Skogin paperi

M

eidän tehtävänämme on seurata
työttömien työhakija-asiakkaiden
elämäntilanteisiin ja hengissä pysymiseen liittyvää lainsäädäntötyötä heidän
omasta näkökulmastaan sekä erilaisten ohjelmien tekemistä ja etenemistä.
Ei voi muuta kuin ihan vilpittömästi ihmetellä työministeriön tiedotusta tämän Skogin
paperin yhteydessä. Ihan hurjalta tuntuu, kun
tiedotusvälineet revittävät, että nyt työmarkkinatuesta tulee vastikkeellinen ja nyt tulee
sitten sanktioita, mikäli työtön kieltäytyy toimenpiteestä. Annetaan mediassa sellainen
kuva, että tähän asti työtön on aina saanut
sanoa ”ei käy”, kun on tarjottu jotain toimenpidettä. Miksi halutaan luoda vääriä mielikuvia, kenen etu se oikein on? Keiden asenteita työttömiä kohtaan halutaan koventaa?
Haetaanko näillä mielikuvilla yleistä hyväksymistä jollekin vielä suuremmalle uudistukselle, jolle tämä on vasta alkusoittoa? Tunnen sen verran tätä meidän poliittista kenttäämme, että uskallan väittää vain harvan
kansanedustajan tai ministeriön virkamiehen
tietävän esimerkiksi työmarkkinatuen suuruuden tai sanktiomääräykset.
Olen joutunut muutaman kerran toteamaan kansanedustajien tietämättömyyden.
Ensimmäinen kerta oli muutamia vuosia sitten Ihmisoikeuspäivillä. Paneelissa oli työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseniä. Kaksi heistä tarkisti minulta työmarkkinatuen
suuruuden ennen paneelin alkua, koska he
pelkäsivät, että sitä saatetaan kysyä.
Toinen kerta oli, kun pidimme eduskuntatalon auditoriossa taas paneelin. Olimme
etukäteen lähettäneet panelisteille yhdistyksiltä tulleet kysymykset. Niissä oli perustoimeentuloon liittyviä kysymyksiä — työttömyysturvasta, eläkkeistä, lapsilisistä jne. Vielä paneelin alettua erään kansanedustajan
avustaja toi etuuksien määristä listan omalle
kansanedustajalleen. Ja itse asiassa huomasin kaikilla olevan lunttilaput.
Etelä-Savossa paikallinen lehti kysyi kansanedustajaehdokkailta näitä samoja asioita,
ja oletukset etuuksien tasosta menivät päin
prinkkalaa. Joidenkin arviot työmarkkinatuen
tasosta olivat jopa kaksinkertaiset todellisiin
lukuihin nähden.
On tämä ihmeellinen maa tämä Suomi;
myllyt pyörivät vinhemmin kuin koskaan,
kansantulo kasvaa kasvamistaan, rikkaat rikastuvat ja tuloerot kasvavat. Veroalet ruokkivat rikkaita, niitä joilla on jo ennestään,
raha kerääntyy rahan luo. Koko ajan kokonainen armeija virkamiehiä pohtii, miten laitetaan köyhä kansa konttaamaan ja suostu-
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maan ihan mihin vain, kunhan leivänkyrsä
pysyy pöydässä.
Ministeriöissä mietitään, miten tämä porukka pidetään hengissä halvimmalla. Kansalaisrauhan takia niille pitää kuitenkin jotain antaa. Halpa ratkaisu olisi varmaan rakentaa Kehä 3:n kaarelle keskitysleiri, jossa
porukka ruokittaisiin. Pidettäisiin huolta, etteivät saisi viinaa eivätkä lisääntyisi. Taanila esitti taannoin, että porukasta tehtäisiin
massaa golfkentille. Se olisi vielä halvempaa.
Mitä uutta Skogin porukka sitten esittää?
- Jos 500 päivää työmarkkinatukea tai
työttömyyspäivärahalta siirtynyt 180
päivää työmarkkinatukea saanut työtön
kieltäytyy osallistumasta hänelle tarjottuun soveltuvaan työllistymistä edistävään toimenpiteeseen, oikeus työmarkkinatukeen lakkautetaan toistaiseksi.
(Lakkaa nytkin, mitä uutta?)
- Työmarkkinatukeen oikeutensa toistaiseksi menettäneellä olisi kuitenkin oikeus päästä uudelleen työmarkkinatuelle
oltuaan 5 kuukautta työvoimapoliittisessa toimenpiteessä tai työssä.
- Oikeus työmarkkinatukeen jatkuisi kuitenkin aina yli 500 päivän (180 päivän)
siihen saakka, kunnes aktivointitarjous
on tehty ja aktivointi alkaa. Jos aktivointiin osallistunut jää toimenpiteen jälkeen
työttömäksi, hänen oikeutensa saada
työmarkkinatukea jatkuisi.
- Yli 500 päivää passiivisesti saadun passiivisen työmarkkinatuen rahoitusvastuu
ehdotetaan jaettavaksi puoliksi valtion ja
kuntien kesken. (Mikä muuttuu? Se, että
leipäsi riippuu siitä, mikä on kunnan taloudellinen tilanne. Laki antaa jo oikeuden leikata toimeentulotukea kieltäytymistapauksissa ensin 20% ja toisella kerralla 40%. Mitenhän jatkossa?)
Vaadittu osallistumisaika toimenpiteisiin on
pitempi kuin muissa sanktiotilanteissa. Kuitenkin kyseessä on ryhmä, jolle osallistuminen aktivointitoimenpiteisiin on kovin haasteellista, ja erityisesti sopivien aktivointi- tai
työpaikkojen löytäminen useilla
paikkakunnilla hyvin vaikeata
riittävän pitkäksi ajaksi.
Työryhmän esityksen onnistuminen aktivoinnin osalta riippuu aktivointitoimien määrästä
ja saatavuudesta sekä soveltuvuudesta asianomaisille henkilöille. Työryhmä esittää kuitenkin vain noin 10 000 uuden vuo-

tuisen aktivointipaikan lisäystä, mikä kohderyhmän kokoon nähden on aivan liian pieni. Samalla budjetin määrärahoja pienennetään. Kuulemma lyhyempiä toimenpiteitä,
jotta jaetaan niukkuutta useammille. Ja kun
pitäisi olla juuri päinvastoin: pitempiä toimenpiteitä ja määrien vähintään kaksinkertaistamista.
Miksi etsitään uusia sanktiointitapoja,
kun niitä on jo nyt aivan kelpo valikoima?
Mikä tässä hommassa oikein on vikana?
Onko työttömien syy, jos ei ole työpaikkoja,
tarpeeksi kursseja tai muita toimenpiteitä?
Eiköhän tässä nyt pitäisi aktivoida työvoimatoimistojen työntekijöitä? Jos työhönosoitusten määrä pienenee sitä enemmän,
mitä enemmän tilastojen mukaan on avoimia
työpaikkoja, niin jossakin on pahasti pallot
hukassa. Työnhakijoille jaetaan työkkärissä
seteleitä työnantajille vietäväksi palkanmaksun avuksi. Hyvä idea, mutta mille työnantajalle, kun ja jos ne työnantajat ovat työkkärissäkin tietymättömissä? Outo tilanne: tilastojen mukaan työpaikkoja on, mutta miksi
niitä ei sitten osoiteta työnhakijoille setelin
kera? Miten se työhakijaraukka niitä löytää?
Antekee ies lista!!
Tällainen virkamiesten asenteellisuus ihmisiä kohtaan saa verenpaineeni nousemaan.
Missä on ihmisten ihmisarvon kunnioittaminen ja tasa-arvoinen kohtelu, missä asiakaslähtöisyys ja pohjoismaisen hyvinvointivaltioajattelun peruspilarit?
Työmarkkinatuella on noin 150 000 ihmistä, joista suurella osalla on edelleen toiminta- ja työkyky tallella, mutta on myös niitä, joille palkkatyöhön osallistuminen ei enää
ole mahdollista iän, alhaisen koulutuksen tai
heikon ja kadotetun osaamisen vuoksi. Heitä on paljon, ja he huutavat vain ihmisarvoista
kohtelua. Ongelma on moninainen ja laaja,
mutta joskus on pakko sanoa myös ruma sana
niin kuin se on.
Toivon sydämestäni, että Skogin paperilla pyyhitään sitä itteään.
Kiitän kaikkien yhdistysten edustajia vuosikokouksessa saamastani jatkopestistä. Yritän palvella teitä kaikkia seuraavat
kaksi vuotta. Aina se ei ole helppoa, ei puolin eikä toisin, mutta yritetään yhdessä.
Helsingissä 8.4.2005
Lea Karjalainen
TVY ry:n hallituksen
puheenjohtaja

3

Sääntömuutos,
hyvä vaiko huono asia?
Tuok
o se jo
tain uutta ttoimiimme?
oimiimme?
uoko
jotain
V uosia jatk
unut sääntömuut
os
jatkunut
sääntömuutos
ostt a
k osk
eva k
esk
us
oske
kesk
eskus
ustt elu ja kiis
kiistt ely sai
lopult
a, ttoiv
oiv
ott
a vas
ti, ainakin ttoisoislopulta,
oivott
otta
asti,
t aiseksi päät
epis
päätepis
epistteen.

K

ouvolan vuosikokouksen hyväksymät säännöt eivät olleet sitä mitä
henkilökohtaisesti odotin. Sääntöjen
muuttamisen ensimmäinen odotusarvo oli
TVY ry:n talouden kohottaminen, koska vuosikokouksen järjestäminen oli ja on yhä edelleen taloudellisesti erittäin vaativaa. Silloin
aikanaan, kun sääntöjä lähdettiin muuttamaan, tavoitteena oli tuoda merkittävät taloudelliset säästöt keskusjärjestömme talouteen.
Eräs säästöä tuottava tavoite oli saada
TVY ry:n vuosikokoukset pidettäviksi kahden vuoden välein. Siitä olisi tullut selvää
säästöä. Mutta, mutta — emmepä osanneet
lukea lakikirjojamme oikein. Mm. kirjanpitolaissa on olemassa määräykset, joita emme
voi ohittaa. Tilikausi on edelleenkin sidottu
yhden kalenterivuoden mittaan, ja on oltava
jokin järjestöelin, joka voi vahvistaa tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden tileistä
ja taloudenhoidosta vastaaville, aina yhdelle
tilinpitokaudelle kerrallaan.
Näin ollen vuosikokoukset pidetään edelleenkin vuosittain, ja odotusarvona ollut säästötavoite jää omaan arvoonsa. Näyttää siltä,
että TVY ry:n vuoden 2004 hallitus oli unohtanut sen tavoitteen, jonka vuoksi sääntömuutosta alunperin lähdettiin tekemään.
Toistan vielä: sääntömuutosta perusteltiin
alun perin tulevilla huomattavilla säästöillä,
jotka eivät kuitenkaan toteudu uusien sään-

töjen puitteissa.
Vuosia kestänyt sääntömuutoksen valmistelutyö tuotti täysin arvottoman hedelmän.
Olisiko syytä ynnätä yhteen asian puolesta
käytetty aika ja verrata sitä saavutettuun hyötyyn ja tehdä johtopäätös turhan työn tarpeellisuudesta?
Ottakaamme tästä opiksemme.
Muutoksen puolesta pitää aina tehdä työtä
ja kamppailla, se on selvä. Muutoksen pitää
olla senlaatuinen, että se edesauttaa työttömien toimintaa ja toteuttaa sitä sääntöjen
määräämää perustehtävää, johon TVY ja
työttömien perusjärjestöt ovat sitoutuneet.
Tulevaisuutta ajatellen TVY ry:n hallituksen tulisi ottaa tehtäväkseen aluetyön organisaation toimivuuden varmistaminen.
Enempiä perustelematta esitän, että hallitus
mitä pikimmin lähtee etsimään keinoja aluetyön rahoituksen järjestämiseksi ja sitä kautta
valmistelemaan alueorganisaation saamista
osaksi virallista työttömien toimintaa.
Kannattaa käyttää olemassa olevaa tilannetta hyväkseen. Onhan työministeriökin
antanut tunnustuksen työttömien yhdistysten
työllistämistoimien tarpeellisuudesta, ja nähdäkseni olivat jopa yllättyneitä toimenpiteissä olleiden suuresta määrästä.
Päätän ajatuksieni esittelyn tilanteeseen erittäin hyvin sopivaan kiinalaiseen sanalaskuun:
”Kun taivaalta sataa mannaa, viisas mies
aukaisee suunsa”.
Kari Hanka
Varsinais-Suomi / Raisio
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TALHALL-projekti Saarijärvellä maaliskuussa

O

li aurinkoinen kevätpäivä, ja Nettikahvilassa tervehti tuoreiden
munkkien tuoksu taloushallinnon
kurssille tulijoita. TVY ry:n Ritu Vaure oli
valmistanut Keski-Suomen yhdistyksille kahden päivän esityksen, jossa ensin kerrattiin
yhdistyksen taloushallinnon perusteita. Näitä riitti vielä toiseksikin päiväksi, vaikka pääpaino oli keskustelussa ja yhdistysten toiminnan kartoituksessa. Ensimmäisenä päivänä
oman paikkakunnan työttömien yhdistyksen
toimijat olivat enemmistönä, vaikka myös
Pihtipudas piti oman yhdistyksen lippua korkealla. Toisena päivänä osallistujia tuli lisää
Pihtiputaalta, Suolahdesta ja Viitasaaresta.
Kalvoista ei ollut pulaa, ja aiheita riitti kirjanpidon perusasioista verotukseen.
Oli mielenkiintoista kuulla, millaisia
hankkeita muilla yhdistyksillä oli varojen keräämiseksi. Tässäkin voitaisiin tehdä yhteistyötä alueella ja yli aluerajojen. Siitähän projektissa on Ritun mukaan myös kysymys: yhteistyötä ja näkyvyyttä lisäämällä yhdistykset saavat lisää vaikutusmahdollisuuksia. Yhteisissä tilaisuuksissa löytyy myös vinkkejä,
mistä saada uusia yhteistyökumppaneita.

Olen täysin samaa mieltä myös siitä, että
yhdistysten pitää entistä enemmän tehostaa
omaa toimintaansa: kuten kaikki tietävät,
avustusten saaminen on tullut vielä entistä
hankalammaksi.
Palautetta annettiin reippaasti, ja niiden
mukaan kolme tärkeintä aihetta olisivat ar-

vonlisävero, yleishyödyllisyyden merkitys
yhdistyksen verotukseen ja tilintarkastus.
Keski-Suomi jatkaa aiheesta syksyllä. Suosittelen lämpimästi.
Jallu

Kurikasta kotoosin ja kropsua eväsnä
Kurikan TTyönhakijat
yönhakijat rryy täytti 1
0 vuott
a 8.3.2005 ja juhlis
ti syntymäpäiväänsä ttarjoamalla
arjoamalla kakk
ukahvit.
10
vuotta
juhlisti
kakkukahvit.

P

erustamiskokous pidettiin 8.3.1995
Kurikan Tuvalla. Tuolloin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Erkki Riitakorpi. Riitakorpi toimi puheenjohtajana aina 2004 kevääseen saakka. Hänen
jälkeensä aloitti nykyinen puheenjohtaja Jouni Saunamäki.
Yhdistyksen ensimmäisenä toiminnanohjaajana toimi Leena Koskela. Hänen jälkeensä vuonna 1996 aloitti Suvi Nevala.
Vuonna 1997 aloitti Liisa Jouppi, joka työskenteli yhdistyksessä kuusi vuotta. Projektin loputtua 2003 yhdistys toimi toimistotyöntekijän voimin. Helmikuussa 2004 ny-

kyinen toiminnanohjaaja Sirpa Uusimäki
astui remmiin.
Yhdistys työllistää tällä hetkellä 11 henkilöä harjoittelijat ja kuntoutujat mukaan luettuna. Työllistäminen mahdollistaa ruokailun järjestämisen työttömille yhdistyksen tiloissa kahdesti viikossa; ruokailussa kävijöitä on noin 30–60 henkilöä päivässä.
Puu- ja metallipajalla sekä ompelu- ja kudontapuolella tehdään asiakkaille pienimuotoisia korjaustöitä sekä tuotteita yhdistyksen
järjestämiin myyjäisiin. Myös yhdistyksen
jäsenet käyttävät tiloja harrastuksiinsa.
Yhteistyönä seurakunnan kanssa järjes-

tetään noin kerran kuukaudessa ulkoilupäivä
useimmiten laavuretken muodossa. Uutta
toimintaa on viime vuoden lopulla alkanut
ruokakurssi, jossa seurakunta lahjoittaa osallistujille ruokatarvikepaketin ja yhdistys järjestää koulutuksen.
Koulutuksen ja luentojen vastapainona
työttömillä on mahdollisuus virkistäytyä
puoleen hintaan Kurikan kylpylätyyppisessä
uimahallissa.
Sirpa Uusimäki
toiminnanohjaaja
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Pohjois-Savon työttömien yhdistysten
Piispansauva-kisat Kaavilla

P

ohjois-Savon työttömien yhdistysten
9. Piispansauva-tapahtuma pidettiin
Kaavilla 18.2. Kaavin Työnhakijat
ry:n ja Kaavin ev.lut. seurakunnan yhteisesti
järjestämänä. Kaavin Työnhakijat ry voitti
edellisen Piispansauva-kisan, joten tapahtuman järjestelyvastuu lankesi näin ollen
Kaaville.
Tilaisuus aloitettiin klo 10 Kaavin kirkossa messulla ja ehtoollisella. Tapahtumaan
osallistui työttömiä 11:stä Pohjois-Savon
alueen yhdistyksestä, yhteensä n. 200 henkilöä, joten Kaavin tunnelmallisen kauniissa
kirkossa oli sanankuulijoita ehkä normaalia
enemmän, ja ehtoollisella kävijöitäkin riitti.

