RYHDY YRITTÄJÄKSI
Hei kani! Sinä oletkin tullut varmasti kaikille tutuksi Nalle Puh elokuvista ja kirjoista. Nyt minä
tässä kirjeessä kehotan sinua ryhtymään yrittäjäksi ja annan sinulle vinkkejä millaisen
yrityksen sinä voisit perustaa. Sinulta ei ainakaan puutu asennetta siitä hommasta. Sinulta
onnistuu myös jonkunlainen komentaminen ja toruminen jos on tehnyt jotain väärin. Sopisit
myös vuosikymmenien päästä istumaan isoon kartanoon rikkaana kanina.
Aloitetaan vaikkapa siitä mitä sinun yrityksessäsi tehdään. Minusta sinä voisit alkaa
opettamaan kasvien kasvattamista ja kasvien hoitoa, koska sinä olet siinä niin hyvä mitä minä
nyt olen katsonut elokuvista ja lukenut kirjoista.
Yrityksen nimi on todella tärkeä, koska jos yrityksellä ei ole nimeä niin ei se voi kauheasti
menestyä. Ja jos ei sitten ole nimeä niin yrityksesi ei voi kauheasti menestyä maailmalla. Ja
nyt minä annan sinulle vinkkejä minkä nimisen yrityksen sinä voisit perustaa. Kanin
perunapellot, Kanin kasvikurssit, Kanin multaiset oppitunnit tai vaikka Kanin isot kasvimaat.
Tuossa on nyt sinulle vähän vinkkejä nimen keksimiseen.
Sinun kasvikurssisi voisi maksaa 20 – 50€ yhdeltä oppitunnilta ja se tekisi yhdeltä henkilöltä
kuukaudessa, jos hinta nyt olisi 30€ niin noin 120€. Ja sitten, jos sinun yritykseesi tulee vaikka
kuusi asiakasta niin sitten sinä saat kuukaudessa noin 720€ ja vuodessa se tekisi 8640€.
Minä suosittelen oman kokemuksen mukaan ottamaan oppitunnin hinnaksi 30 euroa.
Aluksi voisit aloittaa ottamalla sinun budjettiisi sopivan lainan pankista, mutta se kyllä maksaa
itse itsensä takaisin ajan myötä, kun sinun kurssisi rupeaa kunnolla pyörimään ja rahaa alkaa
tulemaan sinulle. Niin tällä lainalla sinä hankit tilan missä sinä voit alkaa opettamaan
kasvikurssia. Muista kumminkin katsoa minkälaisia vuokria eri tiloissa on. Minusta sinun
kannattaisi aloittaa hieman pienemmästä tilasta ja sitten kun sinulla alkaa käydä asiakkaita
todella paljon opiskelemassa kasvikursseja niin sitten sinä voisit alkaa harkita isompaan tilaan
siirtymistä. Silloin sinulla olisi luultavasti sopivasti rahaa ostaa tai vuokrata uusi tila, niin
pankistakaan ei välttämättä tarvitse ottaa lainaa. Ja sitten jos sinä jätät lainan ottamatta niin
sinulle jää lopuksi käpälään juuri sopivasti rahaa jolla maksella laskuja ja muita maksuja.
Ja jos sinä haluat pitää pidempiä jaksoja lomaa tai vaikka ylimääräisiä vapaapäiviä niin sinä
voit palkata sinulle yritykseesi toisen työntekijän, jonka pomo sinä sitten olisit. Ennen kuin
sinä voit palkata sinun yritykseesi toisen työntekijän niin sinun täytyy järjestää työhaastattelut
kaikille hakijoille. Saat ihan itse päättää pyydätkö työhaastattelut videon avulla tai sitten voit
tehdä ihan kirjalliset haut ihan miten vain sinä itse haluat. Työhaastattelujen jälkeen sinä
sitten valitset parhaimman. Työhaastattelujen ja parhaimman hakijan valinnan jälkeen sinun
täytyy kouluttaa häntä, hänen työnkuvaansa ja siihen mitä hänen täytyy päivän aikana tehdä.
Toisen työhenkilön palkkaaminenkin tulee maksamaan, koska sinun täytyy maksaa hänelle
palkkaa, mutta se helpottaa sinua aivan hirveästi ja se maksaa kumminkin itsensä takaisin
ajan myötä. Minä kannatan sinun lisäksi toisen työntekijän palkkaamista.
Kun sinun rahatilanteesi on siinä kohdassa, että sinulle jää menojen jälkeen runsaasti rahaa
niin minä suosittelisin sinua lämpimästi laskemaan kurssien hintaa. Esimerkiksi jos ne ovat

aluksi olleet 30 €, niin sinä voisit pienentää kurssimaksua esimerkiksi 20€ tai 25€. Ja kun
kurssisi maksaa esimerkiksi kaksikymmentä euroa niin sitten kaikki huomaavat sen ja tulevat
kurssillesi. Ja näin sinä saat lisää asiakkaita, ja se tarkoittaa lisää rahaa.
Sitten jos sinulla käy hyvä tuuri niin sinun yrityksesi alkaa kukoistamaan niin, että sinä voit
kouluttaa uusia työntekijöitä uuteen opetuspaikkaan, vaikka toiseen kaupunkiin perustaisi
toisen kasvienkasvatuskurssikeskuksen. Ja esimerkiksi kymmenen vuoden päästä perustaa
toiseen maahan ja kolmanteen ja näin sinun yrityksesi alkaa leviämään ympäri maailmaa ja
sinä saat päättää kuka on missäkin kaupungissa pomona ja tämä pomo hoitaa oman
kaupungin kasvienkasvatuskeskuksen asioita oman pään mukaan, mutta myös hän voi saada
työstään potkut jos toimii huonosti. Ja kaiken tämän lisäksi jos sinun yrityksesi alkaa
toimimaan ympäri maailmaa niin sitten sinä saat myös rahan lisäksi mainetta ja kuuluisuutta.
Ja siinä sivussa, kun kasvikurssi toimii ja kaikki oppivat kasvattamaan ja hoitamaan kasveja
niin sinä voit siinä sivussa perustaa pienen kukka- tai kasvikaupan jossa sinä myyt sinun ja
kaikkien muiden oppilaidesi kasvattamia kasveja ja siten sinun kassaasi tulee hieman lisää
bonusta ja se on vain hyvä, koska rahaa ei voi ikinä olla liikaa.
Sitten monien vuosien päästä sinä sopisit sitten isoon kartanoon elämään hyvin kanimaista
elämää jokin todella hieno kahvikuppi käpälään. Sinun yrityksesi tunnetaan koko maailmalla
ja sitten sinä vain ajattelet: ”Tämän yrityksen vain minä pieni kani perustin pieneen
vuokrahalliin ja nyt minä elelen täällä isossa kartanossa hyvin kanimaista elämää.”
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