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TTTTTyömaryömaryömaryömaryömarkkinatukiuudistuskkinatukiuudistuskkinatukiuudistuskkinatukiuudistuskkinatukiuudistus
Jo heti ensi tammikuun lopussa ministeriöi-
den työryhmät tulevat antamaan esitykset
työmarkkinatuen uudistuksesta, ja tietojen
mukaan uudistus nuijitaan Arkadianmäellä
jo ennen kesäloman alkua. Miten työmark-
kinatuen kehittäminen tapahtuu niin, että sen
taloudelliset vaikutukset ovat kunnille neut-
raalit, ja myös siten, että kunnat oikeasti ot-
tavat vastuun lain toteuttamisesta?

Mikäli lakiin ei tule kunnille korvamerkit-
tyä rahaa uudistuksen toteuttamiseksi, pel-
ko on, että toteuttamiselle käy kunnissa sa-
moin kuin kuntouttavan työtoiminnan koh-
dalla. Ministeri Filatov on rauhoitellut kan-
salaisia sanomalla, että muutoksilla ei ole
tarkoitus kokonaisuutena muuttaa valtion ja
kuntien välistä rahoitusta.

Miten työmarkkinatukea voitaisiin muut-
taa aktiivisemmaksi? Uusien työttömyys-
jaksojen alkaminen on täysin mahdollista
katkaista ennen kuin aloitekyky ja työtaito
karkaa käsistä, mutta tämä meidän kova ydin,
miten sen kanssa käy?

Uskon, että mikäli työstä maksetaan nor-
maali palkka, kieltäytyjiä saa laskea sormin.
Mutta mistä se työ tälle väelle? Useimmilla
pitkäaikaistyöttömillä on alhainen koulutus-
taso, joillakin todella pitkä aika siitä kun ovat
viimeksi olleet työssä, ja koulutus — jos si-
tä on ollut — on jo vanhentunut.

Pitkäaikaistyöttömien joukossa on yli
14 800 ihmistä, joiden työttömyys on kes-
tänyt jo yli 8 vuotta. Yli 6 vuotta työttömä-
nä on ollut 34 000 ihmistä, ja 2 vuotta
työttömä-nä olleita on 84 000. Tästä poru-
kasta suurin osa on 35–50-vuotiaita, ja heil-
lä on vielä kaiken lisäksi heikko koulutus ja
hyvin vähäinen työhistoria.

Mitä pitäisi tehdä? Olemme kaikki sitä
mieltä, että ihmisille pitää luoda mahdolli-
suus osallistua yhteiskuntaan työtätekevinä
kansalaisina, mutta mikä on yhtälö, missä ja
mikä se on? Ketään ei saisi jättää työttömyy-
den kanssa yksin.

Valitettavasti me tiedämme, että vain har-
vat työllistyvät oikeasti, ja lopuille jää vaih-
toehdoksi yhdistelmätuki tai muu toimen-
pide työmarkkinatuella.

tukea. Entäpä ylläpitokorvauksen korotus?
Se kohdistuisi niihin, jotka ovat työmark-
kinatuella toimenpiteissä; näiden tulotasoa
ei ylläpitokorvauksen korotus alentaisi, vaik-
ka he saisivat toimeentulotukea, sillä se ei
sitä leikkaa.

Entäpä suojaosuuden saaminen työmark-
kinatukipohjaisiin palkkoihin ja toimenpi-
teisiin? Suojaosuus mahdollistaisi päivän tai
parin työt ilman, että työmarkkinatukeen tu-
lisi sovittelua. Eli esimerkiksi 300 euroa kuu-
kaudessa. Sitä Ihmisoikeuspäivien yksi ka-
nava esitti, ja sekin tuntuu hyvältä. Entäpä
työseteli? Saisit työnantajalle mukaan työ-
markkinatuen ja ylläpitokorvauksen suurui-
sen setelin palkkaasi varten saadessasi työ-
tä.

Yhteispalvelupisteet,Yhteispalvelupisteet,Yhteispalvelupisteet,Yhteispalvelupisteet,Yhteispalvelupisteet,
työvoiman palvelu-työvoiman palvelu-työvoiman palvelu-työvoiman palvelu-työvoiman palvelu-
keskuksetkeskuksetkeskuksetkeskuksetkeskukset
Vuosien ajan olemme vaatineet työttömien
kokonaisvaltaista asiakaslähtöistä palvelua
viranomaisissa. Olemme vaatineet terveys-
tarkastuksia työttömille, olemme vaatineet
yhden luukun periaatetta ja oikeutta päästä
työkyvyttömyyseläkkeelle. Nyt odotan, et-
tä pitkäaikaistyöttömien eläkkeelle pääsyä
helpotetaan työhistorian pituuden mukaan
— vähän pehmennystä. Odotan itse todella
paljon tästä uudesta palvelumallista.

Toivottavasti palvelukeskuksissa on sit-
ten se asiakaslähtöinen palvelualtis henkilö-
kunta ja tarpeeksi resursseja.

Mietteitä ja muutoksia

VVVVVaihtaihtaihtaihtaihtoehtoehtoehtoehtoehtoja tuen koja tuen koja tuen koja tuen koja tuen kehittä-ehittä-ehittä-ehittä-ehittä-
miselle? Mikä oikeastimiselle? Mikä oikeastimiselle? Mikä oikeastimiselle? Mikä oikeastimiselle? Mikä oikeasti
korottaa tuloja?korottaa tuloja?korottaa tuloja?korottaa tuloja?korottaa tuloja?
Vaatimuksemme työmarkkinatuen korotta-
miseksi 31,50 euroon vaikuttaa tulotasoon
niillä, jotka ovat työmarkkinatuella toimen-
piteissä, mutta eivät saa toimeentulotukea.
No, vähänhän sellaisia on, mutta se korottasi
myös yhdistelmätukea, mikä olisi avuksi jo
isolle joukolle, paitsi että se leikkaisi tietys-
ti asumistukea ja mahdollista toimeentulo-

PitkäaikaistyöttömienPitkäaikaistyöttömienPitkäaikaistyöttömienPitkäaikaistyöttömienPitkäaikaistyöttömien
armahdusarmahdusarmahdusarmahdusarmahdus
Ensi vuoden toukokuussa armahdetaan eläk-
keelle ensimmäiset noin 3900 yhteiskuntam-
me rakennemuutoksen uhria, jotka ovat syn-
tyneet 1941–1947 ja joiden työttömyys on
jatkunut vuodesta 1992. Heidän ei siis enää
tarvitse kirjoittaa joka kuukausi 7 päivänä
viikossa, 52 viikkoa vuodessa työtön, työ-
tön, työtön…

TVY ry:n lausunnossa lakiin lokakuun
lopussa ihmeteltiin mm. sitä, miksi laki
rajattiin vuosina -41–47 syntyneisiin. Oli-
simme odottaneet, että laki olisi koskenut
ennen vuotta -49 syntyneitä, siis samaa ikä-
ryhmää, jolla on oikeus työttömyyseläkkee-
seen. Silloin armahdus olisi koskenut jo ehkä
40 000 ihmistä.

Toinen asia tietysti sitten on se, millai-
nen työhistoria sieltä ennen vuotta -92 löy-
tyy, mikä on työeläkkeen määrä. Tiedän, että
joukossa on myös todella pitkän työhistoria
omaavia ihmisiä. Mutta ollaan tyytyväisiä
tähänkin; toivoimme lausunnossa, että ar-
mahdukset jatkuvat myös tulevina vuosina.
Laki tulee voimaan 1.5.2005.

Turun yliopiston sosiaalipolitiikan lai-
toksella on tehty haastattelututkimus. Tut-
kimuksen kohteena on ollut 800 työtöntä.
Kela on julkaissut tutkimuksesta kirjan ”La-
man varjo ja nousun huuma”. Siinä todetaan,
että useammalla kuin joka kolmannella yli
55-vuotiaalla on jokin vakavaksi luokiteltava
sairaus.

Uuden lain peruste-
luissa todetaan, että EL-
MA-selvityksiin tullaan
satsaamaan ensi vuonna
ja sitä seuraavana vuon-
na: 5000 ELMA-selvi-
tystä tehdään ikäänty-
neille pitkäaikaistyöt-
tömille.

OmatoimisuusavustusOmatoimisuusavustusOmatoimisuusavustusOmatoimisuusavustusOmatoimisuusavustus
Kerrankin on jotakin saatu aikaan omatoi-
misuusavustuksen rintamalla: TVY ry on
elo-syyskuun aikana tehnyt työntekijä-
selvityksen yhdistysten työntekijöistä
vuonna 2003. Olen ollut selvityksestä ihan
pyörryksissä. Meillä on yli 4000 ihmistä
työmarkkinatukipohjaisissa toimenpiteissä,
ja pelkällä työmarkkinatuella tai ylläpitokor-
vauksella yli 1000. Aivan uskomatonta! Toi-
saalla lehdessä siitä enemmän.

Esittelin työntekijäselvityksemme syys-
kuun lopulla eduskunnan työelämä- ja tasa-
arvovaliokunnalle hallituksen työelämä-
selonteon yhteydessä. Valiokunta on yksi-
mielisesti esittänyt valtiovarainvaliokunnalle
omatoimisuusavustuksen kaksinkertaista-
mista aivan kuten me sen esitimmekin.

Nyt sitten vain jännityksellä odottamaan,
meneekö se valtiovarainvaliokunnassa läpi,
ja mitä sitten ellei mene. Useilla paikkakun-
nilla toimintamme on edelleen vaakalaudalla
kuntien lopettaessa tukensa.

TTTTToimintammeoimintammeoimintammeoimintammeoimintamme
vaikuttavuusvaikuttavuusvaikuttavuusvaikuttavuusvaikuttavuus
Nyt olemme selvittämässä, mitä meillä työ-
suhteessa yhdistelmätuella olleille työnte-
kijöille on tapahtunut. Selvitämme vuosia
1998–2000, silloin meillä oli työhallinnon
projekti työnimenä Yhdistys työnantajana.
Ensimmäinen yhteenveto on tehty, mutta
projektia jatketaan. Toisaalla lehdessä tästä-
kin yhteenveto; haluan näyttää meidän toi-
mintamme vaikuttavuuden ministeriön vir-
kamiehille ja kansanedustajille. Teette koko
kenttäväki todella upeaa työtä! Ihmiset po-
luttuvat ihan oikeisiin töihin. Sata pistettä
joka yhdistykselle!

Marraskuun 1. päivänä 2004
puheenjohtajanne
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Kontiolahden Työttömien yhdistys ja
seurakunnan diakoniatyö järjestä-
vinä tahoina olivat tehneet mahta-

van talkootyön. Ainakin tämän päivän aika-
na Hirvirantaan kokoontuneet noin 150 työ-
töntä tai työttömien yhdistyksessä toimi-
vaa sai ihmisarvoista kohtelua: mieltä ja ke-
hoa hellittiin kaikin puolin. Oli ihmisen hen-
kiseen hyvinvointiin liittyviä luentoja, ryh-
mätyöskentelyä, yhteislaulutuokioita. Ke-
hoa ravittiin hyvällä ruoalla ja kahvituo-
kioilla. Suorittivatpa diakoniatyön palkkaa-
mat hierojat kevyen hartiahieronnan tilaisuu-
teen osallistuneille.

Kontiolahden luonnon kauneutta tehtiin
tunnetuksi Matti Pihlatien diaesityksen
avulla. Pirttivaaran Pelimanneista koostuva
Joen Sottiisi musisoi ja Nardus-kuoro evästi
päivään heti aamusta.

Ihmisarvo on loukkaamaton. Sitä on kun-
nioitettava. Tätä teemaa käsiteltiin päivän
aikana teologin, lääkärin, sosiaaliasiamiehen,
työvoimaviranomaisen, tutkijan sekä osal-

listujien itsensä, jotka useimmiten olivat
työttömiä tai heidän yhdistyksensä edusta-
jia, näkökulmasta.

Kuten Kontiolahden Työttömien toimin-
nanohjaaja Hilkka Pitkäsen puheenvuoros-
ta kävi ilmi, myös tilaisuus osoitti, kuinka
työttömillä on kokemusta, näkemystä, tai-
toja, voimavaroja ym. usein paljon enem-
män kuin vuosikymmenet samassa työpai-
kassa olleella.

Hilkka Pitkänen kertoi käyneensä läpi
vaikean taipaleen. Hän opiskeli usean am-
matin tehden niissä jokaisessa pitkähkön
työrupeaman. 12 vuotta sitten työttömäksi
jäätyään hän otti sen haasteena vastaan.

-Tämä on ollut minun elämänkouluni, ih-
missuhdekouluni, itseni kehittämisen ja kas-
vamisen aikaa, joka jatkuu edelleen, Pitkä-
nen totesi.

Työttömät törmäävät usein eriarvoisuu-
teen, jopa arvottomuuteen.

-Työpaikoilla annetaan ymmärtää, että
työttömyys on meidän syymme. Että olem-

Arvostettu ihminen voi hyvin
Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Kun ihmiset oppisivat elämään tämän viisauden mukaan, kaikillaRakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Kun ihmiset oppisivat elämään tämän viisauden mukaan, kaikillaRakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Kun ihmiset oppisivat elämään tämän viisauden mukaan, kaikillaRakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Kun ihmiset oppisivat elämään tämän viisauden mukaan, kaikillaRakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Kun ihmiset oppisivat elämään tämän viisauden mukaan, kaikilla
olisi hyvä olla ja jokainen saisi arvoisensa kohtelun. Ihminen on kokonaisuus, johon kuuluu kehon jaolisi hyvä olla ja jokainen saisi arvoisensa kohtelun. Ihminen on kokonaisuus, johon kuuluu kehon jaolisi hyvä olla ja jokainen saisi arvoisensa kohtelun. Ihminen on kokonaisuus, johon kuuluu kehon jaolisi hyvä olla ja jokainen saisi arvoisensa kohtelun. Ihminen on kokonaisuus, johon kuuluu kehon jaolisi hyvä olla ja jokainen saisi arvoisensa kohtelun. Ihminen on kokonaisuus, johon kuuluu kehon ja
mielen hyvinvointi. Tällaisiin asioihin kiinnitettiin huomiota Hirvirannassa pidetyillä ihmisarvopäivillä, jonnemielen hyvinvointi. Tällaisiin asioihin kiinnitettiin huomiota Hirvirannassa pidetyillä ihmisarvopäivillä, jonnemielen hyvinvointi. Tällaisiin asioihin kiinnitettiin huomiota Hirvirannassa pidetyillä ihmisarvopäivillä, jonnemielen hyvinvointi. Tällaisiin asioihin kiinnitettiin huomiota Hirvirannassa pidetyillä ihmisarvopäivillä, jonnemielen hyvinvointi. Tällaisiin asioihin kiinnitettiin huomiota Hirvirannassa pidetyillä ihmisarvopäivillä, jonne
kerääntyi väkeä maakunnasta ja kauempaakin.kerääntyi väkeä maakunnasta ja kauempaakin.kerääntyi väkeä maakunnasta ja kauempaakin.kerääntyi väkeä maakunnasta ja kauempaakin.kerääntyi väkeä maakunnasta ja kauempaakin.

Helena Romppanen (kuvassa) ja Eila Karvonen hieroivat kaikkien ihmisarvo-Helena Romppanen (kuvassa) ja Eila Karvonen hieroivat kaikkien ihmisarvo-Helena Romppanen (kuvassa) ja Eila Karvonen hieroivat kaikkien ihmisarvo-Helena Romppanen (kuvassa) ja Eila Karvonen hieroivat kaikkien ihmisarvo-Helena Romppanen (kuvassa) ja Eila Karvonen hieroivat kaikkien ihmisarvo-
seminaariin osallistuneiden hartiat. Hierottavana Kalevi Väkeväinenseminaariin osallistuneiden hartiat. Hierottavana Kalevi Väkeväinenseminaariin osallistuneiden hartiat. Hierottavana Kalevi Väkeväinenseminaariin osallistuneiden hartiat. Hierottavana Kalevi Väkeväinenseminaariin osallistuneiden hartiat. Hierottavana Kalevi Väkeväinen
Kiteeltä.Kiteeltä.Kiteeltä.Kiteeltä.Kiteeltä.

me työtä vieroksuvia ja saamme ilmaista ra-
haa. Myös virastoissa saattaa saada väärää
tietoa ja epäselviä ohjeita.

Rakasta lähimmäistäsiRakasta lähimmäistäsiRakasta lähimmäistäsiRakasta lähimmäistäsiRakasta lähimmäistäsi
Lääninrovasti Teuvo Mononen totesi jokai-
sen olevan syntymässä ja kuolemassa sa-
malla lähtöviivalla. Nykyaikana itsekkyys
tuntuu vahvana ja panee pohtimaan, tarvi-
taanko kriisi, ennenkuin ihminen taas muis-
taa lähimmäisenrakkauden.

Ylilääkäri Pekka Ropponen painotti sa-
maa asiaa, lähimmäisenrakkauden merkitys-
tä. Ihminen voi hyvin, jos häntä arvostetaan.
Ihmisarvoonsa voi myös itse vaikuttaa. Pas-
siivinen elämänasenne on huono itsensä ar-
vostamisen kannalta. ”Rakasta lähimmäistäsi
niinkuin itseäsi”. Itsensä rakastaminen ei ole
aina niin helppoa. Jos ihmisellä ei ole kehit-
tynyttä kykyä rakastaa itseään, hän on riip-
puvainen ulkoapäin tulevasta tuesta. Hän ei
osaa olla yksin, vaan ajautuu tolkuttomiin
ihmissuhteisiin, käyttää alkoholia tai muu-
ten tuhoaa itseään. Jos ihminen osaa olla
yksinkin, hänen mielenterveytensä on hy-
vällä mallilla.

-Kun mieli on väsynyt, rasita ruumista.
Kun ruumis on väsynyt, rasita mieltä!

Ryhmätyöskentelyssä nostettiin esille
itsetunnon tärkeys. Oikeus olla oma itsensä
korostui jokaisessa ryhmässä.

Ihmisarvopäivät järjestettiin nyt kolman-
nen kerran Pohjois-Karjalassa. Ensimmäiset
olivat Juuassa ja toiset Kiteellä.

Raija Nevalainen

Sörnäisten rantatie 27 C 4
00500 Helsinki
Puh. 09 - 774 5350
tvy@tvyry.com
www.tvyry.com

Päätoimittaja:Päätoimittaja:Päätoimittaja:Päätoimittaja:Päätoimittaja: Lea Karjalainen

KKKKKannen kannen kannen kannen kannen kuvuvuvuvuva: a: a: a: a: Toni Brantberg
TTTTTaittaittaittaittaitto: o: o: o: o: Nikke Wikström
Paino:Paino:Paino:Paino:Paino: Uusimaa Oy
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Hain viime vuoden viimeiselle
”Tsemppiä eteenpäin 2003” -kurs-
sille ja sain kieltävän päätöksen.

Viime vuodenvaihteen aikoihin, jolloin voi-
mat alkoivat tuntua olevan vähissä, Siuntios-
ta tuli miellyttävä yllätys. Meitä aikaisem-
min kielteisen päätöksen saaneita kutsuttiin
tämän vuoden ensimmäiselle kurssille. Niin-
pä lähdin aikaisin aamulla tammikuun 19.
päivänä junalla kohden Helsinkiä, josta bus-
silla Siuntion kylpylään.

Ensimmäinen päivä kului lähinnä taloon
tutustumiseen, syömiseen sekä saunomiseen
ja uimiseen.

Seuraava päivä alkoi ryhmänohjaajien
tunneilla Suvipirtti-nimisessä rakennukses-
sa. Tutustuimme toisiimme ja kerroimme it-
sestämme. Näitä ryhmänohjaajan (-ohjaaji-
en) tunteja oli kaikkiaan neljänä päivänä.
Muutoin ryhmämme ohjelma koostui kunto-
sali-ohjauksesta, vesijumpasta, sauvakäve-
lystä, kelkkailusta, venyttelystä, rentoutu-
misesta. Oman ryhmän ohjelman lisäksi oli
mahdollisuus osallistua kaikille yhteiseen
toimintaan sekä tietysti toimia oman halun-
sa mukaan; valinnanmahdollisuuksia oli.
Nuorin meistä käytti paljon kuntosalia sekä
kävi lenkillä. Kovan pakkasen takia kävely-
testi siirrettiin toukokuun alun seuranta-
jaksolle.

Muutamat harrastivat liikuntaa vielä

tanssilattiallakin myöhään yöhön. Olivat ko-
vakuntoista joukkoa!

Vaikka kurssi oli mukava, tuntui toisaal-
ta hyvältä lähteä lauantaina puolilta päivin
kohden Ylöjärveä.

Kurssin seurantajakso alkoi heti vapun
jälkeen toukokuun toisena päivänä. Seuraa-
va päivä aloitettiin tuttuun tapaan ryhmän-
ohjaajien tunneilla. Kerroimme kuulumiset
ja huomasimme kahden kurssilaisen puuttu-
van. Yksi oli ilmoittanut sairastuneensa, toi-
sesta ei ollut mitään tietoa. Lounaan jälkeen

oli vuorossa talvella tekemättä jäänyt kävely-
testi. Minua hirvitti vähän, miten testi me-
nee, olihan vapusta vasta vajaa pari päivää.
Testi meni kuitenkin paremmin kuin uskalsin
odottaa.

Sää oli aluksi lähes helteinen, mutta myö-
hemmin alkoi sade. Sateen alkaessa ulkolii-
kunta oli kuitenkin jo tuon päivän osalta ohi.
Ohjelmassa oli taas mm. sauvakävelyä ja ve-
sijumppaa. Onneksi sade lakkasi niin, että
voimme tehdä kävelyretken Siuntion kirk-
koon sekä sen lähellä olevalle linnavuorelle.

Kahdeksan raskasta – mutta
mukavaa – vuorokautta Siuntiossa

Osallistuin Siuntion Kuntoutumiskeskuksessa järjestetylle ”Tsemppiä eteenpäin 2004” -kurssille. VaikkaOsallistuin Siuntion Kuntoutumiskeskuksessa järjestetylle ”Tsemppiä eteenpäin 2004” -kurssille. VaikkaOsallistuin Siuntion Kuntoutumiskeskuksessa järjestetylle ”Tsemppiä eteenpäin 2004” -kurssille. VaikkaOsallistuin Siuntion Kuntoutumiskeskuksessa järjestetylle ”Tsemppiä eteenpäin 2004” -kurssille. VaikkaOsallistuin Siuntion Kuntoutumiskeskuksessa järjestetylle ”Tsemppiä eteenpäin 2004” -kurssille. Vaikka
kurssin aikana liikuimme paljon, myös keskustelimme, rentouduimme, ja meillä oli riittävästi omaa aikaakurssin aikana liikuimme paljon, myös keskustelimme, rentouduimme, ja meillä oli riittävästi omaa aikaakurssin aikana liikuimme paljon, myös keskustelimme, rentouduimme, ja meillä oli riittävästi omaa aikaakurssin aikana liikuimme paljon, myös keskustelimme, rentouduimme, ja meillä oli riittävästi omaa aikaakurssin aikana liikuimme paljon, myös keskustelimme, rentouduimme, ja meillä oli riittävästi omaa aikaa
käytettävissämme.käytettävissämme.käytettävissämme.käytettävissämme.käytettävissämme.

Ohjaajamme Riitta ja TOhjaajamme Riitta ja TOhjaajamme Riitta ja TOhjaajamme Riitta ja TOhjaajamme Riitta ja Tuijauijauijauijauija

Hauskaa oli — niin kuin kuvasta näkyyHauskaa oli — niin kuin kuvasta näkyyHauskaa oli — niin kuin kuvasta näkyyHauskaa oli — niin kuin kuvasta näkyyHauskaa oli — niin kuin kuvasta näkyy

Viimeisenä päivänä teimme vielä
melko pitkän ja helteisen sauva-
kävelyretken maanantaina aloitta-
neiden uusien kurssilaisten kans-
sa. Keskiviikkona kello 13 aikaan
lähdimme kotia kohden.

Puitteet olivat hyvät; huoneet
olivat siistit, ruoka oli hyvää ja mo-
nipuolista. Joka aterialla oli pal-
jon vaihtoehtoja.

Tänä vuonna suunnitelmissa on
vielä yksi kurssi ajalla 30.8.–4.9.,
jolle pitää hakea 30.7. mennessä.
Kurssi on tarkoitettu lähinnä nuo-
rille työttömille, mutta muidenkin
kannattaa lähettää hakemus. Jos ei
satu pääsemään juuri tälle kurssil-
le, voi olla yhtä hyvä tuuri kuin
minulla, että pääsee jollekin toisel-
le kurssille.

Ei sentään aivan rapakuntoinen
Ahti Heinonen Ylöjärveltä
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Työnhakutempaisupäivän päämääränä
oli sekä aktivoida työtä hakevia että
tiedottaa yhdistyksen kymmenen

vuotta jatkuneesta työnvälitystoiminnasta
Jyväskylän seudulla. Työn saaminen vaatii
joskus tempaisua ja irtiottoa entisestä, jotta
työnhaussa onnistuu. Työsilta ry välittää
maksuttomasti työntekijöitä sekä kansalais-
järjestöille että pk-yrityksille eikä peri myös-
kään työnhakijoilta maksuja työnvälitys- ja
neuvontapalveluistaan. Uutena palveluna on
tämän vuoden alusta tullut vapaaehtoistyön-
tekijöiden ja -toimijoiden välitys. Tapahtu-
maan osallistui 25 henkilöä, joista osa ei ol-
lut aikaisemmin käyttänyt Työsilta ry:n
palveluja.

Työnhakupajassa oli osallistujilla mah-
dollisuus henkilökohtaiseen opastukseen
työnhakuasiakirjojen tekemisessä, ja he sai-
vat halutessaan toiminnanohjaajan ottaman
digitaalisen valokuvan työpaikkahakemus-
taan varten talletettuna tietokonelevykkeelle
tai CD:lle. Työnhaun vauhdittamiseksi oli
Kumppanuustalon Verkko-koulutustilassa
nähtävillä erilaisia työhakemuksia. Päivän
avasi Työsilta ry:n puheenjohtaja Pirjo-Lii-
sa Junttila. Alussa osallistujat syventyivät
TV-ohjelman kuvanauhoitukseen työnhaus-
ta, sitten Tommi Tervakangas Jyväskylän
työvoimatoimistosta esitteli työllistämis- ja
yhdistelmätukia. Human Resource Manager
Marjo Matsinen Samstock Oy:stä Jyväs-
kylästä kertoi soveltuvuusarvioinnista työn-
antajan näkökulmasta. Esitys herätti kiin-
nostunutta keskustelua siitä, mitä kaikkea
soveltuvuusarvioinneilla mitataan ja mitä

koulutusta ja kokemusta vaaditaan työnte-
kijöiden valinnassa käytettäviltä soveltu-
vuusarvioijilta.

Yhtenä työllistymisen mahdollisuutena
on solmia oppisopimussuhde työnantajaan.
Kaija Haapasaari Jyväskylän Ammatti-
opiston Oppisopimuskeskuksesta kertoi op-
pisopimuskoulutustarjonnasta. Työpaikan
saanti on koko ajan vaikeutumassa, kun avoi-
mesta työpaikasta saattaa kilvoitella yli sata
työnhakijaa nykyisin Suomessa. Yhtenä kei-
nona päästä työhön on hyödyntää rekrytoi-
van yrityksen tarjoamia työllistämispal-
veluita. Sitä esiteltiin työvoimaa välittävän
yrityksen näkökulmasta. Adecco Oy:n Jy-
väskylän yksikön päällikkö Tea Heinola

Työsilta ry:n työnhakutempaisupäivä ja
syntymäpäiväjuhlat Jyväskylässä 14.5.2004

kertoi nykyajan työnhaun vaatimuksista ja
miten Adecco Oy toimii välittäen työnteki-
jöitä eri toimialoille.

Työsilta ry tarjosi tapahtuman jälkeen
syntymäpäiväkahvit täytekakun kera. Työn-
hakutempauspäivä todettiin tarpeelliseksi ja
ajankohtaiseksi, ja sille toivottiin jatkoa.
Työsilta ry järjestää seuraavan Työnhaku-
tempauspäivän Jyväskylässä Kumppanuus-
talolla 5.11.2004, jolloin huomion kohteena
on yritysten rekrytointitoiminta ja työn-
hakijoiden oikeudet.

