Köyhyyden syveneminen

T

urun yliopiston sosiaalipolitiikan professori Veli-Matti Ritakallion Ihmossa pitämä pääalustus sai tiedotusvälineissä huomiota hätkähdyttävillä tiedoillaan toimeentulotuen tasosta. Professori vertasi tutkimuksessaan vuoden 1990-2005 tuen
tasoja vuoden 2003 hinnoin. Toimeentulotuen ostovoima on alentunut 15 vuodessa
peräti 30 euroa kuukaudessa. Voidaanko enää
puhua Suomesta hyvinvointivaltiona? Köyhillä menee yhä heikommin, ja tuloerot kasvavat kovaa vauhtia.
Työttömyys on suurin riskitekijä putoamisessa köyhyyteen, ja tämän päivän pitkäaikaistyöttömät köyhyydessään siirtyvät tulevaisuudessa köyhiksi eläkeläisiksi. Ritakallion kyselytutkimuksen johtopäätökset ovat
arjen järjelläkin ymmärrettäviä. Todettu riskien kasaantuminen samoille ihmisille johtaa eittämättä köyhyyteen. Tutkimuksessa
mainitaan, että joka vuosi peruskoulun keskeyttää 350 lasta, ja 10-15% ihmisistä ei hakeudu tai yksinkertaisesti ei pääse ammatilliseen koulutukseen tai keskeyttää toisen asteen koulutuksen. Tämä todellisuus on todella
hurja juttu. Hallitus on luvannut puuttua tähän ongelmaan, ja me TVY ry:ssä toivomme, että puuttuu todella aidosti. Hallituksen
on keksittävä uusia koulutusmalleja, joissa
mahdollistetaan oppiminen muutenkin kuin
pänttäämällä pitkää matikkaa ja kolmea vierasta kieltä. Kaikista ei tarvitse tulla ylioppilaita tai maistereita ja insinöörejä. Kansan
koulutustavoitteet on asetettu sellaisiksi, ettei niistä ilman nyrjähdyksiä selvitä. Osa sul-

jetaan yhteiskunnasta ulos jo lähtökiihdytyksessä.
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Ritakallio totesi alustuksessaan, että asumismenojen jälkeen ihmiselle jää käytettäväksi
muihin menoihin 11 euroa päivässä. Summalla pitää kattaa perustarpeet: ruoka, terveydenhoito, siisteys, vaatteet, kulkeminen,
harrastukset, puhelin, kodin hankinnat, ja
vapaa-aikaan liittyvät menot eli kaikki elämiseen liittyvät menot. Ruokamenoihin Ritakallio arvioi jäävän 5,5 euroa päivässä. Miten käy ihmisten, jotka asuvat taajamien ulkopuolella? Asuminen periferiassa tulee todennäköisesti halvemmaksi kuin taajamissa
asuminen, mutta tahtoo olla, ettei kylissä
enää ole minkään valtakunnan palvelua.
Myös julkinen liikenne alkaa olla jo utopiaa
ja unelmaa maaseuduilla. Kaupat ovat linnoittautuneet taajamien läheisyyteen, ja pelkkä ruokaostoksilla käynti maksaa
köyhille messinkiä.
Ritakallion alustus on luettavissa kokonaan TVY
ry:n kotisivuilla. Tutustukaapa.
Maaliskuussa kokoonnumme jälleen vuosiko-

koukseen ja tällä kertaa käymme uudelleen
läpi niitä alueita, joissa vuosikokous on ollut Yhteistoimintajärjestömme alkuaikoina:
kokouspaikkakuntana on Turku ja siellä Kristillinen kansanopisto. Vetovastuun kokouksesta on ottanut alueen aluejärjestö, Työ-Länsi ry. Kokous on järjestyksessä viidestoista.
Kaikilla muilla alueilla kokous on ollut kerran, paitsi Pohjois-Pohjanmaalla.
Erovuoroiset alueet asettavat vuosikokoukseen ehdolle hallituksen jäsenet, ja ne
alueet, joilta kolmen troikasta on pudonnut
joku pois, täydentävät troikkaa. Maaliskuussa olemme myös Työttömyystyön neuvottelupäivillä yhdessä KDY:n ja Tatsin kanssa.
Tiedoksenne: KDY on perustanut uuden työryhmän pohtimaan Sipiläisen Ilkan johdolla kirkon työttömyystyön kehittämistä. Miten tästä eteenpäin kirkon työttömyystyössä,
on tällä hetkellä vielä elämää suurempi kysymys. Katsotaan mitä työryhmämme saa
aikaan.
Seuraava lehtemme ilmestyy vasta vuosikokouksen jälkeen. Toivotankin hallituksen
puolesta kaikkien jäsenyhdistysten ihmiset
tervetulleiksi 30.-31.3.2006 Turkuun
Yhteistoimintajärjestömme edustajiston kokoukseen. Vuoden 2007 kokousta on myös ryhdytty valmistelemaan, ja
silloin kohtaamme Jyväskylässä.
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kehittäminen Virroilla
17 Voimavaraistamisviikot 2006
yhdistysten toiminnan vetäjille
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Lappajärven Työttömät ry 10 vuotta

L

appajärven Työttömät ry juhli 10vuotispäiväänsä huhtikuun 20. päivä.
Paikalla kävi noin sata vierasta. Yhdistyksen perustamisidea syntyi tilaisuudessa, jonka seurakunta oli järjestänyt lappajärveläisille työttömille tarjoamalla heille
aterian. Silloin päätettiin perustaa omalle
paikkakunnalle työttömien yhdistys. Perus-

tajajäsenistä on vielä muutama henkilö mukana toiminnassa.
Tällä hetkellä jäseniä on kolmisenkymmentä. Työttömyys Lappajärvellä on samaa
luokkaa kuin naapurikunnissa. Nykyisin työttömyysaste on n. 11,6. Yhdistyksellä on omat
toimitilat vanhan kaupparakennuksen kellaritiloissa. Siellä jäsenet voivat kokoontua
tapaamaan toisiaan. Yhdistys työllistää toi-
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yyntipis
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kkinoilla.
Yhdistyksen
myyntipis
yyntipistte Lappajär
Lappajärvven k
kesämar
esämarkkinoilla.

minnanohjaajia, enimmillään kolme henkilöä.
Toiminta käsittää kirpputorin ja itse valmistettujen tuotteiden myynnin. Tavallisimmat
myyntituotteet ovat matot, poppanat ja erilaiset puutyöt.
Yhdistys järjestää jäsenilleen vapaaehtoista maksutonta koulutusta. Viimeisimmät
kurssit ovat olleet tyylikoulutus sekä internetkurssi.

Vas. Elisa Pajuoja (puheenjohtaja)
oik
si Saunamäki (T
VY)
oik.. Kir
Kirsi
(TVY)

Kuopion hiippak
unnan työttömien yhdistyst
en ttoimijoiden
oimijoiden
hiippakunnan
yhdistysten

Voimaantumis- ja vuorovaikutuspäivät
V
aiviossa 19.-2
1 .4.2005
Vaiviossa
19.-21

K

ajaanissa työttömyystyön neuvottelupäivillä maaliskuussa 2004 syntyi tarve saada aikaan yhteistyötä
Kuopin hiippakunnan ja sen alueen työttömien yhdistysten kanssa. Hiippakuntasihteeri
Sirpa Juola kutsui koolle työryhmän suunnittelemaan hiippakunnan omia työnohjauspäiviä. Työryhmässä olivat mukana työttömien edustajina Kainuusta Esa Venäläinen,
Pohjois-Savosta Aila Kaasalainen, PohjoisKarjalasta Lea Vallius ja Kaija Nuutinen
sekä Jns:n seurakuntien diakoniatyöntekijät
Risto Määttänen ja Marja Liisa Liimatta.
Mallina yhteiselle tavoitteelle olivat Lapuan
hiippakunnassa onnistuneesti järjestetyt
työnohjauspäivät.
Pohdittuamme pitkään päivien sisältöä
päädyimme työnohjauspäivien asemasta järjestämään Pohjois-Karjalassa 19.-21.4.05
Vaivion leirikeskuksessa voimaantumis- ja
vuorovaikutuspäivät. Päivien ideana oli löytää virtaa itsestä, mistä virtaa löydetään sekä
miten se saadaan käyttöön ja riittämään, että
jaksaisi välillä raskastakin työtä yhdistyksissä. Kutsu lähetettiin kaikille työttömien
yhdistyksille Kainuun, Pohjois- Savon ja
Pohjois-Karjalan alueella. Osallistujia saapui
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työryhmä mukaan lukien 36 henkeä. Tilat
huomioon ottaen osallistujamäärä oli sopiva.
Lämmin tunnelma ja osallistujien yhteishenki oli aistittavissa jo heti päivien ensihetkistä ja tämä tiivistyi ensimmäisen päivän vetäjän teatteri-ilmaisuohjaaja Hannele
Autin mukaansatempaavassa työskentelyssä. Etsimme silloin virtaa itsestämme ilme-,
ele ja vuorovaikutusharjoitteilla. Opimme,
että omalla asenteellamme voimme vaikuttaa omien asioidemme eteenpäin viemisessä.
Perheterapeutti Eija Laine muistutti unelmoinnin tärkeydestä: unelmat ovat meitä kantava voima. Hän muistutti myös, kuinka tärkeää on osata sanoa EI sekä JA. Jos koet
tekeväsi liikaa, sano välillä ei. Jos haluat antaa negatiivista palautetta, laita heti perään
ja-sana sekä joku myönteinen asia. Tällaisella
palautteella saa negatiivisen palautteen annettua myönteisemmässä sävyssä. Ryhmätyönä mietimme arvopyramidin muodossa,
mitkä arvot meitä ohjaavat työttömien yhdistysten toiminnassa. Saimme evästä vaikeisiin vuorovaikutustilanteisiin NLP-tekniikaa
apuna käyttäen.
Kolmannen päivän kouluttaja Elsi Komu

laittoi meidät miettimään, miten saamme virran riittämään niin yhdistystoiminnassa kuin
jokapäiväisessä elämässä. Musiikilla on
oleellinen osa elämäsäämme, ja sitä puolta
meille tarjosi kansanmusiikkiyhtye Joen
Sottiisi sekä kirkkoherra Tapani Nuutinen.
Yhteisenä antina kaikilla kouluttajilla oli ajatus siitä, että myönteisyys, asioihin rohkea
tarttuminen, itsensä kuunteleminen ja toisiin
tukeutuminen ovat elämän kantavia voimia.
Lähdimme arkeen runoilija Malmbergin sanojen saattelemana ”Uljaasti ja täysin purjein
on elämän merelle uskallettava mennä, sillä
kootuin purjein satamassa lepäävä laiva on
vain surullinen sivustakatsoja elämän suuressa seikkailussa.”
Saatujen palautteiden perusteella päivät
koettiin tarpeellisiksi ja hyväksi tavaksi jakaa työhön liittyviä asioita sekä löytää voimavaroja jaksaa tärkeissä tehtävissä työttömien yhdistyksissä. Odotamme jatkoa jossain
päin itäistä maakuntaamme!
Lea Vallius, Marja-Liisa Liimatta ja
Risto Määttänen
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Kolmas sektori tuo työtä ja toimintaa
-messut Kuortissa 22.6.05

K

auniina kesäisenä keskiviikko aamuna kokoontuivat Etelä – Savon alueen kolmannen sektorin edustajat
Kuorttiin esittelemään ja myymään tuotteitaan. Messut järjestivät Pertunmaan Mielenterveysyhdistys ry. yhteistyössä Mäntyharjun
Päihteettömän elämän tuki – yhdistys ry: n,
Mäntyharjun Työttömät ry: n sekä Mäntyharjun Mielenterveystuki ry: n kanssa. Paikaksi
oli valittu Pertunmaalta Kuortin Kisahalli.
Käytännön järjestelyistä vastasivat Sirpa
Hallman Pertunmaan Kansantalolta yhteistyössä Mäntyharjun Työttömien yhdistyksen
kanssa.
Paikalle ilmestyivät mm. Mäntyharjun,
Mikkelin, Kangasniemen työttömien yhdistykset ja Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö -TVY ry, Työllistymisen
palvelukeskus Reitti, Pertunmaan mielenterveysyhdistys, Työlinkki Mikkelistä, Karjala
– Tietokanta säätiö, Päihteettömän elämän
tuki – yhdistys =Nollapiste, Pohjois- Karjalan mielenterveyden tuki ry, Mielenterveyden
keskusliitto ry, Mäntyharjun mielenterveystyön tuki ry, Heinolan Setlementti – Jyränkölä, Muuntaja projekti ja Touhuprojekti
Outokummusta.
Sää suosi messuja, aurinko porotti pilvettömältä taivaalta, kitara- ja huuliharppumusiikki sekä kantritanssi loivat kesäistä tunnelmaa, ja kun tarjolla oli vielä grillimakkaraa,
puffetti ja arpajaiset, messupäivästä muodostui oikein miellyttävä.
Myytävät tuotteet olivat monipuolisia ja
laadukkaita, näin kertoivat asiakkaat, mutta
tokihan me kaikki tekijät panostamme laatuun ja monipuolisuuteen joka tapauksessa.

