Ammattilaiset Areenalla –kampanjan suojelija, kansanedustaja Seppo Kääriäinen:

”Ylä-Savon menestyksekkään yrityselämän takana ovat osaava ja
sitoutunut työvoima, erinomaiset ammatillisen koulutuksen
mahdollisuudet ja tulevaisuuteen katsovat, rohkeat ja juurevat
yrittäjäpersoonat”
Pitkän linjan kansanedustaja, iisalmelainen Seppo Kääriäinen, tuntee syntymäkaupunkinsa
yrittäjyydelle tarjoaman maaperän ja kuvailee Ylä-Savon menestyksekkään yrityselämän
taustoja asiantuntemuksella:
-

Jokaisella yrityksellä on oma tarinansa, mutta ainakin kolme seikkaa pätevät yleisesti:
Ylä-Savossa on saatavilla hyvää, ammattitaitoista ja sitoutunutta työvoimaa, joka on
yrityksen tärkein voimavara. Ylä-Savon seutu tarjoaa erinomaista ammatillista koulutusta
monella alalla. Lisäksi seudulta löytyy tulevaisuuteen katsovia, rohkeita ja juurevia
yrittäjäpersoonia. Nämä asiat yhdessä ovat saaneet aikaan ”Ylä-Savo –ilmiön”.

Kääriäinen toteaa Ylä-Savon seudulla vallitsevan erinomaisen yhteistyön hengen yrittäjien ja
muiden toimijoiden välillä:
-

Yhteistyö toimii saumattomasti. Asiat hoituvat yritysten, hallinnon ja ammatillisen
koulutuksen välillä. Ylä-Savossa koetaan, että ollaan yhteisellä asialla ja että
menestyminen on yhteistä.

Seppo Kääriäinen on suojelijana kevättalvella 2016 käynnistyneessä, Iisalmen kaupungin ja
Etappi-työllisyyspalveluiden toteuttamassa Ammattilaiset Areenalla –kampanjassa.
Uudenlaisessa, aktiivisessa työllisyyskampanjassa on mukana yli 70 työnhakijaa, jotka ovat
tarttuneet härkää sarvista ja lähteneet taltuttamaan työttömyyttä entistä tehokkaammin toimin.
Kääriäinen arvostaa kampanjassa mukana olevien työnhakijoiden oma-aloitteisuutta:
-

Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus ovat kaikkein tärkeintä. On hienoa, että autetaan myös
kavereita pääsemään työnsyrjään kiinni. On oikeus ja kohtuus, että tällaisesta
tekemisestä palkitaan. Olipa minkä ikäinen tahansa, niin asenne ratkaisee.

Kääriäinen toivoo myös yritysten huomaavan osaavan työvoiman, jota seudulla on tarjolla:
-

Avatkaa yritysten ovet työnhakijoille ja olkaa uteliaita. Tutustukaa oma-aloitteellisiin
työnhakijoihin. Jo se, että työnhakija on tällaisessa kampanjassa mukana hakemassa
töitä, kertoo paljon henkilöstä ja hänen asenteestaan. Miettikää, olisiko nyt juuri oikea
hetki palkata lisää väkeä.

Seppo Kääriäinen suosittelee Iisalmea ja Ylä-Savoa myös alueen ulkopuolelta tuleville yrittäjille
ja toimijoille:

-

Iisalmi ja muut Ylä-Savon kunnat ovat yritysystävällisiä paikkoja, jotka omalla
päätöksenteollaan tekevät kaiken mahdollisen, että yrityksillä on täällä hyvä toimia,
työllistää ja laajentua.

-

Iisalmen seutukunta on varteenotettava siinäkin mielessä, että täällä on monipuolista
palvelutarjontaa ja asumisen viihtyvyys kunnossa - luontokin lähellä. Iisalmen
kaupungissa melkein kaikki olennainen on kävelymatkan päässä.

Seppo Kääriäinen kannustaa ja kiittelee Ammattilaiset Areenalla –kampanjan kaltaista
aktiivisuutta:
-

Asetelman kääntäminen siten, että työnhakijat järjestävät työnhakukampanjaa on
ilahduttava asia! Tätä juuri tarvitaan Suomen nykyisessä taloustilanteessa. Meidän on
katsottava tulevaisuuteen ja otettava asiat omiin käsiimme. Jokainen tilanne on
mahdollisuus. Portit eivät ole koskaan kiinni. Riippuu niin työnhakijoista kuin yrityksistä,
kuinka erilaisiin mahdollisuuksiin tartutaan.

