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Edunvalvonta kuuluu meille kaikille
Kaikki yhden, yksi kaikkien puolesta!
Tämä motto sopii hyvin myös meidän järjestöön. Meidän tehtävämme on puolustaa kaikkia työttömiä riippumatta siitä, ovatko
he meidän yhdistystemme jäseniä. Maaliskuussa järjestöllämme oli Kokkolassa vuosikokous, ja sain teiltä valtakirjan jatkaa
työtäni. Kiitos luottamuksesta, nöyränä pyrin tekemään parhaani.

V

uosikokouksessa hyväksyttiin tavoiteohjelma vuosille 2004 –
2007. Ohjelman lukeminen herätti
mielessäni monia kysymyksiä. Siinä sanotaan
mm: “TVY ry:n on kiinnitettävä etujärjestönä
erityistä huomiota sellaisen sosiaalisen turvaverkon kehittämiseen, joka takaa
kohtuutasoisen vähimmäistoimeentulon jokaiselle Suomessa asuvalle ihmiselle”.
Tavoite on hyvä ja kannatettava, ja sen
on oltava meidän kaikkien mielessä jokaisessa yhdistyksessä; se ei ole pelkästään TVY
ry:n hallituksen vaan kaikkien TVYläisten
tehtävä. TVY ry:n muodostavat jäsenjärjestöt
ja niiden jäsenet. Tämän ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi meidän pitää tehdä työtä kaikilla tasoilla. Puheenjohtajana hoidan
edunvalvontaa kulloinkin tehtäviin valittujen
— etupäässä hallituksen jäsenten — kanssa,
mutta tärkeimpään tehtäväämme osallistuu
toki paljon muitakin jäsenjärjestöjemme ihmisiä.
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Meidän tulee terästäytyä ja lisätä kaikkien
yhteiskunnan tahojen tietoa järjestömme merkittävästä toiminnasta. Sitä ei tule tehdä pelkästään Helsingissä; yhtä tärkeää sitä on tehdä kaikilla paikkakunnilla, joilla
yhdistyksiämme toimii.
Täällä kohteitamme ovat eduskunta, ministeriöt, kirkkohallitus, suuri ay-liike, muut
kansalaisjärjestöjen keskustoimistot, yrittäjäjärjestöt jne. Alueellisesti yhteistyökumppaneitamme ovat maaherrat, hiippakunnat,
TE-keskukset, alueen omat kansanedustajat,
alueelliset yrittäjäjärjestöt, kansalaisjärjestöjen alueelliset toimistot ja varmaan vielä
monet, monet muut. Paikallisesti, yhdistystasolla, niitä ovat työkkärit, kunnat valtuustoineen ja hallituksineen, virastoista sosiaalitoimi ja Kela, ammatilliset paikallisjärjestöt, seurakunnat, oppilaitokset, yrittäjät,
kansalaisjärjestöt ja kansanedustajat sekä
joka tasolla media ja toiset työttömien yhdistykset.
Kaikkien meidän on arvioitava toimintaamme: miten kuljemme kohti sellaista yhteiskunnallista vaikuttamista, jossa saamme
tavoitteitamme eteenpäin — kohtuullisen toimeentulon kaikille Suomessa asuville.
Tavoiteohjelmassa sanotaan myös, että
“TVY ry:n on toimittava yhteiskunnan
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vahtikoirana” ja valvottava, että ihmisten perusoikeudet toteutuvat kaikilta osin. Pitäisi
sanoa: TVY ry toimii yhteiskunnan vahtikoirana valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti…

set kuin meillä. Päänahan omistajan omaisuudenvalvojat pääsevät vähemmällä kuin
täällä. Meidän tuskin kannattaa muuttaa työn
perässä sinne, vai kannattaako? Suomalaiset ovat tottuneet lähtemään työn perään.

Näkyvää edun
ontaa
edunvvalv
alvontaa

Suurmielenosoitus syksyksi

Kesäkuun 3. päivänä olemme jälleen eduskuntatalolla muistuttamassa olemassaolostamme. Tänä vuonna emme järjestä auditoriotapahtumaa, koska kaikki eivät sovi sisälle
— niin ihmiset eivät ole tasa-arvoisia. Olemme hallituksessa päättäneet, että alueet
varaavat silloin aikoja ja tapaamisia omien
alueidensa kansanedustajille. Yhteistoimintajärjestö järjestää pihalle HeTy ry:n
kanssa hernekeitot ja ämyrit.
Ilmassa on pelottavia viestejä: köyhää
kansaa tullaan todennäköisesti kyykyttämään ensi vuonna taasen uusilla aseilla.
Menkää ay-osastoihin, eläkeläisten ja opiskelijoiden kokouksiin, yrityksiin ja seurakuntiin ja alkakaa heti kerätä ihmisiä syksyn
mielenosoitusmatkaa varten! Olisi uuden
Murrostorstain paikka. Puhutaan sisääntulopalkoista ja työvoiman vapaasta liikkumisesta sekä kortistojen putsaamisesta. Kaikki
tämä ja työpaikkojen siirtyminen toisiin maihin on pelottavaa. Mitä enemmän uusia ihmisiä joutuu työttömiksi kasvottomien
pääomanomistajien omistamista teollisuuslaitoksista, sitä epätodennäköisempää on
entisten työttömien työllistyminen.

Ihmiset kautta koko Suomen! Toivon, että
saamme syksyllä aikaan todellisen massamielenosoituksen. Vaikka tehtaat muuttavat
eikä työllisten määrä nouse, meille kaikille
riittää rahaa inhimilliseen elämään, jos niin
halutaan. Kun vähennetään niiltä, joilla liikaa on, niin se on siinä. Yhteiskunnan kakku
vain jaetaan tasaisemmin.
YKSI KAIKKIEN JA KAIKKI YHDEN
PUOLESTA. Kesäkuun kolmantena — ja
sitten syksyllä kunnolla heti kun eduskuntakausi alkaa — jokainen omalta osaltamme
vaikuttamaan siihen, että eduskunnassa olevat ymmärtäisivät jokaisella olevan oikeus
ihmisarvoiseen elämään!

Toteutumatt
omia unelmia
eutumattomia
Ihminen unelmoi aika ajoin jostakin. Minäkin unelmoin. Unelmoin vanhan ajan patruunasta — pääomanomistajasta, joka tuntee työntekijänsä ja tämän perheen, välittää
heistä ja tyytyy siihen varallisuutensa kasvuun, joka Suomessa syntyy, eikä jätä omia
ihmisiä.
Kasvoton omistaja — amerikkalainen tai
saksalainen — ei pätkääkään välitä
meistä suomalaisista. Se vie tehtaansa tuottamaan sinne, missä työvoima on halpaa ja kuluttajamassat
koko maapallon suurimmat. Hyöty
on todella suuri: tuotosta ei tarvitse
edes kuljettaa juuri mihinkään, eivätkä siellä kaukana työaikalait ja
olosuhteet ole varmastikaan sellai-

Eur
oopan Unioni
Euroopan
Kesä on jo osassa Suomea, Lapissa hiirenkorvatkin ovat vielä todella kaukana. Kesäkuun
13. päivänä on EU-vaalien aika. Ihmiset,
menkää äänestämään! Ei ole ihan sama kuka
meitä Suomen työttömiä siellä edustaa.
Rakennetaan siltoja Eurooppaan; lähin
kielisukulaisemme Viro on nyt samassa unionissa Suomen kanssa. Kaikille entisille itäblokin maille unioniin liittyminen on siunaus, mitä se taas Suomelle ei ole ollut. Minä
äänestin silloin EI. Mutta äänestämään menen silti, se on minun kansalaisvelvollisuuteni.

T VY rryy:n vuosi 2005
Nyt on jälleen aika vaikuttaa TVY ry:n seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan. Odotamme jäsenjärjestöiltä ideoita niistä palveluista, joita toivotte yhteistoimintajärjestömme tarjoavan. Toivomme niitä paljon.
Hyvät kesät kaikille kautta koko
Suomemme maan — työttömyydestä huolimatta!
Puheenjohtajanne Lea
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M

uun muassa näitä kysymyksiä
pohdittiin Joutenlammella maaliskuussa valtakunnallisilla työttömyystyön neuvottelupäivillä. Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyön keskuksen (KDY),
Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön (TVY) ja Suomen ammattiliittojen
keskusliiton (SAK) yhdessä järjestämät päivät kokosivat lähes 80 osallistujaa ympäri
Suomen.
Viimeisen 15 vuoden aikana on lähes jokaiselle paikkakunnalle Suomessa perustettu työttömien yhdistys. Aika usein paikalliset seurakunnat ovat olleet vahvasti mukana
virittelemässä toimintaa. Nämä yhdistykset
toimivat työttömien etujen valvojina ja puolestapuhujina sekä järjestävät virkistys- ja
harrastustoimintaa työttömäksi jääneille ihmisille. Monilla paikkakunnilla yhdistykset
myös työllistävät huomattavan määrän ihmisiä. Usein toimintaan kuuluu myös ruokapalvelujen järjestäminen.
Seurakuntien ja paikallisten työttömien
yhdistysten välistä yhteistyötä voidaan kirkon ja seurakunnan näkökulmasta nimittää
”työttömyystyöksi”. Tästä yhteistyöstä neuvoteltiin Joutenlammella. Työttömien yhdistysten selkeä viesti seurakunnille on tällä hetkellä: vastuunkantajat tarvitsevat tukea ja
työnohjausta! Työtä tehdään usein elämän
kriisissä kamppailevien ihmisten kanssa.
Järjestäjät osoittivat melkoista rohkeutta, kun ottivat yhdeksi päivien teemaksi
globalisaation. Eikö juuri maapalloistuminen
ole pahin uhka ja peikko suomalaisen työelämän kannalta? Aiheesta kuultiin monta
kiinnostavaa alustusta ja keskustelu oli vilkasta. Erityisesti jäi mieleen Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Pertti
Koistisen esitys. Hänen mukaansa ”maapalloistuminen” ei ole mikään uusi asia. Kansainvälistyminen ja vapaa liikkuminen pitää
nähdä mahdollisuutena entistä rikkaampaan
vuorovaikutukseen, toisilta oppimiseen ja
alueellisten erojen kaventumiseen. Työvoiman liikkuvuutta pitää voida säädellä ja maapalloistuminen pitää toteutua sosiaalisesti
kestävällä tavalla. Taloudellinen liberalismi
on yksinään pelottava aate! Kaivataan eettistä keskustelua, ihmisten puolustamista.
Siinä on myös kirkolle tehtävää.
Jos liideltiin globalisaatiokeskustelussa
yläilmoissa, palautti perheteema osallistujat
takaisin maan pinnalle. Perheneuvoja Lasse
Palonen kuvasi osuvasti, mitä kaikkea työ ihmiselle merkitsee – ja mitä työttömäksi jää-
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minen vastaavasti voi merkitä perheen näkökulmasta. Työttömäksi jääneen ihmisen
oireyhtymä on usein työssään uupuneen oireyhtymän kaltainen: empaattisuus muuttuu
kyynisyydeksi, innostus apaattisuudeksi, vastuun ottaminen muiden syyttelyksi, avoimuus
sulkeutuneisuudeksi, puhuminen räjähtämiseksi jne. Perhe on yleensä ihmisen tärkein
tukirakenne, mutta se voi myös joutua kantamaan raskaimman taakan työttömyydestä.
Työttömien etujärjestön ja kirkon yhteistyö ei ole uusi asia. Vuosittain pidettävät työttömien ihmisoikeuspäivät ovat jo perinne.

Uutta on sitä vastoin se, että myös ammattiyhdistysliike ja kirkko voivat tehdä yhteistyötä tällaisessa asiassa. Muutama vuosikymmen sitten se ei varmaankaan olisi ollut
mahdollista. Kirkon on oltava siellä, missä
ihmiset arkisten ilojensa ja huoliensa kanssa
elävät. Kristuksen kirkon erityinen kutsumus
on puolustaa heikkoja ja syrjään jääviä. Monet työttömät ovat työtä ylikorostavassa yhteiskunnassamme todella heikoilla.

Juha Kainulainen
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M

utta ennen kuin tapahtuman monipuolisiin kiitoksiin ja myönteisiin
arvioihin päästiin, oli ensin päästävä itse paikan päälle. Se tapahtui juankoskelaisten osalta Kauppisen Kaken tyylikkäällä bussilla kaavilaisten miellyttävän
seuran kera. Ohjelma alkoi Muuruveden kirkossa yhteis- ja kuorolauluilla, Kaisa Hinkkasen rukoustanssilla sekä tervehdys- ja
kannustuspuheenvuoroilla, joista eräässä
’päivän sankari’ eli ’työttömien arkkipiispa’
Wille Riekkinen jakoi sanallisesti
piispalliset eväät alkaneelle työttömien suurenmoiselle talvitapahtumalle.
Tämän hartaustilaisuuden jälkeen suunnistimme sekä linja- että yksityisautoilla iloisin mielin ja riemullisen odotuksen siivittäminä kartanohotelli Kivennapaan, jonka
valinta niin suuren osanottajamäärän kuin
Kivennavan tarjoamien mahdollisuuksienkin
vuoksi oli todellinen (Kiven)napakymppi.
Tuliaiskahvien tiimoilta hävisi niin virastokuin mahdollinen muukin kankeus ja muuttui tunnelmaksi, jossa oltiin kuin yhtä suurta
perhettä – ilman perheiden negatiivisuuksia.
Siinä koottiin kilpailujoukkueita niin suurella innolla, että kirjureina toimivat olivat lähes hätää kärsimässä. Mutta kärsimykset –
näin leikillisesti kerrottuna – siirtyivät tuota
pikaa kilpaileville joukkueille, joiden osanottajat kokivat uskomattomia ahaa-elämyksiä heitellessään palloja sinisiin muoviämpäreihin. Pulkkien käyttö lasketteluun ja
vetämiseen sujui useimmilta joukkueilta kuin
tanssi talkoiden jälkeen. Vakavampi kilpa sen
sijaan käytiin yleisöltä piilossa rantasaunan
sisätiloissa kirjallisessa muodossa – se salaisuus paljastuikin vasta palkintojenjakotilaisuudessa. Moniulotteisen kilpailun jälkeen seurasi säntillisen protokollan mukaan
lautasten täyttö muhevalihaisella keitolla,
jonka asiansa erittäin hyvin osaava keittiökaarti oli valmistanut. Tyytyväisyys ruokailijoiden kesken kasvoi sitä mukaa kuin
soppa katosi asialle omistautuneiden vatsalaukkuihin.
Tyytyväisyys lisääntyi kun asioissa siirryttiin – romanttisesti kertoen – vapaan kansansivistystyön ja kulttuurin vainioille,
korjuumielessä tietysti. Suurena esikuvana ja
-paimenena työttömien arkkipiispa oli
pappisjoukkueensa kera kivunnut (yllätys yl-
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lätys!) voittajaksi, mutta diskasi kuitenkin
suorituksen itse – siksikin, että he ovat liiankin täystyöllistettyjä, ja kyseessä olivat kilpailut juuri työttömien yhdistysten aidoille
joukkueille. Saivat he kuitenkin kunniakirjat,
jollaisesta varsinkin piispa itse oli hyvin iloinen, olihan sen allekirjoittanut itse piispa
Wille Riekkinen. Se kilpailujen salainen tehtävä paljastui nyt tietyllä kirjaimella alkavilla
sanoilla tehdyiksi rukouksiksi, ja ne kaikki
saivat aivan erityismaininnan piispalta. Kolme ensimmäistä joukkuetta saivat piispansauva-pokaalit piispan kädestä oikein
kädenpuristusten kera. Voittaja oli Kaavin
yllätysjoukkue, sillä he olivat itsekin voitostaan yllättyneitä. He saivat varsinaisen
piispan(suksi)sauvan vuodeksi haltuunsa
järjestääkseen ensi vuoden Piispansauva-tapahtuman. Kaikki kilpailuihin osallistuneet
saivat kunniakirjan.
Juankosken työttömät esittivät mainioita
ohjelmanumeroita, mm. vähäsanaisia kuvaelmia ahkerien työntekijöiden joutumisesta
’ministerin määräyksellä’ loputtomiin vapaaaikoihin, ja sen aikaansaamista uhkeista
fantasioista, joiden sanalliseen kuvaamiseen
ei edes piispan kerkeä savolainen kieli saattanut oitistaan taipua. Itse olen todella sana-

ton näitä antaumuksellisia esityksiä kuvailemaan ja yhdyn piispan haltioituneeseen
aatokseen, että TV-kuvaajien olisi kerrankin
pitänyt olla oikeassa paikassa kuvaamassa
tätä kaiken kansan iloksi, pyrkimysten
herätteeksi ja näkemysten antajaksi siitä, miten maasta ne pienetkin ponnistavat.
Piispan kyselytunti toi esille vakavaa
huolestuneisuutta alkoholin tullessa puheeksi
(suositeltavinta niin viineistä kuin oluistakin
on Olvi I), ja moniin henkilökohtaisiin
kiperiin ja kipeisiinkin asioihin piispa vastasi sydämellisesti ja lämpimästi – ja aivan
sydämeenkäyvästi. Varmasti moni kylvetty
sana löysi otollisen maaperän tässäkin tilaisuudessa.
Virallinen kokous sujui hyvin valmisteltuna ja esitettynä paremmin kuin hyvin, varsinkin kun oikein oivallettuna sitä ennen oli
juotu kunnon pullakahvit. Tunnetustihan kahvilla työt tehdään ja pidot pidetään.
Siunaavaksi lopuksi tässä voidaankin todeta samansuuntaisesti kuin pienen pitäjälehden aloitteleva toimittaja raportoi: kaikki
tilaisuuteen osallistujat olivat niin iloisia, että
jokainen sieltä riemumielin poistui.
E. V. Laakso
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Toiminnanohjaajien/vetäjien työnohjauslomaviikko
29.3.–3.4.2004 Mäntyniemen lomakeskuksessa
Pyhtään Siltakylässä
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T

yönohjaukseen ja työttömien yhdistysten toiminnassa jaksamiseen
keskitetty ohjelma avasi mahdollisuuksia kuulla ja tavata muita, oppia uutta,
antaa vinkkejä ja etsiä avaimia jatkossa jopa
”avannosta ammentaen”
Saavuimme 29.3. kauniiseen Mäntyniemen lomakeskukseen. Yhteinen viikkomme
alkoi kahveilla talon upeiden emäntien ja
isäntien toivottaessa meidät tervetulleiksi taloon. Yhdestä suusta totesimme, että ”lomapaikkamme” oli viehättävä ja maisemat silmää hiveleviä. Useimmat meistä eivät tunteneet toisiamme, mitä nyt kokouksissa olimme tavanneet.
Mainio vetäjämme Ritva karkotti meistä
huolet ja murheet alkajaisiksi erilaisilla
leikkimielisillä harjoituksilla ja näin tutustuminen lähti mukavasti käyntiin. Osa ryhmäläisistä oli tehnyt tulomatkaa ”kellon ympäri”, joten ensimmäisenä iltana porukka
häipyi melko aikaisin ”loikoilemaan”. Ensimmäinen ilta olikin ehkä kaikkein syvällisin
tutustuminen ”kämppäkaveriin”. Jaettiin
kaikkein henkilökohtaisimmat kokemukset ja
”maailmaa parannettiin” hyvinkin syvällisesti.

