LOPPURAPORTTI

SYTYKE -HANKE
171 / 2020 | 2.1.2021 – 31.5.2022

SYTYKE-HANKE (171/2020)

LOPPURAPORTTI

1. Hankkeen perustiedot
Hankkeen nimi
Asianumero
Hankeaika
Päätoteuttaja
Y-tunnus
Yhteyshenkilö
Rahoittajaviranomainen
Projektin vastuuhenkilö

Sytyke -hanke | Nuorista kehitysvauhtia Puumalan yrityksiin
(171/2020)
2.1.2021 – 31.5.2022
Puumalan kunta
0166400-1
Mirjami Laitinen, puh. 050 465 7977 mirjami.laitinen@puumala.fi
Etelä-Savon maakuntaliitto
Anne Kokkonen, puh 044 770 0512, anne.kokkonen@esavo.fi

Kustannusarvio

Henkilöstökustannukset
Ostopalvelut
Välilliset kustannukset (flatrate 24 %)
Kustannukset yhteensä

48 101 €
2 805 €
11 554 €
62 500 €

Rahoitussuunnitelma

Mokra
Kuntaraha
Näistä omarahoitusta
Rahoitus yhteensä

50 000 €
12 500 €
12 500 €
62 500 €

2. Hankkeen tavoitteet ja keskeiset toiminnot
Määrälliset tavoitteet

Käynnistyvät kehitysprosessit
Käynnistyvät kokeilut
Osallistuneet / kontaktoidut yritykset
Osallistuneet / kontaktoidut nuoret
Syntyneet työpaikat
Syntyneet yritykset
Osallistuneet tutkimus- ja koulutusorganisaatiot

5 kpl
5 kpl
50 kpl
50 kpl
15 kpl
0 kpl
6 kpl

Yhteistyön tavoitteet
•
•
•

3. Raportin laatija

Kehittää nuorille sujuva jatkumo koulun, jatko-opintojen,
työllistymiseen ja yrittäjyyden välille (yrittäjyyskasvatuspolku)
Löytää yrityksiin kehittämisideoita sekä uusia osaajia.
vahvistaa nuorten omaa osallisuutta ja toimijuutta
Etelä-Savon monipuolisessa kehittämisessä.

Tuija Valkeapää, nuorisoyrityskehittäjä, Puumalan kunta
työ puh 050 477 3389, tuija.valkeapaa@puumala.fi
1.6.2022 alkaen puh 040 704 1904, tuija.valkeapaa@gmail.com
Hankearkisto | Puumalan kunta | Keskustie 14 | 52200 Puumala
kunta@puumala.fi | 015 888 9500(vaihde)
Säilytystapa: sähköinen ja paperilla

Liitteet

Raportissa mainitut liitteet ovat kunnan sisäisessä käytössä olevia tietoja.

Raportin kuvat

Tuija Valkeapää, nuorisoyrityskehittäjä, Puumalan kunta
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3 Hanketiivistelmä
SYTYKE-hanke valmisteltiin ja toteutettiin Puumalan kunnan elinkeinokehityksen ja nuorisopalvelujen sekä paikkakunnan
yrittäjien yhteisenä hankkeena. Hankkeen taustalla oli halu parantaa yrittäjien työvoimatilannetta ja yritysten kehittämisvalmiuksia sekä auttaa yritysten koronakriisistä selviytymistä.
Hankkeen tavoitteena oli kehittää nuorille sujuva jatkumo koulun, jatko-opintojen, työllistymiseen ja yrittäjyyden välille.
Lisäksi haluttiin löytää yrityksiin kehittämisideoita ja uusia osaajia sekä vahvistaa nuorten omaa osallisuutta ja toimijuutta
Etelä-Savon monipuolisessa kehittämisessä.
Hanke toteutettiin koronan jatkuessa. Siksi hankkeen toteutuksessa painotettiin hankkeen tavoitteita taustoittavia ja valmistelevia kokeiluja ja projekteja. Niitä jatkamalla yritykset saavat jatkossa Puumalaan ideointiin ja kehittämiseen valmiimpia paikallisia nuoria kesätyöntekijöitä. Toimenpiteet sisälsivät viestintää, pienimuotoisia kyselyitä, info- ja koulutustilaisuuksia, työpajoja sekä uusien toimintamallien ja sähköisten palveluiden kehittämistä ja testausta.
Hankkeen tuloksena Puumalan elinvoima- koulu- ja yrittäjäyhteistyössä hyödynnettäväksi jää viestintäaineistoa, uusia toimintamalleja, testattuja tapahtumia ja kilpailuja, yrittäjyyskasvatusta tukevan polun kuvaus sekä sen sisään esitettyjä uusia teemaviikko- ja toimenpidekokonaisuuksia. Hankkeen tuloksia päästään hyödyntämään kaikkien hankkeeseen osallistuneiden välisessä yhteistyössä.
Syty Puumalasta -kehotus kajahtaa Puumalasta jatkossakin. Slogan, tunnus ja sloganin alla toimivat somekanavat sekä
nyt toteutettu yhteinen ”Kaikkien aikojen KESÄ(työ)” -kesärekrykampanja ovat käytettävissä.
Puumalan yrittäjyyskasvatuspolku keräsi yhteen jo aikaisemmin tehdyt toimet ja täydensi polkua paikallisista tarpeista
käsin. Jatkossa Puumalassa koulunsa käyvä huomaa polkunsa varrella enemmän yrittäjien tapaamisia, uusia vuosittain
toteutettavia teemaviikkoja, työelämään valmistavia päiviä, uuden TET-päivän, paikallisista aiheista järjestettävät ideakilpailut sekä yhteistyössä järjestettävät entiset ja uudet yrittäjyyskoulutukset.
Yrittäjyyskasvatuspolku lisää myös koulun ja kunnan eri toimialojen yhteistyötä. Yhdessä toteutettavat yrittäjyyden- ja lapsen oikeuksien teemaviikot, erilliset kunnan töihin tutustuttavat TET-päivät ja kunnantalon avoimien ovien päivä lisäävät
molemminpuolista tuntemusta. Yhteisten tapahtumien ja kilpailujen myötä lasten osallisuus eri toimialojen ideaniekkoina
lisääntyy.
Paikallisten nuorten ja kunnan välinen tiedonkulku helpottuu. Kesätyöpaikkojen ja kotiseutustipendin hakuun luodut sähköiset lomakkeet helpottavat jatkossa myös tiedotusta.
Yritysten työtä helpottaa toteutetun rekrytointimallin jatkaminen, paikallisnuorten työelämävalmiuksia kehittävät tapahtumat ja koulutuspäivät sekä perehdytyksen avuksi luotu etäperehdytyspaketti.
Hanke esitti myös jatkokehitysajatuksia, joilla voidaan lisätä yrittäjyyskasvatuksen monipuolisuutta lasten kouluympäristössä sisä- ja ulkotiloissa. Lisäksi nostettiin esiin kunnan, yhdistysten ja neljännen sektorin yhteistyön kehittämisidea, joka
lisäisi pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä.
Hankeorganisaatio koostui projektityöntekijästä, lähityöyhteisönä toimineista Puumalan nuorisopalvelujen työntekijöistä
ja ohjausryhmästä, joka kokoontui hankkeen aikana viisi kertaa. Lisäksi toimenpiteissä oli mukana koululais-, opiskelijayritys- ja opettajaryhmiä. Myös koko kunnantalon henkilöstö ja kunnan palveluita yhteistyössä tuottava monialainen työryhmä osallistuivat uusien tapahtumien valmisteluun.
Ohjausryhmä totesi lausunnossaan, että projekti onnistui vastaamaan Puumalan omiin tarpeisiin. Projektin toteutus on
ollut hämmästyttävän monipuolinen, sen aikana on kehitetty juuri Puumalaan sopivia ja konkreettisia toimenpiteitä, joita
on helppo jatkaa. Nuorisovaltuuston edustaja totesi, ettei toiminnan laajuus hahmotu osallistujille hankkeen aikana ja yhteenveto tuo nyt esiin sen, kuinka paljon uusia asioita on tehty ja jää jatkumaan.
Sytyke-hanke toteutettiin ajalla 2.1.2021 – 31.5.2022. Sen toteutuksesta vastasi hankkeen hallinnoija, Puumalan kunta.
Hanketta rahoittivat Etelä-Savon maakuntaliitto (maakunnan omaehtoisen kehittämisen määräraha) ja Puumalan kunta.
Hankkeen budjetti oli 62.500 €.
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Puumalan yhtenäiskoulu toteutti Sytyke-hankkeen aikana myös monia omia kehittämistoimia. Yrittäjyyskasvatuspolun lisäksi kehitettiin
niin kulttuurikasvatukseen kuin Saimaa Geopark-ympäristön hyödyntämiseen liittyviä kasvatuspolkuja. Niistä on jatkossa iloa myös muualta Puumalaan kouluun tuleville yläkoululaisille, sillä Puumalan koulu avaa jatkossa ovensa myös muualta tuleville kouluun haluaville.

4.0 Hankkeen toiminta
SYTYKE-hanke valmisteltiin Puumalan kunnan elinkeinokehityksen ja nuorisopalvelujen sekä paikkakunnan
yrittäjien yhteiseksi hankkeeksi. Hankkeella haluttiin parantaa yrittäjien työvoimatilannetta ja yritysten kehittämisvalmiuksia. Näin pyrittiin auttamaan yritysten koronakriisistä selviytymistä sekä tukemaan erityisesti
ikääntyviä yrittäjiä.
Koronakriisi jatkui koko hankkeen toteutusajan 2.1.2021 – 31.5.2022. Hanke toteutettiin koronasulkujen, etätyösuositusten, etäopiskelujen, yleisen varovaisuuden sekä koululaisten tapaamisiin ja koulun tiloihin kohdistuneen erityissuojelun ehdoilla.
Ohjausryhmä kävi ensimmäisessä kokouksessaan hyvän hanketyöntekijää evästävän keskustelun ja jatkokokouksissa reagoitiin yrityskentältä nouseviin toiveisiin. Poikkeusajasta johtuen toiminnassa painottuivat enemmän hankkeen tavoitteita taustoittavat ja valmistelevat kokeilut ja projektit. Niitä pystyttiin tekemään ja niitä
jatkamalla yritykset saavat jatkossa ideointiin ja kehittämiseen valmiimpia nuoria paikallisia kesätyöntekijöitä.
Sytyke-hankkeen tavoitteita olivat
• nuorille sujuvan jatkumon kehittäminen koulun, jatko-opintojen, työllistymiseen ja yrittäjyyden välille,
• yrittäjille kehittämisideoiden ja uusia osaajien löytäminen ja
• nuorten oman osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen Etelä-Savon monipuolisessa kehittämisessä.
Niitä tavoiteltiin viestinnän, yritysyhteistyön, Puumalan koulun ja nuorten kanssa tehdyn yhteistyön sekä oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa tehtyjen toimenpiteiden avulla seuraavasti:
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4.1 Viestintä
➢ Hankesuunnitelma:
”Hankkeen nimi ”SYTYKE” kuvaa uusien voimavarojen sytyttelemistä ja luomista yrittäjille
sekä nuorille, paikkakunnan rakennemuutos- ja koronahaasteiden keskellä.”