”Työttömien ar
kkipiispa”
arkkipiispa”
Messusaarnassaan piispa Wille Riekkinen
osasi ottaa kuulijajoukkonsa koostumuksen
huomioon ja käytti myös huumoria sanomassaan saaden näin kirkkoyleisön nauramaan
ja jopa taputtamaan. Eipä ole piispaa turhaan
tituleerattu ”työttömien arkkipiispaksi”.
Piispa Riekkisen mielestä tällainen työttömien tapahtuma, siitä huolimatta että kisan kiertopalkintona on piispan ikivanha
suksisauva, on enemmän kuin paikallaan.
Käydään kirkossa, kisaillaan, tutustutaan toisiimme, keskustellaan ja saadaan uusia ”elämän eväitä”, jotta jaksaa taas ponnistella
eteenpäin.
Kirkkotapahtumien jälkeen väki siirtyi
seuraamaan yhdistysten nelihenkisten joukkueiden leikkimielistä talvikisaa, jossa voittajajoukkueen yhdistys saa järjestettäväkseen
seuraavan eli 10:nnen Piispansauva-tapahtuman.

Vauhdilla alas
ja sisulla ylös
Olikohan paikallinen ratamestari ajatellut
kilparadan profiilin tuovan mieleen joitakin
mielleyhtymiä työttömän kohtaloon, sillä
kyllä se jotenkin symbolisoi työttömän koettelemuksia. Ensin pulkalla alas jyrkkää rinnettä, alhaalla rimpuilet upottavassa lumessa etsien suuntaa takaisin ylös, ja kun suunnan löytää, niin alkaa vimmattu kiipeäminen
ylämäkeen retuuttaen pulkkaa mukana. Maalissa pulkka taas annetaan seuraavalle työttömälle, joka vuorostaan joutuu alamäkeen.
Kisailussa oli kuitenkin suuren urheilujuhlan tuntua; kilpailijoita kannustettiin innostuneesti, ja yleisö eli tapahtumissa mukana. Vahvistamattomien tietojen mukaan
doping-testejä ei kilpailijoille pidetty. Kilpailu oli rankkaa, ja 1:sen ja 3:nnen eroksi tuli
vain 4 sekuntia.
Tulokset: 1) Vehmersalmi, 2) Lapinlahti,
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Kuva: Tero Vasamaa

3) Iisalmi.
Näin kisan voittanut Vehmersalmi sai järjestettäväkseen
10:nnen Piispansauva-tapahtuman.

Vehmer
salmi
ehmersalmi
voitti Piispansauv
an
Piispansauvan
Kilpailutapahtuman jälkeen
kokoonnuttiin taas kirkkoon,
jossa Kaavin Työnhakijat ry:n
puheenjohtaja Sirkka-Liisa
Iivanainen, joka on kotoisin
Varkaudesta, kiitti Piispansauva-tapahtumaan osallistuneita
ja ilmoitti kilpailun tulokset ja
voittajayhdistyksen.
Kaavin kirkkoherran kerrottua Kaavin kirkkojen historiasta piispa Riekkinen luovutti piispansauvan Vehmersalmen voittajajoukkueelle ja totesi luovutuspuheessaan, että
kannustaminen ja toisten huomioon ottaminen on tärkeää
näillä elämän kilpakentillä.
Kahden kauniin naisäänen
lauluesityksen jälkeen oli vuorossa piispan kyselytunti, jos- Piispa Wille Riekkinen oli muk
ana vies
tikilpailun
mukana
viestikilpailun
sa piispa Riekkiseltä kysyttiin, kannus
tusjouk
oissa.
annustusjouk
tusjoukoissa.
mikä on sellainen suuri päivä
joka jää mieleen. Piispan mukaan päivät ovat
tori kuin työttömien yhdistyksetkin. Kekäläikuin helminauha, jossa on joka päivälle erisen mukaan työttömyysongelmaa nyt vain
värinen helmi. Piispantalon kohtaloakin tiepallotellaan puolelta toiselle eikä vastuuta ota
dusteltiin, ja piispa oli sitä mieltä, että kyllä
kukaan. Varapuheenjohtaja Kekäläinen toiWille Riekkinenkin tarvitsee ”terveen talon”
voi myös yrityksiltä nykyistä enemmän vasasunnokseen. EVA:n toimitusjohtajan
tuullisuutta työllistämiseen.
ehdottelemat äänioikeusrajoitukset mm. eläkeläisille oli yhtenä kysymyksen aiheena, ja
Voik
o työtönkin olla aktiivioiko
tähän piispa Riekkinen totesi, ettei hän ymkansalainen?
märrä eikä hyväksy moista ajatusehdotelmaa
ollenkaan.
Työttömien Valtakunnallisen YhteistoimintaPiispalta kysyttiin myös Raamatun vanjärjestön TVY ry:n puheenjohtajan Lea Karhurskauttamisopista eli mitä se on? Piispa
jalaisen mielestä aktiivikansalaisuus on
Riekkisen mukaan vanhurskaus on sitä, että
muutakin kuin pelkkää palkkatyötä, joten
on oltava oikeamielinen kaikkia kohtaan.
esimerkiksi aktiivisen vapaaehtoistoiminnan
Piispan mielestä pitäisi myös löytää uusia
työttömien yhdistyksissä pitäisi riittää säiyhteistyömuotoja seurakuntien ja työttömilyttämään työmarkkinatukikelpoisuus. Työten yhdistysten välille ja mainitsi mm. seuratömyysturvan suunniteltu heikennys ei pukuntien kesätyöpaikat. Mutta kuten kaikesheenjohtaja Karjalaisen mielestä paranna
sa muussakin yhteistoiminnassa, ihmissuhtyöttömien asemaa, vaan pudottaa työttömät
teet ratkaisevat paljolti toimintamuodot, tokuntien toimeentulotukiasiakkaiksi. Puheentesi piispa Riekkinen.
johtaja Karjalainen toivoikin työttömien runKaavin kunnan tervehdyksen osallistujasaslukuista osallistumista TVY:n vuosikojoukolle tuonut Kaavin kunnanvaltuuston
koukseen ja järjestettäviin koulutuksiin. Livarapuheenjohtaja Sari Kekäläinen sanoi
säksi hän kiitti Kuopion hiippakunnan alutyöttömyysasteen Kaavilla olevan 17 % ja
een toimijoita ja totesi yhteistyön olevan erintotesi, että kunnalle olisi eduksi, jos saataiomaista ja Piispansauva-tapahtumapäivän
siin työttömyydenpoistamistalkoisiin tehokolevan tärkeä päivä kaikille, niin osallistujilkaasti mukaan niin valtio, kunta, kolmas sekle kuin järjestäjillekin.
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Rautavaaran Työttömien Tuki ry:n toiminnanohjaajan Marita Rautiaisen mielestä työttömille on hyväksi välillä päästä pois
tutuista ympyröistä, eikä se kirkossakäyntikään pahitteeksi ole, sillä Rautavaaran seurakunta avusti yhdistystä matkarahalla tänne Kaavin Piispansauva-tapahtumaan. Toiminnanohjaaja Rautiaisen mukaan yhdistysten pitäisikin pystyä tekemään jotakin takaisin päin eli enemmän yhteistyötä seurakuntien kanssa.
Juankosken Työnhakijat ry:n toiminnanohjaajan Eija Niskasen mielestä tarvittaisiin uusia henkilöitä mukaan näihin Piispansauva-tapahtumiin ja muihinkin yhteisiin tilaisuuksiin, etteivät aina samat naamat ole
mukana. Toiminnanohjaaja Niskanen totesi
lisäksi, että piispa Riekkisestä on tullut Pohjois-Savon työttömille tärkeä ja pidetty henkilö, joten olisiko mahdollista saada tällainen ”piispa Riekkinen” jokaiseen Suomen
hiippakuntaan?
Kaavin Työnhakijat ry:n pitkäaikainen
toimija Aila Kaasalainen kertoi, että tällainen Piispansauva-tapahtuma merkitsee osallistujille valtavan paljon. On yhdessäoloa,

keskusteluja, kirkossa käyntiä, kahvittelua,
ruokailua ja leikkimielistä kilpailua. Kaasalaisen mielestä Kaavin ev.lut. seurakunta on
todella hyvä kumppani. Hän kiteyttääkin tapahtuman osallistujajoukon ajatukset lausee-

seen: ”Tulee kiva tunne siitä, että joku meistä työttömistäkin vielä välittää ja ottaa
tasavertaisina kansalaisina huomioon.”
Pertti Heikkonen
Kuva: Tero Vasamaa
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Tunnustuspalkinto Eva Aallolle
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E

va Aalto on toiminut Ylöjärven työttömät ry:n toiminnanohjaajana huhtikuusta 1998. Tällä hetkellä Ylöjärven työttömät ry. on jäsenmäärältään Pirkanmaan suurin työttömien yhdistys. Tästä ansio kuuluu ensisijassa Evalle. Evalla on myös
ollut ja on edelleen merkittävä osa työttömien Pirkanmaan yhteistoimintajärjestön toiminnassa. Hän neuvoo ja tukee muiden yhdistysten toiminnanohjaajia näiden ongelmatilanteissa.
Kuva: Jouko Rauhala
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Eva on aina hyvällä tuulella ja ratkoo ristiriidat niin, että ne eivät haittaa yhdistyksen
toimintaa. Hän kuuntelee työntekijöiden, jäsenten ja jopa muidenkin huolet ja kohtaa
ihmiset luottamuksellisesti. Hän kannustaa
ihmisiä ja edistää aktiivisuutta, mutta ei pidä
itse tekemisistään paljon ääntä.
Yhdistyksessä jäsenet voivat määritellä
sen, miksi, miten ja kenen hyväksi toimitaan.
Eva lähtee siitä, että toiminnan pitää olla aidosti jäsen- ja osallistujalähtöistä. Toimintaa tehdään ihmisten ehdoilla ihmisten hyväksi. Organisaatiokeskeisen ajattelun sijalla on ihmislähtöinen ajattelutapa. Evalla on
kyky vuorovaikutukseen ja aitoon vuoropuheluun, kyky toimia toisten kanssa, kyky
ratkaista ristiriitoja, kyky neuvotella, kyky
ottaa osaa julkiseen keskusteluun, kyky tunnistaa ja hyväksyä erilaisuutta.
Eva on oivaltanut hyvin sen, että järjestötoiminta voi toteutua vain ihmisten vapaaehtoisuuden varassa. Kansalaistoiminnan
nojautuminen vapaaehtoisuuden varaan on
valtava voimavara ja käytännössä elinehto.
Eva osaa herätellä ihmisten motivaatiota.
Hän ei käskytä eikä pomota. Hänen viestinsä menee perille niin, että hän saa ihmiset
tekemään asioita omasta halustaan.
Vapaaehtoisten lisäksi yhdistys työllistää
vuoden aikana parikymmentä tukityöllistettyä erilaisiin tehtäviin. Työntekijöiden mielestä Eva kuuntelee heidän huolensa

ja murheensa. Ihmiset voivat avoimesti keskustella hänen kanssaan kaikista asioista
luottamuksellisesti. Kaikki ovat hänen silmissään tasa-arvoisia. Hän edistää työntekijöiden aktiivisuutta, kannustaa ja esittää ideoita. Hän järjestää virikkeitä viemällä työntekijöitä ostoksille ja kursseilla. Työntekijöillä on mahdollisuus joka toinen viikko työaikana keskustella keskenään työpaikan asioista. Joka toinen viikko on myös ns. toimipaikkapalaveri, jossa jäsenet ja työntekijät
voivat esittää ideoitaan ja tarpeitaan, jotka
Eva välittää yhdistyksen johdolle.
Edellä väittämääni on nyt myös selvitetty. TVY:n kyselyn työttömien yhdistyksissä
vuosina 2000-2004 työssä olleille 7. kysymysryhmän vastaukset tukevat voimakkaasti edellä kirjoittamaani. Kysymyskaavakkeista on palautettu tähän mennessä tasan 50 %. Jokainen Ylöjärven työttömien
yhdistyksen entinen työntekijä kertoo saaneensa esimieheltä (Evalta) positiivista palautetta. Myös lähes kaikki muut 7. kysymysryhmän vastaukset antoivat samanlaisen
kuvan yhdistyksestä työnantajana ja Evasta
esimiehenä. Yksi vastaaja ei ilmeisesti ollut
huomannut kääntää paperia, eli ei ollut vastannut lainkaan toisen sivun kysymyksiin.
Ahti Heinonen
Ylöjärven työttömät ry:n puheenjohtaja
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Ilmaisutaito, kokoustekniikka ja hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet
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I

-koulutus oli Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden yhdistysten jäsenille
Kurikan Saukkorannassa 12.–13.1. Ilmaisu- ja esiintymistaitoa oli opettamassa
kouluttaja Raija Kumpula. Osa-alueita oppimisessa olivat oman persoonan peliin laittaminen, samalle aaltopituudelle pääsyn
toimintatyypit, kehonkielen kertomaa, parhaiden puolien esiin saaminen sekä esiintyminen esim. työnhakutilanteissa.
Kokoustekniikan saloihin väen johdatti
SAK:n aluejohtaja Raija Kuusisto. Toisen
päivän aikana käytiin läpi myös niitä asioita, mistä pitää ottaa vastuu ja mitä velvollisuuksia tuo tullessaan se, että henkilö suostuu hallituksen jäseneksi. Suostumus ei tarkoita sitä, että nimi on vain paperilla, vaan
tehtävään pitää myös sitoutua konkreettisesti.
Koulutukseen osallistui 22 henkilöä alueiden seitsemästä yhdistyksestä. Mukana
myös TVY ry:stä järjestösihteeri Ritva Valli.
II-koulutus Varsinais-Suomen alueen työttömille järjestettiin 1.–2.2. Naantalin Luonnonmaalla. Ilmaisu- ja esiintymistaitoa opittiin teatteriohjaaja Olli Saariston johdolla,
ja hän saikin väen monenlaisten tunteiden
valtaan.
Järjestö- ja kokoustoiminnan käytäntöä
opetti pitkän linjan ay-aktiivi Ari Airo.
Osanottajia 18, mukana TVY ry:stä puheenjohtaja Lea Karjalainen.
III-koulutus oli Kainuun ja Pohjois-Savon
alueiden työttömille yhteinen Iisalmessa 8.–

läkin ilmaisemaan, ja
järjestö- ja kokoustekniikan opetus oli
SAK:n aluejohtaja
Pentti Rantasen vastuulla.
Päivillä oli 21
osanottajaa. TVY
ry:stä hallituksen jäsen Arto Träskelin.
V-koulutuksen vuoro
oli Lapin ja PohjoisPohjanmaan alueiden
työttömille järjestetyt
päivät 29.–30.3. NorPohojalaase
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9.2. Ilmaisun saloihin tutustuttiin kouluttaja
Näyttelijä Hannu Friman sai väen muElsi Komun johdolla ja iltamyöhään käytiin
kaansa ilmaisu- ja esiintymistaidon harjoiläpi vielä kehon kieltä leikkien muodossa.
tuksissa. Pitkän linjan kouluttaja Martti
Päivän päätteeksi löytyi karaoken muodosVaattovaara selvitti järjestötoiminnan ja kosa työttömien uusi kolmen ässän tyttötrio,
koustekniikan kiemuroita. TVY ry:n edustaSatu, Sirkka-Liisa ja Seija.
jana puheenjohtaja Lea Karjalainen.
Toinen päivä käytettiin tiukasti järjestötoiminnan ja kokoustekniikan harjoituksiin.
Koulutuksista on tullut erittäin positiivista
Opettajina olivat järjestökouluttaja Veijo
palautetta, ja kokonaisvaltaisesti samansuunLaitinen ja SAK:n aluejohtaja Raimo Lautaista koulutusta toivotaan lisää.
lainen.
Lehden painoon mennessä koulutuksia on
Koulutukseen osallistui 23 kainuulaista ja
vielä tulossa Keski-Suomen ja Pirkanmaan,
pohjoissavolaista työttömien yhdistysten
Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen, Pohjoisedustajaa. TVY ry:n edustajana Ritva Valli.
Karjalan sekä Hämeen alueiden yhdistysten
toimijoille.
IV-koulutuksen 15.-16.2. paikkana oli Silokallio Kullaalla Satakunnan alueella. Teatteriohjaaja Olli Saaristo pisti osanottajat tääl-
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T

apahtumasta luodaan laaja-alainen
kolmannen sektorin esittäytymisareena. Paikalle pyritään saamaan
kattavasti Mäntyharjun – Pertunmaan ja Etelä-Savon maakunnan alueelta mahdollisimman monia erilaisia kolmannen sektorin
toimijoita, jotka työllistävät vajaakuntoisia,
pitkäaikaistyöttömiä. Nämä yhä enenevässä
määrin huolehtivat osasta sosiaalipalveluita,
mm. ennaltaehkäisevät mielenterveyden ja
päihteiden piiriin joutuneiden ihmisten
syrjäytymistä.
Mukaan ovat lupautuneet mm. Työllistymisen palvelukeskus Reitti Mikkelistä,
Omaiset mielenterveyden tukena ry, Ristiinan mielenterveysyhdistys ja Outokummusta VÄLKE ry; Mäntyharjusta Työttömät ry,
Mielen Tupa (mielenterveystuki ry) ja Nollapiste (Päihteettömän elämän tuki-yhdistys
ry.); useita työttömien yhdistyksiä Etelä-Savosta sekä Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry; Mielenterveyden Keskusliitto, Heinolan Setlementti – Jyränkölä; Mikkelistä Hoivakantri. Lisäksi
Karjala-tietokantasäätiön etätyöprojekti esittäytyy.
Lisäksi messuilla esittäytyy sosiaalisen
työllistämisen hanke, jonka tarkoituksena on
luoda alueellemme kymmenen sosiaalista yritystä.
Messupaikalla yhdistykset esittäytyvät
omilla paikoillaan ja voivat mm. tarjota mahdollisia tuotteitaan myytäväksi sekä informaatiota toiminnastaan ja erilaisista työllis-

tämismahdollisuuksista kävijöille kahvin ja
makkaranmyynnin sekä monipuolisen ohjelman seuraamisen välillä. Pöytävuokra 10
euroa.
Ohjelmassa on mm. sosiaalisen yrityksen
esittely, huuliharpistit ovat luvanneet esiintyä, Uuno Turhapuroa esittää Janne
Kyyhkynen. Maakunnan kansanedustajia
voi myös olla paikalla, jos eduskunnan kiireet
sallivat.
Yhdistysten ja eri toimijoiden ilmoittautumisia koordinoi ja ohjelman kokoamisesta
vastaa Sirpa Hallman Pertunmaan Kansantalolta. Järjestelyissä on mukana myös Työttömien yhdistys Mäntyharjulta.

