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Kataisen hallituksen käynnistämät lakien uudistustyöt ovat päässeet hyvään vauhtiin. On 
vaikea edes arvioida, kuinka monta työryhmää istuu pohtimassa jo tämän kevään aikana 
esimerkiksi meidän ihmisiä koskevien lakien muutoksien ns. kehittämiseksi ja uudelleen 
arvioimiseksi. Virkamiesten ja ministereiden aivotyö on ulkoistettu kiireen vuoksi konsult-

tifirmoille, joilta tilataan ajankohtaista ajattelua siihen, miten uudet lait pitäisi säätää. Tervettäkin 
poliittista ajattelua toki on olemassa: työministeri Lauri Ihalainen on pitänyt kiinni päätökses-
tään, että kaikkia asiakkaita palvellaan TE-toimistoissa. Lisäksi segmentit on sementoitu ja palve-
lulinjoittain keskitytään nyt palvelujen tehostamiseen ainakin mol.fi sivuilla. Tosin unohdetaan se, 
että vaikka porukat osaavat matkustella internetissä, on mol.fi aivan tuntematon käsite. 

Tämä yhtälö tulisi opettaa kaikille lapsillemme viimeistään ala-asteella: ”TEM” tarkoittaa no-
peatempoista ja vauhdikasta, mutta ”mol” mollia, surullista ja sanan takaa löytyvät ns. mol-voittoi-
set surulliset palvelut. Voin todeta kokemuksesta, että TEM uudistaa lakeja niin viuhaan tahtiin, 
etteivät niitä tunne edes TE-toimistojen pätkätyöntekijät. Toisaalta sama voi sanoa myös STM:n 
puolesta. Joku vuosi sitten kenttätyöntekijöiden vaihtuvuus kunnissa oli ollut peräti 44 prosenttia. 
Ja molemmissa luukuissa heidän pitäisi tietään meidän ihmisten ongelmat ja samaan aikaan jokai-
sella pitäisi olla oma neuvoja. 

Mutta palataanpa asiaan. Sosiaali- ja terveysministeriön puolella on valmisteilla Sosiaalihuollon 
kokonaisuudistus, jota johtaa Reijo Väärälä. Sen sijaan työelämäosallisuutta tukevaa lainsäädän-
tötyön valmistelua johtaa Kari Ilmonen. Hän johtaa myös Kaste II -ohjelman valmistelua. Kun-
touttavan työtoiminnan kehittäminen taisi loppua uudistetun toteuttamisoppaan auki kirjoittami-
seen; sitä työtä johtaa Eveliina Pöyhönen. Uhkakuvia siitä, ettemme saa edelleenkään kunnolla 
keskustelua kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi, on ilmassa. Toivon mukaan se ei kuiten-
kaan ole totta. 

Ministeriössä livahti jotenkin myös sellainen idea, että olisi tahtotila yhdistää kuntouttavan 
työtoimintalaki muiden sosiaalihuoltolain työelämälakein kanssa. 

Kuntouttavaa työtoimintaa tutkitaan KOPPI-hankkeessa, jossa ovat mukana STM, THL ja usei-
ta kuntia kehäkolmosen kaarelta ja hiukka sivustakin (Forssa). Myös STM:n puolella on vielä useita 
työryhmiä, jotka pohtivat muiden muassa Ikälakia, joka sekin koskee meidän porukkaa – eikä ihan 
vähän  – mutta myös muitakin. 

Tem:in puolella onkin istumista: on Kuntakokeilu, Nuorisotakuu, palkkatuen uudistaminen, 
Välityömarkkinoiden selvitysmies ja tietysti ensi hankekauden jutut ESR:n ja EAKR:n puolella sekä 
tuhat ja yksi muuta juttua. Tuli sekä kehyspäätökset että rakennepaketti, mutta mitä jää käteen: lii-
an pieni valtion budjetti ja liian vähän rahaa hoitaa kunnolla mitään. Juosten kustu, sanoi entinen 
mies. 

Ihalaisen valtiosihteereitä ovat Janne Metsämäki ja Marian Sinikka Näätsaari. Sähköposti-
osoite STM:ään on etunimi.sukunimi@stm.fi ja TEM:iin etunimi.sukunimi@tem.fi.  Ja kaikki toki 
muistavat jo, että Työ- ja Tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja on Tarja Filatov ja Sosiaali- ja ter-
veysvaliokunnan puheenjohtaja Juha Rehula (sähköpostit ovat etunimi.sukunimi@eduskunta.fi).  

Kehitteillä on asiakaslähtöinen asiakasnäkökulma, horisontaalinen läpinäkyvä päätöksenteko, 
kansalaisten kuuleminen heitä itseään koskevissa asioissa, asiakkaan (ei siis kansalaisen) itsemää-
räämisoikeus, tuettu päätöksenteko, voimaantuminen, paineettomuus palveluissa, osallistaminen, 
osallisuuden edistäminen, työelämäosallisuus, toimintakyvyn mittarit… Mutta mitä ne tarkoitta-
vat? Eikö siinä olekin paljon hienoja sanoja? Pidetäänkö kurssit ja opetellaan, mitä virkamiehet tar-
koittavat milläkin. Siis tarkoitus oli, että kirjoittakaa, vaikuttakaa, laittakaa sähköpostia ja soitta-
kaa: Eduskunnan puhelinnumero (09) 4321.

Kaikille raikkaita kevät tuulia.

Sörkässä 23.4.2012

 Lea Karjalainen

Arvoisat kanssakulkijat
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EU:n hankintalainsäädäntöä 
ollaan uudistamassa aktiivisesti. 
Julkisten hankintojen avoimuus 
ja syrjimättömyys on erittäin 
tärkeää EU-sisämarkkinoilla. 
Hankintalainsäädäntöön kuuluu 
myös tärkeät yleishyödylliset 
palvelut, eli SGEI-palvelut.

Suomessa SGEI-palvelut ovat vie-
lä varsin tuntematon käsite. SGEI-
palveluilla tarkoitetaan palvelui-
ta, joiden saatavuuden turvaami-

nen katsotaan yhteiskunnallisesti niin tär-
keäksi, että viranomainen voi asettaa pal-
veluntuottajalle julkisen palvelun velvoit-
teen. Tällaisia palveluita voivat olla esi-
merkiksi asumiseen, energiantuotantoon, 
liikenneyhteyksiin, työnvälitykseen ja ter-
veydenhuoltoon liittyvät palvelut. 

Periaatteessa Euroopan unionin jäsen-
valtioilla on laaja harkintavalta päättää ja 
määritellä itse, mitkä palvelut ne katsovat 
SGEI-palveluiksi. Suomessa on toistaisek-
si vain muutamia SGEI-päätöksiä. On kui-
tenkin fakta, ettei kilpailutuksen kautta 
löydetä välttämättä kaikista parasta han-
kintayksikköä edullisuuden näkökulmas-
ta. Tällaisissa tapauksissa markkiname-
kanismi ei jostain syystä toimi esimerkik-
si liian vähäisten toimijoiden tai pienten 
markkinoiden takia. Markkinoiden toimi-
mattomuuteen voi olla ratkaisuna palve-
luiden määrittäminen SGEI-palveluiksi.

Rohkaisisinkin järjestöjä olemaan ak-
tiivisia tämän suhteen ja ottamaan selvää 
siitä, ovatko heidän tuottamansa palvelut 
sellaisia, että ainakin osa niistä voitaisiin 
sopia SGEI-palveluiksi. Tällaisten palve-
luiden asemaa haetaan valtion tai kunnan 
viranomaiselta, jonka toimialaan jokin 

tietty palvelu kuuluu.
  EU on pyrkinyt viimeai-
kaisella lainsäädännöllään sel-

keyttämään SGEI-palvelui-
den käyttöalaa ja tuen myön-
tämiseen liittyvää säätelyä. 
Uudet tavoitteet johtavat 
toivottavasti hankintoja koh-
ti parempaa laatua, elinkaari-
kustannusten parantumista ja 
kestävän kehityksen huomi-
oimista pelkän kustannuskri-
teerin sijaan.

Uudistuksella on pyrit-
ty vaikuttamaan yleisiin talo-

udellisiin tarkoituksiin liittyviä 
palveluita tuottaville yrityksille 
myönnettävään vähämerkityk-
siseen tukeen. Jos soveltamise-
dellytykset täyttyvät, tukea ei 
tarvitse ilmoittaa eikä raportoi-
da komissiolle. Näin ollen hal-
linnon taakkaa vähennetään. 
Myös tuen enimmäismäärää 

on nostettu 150 000 eurosta enintään 500 
000 euroon. Tämän on määrä auttaa var-
sinkin sosiaali- ja terveyspalveluiden alan 
palveluita. Myös hankintaprosessin kestoa 
on haluttu helpottaa, sillä se on ollut vai-
kea varsinkin niille yrityksille, joiden liike-
vaihdosta suurin osa tulee yleishyödyllis-
ten palveluiden tuottamisesta.

Sääntelyn yksinkertaisuuden odo-
tetaan tuovan joustavuutta, joskin tie-
tenkään tätäkään uudistusta ei voida ot-
taa kritiikittömänä vastaan. On kritisoitu 
muun muassa, että pienten ja keskisuur-
ten yritysten olevan heikosti edustettui-
na erityisesti yli 300 000 euron arvoisissa 
hankinnoissa.

Myös vastuukysymykset ovat puhut-
taneet, sillä tuen myöntäminen ja valvon-
ta on viranomaisten käsissä. Kuitenkin jos 
asiassa tapahtuu virhe, koituu se usein 
palveluntuottajan kohtaloksi. Niinpä jo-
kaisella tuen saajalla pitäisi olla mahdolli-
suus tarkistaa tuen lainmukaisuus.

Jokaisen uuden käytännön käyttöön-
ottoon liittyy aina ongelmia. Olettamus 
kuitenkin on, että järjestelmä tulee sel-
keytymään ja toimiessaan olemaan käyt-
täjäystävällisempi. Turhia ylitulkintoja tu-
lisikin välttää ja katsoa mahdollisimman 
rauhallisesti miten palvelutukien uudistus 
menee käytännössä. Tärkeintä on kuiten-
kin, että myös jatkossa järjestöt voivat saa-
da tukea tärkeään toimintaansa, erityisesti 
humaanien palveluiden puitteissa. 

Viimeiseksi haluan nostaa vanhus-
ten asian esille SGEI-palveluiden suhteen. 
Ikäihmisten hoiva-ala kasvaa voimakkaas-
ti ja tulee tulevina vuosina näkemään en-
nennäkemättömät mittasuhteet. Palvelui-
den on oltava monipuolisia ja luotettavia. 
Vanhusten palveluiden on myös tähdättä-
vä siihen, että mahdollisimman moni saa 
olla kotonaan mahdollisimman kauan. 

Suomessa on sosiaalialan tukipalvelui-
den kautta perinteisesti rahoitettu järjes-
töjä, jotka ovat tuottaneet palveluita esi-
merkiksi nuorten ja vanhusten parissa. 
Näin toivon olevan jatkossakin. Vanhuk-
set ovat hyvin erilaisissa tilanteissa. Lähes-
kään kaikilla ei ole isoja säästöjä ja eläke 
on hyvin pieni. Toivonkin, että tulevaisuu-
dessa sellaiset järjestöt, jotka ottavat huo-
mioon vähempiosaiset, nauttivat tuesta 
ja että palvelut, joita rahoitetaan, voidaan 
valita isolla sydämellä, eettisin perustein.

Hankintojen    
hallintaa

Kolumni Liisa Jaakonsaari

Liisa Jaakonsaari
MEP / Euroopan parlamentin jäsen
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Häpeän kehitys alkaa jo varhais-
lapsuudessa ja merkittävimmät elämää 
kahlitsevat häpeän aiheuttamat 
kokemukset sijoittuvat ensimmäisiin 
elinvuosiin, kirjoittaa Ben Malinen 
(2005) kirjassaan Häpeän monet kasvot. 
Äidin katsekontaktin puute saa vauvan 
pään painumaan alas ja häpeämään. 
Varhaisen kontaktin puuttuminen ja 
tarpeisiin vastaamattomuus saa lapsen 
tuntemaan itsensä epäonnistuneeksi ja 
hylätyksi. 

Välinpitämättömyyden kokeminen 
on merkittävä häpeän tunteen ai-
heuttaja. Malinen jatkaa, että hä-
peän kokeminen aikuisuudessa, 

ilman lapsuuden tunnevaurioita, on luon-
teeltaan lievempää. Aikuinen osaa sijoit-
taa erilaiset tapahtumat olosuhteisiin näh-
den, eivätkä pienet elämän epäonnistumi-
set aiheuta välttämättä suuria ongelmia. 
Olkoonkin lievempää niin silti häpeän 
tunne on läsnä jokapäiväisessä elämässä 
myös aikuisella. Häpeän tunteen heräämi-
seen johtavia tekijöitä on useita ja ne toi-
mivat eri ihmisillä eri vahvuuksilla. Tun-
teiden kieltäminen ja salaaminen, syyllis-
täminen, sanattoman viestinnän ristiriita 
sanallisen kanssa, hylkäämiskokemukset, 
mykkäkoulut, ulkonäkö, toisten odotus-
ten täyttäminen, epäonnistuminen, hal-
veksunta ja vähättely sekä nöyryytys saat-
tavat kaikki nostaa pintaan häpeän tuntei-
ta. 

Malinen toteaa, että häpeä nähdään 
usein kielteisenä tunteena, vaikka oike-
astaan häpeä antaa ihmisille luvan olla 
epätäydellinen ja osoittaa ettemme hal-
litse kaikkea. Häpeän tunne sisältää vies-
tin, jonka avulla vältämme esimerkiksi sel-
laista toimintaa, jonka tuloksena voisi olla 
julkinen nöyryytys. Häpeän tunne kertoo 
meille, että jotain on vialla ja tämän tun-
teen avulla voimme pyrkiä tasapainoisem-
paan tilaan. Häpeä auttaa ihmistä tunnis-
tamaan omat rajansa ja estää ryhtymästä 
sitä aiheuttavaan toimintaan. Häpeästä ei 
voi päästä kokonaan eroon säilyttääkseen 
inhimillisyytensä, mutta sitä voi oppia sie-
tämään ja hallitsemaan. Häpeä muuttuu 
ongelmaksi silloin, kun se alkaa kahlita 
koko elämää. 

Puhuttaessa köyhyyden aiheuttamas-
ta häpeästä olisi syytä pohtia mitä sana-

parilla ”köyhyyden häpeä” tarkoitetaan. 
Onko kyse yksilöllisestä vai yhteiskunnal-
lisiin järjestelmiin liittyvästä ongelmasta? 
Onko yhteiskunnassamme ihmisiä, jot-
ka joutuvat erinäisistä syistä johtuen sie-
tämään häpeää tai taistelemaan tätä tus-
kallista tunnetta vastaan enemmän kuin 
toiset? Olisiko tätä taakkaa mahdollista 
keventää jollain keinoin? Häpeän tunnet-
ta käsitellessä on otettava huomioon kult-
tuuri, jossa elämme. Luigi Anolli ja Pa-
trizia Pascucci (2005) toteavat häpeää ja 
syyllisyyttä koskevassa artikkelissaan, että 
häpeä on kulttuurisesti määrittyvä ja vaih-
televa, sillä kulttuuriset odotukset ja ar-
vot muokkaavat ja ohjaavat yksilön tunne-
kokemuksia. Käsittelen seuraavaksi suo-
malaisen köyhyyden aiheuttamaa häpeää 
haastattelemieni perusturvan varassa elä-
vien ihmisten kokemuksina. 

Haastatteluaineisto sisältää 15 perus-
turvan varassa elävän ihmisen haastatte-
lua. Aineisto on kerätty väitöskirjatutki-
musta varten. Haastateltavat vastaanot-
tavat joitakin Kelan maksamista vähim-
mäisetuuksista kuten esimerkiksi työttö-
män peruspäivärahaa tai työmarkkinatu-
kea. Useimmat haastatellut vastaanottavat 
lisäksi asumistukea ja toimeentulotukea 
vähimmäisetuuksien täydentäjinä. Harva 
kohtaamani perusturvan varassa elävä ih-
minen puhuu häpeästä. Nopealla aineiston 
lukemisella voisi päätellä, etteivät haastat-
telemani ihmiset koe tilanteestaan häpeää 
lainkaan. Häpeän tunnetta on vaikea kä-
sitellä sekä yhteiskunnallisessa keskuste-
lussa että yksittäisen ihmisen kokemana. 
Häpeä pyritäänkin torjumaan monin eri 
keinoin. Häpeää ilmentävistä torjuntame-
kanismeista löytyy kuitenkin avain häpe-
än tunteen paikantamiseen. Olen teemoi-
tellut aineistoni häpeän torjuntamekanis-
mien mukaisesti ja seuraavassa käyn nämä 
neljä kategoriaa läpi.

Donald Nathanson (1987) jakaa artik-
kelissaan About emotion häpeän torjunta-
mekanismit tai selviytymiskeinot häpeän 
tunteen hallitsemiseksi neljään kategori-
aan, joita ovat vetäytyminen, itsensä syyt-
täminen, muiden syyttäminen ja kieltämi-
nen/välttäminen. Tunnusomaista vetäyty-
miselle on häpeän tunteen tiedostaminen 
ja häpeällisten tilanteiden välttäminen. 
Itseään syyttäessä häpeä tiedostetaan ja 
käännetään vihaksi itseä kohtaan. Toisten 
syyttämisessä häpeä voidaan tiedostaa tai 

voidaan olla tiedostamatta ja viha suunna-
taan ulospäin mahdollisesti häpeän tun-
teen aiheuttajaa kohtaan. Kieltämis- tai 
välttämistilanteessa yksilö ei tiedosta hä-
peän tunnetta eikä näin ollen voi puuttua 
sen aiheuttamaan käytökseen. (ks. Mali-
nen 2005 ja 2010). Perusturvan varassa elä-
vien ihmisten haastatteluissa ei varsinai-
sesti puhuttu häpeästä tai myönnetty sen 
olemassaoloa, mutta näitä selviytymiskei-
noja tarkkailemalla saadaan tietoa häpe-
ää synnyttävistä tilanteista. Häpeän verho-
amisesta puheessa saamme oikeastaan jo 
ensimmäisen viitteen suomalaisesta kult-
tuurista. Näyttää siltä, ettei häpeästä pu-
huminen tai sen myöntäminen ole help-
poa tai edes toivottavaa. 

Pärjätään ja autetaan muita
Ihminen saattaa rakentaa ympärilleen 
suojamuurin, jonka turvin hän pyrkii vält-
tymään epämiellyttäviltä ja nöyryyttävil-
tä kokemuksilta. Haastatteluaineistossa 
tämä näkyy kahdella tavalla. Ensiksi niin, 
ettei apua haluta pyytää, vaikka sitä tar-
vitsisi. Itsepärjäämistä korostetaan hyvee-
nä. Matti Kortteinen (1992) toteaa kirjas-
saan Kunnian kenttä itsepärjäämisen ko-
rostamisen saavan välillä jopa järjenvastai-
sia muotoja, koska avun pyytämättömyys 
saattaa ajaa ihmisen vielä suurempiin on-
gelmiin. Esimerkiksi nuori voi jättää van-
hempien avun vastaanottamatta, kos-
ka silloin joutuisi myöntämään sen, ettei 
tässä pärjätäkään. Sen sijaan voidaan ot-
taa esimerkiksi pikavippejä tai myydä va-
rastettua tavaraa, että rahaa riittäisi pa-
kollisiin menoihin. Todellisuuden joutuu 
kuitenkin usein kohtaamaan ulosottoina, 
sakkoina tai jopa vankeutena. 

Pärjäämisen osoitus tulee haastatel-
tavien puheessa ilmi myös suhteessa yh-
teiskuntaan. Osa haastateltavista jättää 
esimerkiksi toimeentulotuen hakemat-
ta. Tätä perustellaan usein sillä, ettei ha-
luta itselle yhtään enempää byrokraattis-
ta paperin pyörittelyä. Perustelu saa tukea 
katutason byrokratiaan ja heidän asiak-
kaisiin keskittyvistä tutkimuksista (esim. 
Lipsky 1980, Dubois 2010), mutta osaksi 
toimeentulotuen alikäytössä voi myös olla 
kyse siitä, ettei haluta joka kuukausi nöyr-
tyä kertomaan viranomaisille omista asi-
oista. Valta selviytyä pidetään itsellä, vaik-

Köyhyyden häpeä
Pärjäämistä, alemmuutta, vihaa ja kieltämistä
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ka se tarkoittaisi erittäin niukkaa ja osit-
tain rikollistakin elämää. 

Toisaalta suojamuuri näyttäytyy haas-
tatteluaineistossa hyväntekeväisyytenä 
niitä kohtaan, joilla menee vielä huonom-
min. Häpeäkokemusten välttämisessä hy-
väntekeväisyydellä on merkitystä siinä, 
että auttamalla heikompia nousee itse au-
tettavien yläpuolelle. Auttamalla saa val-
taa. Perusturvan varassa elävät, jos ket-
kä, tietävät tämän joutuessaan asioimaan 
säännöllisesti viranomaisten kanssa. Hy-
väntekeväisyys saa merkityksen oman ti-
lanteen muuttumattomuuden kautta. 
Usein pitkään jatkunut köyhyys ja kurjuus 
helpottavat edes vähän, kun saa toimia 
toisten kurjuuden ja köyhyyden helpotta-
jana. Hyväntekeväisyys nähdään usein ai-
noana keinona vaikuttaa omaan tilantee-
seen ja se toimii samalla häpeän tunteiden 
vähentäjänä. 

Itsepärjäämisen ja hyväntekeväisyyden 
korostus herättää kysymyksen siitä miksi 
pärjäämisen osoitus on niin tärkeää? Yksi-
lön kannalta voi olla kyse häpeästä, jonka 
olemassaoloa ei myönnetä, mutta joka nä-
kyy sen torjuntamekanismien kautta. Hä-
peän tunteen kestäminen jatkuvana tilana 
on sietämätöntä ja siitä onkin pyrittävä ai-
nakin välillä vetäytymään sivuun. Häpeän 
tunne on siitä kiusallinen, ettei se tarvit-
se yleisöä samalla tavalla kuin esimerkiksi 
syyllisyys. Näin ollen, vaikka tutkijalle va-
kuutellaan omaa pärjäämistä saattaa hä-
peän todellisuus iskeä yön pimeinä tuntei-
na yksin ollessa. Sitä on vaikea paeta. Täs-
tä herääkin kysymys. Mitä merkitsee yh-
teiskunnan kannalta se, että osa ihmisis-
tä joutuu taistelemaan häpeän tunteensa 
kanssa osoittaen osittain valheellista pär-
jäämistä? 

Hyvän ja kelvollisen yhteiskunnan jä-
senen on pärjättävä itse ja vielä pystyttä-
vä auttamaan muita. Se on ihanne. Mik-
si avun pyytäminen hädän hetkellä on yh-
teiskunnassamme jollain tavalla epänor-
maalia? Eikö se ole osa ihmisyyttä? Haas-
tatteluaineistossani avun pyytäminen liit-
tyy pääasiassa taloudelliseen apuun. Elä-
mä perusturvalla on niukkaa ja toimeen-
tuleminen hankalaa. Lisäraha ratkaisisi 
monta ongelmaa. Lisäksi merkitystä on 
myös sillä, miten rahan saa. Onko kyse 
kuukausittain tapahtuvasta nöyryytykses-
tä vai automaattisesta inhimillisyyteen ja 
ihmisyyteen perustuvasta avusta hädän 
hetkellä? 

Itsensä näkeminen huonona
Lapsuuden häpeäkokemuksilla saattaa 
olla merkitystä huonon itsetunnon kehit-
tymiselle, joka taas vaikuttaa kykyyn sel-
viytyä erilaisista elämän haasteista. Itse-
tunto on käsitys itsestämme ja kyvyistäm-

me, siitä kuinka hyvä tai huono koemme 
olevamme. Malisen (2010) tutkimus tu-
kee käsitystä siitä, että huonon itsetun-
non omaavat ihmiset syyttävät herkem-
min itseään kuin muita epäonnistumi-
sista. Haastatelluilla melkein kaikilla on 
kokemuksia esimerkiksi työttömyydestä. 
Toiset sisuuntuvat työttömäksi jäätyään ja 
aloittavat esimerkiksi opiskelun, kun taas 
toiset kokevat itsensä riittämättömiksi ja 
tarpeettomiksi. Riittämättömyyden ja ky-
vyttömyyden tunteet ovat niin vahvoja, et-
tei esimerkiksi uuden työn löytyminen ole 
mahdollista. Tällaisessa tilanteessa häpe-
än tunteen torjumiseksi voi syyttää ulkoi-
sia tekijöitä. 

Toisaalta syytökset voivat kohdistua 
myös itseen. Työttömyyttä voi perustella 
sillä, ettei ollutkaan oikein kiinnostunut 
kyseisestä työstä eikä oikein jaksanut yrit-
tää. Haastateltavien kohdalla on kuitenkin 
usein kyse siitä, että toistuvien tuloksetto-
mien työnhakuyrityksien myötä häpeäs-
tä pääsee eroon olemalla hakematta töi-
tä. Työttömyyteen liittyvän häpeän kestää 
paremmin kuin jatkuvat työnhakuyrityk-
sissä vastaantulevat torjunnat. Tämä nä-
kyy myös suhteessa toimeentulotuen ha-
kemiseen. Tukea ei haeta, koska se muis-
tuttaa omasta alemmuudesta ja nostattaa 
häpeän kyvyttömyydestä selviytyä yhteis-
kunnan jäsenenä. 

Puheessaan alemmuudentunteita ko-
rostavat haastateltavat eivät nähneet it-
selleen mahdollisuuksia työelämään ny-
kyisessä yhteiskuntajärjestelmässä. Alem-
muudentunteet aiheuttavat sen, että jää-
dään heikon ja itsekriittisen ihmisen ase-
maan. Itsensä näkeminen heikkona yhdis-
tettynä perusturvan varassa elettyyn vaati-
mattomaan elämäntapaan aiheuttaa hel-
posti itseään ruokkivan kierteen. Heikon 
rooli on yhteiskunnallisesti ajatellen haas-
tava, sillä näin ajattelevien ihmisten ta-
voittaminen ja motivoiminen on vaikeaa. 

Häpeästä puhuneet ja sen tiedosta-
neet haastateltavat kertoivat, että heidän 
kykynsä selviytyä häpeän tunnetta aiheut-
tavien tilanteiden kanssa on heikko johtu-
en lapsuuden vaikeista köyhyyskokemuk-
sista. Tällainen puhe vie ajatukset tutki-
muksiin lapsiköyhyydestä ja sen kasvusta 
(esim. Jäntti 2010, THL 2010). Lapsiköy-
hyyden suurimpia syitä ovat vanhempien 
työttömyys, työstä saatujen tulojen riit-
tämättömyys, sosiaaliturvan ostovoiman 
jälkeenjääneisyys sekä perheen koko ja 
rakenne. Köyhyydessä varttuva ihminen 
ei ole itsessään huono tai kykenemätön, 
vaan rahan puutteesta johtuva rajoittei-
suus aiheuttaa ongelmia elettäessä rahan 
valtaan perustuvassa yhteiskunnassa.

Muiden takia ollaan 
tässä tilanteessa
Haastatteluissa tuotetaan puhetta, jos-
sa muita ihmisiä syytetään omasta tilan-
teesta. Häpeän tunne muuttuu vihak-
si niitä kohtaan, joiden suhteen koetaan 
alemmuutta ja joiden koetaan nöyryyttä-
vän itseä. Tällainen vihan purkaus liittyy 
usein avuttomuuden tunteeseen ja vallan 
puutteeseen. Malinen (2010) toteaa, että 
muita omasta tilanteesta syyttävät ihmi-
set omaavat usein paremman itsetunnon 
kuin itseään syyttävät. Tämä näkyy niin, 
että muita ihmisiä syyttävät haastatellut 
uskovat omiin kykyihinsä, mutta kokevat 
jatkuvia ulkoisia esteitä tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Syytöksiä ja vihaa kohdiste-
taan muun muassa edellisiin työnantajiin.

Työttömillä haastateltavilla on käsitys 
omista taidoistaan, jotka on mitätöity ta-
loudellisen edun nimissä. Tämän voidaan 
ajatella aiheuttavan häpeää, joka muuttuu 
vihaksi väärintekijää kohtaan. Vihan tun-
ne on helpompi kestää kuin häpeä siitä, 
ettei ole enää tarpeellinen. Toisaalta usko 
omiin kykyihin ja itseluottamus ovat te-
kijöitä, joiden avulla häpeän tunnetta saa 
laimennettua. Usko siihen, että ”minä 
olen täysin riittävä näin, vaikka enemmän 
valtaa omaavien edut menevät minun etu-
jeni ja taitojeni edelle”, on usein hyvin ar-
mollinen.

Vihapuhe oman tilanteen muuttumat-
tomuudesta kohdistetaan myös yhteiskun-
tajärjestelmään ja sen toimijoihin. Haasta-
teltavat kertovat tilanteista, joissa ovat uh-
kailleet katutason virkailijoita ja luoneet 
yleistä epäjärjestystä viranomaistilanteis-
sa. Uhoavan asiakkaan kannalta vaikeinta 
on välinpitämättömyyden kohtaaminen. 
Usein uholla ja vihalla ei ole toivottua voi-
maa eli asiat eivät etene yhtään sen nope-
ammin. Pikemminkin riittämättömyyden 
ja häpeän kokemukset vain lisääntyvät. 
Toisaalta haastatteluissa tuli myös ilmi, 
että uhkaavalla puheella on huomiota he-
rättävä vaikutus. Vihaa on kuunneltava, 
vaikka lopputulos ei olisikaan yhtään sen 
kummempi. 

Vihapuhe yhdistyy tilanteisiin, joissa 
itsemääräämisoikeus rajoittuu. Esimer-
kiksi perusturvan varassa elävä yksinhuol-
taja on lastenhoitoapua tarvitessaan ulko-
puolisen avun varassa, riippuvainen. Apua 
tarjoava osapuoli voi myös periaatteessa 
määritellä avun luonteen. Valta määritel-
lä omat tarpeet vähenee. Ihmisen oikeus 
määritellä omat tarpeensa mitätöidään. 
Kokemus on nöyryyttävä ja nostattaa vi-
han tunteita etenkin, jos ihminen uskoo 
olevansa itse oman elämänsä paras asian-
tuntija. 
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Riippuvuudet: välttelyä 
ja kieltämistä
Viimeisenä häpeän tunteen torjuntame-
kanismina on kieltäminen tai välttely. Täl-
lainen toiminta liittyy usein päihteiden 
käyttöön ja saa piirteitä alemmuudentun-
teista nousevasta vihasta itseä kohtaan. 
Riippuvuuksista kärsivät haastatellut eivät 
puhuneet häpeästä. Välttämiskäyttäyty-
mistä voi kuitenkin tulkita puheesta, jossa 
kerrotaan esimerkiksi lääkärikäyntejä ve-
rikokeineen jääneen väliin terassikeikko-
jen takia. 

Välttämiskäyttäytyminen kumpuaa 
usein lapsuuden häpeällisistä kokemuk-
sista ja saattaa ulottua alkoholismin li-
säksi kyvyttömyydeksi saavuttaa läheisiä 
ihmissuhteita. Päihteet antavat hetkelli-
sen pakokeinon riittämättömyyden tai it-
seinhon tunteista. Juomaputken päättyes-
sä pahimmassa tapauksessa vastassa ovat 
ennen juomista aloitetut häpeää aiheut-
taneet asiat, juomisesta aiheutunut häpeä 
sekä juomaputken aikana tehdyistä teoista 
koituva häpeä.

Häpeä köyhyyden kaverina
Haastattelemani perusturvan varassa elä-
vät ihmiset eivät myöntäneet häpeävän-
sä tai puhuneet häpeän läsnäolosta. Har-
va haastateltu kuvasi itseään edes köyhäk-
si. Leimautuminen jonkin epätoivottavan 
ominaisuuden kantajaksi saa ihmiset pe-
lokkaiksi. Leimautuminen pitää sisällään 

yhteiskunnallisen arvon laskun, joka mer-
kitsee elämän eri osa-alueiden vaikeutu-
mista (esim. Goffman 1963, Link & Phe-
lan 2001). Leimautumisen pelko voidaan 
nähdä yhdeksi merkittäväksi tekijäksi sil-
le, ettei häpeää paljasteta. Häpeävä ihmi-
nen on haavoittuvainen ja voimaton, ei-
vätkä haastattelemani ihmiset osoittaneet 
puheessaan tällaisia ominaisuuksia osaksi 
identiteettiään. 

Pyrkimys häpeän ja leimautumisen 
piilottamiseen toimii kuitenkin näiden 
käsitteiden yhteiskunnallisina määritte-
lyinä. Haastateltavat etäännyttävät itse-
ään torjuntamekanismien avulla häpeän 
tunteista ja samalla osoittavat näiden tun-
teiden olemassaolon. Köyhyyden aiheut-
tamista ongelmista huolimatta omaa pär-
jäämistä korostetaan. Toisten auttaminen 
nähdään hyveenä ja sitä tehdään, vaikka 
itselläkin on tiukkaa. Omasta tilanteesta 
syytetään muita ja paikka paikoin todel-
lisuutta paetaan alkoholiin. Nämä kaikki 
häpeän tunteen torjuntamekanismit voi-
daan tulkita häpeän tunteen määritteli-
jöinä ja ne ovat samalla itsemääräämisoi-
keuden säilyttämisyrityksiä. Elämä perus-
turvalla on riippuvaista ja rajoitteista sekä 
kaventaa yksilön päätäntävaltaa. Toisin sa-
noen köyhyys aiheuttaa häpeää suomalai-
sessa yhteiskunnassa. 

Itsemääräämisoikeuden rajoittunei-
suudesta huolimatta perusturvan varassa 
elävillä on mahdollisuus ottaa valtaa itsel-
leen. Tämä valta näyttäytyy muun muas-
sa toimeentulotuen alikäyttönä, uhkailu-

na, vihan purkauksina ja ylivelkaantu-
misena. Tällaista ilmiötä voidaan nimit-
tää haastateltavien vastapuheeksi (esim. 
Juhila 2004) vallitsevaa ”köyhän tulee 
olla nöyrä ja hävetä” – puhetavalle, jon-
ka myötä yhteiskunnallinen eriarvoisuus 
ja epätasaisesti jakautuva valta näyttäy-
tyvät räikeästi. Ihmiset ovat jakautuneet 
niihin, joilla on mahdollisuus määrätä 
leimojen lyömisestä ja niihin, jotka tais-
televat näitä leimoja vastaan usein koh-
talokkain seurauksin. 

Sari Mäki

Helsingin Yliopisto,
Taloustieteen laitos
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Karenssisanomat lehti 1/1991 kertoo 
seuraavaa:

Valtakunnallinen työttömien 
valtuuskunta on toiminut 15 vuotta. 
Sen tavoitteena ovat lievittää ja poistaa 
kokonaan työttömyys Suomesta. 
Olemme järjestäneet useita erikoisia 
kampanjoita, mm. Rukkasmarssin 
eduskuntatalolle toukokuussa 
1979, työttömien budjettiriihen 
senaatintorilla, työttömien nälkälakon 
Tampereella, Työtä kaikille -kampanjan 
SAK:n kanssa jne.