30.3.
Hyvin nukutun yön jälkeen saimme nautittavaksemme mahtavan talon aamiaisen. Vuorossa oli ensin happihyppelyä talon oman
vetäjän, urheiluhieroja ja suunnistaja Jarkon
tahdissa. Hän johdatteli meidät sauvakävelyn
saloihin. Kaikille tämä ”Emmentalhiihto” ei
ollut vielä lajina tuttu. Punnersimme itsemme sauvojen avulla korkealle mäellä, josta
avautui upeat merimaisemat aina itänaapurimme saaristoon asti.
”Luokassamme” lähdimme etsimään tekijöitä, mikä meitä on auttanut jaksamaan ja
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mikä meille on tuottanut väsymyksen ja masennuksen tunteen. Päällimmäiseksi nousi ainakin huumori ja yhdessä oleminen ja toisen
kuunteleminen voimien antajana. Päivän
päätteeksi oli ihana rentoutus parityönä.
Koimme naurun ja kosketuksen kautta vapautumista ja tutustuminen syveni.
Illalla oli vielä mahdollisuus saunaan ja
vesijumppaan ja avantouintiin kuutamolla,
mikä hurmiollinen kokemus!

31 .3.
Jälleen mahtavan aamiaisen jälkeen menimme ”luokkaamme” ja tästä päivästä huolehtivat pääosissa nuorekkaat papit – Erja ja

Raija, jotka ovat työnohjauksen ammattilaisia. Saimme kertoa omat vahvuutemme sekä
myös heikkoutemme. Tekee hyvää joskus
aivan luvalla kehua itseään. Päivän ohjelmaan kuului myös draamatyöskentely. Kahdessa ryhmässä suunniteltiin muutamassa
minuutissa pienet näytelmät, jotka sitten esitettiin aika lailla improvisoiden. Monista
vaihtoehdoista esitysten teemoiksi valikoituivat ”toiminnanohjaajan ajankäyttö työn ja
perheen välillä” ja ”päihdeongelmaisen henkilön mukanaolo vastuunalaisessa tehtävässä”. Iltapäiväksi menimmekin ulos kevättalven aurinkoon, jossa pohdimme omien yhdistysten ongelmia, sekä söimme poikkeuksellisesti ”ulkona” eli päivällinen katettiin
meille pihalle olevalle grillikatokselle.

1 .4.

Aamuv
err
ytt
elyt sauv
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elyn k
er
a.
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Aamupalan jälkeen Jarkko piti meille ”terveysluennon”, joka oli sikäli yllättävä, että
eräskin kurssilainen luuli tietävänsä terveydenhoidosta jo kaiken, mutta saikin vielä
monta uutta käyttökelpoista vinkkiä. Kesken
luennon Ritva kutsuttiin ala-aulaan jonkin
tärkeän asian vuoksi. Pian hän palasi takaisin naureskellen, ehkä kuitenkin hieman
harmistuneenakin, sillä oli tullut puijatuksi,
koska oli aprillipäivä. Tähän jekkuun pääsyyllinen Kari sai kuitenkin samalla mitalla
takaisin Ritvalta, kun olimme lähdössä markkinoille Kotkaan.
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Vietimme ns. vapaata keskipäivää kaupungilla. Illansuussa Pyhtään srk:n pastori
Martti Nykänen piti meille värikkään luennon jaksamisesta. Pienryhmissä pohdimme
jaksamisen avaimia ja heittelimme erilaisia
vinkkejä selviytymiseksi.

2.4.
Aamupalan jälkeen siirryimme luokkaamme
pohtimaan tosielämän ongelmia, joista virisi
antoisia keskusteluja. Ritva oli kehittänyt jälleen monenlaisia harjoituksia, jotka olivat
niin kehittäviä kuin monenlaisia tunteita herättäviä.
Lounaan jälkeen osa porukoista lähti
metsäretkelle ja osa häikäisevälle, mutta

kylmätuuliselle meren jäälle kelkkojen kanssa
potkuttelemaan, jonka jälkeen maistui ihanalta isäntäväen keittämä nokipannukahvi
grillikodalla. Illalla sai pistää jalalla koreasti
upean tanssimusiikin tahdissa tai vain kuunnella ja antaa ajatusten mennä musiikin mukana.

3.4.
Lauantaiaamun aamiaisen jälkeen kokoonnuimme vielä luokkaamme vuodattamaan
eron kyyneleitä ja toivottamaan halauksin
toisillemme jaksamista eteenpäin. Jokainen
saimme kertoa senhetkisistä tunteistamme
sekä kertoa, mitä viikko oli meille antanut ja
millä mielellä suuntaamme kotia ja työtä

kohti.
Viikko oli kaiken kaikkiaan antoisa ja ainutlaatuinen. Me vetäjät saimme olla hetken
vedettäviä ja siinä Ritva kyllä onnistui loistavasti.
Kiitos vetäjällemme Ritvalle, kiitos isäntäväelle, kiitos kurssitovereille, kiitos myös
niille tahoille jotka mahdollistivat viikon onnistumisen.
Työnohjausviikot ovat todella tarpeellisia,
jatkoa toivotaan ja tarvitaan.
Eva, Markku, Riitta, Risto, Pirjo-Liisa,
Aila, Pirjo, Pentti, Arja, Kari, Merja ja
Susanna

Työnohjaus työttömien yhdistysten
toiminnan vetäjille
T VY rryy panos
uluv
ana vuonna ttoiminnanohjaajien
oiminnanohjaajien ja yhdis
tys
oiminnas
as
vien työnohjaukseen ja omaan
panosttaa k
kuluv
uluvana
yhdistys
tystten ttoiminnas
oiminnastta vvas
asttaa
aavien
jaksamiseen.
Kaksi työnohjausviikk
oa on ttakanapäin
akanapäin ja syksyllä on vielä tulossa kaksi viikk
oa:
työnohjausviikkoa
viikkoa:
Lomak
esk
us Huhmarissa P
olvijär
u 6.8. mennessä ja Hot
elli K
ajaanissa 2
7.9-2.
10., hak
u 30.7
Lomakesk
eskus
Polvijär
olvijärvvellä 20.-25.9., hak
haku
Hotelli
Kajaanissa
27
.9-2.1
haku
30.7..
mennessä.
em
ys
enkaan olla täysin selvillä, mitä työnohjaus ttar
ar
koitt
aa, jot
en tässä työnohjaajan näk
Yhdis
tyksissä ei vielä k
uit
ark
oittaa,
joten
näkem
emys
Yhdistyksissä
kuit
uitenkaan

Mitä työnohjaus vvoi
oi olla?
Työnohjaus voi olla uusien menettelytapojen
oppimista, se voi olla ongelmanratkaisuprosessi, se voi olla yhteishengen luomista
ja keskinäisen luottamuksen löytämistä/lisäämistä. Työnohjaus voi myös olla kriisitilanteiden purkua ja niistä pois kasvamista,
se voi olla jo koettujen tapahtumien läpikäyntiä ja keskustelua, jolloin sillä on edellytykset toimia kriisitilanteiden ennaltaehkäisijänä.
Usein eteen tulleita ja ongelmiakin aiheuttaneita asioita ovat epäselvyydet valta- ja
vastuukysymyksissä, tehtävämäärityksissä ja
toimintatavoissa. Jopa yhteisön perustehtävä saattaa hämärtyä, kun auttamisen/tekemisen halu on voimakas ja hyvin tunnepitoinen.
Perustehtävä kannattaa palauttaa mieleen
aika-ajoin, jolloin voidaan saavuttaa yhteisön tavoitteita – yhdessä. Yhteenkuuluvuuden tunne ja yhteiset tavoitteet saattavat kuitenkin hetkittäin hämärtyä, jopa kadota ja
silloin voi työnohjauksesta olla apua.
Työnohjaus on pitkäjänteistä, inhimillis-
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tä vuorovaikutusta, jossa viisaus kasvaa.
Työntekijöillä on tieto ja taito sekä kokemus,
yksi työnohjaajan tehtävistä on auttaa ohjattavia huomaamaan sekä tuntemaan nämä
upeat ominaisuutensa ja miten hyvin eri ihmisten tietotaidot täydentävät toisiaan. Keskinäisen arvostuksen ja kunnioituksen

arvoahan ei kukaan kyseenalaista, tunteiden
kuohussa se vain välillä sukeltaa.
Päivi Valli-Nyman
työnohjaaja
www.tyonohjauspolku.fi

Yht
een kit
eyt
ettynä työnohjaus on:
Yhteen
kite
yte
- Työn kehittämistä, ohjattavan henkilökohtaisista edellytyksistä käsin.
- Kasvuprosessi, jossa korostuu ohjaukseen osallistuvien henkilöiden
välinen vuorovaikutussuhde.
- Päämääränä ohjattavan laadullisesti parempi toiminta työssä tai työn tulos.
- Työkyvyn parantamista.
- Työelämässä toimivien ihmisten välistä rakentavaa tapahtumaa.
- Ammatillisten menettelytapojen kehittämistä.
- Oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessi.
- Tapa tarkastella omien tavoitteiden ja todellisesta tehtävästä seuraavan psyykkisen
kuormittumisen suhdetta.
- Työnohjaus määräytyy ohjattavan tarpeesta.
- Työnohjauksessa opitaan kokemuksesta ja kasvetaan ammatillisesti jaksamaan työssä
sekä innostumaan siitä.
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Anne
taan asiakk
aille mahdollisuus
Annetaan
asiakkaille

Maahanmuuttaja saa myös apua

E

rikoistyövoimaneuvoja Leni Windahl vastaa erityisesti maahanmuuttajista. Tärkeintä on katkaista työttömyys ja saada elämäntilanne paranemaan.
- He saattavat ihmetellä, mikä tämä Yppi
on ja miksi heidän täytyy asioida täällä, mutta yleensä he myös kokevat saavansa apua
ja tukea, hän sanoo.
Yhteispalvelupisteessä asiakas kohtaa vähintään kaksi virkailijaa, työvoimaneuvojan
ja sosiaalityöntekijän, joskus terveydenhoitajankin. Juuri moniammatillisuus on Windahlin mielestä yhteispalvelun suurin hyöty
Koska asiakkaita on vähemmän, työntekijä ehtii tutustua heihin paremmin ja hoitaa
heidän asiansa loppuun saakka. Lisäksi on
enemmän rahaa niin kursseihin kuin muihinkin tukitoimiin.
- Useimpien asiakkaiden kanssa on toimittava hitaasti, pakottamalla ja hätäilemällä
ei tule hyvää tulosta. Emme tuijota vain työllistämiseen, vaan elämänlaadun paranemiseen, Windahl muistuttaa.

Vahvuude
ahvuudett esiin
Sosiaalityöntekijä Ilkka Halla-aho tarjoaa
asiakkaalle keskusteluapua, jos hän sitä haluaa. Tärkeintä on kohdata ihminen juuri sellaisena kuin hän on. Hänellä on kenties jo
ratkaisu mielessään, joten Halla-ahon tehtävänä on antaa hänelle mahdollisuuksia toteuttaa se.
- Voimme parhaimmillaan päästä siihen,
että asiakas sanoo: hyvä juttu! Skarppina täytyy olla joka päivä, hän pohtii.
Vaikka työllistäminen on tärkeää, vähintään yhtä tärkeää on työkyvyn arviointi, Kelan kuntoutus, kurssit tai koulutus. Työn-

saannin esteitä raivataan pois ja keskitytään
henkilön vahvuuksiin.
- Täällä räätälöidään jokaiselle oma ratkaisu. Jos on ollut 10 vuotta työttömänä,
muutoksen pelko on suuri. Kun asiat toimivat, kuka haluaisi muuttaa epävarmuuteen,
Halla-aho kyselee.

Hyödyllistä olla
saman k
at
on alla
kat
aton
Vakuutussihteeri Tuula Pietarinen Kelan
Tapiolan toimistosta työskentelee yhden päivän viikossa Leppävaaran Yppi-pisteessä.
Näin asiakas saa Kelankin palvelut samasta
paikasta tarvitsematta lähteä niitä erikseen
hakemaan.
- Kun usean eri tahon palvelut löytyvät
saman katon alta, asiakkaan on helpompi
hoitaa asioitaan. Tuttujen työntekijöiden
kanssa syntyy myös luottamuksellisia ja pitkäaikaisia asiakassuhteita, hän sanoo.
Yppi-pisteessä on myös vähän enemmän
aikaa asiakkaalle.
- Tämä on mahdollisuus tehdä moniammatillista yhteistyötä ja sillä tavoin tukea
asiakkaan elämänhallintaa, kuntoutumista ja
työllistymistä, Pietarinen summaa.

Harjoitt
elukin ask
el
Harjoittelukin
askel
oik
eaan suuntaan
oikeaan
Työhönvalmentaja Anne Majaniemi pitää
itseään sillanrakentajana työnhakijan ja työnantajan välillä. Viime syyskuusta lähtien hänellä on ollut 35 asiakasta. Hän on onnistunut sijoittamaan valtaosan heistä työelämään:
joko avoimille markkinoille, tukityöhön tai

työelämävalmennukseen.
- Asiakas ei tiedä mahdollisuuksia eikä
tuki- ja työllistämismuotoja. Palkaton harjoittelukin on askel oikeaan suuntaan kuten
tukityöhön tai oppisopimukseen, hän arvioi.
Majaniemi korostaa, kuinka tärkeää pitkään työttömänä olleelle on ensimmäisen
työkokemuksen onnistuminen. Pitkäaikaistyötön on hyvin haavoittuvainen ja suojaamaton työyhteisön kovia tekijöitä kuten kilpailua tai työyhteisön pahoinvointia vastaan.
Hän seuraakin asiakkaitaan sekä työssäolon
aikana että sen jälkeen, jotta mahdollisimman
moni saisi hyvää ja osaamisen tunnetta kasvattavaa työkokemusta.

Huomio
ta m
yös tter
er
een
Huomiota
myös
ervveyt
yteen
Terveydenhoitaja Päivi Schildt yrittää saada ihmiset tiedostamaan oman terveydentilansa ja hoitamaan sitä. Kun ihminen on työtön, terveyskin tahtoo jäädä sivuseikaksi. Se
pitäisi kuitenkin olla kunnossa, jos aikoo saada elämäänsä muutenkin hallintaan.
Schildt mittaa verenpainetta sekä kartoittaa ruoka-, juoma- ja liikuntatottumuksia
yhteispalvelupisteessä. Hän kiertää myös
kursseilla ja harjoittelupaikoissa tekemässä
terveystarkastuksia tai lähettää asiakkaita
oman alueensa terveyskeskukseen tutkimuksiin.
Schildt kiittelee Espoon kaltaisen ison
kaupungin resursseja. Kursseja löytyy niin
päihdeongelmaisille, painoaan vartioiville
kuin liikuntaa harrastaville. Hänen tehtävänsä onkin aktivoida asiakkaita osallistumaan
myös kuntouttaville kursseille.

