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Ol e t   a v a n n u t 

Yhteistoimintajärjestömme 
lehden 2/2008. Tämän vuo-
den ensimmäinen lehtemme 
tehtiin yhdessä Kokkolan 
Työttömien kanssa ennen 
vuosikokousta. Se oli jake-
lussa jo ennen kokousta pos-
titse yhdistyksiin, ja kokouk-
sessa sitten kaikille halukkail-
le. Mietintämyssyyni kolahti 
kovasti, ettei olisi hassumpi 
ajatus toimia näin useammin-
kin. Eri puolilla maatamme 
olevat yhdistykset voisivat 
samalla periaatteella ryhtyä 
tekemään vuorotellen lehteä 
kanssamme. Voisimme miet-
tiä sabluunat, kuten ulkonäön 
ja muutamia muitakin pern-
teisiä juttuja, jotka haluamme 
säilyttää lehdessä, ja kukin 
yhdistys laittaisi sitten omat 
juttunsa ja omat taitonsa leh-
teen omalta osaltaan. Lehden 
kehittäminen voisi tapahtua 
eri vaihtoehtojen kautta ko-
keilemalla.

Lehden tarpeellisuutta 
on arvioitu tässä vuo-
sien varrella usein. 

Tarvitaanko Karenssisanomia, 
pitäisikö nimi muuttaa, pitäisikö 
sitä suunnata eri lukijakunnalle 
ja mitä sille yleensäkin pitäisi 
tehdä. Tiedotus kuten lehden 
tekokin ovat jatkuvia proses-
seja, ja aina kaiken voisi teh-
dä paremminkin, jopa Nokian 
puhelimen – ehkäpä niin, ettei 
sillä voisi tietyssä mielentilas-
sa lähettää tekstiviestejä, ai-
nakaan ministerit.Aina kaikis-
sa ideapohdinnoissa olemme 
päätyneet samaan loppuyh-
teenvetoon: Lehti on tarkoitettu 
meidän yhdistysten ihmisille, 
meidän toimintakeskuksiin, tie-
donvälitykseen ja ideoiden le-
vittämiseen eri toimintatavois-
ta. Tietysti sitten oman lukun-
sa muodostavat yhdistysten 
kuulumiset, synttärit, TVY ry:n 
tapahtumat. Myös päättäjille 
halutaan kertoa missä meillä 
mennään. Ihmiset jakavat leh-
teämme työkkäreihin, kirjastoi-
hin, ja me tietysti sitten omille 
yhteistyökuvioille pääkaupun-
gissa. Mitä enemmän lehdessä 
on juttuja eri tapahtumistamme, 
sitä enemmän sitä kysytään 
yhdistyksiin lisää. Ja juuri niihin 
yhdistyksiin, joiden ihmisistä 
lehdessämme on ollut kuvia.

Vilauteltu on myös sitä, että lehti 
voisi olla kokonaan verkkolehti, 
ja sitä kohtihan tässä varmaan 

ollaan menossa monen pienen 
järjestölehden kanssa. Samoin 
puhutaan kokoustoiminnan siir-
tämisestä sähköpostiyhteyteen 
tai naama ja ääni -yhteyteen. 
Maailma menee eteenpäin, 
joten siihen mekin menemme 
mukaan. Suuria kokouksia pi-
detään jo äänellä ja kuvalla, ja 
siihen nykyiset laitteet antavat 
valmiudet meidän ihmisillem-
mekin.

Lehden tekoa meidän täytyy 
pohtia taas uudelleen, miten 
sen hoidamme vuonna 2009 
järjestössämme. Siinäkin ky-
symys, jota kannattaa miettiä, 
arvoisa lukijamme, myös siellä 
yhdistyksessä.

Syksyn eli seuraavan 
lehden sisältö pyörii 
Ihmisoikeuspäivien 

ympärillä. IHMOn teemana on 
sosiaaliturvauudistus, ja toi-
vomme, että silloin saamme ni-
menomaan IHMOssa jo enem-
män informaatiota, mihin tässä 
oikein ollaan menossa. Syteen 
vai saveen vai ihan jonnekin 
muualle.

Toivon mukaan lehtemme tällä 
kertaa antaa sinulle, lukijani, 
edes yhden tiedon, ilon poika-
sen tai vinkin.

päätoimittaja 
Lea Karjalainen

Karenssisanomat: Tarkoitus ja sisältö
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Niin ne vain vuo-
det menevät yhä 
n o p e a m m a l l a 

temmolla, kevät on jäl-
leen tosi pitkällä. Var-
sinais-Suomessa ei ole 
lunta ollut juuri koko tal-
vena, ja kevätkukat ovat 
kukkineet seinustalla jo 
viikon. Lapissa taas puo-
lestaan aurinko on saanut 
kiinni etelän auringon, ja 
turistit kohta katoavat ke-
väthangilta.

Me taas TVY:ssä 
mietimme, mitä 

palveluja meidän tulisi 
kehittää jäsenyhdistyk-
sillemme entisten lisäksi. 
Mitä yhdistykset oikeasti 
odottavat yhteistoiminta-
järjestöltä? Kuunneltuani 
uutta hallitustamme jär-
jestäytymiskokouksessa 
ja koulutuksessa kaikki 
pitivät edelleenkin sään-
töjemme mukaista toi-
minnan tarkoitusta TVY 
ry:n tärkeimpänä tehtävä-
nä: edunvalvontaa ja sen 
edelleen kehittämistä.

No, toukokuulle ja syk-
sylle on jälleen toteutu-
massa ”eduskunta-äksö-
niä”, mutta ensi vuonna 
pitäisi olla taas jotain uut-
ta. Kaivataan kuitenkin 
näkyvää toimintaa, ja 
siinä sen jutun juuri – 
millaista toimintaa? Tar-
koituksena olisi syksyllä 
seurata Eduskuntatalolla 
budjetin lähetekeskuste-
lua sairaanhoitajien ta-
paan lehterillä, järjestön 
tunnukset paidoissa.
Mutta vuonna 2009 sitten 
kunnon marssi Helsin-

kiin! Toivoisimme kovas-
ti, että yhteistoimintajär-
jestön väki yhdistyksissä 
lähtisi valmistelemaan 
tavallisuudesta poikkea-
van suurusluokan tapah-
tumaa jo heti ensi syksy-
nä, vuoden ennakkoon. 
Puita pesään ja baanalle! 
Toiveenamme olisi, että 
yhdessä muiden asiasta 
kiinnostuneiden kanssa 
suunnittelisitte ja etsisitte 
rahoitusta. Lähinnä tässä 
varmaan kannattaa ottaa 
yhteyttä ay-väkeen. SA-
TA-komitea ja sen työ, 
josta tässä lehdessämme 
toisaalla puhutaankin, 
käsittelee työssään juuri 
meidän ihmisten asioita. 
Työttömyysturva ja so-
siaaliturva kaikkinensa 
kiinnostavat nyt komi-
tean jäseniä ja istuvaa 
valtakunnan hallitusta 
kovasti. Halutaan säästää 
ja ainakin kovasti pitää 
sosiaaliturvan maksut 
reilassa, vaikka meitä 
suurten ikäluokkien ih-
misiä tuleekin nyt pilvin 
pimein. Muutoksia tulee, 
mutta toivotaan nyt, ett-
eivät vallan kokonansa 
he panisi tätä valtakuntaa 
oppimaan kaikkea lain-
säädäntöä uusiksi. Siitä, 
mitä silloin 2009 syksyllä 
tiedetään asioista, ei nyt 
ole kuin harmaa aavistus. 
Valmistautua kannattaa 
kuitenkin suurtakin suu-
rempaan näytökseen, ja 
olimme yhtä mieltä TVY 
ry:n hallituksessa siitä, 
että paikka on Helsinki ja 
Eduskuntatalo.
Täytyy näin todeta, että 
nykyinen TVY ry:n hal-
litus on todella yhteis-

työkykyinen, ja uudet jä-
senet toivat siihen todella 
raikkaan tuulahduksen 
vanhoilta hyviltä ajoilta. 
Heidän siivittäminään 
vanhatkin hallituksemme 
jäsenet löysivät uuden 
soundin miettiessään nii-
tä asioita, joita tulisi huo-
mioida järjestössämme. 
Erityisesti pohtiessamme 
toimintasuunnitelmaam-
me ja sääntöjemme päi-
vitystä saimme aikaan 
uusia ja varteenotettavia 
ajatuksia paperille jo 
vuodelle 2009. Vuoden 
2009 toimintasuunnitel-
man valmistelu alkaa täs-
sä ihan kesän korvalla.

Niin sitä pitää, mutta se 
tärkein tehtävä. EDUN-
VALVONTA. Mitä muu-
ta se on kuin valiokuntien 
kuulemisia, ministeri-
öiden työryhmiä, tutki-
muslaitosten työryhmiä, 
tapaamisia kaikissa edus-
kuntaryhmissä, Kunta-
liitossa, Suomen Yrittä-
jissä, EK:ssa, SAK:ssa, 
STTK:ssa, Akavassa, oh-
jelmien suunnittelua me-
dian kanssa, edunvalvon-
taan liittyviä TVY ry:n 
työryhmiä kumppaneiden 
kanssa. Lisää pitäisi ke-
hittää, ja ideoita otetaan 
vastaan. TVY ry:n pitäisi 
kehittää hankehakemus-
ta omille kehittämistoi-
milleen alueelliseen ja 
paikalliseen toimintaan, 
mutta mitä yhdistykset 
tarvitsevat? TALHALL-
projektimme, joka on 
nyt tullut kaikille jäsen-
yhdistysten toimijoille 
tutuksi, on tehnyt hyvää 
työtä ja auttanut monia 

yhdistyksiä hankkeiden 
kehittämisessä. Useinhan 
se hanke on ollut siellä 
yhdistyksessä jo sisällä, 
sitä vain ei ole osattu ar-
vostaa ja nähdä, että juuri 
sitä jo tehtyä työtä pitää 
edelleen kehittää yhdessä 
paikallisviranomaisten ja 
yrittäjien kanssa. Hyvää 
ja oikeata työtä, niiden 
ihmisten hyväksi, jotka 
tarvitsevat apua polulla 
takasin työmarkkinoille.

Olkaa ylpeitä, yhdis-
tystemme toimijat, 

meidän toimintamme on 
ihan kelpoinen vertailta-
essa sitä muiden järjes-
töjen toimintaan. Määrät 
ovat edelleen kolmannen 
sektorin suurimmat, ja 
vaikka meiltä ei pääse-
kään suuria prosentti-
määriä oikeisiin töihin, 
tarjoamme ja tarjoatte 
työpaikan tai työkuntou-
tuspaikan ihmisille, joil-
le paikkaa ei olisi hevin 
löytynyt miltään muulta 
toimijalta.
Innolla ideoita odotellen! 
Hyvää kevään ja kesän 
odotusta kaikille Naan-
talin kevätauringossa 
17.4.08

Keuhkoputkentu-
lehdusta 

poteva puheen-
johtajanne 

Lea

Puheenjohtajan Palsta 
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Ha l l i t u s  a i k o o 
”uudistaa” so-
s i a a l i t u r v a a . 

Hallitus haluaa kannus-
taa ja poistaa köyhyyden. 

Jo lähtökohta on ristirii-
tainen. Kannustaminen 
kuulostaa oikeistolai-
selta  keppipolitiikalta. 
Köyhyyden poistami-
seen tarvittaisiin sosiaa-
liturvan uudistuksia, ja 
myös rahaa uudistuksiin. 
Erityisesti  huolestuttaa 
työttömien kohtelu. Ai-
kooko hallitus  heiken-
tää  työttömyysturvaa?

Työttömyys ja erityises-
ti pitkäaikaistyöttömyys 
ei vähene, jos sosiaa-
liturvaa heikennetään. 
Työtön motivoituu pa-
remmin koulutukseen, 
jos hän tietää varmasti 
saavansa työpaikan ja 
koulutus on sisällöllises-
ti laadukasta.  Myös työn 
haku on tehokkaampaa, 
jos aikaa ei tarvitse ku-
luttaa välttämättömään 
toimeentuloon tarvittavi-
en eurojen haalimiseen.
 
Oikeus tulla toimeen 
omalla työllään
 

Työ on tunnetusti parasta 
sosiaaliturvaa. Jokaiselle 
on taattava oikeus työ-
hön, josta saa riittävän 
toimeentulon. On  myös 
huolehdittava  siitä,  että 
ansioihin perustuva sosi-
aaliturva takaa kunnolli-
sen toimeentulon sairau-

den, työkyvyttömyyden 
ja  vanhuuden  aikana. 
Korkea  työllisyysaste 
edellyttää pitkäaikaistyöt-
tömyyden nujertamista. 

Vasemmistoliitto  vaatii, 
että  työttö mälle  työn-
hakijalle  on  tarjottava 
toimeentulon  turvaavaa 
palkkatyötä tai koulu-
tusta kuuden kuukauden 
kuluessa työpaikan me-
nettämisestä.Työnväli-
tyksen, koulutuksen ja 
sosiaali- ja terveyspal-
velujen on toimittava 
yhteistyössä työnhakijan 
kanssa niin, että kukaan 
ei juutu työttömyyteen. 

Tämä edellyttää työvoi-
mapalveluiden voima-
varojen lisäämistä sekä 
työnhakijan oikeuksi-
en nykyistä selvempää 
määrittelyä lainsäädän-
nössä.Työkyvyttömille 
pitkäaikaistyöttömille 
on myönnettävä eläke.

Vaikeasti työllistyville 
on kehitettävä välityö-
markkinat ja työvoiman 
palvelukeskusten voima-
varoja on lisättävä.Erityi-
sesti niiden pitkäaikais-
työttömien, jotka eivät 
todennäköisesti huonon 
kuntonsa vuoksi työllisty, 
mutta joiden eläkehake-
mus on hylätty, asemaa 
tulisi pikaisesti parantaa. 

Tavoitteena oltava 
yhtenäinen perusturva

Vasemmistoliiton tavoit-

teena on selkeä perustur-
va. Sosiaaliturvan nykyi-
nen sekavuus ja riittämät-
tömyys pudottavat erilai-
sine maksuperusteineen 
ja tarveharkintoineen päi-
vittäin ihmisiä väliinpu-
toajiksi ja teettää turhaa 
työtä sekä sosiaaliturvan 
hakijoille että jakajille.

Työmarkkinatuki ja pe-
ruspäiväraha sekä saira-
uspäivärahan, vanhem-
painrahan  ja   muiden 
vastaavien  etuuksien 
vähimmäistaso ja täysi 
kansaneläke yhtenäiste-
tään samalle tasolle. Tätä 
tasoa nostetaan ja näiden 
etuuksien myöntämis-
perusteet  yhtenäistetään 
mahdollisimman pitkälle. 

Jo tätä ennen työmark-
kinatuen  tarveharkinta 
on poistettava ja tehtä-
vä työmarkkinatuesta 
henkilökohtainen pe-
rusoikeus, ja soviteltui-
hin etuuksiin tulee pa-
lauttaa työtulojen osalta 
200  euron  suojaosuus.

Toimeentulotuesta tulee 
sellaisten kriisitilanteiden 
turva, joissa ihminen tai 
perhe tarvitsee kunnan so-
siaalityön apua kokonais-
tilanteensa selvittämiseen 
ja muutoksen suunnitte-
luun ja toteuttamiseen.
 
Perusturvaa ja ansiotu-
loista karttuvaa sosiaali-
turvaa on kehitettävä ko-
konaisuutena siten, että 
ne muodostavat yhdessä 

aukottoman ja sosiaali-
sesti oikeudenmukaisen 
kokonaisuuden. Perustur-
vaan, lapsilisään ja opin-
totukeen säädetään indek-
sisuoja.Yksinhuoltajien 
aseman  parantamiseksi 
lapsilisästä on tehtävä toi-
meentulotukea määrättä-
essä etuoikeutettua tuloa.

K o h t u u l l i -
nen asumistaso 
kuuluu jokaiselle

Jokaisella on oltava oike-
us kohtuulliseen asumi-
seen.Yleisen asumistuen 
on turvattava sekä pie-
nituloisille että keskitu-
loisille vuokra- ja omis-
tusasunnossa asuville 
riittävän hyvä asuminen. 
Varsinkin lapsiperhei-
den  omavastuuosuutta 
on  alennettava.Erillään 
asuvien   vanhempien 
l a s t en   yh te i shuo l t a -
juus on otettava huo-

Tarjoaako Hallituksen Sosiaalipolitiikka Keppiä Työttömille?

Oikeus tulla 
toimeen 

omalla työllään

Tavoitteena ol-
tava 

yhtenäinen pe-
rusturva

Kohtuullinen 
asumistaso 

kuuluu jokai-
selle

Si
rp

a 
P

u
h

ak
ka

 



Karenssisanomat 2/2008

Työttömän ääni vah-
vasti esiin kunnallis-

vaaleissa

Tämän vuoden lokakuus-
sa järjestettävät kunnal-
lisvaalit ovat ihmisen ar-
jen kannalta tärkeimmät 
vaalit. Silloin valitaan 
valtuutetut  päättämään 
kuntien asioista.  
Va l t u u t e t u t 
p ä ä t t ä v ä t 
s o s i a a -
li- ja ter-
veyspal-
veluista, 
p e r u s -
koulutuk-
sesta, päi-
v ä h o i d o s t a , 
kulttuuripalveluis-
ta ja ympäristöasioista. 

