Mietteitä ja muutoksia
Työmar
kkinatukiuudistus
yömarkkinatukiuudistus
Jo heti ensi tammikuun lopussa ministeriöiden työryhmät tulevat antamaan esitykset
työmarkkinatuen uudistuksesta, ja tietojen
mukaan uudistus nuijitaan Arkadianmäellä
jo ennen kesäloman alkua. Miten työmarkkinatuen kehittäminen tapahtuu niin, että sen
taloudelliset vaikutukset ovat kunnille neutraalit, ja myös siten, että kunnat oikeasti ottavat vastuun lain toteuttamisesta?
Mikäli lakiin ei tule kunnille korvamerkittyä rahaa uudistuksen toteuttamiseksi, pelko on, että toteuttamiselle käy kunnissa samoin kuin kuntouttavan työtoiminnan kohdalla. Ministeri Filatov on rauhoitellut kansalaisia sanomalla, että muutoksilla ei ole
tarkoitus kokonaisuutena muuttaa valtion ja
kuntien välistä rahoitusta.
Miten työmarkkinatukea voitaisiin muuttaa aktiivisemmaksi? Uusien työttömyysjaksojen alkaminen on täysin mahdollista
katkaista ennen kuin aloitekyky ja työtaito
karkaa käsistä, mutta tämä meidän kova ydin,
miten sen kanssa käy?
Uskon, että mikäli työstä maksetaan normaali palkka, kieltäytyjiä saa laskea sormin.
Mutta mistä se työ tälle väelle? Useimmilla
pitkäaikaistyöttömillä on alhainen koulutustaso, joillakin todella pitkä aika siitä kun ovat
viimeksi olleet työssä, ja koulutus — jos sitä on ollut — on jo vanhentunut.
Pitkäaikaistyöttömien joukossa on yli
14 800 ihmistä, joiden työttömyys on kestänyt jo yli 8 vuotta. Yli 6 vuotta työttömänä on ollut 34 000 ihmistä, ja 2 vuotta
työttömä-nä olleita on 84 000. Tästä porukasta suurin osa on 35–50-vuotiaita, ja heillä on vielä kaiken lisäksi heikko koulutus ja
hyvin vähäinen työhistoria.
Mitä pitäisi tehdä? Olemme kaikki sitä
mieltä, että ihmisille pitää luoda mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan työtätekevinä
kansalaisina, mutta mikä on yhtälö, missä ja
mikä se on? Ketään ei saisi jättää työttömyyden kanssa yksin.
Valitettavasti me tiedämme, että vain harvat työllistyvät oikeasti, ja lopuille jää vaihtoehdoksi yhdistelmätuki tai muu toimenpide työmarkkinatuella.

Vaiht
oeht
oja tuen k
ehittäaihtoeht
oehtoja
kehittämiselle? Mikä oikeasti
korottaa tuloja?
Vaatimuksemme työmarkkinatuen korottamiseksi 31,50 euroon vaikuttaa tulotasoon
niillä, jotka ovat työmarkkinatuella toimenpiteissä, mutta eivät saa toimeentulotukea.
No, vähänhän sellaisia on, mutta se korottasi
myös yhdistelmätukea, mikä olisi avuksi jo
isolle joukolle, paitsi että se leikkaisi tietysti asumistukea ja mahdollista toimeentulo-
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tukea. Entäpä ylläpitokorvauksen korotus?
Se kohdistuisi niihin, jotka ovat työmarkkinatuella toimenpiteissä; näiden tulotasoa
ei ylläpitokorvauksen korotus alentaisi, vaikka he saisivat toimeentulotukea, sillä se ei
sitä leikkaa.
Entäpä suojaosuuden saaminen työmarkkinatukipohjaisiin palkkoihin ja toimenpiteisiin? Suojaosuus mahdollistaisi päivän tai
parin työt ilman, että työmarkkinatukeen tulisi sovittelua. Eli esimerkiksi 300 euroa kuukaudessa. Sitä Ihmisoikeuspäivien yksi kanava esitti, ja sekin tuntuu hyvältä. Entäpä
työseteli? Saisit työnantajalle mukaan työmarkkinatuen ja ylläpitokorvauksen suuruisen setelin palkkaasi varten saadessasi työtä.

Yhteispalvelupisteet,
työvoiman palvelukeskukset

Pitkäaikaistyöttömien
armahdus

Omatoimisuusavustus

Ensi vuoden toukokuussa armahdetaan eläkkeelle ensimmäiset noin 3900 yhteiskuntamme rakennemuutoksen uhria, jotka ovat syntyneet 1941–1947 ja joiden työttömyys on
jatkunut vuodesta 1992. Heidän ei siis enää
tarvitse kirjoittaa joka kuukausi 7 päivänä
viikossa, 52 viikkoa vuodessa työtön, työtön, työtön…
TVY ry:n lausunnossa lakiin lokakuun
lopussa ihmeteltiin mm. sitä, miksi laki
rajattiin vuosina -41–47 syntyneisiin. Olisimme odottaneet, että laki olisi koskenut
ennen vuotta -49 syntyneitä, siis samaa ikäryhmää, jolla on oikeus työttömyyseläkkeeseen. Silloin armahdus olisi koskenut jo ehkä
40 000 ihmistä.
Toinen asia tietysti sitten on se, millainen työhistoria sieltä ennen vuotta -92 löytyy, mikä on työeläkkeen määrä. Tiedän, että
joukossa on myös todella pitkän työhistoria
omaavia ihmisiä. Mutta ollaan tyytyväisiä
tähänkin; toivoimme lausunnossa, että armahdukset jatkuvat myös tulevina vuosina.
Laki tulee voimaan 1.5.2005.
Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella on tehty haastattelututkimus. Tutkimuksen kohteena on ollut 800 työtöntä.
Kela on julkaissut tutkimuksesta kirjan ”Laman varjo ja nousun huuma”. Siinä todetaan,
että useammalla kuin joka kolmannella yli
55-vuotiaalla on jokin vakavaksi luokiteltava
sairaus.
Uuden lain perusteluissa todetaan, että ELMA-selvityksiin tullaan
satsaamaan ensi vuonna
ja sitä seuraavana vuonna: 5000 ELMA-selvitystä tehdään ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille.

Vuosien ajan olemme vaatineet työttömien
kokonaisvaltaista asiakaslähtöistä palvelua
viranomaisissa. Olemme vaatineet terveystarkastuksia työttömille, olemme vaatineet
yhden luukun periaatetta ja oikeutta päästä
työkyvyttömyyseläkkeelle. Nyt odotan, että pitkäaikaistyöttömien eläkkeelle pääsyä
helpotetaan työhistorian pituuden mukaan
— vähän pehmennystä. Odotan itse todella
paljon tästä uudesta palvelumallista.
Toivottavasti palvelukeskuksissa on sitten se asiakaslähtöinen palvelualtis henkilökunta ja tarpeeksi resursseja.

Kerrankin on jotakin saatu aikaan omatoimisuusavustuksen rintamalla: TVY ry on
elo-syyskuun aikana tehnyt työntekijäselvityksen yhdistysten työntekijöistä
vuonna 2003. Olen ollut selvityksestä ihan
pyörryksissä. Meillä on yli 4000 ihmistä
työmarkkinatukipohjaisissa toimenpiteissä,
ja pelkällä työmarkkinatuella tai ylläpitokorvauksella yli 1000. Aivan uskomatonta! Toisaalla lehdessä siitä enemmän.
Esittelin työntekijäselvityksemme syyskuun lopulla eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnalle hallituksen työelämäselonteon yhteydessä. Valiokunta on yksimielisesti esittänyt valtiovarainvaliokunnalle
omatoimisuusavustuksen kaksinkertaistamista aivan kuten me sen esitimmekin.
Nyt sitten vain jännityksellä odottamaan,
meneekö se valtiovarainvaliokunnassa läpi,
ja mitä sitten ellei mene. Useilla paikkakunnilla toimintamme on edelleen vaakalaudalla
kuntien lopettaessa tukensa.

Toimintamme
vaikuttavuus
Nyt olemme selvittämässä, mitä meillä työsuhteessa yhdistelmätuella olleille työntekijöille on tapahtunut. Selvitämme vuosia
1998–2000, silloin meillä oli työhallinnon
projekti työnimenä Yhdistys työnantajana.
Ensimmäinen yhteenveto on tehty, mutta
projektia jatketaan. Toisaalla lehdessä tästäkin yhteenveto; haluan näyttää meidän toimintamme vaikuttavuuden ministeriön virkamiehille ja kansanedustajille. Teette koko
kenttäväki todella upeaa työtä! Ihmiset poluttuvat ihan oikeisiin töihin. Sata pistettä
joka yhdistykselle!
Marraskuun 1. päivänä 2004
puheenjohtajanne
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Arvostettu ihminen voi hyvin
Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Kun ihmiset oppisivat elämään tämän viisauden mukaan, kaikilla
olisi hyvä olla ja jokainen saisi arvoisensa kohtelun. Ihminen on kokonaisuus, johon kuuluu kehon ja
mielen hyvinvointi. Tällaisiin asioihin kiinnitettiin huomiota Hirvirannassa pidetyillä ihmisarvopäivillä, jonne
kerääntyi väkeä maakunnasta ja kauempaakin.

K

ontiolahden Työttömien yhdistys ja
seurakunnan diakoniatyö järjestävinä tahoina olivat tehneet mahtavan talkootyön. Ainakin tämän päivän aikana Hirvirantaan kokoontuneet noin 150 työtöntä tai työttömien yhdistyksessä toimivaa sai ihmisarvoista kohtelua: mieltä ja kehoa hellittiin kaikin puolin. Oli ihmisen henkiseen hyvinvointiin liittyviä luentoja, ryhmätyöskentelyä, yhteislaulutuokioita. Kehoa ravittiin hyvällä ruoalla ja kahvituokioilla. Suorittivatpa diakoniatyön palkkaamat hierojat kevyen hartiahieronnan tilaisuuteen osallistuneille.
Kontiolahden luonnon kauneutta tehtiin
tunnetuksi Matti Pihlatien diaesityksen
avulla. Pirttivaaran Pelimanneista koostuva
Joen Sottiisi musisoi ja Nardus-kuoro evästi
päivään heti aamusta.
Ihmisarvo on loukkaamaton. Sitä on kunnioitettava. Tätä teemaa käsiteltiin päivän
aikana teologin, lääkärin, sosiaaliasiamiehen,
työvoimaviranomaisen, tutkijan sekä osal-

listujien itsensä, jotka useimmiten olivat
työttömiä tai heidän yhdistyksensä edustajia, näkökulmasta.
Kuten Kontiolahden Työttömien toiminnanohjaaja Hilkka Pitkäsen puheenvuorosta kävi ilmi, myös tilaisuus osoitti, kuinka
työttömillä on kokemusta, näkemystä, taitoja, voimavaroja ym. usein paljon enemmän kuin vuosikymmenet samassa työpaikassa olleella.
Hilkka Pitkänen kertoi käyneensä läpi
vaikean taipaleen. Hän opiskeli usean ammatin tehden niissä jokaisessa pitkähkön
työrupeaman. 12 vuotta sitten työttömäksi
jäätyään hän otti sen haasteena vastaan.
-Tämä on ollut minun elämänkouluni, ihmissuhdekouluni, itseni kehittämisen ja kasvamisen aikaa, joka jatkuu edelleen, Pitkänen totesi.
Työttömät törmäävät usein eriarvoisuuteen, jopa arvottomuuteen.
-Työpaikoilla annetaan ymmärtää, että
työttömyys on meidän syymme. Että olem-

me työtä vieroksuvia ja saamme ilmaista rahaa. Myös virastoissa saattaa saada väärää
tietoa ja epäselviä ohjeita.

Rakasta lähimmäistäsi
Lääninrovasti Teuvo Mononen totesi jokaisen olevan syntymässä ja kuolemassa samalla lähtöviivalla. Nykyaikana itsekkyys
tuntuu vahvana ja panee pohtimaan, tarvitaanko kriisi, ennenkuin ihminen taas muistaa lähimmäisenrakkauden.
Ylilääkäri Pekka Ropponen painotti samaa asiaa, lähimmäisenrakkauden merkitystä. Ihminen voi hyvin, jos häntä arvostetaan.
Ihmisarvoonsa voi myös itse vaikuttaa. Passiivinen elämänasenne on huono itsensä arvostamisen kannalta. ”Rakasta lähimmäistäsi
niinkuin itseäsi”. Itsensä rakastaminen ei ole
aina niin helppoa. Jos ihmisellä ei ole kehittynyttä kykyä rakastaa itseään, hän on riippuvainen ulkoapäin tulevasta tuesta. Hän ei
osaa olla yksin, vaan ajautuu tolkuttomiin
ihmissuhteisiin, käyttää alkoholia tai muuten tuhoaa itseään. Jos ihminen osaa olla
yksinkin, hänen mielenterveytensä on hyvällä mallilla.
-Kun mieli on väsynyt, rasita ruumista.
Kun ruumis on väsynyt, rasita mieltä!
Ryhmätyöskentelyssä nostettiin esille
itsetunnon tärkeys. Oikeus olla oma itsensä
korostui jokaisessa ryhmässä.
Ihmisarvopäivät järjestettiin nyt kolmannen kerran Pohjois-Karjalassa. Ensimmäiset
olivat Juuassa ja toiset Kiteellä.
Raija Nevalainen

Helena Romppanen (kuvassa) ja Eila Karvonen hieroivat kaikkien ihmisarvoseminaariin osallistuneiden hartiat. Hierottavana Kalevi Väkeväinen
Kiteeltä.
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Kahdeksan raskasta – mutta
mukavaa – vuorokautta Siuntiossa
Osallistuin Siuntion Kuntoutumiskeskuksessa järjestetylle ”Tsemppiä eteenpäin 2004” -kurssille. Vaikka
kurssin aikana liikuimme paljon, myös keskustelimme, rentouduimme, ja meillä oli riittävästi omaa aikaa
käytettävissämme.

H

ain viime vuoden viimeiselle
”Tsemppiä eteenpäin 2003” -kurssille ja sain kieltävän päätöksen.
Viime vuodenvaihteen aikoihin, jolloin voimat alkoivat tuntua olevan vähissä, Siuntiosta tuli miellyttävä yllätys. Meitä aikaisemmin kielteisen päätöksen saaneita kutsuttiin
tämän vuoden ensimmäiselle kurssille. Niinpä lähdin aikaisin aamulla tammikuun 19.
päivänä junalla kohden Helsinkiä, josta bussilla Siuntion kylpylään.
Ensimmäinen päivä kului lähinnä taloon
tutustumiseen, syömiseen sekä saunomiseen
ja uimiseen.
Seuraava päivä alkoi ryhmänohjaajien
tunneilla Suvipirtti-nimisessä rakennuksessa. Tutustuimme toisiimme ja kerroimme itsestämme. Näitä ryhmänohjaajan (-ohjaajien) tunteja oli kaikkiaan neljänä päivänä.
Muutoin ryhmämme ohjelma koostui kuntosali-ohjauksesta, vesijumpasta, sauvakävelystä, kelkkailusta, venyttelystä, rentoutumisesta. Oman ryhmän ohjelman lisäksi oli
mahdollisuus osallistua kaikille yhteiseen
toimintaan sekä tietysti toimia oman halunsa mukaan; valinnanmahdollisuuksia oli.
Nuorin meistä käytti paljon kuntosalia sekä
kävi lenkillä. Kovan pakkasen takia kävelytesti siirrettiin toukokuun alun seurantajaksolle.
Muutamat harrastivat liikuntaa vielä

Hauskaa oli — niin kuin kuvasta näkyy
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Ohjaajamme Riitta ja TTuija
uija
tanssilattiallakin myöhään yöhön. Olivat kovakuntoista joukkoa!
Vaikka kurssi oli mukava, tuntui toisaalta hyvältä lähteä lauantaina puolilta päivin
kohden Ylöjärveä.
Kurssin seurantajakso alkoi heti vapun
jälkeen toukokuun toisena päivänä. Seuraava päivä aloitettiin tuttuun tapaan ryhmänohjaajien tunneilla. Kerroimme kuulumiset
ja huomasimme kahden kurssilaisen puuttuvan. Yksi oli ilmoittanut sairastuneensa, toisesta ei ollut mitään tietoa. Lounaan jälkeen

oli vuorossa talvella tekemättä jäänyt kävelytesti. Minua hirvitti vähän, miten testi menee, olihan vapusta vasta vajaa pari päivää.
Testi meni kuitenkin paremmin kuin uskalsin
odottaa.
Sää oli aluksi lähes helteinen, mutta myöhemmin alkoi sade. Sateen alkaessa ulkoliikunta oli kuitenkin jo tuon päivän osalta ohi.
Ohjelmassa oli taas mm. sauvakävelyä ja vesijumppaa. Onneksi sade lakkasi niin, että
voimme tehdä kävelyretken Siuntion kirkkoon sekä sen lähellä olevalle linnavuorelle.
Viimeisenä päivänä teimme vielä
melko pitkän ja helteisen sauvakävelyretken maanantaina aloittaneiden uusien kurssilaisten kanssa. Keskiviikkona kello 13 aikaan
lähdimme kotia kohden.
Puitteet olivat hyvät; huoneet
olivat siistit, ruoka oli hyvää ja monipuolista. Joka aterialla oli paljon vaihtoehtoja.
Tänä vuonna suunnitelmissa on
vielä yksi kurssi ajalla 30.8.–4.9.,
jolle pitää hakea 30.7. mennessä.
Kurssi on tarkoitettu lähinnä nuorille työttömille, mutta muidenkin
kannattaa lähettää hakemus. Jos ei
satu pääsemään juuri tälle kurssille, voi olla yhtä hyvä tuuri kuin
minulla, että pääsee jollekin toiselle kurssille.
Ei sentään aivan rapakuntoinen
Ahti Heinonen Ylöjärveltä
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Työsilta ry:n työnhakutempaisupäivä ja
syntymäpäiväjuhlat Jyväskylässä 14.5.2004

T

yönhakutempaisupäivän päämääränä
oli sekä aktivoida työtä hakevia että
tiedottaa yhdistyksen kymmenen
vuotta jatkuneesta työnvälitystoiminnasta
Jyväskylän seudulla. Työn saaminen vaatii
joskus tempaisua ja irtiottoa entisestä, jotta
työnhaussa onnistuu. Työsilta ry välittää
maksuttomasti työntekijöitä sekä kansalaisjärjestöille että pk-yrityksille eikä peri myöskään työnhakijoilta maksuja työnvälitys- ja
neuvontapalveluistaan. Uutena palveluna on
tämän vuoden alusta tullut vapaaehtoistyöntekijöiden ja -toimijoiden välitys. Tapahtumaan osallistui 25 henkilöä, joista osa ei ollut aikaisemmin käyttänyt Työsilta ry:n
palveluja.
Työnhakupajassa oli osallistujilla mahdollisuus henkilökohtaiseen opastukseen
työnhakuasiakirjojen tekemisessä, ja he saivat halutessaan toiminnanohjaajan ottaman
digitaalisen valokuvan työpaikkahakemustaan varten talletettuna tietokonelevykkeelle
tai CD:lle. Työnhaun vauhdittamiseksi oli
Kumppanuustalon Verkko-koulutustilassa
nähtävillä erilaisia työhakemuksia. Päivän
avasi Työsilta ry:n puheenjohtaja Pirjo-Liisa Junttila. Alussa osallistujat syventyivät
TV-ohjelman kuvanauhoitukseen työnhausta, sitten Tommi Tervakangas Jyväskylän
työvoimatoimistosta esitteli työllistämis- ja
yhdistelmätukia. Human Resource Manager
Marjo Matsinen Samstock Oy:stä Jyväskylästä kertoi soveltuvuusarvioinnista työnantajan näkökulmasta. Esitys herätti kiinnostunutta keskustelua siitä, mitä kaikkea
soveltuvuusarvioinneilla mitataan ja mitä

Kaija Haapasaaren esitys oppisopimuskoulutuksesta
koulutusta ja kokemusta vaaditaan työntekijöiden valinnassa käytettäviltä soveltuvuusarvioijilta.
Yhtenä työllistymisen mahdollisuutena
on solmia oppisopimussuhde työnantajaan.
Kaija Haapasaari Jyväskylän Ammattiopiston Oppisopimuskeskuksesta kertoi oppisopimuskoulutustarjonnasta. Työpaikan
saanti on koko ajan vaikeutumassa, kun avoimesta työpaikasta saattaa kilvoitella yli sata
työnhakijaa nykyisin Suomessa. Yhtenä keinona päästä työhön on hyödyntää rekrytoivan yrityksen tarjoamia työllistämispalveluita. Sitä esiteltiin työvoimaa välittävän
yrityksen näkökulmasta. Adecco Oy:n Jyväskylän yksikön päällikkö Tea Heinola

kertoi nykyajan työnhaun vaatimuksista ja
miten Adecco Oy toimii välittäen työntekijöitä eri toimialoille.
Työsilta ry tarjosi tapahtuman jälkeen
syntymäpäiväkahvit täytekakun kera. Työnhakutempauspäivä todettiin tarpeelliseksi ja
ajankohtaiseksi, ja sille toivottiin jatkoa.
Työsilta ry järjestää seuraavan Työnhakutempauspäivän Jyväskylässä Kumppanuustalolla 5.11.2004, jolloin huomion kohteena
on yritysten rekrytointitoiminta ja työnhakijoiden oikeudet.