Tuk
ea työnhak
uun ja elämänhallintaan
ukea
työnhakuun

Työhist
oria hajanainen
yöhistoria

* työvoimaministeriö on myöntänyt täksi vuodeksi rahoitusta 15 työvoiman palvelukeskukselle ja 10 yhteispalvelupisteelle
* näissä hankkeissa on mukana 36 työvoimatoimistoa ja 72 kuntaa eri puolilta maata
* uusi toimintamalli perustuu eri viranomaisten kiinteään yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on tukea työttömiä asiakkaita elämänhallinnassa ja työnhaussa sekä tarjota monipuolisia kuntoutus- ja aktivointipalveluja
* tarkoitus on pureutua nimenomaan työttömyyden kovan ytimen eli pitkäaikaistyöttömyyden poistamiseen
* tavoitteena on löytää asiakkaan tilannetta eteenpäin vievä ratkaisu kuten työ, koulutus,
kuntoutus tai eläke
* rahoituksen saaneissa työvoimatoimistoissa oli viime vuoden tammi-elokuussa keskimäärin 160 000 työtöntä työnhakijaa eli hieman yli puolet koko maan työttömistä työnhakijoista; rakenteellisen työttömyyden piiriin kuuluvia oli noin 73 000 henkilöä

Leppävaaran Yppi-pisteen tyypillinen asiakas on seuraavanlainen:
- pitkään työttömänä
- ei ammatillista tai muuta koulutusta
- hajanainen tai olematon työhistoria
- puutteellinen ammattitaito
- erilaisia sosiaalisia tai muita ongelmia,
esim.mielenterveys- ja päihdeongelmia
enemmän kuin valtaväestöllä
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Leppävaara numeroin,
tammi-marraskuu 2003:
- työnhakijoita keskimäärin noin 1000/kk
- työllistämistoimin sijoitettuja lähes 300
- työvoima- tai muussa koulutuksessa noin
400
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Yhteispalvelupiste palvelee
yksilöllisesti pitkäaikaistyöttömiä

Julkaistu Dialogilehden
numerossa 2/2004
Teksti Mirja Karlsson
Kuva Timo Seppälä

Yht
eispalv
elupis
ok
oaa pitkäaikais
työttömien työllis
tämiseen ja elämänlaadun parant
amiseen liittyvät viranomaiset
Yhteispalv
eispalvelupis
elupistte k
kok
okoaa
pitkäaikaistyöttömien
työllistämiseen
parantamiseen
saman kat
on alle. Se on ikään k
uin työv
oimat
oimis
a on tteräs
eräs
er
katon
kuin
työvoimat
oimatoimis
oimistto, jot
jota
erästtetty sosiaali- ja tter
ervveysalan asiantuntijoilla.

E

spoossa on ollut kaksi yhteispalvelupistettä, toinen Leppävaarassa
ja toinen Olarissa. Ne ovat toimineet
pari vuotta. Espoo oli yksi niistä 15 kunnasta, jotka saivat työvoimaministeriöltä rahoituksen työvoiman palvelukeskuksen perustamiseen. Tarkoitus on yhdistää molemmat
pisteet yhdeksi palvelukeskukseksi. Uusia
tiloja ja työntekijöitä haetaan parhaillaan.
Leppävaaran Yppi-pisteen projektivastaava
Esko Karjalainen arvioi keskuksen avaamisen venyvän pitkälle kevääseen.
- Toivottavasti saamme sen toukokuun
alkuun mennessä. Yhteispalvelukokeilu toimii siihen saakka kuten ennenkin, hän sanoo.
Karjalainen kuvailee yhteispalvelua “pieneksi työvoimatoimistoksi terästettynä muilla asiantuntijoilla”. Leppävaaran Yppi-pisteessä työskentelee työvoimaneuvojien lisäksi sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, Kelan
vakuutussihteeri sekä työhönvalmentaja.
Kun tavallisessa työvoimatoimistossa virkailija kohtaa asiakkaan yksin, yhteispalvelussa asiakasta palvelee työvoimaneuvojan
lisäksi sosiaalityöntekijä. Joskus voi olla mukana terveydenhoitaja tai työhönvalmentaja
tai ainakin heille voi varata ajan saman tien.
Yppi-pisteen asiakkaat tulevat pääasiassa työvoimatoimiston kautta. Kun se on ensin ehdottanut henkilöt, yhteispalvelupiste
lähettää heille kutsukirjeen. Leppävaaran
Yppi-piste on saanut jonkin verran asiakkaita myös sosiaalitoimiston ja terveystoimen
kautta. Asiakkaiden työllisyys- ja elämäntilanteet vaihtelevat. Yhteistä heille on kuitenkin vaikeus työllistyä.

Tuk
ea tar
vitaan
ukea
tarvitaan
jopa useita vuosia
Esko Karjalainen on tyytyväinen siihen, että
yhteispalvelussa asiakkaalle on enemmän
aikaa. Se mahdollistaa yksilöllisen paneutumisen kunkin asiakkaan ongelmiin Leppävaaralaiset ovat saaneet “heräteltyä” liki 700
asiakastaan viime vuoden tammi-marraskuun
aikana. He ovat saaneet joko työtä tai aloittaneet koulutuksen.
- Yksi tönäisy ei välttämättä riitä, vaan
asiakas tarvitsee ehkä useamman vuoden
tuen ennen kuin hän pärjää omillaan, Karjalainen selvittää.
Jos ihminen on ollut 8-10 vuotta työttömänä, hänestä ei sukeudu hetkessä salonkikelpoista työntekijää. Sekä asiakas että
hänen asioitaan ajava työvoimatoimiston vir-
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Anne Majaniemi ja Pauli Pönkänen o
tamoon harjoitt
eluovv at tyytyväisiä la
lavv as
astamoon
harjoittelupaikk
ana.
paikkana.
kailija tarvitsevat pitkää pinnaa selvitellessään niin fyysisiä kuin psyykkisiä työllistymisen esteitä.
- On lähdettävä maltillisesti liikkeelle eikä
odotettava liian nopeita tuloksia. Kun ihminen oppii ensin heräämään ajoissa ja rakentamaan päivärytminsä uudelleen, voidaan
ajatella jatkotoimia. Meidän asiakkaamme
etenevät omaan tahtiinsa. Voimme hoputtaa
heitä, mutta emme pakottaa, hän toteaa.

Yhteispalvelupisteiden henkilökunnalta
edellytetään ennakkoluulotonta asennetta
asiakkaita kohtaan. Kaikkien kanssa ei voi
onnistua, mutta riski on otettava. Koskaan
ei voi ennakkoon tietää, onnistuuko asiakkaan eteenpäinvieminen vai ei. Karjalainen
kertoo eräästä asiakkaasta, jota hän on seurannut vuodesta 1998 lähtien. Hänen elämäntilanteensa paranee koko ajan hitaasti, mutta
varmasti.

Pauli pääsi lavastamoon
Viisikymppinen Pauli Pönkänen rutistaa
Leppävaaran Yppi-pisteen työhönohjaajaa
Anne Majaniemeä oikein kunnolla ennen
kuin Anne pääsee lähtemään Suomen Kansallisteatterin lavastamosta.
- Olen niin herkkä, että melkein kyyneleet tulevat silmiin, sillä tämä on Annen ansiota, että pääsin tänne, hän sanoo silmät
kosteina. Pauli pääsi vuodeksi työharjoitteluun teatterin lavastamoon.
- Tuntuu tosi kivalta, kun saan itse kelata, miten teen näitä juttuja, Pauli jatkaa ja
näyttää Iso paksu faija -näytelmään tulevien
lavasteiden piirustuksia.
Vaikka Pauli ei ole ollut vakinaisessa työssä, hänellä on riittänyt tekemistä yllin kyllin.

Hän harrastaa maalaamista, mutta myös
marjastusta ja muuta luonnossa liikkumista.
Nyt hän pyöräilee noin 15 kilometrin työmatkansa Espoon Karakalliosta Helsingin
keskustaan.
- Olen oppinut maalaamaan kantapään
kautta. En ole saanut siihen mitään koulutusta. Olen harrastanut öljymaalausta koko
ikäni, nyt teen sitä vain öisin, hän toteaa.
Pauli on palannut juurilleen, kun hän rakentaa teatterin lavasteita. Puun tuoksu on
leijaillut hänen elämässään aina, sillä isä
opetti aikoinaan puutöitä ja hän on itsekin
työskennellyt puutyöverstaalla.
MK

9

Yhdistelmätuki auttaa
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esimerkiksi
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työnantajamaksujen

V

uonna 2003 alkaneen yhdistelmä
tukikokeilun piirissä on vain noin
400 työllistynyttä. Kokeilussa yhdistelmätukea voidaan maksaa noin yhdeksän kuukautta (200 päivää) työttömänä olleiden työllistämiseen. Pysyvällä yhdistelmätuella työllistyy vuosittain noin 15 000
henkilöä ja tässä rajana on yli kaksi vuotta
(500 päivää) työttömänä olleet. Yhdistelmätukea maksetaan työnantajille työvoimatoimistojen päätöksellä työttömän työnhakijan palkkaukseen.
Kokeilukauden mahdollisuuksien käyttämisessä auttaa, jos työnhakijalle olisi itsellään tiedossa työnantaja, joka olisi valmis
työllistämään näillä ehdoilla. Oma-aloitteellisuus on tärkeätä siksi, että ihminen itse
parhaiten tietää, minkälaiseen työhön hän
olisi valmis ja mitä mahdollisuuksia näköpiirissä voisi olla. Työtilaisuus voi löytyä
tuttavapiiristä tai harrastusten kautta. Se
saattaa olla tehtävä, joka on tärkeätä tehdä,
mutta johon ei ole voitu ketään taloudellisten syiden vuoksi palkata. Tällä tukimuodolla
voi siis ehkä itse löytää itselleen työtilaisuuden, jota työvoimatoimistot eivät osaisi
kaivaa esille. Kun sitten on tiedossa säätiö,
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yhdistys tai muu työnantaja, niin työvoimatoimisto kyllä tarkistaa tukikelpoisuuden ja
auttaa hakemuksien teossa.
Voittoa tavoittelemattomat säätiöt ja yhdistykset voivat saada yhdistelmätukena sekä
palkkauksen että työnantajan eläke- ja sosiaaliturvamaksujen maksamiseen. Muut työnantajat voivat saada tukea vain palkan osalta. Valtion virastot eivät voi ollenkaan saada
yhdistelmätukea. Kotitaloudelle maksettava
työllistämistuki ja työnantajan työmarkkinatuki ovat verovapaita. Yhden kotitalouden
sijasta työnantajana voi olla myös työnantajien ”rinki”, jossa yksi tekee paperityöt muidenkin puolesta.
Yhdistelmätuen avulla yritykset, yhdistykset ja muut työnantajat voivat palkata työtai oppisopimuksella 500 päivää työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneen työnhakijan. Tukea voidaan myöntää
kahdelle vuodelle. Ensimmäisenä vuotena
tuki on 930 euroa kuukaudessa ja toisena
vuotena 500 euroa kuukaudessa.
Yhdistelmätukea voi saada täysimääräisesti myös osa-aikaiseen työhön. Tuki ei voi
kuitenkaan ylittää palkkauskustannuksia.
Voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja

säätiö voivat laskea kuluihin palkan lisäksi
myös eläke- ja sosiaaliturvamaksuja. Tuen
myöntämisen ehtona ei välttämättä ole jatkuva työsopimus, vaan tukea voidaan myöntää myös määräaikaisen työsopimuksen ja
oppisopimuksen perusteella.
Käynnissä olevan yhdistelmätukikokeilun aikana tukea voidaan maksaa työntekijästä, joka on saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea 200 - 499 päivältä. Kokeilukauden tukipäätökset on tehtävä vuoden
2005 aikana, mutta maksatukset jatkuvat vielä vuoden 2007 loppuun. Yhdistelmätuki ja
yhdistelmätukikokeilu eroavat toisistaan
työttömyyden kestoa koskevan aikarajoituksen osalta ja ensimmäisen vuoden
tukitason osalta. Työvoimatoimistot neuvovat ja auttavat tukien hakemisessa.
Lisätietoja saa myös työhallinnon internetsivuilta osoitteessa:
http://www.mol.fi/esitteet/
tyollistamisyhdistelmatuki.html

Työministeriön viestintäpäällikkö
Helinä Tuominen

KARENSSISANOMAT 3/2003

Vuoden 2003 vapaaehtoistyöntekijä
Kangasniemen Työttömien Toimintajärjestö ry:stä
Arja K
uparinen aloitti helmik
uun 200
4 alussa työt projektipäällikkönä TTyösat
yösat
amaKuparinen
helmikuun
2004
yösatamaprojektissa, joka k
ohdis
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on 3-vuotinen ja ttoimii
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aan kauppat
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koulutukselt
oulutukseltaan
kauppateknikk
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A

rja Kuparinen on toiminut noin 5
vuoden ajan puheenjohtajana ja
tehnyt vuonna 2003 vapaaehtoisena sellaisen työvuoden, jossa ei työtunteja ole
laskettu. Hän oli mukana jokapäiväisessä toiminnassa jo alkuvuodesta 2003, jolloin tukityöntekijällä oli pitkiä sairaslomia. Kevään
aikana alkoivat pitkät neuvottelut projektin
ja uusien tilojen hankinnan myötä.
Välillä 3 viikkoa reumasairaalassa kuntoutuksessa ollessaankin hän kantoi huolta
toiminnasta ja oli tavoitettavissa puhelimen
ja sähköpostin kautta.
Järjestön isompiin tiloihin muuton ja kiinteistön tarvitseman remontin vuoksi apu olikin tarpeen. Remontin alkaessa ’työpäivät’
vain lisääntyivät. Hän heräsi leipomaan pullaa 5.30, jotta työttömillä olisi tuoreet pullat
kahvin kera pari kertaa viikossa, ja päivä
päättyi useasti 16.00 kieppeillä. Joskus ’työpäivälle’ kertyi pituutta jopa 16 tunnin verran, mutta se ei Arjaa haitannut. Remontin
aikana oli työtä joka alalta, ja kaikkea hän
ainakin kokeilee ja opettelee ellei osaa. Kädessä pysyvät niin maalaustelat ja vasarat
kuin kynät ja keittiövälineetkin, jopa lattianpesukoneetkin. Väsymyksen hän kuittasi
ja kuittaa edelleen huumorilla.
Kangasniemen Työttömien Toimintajärjestö teki muodonmuutoksen viime syksyn kehityksen ja helmikuussa alkaneen projektin myötä. Työntekijöitä oli vielä viime
vuonna toiminnanohjaaja ja yksi henkilö

työllistämistuella. Tämän vuoden helmikuun
alusta henkilökunta onkin lisääntynyt liki
20:een.

Harjoitt
elijat sekä
Harjoittelijat
työelämäv
almennukseen
työelämävalmennukseen
tule
vien kyselyt o
tulevien
ovvat
lisääntynee
lisääntyneett
Arja on monessa järjestössä mukana, mm.
SAK:n paikallisjärjestön sihteeri, rahastonhoitaja ja kirjeenvaihtaja, SPR:n hallituksen
jäsen, päihdeneuvoja ja katupäivystäjä, KTV
318:ssa hallituksen jäsen ja työttömien edustaja, työvoimatoimikunnan varsinainen jäsen.
Hän on toiminut myös kunnan sosiaalitoimen
tukiperheenä/tukihenkilönä sekä vanhuksen
tukihenkilönä ja asioidenhoitajana jne. Mutta työttömien yhdistyksen ja työttömien asiat ovat kaikkein lähinnä hänen sydäntään, ja
hän uhraa kaiken liikenevän ajan yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.
Työttömien yhdistykselle hän on jo yli 5
vuoden ajan vetänyt TSL:n kursseja. Kurssitarjonnasta on löytynyt sauvakävelyä, ilmaisutaitoa sekä puhe- ja kirjallista viestintää.
Tulevana syksynä näemme Arjan olevan
mukana kaiken muun lisäksi vielä
kunnallisvaaliehdokkaana.

Sairaude
tk
aan eivät hidasta
Sairaudetk
tkaan
ona on
tahtia, vvaan
aan mo
tt
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ttona
”pode
taan sitt
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un
”podetaan
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kun
ehitään”
Viime vuoden aikana ja vielä näinäkin päivinä on usein on kuulunutkin Arjan suusta sanonta, että hänellä pitäisi olla 10 päivää viikossa ja 30 tuntia päivässä, että ehtii kaiken
tehdä mihin on ryhtynyt, ”mut periks’ ei anneta”.
Jos aikaa jää laulaa, hän on mukana viihdekuorossa ja gospel-lauluryhmässä. Karaokekin kuuluu ’ohjelmistoon’. Viikonloppuisin hän yleensä on koulutuksissa eri paikkakunnilla, mm. viestintää, päihdeneuvontaa,
kokous- ja neuvottelutaitoja, aluekehittämistä, seutuyhteistyötä.
Aurinkoista kesää toivottaen
Kangasniemen Työttömien
toimintajärjestö ry:n puolesta
Susanna Tiihonen
toiminnanohjaaja
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Organisaatio
Itse asiassa Turun Sepänkadulla toimii neljän eri yhdistyksen muodostama ”konserni”.
Osa projekteista on siirretty TST- Kestävän
Kehityksen Yhdistys ry:hyn ja TST- Turun
Työllistämisyhdistys ry:hyn. Arvonlisäverollisia palveluja mahdollistavalla Finnova ry:llä on erillinen hallituskin.
Emoyhdistystä ja kahta tytäryhdistystä
johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtajan, Lasse Räsäsen,
lisäksi viisi varsinaista ja viisi varajäsentä.
Varsinaiset ovat varapuheenjohtaja Sinikka
Hämäläinen sekä Joe Majanen, Ulla Syväkari, Kari Hanka ja allekirjoittanut. Myös
varajäsenet osallistuvat säännöllisesti kokouksiin, ja heilläkin on puheoikeus.