Tähän asti olemme kieltäytyneet 
rekisteröitymästä, koska tavoitteemme 
on saada työttömyys poistetuksi 
Suomesta ja rekisteröinnillä me 
tunnustamme työttömyyden 
pysyvyyden. Päätös tehtiin Tampereella 
12.9.1991 pidetyssä valtuuskunnan 
kokouksessa. Puheenjohtajaksi 
valittiin valtuuskunnalle Heikki 
Haapala, varapuheenjohtajaksi 
Juhani Rantanen Hämeenlinnasta, 
sihteeriksi Ari Lehtonen Tampereelta 
ja Karenssisanomien vastaavaksi 
toimittajaksi Anna-Maija Perkkalainen 
Vähästäkyröstä. 

Valtuuskunta järjesti koko maa-
han ulottuvan kampanjan, jota 
lähtivät vetämään Heikki Haa-
pala ja Seppo Vainio Kangasal-

ta. Vuoden 1991 ensimmäiset tapahtumat 
järjestettiin Oulussa (22.10.), Kokkolas-
sa (23.10.), Vaasassa (24.10.), Tampereella 
(25.10.) ja Hämeenlinnassa (26.10.). Leh-
den mukaan ainakin Kiti Neuvonen esiin-
tyi Tampereen tapahtumissa. 

Sepon kertomana muistan, kuinka 
Heikki ja Seppo kulkivat paikkakunnalta 
toiselle ja aktivoivat ihmisiä. Kun katsoo 
heidän tapahtumien kulkua, niin niihin 
kaupunkeihin ja paikkakunnille perustet-
tiin myös ensimmäiset työttömien yhdis-
tykset. 

Tuolloin ihmisiä kutsuttiin toritapah-
tumiin ”Ilman sinua ei asiat korjaannu” 
-julisteilla. 

Rukkasmarssi 1979
Karenssisanomissa mainittuun Rukkas-
marssiin osallistui ihmisiä pääkaupunki-
seudun lisäksi ainakin Turusta. Netissä 
kerrotaan, että ihmiset työnsivät vuorotel-
len kottikärryillä käytettyjä rukkasia koh-
ti Helsinkiä. Tapahtuman muisteluksia on 
löytänyt kovin, kovin vähän. Käsitykseni 
mukaan oikeaa tietoa on ainakin se, että 
tempauksella kertyi ison talon rappusille 
kolmekymmentä kottikärryllistä käytetty-
jä työmiesten kintaita. 

Eräs valtuuskunnan toiminta-aikaan 
liittyvä tapahtuma on historian näkökul-
malta erikoinen. Suomesta meni tuolloin 
ylimääräinen porukka Ruotsiin töihin pit-
kin 1960-lukua ja varsinkin vuosina 1969–
1970. Silloin olivat suurimmat vaellusvuo-
det ainakin kotiseudultani Lapista. Sallan 
ja Posion kunnista lähes joka toinen työ-
ikäinen lähti töihin Ruotsiin ja vei perheen 
mennessään. Suomen tunnetuimpiin kuu-
luva ensimmäinen tai toinen suuri maa-
seudun tyhjentäminen tapahtui tuolloin. 
Peltoja pistettiin pakettiin koko maassa ja 
ihmisille maksettiin, kunhan vaan lupasi-
vat, etteivät enää lypsäisi lehmiään. Teu-
raaksi vaan. (Ja taisipa olla jossakin välis-
sä voivuorikin). Joskus 1970-luvun loppu-
puolella oli sitten paluumuuton vuoro. Pa-
raniko Suomen työllisyystilanne tuolloin? 
Mitä maassa tapahtui, kun vaellusvirta 
kääntyi takaisin? Vain oliko kyseessä vain 
paluu elämään ilman työtä, köyhyyteen?

TV-toimittaja Jarmo Heikkinen ker-
toi tavatessamme, että hän on joskus näh-
nyt uutispätkän, missä työttömät olisivat 
olleet oikein joukolla Turussa vastassa ko-
tiin palaavia työläisevakoita. Näistä tapah-
tumista olisi mielenkiintoista löytää vielä 
materiaalia, jos vain joku tietää.

Itsenäinen,  
rekisteröity TVY ry
TVY ry:n ensimmäinen vuosikokous oma-
na työttömien etujärjestönä pidettiin 23.–
24.5.1992 Tampereen Teiskossa. Vuosiko-
kouksessa valittiin yksimielisesti uusi hal-
litus.

Hallituksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Heikki Haapala Helsingistä, varapu-
heenjohtajaksi Juhani Rantanen Hämeen-
linnasta, Marita Roivas Espoosta, Tert-
tu Lehtiaho Nokialta, Reijo Mäkinen 
Porista, Juha Viljanen Kotkasta, Pekka 
Nöjd Oulusta, Reino Määttänen Imat-
ralta, Anna-Maija Perkkalainen Vähäs-
täkyröstä, Uuno Kauhanen Siilinjärvel-
tä ja Marjo Siitari Turusta. Sihteeriksi 
valittiin Erkki Moisio Tampereelta ja ta-
loudenhoitajaksi Vilho Ahoranta Helsin-
gistä. Toimistonhoitajaksi palkattiin Ma-
rita Roivas. Toimitilaksi saatiin ilmaisek-
si huone Helsingin seurakuntayhtymältä. 
Tuolloin TVY ry sai myös omat puhelin-
numerot. Lehtemme kertoo, että tuolloin 
1992 järjestettiin iso mielenosoitus valtio-
neuvoston ikkunan alla senaatintorilla. 
Paikalla oli 40.000 ihmistä. Siinäkin mie-
lenosoituksessa oli teemana ”Työtä kaikil-
le”.

Edunvalvontaa vaikuttaen
TVY ry:n väki vieraili päättäjien luona ihan 
alkuajoista lähtien. Arkistoista löytyy vuo-
delta 1992 tieto, jonka mukaan delegaa-
tiomme vieraili eduskunnassa 23.10.1992, 
missä viemisinä oli TVY ry:n vetoomus 
työllisyysmäärärahojen kohdentamisesta 
työllisyyslain mukaisesti. Vetoomuksessa 
oli vahva viesti myös velvoitetyöllistämi-
sen säilyttämisen puolesta. SAK:n valtuus-
to käsitteli samaa asiaa 31.10.1992 ja SAK:n 
hallitus samassa kuussa. Porukan otti tuol-
loin vastaan kansanedustajien ryhmä, jo-
hon kuului Hannu Kemppainen (kesk.), 
Jukka Roos (sd.), Kari Häkämies (kok.), 
Eila Rimmi (vas.), Henrik Lax (ruots.), 

Karenssisanomien 
kertomaa historiaa 
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Eero Paloheimo (vih.), Heikki Riihijär-
vi (ps.) ja Tuulikki Ukkola (lib.). 

Mielenosoituksista suurin on ollut 
Murrostorstai. Tapahtumasta järjestöl-
lämme on YLE:n nauhoittamaa materiaa-
lia sekä suullista tarinaa kerrottuna hyvin 
paljon. Siitä oli myös edellisessä lehdes-
sämme silloisten toimijoiden kuvausta. 
Verrattuna vuoden 1992 mielenosoituk-
seen väitetään, että eduskuntatalon edessä 
olisi ollut 50.000 ihmistä. Osassa tuonai-
kaisissa lehtileikkeissä arvio väkimäärästä 
liikkuu 25.000 ja 50.000 välillä. Tarinoita 
junamatkoista ja bussimatkoista olisi var-
maan paljon ja näitäkin tarinoita haluai-
simme tallentaa historiamme kansioihin.

”Teilitorstai” oli 1990-luvun alussa 
Varsinais-Suomen puolella ollut vastais-
ku hallituksen leikkauspolitiikalle. Silloin 
meidän ihmisten mielestä syyllisiä olivat 
valtionvarainministeri Iiro Viinanen, pää-
ministeri Esko Aho ja työministeri Ilk-
ka Kanerva. Tietysti muitakin pienem-
piä mielenosoituksia oli useilla paikka-
kunnilla läpi Suomen. Teilitorstain kuvat 
kertovat ”nukkeministereistä”, jotka teilat-
tiin Turun torilla. Muistini mukaan yksi 
mestauslavan rakentajista olisi ollut Kari 
Hanka.

Vuonna 1993 käynnistyi Työn puoles-
ta -kampanja, jossa SAK toimi veturina. 
SAK:ssa projektin sihteerinä oli Simo Ko-
mulainen. Tapahtumia järjestettiin jäl-
leen 2.4.1993 turuilla ja toreilla eli tapah-
tumakartan mukaan yli 20 paikkakun-
nalla. Tapahtumassa kerättiin ”Työn puo-
lesta” nimiä luovutettavaksi hallitukselle. 
Katsoessani kuvia tuosta luovutustilaisuu-
desta, eturivissä on tuttuja nimiä: nykyi-
nen työministeri Lauri Ihalainen ja tun-
nistan meidän järjestöväestä ainakin Sep-
po Vainion.

6§ hautajaiset
Murrostorstain jälkeen seuraava, kylläkin 
pienempi mielenosoitus järjestettiin Hel-
singissä vuonna 1995 oli ns. ”Perustuslain 
6§ hautajaiset”. Vietimme sitä juhlavasti 
Espan puistossa. 

Perustuslain 6§ kuului tuohon aikaan 
seuraavasti:

”Kansalaisen työvoima on valtakun-
nan erikoisessa suojeluksessa. Valtioval-
lan asiana on tarvittaessa järjestää Suo-
men kansalaisille mahdollisuus tehdä 

työtä, mikäli laissa ei ole toisin määrätty.” 
(28.7.1972/592) Tuolloin poliisin mukaan 
paikalla oli 3.000 ihmistä. TVY ry halusi 
muistuttaa tapahtumalla siitä, että arki-
nen itsenäisyys kuului myös tuolloin työ-
tä vailla oleville noin puolimiljoonaisel-
le kansalle. Tuolloin ohjelman juonsi Es-
pan puistossa Heimo Holopainen alias 
Frank Pappa. Lisäksi esiintymässä olivat 
hanuristi Merja Ikkelä, laulaja-näytte-
lijä Anna Nielsen, laulaja Harri Saksa-
la, trubaduuri Lassi Mettälä, laulukuo-
ro Joutavat ja Bruunin jengi. Työttömien 
edustajat käyttivät puheenvuorojaan ja 
Helsingin Työttömät – Hety ry oli mukana 
soppatykin kanssa.

Mieleeni on jäänyt lähtö ja järjestäy-
tyminen Tennispalatsilla, missä Hety ry 
tuolloin pyöritti toimintaansa. Marssim-
me ruoduissa ja jokaisella alueelle oli teh-
ty kyltit, joiden jäljessä oma porukka kul-
ki. Me lappilaiset kuljimme joukon kärjes-
sä heti ruumisarkun takana. Puistoon oli 
pystytetty korkea lava, jollaista emme ole 
sen jälkeen tehneet. Muistan nuo päivät 
siitä, että meiltä Lapista tuli tilaisuuteen 
mukaan kaksi linja-autollista ihmisiä. Yö-
vyimme stadionin retkeilymajoilla ja siel-
lä yöpyi paljon muittenkin alueiden työt-
tömiä. Ruumisarkku poltettiin juhlavasti, 
kuten polttohautajaisissa on tapana, mut-
ta nyt paljaan taivaan alla. 

Poliisit tietysti olivat vahvasti mukana 
tapahtumassa ja toisella puolen katua oli 
ylioppilaiden Itsenäisyyspäivän kulkue, 
joka kulki kohti Presidentinlinnaa. Yksi-
tyiskohtana muistan, että sen jälkeen kun 
meidän tuolloinen puheenjohtaja Mår-
ten Grönholm oli lukenut lavalla terveh-
dyksensä mielenosoitukselle (jonka Han-
nu Oittinen oli kirjoittanut päivällä), 
hän lähti Kuhmon Työttömät ry:n ja TVY 
ry:n hallituksen jäsenen Matti Huotarin 
kanssa Itsenäisyyspäivän vastaanotolle 
presidentinlinnaan. Edustajamme läpäisi-
vät jopa uutiskynnyksen ja heistä oli kuvia 
seuraavan päivän lehdissä.

Eurooppalainen 
yhteistyö yli rajojen
Yhdistysten väki osallistui EU:n huippu-
kokouksen aikana järjestettyihin Euroop-
palaisen Työttömien verkoston mielen-
osoituksiin Amsterdamissa 14.6.1998, Köl-
nissä 1999 ja Göteborgissa 2001. 

Paras taisi olla Amsterdamin mielen-
osoitus, jossa oli muistini mukaan kolme 
linja-autolastillista suomalaisia. Kölniin 
meni porukkaa kahdella linja-autolla. 

Amsterdamin mielenosoitukseen liit-
tyi myös pitkä eurooppalainen marssi, jota 
kuljettiin läpi Suomen. Teemana tapah-
tumassa oli ”Eurooppalainen marssi työt-
tömyyttä, turvattomuutta ja syrjäytymis-
tä vastaan”. Marssin lähdöt oli pohjoisessa 
Kolarissa ja Ivalossa sekä kolmas linja Kuh-
mossa. Järjestäjäorganisaatio antoi poh-
joisen reitille nimen ”Arctic Circle”. Lähtö 
tapahtui Kolarista ja Ivalosta 14.4.1997 ja 
muut reitit Saarijärveltä ja Kuhmosta 22.4. 
Marssin ajoitus oli suunniteltu siten, että 
viesti oli perillä suurissa kaupungeissa ku-
ten Lahti, Kouvola, Tampere, ja Pori vap-
puna 1.5. ja päättyi Helsinkiin 10.5. eli päi-
vänä, jolloin hallitus ja etujärjestöt sopivat 
työttömyysturvan leikkauksista. 

Omalta osaltaan Euroopassa lähdettiin 
liikkeelle eri puolilta Eurooppaa, Tangeris-
ta, Ateenasta ja taisi olla yksi reitti idästä-
kin. Suomesta marssi jatkui Pohjois-Sak-
san kautta Hollantiin ja Amsterdamiin. 
Suomessa ja joka maassa reitin varrella ke-
rättiin kaikkien kansalaisten nimiä rullat-
taviin kääröihin, jotka sitten perillä luovu-
tettiin hallitusten väliselle konferenssille. 
Marssin järjestäjät lähettivät reporttereita 
Pariisista myös Ivaloon ja he kulkivat osan 
matkaa filmaten tapahtumia, jotka olivat 
hyvin yksilöllisesti suunniteltuja. Ivalos-
sa tapahtuma aloitettiin poronkyydillä ja 
esimerkiksi Sodankylässä moottorikelkal-
la.  Amsterdamin ja Kölnin tapahtumista 
ei itselläni ole havaintoja ja pyytäisin niitä, 
jotka olitte paikalla, antamaan kirjallista 
materiaalia lehteemme ja arkistoomme.

Lisää kansainvälisyyttä
Ryhmämme on käynyt ulkomailla tutus-
tumassa Ruotsin ja Tanskan työllisyyspo-
litiikkaan. 1990-luvulla ENU – Eurooppa-
laisen Työttömien verkoston voima-aikoi-
na edustajamme vierailivat usein Ranskas-
sa, Belgiassa ja Saksassakin. Ensimmäinen 
osallistuminen eurooppalaiseen työttömi-
en verkostotoimintaan oli jo lokakuussa 
1992, jolloin TVY ry:n delegaatio osallis-
tui viisipäiväiseen konferenssiin Portuga-
lin Setubalissa. 

Tuolloin järjestömme hyväksyttiin 
koejäseneksi ja seuraavina vuosina edus-
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tajamme olivat mukana eri puolilla Eu-
rooppaa ENU:n kokouksissa. Suomen eli 
TVY ry:n edustajina ENU:n hallinnossa 
olivat ainakin Terttu Lehtiaho Nokial-
ta, Eija-Helena Kettunen Joensuusta ja 
pitkään ENU:n presidenttinä toiminut Ka-
jaanin Työttömät ry:n moottori Karl-Gus-
tav Kunnas. Yhteistyöstä eurooppalai-
sen Työttömien Verkoston kanssa mainit-
takoon: yhtenä vuonna ENU:n verkoston 
edustajien mukana olo Ihmisoikeuspäivil-
lä seurakuntaopistolla Järvenpäässä ja Ma-
kedonian Työttömien varapuheenjohtajan 
mukana olo Kokkolassa pidetyssä järjes-
tömme vuosikokouksessa.

 

EAPN
EAPN – Eurooppalaisen köyhyyden ja syr-
jäytymisen vastaisen verkoston kokouk-
sissa TVY ry:n väki on ollut mukana lähes 
koko toimintansa ajan. Samoin Itämeren 
maiden konferenssi on pidetty eri Itäme-
ren maissa viimeisten vuosien aikana ja 
joskus niissäkin yhteyksissä edustajamme 
ovat olleet mukana. EAPN on merkittävä 
järjestö, jonka kokouksissa väkemme on 
käynyt ja Euroopassa on edelleen EAPN-
Fin. Euroopan verkosto saa rahoituksen 
suoraan komissiolta. TVY ry on jäsene-
nä Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen 
vastaisessa verkostossa EAPN ja Suomen 
verkostossa TVY ry:llä on ollut kauan hal-

lituspaikka. Tehtävää hoiti pitkään Maija 
Pulli. Nyt tehtävässä on Sipoon Työttömät 
ry:n toiminnanjohtaja ja TVY ry:n hallituk-
sen jäsen Martin Wickholm. Verkosto on 
pitänyt kokouksiaan Belgiassa, Ranskassa, 
Saksassa, Islannissa ja Ruotsissa eli hyvin 
eri puolilla Eurooppaa. Suomen kannalta 
harmittavaa on, ettei muissa pohjoismais-
sa ole vahvaa EAPN:n verkostoa. 

Tietysti Eurooppalaisen marssin ver-
kosto on kuulunut myös TVY ry:n kuvi-
oon, mutta järjestö on toiminut lähinnä 
Ranskassa. Se on (muuallakin Keski-Eu-
roopassa kaduilla vellova) omasta mieles-
täni lähes ammattimainen mielenosoitus-
ryhmä, jollainen toimintatapa maittemme 
etäisyyksienkään takia ei kuulu meidän 
kuvioon. Ehkäpä onneksemme. Kaikuja 
ryhmästä on kyllä saatu, muistissa lähim-
pänä Göteborgin HVK, jossa pidätyksiä 
oli paljon. Meidänkin porukka taisi tuol-
loin säikähtää ja saada mielenosoituksis-
ta tarpeekseen. Sen jälkeen ei kukaan ole 
ehdottanut, että lähdettäisiin mielenosoi-
tukseen HVK:n ajaksi jonnekin. Ei edes 
Suomen HVK:t enää kiehdo. 

HVK
Helsingissä EU-hallitusten välisen konfe-
renssin aikana joulukuussa 1999 järjestetty 
mielenosoitus Eduskuntatalolla sai aikaan 
varsinaisen ihmetyksen.

MTK suunnitteli samaan aikaan myös 
mielenosoitusta ja kun me olimme ehti-
neet varata Eduskuntatalon edustan mie-
lenosoitusta varten, he pyysivät luvan saa-
da saapua samaan mielenosoitukseen yhtä 
aikaan järjestömme kanssa. Meitä oli ehkä 
300–400 henkilöä ja Maataloustuottajia 
useampi tuhat. Poliisit olivat virittäneet 
mellakka-aidat ison talon suojaksi rappu-
jen eteen. Puheita pidettiin ja mielenosoi-
tusta johti meillä, kuten Murrostorstaina-
kin, Markku Kekäläinen. Poliisiautoja 
oli lukematon määrä. Kaikki meni hyvin, 
mutta sen jälkeen repesi. Oli EU-huippu-
kokouspäivä, Suomen ja EU:n liput liehui-
vat talojen lipputangoissa ja MTK:n linja-
autot oli parkkeerattuna Mannerheimin-
tietä pohjoiseen lähelle Stadionia. Maa-
taloustuottajat kävelivät eduskuntatalol-
ta Stadionille ja osa porukasta vahingoitti 
liehuvia lippuja, osan repivät ihan alaskin. 
Silloin pitkästä aikaa tuli tunne, että mihin 
olimme kätemme iskeneet. Onneksi polii-
sit olivat seuranneet tilannetta ja emme 
joutuneet asiasta vaikeuksiin. 

Täyttymättömien 
työpaikkojen muistokivi
Vuoden 2004 aikana saimme viimeksi laa-
jaa mediahuomiota, kun meidän porukka 
toi ison varsinaissuomalaisen siirtolohka-
reen Helsinkiin. Idean toisena isänä voi-

Pertti Paasio ja eurooppalainen marssi 1997.
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daan pitää Raision pitkäaikaista toimijaa 
Kari Hankaa. Siirtolohkareessa on laat-
ta työttömien sen hetkisestä määrästä. Jo-
kaisesta eduskuntaryhmästä oli paikal-
la edustajat ja mieleen on jäänyt humo-
ristinen harras tunnelma eduskuntatalon 
nurmella. Toteutumattomien toiveiden 
kivi on eduskuntatalon sisäpihalla kan-
sanedustajien silmien alla. Ei unohdu ei. 
Kaikkien näiden mielenosoitusten väliin 
mahtuu budjettiriihen aikaiset tempauk-
set Säätytalon edessä. Ne ovat olleet ihan 
poikkeusta lukuun ottamatta HETY ry:n 
jäsenyhdistyksen järjestämä. Poliisit ovat 
aina olleet ystävällisiä ja ymmärtäväisiä. 
Juttelin yhtenä vuonna järjestyspoliisin 
kanssa senaatintorilla ja tuolloin mediassa 
puhuttiin poliisien työttömyydestä. Nais-
poliisi sanoi: ”Jos en olisi nyt töissä niin tu-
lisin teidän joukkonne”. 

Suojelupoliisin tapaaminen
Toinen kerta, jolloin olen joutunut vaka-
vaan jutteluun suojelupoliisin kanssa, oli 
vuonna 1995 Lapissa. Lapin Työttömien 
yhdistyksillä oli tulossa aluekokous Rova-
niemelle. Jostakin oli suojelupoliisin kor-
viin kantautunut tieto, että meidän väki 
suunnittelee mielenosoitusta Tornioon ja 
sen tehtävänä olisi rajan ylitystien liiken-
teen häirintä. Muutamaa päivää ennen 
aluekokousta minulle tuli puhelu kotiini 

Ivaloon ja henkilö esittäytyi suojelupolii-
sin komissaariksi. Hetken keskusteltuam-
me hän esitti tapaamista ja kerroin oleva-
ni aluekokouspäivänä Rovaniemellä. So-
vimme tapaamista Ravintola Oppipojassa. 
Aluekokous alkoi aamupäivästä ja teim-
me kokouksessa sopimuksen, että tuek-
seni tapaamiseen lähtee Pellon Työttömät 
ry:n puheenjohtaja Anneli Korteniemi. 
Komissaari selvitti meille, että rajan yli-
tystien liikenteen häirintä on kansainvä-
linen selkkaus ja kovin, kovin rangaistava 
teko. Ja tietysti hän ohjeisti meitä asiassa 
muutoinkin. Palasimme Annelin kanssa 
aluekokoukseen ja annoimme raportin ta-
paamisesta. Taisimme marssia, mutta ra-
jan yli autot ajoivat häiriintymättä. Torni-
olaiset olisivat kyllä hommaan ryhtyneet, 
mutta me emme suostuneet. Aika pian tä-
män jälkeen Tornio erosi TVY ry:stä liian 
oikeistolaisen politiikan vuoksi.

Osaava työtön 2009
Yritys siirtyä uuteen aikaan tapahtui. Eri-
lainen ja myös hyvin näyttävä tapahtuma 
järjestettiin Helsingissä Mauno Koivis-
ton aukiolla 28.–29.4.2009. Tapahtumaan 
osallistui yhdistyksiä Varsinais-Suomesta, 
Kaakkois-Suomesta ja Pirkanmaalta. Ta-
pahtumassa oli esillä ja myytävänäkin tai-
detta, käsitöitä ja syötävää. Tapahtumaa 
oli tarkoitus jatkaa seuraavana vuonna, 

mutta emme yrittäjien estelyn vuoksi saa-
neet aukiota enää käyttöömme. 

Kesäreissuja
Kuten sanotaan matkailu avartaa. Alku-
aikoina TVY ry:kin järjesti ryhmämatkoja 
Tallinnaan. Mutta toimintamme laajene-
minen aiheutti sen, että matkatoimisto-
työ on jätetty selkeästi vähemmälle ja ei-
hän se suoraan kuulukaan toimistomme 
tehtäviin. Samaan aikaan jäsenyhdistyk-
set ovat järjestäneet omia matkojaan omil-
le jäsenilleen ja järjestävät edelleen. Mutta 
siihen TVY ry:n toimiston panosta ei tar-
vita. Parikin kertaa porukkamme on ollut 
kesäryhmämatkalla Etelä-Virossa ja ker-
ran Saarenmaalla.

Työttömien verkostollemme on suun-
nitellut syksyksi käyntiä Hollantiin sekä 
yöpyistä laivalla Ihmisarvofoorumin yh-
teydessä. Kun tuntee oman historiansa, 
niin voi paremmin suunnitella tulevaa. 
Kesäpäiviä olemme viettäneet useimmiten 
kotimaassa.

Kokosi lehdistä ja muistista 
Lea Karjalainen

Väistyvä puheenjohtaja Mikko Immonen jättämässä jäähyväisiä TVY:n hallituksen kokouksessa Jyväskylässä 2/1995.
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Kehysriihi istui samalla viikol-
la (viikko 12) kuin oli Kuopios-
sa TVY ry:n vuosikokous. Vali-
tettavasti hallinto ja kokousväki 

ei pysynyt ihan ajan tasalla, sillä keski-
tyimme omaan seminaariin. Mitä aja-
tuksia Kehysriihen päätökset herättävät 
TVY ry:n hallituksen ja jäsenyhdistysten 
väessä?

Mitä on tulossa? Työttömyysturvaan 
vuodesta 2014 alkaen:

Ansioturvalle pääsy 
helpottuu
Työssäoloehto palaa 6 kuukauteen ny-
kyisen 8 kuukauden sijasta. Tätä olem-
me vaatineet tai oikeastaan jo lopetta-
neet vaatimasta, koska asiaa ei olla otet-
tu vuosiin enää kuuleviin korviin. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuo-
den palkkatuelle palkatut saavat vuoden 
aikana työssäoloehdon täyteen ja näin 
pääsy ansioturvalle helpottuu. Vuoden 
2014 alusta meidän pitää huolehtia, että 
ihmiset liittyvät liiton työttömyyskas-
saan palkkatukisuhteen alkaessa.

Aktiiviajan päivärahan 
ehdot selkiytyvät
Aktiiviajan (koulutus, työllistämistoi-
met) päiväraha paranee ja sen ehdot sel-
kiytyvät. Muutosturvan aktiiviosa mak-
setaan jatkossa kaikille aktiivisille työt-
tömille, mikä on ihan selvästi kannusta-
va ja motivoiva asia. Lisäksi hallituksen 
rakennepoliittisessa ulostulossa sanot-
tiin, että nämä aktivoivat korotusosat 
ovat – kuten ylläpitokorvaus – ensisijai-

sia etuuksia ilman, että niitä katsotaan 
toimeentulotuessa tuloksi.

Pitkän työhistoria (20 v.) jälkeen ir-
tisanottujen päiväraha paranee työttö-
myyden alussa (ei summia). 

Rakenteelliset muutokset
Yli kolmen vuoden työhistorialla ansio-
päivärahan kesto on enimmillään 500 
päivää, ellei kieltäydy aktiivitoimenpi-
teistä. 

Aktiivitoimenpiteistä kieltäytyvän 
päivärahan kesto on 400 päivää. Käsitän 
niin, että tässä tapauksessa on kysymys 
niistä, joilla on siis yli kolmen vuoden 
työhistoria.

Alle kolmen vuoden työhistorialla 
päivärahan kesto on enimmillään 400 
päivää tai aktiivitoimista kieltäytyvillä 
300 päivää.

Lisäpäivien (ns. eläkeputki) ikära-
ja nousee yhdellä vuodella 1957 ja sitä 
myöhemmin syntyneillä. 60 vuotta täyt-
täneellä on oikeus aktiivitoimenpitei-
siin, jotka uusivat päivärahaoikeuden 
vanhalla päivärahan tasolla. 

Työmarkkinatuen tarveharkinta 
puolison tulojen osalta poistuu. Uudis-
tus astuu voimaan vuoden 2013 alusta. 

Aikuisten kotona asuvien nuorten 
osalta tarveharkinta säilyy. Samassa ta-
lou-dessa asuvien vanhempien tulot siis 
vaikuttavat jatkossakin nuorten työ-
markkinatuen määrään.

Syrjäseutujen ongelma
”Minua mietityttää tuo aktiivitoimen-
pide, että miten se täällä meidän alu-
eella toimii, kun työtä ei saa joka nur-

kan takaa. Itse olen hyvä esimerkki, mi-
ten tämä toimii Lapin perukoilla. Olen 
työhaluinen ja olen ollut vajaakuntoisen 
paperilla 9 vuotta. Sen aikana olin ensin 
2 kuukautta  työelämävalmennukses-
sa ja sitten työttömänä 1 ½ v. Seuraavat 
työjaksot kestivät 2 ½ vuotta eri pätkissä 
palkkatuella ja nyt taas työtön.

Uudelleen kouluttautumista eivät 
lääkärit suosittele terveydellisistä syistä 
ja palkkatukea ei saa, koska ei saa muu-
takaan työtä. Jos ajattelen meitä kaik-
kia Inarin kunnan työttömiä, niin sa-
manlaisia ihmisiä kuin minä on tammi-
kuussa 2012 Inarissa 51 ja muutoin vielä 
pitkäaikaistyöttömiä (tammikuussa 
2012) Inarissa 74 ihmistä. Kuinka hei-
dän käy?

Ainoa hyvä asia omalta ja monen 
muunkin naisen kannalta on, kun puo-
lison tulojen vaikutus loppuu. Minun 
mielestä tämä on aina ollut vääryys. Ei-
hän se puolison vika ole, jos toinen ei saa 
töitä.

Nuorille pitäisi saada alueelle sel-
laista koulutusta lisää, mikä liittyy alu-
een työtarjontaan ja tukea heitä enem-
män sille tielle. Kaikkien vanhempien 
toive on, että omat nuoret jäisivät omalle 
kotiseudulle työhön. Kuka ne työt täällä 
sitten tekee, kun nyt työssä oleva suku-
polvi siirtyy eläkkeelle?

Palkkatuesta pitäisi saada jatkossa 
pitempikestoista. Jos henkilö on moti-
voitunut ja löytänyt itselleen esimer-
kiksi vajaakuntoisena sellaisen työn jo-
hon pystyy, niin sitä ei saisi häneltä ot-
taa pois.”

Inarijärven rannalta 
Elisa Ruotsalainen, 

TVY ry:n hallituksen jäsen, Lappi

Kehysriihen vaikutukset 
työttömien elämään

Hyviä asioita kehysriihessä, vaik-
kakin aika hitaasti tulevat käy-
täntöön, sillä ansioturvalle pää-
sy helpottuu vasta vuonna 2014. 

Samoin kuin Elisa kirjoitti, olisi tärkeää, 
että palkkatukitöiden lisääminen pitkit-
täisi myös työn kestoa. Minusta pyrkimys 
tulisi olla minimissä kaksi vuotta. Tänä 
aikana ihmiset pystyisivät edes vähän 
suunnittelemaan elämäänsä eteenpäin. 

Vähän skeptisesti suhtaudun siihen, 
että ylläpitokorvausta ei katsota tulok-
si. Ihan hyvä uudistus sinänsä, jos toimii 
käytännössä. Onhan toimeentulotuen 
raja jo nyt kovin tiukka. Peruspäivärahan 
ja työmarkkinatuen korotus vaikuttaa 
tällä hetkellä siten, ettei toimeentulotu-
kea aina myönnetä. Se voi olla myös mini-
maalinen, vaikka kuukaudessa maksettu 
nettotulo jää vähän alle 500 euron. 

Toimeentulotuen perusosa on 461,05 
euroa, jolla täytyy kattaa ravintomenot, 
vaatemenot, pienet terveydenhuoltome-
not, henkilökohtaisen ja kodin puhtau-
den menot, paikallisliikenteen maksut, 
lehtitilaukset, televisiolupa, puhelimen-
käyttö ja vielä harrastus- ja virkistystoi-
minta. 

Perusosan lisäksi toimeentulotukea 
annetaan vuokraan tai vastikkeeseen, 
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Budjettikehysriihen 
päätöksiä, näkökulmana 
työn ja sosiaaliturvan 
yhteensovitus
Hallitus päätti budjettikehyspäätösten 
yhteydessä aloittaa ensi vuonna kokei-
lun, jossa pitkäaikaistyötön, ottaessaan 
vastaan työtä, säilyttää oikeuden yhden 
kuukauden työmarkkinatukeen palk-
kajakson alkaessa. Työhön meno ei siis 
leikkaa työttömyysetuutta välittömästi. 
Pitää kuitenkin huomioida, että tämä 
tulee koskemaan vain niitä henkilöitä, 
joiden työttömyys on kestänyt yhtäjak-
soisesti vähintään 12 kuukautta. Oikeus 
ko. etuuteen tullee uusiutumaan jälleen 
12 kuukauden työttömyyden jälkeen. 
Kokeilu jatkuu vuoteen 2015 asti. Silti 
meille jää vielä lukuisia muita päällek-
käisten tukien aiheuttamia byrokratia-
loukkuja, jotka voivat estää lyhytaikai-
sen työn vastaanottamisen.

Kehysriihen esityksen mukaan asu-
mistuen tarkistusjaksoa pidennetään 
kokeiluluontoisesti kuuteen kuukau-
teen. Tässäkin on kuitenkin huomioi-
tava vallitsevat reunaehdot, mm. se että 
työttömyyden on pitänyt olla yhtäjak-
soista eli edes yhtä sairauslomapäivää tai 
työpäivää ei saa sisältyä tarkasteltavaan 
työttömyysjaksoon. Toivoa vain sopii, 
että tämä kokeilu vähentää ikäviä asu-
mistuen takaisinperimisiä.

Työmarkkinatuen tarveharkinta 
puolison tulojen osalta poistuu vuoden 
2013 alusta alkaen. Toivottavasti tämä 
muutos madaltaa työllistymiskynnys-
tä. Ainakin sen olettaisi vähentävän per-
heiden köyhyyttä sekä tukevan ihmis-
ten itsenäistymistä. On kuitenkin huo-

mioitava, että aikuisten kotona asuvien 
nuorten osalta työmarkkinatuen tarve-
harkinta säilyy edelleen. Samassa talou-
dessa asuvien vanhempien tulot siis vai-
kuttavat jatkossakin nuoren työmark-
kinatuen saantiin. Tästä johtuen useat 
nuoret muuttavat pois kotoa saadakseen 
ko. etuuden. Loppujen lopuksi tällainen 
vaihtoehto tulee erilaisten tukimuoto-
jen myötä yhteiskunnalle vieläkin kal-
liimmaksi kuin se, että nuorella olisi oi-
keus työmarkkinatukeen asuessaan van-
hempiensa taloudessa. Suomen kaltai-
sessa sivistysvaltiossa jokaisella pitäisi 
olla oikeus perustuslainkin lupaamaan, 
omaan henkilökohtaiseen sosiaalitur-
vaan, johon muiden palkkatulot eivät 
vaikuta.

