Vihreä Vappu Oulussa 30.4.2012
Avauspuheenvuoro
Mirja Vehkaperä
kansanedustaja, Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja
Vappuna suomalaiset jättävät hyvästit pitkälle talvikaudelle. On aika nauttia valosta ja lämmöstä. Vappuna
kevätkauden alkua juhlivien rinnalla juhlii myös työväki. Vaikka vappuun kuuluneet mielenosoitusmarssit
ovat hiljentyneet, erilaiset työelämää käsittelevät poliittiset juhlat ajoitetaan edelleen vapulle.
Vappu on myös ylioppilaiden suurta juhlaa. Takana on pitkä uurastus jatko-opintojen parissa. Vappuna on
hetki aikaa nauttia opiskeluajan kiireettömyydestä ja chillailusta paikasta toiseen. Vappua viettäviä iloisia
opiskelijajoukkioita alkoi ilmestyä kaupunkimme katukuvaan jo viime viikon alussa. Vappuilo ei voi olla
tarttumatta heistä muihinkin kaupunkilaisiin.
Keskustan Vihreällä Vapulla on pitkät perinteet, ja olemme näkyvästi mukana useiden kaupunkien
vapunvietossa. Vaikka vappu on keväisen kepeä juhla, vappusanomamme on aina ollut painavaa asiaa. Tällä
hetkellä yhteiskunnassamme työelämän kysymykset keskittyvät etenkin työurien pidentämiseen ja
työssäjaksamiseen.
Väestömme ikääntyy nopeinta tahtia Euroopassa. Tämän vuoksi meidän työikäisten ja -kykyisten on
tehtävä aiempaa pidempi työura. Vain lisäämällä työvuosia voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan
palveluiden rahoituksen niin meille työssäkäyville kuin kulloinkin työelämän ulkopuolella oleville
suomalaisille.
Työurat eivät pitene, ellei työelämässämme ja -työilmapiirissämme tapahdu muutoksia. Liian moni uupuu
tai masentuu työssään. Tavoitteena täytyy olla, että työ antaa elämään mielekästä sisältöä, ja joka aamu
töihin on mukavaa tulla. Tämän tavoitteen mukaisesti toimitaan jo useissa yksityisen sektorin työpaikoissa.
Erilaisilla joustoilla ja työntekijöitä aidosti kuuntelemalla syntyy tyytyväisiä työntekijöitä.
Jotta julkinen sektori houkuttelisi työntekijöitä myös tulevaisuudessa, on sielläkin työkulttuurissa
tapahduttava muutoksia. Tämän päivän nuorille työ ei enää ole elämän tärkein asia, vaan myös perheelle ja
harrastuksiin halutaan aikaa. Työelämän on muututtava työntekijöiden arvomaailman muuttumisen
mukana.
Nuorisotyöttömyys on meillä Pohjois-Pohjanmaalla yksi aikamme vakavimmista ongelmista. Työ- ja
opiskelupaikkamme eivät millään riitä maan suurimmalle nuorten ikäluokallemme. Pitkittynyt työttömyys
aiheuttaa suuren syrjäytymisriskin. Etenkin peruskoulun päättävät, ilman koulutus- tai työpaikkaa jäävät
ovat pahimmassa vaarassa jäädä yhteiskunnan ulkopuolisiksi.
Hallitus käynnistää ensi vuoden alusta alkaen yhteiskuntatakuun, jonka tavoitteena on taata jokaiselle alle
25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle koulutus-, työ-, harjoittelu-, työpaja- tai
kuntoutuspaikka. Tavoite on erittäin vaativa. Maakunnassa teemme kaikkemme, että tavoite saadaan
yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa täytettyä. Jokaiselle nuorelle on saatava mielekästä ja
elämää eteenpäin vievää sisältöä arkeen.