Hankkeen käynnistyessä viestintä keskittyi hankkeen sisällöstä, tavoitteista ja sen käynnistymisestä kertomiseen keskeisille kohderyhmille sekä paikallisille asukkaille. Tilanteesta riippuen käytettiin kohderyhmäkohtaisi
sähköposti- ja kirjejakeluja sekä mediatiedotteita. Hankkeen tavoittamiseksi perustietolähteinä ja yhteydenottomahdollisuuksina toimivat koko hankkeen ajan:
•
•
•

Hankehallinnoijan nettisivuilla Puumala.fi - Työ ja yrittäjyys - SYTYKE-hanke.
Puumalan nuorisopalveluiden nettisivuilla PO1NT.fi - Puumala – SYTYKE.
Avattiin Facebook ja Instagram -sivut ’Syty Puumalasta’ kaikkien kiinnostuneiden seurattavaksi.

Lisäksi käynnistettiin Puumalaa koskevien positiivisten, eri kokoisten ja tyyppisten ’uutisten’ kertominen ja
jakaminen. Hankkeen keskeinen kohderyhmä – opiskelevat nuoret – eivät ole arkisin paikkakunnalla, siksi haluttiin herätellä ’Koko kylä kehittää’ -asennetta hankkeen toteuttamisen tueksi. Perheen ja tuttavien rooli tiedon ja asenteiden välittäjänä on vahva, siksi eri yhteyksissä vedottiin heidän tukeensa tiedon levityksessä. Samalla saataisiin heidät itsekin kiinnostumaan laajemmin työstä, yrittäjyydestä ja nuorten mahdollisuuksista.
Hankkeen jatkuessa viestinnän painopiste muuttui toimenpiteiden myötä päivittäisiin asioihin reagointiin ja
niistä viestimiseen. Hankkeen yleistiedotuksesta siirryttiin yleisempään sekä yksityisempään suuntaan. Suurta
yleisöä houkuteltiin edelleen positiivisten uutisten avulla sosiaalisessa mediassa ’syttymään Puumalasta’ ja
seuraamaan kanavia, joilla Puumalan mahdollisuuksista kerrotaan. Osallistuttiin eri kohderyhmien omiin tilaisuuksiin hanketietoiskujen merkeissä. Toimenpiteisiin osallistuvien keskinäinen viestintä sujui normaalin sähköpostiliikenteen merkeissä.
Puumalalle tärkeällä kesäkaudella jaettiin menovinkkejä ja positiivisia uutisia sekä taltioitiin kesän huippuhetkiä uusien seuraajien keräämiseksi. Tiedotuksen ohessa kertyi valokuvamateriaalia hankkeen ja Puumalan
kunnan hyödynnettäväksi.
➢ Syty Puumalasta –slogan ja tunnus sekä sloganin alla toimivat sometilit perustettiin ns. elinvoimaviestintää varten elääkseen myös hankkeen jälkeen. Slogan tarttui helposti käyttöön, siitä pidettiin ja sille
luotiin oma logo. Sivuilla kerrottiin ajankohtaisia uutisia, syistä lähteä liikkeelle, avoimista työpaikoista, Puumalaan tarvittavaa osaamista koskevista koulutuksista, myytävistä asunnoista ja yrityksistä,
vapaasta liiketilasta jne. Puumalan asioita seuraavien into jakaa hyviä uutisia palveli hyvin hankkeen
tavoitteita.
Hankkeen tärkein viestintätoimenpide oli Puumalan ensimmäinen yhteinen kesätyökampanja, jonka valmistelu alkoi syyskuun 2021 lopussa Sytyke-hankkeen ja Puumalan matkailun yhteistyönä. Toteutus jatkui pitkälle
kevääseen 2022. Kampanja perustui sesonkityöntekijöiden rekrytointihaasteiden ja Puumalassa koronavuosina entisestään lisääntyneen matkailun yhteisvaikutukseen. Lue lisää kohdasta 4.2 Yritysyhteistyö.
Hankkeen päättyessä sen toiminnasta ja jatkossa hyödynnettävistä tuloksista tiedotettiin ohjausryhmän toiveiden mukaisesti. Hankerahoittajat ja keskeiset yhteistyökumppanit saivat loppuraportit hanketiivistelmineen. Jatkossa toimenpiteistä vastaavien avuksi koottiin toimenpiteiden tausta-aineistot.
Hankkeen jatkossa hyödynnettävistä tuloksista annettiin ennakkotietoisku Puumalan kunnan elinkeinotyöryhmälle jo kokouksessa 25.3.2022.

Ks. Liitteet 4.1 | 411
5 | 30

SYTYKE-HANKE (171/2020)

LOPPURAPORTTI

4.2 Yritysyhteistyö
➢ Hankesuunnitelma:
”Ratkaisuna on pestata yritysten palvelukseen nuoria, joilla on kytkös paikkakuntaan. Nuoret toimivat työharjoittelijoina tai kesätyöntekijöinä sekä he voivat tehdä opinnäytetöitä. Lisäksi nuorten apu yrittäjille on tuoda
uusia ideoita, ehdotuksia, osaamista sekä tekeviä käsiä yrittäjien avuksi ja yritysten kehittämiseen. Nuorille tarjotaan mahdollisuus toteuttaa yritysten kehittämiskokeiluita.”

Hankkeen kevätkaudella 2021 kesätyöpaikat olivat haussa ja joidenkin yritysten osalta niiden täyttämisestä
tuli akuutti tilanne. Paikallisten nuorten lisäksi Puumalaan tarvittiin muitakin työntekijöitä. Hanke tuki kevään
työntekijähakua seuraavilla toimenpiteillä:
•
•
•

Avoinna olevia kesätyöpaikkoja koskevan tiedon välittäminen ammatillisiin oppilaitoksiin.
Puumalan kunnan kautta kesätöitä hakeneiden ja ilman töitä jääneiden informointi ja ohjaus vielä
avoimena olleiden kesätyöpaikkojen puoleen.
Yrittäjien toiveita kerättiin Puumalan 9. luokkalaisten Työelämä-päivän ohjelmasuunnitteluun. Yrittäjiä oli myös mukana päiväin toteutuksessa. Lue lisää kohdasta 4.4 Yhteistyö Puumalan yhtenäiskoulun
kanssa.

Kesätyöpaikkojen ohessa käsillä oli myös uuden toiminnan käynnistämisiä sekä myynnissä olevia yrityksiä.
•
•

Autettiin työnantajaa suuremman työntekijäjoukon hakumenettelyssä.
Tuettiin someviestinnällä sekä oppilaitoksiin kohdistetulla tiedotuksella myytävien yritysten jatkajien
tavoittamista.

Kevään viivästyneet rekrytoinnit, muualta tulevien työntekijöiden paikallistuntemuksen puute ja koronasta
johtuvat kokoontumisrajoitukset toimivat kimmokkeena uuden perehdytystavan kokeiluun.
➢ Puumalan matkailun etäperehdytyspaketti
luotiin oman paikkakunnan ja muualta tulevien
kesätyöntekijöiden perehdyttämiseksi paikallisiin matkailupalveluihin.
• Koska yhteisten perehdytyspäivien järjestäminen eri aikaa aloittaville työntekijöille on joskus
hankalaa, tämä ’korona-ajan etäratkaisu’ toimii
loistavasti jatkossakin.
• Linkistä löytyvän tiedon avulla voi perehtyä
Puumalan keskeisiin matkailupalveluihin, käyntikohteisiin sekä oppia ennakoimaan matkailijoiden yleisimpiä kysymyksiä.
• Perehdytyspaketti toteutettiin yhdessä Puumalan kunnan matkailun ja Puumalan yrittäjät ry:n kanssa.
Kesämatkailusesonki 2021 alkoi hyvissä ajoin ja kesti kauan. Kesä oli myös historiallisen kuuma. Kesällä yrityksiä tuettiin Syty Puumalasta -someviestinnällä menovinkkejä ja yritysten omia uutisia jakaen.
Kesän kokemusten ja yrityskyselyn perusteella saatiin tietoa rekrytointiin liittyvistä toiveista sekä yritys-, nuoriso- kuin kouluyhteistyössä hyödynnettäväksi. Yrittäjyyskasvatuspolkua varten saatiin tietoa kouluyhteistyöstä kiinnostuneista yrittäjistä ja heidän omista kiinnostuksen aiheistaan, joista mielellään kertovat nuorille.
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Syyskauden alkaessa matkailuyrityksiltä tulleen aloitteen pohjalta käynnistettiin Puumalan ensimmäinen yhteisen rekrykampanjan valmistelu yhdessä VisitPuumala -yritysryhmän vetäjän kanssa. Kampanja perustui sesonkityöntekijöiden jatkuvien rekrytointihaasteiden ja Puumalassa koronavuosina entisestään lisääntyneen
matkailun yhteisvaikutuksesta syntyneeseen tarpeeseen.
➢ ”Kaikkien aikojen KESÄ(työ)” -kampanja oli Puumalan ensimmäinen yhteinen kesärekrykampanja, joka
toteutettiin Sytyke-hankkeen ja Puumalan matkailun
yhteistyönä.
• Valmistelu aloitettiin syyskuun 2021 lopussa• Suunnittelussa hyödynnettiin nuorisokyselyn tuloksia
ja yritysten ajatuksia.
• Koottiin kiinnostuneista yrityksistä syntynyt yritysryhmä.
• Suunniteltiin ja toteutettiin lehti-ilmoittelusta, esitteestä ja sen jakelutavoista sekä orgaanisesta ja maksullisesta somemarkkinoinnista koostuva yrittäjien
omia toimenpiteitä tukeva yhteiskampanja. Käytettiin
kaikkia niitä kanavia, joita paikalliset nuoret kertoivat
seuraavansa.
• Käytännön toteutuksessa mukana olivat myös Mainospihlaja, Teroprint Oy sekä someviestintäryhmä.
• Uutta! Ensimmäinen yhteisrekry, työpaikat avattiin hakuun jo marraskuussa.
• Uutta! Työnhaku ohjattiin matkailusivustolle osoitteeseen www.visitpuumala.fi.
Kampanjalla aiheutettiin kesätyömarkkinoille rohkea aikahyppy, herätettiin yleistä positiivista huomiota ja
keskustelua sekä nostettiin kesärekrykäytännöt maakunnalliseen mediakeskusteluun. Lisäksi saatiin kiinnitettyä eri puolella maata opiskelevien huomio Puumalan nuorille matkailijoille tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kampanjamateriaalin onnistunut ’samasukuisuus’ Puumalan muun matkailu- ja yhteismarkkinoinnin ilmeen kanssa
oli merkittävä tekijä huomion saamisessa.
Puumalan yrittäjyyskasvatuspolun valmistelussa yrittäjänäkökulmalle varattiin oma työpaja, jossa tarkasteltiin tähän asti käytössä olleita toimenpiteitä yrittäjänäkökulmasta. Sekä yrittäjien että opettajien työpajoissa
nousi esiin useita helposti käyttöön otettavia yhteisiä toimintamalleja:
•

