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Myyntikärryjä ja hyvän tekemistä 
  
Kolmasluokkalainen rakentaa itselleen myyntikärryä, jotta omaa myyntialuetta voisi laajentaa. 
Neljäsluokkalaiset antavat ohjelmointiopetusta koulun muille oppilaille. Viidesluokkalaiset tarjoavat ohjattua 
ohjelmaa kehitysvammaisten toimipisteelle. Kuudesluokkalaiset rakentavat koululle unelmien puutarhan, 
jonka myötä toteutuu muun muassa juhlia, Unelmien Valoyö, skeittipaikka ja matkakassaa Viron reissulle! 
Yläkoululaiset perustavat Minecraft-kerhon alueen lapsille ja nuorille, ja toisen asteen opiskelija myy 
kehittämiään tuotteita ympäri maailmaa.  
 
Kaikkea tätä ja paljon muuta on nähtävillä Yritys Hyvä -kilpailuun lähetetyissä töissä. Kilpailu tekee näkyväksi 
sitä upeaa osaamista ja tekemistä, mitä lapset ja nuoret kouluissa ja vapaa-ajallaan puuhaavat. 
 
Yritys Hyvä on kilpailu, jonka tavoitteena on tukea ja innostaa lapsia ja nuoria ajattelemaan yrittäjyyttä ja 
toteuttamaan omia, luovia ideoita. Kilpailu on valtakunnallinen ja vuoden 2019 osallistumisaika oli 5.9.2018-
28.2.2019. Kilpailun lopputapahtumaan lähetettiin lähes 500 kilpailutyötä tuhansilta lapsilta ja nuorilta. 
Kilpailutöiden parissa on aherrettu yksin, yhdessä parin kanssa, pienissä tiimeissä ja isojen ryhmien voimin.  
 
Ymmärrystä yrittäjyydestä ja yritteliäisyydestä 
 
Yritys Hyvä on lasten ja nuorten yrittäjyysaiheinen kilpailu kouluissa ja vapaa-ajalla. Lasten ja nuorten luovuus 
ja ideat tulevat käyttöön monenlaisten, eri ikätasoille suunnattujen kilpailutehtävien kautta. Tehtäviä on 
kirjoittamisesta, pitchauksesta ja piirtämisestä videokuvaukseen ja laulujen sanoittamiseen sekä perinteisten 
yritysten perustamiseen liiketoimintasuunnitelmineen. ”Innostavimpia kilpailutehtäviä on viime vuosina 
olleet erityisesti hyvän jakamiseen rohkaisevat tehtävät ja muotoiluhaaste, jossa kilpailijat kehittävät uusia 
tuotteita tai palveluja. Kilpailu edistää osallistujien ymmärrystä yrittäjyydestä, oma-aloitteisuuden ja itseensä 
uskomisen merkityksestä sekä lisää luokkien ja ryhmien yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä”, kertoo kilpailusta 
vastaava erityisasiantuntija Marjo Kenttälä. Kilpailun järjestävät Kehittämiskeskus Opinkirjo ja sitä rahoittaa 
Yksityisyrittäjäin Säätiö. 
 
Kirjoituskilpailusta monenlaisen osaamisen esille nostajaksi 
 
Yritys Hyvä -kilpailun voittajille jaetaan 10 000 euron edestä stipendejä voittajien lopputapahtumassa 
Helsingin yliopiston Tiedekulmassa tänään torstaina. Tilaisuus on kaikille avoin. Esillä on sekä perusasteen 
oppilaiden että toisen asteen opiskelijoiden voittajatöitä, ja niiden tekijät ovat kertomassa projekteistaan. 
Monipuolisten projektien joukossa on myös kirjoituksia. Yritys Hyvä onkin toiminut yrittäjyysteemaisena 
kirjoituskilpailuna yhtäjaksoisesti 34 vuotta, vaikka nykyään kilpailutehtävien kirjo on laajempi ja 
monialaisempi.  
 
Voittajien lopputapahtuma: Helsingin yliopiston Tiedekulmassa torstaina 23.5.2019. Siellä on esillä 20 
voittajatyötä ja tapahtumassa palkitaan Yritys Hyvä 2019 voittajat.  
 
Lisätietoja: 
Marjo Kenttälä, erityisasiantuntija, Kehittämiskeskus Opinkirjo ry 
marjo.kenttala@opinkirjo.fi, 050 532 1102 
Lopputapahtuma: 23.5.2019, Helsingin yliopisto, Tiedekulma, Yliopistonkatu 4. Avajaiset klo 10-10.35 ja 
Tapahtumatori klo 12-14, jolloin voi haastatella voittajia ja tutustua heidän töihinsä. Avoin tilaisuus. 