Toiminnanohjaaja Pertti Salonen
Työsilta ry

TTTTTyönhakyönhakyönhakyönhakyönhakutututututememememempauksen osallispauksen osallispauksen osallispauksen osallispauksen osallistujiatujiatujiatujiatujia

Kaija Haapasaaren esitys oppisopimuskoulutuksestaKaija Haapasaaren esitys oppisopimuskoulutuksestaKaija Haapasaaren esitys oppisopimuskoulutuksestaKaija Haapasaaren esitys oppisopimuskoulutuksestaKaija Haapasaaren esitys oppisopimuskoulutuksesta
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Otimme haasteen vastaan: Valliuk-
sen Lea, Venäläisen Esa ja Jär-
venpään Helvi olimme mukana

soutamassa Haapaveden, Enon, Joensuun,
Kontiolahden ja Uimaharjun ihmisten kans-
sa.

Haastetta vastaanottaessani ja matkalle
lupautuessani en tiennyt soututapahtumasta
mitään. Oli vatsassa perhosia, miten jaksan
soutaa 38 km. En ollut koskaan edes ollut
kirkkoveneessä. Mitä varustuksia pitää olla
mukana? Puutuuko pylly? Kestääkö kädet?
Ajattelin omaa kuntoani, koska en ole ruu-
miillisen työn tekijä — jaksanko?

Otin loman kannalta koko reissun. Maa-
nantaiaamuna lähtiessämme matkalle Haa-
pavedeltä olimme innoissamme. Lea Vallius
oli kutsunut meidät kotiinsa vieraiksi. Aje-
limme pitkin kaunista Suomea rauhallisesti
ja kävimme Lieksassa Vaskiviikoilla ja ta-
paamassa entistä tuttuamme Kotilaisen
Maijaa matkalla. Nautimme näkemistämme
Karjalan maisemista ja Suomen suvesta.

Tiistaina aamulla ajoimme Haapalahteen
soutupaikalle. Vene oli lainattu KTV:ltä,
omassa oli ongelmia. Ihmisiä oli paljon
erivärisissä asuissaan, kirkkoveneitä rannassa
yli neljäkymmentä. Oli oikea markkinatun-
nelma. Tasan kymmeneltä saimme lähteä
soutamaan; kolmestatoista soutajasta jokai-
selle löytyi paikka veneestä. Olimme heti
tuttuja keskenämme, ja huumori hersyi. Esa

oli kippari ja löi tahtia: souda, yks, kaks, ve-
to, veto!

Ensimmäiset vedot — vieläkin naurattaa
— olivat ”huh-huh, kolin kolin”. Oppii sitä:
loppumatkalla tahti oli oikea jo minullakin.
En ollut ennen soutanut yhdessä. En osan-
nut suhteuttaa edes vesikilometrejä; selkä
menosuuntaan en tiennyt missä mennään,
mihin mennään, miten kauan, mutta kym-
menen kilometriä meni kuin vilahduksessa.
Oli kahvin paikka; tytöt ja pojat olivat pan-

nuineen meitä vastassa, vaikka viimeisiä ol-
tiin. Se olikin hyvä juttu, että olimme vii-
meisiä: saimme kiitosta hyvin käyttäyty-
västä venekunnasta ja saimme siten lähteä
uudelle etapille ekana. Mutta Enon rantaan
tultaessa olimme taas viimeisiä. Meillä oli
niin raskas vene joka kynti, mutta työttö-
millähän ei ole kiire, lohduteltiin mielessäm-
me. Taas olivat tytöt tuoneet ruokaa ran-
taan, ja palvelu pelasi hyvin. Viimeiselle eta-
pille lähdettiin tyytyväisinä mahat täynnä.
Edessä oli erilaisia salmia ja koskipaikkoja
sekä aivan mahtava kokemus, Kaltion voi-
malaitoksen sulut. Kaikki venekunnat olivat
samassa sulussa yhtäaikaa, ja vesi lasket-
tiin. Mikä huikaiseva kokemus!

Sitten vissiin alkoi loppukiri, kiireisim-
mät menivät menojaan, me taas saavuttiin
Jakokoskelle hännänhuippuina kellon käy-
dessä kuutta. Jakokoskella rantaan noustes-
sa kastuivat jalat ekan kerran. Totesin: ei ol-
lut rakkoja käsissä, pylly ei puutunut, kyllä
minä olin hyvä. Raavailla miehillä oli rakkoja
ja kramppeja käsissä; Leallakin oli rakko
jalkapohjassa. Koko kesäinen päivä oli souta-
jille kaiken puolin hyvä, ei paistanut, ei sa-
tanut, ei palellut... mutta Lea jatkoi vielä seu-
raavanakin päivänä soutamista, ja vettä sa-
toi…

Ensi vuonna lähdetään kaikki uudestaan!
Kiitos kaikille.

Helvi Järvenpää Haapavedeltä

Työttömyys on muutakin
kuin edunvalvontaa

Pohjois-Karjalan työttömien järjestöt olivat saaneet idean haastaa TVY:n hallituksen porukat Karelia-sou-Pohjois-Karjalan työttömien järjestöt olivat saaneet idean haastaa TVY:n hallituksen porukat Karelia-sou-Pohjois-Karjalan työttömien järjestöt olivat saaneet idean haastaa TVY:n hallituksen porukat Karelia-sou-Pohjois-Karjalan työttömien järjestöt olivat saaneet idean haastaa TVY:n hallituksen porukat Karelia-sou-Pohjois-Karjalan työttömien järjestöt olivat saaneet idean haastaa TVY:n hallituksen porukat Karelia-sou-
tuun. Karelia-soudulla on monivuotinen historia Karjalan kulttuuritarjonnassa. Soututapahtuma kestäätuun. Karelia-soudulla on monivuotinen historia Karjalan kulttuuritarjonnassa. Soututapahtuma kestäätuun. Karelia-soudulla on monivuotinen historia Karjalan kulttuuritarjonnassa. Soututapahtuma kestäätuun. Karelia-soudulla on monivuotinen historia Karjalan kulttuuritarjonnassa. Soututapahtuma kestäätuun. Karelia-soudulla on monivuotinen historia Karjalan kulttuuritarjonnassa. Soututapahtuma kestää
viikon ajan. Soudettavaa matkaa kertyy monta sataa kilometriä. Soutajien päivämatka on noin neljäkymmen-viikon ajan. Soudettavaa matkaa kertyy monta sataa kilometriä. Soutajien päivämatka on noin neljäkymmen-viikon ajan. Soudettavaa matkaa kertyy monta sataa kilometriä. Soutajien päivämatka on noin neljäkymmen-viikon ajan. Soudettavaa matkaa kertyy monta sataa kilometriä. Soutajien päivämatka on noin neljäkymmen-viikon ajan. Soudettavaa matkaa kertyy monta sataa kilometriä. Soutajien päivämatka on noin neljäkymmen-
tä kilometriä.tä kilometriä.tä kilometriä.tä kilometriä.tä kilometriä.

Matkantekoa. Lea Vallius käytteli johtoairoa koko matkan.Matkantekoa. Lea Vallius käytteli johtoairoa koko matkan.Matkantekoa. Lea Vallius käytteli johtoairoa koko matkan.Matkantekoa. Lea Vallius käytteli johtoairoa koko matkan.Matkantekoa. Lea Vallius käytteli johtoairoa koko matkan.

Laiskanrannassa. Voimaa oli ja tunnelmaa.Laiskanrannassa. Voimaa oli ja tunnelmaa.Laiskanrannassa. Voimaa oli ja tunnelmaa.Laiskanrannassa. Voimaa oli ja tunnelmaa.Laiskanrannassa. Voimaa oli ja tunnelmaa.
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Työttömien valtakunnalliset Kesä- ja
kulttuuripäivät järjestettiin 8. kerran.
Tänä vuonna paikkana oli Seinäjoen

seurakunnan leirikeskus Honkiniemi kauniil-
la paikalla Ähtärinjärven rannalla.

Päivien aikana oli mahdollisuus tutustua
toisiinsa, laulaa, opetella huovuttamaan, naut-
tia luonnosta, uimisesta ja hyvästä ruoasta
sekä tietysti ottaa osaa erilaisiin leikkimie-
lisiin kilpailuihin.

Yksi päivä käytettiin Ähtärin eläinpuis-
tossa käyntiin ja Ähtärin Seudun Työttö-
mät ry:hyn tutustumiseen.

Yhteiseen illanviettoon kuopiolaiset oli-
vat valmistaneet näytelmän kouluoloista,
johon mukaan pääsi näyttelemään myös
päivien osanottajia, sekä sketsin Kullervosta.
Salosen Teuvo Ylöjärvelta veti tietokil-
pailun.

Ylöjärven Työttömät ry:n edustajat toi-
vat näyttelyyn yhdistyksessä tehtyjä käsi-
töitä, mm. puusta valmistettuja esineitä, ja
Meri-Vuosaaren Työttömät ry:ltä oli esillä
kauniita tiffany-lasitöitä.

Paikka oli kaunis, ilma suosi, ja osan-
ottajilta tuli hyvää palautetta päivistä.

Päiville osallistui yhteensä n. 88 työttö-
mien yhdistysten edustajaa.

Työttömien Valtakunnalliset Kesäpäivät
1111177777.–19.08.2004 Honkiniemi, Ähtäri.–19.08.2004 Honkiniemi, Ähtäri.–19.08.2004 Honkiniemi, Ähtäri.–19.08.2004 Honkiniemi, Ähtäri.–19.08.2004 Honkiniemi, Ähtäri

1 .1 .1 .1 .1 . OsanottajajoukkoaOsanottajajoukkoaOsanottajajoukkoaOsanottajajoukkoaOsanottajajoukkoa

2 .2 .2 .2 .2 . ”Katso, äiti, ilman käsiä!””Katso, äiti, ilman käsiä!””Katso, äiti, ilman käsiä!””Katso, äiti, ilman käsiä!””Katso, äiti, ilman käsiä!”

3 .3 .3 .3 .3 . Viestihiihto nurmikolla.Viestihiihto nurmikolla.Viestihiihto nurmikolla.Viestihiihto nurmikolla.Viestihiihto nurmikolla.
Lähdössä Kirsi Saunamäki Kurikasta, vuoroaLähdössä Kirsi Saunamäki Kurikasta, vuoroaLähdössä Kirsi Saunamäki Kurikasta, vuoroaLähdössä Kirsi Saunamäki Kurikasta, vuoroaLähdössä Kirsi Saunamäki Kurikasta, vuoroa
odoodoodoodoodottaa Juhani Tttaa Juhani Tttaa Juhani Tttaa Juhani Tttaa Juhani Tanski Kanski Kanski Kanski Kanski Kuopiosuopiosuopiosuopiosuopiostatatatata

4 .4 .4 .4 .4 . Petanque-kisa.Petanque-kisa.Petanque-kisa.Petanque-kisa.Petanque-kisa.
Heittämässä Ella Puurtinen KauhavaltaHeittämässä Ella Puurtinen KauhavaltaHeittämässä Ella Puurtinen KauhavaltaHeittämässä Ella Puurtinen KauhavaltaHeittämässä Ella Puurtinen Kauhavalta

5 .5 .5 .5 .5 . HuHuHuHuHuovutuskurssin satoaovutuskurssin satoaovutuskurssin satoaovutuskurssin satoaovutuskurssin satoa

Kilpailujen tulokseKilpailujen tulokseKilpailujen tulokseKilpailujen tulokseKilpailujen tulokset löytyvät Tt löytyvät Tt löytyvät Tt löytyvät Tt löytyvät TVYVYVYVYVY:n k:n k:n k:n k:n koooootisivuilta (wwwtisivuilta (wwwtisivuilta (wwwtisivuilta (wwwtisivuilta (www.tvyr.tvyr.tvyr.tvyr.tvyryyyyy.com)..com)..com)..com)..com).
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Työttömien edunvalvontapäivä aloi-
tettiin yhteisellä tapahtumalla piha-
maalla, jossa työttömät saivat esit-

tää mielipiteitään ja terveisiään kansanedus-
tajille. Kansanedustajat kävivät tapaamassa
työttömiä ja keskustelemassa heidän kans-
saan.

Järvenpään Työttömät ry toi paikalle
hernekeittotykin ja HeTy ry kahvia, joten
vatsantäytettäkin oli tarjolla.

* Mustajärvi Markus, vas, Työelämä- ja
tasa-arvovaliokunnan jäsen

* Pulliainen Erkki, vihr, eduskuntaryh-
män varapuheenjohtaja

* Löv Pehr, r, Työelämä- ja tasa-arvova-
liokunnan jäsen

* Rauhala Leena, kd, Työelämä- ja tasa-
arvovaliokunnan jäsen

* Soini Timo, ps, kansanedustaja
* Tanski Juhani, Kuopion Seudun

Omatoimiset Työnhakijat ry
* Johansson Matti, Työriihi ry
* Salminen Päivi, Turun Seudun Työttö-

mät ry

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi TVY ry:n
puheenjohtaja Lea Karjalainen.

Työttömien edunvalvontapäivä
eduskuntatalolla ke 15.09.2004

Seminaarin osanottajia eduskunnan auditoriossa.Seminaarin osanottajia eduskunnan auditoriossa.Seminaarin osanottajia eduskunnan auditoriossa.Seminaarin osanottajia eduskunnan auditoriossa.Seminaarin osanottajia eduskunnan auditoriossa. Vas. Erkki Pulliainen, Pehr Löv, Markus Mustajärvi, LeaVas. Erkki Pulliainen, Pehr Löv, Markus Mustajärvi, LeaVas. Erkki Pulliainen, Pehr Löv, Markus Mustajärvi, LeaVas. Erkki Pulliainen, Pehr Löv, Markus Mustajärvi, LeaVas. Erkki Pulliainen, Pehr Löv, Markus Mustajärvi, Lea
Karjalainen, Jaana Ylä-Mononen, Anne Holmlund, Lee-Karjalainen, Jaana Ylä-Mononen, Anne Holmlund, Lee-Karjalainen, Jaana Ylä-Mononen, Anne Holmlund, Lee-Karjalainen, Jaana Ylä-Mononen, Anne Holmlund, Lee-Karjalainen, Jaana Ylä-Mononen, Anne Holmlund, Lee-
na Rauhala ja Jukka Gustafsson.na Rauhala ja Jukka Gustafsson.na Rauhala ja Jukka Gustafsson.na Rauhala ja Jukka Gustafsson.na Rauhala ja Jukka Gustafsson.

Markku J. Kekäläinen

1. Työtön saa lopputilin
Työnantaja on velvollinen kustannuksellaan
järjestämään työttömäksi jäävälle tukitoimia
työsuhteen päättymisestä johtuvasta krii-
sistä selviytymiseksi.

Uudelleenkoulutus on työnantajan vel-
voite.

2. Työtön menee työvoimatoimistoon
Työttömän työtaitojen arviointikeskustelu
käydään kuukauden sisällä työsuhteen päät-
tymisestä. Jos hänen työsuhteensa päätty-
misen syy johtuu työelämään tulleista muu-
toksista aloitetaan välittömästi työllisty-
missuunnitelman laatiminen.

3. Jos henkilö ei työllisty kuudessa kuu-
kaudessa, aloitetaan henkilökohtaisen
työllistymissuunnitelman teko
Työllistymissuunnitelmassa henkilön oma
tahto on keskeinen suunnan määrääjä. Vi-
ranomaisten tehtävä on olla ensisijaisesti
tukena ja työttömän ohjaajana.

TTTTTyöllistämistakyöllistämistakyöllistämistakyöllistämistakyöllistämistakuuuuuuuuuu

- ei katteettomia lupauksia

Työttömien edunvalvontapäivä eduskuntatalolla ke 15.09.2004

Seminaari auditoriossaSeminaari auditoriossaSeminaari auditoriossaSeminaari auditoriossaSeminaari auditoriossa
Perustulo vaiPerustulo vaiPerustulo vaiPerustulo vaiPerustulo vai
työllistymistakuu?työllistymistakuu?työllistymistakuu?työllistymistakuu?työllistymistakuu?

Aiheesta alusti valtiotieteen tohtori Jan
Otto Andersson.

Helsingin Työttömät HeTy ry:n toimin-
nanjohtaja Markku J. Kekäläinen esitteli
työllistymistakuumallin.

Perustuloon ja työllistymistakuumalliin
puheenvuoron käyttivät:
* Tiilikainen Kimmo, kesk, Työelämä-

ja tasa-arvovaliokunnan jäsen
* Gustafsson Jukka, sd, Työelämä- ja tasa-

arvovaliokunnan puheenjohtaja
* Holmlund Anne, kok, Työelämä- ja tasa-

arvovaliokunnan varapuheenjohtaja
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Seminaarin otsikkokysymykseen, “Pe-
rustulo vaiko työllistämistakuu?”,
vastaan: perustulo.

Keskustelua perustulosta sekoittaa erityi-
sesti kaksi asiaa.

Toisaalta eri tahot voivat tarkoittaa
termillä hyvin eri asioita. Tämä tuli taan-
noin ilmi, kun Turun Seudun Työttömät jär-
jesti laivaseminaarin, jossa eri puolueita edus-
tavilta päättäjiltä kysyttiin kantaa mm.
kansalaispalkkaan. Se perustulo, jota itse
pitkän empimisen jälkeen varauksetta kan-
natan, on yleinen, henkilökohtainen, vailla
tarveharkintaisuutta ja vastikkeeton. Siis jo-
kaiselle Suomen kansalaiselle tuleva.

Toisaalta perustulohaaveet helposti tul-
kitaan pyrkimykseksi ensisijaisesti ko-
hottaa heikoimmin ansaitsevien tulota-
soa. Itse kunnon vasemmistolaisena haluai-
sin ilman muuta kaventaa tuloeroja ja paran-
taa pitkäaikaistyöttömien toimeentuloa,
mutta kannattaessani perustuloa odotan sil-
tä ensisijaisesti muita etuja.

Ensinnäkin haluaisin, että olisi olemas-
sa tulo, joka takuuvarmasti ropsahtaisi
pankkitilille samaan aikaan joka kuu-
kausi ja toisi turvallisuutta. Kuin lapsili-
sä; lapsilisä on omien pätkätyövuosieni aika-
na ollut ainoa tulo, jonka saapumiseen tilille
tiettynä aikana olen voinut sataprosenttisesti
luottaa.

Sen sijaan eri tukina tuleva raha usein jak-
sottuu epäsäännöllisesti. Stakesin tutkija
Antti Parpo, joka luennoi Turun Seudun
Työttömissä maanantaina, käytti ilmiöstä
nimeä ”byrokratialoukku”. Puuttumatta tässä
esim. Turun toimeentulotukiongelmiin tote-
an vain, että ansiosidonnaisen tai sovitellun
päivärahan maksua on vuosien mittaan voi-
nut joutua odottamaan jopa lähes puoli vuot-
ta. Kukapa meistä tahallaan lähettäisi puut-
teellisen hakemuksen, mutta mahdotonta on
ollut ennakoida esim. kuinka monen viikon
jaksoissa milloinkin olisi hakemus pitänyt

laatia ja palkkatodistus pyytää.
Oman lisänsä ovat tuoneet virkailijoiden

tekemät virheet. Itse olen saanut kassaltani
mm. maksuilmoituksen, jossa olivat väärin
jakson alkamispäivä, loppumispäivä, lasten
määrä ja päivärahan suuruus. Kerran tuli työ-
voimatoimistolta kylmä ilmoitus, että työn-
hakuni muka oli uusimatta. ”Tähän lausun-
toon ei saa erikseen hakea muutosta valitta-
malla”, todettiin vielä isoin kirjaimin. No,
mitäpä tuota muistelemaan, kirje ei ollut sa-
dismia vaan pelkkä inhimillinen virhe.

Karhusen Ismo Turun Seudun Työttö-
mistä on oppinut syömään vain joka toinen
päivä, mutta ainakaan lapsilta emme voi sel-
laista vaatia, ja kuukausia ei selviä syömättä
aikuinenkaan. Siksi kannatan perustuloa.

Toiseksi: Mikäli meillä olisi voimassa
perustulo, moni kulutusoravanpyörästä
irrottautunut vaihtoehtoeläjä voisi sen
turvin jättää toivottoman työpaikoista
taistelemisen muille ja paneutua tyyty-
väisenä tuottamaan esim. jotain käsityö-
tuotetta, taidetta tai oman pientilan satoa,
josta saisi hieman lisätuloa. Siksikin kanna-
tan perustuloa.

Kolmanneksi: Elämänhallinta on arvo-
kas asia, ja aikuisen ihmisen elämän-
hallintaan ilman muuta kuuluu myös se,
että hallitsee oman rahankäyttönsä.

Työttömyysturvajärjestelmä on niin mo-
nimutkainen, että sitä ei tunnu kunnol-
la osaavan kukaan, eivät ainakaan työt-
tömät itse. Näin on hyvin vaikeaa valvoa
etujaan ja laskea tulevien tukiensa mää-
rää. Perustulo ei olisi riittävä ainoaksi tu-
lonsiirroksi, mutta se yksinkertaistaisi jär-
jestelmää huomattavasti ja helpottaisi elä-
mänhallintaa. Siksi kannatan perustuloa.

Neljänneksi vastustan kansalaisten tur-
haa nöyryyttämistä. Meillä tavallaan on
nytkin jo perustulo, mutta sen saa kokoon
vain, kun on riittävän ”tuenhakukuntoinen”,
tietää kylliksi ja jaksaa nähdä vaivaa kyllik-
si, kun soittaa kyllin monta puhelua, kiertää
kyllin monella luukulla, täyttää kyllin mon-
ta kaavaketta ja alistuu samalla kyllin mo-
neen nöyryytykseen. Työttömyydessä ja ra-
hattomuudessa on jo sietämistä kylliksi il-
man näitä nöyryytyksiä. Siksi kannatan
perustuloa.

Päivi Salminen

Kirjoittaja on Varissuon työttömien tuore
toiminnanohjaaja, Turun Seudun Työttömi-
en hallituksen jäsen ja Työ-Länsi ry:n eli Var-
sinais-Suomen työttömien sihteeri, mutta
tämä puheenvuoro on pidetty yksityishen-
kilönä.

Perustulosta turvallisuutta
Työttömien edunvalvontapäivä eduskuntatalolla ke 15.09.2004
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Osanottajia oli Lapualta, Kokkolas-
ta, Kauhavalta, Teuvalta, Kurikasta,
Lappajärveltä, Kauhajoelta, Jyväs-

kylästä, Kuhmoisista, Pihtiputaalta ja Saa-
rijärveltä. Päivät avasi Saarijärven työttömi-
en rahastonhoitaja Tapio Liimatainen, joka
toivotti porukan tervetulleeksi ja kertoi yh-
distyksen historiasta ja tulevaisuudennäky-
mistä. Kirkkoherra Olavi Vuori toi seura-
kunnan tervehdyksen päiville.

Saarijärven seurakunnan diakonissan
Tarja Salmisen johdolla tutustuimme toi-
siimme, ja hän esitteli samalla johdattelijoina
toimineet projektipäällikkö Anne Laimion
Jyväskylän mielenterveysseurasta sekä dia-
konissa Kaija Luoman Jyväskylän kaupun-
gin seurakunnasta. Jyväskylän mielenter-
veysseurassa työskentelevä Laimio alusti ai-
heesta, ja sen jälkeen porukka jakaantui vii-
teen ryhmään, joissa vetäjinä toimivat Suo-
menselän Sateenkaari-säätiössä työskente-
levät Suvi Lupsakko, Anna-Maija Kos-
kenlahti, Veijo Nisonen, Tarja Salminen
Saarijärven seurakunnasta sekä Lapuan hiip-
pakunnan sihteeri Hilkka Mäkelä.

Työnohjausryhmät työskentelivät kolme
päivää, joiden aikana saimme kuulla monen-
laisia kertomuksia elämän satuttavista asi-
oista ja kuinka siitä jaksetaan eteenpäin.

Keskiviikon ohjelmasta vastasi Saarijär-
ven kansalaisopiston orkesteri. Ohjelma oli
hyvin monipuolinen rock ’n’ rollista aina
humppaan asti. Orkesteri sai porukan latti-
alle pyörähtelemään ja esittämään itsestään
parastansa.

Torstaina teemana oli ”Kun elämä yllät-
tää”, ja elämä monet yllättikin iltapäivällä,
kun lähdettiin laskemaan Riekonkoskea kumi-
veneellä. Veneen kapteenin Kimmo Karhu-
lan peloteltua suurimman osan laskijoista
maaperällä vain rohkeimmat uskalsivat läh-
teä haastamaan Riekonkoskea. Torstai-illan
kruunasi juhla-ateria ja tarjoilijapojat.

Perjantaina, päätöspäivänä, tehtiin päi-
vistä yhteenveto, jossa toivottiin päiville jat-
koa myös tulevina vuosina erilaisilla tee-
moilla.

Riihikappelissa pidetyn päätösmessun
jälkeen porukka tutustui Saarijärven seura-

TTTTTyöttömien työttömien työttömien työttömien työttömien toiminnasta voiminnasta voiminnasta voiminnasta voiminnasta vastaaastaaastaaastaaastaavienvienvienvienvien

Työnohjauspäivät Saarijärvellä
Yhdennettoista työnohjauspäivät pidettiin Saarijärven seurakunnan leirikeskuksessa Mellikassa 15–Yhdennettoista työnohjauspäivät pidettiin Saarijärven seurakunnan leirikeskuksessa Mellikassa 15–Yhdennettoista työnohjauspäivät pidettiin Saarijärven seurakunnan leirikeskuksessa Mellikassa 15–Yhdennettoista työnohjauspäivät pidettiin Saarijärven seurakunnan leirikeskuksessa Mellikassa 15–Yhdennettoista työnohjauspäivät pidettiin Saarijärven seurakunnan leirikeskuksessa Mellikassa 15–
1111177777.9.200.9.200.9.200.9.200.9.2004. Järjes4. Järjes4. Järjes4. Järjes4. Järjestttttelyiselyiselyiselyiselyistä vtä vtä vtä vtä vasasasasastttttasi Saarijärasi Saarijärasi Saarijärasi Saarijärasi Saarijärvvvvven seuraken seuraken seuraken seuraken seurakuntuntuntuntunta, Lapuan hiippaka, Lapuan hiippaka, Lapuan hiippaka, Lapuan hiippaka, Lapuan hiippakuntuntuntuntunta ja Saarijära ja Saarijära ja Saarijära ja Saarijära ja Saarijärvvvvven työttömät ren työttömät ren työttömät ren työttömät ren työttömät ryyyyy.....
Tällä kertaa päivien teemana oli ”Kun elämä satuttaa”.Tällä kertaa päivien teemana oli ”Kun elämä satuttaa”.Tällä kertaa päivien teemana oli ”Kun elämä satuttaa”.Tällä kertaa päivien teemana oli ”Kun elämä satuttaa”.Tällä kertaa päivien teemana oli ”Kun elämä satuttaa”.

kunnan kirkkoon ja Saarijärven työttömien
toimitilaan, ”Nettikahvilaan”.

Lopuksi haluan kiittää omasta ja yhdis-
tyksen puolesta järjestelyihin osallistuneita
ja erityisesti hiippakuntasihteeri Hilkka
Mäkelää, joka vuodesta toiseen jaksaa kan-
taa päävastuun järjestelyistä. Suurkiitokset
myös keittiölle maittavista aterioista.

Tavataan sitten ensi vuonna Jyväskyläs-
sä.

Tapio ”Jallu” Liimatainen
Saarijärven työttömät ry

Päätimme täällä TVY ry:llä tehdä selvitystä siitä, miten on men-
nyt tukityön jälkeen. Otimme otannan 100 henkilöä n. 260:sta
TVY ry:n vuosina 1998–2000 yhdistyksiin palkatuista henki-
löistä. Tämä siitä syystä, että usein väitetään, että yhdistyksiin
yhdistelmätuella palkatut ihmiset pääsevät heikommin avoi-
mille työmarkkinoille kuin yrityksiin ja kuntiin tukityölliste-
tyt.

