
Tehtävävihko
Venni

Ryhmän nimi

Mun elämä, mun osaaminen



OPPITUNTI 1 

Tervetuloa  
Yritystestaamoon!

Muistattehan nämä sanat!



Yrittäjyys:  Yrittäjyys on mahdollisuuksien näkemistä ja kykyä muuttaa ideat tai oma osaaminen 
myytäväksi tuotteeksi tai palveluksi. 



Yrittäjä: 	Yrittäjä omistaa yrityksen ja työllistää itse itsensä. Yrittäjä voi myös palkata työntekijöitä 
yritykseensä. 



Pssst. Löydätte joka tunnin yläreunasta 
tällaisen itsearvioinnin! Arvioikaa ryhmänä 
kuinka hyvin oppitunti sujui ja värittäkää 
tähdet sen mukaisesti. 

Hei!  
Mukava tutustua teihin. Kiva päästä 
tekemään yhteistyötä täällä 
Yritystestaamossa, en malta odottaa!

Yritystestaamon tehtävävihko

Tehtävä 1: Käynnistetään Yritystestaamo!  
Tutustukaa  täydentäkää Vennin profiilikorttiin ja  vastaukset alla oleviin 

tehtäviin. Muistakaa tehdä yhteistyötä! 

Tehtävä 2: Yhteistyömme Yritystestaamossa

Innokas

Rauhallinen

Iloinen

Esimerkillinen

Nauravainen

Ajatteleva

Aikaansaava 

Inspiroiva

Ystävällinen Kunnioittava

Ripeä

Oppiva

Kekseliäs

Kuunteleva

Ryhmämme säännöt Ryhmämme toimintaa kuvaavat sanat

Seuraavien oppituntien aikana toimitte Yritystestaamossa ryhmänä.  ryhmäänne koskevat tiedot. Täydentäkää

Kaikki ryhmämme jäsenet ovat yhdenvertaisia. 1.

2.

3.

4.

Keksikää ryhmällenne nimi. Muistakaa täyttää ryhmänne nimi myös tehtävävihkon etusivulle! 

Ryhmämme nimi:   

a)


Valitsimme Vennin, koska 

Yritystestaamossa odotamme eniten 

b)
 Keksikää Kirjoittakaa ryhmällenne säännöt.  yhteisesti 

sovitut säännöt alle. 

c)
 Ympyröikää alla olevista sanoista ne sanat, joiden haluaisitte 

kuvata ryhmänne toimintaa. 



OPPITUNTI 2  
Liikeideasta liikkeelle
Tehtävä 1:  Ideasta yrittäjäksi 

a)


b)


b)
a)


Lukekaa alla oleva kertomus Vennin yrityksen liikeideasta. 

Tehkää alla olevat tehtävät kertomuksen mukaisesti.

Keksikää nimi.  Vennin yritykselle Piirtäkää logo. Vennin yritykselle 

Ketkä maksavat Vennille yrityksen toiminnasta, eli ketkä ovat Vennin 

?asiakkaita

Nyt kun Vennin liikeidea on teille tuttu, on aika keksiä Vennin yritykselle 

kuvaava nimi ja näyttävä logo. Päästäkää ryhmänne luovuus valloilleen!

Tarjoaako Vennin yritys  vai ? Ympyröikää oikea vastaus. tuotetta palvelua

Tehtävä 2: Luovuus kehiin - yritykselle nimi ja logo

Muistattehan nämä sanat! 


Liikeidea:  Liikeidea kertoo, mitä yrityksessä 
tehdään ja myydään. Liikeidea kertoo myös, 
kenelle tuotetta tai palvelua halutaan myydä. 

 

Tuote:  	Tuote on myytävä asia tai esine, 
esimerkiksi karkkipussi.  



Palvelu: Palvelu on myytävä aineeton teko, 
esimerkiksi hieronta tai ruohon leikkaaminen.



Tarve: Tarve on jokin puute tai haaste, jota 
pyritään ratkaisemaan uudella tuotteella tai 
palvelulla.



