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ONNISTUMME 

REPPU TÄYTEEN ELÄMÄNTAITOJA 



 

Alkusyksystä olemme retkeilleet reippaasti  koulun ulkopuolella. 

Syysaurinko on hellinyt retkeläisiä ja olemme keränneet monen-

laisia eväitä elämämme reppuun. 

Tässä ME-lehdessä kurkistamme kuvin 

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISPROJEKTIIN YRITYSKYLÄSSÄ 

KOULUTUS ELÄMÄÄN –VAUNUN OPETUKSIIN 

KUUDENSIEN LEIRIKOULUUN HAUHON ILORANNASSA 

sekä tutustumme työuraansa jo pohtivaan TET-harjoittelijaan. 



Helsingin vanhassa kaupungissa sijaitsee tekniikanmuseo, jossa 

27.9.2016 Vesalan ala-asteen kuudennen luokan oppilaat osallis-

tuivat Yrityskylä-tapahtumaan. Oppilaat tykkäsivät tapahtumas-

ta.  

Yrityskylä on yhteiskuntaleikki, jossa oppilaat olivat itse tekemäs-

sä työtä, josta he saivat palkkaa, jota he voivat käyttää leikkiyri-

tyksissä oikeisiin tavaroihin ja palveluihin. 

Jokainen oppilas liittyi johonkin noin kahdeksastatoista yritykses-

tä. Mitä vaativampi työ oli, sitä enemmän palkkaa sai. 

Koulussa käytiin paljon materiaalia kahdessa viikossa, mutta se 

oli sen arvoista. Näyttää siltä, että ainakin melkein kaikki tykkäsi-

vät siitä.                 Daniel 6C 

Kun ensin olimme lukeneet Yrityskylästä, saimme päättää, mihin 

yritykseen menemme näistä (Oppilaat hakivat tehtäviin työhake-

muksin.).: Helen, Futurice, Kylä Café, Kaupungintalo, Nordea, 

Terveystalo… Minun valintani oli Helen. Samaan aikaan minä olin 

käyttöinsinööri. 

Sain myös palkkaa. Menin hakemaan oman pankkikortin, jotta 

voisin ostaa evääni Kylä Cafésta.       Akram 6C 

Yrittäjänä ja kuluttajana YRITYSKYLÄSSÄ 



YRITYKSET KERTOIVAT TOIMINNASTAAN JA ESITTELIVÄT 

HENKILÖKUNTANSA TORIKOKOUKSISSA 



Olimme Yrityskylässä yhden päi-

vän ajan töissä. Minä olin Kylä 

Caféssa.  

Meillä oli Yrityskylässä tehtäviä ja 

kokouksia, jotka piti niin sanotusti 

suorittaa päivän aikana. Saimme 

pankkikortit Nordeasta. 

Kun olimme saaneet päivän en-

simmäisen palkan, pääsimme va-

paa-ajalle. Saimme käydä eri yri-

tyksissä tutustumassa niihin. Tai 

saimme ostaa pankkikortillamme 

tavaraa esim. K-raudasta. 

Yrityksessämme palvelimme asiak-

kaita. Siivosin pöytiä Alyssan kans-

sa. Keitimme kahvia ja tarjoilimme 

sitten sitä opettajille. 

Nea 6C 

Kylä Cafén ripeä henkilökunta sai paljon kiitosta 

kohteliaasta, nopeasta ja asiakkaat huomioivasta 

palvelustaan. Ei ihme, että työpäivän päätteeksi he 

eivät  ehkä enää jaksaneet/ehtineet selvittää päi-

vän myyntisaldoaan.  

Yrityskylässä oli neljä työ– ja 

kaksi vapaavuoroa. Kahvilan 

työntekijöillä oli kielitarkastus. 



Minun yritykseni oli Kulttuurikeskus. Olin Saanan kanssa samassa 

yrityksessä. Oikeastaan vapaa-aika oli tylsintä, vaikka tuli välillä kii-

re töissä. 

Minä olin taideohjaaja ja Saana oli kulttuurituottaja. Meillä oli ki-

vaa Yrityskylässä. Me myimme postikortteja, tauluja ja postimerk-

kejä.  

Yrityskylä on sellainen paikka, jossa oli pahviseinien sisällä monia 

yrityksiä, esim. ABB, Kylä Café, Kulttuurikeskus, Alepa, Terveyskes-

kus, Futurice ja monia muita yrityksiä. Siellä oli tosi kivaa. 

Sain siellä pankkikorttiin palkkaa noin 18 e ja käytin kaikki palkkani. 

Opetin tekemään avaimenperiä ja ne, jotka tekivät avaimenperän, 

saivat vielä sen kotiin. Avaimenperään sai laittaa helmiä. Kun tajusi, 

miten avaimenperä tehtiin, niin se oli tosi helppoa tehdä. Tein päi-

vän aikana kaikkea.    Emilia 6C 



Me työskentelimme 

Helenissä. Se oli vai-

keaa ja olin kiireinen. 

