Job Shadow Day -suojelijoiden tervehdys
Meistä jokaisella on vahvuutemme, kykymme ja taitomme. Valitettavasti meistä kaikki eivät kuitenkaan pääse näyttämään osaamistaan ja taitojaan. Tänä päivänä liian moni innokas ja motivoitunut työntekijä jää työelämän ja osallisuuden ulkopuolelle. Tähän meillä ei ole yhteiskuntana varaa. Tarvitsemme kaikkien työpanosta.
Moni siirtymävaiheessa oleva nuori tarvitsee tietoa, kokemusta ja rohkaisua etsiessään itselleen
oikeaa paikkaa opinnoissa ja työelämässä. Tutustuminen käytännön työhön ja työpaikkoihin on
ensisijaisen tärkeää oman paikan ja polun etsimisessä. Työpaikan arki voi innostaa – tätä haluan
tehdä! Toisaalta työpaikan arkeen tutustuminen voi myös kasvattaa itseluottamusta ja näyttää,
että ei työelämä ole muuta elämää ihmeellisempää. Minähän pystyn tähän!
Job Shadow Day on monelle ihmiselle tärkeä askel ja ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan
työhön, työpäivään ja sen kulkuun työyhteisössä. Näin etenkin monelle uravalintojen parissa askaroivalle nuorelle, jolle sairaus tai vammaisuus aiheuttaa ylimääräisen haasteen työllistymisessä tai
koulutusalan valinnassa.
Tapaamme työssämme työnantajien edustajia. Lähes poikkeuksetta kuulemme heidän korostavan, kuinka paljon ihmisen motivaatiolla ja oikeanlaisella asenteella on merkitystä rekrytointipäätöksen kannalta, tietysti osaamista unohtamatta. Joten toivomme, ettei sairaus tai vammaisuus
vaikuta rekrytointiin, kun motivaatio ja osaaminen kohtaavat työn vaatimukset. Pitää vain antaa
ihmisille mahdollisuus osoittaa, mihin heistä on.
Siksi uskomme, että tämä päivä antaa jotain tärkeää myös työnantajalle. Jokainen rekrytoija tietää, että jo pelkät työhaastattelut asettavat omat rajansa osaavan ja motivoituneen työntekijän
löytämiseen, jonka tulisi lisäksi sulautua sujuvasti osaksi työyhteisöä. Työn varjostaja/seuraaja voi
olla juuri se etsitty työntekijä, ja tämä päivä tarjoaa oivan tilaisuuden sen toteamiseen.
Kiitämme kaikkia teemapäivään osallistuvia työn seuraajia, ohjaajia ja yrityksiä. Job Shadow Day
on tärkeä meille kaikille – niin osallistujille kuin yrityksillekin. Uskon, että Job Shadow Dayn avulla
olemme jälleen askelta lähempänä yhteistä tavoitetta: työtä ja osallisuutta entistä useammalle.
Toivoisimme kaikkien tarttuvan niihin mahdollisuuksiin, joita tämä päivä teille tarjoaa. Haluamme
nähdä, että tänään työ ja tekijä kohtaavat.
Meistä jokaisella on paikkamme. Se pitää vain löytää – yhdessä. Toivomme, että moni työn seuraaja löytää päivän aikana kipinän ja innostuksen, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen.
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