Tutkimus kuitenkin mielestäni osoittaa, että näin ei suin-
kaan ole. Oheinen kaavio näyttää vastanneiden tämänhetkisen
tilanteen. Vastausprosentti on 50.

Työtä avoimilta markkinoilta
yhdistelmätukityön jälkeen?
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Koillis-Helsingin Työttömät KO-TY
ry syntyi Helsingin Malmilla seit-
semän vuotta sitten itämaisen tans-

sin harrastajien toimesta. Niinpä kaikenlai-
nen tanssi ja muukin liikunta ovat olleet viik-
ko-ohjelmassamme alusta alkaen. Kun aloin
vetää työttömille tanssitunteja (1996 tam-
mikuussa), oli menossa oikein itämaisen tans-
sin buumi. En voinut ottaa läheskään kaik-
kia pyrkijöitä mukaan, vaikka pidin silloin 3
tuntia viikossa. Välillä oli hiukan hiljaisem-
paa, niin että riitti yksi tunti. Tänä syksynä
oli taas tarvetta siirtyä kolmen tunnin viik-
koon.

Jatkoryhmästä muodostunut tanssiryh-
mä ”Napakat” on esiintynyt useissa tapah-
tumissa ympäri kaupunkia. Toimipisteemme
oli yli viiden vuoden ajan Malmin keskus-
tassa sijaitsevan torin laidassa. Siellä järjes-
timme vuosittain tapahtumia yhdessä alu-
een muiden järjestöjen kanssa.

Elokuun tapahtuma oli ensimmäinen laa-
tuaan, sillä muutimme Tilketorin laidalle vii-
me vuonna, eikä täällä tiettävästi ole aiem-
min ”tapahtunut mitään”. Halusimme kokeil-
la, miten saamme ihmisiä tänne hiukan syr-
jemmälle, Tilketorille. Tapahtuma onnistui
yli odotusten. Oli yksi kuluneen kesän har-

voista poutapäivistä. Meillä oli tanssiryh-
män lisäksi tuttuja laulajia ja soittajia esiinty-
mässä. Myimme leivonnaisia, arpoja ja kirp-
putoritavaraa. Kauppa kävi mukavasti, eten-
kin vohvelit olivat suosittuja. Näin saimme
hiukan paikattua kaupungin leikkausten jät-
tämää aukkoa, ja toiminta voi jatkua huolet-
ta taas tämän vuoden loppuun. Ensi vuodes-
tahan ei kukaan tiedä.

Pilkettä Tilketorille

KKKKKoillis-Helsingin Toillis-Helsingin Toillis-Helsingin Toillis-Helsingin Toillis-Helsingin Työttömät Kyöttömät Kyöttömät Kyöttömät Kyöttömät KO-O-O-O-O-TTTTT Y rY rY rY rY ryyyyy:n tanssir:n tanssir:n tanssir:n tanssir:n tanssiryhmä Nyhmä Nyhmä Nyhmä Nyhmä Napakapakapakapakapakat vat vat vat vat vauhdissaauhdissaauhdissaauhdissaauhdissa
yhdistyksen tapahtumassa elokuussa 2004yhdistyksen tapahtumassa elokuussa 2004yhdistyksen tapahtumassa elokuussa 2004yhdistyksen tapahtumassa elokuussa 2004yhdistyksen tapahtumassa elokuussa 2004

Voisi sanoa, että ei tästä toiminnanohjaajan
työstä ainakaan jännitystä puutu, koska mi-
kään ei ole itsestään selvää.

Toivotan onnea ja menestystä kaikille yh-
distyksille! Eiköhän meitä ensi vuonnakin
tarvita — vielä.

Riitta Heleste
KO-TY ry:n toiminnanohjaaja

Ensimmäisten päivien kokemuksen pe-
rusteella päivät pidetään jatkossakin
vähintään kaksipäiväisinä, jotta kes-

kustelulle ja illan vapaalle yhdessäololle jää
oikeasti aikaa. Päivät koettiin tarpeellisiksi
ja tärkeiksi, ja keskusteluissa tuli esille, että
alueelliset päivät olisi hyvä saada myös nii-
den hiippakuntien alueille, joilla niitä ei vielä
ole. Työnohjaus koettiin tarpeelliseksi. Osal-
listujat keskustelivat ja vaihtoivat kokemuk-
siaan erittäin vilkkaasti.

Ryhmä-Ryhmä-Ryhmä-Ryhmä-Ryhmä-
työskentely:työskentely:työskentely:työskentely:työskentely:
- Minkälaisia työttömien/
seurakunnan ihmisten luul-
laan olevan?

- Minkälaisia toivoisin
työttömien/seurakunnan
ihmisten olevan?

- Mitä voisin tehdä, että
luuloni hälvenisi ja toivee-
ni toteutuisi?

- Miltä pohjalta löytyi-
si mahdollisuuksia yhteis-
työhön?

Mikkelin hiippakunnan
työttömyystyön neuvottelupäivät
Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön toiset neuvottelupäivät pidettiin Puhjonrannan leirikeskuksessa Val-Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön toiset neuvottelupäivät pidettiin Puhjonrannan leirikeskuksessa Val-Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön toiset neuvottelupäivät pidettiin Puhjonrannan leirikeskuksessa Val-Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön toiset neuvottelupäivät pidettiin Puhjonrannan leirikeskuksessa Val-Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön toiset neuvottelupäivät pidettiin Puhjonrannan leirikeskuksessa Val-
kealassa 30–31.08.2004. Ensimmäiset päivät pidettiin 2003 Lappeenrannassa (yksipäiväisenä), ja seuraavatkealassa 30–31.08.2004. Ensimmäiset päivät pidettiin 2003 Lappeenrannassa (yksipäiväisenä), ja seuraavatkealassa 30–31.08.2004. Ensimmäiset päivät pidettiin 2003 Lappeenrannassa (yksipäiväisenä), ja seuraavatkealassa 30–31.08.2004. Ensimmäiset päivät pidettiin 2003 Lappeenrannassa (yksipäiväisenä), ja seuraavatkealassa 30–31.08.2004. Ensimmäiset päivät pidettiin 2003 Lappeenrannassa (yksipäiväisenä), ja seuraavat
pidetään Mikkelissä 2005.pidetään Mikkelissä 2005.pidetään Mikkelissä 2005.pidetään Mikkelissä 2005.pidetään Mikkelissä 2005.

Välitunnilla Puhjonrannan pihalla Lea KarjalainenVälitunnilla Puhjonrannan pihalla Lea KarjalainenVälitunnilla Puhjonrannan pihalla Lea KarjalainenVälitunnilla Puhjonrannan pihalla Lea KarjalainenVälitunnilla Puhjonrannan pihalla Lea Karjalainen
ja Matti Nyja Matti Nyja Matti Nyja Matti Nyja Matti Nygren Tgren Tgren Tgren Tgren TVYVYVYVYVY:s:s:s:s:stä sekä Esa-Matti Peurtä sekä Esa-Matti Peurtä sekä Esa-Matti Peurtä sekä Esa-Matti Peurtä sekä Esa-Matti Peura, Mikka, Mikka, Mikka, Mikka, Mikke-e-e-e-e-
lin hiippakuntasihteerilin hiippakuntasihteerilin hiippakuntasihteerilin hiippakuntasihteerilin hiippakuntasihteeri

Matti Nygren
TVY / Kaakkois-Suomi

Päivien aiheina olivat:Päivien aiheina olivat:Päivien aiheina olivat:Päivien aiheina olivat:Päivien aiheina olivat:
- Ennakkoluuloista yhteistyöhön – miksi
luulen, että ”noilla” on meitä kohtaan ennak-
koluuloja?

- Ennakkoluulot ja niiden murtaminen –
miten ihmisen mieli ”pelittää”?

- Kuuntelemisen kuormittavuus –
ihmissuhdetyötä merkonomikoulutuksella
(Mitä murheiden kuuntelu vaatii, miksi kuor-
mittaa, kuinka kuuntelija suojautuu? Paljon
vartijana – tätä minä olen kuullut, tältä se on

minusta tuntunut.)
- Mitä työttömien toi-

mintajärjestöjen aktivistien
työnohjaus/mentorointi
voisi olla?

Toisena päivänä kokoontuivat paineenpur-
kuryhmät.
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Noin kolmen viimeisen vuoden ajan
Suomen talous on ollut taantu-
massa. Selvimmin tämä on näkynyt

teollisuudessa, jossa irtisanomiset ovat ol-
leet arkipäivää. Työpaikkoja on hävinnyt
lähes 40 000. Siten noin puolet teollisuuteen
1990-luvun lopun nousukauden aikana syn-
tyneistä 80 000 työpaikasta on menetetty.
Suhteellisen hyvän työllisyystilanteen jat-
kuminen palvelualoilla on onneksi korvan-
nut nämä työpaikkojen menetykset.

Kuluvan vuoden aikana suhdanteet ovat
taas parantuneet, ja talousennustajat ovat
ennustaneet työllisyyden kääntyvän nou-
suun. Vaikka tällainen suhdannekehitykseen
perustuva arvio työllisyyden kehityksestä
antaakin aihetta jonkinlaiseen optimismiin,
sitä kuitenkin varjostavat tekijät, jotka vai-
kuttivat selvästi 1990-luvun nousukaudel-
lakin ja jotka osaltaan hidastivat työllisyy-
den paranemista myös nousukauden aikana.

Työllisyys Suomessa ei voi parantua
oleellisesti, ellei yritysten vaimeana pysy-
tellyt investointitoiminta vilkastu. Onko to-
dennäköistä, että investoinnit kääntyvät lä-
hitulevaisuudessa selvään kasvuun? Ei vält-
tämättä.

Suomessa 1990-luvulla kertyneiden ko-
kemusten perusviesti on se, että suomalai-
set yritykset kyllä investoivat, mutta eivät
välttämättä Suomeen vaan muihin maihin.
Huomattava osa suomalaisten yritysten luo-
mista uusista työpaikoista on syntynyt Suo-
men rajojen ulkopuolella: runsaassa kymme-
nessä vuodessa suomalaisten yritysten ul-
komailla sijaitsevien tytäryhtiöiden henki-
lökunta on lisääntynyt noin 200 000 henki-
löllä.

Suomeen investoimisen sijasta yritykset
ovat hyödyntäneet hyvää kannattavuuttaan,

eli voittojaan, ennen kaikkea liiketoiminnan
laajentamiseen ulkomailla. Tämä on ollut
oleellinen laimean investointitoiminnan syy.
Se ei kuitenkaan ole ollut ainoa syy. Huomat-
tava osa voitoista on kanavoitunut osinko-
tuloiksi, joista osa on mennyt Suomen rajo-
jen ulkopuolelle.

Ajanjaksolla 1994–2003 suomalaiset yri-
tykset maksoivat osinkoja noin 64 miljardia
euroa. Niistä 19 miljardia euroa maksettiin
ulkomaille. Samana ajanjaksona Suomessa
investointiin koneisiin ja laitteisiin sekä ra-
kennuksiin noin 21 miljardia euroa. (Luku
pitää sisällään koneiden ja rakennusten ku-
lumisen.)

Maailman muuttumista aivan toisenlai-
seksi kuvastaa se, että ajanjaksolla 1980–
1989 osinkoja maksettiin noin 7 miljardia
euroa. Koneisiin ja laitteisiin sekä rakennuk-
siin investoitiin yli 50 miljardia euroa.

Syksyn tulopoliittisen keskustelun aika-
na on taas korostettu palkkamaltin tärkeyt-
tä. Sen on sanottu johtavan investointien,
tuotannon ja työllisyyden kasvuun. Viimei-
sen kymmenen vuoden aikana saatujen ko-
kemusten perus-
teella palkkamaltin
hedelmät saattavat
kuitenkin mennä
työpaikkojen luo-
misen näkökulmas-
ta aivan väärään
osoitteeseen — esi-
merkiksi osinko-
tuloiksi ulkomaille.
Palkankorotuksista
saatava ostovoiman
kasvu voikin lisätä
nyky-Suomessa
työllisyyttä enem-

män kuin palkankorotuksista tinkiminen.
Suomessa on vallalla ajattelutapa, jonka

mukaan työttömyysongelmamme on viime
kädessä kustannusongelma. Lisäksi vielä
annetaan ymmärtää, että erityisongelman
muodostavat matalapalkkaisten palkansaa-
jien saamat liian korkeat palkat. Vaikka he
saavat pientä palkkaa, palkka on kuitenkin
suuri verrattuna heidän työnsä tuottavuu-
teen. Jos esimerkiksi siivoojat, kaupan kas-
sat tai varastotyöntekijät ansaitsisivat vä-
hemmän, työllisyys parantuisi. Palkkaerojen
kasvu parantaisi työttömyyttä.

Tutkimuksellista näyttöä siitä, että työt-
tömyysongelmamme olisi viime kädessä
kustannusongelma, ei kuitenkaan ole. Ei ole
näyttöä siitäkään, että palkkaerojen pienuus
olisi keskeinen työttömyysongelmamme
syy. Ei myöskään ole olemassa kansainväli-
siä tutkimuksia, joiden mukaan pienten
palkkaerojen maissa työttömyys olisi pa-
hempi ongelma kuin suurten palkkaerojen
maissa.

Suomessa 1990-luvun aikana saadut ko-
kemukset osoittavat, ettei palkkamaltti joh-

da automaattisesti uusien työpaik-
kojen syntymiseen. Siksi se voi olla
tehoton lääke työttömyyden hoi-
dossa. Palkkamaltti vaatisi tuek-
seen suomalaisten yritysten käyt-
täytymisen muutoksen. Mitään
myönteisiä merkkejä tästä ei kui-
tenkaan ole olemassa — pikem-
minkin päinvastoin.

Pekka Sauramo
Erikoistutkija
Palkansaajien tutkimuslaitos

Palkkamaltilla
investointeja ja työpaikkoja?
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Aikaa on kulunut, ja työni on muo-
toutunut entistä moninaisemmaksi
erilaisten kysymysten edessä. Edel-

linen antaa hiukan osviittaa siitä, mitä työ-
höni kuuluu, mutta päivät muotoutuvat mitä
erilaisimpien asioiden parissa. Yksi asia on
muuttumaton: työttömyys. Suhdanteet vaih-
televat, mutta työttömyys pysyy suhteel-
lisen vakaasti samalla tasolla, jolla se on jo
monia vuosia ollut. Pitkäaikaistyöttömyys
on lisääntynyt ja sen myötä kaikki muut ong-
elmat: rahattomuus, päihteet, perheongelmat
niillä, joilla perhe on, mielenterveysongelmat,
syrjäytyminen — listaa voisi jatkaa loput-
tomiin.

Yhteiskunta säästää menoissaan, ja se
näkyy myös asiakasmäärissäni. Tarjoamani
palvelut ja neuvot ovat vielä asiakkailleni il-
maisia. Ovelleni pysähtyy mielenterveys-
toimiston asiakas kysyen, olisiko aikaa kuun-
nella, en pääse vastaanotolle — ja asiamies
kuuntelee. En voi näissä tilanteissa tarjota
muuta apua kuin kuuntelemisen; en ole alan
ammattilainen. Voin kuitenkin yrittää soit-
taa ja varata aikaa, mutta aina sekään ei on-
nistu.

 Seuraavaksi tulee päihtynyt asiakas hie-
man huojuen ja kysyy, saako levähtää het-
ken. Käyhän se, ketään ei käännytetä pois.
Vähän aikaa istuttuaan hän alkaa kertoa omaa
tarinaansa, joka on usein aika karua kuulta-
vaa. Hän haluaisi saada elämänsä järjestyk-
seen, joten soitan päihdeklinikalle, ottaisi-
vatko asiakkaani sinne ja ohjaisivat eteen-
päin. Asiakas lähtee huojuen huoneesta ja
kiittää vielä kädestä pitäen, että olin ihmi-
nen ihmiselle.

Sitten oveen koputtaakin asiakas, jolla on
sliipattu ulkomuoto ja salkku kädessä. Vai-
kuttaa hieman aggressiiviselta, mutta rauhoit-
tuu, kun huomaa etten olekaan mikään pe-
lottava virkamies, vaan ihan tavallinen nais-
ihminen. Kuuntelen mitä sanottavaa hänellä
on. Oli kuulemma lomautettu hyvästä vaki-
naisesta työstä, josta ei olisi pitänyt lomau-

tetuksi edes joutua. Oli saanut työvoimatoi-
mistossa asioidessaan väärää informaatiota
ensimmäisestä hetkestä alkaen — väärää in-
formaatiota ainakin hänen näkökulmastaan.
Hän esittää työttömyysturvapäätöksen, jo-
ka ei ole asiakkaan mielestä oikein. Kuunnel-
tuani ja tutkittuani hänen papereitaan huo-
maan virheen. Teemme valituksen, ja selitän
vielä työvoimatoimiston toimintakäytäntö-
jä. Ohjeet menevät perille. Asiakas on rau-
hoittunut ja ymmärtää nyt, miksi ja miten
kaikki asiat etenevät niin kuin etenevät. Hän
nousee, ottaa valituksen mukaansa postitet-
tavaksi, kiittää palvelusta ja lupaa ottaa vie-
lä yhteyttä, kunhan saa tiedon miten vali-
tuksen kanssa kävi.

Pian kuulen Monitoimikeskuksen johta-
jan huutelevan yhteistyöpalaveriin. Mietim-
me tulevan syksyn koulutustarjontaa, pe-
rehdytyskoulutusta ja teemapäiviä — sel-
laista tarjontaa, joka kiinnostaisi työttömiä
ja johon myös he lähtisivät sankoin joukoin
liikkeelle. Perehdytyskoulutukset on tarkoi-
tettu lähinnä yhdistelmätuella työskentele-
ville, sekä omassa talossa että muissa työ-
pisteissä ympäri Lohjaa.

Puhelin soi. Työnantaja soittaa ja kysyy
neuvoja työsopimuksen tekemisessä.

Ohjeistan häntä, ja palaveri jatkuu.
Palaverin jälkeen kohtaan käytävällä Bar-

ren, somalialaisen miehen, joka käy Moni-
toimikeskuksessa tapaamassa muita maa-
hanmuuttajia ja suomalaisia. Hän keskuste-
lee suomeksi, somaliaksi, englanniksi, rans-
kaksi ja italiaksi, ja aina hänellä on jokaiselle
jotain hyvää sanottavaa. Barre saa hyvälle
tuulelle, vaikka mielessäni olisi monta ikä-
vää asiaa mietittävänä.

Poikkean kahvilaamme. Siellä egyptiläi-
nen kokkimme tervehtii iloisesti ja kehottaa
istumaan: tänään hänellä on jotain erikoista
tarjottavaa. Kuumaa, vahvaa egyptiläistä
kahvia tuodaan höyryävä kupillinen eteeni.
Maistan — se on hyvää.

Mistähän johtuu, että maahanmuuttajien
asenne ongelmalliseenkin elämäntilanteeseen
on paljon positiivisempi kuin meidän valta-
väestöä edustavien asenteet? Pohdin tätä
usein, ja nyt vielä enemmän, koska pidän
seuraavana päivänä parin tunnin esitelmän
rasismista ja yhdenvertaisuuslaista. Valmis-
teltavaa on vielä: pari kalvoa ja muutama asia
täytyy tarkistaa, uusi lakihan tuli voimaan
helmikuussa.

Otan paperit mukaan kotiin, illalla kai-
kessa rauhassa istahdan koneen ääreen ja teen
esitelmän valmiiksi.

Terhi Tikkanen
työttömien asiamies

Toimialueena: läntinen Uusimaa, Karkkila,
Lohja ja Vihti sekä pienemmät suomenkieli-
set naapurikunnat.

Tavoitettavissa Lohjalla Monitoimikeskuk-
sessa, Laurinkatu 37, 2. krs, sekä joka toi-
nen keskiviikko työttömien yhdistyksen ti-
loissa Nummelassa ja noin kerran kuukau-
dessa työttömien yhdistyksen tilassa ”Pai-
kassa” Karkkilassa.

”Jo lähes kahden vuoden ajan on Uudellamaalla kokeiltu työttömien asiamiehen toimintamallia. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama
projekti on päättymässä näillä näkymin tämän vuoden lopulla. Kokemukset eri puolilta Uuttamaata ovat kuitenkin niin rohkaisevia, että
mallin soisi jatkuvan.

Työttömien asiamies on ohjaaja, neuvoja, joskus tukijakin ja varmasti monesti liikkeelle potkaisija monelle työttömälle.
Tämän päivän työelämässä nopeat syövät hitaat. Se on raaka tosiasia, jonka eteen moni työtönkin on joutunut. Kun työ syystä tai

toisesta loppuu, ei ole aikaa jäädä makaamaan ja murehtimaan vaan voimia pitäisi löytyä hakea työtä tai koulutusta.
Tässä prosessissa työttömien asiamiehellä on oma, kannustava roolinsa.
Aivan yhtä tärkeää on työttömälle tai työttömyysuhan alla olevalle tietää ne laki- ja määräysviidakon koukerot, joihin hän uudessa

tilanteessa joutuu tutustumaan. Jos ei ole aiemmin joutunut tekemisiin työvoimahallinnon kanssa, saattaa ensikontakti olla vähemmän
miellyttävä. Varsinkin, kun mieltä painaa vielä, useimmiten täysin aiheeton, huonommuuden tunne.”

Näin kirjoitti Vihdin Uutiset työttömien asiamiehen toiminnasta huhtikuussa -04.

TTTTTerererererhi Tikkhi Tikkhi Tikkhi Tikkhi Tikkanenanenanenanenanen

Kokemuksia työttömien
asiamiehen tehtävistä
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Voimassa oleva työttömyysturva-
lainsäädäntö lähtee tiukasti rajauk-
sesta. Vain metsästä jokamiehen-

oikeudella kerätyt sienet, marjat, kävyt sekä
luonnonvaraiset kasvit tai niiden osat, joita
käytetään ihmisravinnoksi tai lääkeaineiden
valmistukseen, eivät vähennä työttömyys-
turvaa. Nekin edellytetään myytävän vielä
”jobbarille”. Suoraan torilla myynti katso-
taan kaupalliseksi toiminnaksi.

Edellä mainitulla tiukalla rajauksella on
monia kielteisiä vaikutuksia. Kun lainsäädän-
nön pitäisi kannustaa rehellisyyteen, nyt se
ikään kuin opettaa pimeän ansion hankin-
taan, ja toisaalta se passivoittaa. Monien
kättentaitajien suusta olen kuullut, ettei kan-
nata tehdä käsitöitä myyntiin, kun saatu tulo
menee sovitteluun ja työttömyysturva leik-
kautuu jokaisesta saadusta eurosta 50 sen-
tillä.

Moni työtön on sanonut, ettei uskalta-
nut lähteä myyjäisiin tai kirpputoreillekaan
valmistamiaan tuotteita ja tavaroita myy-
mään siinä pelossa, että joku kateellinen tai
työvoimatoimiston virkailija saattaa käräyt-
tää hänet niin kuin isommankin rikollisen.
Kateussäännös tappaa ilman muuta omatoi-
misuutta ja yritteliäisyyttä.

Kun sitten ihminen on ollut tarpeeksi pit-
kään tällaisessä tilanteessa, viranomaiset
käyvät käyttämään hänestä nimitystä ”syr-
jäytynyt”. Ja sitten työvoimahallinto ja Kela

käyvät suunnittelemaan kuntoutusta tai
osoittavat henkilön kuntoututtavaan työtoi-
mintaan. Hyvä kysymys onkin, miksi tilan-
teen pitää antaa mennä niin pitkälle. Ky-
seessä on enemmänkin säännösten tiukkuu-
desta ja sen mukanaan tuomasta ilmiöstä kuin
henkilön taipumuksesta ns. ”syrjäytyä”.

Passivointisäännöstä tuleekin uskaltaa
tarkastella uudelleen, ja sillä tavoin, että työ-
töntä päinvastoin kannustetaan liikkeelle,
käyttämään aivojaan ja käsiään. Jos työttö-
mille annettaisiin mahdollisuus myydä itse
poimimiaan marjoja, sieniä, havuja ja teke-
miään lyhteitä, kransseja, sukkia, lapasia ym.
torilla tai myyjäisissä, se ei olisi keltään pois.
Siitä huolimatta toimisi pääajatus, että työ-
tön henkilö olisi edelleen työnhakijana, ja
jos työpaikka avautuisi, hän olisi valmis ot-
tamaan työtä vastaan.

Hyvä esimerkki oli vuoden 2003 syksyn
itäsuomalainen tattisato. Varmasti valtaosa
tattien kerääjistä oli työttömiä. He saivat
ihan kohtuullisia tilejä tateista, ja koko maa-
kuntaan tuli Italiaan viedyistä tateista keräi-
lytuloja useita miljoonia euroja. Keneltä se
oli pois? Yksinkertainen vastaus on: ei ke-
neltäkään! Sallimalla kyseisessä tapaukses-
sa pienimuotoisen toiminnan suomalainen
kansantalous ja erityisesti aluetalous sai ihan
huomattavan sievoisen summan rahaa, kun
työttömyysturvajärjestelmä oli tältä osin
salliva ja kannustava.

Suojaosuus takaisin työttömyysturvaan
Yksinkertaisin tapa korjata tilannetta olisi

palauttaa työttömyysturvaan suojaosuus,
johon summaan kuukausittain tehty vähäi-
nen työ tai myynti ei vielä leikkaisi työttö-
myysturvaa. Aluksi suojaosuudeksi voisi
laittaa vaikka 150 euroa kuukaudessa.

Moni ongelma myös poistuisi, jos koko
työttömyysturvan osalta palattaisiin työt-
tömyysturvajärjestelmään, joka oli voimas-
sa 90-luvun alussa. Kokonaisilta työt-
tömyyspäiviltä henkilö sai työttömyys-
päivärahan, ja kun hän oli jonkun päivän
työssä, hän sai siltä päivältä palkan. So-
vittelun ulottaminen koskemaan kaikkia ly-
hytaikaisia työsuhteita toi mukanaan kan-
nustinloukut. Se lisäsi byrokratiaa, josta
seurauksena hakemusten ja korvausten mak-
sun käsittelyajat venähtivät useiden viikko-
jen, jopa kuukausien mittaisiksi. Sen jokai-
nen tietää, kun muita tuloja ei ole, mitä toi-
meentulovaikeuksia se aiheuttaa, kun lasku-
jen lähettäjät eivät odota, vaan täysin koh-
tuuttoman suuruiset viivästyssakkomaksut
pamahtelevat maksuun ihan armotta.

Odotan tämän eduskunnan aikana saata-
van purettua tätä ylimääräistä byrokratiaa,
ja että ainakin pahimmat kannustinloukutkin
saataisiin vihoviimein heitettyä romukop-
paan!

Esa Lahtela
kansanedustaja

Työryhmä esitti perustettavaksi kuu-
si seudullista työvoimatoimistoa, joi-
den alueella toimii useampi työ-

hallinnon toimipaikka. Tervolassa ja Utsjoel-
la ei jatkossa niitäkään. Tervola ei poikkea
olennaisesti muista samankokoisista ja -
tyyppisistä kunnista, joissa palvelut säilyne-
vät. Se on varmaa, että työttömien asioin-
timatka jatkuu kymmenillä kilometreillä.
Utsjoella ratkaisussa täytyy ottaa huomi-
oon ennen kaikkea kolme asiaa: saamenkieli-
syys, Norjan työmarkkinat ja pitkät etäi-
syydet. Jo saamenkielisyys tekee ratkaisusta
perustuslaillisen.

