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UNELMAT TODEKSI

Jalat mullassa, 
pää pilvissä
Jo 13-vuotiaana Antero Laaja alkoi työllistää itseään 
puutarha-alan 4H-yrittäjänä. Tukilinjan apuraha auttoi  
häntä 18-vuotiaana hankkimaan yritystoiminnalle 
välttämättömän auton. 

TEKSTI Pinja Eskola
KUVAT Laajan perhealbumi

VIDEOPUHELUUN VASTAA hiljainen, mutta 
selvästi työntekoon tarmolla suhtautuva nuoru-
kainen, joka kertoo ymmärtäneensä rahan tärke-
yden jo nuorena. Jo 13-vuotiaana Antero Laaja 
olisi tahtonut päästä töihin sitä tienaamaan.

”Kukaan ei kuitenkaan palkannut niin nuor-
ta.” Antero muistelee. 

Hän päätti perheen tuella kääriä hihansa ja 
ryhtyä työllistämään itsensä kesäisin puutar-
ha-alan 4H-kevytyrittäjänä. Toimenkuvaan kuu-
luu esimerkiksi nurmikon leikkuuta ja siistinä 
pitämistä sekä syksyisin pensaiden leikkaamista. 
Kausiyrittäjän työnteko ajoittuu lähinnä kevää-
seen ja kesään, joskus syksyynkin.

Apuraha toi itsenäisyyttä
Nyt 20-vuotiaana Antero Laajalla on 15 koh-
detta, joissa hän käy hoitamassa pihatöitä. 
Pitkä matka on siis kuljettu siitä, kun hän kävi 
kyselemässä naapureilta, tarvitsevatko he apua 
pihatöissä. Asiakkaita on tullut sen jälkeen lisää 
mm. puskaradion kautta ja osa heistä on ollut 
alusta lähtien mukana seuraamassa Anteron 
kehitystä ammattitaitoiseksi yrittäjäksi.  

Kuolleet oksat NAPS pois ja uutta kasvua tilalle!

Aloittaessaan työskentelyn Antero oli riip-
puvainen vanhempiensa kyydeistä ja tuesta. Iän 
karttuessa työskentely on muuttunut ammatti-
maiseksi. Täysi-ikäistyttyään hän hankki ajokor-
tin ja lopulta oman autonkin, jonka hän rahoitti 
osittain Tukilinjalta saamallaan apurahalla, 
osittain aiempina kesinä tienaamillaan rahoilla. 

Oma kulkupeli, käytetty MB VITO, mah-
dollistaa itsenäisen liikkumisen työvälineiden 
kanssa asiakkaalta toiselle.  

Perhe taustatukena
Antero kertoo viihtyneensä yrittäjänä. Hän 
nauttii päästessään tekemään käsillään, nähdes-
sään niiden jäljen ja päästessään touhuamaan 
koneiden kanssa.

Hän on innoittanut yrittäjäksi myös pikku-
veljensä näyttäen hyvää esimerkkiä siitä, miten 
asiat hoidetaan mallikkaasti. Veli on tehnyt töitä 
Anteron rinnalla viimeiset kaksi vuotta ja nyt, 
Anteron suorittaessa asevelvollisuutta, siirtyi 
veli hoitamaan hänen kohteensa oman 4H-yri-
tyksensä kautta.

YHTEISTYÖAPURAHAT 
JAOSSA

Hae Tukilinjan yhteistyöapu-
rahoja ja ehdota saajia!

VUODEN TOIMIJA -APURAHA
Tukilinja jakaa vuosittain useita Vuoden Toi-
mija -apurahoja uraauurtavaa työtä tekeville 
vammaisalan yhteisöille, joilta puuttuu resurs-
seja. Apurahan suuruus riippuu toiminnasta. 
Ehdota saajia 30.11. mennessä Tukilinjan 
Facebook-sivujen kautta tai sähköpostitse 
(yhteisoapurahat@tukilinja.fi). Arvomme 
ehdottajien kesken pieniä palkintoja. 

VIMMA-KULTTUURIPALKINTO
Tukilinja myöntää vuosittain 5 000 euron 
työskentelyapurahan Kynnys ry:n jakaman 
vammaiskulttuuripalkinto Vimman saajalle. 
Vimmalla palkitaan laadukasta taidetta tai 
kulttuuritoimintaa, jossa toimintarajoitteisuu-
den vaikutuksia tuodaan yleiseen tietoisuu-
teen. Ehdota palkinnon saajaa Tukilinjalle 
(yhteisoapurahat@tukilinja.fi) tai Kynnys 
ry:lle 31.10. mennessä.

