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Nuorisotyön tunnustuspalkinto Kari-Pekka Vehkaojalle
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt vuoden 2017 nuorisotyön
tunnustuspalkinnon nuorisotyönohjaaja Kari-Pekka Vehkaojalle Sotkamon seurakunnasta. Palkinto on
huomionosoitus merkittävästä työstä nuorisotoimialalla.
Palkinnon luovutti opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Esko Ranto maanantaina 27. maaliskuuta
NUORI2017-tapahtumassa Tampereella. Tunnustuspalkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa ja se myönnetään
Veikkauksen tuotoista.
Tunnustuspalkinto jaetaan vuorovuosin nuorisotyössä ansioituneelle henkilölle tai yleishyödylliselle järjestölle.
Palkinnon myöntää opetus- ja kulttuuriministeri kuultuaan Nuorisotutkimussäätiön hallitusta. Palkinto on
myönnetty vuodesta 2002 lukien.
Nuorisotyöpalkinnon perusteluina todetaan, että Vehkaoja on kehittänyt monipuolisesti Sotkamon ja Kainuun
seudun nuorisotyön palveluja. Hänet tunnetaan osallistavan nuorisotyön kehittäjänä ja osaajana. Hän on
innovatiivinen, verkostoitunut ja hänellä on rohkeutta kokeilla ja kehittää uusia nuorisotyön menetelmiä.
Vehkaojan työssä korostuu monialainen yhteistyö niin eri toimijoiden kuin nuorisotyön muotojen välillä.
Vehkaoja tekee työtään elämäniloisella asenteella sekä hyvällä tilanne- ja huumorintajullaan.
Vehkaojan innovatiivisuus tulee erinomaisesti esille nuorten elokuvatoiminnassa. Sotkamon seurakunnan
nuorisotyöntekijöiden perustama yhdistys, Versova Puu ry tukee nuorten kasvua ja luovuutta elokuva- ja
elokuvateatteritoiminnalla. Yhdistyksen vastuulla oleva Kino Visio on nuorten itse tekemien elokuvien
näyttämö ja nuorten itsensä 360 päivää vuodessa pyörittämä teatteri. Vehkaojalle elokuvatoiminta on
työmenetelmä, jonka avulla edistetään nuorten osallisuutta ja vaikuttamista. Elokuvat ovat nuorten ideoimia,
käsikirjoittamia, suunnittelemia ja valmistelemia yhdessä elokuva-alan ammattilaisten kanssa. Kulttuurisen
nuorisotyön menetelmänä tällainen elokuvatoimintakokonaisuus on ainutlaatuista suomalaisessa
nuorisotyössä.
Aiemmin palkittuja
Palkinnon ovat aikaisemmin saaneet kulttuurisihteeri Sinikka Haapanen Helsingin Nuorisoasiainkeskuksesta
(2002); Sorin Sirkus Tampereelta (2003); Inarin kunnan viestintäpaja (2004); Mikkelin ammattikorkeakoulun
lehtori Maija-Sisko Kauppila (2005); Hollolan Nuorisoseura (2006); Nuorten Palvelu ry:n toimialajohtaja Pauli
Parviainen (2007); Suomen Partiolaiset (2008); Setlementtinuorten liiton toiminnanjohtaja Pekka Häyhä
(2009); Nuorisoverkosto Changemaker/Kirkon Ulkomaanapu (2010); nuorisosihteeri Sirkka-Liisa Strömmer
Akaan kunnasta (2011), Oranssi ry (2012); nuorisosihteeri Leena Aho Turun kaupungin
nuorisoasiainkeskuksesta (2013); Helsingin NMKY (2014); johtava Walkers-toimintavastaava Mauri Mujunen
(2015) ja Vantaan Tyttöjen Tila/Vantaan Nicehearts ry (2016).
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