Työryhmän esitys rikkoo toteutuessaan
työhallinnon yhteyden kuntarakenteeseen.
Ilman kunnan ja paikallisen työvoimatoimis-
ton yhteistyötä työttömyystilanne olisi La-
pissa vieläkin heikompi. Kummallakin puo-
len pöytää täytyy istua täysivaltainen neu-
vottelija. Työvoimatoimisto on monessa
Lapin kunnassa ainoa itsenäinen valtion or-
ganisaatio. Perustellusti voidaan kysyä, kan-
nattaako valtion vetäytymisessä tavoitella

täydellisyyttä?
Seudullinen työvoimatoimisto tarkoittaa

myös seudullista työvoimatoimikuntaa. Sen
myötä paikallisten erityispiirteiden tunte-
mus ohentuu ja tapauskohtainen harkinta
työttömyysturvaratkaisuissa heikkenee.
Työvoimatoimikunnat perustettiin alun pe-
rin tuomaan päätöksentekoon paikallista
asiantuntemusta ja myös muuta kuin virka-
miesnäkemystä. Jos päättäjät toimivat kau-
kana, päätöksetkin kovenevat. Se ei tiedä
työttömille hyvää, kun työssäkäyntialueiden
määrittelykin on usein viety kohtuutto-
muuksiin.

Muitakin vaihtoehtoja löytyy, jos niitä
todenteolla haetaan. Työvoimatoimistot voi-
sivat säilyä itsenäisinä, mutta erikoistuisivat
ja täsmentäisivät tehtäväjakoaan. Seutukun-
nan suurin työvoimatoimisto voisi erikois-
tua seutuyhteistyöhön, toinen maaseutupo-
litiikkaan ja kolmas työttömyysturvaan. Osa
työntekijöistä kiertäisi tarpeen mukaan. Työ-
voimatoimistot toimisivat seudullisesti te-
hokkaasti, mutta säilyttäisivät paikallisen

kosketuksensa ja päätäntävaltansa.
Jos työvoimatoimisto lakkaa itsenäise-

nä, se tarkoittaa päätösvallan menettämistä.
Kenelle se valta silloin siirtyy? Palveleeko
työvoimatoimisto ensisijaisesti tsaaria, ku-
ningasta ja ministeriötä vai lappilaisia työt-
tömiä, yrittäjiä, kuntia ja muita sidosryhmiä?
Lähiviikkojen aikana viranomaiset ratkaise-
vat, mikä toimintamalli valitaan. Toivotta-
vasti ei kuitenkaan puhdasoppista työryh-
män esitystä.

Virallisen työvoimapolitiikan suurin heik-
kous lienee, että kaikkialla maassa pakote-
taan toimimaan saman muotin mukaan. Pai-
kalliselle aloitteellisuudelle ei ole riittävästi
tilaa. Yhtenä perusteluna organisaatiomuu-
tokselle mainitaan juuri työvoimatoimistojen
ohjauksen tehostaminen. Siitä seuraa paikal-
lisuuden häviäminen entisestään!

Markus Mustajärvi
Vasemmistoliiton kansanedustaja Lapista

Lapin työvoimatoimistoverkkoa rukataan
Lapin TE-keskuksen työvoimaosastolla työskenteli määräajaksi asetettu työryhmä, joka teki elokuun lopussaLapin TE-keskuksen työvoimaosastolla työskenteli määräajaksi asetettu työryhmä, joka teki elokuun lopussaLapin TE-keskuksen työvoimaosastolla työskenteli määräajaksi asetettu työryhmä, joka teki elokuun lopussaLapin TE-keskuksen työvoimaosastolla työskenteli määräajaksi asetettu työryhmä, joka teki elokuun lopussaLapin TE-keskuksen työvoimaosastolla työskenteli määräajaksi asetettu työryhmä, joka teki elokuun lopussa
esityksen tulevasta työvoimatoimistoverkosta ja palveluiden järjestämisestä. Muutokset työvoimatoimis-esityksen tulevasta työvoimatoimistoverkosta ja palveluiden järjestämisestä. Muutokset työvoimatoimis-esityksen tulevasta työvoimatoimistoverkosta ja palveluiden järjestämisestä. Muutokset työvoimatoimis-esityksen tulevasta työvoimatoimistoverkosta ja palveluiden järjestämisestä. Muutokset työvoimatoimis-esityksen tulevasta työvoimatoimistoverkosta ja palveluiden järjestämisestä. Muutokset työvoimatoimis-
toverkossa ja palvelumallissa vaikuttavat kaikkialla Lapissa.toverkossa ja palvelumallissa vaikuttavat kaikkialla Lapissa.toverkossa ja palvelumallissa vaikuttavat kaikkialla Lapissa.toverkossa ja palvelumallissa vaikuttavat kaikkialla Lapissa.toverkossa ja palvelumallissa vaikuttavat kaikkialla Lapissa.



KARENSSISANOMAT 2/200416

Työhallinto yhtenäistää puhelinjär-
jestelmänsä loppuvuonna 2004.
Tämä merkitsee myös kaikkien työ-

voimatoimistojen puhelinnumeroiden muut-
tumista asteittain vuoden loppuun mennes-
sä. Uudet numerot ovat 010 60-alkuisia yri-
tysnumeroita. Työvoimatoimistojen uudet
numerot ja niihin siirtymisen aikataulu löy-
tyy www.mol.fi-sivulta (linkki etusivulta).

Laajan uudistuksen keskeisenä tavoittee-
na on parantaa asiakaspalvelua yhtenäistä-
mällä puhelinpalvelukäytäntöjä ja helpot-
tamalla virkailijoiden tavoitettavuutta.

palvelunumeroita, joihin soittamalla asiakas
pääsee asioimaan suoraan omaan työvoi-
matoimistoonsa. Näistä suorista palvelu-
numeroista saa tietoa työvoimatoimistojen
kotisivuilta, jotka löytyvät www.mol.fi-
sivustosta (linkki etusivulta).

Soittaminen uusiin numeroihin maksaa
asiakkaalle kotimaan kiinteän verkon liitty-
mistä:  8,21 snt/puhelu + 1,47 snt/min.
Matkapuhelimista hinta on 29,13 snt/min.

Työvoimatoimistojen puhelinnumerot muuttuvat

Työlinjan palvelunumerot ovat:

Avoimet työpaikat, työvoimakoulutus, 0203 66066
opastus työnhaussa ja verkkopalvelujen käytössä
Työnhaku- ja yhteystietojen muutokset 0203 66011
Työnantajan palvelunumero 0203 66088
Työntekijän oleskelulupiin liittyvä neuvonta 0203 66077
Svenskspråkig service 0203 66022

Valtiovarainministeri Antti Kallio-
mäki kannattaa Polemiikki-lehdessä
3/04 kuntien osallistumista työ-

markkinatuen rahoittamiseen. Kalliomäen
mielestä se kannustaisi kuntia omatoimiseen
työllistämiseen.

”Jos kunta hoitaisi osan työmarkkina-
tuesta, sillä olisi aivan toisenlainen kannus-
tin edistää työllistymistä omilla toimillaan“,
Kalliomäki lisää.

Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja
rahoitusvastuun siirtämistä kunnille esitet-
tiin valtiosihteeri Raimo Sailaksen työlli-
syystyöryhmän raportissa jo maaliskuussa
2003.

Työministeriön ohjelmajohtaja Harri
Skogin työryhmän selvitys valmistuu 2004
loppuun mennessä. Ryhmä tekee kokonais-
valtaisen selvityksen työmarkkina- ja toi-
meentulotuen nykyisestä käytöstä.

Sailaksen, Skogin ja Kalliomäen ajama
hanke merkitsisi käytännössä työttömyys-
turvan alasajoa, hyvinvointivaltion perustei-
den murtamista sekä pitkäaikaistyöttömien
ja kustannusten siirtymistä valtiolta kunti-
en kontolle. Käytännössä hallitus vain halu-
aa kunnat maksumiehiksi.

Tavoite on sinänsä tolkuton: kunta ei
pysty vaikuttamaan valtion — tai EU:n ja
Euroopan keskuspankin — toteuttamaan
talous- ja työllisyyspolitiikkaan eikä sitä
kautta työllisyyteen. Aiheuttaja maksaa -

periaate olisi säilytettävä työttömyysturva-
asiassa.

Asia onkin ymmärrettävä saalistajien
yhteiskunnan rakentamisen ideologiasta kä-
sin. Valtion verotus on progressiivista; siksi
työmarkkinatuki halutaan siirtää kuntien
vastuulle. Toteutuessaan esitys merkitsisi
prosenttien veronalennusta huipputuloisille
ja suurta tulonsiirtoa suurituloisille.

Hyvinvointiyhteiskunnan alasajon puhe-
miehet eivät viitsi olla edes johdonmukaisia:

“Jos kunta hoitaisi osan työmarkkina-
tuesta, sillä olisi aivan toisenlainen kannus-
tin edistää työllistymistä omilla toimillaan“,
Kalliomäki sanoo. Sitä vastoin Sailas väit-
tää: “Kunnissa valitaan usein lyhytnäköi-
nen työllisyys tehokkuuden sijaan” (Pal-
velutyönantajien PT Lehti 21.8.04).

Saksassa on kuluneen vuoden aikana sää-
detty lakeja, joilla työttömyysturva lopete-
taan ja työttömät ajetaan kuntien sosiaa-
liluukulle kerjäämään työttömyystukea 16-
sivuisella lomakkeella.

Matti Vanhasen hallituksessa opiskellaan
Saksan mallia valtiosihteeri Sailaksen ja oh-
jelmajohtaja Skogin johdolla. Kustannusten
siirto kunnille palvelisi harppausta Saksan
mallin eli työttömyysturvan rapauttamisen
suuntaan. Valtionosuuksien leikkaukset ja
kuntien talouden kiristäminen pakottaisi
kunnat tarveharkintaisen työttömyysrahan
maksamiseen, jolloin ihmiset tippuisivat

entistä useammin kuntien toimeentulotuen
asiakkaiksi. Jo tällä hetkellä kuntien toi-
meentulotuen saajista puolet on työttömiä.

Hallituksen budjettiesitys tarjoaa perus-
päivärahaan 14 sentin päivittäistä korotus-
ta, mikä merkitsisi reaalista laskua ennes-
täänkin pieneen työttömyyskorvaukseen.
Skog toteaakin: ”Yksi keino tehostaa tuki-
järjestelmien kannustavuutta olisi työmark-
kinatuki. Lähes miljardin euron menoerää
tulisi pienentää, koska siitä on tullut erään-
lainen kansalaispalkka” (UP-Uutispalvelu
14.9.03).

Työttömien henkis-taloudellinen masen-
taminen ei luo edellytyksiä työhön värvää-
miselle — päinvastoin. Pyrkimys kurjistaa
työttömiä ja työntää heidät kunnan so-
siaaliluukulle merkitsee, että hallitus ei edes
aio tavoitella lupaamaansa 100 000–150 000
uutta työpaikkaa vaalikauden aikana. Talo-
udellisessa ahdingossa olevat kunnat saat-
taisivat tökkiä irtisanottuja naapurikuntiin
tai kotiseudulleen — työttömät eivät olisi
kovin toivottuja kuntiin.

Eduskunnan tulee pitää huoli siitä, että
ehdotukset työttömyysturvan alasajosta ei-
vät toteudu.

17.9.2004 Kuopion Seudun Omatoimiset
Työnhakijat ry
Hallitus

Työttömyysturvan
murentamispyrkimykset torjuttava!

TTTTTyölinjan vyölinjan vyölinjan vyölinjan vyölinjan valtakaltakaltakaltakaltakunnalliseunnalliseunnalliseunnalliseunnallisettttt
palvelunumerot säilyvätpalvelunumerot säilyvätpalvelunumerot säilyvätpalvelunumerot säilyvätpalvelunumerot säilyvät
ennallaanennallaanennallaanennallaanennallaan
Työlinja-puhelinpalvelun numerot säilyvät
uudistuksessa ennallaan. Työlinja auttaa työ-
paikkojen ja koulutusten etsinnässä, sekä
tiedottaa yleisesti työvoimatoimiston pal-
veluista. Työlinjalle voi myös ilmoittaa työn-
haku- ja yhteystietojen muutoksia.

Yhteinen välityskeskusYhteinen välityskeskusYhteinen välityskeskusYhteinen välityskeskusYhteinen välityskeskus
KemijärvelleKemijärvelleKemijärvelleKemijärvelleKemijärvelle
Työhallinnon uusi, yhteinen puhelunvälitys-
palvelu on aloittanut toimintansa Kemijär-
vellä syyskuun alussa. Vaihteeseen tulevat
puhelut ohjataan paikallisiin työvoimatoi-
mistoihin. Vaihteen kautta välitetään puhe-
luja myös työministeriöön sekä kolmeen työ-
hallinnon alaiseen pakolaisten vastaanotto-
keskukseen.

Työvoimatoimistoilla on käytössään
myös suoria työnhakijoiden ja työnantajien
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Ihmisoikeuspäivät järjestettiin perintei-
sesti Järvenpäässä Seurakuntaopistolla
18.–20.10.2004. Päivien teemana oli

“Katoava työ – säällinen elämä”, ja oh-
jelma painottui kanavatyöskentelylle.

Avajaisissa Helsingin yliopiston profes-
sori Heikki Patomäki alusti aiheesta
“Globalisaatio ja työttömyys”.

Kanavien aiheina olivat
1. Globalisaatio ja Kiina-ilmiö. Asiantun-

tijana neuvotteleva virkamies Pekka
Tiainen työministeriöstä

2. Oikeus säälliseen elämään – perhe ja
työttömyys. Asiantuntijana tutkija
Jouko Karjalainen Stakesista

3. Tulonsiirroilla työtä – säällinen työ vai
orjatyö. Asiantuntijana sosiaalipoliit-
tinen sihteeri Kaija Kallinen SAK:sta
ja kansanedustaja Anne Huotari

Työttömien 11. valtakunnalliset
Ihmisoikeuspäivät

4. Maahanmuuttajat ja työllisyys. Asi-
antuntijana pastori Orlando Molina
Helsingin hiippakunnan maahanmuut-
tajatyön toimistosta.

5. Työttömänä jaksaminen, joka jaettiin
eri ryhmiin

5.1. Voimavaraistaminen
5.2. Murinaa, marinaa – purinaa, pärinää
5.3. Perhe ja jaksaminen
5.4. Arjen teologiaa

Ensimmäisenä iltana osanottajat pääsivät lau-
lamaan karaokea, joka osoittautui hyvin suo-
situksi illanvietoksi. Toisena iltana oli pe-
rinteisesti tanssit, joita tahditti About Four
Gentlemen -orkesteri.

Päivien aikana osanottajilla oli mahdolli-
suus tutustua myös Sibeliuksen Ainolaan.

Päättäjäispäivänä kanavien tuloksia oli-
vat kommentoimassa apulaisosastopäällik-

kö Reijo Väärälä STM, varapuheenjohtaja
Matti Huutola SAK, apulaisjohtaja Eeva-
Liisa Inkeroinen EK, puheenjohtaja Mik-
ko Mäenpää STTK ja puheenjohtaja Risto
Piekka AKAVA.

Ihmisoikeuspäivillä julkistettiin myös
kiteeläisen yhteisötaiteilija Anneli Timosen
suunnittelema ja työttömien yhdistysten ku-
toma “Arvon mekin ansaitsemme” -punai-
nen matto. Yhdistykset ovat kutoneet ma-
tot metrin mittaisina, jotka työttömien eri
tapahtumissa yhdistetään tarroilla yhtenäi-
seksi pitkäksi matoksi. Joulukuussa mattoa
on tarkoitus luovuttaa eduskunnan museoon
viestein siivitettynä.

Päivillä oli mukana 220 työttömien yh-
distysten ja seurakuntien edustajaa. Päivät
järjestettiin yhteistyössä TVY ry:n, Kirkon
diakoniatyön ja Seurakuntaopiston kanssa.

TTTTTASASASASASAAAAAVVVVVALLANALLANALLANALLANALLAN
PRESIDENTINPRESIDENTINPRESIDENTINPRESIDENTINPRESIDENTIN
TERTERTERTERTERVEHDVEHDVEHDVEHDVEHDYYYYYSSSSS

Säällinen työ on ihmisten unelma ja inhimillisen hy-
vinvoinnin tae kaikkialla maailmassa. Työllisyys
onkin nostettava maailmanlaajuiseksi tavoitteeksi.

Globalisaatio on suomalaisille työmarkkinoille sekä haaste
että mahdollisuus. Kansainvälisten markkinoiden avau-
tuessa ja kilpailun lisääntyessä suurin haaste on työn
siirtyminen pois Suomesta ja työttömyyden lisääntymi-
nen. Globalisaation haasteisiin tulee vastata valtioiden,
järjestöjen ja talouselämän välisellä kansainvälisen tason
yhteistyöllä.

Myös kansalaiset voivat omalla toiminnallaan auttaa kans-
saihmisiään hyvään elämään. Työttömien toimintajärjestöt
ovat tästä hyvä esimerkki. Juuri kansalaisten omat järjes-
töt ovat usein niitä, joiden puoleen on helpoin kääntyä ja
joiden piiristä löytää myös oman toimintavoimansa.

Haluan kiittää teitä arvoisat osallistujat tähänastisesta
toiminnastanne työttömien ihmisoikeuksien turvaamisek-
si ja kannustaa teitä jaksamaan tärkeässä työssänne.

Tarja Halonen
Tasavallan presidentti



KARENSSISANOMAT 2/200418

Avajaisissa musiikkia esitti Macchu Picchu -yhtye.Avajaisissa musiikkia esitti Macchu Picchu -yhtye.Avajaisissa musiikkia esitti Macchu Picchu -yhtye.Avajaisissa musiikkia esitti Macchu Picchu -yhtye.Avajaisissa musiikkia esitti Macchu Picchu -yhtye.

Tiistain iltajuhlaan osallistujat saapuivat punaista mattoa pit-Tiistain iltajuhlaan osallistujat saapuivat punaista mattoa pit-Tiistain iltajuhlaan osallistujat saapuivat punaista mattoa pit-Tiistain iltajuhlaan osallistujat saapuivat punaista mattoa pit-Tiistain iltajuhlaan osallistujat saapuivat punaista mattoa pit-
kin. Edessä oikealla TVY ry:n entinen varapj. Ismo Suojanenkin. Edessä oikealla TVY ry:n entinen varapj. Ismo Suojanenkin. Edessä oikealla TVY ry:n entinen varapj. Ismo Suojanenkin. Edessä oikealla TVY ry:n entinen varapj. Ismo Suojanenkin. Edessä oikealla TVY ry:n entinen varapj. Ismo Suojanen
Porista.Porista.Porista.Porista.Porista.

Pj. Lea Karjalainen ja kansanedustaja Anne Huota-Pj. Lea Karjalainen ja kansanedustaja Anne Huota-Pj. Lea Karjalainen ja kansanedustaja Anne Huota-Pj. Lea Karjalainen ja kansanedustaja Anne Huota-Pj. Lea Karjalainen ja kansanedustaja Anne Huota-
ri. Käynnissä alustus työttömyysturvan tasosta.ri. Käynnissä alustus työttömyysturvan tasosta.ri. Käynnissä alustus työttömyysturvan tasosta.ri. Käynnissä alustus työttömyysturvan tasosta.ri. Käynnissä alustus työttömyysturvan tasosta.

Kanava 5.4, Arjen teologiaa. Osallistujat “VapautuksenKanava 5.4, Arjen teologiaa. Osallistujat “VapautuksenKanava 5.4, Arjen teologiaa. Osallistujat “VapautuksenKanava 5.4, Arjen teologiaa. Osallistujat “VapautuksenKanava 5.4, Arjen teologiaa. Osallistujat “Vapautuksen
teologian alttarin” takana.teologian alttarin” takana.teologian alttarin” takana.teologian alttarin” takana.teologian alttarin” takana.

Työttömien 11. valtaku
Ihmisoikeuspäiv

Järvenpäässä seurakuntaopistolla 18.–Järvenpäässä seurakuntaopistolla 18.–Järvenpäässä seurakuntaopistolla 18.–Järvenpäässä seurakuntaopistolla 18.–Järvenpäässä seurakuntaopistolla 18.–
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Päätösistunto alkamassa.Päätösistunto alkamassa.Päätösistunto alkamassa.Päätösistunto alkamassa.Päätösistunto alkamassa.

TTTTTyössä kyössä kyössä kyössä kyössä kanaanaanaanaanavvvvva 3:n yksi osaka 3:n yksi osaka 3:n yksi osaka 3:n yksi osaka 3:n yksi osakanaanaanaanaanavvvvva. Va. Va. Va. Va. Vas. yksi vas. yksi vas. yksi vas. yksi vas. yksi veeeeetäjistäjistäjistäjistäjistä, Aimo Ktä, Aimo Ktä, Aimo Ktä, Aimo Ktä, Aimo Kuoppa-aho.uoppa-aho.uoppa-aho.uoppa-aho.uoppa-aho.

IHMO-päivien päätösistunto. Vas. varapj. Matti Huutola (SAK), pj. Mikko Mäenpää (STTK), pj. LeaIHMO-päivien päätösistunto. Vas. varapj. Matti Huutola (SAK), pj. Mikko Mäenpää (STTK), pj. LeaIHMO-päivien päätösistunto. Vas. varapj. Matti Huutola (SAK), pj. Mikko Mäenpää (STTK), pj. LeaIHMO-päivien päätösistunto. Vas. varapj. Matti Huutola (SAK), pj. Mikko Mäenpää (STTK), pj. LeaIHMO-päivien päätösistunto. Vas. varapj. Matti Huutola (SAK), pj. Mikko Mäenpää (STTK), pj. Lea
KKKKKarjalainen (Tarjalainen (Tarjalainen (Tarjalainen (Tarjalainen (TVY rVY rVY rVY rVY ry), KDy), KDy), KDy), KDy), KDYYYYY:n yht:n yht:n yht:n yht:n yhteiskeiskeiskeiskeiskuntatyön sihtuntatyön sihtuntatyön sihtuntatyön sihtuntatyön sihteeri Ilkkeeri Ilkkeeri Ilkkeeri Ilkkeeri Ilkka Sipiläinen, pj. Risa Sipiläinen, pj. Risa Sipiläinen, pj. Risa Sipiläinen, pj. Risa Sipiläinen, pj. Risttttto Piekko Piekko Piekko Piekko Piekka (AKAa (AKAa (AKAa (AKAa (AKAVVVVVA) jaA) jaA) jaA) jaA) ja
apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen (EK).apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen (EK).apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen (EK).apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen (EK).apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen (EK).

unnalliset
vät

20.10.200420.10.200420.10.200420.10.200420.10.2004
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Kanava 1, GlobalisaatioKanava 1, GlobalisaatioKanava 1, GlobalisaatioKanava 1, GlobalisaatioKanava 1, Globalisaatio
ja Kiina-ilmiöja Kiina-ilmiöja Kiina-ilmiöja Kiina-ilmiöja Kiina-ilmiö
1. Vahvan markan politiikka vei Suomen la-
maan. Vahvan euron politiikka on omiaan
syventämään sitä ja viemään työpaikkoja
erityisesti vientisektorilta. Korkotaso on
pidettävä alhaalla kotimaisen kulutus-
kysynnän lisäämiseksi.

2. Työllistämistä on tuettava enemmän
Valtiolle on aina kokonaisedullisempaa työl-
listää kuin pitää työttömänä.

3. Politiikan ja talouden läpinäkyvyyttä
on lisättävä. Yhä useampi päätös tehdään
yhä kauempana. Päätöksenteko siirtyy vir-
kamiehille. Vastuussa oleva on yhä vaike-
ampi löytää. Demokratia kapenee. Kokemus,
että ei pysty vaikuttamaan, passivoi kansa-
laiset.

4. Hyvinvointimallia ei saa korvata glo-
baalilla yhtiötalous-mallilla. Pohjois-
mainen vahvaan julkiseen sektoriin perus-
tuva hyvinvointiyhteiskunta on menestys-
tekijä eikä kustannuserä.

5. Yritykset hyötyvät yhteiskunnan tarjoa-
mista koulutus-, terveys- ja liikennepalve-
luista ja saavat yhteiskunnalta taloudellista
tukea. Niiden on kannettava sosiaalista vas-
tuuta. On säädettävä pakotteet yrityksil-
le, jotka eivät näin toimi.

6. Suomen elinkeinorakenteen kehitty-
mistä on tuettava. Uudet työpaikat syn-
tyvät pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
Arvonlisäveron täysmääräisen perimisen
yläsummaa on nostettava huomattavasti.

7. Globalisoituvassa maailmassa työ ja hy-
vinvointi on jaettava tasaisemmin.

Ei ole varaa kohtuulliseen terveydenhoi-
toon (erikoislääkärit, hammashuolto, sil-
mälasit, lääkkeet).
Perheenjäsenten harrastusmahdollisuudet
kaventuvat (urheiluvälineet, osallistumis-
maksut, kuljetukset).
Kun työttömyys tulee perheeseen se ai-
heuttaa sosiaalista syrjäytymistä.
Häpeä ja salailu siirtyy myös lapsiin ja
muihin perheenjäseniin.
Eriarvoisuus korostuu, kun toinen puoli-
so on töissä ja toisen puolison osalta se
leikkaa työmarkkinatukea ja muita sosiaa-
lietuuksia.
Työttömien lapsilla on oltava yhtäläinen
oikeus päivähoitoon vanhempien jaksa-
misen ja lasten sosiaalisen kehityksen kan-
nalta.

2. Onko työttömällä oikeus
vapaa-aikaan?
Työttömällä on oltava oikeus vapaa-ai-
kaan (lomaan) ilman korvauksien mene-
tyksen uhkaa.
Työttömällä on kuitenkin taloudellinen
”pallo jalassa”, joka rajoittaa lomailua
konkreettisesti.
Tuetut lomat koetaan leimautumisen pe-
lon vuoksi hankalaksi ottaa vastaan.
Työttömien liikkumavapautta kontrolloi-
daan mielivaltaisesti viranomaisten tahol-
ta.

3. Mikä on työttömän henkisen hyvin-
voinin mitta?
Työttömyys murentaa itsetuntoa.
Vanhemmat eivät välttämättä pysty ole-
maan tukena ja esimerkkinä lapsille.
Kun nuppi ei enää kestä, seuraukset ovat
vakavia, mielenterveys järkkyy, perhe ha-
joaa, itsemurhariski on todellisuutta.

Kysymykset
- Miten sosiaaliturvan yhteensovittaminen

työttömyysturvan kanssa saataisiin yk-
sinkertaisemmin toteutettavaksi?

- Onko tulossa työttömille työterveys-
huolto (määräaikaistarkastukset)?

- Onko vielä voimassa työttömien perhei-
den lapsille päivähoito-oikeus ja onko sii-
hen tulossa muutoksia?

- Miksi ei käytetä harkinnanvaraista toi-
meentulotukea?

KKKKKanaanaanaanaanavvvvva 3, Ta 3, Ta 3, Ta 3, Ta 3, Tulonsiirrulonsiirrulonsiirrulonsiirrulonsiirroillaoillaoillaoillaoilla
työtä – säällinen työ vaityötä – säällinen työ vaityötä – säällinen työ vaityötä – säällinen työ vaityötä – säällinen työ vai
orjatyöorjatyöorjatyöorjatyöorjatyö
1. Oikeus yhdistelmätukityöhön 200 päi-
vän kuluttua edellisen yhdistelmätuki- tai
muun tukityöllistämisjakson päättymisen
jälkeen.
Työssäoloehdon palauttaminen 6 kuukau-
teen. Yhdistelmätukityön on kerrytettävä
koko ajalta työssäoloehtoa.

2. Oppisopimuskoulutukseen työnantajille
takaisin työllistämisvelvollisuus. Työvoima-
toimistoon palkattava valvoja, jonka tehtä-
vänä on seurata työllistettyjen henkilöiden
asemaa ja työoloja työpaikoilla.

3. Jokaisella työttömien yhdistyksellä tulee
olla oikeus omatoimisuusavustuksella pal-
kata toiminnanohjaaja koko vuodeksi. Kun
yhdistys on työllistänyt vähintään 10 hen-
kilöä, tulee olla oikeus palkata lisäksi työn-
ohjaaja.

4. Vajaakuntoisilla ja pitkäaikaistyöttömillä
tulee olla oikeus käyttää tukenaan palkattua
tukihenkilöä, kun viranomaisten kanssa laa-
ditaan työnhakusuunnitelmia ja muita aktiivi-
toimenpiteitä.

Kysymys
- Mitä ay-liike aikoo tehdä lopettaakseen

Suomessa orjatyön?

