O P E T TA J A N O PAS

Pikkuyrittäjät-ohjelmassa 4.—6.-luokkalaiset perustavat oman pikkuyrityksensä ja myyvät suunnittelemiaan tuotteita ja palveluita oikeille asiakkaille oikealla rahalla. Oppitunneilla tutustutaan
omiin vahvuuksiin, luovaan ideointiin, yrittäjäasenteeseen, eri ammatteihin ja harjoitellaan ryhmässä toimimista — tekemällä oppien.

TEEMA 2: NIMET JA SUUNNITELMAT

ALUKSI

NIMET JA
SUUNNIT ELMAT
Oppitunnilla ideoidaan pikkuyritykselle
nimeä ja tehdään toimintasuunnitelma.

TAVOITTEET
Oppilas:
• osaa työskennellä ryhmässä
• keksii neuvotellen omassa ryhmässään
pikkuyritykselle nimen
• tutustuu toimintasuunnitelman 			
tekemiseen

TARVIKKEET
• paperilappuja
• askartelutarvikkeet
• tyhjiä pahvilaatikoita
• verkkomateriaalit:
--Pikkuyrittäjän liiketoimintasuunnitelma

VALMISTELUT
Tutustu tunnin tavoitteisiin ja materiaaleihin. Käytä viime kerralla käsiteltyjen yritysten nimiä esimerkkinä nimen
valinnassa. Pohdi kertooko nimi heti
suoraan siitä, mitä yritys myy. Mieti valmiiksi millaisia mielikuvia yrityksen
nimi sinussa herättää. Jaa pikkuyritysryhmille valmiiksi tyhjä laatikko, paperilappuja, kyniä ja saksia.
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Jaa oppilaat omiin ryhmiinsä ja käykää yhdessä läpi
jokaisen ryhmän idea. Esittele viime kerran yrityksiä ja keskustelkaa niiden nimistä. Lukekaa yhdessä
Pikkuyrittäjän käsikirjasta millainen on hyvä yrityksen nimi.

PIKKUYRI TYKSEN NIMI
Ohjaa ryhmiä ideoimaan yritykselleen nimi etsien
myytävään tuotteeseen tai palveluun liittyviä
sanoja suomeksi ja englanniksi. Sanoja voi kirjoittaa lapuille ja laittaa tyhjään laatikkoon, josta yksi
ryhmäläisistä nostaa lappuja silmät sidottuna.
Kysymyksiä oppilaille:
• Onko nimi tunnistettava?
• Jääkö nimi hyvin mieleen?
• Voiko nimestä päätellä mitä yritys myy?
• Onko nimi kuvaava tai ei kuvaava?

Ohjeista pikkuyrittäjiä lukemaan käsikirjastaan
Pikkuyrittäjän tietopankki ja ideoimaan omalle
pikkuyritykselleen nimi.
Pikkuyrityksen nimen ei tarvitse tulla tällä kerralla
valmiiksi. Nimen ideointia voi jatkaa muilla oppitunneilla, kun myytävä tuote tai palvelu on varmistunut. Seuraavaksi tehdään toimintasuunnitelma.
TVT-VINKIT: Etsikää yhdessä Internetistä
Suomen Yritysrekisteristä yrityksiä paikkakunnan, toimialan tai palvelun avulla.
Sekoittakaa nimiä nimisopan avulla ja
tehkää hassuja nimimuunnoksia. Mitä
nämä yritykset voisivat myydä?

LISÄTIEDOT: Katso Internetistä Patenttija rekisterihallituksen sivuilta yritysten
nimenmuodostumiseen liittyviä lainopillisia
säädöksiä.

Pikkuyrityksen toimintasuunnite lma
Pohtikaa yhdessä muutaman pikkuyritysryhmän
esimerkin avulla, miten toimintasuunnitelma tehdään. Vastaa kysymyksiin:
• Mitä yritys myy?
• Kenelle tuotetta tai palvelua myydään?
• Miksi tuote tai palvelu on hyvä olla olemassa?

Työelämän edustaja mukaan:
Sopikaa Skype-puhelu lähialueen yrittäjän
kanssa. Puhelun aikana voi keskustella siitä,
miten yrityksen nimi on saanut alkunsa ja
millaisia kehitysvaiheita nimen suunnitteluun on kuulunut hänen omassa yrityksessään. Oikeaa tapaa nimen keksimiselle ei
ole, joten voitte keskustella vapaasti. Pikkuyrittäjät voivat myös ideoida yritykselle
uuden nimen.

• Minkälaisen ongelman yritys ratkaisee?

Ohjeista
ryhmiä
tekemään
käsikirjastaan
Pikkuyrityksen toimintasuunnitelma -tehtävä.

Lopuksi

Kokeilkaa lopuksi vielä kerrata oman yrityksen
toimintasuunnitelmaa kertomalla siitä nopeasti
ja lyhyesti. Kiertäkää tilaa ympäri ensin musiikin
tahtiin. Musiikin loppuessa pitää kätellä lähimpänä
olevaa, katsoa häntä silmiin ja kertoa oman yrityksen nimi, mitä yritys myy ja kenelle.
Tehkää lopuksi oma tiimihuutonne.

Ennen seuraavaa kertaa
Seuraavalla kerralla pikkuyrittäjät tutustuvat
yritysilmeen rakentamiseen ja suunnittelevat
pikkuyritykselle oman logon. Anna kotitehtäväksi
tuoda kotoa vanhoja sanoma– ja aikakauslehtiä.

TVT-VINKIT: Ryhmät voivat rakentaa Padlet-seinää apuna käyttäen miellekartan,
johon he kokoavat adjektiiveja omaan tuotteeseen tai palveluun liittyen suomeksi ja
englanniksi.

LISÄTEHTÄVÄT: Pikkuinen nimisoppa
Ryhmä keksii pikkuyrityksen nimen sekoittamalla ryhmäläisten etunimet ja sukunimet
keskenään. Jokainen kirjoittaa paperille
oman nimensä tavuviivojen kanssa. Laput
leikataan tavuiksi ja laitetaan ryhmän yhteiseen laatikkoon. Yksi ryhmäläisistä nostaa
tavulappuja ja ryhmä yhdistelee ne sanoiksi.
Muodostuneet sanat voi kääntää myös
nurinpäin.
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