
 
 
 

 
 
 

Case 9: Herkkupuoti  
Kohderyhmä  
Oppilaat, jotka haluavat järjestää tapahtuman ja 
myydä omia tuotteitaan.  

Mitä ja miksi 
Yhden illan herkkupuodin järjestäminen 
vapaaehtoisten oppilaiden kanssa kunnan 
tapahtumassa. Oppilaat oppivat suunnittelemaan 
ja järjestämään tapahtumaa sekä hoitamaan 
asioita, palvelemaan asiakkaita ja huolehtimaan 
rahoista.  

Tee näin 
1. Aluksi tulee päättää tai selvittää 

tapahtuman päivämäärä, aika ja tila. 
Tilassa tulee on vesipiste, mielellään liesi, 
jääkaappi, tarpeeksi pöytiä ja tuoleja. 

2. Kokoa halukkaat oppilaat ja alkakaa 
suunnitella tapahtumaa. Mitä, missä, 
milloin ja kuka tekee mitäkin. Puodissa voi 
olla ruokaa, juomaa, leivonnaisia, 
käsitöitä, arpajaiset, letitystä, 
kasvomaalausta tai ihan mitä vain nuoret 
keksivät ja haluavat. Nuoret suunnittelevat 
mitä myyvät, paljonko ne maksavat, mitä 
tarvitsee tehdä etukäteen ja mitä tavaroita 
he tarvitsevat paikan päälle. Määrien 
arvioinnissa ja eri asioiden 
huomioimisessa nuoret tarvitsevat tukea. 

3. Arpajaiset. Yritykset tukevat mielellään 
nuorten arpajaisia pienillä 
arpajaispalkinnoilla. Oppilaat käyvät eri 
yrityksissä pyytämässä palkintoja. 
Liitteenä yksi esimerkki lupalapusta, jolla 
nuoret voivat todistaa olevansa oikealla 
asialla. Arpajaisista jokainen nuori saa 
ainakin vähän tuloa itselleen. Yhden illan 
pienarpajaiset eivät vaadi lupaa poliisilta. 
Lisätietoa: http://www.poliisi.fi/luvat/tavara-
arpajaiset/milloin_lupaa_ei_tarvita 

4. Markkinointi. Missä markkinoidaan 
etukäteen? Saadaanko lehteen ilmoitus ja 
voidaanko tilaa käydä koristelemassa 
etukäteen.  

5. Tapahtumassa nuoret toimivat itsenäisesti 
ja palvelevat asiakkaita. Lopuksi tulee 
tehdä rahanjako ja loppusiivoukset. 

6. Loppuarviointi. Käykää lopuksi läpi mitä 
opittiin, mikä oli hyvää ja mitä tekisi ensi 
kerralla toisin. 

 

 

Miten case onnistui? 
Järjestimme oppilaiden kanssa jouluisen 
herkkupuodin. Saimme hyvin innokkaita oppilaita 
mukaan yläkoulusta ja muutaman lukiosta. 
Herkkupuoti järjestettiin kunnan oman 
tapahtuman yhteydessä, joten paikalle voitiin 
odottaa kävijöitä. Oppilaat saivat ilmaiseksi yhden 
tyhjän liiketilan käyttöön. Kävimme siivoamassa ja 
koristelemassa sitä etukäteen. Pöytien ja tuolien 
hankkiminen tyhjään tilaa vaati turhaa aikaa ja 
järjestelemisestä; ”valmis” tila olisikin parempi. 

Oppilaat leipoivat etukäteen leivonnaisia, 
järjestivät letitystä, kasvomaalausta ja 
monenlaista muuta. Liitteenä taulukko, josta 
näkee hintoja ja määriä sekä niiden menekkiä 
tapahtumassa. 

Alueellisen yrittäjyyskasvatuksen polut – Tehemä Pois  
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Oppilaat järjestivät arvonnan ja saivat siihen jopa 
70 kpl palkintoja yrityksistä. Kunta myös tuki 
nuoria antamalla ilmaisen mainoksen jouluKolari-
lehteen.  

Oppilaiden mielestä parasta tapahtumassa oli 
asiakaspalvelu, tunnelma ja leipominen. He 
oppivat suunnittelemaan tapahtumaa. Oppilaat 
joutuivat olemaan joiltakin oppitunneilta pois 
tapahtuman järjestämisen vuoksi, joten he 
sanoivat että ensi kerralla he haluaisivat tehdä 
enemmän töitä vapaa-ajalla.  

Parannettavaa jäi siinä, että joulupuuro ei oikein 
mennyt ja glögiä olisi pitänyt olla tarjolla. Liedet 
olivat huonot ja musiikki olisi kiva olla taustalla. 
Jokainen oppilas oli tyytyväinen tulokseen ja 
lähtisi järjestämään tapahtumaa uudelleenkin. 

 
 

Kiinnostuitko? Yhteystiedot 
Koordinaattoriopettajat  

Henriikka Puolitaival, 
henriikka.puolitaival@kolari.fi  

Hannele Vanha: hannele.vanha@kolari.fi 
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JouluKolarin nuortenkahvila: Jouluinen herkkupuoti 
 
pe 8.12.2017 
 
Nuoret järjestävät entisen R-kioskin tiloihin kahvilan jouluKolarin ajaksi klo 16-22. Nuoret myyvät itse 
valmistamiaan tuotteita ja järjestävät arvonnan illan aikana. 
Seuraavat nuoret voivat tulla pyytämään arvontapalkintoja: 
 
Oppilaiden nimet 

 
Kiitos etukäteen, jos voit tukea nuorten yrittäjyyttä! 
 
Yrittäjyyskasvatuskoordinaattorit 
 
Henriikka Puolitaival    Hannele Vanha 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

JouluKolarin herkkupuodissa kävi 227 kävijää 

Arpoja 1e/kpl oli 200 kpl ja kaikki meni  

 

Mitä Hinta Kuinka paljon 
tehtiin 

Miten meni? Huomiota 

Juustokakkua 
paloja yhdessä 12 
kpl  

3 euroa 3 Meni kaikki Suklainen oli 
suosikki 

Pullaa 1,50 e kpl 
5 e pussi jossa 5 
kpl 

2 litran taikina Kaikki Osa myytiin 
pussissa mukaan  

Piparitortut 1 e kpl 
5 e pussi jossa 7 
kpl 

100 kpl Kaikki Osa myytiin 
pussissa mukaan  

Jouluiset 
kuppikakut 

2 e 25 kpl kaikki meni Lopussa tiputettiin 
hinta 1 euroon 

Maustekakku 
paloja n. 12 palaa 

1 euro 1 Kaikki noin puoli kakkua 
myytiin 10 eurolla 
mukaan 

Riisipuuro ja 
luumukiisseli tai 

3 euroa noin 7 litraa maitoa noin puolet meni keittämisen 
vaikeus 
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kanelisokeri 

Vohvelit 2e 
Porotäytteellä 2,5e 

noin 20kpl  Makeaa meni 
enemmän kuin 
suolaista (pari). 
Kermaa 1 prk 

Karkkeja noin.50g pussi 
2,5e 

11 pss 8 pss Salmiakki-fudge 
meni, mutta 
nutellefudge ei 

Kahvi 1e  2 pkt meni Tavallinen kahvi 
meni paremmin 
kuin erikoiskahvi. 
Kahvin päälle 
haluttiin 
kermavaahtoa ja 
vaahtokarkkeja 

Kaakao   2,5 l Loppui kesken 
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