Asiakas: Asiakkaat ovat henkilöitä tai yrityksiä, 
jotka ostavat yrityksen tarjoamia tuotteita tai 
palveluita.



Logo: Logo on kuin yrityksen kasvot, josta yritys 
on helppo tunnistaa. Se kuvaa monesti yrityksen 
toimintaa tai sen arvoja.




Haluaisin, että yritykseni logo 
kuvastaisi juhlien tunnelmaa: 
iloa, taikaa ja maagisuutta! 

Minusta ei ole olemassa mitään hauskempaa kuin uusien taitojen oppiminen! Tykkään harjoitella tanssimista, 
imitaatioita sekä näyttelemistä, ja on hienoa huomata oppivansa uusia asioita. Kaikista eniten pidän kuitenkin 
taikatemppujen tekemisestä. On hienoa nähdä ilo muiden kasvoilla taikuuden jälkeen. Haluaisinkin kehittyä lisää ja 
harjoitella vaikeampiakin temppuja sekä esiintymistä. En kuitenkaan keksinyt, miten se onnistuisi, kunnes Apuri 
ehdotti yritystoimintaa ja kehotti minua tulemaan tänne Yritystestaamoon.



Yhdessä Apurin kanssa pohdimme, että erilaisiin juhliin kuten syntymäpäiville tarvitaan esiintyjiä. Monet juhlien 
järjestäjät kaipaavat ohjelmanumeroita juhliinsa ja ovatkin valmiita maksamaan esiintyjälle palkkioita. Voisin siis 
tehdä taikatemppuja juhlissa ja saada siitä rahallisen korvauksen! Yrityksessäni saisin tehdä taikuutta ja tuoda iloista 
mieltä juhlijoille. Samalla oppisin tärkeitä esiintymistaitoja, joista on minulle varmasti hyötyä tulevaisuudessa.





 



 

Mikä on Vennin ?











liikeidea

Mihin  tai ongelmaan Vennin yritys tarjoaa ratkaisua? tarpeeseen

Yritystestaamon tehtävävihko



Miten tämä voisi olla Vennille ?vahvuus  hyödyksi yritystoiminnassa

OPPITUNTI 3  
Vahvuudet vauhtiin

Yritystestaamon tehtävävihko

Tehtävä 1:  Toiminnasta vahvuuksiin 
a)
 Lukekaa alla oleva kertomus Vennistä ja auttakaa häntä tunnistamaan omia vahvuuksiaan.

b)

a)

b)

Etsikää  kolmetekstistä ainakin  kohtaa, jossa Venni on käyttänyt jotakin vahvuuttaan. Voitte käyttää avuksi tehtävävihkon 

lopussa olevia vahvuuskortteja.

Tehtävä 2: Vahvuuksilla vauhtiin


Ympyröikää taulukosta ne Vennin vahvuudet, jotka tunnistitte kertomuksesta. 

Valitkaa yksi vahvuus ja miettikää miten se voisi auttaa Venniä hänen yritystoimintansa parissa.



Vennin vahvuudet

Harkitsevaisuus

Reiluus

Oppimisen ilo

Vaatimattomuus

Sinikkyys

Luovuus

Henkisyys

Rakkaus Ystävällisyys

Toiveikkuus

Rohkeus

Innokkuus

Ryhmätyötaidot

Minua vähän jännittää lähteä yrittäjäksi. Yrittäjänä ollaan niin paljon esillä ja pitää muistaa monenlaista! Apuri kehotti 
miettimään omia vahvuuksia, sillä niistä voi olla apua jännitykseen. En ole ennen miettinyt omia vahvuuksiani, 
voisitteko te auttaa minua? 