Edellisten lisäksi luvataan selvittää 
mahdollisuus ottaa käyttöön työttömän 
verokortti, jonka tavoitteena on lisätä 
työstä käteen jäävää tuloa ja vähentää 
työstä aiheutuvaa tukien takaisinperin-
tää.

Helpottuko 
ansioturvalle pääsy?
Ammattiliiton jäsenten saama ansiosi-
donnainen työttömyysetuus tuo talou-
dellista turvaa mahdollisen työttömyy-
den koittaessa. Tällä hetkellä oikeus an-
siosidonnaiseen etuuteen kestää 500 
päivää, mutta tätä etuutta ollaan kaven-
tamassa.

Esityksen mukaan yli kolmen vuo-
den työhistorian omaavalla henkilöllä 
ansiopäivärahan kesto on enimmillään 
500 päivää, ellei hän kieltäydy aktiivitoi-
menpiteistä. Aktiivitoimenpiteistä kiel-
täytyvän henkilön päivärahaoikeus ku-

tistuu 400 päivään. Alle kolmen vuoden 
työhistorian omaavalla henkilöllä päi-
värahan kestoksi esitetään enimmillään 
400 päivää ja edelleen aktiivitoimista 
kieltäytyvän henkilön päivärahaoikeut-
ta nipistetään 300 päivään.

Myös työssäoloehdon täyttymi-
sen ehto laskee nykyisestä kahdeksasta 
kuukaudesta kuuteen kuukauteen. He-
rää vaan kysymys; kenelle tästä työssä-
oloehdon nopeammasta täyttymisestä 
aiheutuvat kustannukset lopulta lankea-
vat? Työttömyyskassoille ja sitä myöden 
mahdollisesti nousevina ammattiliitto-
jen jäsenmaksuina kassojen jäsenille?

Esityksen mukaan te-toimiston asi-
akkaan aktiiviajan, siis koulutuksen ja 
työllistämistoimien aikainen päiväraha 
kohenee. Näiden tukien ehtoja on myös 
päätetty selkiyttää, mm. siltä osin, että 
muutosturvan aktiiviosa maksetaan jat-
kossa kaikille aktiivisille työttömille. 
Nämä tulee nähdä kannustavina ja mo-
tivoivina tekijöinä, vaikkakaan nousun 
euromääristä ei vielä ole mitään tietoa 
eikä myöskään siitä, onko nousulla oi-
keasti vaikutusta aktivoidun henkilön 
ostokykyyn tai mahdollisesti muihin 
hänen saamiinsa etuuksiin ja tukiinsa 
leikkaavasti.

Yli kahdenkymmenen vuoden työ-
historian omaavien irtisanottujen hen-
kilöiden päivärahaan on tulossa korotus, 
mutta siitäkään ei vielä ole saatavissa eu-
romääräisiä summia. Toisaalta nämä pit-
kän työhistorian omaavat henkilöt ovat 
todennäköisesti jo asuntolainansa mak-
saneet ja heidän lapsensa ovat jo isoja. 

Kehysriihestä asioita kokosi 
puheenjohtaja Lea Karjalainen

vesimaksuun, lämmitykseen, sähkölas-
kuun, kotivakuutukseen ja vähän suu-
rempiin terveydenhuoltomenoihin. 

Hyvä on myös muistaa, että asumis-
tuki luetaan tuloksi toimeentulotukea 
haettaessa ja, että vuokraa, jos se ylittää 
toimeentulotuen normit, ei huomioida 
täysimääräisenä. Kun miettii tätä kaik-
kea ja mitä se maksaa, niin yksilön ja yh-
teiskunnan kannalta voisi luulla, että työ-

paikkojen luominen, palkkatukitöiden li-
sääminen ja esim. avustavien tehtävien li-
sääminen niin, että työn ohessa saisi kou-
lutuksen, olisi parempi vaihtoehto kuin 
ihmisten pitäminen köyhyyden rajamail-
la. Verotuloja tarvitaan ja tätäkin taustaa 
vasten työ voittaa aina työttömyyden.

Millainen eläke meillä ikuisilla pät-
kätyöläisillä, aktivointitoimenpitei-
den kohteilla ja harjoittelijoilla, työelä-

mään valmennettavilla (aikuisilla, per-
heellisillä) tulee olemaan? Töitä ja palk-
kapäivä ihmisille. Sitä me tarvitsemme! 

Paula Mehto, TVY ry:n hallitus, 
Pohjois-Savo (uusi hall. jäsen)

Jatkuu seuraavalla sivulla >>>
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Nuorten perheiden perustamista ja 
toimeentuloedellytyksiä nämä 40+ 
-vuotiaille suunnatut toimenpide-
ratkaisut eivät siis tue mitenkään.

Lisäpäivien eli ns. eläkeputken 
ikäraja nousee yhdellä vuodella, ja 
jatkossa myös 60 vuotta täyttäneel-
lä on oikeus aktiivitoimenpiteisiin, 
jotka uusivat päivärahaoikeuden ai-
emman päivärahan tasolla.

Nuorten yhteiskuntatakuun to-
teuttamiseen alle 30-vuotiaille on 
varattava riittävät resurssit sekä taat-
tava riittävän laaja ja monipuolinen 
koulutustarjonta, jotta takuu toteu-
tuu. Tässä yhteydessä tarvitaan lisää 
keskustelua tulevaisuuden osaamis-
tarpeista: sosiaalisista taidoista, kie-
litaidosta ym. ”pehmeistä taidoista”, 
ja siitä mihin katosivat yhteiskunta-
oppi ja kansalaistaito. Näillä oppiai-
neilla nuorille on kautta aikain ope-
tettu, miten yhteiskunta toimii ja 
miten ihminen itse voi vaikuttaa yh-
teiskunnan toimivuuteen. Toisaalta 
täytyy pitää mielessä, että nuorten 
yhteiskuntatakuuseen siirrettävät 
varat eivät saa heikentää aikuisten 
työttömien mahdollisuuksia osal-
listua työvoimapoliittisiin toimen-
piteisiin.

Lisäksi kehysriihessä on esitetty 
erilaisia yhteisiä varhaisen tuen toi-
mia liittyen terveydenhuoltoon ja 
viranomaisyhteyksiin. Työttömien 
terveystarkastukset eivät kyllä vie-
läkään toteudu lain määrittelemällä 
tavalla, joten lisätoimia ja lisäresurs-
seja tarvitaan asian kuntoon saatta-
miseksi.

Näiden lisäksi on luvattu selvit-
tää osatyökyvyttömyyseläkettä ja 
työeläkekuntoutusta koskevan ikä-
rajan nostamista. Osa-aikaeläkkeen 
ikärajoja on päätetty nostaa yhdellä 
vuodella ja varhennettu vanhuuselä-
ke on päätetty poistaa vuodesta 2014 
alkaen. Nämä kaikki näyttäytyvät 
loogisena jatkeena työurien piden-
tämiskeskusteluun, kunhan ei vain 
unohdeta, että ensin tarvittaisiin 
niitä uria joita pidentää!

Eija Tuohimaa, Toiminnanjohtaja 
Jyvässeudun Työttömät ry 

TVY ry:n hall. jäsen, Keski-Suomi 
(uusi hall. jäsen)

<<< Jatkoa edelliseltä sivulta

A-studio (9.3.2012): Streamin teemana 
oli paskaduuni, ”miksi paskaduuni ei 
kelpaa köyhälle?” Näin syyllistämällä, 
leimaamalla ja yleistämällä sormi 
osoittaa köyhiin ja pienituloisiin. 
Homoja, pakolaisia ja maahanmuuttajia 
koskeva syrjintä ja suvaitsemattomuus 
ovat yleisesti tuomittuja ilmiöitä. Yhtä 
paljon – ja joskus enemmänkin – lokaa 
niskaansa saavat köyhät ja pienituloiset. 

Myös monella korkeasti kou-
lutetulla on mielipide pas-
kaduunista. Heille se on työ, 
joka ei vastaa saatua koulu-

tusta.  Yksi motiiveista akateemisen lop-
pututkinnon suorittamiselle voikin olla 
hyvä palkka ja siisti sisätyö, eivätkä silloin 
muunlaiset hommat kiinnosta. Eivät siis 
pelkästään köyhät puhu paskaduuneista. 

Mielestäni paskaduunia ei olekaan, 
silloin kun työstä maksetaan korvaus, jolla 
pystyy elämään normaalia hyvinvointival-
tion kansalaisilleen tarjoamaa arkea ilman 
”tukiaisia”. ”Normaali” elämä ei tarkoita 
ylellisyyksiä vaan sitä, että laskut tulevat 
maksettua, kaupasta voi ostaa terveellistä 
ruokaa ja vaatteet voi halutessaan hank-
kia muualtakin kuin kirpputorilta. Riittä-
vä tulotaso antaa myös mahdollisuuden 
tehdä valintoja ja mahdollistaa säästämi-
sen ”pahan päivän varalle”. 

Paskaduunia ei olekaan silloin, kun 
työtä ja työntekijää arvostetaan, eikä hä-
nen fyysistä ja/tai henkistä voimavaraansa 
kuluteta loppuun. 

Paskaduunia ei olekaan, jos työ on 
mielekästä ja sillä on päämäärä.

Paskaduunia ei olekaan silloin, kun 
sitä ei teetätetä ilman asianmukaista kor-
vausta. Eläkkeen tulee karttua, ja työn tu-
lee olla tarpeeksi pitkäkestoista niin, että 
ihmiset pystyvät suunnittelemaan elä-
määnsä eteenpäin.

Paskaduunia voivat olla myös jatkuvat 
työharjoittelujaksot ja työelämänvalmen-
nukset. Nämä ovat mielekkäitä vaihto-
ehtoja vasta työelämään mukaan tulleille 
nuorille, ei aikuisille tai perheellisille.

Päättäjien tulee uusilla toimenpiteil-
lä poistaa paskaduunit. Päämääränä täys-
työllisyys, joka käytännössä tarkoittaa 
noin 4 %:n työttömyysastetta. Onko kos-
kaan tutkittu, paljonko maksaisi erilaisin 
keinoin toteutettu täystyöllisyys verrattu-
na työttömyydestä, pitkäaikaistyöttömyy-
destä ja syrjäytymisestä yhteiskunnalle ai-
heutuneisiin kuluihin?  Mielestäni tällai-
nen tutkimus olisi syytä tehdä.

Paula Mehto, 
TVY ry:n hallituksen jäsen, Kuopio

Paskaduuni

Tulevaisuuden kasvualat ja ammatit? 

Täältä eivät työt lopu! 
Mitä haluatte opiskella?

Avautuvat työpaikat vuoteen 2020  työpaikkaa
Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat  4750 
Kauppiaat ja myyjät  4490 
Opettajat ja opetusalan asiantuntijat 3960
Sairaanhoitajat ja muut terv.huol. asiantuntijat 3660 
Perus- ja lähihoitajat  2860
Siivoustyöntekijät 2710
Rakennustyöntekijät 2590
Metallityöntekijät 2550
Maaliikenne työntekijät ja yrittäjät 2360
Kaupanalan johtajat ja asiantuntijat 2270
Humanistit sekä taloudenalan asiantuntijat 2110
Koneasentajat  1980
Tietotekniikan johtajat ja asiantuntijat 1890
Ravitsemusalan työntekijät  1700
Taloushallinnon toimistotyöntekijät 1600
Maatalous- ja puutarhatyöntekijät 1540 O
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Lukijan palsta

Kuka olen
Olen syntynyt 1957. Olen ollut erilaisten 
työttömyystoimenpiteiden kanssa teke-
misissä lähes koko työaikaisen historiani, 
eli noin 30 vuotta. On ollut työttömyyttä, 
koulutusta (työttömyyskursseja), valtion 
työllistämistukea (ennen yhdistelmätu-
kea), yhdistelmätukea, nykyistä palkkatu-
kea, vajaakuntoisen työllistämistuen pii-
riin kuuluvaa työllistämistä ja tällä hetkel-
lä olen työkokeilussa, josta on taas mah-
dollisuus joko työelämänvalmennukseen, 
palkkatukeen, vajaakuntoisen työllistä-
mistukeen tai työttömyyteen. Historiaani 
kuuluu myös ns. aktiivitoimisuus kolman-
nen sektorin alueella, mm. Kajaanin työt-
tömien yhdistyksessä ja Nakertaja-Het-
teenmäen kyläyhdistyksessä.

 

Miksi otan kantaa
Olen aikoinani toiminut ns. ”aktiivi” työt-
tömien parissa. Olen yrittänyt ja yrittä-
mästä vielä yrittänyt vaikuttaa työttömi-
en etuuksien säilyttämisen puolesta, kos-
ka Kajaanissa tai Kainuussa tuskin tullaan 
näkemään paljon odotettua täystyöllisyyt-
tä ainakaan lähihistoriassa.

TVY:n puheenjohtaja Lea Karjalai-
sen kanssa olemme olleet kanssakäymi-
sissä nykyaikaan kuuluvan sähköisen vies-
tinnän kautta, syytä tähän voin vain et-
siä peiliin katsomalla. Hän pyysi minulta 
kannanottoani, kiitos Lea.

Lähinnä sydäntäni on kuitenkin tänä 
päivänä vanhukset tai paremminkin sa-
nottuna ikkääntyneet. Heistä kerään voi-
mavarani, että jaksan tämän päivän ja vielä 
huomiseen, huomiseen, huomiseen.

 

Työttömien 
aktiivitoimenpiteistä
Pala historiaa
Vuoden 1995 eduskuntavaaleista valituista 
edustajista leivottiin hallitus, jossa olivat 
mukana mm. ”työväenliikkeen” puolueis-
ta Vasemmistoliitto ja SDP.

Oulun vaalipiiristä, johon itse kuulun 
Kajaanilaisena, valittiin hallitukseen mm. 
työministeri Liisa Jaakonsaari ja II so-
siaali- ja terveysministeri Terttu Huttu, 
myöhemmin Huttu-Juntunen.

Kyseisellä hallituskaudella työministe-
ri Liisa Jaakonsaari toi esille ns. yhdistel-
mätukityön, joka korvasi silloisen valtion 
työllistämistukityön.

Yhdistelmätuessa työnantajaksi leivot-
tiin lähinnä kolmannen sektorin järjestöt 
valtion sijaan. Kolmannelle sektorille tuo-
tiin ns. yritysvastuu pitkäaikaistyöttömis-
tä. Työttömän piti olla työmarkkinatukioi-
keutettu, eli takana 500 päivää työttömyyt-

tä. Liiton päivärahalla ja peruspäivärahal-
la olevilla ei ollut yhdistelmätukioikeutta. 
Palkkaus työmarkkinatuki + palkkatuki = 
yhdistelmätukipalkka. Työssäoloehto nos-
tettiin 64 viikkoon. Yhdistelmätukityössä 
työssäoloehto karttui ½ tehdystä työajasta 
eli vuoden työjaksosta 6 kk.

II Sosiaali- ja terveysministeri Huttu-
Juntunen toi hallituskaudella perusturvan 
toimeentuloturvaan ns. asumismenojen 
omavastuuosuuden 7 %:a. Tämä tarkoitti 
lähinnä sitä, että perusturvan varassa ole-
vien etuuden määrän ratkaisi asumisme-
nojen (vuokran) määrä. Tämä laittoi köy-
histä köyhimmät, eli toimeentuloturvan 
varassa olevat eriarvoiseen asemaan.

 

Takaisin tähän päivään
Nykyisessä hallituksessa on mukana mm. 
”työväenliikkeen” puolueista Vasemmis-
to ja SDP, kuten olivat 1995–1999 hallituk-
sessa. Taas ollaan ”kurittamassa” kehysrii-
hessä tuotujen esitysten pohjalta köyhis-
tä köyhimpiä aktiivitoimien osalta. On-
han siinä jotain hyvääkin, mutta kun paha 
voittaa hyvän, niin rangaistushan silloin 
on kysymyksessä.

 

Aktiivitoiminen vai 
aktiivitoimimaton 
työttömyys
Kun sain tiedon, että meidät työttömät ja-
otellaan kasteihin: aktiivi työtön vai vä-
hemmän aktiivinen työtön, olin vähän ih-
meissäni. Olenkohan käsittänyt asian oi-
kein, että vähemmän aktiivinen työtön 
työllistetään nopeammin kuin aktiivinen 
työtön.

Alle kolmen vuoden työhistorialla päi-
värahan kesto on enimmillään 400 päivää. 
Aktiivitoimista kieltäytyvien päivärahan 
kesto on 300 päivää (alle kolme vuotta työ-
historiaa).

Siis jos henkilö makoilee kotonaan 
sohvalla sohvaperunana ja on muutenkin 
vähemmän aktiivinen työllistämistoimis-
sa, hänet palkitaan siitä 300:n työttömyys-
päivän jälkeen palkkatukityöllä. Kun taas 
henkilö, joka osallistuu aktiivisesti työl-
listämistoimiin, hän saa rangaistukseksi 
100:n päivän lisän työttömyyteen, eli hän 
on oikeutettu 400:n työttömyyspäivän jäl-
keen palkkatukityöhön.

Kuka määrittelee alle kolme vuotta 
työmarkkinoilla olleen henkilön aktiivi-
suuden tuleviin työllistämistoimiin työt-
tömyyden alkaessa, jolloin hänelle lange-
tetaan joko 300 tai 400 päivää peruspäivä-
rahaa tai ansioon sidottua päivärahaa, jon-
ka jälkeen hän on oikeutettu työmarkkina-
tukeen ja oikeudet osallistua mahdolliseen 
palkkatukeen? Miten tämä jaottelu aktii-
visiin ja vähemmän aktiivisiin tehdään?

Yli kolmen vuoden työhistorialla an-
siopäivärahan kesto on enimmillään 500 
päivää, ellei kieltäydy aktiivitoimenpiteis-
tä.

Mitähän tuumivat tähän tasa-arvo-
valtuutetut. Itse näen tässä kyllä kaikkea 
muuta kuin tasa-arvoa. Ihmisten jakamis-
ta työhistoriansa mukaan ollaan kaukana 
tasa-arvopolitiikasta. 

Olen itse syntynyt 1957, joten kuulun 
sarjaan: lisäpäivien (ns. eläkeputki) ikäraja 
nousee yhdellä vuodella 1957 ja sitä myö-
hemmin syntyneillä. 60 vuotta täyttäneel-
lä on oikeus aktiivitoimenpiteisiin, jotka 
uusivat päivärahaoikeuden vanhalla päi-
värahan tasolla.

Siis lisää hiekkaa rattaisiin ja lisää työt-
tömyystoimia, esim. koulutuksen muo-
dossa, ellei työmarkkinat ota enää vastaan 
tarpeeksi sairasta työtöntä.

Työmarkkinatuen tarveharkinta puoli-
son tulojen osalta poistuu. Uudistus astuu 
voimaan vuoden 2013 alusta.

Tämä on hyvä asia. Turha on rangais-
ta koko perhettä, jos henkilö on työmark-
kinoiden ulkopuolella eli työttömänä tah-
dostaan riippumatta.

 

Yhteenveto
 Ollaanko menossa meidän Armaassa 
Suomenmaassamme siihen politiikkaan, 
että eriarvoistetaan työttömät heidän työ-
historiansa sekä aktiivinsa mukaan riippu-
matta siitä, mihin työmarkkinat tässä val-
tiossa menevät? Ikään kuin meidät työt-
tömät syyllistettäisiin herrojen tekojensa 
johdosta.

Kaikesta huolimatta toivon teille hyvät 
työttömät ja heihin rinnastettavat työllis-
tämistoimiin ja –koulutuksiin osallistuvil-
le kaikkea hyvää kevään ja kesän ja syksyn 
ja talven jatkoa.

 
Risto Kemppainen

Kajaani



EU-alueella työttömyys kipusi 
maaliskuussa uuteen ennätykseen. 
Eurostatin tilaston mukaan 
työttömyysaste oli 10,2 %. EU-maissa 
työttömiä oli yhteensä 24,8 miljoonaa. 
Suomessa oli työllisyyskatsauksen 
(3/2012) mukaan 246 100 työtöntä. 
Työttömyyden lasku on pysähtynyt ja 
pitkäaikaistyöttömyys pahentunut. 
Mitä voitaisiin tehdä tilanteessa, jossa 
rahat eivät tunnu riittävän mihinkään ja 
euroalue saattaa sukeltaa pohjamutiin? 
Yksi mahdollisuus on antaa enemmän 
liikkumatilaa ruohonjuuritasolle turhan 
sääntelyn sijaan. 

Sosiaaliselle 
yritystoiminnalle uusi 
perusta
Suomessa sosiaaliset yritykset ovat jääneet 
merkitykseltään vähäiseksi. Ylikorostunut 
mahdollisten kilpailuvääristymien vahti-
minen johti siihen, että sosiaaliset yrityk-
set eivät saaneet erityistä elintilaa. Ne ha-
luttiin pakottaa tavallisten yritysten muot-
tiin. 

Lainsäädännön lähtökohdaksi olisi 
pitänyt ottaa Irlannin malli, jossa sosiaa-
liset yritykset ovat rajoitettuja osakeyhti-
öitä. Niiden tuottama voitto tulee käyttää 
yrityksen perustehtävän toteuttamiseen 
eli työttömien työllistämiseen. Usein yri-
tysten hallituksessa istuu eläköityneitä 
yritysjohtajia, jotka ovat halunneet antaa 
varsinaisen työuran jälkeen osaamisen-
sa yhteiseksi hyväksi. Saman hallituspöy-
dän ympärillä istuvat virkakoneiston, työ-
markkinajärjestöjen ja kolmannen sekto-
rin edustajat. 

Mikäli sosiaalisten yritysten juridisek-
si muodoksi otettaisiin rajoitettu osake-
yhtiö, se mahdollistaisi myös kilpailulain-
säädännön joustavamman tulkinnan. EY-
tuomioistuimessa on hyväksytty menet-
tely, jossa sosiaalinen yritys on ohittanut 
halvimman tarjouksen juuri siitä syystä, 
että sillä on erityinen sosiaalinen tehtävä. 

Kolmannelle    
sektorille elintilaa
Viime eduskuntakaudella tiukennettiin 
kolmannen sektorin työllistämismahdol-
lisuuksia käsittämättömällä tavalla. Perus-
teluna käytettiin – useimmiten kuviteltu-
ja – kilpailuvääristymiä. Ensin kolmannen 
sektorin organisaatiot houkuteltiin kan-
tamaan vastuuta vaikeimmin työllistyvi-
en ryhmästä ja kun he vastasivat huutoon, 
matto vedettiin alta. 

Kun hallituksen esitys oli eduskunnan 
käsittelyssä, tein tanskalaisen europar-
lamentaarikko Sören Bo Söndergaardin 
kautta kirjallisen kysymyksen kilpailuko-
missaarille. Halusin selvittää, mennään-
kö tässäkin asiassa EU-peikon selän taak-
se piiloon. Valitettavasti mentiin. Kilpai-
lukomissaari Neelie Kroes vastasi, että sii-
nä tapauksessa, jos julkisen sektorin tuki 
vaikuttaa valtioiden väliseen kauppaan, 
tukea voidaan rajoittaa tai evätä se koko-

naan. En ymmärrä vieläkään, kuinka esi-
merkiksi työttömien yhdistysten toiminta 
vaikuttaa valtioiden väliseen kauppaan?! 

Asetan toivoni työministeri Lauri Iha-
laiseen, että hän mahdollisimman pian 
tutkii mahdollisuudet palata polkua taak-
sepäin ja mahdollistaa kolmannen sekto-
rin joustavampi tukityöllistäminen. EU ei 
siinä työssä ole esteenä, ei ole, ei!

Aitoon nuorten 
yhteiskuntatakuuseen
Aikoinaan jokaiselle työttömälle taattiin 
määräaikainen tukityö, kun työttömyyt-
tä oli kestänyt tietyn aikaa. Järjestelmä oli 
kallis, mutta se piti jokaisen työttömän 
jollain lailla työelämässä ja leivän syrjäs-
sä kiinni. 

Edes nuorten yhteiskuntatakuu ei ny-
kyisellään takaa sitä kaikkein oleellisinta 
eli työtä. Nuorten kohdalla voitaisiin pa-
lata ajassa taaksepäin ja turvata yksityisen, 
julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöl-
lä ammattiin valmistuvalle nuorelle se en-
simmäinen, oikea työpaikka, jos sitä muu-
ten ei löydy. 

Nuori pääsisi näyttämään koulutuksen 
jälkeen itseään työmarkkinoille. Vaikka 
tukityö olisi määräaikainen, se olisi työtä 
oikeassa työsuhteessa asianmukaisin eh-
doin. Nuori kartuttaisi työkokemustaan ja 
osaamistaan. Samalla itseluottamus kas-
vaisi ja nuori turvaisi toimeentulonsa am-
mattiin valmistumisen jälkeen. Hän voisi 
myös rauhassa katsoa, löytyykö kotiseu-
dulta pysyvämpää leipäpuuta. Nythän lii-
an moni nuori joutuu lähtemään muualle 
metsästämään sitä ensimmäistä työpaik-
kaa. 

Aitoa nuorten yhteiskuntatakuuta 
tai paremminkin työllistämistakuuta voi 
moittia kalliiksi järjestelmäksi. Sitä se voi 
olla, mutta vielä kalliimmaksi tulee se, jos 
nuori ei koskaan pääse kiinnittymään työ-
markkinoille. 

Markus Mustajärvi
kansanedustaja (vr)

Pienellä rahalla –    
vähemmällä byrokratialla

Kolumni Markus Mustajärvi
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Lukemisen helpottamiseksi olen 
poiminut tästä valtioneuvoston 
paperista työttömien ja 
työttömyysturvan näkökulmasta 
oleellisemmat asiat. Löydätte 
asiakirjan kokonaisuudessaan 
hakukoneella. Aktiivista 
kansalaisuutta toivoen:  
pj. Karjalainen

Lähde: OECD/19.5.2011/VM/KO/UL/ 
20763.xls

Kasvua, työllisyyttä   
ja hyvinvointia
Hallituksen talouspolitiikan keskeisenä 
tavoitteena on luoda kasvua, työllisyyttä 
ja hyvinvointia. Tämän saavuttamiseksi 
talouden kasvupotentiaalia vahvistetaan 
kestävällä tavalla. Tämä vaatii työllisyysas-
teen nostamista ja riittävän ammattitaitoi-
sen työvoiman tarjonnan vahvistamista.

Suomen kestävyysvajeen ydinkysymys 
on liian alhainen työllisyysaste ja heikke-
nevä huoltosuhde. Työllisyysaste on meil-
lä pohjoismaisittain erityisen alhaisella ta-
solla alle 25-vuotiaiden, 30–45-vuotiaiden 
naisten ja yli 55-vuotiaiden ryhmissä. Hal-
litus pitää välttämättömänä saavuttaa työl-
lisyysasteessa muiden Pohjoismaiden työ-
hön osallistumisen taso. Vain näin voi löy-
tyä riittävä rahoitus korkeatasoisille julki-
sille palveluille ja sosiaaliturvalle.

Muissa Pohjoismaissa on onnistuttu 
paremmin esimerkiksi osa-aikatyön mah-
dollistamisessa, kun Suomessa samankal-
taisessa tilanteessa jäädään kokonaan työ-
markkinoiden ulkopuolelle.

Työllisyyden parantuminen edellyttää 
toimivia asuntomarkkinoita ja riittävään 
vuokra- ja omistusasuntotarjontaa erityi-
sesti työpaikkamääriltään kasvavilla alu-
eilla. Hallitus sitoutuu toteuttamaan val-
tioneuvoston asuntopoliittisen toimenpi-
deohjelman.

Työtä tarjolle jokaiselle
Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteek-
si, että vuonna 2015 työllisyysaste on 72 
prosenttia ja työttömyysaste enintään 5 
prosenttia. Pidemmällä aikavälillä tämä ei 
riitä, vaan tarvitaan 75–80 prosentin työl-
lisyysaste. Työllisyysasteen kohottamisek-
si hallitus sitoutuu hallitusohjelmaan si-
sältyvien toimenpiteiden lisäksi seuraa-
viin toimenpiteisiin:

Aktiivisempaa työpolitiikkaa
Työvoima- ja yrityspalvelut uudistetaan. 
Tällä rakenneuudistuksella on yhteys työ-
voimapalveluiden laadun parantamiseen 
sekä aktivointiasteen nostamiseen, sillä 
työllistymissuunnitelmista voidaan tehdä 
riittävän konkreettisia vain, jos työllisty-
mistä edistäviä työvoimapalveluja on riit-
tävästi tarjolla. Toimenpiteillä on yhteys 
työvoiman kysyntää lisääviin elinkeinopo-

litiikan ratkaisuihin. Työvoiman tarjonnan 
lisäämisessä – erityisesti työvoimapalvelu-
jen kehittämisen alueella – hallituksen pai-
nopisteenä ovat nuoret, pitkäaikaistyöttö-
mät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset ja 
ikääntyneet työntekijät. Myös pienten las-
ten vanhempien mahdollisuuksia jousta-
vaan työn ja perhe-elämän yhteensovitta-
miseen lisätään.

Työ- ja opiskelukyvyn ylläpito ja kun-
toutus ovat avainasemassa työurien pi-
dentämisessä. Hallitus sitoutuu siihen, 
että yleisimpiin opintojen edistymistä hi-
dastaviin ja työkykyä heikentäviin terveys-
ongelmiin on saatavissa nykyistä tehok-
kaammin apua. Erityistä huomiota kiinni-
tetään nuorten mielenterveys- ja päihde-
ongelmien ehkäisyyn, hyvään hoitoon ja 
kuntoutukseen sekä työtapoihin ja työer-
gonomiaan.

Rakennetyöttömyyttä puretaan luo-
malla uusia kannustimia työn vastaanot-
tamiseen. Hallitus toteuttaa pitkäaikais-
työttömien aktivoinnissa hallitusohjel-
man mukaisen kokeilun, jossa päävastuu 
aktivoinnista siirtyy kunnalle. Kokeilun 
yhteydessä toteutetaan myös nk. työllis-
tymisbonuskokeilu, jossa pitkäaikaistyö-
tön saa työllistymisen jälkeen pitää yhden 
kuukauden ajan työmarkkinatuen. Lisäksi 
asumistuen tarkistusjaksoa pidennetään 
kokeiluluonteisesti kuuteen kuukauteen. 
Nämä toimenpiteet lisäväät sosiaaliturvan 
kannustavuutta, ja niiden vaikutukset ar-
vioidaan hallituskauden lopulla.

Työmarkkinatuen tarveharkinta puo-
lison tulojen osalta poistetaan. Tämä sel-
keyttää järjestelmää sekä tekee siitä tasa-
arvoisemman ja oikeudenmukaisemman.

Pitkäaikaistyöttömien kannustimia 
osallistua aktiivitoimiin lisätään säätämäl-
lä aktiiviajan korotusosat ja ylläpitokorva-
ukset etuoikeutetuksi tuloksi toimeentu-
lotuessa.

Keikkatöiden vastaanottamiseen liit-
tyvien byrokratialoukkujen purkamisek-
si selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön 
nk. työttömän verokortti.

Työpolitiikan uudistamisessa koroste-
taan myös ansioturvan saajien aktivoin-
tiasteen nostamista ja intensiivisen akti-
voinnin aloittamista jo aiemmin työttö-
myysjakson aikana. Hallitus tavoittelee 
ohjelmansa mukaisesti vähintään 30 % ak-
tivointiastetta. Yleisen työllisyyspolitiikan 
painopistettä siirretään nuorten nopeaan 

Valtioneuvoston rakenne-
poliittinen kannanotto 22.3.2012



aktivointiin. Keskimääräisen työttömyys-
jakson keston vähentäminen vähentää val-
tion menoja 26 miljoonaa euroa päivässä. 
Vaikutus on suurimmillaan nuorten työt-
tömien kohdalla, joiden osalta työttömyy-
den pitkittyminen johtaa suuriin välillisiin 
kustannuksiin.

Hallitus laatii kesäkuun loppuun men-
nessä työpoliittisen periaatepäätöksen 
työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoi-
man tarjonnan turvaamiseksi. Tässä pe-
riaatepäätöksessä täsmennetään tämän 
kannanoton linjauksia laajemmaksi toi-
mintaohjelmaksi.

Maahanmuuttajien tuomat mahdolli-
suudet työllisyysasteen nostossa on käy-
tettävä aiempaa paremmin. Erityisenä 
haasteena on ja maassa olevien maahan-
muuttajien työllistyminen. Maassa jo ole-
vien sopeutumisesta suomalaiseen yhteis-
kuntaan ja erityisesti integraatiosta työ-
markkinoille on huolehdittava aiempaa 
paremmin. Hallitus lisää kotoutumiskou-
lutuksen volyymia ja lyhentää näin maa-
hanmuuttajien odotusaikaa kyseiseen 
koulutukseen. Jokainen odotuskuukausi 
kotoutumiskoulutukseen lisää kuukau-
sien määrää, jolloin maahanmuuttaja on 
riippuvainen tulonsiirroista.

Koulutuspolitiikka
Hallitus toimeenpanee nuorten yhteiskun-
tatakuun vuodesta 2013 lähtien. Osana yh-
teiskuntatakuuta toteutetaan väliaikainen 
nuorten aikuisten osaamisohjelma, jon-
ka tavoitteena on mahdollistaa toisen as-
teen ammatillisen tutkinnon suorittami-
nen niille alle 30-vuotiaille, pelkän perus-
asteen varassa tai sitä ilman oleville, jotka 
ennen takuun voimaantuloa ovat jääneet 
vaille toisen asteen tutkintoa ja opiskelu-
paikkaa. Ammatillisen lisäkoulutuksen 
tarjontaa lisätään noin 2 500 aloittajalla, 
ja oppisopimuskoulutuksena suoritetta-
van ammatillisen lisäkoulutuksen tarjon-
taa 1 500 aloittajalla.

Työurien pidentämiseksi hallitus to-
teuttaa koulutuspoliittisia uudistuksia, 

jotka tähtäävät opintojen nopeuttamiseen 
ja opiskelupaikkojen kohdentamiseen niil-
le, joilla ei ole ammatillisesti suuntautu-
nutta tutkintoa tai opiskeluoikeutta. Var-
mistamalla koko ikäluokalle toisen asteen 
koulutuksen keskimääräinen työura pite-
nee pidemmällä aikavälillä jopa 1 vuodella. 
Työuran pidentämiseen tähdätään kehit-
tämällä koko koulutusjärjestelmää, erityi-
sesti opiskelijavalintaa ja opintotukea.

