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SYTYKE-HANKE 

2.1.2021 - 31.5.2022 
Asianumero:  171/2020 
Kustannusarvio:  62 500 € 
 

Hallinnoija, päätoteuttaja 
ja hankearkiston sijainti 
Puumalan kunta 
Y-tunnus 0166400-1 
PL 20, 52201 PUUMALA 
www.puumala.fi 
 

Projektityöntekijä  
Tuija Valkeapää, 
nuorisoyrityskehittäjä 
tuija.valkeapaa@gmail.com 
 

Rahoittajat:  
Etelä-Savon maakuntaliitto 
Projektin vastuuhenkilö 
Anne Kokkonen, 
anne.kokkonen@esavo.fi 
 
Puumalan kunta 
Kunnanjohtaja Niina Kuuva, 
niina.kuuva@puumala.fi 

Nuorista kehitysvauhtia Puumalan yrityksiin 
 

SYTYKE-hanke oli Puumalan kunnan elinkeinokehityksen ja 
nuorisopalvelujen sekä paikkakunnan yrittäjien yhteinen 
hanke. Sillä haluttiin parantaa yrittäjien työvoimatilannetta 
ja yritysten kehittämisvalmiuksia sekä auttamaan yritysten 
koronakriisistä selviytymistä.   
 

Hankkeen tavoitteena oli 
• Yrittäjyyskasvatuspolun kehittäminen - nuorille sujuva jatkumo 

koulun, jatko-opintojen, työllistymiseen ja yrittäjyyden välille. 

• Uusien osaajien ja kehittämisideoiden löytäminen yrityksiin. 

• Nuorten oman osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen 
Etelä-Savon monipuolisessa kehittämisessä. 

 

Hankkeen hyödynnettävät tulokset 
on koottu tiiviiksi infoksi, jota voi käyttää Puumalan eri toimijoiden 
tiedotukseen ja toimenpiteistä vastaavien muistilistana.  Käännä! 

 
Hankkeen loppuraportti 2021-2022  
ja muut keskeiset hankkeen tiedostot löytyvät elinkeinokehittä-
jältä, vapaa-aikasihteeriltä sekä Puumalan kunnan palvelimelta 
hakemistosta K:\HANKKEET\2021-2022 Sytyke.  



 

Jatkokehityksessä hyödynnettäväksi 

 

 

 
Puumalan elinvoima-, koulu- ja 
yrittäjäyhteistyössä voidaan 
jatkossa hyödynnettäväksi seu-
raavia hankkeessa käynnistettyjä 
toimenpiteitä ja aineistoja: 
 

 
 

Viestinnässä käytettäväksi 
 Syty Puumalasta -tunnus (yllä) 

 Elinvoimaa viestivät Syty Puu-
malasta FB ja IG -tilit: 
@sytypuumalasta 
#sytypuumalasta 
 
 

Puumalan kunnan ja 
Puumalan yhtenäiskoulun 
uusiksi yhteistyötavoiksi 
 Kunta tutuksi - TET-päivä 

 Kunnantalon avoimet ovet  
o Ensimmäinen toteutus 0-9. 

luokkalaisille 12.5.2022.  
 
 

Puumalan kunnan ja 
puumalalaisten nuorten  
tiedonvaihtoon 
 Sähköinen lomake kunnan tarjo-

amien kesätyöpaikkojen hakuun. 
 Sähköinen lomake kotikuntasti-

pendin hakuun.  
 
LYYTI-järjestelmä mahdollistaa jat-
kossa myös sähköisen tiedotuksen.  

 
 

Puumalan yritysten ja kunnan yhteistyöhön 
Nuorten tavoittamiseen ja rekrytoinnissa hyödynnettäväksi ovat 
jatkossakin käytettävissä 

 Syty Puumalasta -viestintätapa  

 Yhteisen rekrykampanjan toteutusmalli. Ensimmäinen toteutus 
oli ”Kaikkien aikojen KESÄ(työ)” 2021-2022 

 Yhteisen rekrykampanjan markkinointimateriaalia 

 Sähköinen Puumala -perehdytyspaketti kesätyöntekijöille  

 Teemavko 45 Kansainvälinen yrittäjyysviikko 
 

Puumalan yhtenäiskoulun, kunnan ja yritysten 
yhteistyötapojen edelleen kehittämiseksi 
 Puumalan yrittäjyyskasvatuspolku -kuvaus. 

 Yrittäjyyskasvatuspolun varrelle suunnitellut osatoimenpi-

teet ja toimenpidekokonaisuudet:  
 

 Molemminpuolisten vierailumäärien merkittävä kasvu 

 Yhteistyössä toteutettavat teemaviikkosuunnitelmat: 

• Teemavko 36 Puumalan yrittäjyysviikko 

• Teemavko 46 Lapsen oikeuksien viikko 
 

 Vuosittainen Puumalan työelämäpäivä 7-9. luokkalaisille. 
Toteutuksesta on testattu kaksi eri versiota 9. luokkalaisille 

• Tartu hetkeen 27.5.2021  

• Syty Puumalasta 4.5.2022 
 

 Vuosittainen Puumalan ideaniekka -kilpailu, jolla haetaan 
ideoita elinvoiman kasvuun lasten mielikuvitusta hyödyntä-
mällä. Pilottina syksyllä 2021 toimi asumiseen ja rakentami-
seen visioita hakenut 

• ”Ikioma koti 2040” Piirustuskilpailu 3.-6. luokille 
 

 Jatkettava yhteisötaideteos, joka syntyy yksittäisten tekijöi-
den osien summasta. Teos laajenee taajaman yrittäjien ton-
teille. Projektin ensiämmäinen vaihe oli 

• ”Saimaa nousee mäelle” 2022 
 

 

Jatkokehitysaihioita koulun, kunnan elinkeino-
toimen ja yhteistyökumppaneiden käyttöön 
 Yrittäjyyskasvatuspolun varrella työskentelevien 

ammattiroolien päivitys 

 Yrityskylä leikkikenttä päiväkodin pihalle. Kehitysyhteistyö-
mahdollisuus kunnan, koulun, yritysten ja leikkivälineval-
mistajan kanssa.  

 Puumalan yrityskylä -toimintaympäristö koulun aulaan tai 
koulun sisätiloihin laajemmalle alueelle. Aina valmis harjoit-
telupaikka on kehitysyhteistyömahdollisuus kunnan, kou-
lun, yritysten sekä luovien alojen toimijoiden kanssa  

 Kunta-yhdistys-toimijaryhmät yhteistyön kehittämisidea. 