Tykkään tehdä taikuutta sillä taikurina minusta on ihanaa ilahduttaa muita ja tuoda ihmisiä yhteisen ihmettelyn 
äärelle. Silloin minusta aina tuntuu siltä, että olen osa jotakin suurempaa. Uskonkin, että kun tuo hyvää mieltä ja iloa 
muille, lähtee ilo leviämään maailmassa ihmiseltä ihmiselle. Se on ihan niin kuin supervoima! Tiedän osaavani 
esiintyä hyvin taikurina, vaikka esiintyminen ei olekaan lempipuuhaani. Sekä taikuutta että esiintymistä voi kuitenkin 
harjoitella! Haluankin oppia paljon uusia taitoja, sillä koskaan ei tiedä, miten niistä voi olla apua tulevaisuudessa. 
Koulussa tykkään kaikista eniten draamatunneista ja varsinkin erilaisista ryhmätöistä, joita teemme tunnilla. Minusta 
onkin ihanaa tehdä asioita porukalla ja kannustaa muita kokeilemaan rohkeasti uusia taitoja. 



Ei hassumpaa! 

Näillä vahvuuksilla pystyn ylittämään 
itseni vaikka välillä jännittäisikin.

Teilläkin on varmasti jokaisella 
monta vahvuutta. 

Oletteko miettineet, mitä teidän 
vahvuutenne ovat?  

Kun tunnistaa omat vahvuutensa, voi niitä hyödyntää haastavissa tilanteissa. Auttakaa Venniä keksimään miten hänen 

vahvuutensa voivat olla apuna yritystoiminnassa tekemällä alla olevat tehtävät.

Vennin : 











vahvuus

Muistattehan tämän sanan! 


Vahvuus: Vahvuudet ovat niitä asioita, joissa 
olemme hyviä. Vahvuudet voivat olla 
ominaisuuksia, kykyjä tai taitoja, joiden avulla 
saamme itsestämme parhaat puolet esille. 



OPPITUNTI 4 

Markkinoinnin mestareiksi

Mielenkiinnon 
kohteet

Tehtävä 2: Markkinointi tavoittaa asiakkaita 
Tutkikaa 

Merkatkaa kolme 

alla olevaa kuvaa. Missä eri paikoissa Vennin kannattaisi mainostaa juuri hänen yritystään? Voitte miettiä, missä yrityksen 

asiakkaat viettävät aikaa ja saattaisivat nähdä yrityksen mainoksen.  kuvaan ainakin paikkaa mainokselle.

Tehtävä 1: Mainiot mainokset 

Suunnitelkaa mainos yritykselle . Mainoksessa kannattaa näkyä ainakin yrityksen nimi ja mitä tuotetta tai palvelua 

yritys myy. Mainoksessa on hyvä olla myös perustelu sille, miksi tuote tai palvelu kannattaisi ostaa.

Yritystestaamon tehtävävihko

Kiitos kun autoitte minua tunnistamaan vahvuuksiani ja rohkaisitte minua haastamaan itseäni! 



Seuraava haasteeni onkin saada asiakkaita yritykselleni. Apuri kertoi jo, että markkinoinnilla on iso merkitys 
yritykselle, sillä ilman markkinointia asiakkaat eivät edes tiedä yrityksen olemassaolosta! Minusta kuitenkin  
oman yrityksen mainostaminen tuntuu vaikealta. Onneksi te olette apunani!

a)


b)


Muistelkaa

asiakkaita 

, ketkä olivat Vennin yrityksen asiakkaita. Voitte käyttää apuna oppitunnin 2 tehtäviä.


Vennin yrityksen ovat: 

Muistattehan nämä sanat!


Markkinointi: Markkinoinnilla tarkoitetaan 
niitä toimenpiteitä, joilla yritys voi lisätä 
asiakkaiden tietoa yrityksestä ja sitä kautta 
lisätä myyntiä. 



Mainos: Mainos on mainontaa, jonka 
avulla kerrotaan asiakkaille tarjolla olevista 
tuotteista ja palveluista. Mainos on 
esimerkiksi lehdessä oleva kuva tai 
sosiaalisessa mediassa oleva video, jolla 
kerrotaan tuotteesta tai palvelusta.  

Jos saan markkinoinnin avulla 
paljon asiakkaita, saan samalla 
hyviä mahdollisuuksia 
harjoitella ja tulla paremmaksi 
taikuriksi ja esiintyjäksi! 



Hyvät kuulijat! 


Minun nimeni on Venni ja olen tullut esittelemään teille oman yritykseni                                                                            .


Yritykseni liikeidea on 




ja sen tarkoituksena on ratkaista                                                                                                                                               .