Kunnat voivat olla ha-
lutessaan  merkittäviä 
työllistäjiä.Myös  edel-
lytykset  työpaikkojen 
syntymiselle  luodaan 
kunnissa monin tavoin.

Valtuustoihin  tarvitaan 
työttömiä päättämään yh-
teisistä asioista. Jokaisel-
la äänestäjien valitsemal-
la luottamushenkilöllä on 
mahdollisuus vaikuttaa 

kotikuntansa  asioihin 
samalla  painoarvolla.

Työtön tuntee
työttömän arjen

Työttömät tietävät, että 
kunnissa tarvitaan toi-
mivia julkisia palvelu-
ja. Vaikka talous kasvaa 

kovaa vauhtia, 
työttömyys 

on edel-
leen ki-
peä osa 
monen 
arkea. 
T y ö t -

tömil lä 
on tietoa 

ja koke-
musta, jota tar-

vitaan kunnallises-
sa päätöksenteossa. 

Työttömät tietävät, kuin-
ka tärkeää on edesauttaa 
uusien työpaikkojen syn-
tymistä. Kuntien tulee 
työllistää työttömiä. Pal-
velujen hinnat tulee pitää 
pienituloisten kukkaroille 
sopivana. Terveys- ja so-
siaalipalvelujen hintoja ei 
tule korottaa. Valtuutetut 
voivat päättää maksuista.

Työttömille tulee taata ta-
sa-arvoiset terveyspalve-
lut. Jokaisella työttömäl-
lä tulee olla mahdollisuus 
päästä ”vuositarkastuk-
siin”, kuten työelämäs-
säkin olevat pääsevät.

Jo  ehdokkaana
voi vaikuttaa

Jo ehdokkaana voi 
vaikuttaa paremman 
kunnan   puo le s t a 

nostamalla keskusteluun 
asioita, jotka ovat tärkei-
tä työttömille. Työttömät 
tietävät, kuinka vaikeaa 
elämä voi olla. Tätä tietoa 
kaikilla nykyisillä valtuu-
tetuilla ei välttämättä ole.

Vaalikamppailussa  tu-
lee nostaa vahvasti esiin 
arjen vaikeudet, työn ja 
palvelujen puute. Työtön 
on oman arkensa asian-
tuntija.Onkin tärkeää, 
että työttömien ääni kuu-
luu  vahvasti  lokakuun 
kunnallisvaaleissa. Tämä 
onkin vetoomus: Lähde 
rohkeasti mukaan kun-
nallisvaaliehdokkaaksi!

Sirpa-Puhakka
Vasemmistolii-

ton  puoluesihteeri  

mioon molempien van-
hempien  asumistuessa.

Yleistä asumistukea on 
yksinkertaistettava tun-
tuvasti. Tuen tarvetta on 
arvioitava  vuositulojen, 
perheen koon ja asumis-
kustannusten perusteella. 
Tulojen noustessa tukea 
on alennettava nykyistä 
selvästi hitaammin tulo-
loukkujen poistamiseksi.

M a k s u k y v y n 
mukaan tulovero

Verotusta ja sosi-
aaliturvajärjestel-
mää on kehitettävä 

siten, että ne muodostavat 
helposti  ymmärrettävän 
kokonaisuuden.  Ansio-
tulojen, tuloverotuksen 
ja sosiaaliturvan yhteen-
sovittamisen tulee olla 
yksinkertaisempaa, jotta 
ihmiset voivat ennakoida 
ja suunnitella elämään-
sä nykyistä paremmin. 

Verotuksen  on  turvat-
tava  jokaisen  aikuisen 
oikeus tulla ensisijaises-
ti toimeen henkilökoh-
taisilla  tuloillaan. Pienet 
henkilökohtaiset  tulot 
on tehtävä verottomiksi.  
Tämä loiventaa tuntuvas-
ti nykyisiä tuloloukkuja 
ja vähentää köyhyyttä. 

Pääomatulojen  suosimi-
nen on lopetettava ansio- 
ja  sosiaaliturvatulojen 
kustannuksella. Nyt työt-
tömien verotus on kireäm-
pää kuin työssäkäyvien. 
Ansio-,sosiaaliturva-  ja 
pääomatuloja pitää verot-
taa yhden ja saman prog-
ressiivisen tuloveroastei-

Maksukyvyn 
mukaan tulo-

vero

kon mukaan. Ihmisen maksukyvyn mukainen tulovero edellyttää valtion ja kun-
nan tuloverotuksen samalla  kuntien  valtionosuusjärjestelmän yksinkertaistamista. 
Henkilökohtaisen verotettavan tulon alaraja voisi olla esimerkiksi 10 000 euroa vuo-
dessa. Sosiaalivakuutusmaksut maksettaisiin myös rajan alittavista ansiotuloista.

Vain suurten pääomatulojen saajien tulovero kiristyisi uudessa veromallissa. Jos pää-
omatuloja verotetaan samalla progressiivisella prosentilla kuin henkilön muitakin tu-
loja, kaikissa tuloryhmissä voidaan alentaa ansiotulon ja sosiaalietuuksien verotusta.

Työttömän ääni vahvasti esiin kunnallisvaaleissa
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KÖYHYYS VÄHENEE TYÖN AVULLA

Vanhasen kakkos-
hallituksen va-
jaa vuosi sitten 

asettama sosiaaliturvan 
uudistamiskomitea ta-
voittelee kolmen koon 
hattutemppua. Pitäisi 
vähentää köyhyyttä, li-
sätä kannustavuutta ja 
vahvistaa sosiaaliturvan 
rahoituksen kestävyyt-
tä. Näiden tavoitteiden 
onnistumisen kannalta 
keskeistä on se, millais-
ta työllisyyspolitiikkaa 
harjoitetaan, miten työ-
voimapolitiikan voima-
varoja kohdennetaan ja 
millaista kannustamista 
harjoitetaan.
Selkein syy tuloköy-
hyyteen on pitkäaikais-, 
toistuvais- ja osa-aika-
työttömyys. Kun näin 
on, köyhyyden nujer-
tamisessa  vaikuttavin 
lääke on tietenkin työn 
oikeuden toteuttaminen 
mahdollisimman laajas-
ti.  Se taas edellyttää, että 
myös pitkään työttöminä 
olleille rakennetaan toi-
mivia ratkaisuja työhön 
paluuseen.  

Suomessa on rin-
nakkain sekä työ-
voimapulaa että 

sitkeää työttömyyttä. 
Keskeiset työllistymisen 
esteet ovat olematon tai 
vanhentunut ammattitai-
to ja heikentynyt terveys. 
Kun tämä tiedetään, tuli-
si tietysti satsata näiden 
esteiden poistamiseen eli 
koulutukseen ja kuntou-
tukseen. Koulutuksen on 
kuitenkin oltava työnha-
kijan kannalta järkevää 
ja hänen aiempi työko-

kemuksensa ja ammat-
tiosaamisensa huomioon 
ottavaa. Ja parasta mo-
tivointia uuteen oppiin 
lähtemiselle on lupaus 
varmasta työllistymises-
tä koulutuksen jälkeen. 
Pitkään työttömänä olleet 
tarvitsevat osaavaa, usein 
moniammatillista apua 
koulutuksensa suunnitte-
luun ja käynnistämiseen. 
On kyse työvoimatoi-
mistojen ja työvoiman 
palvelukeskusten tarjo-
amien palvelujen laadus-
ta ja vaikuttavuudesta.  
Työvoimapalvelujen on-
nistumista tulisikin mita-
ta myös sen kautta, mon-
tako pitkäaikaistyötöntä 
pystytään auttamaan työn 
syrjään kiinni. 

Kaikkein vaikeimmassa 
asemassa ovat työttömi-
nä työhakijoina olevat 
päihteiden käyttäjät ja 
pitkäaikaissairaat, kuten 
mielenterveysongelmai-
set. Heidän työkuntoon 
saattamisekseen tarvi-
taan lisää sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluja 
sekä hyvin suunniteltua 
ja toteutettua kuntoutta-
vaa työtoimintaa.

Kaikki edellä todettu 
vaatii yhteiskunnalta sel-
västi nykyistä enemmän 
ja parempaa työvoima-
politiikkaa. Ilman tun-
tuvaa lisärahoitusta se 
ei onnistu. Pitkäaikais-
työttömät eivät työllisty 
syytöksillä, karensseilla, 
toimeentulotuen leikka-
uksilla eivätkä pelkillä 
työhön tai koulutukseen 

osoituksilla. Yksilöllis-
ten kuntoutus- ja koulu-
tussuunnitelmien laati-
miseen ja toteuttamiseen 
kuluu aikaa ja rahaa, 
mutta vain niiden avulla 
voidaan päästä työpolul-
le.  

Työttömyyttä pit-
kittää monien 
kohdalla myös se, 

ettei muutto toiselle puo-
len Suomea ole helppo 
juttu. Ruuhka-Suomen 
keskuksien korkeat asu-
miskustannukset ovat 
selkeä este työn perään 
lähdölle. Kun työt ja 
työnhakijat ovat eri pai-
koissa, pitäisi yhteis-
kunnan tulla avuksi työn 
perässä muuttaville esi-
merkiksi tarjoamalla tun-
tuvia muuttoavustuksia. 
Mitä useampi pitkään 
työttömänä ollut onnis-
tutaan työllistämään, 
sitä selvemmin vähentyy 
myös tuloköyhyys. Mut-
ta köyhyyttä vähentävien 
toimien rinnalla tarvitaan 
yhtälailla myös köyhyyt-
tä ehkäisevää politiik-
kaa. Siksi muutosturvan 
toimintamallia laajenta-
malla on huolehdittava 
siitä, että vastikään työ-
paikkansa menettäneet 
mahdollisimman nope-
asti pääsevät uuteen työ-
hön tai järkevään työhön 
johtavaan koulutukseen. 
Ketään ei enää saisi 
päästää luisumaan pitkä-
aikaistyöttömyyteen ja 
sitä kautta köyhyyteen. 
Työttömyysturvan taso 
ei  ole työllistymisen 
este, kun tarjolla on py-

syvähkö kokoaikainen 
työsuhde. Tämä ilmenee 
Antti Parpon tekemästä 
ja STAKESin viime vuo-
den lopulla julkaisemas-
ta selvityksestä. Samaa 
mieltä näyttävät olevan 
myös Elinkeinoelämän 
Keskusliiton jäsenyri-
tykset, sillä tuoreen ky-
selyn mukaan vain yksi 
prosentti yritysjohtajista 
ilmoittaa työttömyystur-
van vaikeuttavan työvoi-
man saantia. 

Samaa asiaa on syytä 
katsoa myös työttömän 
näkökulmasta. Pitkäai-
kaistyöttömän koulutus- 
tai terveysvaje ei parane 
yhtään, vaikka työmark-
kinatuki puolitettaisiin 
tai poistettaisiin.  Tehtaan 
lopettamisen takia työnsä 
menettäneen työnsaan-
ti ei myöskään helpotu 
päivärahaa leikkaamal-
la. Aktiivinen työnhaku 
onnistuu parhaiten, jos 
ei tarvitse koko ajan ve-
nyttää senttiä ja murehtia 
riittävätkö rahat juokse-
viin laskuihin.

Kaija Kallinen
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Paineita sosiaaliturvan uudistamisessa

Akavan pitkään 
ajama tavoite 
työn kannus-

tavuuden lisäämiseksi 
palkkojen, verotuksen ja 
sosiaaliturvan yhdistä-
misellä toteutuu, mikäli 
hallituksen asettama so-
siaaliturvan uudistamista 
käsittelevä komitea (SA-
TA-komitea) löytää kes-
tävät ratkaisut. Laajan 
uudistuksen tavoitteena 
on työn tuottavuuden 
ja kannustavuuden pa-
rantaminen, köyhyyden 
vähentäminen sekä riit-
tävän perusturvan tason 
turvaaminen kaikissa 
elämäntilanteissa sekä 
sosiaaliturvajärjestelmän 
hallinnollisen järjestel-
män selkeyttäminen. 

Komitealle on 
asetettu määrä-
ajaksi joulukuun 

loppu 2009. Kiireellisiä 
esityksiä odotetaan jo tu-
levan kevään ja kesän ai-
kana, jotta niitä koskevat 
lakiesitykset saataisiin 
voimaan vuoden 2008 
alusta. SATA-komitea on 
aloittanut mittavan työnsä 
myös neljässä jaostossa.  
Työn laajuudesta johtuen 
esimerkiksi työttömyys-
turvan tai työvoimapo-
liittisten toimenpiteiden 
laajoja uudistuksia on 
turha odottaa ihan lähi-
aikoina. Hallitus ei tässä 
vaiheessa ole budjettilin-
jauksissaan varannut uu-
distuksille varoja, joten 
ainakin ensimmäiset esi-
tykset toteutetaan ilman 
kustannusvaikutuksia.

Komitean neljässä jaos-
tossa on esiin noussut 
nykyisen sosiaaliturva-
järjestelmämme ongel-
mat. Lainsäädännöllä on 
aina korjattu jotain yksit-
täistä ongelmaa ja tämä 
on johtanut tilkkutäkki-
mäiseen järjestelmään, 
josta kansalaiset eivät 
ole selvillä eivätkä tiedä 
oikeuksistaan.

Hallinto- ja pro-
sessijaosto sel-
vittääkin sosi-

aaliturvajärjestelmän 
selkiyttämistä ja yksin-
kertaistamista sekä järjes-
telmän läpinäkyvyyden 
parantamista. Suomen 
sosiaaliturvajärjestelmä 
on syntynyt tarpeesta 
korjata ja parantaa eri 
sosiaalisista riskeistä ai-
heutuvia ongelmia (esim. 
sairaus, työttömyys tai 
työkyvyttömyys). Näin 
syntynyt järjestelmämme 
on vaikeasti hahmottuva 
eikä kokonaisselvitystä 
eri järjestelmistä ja nii-
den yhteisvaikutuksista 
ole. Nyt nuo selvitykset 
tehdään ja korjaukset to-
teutetaan.

Ansioturvajaosto 
arvioi erityisesti 
työttömyystur-

van kehittämistä työuri-
en pidentämisen, nope-
an työllistymisen sekä 
aktiivitoimenpiteiden 
näkökulmasta. Myös 
ansioturvajärjestelmi-
en etuustasot, etuuksien 
saamisedellytykset ja 
etuuksien kestoajat ovat 
tarkastelun kohteena. Ja-

ostossa esiin tulee myös 
mm ammatillisen aikuis-
koulutuksen etuudet, 
kuntoutusajan toimeen-
tuloturva, muutosturvan 
kehittäminen ja työ- ja 
perhe-elämän yhteenso-
vittaminen.

Perusturvajaostossa 
keskitytään kat-
tavan ja riittävän 

perusturvan aikaansaa-
miseen. Vaikea kysymys 
tulee olemaan perus-
turvan tason määrittely 
suhteessa viimesijai-
seen toimeentulotukeen. 
Myös itse perusturvan 
määrittely tulee olemaan 
keskeisellä sijalla. Eri 
elämäntilanteita tarkas-
tellaan opiskeluaikaises-
ta toimeentuloturvasta 
kansaneläkettä tai työ-
eläkettä saavien ihmisten 
indeksitarkistuksiin. Sen 
sijaan mitään eläkeuu-
distusta ei jaostossa tai 
komiteassa tehdä. Tästä 
on selvät päätökset.

Rahoitus- ja kan-
nustavuusjaos-
to valmistelee 

esityksiä sosiaaliturvan 
kannustavuuden paran-
tamiseksi. Tällöin tar-
kastellaan sosiaaliturvan, 
verotuksen, asiakasmak-
sujen ja työstä saatavan 
ansiotulon yhteisvaiku-
tuksia. Tärkeänä näkö-
kulmana on kokonaisra-
hoituksen ja rahoituksen 
kestävyyden arvioinnit. 
Tässä, kuten muissakin 
jaostoissa, esillä ovat 
väestön ikääntymisestä 
johtuvat muutokset sosi-

aaliturvan rakenteessa.

Mitkä ovat Akavan lin-
jaukset komitean työssä?  
Akava on ohjelmissaan 
aina painottanut työn esi-
sijaisuutta toimeentulon 
turvaajana, kolmikantai-
sen valmisteluperiaatteen 
toteuttamista ja kannus-
tinloukkujen purkamista. 
Sosiaaliturvan tulee olla 
syyperusteista. Sosiaali-
turvan on kannustettava 
työhön ja edistettävä täy-
sipainoista työ- ja perhe-
elämää. Kun sosiaalitur-
van rahoitus perustuu 
pääsääntöisesti verotuk-
seen sekä työnantajien 
ja palkansaajien sosiaa-
liturvamaksuihin tulevat 
nämä Akavan esittämä-
nä tarkastelun kohteeksi 
pohdittaessa kestävää 
rahoituspohjaa. Verotuk-
sen merkitys kannusta-
vuuden edistäjänä tulee 
varmasti nousemaan 
esille. Tuloverokeven-
nyksille kaikissa tulo-
luokissa olisi nyt tilausta. 
Subjektiivisten oikeuksi-
en lisäämiseen Akava on 
suhtautunut erittäin va-
rauksellisesti.