Täl pual ja ttois
ois pual jokk
e
jokke
Hyvät puitteet toiminnalle antaa yhdistyksen
kuudes koti, Sepänkadun toimintakeskus, johon TST pääsi muuttamaan vuoden 2003 alkaessa. Tiloihin (795 m2) mahtuu mm. ruokala, palveleva infopiste, kaksi kokoushuonetta, kaksi kerhohuonetta, oleskelutila,
jossa on sanomalehtien lisäksi myös jäsenille tarkoitettuja tietokoneita, sekä useita erilaisia työtiloja. Huonokuntoisista piharakennuksista on lisäksi ”vallattu” tilaa
säilytykseen ja puutyöverstaalle. Piha on
hyvä paikka kesäisille tapahtumille.
Toimintakeskuksesta vastaa toiminnanjohtaja Olavi Nummela, jonka alaisina toimivat mm. tiedottajat, taloudenhoitaja, palkanlaskijat, infopisteen työntekijät ja henkilökohtainen sihteeri.
Toimintakeskusten lisäksi on TST vuosien mittaan toiminut lukuisissa muissakin tiloissa. Nykyään Ekotorilla on kaksikin omaa
toimipistettään muualla Turussa ja
Ekopajalla yksi. Viime vuonna luovutettiin
pois yhdistyksen ”kesämökki”, Askaisissa
sijaitseva maatila, koska Taitotila-projektimme rahoitus päättyi kesäkuun lopussa.
Pansion telakka-alueella meillä on pressuhalli, jossa veneemme Anna Duuni viettää
talvensa. Kesäisin se tietenkin on laiturissa
Aurajoessa; Turun satamalautakunta osoitti
erityistä suopeutta toimintaamme kohtaan
myöntäessään veneellemme pysyväisluontoisen ja edullisen laituripaikan.
Uusille jäsenille ja työllistetyille järjestetään perehdyttämistilaisuuksia, jotta he
hahmottaisivat ”konsernin” rakenteen ja
osaisivat hyödyntää lukuisia tarjolla olevia
palveluita.
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Kuoro ttorilla
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Meitä on moneksi

Tek
evällä työtä riittää
eke

Viime vuonna jäsenmaksunsa maksoi 789
henkilöä. Myös lähiseudun pienempien työttömien yhdistysten jäsenistä moni liittyy
TST:hen ja hyödyntää joitain palveluitamme, vaikka toimiikin enemmän lähiyhdistyksessään. Jäsentoimintaan, jota TST
ei sponsoroi, voivat osallistua muutkin kuin
jäsenet, ja tätä käyttävät hyväkseen varsinkin sellaiset, jotka vasta tutustuvat yhdistykseen.
Jäsenistömme edustaa lukuisia ammatteja: esim. metallimiehiä ja opettajia on aika
liuta kumpiakin; on pappia, merikapteenia,
taiteilijaa, lisensiaattia, kansanedustajaa.
Mukaan mahtuu myös monenmoista persoonaa kuten Veikko Paju, ”TST:n rikkain”,
joka on kalastanut moninaisia kalalajeja maailman eri merillä ja joka tämän talven ulkomaanmatkaltaan saapui Torstaipalaveriin
helmat liehuen valkoisessa arabiasussa.
Jäsenten vaikutuskanava on vuodesta
1993 ollut viikoittain kokoontuva Torstaipalaveri, joka evästää hallitusta tuleviin päätöksiin ja suunnittelee harrastustoimintaa
sekä antaa palautetta toimijoille; kiihkeimpiä
puheenvuoroja pidetään edunvalvontakysymyksistä, joskin intensiteettiä riittää myös,
kun kaivataan paistettuja silakoita tai ”vanhan ajan lihakeittoa” ruokalaan. Palaveri
päättyy aina pullakahveihin ja vapaaseen seurustelutuokioon.

Jäsentoiminta on jaettu lohkoihin, joilla
kaikilla on budjettinsa ja vastuuhenkilönsä.
Heidän ei nykyään tarvitse olla hallituksen
jäseniä, vaan heidät kelpuuttaa tehtäväänsä
Torstaipalaveri. Vastuuhenkilöt keräävät tarpeen mukaan ympärilleen lisätyövoimaa.
Edunvalvonta läpäisee tavallaan kaiken
toimintamme. Se vaatii kuitenkin myös laajempaa yhteistyötä. TVY:n hallituksessa Varsinais-Suomea edustaa nyt TST:n Mauri
Heino, todellinen yhdistysihminen, jonka ennätys on kahdeksan kokousta päivässä. Alueellisella tasollakin olemme ottaneet härkää
sarvista, sillä Työ-Länsi ry:n (Varsinais-Suomen työttömien) puheenjohtaja on TST:n
Kari Hanka.
Talkoita tehdään toisaalta ulkopuolisille
tahoille, jotta saadaan vastalahjaksi etuja
TST:lle, toisaalta taas omalle yhdistykselle
aina, kun tarvetta ilmenee: piha vaatii siistimistä, tuleva tapahtuma valmisteluja tms.
Tapahtumista mainittakoon viime vuodelta tupaantuliaiset, veneen kastejuhla, joulujuhla, kesän pihatapahtumat sekä Ekotorin
kierrätysviikko. Juhlat ovat tärkeitä ryhmäidentiteetin ja muistojen luojia. Arkisemmatkin tapahtumat antavat mahdollisuuden
monenlaiselle luovuudelle ja toimeliaisuudelle.
Kerhot ja kurssit tarjoavat toivottavasti
jokaiselle jotain sopivaa. Viime vuoden aikana vetäjiä (omia jäseniämme) oli kolmisenkymmentä, ja osa heistä veti useampaa
ryhmää. Opetusta sai viiden kielen, kirjanpidon, veneilyn ym. ohessa myös harvinaisemmissa aiheissa kuten polkupyöränhuol-
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lossa, pillinteossa tai lintujen tunnistuksessa.
Osalla ryhmistä oli TST:n kokonaisuudessa
merkittävä rooli: kuoro Aina Duuri esiintyi,
Radioryhmä teki ohjelmia radio Robin Hoodiin, puutarhakerho huolehti pihasta.
Kulttuuria taas edustaa mm. kolmipäiväinen runoviikon tapahtuma, josta Karenssisanomissa oli juttukin, tai vaikkapa mahdollisuutemme hyödyntää parilla eurolla
Teatteri Tarmon ensi-illat.
Matkoista kahdesti vuodessa toteutuu
”Työttömän Karibia”, yhdistyksen sponsoroima seminaariristeily Tukholmaan. Myös
Viron-matkat ovat tulleet tavaksi, viime aikoina kylpylälomien muodossa. Nuorempia
vastuunkantajia on päivän retkille löytynyt,
mutta ulkomaanmatkat järjestää edelleen
Onni Koponen. Tässä yksi ”matkasählärin”
lukuisista koettelemuksista: Poliisi pysäytti
yhdistyksen pikkubussin, jota Onni ajoi vahvan valkosipulihuurun ympäröimänä, ja erehtyi tokaisemaan: ”Ja vanha viina haisee, piru
vie.” Onni vastasi syvästi loukkaantuneena:
”Jos voit osoittaa, että olen neljänkymmenen
viime vuoden aikana nauttinut viinaa, saat
minulta tuhat markkaa.”
Liikunta tarjoaa ympäri vuoden mm. monenlaista voimistelua sekä pallopelejä.
Kausiluontoisesti on esim. hiihto- ja pyöräretkiä. TST huolehtii samassa kiinteistössä
sijaitsevan Turun Toverien liikuntasalin
siisteydestä ja saa puolestaan käyttää tilaa
omiin tarkoituksiinsa, kun se on vapaa. Ruissalossa on järjestetty liikuntapäiviä, jolloin
on päästy kokeilemaan avantouintia ja saappaanheittoa.
Anna Duuni -vene on erityinen ylpeytemme. Viime kesänä sitä käytettiin vain lähivesillä, mutta tulevana kesänä on tarkoitus tehdä pitempiäkin matkoja. Salonkiin
mahtuu istumaan 14 henkeä, ja vuodepaikkoja on periaatteessa yhdeksän.
Kultavaltaus on seurausta kultakuumeesta, joka viime vuonna levisi TST:n miesten keskuudessa. Toki on yhdistyksessä
Lapinhulluutta ollut aina: TST:n
suurimman kultakikareen on huuhtonut puheenjohtajamme, ja vuosittain on Tankavaaran kultakylä kustantanut matkat ja ylläpidon talkoolaisillemme, jotka tekevät siellä mm.
rakennusurakoita. No, nyt meillä sitten on oma kultakenttä, ja huuhtomansa kullan saa pitää itse. Näin selviää matkakuluista, selittävät kuumeisimmat. Meillä muilla on vaikeuksia pysyä perässä. Niinpä esim.
Torstaipalaverin sihteeri oli kirjannut, että talkoolaiset olivat puhdistaneet Veikko Pajun talon vesirännejä, vaikka todellisuudessa oli valmistettu kullanhuuhdontaränniä Lappiin.

KARENSSISANOMAT 3/2003

Työllistäminen
”TST-konserni” työllisti viime vuonna 275
henkilöä sekä lisäksi joukon lyhytaikaisia
työharjoittelijoita ja kokeilijoita. Useimmat
olivat töissä pelkällä yhdistelmätuella, sillä
Turun kaupunki ei valitettavasti maksa
kuntalisää. Tällainen työn alennusmyynti on
tietenkin toisaalta perin arveluttavaa, vaan
kun ei ole parempaakaan vaihtoehtoa. Moni
viihtyy meillä kehnosta palkasta huolimatta
niin hyvin, että lähtee TST:ltä yhdistelmätukivuotensa jälkeen kyynel silmässä. Osa jää
vapaaehtoistyöhön. Infossamme työskennellyt Satu Kaarmela totesi ”läksiäispuheessaan”, että ei ole koskaan missään työpaikassa viihtynyt paremmin kuin meillä. Niin,
raha ei ole ainoa asia, mitä työtön kaipaa.
Viime vuonna saatoimme päätökseen
Taitotila- ja Veneprojektin. Kierrätysprojekteistamme Ekotori on viime heinäkuusta
alkaen toiminut itsenäisenä yrityksenä.
Ekopaja saa edelleen projektitukea, samoin
mm. linnunpönttöjä valmistava Pönttöpartio ja työllistettyjä tukeva Luotsi. Hankeaktivointi pyrkii kehittämään uusia työllistävien hankkeiden ideoita. Ruokalatoiminta tarjoaa aterioita toimintakeskuksen
ruokalan lisäksi neljässä lähiössä; uudehkoja
palveluita ovat noutopöytä ja runsas aamiainen. Ompelimo mm. korjaa jäsenten vaatteita.
Suuresta palkattujen määrästä huolimatta yhdistys tarvitsee myös vapaaehtoisia
työntekijöitä. Jokainen halukas löytää varmasti jotain, missä juuri hän voi olla yhteiseksi hyödyksi. Muutamia esimerkkejä: Risto Heiskala juoksi viime Ruissalo-juoksussa TST:n joukkueen jäsenenä kultaa omassa
sarjassaan. Seppo Ruuhilahti on merikapteenina kouluttanut miehistön TST:n veneelle. Raimo Kosonen ja Ensio Marre
vastaavat liikuntaryhmistä, joihin palkattu
vetäjä ei ehdi mukaan. Mari Vaalto, yksi
varsinaisista työmyyristä, on mm. taannoin

yli vuoden tehnyt joka viikko yhdistyksen
radio-ohjelman ja vaalinut koko viime kesän
puutarhakerhon vetäjänä pihamme istutuksia taaten näin todellisen kukkaloiston työttömien iloksi. Kirpputorit ja myyjäiset toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen vene
ei vieläkään olisi valmis ilman vapaaehtoisten työpanosta, sillä se oli pahasti kesken
projektirahoituksen päättyessä; kevään 2003
neljä ensimmäistä kuukautta vapaaehtoiset
työskentelivät pressuhallissa niin tiiviisti, että
huoltopäällikkö Tauno Möttö ei pysynyt
poissa sieltä edes pääsiäistä tai vapunpäivää.
Politiikassa toimivat jäsenemme pyrkivät ajamaan yhdistyksen etuja eri instansseissa.
Itse olen tänä keväänä vapaaehtoispohjalta mm. vastannut kerhojen ja kurssien
paperisodasta, tehnyt monenlaisia sihteerin
töitä, tervannut veneen mastoja, avustanut
neljältä yöllä hernekeiton valmistajia, puhunut Turun Kauppatorilla… TST:llä työtönkin voi elää rikasta elämää ja tuntea itsensä tarpeelliseksi.

Julk
aisut
oimintaa
Julkaisut
aisutoimintaa
TST on vuodesta 1995 alkaen julkaissut neljästi vuodessa ilmestyvää jäsenlehti Tärppiä.
Yhdistyksen kymmenvuotisjuhlaan ilmestyi
oma 150-sivuinen historiikki.
Parhaillaan on suunnitteilla työttömien
oma antologiateos; siihen voivat muutkin
kuin jäsenemme tarjota runojaan ja muitakin lyhyitä kaunokirjallisia tekstejään. Turun
kulttuurilautakunta on myöntänyt tarkoitukseen avustuksen. Jos sinulla on tekstejä, jotka saattaisivat olla sopivia, ota rohkeasti
yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Päivi Salminen
Työ-Länsi ry:n sihteeri
02 2776 187 / 040 534 6509
paivi.salminen@tstry.com
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L

aajentumisen myötä 370 miljoonan
asukkaan unioni kasvoi 450 miljoonan ihmisen sisämarkkina-alueeksi.
Suomen kannalta muutos merkitsee, että
vientimarkkinat aivan lähialueellamme kasvavat. Talouden kasvu uusissa jäsenmaissa
on ollut viime vuosina nopeampaa kuin vanhoissa. Uusien maiden kasvupotentiaalin arvioidaan vaikuttavan nykyisten jäsenmaiden
bruttokansantuotetta kohottavasti keskimäärin 0,7 prosenttia. Vaikutus on uusien ja vanhojen maiden raja-alueilla suurempi kuin
kauempana.
Saksan ulkomaankauppaliitto arvioi äskettäin, että laajenemisen myötä kasvavat
markkinat saattavat merkitä puolen miljoonan uuden työpaikan syntymistä Saksaan.
Suomen viennistä jo nyt suuntautuu 40 prosenttia Itämeren alueelle. Joidenkin arvioiden
mukaan Puolasta saattaa tulla lähivuosina
yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista.
Nopeasta kasvusta huolimatta unionin uudet jäsenmaat ovat noin puolta köyhempiä
kuin nykyiset. Isot elintasoerot aiheuttavat
omat ongelmansa. Meidän suomalaisten kokemuksessa on vastaavanlainen tilanne Suomen ja Ruotsin välillä toisen maailmansodan
jälkeen. Aivan viime vuosikymmeninä olem-

me kyenneet kuromaan tuon eron kiinni.
Uusien jäsenmaiden osalta on arvioitu,
että kestää noin kaksikymmentä vuotta ennen kuin ne pääsevät elintasossa samalle tasolle nykyisten jäsenmaiden kanssa. Maiden
välillä on luonnollisesti jo nyt eroja.
Habsburgien valtakuntaan aikoinaan kuulunut Slovenia on jo lähellä EU:n keskitasoa.
Monessa uudessa jäsenmaassa, mm. Virossa, kilpailukyky on korkeampi kuin EU:n
eteläisissä jäsenmaissa.
Koulutus on yhteiskunnallisen kehityksen
avainasioita. Uusissa maissa on enemmän
toisen asteen tutkinnon suorittaneita kuin
vanhassa EU:ssa. Jotkut tulijoista myös panostavat koulutukseen vanhoja jäsenmaita
enemmän, mutta monissa maissa on isoja
ongelmia koulutuksen tasa-arvon suhteen.
Osa etenkin maaseudulla sijaitsevista kouluista saattaa olla hyvinkin huonossa jamassa.
EU:n kasvaminen kerralla 15 jäsenmaan
yhteisöstä 25 jäsenmaan unioniksi on haasteellista myös päätöksenteon kannalta. Parlamentissa tuskin koetaan kauhean suuria
ongelmia. Uusien maiden tarkkailijat ovat olleet jo vuoden mukana työssämme. Suurin
osa heistä sijoittuu toimintansa vakiinnuttaneisiin kahteen suurimpaan parlamentti-

ryhmään.
Neuvoston työ saattaa sen sijaan nykyisten säädösten vallitessa puuroutua pahastikin, koska sen päätöksenteosta on vielä niin
paljon yksimielisyysvaatimuksen takana.
Tuolloin yksikin maa saattaa jarruttaa pahasti
päätöksentekoa. Me suomalaiset muistamme,
että päätös elintarvikevirastosta oli tälläinen
yksimielisyyttä pääministereiden kokouksessa vaativa asia. Seuraukset ovat tunnetut,
vaikka kemikaaliviraston saaminen onkin
aivan kelvollinen saavutus.
Päätöksenteon sujumisen sekä EU:n toiminnan avoimuuden ja ymmärrettävyyden
vuoksi on tärkeätä, että sopimus uudesta perustuslaista saadaan mahdollisimman nopeasti aikaan. Se pitäisi saada myös voimaan
kohtuullisessa ajassa. On valitettavaa, että
perustuslakiehdotuksesta ja sen käsittelystä
on tullut niin suuressa määrin eri jäsenmaiden sisäpoliittista taistelua, joka on hyvinkin irrallaan EU:n päätöksentekojärjestelmän
välttämättömistä uudistustarpeista. EU:n on
vaikea vastata kansalaisten toiveisiin paremmasta työllisyydestä ja arkipäivän turvallisuudesta, jos sen kykyä päätöksiin ei paranneta.
Ulpu Iivari

Minimivero uusien
EU-maidenaluetuen ehdoksi
EU:n uudet jäsenmaat o
ar
sin köyhiä vverrattuina
errattuina n
ykyisiin EU-maihin. Lähes kaikkien kansantuot
e on alle 75 % n
ykyis
ovvat vvar
arsin
nykyisiin
kansantuote
nykyis
ykyistten
asos
aas oik
eutt
aa uudet jäsenmaat k
or
keimpaan EU-tuk
een. TToisaalt
oisaalt
a näiden maiden vverotus
erotus on
asostta. Tämä ttaas
oikeutt
euttaa
kor
ork
EU-tukeen.
oisaalta
jäsenmaiden ttasos
kevyttä ja lisää näin vverokilpailua
erokilpailua EU:n sisällä.

