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Vain	yrittäjä	voi	opettaa
yrittäjyyttä?
Teksti:	Mika	Järvenpää,	yrittäjä,	3.	varapuheenjohtaja,	Lohjan	Yrittäjät	ry	

Laitoin	 aiheen	 perään	 kysymysmerkin,	 koska	 asiasta	 ollaan	 niin	 paljon	 erimieltä.
Yrittäjyyskasvatus	 on	 jo	 päässyt	 oppilaitosten	 opetussuunnitelmiin,	 mutta	 miten	 sitä
toteutetaan.	Paljon	näyttää	riippuvan	siitä,	miten	sitä	johdetaan.
Yrittäjyydellä	 on	 Suomessa	 pitkät	 perinteet	 ja	 se	 on	 jakanut	 ihmisten	 mielipiteitä	 ja
jakaa	 edelleen,	 kun	 katsoo	 alkavan	 kuntavaalikauden	 ulostuloja.	 Kaikille	 yrittäjä	 ei
onneksi	 ole	 se	 paha,	 joka	 riistää,	 vaan	 osa	 on	 jo	 ymmärtänyt,	 että	 yrittäjät	 myös
työllistävät.	 Salaista	 tietoa	 ei	 ole	 sekään,	 että	 yksityisiltä	 yrityksiltä	 ja	 niiden
työntekijöiltä	kerätyillä	veroilla	 tämä	”hyvinvointi”	yhteiskunta	pyörii.	Palataan	kuitenkin
aiheeseen.
Yrittäjyyskasvatuksen	 sisällyttäminen	 perusopetukseen	 ja	 toisen	 asteen	 opetukseen
(ammatillinen	 ja	 lukio),	 on	edennyt	Suomessa	hyvin	 eri	 tahtiin.	 Joku	 voisi	 sanoa,	 että
se	 johtuu	 opettajista.	 Osa	 opettajia	 on	 opiskellut	 aikana,	 jolloin	 luokkarajat	 olivat
selkeä,	 eikä	 yrittäjyys	 ollut	 mikään	 vaihtoehto	 opinnoille.	 Osaa	 opettajista	 voi	 vaivata
asian	 ideologinen	 uhka.	 Yrittäjät	 rahastavat	 luonnonvaroilla	 ja	 vielä	 jotkut	 omistavat
niitä,	 toivottavasti	 eivät	 kuitenkaan	 rikastu.	 Yhteistä	 kuitenkin	 kaikille	 paikkakunnille,
joissa	 yrittäjyyskasvatus	 on	 saatu	 jalkautettua,	 on	 johtaminen.	 Yrittäjyyskasvatus	 on
samanlainen	 kokonaisuus	 kuin	 muutkin,	 ettei	 se	 johtamatta	 jalkaudu.	 Johtamiseen
kuuluu	 suunnittelun,	 ohjeistuksen	 laadinnan,	 resurssoinnin,	 henkilöstön	 koulutuksen
lisäksi	 muutoksen	 johtaminen.	 Jos	 ravintoketjun	 yläpäässä	 ajatellaan,	 että
yrittäjyyskasvatuksen	 kirjaaminen	 opetussuunnitelmaan	 riittää,	 niin	 jokainen	 sitä
opettaja	 tulkitsee	 sitä	 omasta	 näkökulmastaan.	 Vaarana	 on,	 että	 opetuksen
johdonmukaisuus	sekä	laatu	vaihtelevat	merkittävästi.
	
LUE	LISÄÄ	>
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KUTSU	JÄSENILLE:
Sääntömääräinen	kevätkokous
Pidetään	koronatilanteen	vuoksi	teamsin	välityksellä	keskiviikkona
28.4.2021	klo	18.00.		Linkki	lähetetään	ilmoittautumisajan	jälkeen.
	
ESITYSLISTA
1.		Kokouksen	avaus	
2.		Kokouksen	järjestäytyminen
														*	puheenjohtaja
														*	sihteeri
														*	pöytäkirjantarkastajat	ja	ääntenlaskijat
3.		Kokouksen	laillisuus	ja	päätösvaltaisuus
4.		Esityslistan	hyväksyminen
5.		Vuoden	2020	tilinpäätös
		*	toimintakertomus
		*	tuloslaskelma,	tase	ja	liitetiedot
		*	tilintarkastuskertomus
6.		Tilinpäätöksen	vahvistaminen	ja	vastuuvapaudesta	päättäminen
7.		Muut	hallituksen	valmistamat	tai	jäsenten	hallitukselle	viimeistään	kaksikymmentä
vuorokautta	ennen	kokousta	kirjallisesti	jättämät	asiat
8.		Kokouksen	päättäminen
	
Tervetuloa!