Markku Lemmetty
johtaja, SATA komi-

tean jäsen
Akava
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Ma s l o w ` n 
tarvehie -
r a r k i a n 

mukaan ihmisellä on 
perustarpeet, jotka 
tulee tyydyttää ensin, 
minkä jälkeen etsi-
tään tyydytystä kor-
keammille tarpeille. 
Ensisijaisesti tyydy-
tettäviä ovat fysiolo-
giset tarpeet kuten 
nälkä ja jano. Toisella 
tyydytettävien tarpei-
den sijalla on turval-
lisuuden tarpeet ja 
siihen tarvitaan asun-
toa.Tämän jälkeen 
tulevat yhteenkuulu-
vuuden, rakkauden ja 
arvonannon tarpeet 
ja vasta viimeisenä it-
sensä toteuttamisen- 
tai henkiset tarpeet.

Termi ”ALLOKOIN-
NIN ABSURDISMI” 
ei ole syntynyt itses-
tään, vaan taustalla 
on omilla aivoillaan 
ajattelevien ihmisten 
tekemiä havaintoja 
siitä, että verovaroja 
on kohdennettu liikaa 
toisarvoisina pidettä-
viin kohteisiin. Tähän 
mielipiteeseen yhtyy 
myös osa hyväosai-
sista, jotka meinaavat 
repiä  pelihousunsa 
huomattuaan  vaivalla 
ansaitsemiensa  ra-
hojen katoavan mil-

j o o n i a   n i e l e v i e n 
kulttuurihankkeiden 
pohjattomiin kitoihin.

Osallistuin 17.10 pi-
dettävään  asunnot-
tomien yöhön  Hel-
singin Kalliossa ja 
mietin siinä eduskun-
nan joukkueen pela-
tessa asunnottomien 
jalkapallojoukkuetta 
vastaan, että kuinka 
monta asuntoa saisi 
rakennettavan mu-
siikkitalon hinnalla. 
Kulttuuri on  ihmis-
kunnan olemassa-
ololle merkityksellistä 
ja sitä termiä käyte-
tään usein virheelli-
sesti taide-käsitteen 
synonyyminä.Taide 
on kuitenkin vain 
yksi kulttuurin pe-
ruselementeistä, joka 
määritelmän mukaan 
koostuu ”ihmisen luo-
mista teoksista, jotka 
saavat aikaan esteet-
tisen kokemuksen”. 
Näin ollen Maslow`n 
tarvehierarkian mu-
kaan taide voitaisiin 
sijoittaa viidennelle 
eli viimeiselle sijal-
le muiden tarpeiden 
tyydyttämisen olles-
sa etusijalla.

Allokoinnissa 
eli verovaro-
jen kohden-

tamisessa ei tätä tar-
peiden hierarkkisen 
tyydyttämisen tarvet-
ta ole riittävästi otettu 
huomioon ja tämän-
kin takia Suomessa 
on virallisesti yli 7000 
ihmistä vailla itsel-
leen sopivaa asun-
toa.Terveydenhuol-
l o n  k u s t a n n u k s e t 
kasvavat jatkuvasti 
ja näin julkisen terve-
ydenhuollon palve-
luiden ylläpitoon tar-
vitaan suhteellisesti 
enemmän rahaa kuin 
aikaisemmin. Eri yh-
teiskunnan alueisiin 
tutustuessa tulee yhä 
selvemmäksi ,  et tä 
erilaisista palveluis-
ta on huutava puute 
ja samanaikaisesti 
tarjotaan kalliita pal-
veluita, joita ei haluta 
eikä tarvita. 

Varakkaammat voivat 
tutkimusten mukaan 
p a r e m m i n  j a  y k s i 
suuri syy siihen on 
työterveyshuolto ja 
lisätekijänä tietysti 
on monipuolinen ra-
vinto, jonka saamista 
helpottaa työpaikoil-
ta saatavat lounas-
setelit. Liikuntasetelit 
ja vähävaraisia suu-
rempi valinnanvapa-
us harrastusten suh-
teen tietysti omalta 

osaltaan lisäävät ole-
misen mielekkyyttä. 
Monet  työnantajat 
suunnittelevat anta-
vansa taiteen- ja kult-
tuurinnälkäisten työn-
tekijöidensä käyttöön 
kulttuurisetelit.

Er i a r v o i s u u s 
kasvaa uhkaa-
vasti; pieni- ja 

keskituloisten väli-
nen tuloero kasvaa ja 
yhteiskunnan ja työn-
antajien toimesta tyy-
dytetään yhä enem-
män työssäkäyvien 
keski- ja hyvätulois-
ten fysiologisia, tur-
vallisuuden ja itsensä 
kehittämisen tarpeita. 
Ruokajonot pitenevät 
ja päättäjät kiinnittä-
vät suurta huomiota  
työssäkäyvien hyvä-
osaisten kulttuuritar-
peiden tyydyttämi-
seen. Siis sen lisäksi, 
että perusasioita ei 
ole laitettu oikeaan 
tärkeysjärjestykseen, 
niin vielä senkin li-
säksi tarvehierarki-
an pohjalta huipulle 
olemme eriarvoises-
sa asemassa. Grrrrr-
rrr………

     LEIPÄÄ  VAI SIRKUSHUVEJA? 

KOLUMNI
Tuula kuusisto,  köyhyydestään kuuluisa
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Työttömien yhdis-
tysten toiminnan-
ohjaajat ja pro-

jektityöntekijät joutuvat 
tekemisiin ihmisten hen-
kilökohtaisten ongelmi-
en kanssa, ja samalla he 
tekevät vastuullista työtä 
usein seutukunnan ainoi-
na työttömien puolesta-
puhujina.

Ongelmat kentällä ovat 
suuret, työttömien yh-
distykset taistelevat ole-
massaolostaan. Niiden 
on äkkiä taivuttava vir-
kistystoiminnan tarjo-
ajista markkinatalouden 
ehdoilla toimiviksi, kil-
pailutetuiksi palveluntar-
joajiksi. Samaan aikaan 
yhdistysten rahoituspoh-
ja on murenemassa nope-
asti, ja uusia rahoitusläh-
teitä pitäisi löytää sosiaa-
li- ja terveyssektorilta. 
Joka suuntaan on luotava 
suhteita, on budjetoitava, 
kehitettävä hankkeita, 
verkostoiduttava, perus-
teltava olemassaolonsa 
yhä uudelleen yhä uusille 
yhteistyökumppaneille ja 
mahdollisille rahoitusta-
hoille.

Haasteet ovat siis valta-
vat. Valtakunnan tasolla 
tuki on muutaman TVY:n 
työntekijän varassa. 
Yhdistykset toimivat mo-
nella paikkakunnalla yh-
den palkatun kokoaikai-
sen työntekijän voimin, 
ja työtaakka on suuri. 
Työllistämistuella palka-
tut henkilöt, joiden tulisi 
olla apuna, saattavat olla 
eri tavoin rikkinäisiä ja 
monin tavoin päähän 
potkittuja, masentuneita 
ja moniongelmaisia. He 
tarvitsevat monin tavoin 
tukea.

Yhdistysten vanhan kaar-
tin luottamushenkilöt ei-
vät ymmärrä ollenkaan, 
miksi nämä työntekijät, 
jotka kuitenkin saavat 
PALKKAA työstään – 
vaikka summa on nau-
rettava, niin sekin riittää 
kateuden aiheeksi – eivät 
raada kuin pienet eläimet 
palvellakseen yhdistyk-
sen luottamushenkilöitä 
– ja pahimmassa tapauk-
sessa ajat sitten vanhuus-
eläkkeelle jääneitä entisiä 
luottamushenkilöitä – kei-
tellen kahvia ja tarjoillen 
leivoksia.

Kateus kukoistaa, eikä 
toiminnanohjaaja ole 
välttämättä sen ulkopuo-
lella. Hänelle työnnetään 
kaikki mahdolliset tehtä-
vät, koska hänet on pal-
kattu nimenomaan palve-
lemaan yhdistystä. Näin 
ei kuitenkaan tänä päivä-
nä ole, koska yhdistyksen 
toiminnan ohjaukseen ei 
saa rahoitusta lainkaan, 
vaan ainoastaan työllis-
tävään toimintaan – eikä 
siihenkään kaikkialla 
maassa.

Pahimmillaan työilmapii-
ri voi olla ahdistava, selän 
takana puhutaan pahaa 
ja luottamuspula vallit-
see. Myönteistä palautetta 
ei anneta koskaan, mutta 
kielteistä sen sijaan tulee 
pienestäkin virheestä ja 
yleensä sekin selän taka-
na. Sama koskee kaikkia 
palkattuja työntekijöi-
tä. On kerta kaikkiaan 
masentavaa saada vain 
negatiivista palautetta 
jatkuvasti, vaikka tekee 
kaikkensa yhdistyksen 
menestymisen hyväksi.

Yhdistyksen ei toki 
ole pakko palkata 
yhtään henkilöä, 

sen on mahdollista aina 
toimia pelkästään vapaa-
ehtoisvoimin. Silloin ei 
tarvitse ”tuhlata” rahaa 
palkkoihin ja etsimällä 
etsiä toisen työstä virheitä 
ja epäkohtia. Tosin silloin 
ei myöskään ole käytettä-
vissä syntipukkeja, joita 
syyllistää, jos asiat eivät 
menekään niin kuin oli 
toivottu.
Näiden seikkojen takia 
olisi kaikkien etu, että 
yhdistyksillä olisi halutes-
saan mahdollisuus käyt-
tää ammatillisen työnoh-
jaajan palveluja. Kirkon 
työttömyystyön strate-
gia on valmistumassa. 
Seurakunnilla ja hiippa-
kunnilla on paljon työn-
ohjausosaamista, ja työn-
ohjauksen tarjoaminen 
voisi olla oiva kädenojen-
nus kirkon taholta työttö-
myystyön kehittämiseksi.

Apua kirkolta?
Työntekijöille oikeus työnohjaukseen

Olisi kaikkien etu, jos työttömien yhdistyksillä olisi mahdollisuus käyttää amma-
tillisen työnohjaajan palveluja. Kirkolla on paljon työnohjausosaamista, ja sen 
tarjoaminen olisi oiva kädenojennus kirkon taholta työttömyystyön kehittämi-
seksi.

Anonyymi
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Rovaniemen Seudun 
Työttömät ry etsii lisää 
suoria kontakteja alu-

een yrityksiin Sukkula-projektin 
vauhdittamiseksi. Sukkulassa 
pyritään luomaan yhteistyös-
sä paikallisiin oloihin sovel-
tuva   t yö l l i s tämisverkos to .

-  Käytännön neuvoja mm. työl-
listämisoppaan muodossa, 
kertoo Rovaniemen Seudun 
Työttömät ry:n puheenjoh-
ta ja       Tauno Hakkara inen .
Tämän  vuoden elokuussa   val-
mistuvasta työllistämisoppaas-
ta selviävät mm. yhdistyksen 
ja projektin roolit sekä niiden 
tehtävät, vastuualueet ja vel-
vollisuudet. Oppaaseen tulee 
myös arvokasta tietoa siitä, mitä 
yhdistyksen tulee ottaa huomi-
oon palkatessaan työntekijän 
sekä mitä vastuita ja velvolli-
suuksia  palkkaukseen   liittyy?
Rovaniemen Seudun Työttömät 
ry on hallinnoinut työllistämisop-
paan tuottavaa Sukkula-projektia 
lokakuusta 2005 lähtien. Projekti 
on työllistämis-, kokeilu- ja ke-
hittämisprojekti. Sitä rahoitta-
vat TE-keskus ja Rovaniemen 
kaupunki. Yhdistyksellä on mm. 
työnantajan vastuut, ohjaus 
työtehtäviin, työterveyshuollon 
järjestäminen sekä perehdytys. 
Projektin aikana seurataan palk-
katukityössä ja muissa toimenpi-
teissä olevien siirtyminen koulu-
tuksiin tai työllistymistä avoimille 
työmarkkinoille. Lisäksi tuodaan 
esille niitä toimenpiteitä, joilla on 
voitu vaikuttaa työntekijän tilan-
teen parantamiseksi. Tärkeää 
on ottaa myös kantaa siihen, 
mitkä asiat estävät työllistymistä 
tai koulutukseen hakeutumista.
Lopputavoitteena on tuottaa yh-
distyksille tietopaketti Sukkula-
projektin aikana syntyneistä 
kokemuksista. Projekti päät-
tyy lokakuun lopussa 2008 ja 

loppuvaiheessa on tarkoitus 
kiertää Lapin läänin yhdistyk-
sissä esittelemässä opasta. 

Keskeisin toimin-
ta on Ruokala-

Kahvila   Kohtauspaikka

Rovaniemen Seudun Työttömät 
ry on toiminut vuodesta 1993 
lähtien ja tällä hetkellä se työllis-
tää kuukausitasolla palkkatuella 
noin  kolmekymmentä työnteki-
jää.  Lisäksi työelämävalmen-
nuksessa, työharjoittelussa sekä 
työkokeilussa on kahdeksan hen-
kilöä. Kohtauspaikka on yhdis-
tyksen keskeisintä toimintaa, jota 
pyritään jatkuvasti kehittämään.
- Valmistamme hyvää ja laa-
dukasta ruokaa ja satsaamme 
asiakasviihtyvyyteen. Muita yh-
distyksen palveluita ovat ompe-
lu-, muutto-, sekä atk-palvelu. 
Yhdistys tarjoaa atk-palvelua päi-
vittäisille kävijöille. Toimintamme 
tehtävänä on tukea ja kannus-
taa työntekijöitä hakeutumaan 
avoimille työmarkkinoille sekä 
koulutuksiin yksilöllisten tarpei-
den mukaan. Yhdistyksessä 
työskentelevät voivat useissa 
tehtävissämme vahvistaa laa-
jasti ammatillista osaamistaan, 
Tauno Hakkarainen kertoo.
- Ruokala on yhdistyksen toi-
minnassa oma yksikkönsä ja 
sen toiminnan tulee olla talo-
udellisesti tarkkaan harkittua. 
Tavallaan se on siis oma yrityk-
sensä. Tämä ei tarkoita sitä, että 
astuisimme kilpailemaan samal-
le alueelle ravintola-alan yritys-
ten kanssa, Paula Pukema ker-
too. Hän johtaa Kahvilaravintola 
Kohtauspaikan keittiötoimintaa 
ja on yhdistyksen hallituksen jä-
sen. Paula Pukema kertoo, että 
yhdistyksen osalta työkokeilut 
ovat olleet hyvin onnistuneita.
Tuomo Hakkarainen lisää, että 
Kohtauspaikka on yksi par-
haita yhdistyksen omia mah-

dollisuuksia pitää työttömät 
työelämän    syrjässä kiinni.
Yrityksiä tarvitaan mukaan 
myös jatkossa, sillä toimintajär-
jestelmä pyritään  vakiinnutta-
maan pysyväksi   vaihtoehdok-
si työllistymisessä.Sen  avulla 
yritetään kääntää työttömyy-
den vuoksi ammattiuralta syr-
jään putoavien tietä takaisin.
-  Työtehtävien    sisältö, varsinkin 
laitteistot sekä myös työpaikko-
jen toimintakulttuuri muuttuu ny-
kyään niin nopeaa vauhtia, että 
työttömille pitäisi ehdottomasti 
saada enemmän mahdollisuuk-
sia säilyttää ammattitaitonsa 
ja elävä kontakti työpaikkojen 
maailmaan, Tauno Hakkarainen 
sanoo. Hänen mukaansa on tar-
peen tehdä työelämän ulkopuo-
lelle jääneelle yksilöllinen suun-
nitelma, miten työtaitoa ja -ky-
kyä ylläpidetään. Suunnitelman 
avulla monipuolistetaan ja 
laajennetaan mahdollisuuksia 
työllistyä ja hakeutua koulutuk-
seen, jolloin työtoiminnan ja 
koulutuksen avulla pyritään so-
siaaliseen integroitumiseen ja 
elämänlaadun parantamiseen.

Lisätietoja:  Tauno 
Hakkarainen     0400   810130

Sukkula-verkosto ohjaa ammattiin
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Yhteyshenkilö: 
Eija Tuohimaa
toiminnanohjaaja@jstry.fi

Cygnaeuksenkatu 3 
40100 Jyväskylä 
Puhelin: 040 5956504 Jyvässeudun Työttömät ry

Jyvässeudun Työttö-
mät ry:n vuosikoko-
us pidettiin tiistaina 

8.4.2008 Keski-Suomen
maakuntakirjaston pie-
nessä luentosalissa, jossa 
yhdistyksen uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti yhdistyksen 
pitkäaikainen aktiivitoimija 
Eija Lindberg. 

Jyvässeudun Työttömät ry:n 
hallituksen kuuluvat:
Aromaa Ritva, Junttila Pir-
jo-Liisa (vpj.), Katajamäki 
Jaana, Kiuru Eija, Pakari-
nen Marja, Pietikäinen Sir-
pa, Turunen Erja ja Öystilä 
Tuija. Hallituksen sihteeri-
nä toimii toiminnanohjaaja 
Eija Tuohimaa.

Yhdistyksen tärkein tavoite 
on tukea kansalaisten omia 
pyrkimyksiä elämänlaatun-
sa parantamisessa sekä työ- 
ja toimintakykynsä vahvis-
tamisessa. 