Toiminnanohjaaja Pertti Salonen
Työsilta ry

Työnhak
ut
em
pauksen osallis
tujia
yönhakut
utem
empauksen
osallistujia

6

KARENSSISANOMAT 2/2004

Työttömyys on muutakin
kuin edunvalvontaa
Pohjois-Karjalan työttömien järjestöt olivat saaneet idean haastaa TVY:n hallituksen porukat Karelia-soutuun. Karelia-soudulla on monivuotinen historia Karjalan kulttuuritarjonnassa. Soututapahtuma kestää
viikon ajan. Soudettavaa matkaa kertyy monta sataa kilometriä. Soutajien päivämatka on noin neljäkymmentä kilometriä.

O

timme haasteen vastaan: Valliuksen Lea, Venäläisen Esa ja Järvenpään Helvi olimme mukana
soutamassa Haapaveden, Enon, Joensuun,
Kontiolahden ja Uimaharjun ihmisten kanssa.
Haastetta vastaanottaessani ja matkalle
lupautuessani en tiennyt soututapahtumasta
mitään. Oli vatsassa perhosia, miten jaksan
soutaa 38 km. En ollut koskaan edes ollut
kirkkoveneessä. Mitä varustuksia pitää olla
mukana? Puutuuko pylly? Kestääkö kädet?
Ajattelin omaa kuntoani, koska en ole ruumiillisen työn tekijä — jaksanko?
Otin loman kannalta koko reissun. Maanantaiaamuna lähtiessämme matkalle Haapavedeltä olimme innoissamme. Lea Vallius
oli kutsunut meidät kotiinsa vieraiksi. Ajelimme pitkin kaunista Suomea rauhallisesti
ja kävimme Lieksassa Vaskiviikoilla ja tapaamassa entistä tuttuamme Kotilaisen
Maijaa matkalla. Nautimme näkemistämme
Karjalan maisemista ja Suomen suvesta.
Tiistaina aamulla ajoimme Haapalahteen
soutupaikalle. Vene oli lainattu KTV:ltä,
omassa oli ongelmia. Ihmisiä oli paljon
erivärisissä asuissaan, kirkkoveneitä rannassa
yli neljäkymmentä. Oli oikea markkinatunnelma. Tasan kymmeneltä saimme lähteä
soutamaan; kolmestatoista soutajasta jokaiselle löytyi paikka veneestä. Olimme heti
tuttuja keskenämme, ja huumori hersyi. Esa

Laiskanrannassa. Voimaa oli ja tunnelmaa.
oli kippari ja löi tahtia: souda, yks, kaks, veto, veto!
Ensimmäiset vedot — vieläkin naurattaa
— olivat ”huh-huh, kolin kolin”. Oppii sitä:
loppumatkalla tahti oli oikea jo minullakin.
En ollut ennen soutanut yhdessä. En osannut suhteuttaa edes vesikilometrejä; selkä
menosuuntaan en tiennyt missä mennään,
mihin mennään, miten kauan, mutta kymmenen kilometriä meni kuin vilahduksessa.
Oli kahvin paikka; tytöt ja pojat olivat pan-

Matkantekoa. Lea Vallius käytteli johtoairoa koko matkan.
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nuineen meitä vastassa, vaikka viimeisiä oltiin. Se olikin hyvä juttu, että olimme viimeisiä: saimme kiitosta hyvin käyttäytyvästä venekunnasta ja saimme siten lähteä
uudelle etapille ekana. Mutta Enon rantaan
tultaessa olimme taas viimeisiä. Meillä oli
niin raskas vene joka kynti, mutta työttömillähän ei ole kiire, lohduteltiin mielessämme. Taas olivat tytöt tuoneet ruokaa rantaan, ja palvelu pelasi hyvin. Viimeiselle etapille lähdettiin tyytyväisinä mahat täynnä.
Edessä oli erilaisia salmia ja koskipaikkoja
sekä aivan mahtava kokemus, Kaltion voimalaitoksen sulut. Kaikki venekunnat olivat
samassa sulussa yhtäaikaa, ja vesi laskettiin. Mikä huikaiseva kokemus!
Sitten vissiin alkoi loppukiri, kiireisimmät menivät menojaan, me taas saavuttiin
Jakokoskelle hännänhuippuina kellon käydessä kuutta. Jakokoskella rantaan noustessa kastuivat jalat ekan kerran. Totesin: ei ollut rakkoja käsissä, pylly ei puutunut, kyllä
minä olin hyvä. Raavailla miehillä oli rakkoja
ja kramppeja käsissä; Leallakin oli rakko
jalkapohjassa. Koko kesäinen päivä oli soutajille kaiken puolin hyvä, ei paistanut, ei satanut, ei palellut... mutta Lea jatkoi vielä seuraavanakin päivänä soutamista, ja vettä satoi…
Ensi vuonna lähdetään kaikki uudestaan!
Kiitos kaikille.
Helvi Järvenpää Haapavedeltä
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Työttömien Valtakunnalliset Kesäpäivät
17.–19.08.2004 Honkiniemi, Ähtäri

T

yöttömien valtakunnalliset Kesä- ja
kulttuuripäivät järjestettiin 8. kerran.
Tänä vuonna paikkana oli Seinäjoen
seurakunnan leirikeskus Honkiniemi kauniilla paikalla Ähtärinjärven rannalla.
Päivien aikana oli mahdollisuus tutustua
toisiinsa, laulaa, opetella huovuttamaan, nauttia luonnosta, uimisesta ja hyvästä ruoasta
sekä tietysti ottaa osaa erilaisiin leikkimielisiin kilpailuihin.

Yksi päivä käytettiin Ähtärin eläinpuistossa käyntiin ja Ähtärin Seudun Työttömät ry:hyn tutustumiseen.
Yhteiseen illanviettoon kuopiolaiset olivat valmistaneet näytelmän kouluoloista,
johon mukaan pääsi näyttelemään myös
päivien osanottajia, sekä sketsin Kullervosta.
Salosen Teuvo Ylöjärvelta veti tietokilpailun.

Ylöjärven Työttömät ry:n edustajat toivat näyttelyyn yhdistyksessä tehtyjä käsitöitä, mm. puusta valmistettuja esineitä, ja
Meri-Vuosaaren Työttömät ry:ltä oli esillä
kauniita tiffany-lasitöitä.
Paikka oli kaunis, ilma suosi, ja osanottajilta tuli hyvää palautetta päivistä.
Päiville osallistui yhteensä n. 88 työttömien yhdistysten edustajaa.

Kilpailujen tulokse
VY
:n k
o tisivuilta (www
.tvyr
tuloksett löytyvät TTVY
VY:n
ko
(www.tvyr
.tvyryy.com).

1 . Osanottajajoukkoa
2 . ”Katso, äiti, ilman käsiä!”
3 . Viestihiihto nurmikolla.
Lähdössä Kirsi Saunamäki Kurikasta, vuoroa
odo
ttaa Juhani TTanski
anski K
uopios
ta
odottaa
Kuopios
uopiosta
4 . Petanque-kisa.
Heittämässä Ella Puurtinen Kauhavalta
5 . Hu
ovutuskurssin satoa
Huovutuskurssin
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Työttömien edunvalvontapäivä
eduskuntatalolla ke 15.09.2004

T

yöttömien edunvalvontapäivä aloitettiin yhteisellä tapahtumalla pihamaalla, jossa työttömät saivat esittää mielipiteitään ja terveisiään kansanedustajille. Kansanedustajat kävivät tapaamassa
työttömiä ja keskustelemassa heidän kanssaan.
Järvenpään Työttömät ry toi paikalle
hernekeittotykin ja HeTy ry kahvia, joten
vatsantäytettäkin oli tarjolla.

Seminaari auditoriossa
Perustulo vai
työllistymistakuu?
Aiheesta alusti valtiotieteen tohtori Jan
Otto Andersson.
Helsingin Työttömät HeTy ry:n toiminnanjohtaja Markku J. Kekäläinen esitteli
työllistymistakuumallin.
Perustuloon ja työllistymistakuumalliin
puheenvuoron käyttivät:
* Tiilikainen Kimmo, kesk, Työelämäja tasa-arvovaliokunnan jäsen
* Gustafsson Jukka, sd, Työelämä- ja tasaarvovaliokunnan puheenjohtaja
* Holmlund Anne, kok, Työelämä- ja tasaarvovaliokunnan varapuheenjohtaja

Seminaarin osanottajia eduskunnan auditoriossa.

* Mustajärvi Markus, vas, Työelämä- ja
tasa-arvovaliokunnan jäsen
* Pulliainen Erkki, vihr, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
* Löv Pehr, r, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen
* Rauhala Leena, kd, Työelämä- ja tasaarvovaliokunnan jäsen
* Soini Timo, ps, kansanedustaja
* Tanski Juhani, Kuopion Seudun
Omatoimiset Työnhakijat ry
* Johansson Matti, Työriihi ry
* Salminen Päivi, Turun Seudun Työttömät ry

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi TVY ry:n
puheenjohtaja Lea Karjalainen.

Vas. Erkki Pulliainen, Pehr Löv, Markus Mustajärvi, Lea
Karjalainen, Jaana Ylä-Mononen, Anne Holmlund, Leena Rauhala ja Jukka Gustafsson.
Työttömien edunvalvontapäivä eduskuntatalolla ke 15.09.2004

Työllistämistak
uu
yöllistämistakuu

- ei katteettomia lupauksia
Markku J. Kekäläinen

1. Työtön saa lopputilin
Työnantaja on velvollinen kustannuksellaan
järjestämään työttömäksi jäävälle tukitoimia
työsuhteen päättymisestä johtuvasta kriisistä selviytymiseksi.
Uudelleenkoulutus on työnantajan velvoite.
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2. Työtön menee työvoimatoimistoon
Työttömän työtaitojen arviointikeskustelu
käydään kuukauden sisällä työsuhteen päättymisestä. Jos hänen työsuhteensa päättymisen syy johtuu työelämään tulleista muutoksista aloitetaan välittömästi työllistymissuunnitelman laatiminen.

3. Jos henkilö ei työllisty kuudessa kuukaudessa, aloitetaan henkilökohtaisen
työllistymissuunnitelman teko
Työllistymissuunnitelmassa henkilön oma
tahto on keskeinen suunnan määrääjä. Viranomaisten tehtävä on olla ensisijaisesti
tukena ja työttömän ohjaajana.
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Työttömien edunvalvontapäivä eduskuntatalolla ke 15.09.2004

Perustulosta turvallisuutta

S

eminaarin otsikkokysymykseen, “Perustulo vaiko työllistämistakuu?”,
vastaan: perustulo.
Keskustelua perustulosta sekoittaa erityisesti kaksi asiaa.
Toisaalta eri tahot voivat tarkoittaa
termillä hyvin eri asioita. Tämä tuli taannoin ilmi, kun Turun Seudun Työttömät järjesti laivaseminaarin, jossa eri puolueita edustavilta päättäjiltä kysyttiin kantaa mm.
kansalaispalkkaan. Se perustulo, jota itse
pitkän empimisen jälkeen varauksetta kannatan, on yleinen, henkilökohtainen, vailla
tarveharkintaisuutta ja vastikkeeton. Siis jokaiselle Suomen kansalaiselle tuleva.
Toisaalta perustulohaaveet helposti tulkitaan pyrkimykseksi ensisijaisesti kohottaa heikoimmin ansaitsevien tulotasoa. Itse kunnon vasemmistolaisena haluaisin ilman muuta kaventaa tuloeroja ja parantaa pitkäaikaistyöttömien toimeentuloa,
mutta kannattaessani perustuloa odotan siltä ensisijaisesti muita etuja.
Ensinnäkin haluaisin, että olisi olemassa tulo, joka takuuvarmasti ropsahtaisi
pankkitilille samaan aikaan joka kuukausi ja toisi turvallisuutta. Kuin lapsilisä; lapsilisä on omien pätkätyövuosieni aikana ollut ainoa tulo, jonka saapumiseen tilille
tiettynä aikana olen voinut sataprosenttisesti
luottaa.
Sen sijaan eri tukina tuleva raha usein jaksottuu epäsäännöllisesti. Stakesin tutkija
Antti Parpo, joka luennoi Turun Seudun
Työttömissä maanantaina, käytti ilmiöstä
nimeä ”byrokratialoukku”. Puuttumatta tässä
esim. Turun toimeentulotukiongelmiin totean vain, että ansiosidonnaisen tai sovitellun
päivärahan maksua on vuosien mittaan voinut joutua odottamaan jopa lähes puoli vuotta. Kukapa meistä tahallaan lähettäisi puutteellisen hakemuksen, mutta mahdotonta on
ollut ennakoida esim. kuinka monen viikon
jaksoissa milloinkin olisi hakemus pitänyt
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laatia ja palkkatodistus pyytää.
Oman lisänsä ovat tuoneet virkailijoiden
tekemät virheet. Itse olen saanut kassaltani
mm. maksuilmoituksen, jossa olivat väärin
jakson alkamispäivä, loppumispäivä, lasten
määrä ja päivärahan suuruus. Kerran tuli työvoimatoimistolta kylmä ilmoitus, että työnhakuni muka oli uusimatta. ”Tähän lausuntoon ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla”, todettiin vielä isoin kirjaimin. No,
mitäpä tuota muistelemaan, kirje ei ollut sadismia vaan pelkkä inhimillinen virhe.
Karhusen Ismo Turun Seudun Työttömistä on oppinut syömään vain joka toinen
päivä, mutta ainakaan lapsilta emme voi sellaista vaatia, ja kuukausia ei selviä syömättä
aikuinenkaan. Siksi kannatan perustuloa.
Toiseksi: Mikäli meillä olisi voimassa
perustulo, moni kulutusoravanpyörästä
irrottautunut vaihtoehtoeläjä voisi sen
turvin jättää toivottoman työpaikoista
taistelemisen muille ja paneutua tyytyväisenä tuottamaan esim. jotain käsityötuotetta, taidetta tai oman pientilan satoa,
josta saisi hieman lisätuloa. Siksikin kannatan perustuloa.
Kolmanneksi: Elämänhallinta on arvokas asia, ja aikuisen ihmisen elämänhallintaan ilman muuta kuuluu myös se,
että hallitsee oman rahankäyttönsä.

Työttömyysturvajärjestelmä on niin monimutkainen, että sitä ei tunnu kunnolla osaavan kukaan, eivät ainakaan työttömät itse. Näin on hyvin vaikeaa valvoa
etujaan ja laskea tulevien tukiensa määrää. Perustulo ei olisi riittävä ainoaksi tulonsiirroksi, mutta se yksinkertaistaisi järjestelmää huomattavasti ja helpottaisi elämänhallintaa. Siksi kannatan perustuloa.
Neljänneksi vastustan kansalaisten turhaa nöyryyttämistä. Meillä tavallaan on
nytkin jo perustulo, mutta sen saa kokoon
vain, kun on riittävän ”tuenhakukuntoinen”,
tietää kylliksi ja jaksaa nähdä vaivaa kylliksi, kun soittaa kyllin monta puhelua, kiertää
kyllin monella luukulla, täyttää kyllin monta kaavaketta ja alistuu samalla kyllin moneen nöyryytykseen. Työttömyydessä ja rahattomuudessa on jo sietämistä kylliksi ilman näitä nöyryytyksiä. Siksi kannatan
perustuloa.

Päivi Salminen
Kirjoittaja on Varissuon työttömien tuore
toiminnanohjaaja, Turun Seudun Työttömien hallituksen jäsen ja Työ-Länsi ry:n eli Varsinais-Suomen työttömien sihteeri, mutta
tämä puheenvuoro on pidetty yksityishenkilönä.
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Työttömien ttoiminnasta
oiminnasta vvastaa
astaa
vien
astaavien

Työnohjauspäivät Saarijärvellä

Yhdennettoista työnohjauspäivät pidettiin Saarijärven seurakunnan leirikeskuksessa Mellikassa 15–
17.9.200
4. Järjes
tä vvas
as
unt
a, Lapuan hiippak
unt
a ja Saarijär v en työttömät rryy .
.9.2004.
Järjestt elyis
elyistä
astt asi Saarijär v en seurak
seurakunt
unta,
hiippakunt
unta
Tällä kertaa päivien teemana oli ”Kun elämä satuttaa”.

O

sanottajia oli Lapualta, Kokkolasta, Kauhavalta, Teuvalta, Kurikasta,
Lappajärveltä, Kauhajoelta, Jyväskylästä, Kuhmoisista, Pihtiputaalta ja Saarijärveltä. Päivät avasi Saarijärven työttömien rahastonhoitaja Tapio Liimatainen, joka
toivotti porukan tervetulleeksi ja kertoi yhdistyksen historiasta ja tulevaisuudennäkymistä. Kirkkoherra Olavi Vuori toi seurakunnan tervehdyksen päiville.
Saarijärven seurakunnan diakonissan
Tarja Salmisen johdolla tutustuimme toisiimme, ja hän esitteli samalla johdattelijoina
toimineet projektipäällikkö Anne Laimion
Jyväskylän mielenterveysseurasta sekä diakonissa Kaija Luoman Jyväskylän kaupungin seurakunnasta. Jyväskylän mielenterveysseurassa työskentelevä Laimio alusti aiheesta, ja sen jälkeen porukka jakaantui viiteen ryhmään, joissa vetäjinä toimivat Suomenselän Sateenkaari-säätiössä työskentelevät Suvi Lupsakko, Anna-Maija Koskenlahti, Veijo Nisonen, Tarja Salminen
Saarijärven seurakunnasta sekä Lapuan hiippakunnan sihteeri Hilkka Mäkelä.
Työnohjausryhmät työskentelivät kolme
päivää, joiden aikana saimme kuulla monenlaisia kertomuksia elämän satuttavista asioista ja kuinka siitä jaksetaan eteenpäin.
Keskiviikon ohjelmasta vastasi Saarijärven kansalaisopiston orkesteri. Ohjelma oli
hyvin monipuolinen rock ’n’ rollista aina
humppaan asti. Orkesteri sai porukan lattialle pyörähtelemään ja esittämään itsestään
parastansa.

Torstaina teemana oli ”Kun elämä yllättää”, ja elämä monet yllättikin iltapäivällä,
kun lähdettiin laskemaan Riekonkoskea kumiveneellä. Veneen kapteenin Kimmo Karhulan peloteltua suurimman osan laskijoista
maaperällä vain rohkeimmat uskalsivat lähteä haastamaan Riekonkoskea. Torstai-illan
kruunasi juhla-ateria ja tarjoilijapojat.
Perjantaina, päätöspäivänä, tehtiin päivistä yhteenveto, jossa toivottiin päiville jatkoa myös tulevina vuosina erilaisilla teemoilla.
Riihikappelissa pidetyn päätösmessun
jälkeen porukka tutustui Saarijärven seura-

kunnan kirkkoon ja Saarijärven työttömien
toimitilaan, ”Nettikahvilaan”.
Lopuksi haluan kiittää omasta ja yhdistyksen puolesta järjestelyihin osallistuneita
ja erityisesti hiippakuntasihteeri Hilkka
Mäkelää, joka vuodesta toiseen jaksaa kantaa päävastuun järjestelyistä. Suurkiitokset
myös keittiölle maittavista aterioista.
Tavataan sitten ensi vuonna Jyväskylässä.

