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Salon 4H-yhdistyksen tiedote 1.8.2013: Duunirinki –hanke saa nuoret yrittämään Salossa  
 
 
 
 

 
Salon 4H-yhdistyksessä tammikuussa 2013 alkanut Duunirinki  –hanke rohkaisee nuoria työllistämään itse 
itsensä 4H-yrittäjänä. Kuluneen puolen vuoden aikana tällaisen riskittömän harjoitusyrityksen on perustanut 
jo kahdeksan nuorta! Mukaan toimintaan lähteneet nuoret ovat pääasiassa Halikon alueelta, joka on 
hankkeen kohdealueena tänä vuonna. Ensivuonna hankealue laajenee virallisesti koko Salon alueelle. 
 
4H-yritys toimii pitkälti samoilla työelämän pelisäännöillä kuin aivan oikea tai virallinenkin yritys. 
Perustamiseksi riittää, kun nuori suorittaa 4H-yrityskurssin ja jättää perustamisilmoituksen 4H:lle. 4H-
yrityksen asiakkaina ovat pääasiassa kotitaloudet, mutta Y-tunnuksen hankittuaan 4H-yritys voi laskuttaa 
myös yrityksiä ja yhteisöjä. Toiminnan myötä oikean yrittämisen kynnys madaltuu ja työelämään on helpompi 
päästä kiinni tulevaisuudessa. 
 
Salon työmarkkinoilla Pet- ja Babysittereitä 
Duuniringit muodostuvat nuoria itseään kiinnostaville aloille nuorten itsensä aloitteesta. Tähän mennessä 
kiinnostuksen kohteena ovat olleet eläinten- ja lastenhoito.  
Ensimmäinen duunirinki Salon Petsitterit aloitti toimintansa huhtikuussa. Salon Petsitterit tarjoaa 
lemmikkienhoitopalveluita Salon alueella kuuden nuorten perustaman 4H-yrityksen voimin. Nuoret ovat 
saaneet valmiudet yrittäjyyteen erilaisten 4H:n tarjoamien alakohtaisten kurssien ja oman 
harrastuneisuutensa kautta.  Jokaiselle Petsitterille on kesän aikana tullut useita työtilauksia ja tarjontaa 
näyttäisi riittävän jatkossakin. 4H-yritystä voi pyörittää vuoden ympäri ja rahoittaa esimerkiksi omia 
opintojaan. Toukokuussa 4H:n toimesta nuorille järjestetty lehdistötilaisuus ja siitä poikineet lehtijutut ovat 
siivittäneet osaltaan Salon Petsitterit asiakkaiden tietoisuuteen ja tätä kautta myös salolainen eläinten 
monialayritys EHYT on tarjoutunut nuorille 4H-yrittäjille yhteistyökumppaniksi.  
Kesäkuussa alkunsa sai toinen duunirinki Salon Babysitterit. Duuniringissä toimii kolme 4H-yrittäjää 
lastenhoitoalalla. Yrittäjistä yksi toimii myös Salon Petsittereissä. Nuoret kävivät kesäkuussa loppuun 4H:n 
lastenhoitokurssin ja ovat nyt aloittaneet mainostamisen.  
Asiakkaat löytävät duunirinkien yhteystiedot blogi- ja facebook-osoitteineen Salon 4H-yhdistyksen 
kotisivuilta. 
 
Syksyn kuluessa duunirinkitoimintaan toivotaan taas lisää uusia nuoria ja uusia mielenkiintoisia duunirinkejä 
eri aloilta. Duunirinki –hanke päättyy vuoden 2014 lopussa, mutta duunirinkitoiminta jatkuu ja 4H-yrittäjät 
voivat toimia vapaaehtoisten tukihenkilöiden ja 4H:n tuella kunnes täyttävät 28 vuotta. Hankkeen toteuttaja 
on Salon 4H-yhdistys. Hankkeelle on myönnetty Leader-rahoitus toimintaryhmä Ykkösakseli ry:n kautta. 
 
Lisätiedot: Janina Mäkinen, janina.makinen@4h.fi, 044 777 8535 (toiminnanjohtaja) 

Anna Laakkonen, anna.laakkonen@4h.fi, 040 358 8535 (hanketyöntekijä) 
Hankkeen www-sivut: www.4h.fi/salo > Duunirinki 
Hankkeen facebook-sivut: www.facebook.com/DuunirinkiSalo 

 

 

 

      
 


