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Hei, tällä viikolla tutustutaan 4H-yrittäjyyteen ja nuoriin punkalaitumelaisiin 4H-
yrittäjiin. 4H-yrittäjänä jo 13-vuotias pystyy tekemään kesätöitä toimimalla
yrittäjänä. Tämä on siis oivallinen tapa saada ihan ensimmäinen kesätyö.

4H-yrittäjänä voi toimia hyvin monella eri alalla, omien taitojen ja mielenkiinnon
kohteiden mukaan mm. pihan haravoinnissa, leipomalla, nurmikonleikkaajana tai
eläinten hoitajana. Jokainen aloittava yrittäjä käy ennen yritystoiminnan
aloittamista 4H-yrittäjäkurssin, jossa käydään lävitse mitä tarkoittaa yrittäjyys,
perehdytään markkinointiin ja opetellaan hinnoittelua. Myös kurssin jälkeen
nuorten yrittäjien tukena ja apuna toimii 4H-yhdistys, josta voi kysyä apua ja
neuvoja mieleen tuleviin kysymyksiin. Samoin jokaisella nuorella on oma
yritysohjaaja, joka on myös nuoren tukena etenkin yrittäjyyden alussa.

Punkalaitumen kunta tukee aloittavia 4H-yrittäjiä 4H:n kautta siten, että yrityksen
perustamisen jälkeen yrittäjä voi anoa 4H:lta yritysseteliä. 4H-yrittäjäksi voi ryhtyä
mihin aikaan vuodesta tahansa. Kurssi järjestetään ryhmille keväällä, mutta lisäksi
aina nuorten innostuessa ryhtyä yrittäjiksi. 4H-yrittäjät raportoivat toimintansa
vuoden lopussa raportointiohjelmaan 4H-liitolle ja sitä kautta eteenpäin.

11.4.

Olen Vilhelmiina Vierjoki 18-vuotias Punkalaitumelainen ja 4H-yrittäjä.
Monitoimiyrittäjänä teen erilaisia piha- ja kotitöitä, kuten ruohonleikkausta ja
ikkunanpesua, mutta olen ollut mukana myös erilaisissa tapahtumissa tekemässä
erilaisia järjestäjän töitä.

Aloitin 4H-yrittäjänä toukokuussa 2017 ollessani vielä liian nuori saamaan
kesätöitä muualta ja siitä lähtien olen tehnyt monenlaisia arjen töitä oman
osaamiseni ja aikataulujeni mukaan. Vaikka aloitin yrittäjänä alunperin kesätyön
puuttumisen takia, on kiinnostukseni jatkaa vain kasvanut vuosien mittaan
erilaisten ihmisten ja töiden myötä. Minulta löytyy myös y-tunnus eli voin tehdä
töitä myös yhdistyksille ja asiakkaani saavat halutessaan tekemästäni työstä
kotitalousvähennystä.

4H-yrittämisessä parasta on mielestäni mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä
matallalla kynnyksellä ja oppia samalla toimimaan erilaisten ihmisten kanssa
tilanteesta riippumatta. Erityisesti siitä sekä oppimastani taloudenpidosta, jota y-
tunnus ja kirjanpitäminen antavat, uskon olevan myöhemmin elämässä hyötyä.
Olen aina valmis kokeilemaan uutta, mikä on vienyt yritystäni eteenpäin. Tällä
hetkellä omaan hygieniapassin ja tarkoitukseni on hankkia ajokortti
mahdollisimman pian, nyt kun ylioppilaskirjoitukset ovat ohi. Tulevaisuudessa
aion edelleen jatkaa 4H-yrittäjyyttä sen helppouden takia, mutta olen myös
pohtinut oman yrityksen perustamista myöhemmin elämässä.

- Vilhelmiina Vierjoki, 4H-yrittäjä

12.4.



Olen Arttu Sorri, 18 vuotta. Aloitin 4H-yrittäjänä vuonna 2018, jolloin
ensimmäiseksi lämmitin avantosaunaa, jota lämmitän edelleen. Tänä talvena
olen hoitanut lisäksi saunan vuokrauksia avantosaunapäivien ulkopuolella. Olen
toiminut myös lettujen paistajana torilla, tehnyt erilaisia pihatöitä ja istuttanut
puita.

Yrittäjyydessä minua innosti oman rahan tienaaminen, ja se siinä parasta onkin.
Tulevaisuuden suunnitelmana on työskennellä kokkina. Harrastuksinani on
kalastus sekä militarian keräily.

- Arttu Sorri, 4H-yrittäjä

13.4.



Olen Siiri Suonpää 17 vuotta. Aloitin 4H-yrittäjänä 2018, kun kaverini kysyi, että
haluanko alkaa pitää hänen kanssaan kahvilaa Punkalaitumen golf-kentällä.
Innostuin silloin ja ryhdyin yrittäjäksi. Se oli hyvä päätös, koska sen avulla olen
päässyt pitämään kioskia Kivirannan uimarannalla sekä pitämään kahvituksia
erilaisissa tilaisuuksissa. Yrittäjyyden kautta olen oppinut asiakaspalvelua,
aikatauluttamista, hinnoittelua ja minusta on tullut parempi leipoja.

