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Pöytyällä #kesäkoti2020-kampanjasta rohkaisevia tuloksia – kesäkotiasukas Antti 

muuttaa maalle pysyvästi 

 

 

Varsinaissuomalainen Pöytyän kunta käynnisti 1.6.2020 elämyksellisen #kesäkoti2020-kampanjan, 

jossa haluttiin tarjota mahdollisuus muuttaa maalle edullisesti yhden kuukauden ajaksi (heinä-elo-

syyskuu). Kymmenen päivän hakuajan puitteissa hakemuksia kertyi kaikkiaan 136 kpl ja maalla 

asumisen koejaksoon ilmoittautui kaikkiaan 254 henkilöä. Tämä on 3 prosenttia kunnan 

kokonaisväestön määrästä.  

Kampanjan pääajatus tarjota mahdollisuutta kokeilla maaseudulla asumista yhden kuukauden ajan 

herätti laajaa kiinnostusta. Moni hakija kertoi hakemuksessaan kaivanneensa irtiottoa, vaihtelua 

korona-arjen keskelle sekä tarttuneensa mahdollisuuteen toteuttaa haaveensa maalla asumisesta. 

Hakemuksista suurin osa saapui suurista kaupungeista (esim. Helsinki, Vantaa, Turku, Espoo, 

Tampere, Oulu, Jyväskylä, Joensuu, Jämsä, Porvoo, Hämeenlinna, Hyvinkää, Lahti) sekä 

muutama hakemus saapui ulkomailta. Yksinasuvilta saapui hakemuksia 67 kpl (49 %), perheiltä 35 

kpl (26 %), pariskunnilta 31 kpl (23 %) ja kaveriporukoilta 3 kpl (2 %). 62 hakijalla maalle olisi 

muuttamassa myös lemmikki/lemmikit. Heinäkuulle haki 63 %, elokuulle 53 % ja syyskuulle 35 %.  

Osana #kesäkoti2020-kampanjaa on hakijoiden mahdollisuus tutustua kolmeen pöytyäläiseen 

yritykseen. Kampanjassa on ollut mukana 25 paikallista yritystä, joista jokaiseen haluttiin päästä 

tutustumaan.  

Kaiken kaikkiaan Pöytyällä on ollut kesän 2020 aikana 58 kesäkotiasukasta.  

 

Kesäkotiasukas muuttaa pysyvästi maalle 

Kampanjan ollessa vielä kesken meillä on ilouutinen. Kesäkotiasukas 31-vuotias Antti oli 

pidempään ajatellut maaseutumaisempaa asumismuotoa, pientä edullista rivitaloa tai omakotitaloa. 

Hän oli katsellut nykyisen asuinkaupunkinsa Kaarinan sijasta myös Paimiota, Lietoa ja Auraa plus 

muita Turun seutukuntia. Antin sanoin Pöytyä onnistui kampanjallaan, sillä muutoin hän ei olisi tätä 

paikkakuntaa osannut ajatella vaihtoehdoksi. Nyt olemme saaneet tiedon, että Antista tulee 



ensimmäinen kesäkotiasukas, joka muuttaa pysyvästi Pöytyälle. Toivotamme Antin ja muut uudet 

pöytyäläiset lämpimästi tervetulleiksi kuntaan.  

Antin ja muiden kesäkotiasukkaiden kokemuksista pääsee lukemaan osoitteessa  

https://www.poytya.fi/kesakoti/ 

Kunnassa olemme uskoneet, että uudenlaisella idealla maaseutuasumisen markkinoinnilla on 

kysyntää. Kampanja on osoittanut tämän käytännössä. Maaseutuasumisen markkinointikonsepti 

on monistettavissa mihin tahansa kuntaan.  

Kerromme mielellämme lisää kampanjasta. Kesäkotikampanja 2020 päättymisen jälkeen teemme 

kyselytutkimuksen kesäkotiasukkaille, jonka tuloksista tulemme kertomaan syksyn aikana.  
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Lisätietoja #Kesäkoti2020-kampanjasta sekä haastattelupyynnöt kesäkotiasukas Antille:  

 

Anu Helin   Jussi Heinonen  

kunnanjohtaja   vt. elinvoimajohtaja  

Pöytyän kunta   Pöytyän kunta 

p. 040 672 2900  p. 040 672 3047  

anu.helin@poytya.fi  jussi.heinonen@poytya.fi  

#Kesäkoti2020 kampanja tiivistetysti 

• Kuka voi hakea mukaan?  

Jokainen yli 18-vuotias muu kuin pöytyäläinen. Etsimme yksinasuvia, pariskuntia, kaveriporukoita, perheitä, senioreita, jotka olisivat valmiita 

kokeilemaan kuukauden ajan, miltä maaseudulla asuminen tuntuu. Parhaimmassa tapauksessa kipinä pidempiaikaisestakin asumisesta luonnon 

äärellä kirkastuu. 

• Ajankohta, asumisen kesto ja hinta 

1.7.-30.9.2020 välisenä aikana. Kuukauden ajaksi per asukas/pariskunta/perhe. Asuminen maksaa vain 200 euroa kuukaudessa. 

• Kotipesän lähettiläisyys 

Kesäkotikampanjaan valittu asukas sitoutuu kertomaan maaseudulla asumisen kokemuksistaan kunnan internetsivulla julkaistavassa blogissa ja 

somekanavissa. Päivitykset tehdään jokaisen kesäasumisviikon lopuksi.  

• Elinkeinoelämään tutustuminen 

Tiesitkö, että Pöytyällä toimii yli 500 eri alan yritystä?  

Kuukauden aikana saat mahdollisuuden tutustua Pöytyällä toimiviin yrityksiin. Parhaimmillaan työ ja tekijät voivat kohdata! Kesäasukas vierailee 

kolmessa valitsemassaan paikkakunnan yrityksessä. 
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