•

•

Yrittäjävierailujen määrää koululle esitettiin lisättäväksi, samoin yrityksiin tehtävien vierailujen määrää. Vierailujen ei aina tarvitse olla fyysisiä, vaan etäyhteyksiä hyödyntämällä niiden toteutus on kätevää. Etäyhteydet helpottavat yrittäjien piipahduksia myös eri oppiaineiden yhteydessä.
Molemminpuolista yhteistyötä helpottamaan esitettiin kokonaisen teemaviikon käyttöönottoa. Puumalan yrittäjyysviikko (vko 36) sopii hyvin paikallisten yrittäjien järjestämän syystoritapahtuman ja
valtakunnallisen yrittäjäpäivän jatkoksi.
Eri toimialojen yrittäjyyden kytkeminen esim. koululaisten kilpailuiden aiheisiin tai koululaisten tekemän taiteen esittelyyn on helppo tapa osallistua sellaisillekin yrityksille, jotka muuten voivat kokea
yhteistyön vielä vaikeana.

Työpajoissa innostuttiin huomiosta, että teemaviikko ja muita käytäntöjä päästään käynnistämään Puumalan
yrittäjäyhdistys ry:n 75-vuotisjuhlavuonna. Puumalan yrittäjyyskasvatuspolusta kerrotaan lisää kohdassa 4.4
Yhteistyö Puumalan yhtenäiskoulun kanssa.

Ks. Liitteet 421 | 422
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4.3 Yhteistyö nuorten kanssa
Keväällä 2021 Puumalan yhtenäiskoululla oli koronarajoitusten vuoksi vierailukielto. Poikkeusjärjestelyin osallistuttiin ja järjestettiin yhdessä Puumalan nuorisopalveluiden kanssa seuraavat tilaisuudet:
•
•
•

Info & työpaja 9. luokkalaisille. Kerättiin tietoa aikaisempien vuosien ja toiveita tulevien vuosien kesätyöpaikoista sekä leikiteltiin tulevaisuuden ammateilla identiteettititteleiden kautta.
Info & ideakeruu nuorisovaltuustolle. Ideoitiin nuoria kiinnostavia Puumala-tuotteita.
Info & koulutuspäivä 9. luokkalaisille. Puumalalaisten supervoimien – paikallistuntemuksen ja hyvän asiakaspalvelun – sekä työsuhteeseen liittyvien asioiden työelämäpäivä.

Syyslukukaudella 2021 toteutettiin nuorisokysely heidän näkemysten selvittämiseksi. Puumalan kunnan nimissä, kunnanjohtajan allekirjoittamana, lähetettiin 185 osoitteellista kirjettä. Kyselyyn vastaaminen tapahtui
sähköisen lomakkeen kautta. Kirjeessä kerrottiin hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista sekä kyselystä,
jonka vastausten perusteella halutaan kehittää kunnan ja nuorten välistä yhteydenpitoa.
➢ Puumalan nuorisokysely kohdistettiin kaikille
15-29 -vuotiaille puumalalaisille.
• Kysely toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa 2021.
• Kyselyn vastausprosentti oli kyselyjen tyypillistä luokkaa (12,5 %)
• Vastaajat edustivat hyvin eri oppilaitoksissa opiskelevia. Mukana oli lukioissa, ammattioppilaitoksissa,
ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja Puumalan
yhtenäiskoulussa opiskelevia vastaajia.
Kyselyn tulokset esiteltiin Puumalan nuorisovaltuustolle
samaan aikaan kesätyökampanjan esittelyn yhteydessä.
Samalla saatiin nuorille näkyväksi kyselyjen käyttötapoja,
niiden merkitystä ja vaikutus esim. juuri käynnistetyn
yhteisen rekrykampanjan toimenpiteisiin ja kustannuksiin.
Kevätlukukaudella 2022 nuoret saivat lisää esimerkkejä siitä,
että heitä on kyselyn kautta kuultu. Kyselyn vastauksissa saatiin tieto siitä, että nuoret haluavat hoitaa asioitaan sähköisten lomakkeiden avulla. Marraskuussa käynnistynyt rekrykampanja jatkui helmikuussa Puumalan kunnan tarjoamilla
nuorten työpaikoilla. Ne ja kotikuntastipendit laitettiin hakuun sähköisillä lomakkeilla.
Kevään TET-jaksolla Sytyke-hankkeessa harjoittelua suoritti
kolmen 9. luokkalaisen somettajan tiimi, joka toteutti itsenäisesti yhteisen ideointihetken jälkeen kuvaussuunnitelman.
Suunnitelman laadintaa ohjeistettiin yritysnäkökulmalla:
•
•

Mitkä yritykset ja niiden tarjonta voisi kiinnostaa
Puumalassa talvilomaa viettäviä lapsiperheitä?
Mitä voisitte yrityksistä kertoa?

8 | 30

SYTYKE-HANKE (171/2020)

LOPPURAPORTTI

Samalla nostettiin esiin sitä, kuinka eri tavoin yritysten palveluja
voi huomioida somessa ja muissa yhteyksissä. Kuten TET-harjoittelu toteutui kehittämishankkeessa, tekeminen oli somettamista ja aiheet liittyvät yrityksiin, samaa kaavaa voi ja pitäisi
käyttää muissakin yhteyksissä.
Lopputuloksena syntyi Norppa-aiheisia hassutteluvideoita sekä
nuorten ruokakriitikkojen ravintolakierroksen raportit taajaman
ravintoloista. Somejulkaisujen saivat hyvän huomion ja niiden
yhteydessä toteutettiin lahjakorttiarvontoja samoihin ravintoloihin.
Muu yhteistyö nuorten kanssa on esitetty kohdassa
4.4. Yhteistyö Puumalan yhtenäiskoulun kanssa, koska nämä
yhteistyötavat sovittiin yhdessä koulun kanssa ja ovat jatkossakin osa koulun toimintaa.

Ks. Liitteet 431 | 461

4.4 Yhteistyö Puumalan yhtenäiskoulun kanssa
Puumalan yhtenäiskoulun ja Sytyke-hankkeen yhteistyö ja yrittäjyyskasvatuspolun kehittäminen aloitettiin
kartoituspalaverilla. Koronakevään lykkäämien tapahtumien ja niiden vaatimien korvaustoimenpiteiden lisäksi
käytiin läpi yleistä lähtötilannetta, yrittäjyyskasvatuksen jo olemassa olevia elementtejä ja ideatasolla olevia
ajatuksia. Hankkeessa huomioitavaksi nostettiin mm.
• Tarve asiakaspalvelukoulutukselle, joka otettiin heti 27.5. ’Tartu hetkeen’ -päivän ohjelmaan.
• Tarve löytää keinoja, joilla yrittäjyys saadaan eri oppiaineiden kiinnostavuutta lisääväksi osaksi.
• Kiinnostus hyödyntää korona-ajan vaatimat toimintatavat jatkossa saaristokunnan normaaleina toimintamalleina.
Keväällä 2021 Puumalan kunnassa aloitti nuorisoyrityskehittäjän lisäksi etsivän nuorisotyön tekijä. Kumpikin
pääsi tapaamaan paikallisia nuoria vasta huhtikuussa, kun poikkeusjärjestelyin osallistuttiin ja järjestettiin yhdessä Puumalan nuorisopalveluiden kanssa seuraavat tilaisuudet:
• Info & työpaja 9. luokkalaisille. Kerättiin nuorilta tietoa ja toiveita aikaisempien vuosien ja tulevien
vuosien kesätyöpaikoista sekä leikiteltiin tulevaisuuden ammateilla identiteettititteleiden kautta.
• Info & ideakeruu nuorisovaltuustolle. Kokouksen yhteydessä mm. ideoitiin nuoria kiinnostavia Puumala-tuotteita.
Koska koulun rutiineihin kuuluneita tapahtumia oli jouduttu perumaan (mm. 4H Ajokortti työelämään), toukokuulle suunniteltiin yrittäjien ja koulun toiveiden pohjalta uusi työelämäpäivä, josta koostettiin Puumalan
omia supervoimia unohtamatta paikallistuntemuksen, hyvän asiakaspalvelun ja työsuhteeseen liittyvien asioiden tsemppipäivä.
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➢ Puumalan työelämäpäivä ’Tartu hetkeen’
• Koko päivän mittainen työelämäpäivä 9. luokan oppilaille
Puumalan nuorisotalolla.
• Päivä sisälsi tietoa Puumalan kunnasta ja matkailukesän
uutuuksista, asiakaspalvelusta, yrittäjien odotuksista kesätyöntekijöitä kohtaan, työelämän odotuksia ja pelisääntöjä
sekä sitä, mitä kesätyöltä voi ja kannattaa odottaa.
• Päivä järjestettiin kokoonpanolla Puumalan yhtenäiskoulu,
Puumalan kunnan matkailu- ja nuorisopalvelut, 4H Puumala, Neste Puumala, Puumala-seura ja Sytyke-hanke.
• Hyvä kokemus järjestäjille, hyvä palaute osallistujien vanhemmilta. Jatkoon pienin muutoksin!
• Jatkossa tapahtuma järjestetään ’aikuisten ympäristössä’ ja
matkailutoimiston äärellä, kunnantalon valtuustosalissa.
• Tapahtuma toistettiin keväällä 2022 teemalla ’Syty Puumalasta’.