TTTTTyöttömien 11yöttömien 11yöttömien 11yöttömien 11yöttömien 11. v. v. v. v. valtakaltakaltakaltakaltakunnalliseunnalliseunnalliseunnalliseunnalliset Ihmisoikt Ihmisoikt Ihmisoikt Ihmisoikt Ihmisoikeuspäiväteuspäiväteuspäiväteuspäiväteuspäivät

Kanavien tulokset

Kanava 2,Kanava 2,Kanava 2,Kanava 2,Kanava 2,
Perhe ja työttömyysPerhe ja työttömyysPerhe ja työttömyysPerhe ja työttömyysPerhe ja työttömyys
Kanavatyöskentelyn tuloksena toteamme
työttömyyden vaikutuksista perheeseen
seuraavaa:

1. Työttömyyden ja perheen yhteenso-
vittaminen
Työttömyys vaikuttaa ensisijaisesti per-
heen taloudelliseen tilanteeseen:
Tulotason alentuessa elämä on jatkuvaa
”nuoralla tanssimista”.
Ei ole mahdollisuutta pitkäjänteisen elä-
män suunnitteluun (asuntolaina, lasten
hankinta, opiskelu, ammattitaidon päivit-
täminen).

Kanava 4, Maahanmuut-Kanava 4, Maahanmuut-Kanava 4, Maahanmuut-Kanava 4, Maahanmuut-Kanava 4, Maahanmuut-
tajat ja työllisyystajat ja työllisyystajat ja työllisyystajat ja työllisyystajat ja työllisyys
Lähtökohta: Jo olemassa olevien lakien
noudattaminen ja seuranta

Maahanmuuttajat ja pitkäaikaistyöttö-
mät
! liian lyhyet työllistymisjaksot

- ihminen syrjäytetään yhteisöstä
! kotouttamis- ja koulutusjaksot laaduk-

kaammiksi, seurantaa ja tulosvastuulli-
suutta lisättävä
- tiedotusta kotouttamislaista tehos-

tettava
- estetään rahastus ja tarvitseville saadaan

asianmukaista palvelua
! työnantajien asenteen muuttaminen

- pitkäaikaistyötön ja maahanmuuttaja
työllistyy usein kolmannelle sektorille
(mm. työttömien yhdistyksiin) eikä
avoimille työmarkkinoille

- työnantajan vastuu maahanmuuttajan
ammatillisesta- ja kielikoulutuksesta

- työharjoittelijoiden työoloista vastaami-
nen ja valvonta
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Koulutus
! yleinen asenneilmapiiri suvaitsematon

- eri kulttuurien tuntemuksen lisääminen
kasvatuksessa

- monikulttuurisuus luonnollinen osa suo-
malaisuutta

! tutkintojen tunnustamisen ja osaamisen
tunnistamisen tehostaminen

! yrittäjäkoulutuksen lisääminen
- maahanmuuttajien yrittäjyyden mahdol-

listaminen

Tasa-arvo työssä
- maahanmuuttajien valistaminen suomalai-

sesta ammatillisesta järjestäytymisestä ja
työntekijän oikeuksista
- estetään harmaan työvoiman käytön li-

sääntyminen ja ihmisten hyvinvointi
työssä lisääntyy

- luottamus, avoimuus
- Harkitut päätökset yhteiskunnassa!

Perheen jaksaminen
- yhteiseen hiileen puhaltaminen
- verkosto
- rakkaus
- avoimuus, luottamus
- jokapäiväinen leipä
- perhelomat
- työ
- jokaisen perheenjäsenen omat ja yhteiset

ystävät
- Harkitut päätökset yhteiskunnassa!

Perheessä jaksaminen
- verkosto
- rakkaus
- avoimuus, luottamus
- terveys
- perhelomat
- jokapäiväinen leipä
- työ
- Harkitut päätökset yhteiskunnassa!

Maljakossa kukka kurottautumassa valoon.
Nuoren naisen ja vanhemman naisen välissä
pieni tuikku yhdistämässä naisen elämän-
kaarta. Keski-ikäistyvän naisen kipeää to-
dellisuutta työn ja työttömyyden maail-
moista.

3. Keltainen alttari. Siinä alttarilla lepää-
vän luonnon eloton oksa ja vihreä hedelmiä
kantava oksa. Syksyn värikkäitä lehtiä, sini-
nen enkeli ja jouluikoni. Ryhmä nimesi tä-
män alttarin aviottomana syntyneen lapsen
alttariksi. Häpeä ja viattomuus liki toisiaan.
Kynttilää vasten nojaa purjevene matkalla-
olon ja muutoksen symbolina. Kaunis ja
harmoninen asetelma, joka sai ryhmältä mo-
nia tulkintoja. Voimakkaiden naisten näkyvä
taideteos.

4. Haavoittunut enkeli -alttari oli katettu
kiiltävälle, liukkaalle pulpetille, ilman kan-
kaiden värejä ja pehmennystä. Se on kuin
työttömyyden ja siellä työskentelevien työn
todellisuutta, liukasta, siellä kaatuu helpos-
ti. Alttari kuvasti myös työn ja perheen
yhteensovittamisen vaikeutta. Perhepuolella
Saapashäntäkissa, aarteiden arkku ja pieni,
lahjan juuri saanut nalle. Työn puolella Haa-
voittunut enkeli -kortti nojaamassa pyhää
kolminaisuutta symboloivaan vatiin, jossa 3
tuikkua. Valo kiinni Haavoittuneessa enke-
lissä, melkein piilossa, mutta silti liki. Lähim-
mäisyyden teoissa sanat peittyvät toimin-
taan, teot puhuvat enemmän kuin sanat.
Alttari nimettiin monin tavoin, mm. että sii-
nä kannetaan haavoittunutta työttömien toi-
minnanohjaajaa. Kuka kantaa ja ketä? Altta-
rilla vihreä, raidoitettu salvadorilainen alba,
jossa rytmittyy värejä ja raitoja kuin eri vai-
heita elämässä ikään.
Ryhmän tavoitteena ei ollut tehdä julkilau-
sumaa, mutta se lopulta päätyi välittämään
terveisiä ryhmän toiminnasta ikään kuin
julkilausumana tai profetiana.
Se kuuluu näin:

Säällinen elämä on Jumalan tahto. Pyr-
kimykset säälliseen elämän toteuttami-
seksi ovat Jumalan tahdon tekemistä.
Maallinen työ on hengellistä työtä.
Säällinen elämä kuuluu ihmisen perus-
oikeuksiin. Se voidaan saavuttaa vain yh-
teisöllisen toiminnan kautta.
Evankeliumi kutsuu toimimaan yhteis-
kunnan kaikilla tasoilla sortoa, riistoa
ja epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavia
rakenteita vastaan.

Kanava 5,Kanava 5,Kanava 5,Kanava 5,Kanava 5,
TTTTTyöttömänä jaksaminenyöttömänä jaksaminenyöttömänä jaksaminenyöttömänä jaksaminenyöttömänä jaksaminen

5.1. Voimavaraistaminen5.1. Voimavaraistaminen5.1. Voimavaraistaminen5.1. Voimavaraistaminen5.1. Voimavaraistaminen
- Muutosvalmius auttaa jaksamaan työttö-

myyden yli.
- Muutoksen pitää lähteä ihmisestä itses-

tään.
- Fyysinen ja henkinen hyvinvointi kuuluu

myös työttömille.

5.2. Murinaa, marinaa, purinaa,5.2. Murinaa, marinaa, purinaa,5.2. Murinaa, marinaa, purinaa,5.2. Murinaa, marinaa, purinaa,5.2. Murinaa, marinaa, purinaa,
pärinää  – keskustelukanavapärinää  – keskustelukanavapärinää  – keskustelukanavapärinää  – keskustelukanavapärinää  – keskustelukanava
Kysymys
- Mitä järjestönne on tehnyt viimeisen 2

vuoden aikana työttömien säällisen elä-
män edistämiseksi?

5.3. Perhe ja jaksaminen5.3. Perhe ja jaksaminen5.3. Perhe ja jaksaminen5.3. Perhe ja jaksaminen5.3. Perhe ja jaksaminen
Mitkä asiat ovat merkityksellisiä jaksa-
misen/perheen/perheen jaksamisen ja
perheessä jaksamisen kannalta?

Jaksaminen
- saanko työtä; miten selvitä huomiseen?
- perusturvallisuus, toimeentulo
- verkosto
- rakkaus
- keskustelu itsen ja oman verkoston kans-

sa
- yksityisyys perheessäkin
- terveys
- luottamus, avoimuus
- kuuluvuus ja näkyvyys perheessä, huo-

mioon ottaminen
- jokapäiväinen leipä
- työ
- lomatuki
- Harkitut päätökset yhteiskunnassa!

Perhe
- verkosto
- rakkaus
- terveys

5.4. Arjen teologia -ryhmä5.4. Arjen teologia -ryhmä5.4. Arjen teologia -ryhmä5.4. Arjen teologia -ryhmä5.4. Arjen teologia -ryhmä
Ryhmä teki teologiaa arjen kysymyksistä.
Käytimme toiminnallisia menetelmiä, erilai-
sia parityöskentelyjä, symboleja, värejä,
kankaita, kuvia ja luonnon materiaaleja ja
yhteistä jakamista ja prosessointia.
Lämmittelyn jälkeen haravoimme ryhmän
jäsenten oman arjen kysymyksiä, niitä ky-
symyksiä, joiden keskellä sen jäsenet itse
elävät, työttömänä tai työttömien kanssa
toimijoina. Sitten rakennettiin pareittain
alttarit, joihin tuotiin arjen ristiriitoja, kysy-
myksiä, näkökulmia, iloja, ilmennettiin py-
hää ja sitä, millaisena Jumala näyttäytyy
missäkin todellisuudessa.

Syntyi neljä alttaria:

1. Vapautuksen teologian alttari, jonka
alatasolla punaisella kankaalla oli arjen riit-
tämättömyyttä (pesemätön kahvikuppi) ja
taisteluja (pienet nyrkkeilyhanskat). Salvado-
rilainen risti ja värikäs liina yhdistivät tämän
tason ylemmällä olevaan unelmien tasoon,
jolla sulassa sovussa lepäsivät luomakunnan
hedelmät etelästä ja pohjoisesta sekä  piik-
kinen oksa. Intohimoa ja elämän rikkautta.
Vapautuksen teologian elämänvoimainen
naisten työtä kuvaava risti ja liina (ies) yh-
distävät elämän eri tasot toisiinsa.

2. Vihreä alttari. Naisen alttari: vihreällä
kankaalla pelkistetty viesti naisen elämästä.
Nuori tyttö unelma-kissakortin vieressä, va-
semmalla puolen lehdestä reväisty lause, jon-
ka mukaan mies jo työtä hakiessaan pyytää
enemmän palkkaa kuin nainen. Keski-ikäi-
sen naisen asema työmarkkinoilla on lohdu-
ton. Kokemusta ja osaamista ei arvosteta.
Lauseen vieressä kelttiläinen risti, arkea lä-
hellä oleva risti keski-ikäisen naisen elämän-
tuntojen symbolina. Ehkäpä myös toivon.
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Kun nyt työt on tehty, näyttää Toi-
mela ulkoapäin erinomaiselta raken-
nukselta. Jopa niin hyvältä, että

pienoinen pelko oli yhdistyksen jäsenillä Ii-
salmen kaupungin vuokrasopimuksen jatka-
misesta kyseisessä paikassa. Mutta kaupun-
gin taholta vakuutettiin talon pysyvän yh-
distyksen käytössä jatkossakin.

Remontti oli melkoinen ponnistus yhdis-
tyksen henkilöstölle sekä vapaaehtoisesti tal-
kootyössä oleville henkilöille. Vanhan tiili-
katon peseminen painepesurilla oli erittäin
vaativa työ, kun ottaa huomioon katon suu-
ren alan ja kaltevuuden. Tämän lisäksi kesä
ei näyttänyt parhaita puoliaan urakan edis-
tämiseksi, sillä vettä satoi lähes joka viikko.

Toukokuun alussa alkanut maalausurakka
venyi syyskuun alkupuolelle saakka. Kau-
pungin entinen monistamorakennus tosin kä-
siteltiin samoilla tulilla urakkaan kuuluvak-
si. Nyt kun remontti on valmis, voi yhdis-
tyksen tiloissa suunnitella tulevan syksyn
toimintaa iloisella mielin.

den aikana yli kaksikymmentä pitkäaikais-
työtöntä. Talon sisällä toimii yläkerrassa
naisten kutomotilat ja askartelutilat. Keski-
tasossa on hallinto ja Kieppi-hanke. Yli 150
neliön alakertaan tehdään miesten työpaja.
Tosin miehet ovat aloittaneet jo kevättalvel-
la entisöinnin ja taideveiston. Sitä jatketaan
nyt syksyllä entisin opein.

Tammikuussa alkaa ESR:n rahoittama
projekti, jolla työllistetään puolenkymmen-
tä työtöntä lisää, minkä päälle palkataan
MIETE-projektin vetäjä aivan oikealla pal-
kalla.

resurssien mukaan. Erilaisten messujen ja
markkinoiden aikana myynnissä on Toi-
melan tiloissa valmistettuja hyödykkeitä.
Pientä tuloa on saatu myös divarista, jonne
ihmiset lahjoittavat poistamiaan tavaroita ja
vaatteita.

Yhdistyksessä tehdään aina viikko-ohjel-
ma suunnitelmallisesti. Jokainen yhdistyk-
sen työntekijä ottaa vastuun omasta osaami-
sestaan. Kukaan ei siirrä vastuuta toiselle, ja
näin yhdistyksen me-henki on ollut kiitettä-
vä. Ulkoiluretket ja marjastukset, joihin osal-
listuu myös henkilöstö, elävöittävät jäsen-
ten mielialaa. Iisalmen Työttömillä on ruoka-
huolto kaupungin Luma-keskuksessa, jonne
pääsee parin euron kustannuksella ruokaile-
maan. Tämän lisäksi työtön saa uimaliput ja
kausikortit alennettuun hintaan.

Valtakunnalliset TVY:n toiminnat käy-
dään mahdollisuuksien mukaan. Ajan hermol-
la yritetään toimia kouluttautumalla. Jäse-
nille on tarjolla vuodenaikojen mukaan joka
viikko erilaista yhdistystoimintaa aina tie-
tokonekurssiin saakka.

Niin, ja mikä mukavinta, Iisalmen kau-
pungissa yhdistyksen tuottamat palvelut
ovat saaneet hyvän vastaanoton yrityksien
piirissä. Mottona onkin: ”Se mikä tehdään,
tehdään kunnolla”.

Toivotamme kaikki Suomen yhdistykset
tervetulleiksi käymään Iisalmen Toimelaan.

Syysterveisin
Lauri Nissinen, toiminnanohjaaja

VVVVVasemmalta: Tasemmalta: Tasemmalta: Tasemmalta: Tasemmalta: Tuououououovi Kiviharju, Ritvvi Kiviharju, Ritvvi Kiviharju, Ritvvi Kiviharju, Ritvvi Kiviharju, Ritva Hyna Hyna Hyna Hyna Hynynen, Tiina Kynen, Tiina Kynen, Tiina Kynen, Tiina Kynen, Tiina Koli, Lauri Nissinen,oli, Lauri Nissinen,oli, Lauri Nissinen,oli, Lauri Nissinen,oli, Lauri Nissinen,
Raija Janatuinen, RitvRaija Janatuinen, RitvRaija Janatuinen, RitvRaija Janatuinen, RitvRaija Janatuinen, Ritva Ka Ka Ka Ka Korororororhonen ja Thonen ja Thonen ja Thonen ja Thonen ja Tapani Alanen.apani Alanen.apani Alanen.apani Alanen.apani Alanen.

Iisalmen TIisalmen TIisalmen TIisalmen TIisalmen Työttömien työttömien työttömien työttömien työttömien toimitila remontoimitila remontoimitila remontoimitila remontoimitila remontoitiinoitiinoitiinoitiinoitiin

– Toimela sai uuden ilmeen
Iisalmen TIisalmen TIisalmen TIisalmen TIisalmen Työttömien yhdisyöttömien yhdisyöttömien yhdisyöttömien yhdisyöttömien yhdistyksen ttyksen ttyksen ttyksen ttyksen toimitilat ooimitilat ooimitilat ooimitilat ooimitilat ovvvvvat saaneet tämän kat saaneet tämän kat saaneet tämän kat saaneet tämän kat saaneet tämän kesän aikana uuden ilmeen. Kesän aikana uuden ilmeen. Kesän aikana uuden ilmeen. Kesän aikana uuden ilmeen. Kesän aikana uuden ilmeen. Kunnankatuunnankatuunnankatuunnankatuunnankatu
6:ssa sijaitseva entinen kunnanlääkärin yli kolmensadan asuinneliön talo remontoitiin ulkoapäin näyttäväk-6:ssa sijaitseva entinen kunnanlääkärin yli kolmensadan asuinneliön talo remontoitiin ulkoapäin näyttäväk-6:ssa sijaitseva entinen kunnanlääkärin yli kolmensadan asuinneliön talo remontoitiin ulkoapäin näyttäväk-6:ssa sijaitseva entinen kunnanlääkärin yli kolmensadan asuinneliön talo remontoitiin ulkoapäin näyttäväk-6:ssa sijaitseva entinen kunnanlääkärin yli kolmensadan asuinneliön talo remontoitiin ulkoapäin näyttäväk-
si. Samoilla tulilla maalailtiin sisäpintoja ja siistittiin ikkunapenkit ja tiivisteltiin lasit lämmön eristämiseksi.si. Samoilla tulilla maalailtiin sisäpintoja ja siistittiin ikkunapenkit ja tiivisteltiin lasit lämmön eristämiseksi.si. Samoilla tulilla maalailtiin sisäpintoja ja siistittiin ikkunapenkit ja tiivisteltiin lasit lämmön eristämiseksi.si. Samoilla tulilla maalailtiin sisäpintoja ja siistittiin ikkunapenkit ja tiivisteltiin lasit lämmön eristämiseksi.si. Samoilla tulilla maalailtiin sisäpintoja ja siistittiin ikkunapenkit ja tiivisteltiin lasit lämmön eristämiseksi.

Iisalmen työttömien toimitila remontoitiin.Iisalmen työttömien toimitila remontoitiin.Iisalmen työttömien toimitila remontoitiin.Iisalmen työttömien toimitila remontoitiin.Iisalmen työttömien toimitila remontoitiin.

Vilkasta syksyä odotellenVilkasta syksyä odotellenVilkasta syksyä odotellenVilkasta syksyä odotellenVilkasta syksyä odotellen
Iisalmen Työttömien toimitilojen paikka on
vaihtunut sen olemassaolon aikana kolmes-
ti. Alkujaan kaksitoista vuotta taaksepäin
yhdistys rekisteröitiin vanhalla järjestöta-
lolla Karjalankadulla. Sen tilan epäkäytännöl-
lisyys näkyi ja tuntui. Lähes kaikki paikat
olivat rempallaan, vaikka sinänsä yhdistyk-
sen sisätilat pidettiin siisteinä.

Pitkäaikainen, nyt eläkkeellä oleva toi-
minnanjohtaja Anja Tarvainen loihti kym-
menen vuoden ajan yhdistyksen jäsenille toi-
mintaa vaatimattomissa oloissa. Välillä pa-
rin vuoden ajan toimintaa jatkettiin kahdes-
sa eri paikassa. Vanha poliisitalo sai välillä
pitää työttömiä hoivissaan Kauppakadulla.
Mutta nyt uusitussa Kunnankadun kiinteis-
tössä toimintaa voi pyörittää entisiin verra-
ten mukavasti.

Yhdistys työllistää yhdistelmätuella vuo-

TTTTTyöttömien määrä vyöttömien määrä vyöttömien määrä vyöttömien määrä vyöttömien määrä vakioakioakioakioakio
Iisalmessa työttömyysprosentti on pysy-
nyt lähes kymmenen vuoden ajan vakiona
noin 16 prosentin pinnassa. Työttömien
yhdistykseen on näin helppo suunnitella
toimintaa, kun asiakkaita on tarjolla, jos näin

savolaisittain saa kuvata.
Yhteistyökumppaneina o-

vat tietenkin kaupunki, seura-
kunta ja läänin TE-keskus. Tä-
män lisäksi yhdistystä ovat
lähteneet tukemaan lähes kaik-
ki alueella toimivat ammatti-
osastot. Nyt uutena aluevalta-
uksena yrittäjille suunnatut jä-
senmaksut ovat saaneet hyvän
jalansijan.

Tämän lisäksi Iisalmen
Työttömät tekevät talkootöitä
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Ylä-Kainuun Työttömät Suomussal-
mella on taistellut täyden vuosi-
kymmenen työttömyyttä vastaan.

07.02.1994 perustettu yhdistys juhli kutsu-
vieraiden ja yhteistyökumppaneiden kans-
sa 26.05.2004 kansalaisopiston tiloissa
leppoisassa hengessä. Juhlapuhujina olivat
kunnan sosiaalijohtaja Terttu Huttu-Jun-
tunen ja TVY:n puolesta Esa Venäläinen.
Kulttuuri- ja ohjelmapaja esitti pienen sketsin
aiheesta kuinka vaikeaa työnhaku on. Mu-
siikista vastasi Pekka Pöllänen. Lohikeitto
maistui ja ajatukset vaihtui. Perustajajäseniä
ja puheenjohtajia muistettiin. Monet Kai-
nuun työttömien yhdistyksistä olivat muis-
tamassa ja muistelemassa elettyä yhteistä
taivalta.

Huttu-Juntunen totesi puheessaan, että
”uusi aluepolitiikka on hyljännyt syrjä-
seudut. Aiemmin alueellisia eroja tasattiin
palveluilla, tulonsiirroilla, veropolitiikalla ja
valtion investoinneilla infrastruktuuriin. Nyt
vahvistetaan yritystoimintaa ja sen tarvitse-
maa tietotaitoa. Uudessa aluepolitiikassa ei
liiku raha niin kuin ennen.” Puhujan mukaan
harvaan asuttu maaseutu, johon Suomussal-
mikin kuuluu, muodostaa tutkimuksen mu-
kaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan
pussinperän. ”Pääomien, yritysten ja työ-
paikkojen keskittyminen suurimpiin kau-
punkeihin pitää yllä muuttoliikettä maaseu-
dulta asutuskeskuksiin. Harvaan asutun
maaseudun ongelmat pahenevat sitä mukaa,
kun se jää jälkeen muusta maasta.” Kainuun
muuta maata korkeampien työttömyys-
lukujen taustalla on Huttu-Juntusen mukaan
1990-luvun poikkeuksellisen syvä lama. ”Sitä
seurasi yritysten konkurssikierre, ja samoi-
hin aikoihin julkisella sektorilla toteutettiin

Työtönkin tuntee olevansa ihminen isolla
i:llä eikä syrjitty toisen luokan kansalainen.”

Kiitospuheenvuoron käyttivät myös
Suomussalmen seurakunta, työvoimatoi-
misto, Kansaneläkelaitos, Kianta-Opisto,
Kainuun Tiimi, Kajaanin työttömien yhdis-
tys, Kuhmon työttömien yhdistys, sekä
Vuolijoen työtä etsivät. Nykyinen puheen-
johtaja Helvi Mäkeläinen otti lahjoitukset
vastaan lämpimin halauksin. Kiitospu-
heenvuoron esitti varapuheenjohtaja Reino
Laitinen, joka on yksi perustajajäsenistä.
Muina perustajina ovat Erkki Manninen,
Jouko Kinnunen, Mauno Manninen,
Ritva Lukkari, Taisto Kinnunen, Anna-
Liisa Mäkeläinen ja Paavo Heikkinen.

Lopuksi katsottiin elokuvaa The Station
Agent.

Ylä-Kainuun työttömien yhdistyksen
toimintaan on vakiintunut kierrätyskeskus,
joka vastaanottaa pääasiallisesti vaatteita.
Vuotuinen tuotto on ollut merkittävä apu
juoksevien menojen hoidossa. Työllistämään
on pystytty neljä henkilötyövuotta. Kier-
rätystoiminta on huomattu erittäin tarpeel-
liseksi. Vaatteita käydään hakemassa Venä-
jän Karjalaan asti.

Toinen paikkansa vakiinnuttanut toimi-
piste on työttömien ruokala Puolinen. Ruo-
kailijoita on käynyt keskimäärin kuutisen-
sataa vuotta kohden. Työllistävä vaikutus
on viisi henkilötyövuotta ammattitaitoisia
ihmisiä. Ruoka on ollut tykättyä, ja sitä on
pystytty tarjoamaan lähes raaka-ainehin-
nalla. Ruokala ei tuota taloudellista hyötyä,
mutta pääasia on työttömille edullinen ruo-
ka.

Henkistä vireyttä on ylläpidetty erilai-
silla tapahtumilla ja osallistumalla kunnassa
tapahtuviin kulttuuririentoihin. Yhteisillä
yhdistysten matkoilla kartoitetaan kanssa-
käymistä muuhun maailmaan, karkotetaan
eristäytymistä yhteiskunnasta sekä yrite-
tään pitää mieli virkeänä.

Yhdistyksen vuotuinen jäsenmäärä on
pysytellyt noin sadan paikkeilla. Jäsenyys
antaa työttömille merkittäviä etuja, joita
monet käyttävätkin aktiivisesti.

Eli yhteenvetona voi todeta, että kym-
menen vuotta eikä suotta.

Muistikuvia tallensi toiminnanohjaaja
Tapani Kyllönen

Tukena ja henkireikänä

Perustajajäsen ja yhdistyksen en-Perustajajäsen ja yhdistyksen en-Perustajajäsen ja yhdistyksen en-Perustajajäsen ja yhdistyksen en-Perustajajäsen ja yhdistyksen en-
simmäinen puheenjohtaja Erkkisimmäinen puheenjohtaja Erkkisimmäinen puheenjohtaja Erkkisimmäinen puheenjohtaja Erkkisimmäinen puheenjohtaja Erkki
Manninen työttömien yhdistyksenManninen työttömien yhdistyksenManninen työttömien yhdistyksenManninen työttömien yhdistyksenManninen työttömien yhdistyksen
toimipisteessä Luppotuvalla.toimipisteessä Luppotuvalla.toimipisteessä Luppotuvalla.toimipisteessä Luppotuvalla.toimipisteessä Luppotuvalla.

Vasemmalta nykyinen puheenjohtaja Helvi Mäkeläinen sekä perustajajäsenet PaavoVasemmalta nykyinen puheenjohtaja Helvi Mäkeläinen sekä perustajajäsenet PaavoVasemmalta nykyinen puheenjohtaja Helvi Mäkeläinen sekä perustajajäsenet PaavoVasemmalta nykyinen puheenjohtaja Helvi Mäkeläinen sekä perustajajäsenet PaavoVasemmalta nykyinen puheenjohtaja Helvi Mäkeläinen sekä perustajajäsenet Paavo
Heikkinen, Ritva Lukkari, Anna-Liisa Mäkeläinen, Reino Laitinen, Mauno Manninen, Jou-Heikkinen, Ritva Lukkari, Anna-Liisa Mäkeläinen, Reino Laitinen, Mauno Manninen, Jou-Heikkinen, Ritva Lukkari, Anna-Liisa Mäkeläinen, Reino Laitinen, Mauno Manninen, Jou-Heikkinen, Ritva Lukkari, Anna-Liisa Mäkeläinen, Reino Laitinen, Mauno Manninen, Jou-Heikkinen, Ritva Lukkari, Anna-Liisa Mäkeläinen, Reino Laitinen, Mauno Manninen, Jou-
kkkkko Kinnunen ja To Kinnunen ja To Kinnunen ja To Kinnunen ja To Kinnunen ja Taisaisaisaisaisttttto Kinnunen. Mikrofo Kinnunen. Mikrofo Kinnunen. Mikrofo Kinnunen. Mikrofo Kinnunen. Mikrofonin ääressä tonin ääressä tonin ääressä tonin ääressä tonin ääressä toiminnanohjaaja Toiminnanohjaaja Toiminnanohjaaja Toiminnanohjaaja Toiminnanohjaaja Tapani Kapani Kapani Kapani Kapani Kyllönen.yllönen.yllönen.yllönen.yllönen.

mittava säästöjä ja tehok-
kuutta tavoitellut rakenne-
muutos. Seurauksena oli, että
Kainuusta hävisi 10 000 työ-
paikkaa.”

