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Teemana: Tutustuminen yrittäjyyden opetukseen ja jo työelämässä toimivien yrittäjien ja 
esimiesten koulutukseen sekä verkostoituminen 
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Hanna Erkko 
 
 
Maanantai 3.6.2019  
  
Aloitimme matkamme laivamatkalla Tallinnaan. Mukana olivat Jonna, Katri ja Hanna. Laivalla 
keskustelimme Yrittäjyyden opetuksen eri muodoista Omniassa. 
 
Siirryimme satamasta Tallinna Teeninduskooliin. Rehtori Meeli Kaldma ja johtava opettaja Aive 
Antson esittelivät meille oppilaitosta. Yrittäjyyttä opetetaan kaikkiin aineisiin nivottuna. 
Opiskelijat myyvät tuotteitaan muun muassa joulutorilla ja pop up ravintolassa. 
 
Kiinnostava oli heidän konseptinsa ”juhlapäivälliset”. Näitä järjestämään kootaan 
moniammatillinen opiskelijatiimi, joka päättää teeman, ohjelman ja menun. Opiskelijat 
suunnittelevat tapahtuman ilmeen, kutsut, koristelut, ohjelman ja ruokalajit sekä laskevat 
budjettia. Opiskelijat tekevät ruoan ja tarjoilevat. Juhlaillallisten lipuja myydään noin 50 eurolla ja 
siihen kuuluu koko menu sekä ohjelma. Heillä on ollut erilaisia teemoja kuten musta ja valkoinen, 
gruusialainen ja sirkus.  
 
Tapasimme myös opiskelijan, joka suoritti ylempää tutkintoa – meidän ammattitutkintoon 
verrattavaa. Hän toimi jo Selverissä myymäläpäällikkönä vastaten koko myymälästä. Opetuksen 
hän osallistui päivän viikossa. Aiheina opetusohjelmassa oli monipuolisesti myyntiä, 
asiakaspalvelua ja tiiminjohtamista.  Lopuksi söimme (omakustanteisen) lounaan opiskelijoiden 
pyörittämässä opiskelijaravintolassa.  
 
Iltapäivän päätteeksi vierailimme Susanna Poikelan, Dell Eco hyvinvointialan yrityksessä. Susanna 
kertoi meille yrittäjän arjesta Virossa sekä oman alansa kehittymisestä ja omasta yrittäjän 
polustaan. 
 
Siirryimme autolla ja lautalla Tallinnasta Kuressaareen, kun Lasse saapui iltalaivalla. Perillä 
Kuressaaressa olimme klo 22.30. 
 
 
Tiistai 4.6. 
 
Tutustuminen Kuressaaren ametikoluun. Saimme kattavan esittelyn yrittäjyyden opinnoista Marve 
Koppelilta, joka toimii yrittäjyyden opettajana. Heillä on NY toiminta hyvin vireää. Konsepti on 
sama kuin Suomessa ja pohjautuu siis samaan kansainväliseen Junior Achievement konseptiin. 
 
Tapasimme rehtori Neeme Randin ja monia muita opettajia, kun johtava opettaja Ulle Tamsalu 
kierrätti meitä ympäri koulua. Saimme kuulla ja nähdä monia mielenkiintoisia 
oppimisympäristöjä. Heillä on muun muassa innovaatioluokka, jossa on samassa tilassa musiikin 
tekemisen laitteisto äänitysstudioineen, it laitteita ohjelmointiin ja VR laitteita 
virtuaalitodellisuutta hyödyntävään opetukseen. Tilaa saavat käyttää myös yritykset omaan 
koulutus toimintaansa ja tällöin paikalle voivat tulla koulun oppilaat kyseiseltä alalta. 
 
 



Iltapäivällä tutustuimme hyvinvointialan yritykseen Vilvi Masaaz, joka tarjoaa hierontapalveluja.  

Illalla tapasimme myös Jane Mägin, joka toimii Kuressaaren ametikolun yrittäjyyden ja 
liiketalouden johtavana opettajana. Hän oli päivällä Tallinnassa ministeriössä kokouksessa ja siksi 
tapaaminen olikin mahdollista vasta illalla. Jane on todella innostunut, energinen ja osaava. Hän 
kertoi myös heidän johtamisen opetuksestaan jo työelämässä oleville henkilöille. Tässä voisi olla 
mahdollinen yhteistyökumppani! 

Illallinen (omakustanteinen) ja illanvietto yhdessä Kuressaaren ametikoulun toimijoiden kanssa oli 
hauska. Monenlaista yhteistyötä yrittäjyyden ja johtamisen opetuksessa ja tutkinnoissa olisi 
varmasti mahdollista tehdä. 

 
Keskiviikko 5.6.2019 
  
Lähdimme Kuressaaresta autolla kohti Tallinnaa. Matkalla kävimme Muhun saarella katsomassa 
virolaisten meille kehumaa idyllistä maalaiskylää, jossa taloissa on ruokokatot.  
 
Matkalla Tallinnaan puhuimme yrittäjyyden opetuksesta, yrittäjän ammattitutkinnosta, 
kansainvälisen tutkintoviennin kokemuksista yrittäjyyden opettamisessa ja Viron matkan 
hyödynnyksestä. 
 
Tallinnassa tutustuimme vielä käsityöalan yritykseen, Muisa Sussid, joka tekee käsityönä huopaisia 
sisätossuja. Myynti tapahtuu pääosin verkkokaupan kautta. Käsityöläisyys on Virossa arvostettua 
ja yleistä. 
 
Kiinnostava, innostava ja opettavainen matka aurinkoiseen ja ystävälliseen maahan!  
 


