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2. TATin tuoreet työkalut
yrittäjyystunneille

Tule kisaamaan yrittäjyystaidoissa
julkkiksia vastaan! Lisäksi pääset
tutustumaan Duunikoutsi -apin saloihin -
personal työelämävalmentaja jokaisen
nuoren takataskuun. Pajasta saat
mukaasi myös käyttövalmiin
yrittäjyysoppitunnin, joka
sisältää hauskan kilpailun sekä infoa
muista TATin yrittäjyyskasvatukseen
liittyvistä materiaaleista!

Vetäjät: Sanna Ikäläinen ja Riikka Lehtinen,
Talous ja Nuoret TAT

 

1. Työkaluja lukiolaisten
työelämätaitojen kehittämiseen
(LOPS2021)

Työelämä- ja korkeakouluyhteistyön
käytäntöjä, kokeiluja ja kokemuksia
kentältä Tunne Työ- ja Lukion
työelämäkumppanit -hankkeista. 

Vetäjät: Piritta Ekroth ja Suvi Kytöharju, Tunne
Työ -hanke, Jaana Kilpinen ja Mattus Alsi, Turun
kaupunki

 

TYÖPAJAT

3. Yrittäjyyden ytimessä on
myynti – Myynnillisiä taitoja
tarvitsee jokainen

Tulevaisuudessa kaupallisen osaamisen
merkitys korostuu kaikissa ammateissa
ja rooleissa. Koukuttava
asiakaskokemus rakennetaan koko
henkilöstön tiimityönä. Tämän
aikaansaamiseksi on tehtävä töitä
yhteisen tahtotilan luomiseksi,
edellytettävä kehitystoimia ja
kannustettava huikeisiin suorituksiin!
Myynnissä onnistuminen on
ratkaisevassa asemassa mille tahansa
yritykselle tai organisaatiolle. Myös
julkisen puolen ja kolmannen sektorin
organisaatioissa keskeistä on
työntekijöiden asenne, motivaatio ja
rohkeus kohdata asiakkaita.
 
Työpajassa osallistujat haastetaan
osallistuvin menetelmin pohtimaan,
kuka sinun alallasi on asiakas ja mitä
sinun alallasi asiakas kokee, näkee ja
kuulee. Erityisesti toisen asteen
opettajille merkittäviä kysymyksiä ovat,
mikä on parasta/pahinta mitä alallasi
oppilas voi sanoa asiakkaalle? Ja ennen
kaikkea, miten sinun alallasi
myynnillisyys pitäisi näkyä ja miten viet
myynnillisyyttä omaan toimialaasi.  

Vetäjät: Mirja Väänänen ja Timo Liimatainen
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6. Osaamisen tulevaisuus

Työpajassa tirkistellään tulevaisuuden
työelämää ja osaamisia. Mitä osaamisia
tarvitaan ja mistä niitä voi hankkia?
Työskentelyn tuloksena syntyy
tulevaisuuden osaajaprofiileja ja
työelämän yllätyksiä.
 
Vetäjä: Johanna Ollila, Turun yliopisto
Tulevaisuudentutkimuskeskus

 

5. Toiminnallinen yrittäjyys
opettajan työkaluna

Pohditaan ja ideoidaan yhdessä, miten
toiminnallisen yrittäjyyden periaatteita
voisi hyödyntää opetustyössä.

Vetäjä: Kati Levola, Valtakunnallinen YES ry

 

4. Dialogi opetuksen välineenä

Vuorovaikutuksella ennustetaan olevan
jatkossa vielä entistä keskeisempi
merkitys työelämässä. Merkittävään
asemaan nousee se, missä ihminen on
tekoälyä ylivertaisempi: inhimillisessä
kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. 
Dialogi tarkoittaa meille vuorovaikutusta,
jossa on aikaa tulla kuulluksi ja jossa
kunnioitetaan toisen osallistujan
näkemyksiä. Dialogi mahdollistaa 
monilähteisen ja moniulotteisen tiedon
tuomisen tarkasteluun, ajattelumallien
kehittymisen sekä ongelmien tarkastelun
uudessa viitekehyksessä. Tervetuloa
yhdessä dialogiin pohtimaan, miten
dialogia voi
omassa toiminnassa hyödyntää yhdessä
opiskelijoiden kanssa.
 