TVY:n Esa Venäläinen
keskittyi puheessaan työttö-
mien yhdistyksiin, työttö-
myyteen ja työttömiin. ”Syn-
kistä työllisyysnäkymistä
huolimatta aihetta on juhlaan.
Yhdistyksen toiminta on
työttömälle tärkeää, sillä se
on linkki kohtalotovereihin,
jokapäiväiseen elämään ja val-
litsevaan maailmaan. Uskon,
että toimintanne työttömien
elämänlaadun kohottamisessa
sekä mielenterveyden ja ter-
veyden ylläpitämisessä näi-
den kymmenen vuoden aika-
na on tuottanut monelle ih-
miselle suurta mielihyvää.
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Perjantain 1. 10. tilaisuusPerjantain 1. 10. tilaisuusPerjantain 1. 10. tilaisuusPerjantain 1. 10. tilaisuusPerjantain 1. 10. tilaisuus
Yhteisvastuu, harrasYhteisvastuu, harrasYhteisvastuu, harrasYhteisvastuu, harrasYhteisvastuu, harras
toiveko?toiveko?toiveko?toiveko?toiveko?
Tutkija Jouko Karjalainen myöntää tälle
ajalle ominaisen individualismin olevan vah-
vojen eetosta, mutta pidäkkeitä tälle kehitys-
suunnalle on vaikea löytää. Toinen mielen-
kiintoinen Karjalaisen Porin seudun työttö-
mien yleisötilaisuudessa esittämä kommentti
koski työvoimapulan uskomusta, jonka hän
katsoo olevan enemmän uskontieteen kuin
yhteiskuntatieteen piiriin kuuluvan asian.

Työsuojelunormeissa on myös edetty
vahvojen ihmisten suuntaan ja ollaan palaa-
massa tai ehkä jo palattukin 1700–1800-lu-
kujen aatoksiin. Puhuessaan osattomuudesta
Karjalainen katsoo sen monin tavoin koske-
van niitä ihmisiä, joilla on rajalliset mahdol-
lisuudet osallistua yhteiskuntaan. Näiden
ihmisten mahdollisuuksien lisääjänä työttö-
mien yhdistykset toimintakeskuksineen ovat
tehneet tärkeää työtä mm. ATK-taitojen tuo-
misessa työttömien keskuuteen. Toinen tär-
keä osallisuuden mahdollistaja on kirjasto-
laitos.

Karjalainen peräänkuulutti alustukses-
saan yhteisvastuuta ja kehitystä; sellaista
suuntausta hän sanoi odottavansa hartaasti,
mutta pelkäsi sen toisaalta jäävänkin har-
taaksi toiveeksi. Karjalainen kiinnitti huo-
miota laajalti käytössä olevaan syrjäyty-
misen käsitteeseen. Kysyessään, ketkä ovat
osattomia tai syrjäytyneitä, hän kehotti poh-

timaan sitä, missä tilanteissa se realisoituu.
Osattomuudessa ei ole kysymys siitä, että
olisi kaikilla elämänalueilla osallinen. Esimer-
kiksi presidentti Mauno Koivisto koki ole-
vansa syrjäytynyt Englannin kuningattaren
rinnalla laivan vihkiäisissä. Syrjäytymisen
käsitettä voisikin siirtää sivuun ja alkaa pu-
hua enemmän inkluusiosta eli sisällä olemi-
sesta. Osattomuuden tarkastelussa onkin
katsottava, mihin ihminen on osallinen ja
mistä hän on osaton. Karjalainen näkee asi-
an niin, että olisi parempi osallisuuden si-
jaan puhua täysivaltaisesta kansalaisuudes-
ta.

Työmarkkinoiden muutos on selviö, ja
myös se, että kovat ilmiöt yleistyvät kaiken

aikaa. Myös työmarkkinoiden jakautuminen
on tosiasia, mutta tästä puhuttaessa on sel-
vitettävä, mistä on kysymys. Esimerkiksi
mistä puhutaan silloin, kun keskustelussa
ovat termit työttömien työmarkkinat tai tuki-
työmarkkinat jne. Täysivaltaiseen kansalai-
suuteen liittyy kysymys yhteiskunnallisuu-
desta ja siitä, mikä on yhteiskunta ja mitkä
ovat siihen kiinnittymisen ehdot. Kiin-
nittymisen ehdot ovat muuttuneet rajusti, ja
näyttää siltä, että ilman koulutuspääomaa ei
pääse edes kilpa-areenalle. Nuorten kohdal-
la tilanne onkin muuttunut enemmän selviy-
tymisen ongelmaksi, jolloin vanhanmallinen
koulunpenkiltä palkkatyöhön ei onnistukaan,
vaan nyt joudutaan koulunpenkiltä kortis-
toon. Selviytymisen epäonnistuessa ihmi-
sellä on vaarana jäädä ”epäkansalaiseksi”,
jollainen kilpa-areenalle selviytymättömien
nuorten ohella on syntymässä oleva ”ei-työt-
tömien E-luokka”, joka halutaan siirtää tiet-
tyyn paikkaan pidettäväksi ”kurissa ja her-
rojen nuhteessa”, päätti tutkija Jouko Kar-
jalainen Porissa työttömien toimintakes-
kuksessa käyttämänsä puheenvuoron työt-
tömyydestä ja osallisuudesta.

Rukkaset naulassa
PPPPPorin Seudun Torin Seudun Torin Seudun Torin Seudun Torin Seudun Työttömät ryöttömät ryöttömät ryöttömät ryöttömät ryyyyy:n t:n t:n t:n t:n toimintoimintoimintoimintoimintakakakakakeskeskeskeskeskuksessa Mikuksessa Mikuksessa Mikuksessa Mikuksessa Mikonkatu 2onkatu 2onkatu 2onkatu 2onkatu 21:ssä oli P1:ssä oli P1:ssä oli P1:ssä oli P1:ssä oli Porin päivänä perintorin päivänä perintorin päivänä perintorin päivänä perintorin päivänä perinteiseseiseseiseseiseseisesti ati ati ati ati avvvvvoimetoimetoimetoimetoimet
ovet, tarjolla pullakahvit, hernekeittoa ja lettuja sekä toimintojemme esittelyä. Saimme tilaisuuden ollaovet, tarjolla pullakahvit, hernekeittoa ja lettuja sekä toimintojemme esittelyä. Saimme tilaisuuden ollaovet, tarjolla pullakahvit, hernekeittoa ja lettuja sekä toimintojemme esittelyä. Saimme tilaisuuden ollaovet, tarjolla pullakahvit, hernekeittoa ja lettuja sekä toimintojemme esittelyä. Saimme tilaisuuden ollaovet, tarjolla pullakahvit, hernekeittoa ja lettuja sekä toimintojemme esittelyä. Saimme tilaisuuden olla
mukana Kirkon diakoniapäivissäkin, sillä toimintakeskuksessa oli diakoniapäivien yksi porinapiste RUK-mukana Kirkon diakoniapäivissäkin, sillä toimintakeskuksessa oli diakoniapäivien yksi porinapiste RUK-mukana Kirkon diakoniapäivissäkin, sillä toimintakeskuksessa oli diakoniapäivien yksi porinapiste RUK-mukana Kirkon diakoniapäivissäkin, sillä toimintakeskuksessa oli diakoniapäivien yksi porinapiste RUK-mukana Kirkon diakoniapäivissäkin, sillä toimintakeskuksessa oli diakoniapäivien yksi porinapiste RUK-
KASET NAULASSA. Tämä olikin herättänyt paljon kiinnostusta, sillä se oli etukäteen täyteen ilmoittauduttu.KASET NAULASSA. Tämä olikin herättänyt paljon kiinnostusta, sillä se oli etukäteen täyteen ilmoittauduttu.KASET NAULASSA. Tämä olikin herättänyt paljon kiinnostusta, sillä se oli etukäteen täyteen ilmoittauduttu.KASET NAULASSA. Tämä olikin herättänyt paljon kiinnostusta, sillä se oli etukäteen täyteen ilmoittauduttu.KASET NAULASSA. Tämä olikin herättänyt paljon kiinnostusta, sillä se oli etukäteen täyteen ilmoittauduttu.
Päivien aiheisiin käytiin kiinni jo perjantaina, tällöin esitelmöimässä oli Stakesin tutkija Jouko Karjalainen.Päivien aiheisiin käytiin kiinni jo perjantaina, tällöin esitelmöimässä oli Stakesin tutkija Jouko Karjalainen.Päivien aiheisiin käytiin kiinni jo perjantaina, tällöin esitelmöimässä oli Stakesin tutkija Jouko Karjalainen.Päivien aiheisiin käytiin kiinni jo perjantaina, tällöin esitelmöimässä oli Stakesin tutkija Jouko Karjalainen.Päivien aiheisiin käytiin kiinni jo perjantaina, tällöin esitelmöimässä oli Stakesin tutkija Jouko Karjalainen.

Lauantain 2. 10. tilaisuusLauantain 2. 10. tilaisuusLauantain 2. 10. tilaisuusLauantain 2. 10. tilaisuusLauantain 2. 10. tilaisuus
Rukkaset naulassa –Rukkaset naulassa –Rukkaset naulassa –Rukkaset naulassa –Rukkaset naulassa –
asiaa työttömyydestä -asiaa työttömyydestä -asiaa työttömyydestä -asiaa työttömyydestä -asiaa työttömyydestä -
porinapaikkaporinapaikkaporinapaikkaporinapaikkaporinapaikka
Rukkaset naulassa -porinapaikassa käytiin
vilkasta keskustelua työttömyydestä. Asi-
aan johdattelijana toimi professori Antti Sa-
loniemi, joka puuttui puheenvuorossaan

Stakesin Jouko Karjalaisen tarkkaavaista kuulijakuntaa.Stakesin Jouko Karjalaisen tarkkaavaista kuulijakuntaa.Stakesin Jouko Karjalaisen tarkkaavaista kuulijakuntaa.Stakesin Jouko Karjalaisen tarkkaavaista kuulijakuntaa.Stakesin Jouko Karjalaisen tarkkaavaista kuulijakuntaa.

Mielipiteenvaihtoa soppajonossa, vas. R. Mäkinen, H. Kemppainen ja prof.Mielipiteenvaihtoa soppajonossa, vas. R. Mäkinen, H. Kemppainen ja prof.Mielipiteenvaihtoa soppajonossa, vas. R. Mäkinen, H. Kemppainen ja prof.Mielipiteenvaihtoa soppajonossa, vas. R. Mäkinen, H. Kemppainen ja prof.Mielipiteenvaihtoa soppajonossa, vas. R. Mäkinen, H. Kemppainen ja prof.
A. Saloniemi.A. Saloniemi.A. Saloniemi.A. Saloniemi.A. Saloniemi.
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työttömyyden ilmiön monimuotoisuuteen.
Hän sanoi, että työttömyys on aihe, josta
tuntuu kaikki jo sanotun, mutta ilmiön tar-
kempi erittely osoittaa, että näin ei olekaan
asian laita. Se vaatii myös käsitteellistä erit-
telyä. Työttömyysongelmasta on tullut jo-
tenkin henkilökohtainen asia eikä ongelma,
joka yhteiskunnan pitää ottaa haltuunsa.

Professori Saloniemi kysyikin, kumpaa
pitäisi yrittää tehdä: kaikille töitä vaiko tun-
nustaa ihmisarvo palkkatyötä vailla ole-
villekin. Hänen mielestään on kyseenalaista
jakaa maailmaa kahtia työttömien ja ei-työt-
tömien luokkiin. Siksi hän puuttuikin työ-
tön-sanan merkitykseen: sille on muotoutu-
nut negatiivinen, syyllistävä sisältö. Ky-
seessähän on työtä vailla oleva ihminen, ja
tämä aiheuttaa hänelle osattomuutta. Pro-
fessori Saloniemi jatkoi kysymyksiään ky-
symällä, miltä kannalta ihminen on tällöin
osaton. Ensinnäkin hän on osaton palkka-
työstä. Toisaalta hän on osaton asiasta, jos-
ta ei julkisuudessa sanottavammin ole pu-
huttu: hän on vajaavaltainen yhteiskunnalli-
sessa päätöksenteossa, koska hän ei pääse
sopijapuoleksi niihin pöytiin, joissa hänen
asioitaan käsitellään. Palkkatyössä olevilla-
han on takanaan sopimusjärjestelmä. Työtä
vailla olevia ihmisiä päätöksenteko ja jul-
kisuuskin käsittelee toiminnan kohteina, eli
miettii, mitä heille pitäisi tehdä. Julkisuus
tuottaa myös mielikuvaa ”kunniallisen työt-
tömän” roolista ja vahvistaa ongelman
henkilökohtaistamista ja luo samalla syylli-
syyden kokemuksia.

Keskustelussa monet osanottajat tarttui-
vat työtön-sanan merkitykseen ja palkka-
työtä vailla olevien ihmisten osattomuuden
kysymykseen. Keskustelussa käytiin kiin-
ni myös ”kunniallisen työttömän” rooliin ja

ihmisarvokysymyksiin. Kysymyksiä pro-
fessori Saloniemelle tuli myös työvoimapo-
litiikan alueelta. Yhteinen sävel tilaisuudes-
sa oli se, että käsite ”työtön” on sittenkin
kapea määritelmä ihmisestä ja hänen tilan-
teestaan, ja että ”kunnollisen ihmisen” kri-
teeri on muutakin kuin hyvänä palkkatyö-
läisenä toimiminen. Palkkatyötä vailla ole-
vien osattomuudesta saatettiin todeta, että
heillä on heikko edustus heitä koskevia pää-
töksiä tekevissä pöydissä. Keskustelusta
saattoi päätellä senkin, että vaihtoehtoja on
olemassa, mutta mitään yhtä patentti-
ratkaisua ei ole olemassa. Yhtenä ratkaisuna
voisivat olla ne toimet, joissa palkkatyötä
vailla olevat voisivat itse määritellä asemaan-
sa.

Porinapaikan noin 60 osanottajaa saivat
läpileikkauksen Porin seudun työttömien
toiminnasta puheenjohtaja Reijo Mäkisel-
tä ja toiminnanohjaaja Arto Träskeliniltä.
Työttömien toiminnan esittelyssä toiminnan-
ohjaaja korosti mahdollisimman laaja-alaista
toimintojen kirjoa. Tarjolla on tällä hetkellä
työttömille mm. ruokala, kudontaa, kivipaja,
ompelimo, terveyshuoltamo, kuntosali, sali-
ja vesijumppaa, ATK-koulutusta. Näiden li-
säksi on lukuisa määrä erilaista kerhomuo-
toista toimintaa sekä retkeilyä, talkootyötä
ja  osallistumista.

Arto Träskelin
toiminnanohjaaja
Porin Seudun työttömät ry

Aurinkoisessa syyssäässä hernekeitto ja letut tekivät kauppansa.Aurinkoisessa syyssäässä hernekeitto ja letut tekivät kauppansa.Aurinkoisessa syyssäässä hernekeitto ja letut tekivät kauppansa.Aurinkoisessa syyssäässä hernekeitto ja letut tekivät kauppansa.Aurinkoisessa syyssäässä hernekeitto ja letut tekivät kauppansa.

Keski-Karjalan Työttömät ry on mu-
kana Mielitaide-yhteisötaide hank-
keessa. Hankkeen yhteistyökump-

panina on myös Kiteen terveyskeskus.
28.10.2004 alkoi kankaanpainannan työ-

paja, jossa painetaan terveyskeskuksen po-
tilashuoneiden väliverhoihin kuvioita työttö-
mien toimesta.

Verhoja on yhteensä 30 kappaletta ja ne
painetaan molemminpuolisesti. Aloite väli-
verhojen kuvioimisesta tuli terveyskeskuk-
sen henkilökunnalta. Tavoitteena on luoda
viihtyisyyttä ja väriä muuten värittömiin
pitkäaikaispotilaiden huoneisiin.

Ensimmäisellä kerralla kankaanpainan-
nassa oli Työpoolikoulutuksessa olevia hen-
kilöitä. Työpajan vetäjänä toimii Keski-Kar-
jalan työttömistä askarruttaja Sirkka Wet-
terstrand.

Anneli Timonen

Mielitaide-yhteisötaidehanke
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Suomessa tukkuliikkeet ostavat kaiken
kotimaassa tuotetun hunajan, ja lisäksi
tarvitaan vielä täydennystä ulkomail-

ta. Maassamme on noin 70 mehiläiskasva-
tuksen ammattilaista. Heistä suurin osa lä-
henee 60 vuoden ikää. Jotkut lopettavat tar-
hauksen uusien EU-säädöksien vuoksi, kos-
ka eivät koe mielekkääksi toteuttaa uudis-
tuksia vain muutamaa viimeistä työvuottaan
varten. Uusia tarhaajia siis tarvittaisiin.

kisesti haavoittumaton.
Ruumiillisesti ei ole ainakaan, siitä todis-

taa kuvamme, otettu Eskosta sillä pesäkäyn-
nillä, kun kaikki ei mennyt ihan suunnitel-
mien mukaan: kuningatar (pienellä k:lla) pu-
tosi maahan, ja kahdenkin pesän turvajoukot
kävivät hyökkäykseen majesteettirikoksen
vuoksi. Esko ei siedä valitusta eikä synkis-
telyä; niinpä hän kuittaa tämänkin tapauk-
sen toteamalla, että sai vain siedätyshoitoa.

Eskon kumppanina Honey-hankkeessa
häärii Merja Hakanen, VT ry:n puheen-
johtaja. Tästä luonnollisesti seuraa, että yh-
distyksen sisäpiirihuumorissa Merjaa nimi-
tetään Kuningattareksi, Eskoa taas, selvä se,
Kuhnuriksi. Kuningattaren ja Kuhnurin pa-
laverit kokoushuoneen lukitun oven takana
luonnollisesti synnyttävät spekulaatioita,
joilla on merkittävä rooli yhdistyksen arki-
sessa hauskanpidossa…

Hunajaisin yhdistys
Suomen hunajaisin työttömien yhdisSuomen hunajaisin työttömien yhdisSuomen hunajaisin työttömien yhdisSuomen hunajaisin työttömien yhdisSuomen hunajaisin työttömien yhdistys ttys ttys ttys ttys toimii Toimii Toimii Toimii Toimii Turun Vurun Vurun Vurun Vurun Varissuolla, jonka Helsingin Sanomat tarissuolla, jonka Helsingin Sanomat tarissuolla, jonka Helsingin Sanomat tarissuolla, jonka Helsingin Sanomat tarissuolla, jonka Helsingin Sanomat taannoin vaannoin vaannoin vaannoin vaannoin valitsialitsialitsialitsialitsi
Suomen tSuomen tSuomen tSuomen tSuomen toiseksi paroiseksi paroiseksi paroiseksi paroiseksi parhaaksi lähiöksi. ”Khaaksi lähiöksi. ”Khaaksi lähiöksi. ”Khaaksi lähiöksi. ”Khaaksi lähiöksi. ”Kuningatuningatuningatuningatuningatar” ja ”Kar” ja ”Kar” ja ”Kar” ja ”Kar” ja ”Kuhnuri” vuhnuri” vuhnuri” vuhnuri” vuhnuri” vararararartioivtioivtioivtioivtioivat musat musat musat musat mustttttasukkaisina Vasukkaisina Vasukkaisina Vasukkaisina Vasukkaisina Varissuon Tarissuon Tarissuon Tarissuon Tarissuon Työt-yöt-yöt-yöt-yöt-
tömät VT ry:n omaa hunajasatoa, joka on juoksutettu variksenkuvilla somistettujen tarrojen sulkemiintömät VT ry:n omaa hunajasatoa, joka on juoksutettu variksenkuvilla somistettujen tarrojen sulkemiintömät VT ry:n omaa hunajasatoa, joka on juoksutettu variksenkuvilla somistettujen tarrojen sulkemiintömät VT ry:n omaa hunajasatoa, joka on juoksutettu variksenkuvilla somistettujen tarrojen sulkemiintömät VT ry:n omaa hunajasatoa, joka on juoksutettu variksenkuvilla somistettujen tarrojen sulkemiin
purkkeihin.purkkeihin.purkkeihin.purkkeihin.purkkeihin.

ja käy myös ihonhoitoon, ja saunomista ar-
vostava Kuhnuri ei väsy vitsailemaan sau-
nahunajasta, jolla pyrkii voitelemaan milloin
mitäkin arvovaltaista tahoa varmistaakseen
suopeuden hankkeelle...

Päivi Salminen
toiminnanohjaaja
Varissuon Työttömät VT ry

Stakesin tutkija Jouko KarjalainenStakesin tutkija Jouko KarjalainenStakesin tutkija Jouko KarjalainenStakesin tutkija Jouko KarjalainenStakesin tutkija Jouko Karjalainen
aaaaavvvvvaa Taa Taa Taa Taa Työttömien kyöttömien kyöttömien kyöttömien kyöttömien keskeskeskeskeskususususustttttelusivut Ih-elusivut Ih-elusivut Ih-elusivut Ih-elusivut Ih-
misoikeuspäivillä Järvenpäässämisoikeuspäivillä Järvenpäässämisoikeuspäivillä Järvenpäässämisoikeuspäivillä Järvenpäässämisoikeuspäivillä Järvenpäässä

Työttömien keskustelusivut

Kuhnuri ja KuningatarKuhnuri ja KuningatarKuhnuri ja KuningatarKuhnuri ja KuningatarKuhnuri ja Kuningatar
Kukaan ei ole korvaamaton, on tapana sa-
noa. Tuskinpa kuitenkaan olisi Varissuon
Työttömillä hunajaa ilman Esko Lehti-
kannelta, joka on Suomen Mehiläisliiton
kelpuuttama kouluttaja.

Esko ei ole aina ollut hunaja-alalla, vaan
hänellä on takanaan värikkäät vaiheet kuten
niin monella muulla työttömien toimintaan
päätyneellä. Hän on aikoinaan mm. seilan-
nut meriä konemestarina: ”Mää olen kaik-
kiin suuriin vesiin pissiny. Maanosista on
Australia käymättä.”

Eskosta on sanottu, että hän putoaa aina
jaloilleen. Sanattomaksi hän ei jää, ja elämä
näyttää olevan hänelle näyttämö, jolla hän
esittää katkeamatonta yhden miehen show-
ta. Itse hän väittää, ettei kuitenkaan ole hen-

TäsmäosaajiaTäsmäosaajiaTäsmäosaajiaTäsmäosaajiaTäsmäosaajia
mehiläisalallemehiläisalallemehiläisalallemehiläisalallemehiläisalalle
Varissuon Työttömät ry:n Honey-hanke
kouluttaa Itä-Turun yhteisöhankkeen tuella
täsmäosaajia mehiläisten pariin. Suosio on
ylittänyt odotukset; toukokuun lopulla al-
kanut kurssitus sai osakseen runsaasti huo-
miota Turun alueen viestimissä, ja mukaan
ilmoittautui yli 70 hunajan ystävää. Kun täl-
lainen joukko ahtautuu yhdistyksen tiloihin
teoriatunneille, on varatuoleille käyttöä. Tu-
tuiksi ovat tulleet mm. pesän perustaminen,
sadonkorjuu, talviruokinta ja pesien puhdis-
tus. Lisäoppia on haettu mm. Lahtisen vaha-
valimolta Oitista ja Helsingin Hunajapäiviltä.

Tarvittavat pesät saatiin pystyttää Varis-
suon liepeille omakotialueelle. Mitään ilki-
valtaa ei pesille tehty; tätä kouluttajamme
varmisti selvittämällä julkisuudessa, että jo
300 mehiläisen pisto vastaa vaikutukseltaan
kalkkarokäärmeen pistoa. Pihojen monipuo-
linen kasvillisuus antoi hunajaan erinomai-
sen maun; myös sadon määrä oli keskitasoa
parempi. Koska kyse on tuetusta toimin-
nasta, hunajaa ei kuitenkaan kannata myy-
dä, sillä myyntitulo pienentäisi tukia. Purk-
keja siis annetaan lahjaksi, harkiten ja
pihdaten.

TVY ry ja Stakes ovat yhteistyössä
avanneet Työttömien keskustelu-
sivut. Kyseessä on vapaamuotoinen

keskustelufoorumi, jolla työttömät — ja
muutkin — voivat tuoda julki ja keskustella
itseään kiinnostavista, lähinnä työttömyy-
teen liittyvistä asioista.

Sivuilla voi esim. esittää mielipiteitä työt-
tömyydestä ja sen hoidosta, kertoa kokemuk-
sistaan asioinnista viranomaisten luona, käy-
dä keskustelua muiden sivujen käyttäjien
kanssa, lähettää terveisiä tutuille tai vaikka
sopia kimppakyydistä. Tulossa on myös
kuukauden kysymys, ajankohtaisista asiois-
ta mielipiteitä luotaava gallup.

Sivuja pääsee lukemaan kuka tahansa,
mutta sivuille kirjoittaminen vaatii rekiste-
röitymisen. Rekisteröityä ja kirjoittaa voi
kuitenkin halutessaan pelkällä nimimerkillä.
Stakesin huono-osaisuustutkijat saattavat
käyttää keskusteluissa esille tulevia asioita
tutkimusaineistonaan.

Sivujen internet-osoite on:
http://info.stakes.fi:9210/~kesk

Esko Lehtikannel siedätyshoidonEsko Lehtikannel siedätyshoidonEsko Lehtikannel siedätyshoidonEsko Lehtikannel siedätyshoidonEsko Lehtikannel siedätyshoidon
jälkeenjälkeenjälkeenjälkeenjälkeen

Hunajaa oikeaoppisestiHunajaa oikeaoppisestiHunajaa oikeaoppisestiHunajaa oikeaoppisestiHunajaa oikeaoppisesti
Eskon mukaan hunajaa ei saisi laittaa teehen
eikä muuhunkaan kuumaan, sillä yli 40  as-
teen kuumuus tuhoaa arvokkaita aineita. Kun
hunaja valutetaan kuumentamattoman elin-
tarvikkeen päälle tai salaatin joukkoon, saa-
daan siitä kaikki mahdollinen hyöty. Salaatti
säilyy hunajan ansiosta paremmin, liha taas
mureutuu hunajamarinadissa. Toisaalta huna-
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henkilöä %
Yhdistelmätuki 2462 58.1
Työharjoittelu työmarkkinatuella 422 10.0
Työelämävalmennus 359 8.5
Kuntouttava työtoiminta 154 3.6
Työkokeilu 142 3.4
2. vuoden yhdistelmätuki 118 2.8
Omatoimisuusavustus 117 2.8
Yhdyskuntapalvelu 97 2.3
Yhdistyksen oma varainhankinta 84 2.0
TE-keskuksen projektituki 47 1.1
Opiskelun työharjoittelu/työssäoppimisjakso 40 0.9
Vammaislain mukainen tuki 37 0.9
Työllistämistuki 36 0.9
Alle 25-vuotiaan yhdistelmätuki 24 0.6
RAY:n tuki 19 0.4
Muut 77 1.8

- ESR-rahoitus 7
- Yhdistelmätuki, kunnan palkkaama 5
- Muu kunnan palkkaama 13
- Oppisopimuskorvaus 2
- Opiskelija-avustus 1
- Kunnan/seurakunnan avustus 1
- Kunnan kesätyöpaikkatuki 2
- Työllisyyskurssin työharjoittelu 5
-  Velvoitetyöllistetty 1
- Ahkeruusraha 8
- Kansallinen projektituki 2
- Ammatinvalinnanohjaus 1
-  Avotyö 1
- “Räätälöidyt ratkaisut” 1
- Jokin edellisten yhdistelmä 7
- Ei eritelty 20

YHTEENSÄ 4235

henkilöä %
Varsinais-Suomi 710 16.8
Pirkanmaa 555 13.1
Pohjois-Karjala 520 12.3
Uusimaa 457 10.8
Pohjois-Savo 381 9.0
Keski-Suomi 331 7.8
Häme 309 7.3
Kainuu 186 4.4
Pohjois-Pohjanmaa 152 3.6
Satakunta 125 3.0
Etelä-Pohjanmaa 122 2.9
Kaakkois-Suomi 121 2.9
Lappi 117 2.8
Etelä-Savo 83 2.0
Pohjanmaa 66 1.6

YHTEENSÄ 4235

Vapaaehtoistyö 1282

Yhdistyksiä yhteensä 185
Kyselyyn vastanneita yhdistyksiä 160
Vastausprosentti 86.5

Prosentuaalisesti arvioitu
työllistettyjen kokonaismäärä 4897

TTTTTyöttömien yhdisyöttömien yhdisyöttömien yhdisyöttömien yhdisyöttömien yhdistytytytytysssssten toiminnan kten toiminnan kten toiminnan kten toiminnan kten toiminnan kauttauttauttauttautta työllisa työllisa työllisa työllisa työllistetyt 2003tetyt 2003tetyt 2003tetyt 2003tetyt 2003

Selvitykseen vastasi kaikista 185 yh-
distyksestä 160, joten vastauspro-
sentti oli 86,5. Yhdistelmätuella

työllistettyjä yhdistyksissä oli kaikkiaan
2604 henkilöä eli kaikista toimenpiteissä ole-
vista 61,5 %. Pelkällä työmarkkinatuella
työllistettyjä oli 422, työelämävalmen-
nuksessa 359, kuntouttavan työtoiminnan
asiakkaita 154 ja työkokeilussa 142. Yllät-
tävänä seikkana selvityksessä ilmeni, että
yhdistyksissä oli yhdyskuntapalvelussa
kaikkiaan 97 ihmistä. Pelkällä työmarkkina-
tuella tai erilaisilla ylläpitokorvauksilla yh-
distyksissä oli sijoitettuna yhteensä noin
1300 ihmistä, ja räätälöityjä työllistämisrat-
kaisuja oli selvityksen mukaan käytössä noin
30 erilaista.

