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P
erinteisesti yrittäjyyteen liittyy kaksi vahvaa mielikuvaa: Yrittäjät 
tekevät pitkää päivää tunteja laskematta. Toisaalta yrittäjät voi-
vat valita, mitä tekevät ja määrätä omat työaikansa.

Maatalousyrittäjillä oman työajan määrittäminen tai edes töi-
den ennakkosuunnittelu ei ole aina mahdollista. Kun kevään runsaat sa-
teet ovat viivästyttäneet kylvöjä ja osa jo kylvetyistä pelloista on joudut-
tu rikkomaan kuorettumisen jäljiltä, on työtuntien lisäksi todella venytetty 
myös yrittäjäominaisuuksia; sitkeyttä, paineensietokykyä ja uskoa omaan 
tekemiseen.

Sesonkiviikkoina työtunteja ei kannata laskea, eikä pitkä viikko silloin 
tällöin onneksi vielä verota työssäjaksamista. Jatkuva ylikuormitus on kui-
tenkin terveydellekin haitallista. Siksi kevättöiden jälkeen voi olla hyvä het-
ki tarkastella omaa tekemistä.

Jos tunnit eivät meinaa päivässä riittää, Suomen Yrittäjäopiston koulu-
tuspäällikkö Päivi Mäkinen neuvoo pohtimaan, voisiko yhteistyötä kehit-
tää toisten tilojen kanssa tai voisiko joihinkin työvaiheisiin ostaa urakointi-
palveluita. Tai kannattaisiko palkata joku avuksi sesonkiin tai pidemmäk-
sikin aikaa. (s. 24)

Mäkinen kannustaa myös miettimään, tekeekö niitä tehtäviä, joista 
eniten pitää. Tai tähtääkö saavutuksiin, joista saa voimaa ja virtaa uusiin 
haasteisiin sekä tekeekö töitä, joiden tulokset kantavat hankalien vaihei-
den yli?

Pohdinta voi joskus johtaa isojenkin kysymysten ääreen. Kuten yrit-
täjäaktiivi Outi Kyöstilä toteaa tämän lehden sivuilla: ”Jos oma elämä är-
syttää, pitää oikeasti miettiä, miten sitä saisi paremmaksi. Elämästä pi-
tää tehdä oman näköinen, eikä ajatella, että minun täytyy elää tällä lail-
la.” (s. 76)

Sillä sitähän yrittäjyys voi parhaimmillaan olla, omien arvojen mukais-
ta ja inspiroivaa arkea.
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