Yhdistyksen varsinai-
seksi jäseneksi voi 

liittyä työttömänä oleva 
suomalainen tai maahan-
muuttaja. 
Työttömäksi katsotaan työ-
tön työnhakija, lomautettu 
työttömyyskorvausta saava, 
työttömänä koulutuksessa 
oleva, työllisyysmäärära-
hoin työllistetty sekä työt-
tömyyseläkkeellä oleva. 
Jäsenmaksu on 4,00 €/vuo-
si. Yhdistyksen kannatusjä-
seneksi voi liittyä henkilö 
ja rekisteröity yhdistys tai 
muu oikeustoimikelpoinen 
yhteisö. Kannatusjäsen-
maksun alaraja on 10,00 €/
vuosi.

Toiminta-alueella on pit-
kään jatkuneen suurtyöttö-
myyden seurauksena paljon 

pitkäaikaistyöttömiä. Yh-
distys tarjoaa erityisesti hei-
dän osallisuutensa ja osal-
listumisensa lisäämiseksi 
ja elämänlaatunsa paranta-
miseksi työllistymismah-
dollisuuksia sekä erilaisia 
sosiaalisia virikkeitä. 
Yhdistys tarjoaa myös mo-
nenlaisia kursseja ja koulu-
tusta henkisen ja fyysisen 
työ- ja toimintakyvyn ko-
hentamiseksi ja ylläpitämi-
seksi.

Yhdistyksen kaikille avoi-
met, edulliset kansanruoka-
lat huolehtivat omalta osal-
taan alueiden sosiaalisesta 
eheydestä. Kumppanuus-
talolla oleva Kellarikieva-
ri on suurin kansanruoka-
loista, muut ruokalat ovat 
Pupuhuhdan Puputti ja 
Huhtasuon Perttula. Asiak-
kaiden toiveet huomioidaan 
ja kansanruokaloita kehite-
tään koko ajan monipuoli-
semmiksi. Henkilökunnan 
ammattitaidon vahvistami-
seksi ja monipuolistami-
seksi palvellaan kansanruo-
kalatoiminnan ohella myös 
pitopalveluasiakkaita. 

Kädentaitojen yksikkö ja 
hallinnollinen toimisto si-
jaitsevat osoitteessa Cyg-
naeuksenkatu 3, II krs.

Jyvässeudun Työttömät ry 
työllistää vuosittain n. 80 
palkkasuhteista pitkäaikais-
työtöntä ja tarjoaa mahdol-
lisuuden työharjoitteluun, 
työkokeiluun ja työelämä-
valmennukseen sekä kun-
touttavaan työtoimintaan 
yhteensä n. 50 henkilölle 
vuosittain.
 
Jyvässeudun Työttömät ry 
on saanut Keski-Suomen 
TE-keskuksen työvoima-
osastolta viisivuotisen rahoi-

tuksen Topakka-hankkeelle. 
Hankevetäjänä toimii toi-
minnanohjaaja Eija Tuohi-
maa ja projektityöntekijänä 
Sirpa Nieminen. Hankkeen 
tavoitteena on aktivoida 
työttömiä, ehkäistä syrjäy-
tymistä ja kohottaa erilaisin 
toimin työllistettyjen työ-
markkinavalmiuksia, jotta 
he työllistyisivät avoimille 
työmarkkinoille. Hankkeen 
toimesta järjestetään akti-
vointitoimenpiteissä ole-
ville seuraavia tukitoimia: 
työnhakusuunni te lman 
laatiminen, työnohjaus ja 
valmennuspalvelut, työ- ja 
toimintakyvyn arviointia, 
työllistymispolkujen raken-
tamista ja seurantaa sekä 
pienimuotoista koulutusta. 

Yhdistyksen hallinnoima 
toinen projekti OIVA aloitti 
toimintansa jo kesäkuussa 
2006. Hanketta rahoittaa 
Keski-Suomen TE-keskuk-
sen työvoimaosasto. Pro-
jektinvetäjän toimii Kaija 
Suuronen. Projektin perus-
ajatuksena on tehostaa työn 
ja osaavan työvoiman koh-
taamista luonnonvara-alan 
ja ympäristörakentamisen 
alalla. Hankkeella voidaan 
edistää myös työllistymistä 
luonnon keräilytuotteiden 
hyödyntämisessä. Hank-
keen alussa pureuduttiin 
Jyväskylän työvoimatoi-
miston alueelle ja nyt on 
tarkoitus laajentaa toimin-
taa koko maakunnan alu-
eelle. Toisena tavoitteena 
on tehostaa maakunnan alu-
een työttömien yhdistyksis-
sä palkkatuella olevan ja 
työmarkkinatoimenpiteissä 
olevan henkilöstön työn-
hakuvalmiuksia sekä jär-
jestää hygieniakoulutusta 
ruokapalvelutyöntekijöille, 
atk-kursseja toimistotyön-

tekijöille, järjestyksenval-
voja-koulutusta/ hygienia-
koulutusta vahtimestareille 
sekä ensiavun peruskoulu-
tusta sitä tarvitseville. 

Lisäksi Jyvässeudun Työt-
tömät ry on perustanut 
työttömien opintorahaston. 
Opintorahasto tukee jyväs-
kyläläisten ja Jyväskylän 
maalaiskuntalaisten työttö-
mien omaehtoista opiske-
lua heidän ammattitaitonsa 
parantamiseksi ja työnsaan-
nin helpottamiseksi. Opin-
torahaston hallitus: Tuu-
likki Väliniemi pj., Kaija 
Suuronen sihteeri ja Matti 
Ihalainen.

Vaikka työmarkkinat vetä-
vät hyvin ja työttömyyspro-
sentti on laskenut, niin se ei 
valitettavasti ratkaise pitkä-
aikaistyöttömien, ikäänty-
vien, maahanmuuttajien ja 
vajaakuntoisten moninaisia 
työllistymisongelmia. Hei-
dän työllistymisedellytyk-
sien parantamiseksi ja syr-
jäytymisen ehkäisemiseen 
tarvitaan kaikkien yhteistä 
työpanosta.

Jyvässeudun Työttömät ry 
on toiminut Keski-Suomen 
alueella jo yli viisitoista 
vuotta ja kamppailee tällä 
hetkellä toimitilaongelmien 
parissa. Haussa on toimivat 
ja terveet toimitilat Jyväs-
kylän kaupungin alueelta.

Lisätietoja yhdistyksestä, 
sen palveluista ja työllistä-

misestä osoitteesta: 
www.jstry.fi
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Matka Pariisiin 
kuulostaa var-
masti  monien 

mielestä  romantiikalta 
ja rakkaudelta. Matka 
Pariisiin  pohtimaan työt-
tömien sosiaaliturvaa, 
työttömyyskorvauksia, 
rahan puutetta ja oike-
utta työhön kuulostaa 
taas pelottavalta, varsin-
kin silloin,kun  kysees-
sä  on Ranskan Pariisi, 
jossa autoja poltetaan 
ja herkästi  marssi-
taan vaatien  oikeuksia 
pommit  takataskussa.

Suomalaista  se  ei kui-
tenkaan pelottanut, kun 
lentokone Vantaan len-
toasemalta  aamukuu-
den  aikaan nousi  taivaalle 
määränpäänään Pariisi. 
Seitsemän   TVY ry:n 
edustajaa Lea Karjalai-
sen   johdolla sai mahdolli-
suuden olla vaikuttamas-
sa ja kuultuna MNCP:n 
(Ranskan  työt tömien 
ja  epätyypillisessä työ-
suhteessa  olevin kansal-
linen  liike) järjestämässä 
kokouksessa. MNCP on 
Euroopan Työttömien Ver-
koston (ENU) ja Euroop-
palaisen marssin  jäsen.

Kun matka Vantaalta Pa-
riisiin  alkoi,  ei meillä  ke-
nelläkään ollut aavistusta, 
mitä kaikkea vielä edessä 
häämöttää. Lentotaksin 
myöhästyminen aamulla 
kyllä antoi pientä kuvaa 
siitä mitä tuleman piti.
Koneen  vaihdon Ams-
terdamissa  piti olla pik-
ku juttu. Kone kuitenkin 
laskeutui säästä johtuen 
myöhässä, joten jatko-
lento Pariisiin viivästyi 
noin neljällä tunnilla. 

Kaiken kaikkiaan mat-
kaan meni n. 13 tuntia 
ennen kuin jalat kosket-
tivat  Pariisin pintaa. 

Ennen lähtöä vitsailimme 
matkalaukkujen katoami-
sesta ja kaikesta siihen  liit-
tyvistä vaikeuksista. Ei 
olisi pitänyt. Aivan   kuin 
pirua olisi maalannut 
seinälle (sanonta), kaksi 
matkalaukkua ei saapu-
nut hihnalle, ja sen selvit-
tämisessä meinasi mennä 
hermot. Marouane, iha-
na   tulkkimme kuitenkin 
selvitti asiaa, ja pääsimme 
tovin odotettuamme jat-
kamaan matkaa. Matka-
laukut tulivat  seuraava-
na päivänä   hotelliimme. 

Pariisi toivotti meidät 
tervetulleeksi sateisena 
ja harmaana mutta se ei 
meidän intoa lannistanut. 
Matkalaukkuja vetäen 
ja kantaen löysimme vih-
doin junan jolla matka-
simme noin 30 km Parii-
sin keskustaan jossa vaih-
doimme metroon. Pariisin 
metro on maailma, jota 
oppii käyttämään vain sii-
nä usein kulkemalla. Voin 
vakuuttaa, että sitä me 
myös teimme. Metroon 
meno ruuhka-aikana on 
arpapeliä sisään pääsystä. 
Suomalainen ”sisu” aut-
taa ja kaveria ei jätetä. Ni-
mittäin metro saattoi olla 
niin täynnä, että siihen 
ei sunnuntaihesari olisi 
mahtunut, mutta meidän 
pojat, jotka tulivat mei-
dän tyttöjen jälkeen jyrä-
sivät kaikki tieltään niin 
että varmasti mahtui. Kun 
kerran pakko oli mahtua 
jotta päästiin sinne min-
ne piti mennä. Tilanne oli 

joskus niin kaoottinen, 
että päätinkin nimittää 
matkamme extreme-mat-
kaksi, koska koskaan ei 
tiennyt mitä tuleman piti.

Vihdoin päästyämme en-
simmäiseen tapaamiseen 
ranskalaisten kanssa kello 
oli jo illalla 19.00. Olimme 
väsyneitä sekä ärtynei-
tä matkan rasituksesta. 
Emme olleet vielä kirjoit-
tautuneet hotelliinkaan. 
Tapaaminen oli järjestetty 
koulumaisessa rakennuk-
sessa, joka jäi minulle epä-
selväksi mikä paikka se oli. 
Lämmitystä ei huoneessa 
ollut joten takki jäi pääl-
le. Siitä viis ajattelin, nyt 
päästään asiaan.Suoma-
laisia selvästi   odotettiin. 
Kokous aloitettiinkin heti.

Vähän kyllä ihmettelim-
me kun ei kukaan esitellyt 
itseään meille puhumatta-
kaan siitä, että olisi edes 
tarjottu vettä juotavaksi. 
Kahvi olisikin ollut liikaa. 
Päältämme varmasti 
näki, että olimme vähän 
pihalla vielä tilanteesta. 
Onneksi puheenjohtajana 
toimi Kalle Kunnas, joka 
vähän auttoi meitä pää-
semään sisälle kokouksen 
kulkuun. Kaikesta näki, 
että Kalle oli kuin kala 
vedessä. Asiat ja ihmiset 
olivat tuttuja joten ei mi-
tään hätää, ajattelin, kyllä 
tämä tästä alkaa sujua. 
Kokouksen kulusta voin 
vaan sanoa, että tarvet-
ta yhteistyölle kyllä olisi 
mutta miten sitä jatkaa ja 
millaista yhteistyötä sitä 
pitää pohtia tarkkaan. 
Suomen ja muun Euroo-
pan tavat ovat hyvin eri-
laisia. Suomessa meillä on 

pieni mahdollisuus vai-
kuttaa suoraan päättäjiin 
mutta muualla  Euroopas-
sa vaikuttamien päättä-
jiin tapahtuu mielenosoi-
tuksin ja huomattavasti 
järeämmin asein kuin 
meillä. Tavallisen kansan 
ja päättäjien välinen kuilu 
on niin suuri, ettei muu-
ta keino juurikaan ole.

Seuraavina kahtena 
päivänä osallistuimme 
Euroopan marssin kym-
menvuotisjuhlaillalliselle 
ja  kokoustimme paikal-
lisessa työttömien yhdis-
tyksessä. Päätös kaikelle 
oli, että emme jatka enää 
samaan malliin. Yhteis-
työtä kyllä teemme mutta 
verkostomuodossa. Jo-
kaisella maalla on oma 
yhteyshenkilö, ja tapaam-
me tarvittaessa. Minut 
valittiin TVY ry:n  yhte-
yshenkilöksi. Hieman se 
kyllä hirvitti, kun Kalle 
Kunnaksen pitkäaikainen 
mukanaolo ja asiantunte-
mus on vertaansa vailla. 
Kalle on kyllä luvannut 
auttaa kaikessa jatkossa-
kin. En tule päästämään 
Kallea käsistäni helpolla.

Kaiken kaikkiaan matka 
oli hyvin opettavainen ja 
antoisa. Söimme vielä yh-
teisen lounaan, jonka aika-
na tapaamamme ihmiset 
osoittautuivat mitä  iha-
nimmiksi ihmisiksi. Söim-
me hyvän päivällisen, 
jonka lomassa saimme va-
paasti vaihtaa mielipiteitä 
ja kuulumisia maidemme 
välillä. Lopuksi jokaisen 
maan edustaja lauloi mie-
leisensä  laulun. Laulami-
sesta  ei meinannut tulla 
loppua ollenkaan kun 
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kaikki pääsivät vauhtiin 
ja yhteinen sävel löytyi.

Saimme  tutustua Parii-
siin meille suotujen va-
paapäivien ansiosta. Ja 
kyllä me käveltiinkin 
ja matkustettiin met-
rossa. Se olisi jo toinen 
tarina. Siitä jäi muis-
toksi videokameralla 
otettu tunnin pätkä.

Kiitos Lea Karjalainen, 
Jari Vuorinen, Mat-
ti Nygren,  Pirjo-Liisa 
Junttila, Paula Pukema  
ja Kadmiry  Marouane 
Teidän kanssanne oli 
ilo matkustaa. Kiitos 
Kallelle  opastuksesta.

Ilse  Vauhkonen
Rauman  Seudun 

Työttömät  ry
toiminnanohjaaja/

hankevastaava
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 HAASTE 
MENESTYSTOIMITTAJALLE

“Ken ei työtä tee, ei sen syö-
mänkään pidä”, kertoo vanhan 
kansan sananlasku. Ajat ovat 
kuitenkin sen verran muuttu-
neet, että vanha kansa ei enää 
osaa neuvoa, miten pitäisi me-
netellä, kun työssä raadetaan 
kellon ympäri jaksamisen äärira-
joilla, mutta rahat eivät silti riitä 
vuokraan ja monipuoliseen ruo-
kaan - puhumattakaan edes al-
keellisesta terveydenhuollosta. 
Tällaisessa todellisuudessa elää 
kuitenkin kasvava joukko ihmi-
siä jopa maailman rikkaimmassa 
valtiossa, Yhdysvalloissa, jossa 
kovan työnteon arvostus ja yk-
silön vastuu itsensä elättäjänä 
ovat sen ideologisia kulmakiviä. 
Amerikkalaiseen unelmaan kuu-
luu sitkeästi ajatus kenen tahan-
sa rikastumisesta ahkeruuden ja 
yritteliäisyyden avulla.  Köyhyys 
katsotaan laiskuuden ja tyhmyy-
den seuraukseksi. 

Barbara Ehrenreich, ame-
rikkalaisen yhteiskunnan 
parempiosaisiin lukeutu-

va kirjailija ja menestystoimitta-
ja, hyväksyi työnantajansa esit-
tämän haasteen, ja lähti teke-
mään perinteistä tutkivan jour-
nalistin työtä. Hänen tehtävänsä 
oli vuokrata siedettävä asunto 
ja löytää työ, jossa ei tarvittaisi 
koulutusta tai laajaa työkoke-
musta. Hän salasi oman tohtorin 
tutkintonsa ja työkokemuksen-
sa ja yritti tulla toimeen kaikkein 
matalapalkkaisimpia töitä teh-
den. Jo ennen kokeilun aloitta-
mista Ehrenreichille oli selvää jo 
pelkkiä tilastoja tarkastelemalla, 
että toimeentulo olisi vaikeaa, 
ellei jopa mahdotonta: yksiön 
vuokran maksamiseen arvioi-
tiin vaadittavan vähintään $8,89 
tuntipalkka, kun minimipalkka oli 

vain $5,15 tunnilta. Vuonna 1998 
työvoimasta silti jopa 30 % raatoi 
korkeintaan $8:n tuntipalkalla.

Tilastot eivät kuitenkaan koskaan 
kerro koko totuutta. Ehrenreichia 
kiinnosti köyhien työtä tekevien 
arkitodellisuus ja selviytymisen 
tavat, jotka eivät valkene tilas-
toja tuijottamalla. Miten köyhät 
ylipäätään elävät ja mitä he jou-
tuvat kokemaan selviytyäkseen 
elämässä?

