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Sähkönjakeluyhtiö Caruna ja kunnat palkkaavat
yhteistyössä nuoria kesätöihin kuntiin
Caruna haluaa tukea haastavana pandemia-aikana verkkoalueensa kuntia ja auttaa niitä
palkkaamaan 16–20-vuotiaita nuoria kuntiin kesätöihin. Jokainen Duunienergiaa-kampanjassa
mukana oleva kunta saa tähän tarkoitukseen 4 000 euroa. Tällä hetkellä jo 29 kuntaa eri
puolilla Suomea on ilmoittautunut mukaan kampanjaan. Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Isojoen
kunta lähti ensimmäisenä mukana kampanjaan.
Duunienergiaa-kampanjassa on mukana 29 kuntaa Carunan verkkoalueelta ja mukaan pääsee
edelleen ottamalla yhteyttä kunnalle nimettyyn Carunan avainasiakaspäällikköön. Jokainen mukana
oleva kunta päättää kesätyöntekijän työtehtävän ja työn keston.
- Monella nuorella on vielä kesätyöpaikka saamatta tai se on peruttu koronatilanteen takia.
Haluamme tukea nuoria työllistymään ja auttaa kuntia työllistämään. Monelle nuorelle tämä on
ensimmäinen työpaikka ja siitä saatava työtodistus on nuorelle tärkeä. Yhtenä työtehtävänä on
tehdä kunnasta markkinointivideo ja kertoa nuorten näkökulmasta, miksi oma kunta on monella
tavalla niin upea. On hienoa, että kunnat lähtivät mukaan tähän yhteiseen hankkeeseen nopealla
aikataululla, kertoo Carunan viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Anne Pirilä.
Yhteistyö solmitaan sponsorointisopimuksena Carunan ja kunnan välillä. Kunta palkkaa 16–20vuotiaan nuoren tai nuoret vähintään kolmeksi henkilötyökuukaudeksi 1.5.–30.9.2020 välisenä
aikana Carunan maksamalla sponsorirahalla, joka on 4 000 euroa. Summa on kertakorvaus, ja kunta
käyttää sen kokonaisuudessaan kesätyöntekijöiden henkilökustannuksiin.

Isojoen kunta palkkaa neljä vetovoimanuorta tekemään Isojokea tunnetuksi
- Olemme ilolla mukana kampanjassa, ja otamme töihin neljä vetovoimanuorta Isojoen kuntaan
kesä-heinäkuun aikana. Nuoret tekevät muun muassa kiinnostavia sisältöjä Isojoen kunnan
ihmisistä, paikoista ja ilmiöistä eri somekanaviin. Kesätyö antaa nuorelle myös mielekästä
tekemistä ja mahdollisuuden ansaita omaa rahaa, kertoo Isojoen kunnanjohtaja Juha Herrala.
#Duunienergiaa-kampanjaa voi seurata www.duunienergiaa.fi sekä Carunan Instagramista.
Kampanjaan ovat tähän mennessä ilmoittautuneet seuraavat kunnat:
Alavus, Aura, Espoo, Hanko, Hausjärvi, Inkoo, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauniainen,
Kirkkonummi, Kustavi, Kärkölä, Loppi, Marttila, Merikarvia, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio,
Posio, Ranua, Rusko, Sastamala, Siuntio, Somero, Taivalkoski, Taivassalo, Teuva.

Lisätietoa:
Carunan viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Anne Pirilä, p.050 5509 480, anne.pirila@caruna.fi
Isojoen kunnanjohtaja Juha Herrala, p. 040 764 7870, juha.herrala@isojoki.fi

Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli
692 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä
Satakunnassa. Verkon toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden, jotta asiakkaille voidaan taata
mahdollisimman häiriötön sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa. Säävarma, älykäs sähköverkko luo
myös pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne
sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja.www.caruna.fi, Twitter @CarunaSuomi