Toisen asteen ammatillisen koulutuk-
sen opiskelijavalinta uudistetaan niin, että 
vailla aiempaa tutkintoa tai opiskelupaik-
kaa olevat voidaan opiskelijavalinnassa va-
lita ensin. Erillisvalinnat ja näyttötutkinto-
koulutus täydentävät järjestelmää. Opin-
to-ohjausta kehitetään ehkäisemään opin-
tojen keskeyttämistä. Ammatillisen kou-
lutuksen tarjontaa lisätään suhteessa ikä-
luokkaan ja aloituspaikat kohdennetaan 
alueellisesti vastaamaan aiempaa parem-
min nuorisoikäluokan kokoa ja koulutus-
tarvetta. Ammatillista koulutusta kehite-
tään tiiviissä yhteistyössä työelämän kans-
sa siten, että koulutus on jatkossa mahdol-
lista suorittaa joustavasti oppilaitokses-
sa, oppisopimuksella, näyttötutkintona, 
työpajassa tai näitä joustavasti yhdistäen. 
Keskeisenä tavoitteena on parantaa koulu-
tuksen laatua, vähentää keskeyttämistä ja 
nopeuttaa siirtymistä koulutuksesta työ-
elämään.

Vuoden 2013 alusta vahvistetaan nuo-
rille suunnattua oppisopimuskoulutusta. 
Hallitus käynnistää kokeilun, jonka ta-
voitteena on käytännön keinoin parantaa 
pienten ja keskisuurten yritysten mahdol-
lisuuksia palkata nuoria oppisopimuskou-
lutukseen. Opetus- ja kulttuuriministe-
riö valmistelee esitykset kokeilun tarkem-
masta toteutuksesta vuoden 2012 loppuun 
mennessä. Työpajatoimintaa, etsivää nuo-
risotyötä ja muita alhaisen kynnyksen väy-
liä ammatillisessa koulutuksessa kehite-
tään täydentävinä työmarkkinoille siirty-
misen väylinä, jotka tavoittavat muuten 
koulutuksen ulkopuolelle jäävät ryhmät.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat uu-
distetaan kaksivaiheisesti 2014–2015. En-
simmäistä korkeakoulupaikkaa hakevi-
en aseman parantamiseksi mahdolliste-
taan ensimmäisessä vaiheessa heidän va-
lintansa omassa kiintiössään, jonka käyt-
töönotosta ja suuruudesta päättää korkea-
koulu. Toisessa vaiheessa hakujärjestelmä 
uudistetaan siten, että yhteishaussa vali-

taan vain ensimmäistä korkeakoulupaik-
kaansa hakevia. Uudistuksen tavoitteena 
on purkaa opintojen aloittamista viivästyt-
tävä hakijasuma. Joustava alan vaihto tur-
vataan erillisillä haku- ja valintaväylillä.

Nuorissa on laskennallisesti suurin 
työurien lisäämispotentiaali. Jos koko ikä-
luokka suorittaa toisen asteen koulutuk-
sen, keskimääräinen työllisyysaste nousee 
uusilla tutkinnon suorittaneilla vailla toi-
sen asteen tutkintoa olevien 40 prosentis-
ta 70 prosenttiin. Hallitus aikoo osaltaan 
huolehtia siitä, että suomalaiset nuoret 
pääsevät koulutuksen ja oppisopimusten 
kautta työnsyrjään kiinni, eivätkä jää aje-
lehtimaan. Myös toisen asteen opiskelijoi-
den 18–19-vuotiaiden opintorahaan teh-
dään ammatillisiin opintoihin hakeutu-
mista helpottavia tarkistuksia.

Sosiaaliturva
Korkealaatuiset perhepalvelut ja hyvin-
vointivaltion rahoitus edellyttävät nykyis-
tä korkeampaa työllisyysastetta.

Hallitus tukee työelämän ja perheen 
yhteensovittamista, isien lisääntyvää per-
hevapaiden käyttöä sekä miesten ja nais-
ten tasa-arvoa työelämässä. Perhevapai-
den aiheuttamien työuran katkosten vä-
hentämiseksi valmistellaan vuoden 2012 
loppuun mennessä toimenpidekokonai-
suus, joka edesauttaa mahdollisuuksia 
osa-aikatyön tekemiseen ja lisää hoitojär-
jestelmän joustavuutta. Päivähoitomaksut 
uudistetaan siten, että maksut määräyty-
vät tuntiperusteisesti ja siten tosiasialliset 
mahdollisuudet myös osa-aikaisen päivä-
hoidon hyödyntämiseen parantuvat. Päi-
vähoidon tarjonta turvataan.

Työttömyysturvajärjestelmää uudiste-
taan kolmikantaisesti tavoitteena järjes-
telmän yksinkertaistaminen ja selkiyttä-
minen nykyjärjestelmän pohjalta ottaen 
huomioon työmarkkinajärjestöjen työttö-
myysturvajärjestelmään tekemät esitykset 
työurasopimuksessa. Tavoitteena on ny-
kyistäkin nopeampi työllistyminen.

Osatyökykyisten työnsaantimahdolli-
suuksia parannetaan säätämällä palkkatu-
ki pysyväksi tukimuodoksi osatyökykyisil-
le. Palkkatuen käyttöä yrityksille yksinker-
taistetaan. Osatyökykyisten työllistymistä 
helpottamaan valmistellaan myös erilli-
nen toimenpideohjelma vuoden 2012 lop-
puun mennessä.
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Julkisen sektorin 
tuloksellisuutta 
parantavat toimet
Hallitus toteuttaa vaalikauden kuluessa 
kuntauudistuksen sekä julkisten sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja ra-
hoitusta koskevat uudistukset. Tätä uu-
distuskokonaisuutta palvelee myös uut-
ta kuntarakennetta tukeva valtionosuus-
järjestelmän ja kuntalain uudistus. Myös 
nämä toteutetaan vaalikauden kuluessa. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnal-
lista ja rakenteellista yhteyttä vahvistetaan 
vahvojen peruskuntien pohjalta. Kunnal-
lista terveyspalvelujärjestelmää ja saira-
usvakuutusjärjestelmää yhteen sovitetaan 
monikanavaisen rahoitusjärjestelmän on-
gelmien vähentämiseksi.

Terveydenhuollon, sosiaalivakuutuk-
sen ja kuntoutuksen eri toimijoiden välis-
tä yhteistyötä ja raportointia tehostetaan 
rahoituksen läpinäkyvyyden ja eri toimin-
tojen vaikuttavuuden seurannan paranta-
miseksi.

Työterveyshuoltoa kehitetään kolmi-
kantaisesti tavoitteena rahoituksen pai-
nopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin 
toimiin.

Hallitus selvittää avoimen joukkolii-
kenteen ja julkisin varoin toteutettavien 
henkilökuljetusten yhdistämistä tavoit-
teena tehostaa julkista liikennettä ja tur-
vata julkiset liikennepalvelut myös haja-
asutusalueilla. 

Köyhyysseminaari 
22.5.2012 klo 15.30–18.15  
Pikkuparlamentin auditorio, Arkadiankatu 3
Sisäänkäynti Pikkuparlamenttiin on Mannerheimintien puolelta

Kohderyhmä: kansanedustajat, TVY:n jäsenistö, järjestöjen edustajat ja kaikki 
asiasta kiinnostuneet

Ilmoittautumiset: viimeistään 16.5. mennessä henna.hiilamo@eduskunta.fi 
Ilmoittautuminen välttämätöntä eduskunnan kulkulupien vuoksi 

Lisätietoja: Henna Hiilamo p. 050-574 1529 

Järjestäjät: Eduskunnan köyhyysryhmä,  Työttömien valtakunnallinen 
yhteistoimintajärjestö TVY 

Ohjelma  
Seminaarin puheenjohtajana toiminnanjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien 
valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö TVY

15.30 Seminaarin avaus: kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, 
Eduskunnan köyhyysryhmän puheenjohtaja

15.40 Hallitus köyhien asialla: Finanssineuvos Marja-Liisa Parjanne, 
STM, Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän 
poikkihallinnollisen toimenpideohjelman koordinaattori

16.00 Tarjoaako KASTE uusia keinoja hyvinvointi- ja terveyserojen 
kaventamiseksi: Meri Larivaara, KASTE -ohjelmapäällikkö, THL

 Kommenttipuheenvuoro: Satu Kortelainen, Jyvässeudun 
Työttömät ry

16.30 Kahvit

17.00 Nuorten yhteiskuntatakuu: Ylijohtaja Tuija Oivo, TEM, 
Yhteiskuntatakuu -työryhmän puheenjohtaja

 Kommenttipuheenvuoro: Toiminnanjohtaja Ville Turkka, Suomen 
Icehearts ry

17.30 Työllistämisen ja toiminnan arkea: Toiminnanjohtaja Carita 
Röpelinen-Pitkänen, Savonlinnan toimintakeskus

 Kommenttipuheenvuorot:     
Leena Roininen, Savonlinnan toimintakeskus  
Timo Varsamäki, KRIS-Etelä-Suomi ry

 Keskustelua

18.15 Seminaarin päätös: Kansanedustaja Anneli Kiljunen, Eduskunnan 
köyhyysryhmän varapuheenjohtaja

Karenssisanomat 2/2012 19

TVY ry:n hallinto v. 2012–2014
TVY ry:n vuosikokous valitsi 22.3.2012 Kuopiossa pidetyssä 20-vuotis-juhlavuosikokouksessaan järjestölle puheenjohtajan 
ja hallituksen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin uudet säännöt, joiden merkittävimmät muutokset ovat hallituksen kokoonpanon 
pienentäminen sekä uusien kokouskäytäntöjen käyttöönotto.

Ensimmäistä kertaa uusien sääntöjen mukaan valittiin yleisvarajäsenjärjestelmä. Aiemmin jokaiselta ELY-keskusalueelta 
on hallituksessa ollut varsinaisen hallituksen jäsenen lisäksi kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Lisäksi uudet säännöt 
mahdollistavat hallituksen jäsenten osallistumisen hallituksen kokouksiin etänä verkkoyhteyksien kautta. Sama koskee 
jäsenyhdistysten osallistumisesta yhdistyksen kokoukseen.

Uusissa yleisvarajäsenissä on yksi täysin uusi henkilö järjestön hallinnossa: Markku Teräsvaara, Turusta.



Elimme vaikeita aikoja yhdeksän-
kymmentäluvun yhteiskunnassa, kun 
markka oli pantu kellumaan. Työpaikat 
olivat kiven alla ja yrittäjät menivät 
konkurssiin, joten työttömyysluvut 
olivat korkealla. Haapavedelläkin oli 
noin 400–500 työtöntä.

Olin jäänyt meijeriltä pitkään pal-
velu-uran jälkeen sairauseläk-
keelle. Vapaa-aika ei ollut mi-
nun juttuni, joten menin opis-

kelemaan. Valmistuin julkishallinnon 
merkonomiksi vuonna 1994 ja silloin ei 
heti saanut työtä. Valtakunnallinen SAK-
järjestö kutsui minut oppiin.

Olin työssä työttömille naisille järjes-
tetystä ESR-projektissa vuonna 1998. Siel-
lä sain koulutuksen työnohjaukseen ja oh-
jaustyöhön yleensä. Yhtenä oppina oli teh-
dä itselle tavoitetyö. Kirjoitin siihen vähän 
vitsinä, että työttömien yhdistys. En tien-
nyt mikä se on, enkä ollut käynyt missään 
olemassa olleessa aikaisemmassa yhdis-
tyksessä. Jäin hankkeen jälkeen työttö-
mäksi. 

Ihmiset kyselivät, mitä minä teen, ja 
siihen oli vaikea sanoa olevansa työtön. 
Rupesin kotona laskemaan ruutupaperil-
le, mitä jos perustaisi yhdistyksen ja siinä 
antaisi erilaisia palveluja, esimerkiksi ruo-
kaa ja, mitä se maksaisi. Yhtenä tavoittee-
na oli saada yksikin jo syrjäytynyt 1990-lu-
vun lamanjäljeltä oleva ihminen ihmisten 
kirjoihin, saada hänet oppimaan oma ai-
kataulu ja lähtemään pois ravintoloista. 

Eräänä päivänä ollessani eräässä koko-
uksessa kysyttiin taas, mitä teen. En keh-
dannut sanoa, että olen työtön ja kerroin 
suunnitelmani yhdistyksestä, jossa olisi 
palveluita. Lisäsin vielä, ettei ole paikkaa, 
mihin sen perustaisi. Siellä oli jäähalliyhti-
ön toiminnanjohtaja Esko Joentakanen, 
joka toivoi minun käyvän katsomassa jää-
hallitiloja. Kävin katsomassa ja totesin ne 
toimiviksi, mutta työlääksi korjata. Sain 
mukaani Alpo Sarjan ja Kai Nurkkalan 
ja me aloimme suunnittelemaan remon-
tointia. 

Lähdin siltä seisomalta maalikauppoi-
hin kerjuulle ja sainkin yhdestä kaupasta 
kaksikymmentä litraa maalia ja toisesta 
lattiamattoa. Kävin kerjuulla Haapavedel-
lä melkein joka liikkeessä ja saisinkin tava-
roita: hyllyjä, kaappeja, tuoleja, pöytiä ja 
niin edelleen. Olen miettinyt nyt jälkeen-
päin, miten ne kaupoissa uskoivat mina 
ja antoivat niin helposti lahjoituksia. Si-
ten saimme tilat toimiviksi ja ”toiminnan-
ohjaajaa” alettiin kutsumaan lisänimellä 
”roskistyykkeri” ja ”jokapäiväkerjäläinen”.

Uhanalaiset
Yhdistyksen perustamisen aikana muis-
tin, että olin kuullut Haapavedellä olevas-
ta sellaisesta yhdistyksestä kuin Idea ryh-
mä Uhanalaiset. Otin heihin yhteyttä ja 
pyysin yhdistystä minulle, jotta säästyisin 
rekisteröimiseltä. He pitivät kokouksen 
ja luovuttivat yhdistyksen käyttööni. Idea 
ryhmä Uhanalaiset oli toimintaperiaat-
teelta sellainen, että se tuotti työttömien 
ja työttömyysuhan alaisten kulttuurijul-
kaisuja työttömille ja muille uhanalaisil-
le. He kirjoittivat työttömyyshuolista mm. 
lehtiin ja viranomaisille. Yhdistyksessä ei 
ollut muuta toimintaa. Jäseninä yhdistyk-
sessä oli kunnasta erotettu kansalaisopis-
ton rehtori, emäntäkoulun erotettu reh-
tori sekä muita oppineita ihmisiä, joil-
le korvattiin erottamisrahat jälkeenpäin. 
Meidän oli kuitenkin muutettava sääntö-
jä ja korjattava nimeä. Siksi jouduimme 
kuitenkin maksamaan rekisteröintimak-
sun (75 mk) ja meidät merkittiin rekiste-
riin 23.3.1998. Uhanalaisten nimi haluttiin 
kuitenkin säilyttää. Meidät on rekisteröity 
21.10.1999.

Sen jälkeen aloimme suunnittelemaan 
hallitusta ja jäseniä. Kutsuin Vesa Män-
nikön pitämään kokouksen, johon kut-
suttiin hallitukseen sopivia ihmisiä. Vesa 
Männiköstä tuli puheenjohtaja ja hän toi-
mi nimenkirjoittajana. Helvi Järvenpää 
valittiin toiminnanohjaajaksi, vaikkei pal-
kasta ollut tietoakaan. Samassa yhteydessä 
kutsutuista kokousedustajista valittiin yh-
distykselle jäsenet.

Kassavaranto
Jossain kokouksessa tapasin Europarla-
mentin ”meppi” Esko Seppäsen ja ky-
syin häneltä, kun olin kuullut, että hän 
jakaa matkarahojaan hyvään tarkoituk-
seen. Sain häneltä rahaa 3000 mk ja siitä 
saimme kassavarantoja. Ostimme niillä 
rahoilla television, videot, kahvin- ja ve-
denkeittimen, kahvikuppeja ja muita asti-
oita. Kaupunginhallitus lupasi käyttööm-
me kunnan eri osastoilta pois pantavaa ta-
varaa, joita haimme aina tarpeeseen. Eräs 
osasto oli erittäin nihkeä luopumaan tava-
roista ja joudumme keskustelemaan use-
asti johtajien kanssa, miten kukin toimii 
tässä asiassa. Meidän piti saada tavaroita, 

Uhanalaiset liikkeellä,     
teidän ja meidän hyödyksi

Logo, joka on syntynyt monen mutkan kautta.
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mutta niitä ei sitten kuitenkaan ollut tai 
löytynyt mistään.

Saimme vain muutaman lusikan ja 
meille onkin jäänyt vitsinä elämään tämä 
lusikka juttu.

Toimintaa
Paikat alkoivat olla kunnossa ja lähdin työ-
voimatoimistoon kyselemään, miten sai-
si työllistettyjä tai työvoimaa. Esko Has-
sinen oli silloin työvoimatoimenjohtajana 
ja hänellä oli erittäin myönteinen asenne 
meidän suunnitelmiin. Selvitettiin miten 
rahoitus toimisi.

Laitoimme hakemukset työvoimasta 
työvoimatoimistoon. Haimme keittäjää, 
ompelijaa, siivoojaa ja apumiestä, ja saim-
me kaikki ne paikat. Piti lähteä kunnan-
toimistoon puhuttelemaan herroja, olisi-
ko niillä antaa lainaa meidän ensimmäi-
siin palkkoihin. Saimme lainan.

Työt saattoivat alkaa. Aloimme keittää 
ruokaa asiakkaille. Meillä oli valmiudet 
kolmelle kymmenelle asiakkaalle päiväs-
sä. Saimme toimimaan myös pajatoimin-
nan, missä tehtiin asiakkaille pienimuo-
toista korjausta. Siitä saatiin jonkinlainen 
kassavirta.

Aloitimme kirpputoritoiminnan ja ih-
miset lahjoittivat meille tarvikkeita myy-
täväksi. Tämä toiminta on jatkunut siitä 
lähtien, vaikka meidän tilat kirpputoria 
varten ovat niukat.

Meidän viralliset avajaiset olivat 
11.4.2000. Asiakkaita ja muita onnittelijoi-
ta kävi paljon. Silloin saatiin lahjaksi ”Has-
sisen haarukat”.

Asenne tällaista uutta yhdistystä koh-
taan oli ensin kovinkin nihkeää. Esimer-
kiksi ”Sellin parlamentissakin” oli keskus-
teltu meidän paikasta negatiivisesti: ”se-
hän on vain työttömien paikka” tai ”käy-
hän siellä muitakin ihmisiä, jotka eivät 
kuulu työttömiin.” Uskon, ettei ihminen 
halua leimautua työttömäksi, joten kävin 
parlamentissa kertomassa toiminnastam-
me väärinkäsitysten ehkäisemiseksi. Muut 
ihmiset, joista puhuttiin, kävivät yhdis-
tyksessä aivan muilla asioilla. He tapasivat 
toiminnanohjaajaa, kun hän oli jäsenenä 
ja toimijana monessa eri yhdistyksissä ja 
järjestöissä. Vielä tänäänkin teemme eri 
yhteisöille kirjanpitoja.

Haapaveden kaupunki alkoi ymmärtää 
toiminnan tarpeita ja sieltä sai apua tarvit-

taessa. Haapaveden seurakunta avusti toi-
mintaamme aika nihkeästi diakoniapuo-
lelta. Nykyisin seurakunta järjestää vain 
jouluruokailun kaikille työttömille ja vä-
hävaraisille. Olemme osallistuneet kysei-
seen tapahtumaan työpanoksella ja käy-
mällä tilaisuudessa. Meidän asiakkaissa 
on vielä sellaista ajatusta kirkosta, että mi-
ten palaneen kirkon kynnys on korkealla.

Yhteistyötoiminta
Toiminnanohjaajan verkostot olivat tar-
peen tässä aloitusvaiheessa.

Toimintamme aikana työllistäminen 
on ollut pääasia. ”Viisisataapäiväisiä” on 
työllistetty noin kymmenen henkeä vuo-
sittain. Olemme tehneet yhteistyötä ri-
kosseuraamislaitoksen kanssa ja ottaneet 
palvelukseen yhdyskuntapalvelua suorit-
tamaan.

Teemme yhteistyötä eri koulujen kans-
sa ja otamme oppilaita työharjoitteluun.

Työvoimatoimiston järjestämiä kurs-
seja on ollut toimintamme aikana run-
saasti. Olemme saaneet sieltä kurssilaisia 
meille harjoittelemaan.

Haapaveden kunnan kesätyöläisiä 
olemme saaneet vuosittain kolme har-
joittelemaan elämänalkeita. Olemme an-
taneet mahdollisuuden tehdä työpalvelua 
sellaisten työkuntoisten eläkeläisten, joi-

den palkan eli työosuusrahan maksun hoi-
taa kunta.

Työllisyys hankkeena
Alkuaikana TE-keskukselta saamallamme 
omatoimisuusavustuksella saimme ostet-
tua ja maksettua palkkoja ja vuokria. Yh-
tenä vuotena meiltä jäi saamatta avustus, 
koska työvoimatoimiston uuden johtajan 
Helmi Haarakankaan lausunto hake-
mukseemme oli negatiivinen. Toiminnan-
ohjaajan toimenkuvaankin kajottiin sano-
malla, etten voi olla siellä taukoilemassa, 
koska se on palkkatyöpaikka. Valitettiin 
asiasta Oulun läänin hallintaoikeuteen ja 
saimme sieltä myönteisen päätöksen. Sen 
jälkeen Haapaveden työvoimatoimisto on 
ollut myötämielinen toimintaamme koh-
taan.

Alkuun toimintamme tarvitsi myös 
ATK-laitteita. Saimme ne liisattua Puhe-
linyhtiö PPO:lta. Toinen koneista on vie-
läkin aktiivisesti käytössä.

Vuonna 2006 alkoi kuulua, että oma-
toimisuusrahoitus TE-keskukselta lop-
puu. Silloin tuli pieni hätä toiminnanoh-
jaajalle, että mitä nyt? Syksyllä keskusjär-
jestömme TVY:n järjestämässä laivasemi-
naarissa oli paikalla hallintoneuvos Päivi 
Kerminen ja hän puhui projekti- ja han-
keasioista. Yhdessä lauseessa hän mainit-

Itse ”pomo” joskus hyvällä tuulella.
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si työllisyydestä hankeena. Aurinko alkoi 
paistaan ja toiminallemme tuntui olevan 
jatkotulevaisuutta. Menin laivassa kannel-
le ja mietin, miten nyt toimia. Hakisin 5–7 
työllistetyn hanketta. 

Kotona kirjoitin yhden A4-paperin ja 
siihen hankkeen tavoitteet. Postitin sen ja 
ELY-toimesta tuli kysely, jossa pyydettiin 
kirjoittamaan hankkeesta vähän enem-
män ja niin teinkin. Haimme TE-keskuk-
sesta rahoitusta työllisyyshankeen nimel-
lä. Saimme myönteisen päätöksen ja sitä 
hanketta olemme jatkaneet tähän päi-
vään. Hanke päättyy tämän vuoden lopus-
sa. Mitä seuraavaksi? Siinä meillä on ky-
symys.

Ruokailu ja 
kotiavustustoiminta
Ruokailun järjestäminen on ollut toimin-
nassamme toisena päätavoitteena. Haapa-
veden kunnan työkeskuksen asiakkaat liit-
tyivät meihin ja käyvät päivittäin ruokaile-
massa. Tällä hetkellä keittiön kapasiteetti 
on noin 50 hengelle valmiina.

Haapaveden Sotainvalidit olivat liit-
tyneet keskusjärjestönä järjestämään ko-
tiavustajatoimintapalveluprojektiin, jossa 
piti työllistää siivoojiksi pitkäaikaistyöt-
tömiä. Palvelun tarkoitus oli antaa edulli-
sesti sotainvalideille ja muille veteraaneil-
la kotona selviytymisen mahdollisuus. Mi-
nulla on vieläkin epäselvä, miten projekti 
tuli meidän hoidettavaksi. Yhtenä aamu-
na vaan oli työntekijä, jonka he olivat pal-
kanneet pitkäaikaistyöttömästä. Meidän 
piti sitten hoitaa kaikki palkkahallinnot ja 
seurantalomakkeet toimistossamme. Sitä 
palvelua me olemme hoitaneet tähän päi-
vään asti. Palvelut, toiminnat, palkatun 
työntekijän ja rahoituksen kanssa olemme 
tehneet suuria muutoksia. Tämä toiminta 
on meidän omalla kirjanpidolla ja työnte-
kijä on palkattu kovalla rahalla.

Sen myötä meidän pajan työntekijöille 
tuli tilauksia hoitaa vanhusten kotona sel-
viytymistä ulkotöiden osalta. 

Ostimme vanhan Lada-merkkisen au-
ton poikien käyttöön. Se on huomiota he-
rättävä ajoneuvo ja erittäin tarpeellinen. 
Liekö kateus syynä, että auto on ollut jo 
kolmesti ilkivallan kohteena?

Roskapäiväkampanja
Suomessa oli ”roskapäivässä”-kampanja 
ja meidän kaupungin vt. kaupunginjoh-
taja haastoi meidät kunnanvaltuutetut 
kampanjaan. Seuraavana aamuna mietin, 
mistä saada roskapönttöjä. Mietin, miten 
meillä olevia jätepuuvarastoja voisi hyö-
dyntää. Keksin teettää pojilla roskalaati-
koita, joihin pannaan sisään jätepöntöt. 
Minä tein piirustukset ja pojat rakensi-
vat pöntöt. Lehtimies tuli ja me menim-
me luovuttamaan ne kaupungille omak-
si. Pöntöille määrättiin paikat ja kunnan 
miesten tuli hoitaa niitä sen jälkeen. Muu-
tamaa päivää myöhemmin tuli ympäristö-
tarkastaja ja käski tehdä niihin kannet ja 
maalata vihreiksi. Haimme pöntöt pois.

Puhelimet soivat, että missä ovat Hele-
vin pöntöt? Haimme kaupungilta maalira-
haa, maalasimme ja veimme pöntöt takai-
sin. Hyviä ovat olleet ja kehuja on tullut. 
Tänäänkään niitä eivät ole lapsoset särke-
neet.

Yhteistyötahot
Yhteistyötahoja meidän toiminnoissa on 
paljon ja yhteistyö on sujunut hyvin.

Haapaveden kansalaisopisto tarjo-
si meille rahoitusta kurssien järjestämi-
seen. Suunnittelimme ”peräkamarin po-
jat” nimisen kurssin, siihen kuului yli kak-
sisataa tuntia erilaista ohjelmaa. Opettajia 
saatiin opistolta, oli rakennus-, paju-, tai-
deteos- ja ATK-kursseja. Eri järjestöt kävi-
vät pitämässä esitelmiä. Palveluja tuotta-
vat laitokset olivat kokopäivän kertomassa 
toiminnoistaan ja palveluistaan. Heiltä sai 
kysellä omista ongelmistaan. Terveyspuoli 
ja A-klinikka oli saatavilla ja kuultavana.

Taideteos osiossa tehtiin taideteos 
Haapavedelle. Kurssilaiset suunnittelivat 
ja toteuttivat suuren kitara ja viulu –koko-
naisuuden, jonka he lahjoittivat Haapave-
den Folk-festivaalien lavan seinään.

Folk-festivaaleilla olemme olleet tal-
koolaisina jo monta vuotta järjestäen pat-
jamajoituksia. Folkit antaa yhdistykselle 
vuosittain pienen lahjoituksen.

ATK-kurssin myötä meille jäi kiinnos-
tus antaa ATK-opetusta jatkossakin. Lai-
toimme omia koneita ja yhteyksiä asiak-
kaiden käyttöön. Tämä toiminto on osa 
työllistämishankettamme. Olemme asen-
taneet toimistoon erilaisia koneita, jotta 

asiakkaillemme voidaan antaa edullista 
kopiointi- ja faksipalvelua. 

Palkkahallintopalvelua olemme teh-
neet niille ulkopuolisille asiakkaille, jotka 
työllistävät kotiinsa työttömän. Toimin-
nanjohtaja on hoitanut koko toiminnan 
ajan toimintamme palkkahallinnon, kir-
janpidon ja muut raha-asiat.

Toiminnanjohtajan palkinnot
Puheenjohtajana meillä oli pitkään en-
tinen pankinjohtaja Juhani Saalasti, joka 
kuitenkin menehtyi hiljattain vaikeaan 
sairauteen. Valitsimme uudeksi puheen-
johtajaksi Mirja Rantapelkosen ja hän 
jatkaa yhä.

Olemme liittyneet valtakunnalliseen 
työttömien edunvalvontajärjestöön jä-
seneksi. Toiminnanjohtaja on ollut siellä 
hallituksen jäsenenä useita vuosia.

Saimme vuonna 2002 kunniakirjan 
vuoden työttömienyhdistys- ja vapaaeh-
toishenkilöstä.

Toiminnanjohtajalle myönnettiin vuo-
den 2010 itsenäisyyspäivänä presidentin 
Valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäi-
sen luokan mitali kultaristeineen. Vuon-
na 2011 keväällä pidimme mitalijuhlat, jos-
sa samalla myönnettiin sosiaaliministerin 
myöntämä kansalaisaktiivipalkinto. Näitä 
ei oltaisi saatu, jos meidän toiminta ei olisi 
tuottanut tulosta.

Edunvalvonta
Olemme mielestämme onnistuneet työt-
tömien edunvalvojana hyvin.

Jaamme vuosittain EU-ruokaa kuu-
dentuhannen tonnin verran. Olemme pys-
tyneet antamaan avustuspaketeista vuo-
sittain 250 eri talouteen. Erilaista tarviket-
ta olemme lahjoittaneet asiakkaille, joilla 
on suurihätä: niin kodin kunnostamisessa 
kuin ruoassakin.

Eräänä päivänä olin kaupan kassalla 
monen muun joukossa. Yksi asiakas kat-
soi minua pitkään ja sanoi; ”Oletko sinä se 
Haapaveden Hursti.” Maineeni hyvänteki-
jänä on kiirinyt ympäri pitäjää.

Palkkaamme ihmisiä, jotka eivät ole si-
joittuneet vapaille työmarkkinoille. Työl-
listäminen on tuonut monelle uusia ystä-
viä, vertaistukea, rahallista hyötyä, tervei-
tä elämätapoja ja mahdollisuuden tervey-
denhoitoon. Suurena haasteena valtiolla 
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ja kunnilla onkin saada työttömien työter-
veyshoito toimimaan. Meidän kunnassa se 
on jo saatu alulle.

Meidän suurena haasteena ja pelkona 
oli kun vuonna 2009 puhuttiin ”De mini-
mis -laista”, miten se tulee vaikuttamaan 
meidän toimintaan ja palkkatukkilaisiin. 
Toistaiseksi olemme onneksi selviytyneet 
sen vaikutuksesta, sillä vielä me emme ole 
sen lain piirissä.

Olemme yrittäneet järjestää asiak-
kaillemme retkiä, mutta niihin ei ole ollut 
kovin tunkua. Olemme tehneet jokusen 
Ikea-reissun. Olemme osallistuneet am-
mattiyhdistysten järjestämiin juttuihin. 
Vuosittaisilla avoimilla ovillamme väki 
tosin on runsaasti liikkeellä. Kerran eräs 
henkilö halusi pitää teemapäivän ja hän 
leikkasi päivän aikana kolmentoista ihmi-
sen hiukset.

Ahkerilta työttömiltä olemme osta-
neet metsänantimia, missä hyöty on mo-
lemmin  puolista.

Markkinointia emme ole suuresti har-
rastaneet paitsi suulliset kontaktit, Haapa-

vesilehden yhdistyspalsta sekä yksittäiset 
lehti-ilmoitukset. Seinäilmoitukset ovat 
vain sosiaalitoimen, Haapaveden kaupun-
gin ja TE-toimiston seinillä

Pääasialliset yhteistyökumppanit ovat 
sosiaalipuoli, kunnan vanhuspalvelu, 
edunvalvonta ja työkeskus.

Uhanalainen lintu
Kerran meidän pajalla tehtiin lasten nuk-
kesänkyjä, joiden levystä jäi ylimääräinen 
suikale. Pyöritin palasta käsissäni ja näin 
siinä linnun. Maalasimme palasen ruske-
aksi ja vihreäksi ja se on nyt meidän uhan-
alainen lintu ja logo, jota käytämme leh-
denpalstalla ja toimipaikan seinällä.

Meillä ei ole vielä netissä omia sivuja, 
mutta olemme harkinneet niiden tekemis-
tä.

Olen pyrkinyt kerjäämään kaikki alu-
eellamme ilmestyvät sanomalehdet. Alku-
aikoina, kun kerjäsin lehtiä, meille ei vie-
lä tullut Suomenmaa-lehtiä. Menin juhan-
nuspäivänä R-kioskille ja siellä eräs kun-

nallispoliitikko hyökkäsi silmilleni: ”Miksi 
teille ei tule meidän lehteä? Oletteko jokin 
puolueen ryhmä?” Siinä oli selitettävää, 
miksi meille ei heidän lehteä tule. Käs-
kin keskustan aktiivien hoitaa homman. 
Keskustelin monen aktiivin kanssa, mutta 
lehteä ei vain tullut. 

Folk-festivaalilla sitten muut kans-
saihmiset ottivat puheeksi heidän leh-
den. Meidän pitkäaikainen lääkäri Matti 
Raudaskoski sanoi maksavansa, jos heil-
lä ei ole varaa vapaakappaletta antaa. Siten 
saimme lehden jonkin aikaa, mutta se tuli 
vain jonkin aikaa.

Olemme mielestäni onnistuttu ole-
maan jonkinlainen henkireikä yhteiskun-
nassa ja auttaneet useita ihmisiä sosiaali-
sessa mielessä.

Nyt odotamme tulevaisuuden uusia 
haasteita. Mitä me tehdään huomenna? 

Helvi Järvenpää

Laavun tekeminen antoi vaihtelua 
työrutiineihin, sanoi Seppo Vattu.
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Lea Karjalainen, pj; Matti Nygren, Anjalankoski; Pirjo Lehtonen, Turku; Lea Vallius, Kontiolahti; Irja Koivusalo, Joroinen; Pirjo-Liisa Juuttila, Jyväskylä; Jari 
Vuorinen, Kokkola.



Juhani Heino, Pirkanmaa (vrs.); Arja Kuparinen, Etelä-Savo (vrs.); Jari Vuorinen, Pohjanmaa (vrs.); Helvi Järvenpää, Pohjois-Pohjanmaa (vrs.); 
Sirpa Uusimäki, Etelä-Pohjanmaa (vrs.); Sami Hongisto, Kaakkois-Suomi (vrs.); Martin Wickholm, Uusimaa (vrs.). 
Kuvasta puuttuu Eliisa Ruotsalainen, Lappi (vrs.).

Loppulauluna Savolaisen laulu.Vuosikokouksen seminaarissa puhumassa Kuopion Työttömät ry:n 
puheenjohtaja Martti Savolainen. Hänen takanaan puhujapöntössä 
Kuopion toiminnanjohtaja Jaana Miettinen.