Kauppa kävi aika mukavasti useimmilla,
mutta toki vierailijoita olisi voinut enemmänkin käydä, mutta niinhän se yleensä on tapahtumia järjestettäessä.
Kaiken kaikkiaan tämänlaatuisilla messuilla on varmastikin tilausta tulevaisuudessa. On erittäin tärkeää informoida ns. suurta
yleisöä kolmannen sektorin toimintamalleista, ja siitä miten tärkeää työtä tämä on. Kolmannen sektorin toimijathan yhä enenevissä
määrin huolehtivat osasta sosiaalipalveluista
esimerkiksi ennaltaehkäisevät mielenterveysja päihdeongelmaisten ihmisten syrjäytymistä sekä työllistävät vajaakuntoisia ja pitkäai-

kaistyöttömiä.
Kuvia tapahtumasta löytyy Mäntyharjun
Työttömien ja Pertunmaan mielenterveysyhdistyksen kotisivuilta.
Osoite: http://kotisivu.dnainternet.net/
tuulava tai www.pertunmaanmty.fi molemmista kuvagalleria.
Toivon mukaan tapaamme jälleen ensi kesänä messujen merkeissä!
Pia Leslie
toiminnanohjaaja
Kangasniemen
Työttömien Toimintajärjestö ry

Loytyykö peiliä!
22.7
.2005
22.7.2005

R

yhmänohjaajankoulutus, vuorovaikutuskoulutus, keskustelufoorumi,
ryhmänohjaus ja jne. Lukematon
määrä korkeatasoista koulutusta ja opastusta, mutta mihin? Kaikki tähtää siihen, että
asetetut tavoitteet toteutuisivat ja jokainen
osallistuja missä portaassa tahansa hyötyisi
omassa elämässään kokemuksestaan. Missä
siis menee pieleen kun asetetut tavoitteet ei
toteudu tai vääristyy matkan varrella? Parhaimmassa tapauksessa yhteisesti asetetut
tavoitteet kääntyy tekijäänsä vastaan.
Ymmärrämmekö kaiken kuulemamme tai
lukemamme vai vastustammeko kaikkea mikä tulee jostain muualta vain siksi, että itsellä on halu laittaa lusikkansa soppaan johon
se ei kuuluisi.
KARENSSISANOMAT 2/2005

Oma käsitykseni epäonnistuneesta työskentelytavasta perustuu ihmisessä itsessään
olevaan kykenemättömyyteen ymmärtää mm.
koulutuksen sisältöä ja kykyä soveltaa sitä
käytäntöön asetettuihin tavoitteisiin. Todellinen kiinnostus toimintaan ja sen kehittämiseen puuttuu. Omien käsitysten ja kapea-alaisen näkemysten jääräpäinen läpivienti ei tee
yhteistyöstä saumatonta ja kivutonta toimintaa. Ei siis ihme, että kiinnostus kaikkeen
toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen
loppuu heti alussa.
Kyky avoimeen keskusteluun ilman syyllistämistä ja syyttämistä on harvojen ihmisten lahja, johon pitäisi saada oppia. Valitettavaa on vain se, että kaikki ei sitä opi. Ei
edes elämisen myötä ja saatikka sitten luke-

malla kirjoja, tai istumalla luennolla. Useimmilla keskustelusta syntynyt vastuu on siirretty kuulijalle.
Mielenkiintoista on myös havaita uusi toimintatapa, jossa pääasiallinen toiminta perustuu hallitse ja hajota menetelmälle. Seurauksena on syyllistäminen ja vastuusta vetäytyminen. Peili, johon pitäisi katsoa, ei ole
tarpeeksi suuri, tai sitä ei ole ollenkaan. Parhaimmat eivät koe tarvitsevansa peiliä.
Koska kateus voittaa kiiman ei voi odottaakaan kovin kehittävää tai merkittävää tulosta. Kaikesta jää kuitenkin huono maku ja
kukaan ei ymmärtänyt miksi näin kävi.
Syyllinenhän on aina joku muu kuin minä!
Ilse Vauhkonen
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R

eilu neljä vuotta sitten joukko eri tahojen edustajia oli matkalla Imatralle osallistuakseen KDY:n (Kirkon
diakonia- ja yhteiskuntatyö) järjestämille
työttömyystyön neuvottelupäiville. Joensuun
ja Kiteen työttömien yhdistykset, Joensuun
A-kilta sekä Rantakylän ja Joensuun ev.lut.
seurakuntien diakoniatyön edustajat löysivät
näillä päivillä pohdinnoissaan yhteiseksi huoleksi ihmisarvokysymykset. Näin päädyttiin
luomaan foorumi, jonka kautta mahdollistuisi
niin viranomaistahojen kuin eri järjestöjen
sekä seurakuntien ja kaikkien asiasta kiinnostuneiden yhteen tuleminen vahvistamaan ihmisarvon ainutlaatuisuutta. Syntyi maakunnallinen IHMISARVOPÄIVÄ.
”Hyvä Elämä”, ”Kuka Määrittää Ihmisarvon”, ”Arvon Mekin Ansaitsemme” ovat
olleet edellisten päivien aiheina. Suunnittelutyöryhmään ovat edellisten tahojen ohella
kuuluneet kuluvana vuonna uusina yhteistyökumppaneina Joensuun työvoimatoimiston ja sosiaalitoimen edustajat. Nyt oli neljänsien päivien vuoro. Aiheena oli ”Ihmiskäsityksestä Ihmisarvoon”. Päivää vietettiin
Lieksan kotiseututalolla Yrjölässä 24.5.05.
Paikalla oli n.100 henkeä, osa maakunnan
ulkopuoleltakin.

Ihmisar
Ihmisarvvoa Lieksassa
24.05.05
Lieksan työttömät ry:n puheenjohtajan Seppo Kiiskisen lausuttua tervehdyssanat päivän avasi perheasiain neuvottelukeskuksen
johtaja Seppo Apajalahti. Hänen sanomansa oli, ettei pitäisi lähteä yltiöpäisen kulutuksen ja viihdemaailman mukaan. Elämä on
kaunis ja arvokas muutenkin, kuten hän laulussaan ilmaisi.
Psykologi Timo Posti antoi arvoa sille,
että olimme tulleet yhdessä pohtimaan mistä
ihmisarvossa on kysymys. Hän toi esille yhdessä tekemisen ja pohtimisen tärkeyden.
Jakamisen merkitys on esimerkiksi siinä, että
meille itsellemme itsestään selvyytenä koettu ajatus voikin toiselle jaettuna saada uusia
ulottuvuuksia ja olla myös lahja toiselle.
Meille on jo lapsuudessa annettu eväät itsemme arvostamisessa. Se kuinka minua on lapsena kohdeltu, vaikuttaa siihen, miten itse
kohtaan lähellä olevan ihmisen. Nykyinen kiireinen, kuluttava ja epävarma elämänmeno
vaikuttaa siihen, että vanhemmuuden käsitys on muuttunut ja emme jaksa olla vanhempia sanan varsinaisessa merkityksessä.
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Ihmisar
uunt
elemassa päivän antia.
Ihmisarvvopäivän yleisöä k
kuunt
uuntelemassa

”K
ysyminen
”Kysyminen
ei ole pahan puhumista”
Elämää rikastuttavat pienetkin kokemukset
täyttävät kokemusvarastoamme, josta ammennamme silloin, kun elämän ”eväät” ovat
vähissä. Ihmisessä on monia puolia, ja kannustamalla ja rohkaisemalla meistä löytyy
valmiuksia, osaamista ja uusia ideoita. Tätä
kannustusta hän peräänkuulutti mm. viranomaisten työskentelyotteeseen heidän kohdatessaan työttömän työnhakijan. Ja tähän
liittyen Posti kehotti ihmisiä olemaan kiinnostunut itseään koskevista asioista niin paljon, että rohkeasti kysyy aina kun asiat ovat
epäselviä. ”Uteliaisuus kuuluu sivistykseen”
totesi eräs Ihmisarvopäivän osallistuja.

”Mitä kirjoittaisin ihmisar
ihmisarvvosta EU-Suomessa” kysyttiin
kirjailija Heikki TTuruselta
uruselta
”Hassu kysymys” totesi päivän toinen vierailija, Heikki Turunen. Omien sanojensa
mukaan hän on jo nyt runsaasti tuottanut
tekstiä EU:sta ja syrjäseutujen ihmisen asemasta ja ihmisarvosta tässä suuressa eurooppalaisessa kokonaisuudessa.
Heikki Turunen aloitti puheenvuoronsa

kysymällä, ”mitä se hyödyttää kokoontua
yhteen haukkumaan herroja? On se ainakin
mukavampi tehdä sitä yhdessä”. Vakavoiduttuaan Turunen ryhtyi pohtimaan EU:n
mukanaan tuomia lieveilmiöitä tavallisen ihmisen näkökulmasta katsottuna. Ihminen
muuttuu näkymättömäksi massaksi: mitä
kauempana päätökset tehdään, sitä helpompi on tehdä vaikeita päätöksiä ajattelematta
ihmisen ainutlaatuista arvoa hänen omassa
elinympäristössään. Poliittista päätöksentekoa ohjaavat taloudelliset seikat, eivät välttämättä esim. itäsuomalaisen ihmisen tarpeet.
Päätöksenteko muuttuu kasvottomaksi ja
vallan lähteiltä kaukana olevat joutuvat
kohtalonomaisesti tyytymään huonoihinkin
päätöksiin ilman omaa vaikutusvaltaa.
”Rahalla on riettaat kasvot”, sanoi Turunen. Mutta hän painotti, että markkinavoimien toiminta on ihmisten aikaansaamaa toimintaa, ei vain kasvotonta ja salamyhkäisesti
tapahtuvaa. Minkä ihminen luo sen se hän
voi myös muuttaa. Hänen näkemyksensä
mukaan myös perinteiset uskon kohteet, kuten Jumala ja kirkko, ovat muuttuneet uskoksi
kulutukseen ja viihteeseen sekä rahanpalvontaan. Bisneksen asiantuntija on tämän päivän pappi.
”Mikä on yhteisöllisyyden merkitys tänä
päivänä”, Turunen kysyi. Hän peräänkuulutti
laajempaan yhteiskuntavastuuseen osallistuJatkuu seuraavalla sivulla...
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...edelliseltä sivulta
mista mm. yritystoiminnassa. Ennen työntekijäkin oli ihminen. Nykyisin työntekijä on
väline, jota hyödynnetään . Ihmisestä on tullut kulutusindikaattori ja tavaroita tuottava
hyödyke.
Näiden, jopa lohduttomien ajatusten jälkeen, Turuselta kysyttiin, kuinka vaalia omaa
ihmisarvoaan? Turunen vastasi että on tärkeää taiteilijoiden tavoin olla uskollinen itselleen, vaalia taitojaan unohtamatta nöyryyttä.

