MESIHEINÄ KY- Yritysesittely
Mesiheinä ky on maatalouteen liittyvä yritys. Se on
perustettu vuonna 2004. Yhtiön vastuullinen yhtiömies
on Merja Nissinen. Lisäksi yrityksessä on kaksi äänetöntä
yhtiömiestä. Yritys sai starttirahaa 7 kuukauden ajan.
Merja Nissisen henkilöhistoria
Maaseuturakkaus on ollut aina lähellä sydäntäni. Lukion
jälkeen jatkoin maatalouden peruslinjalla. Tämän jälkeen
tein käytännön työtä maatalouslomittajana. Vuonna 1987
aloitin opiskelut Helsingin yliopistossa Maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa. Valmistumiseni
jälkeen (v.-92) toimin opetustyössä ja projektipäällikön
työssä.
Miksi yrittäjäksi ?
Työni oli mielenkiintoista, mutta aina oli pätkätyöläisen
epävarmuus. Lisäksi perheessäni oli kolme pientä lasta.
Halusin työhöni enemmän joustoa ja mahdollisuutta
vaikuttaa työmäärään ja ajankäyttööni. Näistä syistä
perustin yritykseni vuonna 2004.

Yrityksen tavoite perustamisvaiheessa
Tärkein tavoite oli, että yritykselle ei tarvitse ottaa lainaa.
Päätavoite oli saada työtä itselle ja loppu epävarmalle
työnhaulle. Lisäksi oli toiveena valinnanvapaus työssä ja
itsensä kehittämisessä.
Mitä yritykseni tekee ja mitä on investoitu ?
Yrityksessä on kolme osa-aluetta.
1) Luonnonmukaiseen tuotantoon liittyvä
tarkastustoiminta ELY-keskusten toimeksiannosta. Teen
luomuarkastuksia luomutiloilla Pohjois-Savossa ja
Kainuussa. Lisäksi teen myös opetustyötä
keikkaluontoisesti.
2) Luonnonyrttien jalostaminen kuivatuiksi tuotteiksi.
3) Maatalouslomitus
Investoinnit yrityksessä ovat olleet kuuden vuoden
aikana hyvin vähäiset: tietokone ja tulostin 1200 euroa
sekä elintarvikehuoneiston remontti ja omatekemät
kuivurit 2010 euroa.

Mielestäni tärkeitä asioita yrittämisessä
1. Usko omiin kykyihisi ! Älä vähättele osaamistasi vaan
tartu rohkeasti yritysideaan, joka sinulla on.
2.Älä lannistu. ”Paistaa se aurinko risukasaankin, kunhan
se ehtii kiertää sinne asti. ” Aina ei mene hyvin ja
vastoinkäymisiä tulee, mutta ne täytyy voittaa tai keksiä
keino elää niiden kanssa.
3. Pidä jalat maassa, mutta pää saa olla taivaassa. Kaikki
unelmat ja ajatukset kannattaa punnita tarkoin, niissä voi
olla kultajyvä. Toisaalta on oltava realisti ja hoidettava
käytännön asiat hyvin esim. verot ja laskut.
4. Kaiken ei tarvitse olla suurta. Suomessa on paljon
suuria yrityksiä, joiden tulos on heikompi kuin
pienyrityksen. Suuruus ei tarkoita suuria rahoja.
5. Tarkka talous ja ”suu säkkiä myöten.” Rahaa voi
käyttää sen verran kuin talous kestää. Täytyy myös
kestää niukkuutta ja jaksaa odottaa investointien
toteuttamista.

6. Opi ennakoimaan, elä puoli vuotta edellä aikaasi
suunnitelmissa. Jos mahdollista ole tietoinen, mitä
laskuja sinulla on puolen vuoden aikana ja mitä töitä tulet
tekemään.
Minne vaaka kallistuu ?
Plussaa:
Yrittäjän vapaus
Omien ideoiden toteutusmahdollisuus
Itseluottamus elämässä kasvanut
Ajatusmaailma laajentunut
Miinusta:
Tulotaso vaihtelee
Sosiaaliturva heikompi kuin palkansaajalla
20.1 haluaisin olla palkansaaja, silloin on vuoden
”laskurysäys”
Lopputulos
”Mä uskon huomispäivään….yrittäjänä.”

