Uusia kavereita! 		

Kasvata verkostoasi! 				

Tee ideastasi liiketoimintaa!
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Testaa yrittäjyyttä kevään 2019 StartUp-kurssilla!
Turun korkeakoulujen yhteisessä NY Start Up -kurssissa sinä muodostat tiimin yhdessä muista korkeakouluista
tulevien eri alojen opiskelijoiden kanssa. Synnytätte idean jota kehitätte eteenpäin tuotteeksi tai palveluksi kevään
2019 aikana. Parhaimmillaan teette ideallanne rahaa jo kurssin aikana, ja käytte pokkaamassa pääpalkinnon
NY-kurssien kansallisessa loppukilpailussa.

Mitä ihmettä?
• NY Start Up on korkeakouluopiskelijoille tehty kansallinen ohjelma, 
jossa on mukana opiskelijoita 16:lta paikkakunnalta.
• Ohjelmaa hallinnoi Nuori Yrittäjyys (NY), joka on maailman suurin yrittäjyyskasvatusta tukeva järjestö.
• Opiskelijat perustavat 4–5 hengen NY-yrityksiä, jotka toimivat aidoilla markkinoilla.
• Yritys toimii ideoiden testilaboratoriona. Kurssin yhteisillä tapaamiskerroilla
NY Start Up menestyskeskitytään aihealueisiin jotka vievät liikeideaanne eteenpäin.
tarinoita Turussa mm.:
• Kurssi huipentuu kansalliseen finaaliin, jossa parhaat tiimit eri paikkakuntien
facebook.com/kaffillari
kursseilta kilpailevat edustuspaikasta Euroopan finaaliin!
virkkuukoukussa.fi
• Sinulla ei tarvitse olla lainkaan kokemusta yrittäjyydestä tai yritysideaa!
saanajaolli.com
Sen sijaan sinulla on aito halu kehittyä tiimityön tekijänä ja ideoiden kehittäjänä. 
entis.fi
Tuleeko juuri sinun erikoisosaamisestasi ratkaiseva tekijä tiimisi menestykseen?

Mitä sinä saat (10 opintopisteen lisäksi)?

lisää esimerkkejä:

www.nystartup.fi
• Uusia kontakteja eri aloilta – kykyä innovoida monialaisessa tiimissä.
• Kykyä kehittää ideasta liiketoimintaa – sparrausta eri alojen opettajilta ja asiantuntijoilta.
• Mahdollisuuden tienata rahaa NY -yrityksessäsi (hyvin pieni mahdollisuus, mutta kaikki on ideastanne kiinni).
• Tilaisuuden vahvistaa ongelmanratkaisu-, tiimityöskentely-, projektinhallinta- ja viestintätaitojasi.
• Maksaa kurssista materiaalimaksun 22€.

Mitä et saa?
• Opettajien pitämiä luentoja (ainakaan puuduttavaa määrää).
• Kädestä pitäen-opetusta kirjanpitoon, yhtiömuotoihin ym. tekniseen puoleen (opit kyllä mistä tätä tietoa saat).
Kurssin yhteiset tapaamiset ovat SparkUpissa (Tykistökatu 4b) keskiviikkoisin, iltapäivällä 3 tuntia.
9.1.2019 (aloitus”leiri” koko päivän) • 16.1. • 30.1. • 13.2. • 27.2. • 13.3. • 27.3. • 10.4. • 24.4.
+ pitchaus Turku ICT Week -tapahtumassa 6.3. ja Finaali Helsingissä 8.–9.5.
Voit myös kysyä lisää valmentajilta

lös!

ty
ota päivä

Turun yliopisto: Tommi Pukkinen, tommi.pukkinen@utu.fi / Laura Niemi, laura.niemi@utu.fi • 
Turku AMK: Jani Pihlajamaa, jani.pihlajamaa@turkuamk.fi • Åbo Akademi: Anna-Greta Nyström, annnystr@abo.fi •
HUMAK: Markus Suomi, markus.suomi@humak.fi •
Ilmoittaudu kurssille viimeistään 16.12.2018 mennessä, oppilaitoskohtaisesti näin:
Turun AMK:n opiskelija: ilmoittaudu Pepissä opintojaksoon 2051197 NY Startup!, (VAVA1819)
HUMAKin opiskelija: ilmoittaudu sähköpostilla: markus.suomi@humak.fi
Turun yliopiston opiskelija: ilmoittaudu Nettiopsussa kurssille YR7 Startup! (YR222072)
Åbo Akademin opiskelija: ilmoittaudu Pepissä kurssille 305085.0 NY Startup!

