
Yhteistyössä:2021



Polku yrittäjyyteen
idea tiiviisti
• Projektiin on valittu 22 luokkaa/ryhmää ja 22 kummiyritystä

• Luokat/ryhmät käyvät yritysvierailulla tutustumassa 
yrityksiin. Vierailun aikana lapset ja nuoret kuvaavat ja 
dokumentoivat käyntinsä yrityksessä

• Kuvatusta materiaalista luokka/ryhmä koostaa n. 1 min 
esittelyvideon tai kuvakertomuksen yrityksestä 

• Tuotokset julkaistaan 5.9.2021, valtakunnallisena yrittäjän 
päivänä

• Projektin on tarkoitus lisätä Leppävirtalaisten yrittäjien 
näkyvyyttä ja laajentaa lasten ja nuorten ymmärrystä 
yrittäjyydestä



Ennen yritysvierailua

• Tutustukaa yritykseen ennakkoon esim. livenä ja 
somessa

• Sopikaa yrityksen kanssa vierailuaika ja 
kuvauslupa

• Valmistelkaa luokan/ryhmän kanssa kysymyksiä 
yritykselle

• Testatkaa kuvausvälineitä etukäteen ja pohtikaa, 
mitä kaikkea saatte mahdutettua n. 1 minuutin 
videoon

• Huom! Pienimpien lasten kanssa kootaan vain 
kuvakertomus, jossa valokuvia ja tekstiä



Yritysvierailun aikana

• Ottakaa paljon kuvia ja videoita! Vaihdelkaa 
paikkoja, ihmisiä ja kuvakulmia. Älkää 
zoomailko kauheasti, kuvan laatu kärsii 
muuten

• Parasta editoinnin kannalta on, jos kaikki 
kuvaavat vaakatasossa

• Haastatelkaa yrittäjiä, jos video sitä kaipaa. 
Haastattelut voi esim. kuvata tai tekstittää 
videoon



Videon editointi

• Kootkaa kaikki kuvattu materiaali yhteen 
paikkaan, esim. WhatsApp-ryhmän tai 
pilvipalvelun kautta
• Käyttäkää mitä laitteita on saatavilla. 

Puhelin tai padi sopivat mainiosti

• Varatkaa aikaa editointiin MONTA tuntia

• Jos luokasta/ryhmästä löytyy 
entuudestaan osaamista, on sitä hyvä 
hyödyntää



iPhonelle, iPadille ja 
Mac-tietokoneelle

Windows-
tietokoneelle

iMovie Movie Maker
Adobe 

Premiere Rush

Sopii kaikille  
laitteille*

Film Maker Pro

Android-puhelimelle 
ja -tabletille**

*= Vaatii kirjautumisen Adobe-tilille. Käyttäjän tulee 
olla väh. 13-v. (opettaja voi tarvittaessa luoda tilin)

Ilmaisia sovelluksia videon editointiin

**= Sovellus k-12.

Suositelluin!



HUOM!

• Jos videon editointi tuntuu mahdottomalta 
voi esityksen myös tehdä esim. 
PowerPointissa, jossa slidet vaihtuvat 
ajastuksella

• Missä tahansa projektin vaiheissa 
ilmenevissä ongelmatilanteissa voit ottaa 
yhteyttä tuottajaryhmään (yhteystiedot 
esityksen lopussa)

• Opettajien ei kannata jäädä yksin projektin 
kanssa. Esim. koulun opo olisi hyvä saada 
mukaan projektiin



Aikataulu

Viikko 32 Viikko 33

● Yhteispalaveri startti
● Ohjeistus ja projektin läpikäynti 
● Kysymykset
● Kouluihin, päiväkoteihin ja yrityksiin 

ohjeistukset ja aineistot
● Yhteydenottoja yrityksiin
● Yhteispalaverien ajan sopiminen

● Projektit kouluissa ja 
päiväkodeissa käyntiin

● Yrityksiin tutustumiskäynnit/ 
videot ja valokuvat

● Yhteinen tiedote kouluihin, 
päiväkoteihin ja yrityksiin 

● Yhteispalaveri



Viikko 34 Viikko 35

● Projektit kouluissa ja 
päiväkodeissa käyntiin

● Yrityksiin tutustumiskäynnit, 
videot ja valokuvat

● Videoiden ja yritysesittelyn 
tekemistä

● Yhteispalaveri

● Projektit kouluissa ja päiväkodeissa 
käyntiin 

● Yrityksiin tutustumiskäynnit, videot ja 
valokuvat

● Videoiden ja yritysesittelyn tekemistä
● Tiedote medialle
● Yhteispalaveri, ensimmäiset videot 

porukalle katsottavaksi



Viikko 36 Viikko 37

● Su 5.9. yrittäjän päivä, ensimmäiset 
videot julkaistaan

● Yhteispalaveri, projektin esittely, 
paikka x?

● Toiset videot julkaistaan
● Yhteispalaveri



Viikko 38 Viikko 39

● 21.9. virtuaalimessut, demo. 
AnyaPro moderoi yhteistyössä

● 28.9. projektin lopetus, arviointia



Polku yrittäjyyteen
tulevaisuus, 2022-
• Tavoitteena on juurruttaa Leppävirran 

yritysten, nuorten ja lasten jokavuotinen 
yhteistyö

• Tulevaisuudessa järjestetään keväisin(?) 
virtuaalimessut, jossa videoita katsotaan 
yhdessä

• Virtuaalimessujen toiminta on 
testausvaiheessa, osallistujia toivotaan!



Virtuaalimessujen 
kulku
1. Juontaja(pari) avaa virtuaalimessut

2. Ensimmäinen koulu/päiväkoti esittelee 
lyhyesti itsensä ja yrityksen

3. Katsotaan video/kuvakertomus

4. Kommentoidaan videota/kuvakertomusta 
lyhyesti (joko juontajapari, yritys, muut 
koulut tai päiväkodit)

5. Siirrytään seuraavan esityksen



Juontaja(pari) Moderaattori

Koulu 1

Päiväkoti 2
Koulu 3

Yritys 1
Yritys 2

Pilvi-
palvelu

Moderaattori hakee 
videot esityksen 

aikana

Koulut ja päiväkodit 
palauttavat valmiit 

videot

Juontajat vetävät esitystä ja 
haastattelevat 

kouluja/yrityksiä
Moderaattori auttaa 

teknisissä asioissa

Kouluissa ja 
päiväkodeissa valitaan 

edustaja, joka 
esittelee lyhyesti 

koulun ja yrityksen

Yritysten on mahdollista 
kommentoida videota

Virtuaalimessujen järjestäminen
• Mukana 5-6 koulua/päiväkotia per kerta (yht. 4 kertaa)
• Jokaisen esitysvuoroon varataan 5 min aikaa
• Messujen kesto n. 30-40 min per kerta



Anya Productions

Luova Johtaja, Anja Lappi

040 538 3823

anja@anyapro.fi

Leppävirran kunta

Yhteystiedot

#polkuyrittäjyyteen

#kummiyrittäjyys

#leppävirta

#yrittäjä

mailto:anja@anyapro.fi