Tapio ”Jallu” Liimatainen
Saarijärven työttömät ry

Työtä avoimilta markkinoilta
yhdistelmätukityön jälkeen?
Päätimme täällä TVY ry:llä tehdä selvitystä siitä, miten on mennyt tukityön jälkeen. Otimme otannan 100 henkilöä n. 260:sta
TVY ry:n vuosina 1998–2000 yhdistyksiin palkatuista henkilöistä. Tämä siitä syystä, että usein väitetään, että yhdistyksiin
yhdistelmätuella palkatut ihmiset pääsevät heikommin avoimille työmarkkinoille kuin yrityksiin ja kuntiin tukityöllistetyt.
Tutkimus kuitenkin mielestäni osoittaa, että näin ei suinkaan ole. Oheinen kaavio näyttää vastanneiden tämänhetkisen
tilanteen. Vastausprosentti on 50.
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Pilkettä Tilketorille

K

oillis-Helsingin Työttömät KO-TY
ry syntyi Helsingin Malmilla seitsemän vuotta sitten itämaisen tanssin harrastajien toimesta. Niinpä kaikenlainen tanssi ja muukin liikunta ovat olleet viikko-ohjelmassamme alusta alkaen. Kun aloin
vetää työttömille tanssitunteja (1996 tammikuussa), oli menossa oikein itämaisen tanssin buumi. En voinut ottaa läheskään kaikkia pyrkijöitä mukaan, vaikka pidin silloin 3
tuntia viikossa. Välillä oli hiukan hiljaisempaa, niin että riitti yksi tunti. Tänä syksynä
oli taas tarvetta siirtyä kolmen tunnin viikkoon.
Jatkoryhmästä muodostunut tanssiryhmä ”Napakat” on esiintynyt useissa tapahtumissa ympäri kaupunkia. Toimipisteemme
oli yli viiden vuoden ajan Malmin keskustassa sijaitsevan torin laidassa. Siellä järjestimme vuosittain tapahtumia yhdessä alueen muiden järjestöjen kanssa.
Elokuun tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan, sillä muutimme Tilketorin laidalle viime vuonna, eikä täällä tiettävästi ole aiemmin ”tapahtunut mitään”. Halusimme kokeilla, miten saamme ihmisiä tänne hiukan syrjemmälle, Tilketorille. Tapahtuma onnistui
yli odotusten. Oli yksi kuluneen kesän har-

voista poutapäivistä. Meillä oli tanssiryhmän lisäksi tuttuja laulajia ja soittajia esiintymässä. Myimme leivonnaisia, arpoja ja kirpputoritavaraa. Kauppa kävi mukavasti, etenkin vohvelit olivat suosittuja. Näin saimme
hiukan paikattua kaupungin leikkausten jättämää aukkoa, ja toiminta voi jatkua huoletta taas tämän vuoden loppuun. Ensi vuodestahan ei kukaan tiedä.

Voisi sanoa, että ei tästä toiminnanohjaajan
työstä ainakaan jännitystä puutu, koska mikään ei ole itsestään selvää.
Toivotan onnea ja menestystä kaikille yhdistyksille! Eiköhän meitä ensi vuonnakin
tarvita — vielä.
Riitta Heleste
KO-TY ry:n toiminnanohjaaja

K oillis-Helsingin TTyöttömät
yöttömät K
Oapak
at vvauhdissa
auhdissa
KOO-TT Y r y :n tanssir yhmä N
Napak
apakat
yhdistyksen tapahtumassa elokuussa 2004

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

E

nsimmäisten päivien kokemuksen perusteella päivät pidetään jatkossakin
vähintään kaksipäiväisinä, jotta keskustelulle ja illan vapaalle yhdessäololle jää
oikeasti aikaa. Päivät koettiin tarpeellisiksi
ja tärkeiksi, ja keskusteluissa tuli esille, että
alueelliset päivät olisi hyvä saada myös niiden hiippakuntien alueille, joilla niitä ei vielä
ole. Työnohjaus koettiin tarpeelliseksi. Osallistujat keskustelivat ja vaihtoivat kokemuksiaan erittäin vilkkaasti.

Päivien aiheina olivat:
- Ennakkoluuloista yhteistyöhön – miksi
luulen, että ”noilla” on meitä kohtaan ennakkoluuloja?
- Ennakkoluulot ja niiden murtaminen –
miten ihmisen mieli ”pelittää”?
- Kuuntelemisen kuormittavuus –
ihmissuhdetyötä merkonomikoulutuksella
(Mitä murheiden kuuntelu vaatii, miksi kuormittaa, kuinka kuuntelija suojautuu? Paljon
vartijana – tätä minä olen kuullut, tältä se on

12

minusta tuntunut.)
- Mitä työttömien toimintajärjestöjen aktivistien
työnohjaus/mentorointi
voisi olla?

Ryhmätyöskentely:
- Minkälaisia työttömien/
seurakunnan ihmisten luullaan olevan?
- Minkälaisia toivoisin
työttömien/seurakunnan
ihmisten olevan?
- Mitä voisin tehdä, että
luuloni hälvenisi ja toiveeVälitunnilla Puhjonrannan pihalla Lea Karjalainen
ni toteutuisi?
gren TTVY
VY
:s
tä sekä Esa-Matti Peur
a, Mikk
eNygren
VY:s
:stä
Peura,
Mikke- Miltä pohjalta löytyi- ja Matti Ny
si mahdollisuuksia yhteis- lin hiippakuntasihteeri
työhön?
Toisena päivänä kokoontuivat paineenpurkuryhmät.

Matti Nygren
TVY / Kaakkois-Suomi
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Palkkamaltilla
investointeja ja työpaikkoja?

N

oin kolmen viimeisen vuoden ajan
Suomen talous on ollut taantumassa. Selvimmin tämä on näkynyt
teollisuudessa, jossa irtisanomiset ovat olleet arkipäivää. Työpaikkoja on hävinnyt
lähes 40 000. Siten noin puolet teollisuuteen
1990-luvun lopun nousukauden aikana syntyneistä 80 000 työpaikasta on menetetty.
Suhteellisen hyvän työllisyystilanteen jatkuminen palvelualoilla on onneksi korvannut nämä työpaikkojen menetykset.
Kuluvan vuoden aikana suhdanteet ovat
taas parantuneet, ja talousennustajat ovat
ennustaneet työllisyyden kääntyvän nousuun. Vaikka tällainen suhdannekehitykseen
perustuva arvio työllisyyden kehityksestä
antaakin aihetta jonkinlaiseen optimismiin,
sitä kuitenkin varjostavat tekijät, jotka vaikuttivat selvästi 1990-luvun nousukaudellakin ja jotka osaltaan hidastivat työllisyyden paranemista myös nousukauden aikana.
Työllisyys Suomessa ei voi parantua
oleellisesti, ellei yritysten vaimeana pysytellyt investointitoiminta vilkastu. Onko todennäköistä, että investoinnit kääntyvät lähitulevaisuudessa selvään kasvuun? Ei välttämättä.
Suomessa 1990-luvulla kertyneiden kokemusten perusviesti on se, että suomalaiset yritykset kyllä investoivat, mutta eivät
välttämättä Suomeen vaan muihin maihin.
Huomattava osa suomalaisten yritysten luomista uusista työpaikoista on syntynyt Suomen rajojen ulkopuolella: runsaassa kymmenessä vuodessa suomalaisten yritysten ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden henkilökunta on lisääntynyt noin 200 000 henkilöllä.
Suomeen investoimisen sijasta yritykset
ovat hyödyntäneet hyvää kannattavuuttaan,
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eli voittojaan, ennen kaikkea liiketoiminnan
laajentamiseen ulkomailla. Tämä on ollut
oleellinen laimean investointitoiminnan syy.
Se ei kuitenkaan ole ollut ainoa syy. Huomattava osa voitoista on kanavoitunut osinkotuloiksi, joista osa on mennyt Suomen rajojen ulkopuolelle.
Ajanjaksolla 1994–2003 suomalaiset yritykset maksoivat osinkoja noin 64 miljardia
euroa. Niistä 19 miljardia euroa maksettiin
ulkomaille. Samana ajanjaksona Suomessa
investointiin koneisiin ja laitteisiin sekä rakennuksiin noin 21 miljardia euroa. (Luku
pitää sisällään koneiden ja rakennusten kulumisen.)
Maailman muuttumista aivan toisenlaiseksi kuvastaa se, että ajanjaksolla 1980–
1989 osinkoja maksettiin noin 7 miljardia
euroa. Koneisiin ja laitteisiin sekä rakennuksiin investoitiin yli 50 miljardia euroa.
Syksyn tulopoliittisen keskustelun aikana on taas korostettu palkkamaltin tärkeyttä. Sen on sanottu johtavan investointien,
tuotannon ja työllisyyden kasvuun. Viimeisen kymmenen vuoden aikana saatujen kokemusten perusteella palkkamaltin
hedelmät saattavat
kuitenkin mennä
työpaikkojen luomisen näkökulmasta aivan väärään
osoitteeseen — esimerkiksi osinkotuloiksi ulkomaille.
Palkankorotuksista
saatava ostovoiman
kasvu voikin lisätä
nyky-Suomessa
työllisyyttä enem-

män kuin palkankorotuksista tinkiminen.
Suomessa on vallalla ajattelutapa, jonka
mukaan työttömyysongelmamme on viime
kädessä kustannusongelma. Lisäksi vielä
annetaan ymmärtää, että erityisongelman
muodostavat matalapalkkaisten palkansaajien saamat liian korkeat palkat. Vaikka he
saavat pientä palkkaa, palkka on kuitenkin
suuri verrattuna heidän työnsä tuottavuuteen. Jos esimerkiksi siivoojat, kaupan kassat tai varastotyöntekijät ansaitsisivat vähemmän, työllisyys parantuisi. Palkkaerojen
kasvu parantaisi työttömyyttä.
Tutkimuksellista näyttöä siitä, että työttömyysongelmamme olisi viime kädessä
kustannusongelma, ei kuitenkaan ole. Ei ole
näyttöä siitäkään, että palkkaerojen pienuus
olisi keskeinen työttömyysongelmamme
syy. Ei myöskään ole olemassa kansainvälisiä tutkimuksia, joiden mukaan pienten
palkkaerojen maissa työttömyys olisi pahempi ongelma kuin suurten palkkaerojen
maissa.
Suomessa 1990-luvun aikana saadut kokemukset osoittavat, ettei palkkamaltti johda automaattisesti uusien työpaikkojen syntymiseen. Siksi se voi olla
tehoton lääke työttömyyden hoidossa. Palkkamaltti vaatisi tuekseen suomalaisten yritysten käyttäytymisen muutoksen. Mitään
myönteisiä merkkejä tästä ei kuitenkaan ole olemassa — pikemminkin päinvastoin.

Pekka Sauramo
Erikoistutkija
Palkansaajien tutkimuslaitos
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Kokemuksia työttömien
asiamiehen tehtävistä
”Jo lähes kahden vuoden ajan on Uudellamaalla kokeiltu työttömien asiamiehen toimintamallia. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama
projekti on päättymässä näillä näkymin tämän vuoden lopulla. Kokemukset eri puolilta Uuttamaata ovat kuitenkin niin rohkaisevia, että
mallin soisi jatkuvan.
Työttömien asiamies on ohjaaja, neuvoja, joskus tukijakin ja varmasti monesti liikkeelle potkaisija monelle työttömälle.
Tämän päivän työelämässä nopeat syövät hitaat. Se on raaka tosiasia, jonka eteen moni työtönkin on joutunut. Kun työ syystä tai
toisesta loppuu, ei ole aikaa jäädä makaamaan ja murehtimaan vaan voimia pitäisi löytyä hakea työtä tai koulutusta.
Tässä prosessissa työttömien asiamiehellä on oma, kannustava roolinsa.
Aivan yhtä tärkeää on työttömälle tai työttömyysuhan alla olevalle tietää ne laki- ja määräysviidakon koukerot, joihin hän uudessa
tilanteessa joutuu tutustumaan. Jos ei ole aiemmin joutunut tekemisiin työvoimahallinnon kanssa, saattaa ensikontakti olla vähemmän
miellyttävä. Varsinkin, kun mieltä painaa vielä, useimmiten täysin aiheeton, huonommuuden tunne.”
Näin kirjoitti Vihdin Uutiset työttömien asiamiehen toiminnasta huhtikuussa -04.

A

ikaa on kulunut, ja työni on muotoutunut entistä moninaisemmaksi
erilaisten kysymysten edessä. Edellinen antaa hiukan osviittaa siitä, mitä työhöni kuuluu, mutta päivät muotoutuvat mitä
erilaisimpien asioiden parissa. Yksi asia on
muuttumaton: työttömyys. Suhdanteet vaihtelevat, mutta työttömyys pysyy suhteellisen vakaasti samalla tasolla, jolla se on jo
monia vuosia ollut. Pitkäaikaistyöttömyys
on lisääntynyt ja sen myötä kaikki muut ongelmat: rahattomuus, päihteet, perheongelmat
niillä, joilla perhe on, mielenterveysongelmat,
syrjäytyminen — listaa voisi jatkaa loputtomiin.
Yhteiskunta säästää menoissaan, ja se
näkyy myös asiakasmäärissäni. Tarjoamani
palvelut ja neuvot ovat vielä asiakkailleni ilmaisia. Ovelleni pysähtyy mielenterveystoimiston asiakas kysyen, olisiko aikaa kuunnella, en pääse vastaanotolle — ja asiamies
kuuntelee. En voi näissä tilanteissa tarjota
muuta apua kuin kuuntelemisen; en ole alan
ammattilainen. Voin kuitenkin yrittää soittaa ja varata aikaa, mutta aina sekään ei onnistu.
Seuraavaksi tulee päihtynyt asiakas hieman huojuen ja kysyy, saako levähtää hetken. Käyhän se, ketään ei käännytetä pois.
Vähän aikaa istuttuaan hän alkaa kertoa omaa
tarinaansa, joka on usein aika karua kuultavaa. Hän haluaisi saada elämänsä järjestykseen, joten soitan päihdeklinikalle, ottaisivatko asiakkaani sinne ja ohjaisivat eteenpäin. Asiakas lähtee huojuen huoneesta ja
kiittää vielä kädestä pitäen, että olin ihminen ihmiselle.
Sitten oveen koputtaakin asiakas, jolla on
sliipattu ulkomuoto ja salkku kädessä. Vaikuttaa hieman aggressiiviselta, mutta rauhoittuu, kun huomaa etten olekaan mikään pelottava virkamies, vaan ihan tavallinen naisihminen. Kuuntelen mitä sanottavaa hänellä
on. Oli kuulemma lomautettu hyvästä vakinaisesta työstä, josta ei olisi pitänyt lomau-
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Ter
hi Tikk
anen
erhi
Tikkanen
tetuksi edes joutua. Oli saanut työvoimatoimistossa asioidessaan väärää informaatiota
ensimmäisestä hetkestä alkaen — väärää informaatiota ainakin hänen näkökulmastaan.
Hän esittää työttömyysturvapäätöksen, joka ei ole asiakkaan mielestä oikein. Kuunneltuani ja tutkittuani hänen papereitaan huomaan virheen. Teemme valituksen, ja selitän
vielä työvoimatoimiston toimintakäytäntöjä. Ohjeet menevät perille. Asiakas on rauhoittunut ja ymmärtää nyt, miksi ja miten
kaikki asiat etenevät niin kuin etenevät. Hän
nousee, ottaa valituksen mukaansa postitettavaksi, kiittää palvelusta ja lupaa ottaa vielä yhteyttä, kunhan saa tiedon miten valituksen kanssa kävi.
Pian kuulen Monitoimikeskuksen johtajan huutelevan yhteistyöpalaveriin. Mietimme tulevan syksyn koulutustarjontaa, perehdytyskoulutusta ja teemapäiviä — sellaista tarjontaa, joka kiinnostaisi työttömiä
ja johon myös he lähtisivät sankoin joukoin
liikkeelle. Perehdytyskoulutukset on tarkoitettu lähinnä yhdistelmätuella työskenteleville, sekä omassa talossa että muissa työpisteissä ympäri Lohjaa.
Puhelin soi. Työnantaja soittaa ja kysyy
neuvoja työsopimuksen tekemisessä.

Ohjeistan häntä, ja palaveri jatkuu.
Palaverin jälkeen kohtaan käytävällä Barren, somalialaisen miehen, joka käy Monitoimikeskuksessa tapaamassa muita maahanmuuttajia ja suomalaisia. Hän keskustelee suomeksi, somaliaksi, englanniksi, ranskaksi ja italiaksi, ja aina hänellä on jokaiselle
jotain hyvää sanottavaa. Barre saa hyvälle
tuulelle, vaikka mielessäni olisi monta ikävää asiaa mietittävänä.
Poikkean kahvilaamme. Siellä egyptiläinen kokkimme tervehtii iloisesti ja kehottaa
istumaan: tänään hänellä on jotain erikoista
tarjottavaa. Kuumaa, vahvaa egyptiläistä
kahvia tuodaan höyryävä kupillinen eteeni.
Maistan — se on hyvää.
Mistähän johtuu, että maahanmuuttajien
asenne ongelmalliseenkin elämäntilanteeseen
on paljon positiivisempi kuin meidän valtaväestöä edustavien asenteet? Pohdin tätä
usein, ja nyt vielä enemmän, koska pidän
seuraavana päivänä parin tunnin esitelmän
rasismista ja yhdenvertaisuuslaista. Valmisteltavaa on vielä: pari kalvoa ja muutama asia
täytyy tarkistaa, uusi lakihan tuli voimaan
helmikuussa.
Otan paperit mukaan kotiin, illalla kaikessa rauhassa istahdan koneen ääreen ja teen
esitelmän valmiiksi.
Terhi Tikkanen
työttömien asiamies

Toimialueena: läntinen Uusimaa, Karkkila,
Lohja ja Vihti sekä pienemmät suomenkieliset naapurikunnat.
Tavoitettavissa Lohjalla Monitoimikeskuksessa, Laurinkatu 37, 2. krs, sekä joka toinen keskiviikko työttömien yhdistyksen tiloissa Nummelassa ja noin kerran kuukaudessa työttömien yhdistyksen tilassa ”Paikassa” Karkkilassa.
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Suojaosuus takaisin työttömyysturvaan

V

oimassa oleva työttömyysturvalainsäädäntö lähtee tiukasti rajauksesta. Vain metsästä jokamiehenoikeudella kerätyt sienet, marjat, kävyt sekä
luonnonvaraiset kasvit tai niiden osat, joita
käytetään ihmisravinnoksi tai lääkeaineiden
valmistukseen, eivät vähennä työttömyysturvaa. Nekin edellytetään myytävän vielä
”jobbarille”. Suoraan torilla myynti katsotaan kaupalliseksi toiminnaksi.
Edellä mainitulla tiukalla rajauksella on
monia kielteisiä vaikutuksia. Kun lainsäädännön pitäisi kannustaa rehellisyyteen, nyt se
ikään kuin opettaa pimeän ansion hankintaan, ja toisaalta se passivoittaa. Monien
kättentaitajien suusta olen kuullut, ettei kannata tehdä käsitöitä myyntiin, kun saatu tulo
menee sovitteluun ja työttömyysturva leikkautuu jokaisesta saadusta eurosta 50 sentillä.
Moni työtön on sanonut, ettei uskaltanut lähteä myyjäisiin tai kirpputoreillekaan
valmistamiaan tuotteita ja tavaroita myymään siinä pelossa, että joku kateellinen tai
työvoimatoimiston virkailija saattaa käräyttää hänet niin kuin isommankin rikollisen.
Kateussäännös tappaa ilman muuta omatoimisuutta ja yritteliäisyyttä.
Kun sitten ihminen on ollut tarpeeksi pitkään tällaisessä tilanteessa, viranomaiset
käyvät käyttämään hänestä nimitystä ”syrjäytynyt”. Ja sitten työvoimahallinto ja Kela

käyvät suunnittelemaan kuntoutusta tai
osoittavat henkilön kuntoututtavaan työtoimintaan. Hyvä kysymys onkin, miksi tilanteen pitää antaa mennä niin pitkälle. Kyseessä on enemmänkin säännösten tiukkuudesta ja sen mukanaan tuomasta ilmiöstä kuin
henkilön taipumuksesta ns. ”syrjäytyä”.
Passivointisäännöstä tuleekin uskaltaa
tarkastella uudelleen, ja sillä tavoin, että työtöntä päinvastoin kannustetaan liikkeelle,
käyttämään aivojaan ja käsiään. Jos työttömille annettaisiin mahdollisuus myydä itse
poimimiaan marjoja, sieniä, havuja ja tekemiään lyhteitä, kransseja, sukkia, lapasia ym.
torilla tai myyjäisissä, se ei olisi keltään pois.
Siitä huolimatta toimisi pääajatus, että työtön henkilö olisi edelleen työnhakijana, ja
jos työpaikka avautuisi, hän olisi valmis ottamaan työtä vastaan.
Hyvä esimerkki oli vuoden 2003 syksyn
itäsuomalainen tattisato. Varmasti valtaosa
tattien kerääjistä oli työttömiä. He saivat
ihan kohtuullisia tilejä tateista, ja koko maakuntaan tuli Italiaan viedyistä tateista keräilytuloja useita miljoonia euroja. Keneltä se
oli pois? Yksinkertainen vastaus on: ei keneltäkään! Sallimalla kyseisessä tapauksessa pienimuotoisen toiminnan suomalainen
kansantalous ja erityisesti aluetalous sai ihan
huomattavan sievoisen summan rahaa, kun
työttömyysturvajärjestelmä oli tältä osin
salliva ja kannustava.

