
 
 

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria – projektin opettajankoulutukset jatkuvat  
Etelä-Pohjanmaalla. Tervetuloa toiminnalliseen koulutukseen vahvistamaan 

osaamista yrittäjyydestä sekä kartuttamaan yrittäjäkontakteja. 
 

 Koulutus on kolmeosainen. Ensimmäinen päivä tarjoaa tiiviissä paketissa tietoa 
yrittäjien bisnesopeista: markkinoinnista, kannattavuudesta, tuotannosta ja 

verkostoista.  Toisessa osassa jalkaudutaan yrityksiin, jolloin yrittäjiltä toivotaan 
pieniä kehittämistehtäviä ratkottavaksi. Viimeisessä osiossa ratkotaan asiantuntijan 

johdolla yrittäjien antamia minihaasteita.  
 

Koulutus on suunnattu toisen ja korkea-asteen opettajille, se on osallistujille 
maksuton ja toteutetaan Seinäjoella. 

 
 

Lisätietoja: 
Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät 

Puh. 040 582 2368, paivi.ojala@yrittajat.fi 

 
 
 

Koulutus on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria –hanketta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on 
tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve 

lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä. 

 

 

 

OPETTAJA – SUKELLA YRITTÄJYYTEEN 



 
 
 
 

Opettaja – sukella yrittäjyyteen 

YRITYSTOIMINTA TUTUKSI 6.10. KLO 13-16 
 

• Asiantuntijapuheenvuorot valottavat bisneksen eri puolia ja tekevät yritystoimintaa 
tutuksi: 

Kannattavuus, Pentti Lahti, Ekonomitoimisto Pentti Lahti 
Asiakkuudet ja markkinointi, Ville Orrenmaa, Myynninmaailma  
Ideasta tuotteeksi – yrityksen tuotanto, Jere-Miikka Myllymäki, Memorial 
Verkostot yrittäjän apuna, Anne Niemi, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 
 

• Lisäksi päivässä annetaan ohjeistus ”Päivä yrittäjän kanssa” – tehtävään. 
• Tilaisuus pidetään Sedun Koulukadun toimipisteessä (Koulukatu 41, Seinäjoki). 

 
PÄIVÄ YRITTÄJÄN KANSSA  
 

• Tutustu yritystoimintaan viettämällä päivä yrittäjän kanssa. Kulje päivä pienyrittä-
jän rinnalla yhden päivän ajan havainnoiden, keskustellen ja mahdollisesti osallistu-
en yrittäjän rinnalla hänen päivittäiseen työhönsä. 

• Yrittäjältä toivotaan pieni kehittämistehtävä ratkottavaksi. Tätä tehtävää työste-
tään toiminnallisessa työpajassa asiantuntijan johdolla 22.11. 

• Tavoitteena on vahvistaa yritysosaamista sekä saada ajatuksia ja ideoita työelä-
mäyhteistyön laajentamiseen ja yrittäjyyttä edistävän koulutuksen kehittämiseen.  

• Toteutus ohjeistuksen mukaisesti joustavasti loka-marraskuussa. (Ohjeistus 6.10.) 
 
 

YRITTÄJYYDEN TYÖPAJA 22.11. KLO 12-16   

Lähipäivässä puretaan yrittäjävarjostuksen antia ja suunnitellaan asiantuntijan johdolla 
ratkaisuideoita yrittäjiltä saatuihin pieniin kehittämistehtäviin.  
Paikkana SeAMK, Frami F, Taivas. 

Tero Vuorinen (KTT, dosentti, tutkimusjohtaja) on johtamisen 
moniottelija - tutkija, kouluttaja, valmentaja, konsultti,  
tietokirjailija ja kolumnisti. Vuorinen on ollut mukana  
kehittämässä lukuisten yritysten toimintaa aina pienyrityksistä 
pörssiyrityksiin asti. Akateemisen ja konsulttimaailman lisäksi 
hänellä on runsaasti omakohtaista kokemusta yrittäjänä ja  
pienyrityksen toimitusjohtajana toimimisesta. Vuorinen on  
mestari yksinkertaistamaan monimutkaisetkin asiat  
maalaisjärjellä ymmärrettäviksi. Vuorinen on kirjoittanut  
myyntimenestykseksi nousseen käytännönläheisen teoksen  
Strategiakirja – 20 työkalua (Talentum, 2013).  

 
 
 

 
 

Tervetuloa mukaan!  Ilmoittaudu tästä! 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1122912&SID=448610eb-39e8-4fe0-8951-f38ad615a144&dy=599437749
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1122912&SID=448610eb-39e8-4fe0-8951-f38ad615a144&dy=599437749