Lohjan	Yrittäjät	ry:n	hallitus

Ilmoittautuminen	21.4.	mennessä	TÄSTÄ!
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Messukoordinaattori
haussa	Lohjan
Asuntomessujen
LohjaShopiin
Lohjan	 kaupunki	 hakee	 yhteistyössä
Lohjan	 Yrittäjien	 kanssa	 messukoor-
dinaattoria	 suunnittelemaan	 ja	 tote-
uttamaan	 Lohjan	 asuntomessujen
LohjaShopin	 toimintaa	 yhteistyössä
LohjaShop-yritysten	kanssa.
	
LohjaShopissa	 lohjalaiset	 yrittäjät
markkinoivat	 tuotteitaan	 ja	 palvelu-
jaan	messuvieraille.
	
Jos	 osaat	 pitää	 langat	 käsissäsi	 ja
nautit	 vauhdikkaan	messutapahtuman
ilmapiiristä,	 tämä	 mielenkiintoinen	 työ
voi	 olla	 sinun.	 Saat	 lisätietoja	 ja	 voit
hakea	tehtävään	tästä	linkistä.
Huomioithan,	 että	 haku	 tehtävään
päättyy	31.3.2021	
LUE	LISÄÄ

	 	

	

	 	

Lohja	 tarjoaa	 Kesä-
seteleitä	työnantajille
Lohjan	 kaupunki	 jakaa	 Kesä-
seteleitä	 työnantajille,	 jotka
palkkaavat	 lohjalaisen	 15-18	 -
vuotiaan	 nuoren	 töihin	 vähintään
kolmeksi	 viikoksi	 touko-elokuun
välisenä	aikana.	Nuoren	tulee	olla
15-18-	 vuotias	 kesätyötä
suorittaessaan.	 Yhden	 Kesä-
setelin	arvo	on	300	euroa.

Työnantajan	 on	 mahdollista
hakea	 ja	 saada	 yksi	 Kesäseteli
31.3.	 saakka.	 Lomake	 sulkeutuu
31.3.	 klo	 8:00.	 Lomake	 aukeaa
uudelleen	 1.4.	 klo	 12:00	 ja	 on
avoinna	 5.5.	 klo	 8:00	 saakka.
Tällöin	 yrittäjien	 on	 mahdollista
hakea	 useampaa	 Kesäseteliä
samoilla	 ehdoilla	 mikäli	 niitä	 on
jäljellä.

LUE	LISÄÄ	
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Länsi-Uusimaa	haluaa	tukea	paikallisia	yrittäjiä	nyt	tiukempina	aikoina.

1/8-sivu	(125x88	mm)			127	€	+	alv	(ovh.			634	€)	hinta	ei	sisällä
valmistusmaksua
1/4-sivu	(125x180	mm)	231	€	+	alv	(ovh.	1154	€)	hinta	ei	sisällä
valmistusmaksua
1/2-sivu	(254x180	mm)	385	€	+	alv	(ovh.	1923	€)	hinta	ei	sisällä
valmistusmaksua

Tarjous	on	voimassa	toukokuun	2021	loppuun.

OTA	YHTEYTTÄ:

Sari	Mantere	p.	044	314	5242	sari.mantere@media.fi	
Pirjo	Mielonen	p.	044	314	5261	pirjo.mielonen@media.fi	
Jarno	Sillanpää	p.	040	660	2903	jarno.sillanpaa@media.fi	

	

	
	 	 	

	
	

	