Edustajisto vieraana kaupungintalolla.

Vuosikokouksen puheenjohtajat Seppo Pesonen (vas.) ja Kari ”Tumi” Turunen.

Kuvat: Jukka Haapakoski



Kuopion työttömät ry

Joulukuussa 1991 oli Helsingin 
Sanomissa pieni ilmoitus, jossa 
työttömiä pyydettiin kokoontumaan 
Vahermaan (jossain Helsingin lähistöllä). 
Koolle kutsujia olivat Hekki Haapala 
ja Seppo Vainio. Soittelin annettuun 
numeroon. Selvisi, että täältäpäin 
on kaksi muutakin aikeissa mennä 
tilaisuuteen.

Tavoitin Raili Partasen Kuopiosta 
ja Veijo Puurusen Siilinjärveltä ja 
matkasimme 4.1.1992 aamulla Va-
hermaan. Meitä oli siellä kaikki-

aan 35 henkeä eri puolelta maata. Pohdim-
me tilannetta puolelta ja toiselta. Selvisi, 
että työttömillä on jo 1970-luvulta alka-
en ollut ”etujärjestö” Työttömien Valtuus-
kunta. Sillä oli jopa rahaakin niin paljon, 
että osanottajille maksettiin matkakulu-
ja. Kokous päätti 5.1.1992 perustaa uuden 
keskusjärjestön ja aloittaa paikallisosasto-
jen muodostamisen. Nimestä keskustel-
tiin pitkään. Lopulta syntyi jonkinlainen 
yhteisymmärrys TVY:stä. Saimme myös 
säännöt pääosin kasaan. TVY:n puheen-
johtajaksi valitsimme tri Heikki Haapalan 
ja Pohjois-Savon edustajaksi hallitukseen 
Raili Partasen. Silloin tai ehkä vähän myö-
hemmin saimme sovituksi, että hallituk-
seen tulee aina  yksi henkilö kustakin työ-
voimapiiristä. Näin laita-alueetkin saisivat 
äänensä kuuluviin.

Toiminnan 
käynnistämäinen

Kotimatkalla mietimme toiminnan käyn-
nistämistä. Päätimme aloittaa Kuopiosta, 
jossa silloin oli jotain 6000–7000 työtön-
tä työnhakijaa. Veijo sai pian sen jälkeen 
Kemiralta kirvesmiehin töitä, joten hän 
jäi pois. Haalimme Railin kanssa ihmisiä 
koolle. Jokunen palaveri pidettiin Raija 
Laitisen omistamassa Biljardi-kahvilassa. 
Maaliskuussa saimme jostain matkailupe-
rävaunun Kuopion torille sekä kerjäsimme 
kahvia ja väsäsimme esitteitä. Rukkaset 
laitoimme riippumaan majan seinälle tuu-
len heiluteltaviksi ja väkeä tuli kahville.

Ihme kyllä myös päävieraat tulivat pai-
kalle. Kaupunginjohtaja Kauko Heuru oli 
heistä tärkein, sillä rahaa, puhelin ja jon-
kinlainen paikka piti löytää. Jo kevääl-
lä kaupunki järjestikin hulppeat (!) tilat 
Vinkkelistä, Nuorisokeskuksen puutalos-
ta, jolloin toiminta saattoi alkaa.

Päivystimme vapaaehtoisvoimin tiis-
taisin ja torstaisin neljä tuntia. Pidimme 
päiväkirjaa, johon kirjattiin ideoita ja mui-
ta esiin tulleita asioita. Harmi, että ne oli-
vat irtolehtiä (puotipaperia), joten lienevät 
hävinneet. Haltiolan Leena tallensi kui-
tenkin huolella lehtileikkeitä ja valokuvia, 
kun saimme hylättyjä tapettikansioita.

Syksyllä paikka Vinkkelissä kävi jo ah-
taaksi ja yksi huone piti luovuttaa Nivel 
ry:lle. Hyvä yhteiselo kuitenkin vallitsi 
Pirjo Nirosen ja Toini Lapin välillä. Kun 
Nivel piti kokouksia lähinnä iltaisin, yh-
teistä puhelintakin voitiin käyttää.

Käynnistimme Kuopion Seudun Työt-
tömät ry:n toiminnan 7.4.1992 Nuoriso-
keskuksen ruokalassa. Perustamiskirjan 
allekirjoitti 15 henkeä mukana mm. pas-
tori Reijo Mustonen. Ev.lut. seurakunta 
onkin ollut alusta pitäen pyyteetön ja tur-
vallinen yhteistyökumppanimme. Ensim-
mäisen ”oman” rahankin saimme Reijon 
järjestämänä kolehtina, joka tuotti peräti 
3184,50 markkaa. Lisänä oli määrättömäs-
ti henkistä tukea.

Kiire oli levittää sanaa maakuntaan ja 
perustaa paikallisyhdistyksiä. Ensimmäi-
seksi menimme Iisalmeen ja Raili kävi 
Varkaudessa. Kuvittelimme silloin, että 
työttömyys helpottaa jonkun vuoden ku-
luttua kuten aiemminkin oli tapahtunut. 
Järkeilimme, että pienet yhdistykset yh-
distyisivät/lakkautuisivat piakkoin.

Kuopion ja Iisalmen 
seudun työttömät

Niinpä Kuopion ja Iisalmen yhdistysten 
nimiin lisättiin sana ”seudun”, jotta yhdis-
tyksissä voisivat olla jäseninä ne naapu-
rikuntien ”muutamat” työttömät sitten, 
kun oma yhdistys on tarpeettomana lo-
pettanut.

Ja arvaus oli väärä. Työttömyys koho-
si vielä pari vuotta ja alkoi sitten hyvin hi-
taasti laskea. Todellista työttömien mää-
rää yritettiin hämärryttää (huonoin tulok-
sin) tilastonikkaroinnilla ja koulutuksella. 
Joidenkin työvoimatoimistojen johtajat ei-
vät pysyneet ruodussa, vaan kertoivat to-
dellisia lukuja.

Aika ajoin työvoimapulallakin pelo-
teltiin, mutta se oli politiikkaa aidoimmil-
laan. Työttömien puutteesta johtuvaa yh-
distysten lakkauttamista ei olla Pohjois-
Savossa tehty yhtään kertaa – kiinnostuk-
sen puutteessa kylläkin. Monet pelkäävät 

Miten KST:n toiminta alkoi?
Alku aina hankalaa

Uuno Kauhaunen

Toimintatilojen avajaiset vuonna 1996.
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leimautumista ja vähäisten työnsaanti-
mahdollisuuksien menettämistä. Vuoden 
1993 lopussa oli Pohjois-Savossa yhdistyk-
siä jo toistakymmentä.

Yhdistysten suuhun istuvaa nimeä ha-
ettiin kilpailulla. Vilho Hartikainen eh-
dotus  ”Varapotti” oli jonkun vuoden käy-
tössä. KST:ssä oli vuoden 1992 lopussa 76 
jäsentä, eikä jäsenmaksua ei kerätty en-
simmäisenä vuotena ollenkaan. Halli-
tuksen muodostivat: Raili Partanen, pj ja 
Uuno Kauhanen, vpj sekä sihteereinä Arja 
Vartiainen (2.6. saakka), Keijo Suomalai-
nen (2.9. saakka) ja Matti Jormalainen 
(2.9. alkaen).

Yritimme hoitaa tiedotusta niin hyvin 
kuin mahdollista radion ja lehtien avus-
tuksella ja suurtyöttömyydestä sai silloin 
näyttäviä otsikoita.

Työttömien 
itsenäisyysjuhla
Loppuvuoden ehkä merkittävin tapahtu-
ma oli 15.12. Kuopion torilla oleva työttö-
män itsenäisyysjuhla. Seurakunta kus-
tansi 200 hengelle riisipuuroa ja rusinaso-
paa. Sitä riitti 300 annokseen, jotka katosi-
vat kahdessa tunnissa parempiin suihin.

Railin innostuessa opiskelusta vpj hoi-
ti vetovastuun marraskuun alusta ja jatkoi 
seuraavan vuoden puheenjohtajana.

Tiedotusvälineet kyllästyivät pian 
työttömien passaamiseen ja alkoi ilmes-
tyä työssä käyvien lukijoiden purkauksia 
”loiseläjinä”. Vähitellen pää- ja muissakin 
kirjoituksissa työttömiä alettiin syyllistää 
ja patistella töihin.

Yhä useammin alkoi esiintyä vaati-
muksia, että työttömän pitää tehdä töitä 
saadakseen työttömyyspäivärahaa. ”Selke-
än ehdotuksen” teki kansanedustaja Riit-
ta Saastamoinen keväällä 1993. Tartuim-
me ehdotukseen: tein luutia ja menimme 
maanantaiaamuna 25.4. soittamaan Koru-
kulman ovikelloa. Kun sisään ei päästet-
ty, ryhdyimme lakaisemaan katukäytävää. 
Päästyämme lopulta keskusteluetäisyy-
delle työttömän tilanne ehkä hiukan sel-
keni Saastamoiselle. Töissä olo tietää mat-
kakuluja, vaatteetkin on oltava paremmas-
sa kunnossa ja ruoka- sekä muut kulut las-
tenhoitoineen kasvavat. Työttömyyspäivä-
rahalla niitä ei voi kustantaa. Lupauduin 
jopa Säyneisiin metsänhoitotöihin, tosin 
kutsua ei ole kuulunut vieläkään.

Yhteisvastuukeräys
Keväällä 1993 seurakunnan järjestämä Yh-
teisvastuukeräys työllisti työttömiä mm. 
hankkimalla mainoksia Kirkko ja koti 
-lehteen. Keräys tuotti KST:lle 60 000 mk, 

mikä saatiin vuoden 1994 puolella. Tuotol-
la hankittiin mm. ATK-laitteita. Keräystä 
Kuopiossa veti diakoniajohtaja Heikki Ei-
takari. Heikin toimintatapoja kuvannee 
jollain tapaa hänen kertomuksensa yhdes-
tä varojen hankintakeinoista. 

Torilla myytiin ruispuuroa, mutta aja-
teltiin saada helpommalla ja vähän enem-
män kerralla. Niinpä Atlas suostui siihen, 
että ravintolan seisovan pöydän annoshin-
taa nostettiin ja ylimääräinen osa meni yv-
keräykseen. Asiakkaille kerrottiin, mihin 
kaikkeen kertyneitä varoja käytetään ja 
eräskin rouva oli kiertänyt jo kolme ker-
taa pöydän ja aloitteli jo neljättä.  Silloin 
hän katsoi aiheelliseksi jo vähän selittää ti-
lannetta lähellä oleville: ”Otanpahan vielä 
tämän yhen kerran kun tämä tuntuu mä-
növän hyvvään tarkotukseen”. Siinäpä oli 
huumorilla höystettyä tuulta työttömistä. 
Työttömien ruokailun käynnistäminen oli 
Heikin ansiota. Siihen tarvittiin piispalli-
nen siunaus, jonka toimitti piispa Matti 
Sihvonen. Hän oli hiljattain käynyt Roo-
massa ja toi sieltä mallia.

Uuno Kauhaunen

Kuvassa vasemmalta Raili Partanen, Liisa Rautiainen, Uuno Kauhanen, Keijo Suomalainen ja Osmo Haatainen.
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Yhdistyksemme tehtäviä ovat 
työttömyyden vähentäminen, 
toimeentulon parantaminen, 
hyvinvoinnin kohottaminen ja 
toiminnan aktivointi sekä arjessa 
selviytymisen tukeminen.

Järjestämme edullista ruokailua 
maanantaista perjantaihin ja kahvio 
on avoinna toimintakeskuksen 
aukioloaikoina.

Kuopion työttömät ry, Suokatu 18, 
70100 Kuopio (www.kuty.fi).

Kuopion Työttömät ry:n (Kuo-
pion Seudun Työttömät ry) perus-

tamiskokous pidettiin 7.4.1992 klo 16:30. 
Kokouksessa oli läsnä Uuno Kauhanen, 
Keijo Suomalainen ja Arja Vartiainen. 
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 
Raili Partanen.

Yhdistys aloitti toimintansa Vinkke-
lissä Kauppakatu 44:ssä. Yhdistys siirtyi 
Maljalahdenkatu 18:sta nykyiseen toimin-
tapaikkaansa Suokatu 18:aan.

Toiminnanjohtajana on Jaana Mietti-
nen ja hallituksen puheenjohtajana Mart-
ti Savolainen, 0400 441729, martti.savo-
lainen@suomi24.fi. 

Kerhotoimintaa löytyy: Maanantai-
na venyttelyä ja peli-iltapäivällä pingistä 
ja koronaa; tiistaina kokoontuu neulon-
takerho ja keilaus; keskiviikkona meillä 
on tietokonepiiri, lauluryhmä, keilaus ka 
kirpputori; torstaina jatkuu keilaus; per-
jantaina jumppa sekä muusta toiminnasta 
mainittakoon luennot.

Osallistuminen

Kuopion Työttömien edustaja on usei-
na vuosina toiminut TVY:n hallituksessa 
Pohjois-Savon alueen edustajana. TVY:n 

järjestämiin edunvalvonta- ja koulutus-
tapahtumiin olemme myös osallistuneet. 
Näitä ovat mm. laivakoulutus, eduskun-
tatapaamiset, IHMO-päivät ja seminaarit. 
Olemme osallistuneet myös Pro-Suomi 
-tapahtumaan Helsingissä vuonna 2006.

Tapahtumat

Pohjois-Savossa on järjestetty vuodesta 
1997 alkain vuosittain työttömien virkis-
tyspäivä Piispansauva-tapahtuma. Tapah-
tuma on saanut alkunsa Kuopion Työttö-
mien aloitteesta ja nimensä piispa Wille 
Riekkisen lahjoittamasta kiertopalkinnos-
ta, vanhasta hiihtosauvasta. Tapahtumassa 
eri työttömien yhdistysten joukkueet suo-
rittavat leikkimielisen kilpailun. Voittaja-
joukkue saa vuodeksi haltuunsa kiertopal-
kinnon ja seuraavan vuoden tapahtuman 
järjestämisvastuun. Kiitoksen ansaitsevat 
paikalliset seurakunnat, jotka ovat osallis-
tuneet sekä taloudellisesti että ohjelmalli-
sesti tapahtuman järjestämiseen. Kuopion 
Työttömien yhteistyökumppanina tapah-
tumaan osallistumisessa ja järjestämisessä 
on ollut Diakoniakeskus.

Kuopion Työttömät ovat saaneet naut-
tia myös toisesta merkittävästä virkistys-
tapahtumasta, Elonkorjuuretkestä. Tämä 
retki järjestetään nimensä mukaisesti elo-
kuussa.

Kaksipäiväisenä järjestetyillä retkillä 
olemme saaneet tutustua mm. Lappeen-
rantaan. 

Muina tapahtumina mainittakoon ke-
säpäivät, sieniretket, mansikanpoiminta, 
rastiseikkailutapahtumat Kuopion torilla 
ja EU-ruoka-avustusten jako pääsääntöi-
sesti Kuopion työttömien toimitiloissa. 
Aloitimme kokeiluluontoisesti EU-jakelua 
myös Karttulassa ja Riistavedellä.

  

Kuopion työttömät ry
   

Ensimmäinen Piispansauva -tapahtuma 
27.2.1997.

Kuopion Työttömät ry hallitus yhdistyksen 
20 v. juhlassa vasemmalta lukien: Martti 
savolainen (puh.joht.), Elvi Saastamoinen, 
Sirkka Ahonen, Raija Uhlback, Kari Turunen, 
Jaana Miettinen (toim.joht.), Leena 
Laakkonen. Kuvasta puuttuvat Paula Mehto 
ja Hilja Haatainen.
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Suomalaisten ikärakenteesta johtuen 
työvoiman määrä on vähenemässä. 
Toisaalta elinkeinorakenteemme 
muuttuu, kun teollisuuden työpaikat 
vähenevät ja kaupan ja palvelualojen 
lisääntyvät. Viime aikoina uusia 
työpaikkoja on syntynyt erityisesti pk-
sektorille.

Kokonaisuutena tehdyt työtunnit 
ratkaisevat tulevaisuutemme hy-
vinvoinnin. Se tarkoittaa jatkuvia 
ponnisteluja, jotta työllisyysaste 

saadaan nousemaan ja pystymme takaa-
maan suomalaisille yrityksille osaavaa työ-
voimaa yhä kovenevassa kansainvälisessä 
kilpailussa.

Työllisyyden edistäminen koetaan yh-
deksi tärkeimmistä päämääristä politiikas-
sa vastaajan puoluetaustasta riippumatta. 
Meillä ei ole inhimillisesti eikä taloudelli-
sesti varaa ajatella, että osa ihmisistä voi-
si jäädä työelämän ulkopuolelle. Oikeiden 
osallistumisen muotojen löytyminen voi 
viedä aikansa, mutta uskon, että jokaisel-
la meistä on annettavaa paitsi työssä niin 
myös omassa lähipiirissämme.

Kataisen hallitus on ottanut työllisyys-
kysymykset tosissaan. Erityiseksi kohde-
ryhmäksi on valittu syrjäytymisvaaras-
sa olevat nuoret. Nuorten yhteiskuntata-
kuulla varmistetaan jokaiselle jonkinlai-
nen työ- tai koulutuspaikka. Muidenkin 
kohdalla koulutuksen hankkiminen ja 
ammattitaidon kehittäminen on aina in-
vestointi omaan työmarkkina-arvoon ja 
parantaa työllistymismahdollisuuksia. Tä-
män takia opiskelun esteitä on poistettu 
mahdollistamalla tutkintoon johtava kou-
luttautuminen lomautus- ja työttömyysai-
kana.

Tutkimusten mukaan jo puolen vuo-
den työttömyysaika vaikeuttaa työelä-
mään pääsyä. Tästä syystä työvoimapoli-
tiikan määrärahoja kohdennetaan niihin 
toimiin, jotka ovat osoittautuneet tehok-
kaimmiksi. Panostuksia tehdään muun 
muassa ammatilliseen työvoimakoulutuk-
seen, yritysten kanssa toteutettavaan kou-
lutukseen sekä yksityisen sektorin tuki-
työllistämiseen.

Hallitusohjelmassa on myös sitoudut-
tu kuntakokeiluun, jonka tarkoituksena on 
löytää uusia paikalliseen kumppanuuteen 
perustuvia malleja, joilla helpotetaan pää-
syä työmarkkinoille. Kokeilu toteutetaan 
ajalla 1.9.2012–31.12.2015. Kunnille tarjo-
taan parempia mahdollisuuksia vaikuttaa 
pitkäaikaistyöttömien palveluiden järjes-
tämiseen. Kohderyhmään kuuluvien asi-
akkaiden tarpeet arvioidaan moniamma-
tillisena yhteistyönä ja pyritään löytämään 
uusia palveluita ja tehokkaita toiminta-
malleja. Kokeilun piiriin kuuluvat ensisi-
jaisesti ne pitkäaikaistyöttömät, jotka ovat 

jo saaneet 500 päivää työttömyysetuutta ja 
joiden työllistyminen on muutenkin haas-
teellista. Kuntien ja valtion roolit työllisyy-
den edistämisessä arvioidaan kokeilun tu-
losten perusteella.

Työministeri Ihalainen selvityttää 
osaltaan ns. välityömarkkinoita, joilla tar-
jotaan vaikeasti työllistyville työskentely-
mahdollisuuksia. Olennaista on, että väli-
työmarkkinoilla tarjotaan konkreettises-
ti tilannetta kohentavia palveluita, kuten 
työharjoittelua ja työelämävalmennusta. 
On aivan selvää, että parantunut ammatti-
taito ja osaaminen edistävät työhön sijoit-
tumista ja työssä selviytymistä.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan 
säilymiseksi työurien pidentäminen on pe-
rusteltua. Työurien pidentämisessä olen-
naisinta ei kuitenkaan ole eläkeiän nosto, 
vaan se, että työnteko on aina kannattavaa 
ja että töitä riittää läpi työelämän.

Anne-Mari Virolainen
kansanedustaja (kok)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan 
varapuheenjohtaja

Työllisyyden edistäminen on 
hallitukselle ykkösasia 

Kolumni Anne-Maria Virolainen
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Kuntouttavien toimenpiteiden alle 
sijoitettua tukityöllistämistä on kritisoitu 
siitäkin, että se leimaa työttömät 
sairaiksi. Eihän kuntoutusta terveille 
anneta.

Mielestäni tällaiset näkemykset 
edustavat sarjaa ”tie helvettiin on 
kivetty hyvin aikomuksin”. On toki 
humaania ajatella, että työttömillä 
on sama oikeus olla leimautumatta 
epäonnistuneiden ja sairaiden ihmisten 
joukkoon kuin kenellä tahansa muulla, 
mutta tosiasiat voi silti ottaa huomioon. 
Niitä olen pyrkinyt nostamaan esille 
kahdessa eri pro gradu -työssäni 
(sosiaalipolitiikka vuonna 2006 
Tampereen yliopistossa, sosiaalityö 
vuonna 2010 Tampereen yliopiston 
Porin yksikössä). Molemmissa graduissa 
olen käsitellyt yhdistysten toimesta 
tapahtuvaa työllistämistoimintaa, 
jonka olen määritellyt yleishyödylliseksi 
kansalaistyöksi.

Gradujeni teoriaosuudessa olen 
käynyt läpi tutkimuksia, jois-
sa käsitellään työttömyyden vai-
kutuksia työttömiin. Tutkijoiden 

Kortteinen ja Tuomikoski tekemässä tut-
kimuksessa (1998) päädytään seuraavaan: 
sairastavuus on yhteydessä työttömyy-
teen. Työttömien joukko on työllistä väes-
töä sairaampaa sekä fyysisesti että psyyk-
kisesti. Masentuneisuus ja voimattomuus 
ovat selvästi yleisempiä tunteita työttömil-
lä kuin työllisillä, mutta kuitenkin psyyk-
kisten sairauksien yhteys työttömyyteen ei 
ole niin selvä kuin muiden sairaustyyppi-
en osalta. Somaattista sairastavuutta mit-
taava pitkäaikaissairaiden osuus on sen 
sijaan vahvassa yhteydessä työttömyyden 
kestoon. Työkykyä haittaavan sairauden 
osalta kytkentä työttömyyteen ja sen kes-
toon on vielä selkeämpi. Tutkijat liittävät 
työttömyyden ja sairastavuuden väliset 
kytkökset työttömyydestä koituviin nöy-
ryytyksen ja häpeän kokemuksiin. Aineis-
tona, minkä pohjalta johtopäätökset on 
tehty, on käytetty työttömien kirjoittamia 
tarinoita omista kokemuksistaan.

Kaksikko jatkaa: työttömyyden ja sai-
rastavuuden välinen yhteys ei selity sil-
lä, että sairaat valikoituisivat työttömiksi. 
Päinvastoin, työttömyydellä on oma vai-
kutuksensa sairastavuuden lisääntymi-
seen. Kun sairaammilla ihmisillä on suu-
rempi riski jäädä työttömiksi, aiheutuu 
tästä monitahoinen kausaalinen yhteys: 
toisaalta sairailla ihmisillä on suuri riski 
jäädä työttömiksi ja työttömiksi jäätyään 
he työttömyyden vuoksi sairastuvat entis-
tä enemmän, jolloin heidän mahdollisuu-
tensa päästä takaisin töihin heikkenevät 
entisestään. Kortteinen ja Tuomikoski löy-
tävät tutkimuksensa kautta myös tarkem-
man syyn työttömyyden pitkittymiselle: 
sellaiset ihmiset, joiden ankkuroituminen 
ympäröivään yhteisöön on heikkoa, eivät 
kestä työkykyisinä, jos he ajautuvat pois 
työstä. Heidän kohdaltaan työttömyys li-
sää sekä mielen että kehon sairastavuutta.

Helsingin kaupungin tutkija Mika 
Kurkinen puolestaan käy läpi työttömien 
kertomuksia (1997):”…se (työttömyys) on 
kova paikka, koska siis meidät on koulu-
tettu pienestä pitäen siihen, että työ – työtä 
täytyy tehdä että saa rahaa ja saa arvostus-
ta ja sitten kun se työ suomalaiselta kiel-
letään se kolahtaa niinku paljon pahem-
min kun jollekin muualla ja muille”; ”…ja 

sitten ei niinku oo enää sitä ihmisarvoo-
kaan enää, jos ei osaa työssä… moni var-
maan kokee sen niin, että ei kelpaa enää 
muitten ihmisten silmissä, jos on joutunu 
työttömäksi”; ”Tiedätsä miten se loppuu – 
se loppuu kun katto pamahtas päähän siis 
tää työttömyys… kato kun tulee toimetto-
maks niin sillon ei oo mitään muuta vaih-
toehtoo kun juominen.

Sosiaalityön gradussani (2010) päädyn 
seuraaviin johtopäätöksiin haastatteluma-
teriaalin perusteella: Haastatteluista käy 
ilmi, että työllistetyt kokevat olevansa vir-
keämpiä ja jaksavat tehdä enemmän asioi-
ta myös vapaa-aikanaan. Lisäksi he näyttä-
vät saaneen voimavaroja kamppaillakseen 
olemassa olevien sairauksiensa kanssa. 
Syiksi työllistettyjen hyvinvoinnin kehitty-
miselle näyttävät ilmaantuvan sosiaalisen 
tuen eri osatekijät: henkinen tuki, arvos-
tustuki ja aineellinen tuki. Henkinen tuki 
toteutuu ensisijaisesti vertaistuen eli työ-
yhteisössä olevilta luotettavilta henkilöil-
tä saadun tuen kautta. Arvostustuki toteu-
tuu sitä kautta, että työllä on itsearvostus-
ta kohottava merkitys ja työtehtävät koe-
taan tärkeiksi. Aineellinen tuki tarkoittaa 
lisääntyneitä tuloja, jotka mahdollista-
vat valintojen tekemisen ja tulevaisuuden 
suunnittelun.

Sosiaalipolitiikan gradussani (2006) 
päädyn seuraaviin näkemyksiin noin 250 
tukityöllistetyn kanssa tehdyn survey-
tutkimuksen perusteella: Tutkimustulos-
ten mukaan kolmannella sektorilla työssä 
olevien työllistettyjen koettu terveyden-
tila, perhe-elämän kehitys ja tulevaisuu-
den näköalat olivat selvästi parempia kuin 
heidän, jotka eivät enää olleet työssä. Sa-
maten työllistettyinä kyselyhetkellä olevi-
en elämän koettu mielekkyys ja taloudel-
linen tilanne olivat paremmalla mallilla 
kuin työstä pois joutuneiden… Tutkimuk-
sen mukaan syynä työllistettyjen elämän 
mielekkyyden kehittymiseen ja heidän 
terveydentilansa koettuun paranemiseen 
on se, että he kokevat tekemänsä työn tär-
keäksi.

Tukityöllistäminen
ehkäisee sairastumista

Aki Nummelin

Pormestarinluodon asukasyhdistyksen 
työllisyysprojektipäällikkö, YTM

Porin kaupunginvaltuuston 
varapuheenjohtaja



Karenssisanomat 2/2012 31

Valtiontalouden tänään julkistetussa 
kehyspäätöksessä vuosille 2013–2016 on 
yllättäen siirretty kymmeniä miljoonia 
euroja Raha-automaattiyhdistyksen 
tuottoja valtion kassaan. Kehyskauden 
lopulla suunnitellaan siirrettäväksi 
30 miljoonaa euroa pysyvästi muihin 
tarkoituksiin, mikä tarkoittaa noin 10% 
tämän hetkisestä avustussummasta. 
Arpajaislakia on muutettava, jotta tämä 
kaappaus voidaan toteuttaa. 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
vaatii, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
taloudellisia toimintaedellytyksiä 
ei heikennetä. SOSTE ei hyväksy, 
että Raha-automaattiavustuslain ja 
arpajaislain uudistamista valmistellaan 
salassa. Järjestöt on otettava mukaan 
uudistamistyöhön. Nyt edunsaajat on 
suljettu uudistusten valmistelusta ulos.

Valtiontalouden kehyspäätös 
on hallitusohjelman 
vastainen
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen 
ohjelmassa on sitouduttu vahvasti paran-
tamaan kansalaisjärjestöjen toimintaedel-
lytyksiä.  SOSTE paheksuu, että näiden 
lupausten jälkeen hallitus siirtää yleis-
hyödylliseen järjestötoimintaan tarkoitet-
tuja RAY:n tuottoja muualle. Näin hallitus 
heikentää sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
toimintakykyä ja ihmisten auttamismah-
dollisuuksia. RAY on Suomessa sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen toiminnan keskeisin ra-
hoittajataho. 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
pitää Raha-automaattiyhdistyksen tuoton 
leikkaamista valtion muihin tarkoituksiin 
vääränä politiikkana.  Samaan aikaan, kun 
hallitus pyrkii köyhyyden, eriarvoisuuden 
ja syrjäytymisen vähentämiseen, se supis-
taa lyhytnäköisesti voimavaroja ruohon-
juuritasolta, juuri sieltä, missä näitä on-
gelmia voidaan ehkäistä ja antaa välitön-
tä apua. 

 

Valtio käy jatkuvasti 
RAY:n kassalla
Valtio nosti 1.1.2012 alkaen arpajaisveron 
10 prosentista 12 prosenttiin. Viime vuon-
na arpajaisvero tuotti valtion kassaan 73,8 
miljoonaa vuodessa. Arpajaisveroa on nos-
tettu viimeisen kymmenen vuoden aikana 
rajusti. Vuoden 2001 alussa arpajaisveroas-
te oli vain 5%, nyt yli kaksinkertainen. Li-
säksi Valtionkonttorin käyttöön siirretään 
vuosittain noin 100 miljoonaa euroa.

Jos nyt toteutetaan vielä suunnitel-
tu kymmenien miljoonien eurojen siirto, 
tämä tarkoittaa sitä, että RAY:n tuotosta 
menee jo noin 40% muualle kuin yleis-
hyödylliseen toimintaan. Tuleeko raja jos-
sain kohden vastaan?

Viime vuosina, kun RAY:n pelituotot 
vähenivät, järjestöjen avustukset supis-
tuivat. Vuonna 2008 jaettava avustussum-
ma oli 312 miljoonaa, kuluvana vuonna 291 
miljoonaa euroa. SOSTE pitää pöyristyttä-
vänä sitä, että tässä tilanteessa valtio aikoo 
tulevina vuosina ottaa kymmeniä miljoo-
nia RAY:n vuosikohtaisesta tuloksesta täy-

sin riippumatta pelitoiminnan tuottojen 
kehityksestä. 

Tällä hetkellä on odotuksia RAY:n tuo-
ton kasvusta, mutta samaan aikaan pitää 
muistaa, että kysymys on vastuullisesta, 
monopoliasemassa olevan peliyhteisön 
harjoittamasta liiketoiminnasta, jonka 
kasvulle on pelihaittojen minimoimisek-
si asetettava tiukat rajat ja jonka toimin-
taa ohjaavat myös EU:n asettamat reuna-
ehdot.

Järjestöjen auttamistyö on 
korvaamaton lisäresurssi
Hallituksen kuntien sosiaali- ja terveyspal-
veluihin kohdistamat valtionosuusleikka-
ukset vaikeuttavat ihmisten peruspalvelu-
jen saamista.  Tässä tilanteessa järjestöläh-
töisen auttamistyön panos on korvaama-
ton voimavara, jota ilman suomalaiset ei 
selviä. Järjestöt tarvitsevat toiminnalleen 
taloudellisen pohjan, vaikka vapaaehtoiset 
ja vertaiset ovat niiden kantava voima. 

Raha-automaattiyhdistyksen tuotoil-
la avustetaan yli 700 järjestön toimintaa ja 
tuhansien alueellisten ja paikallisten yh-
distysten verkostoa ympäri Suomea.  So-
siaali- ja terveysjärjestöjen 1,3 miljoonan 
jäsenen ja satojen tuhansien vapaaehtois-
toimijoiden hyvinvointia vahvistava työ 
tavoittaa suomalaiset lapsista ja nuorista 
ikäihmisiin.

Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 
on lain mukaan tarkoitettu kansalaisjär-
jestöjen yleishyödylliseen työhön tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Siellä 
pelituotot myös parhaiten palvelevat suo-
malaista yhteiskuntaa. Tutkimusten mu-
kaan järjestöjen vapaaehtoistoimintaan si-
joitetulla yhdellä eurolla saadaan kuusin-
kertainen tulos. 

Järjestöjen kautta kehitysvammainen 
Eppu on löytänyt töitä, mielenterveyskun-
toutuja Meeri tehtävän vertaistukihenki-
lönä ja Pentti on auttanut jo kymmenen 
vuotta vapaaehtoisesti yksinäisiä vanhuk-
sia.  Tästä työstä yhteiskunnalle ei ole va-
raa leikata. Epun, Meerin ja Pentin tarinat: 
www.soste.fi

SOSTE: 
RAY:n tuotto kuuluu kansalais-
järjestöjen hyvinvointityöhön

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Tor Jungman, 
puhelin 040 558 6901

Pääsihteeri Vertti Kiukas, puhelin 
040 592 4287

Lähde:

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys 
ry. Kannanotto 4.4.2012.
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1990-luvun alku oli suurten muutosten 
aikaa maassamme. Yhtäkkiä ennen 
kokematon suurtyöttömyys räjähti 
käsiin ja sadattuhannet jäivät 
työttömiksi, koska yhteiskunnan 
rakenteet eivät olleet varautuneet 
tähän. Seurakunnat heräsivät 
ojentamaan auttavat kätensä ja 
Suomeen perustettiinkin ripeässä 
tahdissa vuosina 1993 ja 1994 satoja 
työttömien yhdistyksiä nimenomaan 
seurakuntien aloitteesta. 

Niin kävi myös meillä Porvoossa. 
Seurakunnan ns. alustassa ko-
koontui kahvitilaisuuteen pari 
kertaa viikossa joukko työttömiä 

keskustelemaan pappi Klemolan kanssa. 
Myöskin velkasaneeraustoiminta sai meil-
lä alkunsa seurakunnan siipien suojassa. 
Työttömien joukon lisääntyessä alkoi seu-
rakunnan kahvilassa työttömien ruokailu 
kaksi kertaa viikossa. Jono kasvoi ja lopul-
ta se oli jo kadulle saakka.

Syyskuun 21. päivänä 1993 pidettiin 
Porvoossa työttömien yhdistyksen perus-
tava kokous. Samana syksynä neuvottelut 
kaupungin kanssa johtivat siihen, että yh-
distyksen aktiivit päättivät ottaa vastaan 
kaupungin tarjoamat tilat entisestä Fis-
karsin tehtaasta. Tilat kunnostettiin 4000 
työttömän talkootunnin voimin raken-
nuksen edustavimmaksi tilaksi. Oikeus-
ministeriön hyväksymänä Porvoon seu-
dun työttömät ry merkittiin yhdistysrekis-
teriin kesäkuun 1. päivänä 1994.