Syyslukukaudella 2022 toteutetut yritys- ja nuorisokyselyt tuottivat tietoa myös Puumalan yrittäjyyskasvatuspolun kehittämistä varten. Yrittäjiltä saatiin mm. tietoa uusista TET-harjoittelupaikoista, kutsuja yritysvierailuille, lupauksia tulla puhumaan koululle yrittäjyydestä ja heidän omista lempiaiheistaan.
Lisäksi opettajille toteutettiin yrittäjyyskasvatuspolkuun liittyen kysely, jotta päästiin kurkistamaan Puumalan
polkuun kohdistuvien muiden toimijoiden unelmien ja opettajien käytännön kokemusten väliseen kuiluun.
Vastaukset avasivat myös vastaajille itselleen opettajakunnan yksimielisyyttä tietyissä asioissa.
➢ Yrittäjyyskasvatuspolun kehittäminen käynnistettiin työpajasarjalla. Jokainen paja lähestyi aihetta eri näkökulmista
(yrittäjät, opettajat, maakunnallinen kokonaisuus, koululaiset) ja aikaisempia vaiheita kommentoiden.
• Puumalan polun kytkemiseksi Etelä-Savon yrittäjyyskasvatukseen pohjatiedoksi otettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) YES -hankkeen työpajan aineisto.
• Syyskauden viimeisessä työpajassa polkua käsiteltiin YESalueyhteyshenkilöiden kanssa yhdessä.
• Työpajoihin osallistui Puumalan yhtenäiskoulun, 4H Puumalan, Puumalan yrittäjät ry:n, ohjausryhmän sekä Puumalan
elinkeinopalveluiden edustajia.
Lisäksi polkusuunnitelmat esiteltiin koulun 9. luokan oppilaille kommentoitavaksi heti opettajien pajan jälkeen. Nuoret kommentoivat mm. oman kouluaikansa tilanteita, joissa muistivat yrittäjyyden olleen esillä. Lisäksi saatiin palautetta yrittäjyyskasvatuspolkuun suunnitelluista yksityiskohdista.
Työn edetessä yrittäjyyskasvatuspolulle asetettiin tavoite kytkeytyä myös muihin Puumalan tärkeisiin kasvatuksellisiin teemoihin. Valmiiden, valtakunnallisten yrittäjyyskasvatuksessa käytettävien elementtien (4H yrittäjyyskasvatustuotteet, Pikku-Yrittäjät -ohjelma) lisäksi Puumalassa tärkeitä teemoja ovat myös Saimaa
Geopark, kulttuuri- ja liikuntakasvatus sekä Unicefin Puumalalle myöntämä lapsiystävällinen kunta -status.
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Polkutyöskentely nosti esiin jo tuttuja, mutta ratkaisua kaipaavia tarpeita ja kysymyksiä:
•
•

Yrittäjyyskasvatus ei saa rikkoa opetusta vaan siitä pitää saada eri aiheita toisiinsa sitova elementti.
Yrittäjyyspolun on edustettava jatkuvuutta. Tarjolla olevat yhteistyökumppaneiden koulutukset eivät
voi perustua vuosittain katkolla oleviin sopimuksiin vaan varmuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen.

Työskentelyn yhteydessä nousi myös selkeitä kehittämiskohteita sekä mahdollisia uusia ideoita:
•
•
•
•

Teemaviikot koulutyön rytmittäjänä.
Kilpailujen hyödyntäminen, kehittäminen ja kytkeminen paikallisen elinvoiman kehittämiseen.
Kouluympäristön monikäyttöisyyttä ja yrittäjyyskasvatusta tukevat pienprojektit.
Monialaisten projektien toteuttaminen koulun ulkopuolella.

Näiden toteutusmahdollisuuksia alettiin selvittää saman tien ja ensimmäinen kokeilu tehtiin jo syksyllä.
➢ Paikallisiin tarpeisiin perustuva kilpailu -kokeilu
• Piirustuskilpailu 3.-6. luokkalaisille
• Teemalla ’Ikioma Koti 2040’ haettiin idearikkaimpia visioita
tulevaisuuden asumisesta Puumalassa.
• Kilpailun jälkeen kilpailutöiden näyteikkunanäyttely kunnantalon ikkunoissa. Avoinna 12.-24.11.2021 koronavapaasti 24/7.
• Tuotokset ovat teknisen toimialan, rakennusalan ja kiinteistönvälittäjien hyödynnettävissä.
• Toteutettiin yhdessä Puumala-kodiksi hankkeen kanssa.
• Kilpailua esitetään jatkettavaksi nimellä ’Puumalan
ideaniekka’, joka kuvaa kilpailun luonnetta ideoinnin ja
idean esittämisen kannustajana.

Kevätlukukaudella 2022 Puumalan yhtenäiskoulun kulttuuri- ja Geopark -polkujen valmistelu eteni Sytykehankkeen rinnalla ja toimenpiteitä yhdistettiin yrittäjyyskasvatuspolun yhteenvetoon. Toimenpiteiden sisältöjen kehittäminen tapahtuu myös valtakunnallisten opetussuunnitelmien ehdoilla ja on jatkuvaa työtä.
Sytyke-hanke tuki Puumalan yhtenäiskoulun sisäoppilaitoshankkeen työtä auttamalla oppilaispaikkahakuun
liittyvien lomakkeiden tekemisessä.
Talvella herättiin siihen, että tietyt koululaiset ovat käyneet koulua koko yläluokkien ajan poikkeusajassa erilaisten rajoitusten ehdoilla. Se sai ilmaan heitetyn yhteisen ’kiukunpurkuprojektin’ liikkeelle.
➢ Koululaisten yhteisötaideteos ”Saimaa nousee mäelle”
• Sytyke -hanke haastoi Puumalan yhtenäiskoulun koronapatoumanpurkutalkoisiin.
• Tavoitteena oli jättää koronan aikana koulua käyneiden kädenjälki Puumalan katukuvaan ja nostaa ”Saimaa mäelle”
• Teosten osat sijoitetaan yritysten tonteille. Ne ovat siirrettäviä ja laajennettavia.
• Teoksen julkistettiin lasten kevätretkipäivänä 2.6.2022.
• Teos toteutettiin yhteistyössä Puumalan yhtenäiskoulun ja
AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa toimineen maakuntataiteilija Mari Liimataisen ohjauksella.
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4.5 Oppilaitosyhteistyö
Hankkeen käynnistyessä yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa painottui yleistiedotukseen ja kesätyöpaikoista tiedottamiseen valittujen oppilaitosten oppilaille. Viestinnän ohessa koottiin tietoa Puumalan ympärysseutujen oppilaitosten yhteyshenkilöistä ja mahdollisista yhteistyöhankkeista.
Lähiseudun oppilaitosten kanssa yhteistyö on keskittynyt keskinäiseen tiedonvaihtoon muutamien keskeisten
aiheiden merkeissä:
• Ohjaamo-toimintaan tutustuminen ja tiedonvälitys puolin ja toisin.
• Menossa olevien hankkeiden palvelut kehyskuntien toimijoille.
• Opintojen ohjauksessa käytössä olevien palveluiden hyödyntämismahdollisuudet Puumalassa ja 9. luokkalaisten kanssa.
• Oppilaitosten hankkeiden tarjoamat mahdollisuudet
Syyslukukaudella 2021 järjestettiin Esedun leipuriopiskelijoille Puumala-tutustumiskäynti. Ryhmä vieraili Haapasalon Hatsapurin leipomolla, lisäksi heille esiteltiin paikallisia asumisvaihtoehtoja ja Puumalan muita mahdollisuuksia.
XAMKin YES alueyhteyshenkilöiden kanssa yhdistettiin Etelä-Savon yrittäjyyskasvatuspolkutyö Sytyke-hankkeen työpajoihin ja viimeisessä pajassa esiteltiin paikallisen työn tuotoksia Etelä-Savon mallille tiedoksi.
Talvikaudella 2021-2022 oppilaitokset olivat suorapostitusten kohteena marraskuussa käynnistyneen kesätyöpaikkakampanjan yhteydessä. Oppilaitoksiin tehtiin postituksia useammassa aallossa. Lähiseutujen oppilaitosten lisäksi postitusta kohdistettiin niille paikkakunnille, joissa tiedettiin paikallisia nuoria opiskelevan ja
sinne, mitkä olivat sponsoroidun someviestinnän kohdepaikkakuntia. Lisäksi oppilaitosten opiskelijoita on tavoiteltu instagramissa oppilaitoskohtaisten #avulla.
Kevätkaudella 2022 huomattiin, että Sytyke-hankkeen näkyvyys vaikutti aktivoineen myös muita toimijoita.
Kun seudullisten toimijoille reuna-alueella oleva paikkakunta osoitti omilla toimilla aktivoituneensa mm. rekrykampanjan avulla, näkyvyyden seurauksena myös ammatilliset oppilaitokset sekä TE-palvelut ovat olivat yritysten kommenttien perusteella aikaisempaa aktiivisempia yrityskenttään päin.
Tämän seurauksena Puumalassa käynnistettiin rekrykampanjan tueksi Samiedun kanssa yhteistyö, jonka
myötä Puumalan kesätyöpaikoissa oli tarjolla myös kesäoppisopimusmahdollisuus. Sen myötä yrityksille oli
tarjolla oppilaitoksen tukea perehdytykseen ja kesätyöntekijä pystyi saamaan kesällä oppimansa näkyväksi
myös opintopisteiden muodossa.
Lisäksi käynnistettiin keskustelut Puumalan oman oppisopimusmallin kehittämisestä. Työ jatkuu hankkeen
jälkeen syyskaudella 2022.
Kevään 2022 työelämäpäivään kutsuttiin mukaan Esedun urapalveluiden edustaja kertomaan Foreammattiohjelmasta, jonka nuoret tulevat kohtaamaan jatko-opintojensa parissa. Nuorille haluttiin esitellä ohjelman
mahdollisuudet kesätyöpaikassa kertyvän osaamisen taltiointiin, jotta töiden hakeminen jatkossa olisi helpompaa.
Oppilaitosyhteistyömahdollisuudet olivat korona-ajan suurin kärsijä. Alussa toiveikkaina suunnitellut oppilaitoskäynnit ja muut kohtaamiset muuttuivat mahdottomiksi jatkuvasti muuttuvien rajoitusten aikana. Osaltaan tätä korvattiin yhteisen rekrykampanjan toimenpiteillä. Toisaalta yrityksissä tehtiin havainto, että paikkakunnan oma aktiivisuus oli huomattu sekä Mikkelin että Savonlinnan ammatillisissa oppilaitoksissa ja yrityksiä
kontaktoitiin aikaisempaa useammin.
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4.6 Muu yhteistyö
Lasten ja nuorten osallisuus yhdistetään herkästi kuntien nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toiminnaksi. Siksi hankkeen aikana luotiin myös useimpia Puumalan kunnan toimialoja ja paikallisia lapsia ja nuoria
yhdistäviä uusia toimintamalleja.
Kevätlukukaudella 2022 Puumalan kunta antoi nuorille selviä merkkejä siitä, että heitä on kyselyn kautta
kuultu. Nuoret kertoivat haluavansa hoitaa asioitaan sähköisten lomakkeiden avulla. Marraskuussa käynnistynyt rekrykampanja jatkui helmikuussa kolmannella lehti-ilmoituksella, jossa avattiin hakuun Puumalan kunnan
kautta haettavat nuorten työpaikat. Kotikuntastipendin haku toteutettiin samoin.
➢ Puumalan kunnan sähköinen työnhakulomake.
• Uusi käytäntö, vain sähköinen hakumahdollisuus.
• Haussa teknisen toimen, matkailun, päiväkodin, vanhuspalveluiden ja satamainfon työpaikat.
• Hakuaika 9.-28.2.2022.
• Hakukirje ja CV tuli liittää lomakkeeseen mukaan.
• Hakemuksista annettiin yleistä palautetta
9. lk:n työelämäpäivässä
➢ Puumalan kotikuntastipendin
sähköinen hakulomake otettiin käyttöön.
• Hakuaika 16.2-9.3.2022.
• Opiskelutodistukset tuli liittää mukaan.
• Hakutapa helpotti merkittävästi käsittelijöiden työtä.
Lasten osallisuuden kehittämisen yhteydessä esiin tulleet ajatukset kunnantalon avoimien ovien päivästä saivat lisäpotkua Puumalan lapsiystävällinen kunta -statukseen liittyvien kyselyjen yhteydessä. Lapsen vastaus
kysymykseen ”Puhutaanko lapsille ja nuorille tärkeistä asioista julkisesti ja pystyvätkö lapset / nuoret ottamaan osaa keskusteluun?” oli jäänyt Puumalan vapaa-aikasihteerin mielen päälle. ”Ei ehkä päästä ihan kunnantalolle asti, tuntuisi ehkä oudolta, kun ollaan vielä niin pieniä.” kuului vastaus.
Niinpä outo otettiin työn alle heti, kun julkisissa tiloissa liikkuminen uskottiin mahdolliseksi.
➢ Puumalan kunnantalon avoimet ovet koululaisille
• Ensimmäinen tapahtuma 12.5.2022
• Päivän tavoitteena on lisätä kunnan ja koululaisten välistä
tiedonkulkua sekä avata koululaisten silmiä uusille ammattivaihtoehdoille.
• Puumalan kaikki koululuokat pienimmistä suurimpaan tutustuivat kunnantalolla töitä tekeviin ihmisiin ja ammatteihin, heitä koskettaviin aiheisiin ja meneillään oleviin projekteihin.
• Avoimien ovien päivällä herätellään myös kunnan omaa väkeä ja päättäjiä. Kun tavoite on hyvä – lasten paras – vieläkin sortuu helposti kertomaan, kun pitäisi kysyä. Nyt on
mahdollisuus myös kuulla ja kuunnella lapsia.
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Koko kunnantalon henkilöstö oli mukana järjestelyissä työtilanteensa ja mahdollisuuksien mukaan. Myös
muut kunnantalolla työskentelevät avasivat ovensa. Päivän päätteeksi pidetyssä palautekeskustelussa huomattiin, että päivä toi kaivattua vaihtelua myös omaan arkeen. Lasten idearikkaus ja kiinnostavat kysymykset
yllättivät positiivisesti ja monet lapsille muualta tutut kasvot asettuivat nyt työnantajakehykseen.
Muihin Sytyke-hankkeen ja Puumalan kunnan uusiin yhteistyötapoihin kuului Mikkelin seudun työllisyyden
kuntakokeiluun liittyvä yhteistyö, jonka yhteyshenkilönä nuorisoyrityskehittäjä toimii.