TYÖNTEKIJÖISTÄ  KAIKKI 
IRTI

Ehrenreich suoritti kokei-
lunsa useissa jaksois-
sa kansantaloudellisesti 

pulleiden vuosien 1998 – 2000 
välillä, joten työtä oli suhteelli-
sen helppo löytää. Media toisteli 
lakkaamatta nyky-Suomessakin 
tuttua mantraa eli työvoimapu-
laa. Työvoimapulassa työtä on 
helppo löytää, mutta sinne ei 
välttämättä ole helppo päästä, 
minkä Ehrenreichkin sai pian to-
deta, kun aluksi lukuisiin työha-
kemuksiin ei vastattu. 

Normaalisti kun jostain on pulaa, 
sen arvo ja arvostus nousevat. 
Tämä laki ei mystisesti kuiten-
kaan päde, kun kysymykses-
sä on kouluttamaton työvoima. 
Ehrenreichille pelin henki alkoi 
valjeta heti ensimmäisessä työ-
paikassa tarjoilijan pestissä: ma-
talapalkkaisen työn tekijöitä koh-
dellaan kuin arvottomia ali-ihmi-
siä. Työpaikalla olevan johdon 
tehtävä ei ole hänen havainto-
jensa mukaan mikään muu kuin 
kontrolloida, kurittaa ja sanktioi-
da työntekijöitä, sekä varmistaa, 
että heistä imetään kaikki mehut 
irti jossain kaukana sijaitsevan 
omistajaportaan voittojen lisää-
miseksi. Äärimmäisen tiukkoja 
sääntöjä ja aikatauluja noudate-

taan pilkuntarkasti. Esimerkiksi 
istuminen edes hetkeksi työvuo-
ron aikana on kielletty, vessatau-
ot täytyy pitää omalla ajalla (sitä 
ei juuri ole), ahkeruudesta palki-
taan lisätyöllä ja kaikki puhele-
minen työtoverille on rangaista-
vaa juoruilemista. Tutuiksi tulivat 
säännölliset kurinpitokokoukset, 
laukkutarkastukset ja jatkuvan 
epäilyn, pelon ja nöyryytyksen 
alla työskentely. Jokainen joh-
don valvovan katseen alla lei-
pänsä ansaitseva oli aina epäil-
ty laiskotteluun, varasteluun, 
päihteiden käyttöön ja huoli-
mattomuuteen ilman syylliseksi 
osoittamista. Työssä jaksamista 
helpotti ainoastaan työtoverien 
toisiaan kohtaan osoittama soli-
daarisuus, kuten johdon huomi-
on kiinnittäminen toisaalle, jotta 
kollega voi piipahtaa nopeasti 
vessassa. 

YKSI TYÖ EI ELÄTÄ
Jatkuva kiire, stressi ja fyysises-
ti raskas uurastus palkittiin kor-
vauksella, joka ei riittänyt edes 
vuokran maksamiseen. Siksi 
Ehrenreichin oli jo kokeilun alus-
sa otettava toinen voimia vievä 
työ ensimmäisen lisäksi. Kaiken 
kaikkiaan hän asui kenttätut-
kimuksensa aikana kolmessa 
eri osavaltiossa ja työskenteli 
tarjoilijana, siivoojana ja myy-
mäläapulaisena kuudessa eri 
työpaikassa. Työnantajiin kuului 
suurimpia ja menestyneimpiä 
yritysketjuja, jotka vuosi toisen-
sa jälkeen takovat valtavia voit-
toja omistajilleen. Yhdessäkään 
osavaltiossa ei pärjännyt vain 
yhtä työtä tekemällä, eikä yh-
dessäkään työpaikassa työnte-
kijöitä kohdeltu säällisesti, vaan 
nöyryytys alkoi jo rekrytointi-
prosessissa, jossa ensin tehtiin 
yksityisasioita uteleva haastat-
telu, sitten laadittiin mielenmai-
semaa peilaava luonnetesti ja 

YLITYÖLLISTETTY MUTTA KÖYHÄ
Tämä on katsaus yhdysvaltalaisten työtä tekevien köyhien elämään Barbara Ehrenreichin kirjan ”Nälkäpalkalla” (WSOY 2003) perusteella.
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lopuksi kyyristeltiin antamassa 
virtsanäytettä mahdollisten jälki-
en havaitsemiseksi huumeiden 
käytöstä. Ehrenreichin mukaan 
oli lapsellisen helppoa tietää, 
mitkä ovat “oikeat” vastaukset 
luonnetestissä. Hän analysoi, 
että testin tarkoitus ei olekaan 
tarjota tietoa työnantajalle, vaan 
kertoa työnhakijalle, että hänel-
tä vaaditaan työn saamiseksi ja 
sen pitämiseksi ehdotonta totte-
levaisuutta ja hierarkian ja alistu-
misen järjestelmän hyväksymis-
tä.  Muutoin seuraa putoaminen 
niiden kaikkein köyhimpien jouk-
koon, joilla ei ole edes kurjaa 
työtä tulonlähteenään.

Kun yhtä matalapalkkaista 
työtä tekemällä ei pysty 
maksamaan vuokraan-

sa, useimmat köyhät ovat tyy-
tyneet muihin ratkaisuihin kuin 
toisen työn vastaanottamisen. 
Yksinhuoltajat saattavat asua 
vanhempiensa luona, jotkut 
nukkuvat työpaikan eteen py-
säköidyissä autoissaan, toiset 
ovat naimisissa ja elävät puoli-
sonsa tulojen avulla ja osa asuu 
veneissä, asuntovaunuissa, ryh-
mämajoituksissa tai halvoissa 
tienvarsihotelleissa. 

KIPU,  VÄSYMYS JA 
HOITAMATTOMAT VAIVAT

Epäinhimillinen tahti ja raska-
us aiheuttivat sen, että työssä 
jaksamiseksi kivut oli peitettävä 
jatkuvalla särkylääkkeiden nap-
simisella. Kaikkein raskainta oli 
siivoojilla, joita yhdistivät toisiin-
sa moninaiset fyysiset vaivat: 
lihaskrampit, selkäkivut, kihti. 
Töitä painettiin selkä vääränä, ja 
yhtiön vihkosissa olevat ihanne-
työkuvaukset osoittautuivat vain 
sanahelinäksi: puolentunnin ruo-
katauko tarkoitti todellisuudessa 
viittä minuuttia, rauhallisesti kä-
vellen työpisteestä toiseen siir-
tyminen juoksemista.Kiireessä 

myös työnlaadusta oli pakko tin-
kiä, ja jopa työnjohdolle tärkeintä 
oli vain kosmeettinen kädenjälki, 
mikä tarkoitti käytännössä pikais-
ta pintakiillotusta lian jäädessä 
paikoilleen.  

Työtä oli sen säilyttämiseksi teh-
tävä terveyden vaarantamisen 
uhalla. Kouluttamattomalla ei ole 
muuta tarjottavaa panoksekseen 
työmarkkinoilla kuin kehonsa 
voimat, joten niiden ehtyminen 
tarkoittaa seuraavan hakijan 
palkkaamista pitkästä jonosta. 
Ehrenreich kauhisteli työtove-
riensa uhrautumismentaliteettia, 
kuten siivoamista murtuneella 
nilkalla, työskentelyä raskaana, 
pyörtymistä väsymyksestä kes-
ken siivouksen, haitallista ruoka-
valiota kun parempaan ei ole va-
raa ja työperäisiä vammoja, kuten 
välilevyn pullistumaa 24-vuotiaal-
la kollegallaan. Amerikkalaisen 
järjestelmän luonteesta johtuen 
terveydenhuolto jää köyhiltä vain 
haaveeksi eikä sairaslomia tun-
neta. Huolimatta kurjasta koh-
telustaan työtä tekevät köyhät 
tunsivat Ehrenreichin kummas-
tukseksi jopa ammattiylpeyttä 
työstään. He pyrkivät suoritta-
maan työtehtävänsä mahdolli-
simman hyvin annetuissa puit-
teissa, vaikka kiitosta ei koskaan 
herunut – ei etenkään siivoojille.  
Siivoojat olivat myös ammattiryh-
mä, joita kohtaan jopa asiakkaat 
osoittivat avointa halveksuntaa. 
Tarjoilijat sentään saivat tippejä 
ja arvostusta asiakkailta, vaikka 
johto aina moitti.

AMERIKKALAISEN UNELMAN 
VARJOPUOLI

Ehrenreich kuvaa kirjassaan 
yhdysvaltalaisen yhteiskun-
nan vaiettua varjopuolta. 
Amerikkalaisella unelmalla on 
myös toisenlaiset kasvot, jotka 
eivät näy parempiosaisten ko-
teihin heidän istuessaan tau-
lutelevisioidensa ääressä seu-
raamassa saippuasarjoja, jotka 
lähes poikkeuksetta vaikene-
vat räikeästä elintasokuilusta. 
Ehrenreichin kokeilun seurauk-
sena syntyi maailmanlaajuinen 
menestyskirja “Nälkäpalkalla”, 
jota on ylistetty jopa yhdeksi 
tärkeimmistä yhteiskunnallisis-
ta kirjoista 2000-luvulla.  Kirja 
osaltaan auttoi lujittamaan “työ-
tä tekevät köyhät” muotitermiksi 
yhteiskunnalliseen keskuste-
luun. Kirjan havainnot ajoittuvat 
jo liki kymmenen vuoden taakse, 
mutta ovat nyt ajankohtaisempia 
kuin koskaan, sillä kuilu rikkai-
den ja köyhien välillä on kas-
vanut yhä entisestään George 
W. Bushin presidenttikausien 
aikana. Ehrenreichin kirjan sa-
noman voi kiteyttää yhteen kysy-
mykseen: eikö jotain ole pahasti 
pielessä, jos ihminen raataa jak-
samisen äärirajoilla, mutta ei silti 
pysty ansaitsemaan elantoaan?  

Teksti: Tomi Volotinen
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Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry:n Teatteri Tiimi

Yhdistyksemme yh-
teyteen perustet-
tiin teatteri 1996, 

koska katsottiin olevan 
kysyntää harrastajapohjai-
selle teatteriryhmälle, jol-
laista ei Lappeenrannassa 
silloin vielä ollut. Toiminta 
käynnistettiin kurssipohjai-
sena, näin siitä oli hyötyä 
myös työnhaussa. Silloi-
nen toiminnanjohtaja Rai-
mo Valle oli idean isä. Hän 
myös mietti pitkään tule-
van teatterin nimeä. Aikan-
sa tulevan teatterin vielä 
tyhjässä tilassa mietittyään 
hän ajatteli, että täytetään 
tämä tyhjä tila katsojilla ja 
siinä se nimi oli – Tyhjän 
Tilan Teatteri. Näin syntyi 
Suomen ensimmäinen am-
mattijohtoinen työttömien 
teatteri. 
Syksyllä 1996 ensimmäi-
seksi ohjaajaksi palkattiin 
Taava Hakala, jonka ohja-
uksessa valmistui Tyhjään 
Tilaan ensimmäinen esitys, 
joka sai nimekseen Kurs-
si. Tulevaan näytelmään 
esiintyjät saatiin infotilai-
suuden kautta. He olivat 
työttömiä ja opiskelijoita. 
Näytelmä sisälsi pätkiä eri-
laisista näytelmistä, kuten 
Hamletista. Puvustajaksi ja 
lavastajaksi palkattiin Päi-
vi Pöyhölä. Esitys sai hy-
vän vastaanoton. Näin tuli 
todistetuksi, että meidän 
teatterilla olisi kysyntää.
Kesällä 1997 yhdistyk-
semme tuotti ensimmäi-
sen kesäteatteriesityksen 
nimeltään Kun on lusikal-
la annettu –. Harjoitukset 
alkoivat keväällä aikaisin 
tavoitteenaan hyvä kesä-
teatterinäytelmä Teemu 
Ojanteen ohjauksessa. 
Lavastuksesta ja puvus-
tuksesta huolehti edelleen 
skenografi	 Päivi	 Pöyhölä.	

Toimittiin taas kurssipoh-
jalta. Näin toimien se pal-
veli työttömiä työnhakijoi-
ta.
Syksyllä ohjaajaksi pal-
kattiin Katja Aho. Hänen 
kanssaan ja Marttapiirin 
avulla tuotimme kierrätyk-
seen opettavan näytelmän, 
Ekomies. Tätä näytelmää 
kierrätettiin kouluilla sen 
jätteiden kierrätykseen 
opettavan tarinan vuoksi. 
Kun meillä oli samaan ai-
kaan videokurssi, tehtiin 
Ekomiehestä myös eloku-
vaversio. Kurssilaiset näyt-
telivät, kuvasivat ja editoi-
vat näytelmän.
Talvikausi 1997–1998 
teatterin harrastajille jär-
jestettiin näyttelijän työn 
ABS-kurssi, joka sisälsi 
näyttelemistä, maskeera-
usta ja käsikirjoitusta. Lop-
putyönä tuotettiin kurssille 
osallistuneen Kari Hölsän 
näytelmä Harpolan savu-
juustoa. Maskeerauspuo-
lella harjoiteltiin fanta-
siamaskeerausta, itsensä 
vanhentamista sekä mas-
keerausta eläinhahmoiksi. 
Tv:stä tuttu Hannu Huus-
ka kävi opettamassa äänen 
käyttöä ja Jarkko Tiainen 
tuli kertomaan näyttelijän 
työstä. Kirjailija Petter 
Sairanen opasti kirjoitta-
misen saloihin.
Katja Aho jatkoi vielä ke-
sän 1998, jolloin tuotettiin 
Kesäyön uni. Se toteutet-
tiin Lappeenrannan Linnoi-
tuksen puistikossa. Koska 
lavastus tehtiin pääosin va-
loilla, esitykset olivat elo-
kuussa iltanäytöksinä.
Videokurssi sisältyi yhtenä 
osana teatteritoimintaan. 
Opettajana toimi Vesa-
Ville Saarinen. Kurssilla 
kuvattiin ja editoitiin. Fil-
min editointi oli tosi mie-

lenkiintoista puuhaa.
Vuodeksi 1999 ohjaajaksi 
palkattiin Antti Saarinen. 
Hänen ohjauksessaan val-
mistuivat teatterikahvioesi-
tykset, joissa katsomo toimi 
kahviona ja näyttelijät esit-
tivät sketsejä sekä monolo-
geja. Yksi teatterikahvio-
esitys oli nimetty Kosovon 
hyväksi ja siitä tulleet varat 
ohjattiin Kosovo-keräyk-
seen. Saarisen Antin aikana 
toteutettiin sisäteatterissa 
näytelmä Rikos ja Rakkaus 
ja kesäteatterissa Edmond 
Rostandin näytelmä Cyra-
no de Bergerac.
Vuonna 2000 toteutim-
me Kyösti Kemppilän 
ohjauksessa sisäteatteriin 
useampia näytelmiä, jotka 
olivat Onko Kongossa tii-
kereitä, Peer Gynt, Ensim-
mäinen näytös, Huomenna 
hän tulee ja Spoon River 
-antologia. Kesäteatteriin 
valmistui hänen aikanaan 
Haapoja.
Jouduimme vaihtamaan 
loppukesästä 2000 teatte-
ritiloja, koska talo, jossa 
toimimme, myytiin raken-
nusyhtiölle ja myöhemmin 
purettiin. Uusissa tiloissa 
toteutettiin vain yksi lyhyt 
näytelmä, Presidentittäret, 
jonka ohjasi Jari Luola-
maa.
Sitten alkoi hiljaiselo teat-
terissamme, kunnes kevääl-
lä 2004 oli aika suunnitella 
yhteistyössä nuorisoteat-
terin ja Mysyn (Myöväen 
sivistysyhdistys) kanssa 
Lappeenrannan historiasta 
kertovaa draamakierrosta 
Linnoitukseen. Kierroksen 
nimeksi tuli Willimies-
kierros. Opas, joka oli pu-
keutunut Willimieheksi 
(Jussi Härkönen), kuljetti 
yleisöä ympäri Linnoitusta 
kertoen siellä tapahtuneita 

asioita näyttelijöiden ku-
vittaessa joitakin tapah-
tumia. Kierrokset saivat 
hyvän vastaanoton. Kier-
roksia toteutettiin myös 
kesinä 2005–2007. Tosin 
nimi vaihtui Draamakier-
roksiksi, koska oppaana oli 
Willimiehen lisäksi Anni 
Swan (Kerttu Kalliosaa-
ri). Vastuu oli Mysyllä, jol-
le myös tuotto meni.
Herätimme teatteria kun-
nolla jälleen kesällä 2007. 
Nimi on muutettu lyhyem-
mäksi. Se on nyt Teatteri 
Tiimi. Tuotimme viime 
kesänä Linnoituksen kesä-
teatteriin Heikki Turusen 
näytelmän Simpauttaja. 
Näyttelijät saimme taas 
infotilaisuudessa. Katsoja-
tavoitetta emme asettaneet 
kovin korkealle. Teatterim-
me 10-vuotiskesäteatteri-
esityksellä ylitimme tavoit-
teen muutamalla sadalla 
katsojalla. Simpauttajan 
ohjasi teatteritaiteen mais-
teri Maria Fomin.
Kesällä 2008 jatketaan 
Draamakierroksia. Tänä 
vuonna vastuu on meidän 
yhdistyksellämme, ja me 
myös saamme mahdollisen 
tuoton. Oppaina toimivat 
Carl Gustaf Swan (Esa So-
jonen) ja Anni Swan (Kert-
tu Kalliosaari).
Tuleva kesä työllistää taas 
osaa ihmisistä todellakin 
täysipäiväisesti. Draama-
kierrosten lisäksi tuotam-
me myös kesäteatterille 
Heikki Luoman näytel-
män Vieraas maailmas. 
Näytelmän ohjaa Maria 
Fomin. Heikki Luomahan 
on kirjoittanut tv:ssä esi-
tetyt näytelmät Maalais-
komedia, Vain muutaman 
huijarin tähden ja Moosek-
sen perintö. Hän on myös 
kirjoittanut radioon suosit-
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tua Kantolan perhe -kuun-
nelmaa Sirkka Laineen ja 
Hannu Raittilan kanssa. 
Lavalla näette 15 roolihah-
moa, joissa esiintyy myös 
yhdistyksemme pitkäaikai-
sia jäseniä ja teille tuttuja 
ihmisiä.
Minä aikoinani lupasin 
teatterin perustajalle, ettei 
teatteria lopeteta. Nyt olen 
hyvilläni, kun teatteri jat-
kaa vielä toimintaansa eikä 
mitenkään huonolla menes-
tyksellä. Koska teatteri toi 
minut aikoinaan mukaan 
yhdistyksen toimintaan, 
niin teen parhaani toimies-
sani teatterissa.