Messujen ajankohta on 22. kesäkuuta 2005
kello 10.00–18.00
Mäntyharjun Päihteettömän elämän tuki-yhdistys ry.
Nollapiste/Tapani Häkkinen
Lisätietoja:
Pertunmaan Kansantalo
Sirpa Hallman, p. 044 2613 751
sirpa.hallman@pertunmaanmty.fi
Työttömien puolesta:
Mäntyharjun Työttömät ry
Tuula Vaskelainen, p. 0400 199 104
tuula.vaskelainen@luukku.com

Raision k
aupunki tiedo
ttaa:
kaupunki
tiedottaa:

Raision Ekotorista
vuoden 2004 merkittävä raisiolainen

Raision Ekotori on valittu vuoden 2004 merkittäväksi raisiolaiseksi. Ekotori on onnistuneesti yhdistänyt käytännön ympäristönsuojelutyön ja työllistämisen. Se on Raision
Seudun Työttömät ry:n kierrätyskeskus, joka työllistää vuosittain kuutisenkymmentä
pitkäaikaistyötöntä. Työllistävä ja kierrättävä Ekotori kantaa kokonaisvaltaista yhteiskunnallista vastuuta ja on loistava esimerkki
kolmannen sektorin yhteiskunnallisesti merkittävästä ja paikallisesti äärimmäisen vai-
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kuttavasta työstä. Se on myös esimerkki siitä, kuinka ihmisten oma-aloitteisuus ja vertaistuki kantaa hedelmää. Lisäksi Ekotori
osallistuu kiitettävällä tavalla maahanmuuttajien kotouttamiseen.
Raision Ekotorille luovutettiin 21.1.2005
Vuoden 2004 Merkittävän raisiolaisen arvonimen lisäksi kunniakirja ja Raision raha.
Vuoden 2004 Merkittävän raisiolaisen
valitsi työryhmä, johon kuuluivat vuoden
2004 kaupunginhallituksen puheenjohtajat

Ari Nevalainen, Pasi Penkkala ja Leena
Rihko sekä kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.
Raision kaupunki on palkinnut Merkittäviä raisiolaisia vuodesta 1993 alkaen. Mukana on ollut niin elinkeinoelämän, politiikan, kulttuurin kuin viihdemaailmankin edustajia. Kaikkia arvonimen saaneita on yhdistänyt se, että he ovat tehneet Raisiota tunnetuksi tai toimineet jollain tapaa Raision hyväksi.
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Vuoden 2004 yhdistys – Kangasniemen
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J

ärjestö on perustettu v. 1993 ja on toiminut siitä lähtien tarkoituksenaan toimia työttömyyden vähentämiseksi ja
poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä työttömyydestä aiheutuvien henkisten, fyysisten ja taloudellisten
haittojen vähentämiseksi. Yhdistys harjoittaa työttömien neuvontapalvelua, tiedotus- ja
julkaisutoimintaa sekä järjestää työttömille
informaatiotilaisuuksia, harrastus-, opinto-,
urheilu-, ja raittiustoimintaa sekä muita virkistystilaisuuksia.
Vuosi 2004 oli erittäin merkittävä yhdistyksen historiassa. Helmikuussa 2004 alkoi
Työsatama-projekti, joka käsittää puutyöverstaan ja tekstiilipajan. Järjestettiin kolme
ATK-kurssia, entisöinti/käsityö- ja kudontakerho pyöri läpi vuoden, painonhallinta-sauvakävely-kävelykurssi kaksi kertaa viikossa
keväällä ja syksyllä sekä puhe- ja kirjallinen
kurssi syksyllä. EU-ruokapaketit olivat jaossa keväällä ja syksyllä. Lisäksi terveyskeskuksen kanttiinin pito siirtyi järjestölle lokakuussa.
Tällä hetkellä järjestö työllistää n. 30 henkilöä, mm. kaksi työnohjaajaa, Tapani Toi-
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vakan puuverstaalla ja Päivi Poutasen tekstiilipuolella, sekä toiminnanohjaaja Pia Leslien. Edellä mainitut ovat Kangasniemen
kunnan kautta työllistämistuella, jossa lisänä myös seurakunnan antama tuki. Lisäksi

Itsenäisyyspäivän vvastaano
astaano
astaanottolla

keskimäärin 19 yhdistelmätuki/työmarkkinatukityöntekijää, n. 8 henkilöä, jotka ovat työelämävalmennuksessa tai työharjoittelussa,
sekä Työsatama-projektin projektipäällikkö
Arja Kuparinen TE-keskuksen 100 % rahoituksella.
Tulevan kesän suunnitelmiin kuuluvat
osallistuminen Kukkasidonnan SM 2005 kilpailun järjestämiseen sekä Basaarikujalla
myyntikojussa omien tuotteiden esittely ja
myynti. Ohjelmassa on myös Kuortin kesämessuille osallistuminen ja avoimien ovien
päivän järjestäminen, jolloin tarjotaan samalla kakkukahvit vuoden 2004 yhdistyspalkinnon kunniaksi.
Pia Leslie

tumin lahjoitus
For
ortumin

Presidentinlinnassa itsenäisyyspäivän vvas
12.2004, vvas.
as. Hannu
astaano
taanottolla 6.
6.1
as
taano
Kiuk
as, k
ansanedus
taja Aila Paloniemi, puheenjohtaja Lea K
arjalainen, Jari
Kiukas,
kansanedus
ansanedustaja
Karjalainen,
Koskinen.

10

Fortumin pääkaupunkiseudun henkilöstö
lahjoitti TVY ry:lle joulukuussa 2000 euroa.
Olimme hyvin iloisia lahjoituksesta. Omaa
varainkeruuta tarvitaan jatkuvasti omavastuuosuuksiin, ja se on meille ollut todella tuskallista ja vaikeaa. Edelleenkin tärkeimmän
osuuden omasta rahoituksesta saamme jäsenmaksujen kautta.
TVY ry:n hallitus kiittää uudelleen Fortumin pääkaupunkiseudun henkilökuntaa
työmme arvostamisesta. LK
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Karelia-soutu — iloinen kesätapahtuma Pohjois-Karjalassa
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unnallinen Yht
Valt
altak
akunnallinen
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eisttoimint
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ajärjestö
Yhteis
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tö TTVY
VY rryy hallinnoi vuosina 1998–2000 projektia Yht
eis
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aan. Ehkä ”näkyvin” saa
vutus projektis
tujien ttek
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kk
ovene. V
ene on raskas
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17 henkilöä.

V

eneen valmistuttua vuonna 2000
ovat Aktiiviset Työtähakevat ry
Joensuusta yhteistyökumppaneineen osallistuneet Karelia-soutuun. Tapahtuma lukeutuu Suomen suosituimpiin soututapahtumiin ja järjestettiin viime kesänä jo
20. kerran. Osallistujina soudussa on kirkkoveneitä, joita viime kesänä oli mukana noin
50 venekuntaa, ja pienveneitä, joiden lukumäärä on suunnilleen samaa luokkaa. Soutu
kirkkoveneiden osalta kestää melkein kokonaisen viikon. Lähtö tapahtuu Juuan Piitteristä sunnuntaina ja päättyy perjantaina Liperiin; matkaa kertyy noin 250 km. Päivittäinen soutumatka on noin 40–50 km, ei kuitenkaan ihan yhtäjaksoisesti, sillä taukopaikkoja on järjestetty ruokailua ja kahvia
varten. Joensuulaisten osallistuminen on ollut yhden päivän matka Joensuun Ilosaaresta
Rääkkylään. Viime kesänä saimme jatkettua
osallistumista kahdeksi päiväksi, sillä TVY
ry lähti mukaan tapahtumaan. Silloin soudettiin Haapalahdesta Jakokoskelle ja Jakokoskelta Joensuun Ilosaareen.

T VY rryy:n joukk
ue matk
aa taittamassa vuoden 2004 K
arelia-soudussa.
joukkue
matkaa
Karelia-soudussa.
Tulevana kesänä on mahdollisuus osallistua soutuun muillakin kuin Pohjois-Karjalan

työttömillä, sillä TVY ry on päättänyt osallistua mukaan tapahtumaan. Soudun ajankohta on heinäkuun viimeinen viikko 24.–
29.7. Tavoitteena olisi osallistua koko reitille tai ainakin pistää hieman paremmaksi kuin
viime kesänä. Soutajia tarvitaan runsaasti,
joten halukkaat, pistäkää aika kalenteriinne
ja ottakaa yhteyttä omiin yhdistyksiinne, jotta
saataisiin porukkaa liikkeelle. Karelia-soutu
on tehnyt omat sivut myös Internetiin, joten
käykääpä tutustumassa, osoite on
www.kareliasoutu.fi
TVY ry liittyi viime vuoden lopussa Suomen Elämäntapaliittoon ja anoi heti alkajaisiksi liitolta tukea jäsenjärjestöjen osallistumiseen Karelia-soutuun. Liitto myönsi tukea
tapahtumaan 500 euroa. Varmistunut on jo,
että pohjoiskarjalaisten lisäksi ainakin Kainuusta lähtee porukkaa luonnonkauniille
vesireitille telttailemaan ja soutamaan. Tapahtuman teemana on ”Päihteetön soutu”.
Lea Vallius
Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten
Toimintajärjestö ry.
Keskuskatu 41
81100 KONTIOLAHTI
050 571 9643
pktt@saunalahti.fi
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Soivat aamutossut kiertoon?
Sähkö- ja elektr
oniikk
ar
omu tuo
ttaja
elektroniikk
oniikkar
aromu
tuottaja
ttajavvastuun piiriin

S

ähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuu tulee voimaan lakiuudistuksen myötä 13. elokuuta 2005.
Taustalla on 27. tammikuuta 2003 annettu
direktiivi, jota noudatteleva lakimuutos hyväksyttiin syksyllä 2004. Lain voimaantulolla on suuri merkitys monelle TVY:n jäsenyhdistykselle, onhan SER-purku monen
yhdistyksen ydinosaamista. Muutoksen etumerkki vain ei ole kenenkään tiedossa. Turun Seudun työttömät, TST ry kutsui maaliskuun alussa koolle kierrätysalan toimijoita
SER-yhteistyökokoukseen Länsi-Suomen
lääninhallituksen auditorioon miettimään yhteistä vastausta lain asettamiin haasteisiin.
Alustajaksi kutsuttiin Pirkanmaan ympäristökeskuksesta ylitarkastaja Teemu Virtanen,
jonka kontolla on lain käytännön valvonta.
Tuottajavastuun periaate tarkoittaa tuotteen — esimerkiksi sähkölaitteen — valmistajan ensisijaista vastuuta käytöstä poistettavan laitteen käsittelystä jätteenä. Valmistajan on siis järjestettävä elinkaarensa päähän tulleen laitteen vastaanotto ja esikäsittely. Tavoitteena on tavallaan hinnoitella tuotteen elinkaarikustannukset — ja samalla varmistaa romun päätyminen asianmukaiseen
ongelmajätteen käsittelyyn. Kuluttajalle tämä
merkitsee hinnan nousua tuotteen ostohintaan. Maksun osuutta laitteen hinnassa ei
valmistaja kuitenkaan saa ilmoittaa.

Luont
o kiittää,
uonto
kun homma ttoimii
oimii

Ympäristönsuojelu ja kestävän kehityksen periaate on
keskeinen arvo direktiivin
taustalla. Suomalainen autonrenkaiden kierrätys on
malliesimerkki tuottajavastuun toimimisesta käytännössä ympäristön eduksi —
meillä renkaat kiertävät parhaiten maailmassa. Myös
kuluttaja on huolta vailla, sillä vanhat renkaat voi tuoda
mihin tahansa rengasliikkeeseen.
- Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys on huomattavasti monimutkaisempi
asia, sillä tuotteisiin luetaan
kaikki jättimäisistä paperiteollisuuden prosessinohjauspöydistä kiinalaisiin soiviin aamutossuihin asti,
luonnehtii Virtanen.
Tuottajavastuu ja sen nopea aikataulu asettaa valta- SER
-pur
kua ja kierrätys
tä TTurun
urun Ek
otorilla. Alpo Villman
SER-pur
-purk
kierrätystä
Eko
van haasteen erityisesti laite- tutkii kierrätys
tie
one
tta, taus
talla K
alle V
uorio.
kierrätystie
tiettok
okone
onetta,
taustalla
Kalle
Vuorio.
valmistajille.
- Kuluttajan on pystyttävä jättämään tuoTuo
ttajien vvastaus
astaus
uottajien
te kierrätykseen merkistä ja hankintapaikasta
On ilmeistä, että tuottajien etu olisi ottaa talriippumatta missä tahansa Suomessa, ja verteen ainoastaan laitteen materiaali heti ensikoston on oltava myös riittävän tiheä.
käyttäjän jälkeen, jotta uudet laitteet saataisiin heti markkinoille. Materiaalien, esimerkiksi harvinaisten metallien, hinnan nousu
saattaa vielä vahvistaa pyrkimystä materiaalin uusiokäyttöön. Lain henki on kuitenkin
pyrkiä hyödyntämään tuotteet mahdollisimman pitkään uudelleen alkuperäisessä käytössään. Minkäänlaista kiintiötä uudelleenkäytölle ei ole asetettu. Eräänä uhkana nähdäänkin esimerkiksi se, että metallin hinnan
ollessa korkea tulee alalle jobbareita, jotka
kuorivat arvometallin pois ja hylkäävät esimerkiksi polyuretaanin sekajätteeksi.
Tällainen on periaatteessa sallittua, jos
kyseisellä toimijalla on luvat kunnossa. Ongelmana on, että he eivät halua viedä loppujätettä sekajätteeksi ja maksaa siitä, vaan
ajattelevat pääsevänsä siitä eroon tuottajavastuujärjestelmässä ilmaiseksi.
- Rengasalallahan toimii alihankkijoita,
jotka valikoivat parhaat renkaat uudelleenpinnoitettaviksi ja saavat myös palauttaa kelpaamattoman tavaran. Nämä toimivat luvanvaraisesti ja ovat raportointi- ja kirjanpitovelvollisia.
Lienee myös selvää, että laitteiden valmisYlitar
kas
taja TTeemu
eemu Vir
tanen Pir
kanmaan Ym
päris
tök
esk
ukses
ta alus
ti SER
-lakitajat eivät tule toteuttamaan kierrätystä omaYlitark
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Pirk
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nykymuo
ykymuottoiseen kierrätykseen.
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kierrätysalan toimijoilta. Kilpailutus on itse
asiassa jo alkanut; kolmen tuottajayhteisön
palveluyritys Elker Oy:n Jorma Reinikainen kertoi tuottajapuolen terveisinä SERyhteistyökokoukselle heidän avanneen jo
tarjouskilpailun.

SER
-t
oimijat yht
een?!
SER-t
-toimijat
yhteen?!
Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) kierrättää ja purkaa tätä nykyä monenlaisia toimijoita, jotka työllistävät pääasiassa kolmatta
sektoria. Toiminnan piirissä on noin 5000
työpaikkaa.
- Monivammaiset, päihderiippuvaiset ja
vaikeasti työllistettävät on tällä toiminnalla
saatu tuottavaan työhön. Alalla on huomattava määrä tukityöllistettyjä, kertoi Suomen
kierrätyskeskusten yhdistyksen, SEKY ry:n
puheenjohtaja Jarkko Metsätähti kokousyleisölle.
Lakimuutos muuttaa koko toimintaympäristön. Mikäli nykyiset SER-kierrättäjät
ja purkajat eivät kykene vastaamaan haas-

teeseen — ja tarjouspyyntöihin — ovat käsityönä tapahtuvan SER-käsittelyn päivät
luetut.
- Jos kierrättäjien ja purkajien joukko pienenee, poistuu 3000–3500 tukityöpaikkaa.
Nykyinen toiminta palvelee yhteiskunnassa
monia tahoja, teollisuus saa raaka-ainetta,
käsityö työllistää, ja paljon käyttökelpoista
otetaan talteen, puolustaa Metsätähti kierrätyskeskusten toimintaa.
- SER-jäte ei takavuosina kiinnostanut ketään, nyt siitä taistellaan!
SER-yhteistyökokous piti viisaana vastata lakimuutoksen
haasteisiin yhteistyön
avulla. Niinpä paikalla
olikin kolmatta sektoria
työllistäviä SER-kierrättäjiä ja purkajia melko kattavasti koko
maasta. Kokous perusti työryhmän suunnitte-

lemaan jatkoa maanlaajuiselle yhteistyölle.
Toistaiseksi on kuitenkin pystytty tekemään
vain alueellisia tarjouksia.

