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Job Shadow -kirje 
 
 

Aurataan tietä työelämään 

 
Osallistuminen työelämään on yksi tärkeä keino vahvistaa osallisuuden kokemusta yhteiskun-
nassa. Kun saa kokea osallisuutta, elämään tulee lisää merkitystä. Saa kokea olevansa mukana, 
yksi meistä tämän maan rakentajista. 
 
Elämä on opettanut ja osoittanut, että jokainen meistä on hyvä jossain, mutta kaikki emme saa va-
litettavasti mahdollisuutta tämän hyvyyden osoittamiseen.  
 
Tähän voi olla erilaisia syitä, esimerkiksi elämäntilanne, vamma tai sairaus. 
 
Job Shadow Day on tärkeä teemapäivä monelle, jonka osallistumista työelämään jokin tekijä on 
hidastanut. Se on päivä kohtaamisille työn antajien ja seuraajien välille. Se on yksi keino aurata 
tietä sille, että yhä useampi pääsisi näyttämään lahjojaan ja osaamistaan. 
 
Kannustan työnantajia osallistumaan tapahtumaan ja antamaan mahdollisuuksia seurata työelä-
mää. Tällä pienellä teolla voi olla suuri vaikutus sekä oman työyhteisön arkeen että tapahtumaan 
osallistuvan ihmisen elämään. 
 
Päivän aikana pääsee tutustumaan oikeisiin töihin, mikä voi tukea oman polun löytymistä ja koulut-
tautumisen valintaa. Toisten töiden seuraaminen voi virkistää ja tuoda lisää iloa elämään – ja tuon 
ilon näkeminen voi tuoda kaksin verroin iloa sen todistajille. 
 
Työn seuraaminen sopii erityisesti siirtymävaiheessa oleville nuorille, jotka ovat valitsemassa opin-
topolkuaan. 
 
Voin arvata, että Jos Shadow Day on monelle jännittävä päivä. Elämään kuuluu välillä jännitys. 
Siitä voi syntyä jotain ainutkertaista ja pysyvää, joka auttaa meitä unelmiemme matkalla. 
 
Päivä voi avata myös jotain uutta ja näyttää tietä uusille unelmille, jotka kantavat eteenpäin ja kan-
nustavat yrittämään. 
 
Maailma on täynnä tekemätöntä työtä. Työelämän varjoissa on myös paljon potentiaalisia tekijöitä. 
Tarvitaan keinoja siihen, että tekemätön työ ja työtä etsivä ihminen kohtaavat. Job Shadow Day on 
siihen yksi keino. 
 
On tärkeää, että arvioisimme ihmisen työkykyä enemmän työtehtävää vasten. Se voi avata sil-
miämme näkemään, että juuri tämä tekijä sopii kuin nakutettu juuri tähän työhön. 
 
Minulla on ilo ja kunnia toimia tänä vuonna Job Shadow Day -tapahtuman suojelijana. Haluan toi-
vottaa mahdollisimman monta työnantajaa mukaan tapahtumaan – ja samalla toivottaa kaikille 
osallistujille mukavaa ja ikimuistoista päivää. 
 
Tämä päivä on hyvä teko meille kaikille – ja samalla koko yhteiskunnalle. 
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