Tässä vielä tietoa tulevan 
kesän toiminnasta:
Vieraas maailmas -näytel-
mä kertoo siitä kun hämä-
läiseen Ritamäen taloon 
oli asutettu Karjalan Ant-
tolasta tullut evakkoperhe. 
Kuinka yhteiselämä ”oikei-
den ihmisten” ja evakoiden 
välillä sujui? Minkälaisia 
vastoinkäymisiä ja ennak-
koluuloja evakot kokivat?
Esitykset ovat 
29.6.–3.8.2008 Lappeen-
rannan Linnoituksen ke-
säteatterissa seuraavasti: 
ensi-ilta su 29.6.2008 klo 
18.00 ja muut esitykset 
tiistaisin, keskiviikkoisin ja 
torstaisin kello 19.00 sekä 
sunnuntaisin kello 18.00.
Lippujen hinnat: Aikuiset 
10,00 €, työttömät, eläke-
läiset ja opiskelijat 8,00 €, 
lapset 6,00 € sekä ryhmät, 
vähintään 20 henkilöä, 8,00 
€/henkilö.
Suositut Draamakierrokset 
29.6.–31.8.2008 sunnuntai-
sin kello 14.30, hinta 4,00 
€/henkilö ja lapset ilmai-
seksi vanhempien seurassa. 
Muulloin vain tilauksesta. 
Kysy lisää, p. 0400 269 
262 / Marja Pylkkö

Nyt vain toivokaamme hy-

viä ja suotuisia ilmoja.
Tervetuloa joukolla mu-
kaan!

Teatteri Tiimin puolesta
Marja Pylkkö
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Our National Employment Strategy incorporates 
employment policies from the Lisbon strategy and 
European Union integrated directions. The strat-
egy development derives from and is supported by 
CARDS project of the European Agency for recon-
struction. 
Main priorities of the employment policy of the 
Republic of Macedonia are:

Policy for employment increase and keep-- 
ing of the existing work places;
Encouraging of the long life learning sys-- 
tem;
Increase of the level of investments in hu-- 
man capital;
Assure of all kinds of state help and support - 
in term of working or entrepreneur’s status.
Stimulating of employment according to the - 
age.

There is a great discrepancy between our education 
system and skills that the labor market requires. But 
the education and learning are crucial for long term 
economic development of the state, and mainly for 
the employment. The state goals in that course are:

reducing the rate of people who early leave - 
education;
increasing number of people in high educa-- 
tion;
increasing of lifelong learning and informal - 
education;

Measures for young people’s unemployment:
analyses of required skills and adjusting of - 
educational system with the labor market 
needs;
volunteer practice for students during their - 
education, during summer holidays or as 
part of the practical educational program;
employment of the volunteers;- 
eradication of the long-term unemployment - 
among young people;

Social policy: Social protection and social care 
goals:
Decreasing the poorness, social cohesion and social 
inclusion. The main instrument in struggles against 
poorness is increasing of employment. 
Priority in social protection will be put on amend-
ment and promotion of social care of focus groups 
through: providing social services for main social 
risks, risks for health, age, motherhood and family, 
employment, professional misadjusting and misad-
justing to social environment. 
Continuing of the process of decentralization and 
deinstitutionalization and inclusion of more social 
care providers (state and local community, associa-
tions, private sector and individuals). 
Harmonization	of	our	legislative	in	the	field	of	so-
cial care with the law of European Union. 

Reforms of the labor market:

The	main	goals	were	 increasing	of	flexibility	and	
reduce of the costs for the workforce. Reform 
should provide statutory protection of the work-
force and indirectly should help for reducing of 
the labor market gray economy. One of the main 
goals is stimulating of employment through ac-
tive measures, better quality of the employment 
services, involving unemployed in educational 
projects, public actions. Three main programs 
are realized with technical assistance of UNDP:  
- Partnership in creating work places (providing 
qualifications,	promoting	of	entrepreneurship,	and	
improving of business environment). Main role 
have municipalities. 
- Program for creating workplaces: involving of un-
employed in different local public jobs, creating of 
individual	employment	plans	of	unqualified	work-
force. 
- Mediation in employment of high educated young 
unemployed: improving skills of unemployed with 
faculty education, but without work experience. 

REPUBLIC OF MACEDONIA

NATIONAL EMPLOYMENT STRATEGY AND 
REFORMS
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Kansallinen työllistämisstrategiamme yhdistää Lissabonin 
strategiaan kuuluvan työllistämispolitiikan ja Euroopan 
Unionin yhtenäisohjeet. Strategian kehitystyö on lähtöisin 
Euroopan jälleenrakennusviraston CARDS-projektista, 
joka myös tukee sitä.
Etusijalla Makedonian työllistämispolitiikassa ovat:

pyrkimys työllisyyden kasvuun ja olemassa olevien - 
työpaikkojen säilyttäminen;
rohkaiseminen elinikäiseen oppimiseen;- 
lisäpanostus ihmisten henkiseen pääomaan;- 
kaikenlaisen työntekoon ja yrittämiseen kohdistu-- 
van valtiollisen avun ja tuen varmistaminen;
iänmukaisen työllistämisen kannustaminen.- 

Koulutusjärjestelmämme ja työmarkkinoiden vaatiman 
osaamisen välillä on suuri ristiriita. Mutta koulutus ja op-
piminen ovat pitkällä aikavälillä välttämättömiä valtion 
taloudelliselle kehitykselle, varsinkin työllisyydelle. Valtion 
päämäärät tässä asiassa ovat:

koulutuksen keskeyttäneiden määrän vähentämi-- 
nen;
korkeaa koulutusta saavien määrän lisääminen;- 
elinikäisen oppimisen ja vapaamuotoisen koulutuk-- 
sen lisääminen.

Toimenpiteet nuorten ihmisten työttömyyden suhteen:
osaamisanalyysit ja koulutusjärjestelmän säätämi-- 
nen työmarkkinoiden tarpeiden mukaiseksi;
opiskelijoiden vapaaehtoinen työharjoittelu joko - 
opintojen aikana, kesälomalla tai osana käytännön-
läheistä koulutusohjelmaa;
vapaaehtoisten työllistäminen;- 
nuorten pitkäaikaistyöttömyyden perinpohjainen - 
poistaminen.

Sosiaalipolitiikka: Sosiaaliturva ja sosiaalihuollon 
päämäärät:
Köyhyyden vähentäminen, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja 
sosiaalinen osallistaminen. Tärkein keino taistelussa köy-
hyyttä vastaan on työllisyyden lisääminen.
Sosiaaliturvassa etusijalle asetetaan kohderyhmien sosiaa-
lihuollon parantaminen ja edistäminen tarjoamalla sosiaa-
lipalveluja pääasiallisia sosiaalisia riskitekijöitä vastaan. 
Nämä liittyvät terveyteen, ikääntymiseen, äitiyteen ja per-
heeseen, työllisyyteen, ammatilliseen sopeutumattomuuteen 
tai sopeutumattomuuteen sosiaaliseen ympäristöön.
Jatketaan hajauttamisen ja laitostumisen poistamisen pro-
sessia sekä lisätään sosiaalihuollon tarjoajia (valtio ja pai-
kallinen yhteisö, yhdistykset, yksityinen sektori ja yksilöt).
Sovitetaan yhteen sosiaalihuoltoa koskeva lainsäädäntömme 
Euroopan Unionin lakien kanssa.

Työmarkkinauudistukset:

Tärkeimmät päämäärät olivat joustavuuden lisääminen ja 
työvoimakustannusten vähentäminen. Uudistuksen tuli-
si tarjota laillinen suoja työvoimalle ja auttaa epäsuorasti 
vähentämään harmaata taloutta työmarkkinoilla. Yksi pää-

määristä on lisätä työllisyyttä aktiivitoimenpiteillä, työvoi-
mapalvelujen laadun parantamisella, työttömien saattami-
sella osallisiksi koulutusprojekteihin, julkisilla toimilla. Kol-
me tärkeintä ohjelmaa on toteutettu YK:n kehitysohjelman 
UNDP:n teknisellä tuella:
- Kumppanuus työpaikkojen luomisessa (koulutuksen tar-
joaminen, yrittäjyyden edistäminen, liiketoimintaympäris-
tön parantaminen). Tärkein rooli on kunnan viranomaisil-
la.
- Ohjelma työpaikkojen luomiseksi: työttömien osallistumi-
nen erilaisiin paikallisiin julkisiin töihin, henkilökohtaisten 
työllistämissuunnitelmien luominen kouluttamattomalle 
työvoimalle.
- Työnvälitys korkeasti koulutetuille nuorille työttömille: 
erityiskoulutuksen, mutta puutteellisen työkokemuksen 
omaavien työttömien taitojen kehittäminen.

Slavica Stojneva
E.N.U. Macedonia        

MAKEDONIAN TASAVALTA

KANSALLINEN TYÖLLISTÄMISSTRATEGIA JA UUDISTUKSET

E.N.U:n jäseniä ryhmäkuvassa

E.N.U Makedonia tiimi

Suomennos Stig Åhlberg
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 KANSALLINEN TYÖLLISTÄMISSTRATEGIA JA UUDISTUKSET

Kansallinen työllistämisstrategiamme yhdistää Lissabonin strategiaan kuuluvan 
työllistämispolitiikan ja Euroopan Unionin yhtenäisohjeet. Strategian kehitystyö on 

lähtöisin Euroopan jälleenrakennusviraston CARDS-projektista, joka myös tukee sitä.
Etusijalla Makedonian työllistämispolitiikassa ovat:

- pyrkimys työllisyyden kasvuun ja olemassa olevien työpaikkojen säilyt-
täminen;

- rohkaiseminen elinikäiseen oppimiseen;
- lisäpanostus ihmisten henkiseen pääomaan;
- kaikenlaisen työntekoon ja yrittämiseen kohdistuvan valtiollisen avun ja tuen 

varmistaminen;
- iänmukaisen työllistämisen kannustaminen.

Koulutusjärjestelmämme ja työmarkkinoiden vaatiman osaamisen välillä on suuri 
ristiriita. Mutta koulutus ja oppiminen ovat pitkällä aikavälillä välttämättömiä valtion 

taloudelliselle kehitykselle, varsinkin työllisyydelle. Valtion päämäärät tässä asiassa 
ovat:

- koulutuksen keskeyttäneiden määrän vähentäminen;
- korkeaa koulutusta saavien määrän lisääminen;
- elinikäisen oppimisen ja vapaamuotoisen koulutuksen lisääminen.

Toimenpiteet nuorten ihmisten työttömyyden suhteen:
- osaamisanalyysit ja koulutusjärjestelmän säätäminen työmarkkinoiden tarpe-

iden mukaiseksi;
- opiskelijoiden vapaaehtoinen työharjoittelu joko opintojen aikana, kesälo-

malla tai osana käytännönläheistä koulutusohjelmaa;
- vapaaehtoisten työllistäminen;
- nuorten pitkäaikaistyöttömyyden perinpohjainen poistaminen.

Sosiaalipolitiikka: Sosiaaliturva ja sosiaalihuollon päämäärät:
Köyhyyden vähentäminen, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja sosiaalinen osallistaminen. 

Tärkein keino taistelussa köyhyyttä vastaan on työllisyyden lisääminen.
Sosiaaliturvassa etusijalle asetetaan kohderyhmien sosiaalihuollon parantaminen 
ja edistäminen tarjoamalla sosiaalipalveluja pääasiallisia sosiaalisia riskitekijöitä 
vastaan. Nämä liittyvät terveyteen, ikääntymiseen, äitiyteen ja perheeseen, työlli-

syyteen, ammatilliseen sopeutumattomuuteen tai sopeutumattomuuteen sosiaaliseen 
ympäristöön.

Jatketaan hajauttamisen ja laitostumisen poistamisen prosessia sekä lisätään sosiaa-
lihuollon tarjoajia (valtio ja paikallinen yhteisö, yhdistykset, yksityinen sektori ja 

yksilöt).
Sovitetaan yhteen sosiaalihuoltoa koskeva lainsäädäntömme Euroopan Unionin lakien 

kanssa.

Työmarkkinauudistukset:

Tärkeimmät päämäärät olivat joustavuuden lisääminen ja työvoimakustannusten 
vähentäminen. Uudistuksen tulisi tarjota laillinen suoja työvoimalle ja auttaa epä-

suorasti vähentämään harmaata taloutta työmarkkinoilla. Yksi päämääristä on lisätä 
työllisyyttä aktiivitoimenpiteillä, työvoimapalvelujen laadun parantamisella, työt-

tömien saattamisella osallisiksi koulutusprojekteihin, julkisilla toimilla. Kolme 
tärkeintä ohjelmaa on toteutettu YK:n kehitysohjelman UNDP:n teknisellä tuella:

- Kumppanuus työpaikkojen luomisessa (koulutuksen tarjoaminen, yrittäjyyden 
edistäminen, liiketoimintaympäristön parantaminen). Tärkein rooli on kunnan virano-

maisilla.
- Ohjelma työpaikkojen luomiseksi: työttömien osallistuminen erilaisiin paikallisiin 
julkisiin töihin, henkilökohtaisten työllistämissuunnitelmien luominen kouluttamat-

tomalle työvoimalle.
- Työnvälitys korkeasti koulutetuille nuorille työttömille: erityiskoulutuksen, mutta 

puutteellisen työkokemuksen omaavien työttömien taitojen kehittäminen.

Slavica Stojneva
E.N.U. Macedonia

Vuosikokous 2008 Kokkolassa

E.N.U Macedonian Slavica Stojneva kutsuttu Suomeen



Karenssisanomat 2/2008

Yhteisöl l i syyden 
tunnelma oli kä-
sin kosketeltavissa 

TVY ry:n vuosikokouksen 
avajaisissa Kokkolassa. 
TVY ry:n vuosikokous 
pidettiin Kokkolassa Kok-
kola-talossa jo toisen ker-
ran 2000-luvulla. Edellisen 
kerran olimme samassa 
salissa maaliskuussa 2004. 
Tämänkertaiseen koko-
ukseemme Kokkolassa 
osallistui 120 varsinaista 
edustajaa 48 yhdistykses-
tä. Lisäksi TVY ry:n hal-
litus yhdisti tänä vuonna 
kevään koulutuksen vuo-
sikokouksen yhteyteen, ja 
saimme maksettua näin 
matkat yhdelle osallistu-
jalle per yhdistys, mikä 
ehkä jonkin verran lisäsi 
osallistujamäärää – näin 
ainakin arvelimme. Vuon-
na 2004 eli neljä vuot-
ta sitten Kokkolassa oli 
edustajia 76 yhdistykses-
tä, yhteensä 202 virallista 
edustajaa.

Vuosikokouksem-
me oli poikkeuk-
sellisen juhlava. 

