Juhlapuhe 11.12.2020, Marita Pikkarainen
Hyvää päivää teille kaikille, olen Pikkaraisen Marita ja toimin KASKK-hankkeen
ohjausryhmän puheenjohtajana. Puheenjohtajan roolissa minulla on ilo ja kunnia onnitella
teitä, jotka olette jo valmistuneet ja myös teitä, jotka tulette pian valmistumaan. Tuoreen
tiedon mukaan tällä hetkellä valmistuvia on 14 ja hankkeen päättymiseen mennessä eli
maaliskuun loppuun 2021 kaikki 20 opiskelijaa valmistuvat. Tämä on todella hieno ja hyvä
saavutus niin teiltä opiskelijoita kuin opettajilta sekä kaikilta tukijoukoilta.
Kurkataan tässä yhteydessä hieman Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeen
taustahuoneeseen.
Ohjausjäsenet ovat omalla panoksellaan edesauttaneet siihen, että hanke on
saavuttamassa sille asetetut tavoitteet. Kiitos siitä ohjausryhmän jäsenille! Ohjausryhmä
on kokoontunut säännöllisesti ja käynyt erittäin vilkasta keskustelua. Olemme muun
muassa paneutuneet teidän opiskelijoiden palautteisiin hyvinkin syvällisesti. Omalla
toiminnalla ohjausryhmä on pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan huomioimaan palautteet ja
uudistamaan tarvittaessa toimintatapoja, jotta opiskelu sujuvoituisi.
Te valmistuneet ja pian valmistuvat tulette eri puolilta Suomea läheltä ja kaukaa, itse
asiassa 15 eri paikkakunnalta: Kainuusta (tarkemmin sanoen Kajaanista, Sotkamosta,
Paltamosta, Ristijärveltä), sitten lähialueita Siilinjärveltä, Sonkajärveltä, Pyhäjärveltä ja
vähän kauempaa Ruokolahdesta, Kouvolasta, Toivakasta, Lohjalta, Joensuusta, Kotkasta,
Raaseporista ja Helsingistä.
Näin kainuulaisena minä toivon, että tämä omantakeinen alue, Kainuu on piirtynyt teihin ja
jättää hyviä muistoja niin opiskeluajasta kuin tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta
opiskella tärkeään ammattiin sosiaalityöntekijäksi. Toivon, että Kainuu myös vetää
puoleensa teitäkin, jotka olette Kainuun ulkopuolelta, siis tervetuloa Kainuuseen töihin!
Hahmottelen teille sosiaalityöntekijän prototyypin.
Malliksi lupautui Kainuun soten sosiaalialan erikoissuunnittelija Marja-Liisa Ruokolainen,
joka itsekin on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä.
Sosiaalityöntekijällä tulisi olla:
Riittävän suuret Korvat: on tärkeää, että sosiaalityöntekijä kuuntelee ja kuulee tarkalla
korvalla asiakkaan tarinan. On tärkeää, että sosiaalityöntekijä kuulee toimintaympäristön
viestejä.
Riittävän suuret Silmät: on tärkeää nähdä sanojen taakse, riittävän laaja-alaisesti ja syvästi
sekä havaita yhteiskunnan ilmiöitä.
Riittävän suuri Suu: on tärkeää osata kysyä oikeat kysymykset asiakkaalta, on tärkeää
käynnistää tasavertainen vuoropuhelu, dialogi. On tärkeää toimia asiakkaan asianajajana,
on tärkeää ottaa puheeksi ja hahmotella asiakkaan kanssa ratkaisuvaihtoehtoja. On
tärkeää pitää yllä keskustelua myös yhteiskunnan tasolla rakenteellisten ongelmien
ratkaisemiseksi.
Ei olisi pahitteeksi jos sosiaalityöntekijällä olisi:
Riittävän näppärät Sormet: kirjaamaan määrämuotoisia dokumentteja.

Riittävän nopeat Jalat: siirtymään paikasta toiseen ja toteuttamaan jalkautuvaa, etsivää ja
löytävää työtä.
Riittävän laaja Sydän: ymmärtämään ja asettumaan asiakkaan rinnalle, myötäelämään.
Riittävän vireät Aivot: joiden avulla voi tunnistaa omat voimavarat, voi pysähtyä ja tuntea
mielenrauhaa ja tyyneyttä sekä työniloa ja toivottavasti myös työnimua sekä uteliaisuutta
että rohkeutta.
On tärkeää, että me emme vain sopeudu jatkuvaan muutokseen ja epävarmuuteen vaan
kehitämme itseämme ja omia toimintatapojamme.
Lopuksi luen teille sosiaalityöntekijä, runoilija Maaria Leinosen runon, Huomisen ovi.

Huomisen ovi
Huomisen ovi raottumassa.
Eilisen jo lukittu.
Elä tätä päivää varoen
ettei sen varjo
himmennä huomisen valoa.
Jokaisella päivällä
oma varjonsa. Valonsa.
Riittävä.