Vetäjä: Joonas Laine, Reveiller Oy

 

7. Miten rakentaa toimiva tiimi
yrittäjyyskasvatuksen tueksi?
Case: Salon Kaupungin Sykäys-
tiimi

Sykäys-tiimi on toiminut Salossa jo usean
vuoden ajan yrittäjyyskasvatuksen
kehittämistiiminä. Sykäys-tiimi ideoi,
koordinoi ja ohjaa alueellista
yrittäjyyskasvatusta. Se rakentaa yhteisiä
alueellisia tapahtumia eri kouluasteiden,
koulujen ja yritysten välillä sekä viestii,
levittää ja rohkaisee kokeilemaan hyviä
yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjä
paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tiimi on
myös nuoren yrittäjyyden
puolestapuhuja. Tarkoituksena ei ole
kasvattaa kaikista välttämättä suoraan
yrittäjiä vaan
ennen kaikkea lisätä lasten ja nuorten
yrittäjämäistä asennetta, vastuunottoa ja
sinnikkyyttä.

Vetäjät: Riikka Nurmi, Salon Kaupunki, Pirkko
Korhonen, Perniön yhteiskoulu ja lukio, Johanna
Rintanen, Salon seudun ammattiopisto
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10. STEAM taipuu moneksi –
tekniikkapolku
varhaiskasvatuksesta
korkeakouluihin

Työpajassa esitellään lyhyesti, mitä
STEAM on ja mikä tekniikkapolku on tällä
hetkellä. Työpajaan osallistujat
haastetaan visiomaan, mitä
tekniikkapolku varhaiskasvatuksesta
korkeakouluihin voisi olla ja erityisesti
miten siihen liittyy erilaiset yrittäjyyden
mallit ja yrittäjämäinen ajattelu.
 

Vetäjät: projektitoimistonpäällikkö Matti Mäkelä 
ja kehittämispäällikkö Anu Parantainen, Turun
kaupunki

 

9. Opettajasta oppimisen
muotoilijaksi

Innoheimo-hankkeen työpajassa pääset
pohtimaan oppimisen muotoilua
tarkemmin. Miten muotoilua voidaan
käyttää opetuksen ja oppimisen
suunnittelussa? Käytännönläheisessä
oppimismuotoilun työpajassa
tutustutaan muotoiluprosessiin ja
muotoilun menetelmiin tekemällä
oppien. Osallistuvat pureutuvat
pienryhmissä yrittäjyyskasvatuksen
haasteisiin ja ideoivat niihin yhdessä
ratkaisuja. Toteuttamiskelpoisimmasta
ideasta rakennetaan nopea prototyyppi,
jonka avulla ratkaisukonsepti esitellään
lopuksi muille osallistujille. Tule mukaan
ja ylläty, miten paljon yhteissuunnittelun
keinoin saadaan aikaiseksi vain tunnissa!

Vetäjä: Palvelumuotoilija Mona Johansson,
EduDesign Finland

 

8. Liiketoimintaa kiertotalouden
ympärille – testaa luovuutesi!

Kiertotalous tarjoaa
myönteisiä toimintamahdollisuuksia ja
tulevaisuuskuvia, joita nuoret, mutta
myös aikuiset, tarvitsevat uhkakuvien
vastapainoksi. Kiertotalous edellyttää
uudenlaista ajattelua niin yrityksiltä kuin
asiakkailtakin. Ajattelumme uudistuu
oman kokeilemisen ja vuorovaikutuksen
kautta. Kiertotalous on asennetta,
uskallusta ja ideoiden
testaamista. Työpajassa
oivallat miten kiertotalous avaa monia
mahdollisuuksia liiketoimintaan.

Vetäjät: Mia Pirttilä ja Petri Katajarinne, Nuori
yrittäjyys ry

 