Avajaisissa käyttöön vi-

hittiin Mikkelin Työttö-
mien yhdistyksessä viime 
vuoden lopulla valmistu-
nut lippumme. Lippukul-
kueessa Suomen lippua 
kantoi Porin yhdistyksen 
pitkäaikainen puheen-
johtaja Reijo Mäkinen, 
ja Suomen lipun airuei-
na toimivat Jari Vuori-
nen ja Helvi Järvenpää, 
TVY ry:n vuoden 2007 
hallituksen jäsenet. Lip-
pukulkueessa oli lisäksi 
lipun naulaajana toiminut 
Hämeenlinnan Työttömät 
ry:n pitkäaikainen toimi-
ja Maija Pulli, sekä TVY 
ry:n lippuja kantaneet 
Seppo Vainio ja Mark-
ku Kekäläinen. Lippuja 
valmistimme heti kerral-
la kaksi kappaletta; näin 
meillä on mahdollisuus 
lainata lippua yhdistyk-
sille tilaisuuksiin, joihin 
yhdistykset haluavat juh-
lallisuutta ja arvokkuut-
ta. Liput vihki käyttöön 
kirkon Diakonia- ja yh-
teiskuntatyön keskuksesta 
pastori Ilkka Sipiläinen.
Avajaisiin toivat omat 
tervehdyksensä Kok-

kolan työttömien yh-
distyksen, Kokkolan 
kaupungin, Kokkolan 
suomalaisen seurakunnan, 
SAK:n, PAM:in, RKP:n 
ja Vasemmistoliiton edus-
tajat sekä Makedonian si-
sarjärjestön varapuheen-
johtaja Slavica Stojneva. 
Lämmintunnelmaisissa 
avajaisissa Suolahden yh-
distyksen edustaja Sirpa 
Martins lauloi ja laulat-
ti edustajia, ja TVY ry:n 
hallituksen jäsen Ilse 
Vauhkonen Rauman yh-
distyksestä lausui runon.
TVY ry:n puheenjohtaja 
Lea Karjalainen ja vara-
puheenjohtaja Jari Vuori-
nen luovuttivat kiitokseksi 
pitkään toimineille alku-
aikojen TVY:läisille vai-
kuttajille Seppo Vainiolle 
ja Maija Pullille järjes-
tön standardit, sekä Reijo 
Mäkiselle ja Markku Ke-
käläiselle Benevolentia-
vapaaehtoistyön kunnia-
merkit. Vapaaehtoistyön 
kunniamerkit ovat Sosi-
aali- ja terveysturvan kes-
kusliiton valmistuttamia 
merkkejä, joita STKL:n 

jäsenjärjestöjen on mah-
dollisuus hakea omille 
toimijoilleen. Kaikkien 
muistettujen toiminta 
TVY ry:n historiassa on 
ollut pitkä ja omissa yh-
distyksissään merkittävä. 
Miettiessämme palkitta-
vien nimiä mieleemme tuli 
vuosien varrelta kymme-
niä ihmisiä, jotka olisivat 
ansainneet muistamisen, 
mutta päädyimme näihin 
neljään siksikin, että he 
ovat jo jättäneet järjestö-
työn ja siirtyneet ansaitul-
le eläkkeelle.
Loppuhuipentumassa 
TVY ry muisti yhdistyk-
siä, jotka olivat äskettäin 
täyttäneet 15 vuotta. Vuo-
den vapaaehtoistyönteki-
jä -tunnustuksella muis-
tettiin Uudenkaupungin 
työttömien yhdistyksen ja 
Varsinais-Suomen alue-
järjestön Työ-Länsi ry:n 
taloudenhoitajaa Ritva 
Salosta, ja vuoden yhdis-
tykseksi 2007 nimettiin 
Anjalankosken Työttömät 
ry.

Kiitokset Kokkolan talkoolaisille ja vuosikokouksen toimihenkilöille !
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Puheenjohtajan puhe 
vuosikokouksessa

Vuosi Jyväskylän 
jälkeen on ollut 
koko järjestöm-

me kannalta vaikea ja 
erittäin ristiriitainen. 
Heti vuosikokouksen 
jälkeen tulivat ensim-
mäiset viestit siitä, että 
palkkatukirahat ovat 
loppumassa jo touko-
kuussa Etelä-Pohjan-
maalla. Perässä seu-
rasivat melkein kaikki 
alueet. Raha riitti par-
haiten Uudenmaan alu-
eella, jossa tietysti on 
maamme suurimmat 
määrät työmarkkinatu-
ella olevia. Syksyn aika-
na, kun laareja lakais-
tiin tarkkaan – kuten 
asia meille ilmaistiin – 
työhallinnossa löydettiin 
vielä jonkin verran ra-
haa. Se pystyttiin jaka-
maan alueille, ja siihen 
laitettiin sitten korva-
merkintä ”kolmannen 
sektorin työllistämi-
seen”. Tässä yhteydessä 
täytyy muistuttaa, että 
viime kesän tilanteessa 
rahat loppuivat muilta-
kin kolmannen sektorin 
toimijoilta kuin meiltä. 
Sininauhaliitto, lasten-
suojelujärjestöt, mie-
lenterveyspuolen järjes-
töt, urheilujärjestöt, 4H 
– kaikki olimme samas-
sa tilanteessa. Kesäkui-
seen järjestöjen edun-
valvontatapahtumaan 
TVY ry kutsui mukaan 
muita järjestöjä sa-
maan rintamaan. Vii-
me vuoden taistelimme 
tukityöllistämisrahoista 
ja tänä vuonna toimin-
nanohjauksen rahoista.

Siellä missä sodittiin 
kovimmilla otteilla ja 
missä hallituksemme 
jäsenet olivat aktiivisia 
omien kansanedusta-
jiensa kanssa, rahoitus-
ta saatiin syksyn aika-
na eniten lisää. Tietysti 
asiaan vaikutti myös se, 
miten oman alueen 
kansanedustajat tuli-
vat mukaan auttamaan 
tilanteessa. Ilman yh-
teistyötä heidän kans-
saan nämä asiat eivät 
olisi onnistuneet. Saim-
me heidän avullaan 
luotua todellista pai-
netta työministeriöön.

Kesän katastro-
filla oli kuiten-
kin vaikutusta 

meidän kokonaisvolyy-
miimme, ja palkkatu-
etussa työssä jäimme 
edellisvuodesta joilla-
kin alueilla todella pal-
jon jälkeen. Suurimmat 
romahdukset tapah-
tuivat Satakunnassa, 
Varsinais-Suomessa ja 
Pohjois-Savossa, ja sa-
moilla alueilla myös yh-
teistyökumppanimme 
menettivät toimintaan 
palkattuja tuetun työn 
tekijöitä. Toimintamme 
kokonaisvolyymi puto-
si noin 5000 henkilöön 
vuonna 2007, kun se vielä 
edellisvuonna oli lähellä 
6000 henkilöä. Vastaus-
prosentti työntekijäky-
selyymme viime vuodel-
ta jäi 84 prosenttiin, kun 
se edellisinä vuosina on 
ollut yli 90 prosenttia, ja 
yhdistysten määrä edel-

liseen mittaukseen näh-
den oli alentunut noin 
20 yhdistyksellä. Kun-
touttavan työtoiminnan 
määrä kasvaa, samoin 
työelämävalmennus, ja 
näyttää hyvin vahvasti 
siltä, että työhallinnon 
toimenpiteistä nousevat 
kovasti ne, joissa on ta-
valla tai toisella kysymys 
työkuntoutuksesta – eli 
ne toimenpiteet, joissa 
henkilö saa 8 euron lisä-
liksan työmarkkinatuen 
päälle päivässä. Täs-
sä tapauksessa on kyse 
”asiakkaasta”, vaikka se 
nimitys meistä pahalta 
tuntuukin, ja heidän nä-
kökulmastaan tämä voi 
olla edullisempi tai talo-
udellisempi vaihtoehto 
kuin palkkatuettu työ: 8 
euron ylläpitokorvaus ei 
vähennä toimeentulotu-
kea eikä myöskään vai-
kuta asumistuen lasken-
taan. Palkkatuetun työn 
ongelma onkin se, jota 
ihmiset pelkäävät: asu-
mistuki menee uusiksi, 
ja palkka on kuitenkin 
jo sellainen, että se usei-
den kohdalla aiheuttaa 
pysyvän toimeentulo-
tuen aleneman. Siellä, 
missä myönnetään pal-
kan lisäksi kuntalisä, 
toimeentulotukea ei tie-
tysti edes normitukseen 
tarvitse enää, mutta 
kuten tiedätte, jokai-
nen meistä pelkää muu-
toksia. Ihmiset elävät 
tässä päivässä eivätkä 
ajattele sitä, että palk-
katuetusta työstä tulee 
eläkkeeseen hieman li-
sää, mutta 8 euron toi-
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menpiteestä ei, koska 
se ei ole oikea työsuhde.

Nyt suurin murhe on 
to iminnanohjaaj ien 
rahoitusten loppumi-
nen suuressa osassa 
yhdistyksiämme. Noin 
puolessa yhdistyksis-
tämme ei enää tänä 
vuonna ole palkattua 
to iminnanohjaajaa .

Vuonna 2006, kun tätä 
uudistusta valmisteltiin, 
työelämä- ja tasa-arvo-
valiokunta sanoi lausun-
nossaan uudistuksesta 
seuraavaa: ”Monien 
yhdistysten toimintaa 
pyöritetään vapaaeh-
toisvoimin ilman yh-
tään pysyvästi palkat-
tua työntekijää. Jotta 
yhdistysten toimintaa 
pystyttäisiin kehittä-
mään, toiminnalle tulisi 
taata jatkuvuus esimer-
kiksi toiminnanohjaa-
jien vakinaistamisella. 
Ammattitaitoisten toi-
minnanohjaajien avulla 
pystyttäisiin lisäämään 
työntekijämäärää yhdis-
tyksissä ja mahdollista-
maan kaikkein vaikeim-
massa asemassa olevien 
työttömien ottaminen 
toimenpiteisiin. Tämä 
helpottaisi työmarkki-
natukiuudistuksen mu-
kaisten aktivointipaik-
kojen järjestämistä.” 
Lisäksi valiokunta lau-
sunnossaan totesi pitä-
vänsä erittäin tärkeänä 
työttömien yhdistysten 
toimintaa pitkäaikais-
työttömien työllistä-
miseksi ja katsoo, että 
tämän toiminnan tuke-
miseen omatoimisuus-

avustuksen ja projek-
tituen yhdistäminen 
voi soveltua. Samalla 
valiokunta kuitenkin 
korostaa, että omatoi-
misuusavustuksia tar-
vitaan myös työttömien 
syrjäytymistä ehkäise-
vään vertaistuki- ja vir-
kistystoimintaan, jota 
ei mikään viranomais-
taho voi hoitaa samalla 
tavoin kuin työttömien 
omat yhdistykset. Va-
liokunta piti lausunnos-
saan välttämättömänä, 
että samalla selvitetään 
myös, miten jatkossa 
pystytään turvaamaan 
avustusten saanti toi-
minnanohjaajien palk-
kaukseen ja toiminnan 
jatkuminen myös pienis-
sä yhdistyksissä. Lisäksi 
avustusten tulisi olla 
nykyistä pitkäaikaisem-
pia, niin että toimintaa 
voisi suunnitella pitkäl-
lä tähtäimellä. LOPPU-
KANEETTI: valiokun-
ta pitää tärkeänä, että 
yhteiskunnan tukea 
työttömien yhdistyksille 
nostetaan ja yhdistysten 
toiminnan perusrahoi-
tus ja toiminnanohjauk-
sen jatkuvuus turvataan.

Mitä tapahtui 
17.5.2006 jäl-
keen? Valio-

kunta oli yksimielinen 
tehdessään tätä lausun-
toa, ja nyt olemme tässä 
tilanteessa. Tämä lau-
sunto olisi edellyttänyt 
sitä, että kun avustukset 
yhdistettiin, olisi ministe-
riön samalla pitänyt val-
mistella vaihtoehto, jolla 
turvataan niiden yhdis-
tysten toiminta, joissa 
laaja vaikuttavuuteen 

perustuva työllistämi-
nen ei onnistu. Voidaan 
kysyä, missä on kan-
sanvallan uskottavuus, 
missä on valiokunnan, 
eduskunnan asiantunti-
jaelimen mahdollisuus 
vaikuttaa yhteiskunnas-
sa tehtävään sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikkaan.
Haluan muistuttaa, että 
tätä lausuntoa oli val-
mistelemassa meidän 
nykyinen työministe-
rimme henkilökohtai-
sesti. Valiokunta oli yk-
simielinen tehdessään 
lausuntoa, ja nyt ollaan 
tässä tilanteessa. Minis-
teri Cronberg oli tuolloin 
kyseisen valiokunnan jä-
sen, ja korostan, että va-
liokunta oli tuolloin täy-
sin yksimielinen asiasta.

TVY ry on tehnyt 
kuluneen vuoden 
aikana kantelun 

eduskunnan oikeus-
asiamiehelle työttömien 
kohtelusta viranomai-
sissa. Työministeriön 
to imeenpano-osasto 
valmisteli viime vuoden 
alussa uuden ohjeen 
työvoimanpalvelukes-
kuksille ja TE-keskus-
ten työvoimaosastoille. 
Uudessa ohjeessa koros-
tetaan useaan otteeseen, 
että mikäli asiakas ei ole 
motivoitunut tai hänellä 
on sosiaalisia tai tervey-
dellisiä ongelmia, joiden 
vuoksi hän ei kykene 
toimimaan yhteistyössä 
viranomaisten kanssa, 
hänet voidaan siirtää 
pois työvoimanpalvelu-
keskusten asiakkuudes-
ta. Meidän tehtävämme 
on asettaa tällaiset suo-
situkset kyseenalaisiksi. 

Selitykseksi tähän mi-
nisteriön toimeenpano-
osastolla sanottiin tämän 
päätöksen johtuvan sii-
tä, että kun asiakkaiden 
määrä nousi mahdotto-
maksi ja he jämähtivät 
palvelukeskuksiin, niin 
jotain piti tehdä, jot-
ta sinne saadaan uutta 
käsiteltävää porukkaa.

Elämme koko 
ajan muuttuvas-
sa ympäristös-

sä. Hallitus valmistelee 
muutoksia koko sosiaa-
lipoliittiseen pakettiin. 
Muutoksessa on työt-
tömyysturva ja monet, 
monet nykyisin yhteen 
sovitettavat etuudet. Ko-
mitean puheenjohtajan, 
valtiosihteeri Oksalan, 
pääviesti on: työn pitää 
olla aina kannattavampi 
vaihtoehto kuin sosiaali-
turvan. Tästä me kaikki 
varmaan olemme samaa 
mieltä muutoin, mutta 
kun nyt jo tiedämme, 
miten ay-liikkeen vaiku-
tusvaltaa yritetään tässä 
yhteiskunnassa murtaa, 
niin missä tilantees-
sa me sitten olemme? 
Syntyvät yhä syvemmät 
köyhien työmarkki-
nat: sinulle maksetaan 
mitä maksetaan, ja teet 
päivittäin kolmeakin 
työtä jotta saat per-
heellesi leivän pöytään.
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1. Ystävän laulu   Aina Duuri
2. Aamu Airistolla   Aina Duuri
3. Sataman valot   Aina Duuri
4. Fregatin kannella   Aina Duuri
5. Heijastus    Aina Duuri
6. Kerran ainoastaan   Joutavat
7. Vanhojen rakastavaisten laulu     Helena Tuokkola
8. Pieni polku  Joutavat  Joutavat 
9. Pojat    Joutavat 
10. Väliaikainen   Joutavat
11. Pieni kukkanen   Kievarin Kööri
12. Lola    Kievarin Kööri
13. Vippaa mulle viitonen  Kievarin Kööri
14. Työttömän tango    Kievarin Kööri
15. Kulkurin kaiho   Kievarin Kööri
16. Pätkätyöläisäidin laulu  Sirpa Martins
17. Helikoli Hepteri   Pentti Kallio
18. Katsoin kauan   Ilse Vauhkonen

TVY ry:n 15-vuotisjuhlaäänite

"Ystävän laulu"TVY ry:n 15-vuotisjuhlaäänite "Ystävän laulu" on 
ilmestynyt! Levyllä esiintyy TVY:n jäsenyhdistys-
ten kuoroja ja muita toimijoita.

Tilaa haluamasi määrä äänitteitä täältä: 
http://www.tvy.fi/lomakkeet/cdtilaus.html 

tai puhelimitse TVY ry:n toimistosta.
Hinta: 7 €/kpl (sis. ALV:n) + toimituskulut.
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TVY ry:n 15-vuotisjuhlaäänite

"Ystävän laulu"

Tilaa CD
7€ kpl +

postituskulut
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Aktiivisten työttö-
mien toimesta 
lähdettiin ”lopet-

tamaan” suuren laman 
aikaansaamaa työttö-
myyttä 90-luvun alussa 
joukkovoimalla. Työt-
tömyys kosketti suurta 
joukkoa Suomen kan-
salaisia ja juuri silloin 
Suomeen syntyi monia 
työttömien yhdistyksiä 
ja niin myös Joensuu-
hun perustettiin joen-
suulainen työttömien 
yhdistys.

Yhdistyksen perus-
tamiskokous pidettiin 
30.12.1992. Monista 
nimiehdotuksista pää-
dyttiin aktiivisuutta ku-
vaavaan nimeen Aktii-
viset Työtähakevat ry., 
jolle laadittiin säännöt 
ja nimettiin hallitus 
tuolloin. Yhdistyksen 
ensimmäiseen halli-
tukseen valittiin 6 jä-
sentä: Tapio Hartikai-
nen, Ritva Haverinen, 
Matti Pesonen, Anneli 
Pietikäinen, Raili Pöp-
pönen ja Arvo Virolai-
nen.

Aktiiviset Työtähake-
vat ry liittyi Työttömien 
valtakunnallisen yh-
teistoimintajärjestön
jäseneksi vuoden 1993 
lopulla ajatellen sillä 
tavoin vaikuttavansa 
päätöksen tekoon
kansallisella tasolla.

AKTIIVISET TYÖ-
TÄHAKEVAT RY 
JA SEURAKUNNAT 
TIIVIISSÄ YHTEIS-
TYÖSSÄ

”Joensuun ev. lut. seu-
rakunnat olivat merkit-
tävä taustavaikuttaja 
siihen, että Aktiiviset
Työtähakevat ry perus-
tettiin v. 1992. Seura-
kunta on ollut merkittä-
vä yhteistyökumppani
myös koko yhdistyk-
sen olemassaoloajan”, 
sanoo Aktiiviset Työtä-
hakevat ry:n (ATH:n)
toiminnanjohtaja Kaija 
Nuutinen.

