"Rahaa pitää budjetoida."
Yrityskylä Alakoulun palautekooste
LUKUVUOSI 2019-2020

Yrityskylä Alakoulun kyselyyn vastasi 12 913 kuudesluokkalaista, 515 opettajaa ja 142
ohjaajaa ympäri Suomen.

Kuudesluokkalaiset oppivat Yrityskylässä oma-aloitteisuutta ja
vuorovaikutustaitoja.
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"Opin hoitamaan asioita
oma-aloitteisesti."

91 %

"Opin tekemään
yhteistyötä."

92 %
92%

91%
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"Innostuin työelämästä."

85 %

28%

"Tunnen olevani
rohkeampi ja
itsevarmempi."

72 %
72%
85%

*Erittäin tai melko samaa mieltä (N=12 913)

Talousosaaminen Yrityskylässä
"Piti miettiä, että mitä sillä palkalla saa."

12%

9%

"Opin
säästämään/kuluttamaan
palkkaani haluamallani
tavalla."

91 %

88 %

"Ymmärrän, mistä
verorahat tulevat ja
mihin niitä käytetään."

88%

91%

9%

14%

"Opin, että voin vaikuttaa
omilla teoillani
luonnonvarojen kestävään
käyttöön."

86 %
86%

"Opin suunnittelemaan mitä
ostan ja katsomaan hintoja."
"Ei saa ostaa firman piikkiin. Pitää
maksaa laskut."
"Aina ei kannata kuluttaa kaikkea
rahaa minkä on saanut, koska sen
voi säästää ja pikkuhiljaa siitä kasvaa
isompi summa."
"No että raha ei tule takaisin jos
käyttää sen."

86 %

"Ymmärrän, mitä eroa
on yksityisellä
yrityksellä ja julkisella
toimijalla."

91%

*Erittäin tai melko samaa mieltä (N=12 913)

"Kannattaa säästää rahaa
koska jos tulee
joku hätätilanne ja ei ole
rahaa nii..."
"Opin, että vaikka joku tuote
olisi halpa, sitä ei tarvitse
ostaa vain huvin vuoksi."
"Opin, että ei kannata törsätä
kaikkia palkkarahoja
esimerkiksi karkkiin."
"Kaikilla on vastuu siitä mitä
kuluttaa."

Yrityskylä sytyttää kiinnostuksen kipinän työelämään!
"Haluaisin tulevaisuudessa työskennellä siinä ammatissa missä työskentelin Yrityskylässä"

60 %

kertoi olevansa Yrityskylän jälkeen
kiinnostuneempia työelämästä.

Kuudesluokkalaiset antoivat
Yrityskylän oppimiskokonaisuudelle
kiitettävän arvosanan.

8.9

"Elämäni paras päivä ei muuta."

"Opin puhaltamaan yhteen
hiileen ja auttamaan muita."
"Odotan innolla, että pääsen 9luokalla taas Yrityskylään hommiin!"

"Huomasin, että työnteko ja laskujen maksaminen
ei ole niin helppoa, mutta onneksi pääsimme
Yrityskylään kokeilemaan näitä asioita, jotta elämä
tulevaisuudessa olisi helpompaa."

"Opin että eri ammateissa olevat
työntekijät tarvitsevat toisiaan."

"Kaiken voi oppia ja tehdä jos
vain uskoo itseensä eikä
pelkää."

"Yrityskylässä oli kivat avustajat ja
kaikkia kohdeltiin tasa-arvoisesti!
Siellä kannustettiin ja autettiin!"

"Työ sujuu helpommin, kun
kaikki miettivät positiivisesti
ja auttavat toisia.

Oppituntien tehtävät olivat kiinnostavia koska
niissä sai kokeilla uusia juttuja."

Opin kuinka tärkeää hyvinvointi on työelämässä."

Yrityskylässä opitaan opettajien mielestä

*Erittäin tai melko samaa mieltä (N=515)
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Yritteliäisyyttä ja omaaloitteisuutta.

98 %

Vuorovaikutustaitoja.

97 %
97%

98%

17%

20%

Monilukutaitoa.
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"Yrityskylä -kokonaisuus toimii erinomaisena
linkkinä koulumaailman ja ympäröivän
yhteiskunnan välillä. Esimerkiksi veron laskeminen
omasta palkasta lähensi motivoivasti
matematiikkaa arkielämään."
"Helpottaa opettajan työtä suunnattoman paljon."
"Luulen, että päivä on kokonaisuutena
oppilaille turvallinen ja voimaannuttava.
Väitän, että moni rohkaistuu päivän aikana
kohtaamaan toisiaan."
"Ensin teoriaa omassa luokassa ja
sitten käytäntöä Yrityskylässä. Hyvä
ja toimiva kokonaisuus!"

Vastuullista kuluttamista.

"Oppimiskokonaisuus tuki monia opsin
tavoitteita ja sitä pystyi integroimaan
useaan aineeseen."
"Jokaisen työllä on oma arvonsa.
Omaan työhön voi ja kannattaa
panostaa. Kaikilla oli fiilis, että työtä
oli kiva tehdä."
"Olisi voinut käyttää tätä kokonaisuutta
korvaamaan yhteiskuntaopin
oppimiskokonaisuuden lähes kokonaan."

"Erityisoppilas, jolla on vaikeuksia jaksaa koulupäivät
ja ottaa vastuuta, hoiti tehtävänsä hienosti ja totesi
päivän loppuneen turhan nopeasti."

Yrityskylä on oppimiskokemus myös ohjaajille!
Yrityskylän ohjaajakoulutus saa
ohjaajilta kevään päättötodistukseen
kiitettävän arvosanan.

8.5

"Lasten ohjaaminen on tuttua, mutta
Yrityskylä toi uutta motivaatiota
opettamiseen ja työelämätaitojen
ohjaamiseen."
"Sain konkreettista kokemusta
ohjaustyöstä."

"Ohjaajana toimiminen antoi paljon
onnistumisen kokemuksia lasten
onnistumisten kautta. "

"Huomasin, että Yrityskylässä tulee opittua monialaisesti, mitä
opetussuunnitelmassa onkin. Pelillistäminen on hyvä
vaihtoehto perinteiselle opetukselle."

"Tunsin itseni jostain syystä aikuisemmaksi,
olinhan huomattavasti vanhempi kuin ne,
joita ohjasin."

"Sain syvennettyä kokemusta lasten
ohjaamisesta."

"Vaikka olen olen paljon lasten kanssa työskennellyt,
niin tämä oli kyllä aivan uudenlainen kokemus. Aivan
mahtavia lapset oli yrityksissään. Olin yllättynyt kuinka
motivoituneita lapset olivat tehtävissään. Mahtava
konsepti!"
"Opin olemaan lapsien kanssa ja opin
myös puhumaan mikrofoniin."

"Opin ottamaan roolia ja jakamaan
vastuuta."

"Pidin ohjaamisesta. Tämä ikäluokka oli
minulle ohjattavana ihan uusi ja yllätyin
positiivisesti siitä miten reippaita ja
fiksuja nuoria he olivat!"

