
OPETTA JAN OPAS
Pikkuyrittäjät-ohjelmassa 4.—6.-luokkalaiset perustavat oman pikkuyrityksensä ja myyvät suun-
nittelemiaan tuotteita ja palveluita oikeille asiakkaille oikealla rahalla. Oppitunneilla tutustutaan 
omiin vahvuuksiin, luovaan ideointiin, yrittäjäasenteeseen, eri ammatteihin ja harjoitellaan ryh-
mässä toimimista — tekemällä oppien.
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T iliNPääTÖS- 
JuHlA

TAvOiTTEET
Oppilas:

• harjoittelee omien kokemusten   
 jakamista

• tunnistaa kaverin vahvuuksia

• osaa arvioida omaa oppimistaan

TArvikkEET
• verkkomateriaalit:

 - Pikkuyrittäjä-diplomit

vAlMiSTEluT
Tulosta Pikkuyrittäjien diplomit ja 
aseta järjestykseen. Jos olet hank-
kinut tarjoilua, aseta ne esille.  

AlukSi
Aloita tilinpäätösjuhla onnittelemalla kaikkia pik-
kuyrittäjiä hienosta loppuhuipennuspäivästä.

ON AikA JuHliA ONNiSTuNuTTA 
MATkAA JA kErrATA OPiTTuA

Pikkuyrittäjän tilinpäätös

Rahat jaetaan oppilaille itselleen tai kerätään 
yhteiseen luokkaretkirahastoon. Pohjakassa palau-
tetaan ja mahdolliset materiaalikulut vähennetään.

Tärkeintä pikkuyrittäjille on oppiminen, ilo 
ja hauskanpito!

Ohjeista oppilaita tekemään käsikirjastaan Pikku-
yrittäjän tilinpäätösjuhla -tehtävä.

Kerrataan opittua

Käy läpi mitä kaikkea ohjelman aikana on tehty ja 
mikä on ollut kaikista hauskinta tai hankalinta. Voit 
ottaa oppaan alussa olevan ohjelmakoonnin avuk-
sesi ja näyttää sen keskustelun aikana. Jokainen 
pikkuyrittäjä vastaa kysymyksiin:

• Mitkä olivat 3 hauskinta asiaa Pikkuyrittäjät- 
 ohjelmassa?

• Mitkä olivat 3 tylsintä asiaa? 

• Missä 3 asiassa aion olla parempi jatkossa?

Ohjeista oppilaita lisäämään ansioluetteloonsa 
Pikkuyrittäjät-ohjelman suoritus työkokemuksen 
kohdelle.

Kehun kaveria

Oppilas kirjoittaa käsikirjaansa tähden keskelle 
oman nimensä. Käsikirjat laitetaan kiertämään ja 
jokainen kirjoittaa kaverille positiiviset terveiset. 

Oppitunnilla kerrataan ohjelmassa opit-
tuja asioita ja kehutaan kaveria. 

TEEMA 9: TILINPÄÄTÖSJUHLA

MObi iliPEli 

Innosta pikkuyrityksiä 

antamaan palautetta 

toisilleen. 
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LISÄTEHTÄVÄT: Tietovisa
Testaa pikkuyrittäjien yrittäjyystietoutta. 
Tässä kilpailussa ei ole voittajaa.

mikä on yrittäjälle tärkein juttu?
Vastaukset: Into tehdä omaa juttua!

mistä työntekijä saa palkan?
Vastaukset:

• tehdystä työstä

• yrityksen asiakkailleen tekemästään 
myynnistä

muistelkaa mistä asioista tuotteen  
ja palvelun hinta muodostuu. Katsokaa yh-
dessä teemassa 5 tekemänne tehtävä.

miksi yrityksellä on logo?
Vastaukset: Jotta yritys erottuu edukseen  
ja asiakas tunnistaa sen. 

Mitä pitää tehdä, jotta voi saavuttaa mitä 
tahansa?
Vastaukset: YRITTÄÄ!

Tehkää yhdessä hirsipuu yrittäjäsanastolla. 

• yrittäjyys

• Ideoille siivet!

• Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan  
vain yrittää!

• tilinpäätös

• myynti

• markkinointi

• työtunnit

• raaka-aine

• työelämä

TVT-VINKIT: Ottakaa tiimikuva koko ryh-
mästä tai omasta pikkuyrityksestä. Tehkää 
kuvista kuvakollaasi. 

lOPukSi
Kerääntykää rinkiin. Jaa jokaiselle oma diplomi. 
Kättele ja kiitä hienosta saavutuksesta.

LISÄTEHTÄVÄT: Yrittäjän rikkinäinen puhelin
Muodostakaa rivi tai rinki, jossa lause kul-
kee kuiskaamalla eteenpäin. Voit aloittaa 
kuiskaamisen.

• Yrittäminen on sitä, että ei luovuta   
vaikka välillä epäonnistuu.

• Yrittäjä on työntekijä, joka omistaa   
yrityksensä kokonaan tai osittain 

• Pikkuyrittäjät-ohjelman aikana opitaan  
työelämätaitoja

• Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain  
yrittää! 

Sanojen kimppa
Kokeilkaa yhdessä löytää mahdollisimman 
monta yhdyssanaa, joissa esiintyvät sanat:

• työ (vastauksia: työaika, työelämä,   
työpäivä, työpaikka, työvaate, jne.)

• yritys (vastauksia: yritystoiminta, yritys- 
idea, yritysvideo, yritysneuvonta, jne.)

• koulu (vastauksia: koulupäivä, koululaukku, 
koulukirja, peruskoulu, alakoulu jne.)

Muista Mini-Zaldo: zaldo.fi!


