  

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa 14-20 -vuotiaat nuoret perustavat lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla 

toimivia miniyrityksiä, jotka tuottavat palveluja tai tuotteita. Nuoret suunnittelevat itse yrityksensä 

liikeidean ja toteuttavat sen mukaista miniyritystoimintaa. Miniyritys toimii oppimisen polkuna, jonka 

kautta yrittäjyys, oma-aloitteisuus, vuorovaikutustaidot, vastuunottaminen, ongelmanratkaisutaidot, 

tiimityöskentely sekä muut työelämässä tarvittavat taidot kehittyvät käytännön kautta.  

Nuori Yrittäjyys ry on voittoa tavoittelematon yhdistys ja on osa kansainvälistä Junior Achievement - Young 

Enterprise -järjestöä. Järjestö toimii tällä hetkellä yli 110 maassa. Osa opinto-ohjelmista tarjoaa välittömän 

kontaktin kansainvälisiin verkostoihin. Suomessa toimintaan osallistuminen on ollut mahdollista vuodesta 

1995. Lukuvuonna 2010-11 NY ohjelmiin osallistuu eri kouluasteilla yhteensä lähes 15 000 nuorta kautta 

maan. 

Tmi Arja Kitola jatkoi lukuvuonna 2010-2011 yrittäjyyskasvatuksen parissa toteuttamalla opetus-

suunnitelman mukaisia yrittäjyyskasvatuksen opintoja NY Vuosi Yrittäjänä-ohjelman avulla Paasikivi-

Opistolla. Yrittäjyyskasvatuksen lukuvuosi  alkoi  NY-ohjelman mukaisella 24 h-leirillä syyskuussa. 

 

Marika ja Lina pohtivat mitenkähän tämän rastin 

tehtävän suorittaisi. Lina on vuoden 2009-2010 NY-

läisiä ja toimi leiriohjaajana. Marika ei vielä tuossa 

vaiheessa tiennyt, että tulisi kohta perustamaan 

erittäin menestyneen Frog NY-yrityksen  

 

Laura,  tuleva Frogilainen sai leiriltä uusia ystäviä. 

 



Jasmiina, myös tuleva Frogilainen, tsekkaa taustalla 

miten leiriläisten tehtävärasti sujuu. Yrittäjyys-

kasvatuksen 24 h-leirin teemana oli Yritys vuonna 

2020. Opiskelijoiden piti ideoida tuote tai palvelu, 

jota vielä ei ole olemassakaan, mutta joka  

todennäköisesti voisi olemassa vuonna 2020. 

Yritysrastien välissä  tehtiin kaikenlaisia hauskoja 

tehtävärasteja mm. laulettiin karaokea ja leivottiin 

kakkua. 

 

24h-leirin jälkeen suunnattiin perinteisempään opiskeluun oppimaan yrittäjyyden saloja. Laura, Marika ja 

Jasmiina päättivät perustaa Frog NY-nimisen yrityksen, joka tekee viittomakielen sanakirjan. Teoriaa ja 

käytäntöä yhdistelemällä opittiin työstämään liikeideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa, perustamaan oikeilla 

markkinoilla toimiva yritys, pankki-, vakuutus- ja verotusasioita, hinnoittelua,  markkinatutkimuksen ja  

asiakasanalyysin tekemistä sekä tietenkin oman yritystoiminnan pyörittämistä. Markkinointia varten tehtiin 

yritystä esittelevä esite ja henkilöstölle käyntikortit sekä yritykselle omat nettisivut. Talouden suunnittelun 

ja kirjanpidon avuksi opiskeltiin mm. arvonlisäveroasioita ja opittiin pitämään yksinkertaista exel-

kirjanpitoa.  

Syksyllä Frog NY sai ilouutisen: Frogin liikeidea oli valittu Suomen parhaaksi toisen asteen koulujen 

liikeideaksi. ”Toisen asteen sarjassa voiton vei Frog NY Turun Paasikiviopistolta. Frog NY toteuttaa 

viittomakielen kuvasanakirjan lapsille. Kirjan avulla pienille lapsille voidaan opettaa viittomakieltä. 

Tuomaristo kiinnitti huomiota idean omaperäisyyteen, sosiaaliseen tarpeeseen ja selkeään 

kohderyhmään. Lisäksi nuorten audiovisuaalinen osaaminen tukee idean toteutusta”. Parhaat ideat valitsi 

opetuksen, liike-elämän ja järjestöjen asiantuntijaedustajista koostuva tuomaristo, johon kuuluivat  Raija 

Vahasalo, kansanedustaja, Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, Jyri Linden, Suomen yrittäjäyhteisö Kaisa 

Saario, Keskuskauppakamari ja Krista Elo-Pärssinen, Perheyritysten liitto”. 

 

NY-toiminnan innostamana Jasmiina innostui 

yrittäjyydestä niin, että osallistui myös 

Yrityspajan opintoihin ja perusti oman 

toiminimen, jonka myötä hän pääsi 

toteuttamaan mm. Turun Kauppatorin 

ensimmäistä joulutoria. Joulutori oli suuri 

menestys ja Jasmiina sai samantien tilauksen 

myös vuoden 2011 Joulutorin tuottamisesta. 