Ks. Liitteet 461 - 463

5. Hankkeen organisaatio ja keskeiset yhteistyötahot
SYTYKE-hanke valmisteltiin Puumalan kunnan elinkeinokehityksen ja nuorisopalvelujen sekä paikkakunnan
yrittäjien yhteiseksi hankkeeksi. Nämä tahot olivat edustettuna kaikissa hankkeen keskeisissä toimenpiteissä.
Keskeisiä toimijoita hankkeessa olivat:
Nuorisoyrityskehittäjä vastasi hankkeen kulusta, toimenpiteiden edistämisestä ja hankkeen hallinnoinnista.
Hankkeeseen käytetty työpanos oli 75 % työajasta. Työhön kuului työllisyydenhoitoon liittyviä tehtäviä.
Puumalan nuoriso- ja liikuntapalvelut
Hanketyöntekijän lähityöyhteisönä sekä paikallisen nuorison ja nuorisotoiminnan asiantuntijoina toimivat
Puumalan nuoriso- ja liikuntapalveluiden henkilökunta.
Hankkeen ohjausryhmä ohjasi hankkeen työtä. Ensimmäisessä kokouksessaan käytiin hyvä hanketyöntekijää
evästänyt keskustelu ja jatkokokouksissa reagoitiin yrityskentältä nouseviin toiveisiin. Ohjausryhmä kokoontui
hankkeen aikana viisi kertaa:
10.2.2021
7.4.2021
14.9.2021
26.1.2022
22.5.2022

Hankkeen aloituskokous rahoittajien edustajien vetämänä.
Ohjausryhmän kokous 1: Hankkeen käynnistämiseen liittyvät asiat
Ohjausryhmän kokous 2: Käsiteltiin väliraportti ja maksatushakemus 1
Ohjausryhmän kokous 3: Käsiteltiin väliraportti ja maksatushakemus 2
Ohjausryhmän kokous 4: Käsiteltiin loppuraportti ja maksatushakemus 3

Hankkeen aikana keskeisiksi yhteistyötahoiksi osoittautuivat
Puumalan yhtenäiskoulun rehtori ja oppilaan ohjaaja toimivat koulun kanssa toteutettujen tapahtumien ja
toimenpiteiden yhteistyökumppaneina. Koulun loistavasta yhteistyöstä kertoo mm. se, että hankkeen työpajaan saatiin mukaan kaikki opettajat ja uusiin tapahtumiin osallistuivat kaikki koulun ikäluokat opettajineen.
Matkailutoimijoiden yritysryhmä ja sen vetäjä olivat kiinteät yhteistyökumppanit kesärekrykampanjan suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä. Määräaikaisen hankkeen ja vakiintuvan toiminnan kesken tehty työnjako
sujui hienosti ja toimintamallin toteuttaminen on jatkossakin helppoa yhdessä mainostoimiston kanssa.
Muut yhteistyötahot
Yhteistyön ja yhteydenpidon määrä vaihteli toimijoittain. Lista muista yhteistyökumppaneista löytyy liitteestä.

Ks. Liite 5.0
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6. Selvitys hankkeen toteutuneesta rahoituksesta ja kustannuksista
KUSTANNUKSET
Kustannusarvio
Henkilöstökustannukset
48 101 €
Ostopalvelut
2 805 €
Välilliset kustannukset
- Laskennallinen (flatrate 24 %)
11 554 €
Kustannukset yhteensä
62 500 €
RAHOITUS
Mokra
Kuntaraha
Näistä omarahoitusta
Rahoitus yhteensä

Rahoitussuunnitelma
50 000 €
12 500 €
12 500 €
62 500 €

TOT 02-06/21
12 563,06 €
0€

TOT 07-12/21
17 045,90 €
2 214,00

3 015,13 €
14 695,53 €

4 091,02 €
23 350,92 €

Haettu 1
12 462,56 €
3 115,64 €
3 115,64 €
15 578,19 €

Haetaan 2
18 680,73 €
4 670,18 €
4 670,18 €
23 350,92 €

TOT 01-05/22

Haetaan 3

Hankkeen päättyessä ei ollut käytettävissä kirjanpidon mukaisia tietoja hankkeen taloudesta. Hanke on toteutettu kustannusarvion raameissa. Maksatushakemus viimeistellään elokuun 2022 loppuun mennessä.
Rahoittajana toiminut Etelä-Savon maakuntaliitto on seurannut aktiivisesti hankkeen taloutta ja toteutusta.
Ensimmäisestä maksatushakemuksesta saatiin vuoden alussa lisäselvityspyyntö, johon vastattiin ja maksatus
toteutui hakemuksen mukaisesti. Toinen maksatushakemus valikoitui arvonnassa kesäkuussa 2022 pidettävän
hanketarkastuksen kohteeksi.
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7. Hankkeen tulokset ja vaikuttavuus
Määrälliset tavoitteet

Tavoite

TOTEUMA TOTEUMA TOTEUMA

TOTEUMA

02-06/21

07-12/21

01-05/22

YHTEENSÄ

Käynnistyvät kokeilut
Käynnistyvät kehitysprosessit
Osallistuneet / kontaktoidut yritykset
Osallistuneet / kontaktoidut nuoret 1)

5 kpl
5 kpl
50 kpl
50 kpl

2
0
5
24

2
2
22
28

2
3
13
112

6 kpl
5 kpl
40 kpl
164 kpl

Syntyneet työpaikat 2)
Syntyneet yritykset
Osallistuneet tutkimus- ja koulutusorg.