Entinen vvarapuheenjohtajamme
arapuheenjohtajamme
Ismo Suojanen miehen ikään

Lea Vallius, Marja-Liisa Liimatta ja Risto Määttänen

Kirjailija Heikki TTurunen
urunen k
er
ker
erttoo, mitä
hän kirjoittaisi tämän päivän ihmisar
ihmisar-vos
ta.
osta.
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Kuva on otettu 11.5.2005 Ismo Suojasen 65-vuotispäivillä. Kuvassa luovutan standardimme Ismolle. Kuvassa mukana ovat vasemmalta Arto Träskelin, Tvy ry:n hallituksen jäsen, allekirjoittanut, Ismo ja Mäkisen Reijo. Ismo valittiin Satakunnan edustajaksi TVY ry:n hallitukseen 1996 ja hän oli hallituksessamme yhteen menoon viisi vuotta toimien kaksi vuotta järjestön varapuheenjohtajana. Tuo aika oli järjestömme historiassa varsin tuulinen ja vaikea. Käynnissä oli tuolloin kaksi Yhteistoimintajärjestön historian suurinta projektia, jotka vaativat todenteolla varapuheenjohtajaltakin todella paljon. Ismo oli tuolloin melkeinpä viikoittainen vieras toimistossamme. Kiitän Ismoa noista
yhteisistä vuosista ja siitä, että jaksoit rinnallani tehdä vapaaehtoisena todella paljon
työtä TVY ry:n ja sen jäsenyhdistysten hyväksi. Toivotan todella rauhallisia eläkepäiviä
Eilasi rinnalla.
Lea
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Mäntyharjun työttömät Loviisan
ydinvoimalassa ja Porvoossa

M

äntyharjun työttömien järjestämä
tämänkesäinen 11. retki 15. kesäkuuta suuntautui Loviisaan, Fortumin ydinvoimalaan ja Porvoon vanhaan
kaupunkiin. Lähtö Mäntyharjun linja-autoasemalta tapahtui kello 6.30. Kuskina oli
yhdistyksemme jäsen Toivo Grönvall ja
autona jo parhaimmat ajat nähnyt Klénin
bussi, joka kelpaa vielä hyvin meidän käyttöömme. Lähtöaamun sää oli sumuinen ja
aprikoimme, olisiko sää samanlainen kohteissamme. Sääennuste lupasi kuitenkin rannikkoseudulle puolipilvistä. Matkalaisia mukaan
oli saatu kaikkiaan 38. Joukko koostui työttömistä, kannatusjäsenistä ja muista yhteistyökumppaneista. Olihan meillä mukana
myös retkiemme reippaimmat “sissit”, Inkisen Joukon tytöt Saija ja Suvi.
Olo oli hieman orpo ja aikataulu periaatteessa avoin. Löysimme tienhaaran, jossa luki
Loviisa ja läksimme siitä. Tie oli mutkainen,
mutta tien varressa näimme paljon kauniita
taloja ja pihoja, joten joskus on hyvä poiketa
valtaväylältä sivutielle. Taukopaikaksi olimme suunnitelleet Pukaron Paroonia, joka
kummittelee meidän kaikilla matkoillamme
taukopaikkana. Ajoimme tällä kertaa kuitenkin ohi. Ensimmäinen kerran pysähdyimme
aamukahville Nesteen huoltoasemalle noin
klo 8.30, jos oikein muistan. Koska aikaa oli
reilusti, emme pitäneet kiirettä. Loviisan
Fortumin ydinvoimala-alueen Portti Caféssa
olimme puoli tuntia etuajassa eli n. klo 9.30.
Fortum tarjosi meille kahvit porttikahvilassa. Paikalla vietimme ainakin 1,5 tuntia. Meille esiteltiin voimalaa mm. videoin
ja esitelmin. Paikalla oli myös polttoainesauvanippu, jonka rakenteen näimme selvästi. Bussikierros voimala-alueen ympäri kesti
tuskin puolta tuntia. Puiden lehdet estivät
näkyvyyden. Aidatun alueen sisäpuolelle
emme päässeet. Edeltä käsin piti ilmoittaa
kaikkien osallistujien sotu-tunnukset ja muut
henkilötiedot, jotka myös tarkastettiin. Olin
ilmoittanut kolmen henkilötiedot väärin ja
tuli kysely, mikseivät henkilötiedot täsmää.
Kaiken kaikkiaan Fortumin ydinvoimala on
mahdottoman iso ja mielenkiintoinen laitos.
Matkalla seuraavaan kohteeseen näimme
Loviisaa vain pikaisesti bussin ikkunasta.
Lähdimme reippaasti kohti Porvoota ja
soppalautasen kimppuun, sillä olihan päivä
jo puolessa. Kuskimme painoikin kaasua
oikein ravakasti. Porvoossa kadut olivat kapeita ja ruokailupaikkaa etsimme kartoista,
mutta tiet ja sillat olivat muuttuneet niin, ettemme heti ensimmäisellä kerralla löytäneet
perille. Porvoon työnhakijoiden “Treffi” paikan ohi ajoimme kerran. Matkanjohtajan
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Kuski ja bussin pak
oputki.
pakoputki.
muisti pätki. Osan tärkeimmistä papereista
hän oli jättänyt Mäntyharjulle. Kyseessä oli
tiedot Porvoon teatteritalosta, jonka nurkalla ruokala on. Muutaman puhelinsoiton jälkeen löysimme perille. Ilma alkoi olla helteistä ja porukka kauhean nälkäistä, vaikka
sovitusta ruokailuajasta olimme myöhässä
vain 15 minuuttia.
Kun olimme saaneet bussin parkkiin, niin
herkullinen keittoruoka oli jo odottamassa.
Ruokailun lomassa Porvoon Työttömien
Työnhakijoiden toiminnanjohtaja Anja Luoma esitteli yhdistyksensä tosi monipuolista
toimintaa malliksi meillekin. Sitten pienen
levon ja kahvien jälkeen suuntasimme bussilla kohti Porvoon vanhaa kaupunkia. Matkalla pistäydyimme yleisön vaatimuksesta
Brunbergin makeistehtaalla ja tehtaanmyymälässä. Osa porukasta pettyi hintoihin. Loppumatkalla suklaat alkoivat, ainakin tryffelit,
sulaa kiinni toisiinsa, sillä bussimme ilmanvaihto ei ollut kummoinen ja aurinko porotti
täydeltä terältä koko päivän.
Melkoinen seikkailu oli toinen käyntikohteemme, Tekstiiliteollisuus Oy:n omistama
myymälä Lankatalo, jota etsimme jonkin aikaa. Jouduimme hieman harhaanjohtavien
karttamerkintöjen vuoksi kaupungin ulkopuolelle, erään päiväkodin pihaan. Siellä
käännyimme takaisin ja paikallisen oppaan
johdolla löysimme teollisuusalueelle ja Lankatalon eteen. Päiväkodin työntekijät ja lapset olivat ihmeissään oudosta porukasta. Jos-

sain vaiheessa kävimme kääntymässä myös
betoniaseman pihalla, missä kummastelevat
miehet vilkuttelivat oudosti liikkuvalle bussille ja sen matkalaisille. Matkanjohtaja olisi osannut suoraan oikeaan paikkaan, jos olisimme kulkeneet pääväylää pitkin eikä sivukatuja kierrellen.
Vihdoin porukka pääsi samoilemaan Porvoon vanhan kaupungin kapeille kaduille.
Joillakin kaduilla tosin henkilöautot ajoivat
melko kovaa. Jalankulkijat yrittivät painautua kadunvierustalojen seinustoille. Maisema oli mäkistä ja talot vuosisatoja vanhoja.
Jotkut kävivät mielenkiintoisten putiikkien
lisäksi tutustumassa mäellä sijaitsevaan Porvoon tuomiokirkkoon. Itse lepäilin puistikon
varjossa istuen ja paikkaa digikameralla kuvaillen.
Yksi mielenkiinnon kohde oli Remu Aaltosen kuuluisa ja kerran palanut kotitalo, joka
on yksi Porvoon arvotaloista. Löysimme paikan lopulta turistitoimiston ystävällisten
neuvojen perusteella. Remukin oli liikkeellä
ykkösvetimissä. Pari matkalaista sai hänet
bongattua. Teimme ostoksia ja nautimme
aurinkoisesta, melkeinpä helteisestä kesäkuun säästä. Aikaa jäi myös istuskella pikku
aukion penkeillä ja seurata esim. vossikkakyytiläisten menoa kapeilla kaduilla.
Bussi odotti Porvoon linja-autoasemalla,
joka oli muutaman korttelin päässä. Lähdimme kotimatkalle Mäntsälän kautta. Nälkäisiä vatsoja täytimme Mäntsälässä ja siirryimKARENSSISANOMAT 2/2005

me virkistyneinä tutulle nelos-viitostielle
kohti Mäntyharjua.
Mutta ei tässä vielä kaikki. Melkoisen jännitysmomentin koimme matkan loppupuolella, ennen Tuuliharjaa. Bussin alta alkoi kuulua metallimaista kolinaa. Luulimme, että
rengas oli puhki. Kerroimme kuskille, että
bussin alta kuuluu jotain “meteliä”, mutta
kuski vain lisäsi vauhtia. Kuljettaja ja matkanjohtaja tiesivät, että lähellä on rekkalevike. Siihen oli parempi pysähtyä, jos autolla ei pääse jatkamaan matkaa. Juuri kun olimme pysähtymässä, kuului “klonks” ja bussin
takapyörät ylittivät heilahtaen jonkin esteen.
Osa porukasta riensi ulos katsomaan, mitä
oli tapahtunut.
Bussin pakoputkesta oli irronnut pätkä ja
olimme ajaneet sen yli. Hetken ihmeteltyämme kuski otti palan tieltä ja siirsi sen tavaratilaan. Odottelimme etupäässä autoa,
koska joku takaosastosta tuli sanomaan, että
siellä kuuluu mahdotonta meteliä. Matka jatkui ja vettä alkoi sataa. Viimeinen pikapysähdys oli Heinolan Tähtihovissa. Heinolan pohjoispuolella oli koko päivän satanut
kuin saavista kaataen. Meillä sen sijaan oli
ollut tosi kaunis ja aurinkoinen retkisää. Perillä aamun lähtöpaikassa olimme puolta tuntia suunniteltua aiemmin klo 21.30. Melkoinen matka! Tällaiset pienet kommellukset
tekevät matkoista aina mielenkiintoisia. Pitäähän meilläkin olla jotain jännitettä elämässä.

Matkakuvia voitte käydä katsomassa
Mäntyharjun työttömien kotisivulta:
http://kotisivu.dnainternet.net/tuulava/
lo&pomatkagalleria/loviisanporvoonretkigalleria.htm
Suurimman osan tekstistä kirjoitti Tapani
Häkkinen. Hän oli mukana ensimmäistä

kertaa ja ikuisti matkamme tapahtumia myös
kamerallaan. Lisäyksiä ja kommentteja heitti joukkoon matkanjohtaja ja yhdistyksen
puheenjohtaja Tuula Vaskelainen, joka on
vetänyt yhdistyksen retkiä jo seitsemän vuotta vaihtelevalla menestyksellä eri puolelle
kaunista maatamme. Teimme matkan omakustannushintaan.

Ruok
ailu Por
uokailu
Porvvoossa.

Pelätin voi olla houkutin

K

eski-Karjalan työttömissä innostuttiin tekemään linnunpelättimiä Via
Ruppovaara -tapahtumaan liittyen.
Pelättimien päitä valmistettiin ja ideoitiin
useiden henkilöiden voimin yhdistyksen toimitiloissa Kirsikassa. Tehdyistä hahmoista
rakentui eri persoonia ja roolihahmoja mukana esim. humanoidi ja haamumorsian. Teokset valmistettiin loppuun tiistaina 12.7. Hoitokoti Eerikan pihalla ja ne ovat nähtävillä
loppukesän ajan hoitokodin ohittavan tien
varrella.
Päivän ohjelmaan sisältyi myös yrittäjien
Helmi Lappalaisen ja Jaana Rautiaisen
hoitokotien Kanervikkolan ja Eerikan toiminnan esittely. Kiinnostusta herätti erityisesti
näiden yritysten työllistävä vaikutus sekä
tulevaisuuden näkymät, jotka enteilevät vanhusväestön kasvua ja samalla hoitopaikkojen tarpeen lisäystä.
Alkuperäinen idea pelättimien tekoon oli
lähtöisin Helmi Lappalaiselta ja niitä ovat
tehneet myös koululaiset ja kylän asukkaat.
Työttömien tekemiä pelättimiä valmistui yhteensä 34 kappaletta kesäisessä säässä ja
humoristisessa ilmapiirissä työ kävi myös
joutuisasti. Tekijöiden tavoitteena on, että
KARENSSISANOMAT 2/2005

pelättimet omalta osaltaan myös toimisivat
houkuttimina turisteille ja omille kaupungin
ihmisille tulla tutustumaan Ruppovaaran
kauniisiin kylämaisemiin.
Hoitokoti ja työttömien yhdistys ovat yh-

teistyökumppaneita Mielitaide- yhteisötaidehankkeessa, joka toimii yhteyksien luojana
tässäkin tapahtumassa.
Keski-Karjalan Työttömät ry
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Työnohjauksellinen työttömien yhdistyst
en ttoiminnan
oiminnan
yhdistysten
vetäjien jatk
oviikk
o Mäntyniemen lomak
esk
uksessa Pyhtäällä
viikko
lomakesk
eskuksessa
jatko
6.-11
.6.2005.
6.-11.6.2005.

