EKSÄMÄEN LEHTI / TIISTAI NA 17.4,2Ot8

PI

f1 /-.

-

o.rr
r Jenean

4H yn ttamlses t aon
myösopiskelussa
hvö
o

oo

o

OO

Koulrdus¡,|ani
Tyrväinen perusti oman
yrityksen 1 3-vuotiaa na.
Kesätöitä ei enää

tarvitse hakea.
¿n-vnnrÄ.¡ÄN on mahdollista saada ammatti-

Tara Mclees

m

Esedulla opiskeleva Jani

Tlrvåinen, L6, perusti

oman 4H-yrityksen kol-

misen vuotta sitten.
Harva L3 -vuotias ajattelee
tuon ikåisenã, että nyt olisi
aika panna yritys pystyyn.
Tyrvåüselle ajatus

kuiten-

kin sopi luontevasti.

-Metsåhommia, kuten
puunkantoa ja muuta sellaista oli tullut tehtyâ jo
muutenkin, hiin nau¡ahtaa.
Nyt Esetlulla metsäalaa

opiskeleva nuorukainen

työskentelee yrittËijåinä
opintojen ohella.

fvnvÃ¡SeN yritys on
nimeltään Kuivahko kalikka. Yrityksen palveluihin
kuuluvat muun muassa

puunkanto, ruohonleikkuu, erilaiset metsåihommat ja talvisin linkous sekå

auraus.
Töit¿i on rüttänyt.

-Oikeastaan ihan niin
paljon kuin vain ehtü ja
jaksaa tehdåi. Tällä hetkellä toimin tässä Fieksämäen
alueella, mutta kuka tietilä,
joskus tulevaizuudessa ehkä
laajemmallakin alueella.

oppilaitoksessa seitsemåin
opintopistettä yrittåijyydestä. Tllmä edellyttâä sen, ettå
yrittäjä on toiminut 15. tammikuuta mennessä kalenterivuoden aikana vÈihint¡üin
kolme kurkautta yritt¡ij¿¡nä.

Opintopisteitä haetaan
kerranvuodessa.
Tyrväinen on t¡rytyvåünen
4H:n ja oppilaitoksen yhteistyÖhÕn.
- Seitsemän opintopistettä
on palj on. Yrittäiyydellä voi

korvata nün sanottuja valinnaisia kunseþ koulussa. Yksi
valinnainen on yksi tai puolitoista opintopistettåi,

Jani Tyrväisen 4H-yritys on nimeltään Kuivahko kalikka.

ïþ-

Voidakseen hakea opin-

vÊünen selosta¿.

topisteitä tulee 4H-yrittäjåin piüi-ä vuoden ajalta
oppimispãiväkirjaa, joka
Iuovutetaan hakemuksen

ttyj:%iîi::"

yhteydessâ.

Nuorena yrittaftinli

þr-

väinen on huomannut, että
esimerkiksi kesâtöiden teko
sujuu mutkattomasti.
-Minun ei t¿rvitse tehd¿i
erillistä sopimusta työnantajan kanssa, vâân toimitåfi

vapauden tehdä

4H-YR¡WIGENperustaminen oli Tlrvåiisen mukåån

mitä pystnrja
ehtii opintoien ohelle on

yksinkertaista. 4H-yhdistykselüi yrittäj¿iksi haluava
nuori sa¿ rursaasti oppimateriaaliâ ja tukea.
- Minun t¡iytyi käydä yrit-

yksi yrittäiWden parhaista
puolista.

t¿iiyyskürssi, josta süt¿ikin sai

JaniTywäinen

tehdysEi q/Õstä laskun.

Ja

tar-

vittaessa minut voi kutsua
töihin muutamiksi turrneiksi vaikkapa küreapulaiseksi,
jonka jåilkeen laskutan tunneista.