A

luetuet suunnataan pääsääntöisesti
uusiin jäsenmaihin, ja korkeimpaan
aluetukeen on tarkoitus käyttää
kaikkiaan 78 % käytettävissä olevista määrärahoista. Suomen hallitus on asettanut kynnyskysymykseksi sen, että myös Pohjois- ja
Itä-Suomen alueet pääsevät korkeimman tuen
piiriin. Maan hallitus edellyttää myös, että
Suomen tämänhetkisellä tavoite 2- alueella
säilyy nykyistä vastaava tukimuoto. Näin voitaisiin varmistaa se, että Länsi- ja Etelä-Suomi säilyvät aluetukien piirissä. Kuitenkin
näyttää todennäköiseltä, että Suomen EU:lta
saama aluetuki alenee ja maastamme tulee
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selvästi nykyistä suurempi nettomaksaja.
On kohtuutonta, että EU:n aluetuet kohdistuvat uusiin jäsenmaihin samanaikaisesti, kun ne ylläpitävät alhaista verotusta houkutellakseen yrityksiä omiin maihinsa. Näin
nykyiset EU-maat joutuvat osaksi pitämään
korkeaa verotusta voidakseen tukea uusia, alhaisen veroasteen maita. Siksi olisi vaadittava minimiverotason käyttöönottoa koko
EU:n alueella ehtona uusien jäsenmaiden
aluetuelle.
Työllisyys ja sosiaalinen turvallisuus on
asetettava keskeisiksi tavoitteiksi koko EUalueella. Kohtuuton verokilpailu johtaakin

turhaan kiistelyyn EU:n vanhojen ja uusien
jäsenmaiden välillä. EU:n laajentuminen on
suuri mahdollisuus koko Euroopalle, sillä se
merkitsee lisääntyvää yhteistyötä ja entistä
kilpailukykyisempää talousaluetta. Solidaarisuus on tarpeellista EU:n kehittämisessä,
mutta Suomen on päättäväisesti valvottava
omia etujaan niin, ettei maastamme tule suurta nettomaksajaa EU:n laajentuessa.

26.4.2004
Kansanedustaja Mikko Elo
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Tälle palstalle vvoit
oit kirjoittaa osoitt
eeseen:
osoitteeseen:
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVYry/Karenssisanomat
Sörnäisten rantatie 27 C 4
00500 Helsinki
Tai sähköpostitse: tvy@tvyry.com

Työttömienyhdistykset, tehkää itsenne tarpeettomiksi!
Olen joskus kuullut työttömienyhdistysten piirissä käytettävän slogania: “Tarkoituksemme on toiminnallamme tehdä itsemme tarpeettomiksi“. Mitä työttömienjärjestöt voisivat tehdä? Mielestäni työttömien järjestöjen tulisi lopettaa rahavallan näkökulmasta suunniteltujen
vastikkeettomien palkkaveron kevennysten ja työnantajan työllistämissivukulujen alentamisen sekä koulutuksen tarpeellisuuden kritiikitön
tukeminen ja alkaa keksiä työttömien näkökulmaisia ideoita uusien työpaikkojen massaluomiseksi.
Työttömyysturvaan ollaan suunnittelemassa työttömyyden pitkittymiseen liittyviä porrastuksia. Työttömyyskorvauksen saamisen edellytyksenä työttömän tulisi “aktivoitua” palvelukeskusten toimintaan. Stakesin ylijohtaja Matti Heikkilän syksyllä 2003 julkaiseman väliraportin
mukaan jo toteutettuun kuntouttavaan työtoimintaan käytetyistä miljoonista euroista valtaosa on mennyt saavutettu työllistymistulos huomioiden hukkaan. Toki aktivoinnista on hyötyäkin, mutta hukkaprosentti on turhan suuri. Mielestäni on myös työttömän näkökulmasta turhauttavaa ja vähemmän motivoivaa, jos hän ei työllisty suunnilleen heti “aktivoinnin” jälkeen. Vapaille markkinoille on siis saatava riittävästi
avoimia työpaikkoja, joihinka työttömät voivat heti “aktivoinnin” jälkeen - ja ilman aktivointiakin - työllistyä. Pelkkä yksittäisten työpaikkojen räätälöinnin kanssa näpräily, vaikka se joissain tapauksissa onkin tarpeellista, ei ratkaise suurtyöttömyyttä. Tulisi mielestäni pysyä
työttömyyden ja työllistymisen perusasioissa ja pitäisi syventyä keksimään massatyöllistymistä edistäviä, uusia työpaikkoja synnyttäviä,
rakenteellisia työelämän muutoksia. Myös keinojen laatu on määrää tärkeämpi. Yleispoliittisten ja nippeliasioita käsittelevien papereiden
lähettely päättäjille mielestäni turruttaa vastaanottajansa ja saattaa jopa vähentää työttömien järjestöjen arvostusta. Kutsujen odottaminen
neuvottelupöytiin on siten turhaa. Tuomalla keinoesitykset oma-alotteisesti tiedotusvälineissä julkisuuteen työttömien järjestöjen, TVY etunenässä, on yritettävä saada aikaan yleistä keskustelua keinoista ja sitä kautta saada ne toteutukseen. Ehdotan työttömien järjestöjen keskusteluun ja joukkovoimalla eteenpäin vietäväksi seuraavat keinot:
Työajan ja tuotannon uusjako sekä palkkatulon verokevennyksen vastike uusien työpaikkojen luomiseksi vähentämällä työntekijäin
nykyistä täyden työpäivän tuntimäärää esim. tunnilla ja päivätuotannon vähentäminen sitä vastaavalla määrällä sekä vaatimus työvoiman
palkkaamisesta vähennyksiä vastaavasti. Uusjako toteutettaisi yrityksissä yhteisesti yleisen mallin mukaisesti sopien. Jotta menettely toisi
tavoiteltuja uusia työpaikkoja, ei työtahti saisi nousta. Tuntipalkka ei tietenkään saisi ainakaan laskea nykyisestä. Bruttopalkan täytyisi
vähentyä mielellään työajan ja tuotannon laskua vastaavasti. Tässä yhteydessä uusjaon vastikkeena toteutettu palkkatulon veronkevennys
lieventäisi nettotulojen pienentymistä.
Työnantajien työllistämissivukulujen alentamisen vastikkeena tulisi työnantajilta vaatia lisätyövoiman palkkaamista kulualennuksia
vastaavasti. Lisäperusteluna vaatimuksen tarpeellisuudesta käy mielestäni viime vuonna esiin tulleet joukkoirtisanomiset sekä Vaasan yliopiston viime vuonna työnantajien parissa tekemä kyselytutkimus, jonka mukaan työnantajat suhtautuvat erittäin kriittisesti
pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen.
9.1.2004 Sakari Riikonen, työtön

Vetoomus työttömille
Nyt täytyy jotain konkreettista tehdä työttömien ja työttömien yhdistyksien saadaksemme ihmisarvoiset elinolot ja toimeentulon. EU:n normien mukaan alle 700 e:n
tulot omaava on köyhä ja sitähän tämä on. Ja sitten työnvälitysten nöyryyttämisestä:
minä henkilökohtaisesti sain 10 minuutin jutusta 3 kk:n karenssin. Tämä on törkeätä
mielivaltaista alistamista. Ja sitten kun ei tänä aikana ole mitään tuloja niin on aika
kurjaa elämää olla nälissään. Rangaistus on kova, näet sitten nälkää. Nämäkin on
törkeitä ihmisoikeusloukkauksia. Eihän tuomioistuimetkaan anna näin kovia rangaistuksia. Ei edes pahimmille rikollisillekkaan.
Nyt täytyy levittää tietoa työttömien yhdistyksille, että edes aletaan boikottiin jättämällä äänestämättä. Tai jonkin tuotteen boikotointiin, että vihdoin virkamiehet alkaisi parantaa olosuhteistamme toimeentuloa. Muutamia vaatimuksia: Päivärahoja
pitäisi korottaa ainakin 800 e verovapaana, automaattisesti asumistuki ym… Ja ikärasismia kohtaan erityistoimenpiteitä. Olen itse 50 v. enkä varmaan saa enää töitä
tämän takia. Olen sen kokenut konkreettisesti. Olen hakenut hauista paikkoja tuloksetta ja minulle on sanottu päin naamaa että ei kun olet vanha.
Kari Tyni
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Pajalta kynttilöitä Saksaan

Hartolan työttömät ry tekee
bisnestä pelkän kahvittelun sijaan

K

un puhutaan työttömien yhdistyksistä, mieleen pulpahtaa ensimmäisenä mielikuva kahvikupin ääressä
istuvista ja omaa tilannettaan surkuttelevista
ihmisistä. Osa työttömistä on leimattu myös
työtä pakoileviksi laiskureiksi. Hartolassa
työttömät eivät ehdi murehtia tulevaisuuttaan, mikäli se on Hartolan työttömät ry:n
toiminnanohjaaja Helmer Pesosesta kiinni.
-Työttömissä on valtava voimavara ja
heillä on hirveä määrä osaamista.
Pesonen ei ole ollut Hartolan työttömien
toiminnanohjaajana vielä vuottakaan. Siitä
huolimatta yhdistys on ehtinyt tehdä jo täyden kurssimuutoksen. Ensi töikseen Pesonen
lopetti kirpputorin.
-Se sitoi yhden ihmisen koko päiväksi,
mutta mitään hyötyä siitä ei ollut. Lisäksi se
tuotti vain tappiota.

Korist
ekynttilää Saksan
oristekynttilää
mar
kkinoille
markkinoille
Nyt työttömät kaivertavat muun muassa
opasteita, viittoja, postilaatikonkilpiä ja tekevät kynttilöitä. Ja erään tv-mainoksen hokema ”eikä siinä vielä kaikki” pätee Pesosen
luotsaamaan yhdistykseen kuin nenä päähän,
sillä ensi vuonna työttömät aloittavat biologisen torjunta-aineen valmistuksen ja koristekynttilöiden myynnin Saksaan.
-Olemme myyneet kynttilöitä niin paljon
kuin olemme pystyneet niitä tekemään. Nyt
hyllyt ovat lähes tyhjät.
Kynttiläpajalla on valmistettu tänä vuonna satoja kynttilöitä. Saksan markkinoiden
avauduttua kynttilöiden menekki nousee Pesosen arvioiden mukaan tuhansiin.

Ensi vuonna työttömät valmistavatkin
vain näitä itsestään sammuvia kynttilöitä.
Yrityksille kynttilöitä tarjotaan omalla logolla varustettuna. Saksaan viedään kukkasin
koristeltuja versioita.

Torjunta-aine uusin
alue
aluevvaltaus
Kynttilöiden lisäksi biotekniikka on yksi työttömien yhdistyksen ensi vuoden tärkeimmistä
aloista.
-Kemira tekee kuusen kasvitautien torjuntaan biologista torjunta-ainetta. Meidän teke-

mämme aine käy kaikille kasveille, joissa on
sädesienivaara.
Valmistus alkanee huhtikuussa, mikäli Pesonen löytää hygieniakoulutuksen saaneen
ihmisen.
-Tämän aineen valmistus työllistää paljon ihmisiä. Me myymme ainetta litrakaupalla, Pesonen lupaa.

Työttömistä on jo pula
Pesosen suurien suunnitelmien tiellä on vain
yksi mutka: työvoimapula. Hartolan työttömien pajalle kaivattaisiin kipeästi lisää osaavia ihmisiä.

Kynttilä sammuu itsekseen
Kynttilän valmistuksen ohessa Hartolassa
odotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen
vastausta itsestään sammuvasta loppuun
palaneesta kynttilästä tehtyyn patenttihakemukseen. Parhaillaan Pesosen ideoimat
kynttilät ovat tullin ja vakuutusyhtiöiden
palo-osastoilla testattavana.
-Patentin saaminen on todella vaikeaa,
mutta hakemus antaa meille vuodeksi valmistusrauhan. Kynttilä ei pala loppuun asti,
vaan se sammuu itsekseen, kun sydänlanka
saavuttaa kehittämämme teknisen osan.
Olemme testanneet kymmeniä kynttilöitä sanomalehden päällä. Yksikään ei sytyttänyt sanomalehteä eikä palanut loppuun asti, Pesonen vakuuttaa.
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-Voisin heti työllistää kolme ihmistä lisää. Hartolassa on viimeisen tilaston mukaan
kortistossa 166 ihmistä, mutta tänne ei ole
tulijoita. Lisäväen avulla voisimme nostaa
tuotantoa. Työ ei ole raskasta, tehtävät ovat
helppoja ja täällä saattaa oppia tulevaisuuden ammatin.
Pesonen myös lupaa, että jos joku työttömistä innostuu esimerkiksi kynttilöiden valmistuksesta niin paljon, että haluaa perustaa
oman yrityksen, yhdistys ei pane kampoihin.
-Lopetamme saman tien oman tuotannon,
koska yksityisyrittäjä ei pystyisi kilpailemaan
meidän hinnoillamme. Annamme lisäksi
opastusta yrityksen perustamiseen, Pesonen
sanoo.
Tulevaisuuden tavoitteena yhdistyksillä
on oman toiminnan rahoitus. Tämän vuoden
hyvästä tuloksesta huolimatta, yhdistys
tarvinnee kuitenkin vielä ensi vuonna ulkopuolista rahaa.
-Vuonna 2005 pärjäämme omillamme.
Koska kyseessä on yhdistys, toiminnan ei ole
tarkoitus tuottaa voittoa, Pesonen muistuttaa.
Jos voittoa kaikesta huolimatta tulee, se
käytetään toiminnan ja uusien tuoteryhmien
kehittämiseen. Tämän vuoden voitoista yhdistys käytti osan tietokoneiden ja faxien uusimiseen.

Kylähullu ideanikk
ari
ideanikkari
Hartolan työttömät ry:n toiminnanohjaaja
Helmer Pesonen on mies, jolla on ideoita
takataskut pullollaan kynttilöiden valmistuksesta ginseng-juuren viljelyyn. Ja kaikista
ideoista voi ainakin miehen omien sanojen
mukaan tulla kannattavaa bisnestä.
Pesonen on erikoinen yhdistelmä bisnesmiestä ja keksijää. Useimmiten Pesosen kaltaisia ihmisiä kutsutaan kylähulluiksi. Sellainen hän onkin, ja vielä ihan virallisesti. Etelä-Pohjanmaan Töysässä asunut Pesonen valittiin Suomen ensimmäiseksi viralliseksi

kylähulluksi kolmetoista vuotta sitten. Internetistä löytyy nimityksen taustat: Tyrnin,
etanan ja sienien viljelyn kehittäminen. Sumiaisten poikamiespankin perustaminen,
minkä tuloksena oli 23 avioliittoa ja tuplaten lapsia. Samalla perheet pelastivat kyläkaupan ja -koulun.
Kaiken kukkuraksi tällä ideanikkarilla itsellään on jo kymmenen patenttia.
Hartola
Mia Miettinen

Har
Harttolan työttömät rryy
-Yhdistys on perustettu joulukuussa 1996. Sen tarkoituksena on vähentää työttömyyttä ja
sen mukanaan tuomia henkisiä, fyysisiä ja taloudellisia haittoja.
-Yhdistystä johtaa kuusijäseninen hallitus, jonka nykyinen puheenjohtaja on Raimo MäkiKorte.
-Yhdistyksellä on tällä hetkellä mukana lähes 40 jäsentä. Jäseneksi voi liittyä 15 vuotta
täyttänyt työtön Suomen kansalainen tai kotipaikan Suomessa omaava työtön ulkomaalainen.
-Hartolan työttömät ry kokoontuu Hartolan seurakunnalta vuokratuissa tiloissa Kuusitiellä.
Toimipisteessä on ruokailu-, askartelu- ja saunatilat. Lisäksi työttömillä on käytössä tietokone.
-Yhdistys kaivertaa muun muassa postilaatikko- ja ovikilpiä, valmistaa kynttilöitä, opasteita ja tienviittoja. Lisäksi yhdistys tarjoaa muun muassa siivouspalveluita.
-Yhdistys järjestää myyjäisiä, tempauksia ja jakaa työttömille EU-ruokapaketteja.
-Hartolan työttömät ry:n toimintaa tukevat Hartolan kunnan lisäksi Lahden TE-keskus ja
Hartolan seurakunta.

TUA
HAE TUET
LOMAA!
Lomia
ympäri vuoden

Lomapaikkoja:

Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio
Kylpylähotelli Päiväkumpu,
Karjalohja Hotelli Kajaani, Kajaani
sekä yhdeksän muuta lomapaikkaa.

Pyydä myös esite
Solaris-lomatarjouksista!
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75-110
5vrk/hlö/täysihoito

Alle 16 v. lapset ilmaiseksi
Terveenä työttömyydestä lomat

40 /5vrk

TILAA HAKEMUS TAI
TULOSTA NETISTÄ!
solaris@solaris-lomat.fi
tai (09) 35 081 800
www.solaris-lomat.fi

Leikkaa talteen.