V

uoden 2004 ensimmäiselle työnohjauslomaviikolle osallistuneille järjestettiin jatkoviikko yhteistyössä Solaris-Lomien kanssa.
Viikon aikana käytiin läpi kuluneen vuoden jaksamista, iloja, suruja ja voimavarojen käyttöä keskustellen, leikkien ja muuten yhdessä aikaa viettäen.
Yksi päivä oli pyhitetty työnohjaajien Erja Kauppisen ja Eve Lindströmin suunnittelemalle ja vetämälle työnohjaukselliselle osiolle.
Yhteenkuuluvaisuus oli silmin havaittavissa ryhmällä, koska edellisvuonna jo oli tultu tutuiksi ja se lisäsi selvästi keskinäistä luottamusta ja jokainen pystyi antamaan toiselleen voimavaroja.
Osallistujat suunnittelivat jopa rahoituksen etsimistä kolmatta jaksoa varten, koska kokivat tärkeäksi saada kokoontua joka vuosi yhteen samalla porukalla.
Ritva Valli
viikon vetäjä

Saarire
tk
ellä
Saariretk
tkellä
”kiv
entunnistuksella”
”kiventunnistuksella”
syntynee
syntyneett runo
runott:
HUIPULLA
Elämän karikoissa
särmät hioutuvat
kuin kivet rannalla.
Huipulle päästessä
aurinko on lähempänä
ja meri siintää kauniimpana.
Hedelmäaakkoset maistuvat.
Pirjo-Liisa, Merja ja Eva

Mie
titään elämän
Mietitään
ar
arvvoja ja jaksamis
ta. V
as. K
ari
mista.
Vas.
Kari
Pajumäki Viitasaari, Pirjo-Liisa
Junttila Jyväsky
Jyväsky-a Aalt
o
lä, Ev
Aalto
Eva
Ylöjär
vi, Pirjo
Ylöjärvi,
Kajander Helsinki
ja Pentti K
allio
Kallio
Kaarina.

LEPOP
AIKKA
LEPOPAIKKA
Istuipa pari Pyhtään ukkoa
Mäntyniemen kalliolla
kiveksiään merituulessa vilvoitellen….
Auringon laskiessa
Munapirtin Pirunvuoren taa
lenteli kolme eksynyttä
leppäkerttua
kohti ”ison kiven juurta”
ja törmäsivät johonkin
lämpimään ja pehmeään
ja jäivät siihen lekottelemaan.
Risto, Markku ja Riitta

ANTIIKIN AAMU
Lomallani ilma on kuin sokeria,
oli ihana kantaa
kivikautista kaulakorua
Kreikan rannoilla.
Pipa, Kari ja Aila
Saaripäivän päätt
eeksi tule
etaan…
päätteeksi
tulett sammut
sammute

Ev
a ja Ris
tta
Eva
Ristto tuule
tuuletta
ttavvat merellä.
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Viik
on päätt
eeksi vielä yht
eisk
uv
aan
Viikon
päätteeksi
yhteisk
eiskuv
uvaan
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Työttömyyttä vuosien vieriessä
- ikääntyvät työttömät

V

aikka työttömien yhdistykset on perustettu tekemään itsensä tarpeettomiksi, talouden suhdannevaihtelut
eivät maailmasta katoa, laskukausi seuraa
jatkossakin nousukautta - ja ihmisiä joutuu
työttömiksi ilman omaa syytään. Työttömän
työnhakijan statukseen kuuluu, että hän on
työiässä, mutta työttömien yhdistys kuitenkin peilaa jäsenistönsä tarpeita myös pidemmällä tähtäimellä.

Työttömien yhdistys TTurussa
urussa
Joskin työttömyys on alenevalla uralla, pitkäaikaistyöttömyys ei ole. Syyskuussa 2005
pitkäaikaisesti eli yli vuoden työttöminä olleita oli Suomessa 71 000, joista yli kaksi
vuotta työttömiä 31 000. Noin 60 prosenttia
pitkäaikaistyöttömistä oli jo täyttänyt 50
vuotta. Kaikista työttömistä yli 55-vuotiaiden
osuus on ollut nousussa, syyskuussa 2005
määrä oli noin 67 500. (Työministeriö.)
Turun Seudun Työttömät TST ry:n jäsenistön määrä on vakiintunut 800-900 välille. Tästä kolmasosa on yli 60-vuotiaita. Merkillepantavaa on, että muutamien vuosien
kuluessa eläkkeelle siirtyvien 56-60-vuotiaiden osuus on yhdistyksessä huomattava
(26 %) eli ikääntyviksi työttömiksi luettavien
ryhmän koko kohoaa kaikkiaan 57 %:iin jäsenistöstä.

joiden ympärille luodaan aktiivista senioritoimintaa, kuten kerhotoimintaa, leirejä, media – ja tietotaitojen koulutusta, terveys- ja
liikuntaseurantaa ja talousasioihin kurssittamista. Hankkeeseen on myös taloudellisesti
panostettava, joten siihen on pyritty löytämään ulkopuolista rahoitusta.
Ryhmien kokemukset ja aikaansaannokset ovat käytettävissä TST -senioritoiminnan
tulevaisuudesta päätettäessä. Toiminnan laajuus ja onnistuminen ovat sanelemassa sitä
eriytetäänkö senioritoiminta omaksi tytäryhdistykseksi, työttömien eläkeläisyhdistykseksi. Näin tapahtuessa painopiste varsinaisessa työttömien yhdistyksessä siirtyisi nuorempien ikäluokkien suuntaan. Yhdistyksen
toiminnan muodot ja sen tarjonta muotoutuvat aina jäsenistön rakenteen mukaan. Tällä
hetkellä 5 % TST ry:n jäsenistöstä on alle
36-vuotiaita, mikä työtilanteen paranemisen
lisäksi heijastelee omalla tavallaan myös toiminnan vetovoiman ikäulottuvuutta.
Mihin kehityksessä päädytäänkin, on
muistutettava, ettei senioreita jätetä heitteille TST -toiminnasta, vaan heidän tukenaan
on jatkossakin perusyhdistys tiloineen, henkilökuntineen ja vapaaehtoistyöntekijöineen.
Toiminnan asemoiminen TST ry:n toiminta-

keskuksen yhteyteen on erittäin luontevaa ja
myös järkevää palveluiden kannalta.

Muut työttömien yhdistykse
yhdistyksett
Työttömien valtakunnallisessa yhteistyöjärjestössä on 171 jäsenyhdistystä ja niissä
on yli 12 000 jäsentä. Koska jäsenistön
ikääntymistä voi hyvällä syyllä pitää yhdistyksissä yleisenä ilmiönä, arvio on, että yli
55-vuotiaita tästä joukosta on lähes 7 000.
TST -seniorihankkeen analysointi, raportointi ja yksityiskohtaisten toimintasuositusten tekeminen on viimeistään päätösvaiheessa eli elokuussa 2008 ajankohtaista. Sitä
ennen yhteistyöjärjestön jäsenyhdistysten
yhteydenpito vastaavanlaisien seniorihankkeiden ja –suunnitelmien tiimoilta on
kokemustiedon kartuttamisen takia suotavaa.
Luonnollisesti TST -seniorihankkeen jatkoseuranta on syytä suunnitella myös muita
yhdistyksiä hyödyttävällä tavalla.
Harri Laaksonen
tiedottaja
TST ry

Seniorit
oiminta
Senioritoiminta
Suuri osa iäkkäistä työttömistä on käytännössä työelämän ulkopuolella lopullisesti.
Työelämän sosiaalisten suhteiden höllentyessä tilalle olisi saatava vastaavat suhteet esim.
työttömien omasta keskuudesta. Siksi TST
ry on haravoimassa ja etsimässä jäsenistöstään senioritoiminnan ydinjoukkoa, joka keskittyisi vanhenevien ja eläkkeelle siirtyvien
työttömien ongelmien hallintaan, kaveriapuun ja ikääntymiseen liittyvien pulmien ehkäisyyn. Yhdistykseen on perustettu ryhmiä,
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T ST
:n seniorit Lapin k
ulta
ST:n
kulta
ultavvaltauksella.

11

Työttömien valtakunnalliset kesäpäivät
Työttömien V
alt
ak
unnalliset K
esä- ja
Valt
altak
akunnalliset
Kesäkulttuuripäivät järjes
järjesttettiin Napapiirin
Saarituvilla R
ovaniemellä 23.-25.08.
Ro
2005.

P

äiville osallistui 103 työttömien yhdistysten edustajaa eri puolilta Suomea.
Päivät aloitettiin tutustumiskierroksella jonka jälkeen lähti käyntiin tikkakisa.
Ensimmäisenä iltana kilpailtiin joukkueina lappiaiheisessa tietokisassa.
Päivien aikana kilpailtiin lisäksi mölkyssä, petanquessa, saappaanheitossa ja viimeisenä päivänä pidettiin työttömien leikkimieliset olympialaiset. Lajeina olivat suopungin
heitto, kottikärryviesti, bingispallojen heitto
ämpäriin sekä narun pujotuksella joukkueiden ”niittaus” yhteen.
Toisen aamun avauksena tavattiin Lapin

alueen kansanedustajia, joista paikalle saapuivat Markus Mustajärvi, Tatja Karvonen, Esko-Juhani Tennilä, Jari Vilén ja
Simo Rundgren. Päällimmäisenä keskustelun aiheena oli työmarkkinatuen muutokset.
Keskustelu kävi vilkkaana sen ajan, minkä
kansanedustajat ehtivät paikalla olla.
Työttömien yhdistysten töitä näyttelyyn
toivat mm. Kajaanin Työttömien yhdistys ry,
Nurmeksen Seudun Työttömät ry, Pellon
Työttömät ry, Aktiiviset Työtähakevat ry ja
Kontiolahden Työttömät ry.
Kädentaitoja opeteltiin tekemällä paperimassatöitä. Vetäjänä oli pellolainen Pirjo
Kukkohovi.
Päivien aikana ehdittiin tutustua Saksalaisten sotilaiden muistomerkkiin, joulupukin pajaan ja Arktikum taloon.
Iltaisin nautittiin kulttuuriannista kirjai-

lija/runoilija Oiva Arvolan esittämien Lapin saagojen, Jaakko Gauriloffin saamen
ja suomenkielisten laulujen sekä Kajaanilaisten Juha Tervosen ja Terho Lämsän esittämien Eino Leinon laulujen muodossa.
Kuopiolaiset esittivät sketsejä.
Keskiviikkoiltana karaoken ystävät saivat
käyttää ääntään aina seuraavan päivän puolelle saakka.
Päivien järjestelystä vastasivat TVY ry:n
toimiston lisäksi Rovaniemen Seudun Työttömät ry, Rovaniemen Lähimmäiset Tuki ry
ja Pellon Työttömät ry sekä aluevastaava/
TVY ry:n hallituksen jäsen Anneli Korteniemi.
Ritva Valli

Kilpailujen tulokse
t/Mitalisijat
tulokset/Mitalisijat

Lappiaiheinen tie
uekisa
tiettokilpailu / Joukk
Joukkuekisa

Mölkky
Anjalankosken Työttömät ry
Ylöjärven Työttömät ry
Kurikan Työnhakijat ry

1. Sekopäät
Mahkonen Aarre
Pajumäki Kari
Vallius Lea
Karjalainen Lea

Pellon Työttömät ry
TVY ry
Mikkelin Työttömät ry

2. Ylöjärven työttömät
Rauhala Jouko
Kauhanen Raimo
Heino Juhani
Salonen Teuvo

1. Nygren Matti
2. Heinonen Ahti
3. Saunamäki Kirsi

Petangue
1. Korteniemi Anneli
2. Karjalainen Lea
3. Luukkonen Markku

Saappaanheitt
o / Naise
Saappaanheitto
Naisett
1. Berg Kerttu
2. Korteniemi Anneli
3. Hanell Marja

