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Kesätyökampanjan soittorunko
Muokkaa mallia omaan kesätyökampanjaasi sopivaksi.

[Oma nimi xxxx-paikasta], hei! Soitan Kesäduunaa-kampanjasta, jota tehdään yhteistyössä 
mm. [yhteistyötahojen] kanssa. Olemme käynnistämässä kampanjaa ja kartoittamassa
yrityksiä, jotka voisivat olla kiinnostuneita lähtemään mukaan.

Kuulostaako Kesäduunaa-kampanja teille tutulta? 

Mikäli kampanja tuttu: 

Hieno juttu/Kiva kuulla, voisin vielä lyhyesti kerrata, että tarkoituksena on tosiaan etsiä 
yrityksiä [kerro, miltä alueelta], jotka olisivat kiinnostuneita työllistämään mahdollisim-
man monta nuorta kesällä [vuosiluku]. Erityisesti kampanjalla halutaan lisätä alaikäisten 
mahdollisuuksia saada kesätyökokemusta. Tavoitteena olisi, että yritys työllistäisi nuoren 
vähintään 2 viikoksi tulevalle kesälle.

Mikäli kampanja ei tuttu:

Kesäduunaa-kampanjan tavoitteena on etsiä yrityksiä [kerro, miltä alueelta], jotka olisivat 
kiinnostuneita työllistämään mahdollisimman monta 15–29-vuotiasta nuorta kesällä 
[vuosiluku]. Erityisesti haluamme löytää työtehtäviä, jotka sopisivat alaikäisille, koska 
heille työllistyminen on erityisen vaikeaa. Tavoitteena olisi, että yritys työllistäisi nuoren 
vähintään 2 viikoksi tulevalle kesälle. Yritykset voivat maksuttomasti ilmoittaa kesätyöpai-
kan kampanjaan ja kampanja hoitaa kohdennetun tiedottamisen joukolle aktiivisia nuoria 
yrityksen puolesta. Lisäksi kampanjan kautta tarjotaan apua ja tukea niin yrityksille kuin 
nuorille kesätöihin liittyvissä kysymyksissä.

Esittelyn jälkeen kysytään suoraan:

Me olemme nyt siis lähteneet kartoittamaan, että olisiko teillä mahdollisesti tarvetta 
palkata kesätyöntekijöitä tulevana kesänä.
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Mikäli vastaus on kyllä:

Hieno juttu. Kampanjan kautta voi tosiaan suoraan maksuttomasti ilmoittaa kesätyönteki-
jätarpeesta ja avoimet kesätyöpaikat ilmoitetaan kampanjan nettisivuilla, jonne ohjaamme 
nuoria. Olisitteko kiinnostuneita täyttämään/Olisiko teillä mahdollisuutta täyttää tämä 
ilmoitus minun avustuksellani nyt heti?

Mikäli vastaus on kyllä: Täytetään yhdessä tarvittavat tiedot lomakkeelle, esim. Lyytiin. 

[Tähän lomakkeen osoite]

Kun tiedot ovat lomakkeella:

Noin eli nyt kaikki kesätyöpaikkaa koskevat tiedot on syötetty järjestelmään, ja laitamme 
ilmoituksen avoimesta työpaikasta pian kampanjan nettisivuille esille. Kampanja on muka-
na monissa nuorille suunnatuissa tapahtumissa, joissa voimme mainostaa tehtäviä. Voitte 
jäädä nyt odottamaan yhteydenottoja nuorilta työhön liittyen.

Laitamme teille vielä vahvistussähköpostin tästä, jossa on lisätietoa itse kampanjasta ja 
lisäksi vielä kampanjan yhteyshenkilön yhteystiedot. Voitte olla häneen yhteydessä lisätie-
tojen ja mahdollisten muutosten osalta.

Heräsikö teillä tässä kohtaa vielä jotain kysymyksiä?

Lopuksi:

Kiitos ajastanne ja mahtavaa, että lähditte mukaan kampanjaan. Mukavaa päivänjatkoa, 
hei!

Mikäli vastaus on ei/en osaa sanoa kesätyöntekijä tarpeeseen:

Kampanjan kautta on tosiaan mahdollista maksuttomasti ilmoittaa kesätyöntekijätarpeesta 
kampanjan nettisivuilla, jonne ohjaamme nuoria etsimään työpaikkoja ja autamme työn 
haussa. Sopisiko, jos lähettäisin teille vielä sähköpostia, jossa tästä mahdollisuudesta on 
kerrottu enemmän ja mukana on myös ilmoittaumislinkki, johon tarvittavat tiedot työn 
osalta täytetään? Näin voitte käydä täyttämässä tiedot, kun teillä on paremmin aikaa. 
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Mikäli vastaus sähköpostin lähettämiseen on kyllä:

Kysy sähköpostiosoite.

Hieno juttu, laitamme teille vielä lisätietoa tästä tulemaan. Näin voitte tutustua kampan-
jaan ihan rauhassa ja mikäli kysymyksiä herää, niin voitte olla yhteydessä kampanjan 
yhteyshenkilöön, jonka tiedot ovat mukana sähköpostissa. Kiitos ajastanne tässä vaiheessa 
ja toivottavasti saamme teidät mukaan työllistämään nuoria tulevana kesänä. 

Mikäli vastaus s-postin lähettämiseen on ei:

Selvä juttu/Ymmärrän hyvin. Kiitos kuitenkin ajastanne ja jos myöhemmin aihe kiinnostaa, 
niin kannattaa käydä kampanjan nettisivuilla [osoite].  Kiitos paljon, hei!