Kierrätyst
ermistöä:
Kierrätystermistöä:
SER: Sähkö- ja elektroniikkaromu
Uudelleenkäyttö: tuotteen käyttämistä
uudelleen sellaisenaan
Uusiokäyttö: materiaalin uudelleenkäyttö uudessa muodossa
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Työllistämispaikkoja uhkaa
merkittävä väheneminen

K

olmas sektori pyrkii voimakkaasti
sähköelektroniikkaromun käsittelijäksi. Jos nämä pyrkimykset eivät
tuota tulosta, vähenee maastamme tuhansia
pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen sopivia työpaikkoja.
Neuvottelut ja sopimukset uuden jätelain
edellyttämän tuottajavastuun toteuttamiseksi ovat jääneet aivan viime hetkiin. Tuottajayhteisöjen pitäisi jättää hakemuksensa asiaa valvovalle Pirkanmaan ympäristökes-
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kukselle 15.5.2005 mennessä.
Nykyiset kolmannen sektorin SERtoimijat eivät kata koko maata, joten yhtenäistä tarjousta sähköelektroniikkalaitteiden
vastaanotosta ja käsittelystä ei saatu aikaan.
Sen sijaan kaikkien asiasta kiinnostuneiden
tahojen on toivottu tekevän alueellisia tarjouksia. Monet näistä ovatkin jo jättäneet tarjouksensa.
Mikäli kolmas sektori jää jatkossa SERtoimijana sivuun, pelätään menetettävän jopa

tuhansien vuosittainen työllistämismahdollisuus. Näin suuri muutos pitäisi jo ottaa huomioon valtion ja kuntien budjeteissa, kun
työllisyys- ja sosiaalimenot kasvavat. Lisäksi
pelätään sähköelektroniikkatavaran pois jäämisen heikentävän kierrätyskeskusten kehittämismahdollisuuksia ja jopa lopettavan
kierrätystoiminnan joiltakin paikkakunnilta
kokonaan.
Jarkko Metsätähti
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Tervetuloa Oulunsaloon!
Oulun k
upeessa sijaitsee yli 9000 asukkaan vireä k
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eskeisellä
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TTU rryy.
ukiyhdistys
OTTU

O

ttu ry on toiminut vuodesta 1997
saakka ja tarjonnut oulunsalolaisille
monenlaisia palveluja, kurssitoimintaa, retkiä ja muutakin mielenvirkistystä. Yhdistyksen tavoitteena on luoda toimintaa ja
palvelua, jota ihminen tarvitsee jäädessään
työttömäksi. Tuemme myös vanhuksia, vammaisia, pitkäaikaissairaita ja muitakin kuntalaisia heidän arkipäivässään resurssiemme
mukaan. Yhdistyksemme vuotuinen jäsenmäärä on neljänkymmenen paikkeilla, ja
jäsenetuihin kuuluu esimerkiksi alennukset
kurssimaksuista.
Ottu ry:ssä toimivat toiminnanohjaaja ja
yhdistelmätuella palkatut kymmenen työntekijää. Voimme tarjota asiakkaille korjausompelua ja myös uusien vaatteiden ompelua
sekä kotipalvelua, kuten viikkosiivousta, ikkunanpesua, vaatehuoltoa, kauppakaveria,
lastenhoitoapua ja autonkuljettajapalvelua.
Lisäksi puuseppä-artesaanimme entisöi asiakkaiden huonekalut entistäkin paremmiksi.
Palvelumme muotoutuu aina sen mukaan,
minkä ammatin osaajia joukkoomme saamme, ja aikaisemmin Ottu on tarjonnut myös
remontti- ja pihanhoitopalveluja sekä kampaamo- ja kauneudenhoitopalveluja. Henkilökuntamme on hyvin motivoitunut ammattilaisten joukko, joka tekee työtään iloisella
mielellä.
Ottu ry on järjestänyt myös monenlaista
kurssitoimintaa vuosien varrella, kuten maalauspiiriä, tilkkutyötä, kudontaa, ompelua ja
kankaanpainantaa sekä savi- ja pajutöitä.
Myös rentoutumiskurssi on pidetty, ja lähitulevaisuudessa aloittaa keskustelupiiri toimintansa.

Järjestämme työttömille tilaisuuksia käydä sekä yhdistyksemme että myös seurakunnan järjestämillä retkillä ja virkistymistilaisuuksissa. Informoimme työttömiä työttömyys- ja sosiaaliturvan muutoksista sekä
koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista.
Tiloissamme toimii myös kirpputori, jonne asiakkaat lahjoittavat vaatteita ja tavaroita. Asiakkaat voivat myös vuokrata kirpputoritilaa ja saavat siten tuloja myydyistä tuotteistaan. Joulumyyjäiset on suosittu kahden
viikon mittainen tapahtuma, josta ahkerien
käsityöntaitajien hienot työt löytävät tiensä

pukinkonttiin.
Kaksi kertaa vuodessa jaamme tiloissamme EU-ruoka-apua. Annamme tilojamme ja
koneitamme käyttöön myös asiakkaiden
omatoimisiin harrastuksiin, kuten puu- ja
käsitöihin sekä mattojen kudontaan. Asiakkaamme voivat käyttää myös internetiä, ja
annamme tarvittaessa opastusta sen käytössä.
Tuloja toimintaamme varten saamme
tuottamistamme palveluista sekä kirpputori- ja kahvilamyynnistä. Tarvitsemme myös
tukea toimintamme pyörittämiseen. Tukea
saamme mm. TE-keskukselta, joka avustaa
toiminnanohjaajamme palkkauskustannuksissa ja vuokrassa, sekä Oulunsalon kunnalta, jolta myös saamme avustusta vuokraan
ja henkilökunnan palkkaukseen. Myös yksityishenkilöiltä saamme tukea. Olemme hyvin kiitollisia kaikesta avusta, jonka saamme auttamistyötämme varten.
Yhdistyksemme tekee tärkeää yhteistyötä TVY:n, Oulunsalon kunnan, seurakunnan
ja eri yhdistysten ja yrittäjien sekä Oulun työvoimatoimiston ja TE-Keskuksen kanssa.
Teemme toimintaamme tunnetuksi lehtikirjoituksin, tiedottein ja ilmoituksin paikallisissa ja seudullisissa lehdissä. Järjestämme
myös tapahtumia eri sesonkien aikaan, esimerkiksi laskiaisena tarjoamme hernekeittoa
ja laskiaispullakahvit.
Tervetuloa kahvittelemaan ja tutustumaan toimintaamme, kun täälläpäin
liikutte!
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Kokkolan työttömissä tapahtuu!

K

okkolan Työttömät ry on palkannut
kahdeksi kuukaudeksi projektisuunnittelijan, jonka tehtävänä on
kehittää ja suunnitella toimiva maatilamatkailuhanke, mikä tulee hyödyntämään agraariympäristöään nostalgisella 40- ja 50-luvun
tyylillä ajanmukaisine työtapoineen ja työkaluineen.
Projektin yksi tärkeimmistä tavoitteista
tulee kuitenkin olemaan sen työllistävyys,

vuosittain pyritään tarjoamaan työpaikka
vähintään 30 pitkäaikaistyöttömälle erityyppisissä maatilan työtehtävissä.
Itse maatila hankitaan ensin joko omaksi
taikka vuokralle, tila kunnostetaan toimintakelpoiseksi, pellot puretaan paketista viljelykelpoisiksi, talliin hankitaan perinteinen
suomenhevonen ja pihapiiriin tulee mahdollisesti sepänpaja valmistamaan takorautaisia
käyttö- ja koriste-esineitä.

Osallistu k
eräykseen
keräykseen
Yhdistyksen tarkoituksena on hankkia joko omistukseensa taikka vuokralle maatila. Varoja tullaan kuitenkin keräämään pääasiassa Keski-Pohjanmaan entisen maanviljelys- ja
työtoiminnan säilyttämiseksi 40- ja 50-luvun perinteiden mukaisesti. Täten tullaan säilyttämään tuleville jälkipolville tuntemus alueellisesta historiasta. Varat tullaan käyttämään maatilan eläinten hankintaan, entisaikojen työkalujen hankkimiseen ja niiden kunnostamiseen, perinnekäsitöiden ylläpitoon ja mallien etsimiseen, ympäristömiljöön suojelemiseen entisaikojen malliin sekä maatilan rakennusten entisöimiseen.

Tila tulee tarjoamaan myös majoitus- ja
pitopalveluita sekä kokous- ja juhlatiloja.
Palveluita tarjotaan niin yrityksille kuin yhteisöille eikä yksityisiä kotitalouksiakaan
unohdeta. Toimintaa kehitetään ympärivuotiseksi, mukaan mahtuu maanviljelyä,
elonkorjuuta, navettaromantiikkaa ja kunnon
maalaisjouluakin. Pellolla isäntä pussihousuineen, tuvassa emäntä punaisine poskineen leivänpaistossa; piialle ja rengillekin
omat tehtävänsä löytyvät.
Nyt projekti on siis kuitenkin osittain vielä
suunnittelijan aivoissa, visioina silmissä. Siitä, mitä tulevaisuudessa
valmistuu, tulemme kertomaan Karenssisanomissa myöhemmin lisää.

Tilinumero: 516200-2106582
Keräystä suorittaa Kokkolan työttömät ry
Keräysluvan numero: LSLH-2005-1336/TU-52
Keräysaika: 1.3.2005 – 28.2.2006

Kokkolan
Työttömät
pj. Pekka
Puolimatka

Verot pois pienituloisilta ja työttömiltä

K

ansanedustaja Mikko Elo kirjoitti
Uusi Aika -lehdessä 14.1. hyvän pakinan eläkeläisten ja työttömien
eduista, samana päivänä SK:ssa kirjoitti
mielipidesivuilla nimimerkki Vastausta haluava työttömien verotuksesta. Kirjoitukset
herättivät muutamia mielipiteitä.
Olen julkisuudessa jo 10 vuotta sitten esittänyt, että työttömät ja pienituloiset (eläkeläiset ja opiskelijat) eivät maksaisi valtionveroa tai kunnallisveroa lainkaan. Esitykset eivät ole vielä tuottaneet tulosta, mutta ei anneta periksi!
Työttömät eivät pääse nauttimaan yleisistä palkankorotuksista, he eivät saa ansiotulovähennystä, ja lisäksi heillä on korkea
veroprosentti suhteessa palkansaajiin. Tuloverojen alentaminen ei kovin saavuta työttömiä. Eläkeläiset saavat eläkevähennyksen,
tosin pienen, eläketuloistaan. Keskeinen syy
hakea toimeentulotukea on työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys!

Miksi vver
er
ott
omuus?
ero
ttomuus?
Varsin suuri osa esim. työttömistä hakee toimeentulotukea siitä syytä, ettei työttömyysturva riitä jokapäiväiseen elämiseen. ErityiKARENSSISANOMAT 1/2005

sesti tämä tilanne tulee esille työmarkkinatuella oleville, joiden määrä kasvaa hälyttävällä tavalla.
Ilman veroja yksityisen työttömän ja pienituloisen käytettävissä olevat varat kasvaisivat juuri niiden henkilöiden kohdalla, joilla sen pitääkin kasvaa. Kotimaisen kulutuskysynnän lisääminen oikeudenmukaisessa
kohteessa olisi myös kansantaloudellisesti
merkittävää. Pienituloiset ja työttömät ostaisivat peruselintarvikkeita ja muita perustavaroita ja näin vaikuttaisivat vaihtotaseeseen
myönteisesti. Verojen alentaminen ei saa vaikuttaa muihin etuuksiin, ja siitä on säädettävä lailla.
Ihmisten käytettävissä olevien tulojen
määrän kasvaessa toimeentulotukihakemuksia tulisi vähemmän, ja kysyntä elintarvikeja muussa pienyritystoiminnassa kasvaisi,
mikä pitäisi paremmin myös työllisyyttä yllä
toisaalla. Myös paperisota vähenisi oleellisesti. Työttömien veroprosentti tulisi määrätä siten, että kun ansiotulo lähes puoliintuu
työttömäksi jouduttaessa, tulisi veroprosentti vastaavasti puolittaa; se olisi oikeudenmukaista. Verokäsittelijä totesi, että “palkansaajien veroprosentti on noin kaksi prosenttia alhaisempi kuin työttömillä”!

Valtio k
or
unnille
kor
orvvaa k
kunnille
ver
omeno
eromeno
omenott täysimääräisinä
Valtion tulisi korvata kunnille työttömien ja
pienituloisten veromenot täysimääräisinä.
Tämä olisi todellista verohelpotusta, päinvastoin kuin tuloverojen alentaminen, josta hyötyvät erityisesti vain suurituloiset!
Aasian karmeat tapahtumat ovat kyllä
opettaneet sen, että kansalaisilta löytyy lähimmäisten auttamisen halua. Nyt toivoisikin, että se suunnattaisiin maassamme asuviin köyhiin ja tuloköyhiin eli työttömiin ja
pienituloisiin ihmisiin, jotka haluavat sisään
yhteiskuntaan eikä ulos sieltä, niin kuin koko
ajan tapahtuu.
Valtiovalta tekee päätökset verojen muutoksesta, satojatuhansia ihmisiä odottaa
myönteistä kehitystä! Kunnille syntyisi myös
tuloja lisääntyvän kulutuskysynnän kautta.
Jos haluamme palauttaa edes vähän pienituloisten ja työttömien ihmisarvoa, säädämme lait, jotteivät he joudu maksamaan
veroa pienistä tuloistaan. Tämä lienee ns.
tahdon asia!
Seppo Harinen
Avustaja
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TVY ry:n XIV vuosikokous

J

ärjestömme XIV vuosikokous pidettiin
Kouvola-talossa 17.–18. maaliskuuta.
Kokoukseen osallistui 187 varsinaista
kokousedustajaa 71 jäsenyhdistyksestä sekä
20 seuraajaa. Lisäksi kutsuvieraita ja tervehdysten esittäjiä oli paikalla eri yhteistyötahoilta. Avajaiset avasi Kouvolan yhdistyksen puheenjohtaja Mauri Kiukas; TVY ry:n
hallituksen puolesta kokousedustajat toivotti tervetulleiksi puheenjohtaja Lea Karjalainen.
Kouvolan kaupungin puolesta vuosikokousta tervehti valtuuston puheenjohtaja
Pekka Jokinen ja Anjalankosken kaupungin
puolesta valtuuston puheenjohtaja Markku
Pakkanen. Evankelisluterilaisen seurakunnan tervehdyksen esitti pastori Markku Pirhonen. Lisäksi oman tervehdyksensä esittivät Keskustan, Sosiaalidemokraattien, Kokoomuksen, Vasemmistoliiton ja SAK:n
edustajat.
Kokouksen puheenjohtajina toimivat
Mika Vanhatalo ja Harri Lepistö, sihteereinä Kirsi Saunamäki, Katja Airaksinen,
Tiina Saavalainen ja Päivi Salminen. Kokouksen teknisenä avustajana toimi TVY ry:n
projektikoordinaattori Ritva Vaure.
Ensimmäisen kokouspäivän iltana kokoonnuttiin Kouvolan kaupungintalolle nauttimaan kaupungin tarjoamasta buffet-illallisesta. Illan aikana jaettiin tunnustuspalkinnot
Vuoden yhdistykselle ja Vuoden vapaaehtoistyöntekijälle. Valintaraadissa oli entisten
vuosien tapaan SAK:sta Kaija Kallinen,
KDY:stä Ilkka Sipiläinen ja Stakesista Jouko Karjalainen. Vuoden yhdistys -”tittelin”
nappasi eteläsavolainen Kangasniemen Työttömien Toimintajärjestö ry, ja vuoden vapaaehtoistyöntekijäksi raati valitsi Heikki Mikkosen pirkanmaalaisesta Viialan yhdistyk-
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sestä.
Kokouksessa käytiin vilkas lähetekeskustelu edunvalvontavaliokunnalle, hyväksyttiin
hallituksen valmistelema sääntömuutosesitys ja valittiin puheenjohtaja ja hallitus erovuorossa olevine jäsenineen kahdeksi vuodeksi.
TVY ry:n hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin yksimielisesti jatkamaan Lea Karjalainen. Ensimmäiset erovuorossa olevat
alueet arvottiin; ensi vuonna erovuorossa
ovat Varsinais-Suomi, Uusimaa, PohjoisPohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, KeskiSuomi ja Lappi.
Vuosikokous hyväksyi kaksi erillistä julkilausumaa. Toinen, ”Kierrätyskeskukset ja

työllistäminen”, käsittelee tuottajavastuulain
mukanaan tuomia uhkia yhdistyksille; toisen
otsikko on ”Aktiivinen kansalaisuus on muutakin kuin palkkatyötä”. Molemmat löytyvät
toisaalta lehdestä.
Varsinaisina tilintarkastajina jatkavat
edelleen Harri Leino, HTM, Tilintarkastus
ja konsultointi Harri Leino, Salosta sekä
jäsenyhdistysten puolesta Heikki Ljungkvist Heinolan Seudun Työttömien Toimintajärjestö ry:stä. Varatilintarkastajana jatkaa
Pentti Kallio Kaarinan Työttömistä; toisena varatilintarkastajana on uutena mukana
kansanedustaja Anne Huotari Kajaanin yhdistyksen esittämänä.
Vuosikokous päättyi perjantaina klo
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13.50. Välittömästi vuosikokouksen päättymisen jälkeen TVY ry:n uusi hallitus järjestäytyi. Varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen
jatkamaan Seppo Leppälä Hämeen alueelta
Nastolasta. Uuden hallituksen ja työvaliokunnan yhteystiedot lehdessä toisaalla.
TVY ry:n hallituksen puolesta kiitän Kouvolan ja Anjalankosken yhdistyksiä osallistumisesta onnistuneen kokouksen järjestelyihin. Kouvola-talon henkilökunnan ja Hotelli
Vaakunan ihmisten ystävällisyys ja palvelualttius jäivät todella lämmittämään mieltä.
Kouvolassa on hyvä pitää isoja kokouksia —
tätä viestiä on todella hyvä viedä muillekin
järjestöille.
Lea Karjalainen

1
2
3
4
5
6
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Ensisijainen vaatimuksemme on täystyöllisyys.
Työttömään kohdistuvien toimenpiteiden on
palveltava hänen myöhempää työllistymistään tai parannettava muuten hänen kokonaistilannettaan (esim. eläke). Yhtenä askeleena tähän suuntaan on työllistymistakuu,
jossa työtön sitoutuu tarvittaviin työllistämiseen tähtääviin toimenpiteisiin ja viranomaiset sitoutuvat työllistämään työntekijän näiden toimenpiteiden jälkeen.

Hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan viitaten esitämme että:
z Työmarkkinatuella olevan henkilön vapaaehtoistyö järjestöissä määritellään laissa hyväksyttäväksi aktiivitoiminnaksi, jolloin oikeus työmarkkinatukeen säilyy.
z Toiminta on asiakaslähtöistä. Työnhakijaasiakas määrittelee yhteistyössä vastaanottavan järjestön kanssa, miten ja mitä tehtäviä hän voi järjestössä suorittaa.
z Sopimus on työnhakija-asiakkaan, järjes-

töjen ja työhallinnon kolmenkeskeinen
z Aktiivisessa vapaaehtoistyössä tulee maksaa toimintapäiviltä tuen lisäksi työhallinnon
korotettu ylläpitokorvaus maksatuksen pysyessä edelleen Kelalla valtion rahoittamana.
z Työmarkkinatukea on tarkistettava ja vertailukohdaksi on otettava ansiotasoindeksillä
korotettu taso, jolloin päivärahan suuruudeksi tulee määritellä vähintään 31 euroa 50 senttiä.

Kierrätyskeskukset ja työllistäminen

S

uomessa on lukuisia kierrätyskeskuksia, kirpputoreja, työpajoja ja muita
kolmannen sektorin toimijoita, jotka
vastaanottavat ja välittävät erilaisia kodin
käyttöesineitä edulliseen hintaan. Tuhansia
tonneja kylmälaitteita ja muuta kodin elektroniikkaa poistuu vuosittain käytöstä. Näistä osa on vielä käyttökelpoisia sellaisenaan
tai pienin korjauksin. Suurin osa kuitenkin
puretaan jatkojalostettavaksi teollisuuden
käyttöön uusioraaka-aineeksi. Myös tässä
toiminnassa monilla kierrätyskeskuksilla on
merkittävä rooli.
Arvioiden mukaan tällainen toiminta työllistää vuosittain noin viisituhatta pitkäaikaistyötöntä tai vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.
Julkisuudessa esiintyvien tietojen mukaan

ensi kesänä voimaan astuvan tuottajavastuun
toteutuminen on vakavasti uhkaamassa edellä mainittua toimintaa ja samalla lopettamassa merkittävää osaa tukityöllistämisestä. Jotkut tuottajayhteisöjen edustajat ovat esittäneet näkemyksenään, ettei kierrätyskeskuksia
enää tultaisi käyttämään sähköelektroniikkatavaroiden vastaanottoon, esikäsittelyyn ja
purkamiseen. Myös kierrätyskeskusten suorittaman tavaroiden uudelleenkäytön ja laitekierrätyksen edellytyksiä pyrittäisiin tietoisesti rajoittamaan.
Taloudellisesti järkevää ja asetuksen mukaista on, jos koneet ja laitteet kiertävät elinkaarensa loppuun asti. Mikäli laite ei ole enää
toimintakuntoinen tai kohtuullisin kustannuksin korjattavissa, tulee se purkaa asetuksen mukaisesti osiin. Tämä tarkoittaa jo pie-

nienkin piirilevyjen erottelemista, mikä ei ole
mahdollista koneellisessa murskauksessa.
Kierrätyskeskusten tarjoama käsityö olisi siis
jatkossakin suotavaa ja vastaisi parhaiten
lain ja asetuksen vaatimuksia.
Työttömien yhdistykset ovat erittäin merkittävä osa kansallisen kierrätyksen ja uusiokäytön parissa toimivia aktiivisia työnantajia. Jos elokuussa voimaan tuleva tuottajavastuu alkaa toimia pelätyllä tavalla, se
vähentää tukityöpaikkoja noin 2500 henkilöllä ja pidemmällä aikavälillä likimain saman verran lisää.
Syvästi huolestuneina esitämme, että valtiovalta pyrkii löytämään toimivan ratkaisun
tarpeellisen ja hyviä tuloksia antaneen
työllistävän toiminnan jatkumiseksi.

Esitys TTVY
VY
:n vuosik
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annanottoksi

Työttömyysturva- ja työvoimapalvelulakiin tehtävien uudistusten on parannettava työttömän elämäntilannetta

Suuren laman jälk
een työttömien asejälkeen
maa k
osk
evaa lainsäädäntöä on muukosk
oske
t ettu monen monituiseen k
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N

ykypäivän ilmiöihin kuuluu, että
kaikkein huonoimmassa taloudellisessa asemassa olevat hakeutuvat
työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin niiden
tarjoamien vähäisten taloudellisten etuuksien
vuoksi, ei sen takia, että heidän työllistymisedellytyksensä paranisivat. Tällaisten
etuuksien, kuten 8 euron suuruisen verottoman ylläpitokorvauksen, vuoksi kurssille
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hakeutuminen ei mitenkään voi olla tarkoituksenmukaista, jos työtön palaa kurssin jälkeen lähtöruutuunsa.
Mielestämme tärkein asia, työttömiä koskevien uusien säädösten perusta, on työttömänä olevan aseman pysyvä kohentaminen.
Tähänkin on olemassa koettuja keinoja, aiemmin työllistämisvelvoite ja nyt työttömien itsensä esittämä työllistymistakuu.
Toivomme, että päättäjät eivät ainoastaan
kuuntele työttömien esityksiä, vaan ottavat
ne myös vakavasti uusia säädöksiä tehdessään.
Nyt valmisteilla oleva ”työmarkkinatukiuudistus” näyttää sysäävän työmarkkinatuella olevan työttömän sellaiselle sivuraiteelle, jolta ei ole paluuta normaaliin työelämään. Nykyiseen lainsäädäntöön verraten se
tarjoaa vain kovennettua keppikuria työt-

tömälle, ei parannusta työpaikan saannin
suhteen eikä helpotusta toimeentulo-ongelmiin.
Toimeentulon kiristäminen on keppikurin
lisäksi toinen keino, jolla työttömien on uskottu työllistyvän, ja jotkut tosiasioista piittaamatta näyttävät uskovan siihen edelleen.
Työllistymisen perusehto on ollut työnhakijan työkuntoisuus, mihin nykyinen peruspäivärahan taso ei riitä. Esitämmekin, että
peruspäivärahaa tarkistetaan ja vertailukohdaksi otetaan vuoden 1990 taso, jolloin
päivärahan suuruudeksi tulisi määritellä vähintään 31 euroa 50 senttiä.
Kouvolassa 17.3.2005
Anna-Maria Kantola
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hteiskunta-aktiivi Riitta Hirn on
poissa. Hän kuoli 27. tammikuuta.
Hän syntyi Juvalla vuonna 1949
maanviljelijäperheeseen, johon kuului seitsemän lasta. Hän opiskeli kaupallisia aineita
ja valmistui merkonomiksi. Lasten syntymän
jälkeen hän toimi eri tehtävissä autoalan yrityksissä
vuosina 1975–1990.
Parhaiten Riitta Hirn
tunnetaan järjestöalan tehtävistä yhteiskunnallisen toiminnan eri aloilla: työttömien toiminnassa, ammattiyhdistysaktiivina, Mikkelin
Demareiden järjestötehtävissä, Mikkelin kaupungin
luottamustehtävissä sekä
seurakunnassa.
Työttömien omaehtoinen
toiminta, järjestöllinen aktiivisuus ja monipuolinen hanketoiminta kehittyivät Suomessa 1990-luvun alkuvuosina,
jolloin Suomessa koettiin länsimaiden taloushistorian voimakkain työttömyyden kasvu.
Työttömien toiminta vei Riitta Hirnin mukaansa heti alusta alkaen ja jatkui aina hänen äkilliseen kuolemaansa saakka.
Hirn toimi Mikkelin työttömien yhdistyksessä puheenjohtajana ja toiminnanjohtajana
eri vaiheissa. Mikkelin työttömien yhdistyksessä oli enimmillään yli tuhat jäsentä. Jä-

senmäärän suuruus heijasti toisaalta vaikeaa työllisyystilannetta, toisaalta se kuvasi yhdistyksen aktiivista ja monipuolista sosiaalista toimintaa.
Riitta Hirn oli toiminnassa keskeinen henkilö. Hän oli aktiivisesti ideoimassa ja toteuttamassa monenlaisia yhteiskunnallisia ja vapaa-ajan toimintoja työttömien kanssa.
Järjestötoiminnan lisäksi
Hirn ehti toimia myös muissa tehtävissä, ns. pätkätöissä,
kuten monet muutkin niistä
ihmisistä joiden hyväksi hän
toimi.
Heikompiosaisten puolustaminen ja myötäeläminen
olivat Riitta Hirnin elämän
keskeisiä tehtäviä. Luonto ja
musiikki sekä laaja ystäväpiiri tarjosivat väylän rentoutumiseen ja voimien lataamiseen arjen koitoksiin.
Riitta Hirniä jäivät kaipaamaan omaisten
lisäksi järjestöaktiivit ja kanssaihmiset elämän poluilla.
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Riitta
HIRN
s. 12.5.1949
k. 27.1.2005
Muistoa kunnioittaen
Mikkelin Työttömät ry
Etelä-Savon Työttömien
Yhdistykset
Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö - TVY ry

Anne Puntanen
Arto Seppälä
Jorma Vilhunen
Kirjoittajat ovat Riitta Hirnin ystäviä.

Etelä-Pohjanmaalla
työvoimatoimistomuutoksia
Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen alueella on
vuoden alusta lukien tehty työvoimatoimistomuutoksia. Jalasjärven, Kurikan ja Seinäjoen työvoimatoimistot on lakkautettu ja on
perustettu uusi Seinäjoen seudun työvoimatoimisto. Uuteen toimistoon kuuluvat Seinäjoen, Ilmajoen, Jalasjärven, Kurikan, Nurmon ja Ylistaron kunnat.
Lisäksi on lakkautettu Alajärven ja Lappajärven työvoimatoimistot ja perustettu uusi

Toiminnanjohtaja

Järviseudun työvoimatoimisto. Tähän toimistoon kuuluvat Alajärven, Evijärven,
Kortesjärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnat.
Kauhavan ja Lapuan työvoimatoimistot
on niinikään lakkautettu ja perustettu uusi
Härmänmaan työvoimatoimisto. Toimiston
alueeseen kuuluvat Lapuan, Alahärmän, Kauhavan ja Ylihärmän kunnat.

Riitta Hirn
In Memoriam
Riitta ystävä,
vain päivä pari, kun juttelimme.
Toivottelimme hyvää matkaa.
Olit lähdössä Ruotsin risteilylle.
Minä Tallinnaan.
Olit hyvä johtaja, auktoriteetti.
Et läpsytellyt, et kerjännyt sympatioita.
Vaan sympatiat kertyivät juuri siitä,
että olimme jokainen samanveroisessa
asemassa.
Olit taitava haavojen ompelija.
Mietin tätä kirjoitusta kyhäillessäni,
kysyinkö, miten Sinä Riitta jakselet.
Sanoin joskus, hellitä hetkeksi.
Hyvää Johtajaa syvästi surren.
Vain pieni tuulen henkäys ja
olit poissa joukosta.
Kevyet mullat Riitta Sinulle
ja siunattua matkaa.
Eeva-Orvokki Prokkonen
Mikkeli
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N

ärekartano eli entinen Närekorven
kolmikerroksinen omakotitalo on
saatu käyttöön kaupungilta, kun
1900-luvun alussa rakennettu talo oli jo pahoin rapistumassa.
Talossa on pystytty työllistämään noin
kymmenen henkilöä kerrallaan eri tehtäviin,
ja työpaikka Närekartanossa on haluttu. Talon henkilökuntaa koulutetaan tasaisin väliajoin, ja viime syksynä järjestetyn koulutuksen yhteydessä tehtiin kysely asenteista,
arvoista ja työssä olemisesta. Kartoituksen
mukaan talossamme on upea, avoin ja kannustava työilmapiiri, jossa viihdytään. Koemme olevamme tasa-arvoisia, hyväksymme
erilaiset ja vähäosaiset ja muutkin ihmiset
samanarvoisina.
Töiden ohella teemme yhteisiä virkistysretkiä, töissämme on mahdollisuus omaaloitteisuuteen ja ideointiin, voimme esittää
ajatuksemme suoraan johdolle, ja meillä on
mahdollisuus oman voinnin ja osaamisen
mukaiseen työskentelyyn. Kaikki ominaisuuksia, jotka pitkän työttömyysjakson jälkeen tuntuvat miellyttäviltä. Tiedämme, että
ainakaan kaikilla liike-elämän työpaikoilla
tällaisia mahdollisuuksia joustavaan työskentelyyn ei ole, mutta meilläpä on!
Toiminnanohjaaja Riitta Tolvasella on jo
muutaman vuoden kokemus talon toimintojen vetämisestä ja työväen perehdyttämisestä
töihinsä. Onneksemme taloon on saatu mukavia ja luotettavia työntekijöitä.

Om
pelija Helvi työnsä ääressä, tällä k
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taa tilkk
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almisttelemassa.

Käsityötaidoilla
on kysyntää
Työllistettyjen ohella meillä on työharjoittelijoita sekä työelämävalmennuksessa olevia
henkilöitä eri tehtävissä. Mukaan on saatu
myös nuoria, juuri ammattiinsa valmistuneita
taitavia ja innostuneita ihmisiä. Oman lisänsä työväkeen tuovat ahkerat ja taitavat vapaaehtoiset, yhdistyksen entiset ja nykyiset
puheenjohtajat ja jäsenet, jotka ovat taitavia

käsistään mm. kudonnassa ja pystyvät siten
neuvomaan opetusta kaipaavia harrastajia
kangaspuilla kutomisen jaloon taitoon. Käsitöiden tekemisellä on seudullamme pitkät
ja ansiokkaat perinteet; kädentaitoja käytetään ja niitä arvostetaan.
Kolmikerroksisen talon alakerta on pyhitetty puutöille, ja verstasta käyttää talon
omien puuseppien lisäksi mm. naisten puutyökerho. Ylimmässä kerroksessa on kaksi
huonetta varattu kangaspuille, joissa syntyy
mattoja, poppanoita ja shaaleja.
Korjausompelimolle on myös oma huoneensa, ja paikkakunnalla sijainneen erä- ja
asustetehtaan ompelimossa vuosikaudet
työskennellyt ompelija taitaa olla talon kysytyin henkilö. Hänen taitojaan käytetään
hyödyksi, kun korjautetaan rikkoutuneita, liian pieneksi käyneitä tai liian suurina ostettuja vaatteita, talviseen pilkkihaalariin tarvitaan uusi vetoketju tai halutaan kotiin uusi
ilme liinavaatteiden avulla. Hänen vetämänään on pidetty myös suosittua tilkkutyökerhoa.
Keskikerroksessa on keittiö, kahvila-ruokala, yleisölle maksuton tietokonepiste ja
kokoustilat.