1990-luvun alussa 
elettiin lamavuosia ja 
työttömyys oli suurta 
Joensuussakin. Kau-
pungin työttömistä 40 
prosenttia asui tuol-
loin Rantakylän seura-
kunnan alueella. ”Tuli 
semmoinen tunne, että 
jotain tarttis todella 
tehdä”, muistelee dia-
konissa Inari Malinen, 
jonka tehtäviin kuului 
silloin yhteiskunnal-
linen työ Rantakylän 
seurakunnassa.

Yksi alkuaikojen toi-
mintamuoto olivat työt-
tömien päiväkahvit, jot-
ka aloitettiin Mutalan
kirkolla v. 1992. Työttö-
miä kutsuttiin mukaan 
myös erilaisiin tilai-
suuksiin. Seurakunnat
verkostoituivat eri yh-
teistyökumppaneiden 
kanssa tilanteen hel-
pottamiseksi. Työttö-
mien ruokailut – tors-
taikeitot - alkoivat v. 
1993 – ja ne jatkuvat 
edelleen seurakuntien 
ja ATH:n yhteistyönä 
Noljakan kirkolla .

Vuosien varrella Jo-
ensuun ev.lut. seu-
rakunnat ja ATH ovat 
järjestäneet yhdessä 
työttömille monenlais-
ta muutakin toimintaa; 
retkiä, saunailtoja, kirk-
kopyhiä. ”Merkittävin
yhteistyömuoto ovat 
olleet erilaiset projektit. 
Niitä ovat olleet Beh-
mo, Otetta elämään 
ja Käytäntö oppimisen 
avaimeksi -projektit”, 
kertoo toiminnanjohta-
ja Nuutinen.
Yhteistyökumppanina 
on projekteissa ollut ja 
on edelleenkin diakoni 
Risto Määttänen Joen-
suun seurakunnasta.

Yksi seurakuntien ja 
ATH:n yhteistyömuoto 
tällä hetkellä on palve-
luohjaus, joka liittyy
työttömän elämän-
hallintaan. Yhdessä 
diakoniatyöntekijän 
kanssa kartoitetaan-
elämäntilannetta, sosi-
aalisia taitoja ja talou-
dellista tilannetta, jotta 
elämässä päästään
eteenpäin.

Toiminnanjohtaja Nuu-
tinen on erityisen huo-
lissaan pitkäaikaistyöt-
tömien tilanteesta ja
heidän työllistymi-
sestään. ”Vaikka työl-
lisyystilanne keski-
määrin Suomessa on 
parantunut, on Poh-
jois-Karjalassa edel-
leen paljon työttömiä. 
Keskimääräinen pa-
raneminen voi johtaa 
siihen, että työttömien 
tukitoimia jatkossa ki-

ristetään”, hän arvioi.

ATH itse työllistää työt-
tömiä mm. kierrätys- ja 
ruokalatyöntekijöiksi. 
Ajatuksena on, että 
työkokemusta saatu-
aan henkilöt voisivat 
työllistyä työelämään. 
Yhdistys ajaa tällä 
hetkellä kierrättäjätut-
kinnon perustamista. 
Kierrätystä pidetään 
tulevaisuuden alana, 
jolle odotetaan synty-
vän huomattava mää-
rä yrityksiä. ATH ylläpi-
tää kierrätyskeskusta 
Penttilänkadulla ja
Teollisuuskadulla.

Tällä hetkellä kehitteillä 
on projekti, jossa työn-
tekijä toimisi koeajalla 
ATH:n työntekijänä
jossain yrityksessä, 
saisi näin kokemusta 
ja työllistyisi myöhem-
min yrityksen palve-
lukseen.Tavoitteena 
on myös rohkaista ja 
edesauttaa työttömiä 
oman yritystoiminnan
perustamiseen.

”Kaiken toiminnan ta-
voitteena on, että työt-
tömät saisivat vielä uu-
sia mahdollisuuksia”,
kiteyttää toiminnanjoh-
taja Kaija Nuutinen.

Toimittaja Kari Tans-
kanen

Joensuun ev.-lut seura-
kuntayhtymä

AKTIIVISET  TYÖTÄHAKEVAT RY: N  HISTORIAA
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Yhdistyksen toimin-
nan tarkoitusta on 
toteutettu erilaisten 

aktiviteettien avulla, kuten
erilaiset työllistymistä edis-
tävät koulutukset ja kurssit. 
Niitten lisäksi kehittämis-
työn työkaluina ovat toi-
mineet erilaiset hankkeet. 
Hankkeet ovat aina olleet 
tarvelähtöisiä.Seuraava 
hanke ja jatkokehitystyö on 
aina perustunut edellisissä 
hankkeissa ilmi tulleisiin
tarpeisiin.

Kierrätyksen jalostamisek-
si on kehitelty yhteistyössä 
kansainvälisten kumppa-
neidemme
(hollantilaiset ja saksa-
laiset) kanssa yhteistä 
yleiseurooppalaista kierrä-
tyskoulutusta.Euroopan ko-
missiolta on haettu hyvien 
käytäntöjen siirrettävyys-
hankketta. Leonardo da
Vinci-niminen hankeoh-
jelman kautta järjestetään 
rahoitus kyseiselle hank-
keelle.Hankeohjelman pe-
rusideologia kiteytyy ikui-
seen oppimiseen.

Meneillään olevaa Ideasta 
liikkelle -projektia rahoi-
tetaan Pohjois-Karjalan 
TE-keskuksen työvoima-
osastolta työvoimapoliitti-
sena avustuksena. Projekti 
on kaksijakoinen: toisaalta 
etsitään yritysyhteistyön 
kautta työtä työttömille 
joko edelleen sijoittamisen 
kautta tai suoraan yrittä-
jän palkkalistoille. Ideana 
on, että osallistuja pääsee 
esittelemään osaamisen-
sa yrittäjälle riskittömästi. 
Toisaalta työtön voi saada 
maksutonta yritysneuvon-
taa JOSEK OY:ltä.

Työttömien aktivoitumi-
sen lisääntymiseen tähtää 
myös suunnitteilla oleva 
liikuntahanke. Se on osa 
suurempaa hanketta, jota 
kehitetään yhdessä seura-
kuntayhtymän kanssa (dia-
koniatyö). Tarkoituksena 
on luoda etenkin pitkäai-
kaistyöttömille mahdolli-
suuksia osallistua työllisty-
mistoimintaan.

Nykyinen suuntaus työl-
lisyyspolitiikassa on, että 
työllistymismahdollisuuk-
sia vähennetään juuri pit-
käaikaistyöttömiltä, huoli-
matta työllisyystilanteesta 
Suomessa. Näin ollen työl-
listymistä yritetään tehdä 
mahdolliseksi erilaisten 
hankkeiden kautta.

Edellä mainittujen lisäksi 
on meneillään sosiaalisen 
yritystoiminnan käynnis-
tämiseen liittyviä toimen-
piteitä. Aktiiviset Työtä-
hakevat ry:n työllistävät 
toimenpiteet edesauttavat
pitkäaikaistyöttömiä työt-
tömyyden katkaisussa ja 
että työllistymismahdolli-
suudet avoimille markki-
noille lisääntyisivät sosi-
aalisen yrityksen kautta. 
Yritystoiminta (Viherloop) 
käynnistyy kuluvan vuo-
den aikana.

”Ei ken ole paha ihminen, 
vaan toinen on heikompi 
toista”. Eino Leino, Hy-

myilevä Apollo

Ehdottakaa ai-
heita Karenssisa-

nomien artikkeleiksi! 
Kaikkien vastaajien kes-

ken arvotaan Ystävän lau-
lu -äänitteitä. Vastaukset 

toimistoon elokuun alkuun 
mennessä. Äänitteen voit-

tajille ilmoitetaan hen-
kilökohtaisesti.

Aktiiviset Työtäha-
kevat ry. ei ole ol-
lut koskaan yksin 

toimijana työttömyyttä 
vastaan vaan sillä on 
ollut jo perustamisvai-
heessa mukana yhteis-
työkumppaneita esim. 
Joensuun evankelis-
luterilaisen seurakun-
tayhtymän diakoniatyö. 
Em yhteistyö on hyvin 
merkittävää  yhdistyk-
sen yhteiskunnallisessa 
työssä.

Yhdistyksen toi-
m i n t a k a u d e n 
aikana on ollut 

myös muita merkittäviä 
yhteistyökumppaneita. 
mm. Joensuun kaupun-
ki, Joensuun seudun 
työvoimatoimisto ja 
työvoiman palvelukes-

kus, Pohjois-Karjalan 
Aikuisopisto, Joensuun
ympäristökeskus, Joen-
suun seudun jätehuol-
toyhtiö, Josek Oy sekä 
Honkalampi-säätiö.
Em. kumppanuus mah-
dollistaa työllisyyden 
edistämistä työttömille 
sekä työllisyyttä edistä-
vän koulutuksen järjes-
tämistä sekä asiantun-
tijapalveluita. Lisäksi 
mm. Joensuun kaupun-
gin avustuksella mah-
dollistuvat tilat sekä 
Penttilän kierrätyskes-
kuksessa että Majakan 
toiminta Jakokunnantie 
3:ssa.
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T VY:n 
kotisivuille on avat-
tu keskustelusivusto 

työttömille ja työttömien 
yhdistysten jäsenille. Pää-

aihealueita ovat tällä haavaa 
Työttömien edunvalvonta ja 

TVY ry:n tulevaisuusstrategia 
2015, mutta lisää luodaan tar-

peen vaatiessa.
Jos sinulla on mielipiteitä tai 

ajatuksia, jotka haluaisit saada 
muidenkin tietoon, tervetuloa 

mukaan keskusteluun. Sivustolle 
kirjoittaminen ja keskusteluun 

osallistuminen vaatii rekiste-
röitymisen, mutta lukemaan 
pääsee vapaasti. Keskustelu-
alueen ylläpitäjänä toimii 

Stig Åhlberg.
Sivuston osoite: 
http://www.tvy.fi/

forum

T yöttömien k eskustelusivut
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ETELÄ-POHJANMAA 
Varsinainen Kirsi Saunamäki, Kurikan Työnhakijat ry 
I varajäsen Raija Kormano, Ilmajoen Työttömät ry 
II varajäsen Riitta Sihto, Kauhajoen Työttömät Työnhakijat ry
 
ETELÄ-SAVO 
Varsinainen Vesa Neiglick, Rantasalmen Työttömät ry 
I varajäsen Arja Kuparinen, Kangasniemen Työttömät ry 
II varajäsen Pirkko Tyrväinen, Rantasalmen Työttömät ry

HÄME 
Varsinainen Inga-Maija Hyppölä, Lahden Seudun Työttömät ry 
I varajäsen Nina Lindholm, Hämeenlinnan Työttömät ry 
II varajäsen Seija Kulmalahti-Paukku, Nastolan Työttömät ry

KAAKKOIS-SUOMI 
Varsinainen Matti Nygrén, Anjalankosken Työttömät ry 
I varajäsen Maria Karesti, Etelä-Kymen Työttömät ry 
II varajäsen Seija Porttila, Kouvolan Seudun Työttömät ry
 
KAINUU 
Varsinainen Seija Kyllönen, Kuhmon Työttömien yhdistys ry 
I varajäsen Ahti Kyllönen, Ylä-Kainuun Työttömien yhdistys ry 
II varajäsen Helmi Kyllönen, Vuolijoen Työtäetsivät ry

KESKI-SUOMI
Varsinainen Pirjo-Liisa Junttila, Jyvässeudun Työttömät ry
I varajäsen Kari Pajumäki, Viitasaaren Työttömien Yhdistys ry
II varajäsen Sirpa Martins, Suolahden Työttömät ry

LAPPI
Varsinainen Tauno Hakkarainen, Rovaniemen Seudun Työttömät ry
I varajäsen Heidi Nyman, Sallan Menokkaat ry
II varajäsen Pirjo Kukkohovi, Pellon Työttömät ry

PIRKANMAA 
Varsinainen Juhani Heino, Ylöjärven Työttömät ry
I varajäsen Timo Valtonen, Viialan Työttömät ry
II varajäsen Tuulikki Koskinen, Urjalan Työttömät ry

POHJANMAA
Varsinainen Jari Vuorinen, Kokkolan Työttömät ry
I varajäsen Sisko Soininen, Helsingin Työttömät HeTy ry
II varajäsen Olavi Vakkuri, Kokkolan Työttömät ry

POHJOIS-KARJALA 
Varsinainen Hilkka Pitkänen, Kontiolahden Työttömät ry 

TVY ry:n hallitus 2008
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I varajäsen Kyösti Jaatinen, Tohmajärven Aktiivit ry 
II varajäsen Juha Aittasalo, Kiteen Vapaat Puurtajat ry
 
POHJOIS-POHJANMAA
Varsinainen Monika Bulldra, Ytyä - Yhteistyötä Työttömät ry
I varajäsen Helvi Järvenpää, Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry
II varajäsen Eino Parviainen, Pudasjärven Työttömien Yhdistys ry

POHJOIS-SAVO 
Varsinainen Juhani Tanski, Kuopion Työttömät ry 
I varajäsen Tuomo Rusanen, Lapinlahden Työttömien Tuki ry 
II varajäsen Lauri Nissinen, Iisalmen Työttömät ry
 
SATAKUNTA 
Varsinainen Ilse Vauhkonen, Rauman Seudun Työttömät ry 
I varajäsen Mirja Järvenpää, Porin Seudun Työttömät ry 
II varajäsen Anja Vähäkoski, Kankaanpään Työnhakijat ry

UUSIMAA
Varsinainen Tuula Saastamoinen, Vantaan Työttömät ry
I varajäsen Pirkko Kyckling, Työttömien Liikunta; Liikauttajat ry
II varajäsen Martin Wickholm, Sipoon Työttömät ry

VARSINAIS-SUOMI
Varsinainen Pirjo Lehtonen, Turun Seudun Työttömät TST ry 
I varajäsen Kari Hanka, Raision Seudun Työttömät ry 
II varajäsen Riitta Virtanen, Salon Alueen Työttömät ry

TVY ry:n tapahtumakalenteri 
2008

14.05.2008 Työttömien edunvalvontapahtuma klo 
10.00-12.00 asema-aukiolla Helsingissä ja seminaari 
”Ei kurjuutta kummempaa” Pikkuparlamentin audi-
toriossa klo 13.00-15.00. 

19.-21.08.2008 Työttömien valtakunnalliset Kesä-
päivät Kajaanissa. Majoitusvaraukset viimeistään 
30.06.2008 TVY ry:n toimistoon.

28.-29.08.2008 Työttömyystyön päivät, Kotkan Ris-
tiniemen leirikeskus, Mikkelin hiippakunta.

Syyskuu Työttömien edunvalvontapäivä eduskunta-
talolla Helsingissä.

20.-22.10.2008 Työttömien 15. valtakunnalliset Ih-
misoikeuspäivät Srk-opistolla Järvenpäässä.

26.-28.11.2008 Valtakunnallinen koulutusristeily Vi-
king Mariella Helsinki-Tukholma-Helsinki. Paikka-
varaukset viimeistään 29.10.2008 TVY ry:n toimis-
toon.

24.-29.11.2008 Työttömien lomaviikko Huhmarissa 
Polvijärvellä. Hakemukset viimeistään 02.10.2008 
TVY ry:n toimistoon.



PÄTKÄTYÖLÄISÄIDIN LAULU
Sirpa Martins

Hän kääntyi, itki kyyneleen, 
asettui hiljaa levolle.

Oli aika käydä nukkumaan,
vaan uni tuskin tuleekaan.

Nuorimmat jo nukkuvat
se, joka opiskelee on junassa
matkalla maailmaan uuteen, 

matkalla huomiseen.

Niin väsynyt, vaan ei nukuta.
Ole tehokas! Pysy mukana!

Vailla toimeentuloa se on ylivoimaista.

Ei ollut mitään mukaan opiskelijalle
vähän antaa nuorimmille.
Vain joskus jos työtä saan,

vain köyhyyttä jaetaan.

Ei mua kiinnosta! Mitä väliä!
En jaksa nostaa meteliä.

Haluan vaan, että huominen tuo leivän tullessaan.

Se, joka opiskelee yöt tarjoilee
ja miten kuten pärjäilee.

Naapurin Elsa, eläkeläinen
kissanruoalla elelee.

Niin väsynyt, vaan ei nukuta.
Ole tehokas! Pysy mukana!

Vailla toimeentuloa se on ylivoimaista.

Ei mua kiinnosta! Mitä väliä!
En jaksa nostaa meteliä.

Haluan vaan, että huominen tuo leivän tullessaan.

Kyllä sillä on aika paljon väliä
millainen on tulevaisuus meidän perheellä.

Miten jaksaa naapurin Elsa? – Miten opinnot rahoitetaan?
Ja on turha tulla huutamaan, että toisten rahoilla loisitaan

jos ei tämä maa edes yritä pitää huolta omistaan.
Ja tällä kertaa teen mä sen, kun ääniuurnalle kävelen,
lippuun punaisen viivan köyhän puolesta merkitsen.

      puhelin         :         09-7745350   
      Käyntiosoite:         Sörnäisten rantatie 27 C  4
      Kotipaikka  :         Helsinki
      Y-tunnus :         1003909-9
      Internet  :         www.tvy.fi 

 

    Karenssisanomat 2/2008


