
Myrskylän kunnan ja Myrskylän Yrittäjien

Vedä kotiinpäin –kampanja paikallisten yritysten 
toimintaedellytysten tukemiseksi 

koronatilanteessa



Kunnassa on auki 21.2. saakka yrittäjäkysely paikallisten yritysten toimintaedellytyksistä ja 
tulevaisuuden näkymistä, sekä toiveista kunnan toimenpiteiksi korona-ajan jälkeen. Kysely 
on osa kuntastrategian ”Elinvoima” -painopisteen tavoitteiden toimeenpanoa ja sen tämän 

vuoden tulostavoitetta, jonka mukaan toteutetaan "Yritysten laajennettu tuki koronan 
jälkihoitoon".

Vielä käynnissä olevan kyselyn vastaukset ovat osin jo ikävää luettavaa. 

Toimintaedellytykset ovat heikentyneet 33%:lla yrittäjistä paljon tai merkittävästi.

Niiden arvioidaan edelleen heikentyvän jonkin verran tai merkittävästi 34%:lla kuluvan 
vuoden aikana. Vastaajista 8% ei katso yrityksellään olevan edellytyksiä jatkaa (konkurssi). 

Jatkonäkymiä on 42%:lla tietyin edellytyksin.



Vedä kotiinpäin -kampanja

• Ajalla 22.2.-31.3.2021 mukaan ilmoittautuneissa paikallisissa yrityksissä yrityskokoon tai 
toimialaan katsomatta. Mukaan ilmoittautuneet yritykset listataan kampanjan julkistamisen 
yhteydessä ja yritykset voivat tulostaa esille tiloihinsa/lisäämään verkkosivuilleen kunnan 
pennilogon saateteksteineen (viimeinen sivu) osoituksena kampanjasta.

• Osallistujana paikallisten yritysten yksityisasiakkaat ja kotitaloudet. Kotitalouksien 
osallistujien määrää ei ole rajoitettu.

• Asiakas tallettaa kampanja-ajalla viisi (5) tai kymmenen (10) kuittia paikallisissa yrityksissä 
tekemistään asioinneista, jokainen kuitti eri yrityksestä.

• Jokaisen oston alaraja 5 eur/kuitti

• Kampanja-ajan jälkeen osallistujat ilmoittautuvat nimellään kunnanvirastoon 
kunta@myrskyla.fi, p. 019 510 850 tai asioimalla palvelupisteellä ja kertovat, osallistuvatko 5 
vai 10 kuitin ”kilpasarjaan”. Vain toiseen voi osallistua. Kaikki ilmoittautuneet osallistuvat 
kuitenkin yleissarjaan automaattisesti. Palkituksi voi tulla vain yhdessä sarjassa.

• Sarjat ja palkinnot:

• Voittaja arvotaan kategorioissa nimeltä. Arvotun voittajan tulee esittää voittoaan vastaan 
kuitit ennen palkinnon luovuttamista. Kilpailusta rajataan pois yrityksinä Sale, sekä tuotteina 
alkoholi ja tupakkatuotteet.

• Yrittäjät voivat käyttää normaaleja ja/tai tehostettuja markkinointikeinoja kampanja-aikana, 
jotta nimenomaan heille kohdistuisi ”kuitinmetsästäjien” ostoja.

• Kampanjalla tuetaan yhtäältä ostoja oman paikkakunnan yrityksissä ja toisaalta myös 
ostolahjakorttien arvo jää paikkakunnalle. Lisäksi kampanjalla nostetaan yrityksiä asiakkaiden 
tietoisuuteen, sillä 10 kuitin kerääminen vaatii laajaa ostojen keskittämistä paikkakunnalle.

5 kuitin kilpasarja
• 1. sijoittunut saa 150,00 eur
• 2. sijoittunut 100,00 eur ja
• 3. sijoittunut 75,00 eur ostolahjakortin paikallisiin, 

kampanjaan ilmoittautuneisiin yrityksiin

10 kuitin kilpasarja
• 1. sijoittunut saa 250,00 eur
• 2. sijoittunut 200,00 eur ja
• 3. sijoittunut 175,00 eur ostolahjakortin paikallisiin, 

kampanjaan ilmoittautuneisiin yrityksiin

Kaikki mukaan ilmoittautuneet osallistuvat automaattisesti yleissarjaan, jossa arvotaan yksi 50 eur ostolahjakortti.



Täällä vedetään kotiinpäin

- pistä kuitti talteen!

Olemme mukana Myrskylän kunnan ja yrittäjien 
kampanjassa 22.2.-31.3.2021 paikallisten yritysten 

tukemiseksi.

Kysy lisätietoa yrittäjältä!


