Miten minä voisin ansaita rahaa
Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan.
Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös
piirtää paljon. Osaan myös askarrella ja askartelen kotona aika useasti.
Tykkään myös kirjoittaa tarinoita ja muita tekstejä ja se on tosi kivaa.
Myyminenkin olisi varmasti mukavaa ja olisi kiva jos pääsisin
palvelemaan ja auttamaan asiakkaita.

Mitä olen ennen tehnyt
Olen ollut myymässä äitini kanssa pesiskahvilassa silloin kun
pikkuveljelläni on ollut pesispelejä.
Kävin myös yrityskylässä ja siellä oli tosi hauskaa, pääsin oppimaan
siellä asiakaspalvelua joka on tärkeä osa yrittämistä. Olin Yrityskylässä
Kalevan toimittajana ja siellä opin kirjoittamaan juttuja ja tekemään
lehteä.
Olen myös myynyt koulun joulumyyjäisissä, kun keräsimme rahaa
luokkamme luokkaretkeen. Olen tottakai auttanut äitiä ja isää kotona
kotitöissä. Äitiä autan joskus kesäisin nyppimään rikkaruohoja
kukkapenkistä ja syksyisin tykkään haravoida lehtiä pois pihaltamme.

Miten voisin ansaita rahaa omalla
toiminnallani?
Voisin alkaa pitämään erilaisia kerhoja esimerkiksi vaikka liikuntakerhoa,
askartelukerhoa tai monitoimikerhoa jonkin yhdistyksen toimesta.
Yksi idea olisi myös että myisin joissain tilaisuuksissa tekemiäni kortteja
tai muita käsitöitä.
Pihakirppiksen pitäminen voisi olla myös hyvä idea, voisin myydä
tavaroita joita en enään tarvitse ja vanhoja vaatteitani tai sitten voisin
hankkia pöydän kirppikseltä.

Olen isäni kanssa miettinyt että voisin käydä leikkaamassa ruohoa tai
hoitamassa puutarhaa kesän aikana, kun ihmiset lomailevat.
Näiden lisäksi olisi hienoa jos pääsisin kirjoittamaan johonkin lehteen
jonkun pienen tekstin.
Haluaisin myös mennä pesäpallopeleihin tuomariksi.

Miksi haluaisin tehdä juuri näitä juttuja
kerätäkseni rahaa?
Olen käynyt pienenä monissa eri kerhoissa kuten esimerkiksi liikunta-,
kokkija monitoimikerhossa. Olisi mukavaa itsekin päästä pitämään kerhoa,
koska olisi hienoa jos voisin päästä piristämään jonkun päivää
sellaisella toiminnalla. Hyvä puoli kerhon pitämisessä on myös se että
voin itse päättää, mitä kerhossa tehdään, mutta tottakai myös
kerholaisten mielipiteet otettaisiin huomioon.
Haluaisin myös myydä, koska tykkään asiakaspalvella ja auttaa
ihmisiä, samalla siinä voi tutustua uusiin ihmisiin. Pihakirppiksen
pitäminen olisi varmasti hauskaa, koska ensinnäkin se pidetään
ulkona ja voin tehdä pihakirppiksestä omannäköiseni.
Lehteen haluaisin kirjoittaa jonkun pienen jutun, koska tykkään tosi
paljon kirjoittaa. Olisi mahtavaa saada tilaisuus päästä kirjoittamaan
joku pieni juttu johonkin lehteen.

Miten toteutan nämä
Kerhotoiminta:
Aluksi voisin soittaa 4H:lle ja kysyisin, että olisiko mahdollista alkaa
kerhonohjaajaksi. Kun olen käynyt kerhonohjaajakoulutuksen voin
ilmoittaa 4H:lle että olen käytettävissä kerhonohjaajana.

Kun olen päättänyt perustaa askartelukerhon levitän sanaa kerhostani ja
laitan kauppojen ja koulujen ilmoitustauluille ilmoituksia kerhostani.

Kerhoni voisi olla vaikka 8-10 vuotiaille ja se voisi olla keskiviikkoisin
neljästä viiteen.
Ennen kuin aloitan kerhon suunnittelen mitä siellä tehdään. Minun täytyy
myös hankkia tarvittavat välineet kerhooni kuten kynät ja paperit.

Pihakirppis:
Pihakirppiksen toteuttamisen aloitan siitä, että teen aluksi ilmoituksen
kaupan seinälle, jossa kerron, mihin aikaan sen pidän ja missä sen
pidän.
Pihaltani valitsen paikan, josta ihmiset huomaavat minut parhaiten.
Laitan tavarat mahdollisimman selkeästi, jotta ihmiset pystyvät
tutustumaan niihin paremmin. Laitan tavaroihin isot ja selvät hintalaput.
Täytyy myös huomioida, että autolla liikkuville on parkkipaikkoja. Lisäksi
varaan itselleni tarpeeksi vaihtorahaa.

Korttien ja käsitöiden myynti:
Ensimmäiseksi minun pitää miettiä millaiset käsityöt menisivät parhaiten
kaupaksi. Seuraavaksi valmistan ne ja varaan pöydän sopivista
myyjäisistä, pääasiassa joulumyyjäisistä. Lopuksi minun täytyy vielä
hinnoitella tekemäni kortit ja käsityöt.
Ruohonleikkaus ja puutarhanhoito:
Aloitan sillä, että laitan kaupan seinälle ilmoituksen, jossa kerron, että
voin käydä hoitamassa puutarhaa ja leikkaamassa ruohoa. Voin myös
kysyä sukulaisiltani tai naapureiltani että tarvitsevatko he apua
puutarhanhoidossa tai ruohonleikkaamisessa.
Pesäpallotuomari:
Käyn ensin Muhoksen Pallosalamien järjestämän tuomarikoulutuksen.
Kun olen käynyt koulutuksen, olen valmis tuomaroimaan
junioripesispelejä syöttötuomarina tai rajatuomarina.

Tavoite:
Tavoitteeni olisi kerätä näillä keinoilla yli kolmesataa euroa vuoden
loppuun mennessä. Rahat laittaisin säästöön sillä haluaisin isompana
ostaa oman koiran.

Mielipiteeni tästä tekstistä:
Tätä tekstiä oli mukavaa tehdä. Oli hauskaa päästä miettimään, mitä itse
voisin tehdä saadakseni rahaa. Tällaisen tekstin voisin tehdä vaikka
uudelleen ja olen itse ihan tyytyväinen tekstiini. Äiti ja isi auttoivat minua
tämän teossa, joten kiitos heille.
Tämän työn tekoon meni minulta suunnilleen viikko.

Miksi juuri tämä aihe:
Mietin aluksi, että ottaisin aiheekseni kertoa haaveistani tai tekisin
tulevaisuuden sankaritarinan. Vaihdoin sen sitten tähän, koska tämä
vaikutti enemmän minun aiheeltani.
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