Yksinkertaisin tapa korjata tilannetta olisi
palauttaa työttömyysturvaan suojaosuus,
johon summaan kuukausittain tehty vähäinen työ tai myynti ei vielä leikkaisi työttömyysturvaa. Aluksi suojaosuudeksi voisi
laittaa vaikka 150 euroa kuukaudessa.
Moni ongelma myös poistuisi, jos koko
työttömyysturvan osalta palattaisiin työttömyysturvajärjestelmään, joka oli voimassa 90-luvun alussa. Kokonaisilta työttömyyspäiviltä henkilö sai työttömyyspäivärahan, ja kun hän oli jonkun päivän
työssä, hän sai siltä päivältä palkan. Sovittelun ulottaminen koskemaan kaikkia lyhytaikaisia työsuhteita toi mukanaan kannustinloukut. Se lisäsi byrokratiaa, josta
seurauksena hakemusten ja korvausten maksun käsittelyajat venähtivät useiden viikkojen, jopa kuukausien mittaisiksi. Sen jokainen tietää, kun muita tuloja ei ole, mitä toimeentulovaikeuksia se aiheuttaa, kun laskujen lähettäjät eivät odota, vaan täysin kohtuuttoman suuruiset viivästyssakkomaksut
pamahtelevat maksuun ihan armotta.
Odotan tämän eduskunnan aikana saatavan purettua tätä ylimääräistä byrokratiaa,
ja että ainakin pahimmat kannustinloukutkin
saataisiin vihoviimein heitettyä romukoppaan!
Esa Lahtela
kansanedustaja

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

T

yöryhmä esitti perustettavaksi kuusi seudullista työvoimatoimistoa, joiden alueella toimii useampi työhallinnon toimipaikka. Tervolassa ja Utsjoella ei jatkossa niitäkään. Tervola ei poikkea
olennaisesti muista samankokoisista ja tyyppisistä kunnista, joissa palvelut säilynevät. Se on varmaa, että työttömien asiointimatka jatkuu kymmenillä kilometreillä.
Utsjoella ratkaisussa täytyy ottaa huomioon ennen kaikkea kolme asiaa: saamenkielisyys, Norjan työmarkkinat ja pitkät etäisyydet. Jo saamenkielisyys tekee ratkaisusta
perustuslaillisen.
Työryhmän esitys rikkoo toteutuessaan
työhallinnon yhteyden kuntarakenteeseen.
Ilman kunnan ja paikallisen työvoimatoimiston yhteistyötä työttömyystilanne olisi Lapissa vieläkin heikompi. Kummallakin puolen pöytää täytyy istua täysivaltainen neuvottelija. Työvoimatoimisto on monessa
Lapin kunnassa ainoa itsenäinen valtion organisaatio. Perustellusti voidaan kysyä, kannattaako valtion vetäytymisessä tavoitella
KARENSSISANOMAT 2/2004

täydellisyyttä?
Seudullinen työvoimatoimisto tarkoittaa
myös seudullista työvoimatoimikuntaa. Sen
myötä paikallisten erityispiirteiden tuntemus ohentuu ja tapauskohtainen harkinta
työttömyysturvaratkaisuissa heikkenee.
Työvoimatoimikunnat perustettiin alun perin tuomaan päätöksentekoon paikallista
asiantuntemusta ja myös muuta kuin virkamiesnäkemystä. Jos päättäjät toimivat kaukana, päätöksetkin kovenevat. Se ei tiedä
työttömille hyvää, kun työssäkäyntialueiden
määrittelykin on usein viety kohtuuttomuuksiin.
Muitakin vaihtoehtoja löytyy, jos niitä
todenteolla haetaan. Työvoimatoimistot voisivat säilyä itsenäisinä, mutta erikoistuisivat
ja täsmentäisivät tehtäväjakoaan. Seutukunnan suurin työvoimatoimisto voisi erikoistua seutuyhteistyöhön, toinen maaseutupolitiikkaan ja kolmas työttömyysturvaan. Osa
työntekijöistä kiertäisi tarpeen mukaan. Työvoimatoimistot toimisivat seudullisesti tehokkaasti, mutta säilyttäisivät paikallisen

kosketuksensa ja päätäntävaltansa.
Jos työvoimatoimisto lakkaa itsenäisenä, se tarkoittaa päätösvallan menettämistä.
Kenelle se valta silloin siirtyy? Palveleeko
työvoimatoimisto ensisijaisesti tsaaria, kuningasta ja ministeriötä vai lappilaisia työttömiä, yrittäjiä, kuntia ja muita sidosryhmiä?
Lähiviikkojen aikana viranomaiset ratkaisevat, mikä toimintamalli valitaan. Toivottavasti ei kuitenkaan puhdasoppista työryhmän esitystä.
Virallisen työvoimapolitiikan suurin heikkous lienee, että kaikkialla maassa pakotetaan toimimaan saman muotin mukaan. Paikalliselle aloitteellisuudelle ei ole riittävästi
tilaa. Yhtenä perusteluna organisaatiomuutokselle mainitaan juuri työvoimatoimistojen
ohjauksen tehostaminen. Siitä seuraa paikallisuuden häviäminen entisestään!

Markus Mustajärvi
Vasemmistoliiton kansanedustaja Lapista
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Työttömyysturvan
murentamispyrkimykset torjuttava!

V

altiovarainministeri Antti Kalliomäki kannattaa Polemiikki-lehdessä
3/04 kuntien osallistumista työmarkkinatuen rahoittamiseen. Kalliomäen
mielestä se kannustaisi kuntia omatoimiseen
työllistämiseen.
”Jos kunta hoitaisi osan työmarkkinatuesta, sillä olisi aivan toisenlainen kannustin edistää työllistymistä omilla toimillaan“,
Kalliomäki lisää.
Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja
rahoitusvastuun siirtämistä kunnille esitettiin valtiosihteeri Raimo Sailaksen työllisyystyöryhmän raportissa jo maaliskuussa
2003.
Työministeriön ohjelmajohtaja Harri
Skogin työryhmän selvitys valmistuu 2004
loppuun mennessä. Ryhmä tekee kokonaisvaltaisen selvityksen työmarkkina- ja toimeentulotuen nykyisestä käytöstä.
Sailaksen, Skogin ja Kalliomäen ajama
hanke merkitsisi käytännössä työttömyysturvan alasajoa, hyvinvointivaltion perusteiden murtamista sekä pitkäaikaistyöttömien
ja kustannusten siirtymistä valtiolta kuntien kontolle. Käytännössä hallitus vain haluaa kunnat maksumiehiksi.
Tavoite on sinänsä tolkuton: kunta ei
pysty vaikuttamaan valtion — tai EU:n ja
Euroopan keskuspankin — toteuttamaan
talous- ja työllisyyspolitiikkaan eikä sitä
kautta työllisyyteen. Aiheuttaja maksaa -

periaate olisi säilytettävä työttömyysturvaasiassa.
Asia onkin ymmärrettävä saalistajien
yhteiskunnan rakentamisen ideologiasta käsin. Valtion verotus on progressiivista; siksi
työmarkkinatuki halutaan siirtää kuntien
vastuulle. Toteutuessaan esitys merkitsisi
prosenttien veronalennusta huipputuloisille
ja suurta tulonsiirtoa suurituloisille.
Hyvinvointiyhteiskunnan alasajon puhemiehet eivät viitsi olla edes johdonmukaisia:
“Jos kunta hoitaisi osan työmarkkinatuesta, sillä olisi aivan toisenlainen kannustin edistää työllistymistä omilla toimillaan“,
Kalliomäki sanoo. Sitä vastoin Sailas väittää: “Kunnissa valitaan usein lyhytnäköinen työllisyys tehokkuuden sijaan” (Palvelutyönantajien PT Lehti 21.8.04).
Saksassa on kuluneen vuoden aikana säädetty lakeja, joilla työttömyysturva lopetetaan ja työttömät ajetaan kuntien sosiaaliluukulle kerjäämään työttömyystukea 16sivuisella lomakkeella.
Matti Vanhasen hallituksessa opiskellaan
Saksan mallia valtiosihteeri Sailaksen ja ohjelmajohtaja Skogin johdolla. Kustannusten
siirto kunnille palvelisi harppausta Saksan
mallin eli työttömyysturvan rapauttamisen
suuntaan. Valtionosuuksien leikkaukset ja
kuntien talouden kiristäminen pakottaisi
kunnat tarveharkintaisen työttömyysrahan
maksamiseen, jolloin ihmiset tippuisivat

entistä useammin kuntien toimeentulotuen
asiakkaiksi. Jo tällä hetkellä kuntien toimeentulotuen saajista puolet on työttömiä.
Hallituksen budjettiesitys tarjoaa peruspäivärahaan 14 sentin päivittäistä korotusta, mikä merkitsisi reaalista laskua ennestäänkin pieneen työttömyyskorvaukseen.
Skog toteaakin: ”Yksi keino tehostaa tukijärjestelmien kannustavuutta olisi työmarkkinatuki. Lähes miljardin euron menoerää
tulisi pienentää, koska siitä on tullut eräänlainen kansalaispalkka” (UP-Uutispalvelu
14.9.03).
Työttömien henkis-taloudellinen masentaminen ei luo edellytyksiä työhön värväämiselle — päinvastoin. Pyrkimys kurjistaa
työttömiä ja työntää heidät kunnan sosiaaliluukulle merkitsee, että hallitus ei edes
aio tavoitella lupaamaansa 100 000–150 000
uutta työpaikkaa vaalikauden aikana. Taloudellisessa ahdingossa olevat kunnat saattaisivat tökkiä irtisanottuja naapurikuntiin
tai kotiseudulleen — työttömät eivät olisi
kovin toivottuja kuntiin.
Eduskunnan tulee pitää huoli siitä, että
ehdotukset työttömyysturvan alasajosta eivät toteudu.

17.9.2004 Kuopion Seudun Omatoimiset
Työnhakijat ry
Hallitus

Työvoimatoimistojen puhelinnumerot muuttuvat

T

yöhallinto yhtenäistää puhelinjärjestelmänsä loppuvuonna 2004.
Tämä merkitsee myös kaikkien työvoimatoimistojen puhelinnumeroiden muuttumista asteittain vuoden loppuun mennessä. Uudet numerot ovat 010 60-alkuisia yritysnumeroita. Työvoimatoimistojen uudet
numerot ja niihin siirtymisen aikataulu löytyy www.mol.fi-sivulta (linkki etusivulta).
Laajan uudistuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua yhtenäistämällä puhelinpalvelukäytäntöjä ja helpottamalla virkailijoiden tavoitettavuutta.

Yhteinen välityskeskus
Kemijärvelle
Työhallinnon uusi, yhteinen puhelunvälityspalvelu on aloittanut toimintansa Kemijärvellä syyskuun alussa. Vaihteeseen tulevat
puhelut ohjataan paikallisiin työvoimatoimistoihin. Vaihteen kautta välitetään puheluja myös työministeriöön sekä kolmeen työhallinnon alaiseen pakolaisten vastaanottokeskukseen.
Työvoimatoimistoilla on käytössään
myös suoria työnhakijoiden ja työnantajien

Työlinjan palvelunumerot ovat:
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Avoimet työpaikat, työvoimakoulutus,
opastus työnhaussa ja verkkopalvelujen käytössä

0203 66066

Työnhaku- ja yhteystietojen muutokset
Työnantajan palvelunumero

0203 66011
0203 66088

Työntekijän oleskelulupiin liittyvä neuvonta
Svenskspråkig service

0203 66077
0203 66022

palvelunumeroita, joihin soittamalla asiakas
pääsee asioimaan suoraan omaan työvoimatoimistoonsa. Näistä suorista palvelunumeroista saa tietoa työvoimatoimistojen
kotisivuilta, jotka löytyvät www.mol.fisivustosta (linkki etusivulta).
Soittaminen uusiin numeroihin maksaa
asiakkaalle kotimaan kiinteän verkon liittymistä: 8,21 snt/puhelu + 1,47 snt/min.
Matkapuhelimista hinta on 29,13 snt/min.

Työlinjan vvaltak
altak
unnallise
altakunnallise
unnallisett
palvelunumerot säilyvät
ennallaan
Työlinja-puhelinpalvelun numerot säilyvät
uudistuksessa ennallaan. Työlinja auttaa työpaikkojen ja koulutusten etsinnässä, sekä
tiedottaa yleisesti työvoimatoimiston palveluista. Työlinjalle voi myös ilmoittaa työnhaku- ja yhteystietojen muutoksia.

KARENSSISANOMAT 2/2004

TAS
AVALLAN
ASA
PRESIDENTIN
TER
VEHD
YS
TERVEHD
VEHDY

S

äällinen työ on ihmisten unelma ja inhimillisen hyvinvoinnin tae kaikkialla maailmassa. Työllisyys
onkin nostettava maailmanlaajuiseksi tavoitteeksi.

Globalisaatio on suomalaisille työmarkkinoille sekä haaste
että mahdollisuus. Kansainvälisten markkinoiden avautuessa ja kilpailun lisääntyessä suurin haaste on työn
siirtyminen pois Suomesta ja työttömyyden lisääntyminen. Globalisaation haasteisiin tulee vastata valtioiden,
järjestöjen ja talouselämän välisellä kansainvälisen tason
yhteistyöllä.
Myös kansalaiset voivat omalla toiminnallaan auttaa kanssaihmisiään hyvään elämään. Työttömien toimintajärjestöt
ovat tästä hyvä esimerkki. Juuri kansalaisten omat järjestöt ovat usein niitä, joiden puoleen on helpoin kääntyä ja
joiden piiristä löytää myös oman toimintavoimansa.
Haluan kiittää teitä arvoisat osallistujat tähänastisesta
toiminnastanne työttömien ihmisoikeuksien turvaamiseksi ja kannustaa teitä jaksamaan tärkeässä työssänne.
Tarja Halonen
Tasavallan presidentti

Työttömien 11. valtakunnalliset
Ihmisoikeuspäivät

I

hmisoikeuspäivät järjestettiin perinteisesti Järvenpäässä Seurakuntaopistolla
18.–20.10.2004. Päivien teemana oli
“Katoava työ – säällinen elämä”, ja ohjelma painottui kanavatyöskentelylle.
Avajaisissa Helsingin yliopiston professori Heikki Patomäki alusti aiheesta
“Globalisaatio ja työttömyys”.
Kanavien aiheina olivat
1. Globalisaatio ja Kiina-ilmiö. Asiantuntijana neuvotteleva virkamies Pekka
Tiainen työministeriöstä
2. Oikeus säälliseen elämään – perhe ja
työttömyys. Asiantuntijana tutkija
Jouko Karjalainen Stakesista
3. Tulonsiirroilla työtä – säällinen työ vai
orjatyö. Asiantuntijana sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen SAK:sta
ja kansanedustaja Anne Huotari
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4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Maahanmuuttajat ja työllisyys. Asiantuntijana pastori Orlando Molina
Helsingin hiippakunnan maahanmuuttajatyön toimistosta.
Työttömänä jaksaminen, joka jaettiin
eri ryhmiin
Voimavaraistaminen
Murinaa, marinaa – purinaa, pärinää
Perhe ja jaksaminen
Arjen teologiaa

Ensimmäisenä iltana osanottajat pääsivät laulamaan karaokea, joka osoittautui hyvin suosituksi illanvietoksi. Toisena iltana oli perinteisesti tanssit, joita tahditti About Four
Gentlemen -orkesteri.
Päivien aikana osanottajilla oli mahdollisuus tutustua myös Sibeliuksen Ainolaan.
Päättäjäispäivänä kanavien tuloksia olivat kommentoimassa apulaisosastopäällik-

kö Reijo Väärälä STM, varapuheenjohtaja
Matti Huutola SAK, apulaisjohtaja EevaLiisa Inkeroinen EK, puheenjohtaja Mikko Mäenpää STTK ja puheenjohtaja Risto
Piekka AKAVA.
Ihmisoikeuspäivillä julkistettiin myös
kiteeläisen yhteisötaiteilija Anneli Timosen
suunnittelema ja työttömien yhdistysten kutoma “Arvon mekin ansaitsemme” -punainen matto. Yhdistykset ovat kutoneet matot metrin mittaisina, jotka työttömien eri
tapahtumissa yhdistetään tarroilla yhtenäiseksi pitkäksi matoksi. Joulukuussa mattoa
on tarkoitus luovuttaa eduskunnan museoon
viestein siivitettynä.
Päivillä oli mukana 220 työttömien yhdistysten ja seurakuntien edustajaa. Päivät
järjestettiin yhteistyössä TVY ry:n, Kirkon
diakoniatyön ja Seurakuntaopiston kanssa.
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Työttömien 11. valtaku
Ihmisoikeuspäiv

Järvenpäässä seurakuntaopistolla 18.–

Kanava 5.4, Arjen teologiaa. Osallistujat “Vapautuksen
teologian alttarin” takana.
Avajaisissa musiikkia esitti Macchu Picchu -yhtye.

Tiistain iltajuhlaan osallistujat saapuivat punaista mattoa pitkin. Edessä oikealla TVY ry:n entinen varapj. Ismo Suojanen
Porista.
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Pj. Lea Karjalainen ja kansanedustaja Anne Huotari. Käynnissä alustus työttömyysturvan tasosta.
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unnalliset
vät
20.10.2004

Työssä k
ana
ana
as. yksi vve
e täjis
tä, Aimo K
uoppa-aho.
kana
anavv a 3:n yksi osak
osakana
anavv a. V
Vas.
täjistä,
Kuoppa-aho.

Päätösistunto alkamassa.

IHMO-päivien päätösistunto. Vas. varapj. Matti Huutola (SAK), pj. Mikko Mäenpää (STTK), pj. Lea
Y:n yht
eisk
untatyön siht
eeri Ilkk
a Sipiläinen, pj. Ris
a (AKA
V A) ja
KDY
yhteisk
eiskuntatyön
sihteeri
Ilkka
Ristt o Piekk
Piekka
(AKAV
K arjalainen (T VY r y), KD
apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen (EK).
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Työttömien 11
altak
unnallise
euspäivät
11.. vvaltak
altakunnallise
unnallisett Ihmisoik
Ihmisoikeuspäivät

Kanavien tulokset

Kanava 1, Globalisaatio
ja Kiina-ilmiö
1. Vahvan markan politiikka vei Suomen lamaan. Vahvan euron politiikka on omiaan
syventämään sitä ja viemään työpaikkoja
erityisesti vientisektorilta. Korkotaso on
pidettävä alhaalla kotimaisen kulutuskysynnän lisäämiseksi.
2. Työllistämistä on tuettava enemmän
Valtiolle on aina kokonaisedullisempaa työllistää kuin pitää työttömänä.
3. Politiikan ja talouden läpinäkyvyyttä
on lisättävä. Yhä useampi päätös tehdään
yhä kauempana. Päätöksenteko siirtyy virkamiehille. Vastuussa oleva on yhä vaikeampi löytää. Demokratia kapenee. Kokemus,
että ei pysty vaikuttamaan, passivoi kansalaiset.
4. Hyvinvointimallia ei saa korvata globaalilla yhtiötalous-mallilla. Pohjoismainen vahvaan julkiseen sektoriin perustuva hyvinvointiyhteiskunta on menestystekijä eikä kustannuserä.
5. Yritykset hyötyvät yhteiskunnan tarjoamista koulutus-, terveys- ja liikennepalveluista ja saavat yhteiskunnalta taloudellista
tukea. Niiden on kannettava sosiaalista vastuuta. On säädettävä pakotteet yrityksille, jotka eivät näin toimi.
6. Suomen elinkeinorakenteen kehittymistä on tuettava. Uudet työpaikat syntyvät pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
Arvonlisäveron täysmääräisen perimisen
yläsummaa on nostettava huomattavasti.
7. Globalisoituvassa maailmassa työ ja hyvinvointi on jaettava tasaisemmin.