Lomat on tarkoitettu pienituloisille
lapsiperheille, yksinhuoltajille,
omaishoitajille, työttömille, sairaille,
työstä uupuneille, eläkeläisille, leskille
tai vaikeassa elämäntilanteessa
eläville. Ohjattua lomaohjelmaa.
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Työnhakijoiden yhdistys henkireikä työttöm
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Kymmenen työntäyteistä
toimintavuotta
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Y

hdistyksen perustamiskokous on pidetty 20.10.1993, jolloin paikalla oli
26 aktiivista työtöntä. Työttömyysprosentti oli Lapualla silloin 18,8, kun se lokakuussa vastaavaan aikaan kymmenen vuotta myöhemmin oli 8,4 prosenttia.
Tällä hetkellä yhdistyksen jäsenmäärä on
muutaman alle sata. Järjestäytymisprosentti
on lähes 30, kun Lapualla on noin 600 työtöntä. Kaikkiaan yhdistyksen toiminnan vuosina on ehtinyt jäsenenä olla 440 eri henkilöä. Vähintään viisi vuotta jäsenenä on ollut
joukosta 17%.
–Lapuan yhdistys perustettiin maakuntaan kymmenen vuotta sitten viiden ensimmäisen vastaavanlaisen yhdistyksen joukossa. Olemme varmasti ainoa yhdistys, joka
haluaa tehdä itsensä tarpeettomaksi, mutta
se lienee mahdotonta. Meidän tehtävämme
on tarjota vertaistukea ja oma sosiaalinen
yhteisö työttömyyden kohdatessa. Mahdollisuuksien puitteissa pyrimme aina myös
työllistämään jäseniämme, toiminnanohjaaja
Raija Ristolainen kertoo.
Yhdistys onkin työllistänyt historiansa aikana 61 henkilöä. Työsuhteiden keston keskiarvo on ollut 8,2 kuukautta ja henkilötyövuosia on ehtinyt niistä kertyä 41,5 vuotta.
–Palkkabudjetti rahoitetaan valtion
työllisyysmäärärahoilla. Niitä on hyödynnetty työllistämiseen noin 500 000 euron edestä. Yhdistyksen tekemän aloitteen pohjalta
Lapualla toimi myös viiden vuoden ajan kaupungin hallinnoima ja Työvoima- ja
elinkeinokeskuksen rahoittama paikallinen
Kumppanuus-työllistämishanke, joka päättyi viime vuonna. Hankkeen avulla työllistyi
peräti 293 pitkäaikaistyötöntä eri pituisiin
työsuhteisiin. Henkilötyövuosiakin kertyi yhteensä 226 vuotta. Vakituisen työpaikan
hankkeen ansiosta sai 28 henkilöä, Ristolainen laskee.

Uut
een ttoimipaikk
oimipaikk
aan
Uuteen
oimipaikkaan
Lapuan Työnhakijat ovat saaneet toiminnalleen uutta sisältöä muuttaessaan Liuhtarin
purettavasta kiinteistöstä Jokilaaksoon. Vii-
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me kesänä yhdistys pyöritti ensimmäisen
kauden Kesäkahvila Nukkeruusua.
–Kesäkahvilan toiminnasta vastaamisessa oli haastetta kerrakseen. Se työllisti viisi
pitkäaikaistyötöntä ja tarjosi näin kolme
lisätyöpaikkaa normaalin kahden sijaan.
Kesäkahvila on uusi lisä toiminnassamme,
ja se antaa tekijöille hyvää työkokemusta.
Parhaillaan keittiössä on kaksi työntekijää ja
kolmas valmennusvaiheessa. Meillä toimii
kaksi kertaa viikossa Ruokala Nukkiksessa
ateriapalvelu, jossa käy paljon yksinäisiä ihmisiä syömässä, Raija Ristolainen selvittää.
Lisäksi toimintakeskuksessa on atk:n
käyttö- ja tulostuspiste sekä kädentaitopaja,
jossa palkattuna ohjaajana on vaatetusalalta
työttömäksi joutunut Raija Erola. Jäsenien
käytössä on ompelukoneita, saumureita ja
kangaspuut. Pian on tulossa myös puutyöpaja tarvikkeineen.
–Meillä voi teettää mm. yksinkertaisia
ompelutöitä, mutta pääasiassa käsityöpajassa tehdään töitä itsenäisesti omien tarpeiden
mukaan, Raija Erola kertoo.
Yhdistyksen jäsenet käyvät myös pari kertaa viikossa kuntosalilla hoitamassa fyysistä kuntoaan, ja seurakunnan tarjoamaa

ruokailua käyttää hyväkseen joka kuukauden
viimeisenä keskiviikkona noin sata ihmistä.
Lisäksi Työnhakijoiden toimintakeskuksesta
voi hakea ruokakasseja.
–Yhdistyksen jäsenten ikähaitari on laaja. Nuorin jäsen on 30-vuotias mutta keskiikä on 50 vuoden molemmin puolin. Työttömyydessä yhteisötoiminnalla on tärkeä merkitys. Jos asioita jää pohtimaan yksin kotiin,
on lähteminen koko ajan vaikeampaa. Sen
sijaan yhdistyksen jäsenten keskuudessa pysyy tietty vire päällä, yhdistyksen puheenjohtaja Anne Poskiparta miettii.
Hänen mielestään kuitenkin yhdistystoiminta ja vapaaehtoistoiminta alkavat nuorelle
polvelle olla melko vieras käsitys. Yhteiseen
toimintaan ei kovin helposti lähdetä mukaan.
–Toki meidänkin on yhdistyksessä mietittävä vaihtoehtoja, millä väki saataisiin liikkeelle. Varsinkin nuorten osalta meillä on
paljon tehtävää. Olemme kovasti miettineet,
mitä meillä olisi nuorille tarjottavana, Anne
Poskiparta toteaa.

Minna Vainionpää

KARENSSISANOMAT 3/2003

Kontiolahden Työttömät kymmenvuotias
Työttömien yhdistys on tärkeä yhdistys, jollaisia ei toivon mukaan tarvittaisi, mutta varmaankin yhdistys täyttää Kontiolahdessakin
10 vuotta. Tämä tuli esille useassa puheenvuorossa Kontiolahden Työttömien yhdistyksen kymmenvuotisjuhlassa viime viikolla,
myös kansanedustaja Esa Lahtelan puheessa..

K

ansanedustaja Esa Lahtela näkee
uhkana yritysten tuotannon sijoittumisen ulkomaille. EU:n laajeneminen keväällä lisää kilpailua yritysten sijoittumisesta. Esa Lahtela, joka on lähes vuosittain vieraillut Kontiolahden Työttömien tukikohdassa Töpinässä, kokee, että työttömien asemaan on tullut pienin askelin parannusta. Esimerkiksi työttömyyseläkeputkea on
korjattu hieman. Vuonna 1950 tai sen jälkeen
syntyneille tulee uudentyyppinen lisäpäiväoikeus: he pääsevät 62-vuotiaana vanhuuseläkkeelle.
Lahtela totesi Kontiolahden ja myös Enon
työttömien yhdistysten olleen hyvin aktiivisia ottamaan yhteyttä. Enon yhdistyksen tilaisuudessa esille tullut ylläpitokorvauksen
epäsuhta on nyt korjattu sosiaalietuja laskettaessa.
· Yhdistykset ovat toimineet hyvin linkkinä työttömiin, mikä yhdistyksen tarkoitus
onkin. Työmarkkinatuen aikaistamisella olisi kielteisetkin puolensa: osa pitkäaikaistyöttömistä putoaisi sosiaalitoimen luukulle.
Laki sosiaalisista yrityksistä toisi puolestaan
uusia mahdollisuuksia vajaakuntoisten ja pitkäaikaisten työttömien työllistämiseen. Toivon mukaan saataisiin pysyvä tukijärjestelmä, jonka mukaan yritys saisi kompensaatiota osatyökykyisen työllistäessään. Yhteistyö työttömien yhdistysten kanssa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla on hyvin
tärkeää, Lahtela totesi.
Veroalennuksesta hän toivoi keskustelua.
Sen pitäisi kohdentua heikompituloisiin. On
väärä linjaus, jos veroalennus kohdistetaan
kaikkiin tuloluokkiin ja toteutetaan velkarahalla. Näin ei työpaikkoja synny.

Toisista välittämistä
Kontiolahden Työttömien yhdistyksen, aluksi
Yhtä köyttä työelämään -yhdistyksen perustaminen lähti tarpeesta auttaa lähimmäisiä.
Sosiaalitoimen kanssa etsittiin paikka, jossa
työttömät voivat tavata toisiaan keskustelun
merkeissä. Ensiaskeliaan yhdistys otti kunnan tukiasunnossa, josta siirtyi pian Vaskelaan. Työttömien ruokailua käynnistettiin jo
vuonna –92 lahjoitettujen ruokatarvikkeiden
turvin. Ruokailu vakiintui nykyisenlaiseksi
joka toinen viikko tapahtuvaksi toiminnaksi, kun seurakunta myönsi varat tarveaineisiin
ja järjesti myös tilat. Virallinen perustava
kokous oli 13.1.94.
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Palkitut työttömät

Paik
alla oli 20 henkilöä
aikalla
Seurakunta ja ennen kaikkea sen diakoniatyö
on ollut alusta saakka vankkana tukena työttömien yhdistykselle. Merkittävä on jokavuotinen leiri Hirvirannassa. Vuosien varrella
toiminta on laajennut hyvin monipuoliseksi.
Omat tilat saatiin Töpinästä vuonna –94 kunnalta. Kierrätyskeskus toteutui vuonna –96.
Toiminnanohjaajia on ollut ensin Rahaautomaattiyhdistyksen ja myöhemmin TEKeskuksen rahoittamana vuodesta –98 lähtien. Työntekijöitä on ehtinyt olla 23 ja harjoittelijoita 12. Monissa tapahtumissa, mm.
mielenosoituksissa Helsingissä ja Joensuussa on käyty. Eurooppa-marssin viestikapula
kuljetettiin polkupyörällä Lieksasta Uuroon.
Karelia-soutuun on osallistuttu ja muutenkin
on henkistä vireyttä pidetty yllä. Kansanedustajia, myös työministeri, on vieraillut Töpinässä.
Tervehdykset lämminhenkiseen juhlaan
seurakuntatalolla toivat myös lääninrovasti
Teuvo Mononen ja kunnanjohtaja Kari
Käyhkö. Teuvo Monosen mukaan pienikin
kädenojennus antaa uskoa tulevaisuuteen elämän vaikeimpina hetkinä. Paineille pitää olla
purkamispaikka. Yhdistystoiminta on parhaimmillaan rinnalla kulkemista. Mononen
muisteli vuonna –94 järjestettyä arvoseminaaria, jossa ministeri Kanervaan
vedottiin työn jakamiseksi tasaisemmin.
Kunnanjohtaja Kari Käyhkön mukaan
Kontiolahdessakaan ei päästä koskaan tilan-

teeseen, jossa työttömänä olisi alle 10 prosenttia kuntalaisista, vaikka kunnassa onkin
vuosia ollut maakunnan alhaisin työttömyys.
Kunnan elinkeinostrategia, jossa se on rakentanut toimitiloja yrityksille, on ollut onnekas.
Teollisuustyöpaikkoja on poikinut. Käyhkö
korosti työttömien yhdistyksen aktiivista roolia koulutusten järjestämisessä. Kansalaisopisto on ollut yksi tärkeä yhteistyötaho.
Juontajana juhlassa toimi nykyinen työttömien neuvoja, ensimmäinen Kontiolahden
Työttömien toiminnanohjaaja Lea Vallius.
Tervehdyssanat lausui nykyinen puheenjohtaja Kauko Tiilikainen. Historiikkia esitti
Hilkka Pitkänen.
Vieraileva “tähti” Veli-Jaakko Frantzi
lauluineen kitaran säestyksellä kevensi asiapitoista ohjelmaa. Laulut käsittelivät ihmisyyttä ja toisista välittämistä.
Kunniakirjoin palkittiin pitkäaikaisia toiminnassa olleita:
Seppo Tolvanen, Hilkka Pitkänen, Liisa
Tanskanen, Pekka Jumppanen, Erkki Salmi,
Aira Andelin, Selja Tolvanen, Taimi Auvinen, Unto Tanskanen, Kyösti Leppänen, Ville
Kaukonen, Juhani Teura, Kalle Kuronen, Eila
Grönforss.
Kukat saivat Lea Vallius, Kaija Tanskanen, Kaija Roivas, Risto Konttinen, Maarit
Mustonen, Marja-Liisa Mikkonen, Kauko
Tiilikainen, Leena Tukiainen, Merja Soininen, Ulla-Maija Berg sekä Marja Koivunen.
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en TTyöttömät
yöttömät näyttivät juhlimisenmallia
Juankosk
osken

Silmu-teatteri sai taidot esille

J

uankosken Työttömät ry on toiminut
10 vuotta. Vaikka paras tilanne olisi se,
että yhdistystä ei olisi, niin silti tarvitaan näiden ihmisten panosta juankoskelaiseen elämään. Juhla oli hieno kokonaisuus, joka alkoi jumalanpalveluksesta ja
päättyi ”Arvon mekin ansaitsemme” –kappaleeseen viisi tuntia myöhemmin Niskakoskessa. Siihen matkaa mahtui vakavia sanoja, viisaita ajatuksia, iloista ohjelmaa, hyvää
ruokaa ja aitoa yhteistyötä sekä ennen kaikkea työttömissä olevaa taitoa ja luovuutta.
Yhdistys oli ollut mukana suunnittelemassa jumalanpalvelusta ja he palvelivat kirkossa. Kaisa Hinkkasen liikunnallinen rukous
Ulla Laukkasen laulun ja Milla Buchtin
sellon säestyksellä pysäytti kirkkokansan.
Kaisa Hinkkasen taidoista nautittiin myös
juhlan tansseissa.
Kirkkoherra Komulainen kysyi saarnassa mm. mikä tekee ihmisen arvokkaaksi.
“Juuri sama taivaasta kuulunut ääni kuin Jeesusta kastettaessa: “Tämä on minun rakas
Poikani, johon minä olen mieltynyt.” Tuo
ääni kuului taivaasta näet meitä kastettaessa
sanana: “Minä olen sinut nimeltä kutsunut,
sinä olet minun.” Tuon sanan vaikutus jatkuu. Jumala antoi silloin myös Henkensä
sydämiimme rukoilemaan jatkuvasti. Henki
rukoilee, tajusimmepa sitä tai emme. Kristukseen katsottaessa juuremme ovat terveessä maaperässä. Kannamme hyvää hedelmää.
On lupa uskoa, että myös työttömien yhdistyksen työssä mukana olleet ovat saaneet
kantaa hyvää hedelmää. Viestimme kirkosta
kaikille vaikuttajille on, että jokainen ihminen tarvitsee kutsun työhön.”

Viiriensaajia: työv
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Nisk
ak
oski oli juhlak
unnossa
Niskak
akoski
juhlakunnossa
Juankosken Työttömien yhdistys on pystynyt kokoamaan riveihinsä monenlaisia taitajia. Silmun tilat ovat siistissä kunnossa ja
työttömät olivat somistaneet myös Niskakosken juhlakuntoon. ja sitten se alkoi. Silmu-teatteri oli koonnut paketiksi koko juhlan. Kaikki sujui supsikkaasti ja tapahtuman
käsikirjoittaja ja ohjaaja Maila Lonkila sai
teatterilaisista kaiken irti. Vaikka puhuttiin
myös vakavaa asiaa, niin missään vaiheessa
ei unohdettu huumoria. ”Liian pitkään” puhunut juhlapuhuja siirrettiin sivuun ja jatkettiin ohjelmaa muilla esityksillä. Kaikki tarkkaan suunniteltua.
Juhlapuhuja TVY:n hallituksen puheenjohtaja Lea Karjalainen totesi puheessaan,

että vaikka olemme eläneet voimakasta
talouskasvua, niin kuitenkin työttömiä riittää ja tarvitaan työttömienyhdistyksiä. ”On
huolestuttavaa, että työpaikat vähenevät
koko ajan ja ihmisiä irtisanotaan. Hallitus on
laittanut tavoitteekseen luoda 100000 työpaikkaa, mutta nyt niitä tarvittaisiin jo
120000-130000, jotta oltaisiin tavoitteessa.
Työttömienyhdistyksiä on 190 ja jos kaikki
aloittaneet olisivat elossa, niin niitä olisi 80
enemmän. Rahoitus- ja tilanongelmat ovat
suurimmat työn hankaloittajat. Täällä on tehty vahvaa yhteistyötä seurakunnan kanssa ja
niin myös valtakunnantasolla.”
Lea Karjalainen painotti, että yhdistyksien on oltava rohkeita ajamaan työttömien
etua, eikä saa pelätä sitä, että rohkeudella
voidaan menettää jotain taloudellisia etuja.
”Olkaa tiiviissä yhteistyössä alueenne kansanedustajiin ja tehkää yhteistyötä eri tahojen kanssa.”

Neljä ”minist
eriä”
”ministeriä”
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Tilaisuudessa vieraili neljä ”ministeriä”, joiden mainiot puheenvuorot oli kirjoittanut
Erkki V. Laakso. Kiireiset ministerit joutuivat lähtemään kesken puheen pois ja olipa
yksi jopa väärässä paikassa puhumassa.
Kaikki olivat työministereitä ja osasivat kehua omia aikaansaannoksiaan. Ei siis tarvitse ihmetellä, jos Juankosken katukuvassa
Kauko Vartiaista kutsutaan Ilkka Kanervaksi, Erja Parviaista Liisa Jaakonsaareksi, Heli Vartiaista Sinikka Mönkäreeksi tai Jonna Koivistoa Tarja Filatoviksi.
Juhlan aikana tutustuttiin myös muotiin
ja kaikki vaatteet olivat löytyneet omalta
kirpputorilta.

