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Yhteystiedot
Reindeer Thumbs Ny:n yhteystiedot
Sähköpostiosoite: xxxxxxxxxxxxx@gmail.com
Kotisivu: http://reindeerthumbs.nettisivu.org/etusivu/
Postiosoite: xxxxxx, 92100 Raahe
NY-opettajanamme toimii xxxxxxxxxxx ja neuvonantajamme on xxxxxxxxxx.

Liikeidea ja toiminta-ajatus
Valmistamme tilauksesta erilaisia trikoo- ja neulepipoja yrityksille, seuroille ja yksityisille
henkilöille. Erillisestä lisämaksusta pystymme painamaan tuotteisiimme yksinkertaisia kuvia ja
tekstejä. Tuotteitamme olemme markkinoineet ja esitelleet internetissä, facebook:ssa ja
omilla nettisivuillamme. Olemme myös esitelleet tuotteitamme suoraan mahdollisille
asiakkaille esitteiden avulla.

Pienempien tilausten kohdalla olemme yleensä sopineet kuka tai ketkä tilaukset tekevät.
Tämän jälkeen he käyvät ostamassa kankaat ja valmistavat pipot alusta loppuun
omatoimisesti. Suurempien tilausten kohdalla joku jäsenistämme on käynyt hakemassa
kankaat kaupasta, mutta kankaiden leikkaamisen olemme suorittaneet yhdessä koulun
tiloissa. Kotona kankaiden levittäminen ja tarkka leikkaaminen on vaikeaa, kun kyseessä on
monen metrin pituinen kangaspala, jota on vaikea hallita yksin pienissä tiloissa. Koulussa on
suuremmat tilat, johon kankaan voi levittää isolle alalle ja kun käytössä on useampi käsipari,
kankaan käsittely helpottuu. Kankaiden leikkaamisen jälkeen olemme ommelleet pipot
omatoimisesti tiettyyn päivään mennessä, jonka jälkeen olemme tarvittaessa painaneet pipot
yhdessä koulun tiloissa. Kuvioiden painamisessa on taas hyötyä useammasta käsiparista, sillä
yhdellä kertaa, yhdessä paikassa tehtäessä pystymme tarkkailemaan, että kuvioista tulee
yhdenmukaisia ja laadukkaita.
Olemme pyrkineet luomaan yrityksellemme laadukkaan, nuorekkaan ja asiallisen imagon.
Harkitsimme kierrätysmateriaalien käyttöä, mutta se ei olisi toiminut tuotteissamme.
Trikookankaita käytetään lähinnä paidoissa ja kalsareissa, mutta kalsareista tehdyt pipot eivät
kuulosta kovin houkuttelevalta. Tämän lisäksi käytetyt trikoot ovat valmiiksi venyneitä ja
haalistuneita, minkä takia näistä materiaaleista valmistetut pipot eivät näyttäisi hyvältä tai
pysyisi muodossa.
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Toimintakertomus
Avasimme pankkitilin syyskuussa, mikä helpottaa yrityksemme rahaliikennettä, sillä suurin
osa asiakkaista maksaa tilauksensa tilille.
20.–21.11. koulussamme oli avoimien ovien messut, jossa esittelimme yritystämme kaikkien
muiden koulumme NY-yritysten tavoin. Messuilla saimme myytyä pari pipoa ja
vastaanotimme muutamia tilauksia
Marras- Joulukuussa saimme kaksi suurta tilausta ja pääsimme valmistamaan paljon pipoja
jouluksi. Työsarka oli suuri, mutta selvisimme siitä kunnialla ja olemme tyytyväisiä
antamaamme työpanokseen.
Näiden kuukausien aikana olemme saaneet kosketuksen yrittäjyyden maailmaan ja olemme
nähneet osan siitä, mitä yrittäjyys voi vaatia. Kokemusta on karttunut monista yrittäjyyteen
kuuluvista osa-alueista kuten markkinoinnista, myynnistä, kirjanpidosta ja käytännön
tekemisestä.
Yhteistyö on sujunut vaihtelevasti, välillä hyvin ja välillä hieman huonommin. Ongelmista
huolimatta olemme tehneet työt kunnolla ja toimittaneet tilaukset ajoissa. Työtehtäviä
olemme pyrkineet jakamaan tasapuolisesti kaikkien kesken.

Seuraavaksi muutamia kuvia valmistamistamme tuotteista:

3/4
Nuori Yrittäjyys ry - Toinen linja 14, 00530 Helsinki - Puh: 09 771 2686 - info@nuoriyrittajyys.fi - www.nuoriyrittajyys.fi

NY Vuosi yrittäjänä - Opinto-ohjelma

15.8.2014

Yrityksen jäsenet
Yrityksemme koostuu neljästä perustajajäsenestä:
xxxxxxxxxxx, sihteeri
xxxxxxxxxxx, talousvastaava
xxxxxxxxxxx, toimitusjohtaja
xxxxxxxxxxx, markkinointivastaava
Jaoimme alussa jäsenten kesken vastuualueet, mitä kukakin hoitaa, mutta käytännössä
olemme kuitenkin jokainen tehneet myös toinen toistemme vastuualueen tehtäviä. Tämä
rajojen yli kulkeminen on antanut jokaiselle yrityksen jäsenelle monipuolisemman ja
laajemman kuvan yrityksen toiminnasta ja kaikesta siitä, mitä tehtäviä kuuluu yrityksen
pyörittämiseen. Jos olisimme huomioineet vain oman vastuualueemme ja omat tehtävämme,
niin emme olisi saaneet kaikkea irti tästä harjoitusyritystoiminnasta, vaan meillä olisi paljon
suppeampi kuva siitä, mitä ongelmia ja mahdollisuuksia mihinkin osa-alueeseen kuuluu.

Yrityksen talous


Tuloslaskelma ja tase
o Oheistamme tuloslaskelman ja taseen



Taloudellisia avainlukuja
Voittoa 479, liikevaihto: tulot 711 menot 232, pääoma 120

Aika ja paikka:

_____________________

_____________________

Toimitusjohtaja

Talousvastaava

Liitteet: Tuloslaskelma ja tase
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