Ruokailua jatkettiin seurakunnan ti-
loissa aina vuoden 1994 heinäkuuhun 
saakka, kunnes Treffin tilat vihittiin käyt-
töön. Rahaa ei tietenkään ollut, mutta näl-
käisiä riitti ja seurakunnan aikaisemmin 
kustantamat ruokien raaka-aineet tuli uu-
sissa tiloissa hankkia itse. Seurakunta an-
toi vielä pesämunaksi yhteisvastuukeräyk-
sen tuottoja 5000 mk Treffiin muutettaes-
sa.

Toiminta oli alussa hyvin rauhallista, 
kunnes vuonna 1995 alkoi tapahtua. Työ-
voima- ja elinkeinokeskus myönsi rahaa 
toiminnanohjaajan palkkaukseen. Meillä 
kuten monissa muissakin yhdistyksissä al-
koi säpinä. Kun oltiin köyhiä – niin oltiin 
hiljaa – mutta kun tuli rahaa niin silloin 
alkoi ristiveto, että mitä sillä rahalla teh-
dään.

Meidänkin yhdistykseen oli lyöttäy-
tynyt henkilöitä, joilla ei olisi pitänyt olla 
mitään tekemistä työttömien yhdistyk-
sen kanssa. Palkattu toiminnanohjaaja sai 
tuta. Anarkistiset voimat vaativat järjes-
tämään Porvoon torille mielenosoituksia, 
poliisiväkivallan vastustamiskursseja jne. 
Olisi tainnut TE-keskuksen tuki loppua 
alta aikayksikön, jos valtion rahoilla olisi 
toimittu valtiota vastaan. Onneksemme 
ystävyyden ja yhteistyön linja voitti ja tu-
levaisuus alkoi.

Ensimmäiset vuodet
Ensimmäisen vuoden puheenjohtajana 
toimi Jalmari Kastarinen ja allekirjoitta-
nut seuraavat viisi vuotta; siten kummal-
linen puheenjohtaja, että toimi samaan 
aikaan paikallisena ay-puheenjohtajana. 
Yritin osoittaa, että tämä kamala työttö-
myys on meidän kaikkien yhteinen ongel-
ma. Mutta viisi vuotta osoitti, ettei asia ol-
lut sittenkään niin ja luovuin ay-puheen-
johtajuudesta keskittyäkseni työttömyys-
työhön. Kuluneet kymmenen vuotta on 
puheenjohtajan nuijaa heilutellut Veikko 
Davitsainen.

Yhdistyksessä tehtävä toiminta on 
muuttunut vuosien mittaan. Alkuaikoina 
TE-keskuksen myöntämä omatoimisuus-
avustus mahdollisti erilaisten harrastus-
maisten kurssien pitämisen. Tämä olikin 
tarpeen, sillä työttömillä oli todella vaike-
aa tulla yhdistykseen mukaan. Työttömät 
kokivat, että kun ei astu työttömien kyn-
nyksen yli, niin vielä voi palata entiseen 

Porvoon työttömät ry:stä  
Porvoon seudun työnhakijat ry:ksi
Historiaa 18-vuotistaipaleelta

Kulttuuriministeri Tanja Karpelan vierailu 
1994. Ehdittiin jo huokaista, että kaikki 
meni hyvin ja luovan kirjoittamisen kurssi 
tuli esiteltyä, kunnes eräs ruokalan asiakas 
pysäytti ministerin kertoakseen, ettei 
meille muulloin tarjota kuin kaurapuuroa. 
Tänään oli hyvää ruokaa, kun ministeri oli 
paikalla. Toiminnanjohtaja kuitenkin totesi, 
ettei kaurapuuroa olla tarjottu ainakaan 
kymmeneen vuoteen!
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työpaikkaan, mutta ylittämällä kynnys, 
paluuta ei ole.

Kursseja
Alun tutustuttamiskursseina olivat mm. 
Sieninäyttely- ja -neuvontakurssi, oman 
talouden hoitokurssi, kuivakukkakurssi, 
taideterapiakurssi, turistivenäjä, yrttikurs-
si ja tanssikurssi, joista viimeisin oli kaik-
kein suosituin. Ajan myötä kurssit ovat 
muuttuneet työllisyyskursseiksi. Olemme 
järjestäneet mm. luovan kirjoittamisen 
kursseja, jotka ovat olleet osin työllisyys-
kursseja, mutta niihin on voinut maksua 
vastaan osallistua myös työssäkäyvät.

Yhdistyksessämme ei ole koskaan pi-
detty matalaa profiilia. Eihän meitä köyhiä 
kukaan noteeraisikaan, ellemme itse koki-
si olemassaolon oikeutusta. Ilmeisesti täs-
tä profiilinnostosta johtuu, että meillä on 
käynyt paljon vieraita. Olemme saaneet 
vieraaksemme useita ministereitä, EU-
virkamiehiä Brysselistä, useista Euroopan 
maista työttömyystyötä tekeviä henkilöi-
tä sekä kotimaisia sosiaalialan oppilaitok-
sia ja kumppanuusprojektien vetäjiä ja eri 
kuntien virkamiehiä sekä koti- ja ulkomai-
sia tiedotusvälineitä.

Työllistäminen on yksilöllistä, sillä kun 
missään ei ole vapaita työpaikkoja, niitä on 
luotava itse. Jokaisella meistä on omat lah-
jamme ja resurssimme. Erikoisimpiin työl-
listettyihin kuuluu muusikkomme Arto, 
joka toimii korkeimmalla korotetulla tuel-
la ja aina viidensadan päivän jälkeen yhä 
uudelleen kaupungin harlekiinina, viih-

dyttäen ja herätellen vanhuksia vanhain-
kodeissa ja lapsia päivähoidossa. 

Palkanmaksupalvelu
Suomi on järjestäytynyt yhteiskunta ja se-
hän on meidän kaikkien onni. Mutta esim. 
palkanmaksu on Suomessa monimutkais-
ta ja monivaiheista. Kuinkahan moni pal-
kansaaja mahtaisikaan sitä osata?

Yhdistyksessämme on toiminut jo 
vuosia ns. palkanmaksupalvelu, jota käyt-
tää vuodessa monet kotitaloudet ja pari-
senkymmentä yhdistystä ”Lohjalta-Lovii-
saan”. Pientä korvausta vastaan hoidamme 
valtakirjalla kaikki palkanmaksuun liitty-
vät velvoitteet. Tämä palvelu on erittäin 
tärkeä osa toimintaa työllistettäessä työt-
tömiä. Paljon jäisi työllistymättä palkan-
maksun ja etu- ja jälkikäteistilityksien mo-
nimutkaisuuden vuoksi. Samoin kun työl-
listettyjen tilitykset jälkikäteen tehdään 
viranomaisille, tulee varmasti tarkistetuk-
si, onko verot, vakuutukset ym. maksettu 
asiallisesti. Näinhän sen pitääkin olla.

Kaksi vuotta sitten menetimme kau-
niit ruokalamme tilat koko Taidetehdasra-
kennuksen mennessä remonttiin. Jälleen 
tuli seurakunta apuun ja työttömät voivat 
ruokailla kolme kertaa viikossa seurakun-
nan tiloissa kahden euron ateriahintaan. 

Tänä päivänä pääpaino työssämme on 
työllistäminen ja palkanmaksupalvelu. 
Vuonna 2011 oli palkkakirjanpidossamme 
214 henkilöä eripituisissa työsuhteissa ja 
palkkoja sivukuluineen maksettiin 1,7 mil-
joonaa euroa.

Kahdeksantoista työttömyystyövuo-
den jälkeen olen hankkiutumassa eläk-
keelle. Haaveenani on kirjoittaa kirja tästä 
työttömyyskulttuurin luomisen tuskasta 
kuluneiden vuosien ajalta ja siirtyä toiseen 
tärkeään työhön kehitystyöprojektini pa-
riin Afrikan Malawiin.

Anja Luoma

Porvoon seudun työnhakijat ry 
Toiminnanohjaaja

Porvoon seudun työnhakijat ry:n 
10-vuotisjuhlat vuonna 2004 vietettiin 
150 kutsuvieraan kera. Juhlapuheen piti 
emeritus kansliapäällikkö Pertti Sorsa. 
Hänen kanssaan lohikeittoa odottelee 
kaupungin ylintä johtoa.

Iloiset Kumppanuus-
kurssilaiset todistusten-
jakotilaisuudessa.
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Helsinkiläinen psykologi Jarmo 
Orkamo kierteli Suomea työttömille 
järjestetyissä tilaisuuksissa puhumassa 
aiheesta  ”hyvä olo työtä hakiessa”. 
Orkamon sanoma kuului pelkistetysti 
näin; ihmisen omat voimavarat 
pitää saada liikkeelle myönteiseen ja 
tulokselliseen toimintaan. 

Kemijärvelle tilaisuuden oli järjestä-
nyt kaupungin sivistysosasto, Tut-
kimus- ja hoitokeskus, Kemijärven 
Helluntaiseurakunta , Kemijärven 

seurakunta ja asumisyksikön väki. Paikalla 
oli jokunen työtönkin ja teemapäivän ai-
kana Kemijärvelle perustettiin työttömien 
yhdistys. Puheenjohtajaksi valittiin Mart-
ti Savolainen ja sihteeriksi Aila Kuneli-
us-Kuvaja. 

Varsinainen perustaminen tapahtui 
kuitenkin 8.12.1993 klo 12 kulttuurikeskuk-
sen kahviossa. Silloin paikalla olivat edus-
tajat Rovaniemen Työttömien yhdistyk-
sestä, silloinen puheenjohtaja Risto Kon-
tio ja sihteeri Marko Väänänen. Tilai-
suuteen oli saapunut myös August Tabel, 
joka löi satasen pöytään ja halusi tarjota 
kaikille paikalla olleille kahvit. No kahvit 
oli kerjätty, joten taloudenhoitaja sai teh-
täväkseen avata tilin yhdistykselle. Tuos-
sa kokouksessa vahvistettiin aikaisemmat 
valinnat puheenjohtajaksi Martti Savolai-
nen, sihteeriksi Aila Kunelius-Kuvaja ja ra-
hastonhoitajaksi Veijo Kyllönen. Halli-
tuksen jäseniksi Helvi Jaakkola, Veikko 
Luusua ja Juhani Talvensaari. Hallituk-
sen varajäseniksi Sinikka Liikanen, Raili 
Lampela, Eeva Turpeinen ja Jorma Säy-
näjäkangas. Seuraavan kokoontumisen 
yhteydessä 15.12 1993 valittiin vielä Martti 
Suopanki, Helena Kivelä, Toini Kontio 
ja Eira Joutsijärvi. 15.12.1993 tilaisuudessa 
oli läsnä 20 työtöntä ja siellä oli vilkkaasti 
keskusteltu ja suunniteltu tulevaa toimin-
taa. 

Toimintaa
Perustamisvuonna toteutettiin Kemijär-
ven Seurakunnan kanssa ensimmäinen 
työttömien jouluruokailu 21.12.1993

Vuoden 1994 alusta aloitettiin heti yh-
teistyökumppaneiden etsiminen. Ensim-
mäisten joukossa olivat kansalaisopisto ja 
työvoimatoimisto, joiden kanssa pohdit-
tiin mitä työtön voi tehdä menettämättä 

päivärahaa. Samalla pohdittiin jo mahdol-
lista työtupa-ideaa. Ja heti vuoden alusta 
psykologi Orkamo saapui jälleen kerran 
Kemijärvelle pohtimaan työttömän omia 
mahdollisuuksia itsensä työllistämiseen ja 
kauppaamaan positiivista ajattelumallia. 

Yhteistoiminta muiden työttömien yh-
distysten kanssa käynnistettiin myös heti, 
Veijo Kyllönen ja Martti Savolainen osallis-
tuivat Lapin ja Oulun läänien  työttömien 
yhteispalaveriin 21.1.94.

Palavereita järjestettiin viikoittain 
Kulttuurikeskuksen kahviossa, ja vieraili-
joina oli kaupungin, työvoimatoimiston ja 
yritysten edustajia. Kemijärven Seurakun-
nan kanssa yhteistyössä järjestettiin 20.2. 
lähtien työttömien ruokailu seurakunta-
talolla kerran viikossa, aterian hinta oli         
10 mk/henkilö.

Elettiin tukityöllistämisen ”kulta-ai-
kaa” ja Aila Kunelius-Kuvaja sai puhuttua 
oman tukityöllistämispaikan yhdistyk-
seen, kaupunki maksoi palkan ja samaan 
aikaan saatiin omat tilat linja-autoasemal-
ta.

Avajaisia vietettiin 4.3.1994 ja asiakir-
jojen mukaan saatiin myytyä peräti 30 ar-
paa, vierailijoita oli saman verran. Tilaa 
kutsuttiin työtuvaksi ja viralliseksi nimek-
si tuli Kohtaamispaikka. (Kohtauspaik-
ka nimeä Vanhalan Tommi ei suostunut 
kylttiin maalaaman, koska sanoi ettei kait 
siellä ole tarkoitus järjestää kohtauksia, jo-
ten näin päädyttiin Kohtaamispaikka-ni-
meen.) Jäseniä vuonna 1994 kirjattiin 90.

Varojen keräys ja 
Talkootoiminta
Kahvituskeikat aloitettiin alkoholiasioista 
vastaavan ministeri Toimi Kankaannie-
men kahvittamisella Kulttuurikeskukses-
sa Päihdeongelmaisten nuorten kehittä-
misprojektin esittelytilaisuudessa. 

Kirpputoritoiminta aloitettiin myös 
jo linja-autoasemalla, avajaiset olivat 7.– 
8.4.1994. 

Paikalliset lehdet olivat hyvin aktiivisia 
julkaisemaan tiedotteita ja uutisia toimin-
nastamme. Talkootyössä oli silloin paljon 
aktiivisia osallistujia, ja meillä oli nähtä-
västi myös hauskaa, jos on uskominen 
lehtijuttuun ”Työttömyys ei saa merkitä 
toimettomuutta”, jonka sihteeri Kunelius-
Kuvaja oli kirjoittanut. Pieni katkelma sii-
tä; Jos tietäisitte kuinka hauskaa meillä on, 

ette lukisi tätä lehteä kotona vaan yhdessä 
täällä meidän kansamme. 

Ensimmäiset vappumunkkitalkoot pi-
dettiin 26.4.1994, jolloin paistettiin         300 
munkkia ja lisäksi korvapuusteja, jotka 
kaupattiin Kuumaniementorilla Ratavaa-
ran Erkin asuntovaunusta. Myynnissä oli 
myös simaa, kampanisuja perunoita, ries-
kaa ja kirpputori-vaatetta. Munkkeja meni 
nähtävästi niin hyvin kaupaksi, että jo pa-
rin päivän päästä munkki-talkoita jatket-
tiin Kallaan koululla. Siihen aikaan yhdis-
tyksessä toimivat aktiivisesti mm. Kuller-
vo Pöyliö, Anna-Liisa Rytilahti, Margit 
Lukkarila, Eila Ritola, Sirkka Misikan-
gas, Mirja Lehtikallio, Martti Savolai-
nen, Erkki Ratavaara, Urpo Alakurtti, 
Kalevi Tapio ja Aila Kunelius-Kuvaja. 

Alkuaikoina paiskittiin valtava määrä 
talkootöitä varojen keruun merkeissä. Pi-
hansiivoustalkoot, muuttotalkoot, tyhjen-
nettiin Korkeakummun kerrostalo, josta 
jäi varmaan kaikille paikalla olleille ikuiset 
muistot sieluun, oli näky sen verran kar-
maiseva joissakin huoneistoissa.

Tuosta ajasta voidaan mainita avustus-
anomus kaupungilta, joka toimitettiin jäl-
kikäteen  käytyämme  Oulunsalossa työt-
tömien seminaarissa. Kaikkien sekaan-
nusten jälkeen Koillis-Lappi-lehti tiedotti 
asiasta suurin otsikoin; ”Kaupungin johta-
ja pyörsi päätösesityksensä” silloinen tu-
hatlappunen otettiin kaupungin käyttö-
varoista. 

Kemijärven Työttömät ry rekisteröitiin 
viralliseksi yhdistykseksi 31.5.1994.

Varsinaiset omat toimitilat 
Kesäkuun alussa 1994 alkoivat alustavat 
työt Kuumaniemenkatu 9:ssä olevan kiin-
teistön käyttöönotoksi Asiakirjoihin on 
kirjattu, että 20.–23.6. siivottiin aamuvar-
haisesta iltamyöhään. Siivoustöissä uuras-
tivat Tuija Luttinen, Eila Ritola, Mar-
git Lukkarila, Sirkka Misikangas, Tar-
ja Kenttämaa ja Aila Kunelius-Kuvaja. 
Talo saatiin juhannuskuntoon ja vesi tuli 
ja meni kun vain jaksoi kantaa. 

Samana kesänä liitettiin katkaistu ve-
sijohto kaupungin verkostoon, lapion var-
ressa heiluivat Pertti Kostamo ja Urpo 
Alakurtti. Putkiremonttiin upposi rahaa 
ja niinpä lähetettiin anomus silloiselle ta-
savallan presidentti Martti Ahtisaarelle 
asian hoitamiseksi. Ja kyllä oli iloinen yl-

Työttömien teemapäivä ke 1.12.1993 
Kemijärven kulttuurikeskus
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lätys, kun rahastonhoitaja Veijo Kyllönen 
vitsaili, että mitä se Ahtisaarikin käy mei-
dän tileillä. Saatiin Ahtisaarelta lahjoituk-
sena 7000 silloista markkaa. 

Kohtaamispaikka ja pysyvä kirpputori 
ovat olleet yhdistyksen jäsenten ja muun-
kin väestön käytössä koko toiminnan his-
torian ajan. Taloa on pidetty auki päivit-
täin tukityöllistettyjen voimin, lukuun ot-
tamatta pieniä katkoksia, jolloin vapaaeh-
toiset ovat pitäneet taloa auki.

Yhteistoimintaa
4H-yhdistys perusti samana kesä-
nä Kohtaamispaikan alakertaan oman 
kuivaushuoneen(komeron), ja palkkasi 
nuoren miehen hoitamaan  yrttien keruu-
ta ja kuivausta, joten yhdistysten välistä 
yhteistyötä olemme tehneet käytännössä 
jo paljon ennen järjestöjen yhteistyöpro-
jekteja. Ymmärsimme heti alkuun, että 
toimintamme on oltava avointa ja ympä-
ristön huomioon ottavaa.  Myös Ystävän-
kämpän ja Kemijärven seurakunnan kans-
sa tehtiin yhteistyötä.

Avustukset
Raha-automaatti yhdistykseltä anottiin ja 
saatiin investointi-avustusta mm. ompe-
lukoneiden hankintaa varten. Rahaston-
hoitaja ja sihteeri täyttivät lippua ja lap-
pua pari vuotta vielä avustuksen saannin 
jälkeenkin, ja silloin päätettiin, että taisipa 
olla viimeinen kerta lainarahoilla, jatkossa 
yritetään pärjätä omilla.

Samalla avustuksella hankittiin toimi-
taloon tarpeellista tavaraa mm. kuntosa-
livälineet. 

Ammattiosastot avustavat vuosittain 
pyydettäessä, summat vaihtelivat osaston 
koon ja varallisuuden mukaan, paperi- ja 
metalliliitto olivat kärjessä avustussum-
millaan. Myös Eu-kansanedustaja Esko 
Seppänen on vastannut myöntävästi 
avustuspyyntöihin useamman kerran.

Kohtaamispaikassa on ollut työllistet-
tynä useampi henkilö eri aikoina monin 
erilaisin työvoimatoimiston tukien turvin.

Toimintaa alue- ja 
valtakunnantasolla
Aluepalaverit muiden Lapin työttömien 
yhdistysten kanssa kuuluivat toimintam-

me kuvaan alusta alkaen. Hyvin aktiivi-
sesti vierailimme mm. Sodankylässä, Ro-
vaniemellä, Torniossa, Pellossa, Posiolla, 
Kemissä. Työttömien Valtakunnallisen yh-
teistyöjärjestön TVY ry:n vuosikokouksiin 
on osallistuttu melkeinpä joka vuosi ym. 
yhteistyöjärjestön järjestämiin koulutus ja 
ym. tilaisuuksiin. Ihmisoikeuspäivät Jär-
venpäässä ovat kuuluneet myös syksyisiin 
matkoihin, jossa aktiivit ovat käyneet la-
taamassa akkujaan. 

Koulutustoimintaa
Työväen sivistysliiton ja ammattiliittojen 
avulla on järjestetty useita koulutuksia; 
mm. kokoustekniikka- ja työttömyysturva 
-kursseja. Yhdistys on järjestänyt monet 
kurssit Kansalaisopiston kanssa yhteis-
työssä, ja osan aivan itse, kun joku yhdis-
tyksen jäsen on opettanut jäsenystäviään, 
mm. Ethel Särkelä silkkimaalausta.

Avustustoiminta
Lapin työvoimapiirin toiminta-avustuk-
sen turvin käynnistettiin opintosetelien 
jako Kansalaisopistossa opiskelua varten 
jo vuonna 1995. Setelien jakoa on jatkettu 
omien varojen mukaan vuosittain. Jäsenet 
ovat vuosien varrella saaneet alennuksen 
mm. uimahallilippuun, sekä on järjestetty 
monenlaisia retkiä luontoon, lähikuntiin, 
Lapin yhdistysten aluetapahtumiin sekä 
erilaisiin kulttuuririentoihin.

Eu-ruokaa on jaettu vuodesta 1996 
noin 18 250 kg, joista on saatu jaettua 3389 
pakettia.

Matkan varrella
Maaherra Hannele Pokka vieraili Koh-
taamispaikassa juuri samoihin aikoihin 
kun yhdistyksessä käytiin historiansa ikä-
vin kamppailu, jonka seurauksena yhdistys 
meinasi hajota. Lehdet otsikoivat tilannet-
ta näin: ”Kemijärven työttömien yhdistys-
tä repii ristiriidat, yhdistykselle on samalle 
vuodelle valittu nyt jo kaksi puheenjohta-
jaa ja ainakin osin yhdistyksessä on kaksi 
hallitustakin.” Uusi hallitus muodostettiin 
ylimääräisessä kokouksessa 26.5.1997, jos-
sa puheenjohtajaksi  valittiin Juhani Mal-
minen, sihteeriksi Anita Lindqvist, ta-
loudenhoitajaksi Veijo Kyllönen ja vara-
puheenjohtajaksi Pirjo Heikkinen. Niin 

jatkettiin toimintaa entistä vahvempana, 
mikäli on uskominen, että vaikeudet vah-
vistavat. Asiat saatiin järjestettyä, yhteis-
työkumppanit rauhoitettua ja niin ollaan 
jatkettu tähän päivään asti. 

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toi-
mineet seuraavat henkilöt: Martti Savolai-
nen, Kullervo Pöyliö, Eila Ritola, Juha-
ni Malminen, Pirjo Heikkinen ja Aila 
Kunelius-Kuvaja.

Yhdistyksen sihteerinä ovat toimineet 
seuraavat henkilöt: Aila Kunelius-Kuvaja, 
Anita Lindqist, Pirjo Heikkinen ja Kai-
sa Kekäläinen.

Taloudenhoitajana: Veijo Kyllönen

Loppusanat
Työttömien yhdistys eroaa muista yhdis-
tyksistä siinä, että toimintaa on päivittäin 
joten yhdistystoiminta vaatii jäseniltään 
normaalia järjestötoimintaa enemmän. 
Yhdistyksen tarkoitus on pitää yllä jäse-
nistön henkistä ja fyysistä kuntoa. Monel-
la aktiivilla taitaa nykyään enemmän men-
nä stressin puolelle jatkuva talkoileminen. 
Yhdistys on kuitenkin vuosien varrella ot-
tanut kiitettävästi huomioon nämä arjen 
ahertajat palkitsemalla heitä niin hen-
gen kuin oikeallakin ravinnolla pari ker-
taa vuodessa. Muistettakoon, että osallis-
tumalla eri talkoo-kahvituksiin, olemme 
koko ajan tietoisia mitä meidän kaupun-
gissa tapahtuu, elämme ajanhermolla.. 

Suuri on se joukko ihmisiä, jotka ovat 
olleet toiminnassa mukana, työsuhteessa 
yhdistyksessä ja muuten tukemassa. Kau-
emmin yhdistyksessä toimineet henkilöt 
ovat luoneet pysyviä ystävyyssuhteita ja 
suuri oli suru kun kaikkien ystävä aktii-
vinen talkoolainen Teuvo Räisänen kuo-
li noin vuosi sitten. Kauniit muistot jäivät 
kuitenkin mieliimme ja näin on elämä jat-
kunut. 

On mahdoton tehtävä kirjata ylös 
kaikki ne henkilöt jotka ovat Kohtaamis-
paikassa toimineet ja kulkeneet; onneksi 
meillä on leike- ja vieraskirjamme sekä al-
bumit muistin tukena. 

Mikään yhdistys ei pysy kasassa vain 
hallituksen voimin, vaan siihen tarvitaan 
aktiivinen jäsenistö. 

Historiikin laati 
Aila Kunelius-Kuvaja
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Bryssel 20. joulukuuta 2011 – Laajan 
julkisen kuulemisen jälkeen Euroopan 
komissio on hyväksynyt tarkistetun 
paketin EU:n valtiontukisääntöjen 
soveltamisesta yleishyödyllisten 
taloudellisten palvelujen (services 
of general economic interest, SGEI) 
tuottamisesta myönnettävän 
korvauksen arviointiin. 
Paketissa selvennetään keskeisiä 
valtiontukiperiaatteita ja paketin nojalla 
aletaan soveltaa yksinkertaisempia 
sääntöjä yksilöllisesti ja oikeasuhteisesti 
pieniin toimijoihin, jotka toimivat 
paikallisesti tai pyrkivät sosiaalisiin 
tavoitteisiin. Myös kilpailunäkökohdat 
voidaan nyt ottaa paremmin huomioon 
suurissa asioissa.

Kilpailuasioista vastaavan komis-
sion varapuheenjohtajan Joaquín 
Almunian mukaan uusi sääntöpa-
ketti antaa jäsenvaltioille yksinker-

taisemmat, selkeämmät ja joustavammat 
puitteet korkealaatuisten ja kriisiaikoina 
yhä tarpeellisempien julkisten palvelujen 
tarjoamiseksi kansalaisille. ”On luonnolli-
sesti komission velvollisuus varmistaa, et-
tei yleishyödyllisiä palveluja tarjoaville yri-
tyksille makseta liian suuria korvauksia, ja 
näin turvata kilpailutoiminta ja työpaik-
kojen säilyminen, sekä varmistaa niukko-
jen julkisten resurssien tehokas hyödyntä-
minen,” Almunia toteaa.

Jäsenvaltiot voivat melko vapaasti 
määrätä, mitkä palvelut ovat yleishyödyl-
lisiä. On komission tehtävä varmistaa, että 
niiden tarjoamiseen myönnetty julkinen 
rahoitus ei vääristä kohtuuttomasti kilpai-
lua sisämarkkinoilla.

Uusilla säännöillä, joilla korvataan 
heinäkuussa 2005 annettu nk. Monti-Kro-
espaketti, selkeytetään peruskäsitteitä, 
kuten ’taloudellinen toiminta’, jotta kan-
sallisten sekä alueellisten ja paikallisvi-
ranomaisten olisi helpompi soveltaa uusia 
sääntöjä.

Sosiaalipalvelujen tuottamisesta saa-
duista korvauksista ei enää tarvitse ilmoit-
taa komissiolle. Tällaisten palvelujen on 
täytettävä sellaiset sosiaaliset tarpeet, jois-
sa on kyse terveydenhuollosta, lastenhoi-
dosta, pääsystä työmarkkinoille, sosiaali-
sesta asuntotarjonnasta sekä muita hei-
kommassa asemassa olevien ryhmien hoi-
dosta ja sosiaalisesta osallisuudesta. Aikai-
semmin ainoastaan sairaalat ja sosiaalinen 
asuntotarjonta oli vapautettu ilmoitusvel-
vollisuudesta. Muut SGEI-palvelut saavat 
vapautuksen silloin, kun niistä maksettu-
jen korvausten kokonaismäärä on alle 15 
miljoonaa euroa vuodessa. 

Komissio ehdottaa myös kaikille muil-
le palveluille vähimmäismäärää, jonka alit-
tavien korvausten katsotaan jäävän tuen 
ulkopuolelle. Yleishyödyllisiin palveluihin 
myönnettävän vähämerkityksisen (de mi-
nimis) tuen määräksi on tarkoitus asettaa 
500 000 euroa kolmen vuoden aikana. Täl-
lä tavoin vähennetään pienten yleishyö-
dyllisiä palveluja tuottavien yritysten by-
rokratiaa. Lopullinen päätös tehdään ke-
väällä.

Toisaalta muut tällaisten palvelujen 
tarjoajat tutkitaan tulevaisuudessa tar-

kemmin silloin, kun ne saavat korvausta 
yli 15 miljoona euroa vuodessa ja kun kil-
pailun vääristymisen riski sisämarkkinoil-
la on suurempi. Yleishyödyllisten palve-
lujen tarjoamisesta olisi mahdollisuuksi-
en mukaan järjestettävä avoin ja läpinäky-
vä julkinen tarjouskilpailu, jotta palvelun 
laatu olisi paras mahdollinen ja jotta sen 
tarjoamisesta aiheutuisi mahdollisimman 
vähän kustannuksia veronmaksajille, jot-
ka viime kädessä maksavat palvelut.

Lisätietoja
Uudessa paketissa on neljä välinettä, joita 
sovelletaan kaikkiin viranomaisiin (kan-
sallisiin, alueellisiin ja paikallisiin), jotka 
myöntävät tukea yleishyödyllisten palve-
lujen tarjoamisesta:

Uusi tiedonanto, jossa selvennetään 
yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen 
kannalta tärkeitä valtiontuen peruskäsit-
teitä, kuten tuki, SGEI, taloudellinen toi-
minta, julkisia hankintoja koskevien me-
nettelyjen suhde tuen puuttumiseen.

Tarkistettu päätös, jolla jäsenvaltiot 
vapautetaan velvollisuudesta ilmoittaa ko-
missiolle tietyistä SGEI-palveluista mak-
settavasta korvauksesta. Vapautus laajen-
netaan koskemaan sairaaloiden ja sosiaa-
lisen asuntotarjonnan lisäksi useita mui-
ta sosiaalisia palveluja. Lisäksi otetaan 
käyttöön pienemmät kynnysarvot muihin 
yleishyödyllisiin toimiin liittyvistä korva-
uksista ilmoittamiseksi. Ilmoituskynnystä 
alennettiin 30 miljoonasta eurosta 15 mil-
joonaan euroon. Syynä on sidosryhmien 
huoli siitä, että jotkin varsin merkittävät 
hankinnat tärkeillä aloilla sisämarkkinoil-
la ovat jääneet komission valvonnan ulko-
puolelle liian korkean ilmoituskynnyksen 
vuoksi.

Tarkistettu kehys muiden kuin sosiaa-
listen palvelujen alalla toimiville myönnet-
tävien suurten korvausmäärien arvioimi-
seksi. Niistä on ilmoitettava komissiolle, 
ja ne voidaan julistaa sisämarkkinoille so-
veltuviksi, jos ne täyttävät tietyt kriteerit. 
Uusissa säännöissä muun muassa määrä-
tään tarkemmasta menetelmästä korva-
uksen määrän määrittämiseksi, vaaditaan 
jäsenvaltioita ottamaan korvausmenetel-
missään käyttöön tehokkuuskannustimia, 
määrätään EU:n julkisia hankintoja koske-
vien sääntöjen noudattamisesta ja saman 
palvelun tarjoajien tasapuolisesta kohte-
lusta korvausta määritettäessä. Lisäksi ko-

Uudet säännöt yleishyödyllisille 
taloudellisille palveluille

Uusi lainsäädäntöpaketti  
(kolme tekstiä on jo hyväksytty): 
http://ec.europa.eu/competition/
state_aid/legislation/sgei.html

Lisätietoja: IP/11/1579, 
MEMO/11/929

Ks. myös:  
www.tvy.fi/karenssi/liitteet

Yhteyshenkilöt:

Amelia Torres, +32-2 295 46 29

Maria Madrid Pina, +32-2 295 45 30
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missio vaatii jäsenvaltioita hyväksymään 
toimenpiteitä eräiden korvausten kilpai-
lunvastaisten vaikutusten vähentämisek-
si silloin, kun tällaiset korvaukset saatta-
vat vakavasti vääristää kilpailua sisämark-
kinoilla.

Uudessa ehdotuksessa de minimis 
-asetukseksi säädetään, että tietyn kyn-
nyksen alittavat korvaukset vapautetaan 
valtiontukien valvonnasta. Uusi asetus on 
tarkoitus hyväksyä keväällä 2012 lopulli-
sen kuulemiskierroksen jälkeen.

Taustaa
Euroopan unionin tuomioistuin antoi 
vuonna 2003 tuomion, joka koskee julki-

sista palveluista myönnettävän korvauk-
sen arvioimista sovellettaessa EU:n val-
tiontukisääntöjä (asia C-280/00, Altmark 
Trans). Komissio otti tuomion huomioon 
ensimmäisessä SGEI-paketissaan (joka 
tunnetaan myös "Monti-Kroes-pakettina", 
ks. IP/05/937). Paketti tuli voimaan heinä-
kuussa 2005, ja siinä vahvistettiin edelly-
tykset, joiden täyttyessä yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoamisesta maksettavana 
korvauksena myönnettävää valtiontukea 
voidaan pitää EY:n perustamissopimuk-
sen (nykyisin sopimus EU:n toiminnasta) 
mukaisena.

Komissio käynnisti maaliskuussa 2011 
laajan keskustelun paketin uudelleentar-

kastelusta. Nykyisen paketin voimassa-
olo päättyy vuoden 2011 loppuun mennes-
sä (ks. IP/11/347). Komissio kuuli sidos-
ryhmien mielipiteitä ehdotetuista uusis-
ta säännöistä syyskuussa 2011 (ks. http://
ec.europa.eu/competition/consulta-
tions/2011_sgei/index_en.html). Komissio 
sai kuulemisen yhteydessä arvokasta tie-
toa jäsenvaltioita, EU:n toimielimiltä ja si-
dosryhmiltä. Tämän jälkeen luonnoksia 
tarkistettiin sidosryhmien huomautusten 
ottamiseksi huomioon.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toi-
minnanjohtaja Sari Aalto-Mattu-
ri on järkyttynyt kehyspäätöksessä 
sovituista Raha-automaattiyhdis-

tystä koskevista leikkauksista.  Kehyspää-
tös siirtää kymmeniä miljoonia euroja Ra-
ha-automaattiyhdistyksen tuottoja valtion 
kassaan. Kehyskauden 2013–2016 lopulla 
aiotaan siirtää 30 miljoonaa euroa pysy-
västi muihin tarkoituksiin kuin järjestö-
jen auttamistyöhön.  RAY tukee vuosittain 
noin 750 sosiaali- ja terveysalan järjestöä, 
joten leikkauksilla on väistämättä järjestö-
jen toimintaedellytyksiä heikentäviä vai-
kutuksia.

Hallitusohjelmassa todetaan, että jär-
jestöillä on suuri merkitys suomalaiselle 
demokratialle ja ihmisten hyvinvoinnille.   
Kansalaisjärjestöjen arvokkaan työn tode-
taan täydentävän yhteiskunnan palveluja.