15 kpl
0 kpl
6 kpl

0
0
1

0
0
3

0
0
2

120 kpl
0 kpl
6 kpl

Huom! 1) Ei virallinen indikaattori | 2) Keväällä avoinna olleet työpaikat

Lukujen avaustietoja ________________________________________________________________________
Käynnistyneet kokeilut
1. Puumalan Työelämäpäivä
2. Puumalan matkailun etäperehdytyspaketti
3. Vuosittainen ideakilpailu koululaisille
4. Puumalan yhteinen rekrytointikampanja
5. Puumalan kunnantalon avoimet ovet
6. Koululaisten yhteisötaideprojekti yrityksille

2021 Tartu hetkeen, 2022 Syty Puumalasta
2021 Tervetuloa kesätöihin
2021 Ikioma Koti Puumalassa 2040
2021 Kaikkien aikojen KESÄ(työ)
2022 Avoimet ovet koululaisille 0-9. lk
2022 Saimaa nousee mäelle

Käynnistyvät kehitysprosessit
1. Puumalan yrittäjyyskasvatuspolku
2. Puumalan sähköiset hakulomakkeet
2022 Kesätyöhaku, 2022 Kotiseutustipendihaku
3. Vuosittainen teemaviikko:
2022 Puumalan yrittäjyysviikko (36)
4. Vuosittainen teemaviikko:
2021 Puumalan (lapsen oikeuksien) perheviikko (47)
5. Jatkokehitysaihiota
➢ Päiväkodin yrityskyläleikkikenttä
➢ Puumalan yrityskyläympäristö koulun sisätiloihin
➢ Kunta-yhdistys-toimijaryhmät yhteistyön kehittämishanke
Syntyneet työpaikat
Hanke ei synnytä uusia työpaikkoja, vaan yritykset. Hankkeen rekrytointikampanjan yhteydessä Puumalassa
täytettiin yli 120 työpaikkaa.
Osallistuneet tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
• 4H Puumala
• Esedu | Etelä-Savon ammattiopisto, Rinki-hanke ja Urapalvelut
• XAMK | XENTER | YES yrittäjyyskasvatusverkosto
• Etelä-Savon maakuntaliitto / Akku-hanke
• Ohjaamo Mikkeli
• Mikkelin seudun kuntakokeilu
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8. Hankkeen hyödynnettävät tulokset
Sytyke-hankkeen tuloksena Puumalan elinvoima-, koulu- ja yrittäjäyhteistyössä hyödynnettäväksi jää:
Viestinnässä käytettäväksi
• Syty Puumalasta -slogan ja tunnus sekä sloganin alla toimivat FB ja IG -tilit elinvoimaviestintää varten.
Puumalan kunnan ja Puumalan yhtenäiskoulun uusiksi yhteistyötavoiksi
• Kunnantalon avoimet ovet lapsille. Ensimmäinen toteutus järjestettiin 0-9. luokkalaisille 12.5.2022.
• Kunta tutuksi - TET-päivä tehtävissä, jotka liittyvät yrittäjyyteen ja kunnan elinvoimaan. Päivä on sisällytetty yrittäjyyskasvatuspolkuun.
Puumalan kunnan ja nuorten väliseksi yhteistyötavaksi
•
Sähköiset hakulomakkeet kunnan kesätyöpaikkojen ja kotikuntastipendin hakua varten. Lomakkeet toteutettiin LYYTI-ohjelmalla, joka mahdollistaa jatkossa myös sähköisen tiedotuksen.
Puumalan yritysten ja kunnan yhteistyöhön
Nuorten tavoittamiseen ja rekrytoinnissa hyödynnettäväksi ovat jatkossakin käytettävissä:
• Syty Puumalasta -viestintätapa.
• Yhteisen rekrykampanjan toteutusmalli.
Ensimmäinen testitoteutus oli ”Kaikkien aikojen KESÄ(työ)” -kampanja.
• Yhteisen rekrykampanjan markkinointimateriaalia.
• Sähköinen Puumala -perehdytyspaketti yritysten kesätyöntekijöille.
Puumalan yhtenäiskoulun, kunnan ja yritysten yhteistyötapojen edelleen kehittämiseksi
• Puumalan yrittäjyyskasvatuspolku -kuvaus.
• Yrittäjyyskasvatuspolun varrelle suunnitellut osatoimenpiteet ja toimenpidekokonaisuudet:
• Molemminpuolisten vierailumäärien merkittävä kasvu ja yhteistyössä toteutettavat teemaviikot:
o Teemavko 36 Puumalan yrittäjyysviikko
o 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 hyödyntämällä. Pilottina syksyllä 2021 toimi asumiseen ja rakentamiseen visioita hakenut ”Ikioma
koti 2040” Piirustuskilpailu 3.-6. luokille.
Jatkettava yhteisötaideteos, joka syntyy yksittäisten tekijöiden osien summasta. Teos laajenee taajaman
yrittäjien tonteille. Projektin ensiämmäinen vaihe oli ”Saimaa nousee mäelle” 2022.

Jatkokehitysaihioita koulun, kunnan elinkeinotoimen ja yhteistyökumppaneiden käyttöön
• Yrittäjyyskasvatuspolun varrella työskentelevien ammattiroolien päivitys
• Yrityskylä leikkikenttä päiväkodin pihalle. Kehitysyhteistyömahdollisuus kunnan, koulun, yritysten ja leikkivälinevalmistajan kanssa.
• Puumalan yrityskylä -toimintaympäristö koulun aulaan tai koulun sisätiloihin laajemmalle alueelle. Aina
valmis harjoittelupaikka on kehitysyhteistyömahdollisuus kunnan, koulun, yritysten sekä luovien alojen
toimijoiden kanssa
• Kunta-yhdistys-toimijaryhmät yhteistyön kehittämisidea.
Hankkeen jatkossa hyödynnettävistä tuloksista annettiin tietoisku Puumalan kunnan elinkeinotyöryhmälle
25.3.2022. Keskeisimpiä tuloksia on kuvattu tarkemmin liitteissä.

Ks. Liitteet 411 - 803
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9. Huomioitavaa ja jatkokehitystarpeita
Hankkeen toteutuksen ja loppuraportin käsittelyn yhteydessä kirjattiin ylös huomioita muiden hankkeiden suunnittelussa
ja toteutuksessa huomioitavaksi:
Hankkeiden toteuttamisesta poikkeusaikoina
Sytyke-hanke ajoittui kokonaisuudessaan korona-ajalle. Koululaisia ja koulun tiloja koskevat rajoitukset vaikuttivat hankkeen toteutukseen käytännön asioiden hankaluutena, mutta pitkittyneenä loppuvaiheessa myös osallistuvien ihmisten
kiireenä, väsymisenä ja sairastumisina. Monille yhteistyössä mukana olleille arjen normaaleissa tehtävissä olisi ollut tarpeeksi haastetta ilman hankkeiden vaatimaa huomiota. Vastaavan kriisitilan saa aikaan myös vaikka liian monilla meneillään olevilla hankkeilla tai riittävän rikkonaisilla työnkuvilla.
➢

Koronarajoitukset muuttuvat ilmoituksella, mutta ihmisille vuosien aikana kertynyt väsymys ei. Sekä koululla
että kunnassa on kiinnitettävä huomiota ’uuden normaalin’ rakentamiseen ja koronan aikana työyhteisöihin
syntyneiden tunnelmien purkuun.

➢

Suuressakin kehittämisinnossa on muistettava, että kehitetyt asiat on vietävä käytäntöön ja on voitava ’tarkkailla ja kuulostella’ niiden toteutumista arjessa. Valtakunnalliset uutiset opettajien tunnoista ovat hälyttäviä,
joten kouluille tarvitaan nyt ’opettajien työrauhan julistuksia.’

Viestinnästä
Hankkeilta edellytetään erillistä viestintäsuunnitelmaa, mutta Sytyke-hankkeessa sitä ei tehty. Viestintämahdollisuudet
tarkistettiin päivittäin osana uutisseurantaa ja sen hetken toimenpiteitä. Näin toimittiin, jotta oma silmä harjaantui muualta saatujen signaalien yhdistämiseen paikallisiin mahdollisuuksiin. Lisäksi haluttiin toimia sosiaalisessa mediassa nopealla ja rennolla otteella.
➢

Pienillä paikkakunnilla omien uutisten läpi saaminen on helppoa, mutta rahoittajan toivomien tietojen läpimeno
painetuissa medioissa on sattuman kauppaa.

Nuorten käyttämistä Puumalan viestinnässä ei onnistuttu lisäämään niin hyvin kuin toivottiin. Hankkeen aikana Puumalan kunta oli mukana myös kuntien yhteisessä #dino -hankkeessa. Sen toimesta paikallisia nuoria koulutettiin vertaisviestijöiksi. Heillä on taitoja, joita olisi voitu hyödyntää Puumalan yhteiseksi eduksi ja/tai juuri nuoria tavoittavan tiedon jaossa. Puumalan kunnan kesätyöpaikkoihin toivottiin lisättäväksi paikallisten viestijöiden kesätehtäviä, mutta tälle vuodelle se ei onnistunut.
➢

Paikallisten vertaisviestijöiden käyttöä on kehitettävä, jotta nuoret kohderyhmät tavoitetaan ja paikallisten ja
muualta tulevien kesätyöntekijöiden kohtaamiset lisääntyisivät. Jatketaan aiheen ylläpitoa, jotta tehtävät saataisiin tulevien kesien avoimiin paikkoihin joko omiksi tehtäviksi tai sisään jo olemassa olevien toimenkuviin.

➢

Huom! Halu tarjota uudenlaisia tehtäviä on nostettava esiin syksyllä budjetoinnin ja tammikuussa vuoden ensimmäisen johtoryhmän yhteydessä.

Yhteistyöstä nuorten ja nuorisopalveluiden kanssa
Kesätöissä tarvittavat passit ovat nuorille tärkeitä, siksi niiden järjestämistarve ja -toive esitettiin omalle kansalaisopistolle. Kursseja ei saatu, ennen kuin nuorisovaltuusto otti asiaan kantaa, jolloin keväälle 2022 saatiin hygienia- ja anniskelupassit kansalaisopiston järjestämänä.
➢

Koulutukset tarvitaan jatkossakin. Niitä voisi olla kahteen eri aikaan (syksy, kevät) ja kevään toteutus aikaisemmin kuin toukokuussa, jolloin koululaisilla on paljon kokeita ja muuta lisäohjelmaa. Koulutukset voidaan järjestää yhteistyössä oppilaitosten kanssa, jolloin osallistujia voidaan saada laajemmin.

➢

Viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa on sovittu, että vapaa-aikasihteeri esittää passikoulutusten mukaan ottamisesta kansalaisopiston 2022-2023 kauden kurssiohjelmaan. Hän ja etsivän nuorisotyön tekijä ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa nuorten kanssa, joten koulutustarpeen voi uskoa olevan luotettava ilman asian kierrättämistä kokouksissa.
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Yhteistyöstä Puumalan yhtenäiskoulun kanssa
Yrittäjyyskasvatuspolun kokonaisuus on kuvattu. Siihen liittyvät keskeiset toimet ja asiayhteydet on tiivistetty taulukoksi,
joka esittää taitoja kerryttäviä toimenpiteitä alimmilta luokilta ylöspäin. Yrittäjyyskasvatukseen kaikkien toimenpiteiden
käynnistys ja toteutusvastuu on tähän asti ollut koululla. Nyt liikkeelle panevien voimien rooleja on esitetty myös muille
toimijoille. Tämän tarkoituksena on lisätä yhteistyötä, ylläpitää muiden toimijoiden kiinnostusta omaa kasvatusrooliaan
kohtaan ja helpottaa koulun työpanosta.
➢

Huom!
Yrittäjyyskasvatuspolku on opettajien työn sisältöä eikä ensimmäistä versiota voi pitää hyväksyttynä, ennen kuin se on heidän
kanssa käsitelty syksyllä 2022. Tämä huomioidaan hankkeen tulosten tiedotuksessa. Polun tarkempi sisältö ei ole julkista tietoa, ennen kuin polkutyötä ohjannut rehtori niin päättää.