Lisäksi selvityksessä kysyttiin yhdistyk-

sissä toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden
määrää ja työsuhteissa noudatettavia työ-
ehtosopimuksia. Vapaaehtoistyöntekijöitä
yhdistyksissä oli vajaat 1300, ja yleisimmät
TESsit, joita yhdistyksissä noudatetaan,
ovat Kunta-alan ja Palvelualojen ammattilii-
ton sopimukset.

TVY ry korostaa työttömien omaa aktii-
visuutta: yleensä työmarkkinatuella olevat
etsivät itse oman harjoittelu- tai valmennus-
paikkansa ja ovat siten löytäneet mahdolli-
suuden polulle työelämään. Ihmiset ovat
yhdistyksissä usein ensin työharjoittelussa
tai -valmennuksessa, ja vasta sen jälkeen so-
vitaan tukityöpaikasta yhdistelmätuella tai
työllistämistuella.

Kierrätystoimintaa harjoittavat yhdis-
tykset palkkaavat yhdistyksiin omalla tuo-

tollaan jo 84 henkilöä. Suurimmat työntekijä-
määrät olivat Turun, Joensuun, Tampereen,
Kuopion ja Kaarinan yhdistyksissä.

Alueellisesti työntekijöitä oli eniten Var-
sinais-Suomen yhdistyksissä, yhteensä 710
henkilöä, seuraavina Pirkanmaan alue, 555
henkilöä, ja Pohjois-Karjala, 520 henkilöä.
Oikealla palkalla työtä teki työhallinnon
omatoimisuusavustusrahoituksella 117 hen-
kilöä. Osa palkatuista oli kuitenkin osa-ai-
kaisia tai 3 tai 6 kuukauden työjaksoille pal-
kattuja. Projektituella oli muutamia ja RAY:n
rahoituksella 19 henkilöä.

Yhdistysten kehittämistä ja työnohjausta
vaikeuttaa edelleen vakituisten toiminnan-
ohjaajien osa-aikaisuus tai toiminnanohjauk-
sen puuttuminen kokonaan.

Työttömät itse aktiivisesti
mukana työllisyystalkoissa

TVY ry teki alkusyksyn aikana selvityksen jäsenyhdistystensä työntekijöiden ja yhdistyksissä työhallinnonTVY ry teki alkusyksyn aikana selvityksen jäsenyhdistystensä työntekijöiden ja yhdistyksissä työhallinnonTVY ry teki alkusyksyn aikana selvityksen jäsenyhdistystensä työntekijöiden ja yhdistyksissä työhallinnonTVY ry teki alkusyksyn aikana selvityksen jäsenyhdistystensä työntekijöiden ja yhdistyksissä työhallinnonTVY ry teki alkusyksyn aikana selvityksen jäsenyhdistystensä työntekijöiden ja yhdistyksissä työhallinnon
eri toimenpiteissä olevien määrästä vuonna 2003.eri toimenpiteissä olevien määrästä vuonna 2003.eri toimenpiteissä olevien määrästä vuonna 2003.eri toimenpiteissä olevien määrästä vuonna 2003.eri toimenpiteissä olevien määrästä vuonna 2003.

TTTTTyöllistyöllistyöllistyöllistyöllisteeeeettyjen määrätttyjen määrätttyjen määrätttyjen määrätttyjen määrät
TE-KeskusalueittainTE-KeskusalueittainTE-KeskusalueittainTE-KeskusalueittainTE-Keskusalueittain
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Terveisiä Tampereelta, nääs...
TTTTTampereen Seudun Tampereen Seudun Tampereen Seudun Tampereen Seudun Tampereen Seudun Työttömät ryöttömät ryöttömät ryöttömät ryöttömät ryyyyy:llä on ollut vilkas t:llä on ollut vilkas t:llä on ollut vilkas t:llä on ollut vilkas t:llä on ollut vilkas toimintoimintoimintoimintoimintaaaaavuosi. Omia tvuosi. Omia tvuosi. Omia tvuosi. Omia tvuosi. Omia tapahtumia, tilaisuuksia ja retkiä onapahtumia, tilaisuuksia ja retkiä onapahtumia, tilaisuuksia ja retkiä onapahtumia, tilaisuuksia ja retkiä onapahtumia, tilaisuuksia ja retkiä on
järjestetty sekä oltu mukana seutukunnan työttömien yhdistysten yhteisissä riennoissa.järjestetty sekä oltu mukana seutukunnan työttömien yhdistysten yhteisissä riennoissa.järjestetty sekä oltu mukana seutukunnan työttömien yhdistysten yhteisissä riennoissa.järjestetty sekä oltu mukana seutukunnan työttömien yhdistysten yhteisissä riennoissa.järjestetty sekä oltu mukana seutukunnan työttömien yhdistysten yhteisissä riennoissa.

Aukeaman jutut ja kuvat: Markku Ylenius,
elämysmatkan kuva: Kauko Salmivirta
Onnistunut TOnnistunut TOnnistunut TOnnistunut TOnnistunut Talvi-alvi-alvi-alvi-alvi-
tapahtuma Murikassatapahtuma Murikassatapahtuma Murikassatapahtuma Murikassatapahtuma Murikassa
Häikäisevän kaunis ja leppeä talvisää, maus-
tettuna ripauksella kevään aavistusta, loi mai-
niot puitteet Murikka-opistolla 4.3. järjes-
tetylle Talvitapahtumalle, johon osallistui lä-
hes 400 ammattiosastojen työtöntä.

Tapahtuman järjestämiseen osallistui
Tampereen Seudun Työttömien lisäksi seu-
tukunnalla toimivia työttömien yhdistyksiä
ja ammattiyhdistysten toimijoita. Tapahtu-
man järjestelyistä vastasi Tampereen Seu-
dun Työttömien hallinnoima työllistyvyyttä
ja henkistä hyvinvointia edistävä seutukun-
nallinen Osumaprojekti.

Talvitapahtuma sai osallistujilta varauk-
settomat kehut ja innosti heidät liikkumaan
ja virkistäytymään sekä ulkona että sisällä.
Tarjolla nimittäin oli kuntosali, pingistä ja
sulkapalloa urheilusalissa, uimahalli ja sau-
na sekä ulkona hiihtoa, kävelyä ja pilkki-
mistä, johon liittyen rantasaunalla esitteli
kalankäsittelyä Kalervo Saarinen Suomen
Metsästäjä- ja Kalastajaliitosta.

Murikan aulassa oli esillä materiaalia työt-
tömien yhdistyksistä ja Osumaprojektista.
Aulaan sijoittuivat myös tupakasta irtautu-
miseen erikoistunut Kehräsaaren Klinikka
Oy, joka järjesti haluaville häkämittauksia,
ja Pirkanmaan Sydänpiiri, jonka edustaja mit-
tasi rasvaprosentin. Palveluja käytettiinkin
kiitettävästi hyväksi, ja mittaustulokset oli-
vat heti valmiina.

Tapahtumassa käytyjen keskustelujen,
tehtyjen haastattelujen ja annettujen kirjal-
listen palautteiden viesti oli yksituumainen.
Tätä halutaan lisää. Haluttiin rinnalle myös
kesätapahtuma.

Näsijärven jäällä käveltiin, pilkittiin sekä kokeiltiin suksien luistoa. Mu-Näsijärven jäällä käveltiin, pilkittiin sekä kokeiltiin suksien luistoa. Mu-Näsijärven jäällä käveltiin, pilkittiin sekä kokeiltiin suksien luistoa. Mu-Näsijärven jäällä käveltiin, pilkittiin sekä kokeiltiin suksien luistoa. Mu-Näsijärven jäällä käveltiin, pilkittiin sekä kokeiltiin suksien luistoa. Mu-
kana olleet maahanmuuttajat olivat jäällä ja suksilla varmaan ensimmäistäkana olleet maahanmuuttajat olivat jäällä ja suksilla varmaan ensimmäistäkana olleet maahanmuuttajat olivat jäällä ja suksilla varmaan ensimmäistäkana olleet maahanmuuttajat olivat jäällä ja suksilla varmaan ensimmäistäkana olleet maahanmuuttajat olivat jäällä ja suksilla varmaan ensimmäistä
kertaa elämässään.kertaa elämässään.kertaa elämässään.kertaa elämässään.kertaa elämässään.

RRRRRuokuokuokuokuokailu oli tailu oli tailu oli tailu oli tailu oli toooootta ktta ktta ktta ktta kai suosituin ohjelmanumero. Tai suosituin ohjelmanumero. Tai suosituin ohjelmanumero. Tai suosituin ohjelmanumero. Tai suosituin ohjelmanumero. Tarjoomuksia kiitarjoomuksia kiitarjoomuksia kiitarjoomuksia kiitarjoomuksia kiiteltiineltiineltiineltiineltiin
hyviksi ja erityistä kiitosta annettiin ruuhkan ja jonotuksen puuttumises-hyviksi ja erityistä kiitosta annettiin ruuhkan ja jonotuksen puuttumises-hyviksi ja erityistä kiitosta annettiin ruuhkan ja jonotuksen puuttumises-hyviksi ja erityistä kiitosta annettiin ruuhkan ja jonotuksen puuttumises-hyviksi ja erityistä kiitosta annettiin ruuhkan ja jonotuksen puuttumises-
ta .ta .ta .ta .ta .

Paalasmaan leirintäalueen isäntä Erkki Saarimaa neuvoi oikeaoppisenPaalasmaan leirintäalueen isäntä Erkki Saarimaa neuvoi oikeaoppisenPaalasmaan leirintäalueen isäntä Erkki Saarimaa neuvoi oikeaoppisenPaalasmaan leirintäalueen isäntä Erkki Saarimaa neuvoi oikeaoppisenPaalasmaan leirintäalueen isäntä Erkki Saarimaa neuvoi oikeaoppisen
muikunsavustuksen salat. Ja muikku oli hyvää.muikunsavustuksen salat. Ja muikku oli hyvää.muikunsavustuksen salat. Ja muikku oli hyvää.muikunsavustuksen salat. Ja muikku oli hyvää.muikunsavustuksen salat. Ja muikku oli hyvää.

Elämyksistä virkistystäElämyksistä virkistystäElämyksistä virkistystäElämyksistä virkistystäElämyksistä virkistystä
arjen harmauteenarjen harmauteenarjen harmauteenarjen harmauteenarjen harmauteen
Tampereen Seudun Työttömät ja Osuma-
projekti järjesti perinteisen elämysmatkan
16.-20.8. Itä-Suomeen Pielisen rannoille.
Matkaa tuki jälleen Nomet Oy ja sen henki-
löstön virkistysrahasto, josta matkalaiset an-
tavat suuren kiitoksen.

Kahdeksan matkalaista tutustui viikon ai-
kana Heinävedellä Uuteen Valamoon, Suo-
men korkeimpaan saareen Paalasmaahan,
jonka leirintäalueella oli majoitus, Kolin
kansallismaisemaan, Juuan Myllymuseoon
ja Puu-Juukaan, Tulikiven louhokseen ja
Kivikeskuksen näyttelyyn. Lieksassa ohjel-
maan kuului käynti taiteilija Eva Ryynäsen
ateljeessa ja Paaterin kuuluisassa kirkossa,
Ruunaankoskella ja Nurmeksen Bomba -ta-
lossa.

Paluumatka vei perinteisesti kalakukon
ostoon Kuopijoon.
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SyyskesänSyyskesänSyyskesänSyyskesänSyyskesän
OlympiatapahtumaOlympiatapahtumaOlympiatapahtumaOlympiatapahtumaOlympiatapahtuma
onnistui sateen välissäonnistui sateen välissäonnistui sateen välissäonnistui sateen välissäonnistui sateen välissä
Tampereen Seudun Työttömät, SAK:n Tam-
pereen Paikallisjärjestö ry ja Osumaprojekti
järjestivät 13.9. yhteisen tapahtuman Pälkä-
neen leiri- ja kurssikeskuksessa Mallasveden
rannalla. Paikalle oli saapunut lähes 200 am-
mattiosastojen työtöntä.

Kaksi suurta järjestöä on lyöttäytynyt
yhteistyöhön. Usea paikallisjärjestön jäsen-
osasto on liittynyt tämän vuoden aikana
työttömien yhdistyksen kannattavaksi yh-
teisöjäseneksi, joissa on – ikävä kyllä – tu-
hansia työttömiä. Työttömien yhdistyksel-
lä on konsepti elämän hallintaan ja työllistä-
misen edistämiseen. Ammattijärjestöillä on
tahto käyttää näitä palveluita ja kehittää
konseptia. Kaiken tämän on mahdollistanut
keväällä tehty yhteistyösopimus.

Olympiavuoden kunniaksi olivat työ-
pajojen toiminnanohjaajat avustajineen laa-
tineet kimuraisen lajivalikoiman kisailtavaksi.
Tikanheiton lisäksi heitettiin pehmopalloa
pönttöön sekä 165x13 kokoista autonreng-
asta. Pujottelussa kisattiin nelihenkisin jouk-
kuein jonomuodossa, kolme sokkona ja ta-
kimmainen näkevänä, mutta äänettömänä
ohjaajana. Toinen pujottelulaji oli muovikei-
lojen välissä taiteilu polkupyörällä.

Verhoojat kävelyttivät kisailijoita huone-
kalujousi pään päällä. Naulan iskeminen koi-
vupölkkyyn mahdollisimman vähin lyönnein
ja “siivoojan vala”, eli moppi kokoa ja pyö-
ritä mahdollisimman monta kertaa pään päällä
minuutissa, olivat myös lajivalikoimassa.

Mainittakoon, että tilaisuuden kestäessä
saapui Vantaalta ryhmä Hakunila-Länsimäen
työttömien yhdistyksestä kolmen päivän
“Ruskaretkelle”. Tämä on jo neljäs kerta, kun
heiltä on retkeilty Tampereen seudulle, ja
perinteisenä majapaikkana on aina ollut Päl-
käneen kurssi- ja leirikeskus.

“Moppi pura ja kokoa!” ei niin helppoa kuin luulisi.“Moppi pura ja kokoa!” ei niin helppoa kuin luulisi.“Moppi pura ja kokoa!” ei niin helppoa kuin luulisi.“Moppi pura ja kokoa!” ei niin helppoa kuin luulisi.“Moppi pura ja kokoa!” ei niin helppoa kuin luulisi.

Saappaan sijasta heitettävänä olikin auton rengas, tosin ilman levypyörää.Saappaan sijasta heitettävänä olikin auton rengas, tosin ilman levypyörää.Saappaan sijasta heitettävänä olikin auton rengas, tosin ilman levypyörää.Saappaan sijasta heitettävänä olikin auton rengas, tosin ilman levypyörää.Saappaan sijasta heitettävänä olikin auton rengas, tosin ilman levypyörää.

Kalakerho elvytettiinKalakerho elvytettiinKalakerho elvytettiinKalakerho elvytettiinKalakerho elvytettiin
Tampereen Seudun Työttömät järjesti Suo-
men Metsästäjä- ja Kalastajaliiton kanssa
9.8. – 13.8. retken Tampereen kaupungin
retkeilyalueelle Perä-Posion Rantakairaan.

Matkalla olleet päättivät elvyttää uinu-
van Tampereen Seudun Työttömien kala-
kerhon, ja toiminta on lähtenyt hyvin käyn-
tiin.

Tampereen Työttömien Toiminta- ja palve-
lukeskus sulki ovensa puolilta päivin 1.11.,
ja koko henkilökunta siirtyi seuraamaan
Kulttuuritalo Telakan Teatterin esitystä

TTTTToimintakoimintakoimintakoimintakoimintakeskeskeskeskeskus kävi Tus kävi Tus kävi Tus kävi Tus kävi Teatteatteatteatteatteri Teri Teri Teri Teri Telakelakelakelakelakallaallaallaallaalla

Kalakerho piti 30.10. kalan purki-Kalakerho piti 30.10. kalan purki-Kalakerho piti 30.10. kalan purki-Kalakerho piti 30.10. kalan purki-Kalakerho piti 30.10. kalan purki-
tusktusktusktusktuskurururururssin Tssin Tssin Tssin Tssin Toimintakoimintakoimintakoimintakoimintakeskeskeskeskeskuksessa.uksessa.uksessa.uksessa.uksessa.
Kuvassa kerholaiset purkittamassaKuvassa kerholaiset purkittamassaKuvassa kerholaiset purkittamassaKuvassa kerholaiset purkittamassaKuvassa kerholaiset purkittamassa
kalaa iktyonomi Kalervo Saarisenkalaa iktyonomi Kalervo Saarisenkalaa iktyonomi Kalervo Saarisenkalaa iktyonomi Kalervo Saarisenkalaa iktyonomi Kalervo Saarisen
johdolla.johdolla.johdolla.johdolla.johdolla.

“Werstas” -antologia.
Näytelmän on kirjoittanut tamperelainen
työläiskirjailija Heikki Halonen ja ohjan-
nut Juha Hurme.
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TTTTTererererervvvvveisiä täältä Teisiä täältä Teisiä täältä Teisiä täältä Teisiä täältä Turusta!urusta!urusta!urusta!urusta!
Ja kiitos kysymästä.Ja kiitos kysymästä.Ja kiitos kysymästä.Ja kiitos kysymästä.Ja kiitos kysymästä.
Meille kuuluu hyvää.Meille kuuluu hyvää.Meille kuuluu hyvää.Meille kuuluu hyvää.Meille kuuluu hyvää.

pahtumia (kirpputorin kera tai
ilman) niin pihalla kuin neljän
seinän sisälläkin. On retkeilty
Anna Duuni -veneellä Turun kau-
niissa saaristossa ja körötelty
pikkubussilla Lapin kultamaille,
omalle valtaukselle tietysti. Pien-
tä jännitystä elämään on tuonut
terve kilpailu. Jännitämme, kum-
mat ensin ehtivät äkkirikastua —
kullankaivajat vai lottoporuk-
kaan kuuluvat. Mm. teatterissa-
käynnit, elokuvakerho, kirjasie-
pot, puutarhakerho, Aina Duuri
-lauluyhtye ja taidenäyttelyiden
hitaasti mutta varmasti tapahtu-
va esiinmarssi puolestaan todis-
tavat, että emme sentään ole pelk-
kiä materialisteja. Vaikka kultaa
ei löytyisikään eikä lotossa tärp-
päisi, henkinen pääoma karttuu

takuuvarmasti.
Ihan uutta jämäkkyyttä jäsentoimintaan

on tuonut vuoden alusta voimaan tullut käy-
täntö: Hallitus myöntää torstaipalaverille
tietyn summan eri jäsentoimintojen välillä
jaettavaksi. Kullakin toiminnalla (liikunta,
kerhot ja kurssit, tapahtumat, kulttuuri...)
on omat vastaavansa. Ryhmät päättävät it-
senäisesti rahojen käytöstä ja luonnollisesti
ovat vastuussa toiminnastaan torstaipala-
verille. Mistään vakiosummista ei ole kyse.
Vuoden vaihteessa on ensimmäisen tilinpää-
töksen hetki ja tulevan vuoden rahoista var-
masti kova kisa. Hyvää harjoitusta suurem-
mille rahamarkkinoille!

TST ry terävöittää toimintaansa

Aina Duuri -lauluyhtye harjoitteleeAina Duuri -lauluyhtye harjoitteleeAina Duuri -lauluyhtye harjoitteleeAina Duuri -lauluyhtye harjoitteleeAina Duuri -lauluyhtye harjoittelee

Yksi kuluneen vuoden ilonaiheita TST ry:ssä
on ollut ”vuoden työttömien yhdistyksen”
titteli. Kyllähän tunnustus aina kivalta tun-
tuu ja sai se meilläkin moneen silmäkulmaan
pilkettä pitkäksi aikaa. Pilkkeen lisäksi taisi
tulla vähän lisämotivaatiotakin. Samaa pi-
ristystä toivomme seuraavalle palkittavalle,
missä päin Suomea sitten toimineekin.

TTTTTekekekekekemisen iloa jaemisen iloa jaemisen iloa jaemisen iloa jaemisen iloa ja
vastuunkantoavastuunkantoavastuunkantoavastuunkantoavastuunkantoa
Iloa ja motivaatiota on palkinnon lisäksi tuo-
nut moni muukin asia — yhdessä tekeminen
ennen kaikkea. Tunnetusti aktiivinen ja luo-
va jäsentoimintamme on kukoistanut kilpaa
kukkaistutusten kanssa. On järjestetty ta-

Kansimies Anneli Maanpää tähyilee kauas. Kuva Anna Duuni -veneeltä.Kansimies Anneli Maanpää tähyilee kauas. Kuva Anna Duuni -veneeltä.Kansimies Anneli Maanpää tähyilee kauas. Kuva Anna Duuni -veneeltä.Kansimies Anneli Maanpää tähyilee kauas. Kuva Anna Duuni -veneeltä.Kansimies Anneli Maanpää tähyilee kauas. Kuva Anna Duuni -veneeltä.

Mitä miettinee puheenjohtaja Lasse Räsänen hiekkalaatikolla? KameranMitä miettinee puheenjohtaja Lasse Räsänen hiekkalaatikolla? KameranMitä miettinee puheenjohtaja Lasse Räsänen hiekkalaatikolla? KameranMitä miettinee puheenjohtaja Lasse Räsänen hiekkalaatikolla? KameranMitä miettinee puheenjohtaja Lasse Räsänen hiekkalaatikolla? Kameran
takana kuvaamisen saloja opettelee varapuheenjohtaja Sinikka Hämäläi-takana kuvaamisen saloja opettelee varapuheenjohtaja Sinikka Hämäläi-takana kuvaamisen saloja opettelee varapuheenjohtaja Sinikka Hämäläi-takana kuvaamisen saloja opettelee varapuheenjohtaja Sinikka Hämäläi-takana kuvaamisen saloja opettelee varapuheenjohtaja Sinikka Hämäläi-
nen.nen.nen.nen.nen.

Uusien urien löytymistäUusien urien löytymistäUusien urien löytymistäUusien urien löytymistäUusien urien löytymistä
Vuoden iloihin kuuluu sekin, että joidenkin
jäsenten elämäntilanne on vuoden aikana
konkreettisesti muuttunut positiiviseen
suuntaan. Otetaanpa esimerkki tapahtuma-
ryhmästä, kolmesta alkuvuonna aktiivisesti
mukana olleesta eri-ikäisestä naisesta. Yksi
sai hiljattain työpaikan, toinen pääsi halua-
malleen kurssille ja siitä edelleen ihan kun-
nolliselle harjoittelupaikalle. Ja kolmannen
yksityiselämä meni uusille urille, kun yh-
distyksestä löytyi harrastuksen lisäksi elä-
mänkumppani — nyt he yhdessä muodos-
tavat vahvan parin monissa jäsentapah-
tumissa. Kerho- ja kurssitoiminnan vetäjä
taas siirtyi toiminnanohjaajaksi toiseen yh-
distykseen jne. Onneksi jäsenkunnassamme
on paljon pystyviä ihmisiä. Runoilija Jevt-
usenko on kirjoittanut: ”Ei ole tärkeätä, onko
sinulla tutkijoita. Tärkeätä on, onko sinulla
seuraajia.” Me yritämme pitää huolta siitä,
että tässä vaihtuvien elämäntilanteiden toi-
mintakentässä näitä seuraajia tarvittaessa ai-
na löytyisi.
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TTTTTuououououotttttekekekekekehittehittehittehittehittelyä…elyä…elyä…elyä…elyä…
Kirpputorit ja INFOn pieni myyntipiste
ovat toimintavuonna selvästi vauhdittaneet
tuotekehittelyä. Kynttilänvalajat, kortin-
tekijät, ompelijat, puutyöntekijät ja muut
kädentaitajat ovat vuoden mittaan ideoineet

monia uusia tuotteita ja kiinnit-
täneet entistä enemmän huo-

miota myös tuotteidensa
esillepanoon. Nykyi-
sestä tuotevalikoi-
masta löytyy mukava
pikkulahja jo melkein

joka tilanteeseen. Ja
jos ei löydy, pienel-
lä toimitusajalla sel-

lainen tehdään. Sama
myönteinen kehitys on

ollut nähtävissä jäsenta-
pahtumien somistuksessa.

”Kun onnistuu, niin innostuu.”
Jäsentoiminnan lisäksi tuotekehittelyä on

tapahtunut myös projekteissa ja muissa
toiminnoissa. Vanhat pesukoneenrummut
ovat Ekopajalla taipuneet yhä uusiksi käyt-
tötavaroiksi, Pönttöpartion valmistamien
lintu-, siili- ja lepakkokotien sekä ruokinta-
automaattien malli- ja kokovalikoima on kas-
vanut, ja Hankeaktivoinnin kurssiohjelman
puitteissa on nostettu niin kursseille osallis-
tuvien kuin niitä pitäneiden jäsenten tieto-
taitoa.

Luotsi-projektissa on kehitetty määräai-
kaisten työntekijöiden työnhakuvalmiuksia.
Huom! Emme puhu enää ”työllistetyistä”
vaan työntekijöistä.

Eikä tietenkään sovi unohtaa ruokalan
jatkuvasti monipuolistuvaa tarjontaa sekä
ruokalan järjestämiä teemaviikkoja ja
ruoanlaittokursseja.

mainittakoon aktiivinen mukanaolo niissä
keskusteluissa, joita kuluvan vuoden aikana
on käyty SER-kierrätyksen tulevaisuudesta
— asiasta, jossa tapahtuvat muutokset tule-
vat vaikuttamaan kaikkiin kierrätystoimintaa
harjoittaviin yhdistyksiin. Hereillä, mones-
sa mukana on oltu muutenkin. On osallistuttu
paikalliseen ja valtakunnalliseen yhteistyö-
hön, koulutettu ja kouluttauduttu. Hallituk-
sen lokakuisilla koulutuspäivillä paneuduim-
me yhdistyksemme imagoon. Täs-
sä yhteydessä ei tietenkään voi-
nut sivuuttaa sitä imagoa, joka
työttömillä ja työttömien yh-
distyksillä yleisestikin on.
Aiheesta olisi mukava kes-
kustella myös laajemmin,
vaikkapa TVY:n seuraavas-
sa kokouksessa.

