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Puhe Nuorten työpajojen 30-vuotisjuhlassa 22.4.2016  
 
Arvoisat kuulijat, 
   

Kiitän kutsusta saada olla mukana tässä mukavassa juhlassa. Työpajatoi-
minta Mikkelissä käynnistyi neljäntenä koko Suomessa eli kaupunkimme 
oli tuolloin yksi edelläkävijöistä työllisyydenhoidossa – sitä se on nytkin. 
Mikkelin Nuorten työpajojen nyt jo 30-vuotinen historia on osoitus, 
kuinka kaupungissamme on jo pitkään haluttu pitää kiinni siitä, että nuo-
rilla olisi mahdollisuus työllistyä. 

 
Mahdollisuuksia todellakin tarvitaan. Nuorille pitää varmistaa mahdolli-
suus pyrkiä koulutukseen, saada tutkinto ja työkokemusta ja valmennus-
ta samalla muistakin elämän perusasioista ja arjen taidoista. Työpajojen 
toiminta ei siis ole pelkästään työhön opastamista ja oikean ammatillisen 
polun etsimistä, vaan työpajat usein antavat sisältöä ja kaivattua rutiinia 
nuoren elämään. Niinpä Nuorten työpajoilla on roolinsa myös esimerkik-
si syrjäytymisen ehkäisyssä.  

 
Tämä mahdollisuuksien tarjoaminen on tärkeää myös silloin, kun tarkas-
telemme Mikkelin kaupungin toimintoja ja mainetta kokonaisuutena. 
Mikkeli on halunnut tehdä itseään tunnetuksi välittävänä kaupunkina; 
me haluamme pitää kuntalaisista huolta. Tämä kaikki tiivistyy kaupungin 
strategiassa ja sen hyvinvointiohjelmissa. Emme halua, että nuoret jäävät 
heitteille ammatillisesti tai koulutuksen suhteen, sillä silloin moni muukin 
asia elämässä voi lähteä väärään suuntaan.  

 
Meillä Mikkelissä voi sähköisesti ilmaista huolensa nuoresta ja vanhuk-
sesta, meillä voi ottaa yhteyttä perheneuvoon. Meillä on antaa mahdolli-
suuksia ja vastauksia ongelmiin. Työpajat ovat osa tätä välittämisen pa-
lapeliä unohtamatta sitä seikkaa, että työpajoilla myös tehdään asioita 
hienolla ammattimaisella tarkkuudella – innostavasti ja eteenpäin pyrki-
en. Nuoria opastetaan yksilöllisiä vahvuuksia tarkastellen ja tulokset ovat 
hyviä. Työpajat toimii ponnahduslautana, silloin sen toiminta on parhai-
ten onnistunutta yksilön kohdalla. 

 
Mikkelissä työllisyydenhoito on hyvissä kantimissa. Työpajatoiminnassa 
ja työvalmennuksessa korostuvat myöskin olosuhteet, jotka Mikkelissä 
ovat – sanoisinko vaatimattomasti – asialliset. Enkä yhtään ylpeile, jos 
samaan hengenvetoon kehun nykyiset olosuhteet erinomaisiksi. Aina 
puutyöpajasta kädentaitoihin ja puhvettityöpajasta digitaalisen median 
pajaan.  

 
Jo pelkästään asialliset ja tietenkin työturvalliset olosuhteet innostavat 
nuoria kokeilemaan ja oppimaan. Syntyy uudenlaista intoa ja innovatii-
vista tekemistä. Työpajoissa tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa, 
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töitä tilauksesta esimerkiksi kaupungin hallintokunnille, yrityksille, yksi-
tyisille ihmisille sekä pajojen omaan käyttöön. Työpajojen monipuolinen 
käyttö on kaikin puolin win–win-tilanne kaikille osapuolille. 

 
  

 
Hyvä yleisö, 
 

Työpajat on vahvasti mukana juuri tänään alkavassa ”Mikkeli siistiksi! 
Roskat pois!” -kampanjassa, jonka tarkoituksena on paitsi siistiä elinym-
päristöämme talven jäljiltä myös herätellä ihmisiä kunnioittamaan siisti-
yttä.  Parasta tämänkaltaisissa tempauksissa on juuri se, että siihen voi-
vat osallistua kaikki ja parhaimmillaan syntyy uudenlaista yhteisöllisyyttä 
hyvän asian puolesta. Yhteisöllisyys ymmärtääkseni on myös työpajoilla 
ehdoton vahvuustekijä.  

 
Yhdessä tekemisen meininki koostuu pienistä puroista ja pienistä purois-
ta syntyy isoja virtoja. Tämänlainen periaate on syytä pitää mielessä työ-
pajoilla sekä näin juhlan aikana että arkena.   

 
Nuorilla on tavoitteita, on unelmia, on halua ja taitoa – meidän kaikkien 
täytyy tämä muistaa. Nuoret, pitäkää näistä kiinni ja kysykää aina apua, 
kun sitä tarvitsette. Te olette hyvissä käsissä työpajoilla. Te ette ole pelk-
kiä tilastoja kaunistelevia lukuja, joita juhlistamme, vaan teissä on tule-
vaisuus.  

 
Työllisyyden alat muokkautuvat paljon, trendejä tulee ja menee. Työ 
saattaa viedä ihmisen toiselle puolelle Suomea, mutta pitäkää kuitenkin 
aina mielessänne, että saitte joskus oppia Mikkelin työpajoilla. Uskon, et-
tä jokaisella on oma menestystarina, jokaisella omanlainen. Nuoret, ol-
kaa ylpeitä juuristanne, vaalikaa sitä, mitä olette oppineet. 

 
Lopuksi vielä lämpimästi onnittelen Nuorten työpajoja komean vuosipäi-
vän johdosta. Haluan myös onnitella työpajojen henkilökuntaa, joka 
osaamisellaan tekee erittäin arvokasta työllisyydenhoito- ja nuorisotyö-
tä. Haluan onnitella nuoria, jotka ovat saaneet työuralleen ja elämälleen 
suunnan työpajojen kautta. Sekä niitä nuoria, jotka vielä työpajoilla teke-
vät ja oppivat. Tekin vielä saatte tilaisuuden ponnistaa työpajoilta kohti 
tavoitteitanne. Yhdessä tekemällä moni asia onnistuu! 

 
Onnittelen myös meitä kaikkia, koska voimme olla ylpeitä Mikkelin työ-
pajoista. Kehitys kuitenkin loppuu tyytyväisyyteen. Eteenpäin on mentä-
vä toimintaympäristöämme tarkastellen ja pyrkien kehittymään vieläkin 
paremmaksi. Uskon, että tämänkaltaisia tilaisuuksia on syytä järjestää 
seuraavienkin 30 vuoden aikana. Kiitos! 
 