 
YRITYS HYVÄ 2019 VOITTAJAT SARJOITTAIN: 
 
SARJA 2 (3.-6.lk) 
 
Yksilötyöt: 

• Miten olen yrittänyt saada rahaa? 
Taavi Rintala, Tuusula 
Työ on tehty vapaa-ajalla ilman ohjaajaa. 

• Kaikki hauskaan opetukseen PV:ltä 
Pietari Vihervaara, Masku 
Työn ohjaaja Dina Chichova 

• Kesäduuni kamalassa kylässä 
Petra Saari, Leinolan koulu, Tampere 
Työn ohjaaja Nelli Helminen 

 
Ryhmätyöt: 

• Yhdessö oloa ja yhdessä tekemistä 
Mira Länsimäki ja Emilia Parviainen, Savion koulu, Kerava 
Työn ohjaaja Antti Erola 

• RoboTeam 
Metsokankaan koulun 4AH-luokkalaiset, Oulu 
Työn ohjaajat Jaana Hekkanen ja Petri Korpi 

• Unelmien puutarhaprojekti 
Kunnaksen koulun 6. luokka, Lahti 
Työn ohjaaja Anna-Liisa Lapinoja  

• Hiilidioksidin kerääjä 
Pinja Kapanen, Ronja Vuorela, Enja Arenmaa ja Vilma Kimari, Pihlajamäen ala-asteen koulu, Helsinki 
Työn ohjaaja Anni Hämäläinen 

• Tehdään projekti uus, koulusta töihin päin askeleet vie 
Arte Toivanen ja Ukko Leinonen, Lukkarin koulu, Kittilä 
Työn ohjaaja Jenni Jokela 

• Kierrätän ja keksin säilykepurkeista 
Kirkonkylän koulun 3 A, Nastola 
Työn ohjaaja Pirjo Mertaranta 

SARJA 3 (7.-9. lk) 
 
Yksilötyöt: 

• Ihmiskunnan suurin uhka vai suurin mahdollisuus 
Viljami Virtanen, Hakkarin koulu, Lempäälä 
Työn ohjaaja Pate Nikulainen 

• Seitsemän kääpiön Louhinta Oy 
Valma Mäenpää, Mäntysalon koulu, Klaukkala 
Työn ohjaaja Lotta Kallio 

• Yritys ruuduissa 
Sabrina Veremeyeva, Kummun koulu, Outokumpu 
Työn ohjaaja Salla Remes-Ylönen 

Ryhmätyöt: 
• Vesimerkki 

Nelli Aalto, Anna Colussi ja Mona Salo, Olarin koulu, Espoo 



Työn ohjaajat Henna Jouhki ja Sanna Makkonen 
Työ pääsee edustamaan Suomea kansainväliseen Genius Olympiad -kilpailuun Yhdysvaltoihin. 

• Minecraft-kerho 
Mikael H., Veniamin Polyakov ja Joonas Inkinen, Itä-Suomen koulu, Lappeenranta 
Työ on tehty vapaa-ajalla ilman ohjaajaa. 

• Pakohuoneprojekti 
Cheri Sivenius ja Lauri Kankaanpää, Sylvään koulun, Sastamala 
Työ on tehty vapaa-ajalla ilman ohjaajaa. 

• MugHug-yritys 
Lahden kristillinen koulu 9. luokka, Lahti 
Työn ohjaaja Anne Lahtinen 

• Tonttujäätelö 
Anni Piirainen ja Jenny Kinnunen, Tuupalan yläkoulu, Kuhmo 
Työn ohjaaja Jenni Björn 
  

SARJA 4 (lukio ja ammatillinen koulu) 
Yksilötyöt: 

• Kuntien retkikohteiden ja aktiviteettien tuominen nuorten tietoon yritystoiminnan avulla 
Veera Impiö, Oulun Lyseon lukio, Oulu 
Työ on tehty vapaa-ajalla ilman ohjaajaa. 

• My Favorite Hound 
Maria Korhonen, Kuopion klassillinen lukio, Kuopio 
Työ on tehty vapaa-ajalla ilman ohjaajaa. 

 
Ryhmätyöt: 

• Olohuone-kahvila Fönsteri 
Merkonomiopiskelijat MEP16, Forssan ammatti-instituutti, Forssa 
Työn ohjaaja Jaana Jussila 

 
 
 