Arvoisa	yrittäjä!
Lohjan	kaupungin	omistukseen	on	siirtymässä	Luksian	Nummentien	kiinteistö
ja	sille	etsitään	nyt	uusia	käyttömahdollisuuksia.
Lohjan	Innovaatiokeskus	Innocello	ry	on	ehdottanut	kiinteistöön	toimintaa,	joka
kokoaisi	yhteen	alueen	yrityksiä	ja	ihmisiä	sekä	yrityspalveluita	tuottavia	tahoja
ja	 muita	 toimijoita	 yhteiseen	 yritys-	 ja	 innovaatiopalveluiden	 ekosysteemiin.
Liitteen	tiedostosta	näet	lisää	kiinteistöön	ajatellusta	konseptista.
Voit	 osallistua	 toiminnan	 suunnitteluun	 -	 haluamme	 kuulla	 sinun	 ajatuksiasi
kuvaillun	toiminnan	ideoimiseksi	ja	kehittämiseksi.
Vastaa	kyselyyn	TÄSTÄ!
Kysely	 on	 osa	 Oulun	 ammattikorkeakoulussa	 opiskelevan	 lohjalaisen	 Laura
Tahvanaisen	 ylemmän	 ammattikorkeakoulun	 opintoja	 ja	 opinnäytetyötä.
Kysely	toteutetaan	yhdessä	Lohjan	kaupungin	elinkeinopalvelujen	kanssa.	
Kyselyyn	 vastaaminen	 vie	 aikaa	 noin	 5-10	 min	 ja	 voit	 halutessasi	 ilmoittaa
kiinnostuksestasi	 osallistua	 toiminnan	 jatkokehittämiseen.	 Voit	 jatkaa
vastaamista	rastittamalla	kohdan	5.,	jonka	jälkeen	avautuu	lisäkysymyksiä.		
Kyselyyn	voi	vastata	16.4.2021	asti.
Kiitos	osallistumisestasi	jo	etukäteen!
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Tule	valamaan	bisnesenkeleiden	kanssa	rau-
danlujia	ideoita	Billnäsin	Ruukkiin!
Novago	Yrityskehitys	Oy	on	järjestämässä	Game	of	Ideas	III	-liikeideakilpailua
21.9.2021	ja	näemme	yrityksellänne	potentiaalia	menestyä	siinä.
Tämä	on	loistava	tilaisuus	saada	lisänäkyvyyttä	yrityksellesi,	tuotteillesi	tai
palvelullesi!!
LUE	LISÄÄ!	
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Uudet	jäsenet
tervetuloa	joukkoon!
Suckman	Consulting
Kuljetus	Juselius	Oy
*	tieliikenteen	tavarankuljetus
Gluteeniton	Unelma	Oy
*	kahvilat	ja	kahvibaarit
Puheterapeutti	Teija	Mäenpää
Tmi
*suhdetoiminta	ja	viestintä	

	 	

	

	 	

Onnea	merkkipäivän
johdosta!
Yrityksen	merkkipäivät:

7.4.	Piranne	Parturi-Kampaamo
									40	vuotta
9.4.	Matti	Laiho	Oy
									40	vuotta

Yrittäjän	merkkipäivät:

19.4.	Tapani	Suoniemi	-	60	vuotta
									Lohjan	Hinauspalvelu	Oy	

	

	
	

	

Seuraava	jäsentiedote	30.4.2021

Yhteistyössä	
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©	Lohjan	Yrittäjät
toimisto@lohjanyrittajat.fi

Järjestösihteeri
Anne	von	Bell
p.	044	526	2768
____________________

Puheenjohtaja	
Pasi	Hotti
Office	Plus	Oy
p.	040	753	3371
pasi.hotti@officeplus.fi

1.	varapuheenjohtaja
Maarit	Salo	
Salon	Klipsi
p.	050	531	9796
maarit.salo@salonklipsi.fi

2.	varapuheenjohtaja
Juha	Niitynpää
Salamavalvonta	Oy
p.	0400	422	108
juha.niitynpaa@salamavalvonta.fi

3.	varapuheenjohtaja
Mika	Järvenpää	
Interfire	Products	Oy
p.	0440	430	491
mika.jarvenpaa@interfireproducts.com

	 	

Tämä	on	Lohjan	Yrittäjien
jäsenyrityksilleen	lähettämä
jäsentiedote.	Vastaanottajatiedot
perustuvat	jäsenrekisteriin.	Voit
muokata	markkinointi-	ja
viestintäasetuksiasi
jäsenportaalissamme.

Tutustu	jäsenrekisterin
tietosuojaselosteeseen.

	

	

	
	

	

	

	
	

	 	

	


