
Hei Yrittäjä, 
 

Uusi vuosi, uudet kujeet. Nyt on tarjolla näkyvyyttä ja tukea yrityksenne kehittymiseen ja rekrytoimiseen 

erityisesti sosiaalisessa mediassa. Lisäksi vuoden mittaan on luvassa sekä tapahtumia että koulutuksia 

yrittäjille. Niistä lisää tässä uutiskirjeessä.  

Olen Päivi Muurinen ja olen aloittanut Töihin maalle -hankkeessa. Olen luvannut laittaa itseni likoon, 

odotan sitä myös teiltä. Pitäkää kiinni hatuistanne. Tai oikeastaan heittäkää se olan yli ja hypätkää kyytiin. 

 

Töihin maalle 
 

Auranmaalla on tosiaan alkanut vuoden mittainen Töihin maalle -hanke, jossa tavoitteena on päivittää 

Auranmaan brändiä tähän päivään, luoda mahdollisuuksia yrityksien väliselle yhteistyölle sekä löytää 

työntekijöitä alueen yrityksiin. Hankkeessa mukana ovat Pöytyä, Aura, Koski Tl, Marttila ja Oripää. Hanketta 

vedän minä. Olen itsekin taustaltani yrittäjä ja erityisosaamistani on digitaalinen markkinointiviestintä. 

Hanke tuleekin vahvasti näkymään sosiaalisessa mediassa ja siihen yritys saa tukea hankkeen kautta.  

 

Hankkeen tavoitteet ovat: 

1. Saada työntekijöitä alueen yrityksiin 

2. Tuoda esille, millaista arki Auranmaalla on 

3. Luoda ajankohtainen kuva maaseudusta yleensä (kumota harhaluulo, ettei maalla olisi töitä) 

4. Tutustuttaa alueen yritykset toisiinsa 

5. Kouluttaa alueen yrittäjiä onnistuneeseen rekrytointiprosessiin 

 

Hankkeella on sosiaalisen median kanavat, jossa pääsee seuraamaan muiden alueen yrityksien ja ihmisten 

pöhinää sekä pysyy kärryillä hankkeen jokaisesta käänteestä. Ota siis seurantaan Facebookissa Töihin 

maalle, Instagramissa @toihinmaalle ja Tiktokissa @toihinmaalle. Sinne tulee myös joka kuukausi 

”Haetaan työntekijää”-osio, jonka alle voi helposti ja nopeasti jättää tiedoksi yrityksen rekrytointitarpeet ja 

jättää tiedot, mistä saa lisätietoa työpaikkaan liittyen.  

Ottakaa myös rohkeasti käyttöön hästäg #töihinmaalle, kun jaatte oman yrityksen Instagramissa kuvia ja 

videoita. Storyissä tägäämällä @toihinmaalle pystymme uudelleenjakamaan storyja myös hankkeen 

kanavassa. Jos nämä sosiaalisen median termit ja sen käyttö ylipäänsä on vierasta, niin ei hätää. Koulutusta 

sosiaalisen median käyttöön tullaan myös tekemään. Siitä lisätietoa myöhemmin.  

Tässä vaiheessa haetaan yrityksiä, joista tehdään videoita someen vuoden 2023 aikana. Videoista tulee 

hyväntuulisia, kiinnostavia ja työnkuvaa raottavaa. Tarkoituksena on, että tulen ”päiväksi töihin” ja tutustun 

kunkin yrityksen työhön yrityksen työntekijän tai työntekijöiden avustamana. Samalla työntekijä pääsee 

loistamaan omalla ammattitaidollaan ja kertomaan, miksi on töissä juuri kyseisessä yrityksessä. Lisätietoja 

voi kysyä sähköpostitse paivi.muurinen@poytya.fi . Kuvauksiin on hyvä varata vähintään neljä tuntia.  