Puupajan miesener
giaa: Jouni (v
as.),
miesenergiaa:
(vas.),
Aki ja Jarmo.
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Yht
eistä ttek
ek
emistä m
yös
Yhteistä
ekemistä
myös
ana
apaa-aikana
vapaa-aik
Pihalle olemme saaneet grillikodan, ja kun
järven rannalla kerran ollaan, on jäsenten
käytössä myös soutuvene, jolla voi soudella
kesäpäivänä vaikka ongelle. Toimintaa on
pitkin vuotta, keväisin kokoontuvat multasormet kukkien huollot ja istutukset mielessään,
syyskesäisin on värjätty lankoja luonnosta
saatavilla raaka-aineilla, ja talvipakkasilla talossa paukkuvat kangaspuut. Ideoita tekemiseen ja yhteiseen ajanviettoon otetaan aina
vastaan ja mahdollisuuksien mukaan niitä
myös toteutetaan. Talkoilla kerätään rahaa ja
retkeillään lähiseuduilla, onhan meillä upea
luonto järvineen, koskineen ja metsineen aivan lähellä. Olemme myös kotiseuturakkaita
ja haluamme pysyä täällä vaikka työttöminäkin. Koti, perhe, suku, ystävät sekä seutujemme upea luonto sieni- ja marjametsineen
ja kalaisine järvineen ovat hyviä syitä pysytellä kotiseudulla!
Naapurikunnassa Valtimolla on sivutoimipiste, Tapaamistupa, jossa voi myös harjoittaa kädentaitojaan, tavata tuttuja tai käväistä tietokoneen sivuja tutkimassa. Valtimolta on tullut mukaan väkeä Nurmekseenkin, kun on järjestetty yhteisiä retkiä tai
muita tempauksia. Yhteistä aikaa muun Poh-

Päivän lounaan vvalmis
almis
eittiöllä Riitta ja Mikk
o.
almistteluissa k
keittiöllä
Mikko.
jois-Karjalan väen kanssa vietetään mahdollisuuksien mukaan.
Koska koko seudulla kärsitään työttömyydestä ja sen mukanaan tuomista vaikutuksista, on kokemusten jako tärkeää. Ev.lut. seurakunnan diakonissa on tavattavissa talossamme kerran kuukaudessa. Pohjois-Karjalan työttömien neuvoja Lea Vallius tarjoaa
ajankohtaisista asioista keskustelu- ja neuvonta-apua niin Nurmeksessa kuin Valti-

mollakin.
Heinäkuussa yhteistä aikaa voi viettää
vaikka Karelia-soudun merkeissä, kun perinteinen viikon mittainen souturetki vedetään
seudun maisemista ja kulttuuritapahtumista
nauttien.
Sirpa Turunen
Nurmes

Työttömien valtakunnalliset kesäpäivät
Napapiirin Saarituvilla, Rovaniemellä ti - to 23. – 25.08.2005
Ohjelmaluonnos
Paikkoja on 80 henkilölle.
Majoitus
Hinta
Omakotitalossa 2 tai 4 hengen huoneessa
(4x2hh, 1x4hh)
3 hlön mökissä (wc ja suihku huoltorak.), 3 kpl
4 hlön mökissä (wc ja suihku huoltorak.), 1 kpl
2 hlön mökissä (wc ja suihku), 3 kpl
4 hlön mökissä (wc ja suihku), 7 kpl
4 hlön mökissä (wc, suihku ja takka), 4 kpl

59 €/hlö
54
39
64
50
52

€/hlö
€/hlö
€/hlö
€/hlö
€/hlö

Kaikissa majoitusvaihtoehdoissa keittomahdollisuus ja liinavaatteet.
Hinnat sisältävät majoituksen ja ruokailut.
Ilmoittautumiset TVY ry:lle puh. (09) 7745 3510 kesäkuun
loppuun mennessä.
Ennakkomaksu 15 €/hlö maksettava TVY ry:n tilille:
Sampo 800012-70038947
pe 8.7.05 mennessä ja loppumaksu pe 5.8.05 mennessä.
Varaus on sitova, kun ennakkomaksu on maksettu.
Varauksen peruuntuessa ennakkomaksua
ei makseta takaisin.
Osallistumismaksun voi maksaa myös kokonaisuudessaan
8.7.05 mennessä!
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Tiistai 23.08. klo
09.00 Saapuminen ja majoittuminen
Näyttelyn pystytys
11.00 Päivien avaus ja tutustuminen
13.00 Lounas
14.00 Ulkoleikkejä ja kilpailuja
Päiväkahvi juodaan sopivassa välissä
17.00 Päivällinen ja ruokalepo
18.30 Saunat ja uintia
20.00 Yhteinen ohjelmallinen illanvietto
Keskiviikko 24.08.
07.00 Aamu-uinti tai -lenkki
08.00 Aamupala
09.00 Kädentaitoja – tehdään tuliaiset
kotiinviemisiksi
Pelejä ja leikkejä halukkaille
13.00 Lounas
14.00 Vierailu joulupukin pajalle
17.00 Päivällinen ja ruokalepo
18.30 Saunat ja uinti
20.00 Karaokeilta
Torstai 25.08.
07.00 Aamu-uinti tai -lenkki
08.00 Aamupala
09.00 Työttömien Olympialaiset
13.00 Lounas
14.00 Päivien kilpailujen
palkintojen jakotilaisuus
15.00 Kotiinlähtökahvit — Hyvää kotimatkaa!
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Aitoa huolta työttömyydestä

E

duskunnassa käytiin laaja keskustelu eriarvoisuuden ja köyhyyden poistamisesta tämän vuoden maaliskuun
alussa, kun osa oppositiota pyrki ravisuttamaan hallitusta välikysymyksellään. Hyvä
näin, oppositiolla on siihen oikeus ja velvollisuus! Mutta ei hallitus toimeton ole ollut eikä
ole nostanut käsiään työllisyyden hoidon suhteen, mm. tällä hallituskaudella on korotettu
työvoimapoliittisia ylläpitokorvauksia, ja pitkäaikaistyöttömien eläketuki on otettu käyttöön. Työ on ehdottomasti kuitenkin parasta
sosiaaliturvaa ja tehokas köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisykeino.
Tarvitaan inhimillistä otetta työvoimapolitiikan hoitoon ja kaikkien viranomaistahojen yhteistyötä ja verkottumista tavoitteena
yhden luukun periaate -palvelu. On ihmisarvoa loukkaavaa juoksuttaa ihmisiä paikasta
toiseen, ja juoksuttaa vieläpä niin, ettei juoksureittiä tehdä selväksi. Yksilöllisten, räätälöityjen, asiakaslähtöisten palvelujen tarjoajana työvoiman palvelukeskukset ovat nyt
“pioneerityöntekijöinä”.
Työmarkkinatukiuudistus on tarpeellinen;
se on yhteiskunta- ja aktiviteettitakuu pitkäaikaistyöttömälle. Tällä hetkellä työtön voi
olla usein vuosikausia työttömänä ilman, että
hänelle tarjotaan mitään. Tämä tulee ihmisille ja yhteiskunnalle kalliiksi. Esim. Tanskassa työtöntä ei jätetä yksin, vaan hänen
sijoittumistaan seurataan ja asioihin tartutaan
nopeasti, ts. ihminen pidetään työllisyyspolulla. Miksi ei meilläkin Tanskan mallin mu-

kaan? Sosialidemokraatit pitävät tärkeänä,
että työttömien aktivointiin osoitetaan lisärahaa 36 miljoonaa euroa kolmen seuraavan
vuoden aikana. Lisävarat voivat osoittautua
liian pieniksi.

Palk
ank
or
otus
alkank
ankor
oro
pienituloisille
Työmarkkinatuen tasoa on korotettava yhdessä asumistuen tulorajojen tarkistuksen
kanssa, ja toimeentulotuen asumisen 7 %:n
omavastuu tulee poistaa. Työmarkkinatuen
korotus 1,46 eurolla päivässä vähentäisi arvioiden mukaan kolmanneksella toimeentulotukiasiakkaiden määrää. Panostus on euroissa pieni, mutta inhimillisesti merkittävä.
Valitettavasti suuryritykset eivät kaikilta
osin kanna vastuutaan henkilöstöstään ja
työllisyysasteen nostamisesta. On irvokasta
kuunnella samana päivänä uutisia pörssiyhtiön vahvasta tuloksesta ja sen käynnistämistä monen sadan hengen irtisanomisiin johtavista yt-neuvotteluista.
Tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa sovittu muutosturva parantaa irtisanottujen asemaa ja lisää työnantajan vastuuta työntekijöiden osaamisesta ja työllisyydestä. On perusteltua, että irtisanomisaikaa käytetään
aktiivisesti koulutukseen ja uuden työn hakemiseen. Uudistus on tarpeellinen, koska yksittäisten työnantajien vastuu irtisanomisista on Suomessa vähäisempää kuin monissa
muissa EU-maissa.
Sosialidemokraatit korostavat, että halli-

tus on sitoutunut muutosturvan pikaiseen toteuttamiseen. Tämä on työllisyyden kannalta erittäin tärkeää, ja myös siksi, että saadaan
nopeasti katkaistua virta mahdolliseen pitkäaikaistyöttömyyteen.
Työllisyyttä ei saada parannettua ilman
yritysten aktiivista mukaantuloa, sillä työpaikkoja tarvitaan ja mieluiten pysyviä työpaikkoja! On aiheellista vakavasti selvittää
matalan tuottavuuden töiden tukemiseen varattujen eurojen käyttämistä siten, että yrityksen kynnystä palkata ensimmäinen uusi
työntekijä madallettaisiin niin, ettei esim. ensimmäisenä vuonna tarvitsisi maksaa työnantajan sivukuluja, ja toisena vuonna tuki
voisi olla puolet ko. maksuista.
Tosiasia kuitenkin on, että kaikki työttömät eivät pääse enää takaisin työelämään,
avoimille työmarkkinoille. Mutta mahdollisuus on työllistyä esim. sosiaaliseen yritykseen. Laki sosiaalisista yrityksistä tuli voimaan vuoden 2004 alusta, ja tällä hetkellä
työministeriön rekisterissä on 15 sosiaalista
yritystä.
Meillä on vastuu — yhteiskuntavastuu —
lähimmäisistämme, ja erityisesti ihmisistä,
joiden on vaikea päästä työmarkkinoille. Sosiaaliset yritykset ovat osaltaan luomassa
hyvinvointia ja turvaamassa säällistä elämää
kaikille.
Jukka Gustafsson
Kansanedustaja (sd)
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pj.

Ter
untaan
ervveisiä edusk
eduskuntaan

“Ei vippaskonsteja vaan työtä!”

K ansanedus
e väinen maak
unt
a vierailu suunt
autui R
uok
olahden sosiaalit
oimeen, Imatran
ansanedustt aja Kimmo Tiilikaisen k
ke
maakunt
unta
suuntautui
Ruok
uokolahden
sosiaalitoimeen,
oimat
oimis
uok
olahden työttömien ttoimipaikalle
oimipaikalle Rant
aulpukkaan Rasilassa.
Ruok
uokolahden
Rantaulpukkaan
työvoimat
oimatoimis
oimisttoon ja R
työv

K

immo Tiilikaisen käyntien tarkoitus
oli tehdä kentällä alustavaa selvitystyötä tulossa olevaan työmarkkinauudistukseen, jota käsitellään työelämä- ja
tasa-arvovaliokunnassa kuluvan kevään aikana. Ns. aktivointisuunnitelma on tarkoitus
tehdä yleensä kaikille työttömyydestä kärsiville. Ruokolahden kunnassa aktivointisuunnitelma on tehty jo lähes sataprosenttisesti
kuntamme työttömille. Kimmo Tiilikaisen
mukaan kuntamme alueella on 346 työtöntä, joista pitkäaikaistyöttömien osuus on 87
kpl.
Toimipaikallamme kuultiin työttömien
omakohtaista tarinaa, miltä tuntuu olla työtön nyky-yhteiskunnassamme. Kimmo Tiilikainen yhtyi samaan kuin työttömyydestä
kärsivät yleensä, että työttömälle on jo voit-
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to, kun ja jos hän uskaltautuu lähtemään vaikka työttömien toimintaan mukaan yrittäen
aktiivisesti harrastaa ja osallistua.
Työttömyys on jokaiselle työttömälle henkilökohtainen asia, ei ikinä mikään elämäntilanne. Työtönkin ihminen on yhteiskunnan
jäsen. Me Ruokolahden työttömät ry:ssä annoimme Kimmon mukana viestiä Arkadianmäelle mukaan vietäväksi: ei vippaskonsteja
vaan työtä. Työllistämistukityöt pitäisi kunnassammekin saada vähintään 8 kk mittaisiksi kaikilla aloilla. Yksi tärkeä asia, jota painotimme, oli, että jos on ollut useita vuosia
työttömänä, ei ole kaikille niinkään helppoa
lähteä ns. pystymetsästä johonkin uppo-outoon työpaikkaan työhön. Sekin pitäisi ottaa
huomioon, kun tulevaa työmarkkinauudistusta käsitellään.

Työttömyyteen on puututtava nopeasti,
mieluimmin jo kahden kuukauden työttömyysajan jälkeen, jolloin on vielä helppo palata työelämään. Sen jälkeen into voi moneltakin madaltua ja kynnys nousta. Kimmo Tiilikaisen kanssa toimipaikallamme oli EteläKarjalan radiosta toimittaja Olli Saarela, joka teki samalla radio-ohjelman ko. asiasta.
Ruokolahden työttömien terveiset kuulimme
radion kauttam, ja Kimmo Tiilikaisen mukana terveisemme kulkeutuivat Arkadianmäelle Helsinkiin puheenjohtajamme Ulla-Maija Marttisen evästyksin “ei vippaskonsteja
vaan työtä”.
Terttu-Maija Filppu
Ruokolahti
KARENSSISANOMAT 1/2005

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

Avoimia kysym
yksiä suomalaisille päättäjille
kysymyksiä
Viimeisin yritys poistaa Suomesta massatyöttömyys tehtiin Olli Rehnin ja Anne Brunilan sekä Harri Skogin asiantuntijatyöryhmien johdolla. Aikaisempien työryhmien pelastussanomat sisälsivät seuraavia
lääkkeitä: muita maita kovempi tuotannon
kasvu, alhainen inflaatio, matalat korot, julkisten menojen vähentäminen, alhaisemmat
verot, yksityisen palvelutuotannon kasvu,
kilpailukyvyn paraneminen, vaihtotaseen alijäämän kääntäminen ylijäämäksi jne. Nämä
kaikki on saatu kuntoon hyvinvointivaltiota
purkamalla kymmenen viime vuoden aikana, mutta kaikkien Suomessa tehtyjen työtuntien määrä on silti jatkuvasti vähentynyt.
Nyt nämä uudet työttömyyden poistamistyöryhmien visiot sisältävät uusia lääkkeitä: tietoyhteiskunta, osaamisyhteiskunta,
verkostotalous, tuotekehittely, uudet innovaatiot, yrittäjyys, yksityistäminen jne. Samaan
kuoroon ovat liittyneet myös Sitra, Tekes ja
Suomen Akatemia. Esko Aho, Veli-Pekka
Saarnivaara ja Raimo Väyrynen eivät kuitenkaan ole määritelleet, kuinka paljon tällaisia erityisosaajia ylipäänsä Suomen
kokonaistyövoimasta voi olla ja paljonko
niitä tarvitaan koko maailman markkinoilla.
Vaikka Suomea pidetään yhtenä maailman tietotekniikan edelläkävijämaana, meillä on n. 80 000 IT-osaajaa, joista vain runsaan 20 000:n taidoille voisi olla maailmanlaajuistakin kysyntää. Tuotekehittelytehtäviin soveltuvia korkeasti koulutettuja erityisosaajia on Suomessa vain n. 70 000, joten
nämä kaksi huippuosaajien ryhmää edustavat yhdessä vain muutamaa prosenttia meidän 2,5 miljoonan kokonaistyövoimastamme. Jotenkin epäilyttää näiden visionäärien
suhteellisuudentaju.
Siksi toivoisinkin, että edellä mainitut
päättäjät vastaisivat julkisesti seuraaviin kysymyksiin:
1. Jotta yrittäjyydelle ja uusille investoinneille olisi markkinoita, tarvitaan ostovoimaa. Kuinka paljon se on kasvanut Suomessa ja maailmalla viimeisen kymmenen vuo-
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den aikana?
2. Miten täystyöllisyys voidaan saavuttaa, kun tuottavuus kasvaa markkinoita nopeammin?
3. Keskittyminen korkeaa osaamista vaativiin tuotteisiin ja tutkimukseen toki kasvattaa kilpailukykyä, mutta kuinka suureksi
kokonaistyövoimasta se voi kasvaa pysähtyneillä markkinoilla ja miten se vaikuttaa perinteisen työvoiman tarpeeseen?
4. Onko uskottavaa, että teknologian
työllisyysvaikutukset rajoittuvat vain tavarantuotantoon eikä palvelutuotantoon?
5. Jos sekä tuotannossa että palveluissa
teknologialla vähennetään jatkossa työvoimaa, mihin ja millä rahoilla syntyvät uudet
työpaikat ja kuinka paljon maailman kokonaistyövoimasta niitä voi olla?
6. Suomen toki tulee olla työpaikoista
taisteltaessa itsekäs, mutta voivatko verorahoilla elävät tieteelliset tutkimuslaitokset rakentaa selviytymisstrategiansa ajatukseen,
että suomalaiset ovat Jumalan valitsema herrakansa, joka saa (tai jonka onnistuu) hoitaa
lähes yksinään koko maailman suunnittelu ja
tuotekehitys?
7. Ovatko suomalaiset geneettiseltä rakenteeltaan poikkeavia valioyksilöitä, jolloin
jokainen suomalainen yltää lähes tohtoritasoiseen osaamiseen? Sitähän maailman huipulle eteneminen ja täystyöllisyys edellyttäisi.
8. Kun tuotannossa pystytään puristamaan palkkojen osuus 0,1 prosenttiin tuotteen tehdashinnasta, kannattaako edes kehitysmaihin siirtää tuotantoa?
9. Kun pääoma (suomalaiset pörssiyhtiöt ovat 70-prosenttisesti ulkomaisessa omistuksessa) pystyy teknologian ja halpatyövoiman avulla optimoimaan tuottavuutensa,
miten nämä kehitysoptimistit näkevät tuottojen ohjautuvan takaisin massojen ostovoimaksi?
10. Eikö täystyöllisyys ole teollisuusmaissakin utopiaa, koska teknologian ansiosta tuotanto voidaan joko automatisoida tai
siirtää matalapalkkamaihin? Samoin tekno-