Lapuan Työnhakijat ry
Pellon Työttömät ry
Pihtiputaan Työttömät ry

Lappeenrannan S. Työnhakijat ry
Viitasaaren Työttömien Yhdistys ry
Kontiolahden Työttömät ry
TVY ry

Saappaanheitt
o / Miehe
Saappaanheitto
Miehett

3. Purassilta
Junttila Pirjo-Liisa
Salonen Pertti
Vuorinen Vesa
Hanell Marja

1. Liimatainen Tapio
2. Leppälä Seppo
3. Hietamäki Hannu

Työttömien olympialaise
uekisa
olympialaisett / Joukk
Joukkuekisa

Saarijärven Työttömät ry
Nastolan Työttömät ry
Saarijärven Työttömät ry

Tik
anheitt
o / Naise
Tikanheitt
anheitto
Naisett
1. Makkonen Aila
Vuolijoen Työtä Etsivät ry
2. Berg Kerttu
Lapuan Työnhakijat ry
3. Haapamäki Eeva-Liisa Lapuan Työnhakijat ry

Tik
anheitt
o / Miehe
Tikanheitt
anheitto
Miehett
1. Moilanen Keijo
2. Luukkonen Markku
3. Heino Mauri
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Viitasaaren Työttömien Yhdistys ry
Mikkelin Työttömät ry
TST ry Turku

Työsilta ry Jyväskylä
Työsilta ry
Työsilta ry
Pihtiputaan Työttömät ry

1. Pohjois-Karjala
Vallius Lea
Dinler Raili
Pirinen Jussi
Aittasalo Juha

Kontiolahden Työttömät ry
Juuan Työttömät ry
Juuan Työttömät ry
Keski-Karjalan Työttömät ry

2. Sensuellit
Heinonen Ahti
Kurki Leena
Järvenpää Helvi
Saunamäki Kirsi

Ylöjärven Työttömät ry
Vuolijoen Työtä Etsivät ry
Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry
Kurikan Työnhakijat ry

3. Napakat
Turunen Vicki
Leppälä Seppo
Vuorinen Vesa
Hanell Marja

Siilinjärven Työnhakijat ry
Nastolan Työttömät ry
Työsilta ry
Pihtiputaan Työttömät ry
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uv
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kku
uukkonen,
Keijo Moilanen, Mauri Heino, K
er
ttu Ber
g, Aila Makk
onen ja
Makkonen
Ker
erttu
Berg,
Ee
Eevva-Liisa Haapamäki.

Juha TTer
er
ajaanista
ervvonen K
Kajaanis
ta esittää
ajaanis
kosk
etta
ti Eino Leinon tuo
tanoske
ttavvas
asti
tuotantoa TTer
er
ho Lämsän säes
tämänä.
erho
säestämänä.

Paperimassatöitä
kuivumassa.
Oiv
a Ar
Oiva
Arvvola
esittää Lapin
Saagoja

Olym
pialais
ten vvoittajajoukk
oittajajoukk
ueen narupujo
tus
Olympialais
pialaist
oittajajoukkueen
narupujotus
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Olym
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“Kokonainen ihminen - elämän palapelissä”
-työnohjauspäivät V
aajak
osk
ella 1
4. - 1
6.9.2005
Vaajak
aajakosk
oskella
14.
16.9.2005

L

apuan hiippakunnan alueen työttömien toiminnasta vastaavia kokoontui
tuulisena syyspäivänä Vaajakosken
Ruokosaareen 14.9.2005. Jyväskylän maaseurakunnan kauniiseen Koivuniemen leirikeskukseen saapui tuolloin noin kolmekymmentä työttömien yhdistysten toiminnasta
vastaavaa vanhan Vaasan läänin ja KeskiSuomen läänin alueelta. “Kokonainen ihminen - elämän palapelissä” -työnohjauspäivien
järjestäjinä olivat Jyväskyläläinen työttömien yhdistys Työsilta ry, Jyväskylän maaseurakunta, Jyväskylän kaupunkiseurakunta
ja Lapuan hiippakunta. Työnohjauspäivien
ohjelmaksi oli suunniteltu sopivasti mielen,
sielun ja kehon virkistystä.
Päivien aihe oli ajankohtainen ja haastava, koska työttömien yhdistyksissä käy ihmisiä, joiden mieli vaikuttaa olevan pirstoutunut, ikään kuin palapeliksi. Heidän elämäntilanteeseen on työttömien yhdistyksien
toimijoiden osattava suhtautua asiallisesti ja
rauhallisesti.
Työttömien yhdistyksessä on tärkeätä,
että sen toiminnasta vastaavat jaksavat työssään opastaa, neuvoa ja kuunnella työttömiä.
Varsinkin toiminnanohjaajat kokevat toisinaan osaamisensa riittämättömyyden tukiessaan työttömiä ja työttömien yhdistyksiin
työllistettyjä. Kriisitilanteissa avustajat tuntevat henkistä riittämättömyyttä toimia oikealla tavalla kuunnellessaan ihmisten huolia ja ohjatessaan työttömiä. Kovin harva
työttömien yhdistyksen toiminnasta vastaava on ammattikoulutukseltaan psykologi,
jolla olisi eväitä tulkita ihmisen kokonaisuutta ja sen pirstoutunutta mieltä.
Työttömien toiminnasta vastaaville arkinen aherrus työttömien ja työllistettyjen kes-

Kir
kk
ovenesoutu on onnellises
ti ohi
Kirkk
kko
onnellisesti
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Aamulenkillä
kellä näyttää erilaiselta kuin työvoimahallinnon virkamiesten laskelmat hienoista vaikuttavuusluvuista ja työttömien aktivointitoimenpiteiden kokonaismääristä. Työttömien
yhdistys vaikuttaa joskus olevan viimeinen
todellinen yhteys toisiin ihmisiin niille työttömille, jotka ovat “poissuljettuja” järjestäytyneestä yhteiskunnasta.
Yhtenä vaarana on auttajien loppuun palaminen, kun omien voimavarojen rajallisuus
paljastuu. Työnohjauksella voidaan parantaa
mm. auttajan suhtautumista kriisitilanteisiin.
Jyväskylän maaseurakunnan kirkkoherra
Arto Viitala ja diakoni Leena Huviranta
avasivat Työnohjauspäivät. Lapuan hiippa-

kuntasihteeri Hilkka Mäkelä kertoi näiden
12. Työnohjauspäivien valmisteluista. Työsilta ry:n puheenjohtaja Pirjo-Liisa Junttila toivotti kunkin työttömien yhdistyksen
edustajat tervetulleiksi tapahtumaan. Sen jälkeen oma Lea Karjalainen otti meidät iloisesti ja lämpimästi syleilyynsä. Työnohjauspäivien teemaan johdatteli kirjailija Aino Suhola. Hän tulkitsi millaista on elää Suomessa. Toisilla ihmisillä on ollut hänen toiminnastaan hupsujakin odotuksia. Aino Suhola
kertoi nasevasti nykyihmisen hassunkurisesta
käyttäytymisestä. Nämä kohtaamiset johtivat hänen ryhtymiseensä kirjoittajaksi, esiintyjäksi ja kansanedustajaksi.
Työnohjauspäivien kouluttajat - suunnittelija, ohjaaja Jukka Laukkanen Jyväskylän Sosiaali- ja terveyspalvelukeskukselta ja
psykologi, konsultti Anneli Tuura Odeco
Oy:ltä esittäytyivät osallistujille. Kouluttajat
saivat toiminnallisten menetelmien avulla
osallistujat alttiiksi yhteistoimintaan.
Työskentelyn päämääränä oli virittää
osallistujat oikeanlaatuiseen mielentilaan,
jossa he vakuuttuivat työnohjauksen tarpeellisuudesta ja oman toiminnan tärkeydestä.
Päivän päätteeksi johdatti naurutohtori Vesa
Karvinen huumorin voimavaraiseen maailmaan, joka kevensi työnohjauspäivien osallistujien mieliä.
Toisena työnohjauspäivänä koettiin elämyksiä seitsemän kilometrin vaelluksella
Kanavuorelle, jolloin mm. Leena Huviranta
poimi kantarellit ihanaan kastikkeeseen. Reipasta yhteishenkeä luotiin myös soutamalla
kahdella kirkkoveneellä, jotka Työsilta ry:n
Vesa Vuorinen oli vuokrannut.
KARENSSISANOMAT 2/2005

Hieronta rent
outtaa…
rentouttaa…

Elämän symbolien e
tsintää k
uvien a
vulla
etsintää
kuvien
avulla
Hengellistäkin antia oli tarjolla joka-aamuisissa ja –iltaisissa hartaushetkissä. Lämpimät löylyt saattin uudessa Koivuniemen
rantasaunassa ja uskaliaimmat pulahtivat
Leppäveden aaltoihin. Työnohjauspäivät
päätti emerituspiispa Yrjö Sariolan messu
ja yhteinen ehtoollinen; mukana oli myös
piispatar Anna-Maija. Piispa Sariolan aloitteesta pidettiin ensimmäiset työnohjauspäivät Lapuan hiippakunnassa työttömien toiminnasta vastaaville 12 vuotta sitten.
Lämmöllä muistamme teitä kaikkia, jotka autoitte näiden ikimuistoisten päivien onnistumisessa. Ensi vuonna, jos Luoja suo,
vietämme työnohjauspäiviä Haapaniemen
hiippakuntakartanolla. Lapuan hiippakunta
täyttää silloin 50 vuotta.
Marja Hanell, Pirjo-Liisa Junttila ja Pertti
Salonen

Kok
oonnuttiin yht
eisk
uv
aan. K
esk
ellä edessä emerituspiispa Yrjö Sariola ja vvaiaiokoonnuttiin
yhteisk
eiskuv
uvaan.
Kesk
eskellä
monsa Anna-Maija.

EU-elintarvikeapu
T VY rryy:llä on meneillään EU-elint
ar
vikk
eiden 1
0. jak
ovuosi.
EU-elintar
arvikk
vikkeiden
10.
jako

T

yöttömien yhdistyksissä koetaan elintarvikkeiden saanti edelleen hyvin tärkeäksi lisäksi jokapäiväisen ruokailun
järjestämisessä.
EU-elintarvikeapu on tarkoitettu vähävaraisimmille henkilöille Suomessa. Hakijoilta
ei saa edellyttää esim. yhdistyksen jäsenyyttä.
Jaossa v.2005 oli vehnäjauhoja, sämpyläjauhoja, makaronia, puurohiutaleita, näkkileipää, maitojauhetta sekä uutuutena hapankorput.
Kritiikkiäkin yhdistyksiltä on tullut mm.
siitä, että lajivalikoima pitäisi olla laajempi,
mutta siihen ei ole saatu ainakaan vielä muutosta.
Pääasiassa yhdistykset jakavat saamansa
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elintarvikkeet työttömille ja vähävaraisille.
Pieni määrä tuotteita käytetään myös ruokaloissa aterioiden valmistukseen.
TVY ry:n 119 jäsenyhdistystä jakoi v.
2005 elintarvikeapua yhteensä n. 400.000 kg.
Yhdistysten määrä on edellisvuosiin verrattuna hiukan vähentynyt, johtuen osaksi
siitä, että yhdistyksillä ei ole ohjeen mukaisia varastointitiloja elintarvikkeille.
Varastointitilat pitää olla kuivat ja mieluummin lukolliset. Suosituksena on, että
paikkakunnan terveystarkastaja tarkastaa tilat etukäteen.
Ongelmaksi on usein syntynyt se, että
yhdistyksissä toimijat vaihtuvat ja tilalle tulevat eivät saa tarpeeksi tarvitsemaansa tietoa jaon suorittamisesta, jolloin syntyy vir-

heitä jakelun kirjanpidossa sekä raportoinneissa. Tulli on tehnyt yhdistyksissä summittaisia tarkastuksia, joiden yhteydessä on löytynyt epäselvyyksiä ja ministeriö on joutunut pyytämään yhdistyksiltä selvityksiä, miksi virheitä on tapahtunut.
Kun elintarvikkeet saapuvat yhdistyksiin,
on vastaanottajien ja jakelusta huolehtivien
oltava hyvin tarkkana heti alusta alkaen, niin
kaikki sujuu oikeaoppisesti ohjeiden mukaan.