Yrittäjyydessä Tyrväistä

yhden opintopisteen Lisäksi

kiehtoo vapaus.
- Saa itse valita t5Ët jotka

oli haettarr¿ Y-tunnus.

tekee. Ylipäänsä se, että saå

vapauden tehdåi mitä pyst5zy
ja ehtü opintojen ohella on

yksi yrittäjyyden parbaista
puolista.

p¡gxsÄuÄellA on paikkakunnan kokoon nåihden
suuri' mäãrã 4H-yrittâj i¿i.
Vüme vuonna nuoria yrit-

H¡nna Seppåinen kertoo,
että palkkatuloilla on ostethr

muun muass¿r kevytrnoottoripyöriä ja tehty ulkomaanmatkoja.
Pieksämäellä on yrityksiâ

laidasta laitaan.
- On metallialan käsityö-

täji¿i löytyi kaupungista 12.
Kesåillå 4H-yrittiijien mäårä

yritys, lastenhoitoa kal¡si leivontaan keskittyvää fitystä,
kotipatvelua ja koiranhoito4

kawanee jälleen.

Seppåinen luettelee.

Moni 4H-yrittäjä s¿iiistää
rahaa erilaisten unelmien
toteuttamiseen. 4H-yhdistyksen Coach Start -hank-

Nuorille tarjotaan ilmaisia
yrityskursseja ja esimerkiksi taþahtumantuottajakurssi. MyÕs jatkokoulutusta on

keen hanketyöntekijå

tarjolla.

Häkärinte¡den kaus¡ ol¡ hWä
ÃTERIÄPÃ,I,VEIUMXTE
TUOREISTA. RAAKÄ-AINEIST]\

Aurinkoisesta pääsiäisestä muodostui unelmien täyttymys.

VÃIMISTETT{IÄ MÃTTÏAVAÀ.

KOTIRUOKAÃNITN
KUINMUILLE PAIVELUÃ
SEVILLE.

Jaana Mrtanen

ry

KOTIIN

T,{RJoÃMxtE ¡nvöS

H¿ik¿irinteiden tålvikausi oH
laskettelukeslarl¡sen parhaita taijopa paras kaikista.
Kausi påiåtlyi sunmrntaina 15.4.
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ihmisten mieleen tulee lâhteä laskettelemaan.'Ibusi oli
sunnrntaina mukava pä¡itt¡üi
sühen, että ihmisiät oli rinteessâ loppuun asti, sanoo

Håikãrinteet Oy:n yrittäjä
Jukka Kirjavainen.

Ibudesta tuli tryvä ja tasainen, vaikka aloitus tapahtuikin aika myöh¿i¿in, 20.

tammikuuta.
Vükolla 9 oli kovat pakkasetja se vähensi asiakkaita.

- Päfisiåünen oli huikea.
Ihmisiä kävi valtavasti ja
ravintolan myynti kawoi
roimasti. Se oli unelmien
tityttymys.
LASKETTETUYRITYS on
panostanut ruokaan þ ihmiset alkavat tietää sen.
- Ruoka tehdåiÍin täällä, se

\-r

þvääþ sitä on rüttilvästl
Vuonna 1987 perustettu
lâskettelukeskus vietti juuri 30 -vuotisjuhlavuottaan.
Hankasalmen kurnan aloiton

tama toiminta päåtyi vuoden

1993 keväiilâ konkurssün.
KÍjav¿inen aloitti sen
jåilkeen paikan yr itt¿ijåinä.
Juld<a

-Olin ensi alkuun vuokralla, mutta ostin vuonna
1998 rakennukset itselleni
Nyt toiminta-aluetta onnoin
6o hehtaaria þrakemuksia
on 2OOO neHÕtä.
Paikkaan on 20 Oo-luvul-

la investoitu lähes 3 miljoo-

nâå euroa.

-

Koko ajan on ollut sel-

keã suunta kehittäå paikkaa

lapsþerheiden vühtyisänå
laskettelupaikkana ja sü
hen panostetaan entise
täibr Ensi vuonna tulee el
yksi uusi rirure
Parhaimmilla¿nlask
lukesla¡s q/öIist¡i:i 30 il
tä.

Työtä on rinteiden l
nossapidossa, ravint"

sekäþunrnyynnissa.
nevuokraamossa.