➢

Käynnistäjävastuista on sovittava eri tahoilla erikseen,
ennen kuin kokonaisuutta esitellään opettajille.

➢

On hyvä muistaa, ettei polku ei ole koskaan valmis. Se vaatii
päivitystä ja vastuiden tarkistamista säännöllisesti.

➢

Huom!
Käynnistäjävastuu ei aina tarkoita sitä, että käynnistäjä toteuttaa toimenpiteen. Käynnistäjän tärkein tehtävä
on varmistaa, että toimenpide toteutuu niin, että kaikilla mukana olevilla on edellytys hoitaa oma osansa kunnolla. Käynnistäjä kutsuu toteutukseen mukaan haluttavat ajoissa koolle, varmistaa että toteuttajat tekevät yhteisen aikataulun ja sitoutuvat siihen ja panostavat oman osuutensa suunnitteluun ja toteutukseen.

Oppilaitosyhteistyöstä
Syksyllä 2022 Puumalan oppilasasuntolaa esiteltiin leipomoalan opiskelijoille yritysvierailun yhteydessä. Tiloja on remontoitu talven aikana, eikä suunniteltu käyttö ala ensi lukukauden aikana.
➢

Tilojen hyödyntämistä ja hinnoittelua talvikauden opiskelijaharjoittelijoiden majoitukseen kannattaa selvittää.
Tämä tieto yhdistettynä paikallisiin harjoittelupaikkoihin auttaa oppilaitoksia Puumalan mahdollisuuksien tarjoamisessa ja helpottaa yrityksiä harjoittelijoiden saamisessa.

Muusta yhteistyöstä
Yrittäjyyskasvatuspolku sisältää ajatuksen monialaisesta yhteistyöstä koulun, kunnan, yrittäjien ja yhdistysten kesken.
Hankkeen aikana tuli selvästi esiin kunnan ja yhdistystoimijoiden välisten sopimusten sisältöjen ja sopimusaikojen kehittämistarve. Kunnan budjettiaikataulut, yhteistyökumppaneiden vuosikellot ja Puumalassa kaikkeen vaikuttavat matkailusesongit toimivat paikoin pahasti eri rytmeissä.
➢

Tilanne on nostanut esiin ajatuksen kunta-yhdistys-muu vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeesta, jolle harvaan asutun maaseudun sijainti ja saaristolaisuus mahdollistavat ennakkoluulottomienkin kokeilujen käynnistämisen. Tämä on tarpeen jo siksikin, että monet yhdistykset ovat ikärakenteesta johtuen tilanteessa, jossa tarvitaan isojakin uudistuksia. Kunnan näkökulmasta kehittämiseen olisi lähdettävä yhteistyökumppanin ja -tapojen
kehittämisenä, ei harrastuksen tukemisena.

Hankkeiden rekrytoinneista, hallinnoinnista ja toteutuksesta
Hankkeiden työntekijöiden rekrytointi on niiden onnistumisen kannalta keskeistä. Kunnan rekrytointeihin vaikuttavat samat tekijät kuin yrityksillä. Työsuhteiden pituus, työtuntien määrä, asunnon järjestyminen, työmatkakustannukset jne.
➢

Jos vaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole, hankkeita ei ole pakko käynnistää.

Sytyke-hankkeen työntekijän työpanos oli määritelty rahoitusta haettaessa 75 % työsuhteeksi. Se tarkoittaa osittaisten
palkkakustannuksen vuoksi osittaisen työpanoksen vuoksi pitkitettyä toteutusta, työnantajalta lisätyöjärjestelyjä ja ylimääräistä paperityötä projektityöntekijälle sekä kunnan kirjanpitoon osa-aikaisuuksien selvittelemiseksi.
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➢

Jatkossa olisi hyvä pyrkiä 100 % projektihenkilöstöön tai jo talossa olevan väen käyttämiseen osa-aikaisina hanketyöntekijöinä.

➢

Jos ja kun osa-aikaisia työntekijöitä käytetään, kunnan kirjapitoon olisi hyvä perustaa projektityöntekijöiden
palkkakirjanpitoa varten oma yhteinen tili, josta tehdään hankekohtaiset palkkakulujen siirtokirjaukset toteutuneiden työtuntien mukaisesti. Tili auttaa myös luottamushenkilöitä hahmottamaan kehittämistyön resurssit ja
hankerahoituksen hyödyt.

Kehittämishankkeet ovat erikseen kuvattuja tehtäväkokonaisuuksia, erillistehtäviä, mutta niiden toimenpiteet vaikuttavat useimmiten ainakin välillisesti useimpaan kunnan toimialaan.
➢

Jatkossa hankevalmistelujen käynnistämisestä olisi hyvä kertoa lyhyesti koko henkilöstölle esim. aamukahvipalaverien yhteydessä. Joka toimialalle kertyy yksittäisiä tarpeita ja huomioita, joita pystytään näin kytkemään uusiin hankkeisiin jo suunnitteluvaiheessa.

➢

Hankkeiden kaikkia toimialoja läpäisevää roolia olisi hyvä kehittää. Hankkeet tulisi nähdä samanlaisina kuin kuntien nuoriso- ja liikuntapalvelut. Ne eivät ole yhden toimialan alainen erillistoimija vaan kaikkia toimialoja läpäisevä asiakasrajapinta. Näin ajateltuna kehittämishankkeet suunniteltaisiin alusta pitäen eri tavalla.

➢

Hankkeiden vetäjiä helpottaisi kunnan yhtenäinen käytäntö luottamushenkilöiden hanketiedotuksesta. Vaikka
raportointia riittää, sisäisen viestinnän osalta sitä ei voi olla liikaa.

Hankkeen tuloksista
Kehittämishankkeiden toteutuneet tavoitteet ja toimenpiteet ovat vain osatotuus siitä, mitkä hankkeen todelliset tulokset
ovat. Nyt käynnistettiin asioita, joiden varsinaiset vaikutukset ja tulokset ovat nähtävissä vasta vuosien kuluttua. Jatkossa
tapahtuu se, mitä Puumalassa halutaan tapahtuvan.
➢

Kunnan elinkeinokehittäjä on perehtynyt hyvin hankkeessa nousseisiin ideoihin ja jalostanut niitä jo edelleen,
mutta yhden ihmisen varassa jatko ei voi olla. Sytyke-hankkeen tuloksia on esitelty kunnan elinkeinotyöryhmälle,
mutta erityisesti Puumalan yrittäjyysviikko, Lapsen oikeuksien viikko, koululaisten erilaiset retket ja molemminpuoliset yritysvierailut sekä Puumalan ideaniekka -kilpailu tarvitsevat kehittyäkseen laajemman tuen ja toteutuksista kiinnostuneiden joukon. Siksi toivon, että loppuraportin sisällöt kiinnostaisivat päättäjiä ja paikallisia yrittäjiä laajemminkin.

Puumalassa 31.5.2022

Tuija Valkeapää
nuorisoyrityskehittäjä
Puumalan kunta
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10. Ohjausryhmän lausunto
Ohjausryhmä on käsitellyt hankkeen loppuraportin kokouksessaan 25.5.2022 ja todennut hankkeen toteutuksesta loppuraporttiin liitettäväksi seuraavaa:
Projekti on onnistunut vastaamaan Puumalan omiin tarpeisiin. Pienessä kunnassa työkokemusta on mahdollista saada jo varhaisessa vaiheessa, toisin kuin suurilla kaupunkiseuduilla. Hankkeen aikana on kehitetty juuri
Puumalaan sopivia toimintatapoja, jotka sopivat jo työkokemusta keränneiden nuorten kanssa toimimiseen.
Projektin toteutus on ollut hämmästyttävän monipuolinen ja nyt on tehty Puumalassa uusia, konkreettisia asioita, joita on helppo jatkaa. Hankkeen tulokset eivät jää mappiin, vaan kantavat edelleen ja voivat tuottaa lisää kiinnostavia tuloksia.
Sytyke-hankkeen näkyvyys vaikuttaa aktivoineen myös muita toimijoita. Oppilaitokset ovat olleet selvästi aikaisempaa aktiivisempia yrityskenttään päin.
Nuorisovaltuuston edustaja totesi, että hankkeen koko toimintaa ei näe sen aikana. Hankkeen tulokset ovat
syntynyt kuin vaivihkaa ja yhteenveto tuo nyt esiin, kuinka paljon uusia asioita on tehty ja jää jatkumaan.

11. Allekirjoitus ja päiväys
Hankkeen ohjausryhmä on hyväksynyt hankkeen loppuraportin omalla lausunnollaan lisättynä Puumalassa
25.5.2022.