logia mahdollistaa korkeaa osaamista vaativan osaamisenkin kolonialisoimisen Intiasta, Kiinasta tai Venäjältä.
Nobel-palkittu MIT-eliittiyliopiston emeritusprofessori Paul Samuelsonkaan ei enää
luota 1800-luvulla eläneen brittiläisen ekonomisti David Ricardon suhteelliseen kilpailuetuteoriaan. Hän on alkanut julkisesti
kysellä, onko yhä korkeammantasoisen tuotannon siirtyminen Kiinaan ja Intiaan enää
Yhdysvaltain edun mukaista.
Tästä siirtymisestä kerrotaan amerikkalaisissa viestimissä yhä hälyttävämpään sävyyn. Business Week -lehti on koonnut useita esimerkkejä ”kiinahinnoittelusta”, johon
amerikkalaiset yritykset eivät millään pysty
vastaamaan. Se koskee perinteisen vesikelkkatuotannon lisäksi nyt myös huipputekniikkaa, jossa Yhdysvalloilla pitäisi olla suhteellinen kilpailuetu. Kiinassa syntyy mikropiirejä 40 prosenttia, reitittimiä ja muuta verkon
rautatavaraa 25 prosenttia ja myös animaatioelokuvia 75 prosenttia halvemmalla.
Ero vain kasvaa, kun yhä isompi osa insinööreistä siirtyy Kiinaan. Näin tapahtuu,
koska kiinalaisista korkeakouluista valmistuu vuosittain yli 300 000 halpaa insinööriä.
Niistäkin 20 prosenttia joutuu ylituotannon
takia työttömäksi.
Firmoille ja Kiinalle tämä kaikki on hyväksi. Yritysten tuotantokustannukset alentuvat, tuottavuus parantuu ja kiinalaisille tulee lisää työtä. Muutkin kuin Samuelson ovat
kuitenkin alkaneet ihmetellä, mitä amerikkalaiset jatkossa tekevät.
Olisi kiinnostavaa saada optimismiliturgian sijasta uskottavia vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin.
Ari Ojapelto
Espoo
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Uusi kummilapsihanke
vie apua Meibekin laaksoon
Toimeentulo paremmaksi
Meibekiläiset asuvat laaksojen pienissä kylissä ja laaksoa ympäröivien vuorten rinteillä. Alueella kasvatetaan maissia ja hoidetaan
lehmiä, vuohia ja aaseja. Perheiden ravinto
koostuu pääasiassa maissista.
Toimeentulo on niukkaa, eikä tuotannosta useimmiten riitä myyntiin. Meibekin maaperä on kuivaa ja vesipulan vuoksi maanviljelys ei olekaan päässyt kehittymään. Lisäksi osa sadosta pilaantuu joka vuosi huonon
varastoinnin seurauksena.
Suomen World Visionin hankkeen tarkoituksena on yhdessä yhteisön asukkaiden
kanssa parantaa viljelykasvien ja kotieläinten hoidon tuottavuutta. Myös kastelujärjestelmiä on tarkoitus kehittää.

Vettä Meibekin
alueen asukk
aille
asukkaille
Vesipula alueella on pahin joulukuusta maaliskuuhun. Suurin osa alueen asukkaista kävelee lähes 10 km päivittäin saadakseen juomavettä. Sen lisäksi myös karja on vietävä
juomalähteelle päivittäin. Vedenhakuun käytetäänkin keskimäärin viisi tuntia joka päivä.
Yleensä vedenhaku kuuluu naisten tehtäviin. He käyttävät apunaan veden kantamisessa aaseja. Perheen lapset – yleensä tytöt
– auttavat äitejään. Myös koululaisten on
haettava vettä lähes päivittäin, sillä kouluissakin tarvitaan juoma- ja kasteluvettä. Sateen
saapuessa vettä pyritään ottamaan talteen
ojien ja keräystynnyreiden avulla, mutta nämäkin lähteet kuivuvat nopeasti kuivan kauden alkaessa.

Suomen World Visionin hankkeessa tuetaan vedensaantijärjestelmän kehittämistä.
Aluksi kartoitetaan alueella olevat vesilähteet
ja mahdollisuudet kehittää niiden käyttöä.
Tarkoituksena on yhdessä alueen asukkaiden
kanssa rakentaa toimiva vesiputki, jotta vesipisteitä saataisiin alueen jokaiseen kylään.
Näin vedenhakuun käytettävä matka ja aika
lyhenevät huomattavasti ja lapsille avautuu
mahdollisuus täysipainoiseen koulunkäyntiin.

Lapse
ouluun
Lapsett k
kouluun
Ala-asteen koulua käydään omissa tai lähikylissä, mutta yläasteita koko alueella on vain
kolme.
Koulujen opetus ei ole korkeatasoista, sillä syrjäseutujen kyliin on vaikea saada koulutettuja opettajia. Myös koulunkäynnin keskeyttäminen mm. pitkien koulumatkojen ja
vedenhaun takia on yleistä.
Vesipisteiden rakentamisen lisäksi hankkeen tarkoituksena on parantaa opetuksen
tasoa, kunnostaa kouluja ja hankkia opetusvälineitä. Näiden muutosten myötä myös lasten vanhempien kiinnostus ja motivaatio lasten koulutusta kohtaan kasvaa.

Ter
o
ervveydenhuolt
ydenhuolto
toimiv
aksi
oimivaksi
Meibekin alueella on neljä terveyspistettä
noin kymmenen kilometrin etäisyydellä toisistaan. Terveyspisteet ovat huonosti varustettuja, ja diagnoosit voidaankin tehdä vain
oireiden perusteella. Terveyspalvelut sinänsä eivät ole kohtuuttoman kalliita, mutta lääkkeitä on hyvin vaikea saada.

Hankkeessa panostetaan ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon sekä terveystyöntekijöiden ja kätilöiden kouluttamiseen. Terveyspisteitä kunnostetaan, varustetaan lääkkeillä, sairaalatarvikkeilla ja vesipisteillä. Lisäksi vapaaehtoiset terveystyöntekijät jakavat tietoa sairauksien ehkäisystä ja hygieniasta.
Hankkeessa pyritään myös parantamaan
yksipuolisesta ravinnosta johtuvaa heikkoa
ravitsemustasoa. Puhtaan juomaveden turvaaminen ja käymälöiden rakentaminen vähentävät tartuntatauteja, jotka ovat edelleen
yleisiä erityisesti pienillä lapsilla.

Valistusta
Sekä vanhemmille että lapsille jaetaan tietoa
naisten sukuelinten silpomisesta ja sen seurauksista. Tällä hetkellä Meibekin alueella
noin 60 % tytöistä käy läpi haitallisen riitin,
mikä johtaa tyttöjen koulunkäynnin keskeytymiseen, varhaisiin avioliittoihiin sekä
elinikäisiin fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin seuraamuksiin. Yhdessä yhteisön kanssa etsitään vaihtoehtoja tälle haitalliselle perinteelle, jotta tytöt saisivat mahdollisuuden
terveeseen elämään.
Hiv/aids-valistustyötä tehdään kylissä,
kouluissa ja kirkoissa. Tietoa välitetään seminaarien ja puheiden lisäksi myös draaman,
runojen ja musiikin avulla. Näin voimme antaa uudelle kenialaiselle sukupolvelle toivon
säästyä tältä sairaudelta.

Tule muuttamaan
yhden kenialaisen lapsen elämä – pysyvästi!
Suomen World Vision käynnisti tammikuussa 2005 uuden kummilapsihankeen Kenian Meibekissä, 360 km päässä pääkaupungista Nairobista.
Tavoitteenamme on mm. edistää alueen vedensaantia, maataloutta, koulunkäyntiä ja terveyspalveluita. Hanke toimii viidessä yhteisössä,
joissa asuu yhteensä 1160 kummilasta.
Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää saada mahdollisimman monta kummia heti hankkeen käynnistämisvaiheessa. Näin pääsemme nopeimmin vaikuttamaan lasten elinoloihin eri sektoreilla ja annamme tärkeän viestin välittämisestä meibekiläisille. Meibekin asukkaat
ovat esimerkiksi jo pitkään ponnistelleet puhtaan veden saamiseksi koteihinsa. Vasta vedensaannin myötä myös koulut, asuntolat ja terveysasemat voivat toimia.
Sinulle kenialaisen lapsen kummius antaa ainutkertaisen tilaisuuden seurata kehitysyhteistyötä käytännössä ja olojen muuttumista alusta
alkaen! Kummiuden myötä voit myös käytännöllisellä tavalla olla edistämässä perheiden suurten unelmien – kuten vedensaannin – toteutumista.
Ota yht
eys!
yhte
Juuri tällä hetkellä noin 1000 kenialaista lasta odottaa saavansa suomalaisen kummin.
Ryhdy sinä kummiksi yhdelle tai vaikkapa kahdelle heistä! Näin olet mukana tärkeässä yhSuomen World Vision
teistyön ketjussa rakentamassa parempaa tulevaisuutta lapsille Keniassa. Alle eurolla päiwww.kummi.fi
vässä autat koko kylää ja muutat yhden lapsen elämän – pysyvästi.
puhelin (09) 681 8300
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Työttömien 12. valtakunnalliset ihmisoikeuspäivät
24.–26.
10.2005 Seurak
untaopist
olla Jär
4.–26.1
Seurakuntaopist
untaopistolla
Järvvenpäässä
Järjestäjät
Järjestäjät::
Työttömien V
altak
unnallinen Yht
eist
oimintajärjestö - TTVY
VY rryy
Valtak
altakunnallinen
Yhteist
eistoimintajärjestö
Kir
kk
ohallituksen diak
onia ja yht
eisk
untatyö KD
Y
Kirkk
kkohallituksen
diakonia
yhteisk
eiskuntatyö
KDY
Seurak
untaopist
o
Seurakuntaopist
untaopisto

“SEIS YHTEISKUNT
A – TTAHDOMME
AHDOMME SISÄÄN!”
YHTEISKUNTA
Ohjelmaluonnos
Maanantai 2
4.
10.
24.
4.1
09.00 – 15.00
11.30 – 13.00
13.00

Ilmoittautuminen
Lounas
Avajaiset
Suomalaisesta mustalaismusiikista kansainväliseen
– Pertti Palm, Tummat tunteet
Avaussanat – TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen
Kirkon tervehdys –
Seurakuntaopiston tervehdys –
Musiikkia – Pertti Palm, Tummat tunteet
Tulonsiirrot-Köyhyys-Työttömät – Professori
Veli-Matti Ritakallio
Musiikkia – Pertti Palm, Tummat tunteet
14.45
Päiväkahvi
15.15
Kanavat käynnistyvät
Kanavat:1. Mistä vastavoimia ?
– Jari Vuorinen, Kokkolan Työttömät ry,
ja Aimo Kuoppa-aho, Järvenpään Työttömät ry.
Asiantuntija professori Sakari Hänninen,
Jyväskylän Yliopisto
2. Työttömyydestä eläkkeelle
– Esa Venäläinen, Kajaanin Työttömien yhdistys
ry, Kalle Kunnas, Kajaanin Työttömien yhdistys
ry, ja Anneli Korteniemi, Pellon Työttömät ry.
Asiantuntija kuntoutuslääkäri Martti Solismaa,
Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri.
3. Tehdäänkö pitkäaikaistyöttömistä
huutolaisia?
– Kari Hanka, Raision Seudun Työttömät ry, Sirpa Martins, Suolahden Työttömät ry, ja työttömien asiamies Pentti Kosonen.
Asiantuntijat Jouko Karjalainen, Stakes, ja Anne
Huotari, kansanedustaja
4.Kunnat ja kolmas sektori – pitkäaikaistyöttömien työllistäminen
– Seppo Leppälä, Nastolan Työttömät ry, Erkki
Saarinen, Kärkölän Työttömät ry, ja Anneli Moilanen, Mikkelin Työttömät ry.
Asiantuntija Mirja Salonen, Kuntaliitto.
5.Työttömänä jaksaminen. Ryhmät:
1. Voimavaraistaminen – NLP-Master kouluttaja Aki Hovivuori.
2. Arjen teologiaa – diakoniapastori Erja Kauppinen ja yhteiskunnallisen työn pastori Raija
Korhonen.
KARENSSISANOMAT 1/2005

17.00 – 18.00
17.00 – 19.00
19.30 – 22.00

3. Murinaa, marinaa - purinaa, pärinää, keskustelukanava – diakoniatyöntekijät Marja-Liisa
Liimatta ja Risto Määttänen
4. Toimijoiden työnohjaus ja sen merkitys – Lea
Vallius, Kontiolahden Työttömät ry, ja AnnaLiisa Kujala.
Asiantuntijana hiippakuntasihteeri Hilkka Mäkelä, Lapua.
Päivällinen porrastetusti
Saunat
Karaokeilta
Iltapala

Tiistai 25.
10.
25.1
07.00
07.30 – 9.00
08.45
09.30.
10.00
11.45 – 13.00
13.00
15.00
16.45
18.00
19.30

Rantasauna / naiset
Aamupala opistolla majoittuville
Virsilaulutilaisuus –
Helsinki-prosessi ja globalisaatiotyöllisyys
– Erkki Tuomioja
Kanavatyöskentely jatkuu
Lounas porrastetusti
Kanavat jatkavat
Kahvi kanavissa
Päivällinen porrastetusti
Saunat
Opiston järjestämä illanvietto
Tanssiorkesteri About Four Gentlemen

Keskiviikk
o 26.
10.
eskiviikko
26.1
07.00
07.30 – 09.00
08.15
08.15 – 08.45
09.00

Rantasauna / miehet
Aamupala majoittuville
Huoneiden ja avainten luovutus alkaa
Aamuhartaus –
Päivien päätöstilaisuus
Kanavien tuloksia kommentoimassa työministeri
Tarja Filatov
11.00
Kahvitauko
11.30
Päivien tulosten esittäminen päättäjille
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet, 1/puolue
13.30
Päivien päätöslounas
14.00 mennessä Huoneiden ja avainten luovutus
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TVY ry:n hallitus v. 2005
Puheenjohtaja: Karjalainen Lea
p. (09) 7745 3520, fax (09) 7745 3570, gsm 040 547 7099
lea.karjalainen@tvyry.com
Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki
TVY ry

Varapuheenjohtaja: Leppälä Seppo
p. 044 565 3418
sepi@pp.phnet.fi
Rekitie 18, 15540 Villähde
Nastolan Työttömät ry

Et
elä-P
ohjanmaa
Etelä-P
elä-Pohjanmaa
Saunamäki Kirsi
p. (06) 450 5300, gsm 050 545 0196
kirsi.saunamaki@netikka.fi
Mäkitie 2, 61300 Kurikka
Kurikan Työnhakijat ry
I varajäsen

Kormano Raija
p. (06) 424 7120, fax (06) 424 7120, gsm 050 362 4126
ilmajoen.tyottomat@pp.inet.fi
Kauppilantie 688, 61350 Huissi
Ilmajoen Työttömät ry

II varajäsen

Pajuoja Elisa
p. (06) 566 1538, fax (06) 566 1538, gsm 040 828 8608
elisa.pajuoja@surfeu.fi
Luomalantie 349 C, 62660 Itäkylä
Lappajärven Työttömät ry

I varajäsen

Karesti Maria
p. (05) 354 1181, fax (05) 231 1024, gsm 0400 633 320
maria.karesti@pp.inet.fi
Kanervapolku 1 B 6, 49400 Hamina
Etelä-Kymen Työttömät ry

II varajäsen

Lehtonen Mari
p. (05) 371 1741, fax (05) 371 1741, gsm 040 707 3667,
Kuntalantie 9 A 7, 45700 Kuusankoski
Kouvolan Seudun Työttömät ry

Kainuu
Venäläinen Esa
p. (08) 614 0098, fax (08) 614 0098, gsm 050 542 1003
esa.venalainen@dnainternet.net
Louhikatu 10 A 14, 87100 Kajaani
Kajaanin työttömien yhdistys ry
I varajäsen

Kyllönen Seija
p. (08) 652 0320, fax (08) 652 0320, gsm 050 328 0339
kuhmontyottomienyhdistys@kainuunosku.net
Kainuuntie 99, 88900 Kuhmo
Kuhmon Työttömien Yhdistys ry

II varajäsen

Kyllönen Ahti
p. (08) 713 023, fax (08) 713 023, gsm 0400 394 687
yl.tyottomat@kainuunosku.net
Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
Ylä-Kainuun Työttömät ry

Et
elä-Sa
Etelä-Sa
elä-Savvo
Moilanen Anneli
p. (015) 172 176, fax (015) 212 333, gsm 041 544 4869
annelimoilanen@luukku.com
Koppelonkatu 4 , 50190 Mikkeli
Mikkelin Työttömät ry
I varajäsen