Kanava 2,
Perhe ja työttömyys
Kanavatyöskentelyn tuloksena toteamme
työttömyyden vaikutuksista perheeseen
seuraavaa:
1. Työttömyyden ja perheen yhteensovittaminen
Työttömyys vaikuttaa ensisijaisesti perheen taloudelliseen tilanteeseen:
Tulotason alentuessa elämä on jatkuvaa
”nuoralla tanssimista”.
Ei ole mahdollisuutta pitkäjänteisen elämän suunnitteluun (asuntolaina, lasten
hankinta, opiskelu, ammattitaidon päivittäminen).
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Ei ole varaa kohtuulliseen terveydenhoitoon (erikoislääkärit, hammashuolto, silmälasit, lääkkeet).
Perheenjäsenten harrastusmahdollisuudet
kaventuvat (urheiluvälineet, osallistumismaksut, kuljetukset).
Kun työttömyys tulee perheeseen se aiheuttaa sosiaalista syrjäytymistä.
Häpeä ja salailu siirtyy myös lapsiin ja
muihin perheenjäseniin.
Eriarvoisuus korostuu, kun toinen puoliso on töissä ja toisen puolison osalta se
leikkaa työmarkkinatukea ja muita sosiaalietuuksia.
Työttömien lapsilla on oltava yhtäläinen
oikeus päivähoitoon vanhempien jaksamisen ja lasten sosiaalisen kehityksen kannalta.
2. Onko työttömällä oikeus

vapaa-aikaan?
Työttömällä on oltava oikeus vapaa-aikaan (lomaan) ilman korvauksien menetyksen uhkaa.
Työttömällä on kuitenkin taloudellinen
”pallo jalassa”, joka rajoittaa lomailua
konkreettisesti.
Tuetut lomat koetaan leimautumisen pelon vuoksi hankalaksi ottaa vastaan.
Työttömien liikkumavapautta kontrolloidaan mielivaltaisesti viranomaisten taholta.
3. Mikä on työttömän henkisen hyvinvoinin mitta?
Työttömyys murentaa itsetuntoa.
Vanhemmat eivät välttämättä pysty olemaan tukena ja esimerkkinä lapsille.
Kun nuppi ei enää kestä, seuraukset ovat
vakavia, mielenterveys järkkyy, perhe hajoaa, itsemurhariski on todellisuutta.
Kysymykset
- Miten sosiaaliturvan yhteensovittaminen
työttömyysturvan kanssa saataisiin yksinkertaisemmin toteutettavaksi?
- Onko tulossa työttömille työterveyshuolto (määräaikaistarkastukset)?
- Onko vielä voimassa työttömien perheiden lapsille päivähoito-oikeus ja onko siihen tulossa muutoksia?
- Miksi ei käytetä harkinnanvaraista toimeentulotukea?

K ana
ulonsiirr
oilla
anavv a 3, TTulonsiirr
ulonsiirroilla
työtä – säällinen työ vai
orjatyö
1. Oikeus yhdistelmätukityöhön 200 päivän kuluttua edellisen yhdistelmätuki- tai
muun tukityöllistämisjakson päättymisen
jälkeen.
Työssäoloehdon palauttaminen 6 kuukauteen. Yhdistelmätukityön on kerrytettävä
koko ajalta työssäoloehtoa.
2. Oppisopimuskoulutukseen työnantajille
takaisin työllistämisvelvollisuus. Työvoimatoimistoon palkattava valvoja, jonka tehtävänä on seurata työllistettyjen henkilöiden
asemaa ja työoloja työpaikoilla.
3. Jokaisella työttömien yhdistyksellä tulee
olla oikeus omatoimisuusavustuksella palkata toiminnanohjaaja koko vuodeksi. Kun
yhdistys on työllistänyt vähintään 10 henkilöä, tulee olla oikeus palkata lisäksi työnohjaaja.
4. Vajaakuntoisilla ja pitkäaikaistyöttömillä
tulee olla oikeus käyttää tukenaan palkattua
tukihenkilöä, kun viranomaisten kanssa laaditaan työnhakusuunnitelmia ja muita aktiivitoimenpiteitä.
Kysymys
- Mitä ay-liike aikoo tehdä lopettaakseen
Suomessa orjatyön?

Kanava 4, Maahanmuuttajat ja työllisyys
Lähtökohta: Jo olemassa olevien lakien
noudattaminen ja seuranta
Maahanmuuttajat ja pitkäaikaistyöttömät
! liian lyhyet työllistymisjaksot
- ihminen syrjäytetään yhteisöstä
! kotouttamis- ja koulutusjaksot laadukkaammiksi, seurantaa ja tulosvastuullisuutta lisättävä
- tiedotusta kotouttamislaista tehostettava
- estetään rahastus ja tarvitseville saadaan
asianmukaista palvelua
! työnantajien asenteen muuttaminen
- pitkäaikaistyötön ja maahanmuuttaja
työllistyy usein kolmannelle sektorille
(mm. työttömien yhdistyksiin) eikä
avoimille työmarkkinoille
- työnantajan vastuu maahanmuuttajan
ammatillisesta- ja kielikoulutuksesta
- työharjoittelijoiden työoloista vastaaminen ja valvonta
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Koulutus
! yleinen asenneilmapiiri suvaitsematon
- eri kulttuurien tuntemuksen lisääminen
kasvatuksessa
- monikulttuurisuus luonnollinen osa suomalaisuutta
! tutkintojen tunnustamisen ja osaamisen
tunnistamisen tehostaminen
! yrittäjäkoulutuksen lisääminen
- maahanmuuttajien yrittäjyyden mahdollistaminen
Tasa-arvo työssä
- maahanmuuttajien valistaminen suomalaisesta ammatillisesta järjestäytymisestä ja
työntekijän oikeuksista
- estetään harmaan työvoiman käytön lisääntyminen ja ihmisten hyvinvointi
työssä lisääntyy

Kanava 5,
Työttömänä jaksaminen
5.1. Voimavaraistaminen
- Muutosvalmius auttaa jaksamaan työttömyyden yli.
- Muutoksen pitää lähteä ihmisestä itsestään.
- Fyysinen ja henkinen hyvinvointi kuuluu
myös työttömille.
5.2. Murinaa, marinaa, purinaa,
pärinää – keskustelukanava
Kysymys
- Mitä järjestönne on tehnyt viimeisen 2
vuoden aikana työttömien säällisen elämän edistämiseksi?
5.3. Perhe ja jaksaminen
Mitkä asiat ovat merkityksellisiä jaksamisen/perheen/perheen jaksamisen ja
perheessä jaksamisen kannalta?
Jaksaminen
- saanko työtä; miten selvitä huomiseen?
- perusturvallisuus, toimeentulo
- verkosto
- rakkaus
- keskustelu itsen ja oman verkoston kanssa
- yksityisyys perheessäkin
- terveys
- luottamus, avoimuus
- kuuluvuus ja näkyvyys perheessä, huomioon ottaminen
- jokapäiväinen leipä
- työ
- lomatuki
- Harkitut päätökset yhteiskunnassa!
Perhe
- verkosto
- rakkaus
- terveys
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- luottamus, avoimuus
- Harkitut päätökset yhteiskunnassa!
Perheen jaksaminen
- yhteiseen hiileen puhaltaminen
- verkosto
- rakkaus
- avoimuus, luottamus
- jokapäiväinen leipä
- perhelomat
- työ
- jokaisen perheenjäsenen omat ja yhteiset
ystävät
- Harkitut päätökset yhteiskunnassa!
Perheessä jaksaminen
- verkosto
- rakkaus
- avoimuus, luottamus
- terveys
- perhelomat
- jokapäiväinen leipä
- työ
- Harkitut päätökset yhteiskunnassa!

5.4. Arjen teologia -ryhmä
Ryhmä teki teologiaa arjen kysymyksistä.
Käytimme toiminnallisia menetelmiä, erilaisia parityöskentelyjä, symboleja, värejä,
kankaita, kuvia ja luonnon materiaaleja ja
yhteistä jakamista ja prosessointia.
Lämmittelyn jälkeen haravoimme ryhmän
jäsenten oman arjen kysymyksiä, niitä kysymyksiä, joiden keskellä sen jäsenet itse
elävät, työttömänä tai työttömien kanssa
toimijoina. Sitten rakennettiin pareittain
alttarit, joihin tuotiin arjen ristiriitoja, kysymyksiä, näkökulmia, iloja, ilmennettiin pyhää ja sitä, millaisena Jumala näyttäytyy
missäkin todellisuudessa.
Syntyi neljä alttaria:
1. Vapautuksen teologian alttari, jonka
alatasolla punaisella kankaalla oli arjen riittämättömyyttä (pesemätön kahvikuppi) ja
taisteluja (pienet nyrkkeilyhanskat). Salvadorilainen risti ja värikäs liina yhdistivät tämän
tason ylemmällä olevaan unelmien tasoon,
jolla sulassa sovussa lepäsivät luomakunnan
hedelmät etelästä ja pohjoisesta sekä piikkinen oksa. Intohimoa ja elämän rikkautta.
Vapautuksen teologian elämänvoimainen
naisten työtä kuvaava risti ja liina (ies) yhdistävät elämän eri tasot toisiinsa.

Maljakossa kukka kurottautumassa valoon.
Nuoren naisen ja vanhemman naisen välissä
pieni tuikku yhdistämässä naisen elämänkaarta. Keski-ikäistyvän naisen kipeää todellisuutta työn ja työttömyyden maailmoista.
3. Keltainen alttari. Siinä alttarilla lepäävän luonnon eloton oksa ja vihreä hedelmiä
kantava oksa. Syksyn värikkäitä lehtiä, sininen enkeli ja jouluikoni. Ryhmä nimesi tämän alttarin aviottomana syntyneen lapsen
alttariksi. Häpeä ja viattomuus liki toisiaan.
Kynttilää vasten nojaa purjevene matkallaolon ja muutoksen symbolina. Kaunis ja
harmoninen asetelma, joka sai ryhmältä monia tulkintoja. Voimakkaiden naisten näkyvä
taideteos.
4. Haavoittunut enkeli -alttari oli katettu
kiiltävälle, liukkaalle pulpetille, ilman kankaiden värejä ja pehmennystä. Se on kuin
työttömyyden ja siellä työskentelevien työn
todellisuutta, liukasta, siellä kaatuu helposti. Alttari kuvasti myös työn ja perheen
yhteensovittamisen vaikeutta. Perhepuolella
Saapashäntäkissa, aarteiden arkku ja pieni,
lahjan juuri saanut nalle. Työn puolella Haavoittunut enkeli -kortti nojaamassa pyhää
kolminaisuutta symboloivaan vatiin, jossa 3
tuikkua. Valo kiinni Haavoittuneessa enkelissä, melkein piilossa, mutta silti liki. Lähimmäisyyden teoissa sanat peittyvät toimintaan, teot puhuvat enemmän kuin sanat.
Alttari nimettiin monin tavoin, mm. että siinä kannetaan haavoittunutta työttömien toiminnanohjaajaa. Kuka kantaa ja ketä? Alttarilla vihreä, raidoitettu salvadorilainen alba,
jossa rytmittyy värejä ja raitoja kuin eri vaiheita elämässä ikään.
Ryhmän tavoitteena ei ollut tehdä julkilausumaa, mutta se lopulta päätyi välittämään
terveisiä ryhmän toiminnasta ikään kuin
julkilausumana tai profetiana.
Se kuuluu näin:
Säällinen elämä on Jumalan tahto. Pyrkimykset säälliseen elämän toteuttamiseksi ovat Jumalan tahdon tekemistä.
Maallinen työ on hengellistä työtä.
Säällinen elämä kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Se voidaan saavuttaa vain yhteisöllisen toiminnan kautta.
Evankeliumi kutsuu toimimaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla sortoa, riistoa
ja epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavia
rakenteita vastaan.

2. Vihreä alttari. Naisen alttari: vihreällä
kankaalla pelkistetty viesti naisen elämästä.
Nuori tyttö unelma-kissakortin vieressä, vasemmalla puolen lehdestä reväisty lause, jonka mukaan mies jo työtä hakiessaan pyytää
enemmän palkkaa kuin nainen. Keski-ikäisen naisen asema työmarkkinoilla on lohduton. Kokemusta ja osaamista ei arvosteta.
Lauseen vieressä kelttiläinen risti, arkea lähellä oleva risti keski-ikäisen naisen elämäntuntojen symbolina. Ehkäpä myös toivon.
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Iisalmen TTyöttömien
yöttömien ttoimitila
oimitila remont
oitiin
remontoitiin

– Toimela sai uuden ilmeen

Iisalmen TTyöttömien
yöttömien yhdis
oimitilat o
esän aikana uuden ilmeen. K
unnankatu
yhdistyksen
ovv at saaneet tämän k
kesän
Kunnankatu
tyksen ttoimitilat
6:ssa sijaitseva entinen kunnanlääkärin yli kolmensadan asuinneliön talo remontoitiin ulkoapäin näyttäväksi. Samoilla tulilla maalailtiin sisäpintoja ja siistittiin ikkunapenkit ja tiivisteltiin lasit lämmön eristämiseksi.

K

un nyt työt on tehty, näyttää Toimela ulkoapäin erinomaiselta rakennukselta. Jopa niin hyvältä, että
pienoinen pelko oli yhdistyksen jäsenillä Iisalmen kaupungin vuokrasopimuksen jatkamisesta kyseisessä paikassa. Mutta kaupungin taholta vakuutettiin talon pysyvän yhdistyksen käytössä jatkossakin.
Remontti oli melkoinen ponnistus yhdistyksen henkilöstölle sekä vapaaehtoisesti talkootyössä oleville henkilöille. Vanhan tiilikaton peseminen painepesurilla oli erittäin
vaativa työ, kun ottaa huomioon katon suuren alan ja kaltevuuden. Tämän lisäksi kesä
ei näyttänyt parhaita puoliaan urakan edistämiseksi, sillä vettä satoi lähes joka viikko.
Toukokuun alussa alkanut maalausurakka
venyi syyskuun alkupuolelle saakka. Kaupungin entinen monistamorakennus tosin käsiteltiin samoilla tulilla urakkaan kuuluvaksi. Nyt kun remontti on valmis, voi yhdistyksen tiloissa suunnitella tulevan syksyn
toimintaa iloisella mielin.

Vilkasta syksyä odotellen
Iisalmen Työttömien toimitilojen paikka on
vaihtunut sen olemassaolon aikana kolmesti. Alkujaan kaksitoista vuotta taaksepäin
yhdistys rekisteröitiin vanhalla järjestötalolla Karjalankadulla. Sen tilan epäkäytännöllisyys näkyi ja tuntui. Lähes kaikki paikat
olivat rempallaan, vaikka sinänsä yhdistyksen sisätilat pidettiin siisteinä.
Pitkäaikainen, nyt eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja Anja Tarvainen loihti kymmenen vuoden ajan yhdistyksen jäsenille toimintaa vaatimattomissa oloissa. Välillä parin vuoden ajan toimintaa jatkettiin kahdessa eri paikassa. Vanha poliisitalo sai välillä
pitää työttömiä hoivissaan Kauppakadulla.
Mutta nyt uusitussa Kunnankadun kiinteistössä toimintaa voi pyörittää entisiin verraten mukavasti.
Yhdistys työllistää yhdistelmätuella vuo-

V asemmalta: TTuo
uo
vi Kiviharju, Ritv
a Hyn
ynen, Tiina K
oli, Lauri Nissinen,
uovi
Ritva
Hynynen,
Koli,
a K
or
honen ja TTapani
apani Alanen.
Ritva
Kor
orhonen
Raija Janatuinen, Ritv
den aikana yli kaksikymmentä pitkäaikaistyötöntä. Talon sisällä toimii yläkerrassa
naisten kutomotilat ja askartelutilat. Keskitasossa on hallinto ja Kieppi-hanke. Yli 150
neliön alakertaan tehdään miesten työpaja.
Tosin miehet ovat aloittaneet jo kevättalvella entisöinnin ja taideveiston. Sitä jatketaan
nyt syksyllä entisin opein.
Tammikuussa alkaa ESR:n rahoittama
projekti, jolla työllistetään puolenkymmentä työtöntä lisää, minkä päälle palkataan
MIETE-projektin vetäjä aivan oikealla palkalla.

Työttömien määrä vvakio
akio

Iisalmessa työttömyysprosentti on pysynyt lähes kymmenen vuoden ajan vakiona
noin 16 prosentin pinnassa. Työttömien
yhdistykseen on näin helppo suunnitella
toimintaa, kun asiakkaita on tarjolla, jos näin
savolaisittain saa kuvata.
Yhteistyökumppaneina ovat tietenkin kaupunki, seurakunta ja läänin TE-keskus. Tämän lisäksi yhdistystä ovat
lähteneet tukemaan lähes kaikki alueella toimivat ammattiosastot. Nyt uutena aluevaltauksena yrittäjille suunnatut jäsenmaksut ovat saaneet hyvän
jalansijan.
Tämän lisäksi Iisalmen
Työttömät tekevät talkootöitä
Iisalmen työttömien toimitila remontoitiin.
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resurssien mukaan. Erilaisten messujen ja
markkinoiden aikana myynnissä on Toimelan tiloissa valmistettuja hyödykkeitä.
Pientä tuloa on saatu myös divarista, jonne
ihmiset lahjoittavat poistamiaan tavaroita ja
vaatteita.
Yhdistyksessä tehdään aina viikko-ohjelma suunnitelmallisesti. Jokainen yhdistyksen työntekijä ottaa vastuun omasta osaamisestaan. Kukaan ei siirrä vastuuta toiselle, ja
näin yhdistyksen me-henki on ollut kiitettävä. Ulkoiluretket ja marjastukset, joihin osallistuu myös henkilöstö, elävöittävät jäsenten mielialaa. Iisalmen Työttömillä on ruokahuolto kaupungin Luma-keskuksessa, jonne
pääsee parin euron kustannuksella ruokailemaan. Tämän lisäksi työtön saa uimaliput ja
kausikortit alennettuun hintaan.
Valtakunnalliset TVY:n toiminnat käydään mahdollisuuksien mukaan. Ajan hermolla yritetään toimia kouluttautumalla. Jäsenille on tarjolla vuodenaikojen mukaan joka
viikko erilaista yhdistystoimintaa aina tietokonekurssiin saakka.
Niin, ja mikä mukavinta, Iisalmen kaupungissa yhdistyksen tuottamat palvelut
ovat saaneet hyvän vastaanoton yrityksien
piirissä. Mottona onkin: ”Se mikä tehdään,
tehdään kunnolla”.
Toivotamme kaikki Suomen yhdistykset
tervetulleiksi käymään Iisalmen Toimelaan.
Syysterveisin
Lauri Nissinen, toiminnanohjaaja
KARENSSISANOMAT 2/2004

