
Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä
Ylpeänä esittää:



”haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun 
kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana 
myös rahaa sellasella työllä mistä ite tykkään ja missä ite
saan vaikuttaa. Siksi perustin Muksuvahdit nimisen 
palvelun. Olen oppinut, että vaivaa pitää nähdä jos 
haluut jotain. 
Opin vaikuttaa asioihin itse, kohtaamaan erilaisia 
asiakkaita ja vastuuta. Haavena olisi perustaa 
esim. oma päiväkoti, joten voisin kuvitella 
olevani yrittäjä tulevaisuudessakin.”

Emma 

Muksuvahdit



Mikä meille on tärkeää?

Opimme ilolla, yhdessä tekemällä, unelmiamme seuraten ja toisiamme 
kannustaen. Kannamme vastuumme, toimimme luottamuksen arvoisesti ja 
tuemme toisiamme. Teemme aina parhaamme, toimimme tavoitteellisesti ja 
asiakkaan parhaaksi. Tunnistamme omat voimavaramme ja osaamisemme. 
Emme pelkää pyytää apua, ja uskallamme myös epäonnistua.

- Aarrekampus osk -



”haluan tehdä työtä ja oppia lisää, siksi lähdin mukaan 
Aarrekampukseen. Opin paremmin työtä tehdessä ja tää

mahdollistaa työllistymisen. Motivaatiota löytyy. 
Yrittäjyys on käynyt monesti mielessä. Pääasiassa 

tahdon työskennellä, tavoitteeni on oppia lisää ja 
työllistyä tutkinnon jälkeen.

Tiimissä voi jakaa asioita toisten kanssa.           
Työparilta oppii paljon uusia asioita ja ideoita.    

Yhteistyön tekeminen parin kanssa                    
nopeuttaa toimintaa.”

Hanne

Kodinhuoltaja



Miksi olemme olemassa?

Aarrekampus osk on pedagoginen oppimisympäristö. Mahdollistamme 
toiminnallisen, opiskelijaa osallistavan ja työvaltaisen 
oppimisen. Rakennamme sisäistä yrittäjyyttä ja työskentelemme aidoissa 
asiakastilanteissa. Valmistumme yhteistyökykyisiksi ja taitaviksi oman 
alamme osaajiksi.

- Aarrekampus osk -



”haluan oppia käytännön kautta. Olen ollut yrittäjänä, haluan 
opiskella tiimityötä. Haluan kerätä rahaa muuttoon 
ulkomaille. Opiskelen työvaltaisesti ja aloitan ensin 
kotipalvelualan yrittäjän mukana työskentelyn ja myöhemmin 
teen töitä osuuskunnan kautta.
Voisin kyllä ajatella työllistäväni itseni yrittäjänä, jopa 
ulkomailla. Haaveenani on muutto Tanskaan ja työllistää itse 
itseni. 
Tiimityö on tärkeää, koska kaikilla on omaa hiljaista tietoa, 
jota voi jakaa. Voi vertailla ja jakaa yhteiseen käyttöön 
oppimistaan ja työkokemuksia. Saan samalla sanoittaa omaa 
hiljaista tietoa yhteiseksi pääomaksi. Tiimin jäsenet toimivat 
toistensa peilinä ja jopa vertaistukiryhmänä.”

Marjut 

Kodinhuoltaja



”mua ehkä enemmän kiinnosti se osuuskunnan 
perustaminen ja hallinnoiminen kun se itse 

palveluiden veto, oon aina viihtyny vastuullisissa 
ja organisointitaitoja vaativissa tehtävissä missä 

ei olla niinkään näkyvillä…
…on kyllä ihan mahtava tunne kun myy ja vetää 

jonkun palvelun jonka on ihan itse kehittänyt, 
mulla on kasvanu itseluottamus osuuskunta-

toiminnan ansiosta ihan älyttömästi Se saa 
tuntemaan et hei mä osaan ja voin"

Oona

Team Safiiri

Aarrekampus osk:n hallitus, sihteeri 



Mitä tavoittelemme?

Toteutamme tiimioppimista ja mahdollistamme tutkinnon muodostumisen 
pedagogisen osuuskuntatoiminnan kautta. Tuotamme laadukkaita palveluita 
laajasti toimialamme mukaisesti. Olemme kilpailukykyinen toimija, joka ei 
pelkää ottaa haasteita vastaan. Kaikki koulutusalamme ovat edustettuina 
osuuskunnan toiminnassa. 

- Aarrekampus osk -



”opettaja ehdotti meille NY-yrittäjyyttä ja olen aina itsekin 
ollut kiinnostunut yrittäjyydestä. Saimme tehdä kaksi 
työssäoppimisjaksoa yrittäjänä.
Tässä oppii työskentelyä erilaisissa asiakaskohteissa 
monien asiakasryhmien kanssa, oman työn suunnittelua, 
aikataulutusta, markkinointia, mainostamista, kirjanpitoa, 
tiimityötä… yrittäjyyttä voisin mahdollisesti toteuttaa 
osuuskunnan kautta, en kuitenkaan yksityisyrittäjänä. 
Tiimityöskentely antaa tukea ja turvaa ja helpottaa 
työntekoa. Helpottaa työn organisointia, kun yhdessä 
miettii.” 

Ossi

Sillä siisti 



Tervetuloa iloiseen yrittäjäjoukkoomme 


