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Mikä on kesäyrittäjyysseteli? 

Sievin kunta tarjoaa yritystoiminnan käynnistämisen tueksi kesäyrittäjyyssetelin, jonka tarkoituksena on 

kannustaa sieviläisiä 2005-2007 syntyneitä nuoria 4H-yrittäjyyteen ja samalla antaa nuorelle 

mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. Kesäyrittäjyysseteli on arvoltaan 200 euroa ja 

niitä jaetaan 10 kappaletta tukiehdot täyttäville 4H-yrityksen perustajille perustamisjärjestyksessä.  

 

4H-yrittäjyyden kriteerit ja kesäyrittäjyyssetelin saamisen ehdot: 

-hakija on syntynyt vuonna 2005, 2006 tai 2007 ja hänen kotikuntansa on 4H-yrittäjyyden aikana Sievi 

- nuori on Sievin 4H-yhdistyksen jäsen 

- kirjallinen liiketoimintasuunnitelma ja perustamisilmoitus ovat tehtynä 4H-yhdistykselle, 

- yrityksellä on oma yritysohjaaja 

- myynti vuodessa 50-8000 euroa 

- toiminta on hyvän maun mukaista ja yritys sitoutuu 4H:n arvoihin 

- toiminnasta annetaan vuosittain toiminta- ja talousraportti 4H-yhdistykselle 

 

Kesäyrittäjyystuen haku ja maksuerät: 

Kun liiketoimintasuunnitelma ja perustamisilmoitus ovat tehtynä, nuori hakee kunnalta 4H-yhdistyksen 

toiminnanjohtajan kautta kesäyrittäjyyssetelin ensimmäisen erän 100 euroa. Tuki maksetaan 

perustettavan yritykselle.  

 

Kesäyrittäjyyssetelin toisen erän 100 euroa, nuori hakee kunnalta 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan 

kautta palautettuaan toiminta- ja talousraportin 4H-yhdistykselle. Erän maksamiseen edellytetään väh. 

60 tunnin työpanosta/nuori tai 500 euron liikevaihtoa/nuori.  

 

Kesäyrittäjyyssetelin/-tuen haku tapahtuu 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Teija Kallion kautta. 

Toiminnanjohtaja välittää kuntaan nuoren 4H-yrittäjän hakemuksen ja maksutiedot tuen maksamisen 

kriteereiden täytyttyä. 

 

Keneltä kysyä neuvoa? 

Toiminnanjohtaja Teija Kallio puh. 050 5593 454 

Nuoriso-ohjaaja puh. 044 4883 485 

 

Tietoa 4H-yrittäjyydestä 

www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/ 
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KESÄYRITTÄJÄ TÄYTTÄÄ 

 

Nimi  _______________________________________________________ 

Henkilötunnus _______________________________________________________ 

Osoite  _______________________________________________________ 

Puhelinnumero _______________________________________________________ 

Tilinumero  _______________________________________________________ 

Yrityksen nimi _______________________________________________________ 

 

4H TÄYTTÄÄ 

 

Kesäyrittäjä täyttää tuen saamisen ensimmäisen erän (100€) ehdot ___/___2023 

 

_____________________________________ 

Sievin 4H yhdistys, Teija Kallio  

 

Kesäyrittäjä täyttää tuen saamisen toisen erän (100€) ehdot ___/___2023 

 

_____________________________________ 

Sievin 4H yhdistys, Teija Kallio  

 

SIEVIN KUNTA TÄYTTÄÄ 

 

Ensimmäisen erä (100€) maksuun   ___/___2023 

 

_____________________________________ 

Sievin kunta, Päivi Rossi  

 

Toinen erä (100€) maksuun   ___/___2023 