Tukena ja henkireikänä

Y

Työtönkin tuntee olevansa ihminen isolla
lä-Kainuun Työttömät Suomussali:llä eikä syrjitty toisen luokan kansalainen.”
mella on taistellut täyden vuosiKiitospuheenvuoron käyttivät myös
kymmenen työttömyyttä vastaan.
Suomussalmen seurakunta, työvoimatoi07.02.1994 perustettu yhdistys juhli kutsumisto, Kansaneläkelaitos, Kianta-Opisto,
vieraiden ja yhteistyökumppaneiden kansKainuun Tiimi, Kajaanin työttömien yhdissa 26.05.2004 kansalaisopiston tiloissa
tys, Kuhmon työttömien yhdistys, sekä
leppoisassa hengessä. Juhlapuhujina olivat
Vuolijoen työtä etsivät. Nykyinen puheenkunnan sosiaalijohtaja Terttu Huttu-Junjohtaja Helvi Mäkeläinen otti lahjoitukset
tunen ja TVY:n puolesta Esa Venäläinen.
vastaan lämpimin halauksin. KiitospuKulttuuri- ja ohjelmapaja esitti pienen sketsin
heenvuoron esitti varapuheenjohtaja Reino
aiheesta kuinka vaikeaa työnhaku on. MuLaitinen, joka on yksi perustajajäsenistä.
siikista vastasi Pekka Pöllänen. Lohikeitto
Muina perustajina ovat Erkki Manninen,
maistui ja ajatukset vaihtui. Perustajajäseniä
Jouko Kinnunen, Mauno Manninen,
ja puheenjohtajia muistettiin. Monet KaiRitva Lukkari, Taisto Kinnunen, Annanuun työttömien yhdistyksistä olivat muisLiisa Mäkeläinen ja Paavo Heikkinen.
tamassa ja muistelemassa elettyä yhteistä
Lopuksi katsottiin elokuvaa The Station
taivalta.
Agent.
Huttu-Juntunen totesi puheessaan, että
Perustajajäsen ja yhdistyksen enYlä-Kainuun työttömien yhdistyksen
”uusi aluepolitiikka on hyljännyt syrjäsimmäinen puheenjohtaja Erkki
toimintaan on vakiintunut kierrätyskeskus,
seudut. Aiemmin alueellisia eroja tasattiin
Manninen työttömien yhdistyksen
joka vastaanottaa pääasiallisesti vaatteita.
palveluilla, tulonsiirroilla, veropolitiikalla ja
toimipisteessä Luppotuvalla.
Vuotuinen tuotto on ollut merkittävä apu
valtion investoinneilla infrastruktuuriin. Nyt
juoksevien menojen hoidossa. Työllistämään
vahvistetaan yritystoimintaa ja sen tarvitseon pystytty neljä henkilötyövuotta. Kiermaa tietotaitoa. Uudessa aluepolitiikassa ei
Henkistä vireyttä on ylläpidetty erilairätystoiminta on huomattu erittäin tarpeelliiku raha niin kuin ennen.” Puhujan mukaan
silla tapahtumilla ja osallistumalla kunnassa
liseksi. Vaatteita käydään hakemassa Venäharvaan asuttu maaseutu, johon Suomussaltapahtuviin kulttuuririentoihin. Yhteisillä
jän Karjalaan asti.
mikin kuuluu, muodostaa tutkimuksen muyhdistysten matkoilla kartoitetaan kanssaToinen paikkansa vakiinnuttanut toimikaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan
käymistä muuhun maailmaan, karkotetaan
piste on työttömien ruokala Puolinen. Ruopussinperän. ”Pääomien, yritysten ja työeristäytymistä yhteiskunnasta sekä yritekailijoita on käynyt keskimäärin kuutisenpaikkojen keskittyminen suurimpiin kautään pitää mieli virkeänä.
sataa vuotta kohden. Työllistävä vaikutus
punkeihin pitää yllä muuttoliikettä maaseuYhdistyksen vuotuinen jäsenmäärä on
on viisi henkilötyövuotta ammattitaitoisia
dulta asutuskeskuksiin. Harvaan asutun
pysytellyt noin sadan paikkeilla. Jäsenyys
ihmisiä. Ruoka on ollut tykättyä, ja sitä on
maaseudun ongelmat pahenevat sitä mukaa,
antaa työttömille merkittäviä etuja, joita
pystytty tarjoamaan lähes raaka-ainehinkun se jää jälkeen muusta maasta.” Kainuun
monet käyttävätkin aktiivisesti.
nalla. Ruokala ei tuota taloudellista hyötyä,
muuta maata korkeampien työttömyysEli yhteenvetona voi todeta, että kymmutta pääasia on työttömille edullinen ruolukujen taustalla on Huttu-Juntusen mukaan
menen vuotta eikä suotta.
ka.
1990-luvun poikkeuksellisen syvä lama. ”Sitä
seurasi yritysten konkurssikierre, ja samoiMuistikuvia tallensi toiminnanohjaaja
hin aikoihin julkisella sektorilla toteutettiin
Tapani Kyllönen
mittava säästöjä ja tehokkuutta tavoitellut rakennemuutos. Seurauksena oli, että
Kainuusta hävisi 10 000 työpaikkaa.”
TVY:n Esa Venäläinen
keskittyi puheessaan työttömien yhdistyksiin, työttömyyteen ja työttömiin. ”Synkistä työllisyysnäkymistä
huolimatta aihetta on juhlaan.
Yhdistyksen toiminta on
työttömälle tärkeää, sillä se
on linkki kohtalotovereihin,
jokapäiväiseen elämään ja vallitsevaan maailmaan. Uskon,
että toimintanne työttömien
elämänlaadun kohottamisessa
sekä mielenterveyden ja terveyden ylläpitämisessä näiden kymmenen vuoden aika- Vasemmalta nykyinen puheenjohtaja Helvi Mäkeläinen sekä perustajajäsenet Paavo
na on tuottanut monelle ih- Heikkinen, Ritva Lukkari, Anna-Liisa Mäkeläinen, Reino Laitinen, Mauno Manninen, Jouais
onin ääressä ttoiminnanohjaaja
oiminnanohjaaja TTapani
apani K
yllönen.
aistto Kinnunen. Mikrof
Mikrofonin
Kyllönen.
miselle suurta mielihyvää. k o Kinnunen ja TTais
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Rukkaset naulassa
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ovet, tarjolla pullakahvit, hernekeittoa ja lettuja sekä toimintojemme esittelyä. Saimme tilaisuuden olla
mukana Kirkon diakoniapäivissäkin, sillä toimintakeskuksessa oli diakoniapäivien yksi porinapiste RUKKASET NAULASSA. Tämä olikin herättänyt paljon kiinnostusta, sillä se oli etukäteen täyteen ilmoittauduttu.
Päivien aiheisiin käytiin kiinni jo perjantaina, tällöin esitelmöimässä oli Stakesin tutkija Jouko Karjalainen.

Perjantain 1. 10. tilaisuus
Yhteisvastuu, harras
toiveko?
Tutkija Jouko Karjalainen myöntää tälle
ajalle ominaisen individualismin olevan vahvojen eetosta, mutta pidäkkeitä tälle kehityssuunnalle on vaikea löytää. Toinen mielenkiintoinen Karjalaisen Porin seudun työttömien yleisötilaisuudessa esittämä kommentti
koski työvoimapulan uskomusta, jonka hän
katsoo olevan enemmän uskontieteen kuin
yhteiskuntatieteen piiriin kuuluvan asian.
Työsuojelunormeissa on myös edetty
vahvojen ihmisten suuntaan ja ollaan palaamassa tai ehkä jo palattukin 1700–1800-lukujen aatoksiin. Puhuessaan osattomuudesta
Karjalainen katsoo sen monin tavoin koskevan niitä ihmisiä, joilla on rajalliset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan. Näiden
ihmisten mahdollisuuksien lisääjänä työttömien yhdistykset toimintakeskuksineen ovat
tehneet tärkeää työtä mm. ATK-taitojen tuomisessa työttömien keskuuteen. Toinen tärkeä osallisuuden mahdollistaja on kirjastolaitos.
Karjalainen peräänkuulutti alustuksessaan yhteisvastuuta ja kehitystä; sellaista
suuntausta hän sanoi odottavansa hartaasti,
mutta pelkäsi sen toisaalta jäävänkin hartaaksi toiveeksi. Karjalainen kiinnitti huomiota laajalti käytössä olevaan syrjäytymisen käsitteeseen. Kysyessään, ketkä ovat
osattomia tai syrjäytyneitä, hän kehotti poh-

Stakesin Jouko Karjalaisen tarkkaavaista kuulijakuntaa.
timaan sitä, missä tilanteissa se realisoituu.
Osattomuudessa ei ole kysymys siitä, että
olisi kaikilla elämänalueilla osallinen. Esimerkiksi presidentti Mauno Koivisto koki olevansa syrjäytynyt Englannin kuningattaren
rinnalla laivan vihkiäisissä. Syrjäytymisen
käsitettä voisikin siirtää sivuun ja alkaa puhua enemmän inkluusiosta eli sisällä olemisesta. Osattomuuden tarkastelussa onkin
katsottava, mihin ihminen on osallinen ja
mistä hän on osaton. Karjalainen näkee asian niin, että olisi parempi osallisuuden sijaan puhua täysivaltaisesta kansalaisuudesta.
Työmarkkinoiden muutos on selviö, ja
myös se, että kovat ilmiöt yleistyvät kaiken

aikaa. Myös työmarkkinoiden jakautuminen
on tosiasia, mutta tästä puhuttaessa on selvitettävä, mistä on kysymys. Esimerkiksi
mistä puhutaan silloin, kun keskustelussa
ovat termit työttömien työmarkkinat tai tukityömarkkinat jne. Täysivaltaiseen kansalaisuuteen liittyy kysymys yhteiskunnallisuudesta ja siitä, mikä on yhteiskunta ja mitkä
ovat siihen kiinnittymisen ehdot. Kiinnittymisen ehdot ovat muuttuneet rajusti, ja
näyttää siltä, että ilman koulutuspääomaa ei
pääse edes kilpa-areenalle. Nuorten kohdalla tilanne onkin muuttunut enemmän selviytymisen ongelmaksi, jolloin vanhanmallinen
koulunpenkiltä palkkatyöhön ei onnistukaan,
vaan nyt joudutaan koulunpenkiltä kortistoon. Selviytymisen epäonnistuessa ihmisellä on vaarana jäädä ”epäkansalaiseksi”,
jollainen kilpa-areenalle selviytymättömien
nuorten ohella on syntymässä oleva ”ei-työttömien E-luokka”, joka halutaan siirtää tiettyyn paikkaan pidettäväksi ”kurissa ja herrojen nuhteessa”, päätti tutkija Jouko Karjalainen Porissa työttömien toimintakeskuksessa käyttämänsä puheenvuoron työttömyydestä ja osallisuudesta.

Lauantain 2. 10. tilaisuus
Rukkaset naulassa –
asiaa työttömyydestä porinapaikka
Mielipiteenvaihtoa soppajonossa, vas. R. Mäkinen, H. Kemppainen ja prof.
A. Saloniemi.
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Rukkaset naulassa -porinapaikassa käytiin
vilkasta keskustelua työttömyydestä. Asiaan johdattelijana toimi professori Antti Saloniemi, joka puuttui puheenvuorossaan
KARENSSISANOMAT 2/2004

työttömyyden ilmiön monimuotoisuuteen.
Hän sanoi, että työttömyys on aihe, josta
tuntuu kaikki jo sanotun, mutta ilmiön tarkempi erittely osoittaa, että näin ei olekaan
asian laita. Se vaatii myös käsitteellistä erittelyä. Työttömyysongelmasta on tullut jotenkin henkilökohtainen asia eikä ongelma,
joka yhteiskunnan pitää ottaa haltuunsa.
Professori Saloniemi kysyikin, kumpaa
pitäisi yrittää tehdä: kaikille töitä vaiko tunnustaa ihmisarvo palkkatyötä vailla olevillekin. Hänen mielestään on kyseenalaista
jakaa maailmaa kahtia työttömien ja ei-työttömien luokkiin. Siksi hän puuttuikin työtön-sanan merkitykseen: sille on muotoutunut negatiivinen, syyllistävä sisältö. Kyseessähän on työtä vailla oleva ihminen, ja
tämä aiheuttaa hänelle osattomuutta. Professori Saloniemi jatkoi kysymyksiään kysymällä, miltä kannalta ihminen on tällöin
osaton. Ensinnäkin hän on osaton palkkatyöstä. Toisaalta hän on osaton asiasta, josta ei julkisuudessa sanottavammin ole puhuttu: hän on vajaavaltainen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, koska hän ei pääse
sopijapuoleksi niihin pöytiin, joissa hänen
asioitaan käsitellään. Palkkatyössä olevillahan on takanaan sopimusjärjestelmä. Työtä
vailla olevia ihmisiä päätöksenteko ja julkisuuskin käsittelee toiminnan kohteina, eli
miettii, mitä heille pitäisi tehdä. Julkisuus
tuottaa myös mielikuvaa ”kunniallisen työttömän” roolista ja vahvistaa ongelman
henkilökohtaistamista ja luo samalla syyllisyyden kokemuksia.
Keskustelussa monet osanottajat tarttuivat työtön-sanan merkitykseen ja palkkatyötä vailla olevien ihmisten osattomuuden
kysymykseen. Keskustelussa käytiin kiinni myös ”kunniallisen työttömän” rooliin ja

Aurinkoisessa syyssäässä hernekeitto ja letut tekivät kauppansa.
ihmisarvokysymyksiin. Kysymyksiä professori Saloniemelle tuli myös työvoimapolitiikan alueelta. Yhteinen sävel tilaisuudessa oli se, että käsite ”työtön” on sittenkin
kapea määritelmä ihmisestä ja hänen tilanteestaan, ja että ”kunnollisen ihmisen” kriteeri on muutakin kuin hyvänä palkkatyöläisenä toimiminen. Palkkatyötä vailla olevien osattomuudesta saatettiin todeta, että
heillä on heikko edustus heitä koskevia päätöksiä tekevissä pöydissä. Keskustelusta
saattoi päätellä senkin, että vaihtoehtoja on
olemassa, mutta mitään yhtä patenttiratkaisua ei ole olemassa. Yhtenä ratkaisuna
voisivat olla ne toimet, joissa palkkatyötä
vailla olevat voisivat itse määritellä asemaansa.

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

Arto Träskelin
toiminnanohjaaja
Porin Seudun työttömät ry

Mielitaide-yhteisötaidehanke

K

eski-Karjalan Työttömät ry on mukana Mielitaide-yhteisötaide hankkeessa. Hankkeen yhteistyökumppanina on myös Kiteen terveyskeskus.
28.10.2004 alkoi kankaanpainannan työpaja, jossa painetaan terveyskeskuksen potilashuoneiden väliverhoihin kuvioita työttömien toimesta.
Verhoja on yhteensä 30 kappaletta ja ne
painetaan molemminpuolisesti. Aloite väliverhojen kuvioimisesta tuli terveyskeskuksen henkilökunnalta. Tavoitteena on luoda
viihtyisyyttä ja väriä muuten värittömiin
pitkäaikaispotilaiden huoneisiin.
Ensimmäisellä kerralla kankaanpainannassa oli Työpoolikoulutuksessa olevia henkilöitä. Työpajan vetäjänä toimii Keski-Karjalan työttömistä askarruttaja Sirkka Wetterstrand.
Anneli Timonen
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Hunajaisin yhdistys
Suomen hunajaisin työttömien yhdis
tys ttoimii
oimii TTurun
urun V
arissuolla, jonka Helsingin Sanomat ttaannoin
aannoin vvalitsi
alitsi
yhdistys
Varissuolla,
Suomen ttoiseksi
oiseksi par
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arissuon TTyötyötparhaaksi
”Kuningat
uningatar”
”Kuhnuri”
artioiv
tioivat
mustt asukkaisina V
Varissuon
tömät VT ry:n omaa hunajasatoa, joka on juoksutettu variksenkuvilla somistettujen tarrojen sulkemiin
purkkeihin.

S

uomessa tukkuliikkeet ostavat kaiken
kotimaassa tuotetun hunajan, ja lisäksi
tarvitaan vielä täydennystä ulkomailta. Maassamme on noin 70 mehiläiskasvatuksen ammattilaista. Heistä suurin osa lähenee 60 vuoden ikää. Jotkut lopettavat tarhauksen uusien EU-säädöksien vuoksi, koska eivät koe mielekkääksi toteuttaa uudistuksia vain muutamaa viimeistä työvuottaan
varten. Uusia tarhaajia siis tarvittaisiin.

Täsmäosaajia
mehiläisalalle
Varissuon Työttömät ry:n Honey-hanke
kouluttaa Itä-Turun yhteisöhankkeen tuella
täsmäosaajia mehiläisten pariin. Suosio on
ylittänyt odotukset; toukokuun lopulla alkanut kurssitus sai osakseen runsaasti huomiota Turun alueen viestimissä, ja mukaan
ilmoittautui yli 70 hunajan ystävää. Kun tällainen joukko ahtautuu yhdistyksen tiloihin
teoriatunneille, on varatuoleille käyttöä. Tutuiksi ovat tulleet mm. pesän perustaminen,
sadonkorjuu, talviruokinta ja pesien puhdistus. Lisäoppia on haettu mm. Lahtisen vahavalimolta Oitista ja Helsingin Hunajapäiviltä.
Tarvittavat pesät saatiin pystyttää Varissuon liepeille omakotialueelle. Mitään ilkivaltaa ei pesille tehty; tätä kouluttajamme
varmisti selvittämällä julkisuudessa, että jo
300 mehiläisen pisto vastaa vaikutukseltaan
kalkkarokäärmeen pistoa. Pihojen monipuolinen kasvillisuus antoi hunajaan erinomaisen maun; myös sadon määrä oli keskitasoa
parempi. Koska kyse on tuetusta toiminnasta, hunajaa ei kuitenkaan kannata myydä, sillä myyntitulo pienentäisi tukia. Purkkeja siis annetaan lahjaksi, harkiten ja
pihdaten.

Kuhnuri ja Kuningatar
Kukaan ei ole korvaamaton, on tapana sanoa. Tuskinpa kuitenkaan olisi Varissuon
Työttömillä hunajaa ilman Esko Lehtikannelta, joka on Suomen Mehiläisliiton
kelpuuttama kouluttaja.
Esko ei ole aina ollut hunaja-alalla, vaan
hänellä on takanaan värikkäät vaiheet kuten
niin monella muulla työttömien toimintaan
päätyneellä. Hän on aikoinaan mm. seilannut meriä konemestarina: ”Mää olen kaikkiin suuriin vesiin pissiny. Maanosista on
Australia käymättä.”
Eskosta on sanottu, että hän putoaa aina
jaloilleen. Sanattomaksi hän ei jää, ja elämä
näyttää olevan hänelle näyttämö, jolla hän
esittää katkeamatonta yhden miehen showta. Itse hän väittää, ettei kuitenkaan ole hen-
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kisesti haavoittumaton.
Ruumiillisesti ei ole ainakaan, siitä todistaa kuvamme, otettu Eskosta sillä pesäkäynnillä, kun kaikki ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan: kuningatar (pienellä k:lla) putosi maahan, ja kahdenkin pesän turvajoukot
kävivät hyökkäykseen majesteettirikoksen
vuoksi. Esko ei siedä valitusta eikä synkistelyä; niinpä hän kuittaa tämänkin tapauksen toteamalla, että sai vain siedätyshoitoa.
Eskon kumppanina Honey-hankkeessa
häärii Merja Hakanen, VT ry:n puheenjohtaja. Tästä luonnollisesti seuraa, että yhdistyksen sisäpiirihuumorissa Merjaa nimitetään Kuningattareksi, Eskoa taas, selvä se,
Kuhnuriksi. Kuningattaren ja Kuhnurin palaverit kokoushuoneen lukitun oven takana
luonnollisesti synnyttävät spekulaatioita,
joilla on merkittävä rooli yhdistyksen arkisessa hauskanpidossa…

Hunajaa oikeaoppisesti
Eskon mukaan hunajaa ei saisi laittaa teehen
eikä muuhunkaan kuumaan, sillä yli 40 asteen kuumuus tuhoaa arvokkaita aineita. Kun
hunaja valutetaan kuumentamattoman elintarvikkeen päälle tai salaatin joukkoon, saadaan siitä kaikki mahdollinen hyöty. Salaatti
säilyy hunajan ansiosta paremmin, liha taas
mureutuu hunajamarinadissa. Toisaalta huna-

Esko Lehtikannel siedätyshoidon
jälkeen
ja käy myös ihonhoitoon, ja saunomista arvostava Kuhnuri ei väsy vitsailemaan saunahunajasta, jolla pyrkii voitelemaan milloin
mitäkin arvovaltaista tahoa varmistaakseen
suopeuden hankkeelle...
Päivi Salminen
toiminnanohjaaja
Varissuon Työttömät VT ry

Työttömien keskustelusivut

T

VY ry ja Stakes ovat yhteistyössä
avanneet Työttömien keskustelusivut. Kyseessä on vapaamuotoinen
keskustelufoorumi, jolla työttömät — ja
muutkin — voivat tuoda julki ja keskustella
itseään kiinnostavista, lähinnä työttömyyteen liittyvistä asioista.
Sivuilla voi esim. esittää mielipiteitä työttömyydestä ja sen hoidosta, kertoa kokemuksistaan asioinnista viranomaisten luona, käydä keskustelua muiden sivujen käyttäjien
kanssa, lähettää terveisiä tutuille tai vaikka
sopia kimppakyydistä. Tulossa on myös
kuukauden kysymys, ajankohtaisista asioista mielipiteitä luotaava gallup.
Sivuja pääsee lukemaan kuka tahansa,
mutta sivuille kirjoittaminen vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröityä ja kirjoittaa voi
kuitenkin halutessaan pelkällä nimimerkillä.
Stakesin huono-osaisuustutkijat saattavat
käyttää keskusteluissa esille tulevia asioita
tutkimusaineistonaan.
Sivujen internet-osoite on:
http://info.stakes.fi:9210/~kesk

Stakesin tutkija Jouko Karjalainen
av aa TTyöttömien
yöttömien k
esk
us
kesk
eskus
usttelusivut Ihmisoikeuspäivillä Järvenpäässä
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Työttömät itse aktiivisesti
mukana työllisyystalkoissa
TVY ry teki alkusyksyn aikana selvityksen jäsenyhdistystensä työntekijöiden ja yhdistyksissä työhallinnon
eri toimenpiteissä olevien määrästä vuonna 2003.