Hakuopas löytyy Maa- ja Metsätalousministeriön sivuilta www.mmm.fi/interventio/
ruoka-apu.
Ritva Valli
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Kaupunkivierailut

Työllisyyden hoito ja
elinkeinojen kehittäminen Virroilla

T

VY ry:n väki kävi maanantaina 7.11.
tutustumassa työllisyyden hoitoon
Pirkanmaalaisessa Virtain kaupungissa. Kymmenen henkilön joukkueessa oli mukana yhteistoimintajärjestömme puheenjohtajat, järjestösihteeri, kaksi hallituksen varsinaista jäsentä sekä viisi henkilöä Pirkanmaan yhdistyksistä. TVY ry:n oli Virroille
kutsunut kansanedustaja Jaana Ylä-Mononen. Saimme todella tiiviin paketin Virrat sopimuksesta, voisi kaiketi sanoa Yhteiskuntasopimus- kumppanuuden hengessä. Tutustuimme päivän aluksi Karhun Askel -nimiseen naisten työpajaan. Työpajan toimintaperiaatteita esitteli meille työnsuunnittelija
Riitta Perämäki. Pajalla oli käyntihetkellämme töissä kuusi henkilöä. Erilaisia työpajoja Virroille oli perustettu kaikkiaan neljä, tekstiili-, puu-, muovi- ja mikropajat Karhun Askel -projektin alle. Sieltä siirryimme
kaupungintalolle, jossa Virtain kaupungin
hallintopäällikkö Tuomo Sirnelä esitteli
meille Virrat –sopimusta. Sen jälkeen työvoimatoimistossa toimistonjohtaja Olli Vihanta
esitteli Virtain työvoimatoimiston kehittämää
työnhakija-asiakkaiden palvelumallia ”Työn
portaat”. Työvoimaviranomaisten lähtökohtana toiminnassa on mahdollisimman nopea
työllistyminen ja aito mahdollisuuksien etsi-

minen asiakkaille. Ihmisarvon kunnioittaminen ja asiakkaan omat toiveet ovat etusijalla. Tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitsisi
muuttaa pois kotiseudultaan työn perässä.
Virrat -sopimuksessa on tavoitteet työttömyyden alentamisesta kunkin vuoden aikana sekä uusien yritysten ja työpaikkojen määristä. Sopimukseen on kirjattuna viisi painopistealuetta.
1) Työvoiman saatavuuden parantaminen
paikallisesti
2) Yhteistyön tiivistäminen
3) Rakenteellisen työvoiman alentaminen ja
syrjäytymisen torjunta
4) Ikääntyneiden työhakijoiden ja työntekijöiden mahdollisuuksien edistäminen työmarkkinoilla
5) Yrittäjyyden lisääminen ja itsensä työllistäminen
Sopimukseen on kirjattu myös kuinka paljon kukin rahoittajataho sitoutuu varaamaan
rahaa eri toimenpiteisiin. Työttömien yhdistyksen toimitiloissa toiminnanohjaaja Arja
Mykkänen esitteli yhdistyksen osuutta
kumppanuustoiminnassa. Käynti herätti paljon mietteitä porukassamme ja totesimme
yhteen ääneen, että mikäli työtä tehtäisiin

kaikkialla näin, niin työvoimaviranomaisia ei
moitittaisi. Vaikeasti työllistettäviä Virroilla
on 390, joista pitkäaikaistyöttömiä 122. Toiminta on asiakasläheistä, kokonaisvaltaista
ihmiskäsitystä tukevaa, tehokasta ja inhimillistä. Kiitos teille kaikille, jotka olitte kertomassa omasta osuudestanne kaupunkinne
kehittämisessä inhimillisemmäksi. Koska aika oli rajallinen, emme pystyneet tutustumaan
Virtain muihin nähtävyyksiin. Tiedämme
kuitenkin, että Virroilla on luonnonkauniit
maisemat.

Käytiin m
yös
myös
Lappeenrannassa
Kävimme syyskuussa vierailulla myös kansanedustaja Anneli Kiljusen vieraana Lappeenrannassa. Vierailulla olivat mukana
järjestömme puheenjohtajat ja KaakkoisSuomen alueen kaikki hallituksen jäsenet
sekä alueen yhdistysten edustajia. Tapasimme kaupungin lakimiehen Päivi Savilammen ja työvoimapalvelukeskuksen Esko Ollin. He kertoivat meille, miten työllisyyttä
hoidetaan Lappeenrannassa. Tärkein ja päällimmäinen asia oli työllistämisen kohderyhmä. Lappeenrannassa työllistämisen kohderyhmänä ovat työmarkkinatukea saavat henkilöt, jotka saavat myös toimeentulotukea.
Kaupungin palkkalistoilla on kaikkiaan 3800
henkilöä ja heistä työllistettyjä on kerrallaan
400-500. Pitkäaikaistyöttömiä koko seutukunnan alueella on 5800 ja heistä Lappeenrannan alueella 1600. Määrät ovat todella
suuria. Toimeentulotukimenot olivat tehokkaan työvoimapolitiikan vuoksi alentuneet
kaupungissa 2,5 miljoonasta miljoonaan
euroon, muista säästöistä puhumattakaan.
Tutustuimme lisäksi projektiin, jonka kohderyhmänä ovat päihdekuntoutujat. Päihdekuntoutujat korjaavat projektissa kaupungin
vanhoja puutaloja päihdekuntoutujien asunnoiksi. Verrattuna Virtain sopimukseen Lappeenrannan malli on lähempänä tulevia
työvoimapalvelulain ja työmarkkinatukilain
muutoksia. Kiitos Lappeenrantaan isännille.
Käyntejä muisteli Lea
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Työttömien yhdistykset ja
sähköromun vastaanotto ja käsittely

H

uh, huh hieman on paine laskenut
aivokopassa, kun syksyn pimenevät
illat tuovat talvea kaamoksen keskelle. Kesä meni kolisten niin kuin laulussa
mukavasti kerrotaan. SER – asioissa riitti ja
riittää edelleenkin kädenvääntöä vaikka muille jakaa.
Asetus astui virallisesti voimaan 13.8.
2005, jolloin ELKER Oy aloitti keräystoiminnan ainoana rekisteröityneenä toimijana.
SER -tuottajayhteisö (SERTY) sen sijaan
laittoi rattaat pyörimään jo elokuun alusta,
vaikka ei ollutkaan saanut toiminnalleen virallista rekisteröintiä, vaan toimi näihin päiviin asti suullisella sopimuksella. Kumma juttu, että sellainen sallitaan, vaikka yhdistyksen hakemus oli vajavaisilla tiedoilla laadittu ja puutteet verkostossa ja sen toiminnassa
melkoiset.
Koko kesä kului monella taholla “lobbaamiseen”. Kerroimme kolmannen sektorin
toimijoiden ammattitaidosta ja vankasta kokemuksesta luotettavana alan toimijana. Elker Oy otti sanoman vakavasti ja aloitti yhteistyön kanssamme laajalla rintamalla. SERTY sen sijaan ilmoitti jo keväällä toiminnan-

johtaja Timo Valkosen suulla, ettei heitä
kiinnosta työllistäminen, vaan edullisuutta
edustavat toimijat. He tekevät bisnestä eivätkä sosiaalitoimintaa.
Uudelleenkäytön puuttumisesta huolimatta SERTY hyväksyttiin Pirkanmaan ympäristökeskuksen rekisteriin. Kummallista laintulkintaa viranomaiselta.
Homma jatkuu ja asialle on valjastettu
suuremmat ja voimakkaammat tahot. Tietämäni mukaan asetusta ollaan ottamassa auki
ja siihen tullaan toivottavasti lisäämään uudelleenkäytön kohtaan numeraalinen velvoite, joka takaa sen, etteivät ehjät ja korjauskelpoiset koneet mene murskattavaksi, vaan
palaavat hyötykäyttöön.
Kuluneen vuoden aikana on lähetetty tuhansia sähköposteja ja kirjeitä päättäjille ja
virkamiehille. On myös käyty puhumassa
erilaisissa tilaisuuksissa, joissa on ollut valtiovallan edustajia läsnä. Työministeri ja
Eduskunnan ympäristövaliokunta ovat ottaneet asiaan kantaa. Myös työministeriön virkamiehet ovat olleet tukemassa meidän näkemyksiämme.
Osa toimijoistamme on mukana verkos-

tossa, mutta pääosin homma ei toimi niin
kuin sen pitäisi. Asetuksen mukaan tavaralla, joka otetaan vastaan uudelleenkäytettäväksi, pitää olla asiakkaan suositus. Mikäli
tavara tulee ns. ulkopuolisesta vastaanottopisteestä, ei uudelleenkäyttö ole mahdollista
ja hyväkin laite menee purettavaksi. Toki
olemme saaneet tavaraa suoraan kierrätyskeskuksiin ja sitä kautta eteenpäin myytäväksi, mutta määrä on melkoisesti laskenut.
Hölmöläisten hommaa koko touhu. Suuntaus Euroopassa on päinvastaista. Siellä ymmärretään raaka-aineiden rajallisuus ja luonnon vaaliminen paljon paremmin kuin meillä. Euroopassa on paljon sosiaalisia yrityksiä ja vastaavia yhteisöjä, jotka toimivat yhteiskunnan tukemina verkostoina käytetyn
tavaran vastaanotossa, käsittelyssä, korjaamisessa ja jälleenmyynnissä.
Toivotaan, että järki voittaa tässäkin
maassa.

Pentti Kallio
Kaarinan Työttömät ry,
Ekokaarina ry ja Seky ry

Voimavaraistamisviikot 2006
yhdistysten toiminnan vetäjille
T VY rryy :ssä tullaan vv.. 2006 panos
panostt amaan työttömien yhdis
tys
etäjien
yhdistys
tystten vvetäjien
jaksamiseen yhdis
tyksissä ttehtävässä
ehtävässä
yhdistyksissä
työssä.
On tärkeää, että henkilöt, jotka yhdistyksissä tekevät työtä joko palkattuina tai vapaaehtoisina, jaksaisivat sekä henkisesti että fyysisesti.
Voimavara on tekijä, joka kantaa ja pitää
henkilöillä vireyttä yllä, koska työttömien
parissa tehtävä työ ei ole suinkaan helppoa.
Usein on niin, että työntekijä ei omassa
yhdistyksessään pysty tuttujen joukossa tunnustamaan ja tiedostamaan omaa väsymystään tai ei saa siihen apua.
Jo yhden viikon aikana vieraassa ympäristössä uusien ihmisten kanssa työntekijä saa
lisää voimia yhdessäolon, uusien kokemusten ja vuorovaikutuksen avulla.
TVY ry järjestää vuoden 2006 aikana
yhteistyössä Solaris-lomat ry:n ja Perhelomat
ry:n kanssa kaksi (2) voimavaraviikkoa, jotka ovat tarkoitettu työttömien yhdistysten
toiminnan vetämisestä vastaaville henkilöille.
KARENSSISANOMAT 2/2005

Viikon aikana käydään läpi omaa jaksamista sekä ryhmässä, että haluttaessa myös
yksilöinä.
Kartoitetaan voimia vieviä tekijöitä ja
vastapainoksi etsitään jaksamista lisääviä
keinoja.
Tärkeää on, että kaikilla viikkoon osallistuneilla on hyvä ja rentoutunut olo kotiin
lähtiessä.

Yhdistysten hallituksille:
Jos palkattu toiminnan vetäjä lähtee voimavaraistamisviikolle, yhdistystä suositellaan
maksamaan mahdollinen osallistumismaksu
sekä matkat.
Viikko sisällytetään työaikaan, eli lomaviikkoa ei työntekijän tarvitse tähän käyttää.
Valituilta henkilöiltä edellytetään osallistumista viikon ohjelmaan.
Ritva Valli

Solaris-lomat
05.-10.06.2006 Kylpylähotelli Summassaari. Haku 05.04.2006 mennessä.
11.-16.09.2006 Kylpylähotelli Summassaari. Jatkoviikko (kutsu v. 2005 osallistuneille).
Omavastuu 40 • + matkat.

