Tehtävä nuorille – tutustu Suomen
nuorimpiin yrittäjiin!
Hyvä Uskalla Yrittää -finaaliin tutustumaan tuleva nuori. Sinulla on nyt loistava mahdollisuus tutustua saman ikäisiin nuoriin, jotka ovat osana koulun
NY Vuosi yrittäjänä -kurssia perustaneet oikealla rahalla toimivan harjoitusyrityksen (NY-yrityksen).
Kauppakeskus Kampissa nähdään ympäri Suomea tulleet 90 NY-yritystä, jotka
ovat tämän lukuvuoden ajan toimineet oikealla rahalla. NY-yrityksen tarkoituksena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana.
Käytä tätä tehtävää hyväksesi ja käy tutustumassa eri alojen ja alueiden nuoriin ja inspiroidu heistä!
Mukavaa vierailua Uskalla Yrittää -finaalin messuilla!

Kun saavutte messuille
Lähtekää tutustumaan messuihin ja NY-yrityksiin. Käyttäkää kiertelyyn 30 min
– 60 min aikaa.
§ Aloittakaa ilmoittautumalla messuvieraaksi Facebookissa:
facebook.com/events/1625438477539970/
§ Valitkaa jokainen 6-10 NY-yritystä, jotka kiinnostavat teitä ja joihin haluatte
tutustua messujen aikana.
§ Voitte lukea kuvaukset yrityksistä osoitteessa:
uskallayrittaa.fi/finalistit-2018
Vertailkaa valitsemianne NY-yrityksiä ja välttäkää samoja yrityksiä. Näin pääsette tutustumaan mahdollisimman moneen, erilaiseen NY-yritykseen
Voitte käyttää haastatteluiden apuna kysymyksiä, jotka löydätte seuraavalta
sivulta.
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Ensimmäiset kysymykset ovat suunnattu itsellenne
1. Millaiset asiat saivat sinut kiinnostumaan valitsemistasi NY-yrityksistä?
2. Mitkä ovat valitsemasi NY-yritykset?

Kysy NY-yrityksiltä seuraavia asioita:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mitä NY-yrityksenne tekee?
Kertokaa tarkemmin liikeideastanne? (logo, kotisivut, tuote/palvelu)
Mistä saitte idean?
Mikä on paras kokemuksenne vuoden aikana ja mitä olette oppineet?
Mikä on ollut vuodessa vaikeinta tai haastavinta? Miten selvititte haastavan
tilanteen?
Millainen neuvonantaja teillä on ollut? Kuinka usein olette tavanneet ja
mitä olette oppineet häneltä?
Miksi valitsitte NY-kurssin (NY Vuosi yrittäjänä -kurssin) koulussa?
Suosittelisitteko kurssia muille? Miksi? Miksi ei?
Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmanne kurssin jälkeen?

Kun olette tehneet haastattelut
§ Valitse 2 parasta NY-yritystä ja kerro ystävillesi, miksi nämä ovat parhaat
§ Käy ottamassa kuvat suosikeista ja lisätkää kuva esimerkiksi Instagramiin
tai Twitteriin käyttämällä aihetunnisteena #UskallaYrittää ja merkitkää
mukaan @nuoriyrittajyys.
§ Tee kirjallinen tiivistelmä siitä, mitä olet päivän aikana oppinut.

Osallistu ja seuraa tapahtumaa myös sosiaalisessa mediassa!
#UskallaYrittää
#NYVuosiYrittäjänä
@NuoriYrittajyys

Kiitos ja mukavia messuhetkiä!
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