
 

 

Tule kesäsomettajaksi Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeeseen ajalle 1.6.–30.6.2022! 

 

Oletko innokas, idearikas ja sanavalmis nuori Sisä-Savon alueelta? Saatat olla etsimämme tyyppi Nuoret 

pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeen kesäsomettajaksi! Voit hakea tehtävää, jos olet 18–25-

vuotias ja asut Sisä-Savossa (Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) tai olet asunut alueella (esim. 

opiskelet nyt toisaalla). Edellytämme sinulta Instagramin käyttötaitoa, vastuullista asennetta sekä hyviä 

vuorovaikutustaitoja. Työ sisältää matkustamista seutukunnan sisällä, joten sinulla on oltava ajokortti sekä 

auto käytettävissäsi. Työtehtäviin tarvitset oman älypuhelimen. 

Tehtävään valitaan yksi nuori kuukaudeksi ajalle 1.6-30.6.2022. Työaika on 6 h / päivä, mutta töiden 

ajoittuminen ja päivittäiset tunnit ovat sovittavissa (viikoittainen työaika on 30 h). Palkkaus: 1 100 € / kk. 

Työtehtävät: sometus, sisältäen mm. Sisä-Savoa koskevien myönteisten kuvien ja videoiden julkaisemisen 

Instagramissa, ja julkaisuihin liittyvien tekstien kirjoittaminen. Tehtävänäsi on kertoa muille nuorille Sisä-

Savosta mikä on kiinnostavaa, mitä tehdä, mitä ja missä tapahtuu jne. 

Sijoittuminen/työpiste: Sisä-Savossa 

 

Miten hakea kesäsomettajaksi? 

- kuvaa lyhyt video, jolla osoitat, että sinulta löytyy tarvittavat taidot kesäsomettajan tehtävään. Kuvaa 
esittely itsestäsi ja jostain muusta aiheesta. Kerro videolla myös miksi juuri sinä olisit sopiva 
kesäsomettajaksi. 

- Liitä videon oheen yhteystietosi (puhelinnumero ja sähköposti). 
- Toimita video projektipäällikkö Heta Santamäelle sähköpostitse tai hankeavustaja Annika Remekselle 

Whatsappin kautta maanantaihin 23.5.2022 mennessä. 
- Valinnat tehdään videoiden ja hakemusten perusteella yhteistyössä SavoGrow:n kanssa tiistaihin 

24.5.2022 mennessä. Tarvittaessa haastattelemme hakijoita. 

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeen tarkoituksena on kartoittaa nuorten käsityksiä 

Pohjois-Savosta, sen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Lisäksi hankkeessa pyritään tunnistamaan ja 

kehittämään nuorten kanssa matalankynnyksen toimintoja nuorten äänen esille saamiseksi. Hankkeen 

tavoitteena on edistää nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea alueen 

vetovoimaisuuden parantamista, siten että Pohjois-Savo pystyisi paremmin vastaamaan nuorten tarpeita ja 

odotuksia. Hankkeen toimiaika on 27.7.20-31.8.2022. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sosiaalirahasto 

sekä Pohjois-Savon kehittämisrahasto.  

 

Lisätietoja ja hakuvideoiden toimittaminen sähköpostitse: 

Projektipäällikkö Heta Santamäki, 044 714 2630, heta.santamaki (a) pohjois-savo.fi 

 

Hakuvideon toimittaminen WhatsAppin kautta: 

Hankeavustaja Annika Remes, 044 714 2602 

 

 