Välillä oli helppoa. 

Meillä oli vapaa-aika 

ja lounas. Me saim-

me pankkikortteja. 

Kaikista parasta oli 

sähköpyörä. 

Dima 6C  

PS. Kuvassa Dima polkee sähköpyörää HSL:n osastolla 

ja oppii, miten liike-energia muuttuu sähköenergiaksi 

tuottaen sähköä mm. kännyköiden lataamiseksi. 

Yrityskylä on paikka,, jossa harjoitellaan työtä. Minä olin 

töissä Helenissä. Olin Helenin toimitusjohtaja ja tykkäsin 

Yrityskylästä.  

Yrittäjänä minua jännitti paljon, kun joku tuli yritykseem-

me ja halusi ostaa jotain esim. sähkösopimuksia. Kulutta-

jana minä en ostanut melkeinpä mitään. 

Jos olet halunnut kokeilla töitä, 5. luokalla on enää 1 vuosi 

ja he pääsevät Yrityskylään. Minun mielestäni pystyin 

täyttämään asiakkaan toiveen.  Erasmus 6C 



Olin kaupungintalon projek-

tisuunnittelija. Siellä oli tab-

leteilla lista kaikesta, mitä 

ostit ja myit sekä tehtäviä, 

joissa piti mennä yrityksestä 

toiseen ja hankkia rahaa yri-

tyksellesi.  Carl 6C 

Me tehtiin töitä ja me 

maksettiin veroja ja me 

syötiin hyvin. Me ha-

ettiin oma pankkikortti 

ja saatiin omat tehtävät 

sekä palkkaa 11 e. Me 

saatiin ostaa jäätelöä ja 

karkkia. Tehtiin tosi pal-

jon töitä.  Mani 6C 

UPEAA TYÖTÄ! 



Olin töissä yrityksessä nimeltä  Laurea. Laureassa toi-

min rehtorina. Hoidin rehtorina Laurean maksuasioita 

ja tein töitä. 

Yrityskylässä oli neljä 

luokkaa, jotka tekivät töi-

tä eri yrityksissä. 

Niko 6C 

Yrityskylän kii-

reisin ja eni-

ten asiakkaita 

kerännyt yri-

tys oli tieten-

kin pankki, 

Nordea. 

Oli taas  

hauskaa oppia 

uutta itse kokei-

lemalla! 





Koulutus elämään –säätiön ohjaajat vierailivat 

jälleen koulullamme. 

Heidän (kuten koulunkin) tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria teke-

mään valintoja terveiden elämäntapojen puolesta järjestämällä laa-

dukasta terveys—ja päihdekasvatusta.  

Kuudesluokkalaiset arvasivat ja sai-

vat faktatietoa mm. siitä, miten moni 

heidän ikäisensä itse asiassa käyttää 

päihteitä ja miten onneksi niiden 

käyttö on vuosi vuodelta vähentynyt. 

He harjoittelivat lisäksi pohtimaan, 

millaiset menot perheessä ovat elin-

tärkeitä ja mitkä eivät niin välttä-

mättömiä. 



Nimi: Soran 

Ikä 16v. 

Koulu Vesalan yläaste 

Luokka 9E 

1. Mikä on sinun mielestä paras peli? Need for Speed -
kännykkäpeli. 

2. Miltä tuntui olla TET jaksolla? Kivalta, koska minua pidet-
tiin täällä aikuisena. 

3. Monta kertaa olet käynyt uimassa elämän aikana? Var-
maan joku 250 kertaa 

4. Oletko hyvä kaveri? Joo 

5. Mikä päivä on ollut vaikea päivä harjoittelun aikana? Tiis-
tai, kun oli 6.luokan teknistä opetusta. 

6. Missä kouluaineissa olet hyvä? Teknisessä työssä 

7. Kuka on sinun paras kaverisi? Markus, koska hän on 

luotettava kaveri ja auttaa minua. 

2D-luokka haastatteli TET-harjoittelijaansa 23.9.2016 



LEIRIKOULUSSA HAUHON ILORANNASSA 









Rohkeimmat kokeilivat seinä-

kiipeilyä ikivanhassa riihessä. 

Jännää, mutta hauskaa! 



Lasten suosikki Naksu-koira kumppaneineen 

toivottaa kaikki tervetulleiksi  

takaisin Ilorantaan! 



Tässä kuvapainotteinen 

syys-lokakuun  

ME-lehtemme.  

Marraskuun numerossa 

mm. syksyistä taidetta sekä 

ajatuksia hyvästä käytök-

sestä, arvioinnista  

ja uudesta opetussuunni-

telmasta. 