Yritykseni myy siis                                                         . Yritykseni asiakkaita ovat esimerkiksi 


                                                                                                                                                                                                     .



Yritykseni tunnistaa sen logosta, joka on                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                      .


Uskon menestyväni hyvin yrittäjänä, koska minun vahvuuksiini kuuluu                                                                                ,  

                                                                                 ja                                                                                    . 


Vahvuuksieni avulla selviän haastavista tilanteista. Tiedän myös saavani apua tarvittaessa!



Saatat törmätä yritykseni mainoksiin ympäri kaupunkia! Niitä on sijoitettu muun muassa                                                ja 

                                                                   . 


Mainokseni tunnistaa esimerkiksi siitä, että  


                                                                                                                                                                                                     .


Tervetuloa tutustumaan yritykseeni tarkemmin. Kerron siitä mielelläni lisää. Kiitos!






OPPITUNTI 5  
Osaaminen esille

Yritystestaamon tehtävävihko

Vau, miten paljon yritystoimintani on edistynyt teidän avullanne. Olenkin jo menossa esittelemään 
yritykseni toimintaa koulumme yrittäjien päivään! 



Tällaisen esittelyn pitäminen yksin isolle joukolle on aika jännittävää. Olen aloitellut esittelyn 
kirjoittamista, mutta uskoisin että sen kirjoittaminen on helpompaa yhdessä. Voisitteko auttaa minua?



Minua jännittää mennä pitämään esittelyä ihan yksin. Voisittekohan auttaa minua valmistelemaan 
yritykseni esittelyn, jotta olisin ainakin valmistautunut huolella? Kiitos! Tehtävä 1: Yrityksen esittely

Auttakaa Venniä valmistelemaan yrityksen esittely yrittäjien päivää varten.  alla olevaan esittelyyn 

tyhjät kohdat Vennin yrityksestä. Voitte käyttää apunanne aiempien oppituntien tehtäviä.

Täydentäkääa)


Valmistautukaa esittelemään yllä valmistelemanne esittely ryhmänä muulle luokalle. 


Samalla pääsette esittelemään muille, mitä kaikkea olette ryhmänä Yritystestaamon aikana tehneet. 
b)


Tehtävä 2: Aika antaa palautetta!
Antakaa Mun elämä, mun osaaminen palautetta -oppimiskokonaisuudesta. Tarvitsette palautteen antamiseen mobiili-

laitetta tai tietokonetta. Palaute annetaan henkilökohtaisesti, eli jokainen ryhmän jäsen täyttää oman palautelomakkeensa. 

Hienoa työtä! 

Kiitos teille avustanne Yritystestaamossani!

Haluan kuulla, mitä olette tykänneet näistä viidestä 
oppitunnista. 

Pääsette antamaan palautetta viereisen QR-koodin 
tai linkin kautta.



Kuvaus asiakkaista

Vahvuus

Vahvuus Vahvuus

Yrityksen nimi

Tarve tai ongelma, jonka yritys pyrkii ratkaisemaan

Kuvaus yrityksen liikeideasta

Tuotetta/palvelua

Paikka, jossa mainoksia on

Paikka, jossa mainoksia on

Lyhyt kuvaus yrityksen mainoksesta

Kuvaus yrityksen logosta

Vau, esittelystäni tuli tosi 
hyvä! Yhdessä tämäkin 
oli helpompaa. Kiitos! 

https://zef.fi/s/qmp9598t/


https://zef.fi/s/qmp9598t/


Oppimisen ilo

Sosiaalinen 
älykkyys

Näkökulman-
ottokyky

Huumorintaju Kiitollisuus

ItsesäätelyJohtajuus

Toiveikkuus Rakkaus

Henkisyys

Vaatimattomuus

Ryhmätyö-

taidot



 Tutkin ja kokeilen sekä hankin 
tietoa mielelläni. 


Tykkään oppia uutta. 

Ymmärrän, että jokainen tarkastelee 
maailmaa omasta näkökulmastaan 

käsin. Haluan ymmärtää 
kokonaisuuksia ja kuulen mielelläni 

erilaisia näkemyksiä asioista. 

