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SYTYKE-hanke valmisteltiin ja toteutettiin Puumalan kunnan 
elinkeinokehityksen ja nuorisopalvelujen sekä paikkakun-
nan yrittäjien yhteisenä hankkeena. Hankkeen taustalla oli 
halu parantaa yrittäjien työvoimatilannetta ja yritysten ke-
hittämisvalmiuksia sekä auttaa yritysten koronakriisistä sel-
viytymistä.  
 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää nuorille sujuva jatkumo 
koulun, jatko-opintojen, työllistymiseen ja yrittäjyyden vä-
lille. 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 toteutuk-
sessa painotettiin hankkeen tavoitteita taustoittavia ja valmiste-
levia kokeiluja ja projekteja. Niitä jatkamalla yritykset saavat jat-
kossa Puumalaan ideointiin ja kehittämiseen valmiimpia paikalli-
sia nuoria kesätyöntekijöitä.  
 
Toimenpiteet sisälsivät viestintää, pienimuotoisia kyselyitä, info- 
ja koulutustilaisuuksia, työpajoja sekä uusien toimintamallien ja 
sähköisten palveluiden kehittämistä ja testausta.  
 

Käännä! 
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Hankkeen tuloksena Puumalan elin-
voima- koulu- ja yrittäjäyhteistyössä 
hyödynnettäväksi jää viestintäaineis-
toa, uusia toimintamalleja, testattuja 
tapahtumia ja kilpailuja, yrittäjyys-
kasvatusta tukevan polun kuvaus 
sekä sen sisään esitettyjä uusia tee-
maviikko- ja toimenpidekokonai-
suuksia. Hankkeen tuloksia päästään 
hyödyntämään kaikkien hankkee-
seen osallistuneiden välisessä yhteis-
työssä.  
 
Syty Puumalasta -kehotus kajahtaa 
Puumalasta jatkossakin. Slogan, tun-
nus ja sloganin alla toimivat someka-
navat sekä nyt toteutettu yhteinen 
”Kaikkien aikojen KESÄ(työ)” -kesä-
rekrykampanja ovat käytettävissä.  
Puumalan yrittäjyyskasvatuspolku 
keräsi yhteen jo aikaisemmin tehdyt 
toimet ja täydensi polkua paikalli-
sista tarpeista käsin. 
 
Jatkossa Puumalassa koulunsa käyvä 
huomaa polkunsa varrella enemmän 
yrittäjien tapaamisia, uusia vuosit-
tain toteutettavia teemaviikkoja, 
työelämään valmistavia päiviä, uu-
den TET-päivän, paikallisista aiheista 
järjestettävät ideakilpailut sekä yh-
teistyössä järjestettävät entiset ja 
uudet yrittäjyyskoulutukset.   
 
Yrittäjyyskasvatuspolku lisää myös 
koulun ja kunnan eri toimialojen yh-
teistyötä. Yhdessä toteutettavat yrit-
täjyyden- ja lapsen oikeuksien tee-
maviikot, erilliset kunnan töihin tu-
tustuttavat TET-päivät ja kunnanta-
lon avoimien ovien päivä lisäävät 
molemminpuolista tuntemusta. Yh-
teisten tapahtumien ja kilpailujen 
myötä lasten osallisuus eri toimialo-
jen ideaniekkoina lisääntyy.  
 
 
 

Paikallisten nuorten ja kunnan välinen tiedonkulku helpottuu. Ke-
sätyöpaikkojen ja kotiseutustipendin hakuun luodut sähköiset lo-
makkeet helpottavat jatkossa myös tiedotusta.  
Yritysten työtä helpottaa toteutetun rekrytointimallin jatkami-
nen, paikallisnuorten työelämävalmiuksia kehittävät tapahtumat 
ja koulutuspäivät sekä perehdytyksen avuksi luotu etäperehdy-
tyspaketti.  
 
Hanke esitti myös jatkokehitysajatuksia, joilla voidaan lisätä yrit-
täjyyskasvatuksen monipuolisuutta lasten kouluympäristössä 
sisä- ja ulkotiloissa. Lisäksi nostettiin esiin kunnan, yhdistysten ja 
neljännen sektorin yhteistyön kehittämisidea, joka lisäisi pitkän 
aikavälin toimintaedellytyksiä.   
 
Hankeorganisaatio koostui projektityöntekijästä, lähityöyhtei-
sönä toimineista Puumalan nuorisopalvelujen työntekijöistä ja 
ohjausryhmästä, joka kokoontui hankkeen aikana viisi kertaa. Li-
säksi toimenpiteissä oli mukana koululais-, opiskelija- yritys- ja 
opettajaryhmiä. Myös koko kunnantalon henkilöstö ja kunnan 
palveluita yhteistyössä tuottava monialainen työryhmä osallistui-
vat uusien tapahtumien valmisteluun.  
 
Ohjausryhmä totesi lausunnossaan, että projekti onnistui vastaa-
maan Puumalan omiin tarpeisiin. Projektin toteutus on ollut häm-
mästyttävän monipuolinen, sen aikana on kehitetty juuri Puuma-
laan sopivia ja konkreettisia toimenpiteitä, joita on helppo jatkaa. 
Nuorisovaltuuston edustaja totesi, ettei toiminnan laajuus hah-
motu 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 toteu-
tuksesta vastasi hankkeen hallinnoija, Puumalan kunta. Projektin 
toteutusta veti nuorisoyrityskehittäjä Tuija Valkeapää. Hanketta 
rahoittivat Etelä-Savon maakuntaliitto (maakunnan omaehtoisen 
kehittämisen määräraha) ja Puumalan kunta. Hankkeen budjetti 
oli 62.500 €.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