  



NY-ALUEMESSUT TURUN SKANSSISSA 2.2.2011 

Keväällä 2011 koitti NY-ohjelman mukainen aluemessuille osallistuminen. Ensimmäiseksi vuorossa oli 

aluekilpailun vaativin osuus eli yritysesittelyn pitäminen englannin kielellä Turun ammattikorkeakoululla. 

Sen jälkeen piti rakentaa yritykselle messuosasto Skanssin kauppakeskukseen ja osallistua erilaisiin 

tuomariston haastatteluihin.  

 

Varsinais-Suomen yrittäjien edustajat 

tekivät aluemessuilla tiukkoja kysymyksiä. 

 

Aluemessut huipentuivat siihen, että Frog 

NY palkittiin parhaasta liikeideasta ja sai 

näin edustuspaikan valtakunnallisille NY-

messuille Lahteen 5.-6.4.2011. 

 

  



LAHDEN VALTAKUNNALLISET NY-MESSUT 5.-6.4.2011 

 

Lahdessa oltiinkin isomman yleisön ja 

laajemman tuomariston edessä. 

Englanninkielinen yritysesittely oli hioutunut 

sekä tekniseltä toteutukseltaan että 

englanninkieliseltä esitykseltään. Learning by 

doing toimii! 

 

 

Myös messuosaston ilme oli kehittynyt 

verrattuna alueellisiin messuihin. 

 

 

Valtakunnallisilla messuilla oli järjestetty 

mahdollisuus kirjoittaa kirje opetusministerille 

ja kertoa millaisia oppimiskokemuksia on 

saanut osana NY-learning by doing-projektia. 

Marika, Laura ja Jasmiina keskittyivät 

kirjoitustehtävään. 

  



FROG NY VOITTI LAHDEN VALTAKUNNALLISTEN NY-MESSUJEN TOISEN ASTEEN KOULUJEN SARJAN 

Kaksipäiväisten messujen päätteeksi julistettiin voittajat: Frog NY voitti toisen asteen sarjan! 

Lehdistötiedotteessa todettiin seuraavaa:  ”Toisen asteen sarjassa vuoden parhaana yrityksenä palkittiin 

Frog NY, Turun Paasikiviopistosta. Aiemmin lukuvuonna jo parhaasta liikeideasta palkittu Jasmiina Servon, 

Marika Korpelan ja Laura Lindvallin yritys tuotteisti viittomakielen kuvakirjan pienille lapsille. Yritys on 

pystynyt luomaan todellisen liikeidean, konseptin, jolla voidaan tehdä kannattavaa yritystoimintaa. Lisäksi 

liikeidean takana on tarina, perustelee tuomaristo päätöstään. Lukuvuoden parhaita NY yrityksiä oli 

valitsemassa valitsi mittava liike-elämän ja koulutuksen asiantuntijoista koostuva tuomaristo”.   

Tuomariston jäsenet olivat: 

Jani Peltoniemi ja Jorma Kyckling (Peikko Group), Juhana Helmenkalastaja (Helmenkalastaja oy), Jarkko 

Ylöstalo ja Jouni Mikkonen (OP-Pohjola), Johan Winberg (Lakes), Paula Ahokanto (Taloudellinen 

tiedotustoimisto), Mikko Nieminen (Rastor), Ted Wallin (Aalund), Kaarina Jokinen (Metsä-Patu Ky), Jyri 

Linden (Suomen yrittäjäyhteisö), Leena Raatikainen ja Olavi Virtanen (koulutuskeskus Salpaus), Pekka 

Kotiaho (Strateal Oy), Tiina Jaatinen (Virkkuukoukussa), Joni Ikonen (Innojok oy), Teemu Swanberg (Wedo 

Consulting) ja Juhani Töytäri (Positiivarit). 

Maininnan arvoista on myös se, että 2000-luvulla tämä oli ensimmäinen  kerta kun ammatillisen 

koulutuksen NY-yritys voitti myös kaikki kilpailuun osallistuneet lukiot. 

Valtakunnallisen kilpailun voittona oli osallistuminen Oslossa elokuussa pidettäviin Nuori Yrittäjyys EM-

kilpailuihin. Kesällä ei siis pidettäisikään lomaa, vaan valmistauduttaisiin edustamaan Suomea toisen asteen 

koulujen JA-YE (Junior Achievement-Young Enterprise)-kisoissa. Tukea valmistautumiseen saimme  

Helsingin kansallisesta NY-toimistosta Virpi Utriaiselta ja Turo Nummiselta sekä Turun NY-aluetoimistosta 

Johanna Vainiolta, Miia Kaeralalta ja Hannes Jesarilta. Virpi ja Johanna lähtivät myös Osloon tukijoukoiksi. 

Suuri kiitos kaikille heille, saimme tehdä hienoa tiimityötä ja opimme paljon  uusia asioita. 