Olen leikkisä ja minusta on hauskaa 
saada muut nauramaan. 


Osaan löytää ilon aiheita myös 
vaikeassa paikassa. 

Minusta on mukava ottaa 
vastuuta ja toimia ryhmän 

vetäjänä. Haluan, että muutkin 
onnistuvat yhteisten tavoitteiden 

saavuttamisessa.

Uskon, että asioilla on tapana 
järjestyä. Kannustan muitakin 

pysymään positiivisena vaikka 
välillä vastassa olisikin 

haasteita. 

 Uskon, että toimillani sekä 
teoillani on merkitystä. 


Tunnen olevani osa suurempaa 
kokonaisuutta. 

Huomaan helposti, millä tuulella 
toiset ihmiset ovat. 


Tiedän miten saan muut 
innostumaan tai rauhoittumaan 

tarvittaessa. 

Iloitsen, kun asiat ovat hyvin. 
Pysähdyn huomaamaan pieniäkin 
asioita, joista voin olla kiitollinen. 

Pysyn päättämässäni 
suunnitelmassa vaikka välillä 
tekisikin mieli lipsua. Toimin 

järkevästi ja hallitusti. 

Perhe sekä kaverit ovat 
minulle tärkeitä ja vietän 

heidän kanssaan paljon aikaa. 
Muistan myös kertoa 

läheisilleni, että välitän heistä. 

Minusta on epämukavaa olla 
huomion keskipisteenä. 


En tarvitse kehuja tietääkseni 
että osaan ja onnistun. 

Toimin mielelläni osana isompaa 
porukkaa. Minusta on mukavaa 

tavoitella yhteisiä tavoitteita 
muita kannustaen.



Oppimisen ilo

Sosiaalinen 
älykkyys

Näkökulman-
ottokyky

Huumorintaju Kiitollisuus

ItsesäätelyJohtajuus

Toiveikkuus Rakkaus

Henkisyys

Vaatimattomuus

Ryhmätyö-

taidot



 Tutkin ja kokeilen sekä hankin 
tietoa mielelläni. 


Tykkään oppia uutta. 

Ymmärrän, että jokainen tarkastelee 
maailmaa omasta näkökulmastaan 

käsin. Haluan ymmärtää 
kokonaisuuksia ja kuulen mielelläni 

erilaisia näkemyksiä asioista. 

Olen leikkisä ja minusta on hauskaa 
saada muut nauramaan. 


Osaan löytää ilon aiheita myös 
vaikeassa paikassa. 

Minusta on mukava ottaa 
vastuuta ja toimia ryhmän 

vetäjänä. Haluan, että muutkin 
onnistuvat yhteisten tavoitteiden 

saavuttamisessa.

Uskon, että asioilla on tapana 
järjestyä. Kannustan muitakin 

pysymään positiivisena vaikka 
välillä vastassa olisikin 

haasteita. 

 Uskon, että toimillani sekä 
teoillani on merkitystä. 


Tunnen olevani osa suurempaa 
kokonaisuutta. 

Huomaan helposti, millä tuulella 
toiset ihmiset ovat. 


Tiedän miten saan muut 
innostumaan tai rauhoittumaan 

tarvittaessa. 

Iloitsen, kun asiat ovat hyvin. 
Pysähdyn huomaamaan pieniäkin 
asioita, joista voin olla kiitollinen. 

Pysyn päättämässäni 
suunnitelmassa vaikka välillä 
tekisikin mieli lipsua. Toimin 

järkevästi ja hallitusti. 

Perhe sekä kaverit ovat 
minulle tärkeitä ja vietän 

heidän kanssaan paljon aikaa. 
Muistan myös kertoa 

läheisilleni, että välitän heistä. 

Minusta on epämukavaa olla 
huomion keskipisteenä. 


En tarvitse kehuja tietääkseni 
että osaan ja onnistun. 

Toimin mielelläni osana isompaa 
porukkaa. Minusta on mukavaa 

tavoitella yhteisiä tavoitteita 
muita kannustaen.
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