II varajäsen

Häkkinen Reino
p. (015) 443 056, gsm 050 529 9403
reino.hakkinen@luukku.com
Saloharjuntie 10, 58830 Parkumäki
Rantasalmen Työttömät ry

Keski-Suomi
Pajumäki Kari
p. (014) 572 027, gsm 040 811 9925
viitasaaren.tyottomien@yhdistys.inet.fi
Välitie 12 as 11, 44500 Viitasaari
Viitasaaren Työttömien Yhdistys ry

Vaskelainen Tuula
p. 0400 199 104
tuula.vaskelainen@luukku.com
Kuusikuja 5 as 8, 52700 Mäntyharju
Mäntyharjun Tyött. Toimintajärjestö ry
I varajäsen

Junttila Pirjo-Liisa
p. (014) 635 304, fax (014) 635 299, gsm 040 732 4476
pirjoliisajunttila@tyosilta.fi
Runoilijantie 1, 40270 Palokka
Jyvässeudun Työttömät ry

II varajäsen

Martins Sirpa
p. (014) 586 009, fax (014) 543 092, gsm 040 752 9943
sirpa.martins@pp.inet.fi
Kotikatu 25, 44200 Suolahti
Suolahden Työttömät ry

Häme
Leppälä Seppo
p. 044 565 3418
sepi@pp.phnet.fi
Rekitie 18, 15540 Villähde
Nastolan Työttömät ry
I varajäsen

Saarinen Erkki
p. (03) 765 1883, gsm 050 338 7561
erkki.saa@kolumbus.fi
Puistotie 5 B 5, 16600 Järvelä
Kärkölän Työttömät ry

II varajäsen

Pesonen Helmer
p. (03) 716 2985, fax (03) 716 2985, gsm 040 596 8796
uusidea@suomi24.fi
Opintie 5/6, 19600 Hartola
Hartolan Työttömät ry

Lappi
Korteniemi Anneli
p. (016) 515 551, fax (016) 515 551, gsm 040 576 0870
pellon.tyottomat@pp.inet.fi
Mäkeläntie 3, 95700 Pello
Pellon Työttömät ry
I varajäsen

Hakkarainen Tauno
p. (016) 345 250, fax (016) 345 8530, gsm 0400 152 197
tauno.hakkarainen@pp1.inet.fi
Antinniementie 94, 97280 Tapio
Rovaniemen Seudun Työttömät ry

II varajäsen

Nyman Heidi
p. (016) 831 860, gsm 040 521 0494
heidi.nyman@italappi.fi
Kinttalanpolku 4, 98900 Salla
Sallan Menokkaat ry

Kaakk
ois-Suomi
aakkois-Suomi
Nygren Matti
p. (05) 363 5113, fax (05) 363 5113, gsm 050 341 4166
mattinygren@hotmail.com
Yrjöntie 44, 46800 Anjalankoski
Anjalankosken Työttömät ry
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Sihteeri: Valli Ritva
p. (09) 7745 3510, fax (09) 7745 3570, gsm 040 547 7090
ritva.valli@tvyry.com
Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki
TVY ry
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Pir
kanmaa
Pirk

Pohjois-Sa
ohjois-Savvo
Heinonen Ahti
p. (03) 348 0107, fax (03) 348 4234
ytry@saunalahti.fi
Asemantie 5 K 8 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven Työttömät ry

Kaasalainen Aila
p. (017) 662 833, fax (017) 662 833, gsm 0400 789 193
aila.kaasalainen@luukku.com
Ahotie 5, 73600 Kaavi
Kaavin Työnhakijat ry

I varajäsen

Mykkänen Arja
p. (03) 485 1329, gsm 040 821 4554
arja.mykkanen@virrat.fi
Sairaalantie 1, 34800 Virrat
Virtain Työttömät ry

I varajäsen

Weman Keijo
p. (017) 263 3181, fax (017) 263 3698, gsm 040 512 6356
keijo.weman@dnainternet.net
Riistapolku 13 as 2, 71160 Riistavesi
Kuopion Työttömät ry

II varajäsen

Brander Juhani
p. (03) 318 1881
branju@suomi24.fi
Teekkarinkatu 17, 33720 Tampere
Hervannan Työttömät ry

II varajäsen

Nissinen Lauri
p. (017) 817 334, fax (017) 817 334, gsm 044 081 4210
lasa.nissinen@jippii.fi
Kunnankatu 6, 74120 Iisalmi
Iisalmen Työttömät ry

Pohjanmaa

Satak
unta
Satakunta
Vuorinen Jari
gsm 0400 769 574
jari@koty.kpnet.com
Isomosalantie 3, 67100 Kokkola
Kokkolan Työttömät ry

Träskelin Arto
p. (02) 635 1234, fax (02) 641 4055, gsm 0400 815 509
arto.traskelin@nic.fi
Joutsenontie 12, 28360 Pori
Porin Seudun Työttömät ry

I varajäsen

Lukka Aira
gsm 040 719 6038
airama@kaustinen.fi
Knöysingintie 20 as 1, 69600 Kaustinen
Jokilaakson Jobittomat ry

I varajäsen

Vauhkonen Ilse
p. (02) 834 3038, fax (02) 834 3038, gsm 041 770 4047
ilse.vauhkonen@luukku.com
Rantatie 1205, 27340 Reila
Rauman Seudun Työttömät ry

II varajäsen

Puolimatka Pekka
p. (06) 831 5514, fax (06) 831 5614, gsm 040 543 3759
toimisto@koty.kpnet.com
Tarharannankaari 4, 67700 Kokkola
Kokkolan Työttömät ry

II varajäsen

Vähäkoski Anja
p. (02) 578 1236, gsm 040 736 1543
Neuvoksenkatu 6 A 4, 38700 Kankaanpää
Kankaanpään Työnhakijat ry

Pohjois-K
arjala
ohjois-Karjala

Uusimaa
Kuoppa-aho Aimo
p. (09) 271 1139, gsm 040 519 4419
jartyot@saunalahti.fi
Vuoritie 9 A 6, 04400 Järvenpää
Järvenpään Työttömät ry

Vallius Lea
p. (013) 312 084, gsm 050 571 9643
pktt@saunalahti.fi
Ruottisenahonkatu 35 B4, 80710 Lehmo
Kontiolahden Työttömät ry
I varajäsen

Ryhänen Veli
p. (013) 761 686, gsm 050 597 8227
eatry@kotichat.com
Ahotie 3 F 21, 81200 Eno
Enon Aktiiviset Työnhakijat ry

II varajäsen

Jaatinen Kyösti
gsm 040 594 1919
Maiju Lassilantie 9, 82600 Tohmajärvi
Keski-Karjalan Työttömät ry

Pohjois-P
ohjanmaa
ohjois-Pohjanmaa

I varajäsen

Saastamoinen Tuula
p. (09) 857 1896, gsm 040 524 7606
tuula.v.saastamoinen@kolumbus.fi
Rajakentänkuja 5 A 6, 01280 Vantaa
Vantaan Työttömät ry

II varajäsen

Kyckling Pirkko
p. (09) 7746 8333, fax (09) 7746 8331, gsm 050 63 989
Nokiantie 2-4, 00510 Helsinki
Työttömien Liikunta; Liikauttajat ry

Var
sinais-Suomi
arsinais-Suomi
Hanka Kari
p. (02) 438 6933, fax (02) 438 7720, gsm 050 561 8013
khanka@dnainternet.net
Nallinkatu 3 as 13, 21200 Raisio
Raision Seudun Työttömät ry

Järvenpää Helvi
p. (08) 450 224, fax (08) 450 230, gsm 040 719 8748
haapaveden.uhanalaiset@kotinet.com
Veivontie 67, 86600 Haapavesi
Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry
I varajäsen

Rajaniemi Serja
Nivalan Työttömien Yhdistys ry

II varajäsen

Holtinkoski Jarmo
p. (08) 521 2665, gsm 040 572 1253
Naveronkuja 4, 90460 Oulunsalo
Oulunsalon Työttömien Tuki ry
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I varajäsen

Heino Mauri
p. (02) 248 2570, gsm 044 077 4374
olavi.nummela@tstry.com
Majoitusmestarink. 9 C 48, 20360 Turku
Turun Seudun Työttömät ry

II varajäsen

Salonen Ritva
p. (02) 841 8648, fax (02) 841 8648, gsm 050 344 4732
risalon@uusikaupunki.fi
Hanhipolku 3, 23500 Uusikaupunki
Uudenkaupungin Seudun Työttömät ry
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Työv
aliok
unta
yövaliok
aliokunta

Valiok
unnat/työr
yhmät 2005 TTVY
VY
aliokunnat/työr
unnat/työryhmät

Karjalainen Lea, puh.joht.
p. (09) 7745 3520, fax (09) 7745 3570, gsm 040 547 7099
lea.karjalainen@tvyry.com
Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki
TVY ry

Valli Ritva, sihteeri
p. (09) 7745 3510, fax (09) 7745 3570, gsm 040 547 7090
ritva.valli@tvyry.com
Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki
TVY ry

Hanka Kari
p. (02) 438 6933, fax (02) 438 7720, gsm 050 561 8013
khanka@dnainternet.net
Nallinkatu 3 as 13, 21200 Raisio
Raision Seudun Työttömät ry

TALHALL-pr
ojektin joht
or
yhmä
ALHALL-projektin
johtor
oryhmä

Kuoppa-aho Aimo
p. (09) 271 1139, gsm 040 519 4419
jartyot@saunalahti.fi
Vuoritie 9 A 6, 04400 Järvenpää
Järvenpään Työttömät ry
Leppälä Seppo
gsm 044 565 3418
sepi@pp.phnet.fi
Rekitie 18, 15540 Villähde
Nastolan Työttömät ry
Vallius Lea
p. (013) 312 084, gsm 050 571 9643
pktt@saunalahti.fi
Ruottisenahonkatu 35 B 4, 80710 Lehmo
Kontiolahden Työttömät ry
Venäläinen Esa
p. (08) 614 0098, fax (08) 614 0098, gsm 050 542 1003
esa.venalainen@dnainternet.n
Louhikatu 10 A 14, 87100 Kajaani
Kajaanin työttömien yhdistys ry

Karjalainen Lea, puh.joht.
p. (09) 7745 3520, fax (09) 7745 3570, gsm 040 547 7099
lea.karjalainen@tvyry.com
Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki
TVY ry
Hanka Kari
p. (02) 438 6933, fax (02) 438 7720, gsm 050 561 8013
khanka@dnainternet.net
Nallinkatu 3 as 13, 21200 Raisio
Raision Seudun Työttömät ry
Leppälä Seppo
gsm 044 565 3418
sepi@pp.phnet.fi
Rekitie 18, 15540 Villähde
Nastolan Työttömät ry
Vaure Ritva, sihteeri
p. (09) 7745 3515, fax (09) 7745 3570, gsm 040 577 5434
ritu.vaure@tvyry.com
Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki
TVY ry

Mis
tä on ky
sym
ys — ttaus
aus
ottelupäiville
Mistä
kysym
symy
austtaa neuv
neuvottelupäiville

L EH D IS
T Ö T IE D
OT E

Kirkon Diakonia- ja Yhteiskuntatyö KDY, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
järjestävät yhteistyössä Raumalla 17–18.5.05 työttömyystyön neuvottelupäivät.
Neuvottelupäivät järjestettiin aikaisemmin joka toinen vuosi KDY:n ja TVY ry:n yhteistyönä. Vuonna 2004 uudeksi yhteistyökumppaniksi tuli SAK, ja
nyt on päätetty, että neuvottelupäiviä pidetään vuosittain.
Päivien tuloksena hiippakuntien ja työttömien yhdistysten yhteistyö on monipuolistunut ja kehittynyt tosi paljon.
Lapuan hiippakunta on ollut työssä hyvin vahvasti edelläkävijänä, ja siellä yhteistyötä ovat vieneet omalla työllään eteenpäin varsinkin emerituspiispa
Yrjö Sariola ja hiippakunnan diakoniatyön sihteeri Hilkka Mäkelä. Lapuan hiippakunnan työttömien toimijoiden työnohjauspäivät ovat tänä vuonna Jyväskylässä syyskuussa; työnimenä on ”Kokonainen ihminen”.
Mikkelin hiippakunta on aloittanut Esa-Matti Peuran johdolla vahvan työttömyystyön työttömien yhdistysten kanssa kaksi vuotta sitten, ja nyt näyttää
siltä, että hiippakunnan alueella syntyy lisäksi erillisiä rovastikuntakohtaisia projekteja.
Myös Kuopion hiippakunnassa on ollut omaa toimintaa piispa Wille Riekkisen ja Pohjois-Savon yhdistysten kesken ns. Piispansauva-talvikisojen merkeissä, mutta nyt yhteistyö on kehittynyt niin paljon, että Liperissä vietetään ensimmäisiä koko hiippakunnan työttömien yhdistysten toimijoiden työnohjauspäiviä 19.–21.4. Päivien työnimenä on ”Vuorovaikutus ja voimaantuminen”. Hiippakunnan puolelta asiaa on vetänyt Sirpa Juola.
Toivomme TVY ry:ssä ja KDY:ssä yhteistyön kehittyvän kaikkien hiippakuntien alueilla. Vielä moni hiippakunta nukkuu näiltä osin ruususen unta.
Onhan työttömyystyöllä varmasti hyvin erilaisia muotoja eri hiippakuntien alueilla, ja me emme todennäköisesti vain tiedä niistä. Toivomme tämän työn
avulla myös paikallisen ja alueellisen toiminnan kehittymistä SAK:laisen järjestökentän kanssa.
Alkuvuosina pidimme neuvottelupäiviä joka toinen vuosi, mutta nyt olemme tulleet siihen tulokseen, että niitä olisi hyvä olla joka vuosi ja eri hiippakuntien
alueilla, jotta se yhteisen tekemisen liekki syttyisi palamaan kaikkialla.
Toinen tosi iso projekti, jota teemme yhdessä KDY:n kanssa on Työttömien Ihmisoikeuspäivät. Tänä vuonna vietämme XII Ihmo-päiviä, kuten me työryhmän jäsenet niistä puhumme. Kolmantena niiden päivien toteutuksessa ja suunnittelussa on mukana Järvenpään Seurakuntaopisto, joka on vuosittaisten
päivien pitopaikka. Päiville osallistuu vuosittain noin 250 työttömien yhdistysten edustajaa ja muutama kymmenen seurakuntien diakoniapuolen työntekijää.
Tänä vuonna päivien teemanimenä on ”SEIS YHTEISKUNTA – TAHDOMME SISÄÄN”.
Työryhmän puolesta tervetuloa!
Helsinki 7.4.2005
Lea Karjalainen
TVY ry:n hallituksen puheenjohtaja
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”SEIS YHTEISKUNTA – TAHDOMME SISÄÄN”
Työttömien 12. Valtakunnalliset Ihmisoikeuspäivät 24.-26.10.2005 Seurakuntaopistolla
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Yhdistys
Lähiosoite
Postitoimipaikka
Yhteyshenkilö
Puhelinnumero

Laskutusosoite

( ) yhdistys

Sähköpostiosoite
( ) jos joku muu, laskun saajan nimi ja yhteystiedot:

Ilmoittautuminen täysihoitohinnoin eri vaihtoehdoilla:
Merkitse rasti valintasi mukaan

(koska majoitustilaa rajoitetusti käytössä
varaukset ilmoittautumisjärjestetyksessä)

Osallistujat ________ henkilöä

Majoitus koulutuskeskuksessa 2 hh
Majoitus koulutuskeskuksessa 1 hh
Majoitus asuntolassa 2 hh
Majoitus maaseutuopistolla 2 hh
Vain ruokailut (ilman aamiaista)

(
(
(
(
(

) 149 € / hlö
) 169 € / hlö
) 129 € / hlö
) 123 € / hlö
) 73 € / hlö

Nimi

Puhelinnumero

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Erityisruokavaliot

Muuta huomioitavaa

Nimi

Puhelinnumero

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Erityisruokavaliot

Muuta huomioitavaa

Nimi

Puhelinnumero

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Erityisruokavaliot

Muuta huomioitavaa

Nimi

Puhelinnumero

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Erityisruokavaliot

Muuta huomioitavaa

Nimi

Puhelinnumero

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Erityisruokavaliot

Muuta huomioitavaa

Nimi

Puhelinnumero

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Erityisruokavaliot

Muuta huomioitavaa
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Toivomus kanavasta

5.4. Toimijoiden työnohjaus ja
sen merkitys

5.3. Murinaa, marinaa - purinaa,
pärinää, keskustelukanava

5.2. Arjen teologiaa

5.1. Voimavaraistaminen

3. Tehdäänkö pitkäaikaistyöttömistä huutolaisia?
4. Kunnat ja kolmas sektori pitkäaikaistyöttömien
työllistäminen

2. Työttömyydestä eläkkeelle

Nimi

1. Mistä vastavoimia?

Merkitse nimesi lisäksi samalle riville 1. ensisijaisen kanavatoiveesi kohdalle ja 2. toissijaisen kanavatoiveesi
kohdalle.

Palauta ilmoittautuminen 19.9.2005 mennessä osoitteella:

SEURAKUNTAOPISTO, Työelämän kehittämispalvelut / koulutussihteeri,
Järvenpääntie 640, 04400 JÄRVENPÄÄ
tai FAX (09) 2715 871 tai sähköpostitse kurssit@seurakuntaopisto.fi
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