– On outoa, että tätä arvostusta osoi-
tetaan rajuilla leikkauksilla järjestöjen toi-
minnan tukemiseen. Sosiaali- ja terveys-
palveluista säästäminen on erittäin lyhyt-
näköistä, Aalto-Matturi toteaa.

RAY:n tuotto on lain mukaan tarkoi-
tettu kansalaisjärjestöjen yleishyödylliseen 
työhön terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
miseksi. Jos kehyspäätöksen kymmenien 
miljoonien eurojen siirrot toteutetaan, 
RAY:n tuotosta menee jo neljäkymmentä 
prosenttia muualle. – Kun tämä portti ava-
taan, niin mikä turvaa järjestöjen avustuk-
set jatkossa? Jatkuvat siirrot budjetin kat-
teeksi vaarantavat myös koko monopoli-
järjestelmän oikeutuksen, Aalto-Matturi 
varoittaa.

Lisätietoja:
Sari Aalto-Matturi
EHYT ry:n toiminnanjohtaja
0400 508 234
sari.aalto-matturi@ehyt.fi

Lähde:
Lehdistötiedote 4.4.2012

EHYT ry:n Aalto-Matturi: 
Järjestöjen toiminta-
edellytykset turvattava
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Olen Pirjo-Liisa Marjatta Junttila (os. 
Tiainen). Olen syntynyt syyskuun 17. päi-
vänä 1947 Sulkavan kunnassa, Lohikosken 
pitäjässä, Tiaisenmäellä.

Minulla on kaksi veljeä, puolisisko ja 
yksi siskoni on nukkunut pois ennen mi-
nun syntymääni. Isäni oli Lohikosken 
kirkon suntio sekä hän teki töitä myös 
TVH:lla. Samalla meillä oli myös linja-au-
totallien hoitaminen ja Lohikosken Kisa-
veikkojen tanssilavan hoito. 

Äitini sairastui nivelreumaan heti nuo-
remman veljeni synnyttyä ja hän joutui 
useaan otteeseen Heinolan reumasairaa-
laan. Heti kun kynnelle kykenin, jouduin 
osallistumaan kaikenlaisiin kodin töihin. 
Alle kouluikäisenä pesin perheen pyykit. 
Siihen aikaan ei ollut pesukonetta, vaan 
pyykki pestiin käsin pyykkilautaa vasten 
hankaamalla sekä juuriharjalla. Eikä vesi 
tullut hanasta, vaan se täytyi nostaa kai-
vosta.

Tästä pyykinpesusta nousee vieläkin 
mieleeni sellainen asia, kun koulussa piti 
kirjoittaa aineesta ”mikä on kivaa”. Olin 
kirjoittanut, että pyykinpesu ja se luettiin 
kaikille ääneen. Minua hävetti hirveästi, 
kun muut olivat kirjoittaneet leikeistä ym. 
lasten jutuista. Lisäksi minä ja veljeni kä-
vimme myös metsähallituksen taimitar-
halla kitkemässä puuntaimien kasvupen-
kit.

Elämä oli siihen aikaan aikamoisen ko-
vaa, eikä jäänyt aikaa leikeille, mutta näin 
jälkeenpäin ajateltuna oli ehkä jollain lail-
la hyväkin, että oppi jo pienenä tekemään 
jokapäiväisiä kodin töitä.

Muuten lapsuus oli onnellista aikaa. 
Isäni oli meille lapsille rakastava isä, eten-
kin minä olin isän tyttö. Muistuu mieleen 
lämpimänä muistona sellainen juttu, kun 
olin käynyt puolisiskoni kanssa ostamas-
sa pallokangasta kevätjuhlamekkoon, niin 
se ei kelvannutkaan isälleni, vaan hän kävi 
ostamassa uuden ruusukuvioisen kan-
kaan.

Mutta sitten isäni yllättäen nukkui 
pois elokuun 22. päivänä 1962. En silloin 
varmaan täysin ymmärtänyt kuolemaa. 
Sen jälkeen oli edessä muutto Imatralle, 
jonne isoveljeni oli jo aikaisemmin muut-
tanut. Minä olin aluksi hoitamassa lapsia 
eri kodeissa ja koska veri veti ruokatalous-
puolelle, kävin talouskoulun. Osuusliike 
Imatran” Väärätalo” etsi kahdeksi viikok-
si keittiöapulaista ja onnistuin pääsemään 

sinne elokuun 12. päivänä 1968 ja kaksi-
viikkoinen työ venyi 31.12.1973 saakka. Tein 
siellä kaikkea mahdollista: olin keittiöapu-
laisena, ”nissenä” tarjoilijana ja hovimes-
tarina. Sain myös kunniatehtävän tuurata 
meidän suurimman päällikön vuosiloman 
vuonna 1973. 

Työn lisäksi olin käynyt Hotelli- ja ra-
vintolakoulun ja vuonna 1973 hain Ravin-
tolanhoidolliseen linjakoulutukseen. Sen 
vuoksi työni päättyi ”Väärässätalossa”. En 
tiennyt silloin lähtiessäni, että minulle 
oli suunniteltu valmistuttuani päällikön 
paikka ravintolaan. Koulu sijaitsi Helsin-
gissä ja harjoittelupaikat ympäri maata. 
Olin pyytänyt harjoittelupaikkaa Rovanie-
melle, mutta jostakin syystä minut laitet-
tiin Kotkaan ja Karhulaan. Pyysin pääsyä 
pois, koska siellä teetätettiin aivan muuta 
kuin sellaista, josta olisi saanut oppia ra-
vintolan hoitamiseen. 

Niin opettaja tyrkkäsi minut Jyväsky-
lään, vaikka ravintolaosastopäällikkö yrit-
ti, ettei harjoittelijoita juuri mahdu sisään. 
Minun piti tulla vain puoleksi vuodek-
si Keski-Suomeen, mutta olen täällä vie-
läkin. Harjoitteluaikana olin Mäki-Matin 
eri ravintoloissa tuuraamassa ravintolan-
hoitajien lomia. Sen lisäksi olin Virroilla 
ravintola Martinkarhussa ravintolanhoi-
tajana. 

Virroilla menin naimisiin Junttilan 
kanssa, muutimme Tikkakoskelle ja en-
simmäinen lapsemme syntyi. Minua pyy-
dettiin pian lapsen syntymän jälkeen Män-
tyharjulle töihin, mutta en raaskinut jättää 
lasta toisten hoiviin, joten jäin kotiin. Toi-
nen lapsemme syntyi aika pian, joten näin 
parhaaksi jäädä heitä hoitamaan. Raken-
simme vuonna 1983 omakotitalon ja iso-
vanhemmille toisen vuonna 1985. Aina ke-
säisin teimme talven polttopuut itse. Vielä 
syntyi kolme lasta lisää, joten puuhaa riitti 
yllin kyllin. 

Vuonna 1995 näin lehdessä ilmoituk-
sen, että työttömien yhdistyksellä alkaa 
Englannin kielen kurssi. Päätin hakeutua 
kurssille ja pääsin. Kurssin aikana rupesin 
kyselemään talosta töitä ja yllättäen sain 
puhelinsoiton töihin. Olin aluksi kolme 
päivää vapaaehtoisena, mutta sain jatkaa 
maalaiskunnan palkkatuella puoli vuotta. 
En jäänytkään pois, vaikka palkkatuki lop-
pui, vaan jäin taloon tekemään vapaaeh-
toistyötä eli unohduin taloon, mutta tämä 
unohdus olikin hyvä juttu. Sain nimittäin 

toisen puolivuotispätkän vuonna 1998 ja 
senkin jälkeen jatkoin vielä unohdusta. 
Vedin mm. matkoja eri puolelle Suomea ja 
maan rajojen ulkopuolelle. 

Vuonna 1999 onnistuimme saamaan 
TE-keskukselta työvoimapoliittista avus-
ta minun palkkaamiseen toisen yhdistyk-
semme Jyvässeudun Toimihenkilöpörssi 
(myöhemmin Työsilta) toiminnanohjaa-
jaksi muutamaksi kuukaudeksi. Jäin myös 
sinne tekemään vapaaehtoistyötä. Vuon-
na 2000, kun työttömien yhdistys muut-
ti kumppanuustalolle, minäkin muutin 
mukana. Samana vuonna sain yhdistyk-
seltä pääemännän paikan, jota työtä teen 
edelleen. Työ on ollut aika ajoin raskasta, 
mutta palkitsevaa (eikö ole niin, että an-
taessaan saa). 

Olen ollut yhdistyksen hallinnossa 
vuodesta 1997 sekä välillä myös varapu-
heenjohtajana sekä pienen pätkän vt. pu-
heenjohtajana. Samoin olen ollut Työttö-
mien valtakunnallisen yhteistoimintajär-
jestön hallinnossa useita vuosia. Täällä 
kumppanuustalolla olen ollut Talotoimi-
kunnan puheenjohtajana, nyt Kumppa-
nuustoiminnan tuen hallinnossa sekä pe-
rustamassamme työttömien tuen hallin-
nossa.

Nyt kun mieheni on kuollut, elelen 
yksikseni ja työurakin alkaa kääntyä koh-
ta loppusuoralle. Mielen täyttää haikeus, 
mutta samalla kiitollisuus. Toivon, että 
työpanoksestani on ollut yhdistykselle 
hyötyä ja olen ollut osaltani tarpeellinen. 
Kiitän kaikkia työttömien yhdistysten ih-
misiä, joitten kanssa olen näiden vuosi-
en varrelle saanut tehdä yhdessä mieles-
täni tätä arvokasta työtä. Kiitän erityises-
ti kaikkein lähimpiä, unohtamatta yhteis-
työkumppaneita ja asiakkaita.

Jokaisella meistä on johdatuksemme 
elämässä ja jokainen elämä on ainutker-
tainen.

Pirjo-Liisa Junttila

Elämäni 
tarina
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Neljäsosa uimahalleista ei 
vielä tarjoa alennuksia
Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys TAT-
SI ry selvitti alkuvuodesta koko maan ui-
mahallien käytännöt työttömille annettu-
jen alennusten suhteen.

Tulos oli myönteinen. Selvityksen mu-
kaan selkeä enemmistö, 76 prosenttia 
koko maan uimahalleista, tarjoaa työttö-
mille edullisemman sisäänpääsymaksun. 
Tavallisimpia olivat 30–40 prosentin alen-
nukset. 

Positiivisin yllättäjä löytyi Harjavallan 
kunnasta, jossa kunnan vapaa-ajantoimi 
maksaa työttömien uimahallikäynnit ko-
konaan. Uiminen on siis työttömille il-
maista.

Neljäsosassa uimahalleja työttömät 
pääsevät uimaan puoleen hintaan. Osa 
uimahalleista on rajannut alennushinnan 
hallien hiljaisimpiin aikoihin, esim. ennen 
klo 16:ta. Työttömyys pyydetään yleensä 
todistamaan Kelan tai työttömyyskassan 
maksupäätöksellä tai työvoimatoimiston 
todistuksella.

Työttömien liikunta on 
kunnalle kannattava satsaus
TATSI ry kannustaa kuntia tukemaan työt-
tömien liikuntaharrastusta, sillä se edistää 
terveyttä ja jaksamista työttömyysaikana 
ja edistää tulevaa työllistymistä.

Heikkenevä terveys ja työttömyys liit-
tyvät usein toisiinsa. Työtön putoaa työ-
terveyshuollon ja työpaikkaliikunnan ul-
kopuolelle, ja on näin heikommassa ase-
massa kuin työssäkäyvä väestö. Työtön 
menettää myös esimerkiksi veroedun, 
joka liittyy työnantajalta saatuihin, verot-
tomiin liikuntaseteleihin.

”Terveysongelmat ja puutteet työ-
kyvyssä kasvattavat riskiä syrjäytyä työ-
markkinoilta pidemmäksi aikaa", sanoo 
TATSI:n toiminnanjohtaja Jouni Gustafs-
son. ”Siksi kannustamme kaikkia kuntia 
ottamaan käyttöön työttömien alennukset 
sekä vesiliikunnassa että muissa liikunta-
palveluissa.”

Tarkista oman kuntasi 
uimahallialennukset työttömille:

http://www.tatsi.org/mp/db/
material/x/IMG/44084/image/
Uimahalliselvitys.pdf

Kooste uimahallien 
hintapolitiikasta:

http://www.tatsi.org/mp/db/
material/x/IMG/44086/image/
vertailu.pdf

Lisätietoa:

Jouni Gustafsson, 
toiminnanjohtaja
Työttömien ay-jäsenten 
tukiyhdistys ry
jouni.gustafsson@sak.fi
puh. 0400 805 394
www.tatsi.org

TATSI ry: 
Uimahallialennus on tärkeä 
kädenojennus työttömälle

Me työttömien yhdistyksis-
sä teemme muiden kol-
mannen sektorin toimijoi-
den kanssa arvokasta työtä. 

Saamme siitä kyllä tunnustusta, mutta 
meille ei ole annettu ansaitsemaamme 
tasavertaista asemaa verrattuna muihin 
toimijoihin. Meiltä vaaditaan pitkäjän-
teistä työtä pitkäaikaistyöttömien po-
luttamiseksi kohti avoimia työmarkki-
noita. Mutta meille ei anneta edellytyk-
siä tehdä kauaskantoisia suunnitelmia 
eikä kehittää toimintaamme, koska ra-
hoituspäätökset ja työttömille suunna-

tut aktiivitoimet kestävät enimmillään 
vuoden. 

Vaadimme, että meidät työttömien 
yhdistykset tunnustetaan tasavertaisina 
muiden toimijoiden joukossa ja meil-
le varataan pitkäkestoiset korvamerki-
tyt rahoitukset turvaamaan kauaskan-
toinen toiminta ja sen kehittäminen. 
Vaadimme myös vuosittain työllisyyden 
hoitoon riittävät määrärahat, jotka tu-
lee varata valtion budjettiin joka vuo-
delle ennakkoon niin kauan kuin toi-
mintaa tarvitaan.

Tärkeä asia on myös panostaa nuo-
risotyöttömyyteen, mutta sitä ei saa 

tehdä varttuneempien pitkäaikaistyöt-
tömien kustannuksella. Tutkimusten 
mukaan työttömyys ja huono-osaisuus 
periytyvät. Tämän vuoksi panostamalla 
varttuneempien pitkäaikaistyöttömien 
työllistämiseen annetaan nuorille hyvä 
esimerkki työhön sitoutumisesta.

Meillä on monipuolinen osaami-
nen, pitkäaikainen kokemus ja tarvit-
tavat puitteet tehdä tärkeää työtä. Olisi 
sääli heittää kaikkea tätä hukkaan, kos-
ka tulevaisuudessakin työttömien yh-
distysten työpanosta tarvitaan pitkäai-
kaistyöttömyyden hoitamiseen.

TVY ry:n jäsenyhdistysten 
rahoitus turvattava 
Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö TVY ry on 20-vuotisjuhlakokouksessaan antanut seuraavanlaisen 
julkilausuman:
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TVY ry:n hallitus 2012–2014

TVY ry:n hallitus 2012–2014

Puheenjohtaja     Karjalainen Lea 040 547 7099 lea.karjalainen@tvy.fi TVY ry

Alue Nimi Puh. Sähköposti Yhdistys

Etelä-Pohjanmaa Uusimäki Sirpa 040 527 3802 sirpuusi@gmail.com Kurikan Työnhakijat ry
Etelä-Savo Kuparinen Arja 044 066 4703 arja.kuparinen@suomi24.fi Kangasniemen Työttömät ry
Häme Hyppölä Inga-Maija 040 707 6151 inga-maija.hyppola@lahty.fi Lahden Seudun Työttömät ry
Kaakkois-Suomi Hongisto Sami 050 374 3972 sami_hongisto@hotmail.com Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry
Kainuu Kyllönen Seija (08) 652 0320 kuhmon.tyottomat@co.inet.fi Kuhmon Työttömien Yhdistys ry
  050 328 0339
Keski-Suomi Tuohimaa Eija 040 595 6504 eija.tuohimaa@jstry.fi Jyvässeudun Työttömät ry
Lappi Ruotsalainen Eliisa 050 355 0918 ihanaelisa@hotmail.com Ivalon Seudun Työttömät ry
Pirkanmaa Heino Juhani 050 400 9443 juhaniheino@wippies.com Ylöjärven Työttömät ry
Pohjanmaa Vuorinen Jari 0400 769 574 jari.e.vuorinen@jippii.fi Kokkolan Työttömät ry
Pohjois-Karjala Vallius Lea 050 571 9643 pktt@saunalahti.fi Kontiolahden Työttömät ry
Pohjois-Pohjanmaa Järvenpää Helvi (08) 453 321 helvi.jarvenpaa@kotinet.com Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry
  040 719 8748
Pohjois-Savo Mehto Paula 040 515 5020 mehto.paula@gmail.com Kuopion Työttömät ry
Uusimaa Wickholm Martin 040 523 7838 wickholm.martin@gmail.com Sipoon Työttömät ry
Varsinais-Suomi Virtanen Riitta 040 063 1423 riitta.virtanen@ebaana.net Salon Seudun Työttömät

Sihteeri Haapakoski Jukka 040 547 7090 jukka.haapakoski@tvy.fi TVY ry (31.7.2012 asti)

Yleisvarajäsenet

Uusimaa Kyckling Pirkko 050 639 89 p.kyckling@suomi24.fi Työttömien liikunta Liikauttajat ry
Häme Aalto-Toivola Tiina 040 751 9699 tiina.toivola@mbnet.fi Lahden Seudun Työttömät ry
Varsinais-Suomi Teräsvaara Markku 044 065 8195 terasvaara@gmail.com Turun Seudun Työttömät TST ry 
Pirkanmaa Virta Kati 045 128 8867 katin11@gmail.com Urjalan Työttömien yhdistys  ry
Kainuu Niiranen Lauri 040 823 5796 lauri.niiranen@elisanet.fi Kajaanin Työttömien Yhdistys ry

TVY ry edunvalvonnan painopisteet 2012

Valtion työllistämisen kehysmäärärahoihin on turvattava pysyvä ja riittävä määräraha. Hallituksen 1. 
on päästävä vähintään valtakunnalliseen 45 % aktivointiasteeseen (hallituksen nykyinen tavoite 
30 %). 
Työttömyysturvan tarveharkinta on poistettava kokonaan. Lainsäädännössä tulee huomioida 2. 
yksinasuvien köyhyysriskit ja -loukut.
Nuorisotakuu tulee turvata kaikille syrjäytymisuhanalaisille ja jo syrjäytyneille nuorille. 3. 
Nuorisotakuun varjolla ei saa syrjäyttää aikuisia työttömiä.
Työttömyys ei ole vamma. Sosiaalihuoltolain uudistusprosessissa on tärkeää, että oikeat ihmiset 4. 
saavat oikea-aikaista palvelua oikeilta tahoilta. Sosiaalihuoltolain alle yhdistyvät vammaispalvelulaki, 
laki kuntouttavasta työtoiminnasta, laki kehitysvammaisten erityishuollosta, sekä laki 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Lakien yhdistymisprosessissa 
tulee välttää sellaiset karikot, joissa terveet työttömät joutuisivat prosesseihin, joista ei kerry 
palkkaa tai eläke-etuutta tai on vaarana, että he jäävät ilman työvoimapalveluja.  
Vaadimme työhallinnon asiakaspalvelulakia. 5. 
Työttömien terveydenhuolto on saatava yhdenvertaiseksi lain määräämälle tasolle 6. 
valtakunnallisesti
Ulosottolainsäädännössä tulee huomioida työnteon kannustinloukut. 7. 

Juhani Heino, Jukka Haapakoski, Irja Koivusalo, Heikki Koivusalo, Pirkko Tyrväinen, Marjut Levänen, Seppo Blomqvist, 
Sirpa Pietikäinen, Lahtinen Anne Helena, Pirkko Kyckling, Seija Kyllönen, Pirjo Lehtonen, Helvi Järvenpää, Eija Tuohimaa
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TVY ry:n jäsenyhdistykset

Aktiiviset työtähakevat ry             
Jakokunnantie 3                                    
80230 JOENSUU
(013) 313 930
aktiiviset.tyotahakevat@kolumbus.fi
www.kaytanto.fi
Avoinna ma–pe 9–15
Ruokailu ma–pe 11–13 
Kierrätyskeskukset 
Teollisuuskatu 5–7 ma–pe 9–17, la 10–13 
Uusiotori
huonekalujen nouto, p. (013) 220 606
Rakennustori
keittiöt ja komerot p. (013) 220 604
Kodinkoneet ja sähkölaitteet p. (013) 225 406
Penttilänkatu 7–9 ma–pe 9–17, 
lauantai suljettu  (013) 314 396
Rakennustarvikemyynti ja 
purkupalvelu, kodinkoneiden ja 
sähkölaitteiden vastaanottopiste
EU-elintarvikkeiden jakopiste:
Aktiiviset työtähakevat ry
Jakokunnantie 3, 80230 Joensuu 

Alajärven seudun työnhakijat ry 
Kauppatie 24
62900 ALAJÄRVI
(06) 557 1167
asta@japo.fi

Alavuden seudun työttömät ry
Torikatu 4
63300 ALAVUS
040 573 2053
Kierrätys p. 044 511 3057  
astry@pp.inet.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste

Anjalankosken työttömät ry
Kenraalintie 6
46800 ANJALANKOSKI
(05) 363 5113, 044 322 1678
tukipuu-projekti@hotmail.com
www.myllytys.com
Myllyn Kahvio  ma–pe 9.30–16.30,
lounasaika 11.00–13.00
Kierrätysmyymälä Myllyn Koti ma–pe 
9.30–17 la 10–14. Puh. (05) 363 5113
Polkupyörä- ja pienkonekorjaamo 
ma–to 9–17 ja pe 9–15. Puh. 044 268 4444
Aikuisten työpaja työ-mylly 
Kenraalintie 6
ma–pe klo 9.30–17, la 10–14
puh. (05) 363 5113
Keltakankaan terveysaseman kahvio
ma–pe 7.30–14.30, puh. 044 278 2857
Päätien Koti&Kirppis  ma–pe 9.30–17,
la 10–14. puh. 044 522 3694
Kuljetuspalvelut, muutot, asunnon tyhjennykset,
kaatopaikkakuljetukset. 
Kuljetukset puh. 044 253 0626, ma–pe 9–16
Työpalvelut: nurmikonleikkuu, kevyet pihatyöt ja
pienimuotoiset remontit.
Työpalvelut puh. 044 377 0144, ma–pe 10–17
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Kenraalintie 6, puh (05) 363 5113, 044 322 1678
Eläinhoitola kotipesä ry        
Hanhinevantie 115 
67500 Kokkola 
044-309 6464   
elainhoitolakotipesa@gmail.com 
www.elainhoitolakotipesa.fi 

Etelä-Kymen työttömät ry  
Sibeliuskatu 26
49400 HAMINA
(05) 354 1181
ekyt.ry@kymp.net
www.ekyt.net/
Toimisto avoinna: arkisin klo: 9:00–14:00
Kurssitoimintaa, korjausompelua.
Ruokala Hamina-Vehkalahden 
seurakunnan Kulmakivessä
Lounas ma, ke ja to 10.30–12.30        
Haminan sairaalan kanttiini
Avoinna klo 8–14

Haapaveden uhanalaiset työttömät ry
Hakakuja 4
86600 HAAPAVESI
p. (08) 450 224
fax (08) 450 230
haapaveden.uhanalaiset@kotinet.com
Eu-elintarvikeden jakopiste.

Hakunila-Länsimäki työttömät ry 
Ruunikkokuja 2
01200 VANTAA
p. (09) 556 659, 040 736 4255
fax (09) 556 659
ha-la.tyottomat.ry@luukku.com

Harjavallan seudun työnhakijat ry 
Harjavallankatu 6 A 4   
29200 HARJAVALTA     
(02) 674 0881
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Hauhon työttömät ry
Vihniöntie 6
14700 HAUHO
(03) 654 9029 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

1. Heitä mielestäsi turhat numerot.
Niihin kuuluvat: ikä, pituus ja 
paino.  Anna 

 lääkärisi huolehtia 
 niistä. Siitähän sinä 
 hänelle maksat

2. Pidä vain iloluontoiset ystävät. 
 Hapannaamat saavat sinutkin 

masentumaan. 

3. Jatka 
 oppimista. 
 Opettele 
 tietämään enemmän 

tietokoneista, käsitöistä, 
puutarhanhoidosta, mistä 
tahansa. Älä ikinä anna aivojen 
laiskotella! Joutilas mieli on 
paholaisen työkalu!

 Ja paholaisen nimi on Alzheimer. 

4. Nauti pienistä asioista. 

5. Naura usein, pitkään ja 
äänekkäästi. 

 Naura kunnes joudut 
 haukkomaan henkeäsi.  

6. Joskus kyyneleet vaan tulevat.
 Kestä se, sure ja jatka elämää
 Ainoa ihminen, joka on 

kanssamme elämämme loppuun 
saakka, katsoo vastaan peilistä

 ELÄ niin kauan kuin olet elossa. 

7. Ympäröi itsesi asioilla joita 
rakastat, olipa se perhettä, 
lemmikkieläimiä, muistoja, 
musiikkia,  kasveja, 

 harrastuksia, 
 mitä tahansa.
 Kotisi on  
 turvapaikkasi. 

8. Pidä huolta terveydestäsi:
 Jos se on hyvä, säilytä se.

 Jos se on 
 häilyvä, paranna sitä. Jos et voi 

itse sitä parantaa, hanki apua. 

9. Älä tee matkoja syyllisyyteen
 Tee reissu ostoskeskukseen, 

tai toiseen kaupunkiin, tai jopa 
toiseen maahan.

 Mutta älä mene sinne missä 
syyllisyys asuu. 

10. Jokaisen tilaisuuden tullen: kerro 
rakkaimmillesi että rakastat heitä.

 JA MUISTA AINA:
 Elämää ei mitata hengenvetojen 

määrällä, vaan niiden hetkien 
määrällä,  jotka saavat 

 henkemme salpautumaan.  
 Meidän kaikkien pitäisi 
 elää täyttä elämää 
 joka päivä!   

ILOA Elämään! 
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Haukiputaan työnhakijat ry 
Herralantie 1
90830 HAUKIPUDAS
040-7046 731
ulla.heino3@luukku.com
www.haukiputaantyonhakijat.net
Linkki itsepalvelukirppiksen 044-5367 719
ma, ke ja pe klo  10–18 ti ja to 10–20, la 10–14
Kellon Linkki itsepalvelukirppis
Kylätie 3 A, 90820 KELLO
044-7727 136
ma–pe klo 10–18, la 10–14

Helsingin työttömät ry – HETY ry
Nokiantie 2–4
00510 HELSINKI
(09) 774 6830, 045 874 8467 
hety@hety.fi
www.hety.fi
Avoinna ma–pe 8–16
Ruokala/kahvila ma–pe 8–16; ilmainen 
aamupuuro 8.30–10, lounas 11–12.30
Pito- ja tapahtumapalvelu, esim. 
zenttäkeittimien vuokraus, grillin vuokraus 
-nestekaasugrilli, telttojen vuokraus, 
äänentoistolaitteiden vuokraus
HETY-koulutuskeskus, ATK-kursseja
Opintokerhoja

Hervannan seudun työttömät ry    
Teekkarinkatu 17                                   
33720 TAMPERE                                    
(03) 318 1881                                       
toimisto@hstry.fi                                    
www.hstry.fi                                          
Toimisto avoinna ma–pe 9–15 
Kahvitupa toimii kahvilana joka päivä ja 
keittolounas tarjoillaan ti ja to klo 11–13.  
Ompelutupa on avoinna ma–pe 
klo 9–15, käytössä on saumureita, 
ompelukoneita sekä poppana- ja kangaspuut. 
ATK-tuki 10.30–15
ATK-kursseja
Sulkapallo ja pingis toimintaa, retkiä

Hollolan työttömät ry 
Mursketie 1 B
15860 HOLLOLA
(03) 785 3000, 040 517 6852 
anttikuusinen@dnainternet.net
www.koti.phnet.fi/hoty
Avoinna ma–pe  10–15
Kierrätyskeskus Holkki (Mursketie 1 B) 
ma–pe 9–15, (03) 785 3000, 040 517 6852 
Kuljetuspalvelu 040 517 6852
Siistimiset, muutot  ja noudot puh. 040-517 6852 
Rakennustarvikkeiden ja 
kodintarvikkeiden myynti ja nouto. 
Atk-tuki puh. 040-517 6852 

Horisontti team ry 
Vellikellontie 4
00410 HELSINKI
0440 999 504
info@horisontti-team.fi
www.horisontti.net
Avoinna ma–pe 9–15
Asukaskahvila, Puustellinpolku 14, ma–pe 
9.00–15.00, lounas 11.00–13.30   
Kirpputori puh. 050-404 2621 
ma–pe 10–18, la–su 10–15
Polkupyöräpaja to–pe 10–18, la 10–15
Keramiikkapaja, tekstiilipaja, kivipaja ja puupaja 
Kielikursseja. ATK-kursseja ma–pe 10–18 
Uudistunut kuntosali  

Hyrynsalmen työttömien yhdistys ry 
Kenttätie 11 C 10
89400 HYRYNSALMI
040 755 4151
Yhteyshenkilö Ulla Ijäs
ulla.ijas@luukku.com

Hyvinvoinnin hyväksi ry
Rajatie 25
21200 RAISIO 
info@hvhry.net 
044 530 3440 
www.hvhry.net 
Toimintakeskus Vanha Amanda, Alhaistentie 10
Avoinna ti–su klo 9–15

Hämeenlinnan työsilta – HäTy  ry 
Raatihuoneenkatu 7 A 13
13100 HÄMEENLINNA
Puh. 040-844 0707. Avoinna ma–pe 9–15
haty-tyosilta@luukku.com
www.hmltyottomattyosilta.fi 
Eu-elintarvike jakopiste.

Iisalmen työttömät ry  
Kunnankatu 6
74120 IISALMI
(017) 817 344 (toimisto)
iisalmen.tyottomat@jippii.fi
www.iisalmentyottomat.fi
Toimisto avoinna ma–to 9–15, pe 9–13
Kirpputori, huonekalujen entisöintipalvelu, 
kodinhuoltotoimet, puutarha-
aitojen ja nurmien leikkausta
EU-elintarvikkeiden jakopiste.

Ilmajoen työttömät ry
Varikontie 5 B
60800 ILMAJOKI
(06) 424 7120 
ilmajoen.tyottomat@netikka.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Imatran työnhakijat ry
Koskikatu 1 D
55120 IMATRA
050 461 6390
imatran.tyonhakijat@co.inet.fi
www.tvy.fi/imatrantyonhakijat/index.html 
Avoinna ma–to 9–15, pe 9–14
Luento- ja opintokerhotoimintaa
Työttömien liikuntaryhmä, kivenhiontaa 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Imatran työnhakijat ry 
Asemäentie 6 55120 Imatra

Ivalon seudun työttömät ry
Vasatie 3
99800 IVALO
050 355 0918
ihanaelisa@hotmail.com 
Koko kansan olohuone & kirpputori 
ma 11–16, ti–to 9–16    
Kierrätystavaran vastaanotto (ei 
kuljetuspalvelua toistaiseksi)
Keittolounas tiistaisin 4€/2,50€

Jalasjärven työnhakijat ry
Koskitie 4 E
61600 JALASJÄRVI
(06) 458 0211
jalasjarven.tyonhakijat@hotmail.com
www.netikka.net/jalasjarven.tyonhakijat.ry
Avoinna ma–pe 9–16
Kierrätyskeskuksemme on auki tällä 
hetkellä arkisin 9.00–16.00. 
Puutyö, ompelu, ATK
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Joroisten työttömät ry
Koskentie 9
79600 JOROINEN
041 578 2501 (suljetaan klo 13) 
jor.tyo@hotmail.com
pj. Irja Koivusalo 040 817 8386
irja.koivusalo@pp.inet.fi
ma–to klo 8.00–13.00 ja pe 8.00–12.00 
Perjantain aamupalan tarjoaa seurakunta.
Pienimuotoinen kahvi- ja ruokapalvelu. 
Kirppispöytiä tarjoamme asiakkaiden 
omille tavaroille. Ompelupalvelua, siivousta, 
pieniä muuttoja ja pihatöitä.  MLL:N 
turvaistuinten, pelastusliivien ym vuokraus.
Jaamme päivisin leipää.
EU-elintarvikejakopiste. 

Juankosken työttömät ry
Poikkitie 7
73500 JUANKOSKI
puh. 040 553 4691 
juankosken.tyottomat@silmu.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/juankoskentyottomat/
Silmun kahvio ja toimisto 
Poikkitie 7 avoinna ma–pe 9–15
Ruokailu kahviossa keskiviikkona.  
Työpajatiloja, leivontatilat, Silmu-soppi.
Kirpputori torilla ma–pe 9–15
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Juuan työttömät ry
Vanhatie 5
83900 JUUKA
Puh. (013) 471 106. Avoinna ma–pe 9–17 
juutyo@oyk.fi
www.oyk.fi/~juutyo/
Kahvila, kirpputori, kangaspuut käytössä.
Kierrätyskeskus Kieppi, Peltotie 2 ma–pe 9–17

TVY ry:n jäsenyhdistykset
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Juvan työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
Toimisto 050 558 8501
juvantyo@surffi.fi
Jäsenille käytössä 2 kangaspuut.
Kirpputori, Juvantie 9, 51900 JUVA
040 873 8624 ma–pe 9–17.
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Juvantie 24, 51900 Juva

Jyväskylän uusiotuote ry
Vapaudenkatu 8
40100 JYVÄSKYLÄ
www.uusiotuote.fi
Avoinna ma–to 8.30–16, pe 8.30–15.30
Puutyöpaja 040 740 9888
Polkupyöräkorjaamo 050 436 6235

Jyvässeudun työttömät ry
Matarankatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ
040 821 1987
toimisto2(at)jstry.fi 
www.jstry.fi
Kumppanuustalon toimipiste
Vapaudenkatu 4
40100 Jyväskylä
Kellarikievari
(014 635 442)
Avoinna: ma–pe 8.00–17.00, la 8.00–15.00
Taloustoimisto
(014) 635 230
toimisto(at)jstry.fi
Avoinna: ma–to 9.00–14.00 pe 10.00–13.00
Matarankadun toimipiste
Matarankatu 4, 3.kerros, 40100 Jyväskylä
Hallinnollinen toimisto, kutomo ja ompelimo
040 821 1987 
toimisto2(at)jstry.fi
Toimisto avoinna: ma–pe 9.00–15.00 

Kaarinan työttömät ry
Koristontie 1
20780 KAARINA
020 764 9890, 0400 980 805
pentti.kallio@ekokaarina.net
www.ekokaarina.net
Kierrätysmyymälä ja kirpputori 
ma–pe 9–18, la–su 10–16
Tavaran vastaanotto ma–pe 9–18 (la-su suljettu)
SER – sähkö- ja elektroniikkaromun 
käsittelylaitos:
Asianajajankatu 2–4  ma–to 8–16.30, pe 8–15.30
Rakennus- ja puutyöosasto, ATK-huolto. 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Kaavin työnhakijat ry
Kaivotie 1
73600 KAAVI
(017) 662 833 ja 040 770 2049
kaavintyonhakijat@suomi24.fi
kaavintyonhakijat.tripod.com
Vanhalla paloasemalla toimii 
ruokailu, leivonta ja toimisto
Toimisto 8–14.30
Ruokailut ti ja pe 10.30–12.30
Touhulassa on kirppis, kahvio, ompelupalvelu
Kaavintie 8
Avoinna ma–pe 9–15, puh. 040 772 1785
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Kajaanin työttömien yhdistys ry
Linnankatu 2, 87100 KAJAANI
(08) 6140 098
Avoinna 9–15
kty.ry@kajaani.net
sites.google.com/site/ktykajaani/
Käsityöpaja puh. 044-273 0262 
Ompelimo ma pe 9–15.
Korjausompelua, lahjatavaraa, 3D-kortteja
Ruokala Eines, Sammonkatu 1–3 ark. 10–12.30
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Kajaanin työttömien yhdistys ry
Sammonkatu 1–3, 87100 Kajaani 

Kangasalan työttömät ry 
Rekolantie 15
36200 KANGASALA
(03) 377 3906
kangasalan.tyottomat.ry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/kangasalan.tyottomat.ry/
Toimintakeskus Rekola ma–to 8–13, 
muulloin sopimuksen mukaan
Uustuotantoa, myynnissä uusia talkoovoimin
tehtyjä käsitöitä mm liukulakanoita.
Kuntosalivuoro Vatialassa Pitkäjärven koululla
keskiviikkoisin klo 15.30–17. 
Kirpputori & kahvio ma–to 
8–13, lounas klo 10.45.