KARENSSISANOMAT 3/2003

Silmulla on ollut kolme puheenjohtajaa,
joista Taisto Rissanen on toiminut seitsemän
ensimmäistä vuotta. Erja Parviainen oli vuoden ja Heli Vartiainen kaksi vuotta. Tämän
vuoden alusta puheenjohtajuutta on hoitanut
Sirkka Manu. Puheenjohtajat saivat Paula
Nissisen suunnittelemat ja toteuttamat persoonalliset viirit. Viirin saivat yhteisöistä
myös Juankosken seurakunta, Juankosken
kaupunki, Työvoimatoimisto ja valtakunnallinen työttömienyhdistys TVY. Erityiskiitoksia jaettiin viirin muodossa myös Mauri Riikoselle, Kaija Turulle, Teuvo Tervolalle,
Minna Huttuselle, Maila Lonkilalle, Kaisa
Hinkkaselle ja Erika Suomiselle.
Juhla osoitti, että Juankosken Työttömät
ovat elinvoimainen ja persoonallinen yhdistys juankoskelaisessa yhdistyskentässä. Vähäisin vaikutus yhdistyksen nousuun ei varmaankaan ole ollut toiminnanohjaaja Eija
Niskasella. Hänen työssäoloaikanaan toiminnan kehitys on ollut huimaa ja yhdistys
on tällä hetkellä merkittävä kolmannen sektorin työllistäjä.
Erika Suominen
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Ylöjärven nikkari kertoilee
Ylöjärven työttömien yhistyksen nikkaripaja
alotti toimintasa vuonna 1995 Metyn tiloissa. Toiminnasta oli sillo jo muutamia kiinnostuneita. Vuosien varrella toiminta alako
voimistummaan julumaa kyytiä. Tiloistaki
jouvuttiin luopumaan. Vuonna 1998 saatiin
verekset tilat kirkonkylän ala-asteelta. Nykyään toiminta on mahottoman vilkasta. Kävijöitä riittää joka aukiolopäivälle 10-20
henkilyä.
Vaan topataanpa vähäsen ja kertoillaan ite
toiminnasta. Ovet ovat avonna kolome kertaa viikossa. Pajalla valamistuu puusta, ja
joskus jopa luusta, mitä ihmeellisempiä esineitä. Tuotteita valamistettaan omalle
yhistykselle myyyntiin ja myös omiksi tarve-esineiksi. Myös asiakkaille tehhään jonku
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verran tillaustöitä. Esineitä valamistuu siis
laijasta laitaan. Elikkä sanonta, että meillä

tehhään vaikka lutteelle länget, pittää ainakin suurelta osin paikkasa.
Miehet ovat vielä kävijöinä olleet enemmistönä, mutta kauniimpaaki osapuolta on pajalla vilahellu. Pajaporukalla on mahottoman
hyvä yhteishenki; huumorinkukka on muuttanu oikein asumaan pajalaisten keskuuteen.
Joka kerta ei tartte olla työn touhussa. Voi
käydä vaikka kahavit ryyppäämässä ja porisemassa. Henkilökohtasesti sanosin, että paremmasta tämä paja mennee ku lääkärin hoito. Tässähän yhistyy työ ja terapia. Loppuun
sitä voi jopa ittiä kehasta, jos ei joku toinen
jo kerenny.

Pajan poika Seppo Karppinen
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EU-palvelut
sotkevat työmarkkinat
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yövoiman liikkuvuuden siirtymäsäännöksistä on väännetty kättä oikein reippaasti, mutta todellisuudessa suurempi uhka Suomelle tuleekin palveluiden liikkuvuudesta. Nimittäin Suomi ei hakenut siirtymäaikaa laajentumisneuvotteluissa palveluille, kuten Saksa ja Itävalta tekivät.
No, mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tuo
vuokrafirmoille ihan uudet markkinat. Suomalaiset yritykset ovatkin jo perustaneet
vuokratyöfirmoja Viroon. Sieltä pestataan
henkilökunta, tuodaan palvelut Suomeen esimerkiksi siivous-, rakennus- tai palvelualoille. Nyt Suomen työsuojeluviranomaisten
pitäisi valvoa, että ulkoiset palveluntarjoajat
noudattavat suomalaisia työehtosopimuksia.
Mutta onko sillä tarpeeksi henkilökuntaa siihen? Ei taida olla! Siksi olemme ehdottaneet

ay-liikkeelle kanneoikeutta, joka mahdollistaisi puuttumisen rikkeisiin. Pankin räjäyttää kuitenkin palveludirektiivi, joka on paraikaa eduskunnassa lausunnolla. Jos sitä ei
muuteta, alkaa Suomessa villin lännen meininki. Nimittäin sen jälkeen EU:n sisältä tulevia palveluja ei voida valvoa muualta kuin
“alkuperämaasta”, esimerkiksi Virosta. Suomen viranomaiset olisivat hampaattomia työehto- tai työsuojelurikkomusten edessä. Pahin tilanne tulisi terveydenhuollossa, sillä ehdotuksen mukaan Suomessa ei tarvitsisi noudattaa edes terveydenhuollon säännöksiä, kuten potilasturvallisuutta. Vahingonvastuusäännökset kun ovat ihan toisenlaiset Virossa kuin meillä!
On ihan pakko kysyä, missä ovat olleet
suomalaiset mepit, kun tällainen direktiivi on
päässyt livahtamaan koneiston läpi niin, et-

tei siitä ole sanaakaan Suomeen viestitetty
valmisteluvaiheessa. Vai onko niin, että nykyisistä mepeistä ei kukaan ole kiinnostunut
työelämän kysymyksistä? Ei heitä eduskunnassa ainakaan ole tämän asian tiimoilta näkynyt riittävän ajoissa!
Tilanne ei kuitenkaan ole aivan toivoton.
Valvontaa on tehostettava koko ajan ja nopeasti puututtava työehto- ja työsuojelurikkeisiin, sillä väärin se on myös niitä ulkomaalaisia työläisiä kohtaan, jotka useinkaan
eivät tiedä, mitä heille täällä pitäisi maksaa
ja mitkä ovat pelisäännöt. Työsarkaa siis riittää sekä täällä kotitantereilla että EU-parlamentissa.
Anne Huotari
kansanedustaja (vas)
EU-vaaliehdokas
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Puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen hellitti
Puolison tulojen vaikutus työmarkkinatuen
saajan tuloihin lieveni vuoden alusta 236
eurosta 536 euroon kuukaudessa.
Tässä esimerkki:
Puolison tulot kuukaudessa 1436 euroa.

TMT ylite 176 €
498,80 – 176 € = 322,80 €

497,94 €
TMT ylite 52 € / 2 = 26 €

Eli viime vuonna puolison työmarkkinatuki
oli 322,80 €.

497,94 € – 26 € = 471,94 €, eli ero viime
vuoteen 149,14 €.

Laskentakaava viime vuodelta:
1436 € – 236 € = 1200 €
Tuloraja 848 €
1200 € – 848€ = 352 €

Ja vuoden alusta 1.1.2004:

Täysi työmarkkinatuki 21,5 pv x 23,02 =
498,80 €
Työmarkkinatuen vähennys 352 €/2=176 €

900 € – (tuloraja) 848 € = 52 €

Mistä tulorajan ylite tai työmarkkinatuen vähennys on saatu, sitä minulle ei Kelasta osattu
kertoa, mutta näin se kuulemma menee.
Laskentakaavat työttömyysturvaan löytyvät
myös Toimeentuloturvakirjasta, jota
yhdistyksiin on jaettu jo useita tuhansia eri
tilaisuuksissa vuosien varrella.

Täysi työmarkkinatuki 21,5 pv x 23,16 € =

Lea

Lähtöpalkka sama 1436 € – (suojaosa nyt)
536 € = 900 €

Vuoden alussa muuttunee
muuttuneett lait

Sovitellun enimmäismaksuaika (HE 86/2003)
-36 kuukauden enimmäisaika jäädytettynä
vuoden 2004 loppuun
-enimmäisaika poistuu niiltä, jotka täyttävät
lisäpäivien edellyttämän iän (57 tai 59 vuotta) ennen kuin 36 kuukautta soviteltua täyttyy, koskee kaikkia työttömyysetuuksia
-myös yrittäjän TOE nollaa 36 kk:n enimmäisajan
-sääestepäiviä ei rakennus- ja metsäalalla sovitella, vaan maksetaan täysinä
-laki sinänsä tulee voimaan vuoden 2004
alusta, jäädytys kuitenkin voimassa lokakuun
2003 alusta

Hallintolaista johtuvat muutokset
(HE 141/2003)
-tiedoksianto ja asiavirheen korjaaminen kuten nykyään
-koulutuspäivärahan ehdot samoiksi kuin
päivärahassa
-nollausehto työvoimakoulutuksessa ja koulutuspäivärahassa
-voimaan niin pian kuin eduskunnassa hyväksytty

Indeksitarkistukset:
*peruspäiväraha vuoden 2004 alusta 23,16
euroa päivässä
*lapsikorotukset 4,39, 6,44 ja 8,31 euroa päivässä
Vireillä:
*takaisinperintöjen vanheneminen
*toivottomista takaisinperinnöistä luopuminen
*työllisyysohjelma / työmarkkinatuki

6
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AL
TAKUNNALLISET IHMISOIKEUSPÄIVÄT
11.. V
VAL
ALT
18.–20.
10.2004 Seurak
untaopist
olla Jär
8.–20.1
Seurakuntaopist
untaopistolla
Järvvenpäässä
Järjestäjät
Järjestäjät::
Työttömien vvaltak
altak
unnallinen yht
eist
oimintajärjestö TTVY
VY
altakunnallinen
yhteist
eistoimintajärjestö
Y
Kir
kk
ohallituksen diak
onia ja yht
eisk
untatyö KD
Kirkk
kkohallituksen
diakonia
yhteisk
eiskuntatyö
KDY
Seurak
untaopist
o
Seurakuntaopist
untaopisto

“KA
TOAVA TTYÖ
YÖ – SÄÄLLINEN ELÄMÄ”
“KAT

KATOAVA TYÖ
– SÄÄLLINEN

ELÄMÄ

MAANANT
AI 1
8.
10.
MAANANTAI
18.
8.1

Työ ttö mie
n
Kirk on dia val tak unn alli nen
yht eist oim
kon ia- ja
yht eisk unt
Seu rak unt
inta järj est
aop isto
aty ö (KD
ö (TV Y)
Y)

Toni Brantberg 2004

09.00 – 15.00 Ilmoittautuminen
11.30 – 13.00 Lounas
13.00
Avajaiset
Musiikkia
Avaussanat – TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen
Työttömien
11. valtaku
Kirkon tervehdys – Johtaja Heikki Hiilamo, KDY
Ihmisoike nnalliset
uspäivät
Seurakuntaopiston tervehdys – Koulutusjohtaja Asteri Saarikkomäki
Musiikkia
Globalisaatio ja työttömyys – Professori Heikki Patomäki
Järvenpää,
Seurakun
Musiikkia
taopisto
18. – 20.1
0.2004
14.45
Päiväkahvi
15.15
Kanavat käynnistyvät
KANA
VAT:
KANAV
1. Globalisaatio ja Kiina-ilmiö
– Kari Hanka, Turun Seudun Työttömät ry, ja Jaana Löppönen, Länsi-Helsingin Työttömät ry
2. Oikeus säälliseen elämään - perhe ja työttömyys
– TVY ry:n hallituksen jäsen Lea Vallius, Kontiolahden Työttömät ry, ja Kari Pajumäki, Viitasaaren Työttömät ry
3. Tulonsiirroilla työtä - säällinen työ vai orjatyö – TVY ry:n varapuheenjohtaja Seppo Leppälä, Nastolan
Työttömät ry, ja TVY ry:n hallituksen jäsen Esa Venäläinen, Kajaanin Työttömien yhdistys ry.
Asiantuntija Kaija Kallinen, SAK.
4. Maahanmuuttajat ja työllisyys – TVY ry:n kansainvälisten asiain vastaava Sirpa Martins, Suolahden Työttömät ry,
ja työttömien asiamies Pentti Kosonen, Keski-Uudenmaan Kumppanuusyhdistys.
5. Työttömänä jaksaminen. Kanava jaetaan osa-alueisiin.
1. Voimavaraistaminen – NLP-Master kouluttaja Aki Hovivuori.
2. Murinaa, marinaa - purinaa, pärinää, keskustelukanava
– Diakoniatyöntekijät Marja-Liisa Liimatta ja Risto Määttänen
3. Työttömien tarina – Pastori Ossi Ojanen ja Diakoni Soili Hämäläinen
4. Perhe ja jaksaminen – vetäjä avoin
5. Arjen teologiaa – vetäjä avoin
17.00 – 18.00 Päivällinen porrastetusti
17.00 – 19.00 Saunat
19.30 – 22.00 Karaokeilta
Iltapala

TIIST
AI 19.
10.
TIISTAI
19.1

KESKIVIIKK
O 20.
10.
KESKIVIIKKO
20.1

07.30 – 9.00
08.45
09.15
10.00
11.45 – 13.00
13.00
15.00
16.45
17.15
18.00
19.30

07.30 – 09.00 Aamupala majoittuville
08.30 – 09.00 Aamuvirret - Yhteislaulut
– Musiikkisihteeri Ulla Tuovinen KJM
09.15
Päivien päätöstilaisuus
Kanavien tuloksia kommentoimassa
työministeri Tarja Filatov
10.15
Kahvitauko
10.45
Päivien tulosten esittäminen päättäjille
13.00
Päivien päätöslounas
12.00 – 14.00 Huoneiden ja avainten luovutus

Aamupala majoittuville
Aamuhartaus – pastori Päivi Helén
Maahanmuuttajat – Valtiotieteen lisensiaatti Silvain Sagne
Kanavatyöskentely jatkuu
Lounas porrastetusti
Kanavat jatkavat
Kahvi
Päivällinen porrastetusti
Retki Ainolaan (hinta 2 € /hlö)
Saunat
Opiston järjestämä illanvietto
Tanssiorkesteri About Four Gentlemen

Ilmoittautumise
untaopist
olle.
Ilmoittautumisett 15.9.2004 mennessä Seurak
Seurakuntaopist
untaopistolle.
Ilmoittautumislomakk
eita on saata
VY rryy:n k
otisivuilta sekä TTVY
VY rryy:n ttoimist
oimist
osta.
Ilmoittautumislomakkeita
saatavvana työttömien yhdistyksistä, TTVY
ko
oimistosta.
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TYÖTTÖMIEN VALTAKUNNALLISET KESÄPÄIVÄT
ti 1
7.8. - tto
o 19.8.2004
17
Honkiniemen leirik
esk
uksessa Ähtärissä.
leirikesk
eskuksessa
Päivien sisältö:
Yht
eistä ajan
vie
ejä, kilpailuja, kädentait
oja,
Yhteistä
ajanvie
viettettä, leikk
leikkejä,
kädentaitoja,
en omia ohjelmasuorittajia, kädentait
ojen näytt
ely ym……
yhdistysten
kädentaitojen
näyttely
yhdistyst

Hinnat
Hinnat::
majoitus 2-4 hh 70€/hlö
hotellitason huoneet/70 paikkaa

majoitus 6-8 h mök
eissä 55€/hlö
mökeissä
WC ja suihku lähellä päärakennuksessa/30 paikkaa

Hinta sisältää: täysihoitoruokailut tulolounaasta lähtökahviin noutopöydästä, saunat sekä
veneiden ja pelialueiden käyttö.
Omat liinavaatteet pitää olla mukana. Paikan päältä saa myös liinavaatteet hintaan 4 €.
Honkiniemi on Seinäjoen seurakunnan omistama kurssi- ja leirikeskus Ähtärissä, Ähtärinjärven
rannalla.
.kir
konpaik
at.ne
t/honkiniemi.htm
Honkiniemeen voi tutustua www-sivuilla: www
www.kir
.kirk
onpaikat.ne
at.net/honkiniemi.htm
Jos yhdistyksillä on omia töitä, ne on mahdollista tuoda kesäpäivien näyttelyyn.
Yhdistyksistä toivotaan päiville ohjelman esittäjiä.
Ilmoittautumise
1 .7
.04 mennessä TVY ry:lle ja maksu pitää näkyä TVY ry:n tilillä 8000
12Ilmoittautumisett 3
31
.7.04
80001
7003894
7 5.8.04
70038947
5.8.04, jolloin varaus on sitova.
Ellei maksua ole määräpäivään mennessä, vvaraus
araus peruuntuu.
TARKEMPI PÄIVIEN OHJELMA LÄHETETÄÄN YHDIST
YKSILLE JÄSENKIRJEESSÄ.
YHDISTYKSILLE

IL
O ON OLLA JJA
A TEHDÄ YHDESSÄ !!!!
ILO
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T YÖTTÖMIEN V
AL
TAKUNNALLISET KESÄPÄIVÄT
VAL
ALT
ti 1
7.8. - tto
o 19.8.2004
17
Honkiniemen leirik
esk
uksessa Ähtärissä
leirikesk
eskuksessa
AL
UST
AVA OHJELMAR
UNK
O
ALUST
USTA
OHJELMARUNK
UNKO
Tiistai 1
7.8.
17

Keskiviikk
o 1
8.8.
eskiviikko
18.8.