STARTTI-URHEILUSTIPENDI
Tukilinja jakaa vuosittain kymmeniä Start-
ti-urheilustipendejä matalan kynnyksen 
vammaisurheiluun ja -liikuntaan yhteistyössä 
Suomen Paralympiakomitean kanssa. Tukea 
voivat hakea sekä harrastajat että pienet yh-
distykset tai seurat, joilta puuttuu resursseja 
harrastustoimintaan. Linkki Startti-stipendin 
hakulomakkeeseen löytyy sekä Paralympia-
komitean että Tukilinjan nettisivuilta. Syksyn 
2019 apurahoja voi hakea 31.10. asti.

VAMMAISTUTKIMUSAPURAHA
Tukilinja myöntää vuosittain apurahoja tasa-ar-
voa edistävään vammaistutkimukseen yhteis-
työssä Suomen Vammaistutkimuksen Seuran 
kanssa. Hakuaika on 1.–31.10. Hakemukset 
lähetetään liitteineen sähköpostitse sekä Vam-
maistutkimuksen Seuralle että Tukilinjalle. 

Lisätietoa: www.tukilinja.fi/apurahat/hakuohjeet.

Vuonna 2020 pararatsastaja 
Laura Kangasniemi oli yksi 

Startti-stipendin saajista.
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Kuka?
Antero Laaja, 20, Sastamala

Toimintarajoite 
Kielellinen vaikeus.

Apuraha
Osa-apuraha vuonna 2019 

auton hankintaan opiskelijalle, 
jonka pienyritys tarjoaa piha- ja 

puutarhatöitä. 

Antero Laaja aloitti oman yrityksen jo 13- 
vuotiaana. 4H-kevytyrittäjyys innosti myös 
pikkuveljen seuraamaan hänen jalanjälkiään.

4H-yrityksen toimintalogiikkaan kuuluu se, 
että jokaisella kevytyrittäjällä on yritysohjaa-
ja. Hannu-isä on toiminut pestissä alusta asti. 
Etenkin Anteron ollessa nuorempi isällä oli 
enemmän vastuita ja velvollisuuksia liittyen poi-
kansa ohjaamiseen, mutta nykyään hän kertoo 
olevansa enää nimellisenä tukena. 

Hannu Laaja kuvaa 4H-yrittämisen opetta-
neen pojalleen vastuuta ja vuorovaikutustaitoja: 
Vaatii ammattimaisuutta ja oikeaa asennetta 
työhön, että asiakkaat haluavat käyttää tekijän 
palveluita uudestaan. 

Kuntoutus auttoi
Mutta entäpä Anteron toiminnallinen haaste? Mi-
ten kielellinen vaikeus vaikuttaa asiakastyöhön? 

”Ei mitenkään.” vastaa Antero. 
Hämmentyneen ilmeeni nähdessään Han-

nu-isä selittää. 
”Lapsena kielellinen ilmaisu tuotti Anterolle 

huomattavan paljon haasteita. Sitä kuitenkin 
kuntoutettiin paljon ja nyt se ei vaikuta arkeen 
juuri mitenkään.” 

Vallitseva pandemiatilanne on kurittanut 

yrittäjiä, ei kuitenkaan Anteroa. Hänen alallaan 
työ on enimmäkseen kausiluontoista ja sitä teh-
dään ulkoilmassa, eli turvaväleistä on helpompi 
huolehtia. 

”Asiakaskohtaamisissa pidetään maskia ja 
huolehditaan hygieniajutuista tarkasti”, kuvaa 
Antero koronan vaikutusta. 

Tulevaisuus pilvissä
Mutta millaisena Antero näkee tulevaisuu-
tensa? Lähitulevaisuuden ajatukset pyörivät 
varusmiespalveluksen ympärillä. Luonnollisesti 
Antero odottaa myös pandemian hellittämistä ja 
normaalielämään palaamista. 

Pitemmän tähtäimen suunnitelmat kuiten-
kin yllättivät toimittajan täysin: Toisin kun voisi 
olettaa, ei Antero ole suuntautunut esimerkiksi 
puutarha-alalle. Kiinnostus teknisiin laitteisiin 
ja lentokoneisiin syttyi jo nuorena, ja vuoden 
2020 kesäkuussa hän valmistui kaksoistutkin-
nosta lentokoneasentajaksi. Tulevaisuudessa 
hän tahtookin erikoistua ilmailuun. 

Puutarhahommissa hän uskoo kuitenkin 
viihtyvänsä vielä muutaman kesän.