Kangasniemen työttömät ry
Teollisuustie 4
51200 KANGASNIEMI
040 096 1125
kangasniementyottomat@gmail.com
http://www.kangasniementyottomat.fi
Kirpputori ja myymälä 
ma-ti 8–16, ke 9–18, la 9–13
Omakustannekahvipiste ja ajanvietepaikka
Puutyöverstas, tekstiilipaja
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Kankaanpään toimitupa ry  
Kuninkaanlähteenkatu 4 as 11
38700 KANKAANPÄÄ
(02) 572 3842
kankaanpaan.tyonhakijat@dnainternet.net
Avoinna ma–to 9–16, pe 9–15
Myynnissä kangas-, puu- ym. töitä
Omakustannekahvio auki toimistoaikana
Eu-elintarvikeiden jakopiste.

Kauhavan työttömät ry
Kauppatie 129 A
62200 KAUHAVA
040 736 2414
kauhavantyonhakijat@netikka.fi
Kahvio ma–pe 10–15 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Kemijärven työnhakijat ry
Jaakonkatu 2–4
98100 KEMIJÄRVI
044 928 2221
kemijarventyonhakijat@gmail.com
http://kemijarventyonhakijat.fi 
Kirpputori, nettipiste, korjausompelu 
Siivousapua, digipalvelua, ATK-neuvontaa 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste

Kihniön työttömät ry
Prunnintie 6 
39280 KIHNIÖ
(03) 448 4933
ruokailu, kirpputori, metallipaja,
puutyöt ompelupalvelu, pienkonekorjaus

Kirkkonummen työnhakijat ry
Masalanportti, Eteläinen salmitie 1, 02430 Masala
Hevoshaansilta 4, 02410 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 85, 02401 
Kirkkonummi  050 585 0894
paula.savolainen@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/tyonhakijat/index.html
Seurakunnan ruokailu ma ja to 11.30–12.30

Kiuruveden työttömät ry
Asematie 16
74700 KIURUVESI
046 661 9403 
kiuruveden.tyottomat@gmail.com
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta 
Ko-Ty ry
Traktoritie 2
00700 HELSINKI
puh. 3471577 ja 050-4081592 
koty@icon.fi
www.kotyry.suntuubi.com
Toimisto/kahvila ma–pe 9–13
Maksutonta vanhuspalvelutyötä, 
arkiapua ym. toimintaa

Kokkolan työttömät ry
Niittykatu 1
67100 KOKKOLA
(06) 831 5514
toimisto@koty.kpnet.com
www.koty.fi
Avoinna ma–pe 8–15
Ruokailu ma–pe 11–12.30
Kirpputori Symppis ma–pe 8–15
Kurssitoimintaa, ATK-paja. 
Ompelupaja ma–pe 8–15.

Kolarin työttömät ry
Kurunkuja 1
95800 SIEPPIJÄRVI
046 558 2106
kolarintyottomat@gmail.com
www.kolarintyottomat.com
Ruokailu Pappilantie ma ja ke 10.30–12.
Huonekalukierrätys: Sairaalatie 
1  ma,ke 13-16,ti 9–17,to 9–16.30.
Sieppijärvi: Kierrätys vaatteet, irtain 
tavara. Ruokailu torstaisin.
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Kolarin työttömät ry 
Kurunkuja 1 95800 Sieppijärvi 

TVY ry:n jäsenyhdistykset
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Kontiolahden työttömät ry
Keskuskatu 41
81100 KONTIOLAHTI
(013) 731 432
kontiolahden.tyottomat@telemail.fi
www.kontiolahdentyottomat.fi 
Avoinna ma–pe 8–15.
Töpinätori/kierrätys ma–pe 9–17.
Puutyöpaja Tiedustelut ja tilaukset: 050 432 4012 

Korpilahden työllistämisyhdistys ry 
Joensuuntie 2
41800 KORPILAHTI
(014) 821 062
posti@klahtity.net
www.klahtity.net
Ruokala Joki-Pata (Martinpolku 24 A 1)
ma–pe 11–13 (vain työttömille)
Kirpputori ma–pe 9–17, la 9–14
ATK-luokka (kesätauko: kesä-heinäkuu), 
mediapaja.
Työpajat: ompelu, kudonta, puutyöt, 
pienkonekorjaus. Teletie 1. ma–pe 8–16.
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Joensuuntie 2

Korson työttömät ry
Kotkansiipi 7
01450 VANTAA
050 375 4915, Työpaikat / hanke 
puh. 040 357 8812
korsontyottomat(at)rokki.net 
http://www.korsontyottomat.suntuubi.com/ 
Kahvio ma–pe 8.30–14.00
Lounaspäiväviä ovat ma, ti ja pe 
Ompelimo, kirpputori ma–pe 8.30–14.
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Kouvolan seudun työttömät ry
Hallituskatu 11
45100 KOUVOLA
(05) 371 1741, 040 173 6422
Toimipaikka Kisko ma–pe 8.00–14.30
Ruokala avoinna toimitilassa klo 
8–14.30. Lounas arkisin 10.30–13.00.
Toimintaa korjausompelimo, kipputoritoimintaa 
ja TyTy-työllistämisen edistämishanke.
kouvolanseuduntyottomat@suomi24.fi
kouvolanseuduntyottomat.yhdistysavain.fi
Eu-elintarvikkeiden jako.

Kouvolan työnhakijat ry
Elimäentie 28 A
46910 ANJALA
044-911 9625
Vpj. Matti Nygren
050 465 5645
nygrenmatti@gmail.com

Kuhmoisten työvoimareservi ry 
Toritie 64
17800 KUHMOINEN
Puh. 050 300 3909, 050 304 8269
kuhmoisten.tyovoimareservi@hotmail.com
Kirpputori, siivous- ja 
talonmiespalvelua, nettipalvelua
ja käytettyjen tavaroiden vähittäismyyntiä 
Eu-elintarvikkeiden jakoa.

Kuhmon työttömien yhdistys ry
Kainuuntie 99
88900 KUHMO
(08) 652 0320, 050 328 0339
Toimisto ma–pe 9.00–15.00
kuhmon.tyottomat@co.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/kuhmon.tyottomat/
Toimintakeskus ma–pe 8–17, la 9–14
Ruokala lounas ma–pe 11–12.30
Piilolankankaan lähiötupa ma–pe 9–13 lounas 
11–12, Terveysaseman kanttiini ma–pe 8–13.30
Ekotori Pajakkakatu 26 (SER) ja 
itsepalvelukirpputori Nippeli Kainuuntie 99 
(tekstiili, kengät)  ma–pe 8–17, la 9–14.
Jaurikon lajitteluasema ti 12–18, pe 9–15.

Kuopion työttömät ry
Suokatu 18
70100 KUOPIO
050 440 0900
toimisto@kuty.fi
www.kuty.fi
Avoinna ma–pe 8–15
Lounas ma–pe 11–13
Eu-elintarvikkeden jakoa.

Kurikan työnhakijat ry
Keskuspuistikko 22 
61300 KURIKKA
(06) 450 1866
kurikantyonhakijat@anvianet.fi
www.anvianet.fi/kht
Työttömien ruokailu tiistaisin 
ja torstaisin klo 11–13. 
kurikan.tyonhakijat@gmail.com

Kyrön eloisat ry
Valtakatu 45
39200 KYRÖSKOSKI
040 763 7912
kyroneloisat@gmail.com
www.kyroneloisat.com
Toimintakeskus ma–pe 8–14
Ruokailu ma–pe 11–12.30
Harrastetiloissa kangaspuut, 
ompelukone ja saumuri.
Tietokoneita käytettävissä
Kirppis

Kärkölän työttömät ry
Asemantie 1–3 
16600 JÄRVELÄ
040 308 6210, 040 308 6209, 044 092 8844 
ktry@phnet.fi
www.koti.phnet.fi/ktry
Avoinna ma–pe 10–17
Löytötori, Taukotupa

Lahden seudun työttömät ry
Yrjönkatu 5 A 2
15100 LAHTI
(03) 782 2830
lahty@phnet.fi
www.lahty.fi 
Tee se itse -autopaja Norokatu 3, 
15170 Lahti puh. 03 781 3002 

Lahden työpaja 92 ry
Lemminkäisenkatu 4, 2 krr.
15210 Lahti
Avoinna ma–pe klo 9–15
Puh. 041-4643846
Puheenjohtajan puh. 044-7567123
latypa92@phnet.fi
Korjausompelu palvelua, kädentaidon 
kursseja sekä käsityömyymälä

Laitlan tyättömä ry
Sairaalantie 6 
23800 LAITILA
(02) 851 408
laitilan.tyottomat@lailanet.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Lapinlahden työttömien tuki ry
Juhani Ahontie 5 as 8
73100 LAPINLAHTI
040 4473552 
tuomo.rusanen@pp.inet.fi
Ma–pe 8–14
Kirpputori, kahvila
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Lapinlahden työttömien tuki ry 
Mykkäläntie 6 73100 Lapinlahti 

Lappeenrannan seudun työnhakijat ry
Meijerikatu 1
53500 LAPPEENRANTA
0400 269 262, 0400 330 272
toimisto@lprsth.fi 
www.lprsth.fi

Lapuan työnhakijat ry
Siiriläntie 3
62100 LAPUA
050 464 6798
lapuan.tyonhakijat@netikka.fi
www.lapuantyonhakijat.net
Kahvila Nukkeruusu
 kesäkaudella ma–pe 11–17, la-su 12-17.
Toripäivä keskiviikkoisin, tarjolla kahvia ja ropsua.
Talvikaudella ma–pe klo 10.00–15.00, 
maksullinen lounas tiistaisin. 
Tilauksesta makeita ja suolaisia 
leivonnaisia 2vrk:n toimitusajalla. 
Ompelupalvelu, koru- ja 
onnittelukorttimyyntipiste. 
Maksuton internetyhteys asiakkaiden 
käytössä sekä tulostus/kopiointipalvelu.
Päivän lehdet. Kahvilan tiloissa voidaan 
järjestää erilaisia juhlia ym.tilaisuuksia.
Eu-elintarvikkeiden jakelupiste.

Lempäälän-Vesilahden työttömät ry
Sotavallantie 17 
37500 Lempäälä 
040-3505 231 
lempaalan.vesilahdentyottomat@gmail.com 
www.lemvetyottomat.suntuubi.com 
Ylläpidämme Kierrätyskeskus Varikkoa 
osoitteessa Sotavallantie 17, 37500 Lempäälä. 
Avoinna ma ja ti 10–15, ke ja pe 12-18 
to suljettu, la 10–14. 
Teemme myös korjausompelua sekä erilaisia 
tilaustöitä. 
Voit myös itse ommella. 
Eu-elintarvikkeiden jako Kierrätyskeskuksella.
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Lohjan seudun työttömät ry
Sairaalatie 4
08200 LOHJA
(019) 369 1221
lohjanseuduntyottomat@gmail.com
kotisivu.dnainternet.net/lohseuty/
Toimisto avoinna ma–pe klo 7.00–13.30 
Ruokala ma–pe 7–13, lounas 11–12.30
Puutyöverstas, kudonta ja ompelu 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Loimaan seudun työttömät ry
Leppäkuljunkatu 2
32200 LOIMAA
046 661 9674
tyottomat@saviseutu.net
www.duuniparkki.fi/loty/
Toimisto avoinna ma–pe klo 8.30–14
Kylätalkkaritoiminta, aputyövoimaa 
kotitöihin, siivoukseen, puutarhatöihin
Ruokailu ma–pe 11–12
Lounaskahvilasta kahvia, teetä, 
mehua, pullaa ja sämpylöitä
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Länsi-Vantaan työttömät ry
Liesitori 1
01600 VANTAA
(09) 8393 5440
lvt.tyottomat@gmail.com
Avoinna ma–pe 9.30–12.30
Toimintaa: jumppa-, kävely-, askartelu-, laulu-, 
matkaryhmä, vesijumppaa sekä keskustelukerho

Merikarvian seudun työnhakijat ry
Kauppatie 48
29900 MERIKARVIA Läh. 
044 551 0124
merikarvian.tyonhakijat@suomi24.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Merikarvian seudun työnhakijat ry 
Kauppatie 48, 29900 Merikarvia 
Merikarvian yhd. sivutoimipiste:
Siikainen
Kankaanpääntie 1
29810 Siikainen
02 572 1844
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Siikainen  (Merikarvian yhd. sivutukikohta) 
Kankaanpääntie 1, 29810 Siikainen 

Meri-Vuosaaren työttömät ry
Mustalahdentie 4
00960 HELSINKI
(09) 341 6291
mvtry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/mvtry
Ruokala, Punakiventie 1
00980 HKI
Avoinna ma, ti, ke ja pe 10–14.
Ruokailu 11–13 MVT:n jäsenille.
Lounas myös torstaisin, seurakunnan
diakonialounaan ollessa peruutettu.
EU elintarvikkeiden jakoa 
ruokalan aukioloaikoina.

Mikkelin työttömät ry
Porrassalmenkatu 1
50100 MIKKELI
(015) 212 333
toimisto@mikkelintyottomat.fi
www.mikkelintyottomat.fi
Toimisto avoinna klo 8–14
Aamupala ma–pe 7.30-9
Lounas ma–pe 11–12.30
Kässärissä kudontaa ja ompelua
Liikuntaa, kursseja ja retkiä
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Mynämäen seudun työttömät 
työnhakijat ry
Keskuskatu 19
23100 MYNÄMÄKI
(02) 437 6729
mstt@mynamaki.fi
Kirpputori on auki joka arkipäivä 6 tuntia. 
Retkiä ym. toimintaa vähintään 
kerran kuukaudessa.
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Mäntyharjun työttömät ry
Kauppatie 1–3
52700 MÄNTYHARJU
Puh: 040 700 0405 
mantyharjuntyottomatry@pp.inet.fi 
www.potkuri.net
Avoinna arkisin: 09–16 
Ruokailu Tiistaisin ja torstaisin klo 11.00–12.00 
talvisaikaan vanhalla seurakuntalolla.
Potkurin työpajat Työpaja on 
avoinna ma–pe klo 8–15. 
Puu- ja käsityöpajat, POTKURI 
-projekti: Potkua elämään! 
Matkahuolto toimii osana Potkuri-projektia. 
Kierrätyskeskus on avoinna ma–pe 
9–16 ja (kesäisin) la 9–13. 
Verhoomo Avoinna arkisin 08:00–15:30 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Kauppatie 1–3 52700 Mäntyharju 

Nastolan työttömät ry
Kukkastie 33
15560 NASTOLA
(03) 762 5100
nastolan@phnet.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Nokian työttömät ry
Nokian valtatie 25 C
37100 NOKIA
(03) 341 1301
valiasema@gmail.fi
www.elisanet.fi/nokiantyottomat/
Avoinna ma–pe 8–14
Ruokala/kahvila, lounas ma–pe 11–12.30
Kirpputori, muutto- ja kuljetuspalvelu, 
ATK-neuvontaa, kursseja 
Kudonta- ja ompelupaja, puupaja  
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Nurmeksen aktiivit työnhakijat ry
Koulukatu 5
75500 NURMES
(013) 480 110,  040-7151963 
narekartano@oyk.fi
www.oyk.fi/~narekartano/
Toimisto ma–pe 8–15 
Ruokala-kahvio ma–pe 8–14.30; lounas 11–13
Ompelupalvelu ma–pe 9–14.00
Puutyöpaja, kudontatilat, atk- ja itsehoitopiste
Valtimolla toimii sivupiste:
Tapaamistupa
Sampola, Piirolankuja 2, 75700 Valtimo 
Puhelin 040-8471504 
Aukioloajat ma–to 9.00–13.00 

Orimattilan työnhakijat ry
Lahdentie 65 D, 2. krs   
16300 ORIMATTILA
(03) 777 1431
orimattilan.tyonhakijat@dnainternet.net
Startti-Centerissä metallin työstöä  
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Parikkalan työnhakijat ry
Petäjikönkatu 12 A 3
59100 PARIKKALA
050 528 8318
parikkalantyonhakijat@gmail.com 

Pellon työttömät ry
Museotie 34
95700 PELLO
040 567 8635
pellon.tyottomat@pp.inet.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste. 

Petäjäveden työttömät ry
Siltatie 3 LT 3
41900 PETÄJÄVESI
Avoinna ma–pe 9.00–15.00
Puh: 050 566 1240
tyottomien.yhdistys@gmail.com
www.tyottomat.suntuubi.com
Siivousta, leivontaa, lumitöitä ym.

Pihtiputaan työttömät ry
Pistotie 2
44800 PIHTIPUDAS 
040 7370 656 
tapio.saastamoinen@pihtipudas.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Pihtiputaan työttömät ry 
Kirkkotie 2, 44800 Pihtipudas

Porin seudun työttömät ry
Mikonkatu 21
28100 PORI
02 641 4695
toimisto@porinseuduntyottomat.fi
www.porinseuduntyottomat.fi
Avoinna ma–pe 9–15 
Ruokala (Piharivi 2.krs) ma–pe 11–13
Kirpputori ma–pe 10–14.30
Toimitiloissamme sijaitsevat ompelimo, 
kudontapiste, kivipaja ym. toimintaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.
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Porvoon seudun työnhakijat ry
Kaivokatu 37 (WSOY-talo)
06100 PORVOO
019 524 3411
porvoon.tyonhakijat@co.inet.fi
www.porvoontyonhakijat.com
Palkanmaksupalvelu, neuvonta.
EU-elintarvikkeiden jakopiste.

Puolangan työttömien yhdistys ry
Keskuskatu 3         
89200 PUOLANKA
(08) 6155 4531
pty@puolankalainen.com
Virkkula auki ma–pe 9–15  
Kirpputori ja loosivuokraus 
Ruokala, kahvia ja kotileivonnaisia, 
päivän lehdet ja nettipiste 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Raision seudun työttömät ry
Särkilahdenkatu 11
21200 RAISIO
044 7005 310 
Toimistomme on auki ma–pe 9–13.30
Ruokala avoinna Ma–pe klo 8.00–
15.00,  Lounas klo 11.00–13.00 
toimisto.ruokala@rstry.fi
Raision Ekotori Purokatu 10, p. (02) 
438 7728, ark. 9–18, la 9–14
www.raisionekotori.fi
Tekstiilityöpaja:  Tornikatu 15, avoinna 
arkisin 9.00–17.00, korjaus-
palvelu, ompelupalvelu ja myynti
Verhoomo:  Purokatu 10, Verhoomo 
toimii Raision Ekotorilla  
Edullisesti polkupyörät huonekalut 
ja taloustavarat
Tuo metalli- ja sähköromut kiertoon!
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Raision seudun työttömät ry 
Särkilahdenkatu 11 21200 Raisio 

Rajaseudun työttömät ry
Hopeakalliontie 107
82655 VÄRTSILÄ
050 337 2705

Rantasalmen työttömät ry
Sudentie 1
58900 RANTASALMI
(015) 440 816
rantasalmen.tyottomat@pp.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/rantasalmentyottomat/
Huilipaikka-kirpputori ma, ke ja pe 
9–15, ti ja to 9–18, la 10–14
Ruokailu ma–pe 11–13
ATK-kursseja
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Rautavaaran työraitti ry
Kirkkotie 2 
73900 RAUTAVAARA   
040 752 8712  
kirsi.koskelo@rautavaaralainen.com
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Rovaniemen kohtauspaikka ry
Rakkatie 4
96100 ROVANIEMI
(016) 345 250
Toimisto avoinna 08:00–16:00 
kohtauspaikka@roitry.fi
www.roitry.fi 
Ruokala-kahvila Kohtauspaikka 
ma-la 08:00–15:00 
Muutot, pienet korjaukset, pihatyöt, 
lumityöt, siivouspalvelu
ATK-tukipalveluita, ompelupalveluita
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Saarijärven työttömät ry
Paavontie 17
43100 SAARIJÄRVI
(014) 423 783
saty@saarijarvi.fi
saarijarven.tyottomat.googlepages.com
Nettikahvila ma–pe 8–18
Lounasaika 11–14
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Sallan Menokkaat ry
Kuusamontie 45
98900 SALLA
040 521 0494
sallanmenokkaatry@pp.inet.fi
menokkaat.wordpress.com/ 
Ruokala/kahvila ma–pe 11–12
Kirpputori ke klo 12–17
Työllistämistoiminta: Työmiespalvelu 
tilaukset 040-5210494 

Salon alueen työttömät ry
Länsiranta 4 A 1
24100 SALO
(02) 733 3375, 0400 631 426   
riitta.virtanen@ebaana.net
www.sat-ry.fi
Ruokala ma–pe 11–12.30
Kahvio ma–pe 8–14.30
Ekotori ma–pe 8–17, la 9–14, 
Pursimiehenkatu 4, p. 040 583 6013
Taideverstas ma–pe 8–13 p.040 583 6013, 
Työverstas ma–pe 7–17 044 368 7714
Kierrätyskeskus ma–pe 10–16, 
Salonkatu 31, p. 044 528 9001
Vaatteiden korjauspalvelu ma–pe 8–14
Voit tulla kutomaan mattoa tai 
poppanaa! ma–pe 08–14.30 
ATK-lyhytkursseja, Työnhakuklubi toimintaa, 
erilaisia työttömien virkistyspäiviä, retkiä.
Ilmaisia terveystarkastuksia työttömille, 
nuorten velkapörssi ym. toimintaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Salon alueen työttömät ry 
Länsiranta 4 A 1 24100 Salo 

Siilinjärven työnhakijat ry
Honkarannantie 5
71800 SIILINJÄRVI
(017) 462 4851
Ma–pe 9–13
aktiivit@dnainternet.net
kotisivu.dnainternet.fi/aktiivit/
Kopiokone, skanneri ja tulostin
Kangaspuut, lehtienlukupiste, 
saumuri ja ompelukone
Tiistaisin klo 11–13 myytävänä leivonnaisia,
torstaisin klo 11–13 ruokailu.
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Sipoon työttömät ry 
Pilvilinnantie 4 
04130 SIPOO
(09) 239 1548
sipoontyottomat@kolumbus.fi
www.sity.mine.nu
Avoinna ma–to 9–15, pe 9–14
tietokoneet, fax ja kopiokone käytettävissä
Lounas työttömille, kirpputoritoimintaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Suolahden työttömät ry
Kisakatu 7
44200 SUOLAHTI
(014) 542 092
suolahden.tyottomat@co.inet.fi
Ruokala ja toimisto avoinna 8.00–15.00
Ruokailuaika arkisin 11.00–12.30.
Kirpputori, paja ja Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Kellosepänkatu 19 arkisin 9.00–13.30 
Äänekosken jakelukeittiö:
Rautatienkatu 11, Äänekoski. 
Avoinna 11.00–12.30.

Suonenjoen tehdäänitse ry
Jalkalantie 160 N 2
77600 SUONENJOKI
040 811 0366
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Tampereen seudun 
työllistämisyhdistys Etappi ry  
Sarvijaakonkatu 28-30
33100 TAMPERE
010 231 2360
etappi@etappi.info
www.etappi.info
Avoinna ma–pe 8–15  
Ruokala: Vuolteenkatu 11 ma–pe 
8–14, lounas 10.30–14
ATK-/mediapaja, autoapaja, polkupyöräpaja, 
puu- /entisöintipaja, siivousosasto.
Terveyspiste.

Toijalan seudun työttömät ry
Hämeentie 41
37800 TOIJALA
040 356 8989
toijalantyottomat@co.inet.fi
www.toijalantyottomat.com
Avoinna ma–pe 9.30–16.30
Kahvio ma–pe 10–14, ruokailu to 11–13
Kierrätyskeskus ma–pe 9.30–16.30, la 10–14 
Yleismiespalvelu, muuttopalvelu, puffetti-palvelu

Toimintakeskus Sampola ry
Alakiventie 8
00920 HELSINKI
(09) 340 4684
alasampola@gmail.com
kaupunginosat.net/myllypuro/index.
php/muut-yhdistykset-mainmenu-248/
toimintakeskus-sampola-mainmenu-259
Avoinna ma–to 8–15, pe 8–13
Kahvio, biljardi, televisio, sanomalehdet
Puu-, metalli- ja tekstiilityöpaja
Leivän jako yhdistyksen jäsenille ti ja to aamuisin

TVY ry:n jäsenyhdistykset



Karenssisanomat 2/2012 47

Turun seudun työttömät tst ry
Sepänkatu 5
20700 TURKU
044 700 7421
info@tstry.com
www.tstry.com 
Avoinna ma–pe klo 8–15 
Aamupuuro ma–pe 8-9.30 
Ruokailu ma, ti, to ja pe 10.30–14.30, 
ke seisova pöytä
Kahvila, ompelimo, kerhoja ja kursseja
Kierrätyskeskus Turun Ekotori Kirkkotie 10 
Ma–pe 10–18, la 11–15  044 700 7400 ja
Rieskalähteentie 74  Ma–pe 
10–18, la 11–15 043 822 0199 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
TST ry Sepänkatu 5, Turku 

Työ ja toiminta ry
Asentajankatu 1
00880 HELSINKI 
041-511 0523 
www.kierratys.net 
Purkamot / vastaanottopaikat:
Helsinki: Asentajankatu 1, 00880 Helsinki
puh. 010 8372339
kierratys@kierratys.net
Vantaa: Muottikuja 6, 01450 Vantaa
puh. 044 5875198
timo.niskanen@kierratys.net
Espoo: Niittyrinne 6, 02270 Espoo
puh. 041 5322219
tapani.lahteenoja@kierratys.net
Hyvinkää: Niinistönkatu 4, 05800 Hyvinkää
puh. 044 5824002
hyvinkaa@kierratys.net
Kierrätystavaratalo
Myllypurontie 1 B, 00920 Helsinki 
(pienten erien vastaanotto)
puh. 041 5162919
Taidepaja UUSIMO
Kielotie 4-6, 01300 Vantaa
puh. 050 5019254
marjatta.heikkinen@kierratys.net

Työpajayhdistys teko ry
Ahertajanti 10
57230 SAVONLINNA 
(015) 555 0179 
konttori@tietoteko.net 
www.tietoteko.net/ 
Ma–pe klo 9–14
Savonlinnan pajat: autopaja, TV-
paja, tietopaja ja leipätori
Sulkavan pajat: Kirpputori ja puutyöpaja.
Kirkkotie 3 58700 Sulkava. 
Kirpputori ma-ti, to-pe 9–15.

Työpetari ry
Urheilutie 2
93100 PUDASJÄRVI
(08) 822 138
pty@dnainternet.net
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Työttömien kukkopilli ry
Virastotie 2
43800 KIVIJÄRVI
040 837 3541
Kahvila avoinna ma–pe 9–15. 
Tuoreita leivonnaisia päivittäin
sekä tilauksesta täytekakut,voileipäkakut ym.
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Työttömien liikunta, Liikauttajat ry
Nokiantie 2–4 krs.3
00510 HELSINKI
(09) 7746 830, (09) 7746 8332
p.kyckling@suomi24.fi

Urjalan työttömien yhdistys ry
Urjalantie 26
31760 URJALA
040 1621961 
urjalanty.ry@gmail.com
www.urjalantyottomienyhdistys.fi/
Ma–pe 9.00–17.00, La 10.00–15.00 
Kirpputori toimintaa
Kotiapua: Mm. siivousta, puutarhatöitä, 
lumitöitä, pieniä remontteja yms. 
Muuttoapua: Käytössä iso pakettiauto. 
 
Uudenkaupungin seudun työttömät ry
Aittaranta 2
23500 UUSIKAUPUNKI
Puh/fax (02) 841 8648
Avoinna ma–pe 8.30–15
utyottom@uusikaupunki.fi
www.uusikaupunki.fi/tyottomat
Kerhotilat Välskärintie 2 B-talo ma–pe 9–13 
Ompelu- ja puutyötilat ma–pe 9–13
Työnhakuvälineet: tietokoneet, puhelin, 
päivän lehdet – sis. kopiointimahdollisuus.
Patikka- ja ulkoiluretket sekä vene-, 
polkupyörä-, sieni-  ja marjaretket. 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Aittaranta 2. 

Vantaan työttömät ry 
Leinikkitie 22 B (Hiekkaharju)  
01350 VANTAA
Puh./fax (09) 857 1896
vantaan.tyottomat@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/vantaan.tyottomat 
Ma–pe 9–14.45
Kahvia, päivän lehdet, radion kuuntelua, kirjojen 
lainausta, kopiokone, pienimuotoinen kirppis
Lauhantie 10 C (Tikkurila), 01300 VANTAA
(09) 871 1394
vt.lauha@hotmail.com
Kahvia, päivän lehdet, kirjoja, kirppis, kopiokone, 
tietokone, kursseja ja harrastustoimintaa
www.kolumbus.fi/vantaan.tyottomat
Ma–pe 9–15
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Leinikkitie 22 B 01350 Vantaa 

Varissuon työttömät ry
Hintsankuja 4
20610 TURKU
Puh. 040 755 4036. Fax: (02) 236 5202
varissuon.tyottomat@gmail.com
www.varissuontyottomat.net 
Ruokala ma–pe 11–13
Kahvio ma–pe 8.30–14.30
Kirpputori ma–pe 8–18, la ja su suljettu
Ompelimo 8–16.30
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Varissuon työttömät vt ry 
Hintsankuja 4 20610 Turku  

Wiialan sentteri ry
Kansankatu 1 
37830 VIIALA
040 704 7054
tyottomien.yhdistys@viiala.inet.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Virtain työttömät ry
Sairaalantie 1
34800 VIRRAT
Puh. (03) 485 1329. Fax: (03) 475 4188
arja.mykkanen@virrat.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Ylitornion työttömät ry
Alkkulanraitti 97
95600 YLITORNIO
Puh./fax (016) 571 888
yty.toimisto@co.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/ylitorniontyottomat/ 
Toimiston ja kierrätyksen aukioloajat: 
ma–to 9.30–16, pe 9–15
Kierrätyskeskus, internet, 
päivän lehdet, kopiot, fax
Retkiä ja koulutuksia ym. toimintaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Ylivieskan työttömät ry
Kuusitie 4 
84100 YLIVIESKA
040 725 6108
Eu-elintarvikkeiden jakopiste. 

Ylä-Kainuun työttömien yhdistys ry
Kauppakatu 20
89600 SUOMUSSALMI
P. 050 371 3023, 050 524 2645. Fax: (08) 713 023
yk.tyottomat@kainuunosku.net
www.kainuunosku.net/~yk.tyottomat/ 
Avoinna ma–pe 8–16
Ruokala Puolinen ma–pe 11–12.30 
Kierrätyskeskus ma–pe 9–17, la 9–14
Eu-elintarvikkeiden jakopiste.

Ylöjärven työttömät ry
Mikkolantie 11
33470 YLÖJÄRVI
puh./fax (03) 348 4234
ytry@saunalahti.fi
www.kolumbus.fi/ylojarven.tyottomat.ry 
www-sivut, tietokoneet 
nettiyhteyksin ja tulostimin 
Kahvia, tuoreet lehdet, askartelua,kangaspuut 
Ma–to 8–15, pe 8–14 Lahjatavaramyymälä 
Vierasvara ma–to 8–15, pe 8–14 
Kierrätyskeskus Toimintatie 4, 050 390 4590
Ma ja ke 10–17, ti, to ja pe 10–15
Jäteaseman hoito, nikkaripajatoimintaa 
ja veneen vuokrausta jäsenille.
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: 
Mikkolantie 11

Ytyä – Yhteistyötä työttömät ry
Vaaskiventie 10
90500 OULU
040 773 3235 ja toimisto (08) 540 9254 
yty@mail.suomi.net
www.ytya.net
Avoinna ma–pe klo 8–15 
Kirpputori Pulmunen ma ja ke 9–12.
Ruokala ma–pe 8–15.00, 
lounas ma–pe 10.30–13.30. 
Tuoretta pullaa tai munkkeja joka arkipäivä. 
Tilauksesta leivomme täytekakut 
ja voileipäkakut, kuivakakut
Kuntoilua, tapahtumia, toimintaa ym.
Tarvitsetko tiloja yritykselle, yhdistykselle 
tai yksityistilaisuuden järjestämiseen? 
Tilojen varaus ma–pe klo 8.00–14.30 
toimistosta puh. 08-540 9254 

TVY ry:n jäsenyhdistykset



Sukeva

Helsinki

Utsjoen ja Inarin kunnan pinta-ala on 
yhteensä 22 705,66 km2

Lapin läänin pinta-ala on 100 369,18  km2

Hollannin pinta-ala on 41 526 km2. 
Kuinka monta kertaa Hollanti sopii 
Lapin lääniin?

Vähenevät 
  TE-palvelut 
karkaavat 
Lapissa kauas

Nuorgamissa, jossa asuu myös 
suomalaisia (saamelaisten lisäksi), 
on matkaa Rovaniemen täyden 
palvelun TE- toimistoon  
496 kilometriä. Täyden palvelun 
toimisto on loppunut jo Ivalosta ja 
siirtyy valtion tuottavuusohjelman 
supistusten vuoksi Rovaniemelle 
asti. 

Kuinka kauas Helsingistä pitäisi 
ajaa, että välimatka olisi sama?

Esimerkiksi Sukevalle,  
joka sijaitsee Kajaanin ja 
Iisalmen välisellä  
tie osuudella  
5 tien varrella. 

Inarin kunta

Utsjoen kunta

Hollanti

Nuorgam

Rovaniemi