S

elvitykseen vastasi kaikista 185 yhdistyksestä 160, joten vastausprosentti oli 86,5. Yhdistelmätuella
työllistettyjä yhdistyksissä oli kaikkiaan
2604 henkilöä eli kaikista toimenpiteissä olevista 61,5 %. Pelkällä työmarkkinatuella
työllistettyjä oli 422, työelämävalmennuksessa 359, kuntouttavan työtoiminnan
asiakkaita 154 ja työkokeilussa 142. Yllättävänä seikkana selvityksessä ilmeni, että
yhdistyksissä oli yhdyskuntapalvelussa
kaikkiaan 97 ihmistä. Pelkällä työmarkkinatuella tai erilaisilla ylläpitokorvauksilla yhdistyksissä oli sijoitettuna yhteensä noin
1300 ihmistä, ja räätälöityjä työllistämisratkaisuja oli selvityksen mukaan käytössä noin
30 erilaista.
Lisäksi selvityksessä kysyttiin yhdistyk-

sissä toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden
määrää ja työsuhteissa noudatettavia työehtosopimuksia. Vapaaehtoistyöntekijöitä
yhdistyksissä oli vajaat 1300, ja yleisimmät
TESsit, joita yhdistyksissä noudatetaan,
ovat Kunta-alan ja Palvelualojen ammattiliiton sopimukset.
TVY ry korostaa työttömien omaa aktiivisuutta: yleensä työmarkkinatuella olevat
etsivät itse oman harjoittelu- tai valmennuspaikkansa ja ovat siten löytäneet mahdollisuuden polulle työelämään. Ihmiset ovat
yhdistyksissä usein ensin työharjoittelussa
tai -valmennuksessa, ja vasta sen jälkeen sovitaan tukityöpaikasta yhdistelmätuella tai
työllistämistuella.
Kierrätystoimintaa harjoittavat yhdistykset palkkaavat yhdistyksiin omalla tuo-

tollaan jo 84 henkilöä. Suurimmat työntekijämäärät olivat Turun, Joensuun, Tampereen,
Kuopion ja Kaarinan yhdistyksissä.
Alueellisesti työntekijöitä oli eniten Varsinais-Suomen yhdistyksissä, yhteensä 710
henkilöä, seuraavina Pirkanmaan alue, 555
henkilöä, ja Pohjois-Karjala, 520 henkilöä.
Oikealla palkalla työtä teki työhallinnon
omatoimisuusavustusrahoituksella 117 henkilöä. Osa palkatuista oli kuitenkin osa-aikaisia tai 3 tai 6 kuukauden työjaksoille palkattuja. Projektituella oli muutamia ja RAY:n
rahoituksella 19 henkilöä.
Yhdistysten kehittämistä ja työnohjausta
vaikeuttaa edelleen vakituisten toiminnanohjaajien osa-aikaisuus tai toiminnanohjauksen puuttuminen kokonaan.

Työttömien yhdis
ty
sten toiminnan k
autt
a työllis
tetyt 2003
yhdisty
tys
kautt
autta
työllistetyt
henkilöä
Yhdistelmätuki
2462
Työharjoittelu työmarkkinatuella
422
Työelämävalmennus
359
Kuntouttava työtoiminta
154
Työkokeilu
142
2. vuoden yhdistelmätuki
118
Omatoimisuusavustus
117
Yhdyskuntapalvelu
97
Yhdistyksen oma varainhankinta
84
TE-keskuksen projektituki
47
Opiskelun työharjoittelu/työssäoppimisjakso 40
Vammaislain mukainen tuki
37
Työllistämistuki
36
Alle 25-vuotiaan yhdistelmätuki
24
RAY:n tuki
19
Muut
77
- ESR-rahoitus
7
- Yhdistelmätuki, kunnan palkkaama
5
- Muu kunnan palkkaama
13
- Oppisopimuskorvaus
2
- Opiskelija-avustus
1
- Kunnan/seurakunnan avustus
1
- Kunnan kesätyöpaikkatuki
2
- Työllisyyskurssin työharjoittelu
5
- Velvoitetyöllistetty
1
- Ahkeruusraha
8
- Kansallinen projektituki
2
- Ammatinvalinnanohjaus
1
- Avotyö
1
- “Räätälöidyt ratkaisut”
1
- Jokin edellisten yhdistelmä
7
- Ei eritelty
20
YHTEENSÄ
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Terveisiä Tampereelta, nääs...
Tampereen Seudun TTyöttömät
yöttömät rryy :llä on ollut vilkas ttoimint
oimint
a vuosi. Omia ttapahtumia,
apahtumia, tilaisuuksia ja retkiä on
oiminta
järjestetty sekä oltu mukana seutukunnan työttömien yhdistysten yhteisissä riennoissa.
Aukeaman jutut ja kuvat: Markku Ylenius,
elämysmatkan kuva: Kauko Salmivirta

Onnistunut TTalvialvitapahtuma Murikassa
Häikäisevän kaunis ja leppeä talvisää, maustettuna ripauksella kevään aavistusta, loi mainiot puitteet Murikka-opistolla 4.3. järjestetylle Talvitapahtumalle, johon osallistui lähes 400 ammattiosastojen työtöntä.
Tapahtuman järjestämiseen osallistui
Tampereen Seudun Työttömien lisäksi seutukunnalla toimivia työttömien yhdistyksiä
ja ammattiyhdistysten toimijoita. Tapahtuman järjestelyistä vastasi Tampereen Seudun Työttömien hallinnoima työllistyvyyttä
ja henkistä hyvinvointia edistävä seutukunnallinen Osumaprojekti.
Talvitapahtuma sai osallistujilta varauksettomat kehut ja innosti heidät liikkumaan
ja virkistäytymään sekä ulkona että sisällä.
Tarjolla nimittäin oli kuntosali, pingistä ja
sulkapalloa urheilusalissa, uimahalli ja sauna sekä ulkona hiihtoa, kävelyä ja pilkkimistä, johon liittyen rantasaunalla esitteli
kalankäsittelyä Kalervo Saarinen Suomen
Metsästäjä- ja Kalastajaliitosta.
Murikan aulassa oli esillä materiaalia työttömien yhdistyksistä ja Osumaprojektista.
Aulaan sijoittuivat myös tupakasta irtautumiseen erikoistunut Kehräsaaren Klinikka
Oy, joka järjesti haluaville häkämittauksia,
ja Pirkanmaan Sydänpiiri, jonka edustaja mittasi rasvaprosentin. Palveluja käytettiinkin
kiitettävästi hyväksi, ja mittaustulokset olivat heti valmiina.
Tapahtumassa käytyjen keskustelujen,
tehtyjen haastattelujen ja annettujen kirjallisten palautteiden viesti oli yksituumainen.
Tätä halutaan lisää. Haluttiin rinnalle myös
kesätapahtuma.

Elämyksistä virkistystä
arjen harmauteen
Tampereen Seudun Työttömät ja Osumaprojekti järjesti perinteisen elämysmatkan
16.-20.8. Itä-Suomeen Pielisen rannoille.
Matkaa tuki jälleen Nomet Oy ja sen henkilöstön virkistysrahasto, josta matkalaiset antavat suuren kiitoksen.
Kahdeksan matkalaista tutustui viikon aikana Heinävedellä Uuteen Valamoon, Suomen korkeimpaan saareen Paalasmaahan,
jonka leirintäalueella oli majoitus, Kolin
kansallismaisemaan, Juuan Myllymuseoon
ja Puu-Juukaan, Tulikiven louhokseen ja
Kivikeskuksen näyttelyyn. Lieksassa ohjelmaan kuului käynti taiteilija Eva Ryynäsen
ateljeessa ja Paaterin kuuluisassa kirkossa,
Ruunaankoskella ja Nurmeksen Bomba -talossa.
Paluumatka vei perinteisesti kalakukon
ostoon Kuopijoon.

28

Näsijärven jäällä käveltiin, pilkittiin sekä kokeiltiin suksien luistoa. Mukana olleet maahanmuuttajat olivat jäällä ja suksilla varmaan ensimmäistä
kertaa elämässään.

R uok
ailu oli tto
o tta k
ai suosituin ohjelmanumero. TTarjoomuksia
arjoomuksia kiit
eltiin
uokailu
kai
kiiteltiin
hyviksi ja erityistä kiitosta annettiin ruuhkan ja jonotuksen puuttumisesta.

Paalasmaan leirintäalueen isäntä Erkki Saarimaa neuvoi oikeaoppisen
muikunsavustuksen salat. Ja muikku oli hyvää.
KARENSSISANOMAT 2/2004

Syyskesän
Olympiatapahtuma
onnistui sateen välissä
Tampereen Seudun Työttömät, SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry ja Osumaprojekti
järjestivät 13.9. yhteisen tapahtuman Pälkäneen leiri- ja kurssikeskuksessa Mallasveden
rannalla. Paikalle oli saapunut lähes 200 ammattiosastojen työtöntä.
Kaksi suurta järjestöä on lyöttäytynyt
yhteistyöhön. Usea paikallisjärjestön jäsenosasto on liittynyt tämän vuoden aikana
työttömien yhdistyksen kannattavaksi yhteisöjäseneksi, joissa on – ikävä kyllä – tuhansia työttömiä. Työttömien yhdistyksellä on konsepti elämän hallintaan ja työllistämisen edistämiseen. Ammattijärjestöillä on
tahto käyttää näitä palveluita ja kehittää
konseptia. Kaiken tämän on mahdollistanut
keväällä tehty yhteistyösopimus.
Olympiavuoden kunniaksi olivat työpajojen toiminnanohjaajat avustajineen laatineet kimuraisen lajivalikoiman kisailtavaksi.
Tikanheiton lisäksi heitettiin pehmopalloa
pönttöön sekä 165x13 kokoista autonrengasta. Pujottelussa kisattiin nelihenkisin joukkuein jonomuodossa, kolme sokkona ja takimmainen näkevänä, mutta äänettömänä
ohjaajana. Toinen pujottelulaji oli muovikeilojen välissä taiteilu polkupyörällä.
Verhoojat kävelyttivät kisailijoita huonekalujousi pään päällä. Naulan iskeminen koivupölkkyyn mahdollisimman vähin lyönnein
ja “siivoojan vala”, eli moppi kokoa ja pyöritä mahdollisimman monta kertaa pään päällä
minuutissa, olivat myös lajivalikoimassa.
Mainittakoon, että tilaisuuden kestäessä
saapui Vantaalta ryhmä Hakunila-Länsimäen
työttömien yhdistyksestä kolmen päivän
“Ruskaretkelle”. Tämä on jo neljäs kerta, kun
heiltä on retkeilty Tampereen seudulle, ja
perinteisenä majapaikkana on aina ollut Pälkäneen kurssi- ja leirikeskus.

Kalakerho elvytettiin
Tampereen Seudun Työttömät järjesti Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliiton kanssa
9.8. – 13.8. retken Tampereen kaupungin
retkeilyalueelle Perä-Posion Rantakairaan.
Matkalla olleet päättivät elvyttää uinuvan Tampereen Seudun Työttömien kalakerhon, ja toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin.

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

Saappaan sijasta heitettävänä olikin auton rengas, tosin ilman levypyörää.

Toimintak
esk
us kävi TTeatt
eatt
eri TTelak
elak
alla
oimintakesk
eskus
eatteri
elakalla
Tampereen Työttömien Toiminta- ja palvelukeskus sulki ovensa puolilta päivin 1.11.,
ja koko henkilökunta siirtyi seuraamaan
Kulttuuritalo Telakan Teatterin esitystä

“Werstas” -antologia.
Näytelmän on kirjoittanut tamperelainen
työläiskirjailija Heikki Halonen ja ohjannut Juha Hurme.

Kalakerho piti 30.10. kalan purkitusk
ur
ssin TToimintak
oimintak
esk
uksessa.
tuskur
urssin
oimintakesk
eskuksessa.
Kuvassa kerholaiset purkittamassa
kalaa iktyonomi Kalervo Saarisen
johdolla.
KARENSSISANOMAT 2/2004
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TST ry terävöittää toimintaansa
Ter
urusta!
ervv eisiä täältä TTurusta!
Ja kiitos kysymästä.
Meille kuuluu hyvää.
Yksi kuluneen vuoden ilonaiheita TST ry:ssä
on ollut ”vuoden työttömien yhdistyksen”
titteli. Kyllähän tunnustus aina kivalta tuntuu ja sai se meilläkin moneen silmäkulmaan
pilkettä pitkäksi aikaa. Pilkkeen lisäksi taisi
tulla vähän lisämotivaatiotakin. Samaa piristystä toivomme seuraavalle palkittavalle,
missä päin Suomea sitten toimineekin.

Tek
emisen iloa ja
ekemisen
vastuunkantoa
Iloa ja motivaatiota on palkinnon lisäksi tuonut moni muukin asia — yhdessä tekeminen
ennen kaikkea. Tunnetusti aktiivinen ja luova jäsentoimintamme on kukoistanut kilpaa
kukkaistutusten kanssa. On järjestetty ta-

pahtumia (kirpputorin kera tai
ilman) niin pihalla kuin neljän
seinän sisälläkin. On retkeilty
Anna Duuni -veneellä Turun kauniissa saaristossa ja körötelty
pikkubussilla Lapin kultamaille,
omalle valtaukselle tietysti. Pientä jännitystä elämään on tuonut
terve kilpailu. Jännitämme, kummat ensin ehtivät äkkirikastua —
kullankaivajat vai lottoporukkaan kuuluvat. Mm. teatterissakäynnit, elokuvakerho, kirjasiepot, puutarhakerho, Aina Duuri
-lauluyhtye ja taidenäyttelyiden
hitaasti mutta varmasti tapahtuva esiinmarssi puolestaan todistavat, että emme sentään ole pelkkiä materialisteja. Vaikka kultaa
ei löytyisikään eikä lotossa tärppäisi, henkinen pääoma karttuu Aina Duuri -lauluyhtye harjoittelee
takuuvarmasti.
Ihan uutta jämäkkyyttä jäsentoimintaan
on tuonut vuoden alusta voimaan tullut käytäntö: Hallitus myöntää torstaipalaverille
tietyn summan eri jäsentoimintojen välillä
jaettavaksi. Kullakin toiminnalla (liikunta,
kerhot ja kurssit, tapahtumat, kulttuuri...)
on omat vastaavansa. Ryhmät päättävät itsenäisesti rahojen käytöstä ja luonnollisesti
ovat vastuussa toiminnastaan torstaipalaverille. Mistään vakiosummista ei ole kyse.
Vuoden vaihteessa on ensimmäisen tilinpäätöksen hetki ja tulevan vuoden rahoista varmasti kova kisa. Hyvää harjoitusta suuremmille rahamarkkinoille!

Uusien urien löytymistä

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

Mitä miettinee puheenjohtaja Lasse Räsänen hiekkalaatikolla? Kameran
takana kuvaamisen saloja opettelee varapuheenjohtaja Sinikka Hämäläinen.
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Vuoden iloihin kuuluu sekin, että joidenkin
jäsenten elämäntilanne on vuoden aikana
konkreettisesti muuttunut positiiviseen
suuntaan. Otetaanpa esimerkki tapahtumaryhmästä, kolmesta alkuvuonna aktiivisesti
mukana olleesta eri-ikäisestä naisesta. Yksi
sai hiljattain työpaikan, toinen pääsi haluamalleen kurssille ja siitä edelleen ihan kunnolliselle harjoittelupaikalle. Ja kolmannen
yksityiselämä meni uusille urille, kun yhdistyksestä löytyi harrastuksen lisäksi elämänkumppani — nyt he yhdessä muodostavat vahvan parin monissa jäsentapahtumissa. Kerho- ja kurssitoiminnan vetäjä
taas siirtyi toiminnanohjaajaksi toiseen yhdistykseen jne. Onneksi jäsenkunnassamme
on paljon pystyviä ihmisiä. Runoilija Jevtusenko on kirjoittanut: ”Ei ole tärkeätä, onko
sinulla tutkijoita. Tärkeätä on, onko sinulla
seuraajia.” Me yritämme pitää huolta siitä,
että tässä vaihtuvien elämäntilanteiden toimintakentässä näitä seuraajia tarvittaessa aina löytyisi.

KARENSSISANOMAT 2/2004

Tuo
ehitt
elyä…
uott ek
ekehitt
ehittelyä…
Kirpputorit ja INFOn pieni myyntipiste
ovat toimintavuonna selvästi vauhdittaneet
tuotekehittelyä. Kynttilänvalajat, kortintekijät, ompelijat, puutyöntekijät ja muut
kädentaitajat ovat vuoden mittaan ideoineet
monia uusia tuotteita ja kiinnittäneet entistä enemmän huomiota myös tuotteidensa
esillepanoon. Nykyisestä tuotevalikoimasta löytyy mukava
pikkulahja jo melkein
joka tilanteeseen. Ja
jos ei löydy, pienellä toimitusajalla sellainen tehdään. Sama
myönteinen kehitys on
ollut nähtävissä jäsentapahtumien somistuksessa.
”Kun onnistuu, niin innostuu.”
Jäsentoiminnan lisäksi tuotekehittelyä on
tapahtunut myös projekteissa ja muissa
toiminnoissa. Vanhat pesukoneenrummut
ovat Ekopajalla taipuneet yhä uusiksi käyttötavaroiksi, Pönttöpartion valmistamien
lintu-, siili- ja lepakkokotien sekä ruokintaautomaattien malli- ja kokovalikoima on kasvanut, ja Hankeaktivoinnin kurssiohjelman
puitteissa on nostettu niin kursseille osallistuvien kuin niitä pitäneiden jäsenten tietotaitoa.
Luotsi-projektissa on kehitetty määräaikaisten työntekijöiden työnhakuvalmiuksia.
Huom! Emme puhu enää ”työllistetyistä”
vaan työntekijöistä.
Eikä tietenkään sovi unohtaa ruokalan
jatkuvasti monipuolistuvaa tarjontaa sekä
ruokalan järjestämiä teemaviikkoja ja
ruoanlaittokursseja.

Toiminnanjohtaja Ola
vi Nummela opas
taa uutta työnt
ekijää Kir
si Nurmea
Olavi
opastaa
työntekijää
Kirsi

… ja
hereillä oloa muutenkin
Edunvalvonta on luonnollisesti yksi yhdistyksen tärkeistä tehtävistä. Siihen keskittyy
yksi jäsentoiminnan aktiivisista ryhmistä,
mutta se merkitsee myös jatkuvaa hereillä
oloa kaikissa toiminnoissa — niin TST ry:ssä
kuin sen tytäryhdistyksissä. Esimerkkinä
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Kultavaltaajat makkaranpaistossa
mainittakoon aktiivinen mukanaolo niissä
keskusteluissa, joita kuluvan vuoden aikana
on käyty SER-kierrätyksen tulevaisuudesta
— asiasta, jossa tapahtuvat muutokset tulevat vaikuttamaan kaikkiin kierrätystoimintaa
harjoittaviin yhdistyksiin. Hereillä, monessa mukana on oltu muutenkin. On osallistuttu
paikalliseen ja valtakunnalliseen yhteistyöhön, koulutettu ja kouluttauduttu. Hallituksen lokakuisilla koulutuspäivillä paneuduimme yhdistyksemme imagoon. Tässä yhteydessä ei tietenkään voinut sivuuttaa sitä imagoa, joka
työttömillä ja työttömien yhdistyksillä yleisestikin on.
Aiheesta olisi mukava keskustella myös laajemmin,
vaikkapa TVY:n seuraavassa kokouksessa.

Hereillä oloa vaativat niin ikään uusien
projektien kehittely ja kuntouttavan työtoiminnan alkaminen. Yhdistyksen toiminnassa ja sen seurauksena imagossa tapahtuu jatkuvaa terävöitymistä. Alussa ei ollut edes
kahvipannua, kertovat seniorit. Nykyisen
arjen pyörittämiseen tarvitaan kolme pikkubussia, yksi vene, tietokoneita ja paljon muuta. Eikä siitä arjesta ole ilo kadonnut missään vaiheessa. Ei tämä kehitys ainakaan
”luusereista” kerro, sanokoot ”oikeissa” töissä olevat mitä tahansa.

