
Hyvä pohjoissavolainen maanviljelijä / maaseutuyrittäjä! 
 
Nuoret Duuniin on Lähde- hankkeen yhteistyössä Savon Sanomien, Savon Yrittäjien, Kuopion kauppakamarin, 
Pohjois- Savon MTK:n ja lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttama maakunnallinen 17- 29- 
vuotiaiden nuorten työllistämiskampanja. Kampanjalla edistetään nuorten työllistymistä avoimille työmarkkinoille 
Pohjois- Savossa ja tehdään läpinäkyväksi yritysten yhteiskunnallisesti arvokas työ eli työllistäminen. Kampanjan 
tavoite on ollut 1000 työllistynyttä nuorta vuonna 2013 ja saavutimme sen etuajassa 4.9. Kampanjamittari näyttää  
nyt 19.9. lukemaa 1060.   
 
Pääsimme yhteen tavoitteeseen mutta emme kuitenkaan maaliin. Pidetään tahtotila korkealla ja laitetaan nuoret 
duuniin myös loppuvuonna. 
 
Kampanjaan pääsee mukaan jos olet työllistänyt aiemmin tänä vuonna tai tulet työllistämään myöhemmin syksyllä 
yhden tai useamman nuoren vähintään kahdeksi kuukaudeksi normaaliin tes:n mukaiseen palkkasuhteeseen. 
Kampanjaan voi siis ilmoittaa myös takautuvasti kaikki vuoden 2013 aikana tapahtuneet 17-29-vuotiaisiin nuoriin 
kohdentuneet aiemmin kampanjaan ilmoittamattomat rekrytoinnit. 
 
Kaikki nuoria työllistänee yritykset saavat myönteistä paikkakuntakohtaisesti eriteltyä näkyvyyttä Savon 
Sanomissa. Tavallinen nuorten työllistäminen riittää. Listaamme nuoria työllistäneet yritykset Savon 
Sanomissa kolmen viikon välein omissa kampanjailmoituksissamme, minkä lisäksi Savon Sanomien 
taloustoimitus seuraa kampanjan etenemistä säännöllisesti aivan vuoden loppuun saakka tehden juttuja niin 
isoista kuin pienistäkin kampanjayrityksistä. Yrityksille kampanjaan osallistuminen on maksutonta. 
 
Kampanjaan liitytään palkkaamalla nuori/ nuoria ja ilmoittamalla siitä sähköisesti kampanjasivustolla. Yritys voi 
rekrytoida nuoret työntekijät kahdella eri tavalla eli käyttäen omia rekrytointiväyliä (yleisin) tai kampanjan työpörssiä. 
Työpörssi on kohtaamispaikka, jossa pohjoissavolaiset työnantajat ja nuoret työnhakijat kohtaavat toisensa. 
 

1) Jos rekrytoit käyttäen pelkästään omia väyliäsi, pääset mukaan kampanjaan ilmoittamalla kaikki tänä vuonna 
rekrytoidut nuoret, jotka ovat työllistyneet yritykseesi vähintään kahdeksi kuukaudeksi osoitteessa 

http://www.nuoretduuniin.fi/fi/tyonantajat/ilmoita-tyollistamisesta. Ilmoituksesi on välttämätön, jotta osaamme 
noteerata työllistämisesi Savon Sanomien kampanjailmoituksessa kolmen viikon aikana. 

2) Työpörssiin voit jättää oman työpaikkailmoituksesi osoitteessa 
http://www.nuoretduuniin.fi/fi/tyonantajat/ilmoittaudu-tyoporssiin/ . Työpörssissä on tälläkin hetkellä paljon 
nuoria työnhakijoita lähes jokaisesta pohjoissavolaisesta kunnasta. He ovat ilmaisseet oman aktiivisuutensa 
työllistyäkseen johonkin yritykseen ja ottavat mielellään sinuun yhteyttä valitsemallasi tavalla. Voit myös itse 
ottaa yhteyttä työpörssissä oleviin nuoriin työnhakijoihin. 

Myös työpörssirekrytoinnin jälkeen muista aina ilmoittaa tapahtuneesta työllistämisestä osoitteessa 
http://www.nuoretduuniin.fi/fi/tyonantajat/ilmoita-tyollistamisesta , niin noteeraamme työllistämisesi Savon Sanomissa 
kolmen viikon aikana. 

Työllistäessäsi ammattiin valmistuneen nuoren kannattaa huomioida Sanssi- kortin tuoma mahdollisuus saada 
taloudellista tukea 700 euroa/ kuukaukausi jopa 10 kuukauden ajan. Lisätietoa osoitteessa www.sanssi.fi 
 
Kampanja toimii osoitteessa www.nuoretduuniin.fi , josta löytyy kaikki kampanjaan liittyvä keskeinen tieto. Sivustolla 
on kohta ”Työnantajille”, johon on koottu erityisesti työnantajille tarkoitetut oleelliset asiat. 
 
Voit myös halutessasi ottaa yhteyttä osoitteisiin 
panu.hiekkala@siilinjarvi.fi , 044- 740 1167 tai pirjo.boos@siilinjarvi.fi, 044- 740 1162 sekä nuoretduuniin@siilinjarvi.fi 
 
Nuoret Duuniin- kampanjan puolesta! 
 
Panu Hiekkala 
projektipäällikkö 
044 740 1167 
panu.hiekkala@siilinjarvi.fi 
Siilinjärven kunta 
Lähde- hanke 
Yrityskeskus Innocum, S1 
Isoharjantie 6 
71800 Siilinjärvi 

 

Löydät meidät myös Facebookista ja Twitteristä: Fb: Lähde – hanke, Twitter: #lahdehanke  

 

 