 

KESÄ 2011 KULUI VALMISTAUTUESSA OSLON KISOIHIN 

Kesän aikana valmistuivat kokonaan uudet versiot niin yritysraportista, yritysesittelystä kuin messuosaston 

standistäkin. Ja tällä kertaa kaikki piti tietenkin tehdä englanniksi. Englanniksi piti päivittää myös nettisivut, 

esitteet ja käyntikortit. Lisäksi piti valmistautua siihen, mitä kaikkea kansainvälinen tuomaristo kyselisi 

erilaisissa haastattelutilanteissa. Sponsoreitakin piti hankkia lisää, jotta matkasta selvittäisiin taloudellisesti 

ja englannin kielen sparraus kuului niin opiskelijoiden kuin opettajankin kesäohjelmaan. Tutuiksi tulivat niin 

Turun Elvina-kahvila, V-S Yrittäjien toimisto kuin kesäyliopistokin. Kiitos myös Juholle opastuksesta 

englannin puhekielen käyttöön. 

  



 Matka kohti Osloa alkoi pikapysähdyksellä 

Halikon Design Hilllissä, joka on yksi Johannan 

lempparipaikoista.  

 

 Loppuviimeistelyt vielä Vantaan 

lentokenttähotellissa. Leafin lahjoittamat 

Frog-karkit saivat kääreensä, kirjanpito 

numeronsa  ja Laura taitteli taas muutaman 

sata esitettä. 

 

 

 

Frog-essutkin tulivat valmiiksi. 

  



TERVETULOA OSLOON JUNIOR  ACHIEVEMENT – YOUNG ENTERPISE COMPANY OF THE YEAR 

COMPETITION 2011 – TAPAHTUMAAN! 

 

 

Jasmiinaa ja Lauraa jännittää lentokentällä 

mitä EM-kisat tuovat tullessaan 

 

 Huvia töiden lomassa. Vuonoristeilylle 

lähdössä 

  



Suomen NY-toiminnanjohtaja Virpi Utriainen 

antaa viimeisiä neuvoja messuosastoa 

rakennettaessa. 

 

Learning by doing fun! 

 

Yrityksen esitteleminen englanninkielellä 

alkaa olla jo tuttu juttu Esitys oli taas 

kehittynyt edellisestä kerrasta. Aikamoisesti 

on tieto ja taito kasvanut kaikilla osa-

alueilla. 

 

  



Myös arvokkaat edustustehtävät hoidettiin kunnolla. 

 

Välillä vapaampaa alumniohjelmaa ja 

tutustumista muiden maiden NY-nuoriin. 

 

Joukko kansainvälisiä tuomareita arvioi 

YE-yrityskokonaisuuden: yritysraportin, 

yritysesittelyn, messuosaston ja 

haastattelun. Tuomaristoon kuuluivat 

seuraavat henkilöt: 



Vibeke Hammer Madsen (Chair Judge, Norway), Federation of Norwegian Commercial and Service 

Enterprises 

Małgorzata Góra (Poland), Union Investment TFI S.A. 

Michael Christiansen (Denmark), Manpower 

Marko Curavić (JA-YE Europe), EC, DG Enterprise and Industry 

Dr. Michael Yanchishin (Russia), Boeing Russia 

Mary Louise Agius (Malta), HSBC Bank Malta plc. 

Tor Erik Groeng (Norway), Confederation of Norwegian Enterprise 

Zdravko Krunić (Serbia), Societe Generale Srbija Bank 

Françoise Folmer (Luxembourg), Team 31 s.à r.l. Sàrl 

Dr. Michael P. WALTER (Austria), Der Walter Workwear Garment. 

Frog YE:n kokonaisuus onnistui erinomaisesti ja siitä kertoi myös tuomareilta tullut palaute: 

”The Jury found overall performance in the Competition to be a very high quality. One of the best. Your 

company report, on-stage presentation, and, in particular, the stand presentation maintained high standard 

while your panel interview skills call for improvements. Social strong entrepreneurs, clear personal values 

and structure in the team. In the end they appeared a non-profit enterprise and the jury missed signs of 

deeper understanding of business”. 

Voitto meni Englannin joukkueelle, mutta myös Suomelta erinomaisesti sujuneet kisat toivat hyvät fiilikset 

arvokkaaseen iltajuhlaan. 

  



”Laura palkittiin tapahtumassa Euroopan 

Alumnijärjestön palkinnolla. Laura matkaa 

myöhemmin Alumniverkoston kokoukseen Romaniaan. 

"Aivan mahtava tunnelma" iloitsi Laura tunnustuksen 

jälkeen. Laura kutsuttiin haastatteluun 300 nuoren 

joukosta. Palkinnon sai lopulta 15 nuorta kautta 

Euroopan”. 

 

Euroopan maiden NY-opettajia. 

 

Välillä työ ja opiskelu on myös juhlaa. 

  



 

Kiitos kuluneesta lukuvuodesta Frog NY! Meillä oli hieno vuosi. Opimme paljon ja saimme monia uusia 

kokemuksia ja  uusia ystäviä. Nyt katse uusiin haasteisiin. Kukapa tietää, ehkäpä seuraavaksi on vuorossa 

Enterprise without borders  

   Arja-ope 

 