Iloista arkea teille kaikille!
TST ry / Pirjo Lehtonen
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Sujut

A

uringonkiila verhojen raosta havahduttaa Liikemiehen unestaan. Vaimo
vierellä nukkuu vielä. Vaimon suupieleen on noussut unirähmää. Liikemies
tarkkailee naisen kasvoja, joihin hän oli hullaantunut kaksikymmentä vuotta sitten.
Kaksikymmentä vuotta sitten hän oli palkannut tuon naisen myyjäksi ja vienyt hänet pian vihille. Nukkuvan kasvot ovat turvonneet, ja nuoruuden kimmoisuudestakin
on vain muisto jäljellä. Lisäksi nainen jaksoi
aina marmattaa: ”Kun ei mihinkään ole enää
varaa”. Liikemiestä puistattaa tuo nyrpeys,
joka nukkujan kasvoiltakin paistaa. Edes lasta
se ei ole hänelle tehnyt, liikemies murehtii.
Liikemies siirtyy varoen keittiöön, pistää kahvin norumaan ja menee kylpyhuoneeseen. Juo kahvin yksin. Selaa lehden ja
hiipii varoen eteiseen. Vilkaisee vielä makuuhuoneeseen: vaimo jää jatkamaan nukkuvan
ihmisen unta miehen painaessa oven perässään kiinni. Autotallissa mies tarkistaa takakontin, kaikki on siellä niin kuin pitääkin.
Hän oli illalla, vaimoltaan salaa, vienyt sinne
tarvitsemansa. Liikemies paiskaa takakontin
kiinni, starttaa ja ajaa ulos kadulle ja sieltä
liikkeeseensä. Ajaessaan liikenteen vilinässä
hän hyräilee ja hänellä on hyvä olla, onhan
hän vielä tänään Liikemies: hän myy Finnish Designia.
Avattuaan liikkeensä Liikemies tyhjentää toimistokopin hyllyjä muovisäkkiin. Säntillisenä liikemiehenä hän on säästänyt kirjanpitoa aasta ööhön, nyt aasta ööhön menee sekaisin. Säntillinen Liikemies ei kanna
siitä nyt enää huolta. Ja säkin täyttyessä ja
hyllyjen irvistäessä tyhjyyttä mies tuntee
riehakkuutta, onhan hän vielä tänään Liikemies. Sitten hän sitaisee pussinsuun ja nostaa valmiiksi ovenpieleen.
Apulainen tulee, katselee ympärilleen, ei
kysy mitään. Apulainen on mielikuvitusköyhä ihminen. Tekee työnsä nöyrästi. Apulainen on vaimon valitsema työjuhta tämän jäädessä edustusrouvaksi.
Liikemies nostaa kadulle kylttejä:
”Hullunhalvat päivät”
”Liike harteillaan”
”Suomalaista laatua polkuhintaan”
Liikemies menee sisälle ja kirjoittaa
hintalappuihin: Ale 50 %. Ale 60 %. Ale 70
%. Apulainen katselee, ei puhu mitään. Hän
on mielikuvitusköyhä ihminen. Vaimon valitsema työjuhta tämän jäädessä Liikemiehelle edustusrouvaksi. Liikemies puhuu apulaiselleen: ”Tänään tehdään kauppoja.” Apulainen liikehtii hermostuneena, kysyy sitten
muovisäkistä. Liikemies sanoo Lähettipalvelun hakevan sen.
Ensimmäinen asiakas astuu liikkeeseen.
Apulainen palvelee asiakasta. Liikemies seuraa kadun vilinää. Ihmisiä pysähtyy ikkunan taakse. Ensin yksi, ja pian niitä seisoo
kokonainen ryhmä. Ihmisten suut jauhavat.
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Ääniä sisälle putiikkiin ei kantaudu. Pian
rohkeimpia astuu sisään ensin kuin varoen.
Liikemies hymyilee, kehottaa käymään peremmälle ja sanoo:
- Myydään polkuhintaan…
- Myydään suomalaista työtä alehintaan…
- Dumpataan suomalaista…
Liikkeeseen työntyy asiakkaiden vyöry.
Aremmat ovat tallautua nopeampien jalkoihin. ”Dumpataan, dumpataan”, väentungoksessa kohistaan. Jo aamupäivän tunteina hyllyissä ammottaa aukkoja kuin huonohampaisen suussa. Sana leviää, myydään
suomalaista työtä polkuhintaan.
Dumpataan Finnish Designia.
Dumpataan Finish Finnish.
Kilpailijoitakin käy, käyvät kurkkimassa
ensin ikkunan takana. ”Ei ehdi nyt jutella,
täytyy myydä”, sanoo liikemies heille. Kilpailijat poistuvat puolityhjästä liikkeestä
kasvot kalpeina. Iltapäivään mennessä hyllyt tyhjenevät lisää. Apulainen kysyy
palkkaansa. Liikemies sanoo: ottaa kassasta
omansa. Nainen laskee saatavansa. Purskahtaa sitten itkuun ja ryntää liikkeestä ulos.
Liikemies katsoo apulaisen perään, se on
hyvä ihminen. Vaikka mielikuvitukseton vaimon palkkaama apulainen onkin.
Lähettipalvelun auto ajaa liikkeen eteen.
Liikemies viittaa muovisäkkiin: ”Tuo tuosta
verotoimistoon.” Liikemies antaa setelin ja
katsoo perään kun vuosikymmenien työnsä
paiskataan auton takakonttiin.
Taloyhtiön isännöitsijä tulee, katselee
ympärilleen, kysyy sitten, aikooko liikemies
lopettaa. Liikemies sanoo siirtyneensä mannermaiseen malliin. Isännöitsijä kysyy: ”Mitä se on?” Liikemies sanoo: ”Liike on aina
auki. Palvelemme auliisti vuorokauden kaikkina aikoina.” Isännöitsijä lähtee, poikkeaa
pankin kautta katsomaan, onko Liikemies
maksanut vuokriaan.
Ennen viittä liikkeeseen astuu vielä asiakas. Mies katselee kummeksuen ympärilleen: ”Hää! Eihän täällä ole enää mitään.”
Liikemies selittää ystävällisesti, että veivät
kotimaisen laadun käsistä repien. ”Hää! Sää
mikään Liikemies ookkaan.” Liikemies selittää ystävällisesti olevansa Liikemies. Mies
huomaa solmioneulan tämän kravatista.
”Myy tuo!” Liikemies selittää saaneensa sen
ansioistaan yrittäjäjuhlien tilaisuudessa ja
joutavansa sen hyvinkin myymään kympillä. Mies tinkaa: ”Saat vitosen.” Liikemies
höllää solmiota, sanoo: ”Tämäkin kiristää”,
ja antaa miehelle solmion kaupantekijäistä.
Ryhtyessään irrottamaan kalvosinnappeja
mies ryntää liikkeestä. Liikemies harmittelee perään: ”Olisi saanut kellonkin halvalla.”
Ikkunan takana ihmiset kurkkivat tyhjään liikkeeseen, jatkavat sitten matkaansa.
Liikemies laskee kassan todeten, että tänään oli hyvä päivä. Lajittelee seteleitä pus-
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siin. Tuo vaimolle kahdestakymmenestä
vuodesta. Tuo verottajalle. Ohuemman pussin hän sujauttaa povitaskuunsa. Ja vielä
kerran hän kierrättää katsettaan tyhjässä liikkeessä ja poistuu jättäen ovet auki. Onhan
liike kaikkina vuorokaudenaikoina auki.
Liikemies käy pudottamassa kirjekuoren
kirjanpitäjälle. Ajaa sieltä kotinsa eteen. Pudottaa kirjekuoren postiluukusta ja jatkaa
viinakauppaan. Liikemies ostaa korillisen
Koskenkorvaa, kaksi korillista olutta, ja arvelee pärjäävänsä niillä alkuun. Sieltä hän
poikkeaa Sestoon ja ajaa sieltä autokauppaan.
Hän myy autonsa ja pyytää tilaamaan
taksin.
Takakontista siirretään tavarat taksiin, ja
Liikemies sanoo osoitteeksi Kaupin metsän,
selittää vielä tarkemmin: ”Sinne Näsijärven
rannalle.”
Taksisuhari muuttuu varuilleen, kysyy
ensin rahaa. Taksi ajaa metsään niin pitkälle
kuin tietä riittää. Liikemies pyytää suharia
kantamaan tavaroita syvemmälle metsään.
Suhari tottelee. Hän on tottunut kaikenlaisiin kahjoihin ja todennut miehen vaarattomaksi, ja mies maksoi pyydetyn maksun tinkimättä.
Suhari käyttää kättään lipalla, toivottaa
johtajalle kesää ja harppoo pois.
Keskellä metsää Liikemies vaihtaa
pukunsa metsäsissin vaatteisiin. Sarkahousut
ja pusero korvaavat puvun. Vielä lippalakki
päähän ja saappaat jalkaan, ja hän oli vaihtanut säätyään. Liikemies hörähtelee tyytyväisenä pystyttäessään telttaa ja siirtää tavaroita sinne. Liikemiehessä on vielä huolehtijaa, rahansa hän kätkee visuun paikkaan.
Tuuli ympärillä humisee, linnut pitävät konserttiaan.
Liikemies korkkaa kossupullon ja heittäytyy sammalikkoon selälleen. Hän katselee taivaankannella purjehtivia pilvihattaroita. Aurinko paistaa, kossu lämmittää, ja
Liikemies tuntee ajatuksiensa ylevyyden. Ei
ole ajatuksille rajoja, rajat leijuvat taivaansinen korkeuksissa.
Oksa risahtaa. Miestä on tarkkailtu. Kaksi
miestä tulee metsän siimeksistä esiin. Liikemies tervehtii, tarjoaa kossua ja sanoo olleensa Liikemies. Toinen miehistä sanoo olleensa viisaustieteilijä. Oli viisastunut sitten
ja lopettanut viisaustieteen siihen. Toinen
sanoo olleensa urakoitsija. Oli urakoinut verokarhulle ja lopettanut hänkin siihen. Liikemies sanoo tehneensä elämänsä kaupat ja
jättäneen mannermaiseen tapaan ovetkin vielä auki.
Liikemies tarjoaa lisää kossua. Sanoo sitä
riittävän, ja miehet toivottavat hänet tervetulleeksi vapaiden metsämiesten veljeskuntaan.
Liikemies on vapauttanut itsensä omaksi
herrakseen.
Hän on nyt menneisyytensä kanssa sujut.
KARENSSISANOMAT 2/2004

Tälle palstalle voit kirjoittaa osoitteeseen:
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVYry/Karenssisanomat
Sörnäisten rantatie 27 C 4
00500 Helsinki
Tai sähköpostitse: tvy@tvyry.com

Työttömätkö jälleen?
Nämä torventekijätkö on taas ottanu tyättömät hampahishinsa ja nostanhet päivärahaa
senverran vähä jotta en viitti kynää haaskata
siihen lukuhun.
Sillä rahalla varmasti tilathan lehtiä ja kattelhan töitä ja tyäpaikkoja tulonhankkimiskuluuna jota ei Sosiaalikaan kustanna näiden
lehtien tilauksia johona olis ilamootuksia tyäpaikoosta. Mainontaa on kyllä leheriskin

niinpaljo että ei näitä mainoksia tarttisi tyättömien veromarkoolla maksaa kun ei tyättömällä oo varaa ostaa vaikka olis miälitekojakin senkummemmin kun pikkutuloosilla
eläkelääsilläkään. Ei oo enää palio maharollisuuksia muuta kun verot kokonansa pois
pikkutuloosilta taikka mainonnan verovähennysoikeus pois yrityksiltä. Eihän näitä tulonhankkimiskuluja saa olla kellään eikä

millää ilaman ylärajaa.
On enää piäni määrä tyäpaikoosta mitä
tyävoimatoimistot pystyy järiestämhän
muuta kun kurssia ja tukityätä ammatti-ihimisen palakkoja polokemhan, samoonkun
rupiaa olemhan jo ittiensäkkin niskavilloona.

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

Tästä sosiaalitoimiston nöyryytyksestä
myös pitää todella päästä eroon. Se tuo vaan
lisää tuskaa ihmisille ja suorastaan hajottaa
perheitä ym., vaikka sillä on kokonaan toinen rooli. Parempi olisi jos lopettais kokonaan sosiaalitoimistot, niistä on enempi haittaa kun hyötyä. Myös työnvälitys pitää uudistaa työttömän oikeuksien mukaiseksi tai
lopettaa eli yksityistää.
Lopuksi älkää työttömät ja eläkeläiset
äänestäkö, koska meidän asioita ei aja kukaan.
Tämä teksti on monessa esillä. Vielä se,
että Kelalla ja työnvälityksellä on kovemmat tuomiot ja sanktiot kuin yleisellä
tuomioistuimella, esim. 3 kuukautta nälkää.

Pötrönen

Työttöm
yydestä
yöttömyydestä
Nyt on aika jo päättäjien havahtua muutoksiin ja nopeisiin sellaisiin. On aika uudistusten ja kaksituhattaluvun vastaaviin oloihin.
Kirjoitan työttömien puolesta ja olen itsekin työtön. Olen etsinyt töitä n. viisitoista
vuotta. Tämähän alkaa olla jo todella järjenvastaista, kun ei niin ei töitä. Ja nyt on ikä
esteenä, ei varmasti mitään töitä. Enkä kyllä
lähekkään mihinkään viikon parin nöyryytystehtäviin. Nyt on asiat niin, päättäjät, että
työttömillä ei ole nyky-yhteiskunnassa minkäänlaisia oikeuksia. Työnvälitys, Kela, yhteiskunta vaan nöyryyttää ja alistaa orjamaisesti työttömiä. Millään muulla väestöryhmällä ei asiat ole näin huonosti. Eli meiltä
työttömiltä on viety kaikki oikeudet. Me
emme saa itse päättää mitään asioita, meitä
vaan käsketään ylhäältä ja alistetaan. Meiltä
on viety pykälien ja pyrokratian kautta kaikki tämän päivän yksilön oikeudet. Meillä ei
ole mitään mahdollisuuksia harrastaa mitään.

Taivalkoskella 1.6.2004
Kari Tyni

Kuntouttavan työtoiminnan toteutus
Allekirjoittaneella oli mahdollisuus osallistua kuntouttavan työtoiminnan lakia valmistelevan työryhmän työskentelyyn TVY ry:n
edustajana. Ryhmä toimi jatkossa kyseisen
lain seurantaryhmänä. Tehtäväni oli tuoda
esiin asiakasnäkökulma eli miten syvällä
työttömyydessä oleva ihminen kokee lain
mukanaan tuomat velvoitteet ja oikeudet.
Vastustin jo silloin lain sanktioimista ja
käytäntö on osoittanut että sanktiot olivat
tarpeettomia koska kieltäytyjien joukko on
olemattoman pieni.
Tietooni on saatettu että Raisiossa on
leikattu ihmisiltä viimesijaisen toimeentulon
eli toimeentulotuen määrää 20 prosentilla.
Lain 6 luku 19 § määrittelee asian ja antaa
oikeuden virkailijalle toimia juuri näin.
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Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja sivulla 27 kohdassa 3.5.3. määrittelee
toimeentulotuen alentamisen seuraavasti:
Toimeentulotuen osalta seuraamuksista säädetään toimeentulotukilaissa, jonka mukaan asiakkaan, joka kieltäytyy
osallistumasta aktivointisuunnitelman
laatimiseen, toimeentulotuen perusosan
suuruutta voidaan alentaa hänen osaltaan enintään 20 prosenttia edellyttäen,
että alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä
alentamista voida muutenkaan pitää
kohtuuttomana.
Kysynkin nyt miten asiasta vastaavat
virkailijat määrittelevät käsikirjan edellyttä-

män ihmisarvoisen elämän käsitteen mukaisen välttämättömän toimeentulon. Mikä on
kohtuuden ja kohtuuttomuuden raja puhuttaessa viimesijaisen tuen määristä. Käsitykseni mukaan toimeentulotuki antaa
leikkaamattomanakin ainoastaan välttämättömän toimeentulon. Kuka asian määrittelee
ja millä perusteilla? Lain laatija antaa mahdollisuuden olla leikkaamattakin.
Laki mahdollistaa sanktiot ja velvoittaa
myös kunnat järjestämään työn ohjauksen.
Miksi vain sanktiot toteutuvat? Miksi ei
työnohjaus toimi?
Kysykää asiasta kotikuntanne viranhaltijoilta.
Kari Hanka, Raisio
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11. Pidetään onnistunut kokous ja viihdytään vapaa-aikana.

K

ymenlaakson yhdistykset ovat aina
osallistuneet aktiivisesti TVY ry:n
toimintaan. Myös yhteistoiminta
eri yhdistysten välillä on ollut pysyvää,
mutta ei ole järjestäytynyt alueyhdistyksen
muotoon. Yhteistoiminta Pohjois-Kymenlaaksossa on ollut moninaista ja on edelleen
lisääntymässä. Vuosikokouksen isäntäyhdistyksinä toimii ensi kerran kaksi yhdistystä, Kouvolan Seudun Työttömät ry ja Anjalankosken Työttömät ry. Liikunnallisuus,
teatteriretket, luontoretket, matkat ym. vastaava sekä yhdistysten välinen auttaminen
on ollut keskeistä.

Kouvolan Seudun
Työttömät rryy
Kouvolan Seudun työttömät ry on perustettu 11.11.1992, josta toiminta on kehittynyt tämänhetkiseen olotilaan. Jäseniä on tällä
hetkellä noin 160. Toiminta on monipuolista ja vireää, mistä pitää huolen työttömien
suuri joukko, joka ei valitettavasti millään
ota pienentyäkseen.
Yhteistyö on valttia myös työttömien
kesken. Näin saadaan vietyä läpi sellaisiakin
asioita, joihin rahkeet eivät yksin riittäisi.
Toiminnan perustana on 5 päivänä viikossa maistuvaa ruokaa tarjoava ruokalatoimikunta. 2004 on aloitettu pienkone-,
polkupyörä- ja autokorjaamotoimintaa sekä
ompelimotoimintaa. Jäsenistön käytössä on

myös kolmet kangaspuut ja puutyöpaja.
Tervetuloa Kouvolaan, olette turvallisissa käsissä.
Mauri Kiukas
Kouvolan seudun työttömät ry

Anjalankosken
Työttömät rryy
Anjalankosken Työttömät ry on perustettu
5.2.1993. Alkuun kokoonnuttiin monissa eri
paikoissa. 1993 saatiin ensimmäinen pieni
(72m²) toimipaikka ”Työ-Paikka” Inkeroisiin (työllistää nykyisin 1–3 henkilöä) ja
toinen suurempi ”Työ-Mylly” (230m²)
Myllykoskelle 1995.
Kirpputoritoiminta on ollut mukana alusta saakka kuten myös erilaiset tapahtumajärjestelyt ja ruokalatoiminta. 1996 aloitet-

tiin ompelimotoiminta Myllykoskella. Vuoden 2004 alussa avattiin Inkeroisiin suuri
kirpputori/myymälä ”Päätien Kirppis”, joka
työllistää 4–5 henkilöä. Keväällä 2004 TyöMylly pääsi muuttamaan suurempiin tiloihin (n. 850m² + laajennusmahdollisuus). Siellä toimii nykyisin yhdistyksen toimisto,
kirpputori/myymälä, ruokala-kahvio, ompelimo/vaatekorjaamo, matonkudonta sekä polkupyörä- ja pienkonekorjaamo.
Jäseniä yhdistyksessä on nykyisin noin
170. haaveena on laajentaa yhdistyksen toiminta aikuisten työpajatoiminnaksi, mikäli
rahoittajat tämän armollisesti sallivat.
Tervetuloa Anjalankosken naapuriin
Kouvolaan, viihdytte tuplavarmasti.
Matti Nygren
Anjalankosken Työttömät ry
TVY ry Kaakkois-Suomi

Kouv
olan Seudun TTyöttömät
yöttömät rryy ja
ouvolan
Anjalank
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en TTyöttömät
yöttömät r y
Anjalankosk
osken
luontoretkellä Repoveden kansallispuistossa Valkealassa

Kunnallisvaalit 2004
TVY ry:lle ilmoitetut valtuutetut, jotka toimivat työttömien yhdistyksissä
Eurajoki

Kettunen Sinikka
1. varavaltuutettu
Haapavesi
Järvenpää Helvi
Hamina
Huovila Sirkka-Liisa
Juankoski
Niskanen Eija
Juuka
Halonen Kauko
Jyväskylän mlk. Hokkanen Hannu
Kajaani
Kunnas Karl-Gustaf
Kankaanpää
Vähäkoski Anja
Kokkola
Puolimatka Pekka
Kontiolahti
Vallius Lea
varavaltuutettu
Laitila
Pokki Pertti
Lapua
Kangasluoma Pentti

Lieksa
Loimaa
Loimaa
Mikkeli
Mikkeli
Nastola
Nokia
Nurmijärvi
Pello
Pihtipudas
Porvoo

Kiiskinen Seppo
Leppäjoki Seija
Toivonen Ville-Veikko
varavaltuutettu
Hirn Riitta
varavaltuutettu
Moilanen Anneli
varavaltuutettu
Leppälä Seppo
Salonen Eero
Manninen Anni
Korteniemi Anneli
Saastamoinen Tapio
Luoma Anja

Rauma
Saarijärvi
Turku
Turku
Turku
Uusikaupunki
Vantaa
Viitasaari
Virrat

Seimelä Sari
Liimatainen Tapio
varavaltuutettu
Leka Minna
Lähteenmäki Alpo
Raninen Kaija
varavaltuutettu
Haapavuori Antti
Saastamoinen Tuula
Pajumäki Kari
varavaltuutettu
Mykkänen Arja

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