Per
helomat rryy
erhelomat
02.-07.05.2006 Lomakeskus Huhmari. Haku 10.03.2006 mennessä.
02.-07.10.2006 Lomakeskus Huhmari. Jatkoviikko (kutsu v. 2005 osallistuneille).
Ei omavastuuta, matkat kustannettava.
Kaikki hakemukset osoitteella: TVY ry, Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki.
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Ihmisoikeuspäivät 2005
Työttömien 1
2. vvalt
alt
ak
unnalliset Ihmis12.
altak
akunnalliset
euspäivät järjes
eiseen
oikeuspäivät
järjesttettiin perint
perinteiseen
oik
t apaan Seurak
unt
aopis
Seurakunt
untaopis
aopistt olla Jär
Järvvenpäässä 2
4.-26.
10.2005
24.-26.
4.-26.1

P

äivät alkoivat komeasti mustalaismusiikilla, jota esittivät Pertti Palm
ja Tummat tunteet.
TVY ry:n puheenjohtajan Lea Karjalaisen
avauspuheen jälkeen tervehdyksen päiville
esitti Tasavallan Presidentti sähkeen muodossa, kirkon tervehdyksen toi pastori Ilkka
Sipiläinen ja seurakuntaopiston tervehdyksen johtaja Ari Muttonen.
Avajaisissa vieraana oli professori VeliMatti Ritakallio Turun yliopistosta.
Ritakallio paneutui alustuksessaan aiheeseen ”Tulonsiirrot – Köyhyys - Työttömät”
Tiistai-aamuna ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja kävi läpi aihetta ”Globalisaatio
ja työllisyys”
Päivät vietiin läpi kanavatyöskentelyllä ja
päätöspäivänä tuloksia olivat kommentoimassa hallitusneuvos Päivi Kerminen työministeriöstä ( työministerillä oli este saapua
paikalle) sekä kansanedustajat Valto Koski
sd, Marjaana Koskinen sd, Antti Kaikkonen kesk., Raija Vahasalo kok., Erkki Virtanen vas. ja Toimi Kankaanniemi kd.
Paneelikeskustelun aikana Koski esitti,
että järjestetään tapahtuma, jossa käydään
läpi, mitä tuloksien perusteella on saatu aikaan. Osanottajat ottivat esityksen positiivisesti vastaan.
Ensimmäisen kerran päivien yhteydessä
järjestettiin maanantai-illalla työttömien karaokemestaruuskilpailu.
Kovatasoisia kilpailijoita oli yhteensä 15
eri työttömien yhdistyksistä.
Voittopytyn vei Tuula Liimatainen Viitasaarelle, toiseksi nousi Pentti Kallio Kaarinasta ja kolmannen palkinnon nappasi Anne
Laitinen Siilinjärveltä.
Tuomareina toimivat eduskunnan karaokekerhon puheenjohtaja Minna Sirnö ja jäsen Mikko Immonen, KDY:n edustajana Ilkka Sipiläinen ja seurakuntaopiston edustajana Sami Karppanen.
Toinen ilta kului perinteisesti yhteisen
seurustelun ja About For Gentlemen -orkesterin tahdittaman tanssin merkeissä.
Päiville osallistui yhteensä n. 200 työttömien yhdistysten, seurakuntien ja yhteistyökumppaneiden edustajia.
Yhteisenä kommenttina osallistujilta tuli
tyytyväistä palautetta päivien onnistumisesta.
Ritva Valli
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KANAVA 1.
Mistä vastavoimia?

KANAVA 2.

1. RIITTÄVÄ PERUSTULO

Miinukset.

- mahdollistaa yhteiskuntaan osallistumisen
) aktivoi
- estää harmaata taloutta

2. POLITIIKKAAN OSALLISTUMINEN
- työttömyyttä käsiteltävä poliittisena kysymyksenä,
ei pelkkää hallinnointia ja kontrollia
- mennään oma-aloitteisesti mukaan poliittiseen
päätöksentekoon paikallisella ja kansallisella
tasolla
- äänestetään ja tarvittaessa vaihdetaan päättäjät

3. TUKI TOIMINNALLE
- työttömien toiminnalle perusedellytykset kuntoon
(mm. tietotekniikka)
- päätösvalmistelun läpinäkyvyys
- vuoropuhelu päätöksentekijöiden ja
työttömien välillä
- tukea myös kunnanpalveluihin: mm. kirjasto,
sosiaalitoimi ja terveystoimi

4. POHJOISMAISET
HYVINVOINTIOIKEUDET
SÄILYTETTÄVÄ JA TOTEUTETTAVA
-

perusoikeudet
oikeus työhön
mitä peruslaki velvoittaa?
sosiaaliset perusoikeudet ensisijaiseksi

TYÖTTÖMYYDESTÄ ELÄKKEELLE

z Työhistorian puuttuminen tai riittämättömyys,
sekä eriarvoisuus työeläkekertymissä.
z KELA:n lääkäreiden liian suuri valta. Viranomaisten
asiantuntemattomuus, kokemattomuus ja
välinpitämättömyys.
z Eläkepäätösten liian pitkät käsittelyajat mm.
työkyvyttömyyseläkkeet.
z Sosiaalinen, henkinen ja fyysinen rapautuminen
sekä työttömän terveyden hoidon puute.
z Korkea verotus.

Ratkaisuja.
z Työeläkekertymien tasapuolisuus / kansalaispalkka.
z Eläkkeiden käsittelyaika max. kolme kuukautta.
z Työttömille tukihenkilön käyttö mahdolliseksi
joka vaiheessa.
z Työttömyyseläkeverotusta alennettava.

Plussat.
z
z
z
z
z

Säännöllinen pieni kuukausitulo.
Henkisen olemuksen muuttuminen.
Pois byrokratian rattaista.
Mahdollisuus uuteen elämään.
Mahdollisuus lisäansioon ja eläkeläisalennuksiin.

KUNNIAVELAN MAKSAMINEN
LAMAN JA TYÖTTÖMYYDEN UHREILLE.

5. LISÄÄ TYÖPAIKKOJA
- oikeata työtä riittävällä palkalla
- työntarjonta heikkoa, investointeja kotimaahan
- valtion tukitoiminnat kriteerinä tulisi
olla työllistäminen
- lisää koulutusta ammattitaitoa kohottavaan
avoimiin työpaikkoihin kohdistuviin tehtäviin,
täsmäkoulutus!
- yrityksille yhteiskunnallista vastuuta
myös työllistämiseen

KANAVA 3.
TEHDÄÄNKÖ PITKÄAIKAISTYÖTTÖMISTÄ HUUTOLAISIA?
1. Mikä on työnhakijan asema?
- Kenen armoilla työnhakija on?
- Minkälaiset oikeudet / velvollisuudet on a) työnhakijalla, b) työvoimaviranomaisilla
- Valitustie / -aika. Onko työttömällä tiedossa
valitusoikeutensa?
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2. Paikkakuntakohtainen vaihtelu työttömän
kohtelussa
- Työvoimavirkailijan käyttäytyminen on kirjavaa eri
puolilla Suomea. Onko heillä rajaton valta
suhteessa työnhakijoihin?
3. Etuusjärjestelmän sekavuus lisääntyy
- toimeentulotuki, työharjoittelu, kuntouttava
työtoiminta, tukityö, yhdistelmätuki… mitä vielä?
- kuntien ja kaupunkien tukityöpaikat ”kierrätystä”, miksi
tällainen hyväksikäyttö sallitaan? (työllistämispakko)
4. Aktiivinen sosiaalipolitiikka
- työttömien oikeuksien puolustaminen,
neuvontapalvelu
- ”OMATOIMISUUSAVUSTAJA” työttömän ja
työvoimaviranomaisen linkiksi
- 6 kk:n työssäoloehto
- etuuskäsittely
- onko hyvinvointivaltion tunnusmerkki leipäjonot?
- miten etsivä sosiaali- /diakoniatyö hoidetaan?
5. Isojen yritysten optioille veroprosentiksi 98!

KARENSSISANOMAT 2/2005

KANAVA 4.
KUNNAT JA KOLMAS SEKTORI
– PITKÄAIKAISTYÖTÖMIEN TYÖLLISTÄMINEN
KOLMANNELLE SEKTORILLE SÄLYTETÄÄN YHÄ ENEMMÄN TEHTAVIÄ USEIN ILMAN
KUSTANNUSVASTUUTA
KENELLE KUULUU VASTUU TYÖLLISTÄMISESTÄ?
- EU, VALTIO, KUNTA, KOLMAS SEKTORI ??
UHAT
- Tuleeko 5kk työllistämisjakso automaatioksi
kunnissa
- Viranomaisten aika rajallinen jo nyt (toteutuuko
oikeudenmukaisuus)
- Aktivointipaikkojen ja vastuuhenkilöiden puute
- Työmarkkinauudistus on uhka niille,
jotka putoavat tuelta
- Kenelle kuuluu vastuu työn valvonnasta
- Puutteellinen tieto uusista laeista ja velvoitteista
- Rahan puute kunnissa
- Työntekijöiden työssä jaksaminen
- Työntekijöiden tieto-taito riittämätön

MAHDOLLISUUDET

-

Mahdollisuus esim. vanhuspalvelujen lisäämiseen
III- sektorin työn arvostus nousee
Vapaaehtoistyö hyväksytään aktiivitoimenpiteeksi
Yhdistyksillä mahdollisuus työvoiman ”vuokraukseen”
Mahdollisuus saada ehkä ”OIKEAA TYÖTÄ”

PÄÄTTÄJILLE:
1.TYÖNOHJAAJIA JA SUUNNITTELIJOITA
YHDISTYKSIIN
2.YHDISTYSTEN TOIMINNAN
RAHOITUS TURVATTAVA
3.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN
RAHOITUSTA YHDISTYKSILLE
(Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus- ja
harrastustoiminnan rahoittamiseen)

- Kuntien kanssa yhteistyösopimusten
tekeminen helpottuu
- Kuntien työllistämismahdollisuudet paranevat

KANAVA 5.
Kanavan kysymykset ja ehdotukset hallintoneuvos
Päivi Kermiselle Työministeriöön:
Maahanmuuttajien työllistymisen helpottaminen
1. Asiamiesverkoston luominen helpottamaan maahanmuuttajien arkea
Sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi on luotava asiamiesverkosto/valmentajaverkosto, jossa palkataan
työministeriön tai mahdollisesti useamman ministeriön varoilla asiamiespareja työttömien yhdistyksiin sekä
muihin järjestöihin, joilla on paras asiantuntemus työttömyyden ongelmista. Asiamiehen työnkuvaan kuuluu
työvalmennus, maahanmuuttaja-asiantuntijana sekä työttömyysasiantuntijana toimiminen.
Asiamiehen työhön on saatava pitkäjänteisyyttä. Viisivuotiskausi on parempi vaihtoehto vuosittaisten
projektien sijaan, näin asiamies saa riittävän pitkän ajan asian todelliseen paneutumiseen.
2. Oleskeluluvan saantia nopeutettava
Oleskeluluvan saanti kestää nykyisin kahdesta kolmeen vuoteen. Käsittelyn aikana maahanmuuttajilla pitää
olla mahdollisuus tehdä töitä. Oleskeluluvan saamisen nopeuttaminen vähentää harmaata taloutta.
3. Työvoimakoulutuksen hyödyllisyys maahanmuuttajalle
Työvoimakoulutus on suunniteltava niin, että se vastaa työmarkkinoiden kysyntää ja siinä on huomioitava
koulutukseen osallistuvien taustat ja asiantuntemus. Näin toimien työvoimakoulutus johtaa aitoon
työllistymiseen.
4. Haluammeko rakentaa Suomeen Rinkebyitä ja keskittää maahanmuuttajat asumaan omille asuinalueilleen?
Suomessa ei saa keskittää maahanmuuttajia asumaan omille asuinalueilleen. Suomen valtion on tuettava
valtaväestön ja maahanmuuttajien sekoittumista keskenään, joka johtaa siihen, että maahanmuuttajat
omaksuvat paremmin kielen sekä sopeutuvat yhteiskuntaan paremmin ja synnyttävät aivan uudenlaista
kulttuuria.

KARENSSISANOMAT 2/2005
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KANAVA 6.1.
ANTAKAA MEILLEKIN
MAHDOLLISUUS

T VY rryy:n jäsen
yhdistyst
en työnt
ekijäselvitys
jäsenyhdistyst
yhdistysten
työntekijäselvitys
Työttömät itse aktiivisesti muk
ana työllisyystalk
oissa
mukana
työllisyystalkoissa
TVY ry on loppukesän 2005 aikana tehnyt selvityksen jäsenyhdistystensä työntekijöiden ja yhdistyksissä työhallinnon eri toimenpiteissä olevien määrästä vuonna 2004. Selvitystä varten tehtiin kysely kaikkiin 171 jäsenyhdistykseen, joista 153 vastasi kyselyyn.
Vastausprosentti oli siis 89,5. Alla yhteenveto tästä selvityksestä.