4H-yrittäjyydessä parasta on se, että saa päättää aikatauluista ja siitä mitä tekee.
Yrittäjänä pystyy myös tekemään töitä ympäri vuoden halutessaan ja raportointi
on helppoa.

Suosittelen kaikille 4H-yrittäjyyttä, mikäli asia vähänkin kiinnostaa!

- Siiri Suonpää, 4H-yrittäjä

14.4.

Olemme veljekset Mikael ja Eemil Salmela Koskioisilta ja toimimme kumpikin
4H-yrittäjinä. Mikael on 16-vuotias ja Eemil on 14-vuotias. Kävimme vuosi sitten
4H:n yrityskoulutuksen. Hankimme molemmat viime vuonna y-tunnuksen, joten
voimme laskuttaa yhdistyksiä ja yrityksiä ja kotitaloudet voivat halutessaan
käyttää kotitalousvähennystä meidän töistämme.

Teemme monipuolisesti pihatöitä, kuten nurmikonleikkuuta ja myymme myös
polttopuuta. Meiltä molemmilta löytyy kokemusta mm. maatalon konetöistä.
Meillä on kokemusta eläinten hoidosta, sillä kotoa löytyy koira ja kissoja on
aikaisemmin ollut.

15.4.



Mikael:
Olin viime kesänä Kivirannan kioskin toinen vastuuyrittäjä yhdessä luokkalaiseni
Akustin kanssa. Työssä mukavinta oli nähdä tuttuja ja tuntemattomia ihmisiä
nauttimassa kesästä ja lämmöstä, sekä tarjota asiakkaille kioskin tuotteita ja
saunamahdollisuus. Vuokrasimme myös SUP-lautoja (kuva 2). Kävin kioskityön
ohessa leikkaamassa nurmikkoa mökkikohteessa.

Eemil:
Tein pääosin viime kesänä töitä kotona isän maatalousyritykselle (kuva 3), sekä
kävin hoitamassa eläimiä muualla. Tämän vuoden tammikuussa aloitin
lämmittämään sunnuntai-iltapäivisin Kivirannassa avantosaunaa ja kioskissa on
ollut tarjolla kahvia, teetä, leivonnaisia ja Metsärannan makkaraa.
4H Yrittäjyydessä on meidän molempien mielestä mukavinta se, että voi olla
erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä ja tehdä monipuolisia töitä. Koulun ohella
on mukava tienata ja sitten käyttää itse työllä hankkimaa rahaa johonkin itselle
tärkeään tai hyödylliseen asiaan.

- Mikael ja Eemil Salmela, 4H-yrittäjät

Minä olen 4H-yrittäjä Akusti Ali-Rantala. Olen 16-vuotias ja olen toiminut 4H-
yrittäjänä noin 1 vuoden. Kesällä olin töissä Kivirannan saunalla ja kioskilla, joiden
ohella olen pystynyt tekemään myös muita töitä, esimerkiksi olen leikannut
nurmikkoa, maalannut ja hoitanut kasvihuonetta. Innostuin yrittäjyydestä, koska
halusin saada rahaa. Yrittäjyydessä parasta on se, että saa itse päättää
aikataulunsa. Vapaa-ajalla tykkään pelata videopelejä ja pallopelejä.

- Akusti Ali-Rantala, 4H-yrittäjä

16.4.



Punkalaitumen kunta on antanut omistamansa Kivirannan uimarannan, saunan
ja kioskin 4H-yrittäjien käyttöön usean vuoden ajan. Tämä on hieno mahdollisuus
monelle nuorelle opetella 4H-yrittäjänä yrittäjyyttä kioskia pitämällä ja saunaa
lämmittämällä.

Kivirannan saunaa voi myös vuokrata ympäri vuoden yksityiskäyttöön yleisten
saunavuorojen lisäksi. Viime kesästä lähtien nuoret ovat hoitaneet myös tämän
vuokrauksen. Nuoret lämmittävät Kivirannan saunaa kesällä useana päivänä
viikossa. Myös talvisin nuoret ovat päässeet yhteistyössä vilu-uimareiden kanssa
lämmittämään saunaa parina päivänä viikossa, sekä pitämään myös silloin
halutessaan kioskia.

Kioskin pidossa nuoret 4H-yrittäjät oppivat monia taitoja: asiakaspalvelua,
hinnoittelua, markkinointia ja lakien huomioon ottamista. On aivan ihanaa
seurata kuinka vielä alkukesästä jännittyneet, hieman arat mutta innokkaat
nuoret kasvavat kesän aikana. Nuoret ovat saaneet melko vapaasti päättää itse
millainen kioski kunakin kesänä on, kioskissa myytävien tuotteiden valikoiman
sekä niiden hinnat.

Samoin 4H-yrittäjät ovat saaneet päättää kioskin oheistuotteet, joita vuokraavat,
ja peräti aukioloajat ja saunamaksujen hinnat. Tällä tavalla nuoret ovat päässeet
itse pohtimaan ja tekemään laskelmia, eli kokeilemaan yrittäjyyttä
mahdollisimman aidosti, mutta turvallisesti.

- Hanna-Mari Vuorisalo, Punkalaitumen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja.

17.4.