Lisäksi kartoitamme, millaisia koulutus- ja rekrytointitarpeita yrityksissä on, jotta hanke pystyy parhaalla 

mahdollisella tavalla kohdentamaan viestinnän potentiaalisiin työnhakijoihin sekä suunnittelemaan 
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tarpeellista koulutusta. Lisätietoja rekrytointitarpeista voi lähettää sähköpostitse paivi.muurinen@poytya.fi 

tai minut voi rohkeasti kutsua myös paikanpäälle. Myös ajatuksia ja toiveita hankkeeseen liittyen otetaan 

mielellään vastaan. Elinvoima-asioihin liittyvissä kysymyksissä olkaa suoraa yhteydessä kunnanjohtaja Mika 

Jokeen (mika.joki@poytya.fi).  

 

Kesätyöntekijät 
 

Pöytyän työllistämispalvelut ja Pöytyän sekä Auran etsivä nuorisotyö järjestää tulevan talven aikana 

nuorille/nuorille aikuisille suunnatun kesätyökiertueen (vko 6-7) Pöytyän ja Auran kuntien alueilla.   

Kesätyökiertueella olisi tarkoituksena jakaa nuorille tietoa työnhakuun ja alueella oleviin kesätyöpaikkoihin 

liittyen. Tavoitteena on, että yritykset löytävät kesäksi työntekijöitä ja nuoret löytävät heille sopivaa työtä.  

Avoinna olevien kesätyömahdollisuuksien kartoittamiseksi on (Aura ja Pöytyä) yrityksille suunnattu kysely, 

jonka avulla kerätään tietoa nuorille / nuorille aikuisille sunnatuista kesätyöpaikoista.  

Kyselyn avulla kerätään myös tietoa paikallisten yritysten mahdollisuuksista tarjota nuorille aikuisille 

työkokeilupaikkoja, palkkatuettua työtä, työssäoppimispaikkoja sekä oppisopimuspaikkoja.  

Kyselyyn voi vastata torstaihin 2.2.2023 asti. 

Linkki kyselyyn: 

https://link.webropolsurveys.com/S/895BBEF4613C37E8 

 

Tulevia tapahtumia 
 

7.2.2023 klo 8-9.30 vuoden ensimmäiset yrittäjäkahvit. Tule kuulemaan lisää hankkeesta ja kertomaan 

myös omia toiveita ja näkemyksiä alueen ja yrityksien kehittymiseksi. Esimerkiksi voidaan sopia ja 

suunnitella kuvauspäivää yrityksessänne. Paikalla myös kunnanjohtaja Mika Joki tavattavissa, joka kertoo 

ajankohtaisista asioista Pöytyällä. Paikkana toimii Kyrön kunnantalo, osoite Kehityksentie 6, 21800 Kyrö.  

 

15.2.2023 tekniikan ja sote-alan rekrymessu Turun ammatti-instituutissa, Peltolan yksikössä. Töihin maalle 

-hanke on mukana tapahtumassa ja mukaan otetaan myös kaksi yrittäjää. Lisätietoa ja ilmoittautuminen 

sähköpostilla paivi.muurinen@poytya.fi . Myös kaikkien yrityksien rekrytarpeet otat mielelläni ylös, jotta 

voin vinkata messuilla potentiaaliselle työnhakijalle yhteystietonne.  

 

Maaliskuussa 2023 Pestuu-markkinat, jossa on mukana Pöytyä, Aura, Marttila, Koski Tl, Paimio, Kaarina ja 

Lieto. Työnhakijat kiertävät bussilla yrityksiä, jossa tarvetta työntekijöille on. Yritys pitää pienen 

hissipuheen, jonka jälkeen työstä kiinnostuneet jäävät heti keskustelemaan ja vaihtamaan yhteystietoja. 

Vierailuaika yrityksessä on noin puoli tuntia. Yrityksen esittelystä vastaa yritys itse. Ilmoittautumiset ja 

lisätietojen kyselyt 10.2.2023 mennessä sähköpostilla paivi.muurinen@poytya.fi . 
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17.3.2023 järjestetään myös tänä vuonna Auranmaan yrittäjäristeily. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet 

tulossa tällä viikolla. Seuraa Pöytyän kunnan tapahtumakalenteria.  

Nähdään kahvilla! 

 

 

 

Hyvää uutta vuotta 2023 toivoen, 

Päivi Muurinen 

Projektikoordinaattori 

Töihin maalle -hanke 

p. 040 6722 906 

paivi.muurinen@poytya.fi 
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