Hankkeen hallinnoijan puolesta, Puumalassa 31.5.2022

Niina Kuuva
kunnanjohtaja
Puumalan kunta

12. Hankeaineiston säilytys
Puumalan kunta | Kunnan arkisto | Keskustie 14 | 52200 Puumala
kunta@puumala.fi | 015 888 9500(vaihde)
Säilytystapa: sähköinen ja paperilla
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Viestintä

Liite 4.1

Sytyke-hankkeen sisällöstä ja tavoitteista kertova perustieto oli hankkeen ajan saatavilla
yhteydenottomahdollisuuksineen seuraavissa paikoissa:
Hankehallinnoijan nettisivuilla Puumala.fi - Työ ja yrittäjyys - SYTYKE-hanke
• Puumalan nuorisopalveluiden nettisivuilla PO1NT.fi - Puumala – SYTYKE
• Facebook-sivu ’Syty Puumalasta’ kaikkien kiinnostuneiden seurattavaksi
• Instagram-tili ’Syty Puumalasta’ kaikkien kiinnostuneiden seurattavaksi
Keskeisten paikallistoimijoiden tiedottamista
(Puumalan kunta, yrittäjät, Puumalan ja lähikuntien asukkaat)
19.2.2021
Henkilöstötiedote: Puumalan kunnan koko henkilöstö
24.2.2021
Tiedote Puumalan yrittäjille: Kaipaatko sytykkeitä?
22.2.2021
Lehdistötiedote: Puumala -lehti
1.3.2021
Lehdistötiedote: Länsi-Savo, Itä-Savo
1.4.2021
Tiedote kotikuntastipendiä hakeneille nuorille: Haluaisitko sytyttää oman roihusi?
18.10.2021
Tiedote Puumalan yrittäjille: Sytyke 3 – (Kesä)työvoimatarpeet puhuttavat
10.11.2021
Tilaisuus: Puumala-lehti: Piirustuskilpailun raati ja kilpailusta tiedottaminen
17.11.2021
Tiedote: Puumala-lehti: Puumalan nuorisokysely 15-29 vuotiaille
24.11.2021
Tiedote: Länsi-Savo, Itä-Savo: Puumalan kesätyöpaikat ovat haussa jo nyt
Muiden järjestämissä tilaisuuksissa esiteltiin hanketta ja sen ajankohtaisia asioita
30.9.2021
Matkailuseminaari, Sahanlahti Resort: hanke ja rekrykampanja
5.10.2021
Kunta & Yrittäjät valtuustoseminaari: hanke ja työllisyysasiat
23.11.2021
Puumalan yrittäjät ry:n syyskokous: hanke ja rekrykampanja
26.11.2021
Nuorisovaltuuston kokous: kyselyn tulokset ja kesätyöpaikat
8.12.2021
Puumalan kunnan tarkastuslautakunta: hanke ja työllisyysasiat
23.4.2022
Puumalan elinkeinotyöryhmän kokous: hyödynnettäväksi jäävät tulokset

20 osallistujaa
16 osallistujaa
16 osallistujaa
9 osallistujaa
5 osallistujaa
5 osallistujaa

Muita yhteistyökumppaneita ja kohderyhmiä tiedotettiin mm:
24.2.2021
Etelä-Savon yrittäjät ry:n uutiskirje
9.3.2021
Tiedote erä- ja luontoalan oppilaitoksiin: Sytyke 1 – Koe kesä Saimaalla!
6.4.2021
Tiedote 9. luokkalaisille: Sytyke 1 – Puumala on aina koti
7.5.2021
Tiedote tekstiilialan oppilaitoksiin: Sytyke 1 – Koe kesä Saimaalla!
25.5.2021
Tiedote Puumalan yrittäjille: Sytyke 2 – Keula kohti Puumalan huippukesää!
22.9.2021
Etelä-Savon yrittäjät ry:n uutiskirje
19.11.2021
Etelä-Savon yrittäjät ry:n uutiskirje
26.11.2021
Tiedote: Sytykkeitä nuorisovaltuustolle
30.11.2021
Tiedote: Sytyke TE-toimistoille
17.3.2022
’Kaikkien aikojen kesä(työ) + oppisopimusmahdollisuus -postitus oppilaitoksille
Hankkeen koordinoiman yrittäjien ja kunnan yhteisen rekrykampanjan viestintään kuuluivat mm.
24.11.2021
Puumala-lehti: ’Kaikkien aikojen kesä(työ) -ilmoitus
24.11.2021
’Kaikkien aikojen kesä(työ) -esite
26.11.2021
’Kaikkien aikojen kesä(työ) -esitteen suorapostitus kunnan nuorille
29.11.2021
’Kaikkien aikojen kesä(työ) -esitteen postitus oppilaitoksille ja TE-toimistoille
9.2.2022
Puumala-lehti: ’Kaikkien aikojen kesä(työ) -ilmoitus kunnan kesätyöpaikoista
17.3.2022
’Kaikkien aikojen kesä(työ) + oppisopimusmahdollisuus -postitus oppilaitoksille
sekä näitä tukeva some-viestintä Syty Puumalasta IG ja FB -tileillä. Rekryviestintää toteutettiin rinnakkain Puumalan matkailun ’Puumala – Saimaan kaunein’ ja visitpuumala -tilien kanssa.
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Hanke sai näkyvyyttä printtimediassa tiedotteiden ja tapahtumien yhteydessä.
3.3.2021
Puumala -lehti: Sytytetään kotiseuturakkautta
18.4.2021
Länsi-Savo: Puumala houkuttelee nuoria palaamaan
2.6.2021
Puumala-lehti: Kesätyöntekijältä odotetaan täsmällisyyttä ja aloitekykyä
17.11.2021
Puumala-lehti: Järvitaloja ja Heittotähtiä
24.11.2021
Puumala-lehti: Paikallislehti pitää pintansa nuorten tietolähteenä
4.12.2021
Länsi-Savo: Kilpailu kiristyy kesätyöpaikkamarkkinoilla
2.2.2022
Puumala-lehti: Työntekijöitä rekrytoidaan live-lähetysten avulla
16.3.2022
Puumala-lehti: Puumalalle oma oppisopimusmalli
25.5.2022
Puumala-lehti: Koululaisten avoimien ovien päivä kunnantalolla
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Yritysyhteistyö | Kesätyökampanja

Liite 4.2

Kaikkien aikojen KESÄ(työ) -kampanja suunniteltiin Sytyke-hankkeen ja Puumalan matkailuyritysten ryhmän vetäjän kanssa yhteistyönä. Puumalan nuorisokyselyn tuloksia hyödynnettiin kesätyökampanjan toteutuksessa. Kampanja käynnistettiin ke 24.11.2021 ja siihen kuului mm.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

yritysten avaamat rekry-osiot omille nettisivuille
www.visitpuumala.fi/rekry
Erillinen painettu esite, lähetä kaverille!
ke 24.11.2021 Ilmoitusliite Puumala-lehdessä
ke 22.12.2021 Muistutusilmoitus Puumala-lehdessä
ke 9.2.2022 Kunnan kesätyöpaikkailmoitus
Sponsoroitu some-kampanja 18-34 -vuotiaille sekä Facebookissa että Instagramissa useammassa aallossa.
Alueellisesti on painotettu Puumalan lähialueita 80 km säteellä. Lisäksi kohdennettuina ovat pääkaupunkiseutu ja muut kaupungit, joista alan väkeä
voidaan tavoittaa. Somedesantit työn tukena.
Kustannukset jaettiin tapauskohtaisesti.
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Hankkeen organisaatio ja keskeiset yhteistyökumppanit

Liite 5.0

Sytyke-hankkeen ohjausryhmä 2021-2022
_________________________________________________________________________________________
Yrittäjien edustajat
Puumalan yrittäjät ry, pj
K-market Apaja

Paula Okkola
Joni Mustonen

paula(at)okkola.fi
joni.mustonen(at)k-market.com

0500 259 378
015 4681140

Puumalan kunnan edustajat
Elinkeinokehittäjät
Vapaa-aikasihteeri
Nuorisovaltuuston edustaja1
Nuorisovaltuuston edustaja2
Kunnanhallituksen edustaja
Nuorisoyrityskehittäjä

Heikki Pietarinen ja
Virpi Tuovinen
Siiri Tarhonen
Maija Tuovinen
Laura Pitkonen
Tuija Valkeapää

Mirjami Laitinen, (at)puumala.fi
virpi.tuovinen(at)puumala.fi

050 465 7977
050 375 8569

laura.pitkonen(at)puumala.fi
tuija.valkeapaa(at)puumala.fi

0400 322 305
050 477 3389

anne.kokkonen(at)esavo.fi
niina.kuuva(at)puumala.fi

044 770 0512
050 375 8541

Lisäksi kokouksiin ovat osallistunut
Kehittämispäällikkö
Anne Kokkonen
Kunnanjohtaja
Niina Kuuva

Tärkeissä käänteissä menossa mukana olivat mm.
_________________________________________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puumalan yhtenäiskoulu
Puumalan yrittäjät
Xamk Mikkeli
4H Puumala
Neste Puumala
Puumala -Seura
Puumalan työpaja
Puumala LKV
FH Invest Oy
Puumala-lehti
Etelä-Savon yrittäjät ry
Etelä-Savon koulutus Oy

Rehtori Anni Riikka Leskinen, oppilaan ohjaaja Juha Pursiainen & opettajat
Ohjausryhmän puheenjohtaja Paula Okkola & mukana olleet yritykset
YES-alueyhteyshenkilöt Maisa Kantanen ja Piritta Parkkari
Toiminnanjohtaja Sirpa Lasaroff
yrittäjä Jari Ylinen
puheenjohtaja 2021 Hannu Koponen
Työpajan vetäjä Kaisaliisa Majuri & työpajan tiimi
Kiinteistönvälittäjä Tuula Kaajalahti
Toimitusjohtaja Mikko Viskari
Päätoimittaja Tiina Judén
Järjestöpäällikkö Mirja Hytönen
Uraohjaajat Jani Naukkarinen ja Jukka Siitonen

Sekä Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamat muut hankkeet:
• AKKU-hanke
Kulttuurikoordinaattori Taru Tähti ja maakuntataiteilija Mari Liimatainen
• Puumala kodiksi -hanke
Muuttoagentti Seija Paksu

Erityiskiitos hienosta yhteistyöstä!
_________________________________________________________________________________________
• Rekrykampanja - Jasu Mannonen, Saimaa Coop & Tiina Mäkinen, Mainospihlaja & Ilpo Korkolainen, Teroprint Oy
• Kunnantalon avoimet ovet koululaisille – Koko kunnantalon väki
• Koululaisten yhteisötaideprojekti – opettajat Kaisaliisa Majuri ja Leena Penttinen & Ahti Arilahti, Arilahti ky &
Keijo Montonen, Puumalan kunta

6 | 30

SYTYKE-HANKE (171/2020)

LOPPURAPORTTI

Lapsi voi olla vain kerran.
Kannattaa siis olla sitä koko ikänsä.
Sytyke syttyy,
kun ensimmäinen löytää
lapsekkaan kiinnostuksen ja innostuksen
uusia asioita kohtaan
ja alkaa kipinöimään.
Kipinän voi saada kuka tahansa
tekemällä oppien ja kokeillen,
projekteissa toimien, yhdessä ideoiden
ja yhteistyötä erilaisten kanssa tehden.

Siksi Puumalan yrittäjyyskasvatuspolun askeleet sopivat yhtä hyvin
niin Puumalan koululaisille, opettajille, yrittäjille
kuin kaikille (työ)elämässä oleville:

Leikin. Uskallan!
Autan. Kannustan!
Ratkon. Oivallan!
Keksin. Kokeilen!
Toimin. Tarjoan!
Yritän. Yllätän!
Johdan. Innostan!
Osaan. Noudatan!
Viestin. Vaikutan!
Toistan. Tuuletan!

P.S.
Oletko Sinä syttyjä, sytyttäjä tai sytyke?
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