Hereillä oloa vaativat niin ikään uusien
projektien kehittely ja kuntouttavan työtoi-
minnan alkaminen. Yhdistyksen toiminnas-
sa ja sen seurauksena imagossa tapahtuu jat-
kuvaa terävöitymistä. Alussa ei ollut edes
kahvipannua, kertovat seniorit. Nykyisen
arjen pyörittämiseen tarvitaan kolme pikku-
bussia, yksi vene, tietokoneita ja paljon muu-
ta. Eikä siitä arjesta ole ilo kadonnut mis-
sään vaiheessa. Ei tämä kehitys ainakaan

”luusereista” kerro, sanokoot ”oi-
keissa” töissä olevat mitä tahan-

sa.

Iloista arkea teille kaikille!
TST ry / Pirjo Lehtonen

… ja… ja… ja… ja… ja
hereillä oloa muutenkinhereillä oloa muutenkinhereillä oloa muutenkinhereillä oloa muutenkinhereillä oloa muutenkin
Edunvalvonta on luonnollisesti yksi yhdis-
tyksen tärkeistä tehtävistä. Siihen keskittyy
yksi jäsentoiminnan aktiivisista ryhmistä,
mutta se merkitsee myös jatkuvaa hereillä
oloa kaikissa toiminnoissa — niin TST ry:ssä
kuin sen tytäryhdistyksissä. Esimerkkinä

TTTTToiminnanjohtaja Olaoiminnanjohtaja Olaoiminnanjohtaja Olaoiminnanjohtaja Olaoiminnanjohtaja Olavi Nummela opasvi Nummela opasvi Nummela opasvi Nummela opasvi Nummela opastaa uutta työnttaa uutta työnttaa uutta työnttaa uutta työnttaa uutta työntekijää Kirekijää Kirekijää Kirekijää Kirekijää Kirsi Nurmeasi Nurmeasi Nurmeasi Nurmeasi Nurmea

Kultavaltaajat makkaranpaistossaKultavaltaajat makkaranpaistossaKultavaltaajat makkaranpaistossaKultavaltaajat makkaranpaistossaKultavaltaajat makkaranpaistossa
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Auringonkiila verhojen raosta havah-
duttaa Liikemiehen unestaan. Vaimo
vierellä nukkuu vielä. Vaimon suu-

pieleen on noussut unirähmää. Liikemies
tarkkailee naisen kasvoja, joihin hän oli hul-
laantunut kaksikymmentä vuotta sitten.
Kaksikymmentä vuotta sitten hän oli pal-
kannut tuon naisen myyjäksi ja vienyt hä-
net pian vihille. Nukkuvan kasvot ovat tur-
vonneet, ja nuoruuden kimmoisuudestakin
on vain muisto jäljellä. Lisäksi nainen jaksoi
aina marmattaa: ”Kun ei mihinkään ole enää
varaa”. Liikemiestä puistattaa tuo nyrpeys,
joka nukkujan kasvoiltakin paistaa. Edes lasta
se ei ole hänelle tehnyt, liikemies murehtii.

Liikemies siirtyy varoen keittiöön, pis-
tää kahvin norumaan ja menee kylpyhuo-
neeseen. Juo kahvin yksin. Selaa lehden ja
hiipii varoen eteiseen. Vilkaisee vielä makuu-
huoneeseen: vaimo jää jatkamaan nukkuvan
ihmisen unta miehen painaessa oven peräs-
sään kiinni. Autotallissa mies tarkistaa taka-
kontin, kaikki on siellä niin kuin pitääkin.
Hän oli illalla, vaimoltaan salaa, vienyt sinne
tarvitsemansa. Liikemies paiskaa takakontin
kiinni, starttaa ja ajaa ulos kadulle ja sieltä
liikkeeseensä. Ajaessaan liikenteen vilinässä
hän hyräilee ja hänellä on hyvä olla, onhan
hän vielä tänään Liikemies: hän myy Fin-
nish Designia.

Avattuaan liikkeensä Liikemies tyhjen-
tää toimistokopin hyllyjä muovisäkkiin. Sän-
tillisenä liikemiehenä hän on säästänyt kir-
janpitoa aasta ööhön, nyt aasta ööhön me-
nee sekaisin. Säntillinen Liikemies ei kanna
siitä nyt enää huolta. Ja säkin täyttyessä ja
hyllyjen irvistäessä tyhjyyttä mies tuntee
riehakkuutta, onhan hän vielä tänään Liike-
mies. Sitten hän sitaisee pussinsuun ja nos-
taa valmiiksi ovenpieleen.

Apulainen tulee, katselee ympärilleen, ei
kysy mitään. Apulainen on mielikuvitusköy-
hä ihminen. Tekee työnsä nöyrästi. Apulai-
nen on vaimon valitsema työjuhta tämän jää-
dessä edustusrouvaksi.

Liikemies nostaa kadulle kylttejä:
”Hullunhalvat päivät”
”Liike harteillaan”
”Suomalaista laatua polkuhintaan”
Liikemies menee sisälle ja kirjoittaa

hintalappuihin: Ale 50 %. Ale 60 %. Ale 70
%. Apulainen katselee, ei puhu mitään. Hän
on mielikuvitusköyhä ihminen. Vaimon va-
litsema työjuhta tämän jäädessä Liikemie-
helle edustusrouvaksi. Liikemies puhuu apu-
laiselleen: ”Tänään tehdään kauppoja.” Apu-
lainen liikehtii hermostuneena, kysyy sitten
muovisäkistä. Liikemies sanoo Lähettipal-
velun hakevan sen.

Ensimmäinen asiakas astuu liikkeeseen.
Apulainen palvelee asiakasta. Liikemies seu-
raa kadun vilinää. Ihmisiä pysähtyy ikku-
nan taakse. Ensin yksi, ja pian niitä seisoo
kokonainen ryhmä. Ihmisten suut jauhavat.

Ääniä sisälle putiikkiin ei kantaudu. Pian
rohkeimpia astuu sisään ensin kuin varoen.
Liikemies hymyilee, kehottaa käymään pe-
remmälle ja sanoo:

- Myydään polkuhintaan…
- Myydään suomalaista työtä ale-

hintaan…
- Dumpataan suomalaista…
Liikkeeseen työntyy asiakkaiden vyöry.

Aremmat ovat tallautua nopeampien jalkoi-
hin. ”Dumpataan, dumpataan”, väen-
tungoksessa kohistaan. Jo aamupäivän tun-
teina hyllyissä ammottaa aukkoja kuin huo-
nohampaisen suussa. Sana leviää, myydään
suomalaista työtä polkuhintaan.

Dumpataan Finnish Designia.
Dumpataan Finish Finnish.
Kilpailijoitakin käy, käyvät kurkkimassa

ensin ikkunan takana. ”Ei ehdi nyt jutella,
täytyy myydä”, sanoo liikemies heille. Kil-
pailijat poistuvat puolityhjästä liikkeestä
kasvot kalpeina. Iltapäivään mennessä hyl-
lyt tyhjenevät lisää. Apulainen kysyy
palkkaansa. Liikemies sanoo: ottaa kassasta
omansa. Nainen laskee saatavansa. Purskah-
taa sitten itkuun ja ryntää liikkeestä ulos.
Liikemies katsoo apulaisen perään, se on
hyvä ihminen. Vaikka mielikuvitukseton vai-
mon palkkaama apulainen onkin.

Lähettipalvelun auto ajaa liikkeen eteen.
Liikemies viittaa muovisäkkiin: ”Tuo tuosta
verotoimistoon.” Liikemies antaa setelin ja
katsoo perään kun vuosikymmenien työnsä
paiskataan auton takakonttiin.

Taloyhtiön isännöitsijä tulee, katselee
ympärilleen, kysyy sitten, aikooko liikemies
lopettaa. Liikemies sanoo siirtyneensä man-
nermaiseen malliin. Isännöitsijä kysyy: ”Mi-
tä se on?” Liikemies sanoo: ”Liike on aina
auki. Palvelemme auliisti vuorokauden kaik-
kina aikoina.” Isännöitsijä lähtee, poikkeaa
pankin kautta katsomaan, onko Liikemies
maksanut vuokriaan.

Ennen viittä liikkeeseen astuu vielä asia-
kas. Mies katselee kummeksuen ympäril-
leen: ”Hää! Eihän täällä ole enää mitään.”
Liikemies selittää ystävällisesti, että veivät
kotimaisen laadun käsistä repien. ”Hää! Sää
mikään Liikemies ookkaan.” Liikemies selit-
tää ystävällisesti olevansa Liikemies. Mies
huomaa solmioneulan tämän kravatista.
”Myy tuo!” Liikemies selittää saaneensa sen
ansioistaan yrittäjäjuhlien tilaisuudessa ja
joutavansa sen hyvinkin myymään kympil-
lä. Mies tinkaa: ”Saat vitosen.” Liikemies
höllää solmiota, sanoo: ”Tämäkin kiristää”,
ja antaa miehelle solmion kaupantekijäistä.
Ryhtyessään irrottamaan kalvosinnappeja
mies ryntää liikkeestä. Liikemies harmitte-
lee perään: ”Olisi saanut kellonkin halvalla.”

Ikkunan takana ihmiset kurkkivat tyh-
jään liikkeeseen, jatkavat sitten matkaansa.

Liikemies laskee kassan todeten, että tä-
nään oli hyvä päivä. Lajittelee seteleitä pus-

siin. Tuo vaimolle kahdestakymmenestä
vuodesta. Tuo verottajalle. Ohuemman pus-
sin hän sujauttaa povitaskuunsa. Ja vielä
kerran hän kierrättää katsettaan tyhjässä liik-
keessä ja poistuu jättäen ovet auki. Onhan
liike kaikkina vuorokaudenaikoina auki.

Liikemies käy pudottamassa kirjekuoren
kirjanpitäjälle. Ajaa sieltä kotinsa eteen. Pu-
dottaa kirjekuoren postiluukusta ja jatkaa
viinakauppaan. Liikemies ostaa korillisen
Koskenkorvaa, kaksi korillista olutta, ja ar-
velee pärjäävänsä niillä alkuun. Sieltä hän
poikkeaa Sestoon ja ajaa sieltä autokauppaan.

Hän myy autonsa ja pyytää tilaamaan
taksin.

Takakontista siirretään tavarat taksiin, ja
Liikemies sanoo osoitteeksi Kaupin metsän,
selittää vielä tarkemmin: ”Sinne Näsijärven
rannalle.”

Taksisuhari muuttuu varuilleen, kysyy
ensin rahaa. Taksi ajaa metsään niin pitkälle
kuin tietä riittää. Liikemies pyytää suharia
kantamaan tavaroita syvemmälle metsään.
Suhari tottelee. Hän on tottunut kaikenlai-
siin kahjoihin ja todennut miehen vaaratto-
maksi, ja mies maksoi pyydetyn maksun tin-
kimättä.

Suhari käyttää kättään lipalla, toivottaa
johtajalle kesää ja harppoo pois.

Keskellä metsää Liikemies vaihtaa
pukunsa metsäsissin vaatteisiin. Sarkahousut
ja pusero korvaavat puvun. Vielä lippalakki
päähän ja saappaat jalkaan, ja hän oli vaihta-
nut säätyään. Liikemies hörähtelee tyyty-
väisenä pystyttäessään telttaa ja siirtää ta-
varoita sinne. Liikemiehessä on vielä huo-
lehtijaa, rahansa hän kätkee visuun paikkaan.
Tuuli ympärillä humisee, linnut pitävät kon-
serttiaan.

Liikemies korkkaa kossupullon ja heit-
täytyy sammalikkoon selälleen. Hän katse-
lee taivaankannella purjehtivia pilvihatta-
roita. Aurinko paistaa, kossu lämmittää, ja
Liikemies tuntee ajatuksiensa ylevyyden. Ei
ole ajatuksille rajoja, rajat leijuvat taivaan-
sinen korkeuksissa.

Oksa risahtaa. Miestä on tarkkailtu. Kaksi
miestä tulee metsän siimeksistä esiin. Liike-
mies tervehtii, tarjoaa kossua ja sanoo ol-
leensa Liikemies. Toinen miehistä sanoo ol-
leensa viisaustieteilijä. Oli viisastunut sitten
ja lopettanut viisaustieteen siihen. Toinen
sanoo olleensa urakoitsija. Oli urakoinut ve-
rokarhulle ja lopettanut hänkin siihen. Lii-
kemies sanoo tehneensä elämänsä kaupat ja
jättäneen mannermaiseen tapaan ovetkin vie-
lä auki.

Liikemies tarjoaa lisää kossua. Sanoo sitä
riittävän, ja miehet toivottavat hänet terve-
tulleeksi vapaiden metsämiesten veljeskun-
taan.

Liikemies on vapauttanut itsensä omaksi
herrakseen.

Hän on nyt menneisyytensä kanssa sujut.

Sujut Juhani Brander
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Nämä torventekijätkö on taas ottanu tyättö-
mät hampahishinsa ja nostanhet päivärahaa
senverran vähä jotta en viitti kynää haaskata
siihen lukuhun.

Sillä rahalla varmasti tilathan lehtiä ja kat-
telhan töitä ja tyäpaikkoja tulonhankkimis-
kuluuna jota ei Sosiaalikaan kustanna näiden
lehtien tilauksia johona olis ilamootuksia tyä-
paikoosta. Mainontaa on kyllä leheriskin

niinpaljo että ei näitä mainoksia tarttisi tyät-
tömien veromarkoolla maksaa kun ei tyättö-
mällä oo varaa ostaa vaikka olis miäliteko-
jakin senkummemmin kun pikkutuloosilla
eläkelääsilläkään. Ei oo enää palio maharolli-
suuksia muuta kun verot kokonansa pois
pikkutuloosilta taikka mainonnan vero-
vähennysoikeus pois yrityksiltä. Eihän näi-
tä tulonhankkimiskuluja saa olla kellään eikä

Nyt on aika jo päättäjien havahtua muutok-
siin ja nopeisiin sellaisiin. On aika uudistus-
ten ja kaksituhattaluvun vastaaviin oloihin.
Kirjoitan työttömien puolesta ja olen itse-
kin työtön. Olen etsinyt töitä n. viisitoista
vuotta. Tämähän alkaa olla jo todella järjen-
vastaista, kun ei niin ei töitä. Ja nyt on ikä
esteenä, ei varmasti mitään töitä. Enkä kyllä
lähekkään mihinkään viikon parin nöyryy-
tystehtäviin. Nyt on asiat niin, päättäjät, että
työttömillä ei ole nyky-yhteiskunnassa min-
käänlaisia oikeuksia. Työnvälitys, Kela, yh-
teiskunta vaan nöyryyttää ja alistaa orjamai-
sesti työttömiä. Millään muulla väestöryh-
mällä ei asiat ole näin huonosti. Eli meiltä
työttömiltä on viety kaikki oikeudet. Me
emme saa itse päättää mitään asioita, meitä
vaan käsketään ylhäältä ja alistetaan. Meiltä
on viety pykälien ja pyrokratian kautta kaik-
ki tämän päivän yksilön oikeudet. Meillä ei
ole mitään mahdollisuuksia harrastaa mitään.

Ei kotioloissa ole mahdollista tehdä pientä
työtä, koska siihen heti puuttuu nekatiivi-
sesti näistä edellä mainituista instansseista
joku. Tämän hyvin huomaa kun joka kylällä
on nämä kokoomaleirit, joissa asuu kerros-
taloissa apaattisia eräänlaisia olijoita. Joilla
ei ole mitään mahdollisuuksia toteuttaa itse-
ään, heidät on todella kahlittu joka suhteen.
Töitähän meille pitää olla, ja kunnon töitä,
vähintään vuosi kerrallaan ja tietysti vaki-
tuinen paras työ. Mutta ei tänä päivänä ole,
se on kylmä totuus, eli silloin täytyy olla
yhteiskunnan taholta vaihtoehtoja. Ja niitä
varmasti löytyy jos päättäjillä on tahtoa.
Tässä minun näkemys kurjistamisen tilalle.
On työ ja työväestö, vakituiset työt, työt-
tömät ja eläkeläiset. Tämä työttömät-sana
pitää heittää pois. Ja päivärahan tilalle toi-
meentulopalkka vähintään 1000 euroa kuus-
sa. Eli vaihtoehtoja on, joku on varhaiseläk-
keellä tai eläkkeellä.

millää ilaman ylärajaa.
On enää piäni määrä tyäpaikoosta mitä

tyävoimatoimistot pystyy järiestämhän
muuta kun kurssia ja tukityätä ammatti-ihi-
misen palakkoja polokemhan, samoonkun
rupiaa olemhan jo ittiensäkkin niskavilloona.

Pötrönen

TTTTTyöttömätkö jälleen?yöttömätkö jälleen?yöttömätkö jälleen?yöttömätkö jälleen?yöttömätkö jälleen?

Tästä sosiaalitoimiston nöyryytyksestä
myös pitää todella päästä eroon. Se tuo vaan
lisää tuskaa ihmisille ja suorastaan hajottaa
perheitä ym., vaikka sillä on kokonaan toi-
nen rooli. Parempi olisi jos lopettais koko-
naan sosiaalitoimistot, niistä on enempi hait-
taa kun hyötyä. Myös työnvälitys pitää uu-
distaa työttömän oikeuksien mukaiseksi tai
lopettaa eli yksityistää.

Lopuksi älkää työttömät ja eläkeläiset
äänestäkö, koska meidän asioita ei aja ku-
kaan.

Tämä teksti on monessa esillä. Vielä se,
että Kelalla ja työnvälityksellä on kovem-
mat tuomiot ja sanktiot kuin yleisellä
tuomioistuimella, esim. 3 kuukautta nälkää.

Taivalkoskella 1.6.2004
Kari Tyni

TTTTTyöttömyöttömyöttömyöttömyöttömyydestäyydestäyydestäyydestäyydestä

Allekirjoittaneella oli mahdollisuus osallis-
tua kuntouttavan työtoiminnan lakia valmis-
televan työryhmän työskentelyyn TVY ry:n
edustajana. Ryhmä toimi jatkossa kyseisen
lain seurantaryhmänä. Tehtäväni oli tuoda
esiin asiakasnäkökulma eli miten syvällä
työttömyydessä oleva ihminen kokee lain
mukanaan tuomat velvoitteet ja oikeudet.

Vastustin jo silloin lain sanktioimista ja
käytäntö on osoittanut että sanktiot olivat
tarpeettomia koska kieltäytyjien joukko on
olemattoman pieni.

Tietooni on saatettu että Raisiossa on
leikattu ihmisiltä viimesijaisen toimeentulon
eli toimeentulotuen määrää 20 prosentilla.
Lain 6 luku 19 § määrittelee asian ja antaa
oikeuden virkailijalle toimia juuri näin.

Kuntouttavan työtoiminnan käsikir-
ja sivulla 27 kohdassa 3.5.3. määrittelee
toimeentulotuen alentamisen seuraavasti:
Toimeentulotuen osalta seuraamuksis-
ta säädetään toimeentulotukilaissa, jon-
ka mukaan asiakkaan, joka kieltäytyy
osallistumasta aktivointisuunnitelman
laatimiseen, toimeentulotuen perusosan
suuruutta voidaan alentaa hänen osal-
taan enintään 20 prosenttia edellyttäen,
että alentaminen ei vaaranna ihmisar-
voisen elämän edellyttämän turvan mu-
kaista välttämätöntä toimeentuloa eikä
alentamista voida muutenkaan pitää
kohtuuttomana.

Kysynkin nyt miten asiasta vastaavat
virkailijat määrittelevät käsikirjan edellyttä-

män ihmisarvoisen elämän käsitteen mukai-
sen välttämättömän toimeentulon. Mikä on
kohtuuden ja kohtuuttomuuden raja puhut-
taessa viimesijaisen tuen määristä. Käsityk-
seni mukaan toimeentulotuki antaa
leikkaamattomanakin ainoastaan välttämät-
tömän toimeentulon. Kuka asian määrittelee
ja millä perusteilla? Lain laatija antaa mah-
dollisuuden olla leikkaamattakin.

Laki mahdollistaa sanktiot ja velvoittaa
myös kunnat järjestämään työn ohjauksen.
Miksi vain sanktiot toteutuvat? Miksi ei
työnohjaus toimi?

Kysykää asiasta kotikuntanne viranhal-
tijoilta.

Kari Hanka, Raisio

Kuntouttavan työtoiminnan toteutusKuntouttavan työtoiminnan toteutusKuntouttavan työtoiminnan toteutusKuntouttavan työtoiminnan toteutusKuntouttavan työtoiminnan toteutus
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Kymenlaakson yhdistykset ovat aina
osallistuneet aktiivisesti TVY ry:n
toimintaan. Myös yhteistoiminta

eri yhdistysten välillä on ollut pysyvää,
mutta ei ole järjestäytynyt alueyhdistyksen
muotoon. Yhteistoiminta Pohjois-Kymen-
laaksossa on ollut moninaista ja on edelleen
lisääntymässä. Vuosikokouksen isäntäyh-
distyksinä toimii ensi kerran kaksi yhdis-
tystä, Kouvolan Seudun Työttömät ry ja An-
jalankosken Työttömät ry. Liikunnallisuus,
teatteriretket, luontoretket, matkat ym. vas-
taava sekä yhdistysten välinen auttaminen
on ollut keskeistä.

myös kolmet kangaspuut ja puutyöpaja.
Tervetuloa Kouvolaan, olette turval-

lisissa käsissä.

Mauri Kiukas
Kouvolan seudun työttömät ry

tiin ompelimotoiminta Myllykoskella. Vuo-
den 2004 alussa avattiin Inkeroisiin suuri
kirpputori/myymälä ”Päätien Kirppis”, joka
työllistää 4–5 henkilöä. Keväällä 2004 Työ-
Mylly pääsi muuttamaan suurempiin tiloi-
hin (n. 850m² + laajennusmahdollisuus). Siel-
lä toimii nykyisin yhdistyksen toimisto,
kirpputori/myymälä, ruokala-kahvio, ompe-
limo/vaatekorjaamo, matonkudonta sekä pol-
kupyörä- ja pienkonekorjaamo.

Jäseniä yhdistyksessä on nykyisin noin
170. haaveena on laajentaa yhdistyksen toi-
minta aikuisten työpajatoiminnaksi, mikäli
rahoittajat tämän armollisesti sallivat.

Tervetuloa Anjalankosken naapuriin
Kouvolaan, viihdytte tuplavarmasti.

Matti Nygren
Anjalankosken Työttömät ry
TVY ry Kaakkois-Suomi

Tervetuloa vuosikokoukseen
2005 Kouvolaan

KKKKKouvouvouvouvouvolan Seudun Tolan Seudun Tolan Seudun Tolan Seudun Tolan Seudun Työttömät ryöttömät ryöttömät ryöttömät ryöttömät ry jay jay jay jay ja
AnjalankAnjalankAnjalankAnjalankAnjalankoskoskoskoskosken Ten Ten Ten Ten Työttömät ryöttömät ryöttömät ryöttömät ryöttömät ryyyyy

luontoretkellä Repoveden kansal-luontoretkellä Repoveden kansal-luontoretkellä Repoveden kansal-luontoretkellä Repoveden kansal-luontoretkellä Repoveden kansal-
lispuistossa Valkealassalispuistossa Valkealassalispuistossa Valkealassalispuistossa Valkealassalispuistossa Valkealassa

Kouvolan SeudunKouvolan SeudunKouvolan SeudunKouvolan SeudunKouvolan Seudun
TTTTTyöttömät ryöttömät ryöttömät ryöttömät ryöttömät ryyyyy
Kouvolan Seudun työttömät ry on perus-
tettu 11.11.1992, josta toiminta on kehitty-
nyt tämänhetkiseen olotilaan. Jäseniä on tällä
hetkellä noin 160. Toiminta on monipuolis-
ta ja vireää, mistä pitää huolen työttömien
suuri joukko, joka ei valitettavasti millään
ota pienentyäkseen.

Yhteistyö on valttia myös työttömien
kesken. Näin saadaan vietyä läpi sellaisiakin
asioita, joihin rahkeet eivät yksin riittäisi.

Toiminnan perustana on 5 päivänä vii-
kossa maistuvaa ruokaa tarjoava ruokala-
toimikunta. 2004 on aloitettu pienkone-,
polkupyörä- ja autokorjaamotoimintaa sekä
ompelimotoimintaa. Jäsenistön käytössä on

AnjalankoskenAnjalankoskenAnjalankoskenAnjalankoskenAnjalankosken
TTTTTyöttömät ryöttömät ryöttömät ryöttömät ryöttömät ryyyyy
Anjalankosken Työttömät ry on perustettu
5.2.1993. Alkuun kokoonnuttiin monissa eri
paikoissa. 1993 saatiin ensimmäinen pieni
(72m²) toimipaikka ”Työ-Paikka” Inke-
roisiin (työllistää nykyisin 1–3 henkilöä) ja
toinen suurempi ”Työ-Mylly” (230m²)
Myllykoskelle 1995.

Kirpputoritoiminta on ollut mukana alus-
ta saakka kuten myös erilaiset tapahtuma-
järjestelyt ja ruokalatoiminta. 1996 aloitet-

TTTTTererererervvvvvetuloa Petuloa Petuloa Petuloa Petuloa Pohjois-Kohjois-Kohjois-Kohjois-Kohjois-Kymenlaaksoon hymenlaaksoon hymenlaaksoon hymenlaaksoon hymenlaaksoon hyvien kyvien kyvien kyvien kyvien kulkulkulkulkulkuyhtuyhtuyhtuyhtuyhteeeeeyksien päähän osallisyksien päähän osallisyksien päähän osallisyksien päähän osallisyksien päähän osallistumaan Ttumaan Ttumaan Ttumaan Ttumaan TVY rVY rVY rVY rVY ryyyyy:n vuosi-:n vuosi-:n vuosi-:n vuosi-:n vuosi-
kkkkkokokokokokoukseen 2005. Koukseen 2005. Koukseen 2005. Koukseen 2005. Koukseen 2005. Kokokokokokous pidetään Kous pidetään Kous pidetään Kous pidetään Kous pidetään Kouvouvouvouvouvolassa 1olassa 1olassa 1olassa 1olassa 17–17–17–17–17–18.3.2005 K8.3.2005 K8.3.2005 K8.3.2005 K8.3.2005 Kouvouvouvouvouvola-tola-tola-tola-tola-talolla, Valolla, Valolla, Valolla, Valolla, Varuskaruskaruskaruskaruskuntuntuntuntuntakatuakatuakatuakatuakatu
11. Pidetään onnistunut kokous ja viihdytään vapaa-aikana.11. Pidetään onnistunut kokous ja viihdytään vapaa-aikana.11. Pidetään onnistunut kokous ja viihdytään vapaa-aikana.11. Pidetään onnistunut kokous ja viihdytään vapaa-aikana.11. Pidetään onnistunut kokous ja viihdytään vapaa-aikana.

Eurajoki Kettunen Sinikka
1. varavaltuutettu

Haapavesi Järvenpää Helvi
Hamina Huovila Sirkka-Liisa
Juankoski Niskanen Eija
Juuka Halonen Kauko
Jyväskylän mlk. Hokkanen Hannu
Kajaani Kunnas Karl-Gustaf
Kankaanpää Vähäkoski Anja
Kokkola Puolimatka Pekka
Kontiolahti Vallius Lea

varavaltuutettu
Laitila Pokki Pertti
Lapua Kangasluoma Pentti

Kunnallisvaalit 2004

Lieksa Kiiskinen Seppo
Loimaa Leppäjoki Seija
Loimaa Toivonen Ville-Veikko

varavaltuutettu
Mikkeli Hirn Riitta

varavaltuutettu
Mikkeli Moilanen Anneli

varavaltuutettu
Nastola Leppälä Seppo
Nokia Salonen Eero
Nurmijärvi Manninen Anni
Pello Korteniemi Anneli
Pihtipudas Saastamoinen Tapio
Porvoo Luoma Anja

TVY ry:lle ilmoitetut valtuutetut, jotka toimivat työttömien yhdistyksissä

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry onnittelee kaikkia valtuustoihin valituiksi tulleita yhdistystemme toimijoita!

Rauma Seimelä Sari
Saarijärvi Liimatainen Tapio

varavaltuutettu
Turku Leka Minna
Turku Lähteenmäki Alpo
Turku Raninen Kaija

varavaltuutettu
Uusikaupunki Haapavuori Antti
Vantaa Saastamoinen Tuula
Viitasaari Pajumäki Kari

varavaltuutettu
Virrat Mykkänen Arja