09.00 – Saapuminen ja majoittuminen
Näytt
elyn p
ystytys
Näyttelyn
pystytys
11
.00 Lounas
11.00
12.00 Päivien a
avvaus
Tutustuminen
14.30 Päiväk
ahvi
Päiväkahvi
15.00 Yksilökilpailuja
Be
tanque
Betanque
Tik
anheitt
o
Tikanheitt
anheitto
Mahdollisuus pelata pienoisgolf
ia
pienoisgolfia
17.00 Päivällinen
Ruok
alepo
uokalepo
19.00 Saunat ja uintia
21 .00 Lauluilta ja makk
aranpaist
oa
makkaranpaist
aranpaistoa

07.00
08.00
09.00
11
.30
11.30
12.30
15.00
17.00
18.30
20.00
21 .30

Aamu-uinti tai –lenkki
Aamupala
Ohjattua kädentait
oja
kädentaitoja
Laulutie
ueina
Laulutiettokilpailu joukk
joukkueina
Ulk
oilua
Ulkoilua
Lounas
Lähtö Ähtärin eläinpuist
oon,
eläinpuistoon,
hinta 6,5 €/hlö
Vierailu Ähtärin Seudun
Työttömien yhdistyksessä
Päiväk
ahvi
Päiväkahvi
Päivällinen
Saunat ja uinti
Ohjelmallinen illan
vie
tt
o
illanvie
viett
tto
Laituritanssit

Tor
stai 19.8.
orstai
07.00
08.00
09.30
1 2.00
13.00
14.00
15.00

Aamu-uinti tai – lenkki
Aamupala
Työttömien Olympialaise
Olympialaisett
Lounas
Vapaata yhdessäoloa, liik
untaa tms.
liikuntaa
ojen jak
otilaisuus
Päivien kilpailujen palkint
palkintojen
jako
ahvit
Kotiinlähtök
tiinlähtökahvit
Hyvää k
otimatk
aa !
ko
timatkaa

40
28

KARENSSISANOMAT 3/2003

TVY ry:n HALLITUS v.2004
Puheenjohtaja:
Karjalainen Lea
Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki
Puh. 09-77453520, fax 09-77453570, GSM 040-5477099
lea.karjalainen@tvyry.com

Varapuheenjohtaja:
Leppälä Seppo
Rekitie 18, 15540 Villähde
GSM 044-5653418
sepi@pp.phnet.fi

Etelä-Pohjanmaa

II varajäsen

Saunamäki Kirsi
Puh. 06-4505300, GSM 050-5450196
kirsi.saunamaki@netikka.fi
Mäkitie 2, 61300 Kurikka
Kurikan Työnhakijat ry

Sihteeri:
Valli Ritva
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
Puh. 09-77453510, fax 09-77453570, GSM 040-5477090
ritva.valli@tvyry.com

Honkanen Kalevi
Puh. 05-4323855, fax 05-4323855, GSM 040-8258642
Koskikatu 1, 55120 Imatra
Imatran Työnhakijat ry

Kainuu
I varajäsen

Ristolainen Raija
Puh. 06-4384743, fax 06-4384743, GSM 050-5293839
tyry@saunalahti.fi
Haudantie 51, 62170 Lakaluoma
Lapuan Työnhakijat ry

II varajäsen

Tapani Saarimäki
GSM 044-5804260
Saarimäentie 80, 62260 Hirvijoki
Kauhavan Työttömät ry

Etelä-Savo

Venäläinen Esa
Puh. 08-6140098, fax 08-6140098, GSM 050-5421003
esa.venalainen@kajaani.net
Louhikatu 10 A 14, 87100 Kajaani
Kajaanin työttömien yhdistys ry
I varajäsen

Kyllönen Ahti
Puh. 08-713023, fax 08-713023, GSM 0400-394687
yl.tyottomat@kainuunosku.net
Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
Ylä-Kainuun Työttömät ry

II varajäsen

Kyllönen Seija
Puh. 08-6520320, fax 08-6520320, GSM 050-3280339
kuhmontyottomienyhdistys@kainuunosku.net
Kainuuntie 99, 88900 Kuhmo
Kuhmon Työttömien Yhdistys ry

Moilanen Anneli
Puh. 015-172176, fax 015-212333, GSM 041-5444869
annelimoilanen@luukku.com
Koppelonkatu 4, 50190 Mikkeli
Mikkelin Työttömät ry
I varajäsen

II varajäsen

Häkkinen Reino
Puh. 015-443056, GSM 050-5299403
reino.hakkinen@luukku.com
Saloharjuntie 10, 58830 Parkumäki
Rantasalmen Työttömät ry
Vaskelainen Tuula
GSM 0400-199104
tuula.vaskelainen@luukku.com
Kuusikuja 5 as 8, 52700 Mäntyharju
Mäntyharjun Tyött.Toimintajärjestö

Häme

Keski-Suomi
Junttila Pirjo-Liisa
Puh. 014-635304, fax 014-635299, GSM 040-7324476
pirjoliisajunttila@tyosilta.fi
Runoilijantie 1, 40270 Palokka
Jyvässeudun Työttömät ry
I varajäsen

Martins Sirpa
Puh. 014-586009, fax 014-543092, GSM 040-7529943
sirpa.martins@pp.inet.fi
Kotikatu 25, 44200 Suolahti
Suolahden Työttömät ry

I I varajäsen

Pajumäki Kari
fax 014-572027, GSM 040-8119925
viitasaaren.tyottomien@yhdistys.inet.fi
Välitie 12 as 11, 44500 Viitasaari
Viitasaaren Työttömien Yhdistys ry

Leppälä Seppo
GSM 044-5653418
sepi@pp.phnet.fi
Rekitie 18, 15540 Villähde
Nastolan Työttömät ry
I varajäsen

II varajäsen

Johansson Matti
Puh. 019-739212, fax 019-739212, GSM 040-5711354
tyoriihi@kolumbus.fi
Lemmenmäentie 2 F 23, 11120 Riihimäki
Työriihi ry

Nygren Matti
Puh. 05-3635113, fax 05-3635113, GSM 050-3414166
mattinygren@hotmail.com
Yrjöntie 44, 46800 Anjalankoski
Anjalankosken Työttömät ry
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Levo Harri
fax 016-345853, GSM 040-9002889
rstlevo@tiscali.fi
Sudentie 18 C 4, 96500 Rovaniemi
Rovaniemen Seudun Työttömät ry

Wikström Tuula
Puh. 03-8753514, fax 03-8753510, GSM 050-5835461 I varajäsen
tuula.wikstrom@luukku.com
Perkiöntie 17 D, 01670 Vantaa
Asikkalan Työvoimareseviläiset ry

Kaakkois-Suomi

I varajäsen

Lappi

II varajäsen

Korteniemi Anneli
Puh. 016-515551, fax 016-515551, GSM 040-5760870
pellon.työttömät@pp.inet.fi
Mäkeläntie 3, 95700 Pello
Pellon Työttömät ry
Viskari Mirja
Puh. 016-447035, fax 016-447035, GSM 040-7109894
tornion.tyonhakijat@co.inet.fi
Aarnintie 10 A 3, 95420 Tornio
Tornion Työnhakijat ry

Karesti Marja
Puh. 05-3541181, fax 05-2311024, GSM 0400-633320
marja.karesti@pp.inet.fi
Kanervapolku 1 B 6, 49400 Hamina
Etelä-Kymen Työttömät ry
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Pohjois-Savo

Pirkanmaa

Kaasalainen Aila
Puh. 017-662833, fax 017-662833, GSM 0400-789193
aila.kaasalainen@luukku.com
Ahotie 5, 73600 Kaavi
Kaavin Työnhakijat ry

Heinonen Ahti
Puh. 03-3480107, fax 03-3484234
ytry@saunalahti.fi
Asemantie 5 K 8, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven Työttömät ry
I varajäsen

Mykkänen Arja
Puh. 03-4851329, GSM 040-8214554
arja.mykkanen@virrat.fi
Sairaalantie 1, 34800 Virrat
Virtain Työttömät ry

I varajäsen

Iivanainen Sirkka-Liisa
fax 017-5528270, GSM 044-2757879
vst.tk@co.inet.fi
Ahjokatu 2-4 A 10, 78870 Varkaus
Varkauden Seudun Työttömät ry

II varajäsen

Brander Juhani
Puh. 03-3181881
branju@suomi24.fi
Teekkarinkatu 17, 33720 Tampere
Hervannan Työttömät ry

II varajäsen

Koistinen Seppo
Puh. 017-3851686, GSM 0400-673461
vehmersalmen.tyottomat@luukku.com
Miettiläntie 16 B 6, 71310 Vehmesalmi
Vehmersalmen Työttömät ry

Satakunta
Pohjanmaa

Träskelin Arto
Puh. 02-6351234, fax 02-6414055, GSM 0400-815509
arto.traskelin@nic.fi
Joutsenontie 12, 28360 Pori
Porin Seudun Työttömät ry

Vuorinen Jari
GSM 0400-769574
jari@koty.kpnet.com
Isomosalantie 3, 67100 Kokkola
Kokkolan Työttömät ry
I varajäsen

Lukka Aira
GSM 040-7196038
airama@kaustinen.fi
Knöysingintie 20 as 1, 69600 Kaustinen
Jokilaakson Jobittomat ry

II varajäsen

Puolimatka Pekka
Puh. 06-8315514, fax 06-8315614, GSM 040-5433759
toimisto@koty.kpnet.com
Tarharannankaari 4, 67700 Kokkola
Kokkolan Työttömät ry

I varajäsen

Lintunen Liisa
Puh. 02-5604409, fax 02-5604409, GSM 040-8207996
liisa.lintunen@luukku.com
Korvenkyläntie 47, 32700 Huittinen
Huittisten Seudun Työttömät ry

II varajäsen

Kettunen Sinikka
Puh. 02-8343038, fax 02-8343030, GSM 040-5156315
rauman.tyottomat@luukku.com
Marjastentie 23, 27150 Lapijoki
Rauman Seudun Työttömät ry

Uusimaa

Pohjois-Karjala

Kuoppa-aho Aimo
Puh. 09-2711139, GSM 040-5194419
jartyot@saunalahti.fi
Valtuustonkatu 3, 04400 Järvenpää
Järvenpään Työttömät ry

Vallius Lea
Puh. 013-312084, GSM 050-5719643
pktt@saunalahti.fi
Ruottisenahonkatu 35 B 4, 80710 Lehmo
Kontiolahden Työttömät ry
I varajäsen

Ryhänen Veli
Puh. 013-761686, GSM 050-5978227
eatry@kotichat.com
Ahotie 3 F 21, 81200 Eno
Enon Aktiiviset Työnhakijat ry

I varajäsen

Saastamoinen Tuula
Puh. 09-8571896, GSM 040-5247606
tuula.v.saastamoinen@kolumbus.fi
Rajakentänkuja 5 A 6, 01280 Vantaa
Vantaan Työttömät ry

II varajäsen

Jaatinen Kyösti
GSM 040-5941919
Maiju Lassilantie 9, 82600 Tohmajärvi
Keski-Karjalan Työttömät ry

II varajäsen

Kyckling Pirkko
Puh. 09-77468333, fax 09-77468331, GSM 050-63989
Nokiantie 2-4, 00510 Helsinki
Työttömien Liikunta;Liikauttajat ry

Pohjois-Pohjanmaa

Varsinais-Suomi
Heino Mauri
Puh. 02-2482570, GSM 044-0774374
olavi.nummela@tstry.com
Majoitusmestarink. 9 C, 20360 Turku
Turun Seudun Työttömät ry

Järvenpää Helvi
Puh. 08-450224, fax 08-450230, GSM 040-7198748
haapaveden.uhanalaiset@kotinet.com
Veivontie 67, 86600 Haapavesi
Haapaveden Uhanalaiset Työttömät
I varajäsen

I varajäsen

Rajaniemi Serja
Nivalan Työttömien Yhdistys ry

II varajäsen

Hakkarainen Tauno
Puh. 016-345250, fax 016-3458530, GSM 0400-152197
tauno.hakkarainen@pp1.inet.fi
II varajäsen
Antinniementie 94, 97280 Tapio
Rovaniemen Seudun Työttömät ry
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Leppänen Arto
Puh. 02-2754985, fax 02-2754981, GSM 050-51441760
arto.leppanen@ekokaarina.net
Koristontie 1, 20780 Kaarina
Kaarinan Työttömät ry
Salonen Ritva
Puh. 02-8418648, fax 02-8418648,GSM 050-3444732
risalon@uusikaupunki.fi
Hanhipolku 3, 23500 Uusikaupunki
Uudenkaupungin S.Työttömät ry
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JAOSTOT / VALIOKUNNAT/TYÖRYHMÄT 2004 TVY
Nimi:
Puhelin:

Fax:

Gsm:

Sähköposti:

Osoite:

Yhdistys:

044-5653418

sepi@pp.phnet.fi

Rekitie 18, 15540 Villähde

Nastolan Työttömät ry

lea.karjalainen@tvyry.com

Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki TVY ry

pirjoliisajunttila@tyosilta.fi

Runoilijantie 1, 40270 Palokka

TVY:n varapuheenjohtaja:
LEPPÄLÄ SEPPO

Työvaliokunta
KARJALAINEN LEA, puh.joht.
09-77453520 09-77453570 040-5477099
JUNTTILA PIRJO-LIISA
014-635304

014-635299

040-7324476

Jyvässeudun
Työttömät ry

LEPPÄLÄ SEPPO
044-5653418

sepi@pp.phnet.fi

Rekitie 18, 15540 Villähde

Nastolan Työttömät ry

050-5421003

esa.venalainen@kajaani.net

Louhikatu 10 A 14, 87100 Kajaani

Kajaanin työttömien

VENÄLÄINEN ESA
08-6140098

08-6140098

yhdistys ry
VUORINEN JARI
0400-769574

jari@koty.kpnet.com

Isomosalantie 3, 67100 Kokkola

Kokkolan Työttömät ry

09-77453510 09-77453570 040-5477090

ritva.valli@tvyry.com

Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki TVY ry

mattinygren@hotmail.com

Yrjöntie 44, 46800 Anjalankoski

VALLI RITVA, sihteeri

Tiedotusjaosto
NYGREN MATTI, puh.joht.
05-3635113

05-3635113

050-3414166

Anjalankosken
Työttömät ry

KUOPPA-AHO AIMO
09-2711139

09-27942100 040-5194419

jartyot@saunalahti.fi

Valtuustokatu 3, 04400 Järvenpää

Järvenpään Työttömät ry

lea.karjalainen@tvyry.com

Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki TVY ry

KARJALAINEN LEA
09-77453520 09-77453570 040-5477099
SAVOLAINEN ANNELI, Asiantuntijajäsen
040-7072906

anneli.timonen@oppivat.net

Edunvalvontajaosto
KARJALAINEN LEA, puh.joht.
09-77453520 09-77453570 040-5477099

lea.karjalainen@tvyry.com

Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki TVY ry

olavi.nummela@tstry.com

Majoitusmestarink.9C, 20360 Turku

HEINO MAURI
02-2482570

044-0774374

Turun Seudun
Työttömät ry

HEINONEN AHTI
03-3480107

03-3484234

ytry@saunalahti.fi

Asemantie 5 K 8, 33470 Ylöjärvi

Ylöjärven Työttömät ry

044-5653418

sepi@pp.phnet.fi

Rekitie 18, 15540 Villähde

Nastolan Työttömät ry

050-5719643

pktt@saunalahti.fi

Ruottisenahonkatu 35B4, 80710 LehmoKontiolahden Työttömät ry

LEPPÄLÄ SEPPO
VALLIUS LEA
013-312084
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Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry
Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki
puh. 09 – 77 45 35 10, 09-77 45 35 0
fax. 09 – 77 45 35 70
Email: tvy@tvyry.com tai etunimi.sukunimi@tvyry.com
Kotisivut: www.tvyry.com

ILMOITT
AUTUMISL
OMAKE
ILMOITTA
UTUMISLOMAKE
Työttömien K
esä- ja K
ulttuuripäiville ti-t
o1
7.-19.08.2004
KesäKulttuuripäiville
ti-to
17
Paikk
a: Honkiniemen leirik
esk
us, Ähtäri
aikka:
leirikesk
eskus,

Yhdistys:_________________________________________________________
Osoite____________________________________________________________
Puh.___________________sp:_________________________________________
Yhdistyksestä osallistuu yhteensä _____naista _____miestä_____pariskuntaa _____lasta
Näistä ohjelman suorittajia ____________________henkilöä (Nimet voi ilmoittaa eri liitteellä)
Ohjelma-aihe:
Näyttelyyn tuotavat työt:

Majoitus päärakennuksessa täysihoidolla ______________hlöä hinta 70 euroa/hlö
Majoitus 6-8 h mökeissä täysihoidolla ____________ hlöä, hinta 55 euroa/hlö

________________________ __/__2004

__________________________________
allekirjoitus
Palautetaan TVY:n toimistoon viimeistään heinäkuun loppuun mennessä !

Huom! Päivien osallistumismaksu maksettava 5.08.2004 mennessä TVY ry:n tilille SAMPO
800012-70038947. Ellei maksua ole tullut eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu.
Huom! Erillistä pankkisiirtoa ei lähetetä. Viesti Kesäpäivät ja henkilömäärä.
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LEIKKAA TÄSTÄ

Majoituspaikkoja on 100 ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

LEIKKAA TÄSTÄ
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RUOTSISSA VALLITSEE YLEISESTI KÄSIT
AN EUROVAALEISSA.

ÄÄ – EI AINAKA
ETTÄ SUOMALAINEN EI OSAA EDES ÄÄNEST
järjestö LO on haastanut Suomen SAK:n
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Tästä syystä
rosentin saavuttanut maa voittaa.
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n
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Suomi-RuotsiON.
SIKIN VUOKSI JA SAMALLA SUOMI VOITTO
ÄÄNESTÄ EUROVAALEISSA IHAN OMAN ETU
vain asiallisesti täytetyt
Uurnilla tavataan. Ja muistathan, että
huomioon.
äänestysliput otetaan näissä kisoissa

EUROPARLAMENTTIVAALIT 13.6.2004

ENNAKKOÄÄNESTYS 2. - 8.6.2004