TULLA KUULLUIKSI!

” Kuunnella”
korva

Työllistetyt 2004
Toimenpide
henkilöä
Yhdistelmätuki
2380
Työelämävalmennus
405
Työharjoittelu työmarkkinatuella
397
Työkokeilu
175
Kuntouttava työtoiminta
141
Opiskelun työharjoittelu
140
Työllistämistuki
117
Yhdyskuntapalvelu
101
2. vuoden yhdistelmätuki
98
Omatoimisuusavustus
95
Yhdistyksen oma varainhankinta
93
TE-keskuksen projektituki
55
Vammaislain mukainen tuki
29
RAY:n tuki
16
Alle 25-vuotiaan yhdistelmätuki
12
Muut
22
Yhteensä
4276

silmä
jakamaton
huomio
sydän

Vapaaehtoistyöntekijät

%
55,7
9,5
9,3
4,1
3,3
3,3
2,7
2,4
2,3
2,2
2,2
1,3
0,7
0,4
0,3
0,5

773

KANAVA 6. 2.
ARJEN TEOLOGIAA.
Vetäjinä olivat Katri Valve ja Raija Korhonen.
Ryhmä oli 12 hengen suuruinen. Erilasten tehtävien kautta käsiteltiin omia tuntemuksia arjesta ja pyhästä. Ryhmässä sai
kukin vuorollaan tuoda esille tuntemuksiaan ja mielipiteitään.
Keskeisiksi teemoiksi muodostuivat luottamus ja hyväksytyksi tuleminen ryhmässä. Kahtena päivänä ryhmäläiset
tutustuivat toisiinsa, toistensa tuntemuksiin ja mielipiteisiin.
Ryhmäläiset jäivät kaipaamaan ryhmätyöskentelyn tuomaa ystävyyttä ja lämmintä keskinäistä vuorovaikutusta.
Hämmästyttävää, kuinka nopeasti toisilleen vieraat ihmiset löytävät yhteisen kielen ja kykenevät jakamaan vaikeitakin
asioita.
Yhdessä todettiin jaksamisen kannalta erittäin tärkeäksi tilaisuudet, joissa voisi luottamuksellisessa ilmapiirissä kertoa
omista tuntemuksista muille henkilöille. Arjen teologia -ryhmä toivookin selvitettäväksi, mitä mahdollisuuksia on lisätä
ev.lut. kirkon ja työttömien yhdistysten yhteistyötä päämääränä työttömien yhdistyksissä toimivien jaksamisen
vahvistaminen työnohjauksen tai sielunhoidon kautta.
Toiminta voisi olla juuri arjen teologia -ryhmän kaltainen toiminta yhdessä oman kirkon kanssa. Olisiko TVY:n johdon
mahdollista kartoittaa yhteistyömahdollisuudet.

KANAVA 6.3.
MURINAA, MARINAA- PURINAA, PÄRINÄÄ – keskustelukanava
Vetäjät: Marja-Liisa Liimatta ja Risto Määttänen

TYÖTTÖMYYSMINISTERI
miksi ?

Työttömien asiat etenevät hitaasti

mitä ?

Keskittyy kaikkiin työttömyyteen liittyviin asioihin

tavoite :

Marginaalista keskiöön

pätevyys:

Kokemus pitkäaikaistyöttömyydestä
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KANAVA 6.4.
TOIMIJOIDEN TYÖNOHJAUS JA SEN MERKITYS
Ryhmän vetäjä: Lea Vallius
Asiantuntija: Hilkka Mäkelä
Jälleen kerran vaadimme, että yhdistyksien rahoitus omatoimisuusavustuksen muodossa, tulee saada kuntoon,
se pitää saada riittäväksi turvaamaan toiminnanohjaajan työn kokoaikaisuus, saada turvattua työssä jaksaminen
työnohjauksen muodossa ja sille pitää saada jatkuvuutta.
Toivotaan eri Te-keskus alueiden rahoituskäytäntöjen yhdenmukaistamista Suomen maassa.
Tämä rahoitus luo perustan yhdistyksen toiminnalle ja antoisimmillaan se luo hyvän yhteistyön yhdistyksen hallituksen
ja toiminnanohjaajan välille.
Rahoituksen jatkuvuus luo varmuutta työntekijälle, joka taas vaikuttaa työn tulokseen ja siten vaikuttaa yhdistyksen
jäsenistön arkeen myönteisesti.
Rahoituksen riittävyys täysiaikaiseen työhön ja työn jatkuvuus vaikuttavat työntekijän työssä jaksamiseen. Työssä
jaksamisen edellytyksiä ovat omaharkintainen päätäntävalta tietyn osin rahoituksen suhteen, rahoituksen tulisi riittää
työntekijän koulutukseen ja tietojen päivitykseen ja kunnollisten työvälineiden hankintaan.
Toiminnanohjaajalta vaaditaan tänä päivänä niin laaja-alaista osaamista, mm.
- toiminnan monimuotoista suunnittelua ja kehittämistä
- taitoja työnantajana toimimisessa
- yhdistyksen toimisto ja talousasioiden hallintaa
- rahoituksien ja avustuksien hakemista eri tahoilta
- verkostojen luomista ja ylläpitoa
- edustamista ja tiedottamista yhdistyksen toiminnasta
- työntekijöiden ja jäsenistön kohtaamista ja tukemista
- yhdistyksen erilaisten töiden hallintaa
- työntekijän työhön opastamista
- pitää omata hyvät
TTyöttömien
yöttömien loma
viik
ot 2006
lomaviik
viiko
ihmissuhdetaidot ihmisten
kohtaamisessa
- olla terapeuttina, kuuntelijana,
opastajana ja neuvonantajana

TVY ry:n kautta haettavat lomat

Tätä kaikkea vaaditaan, mutta millä
koulutuksella ja millä palkalla luulette
tämän yhtälön toteutuvan yhdistyksissä.
EI MISSÄÄN MUUSSA
TYÖYHTEISÖSSÄ TEHDÄ
TÄLLAISEN PAINEEN ALLA TYÖTÄ
ILMAN ASIANMUKAISTA
TYÖNOHJAUSTA.

SOLARIS-L
OMA
T
SOLARIS-LOMA
OMAT

Teema ”Terveenä työttömyydestä”
- 12.-17.06.2006 Hotelli Kajaani. Omavastuu 40 • + matkat.
Haku 11.04.2006 mennessä.
- 05.-10.11.2006 Kylpylähotelli Rauhalahti. Omavastuu 40 • + matkat.
Haku 08.09.2006 mennessä.
Lomaviikko sisältää majoituksen, puolihoidon (aamiainen + 1 ruokailu) ja ohjelman.

PERHEL
OMA
T
PERHELOMA
OMAT
Vertaisviikot työttömille
- 06.-11.02.2006 Lomakeskus Huhmari.
Haku 05.12.2005 mennessä. Huom. hakuaika.
- 27.11.-02.12.2006 Lomakeskus Huhmari.
Haku 26.09.2006 mennessä.
Perhelomien lomissa ei omavastuuta. Matkat kustannettava itse.
Lomaviikko sisältää majoituksen, täysihoidon (aamiainen + 2 ruokailua) ja ohjelman.
Lomahakemukset lomajärjestöjen omilla hakulomakkeilla lähetetään osoitteella:
TVY ry , Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki.
Lomille valitaan työttömänä olevia henkilöitä/perheitä sosiaalisin perustein.
Hakemuksen mukaan liitettävä tosite tuloista!
Etusijalla ovat sellaiset henkilöt, jotka eivät ole aikaisemmin saaneet lomatukea miltään järjestöltä.
Kahtena vuonna peräkkäin ei voi saada lomatukea.
LOMAJÄRJESTÖT SUORITTAVAT LOPULLISEN VALINNAN.
TVY ry:stä on lomaviikoilla oma vetäjä mukana.
Ritva Valli
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Maahanmuuttajat – kotoutumisen haasteet ja työllisyys
Työttömien 12. valtakunnalliset ihmisoikeuspäivät 24.-26.10.2005
Kanavan tavoitteet
z
z
z
z

Mikä on esteenä maahanmuuttajien työllistämisessä?
Työllistymisen keinot ja ratkaisut
Työllistymisen hyödyt
Maahanmuuttajien työllistymisen helpottaminen

Kanavan ratkaisuja ja keinoja maahanmuuttajien työllistymiseen
z Asuinpaikan kielen ja kulttuurin opiskelun on oltava riittävän kattavaa (vähimmillään 1 vuosi) ja kielikoulutuksen on
oltava atkuvaa. Kielikoulutukseen on sisällytettävä tutkinto.
z Uskonnonvapautta ja tietoa eri uskonnoista pitää lisätä sekä edistää uskontojen tasavertaisuutta.
z Ei keskitetä samankielisiä ja samoja ongelmia tietyille asumaalueille ja työpaikoille,
jotta integroituminen olisi helpompaa.
z Väliaikaisen työluvan myöntäminen maahanmuuttajalle, työlupien saamista on nopeutettava!
z Virkamiesten on kyettävä muuttamaan asennettaan.
z Yhteiskuntatietouden lisääminen maahanmuuttajille, tiedottamisen lisääminen.
z Maahanmuuttajien vertaistuen käyttämisen lisääminen
z Maallikkoasiamiehiä myös maahanmuuttajien tarpeisiin
z Työkirja maahanmuuttajille.

Kanavan ehdotukset
Maahanmuuttajien työllistymisen helpottaminen
z Asiamiesverkoston luominen helpottamaan maahanmuuttajien arkea
Sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi on luotava asiamiesverkosto/valmentajaverkosto, jossa palkataan työministeriön
tai mahdollisesti useamman ministeriön varoilla asiamiespareja työttömien yhdistyksiin sekä muihin järjestöihin, joilla on
paras asiantuntemus työttömyyden ongelmista. Asiamiehen työnkuvaan kuuluu työvalmennus, maahanmuuttajaasiantuntijana sekä työttömyysasiantuntijana toimiminen. Asiamiehen työhön on saatava pitkäjänteisyyttä.
Viisivuotiskausi on parempi vaihtoehto vuosittaisten projektien sijaan, näin asiamies saa riittävän pitkän ajan asian
todelliseen paneutumiseen.
z Oleskeluluvan saantia nopeutettava
Oleskeluluvan saanti kestää nykyisin kahdesta kolmeen vuoteen. Käsittelyn aikana maahanmuuttajilla pitää olla
mahdollisuus tehdä töitä. Oleskeluluvan saamisen nopeuttaminen vähentää harmaata taloutta.
z Työvoimakoulutuksen hyödyllisyys maahanmuuttajalle
Työvoimakoulutus on suunniteltava niin, että se vastaa työmarkkinoiden kysyntä ja siinä on huomioitava koulutukseen
osallistuvien taustat ja asiantuntemus. Näin toimien työvoimakoulutus johtaa aitoon työllistymiseen.
z Haluammeko rakentaa Suomeen Rinkebyitä ja keskittää maahanmuuttajat asumaan omille asuinalueilleen?
Suomessa ei saa keskittää maahanmuuttajia asumaan omille asuinalueilleen. Suomen valtion on tuettava valtaväestön
ja maahanmuuttajien sekoittumista keskenään, joka johtaa siihen, että maahanmuuttajat omaksuvat paremmin kielen
sekä sopeutuvat yhteiskuntaan paremmin ja synnyttävät aivan uudenlaista kulttuuria.

UUSI LAKI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISESTA JA
TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTOSTA : HE 166/2005
z 1.1.2006 voimaan tulevan lain tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista sekä selkiinnyttää
viranomaisten työnjakoa ja vastuita kaikilla hallinnon tasoilla.
z Lääninhallitusten tehtäväksi maahanmuuttajien kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palveluiden
suunnittelu, ohjaukseen ja valvontaan osallistuminen.
z Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tueksi ja alueellisen yhteistyön tehostamiseksi perustettaisiin maahanmuuttoasiain
toimikuntia.
z Valtion keskushallinnon tasolle asetettaisiin kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton neuvottelukunta
työministeriön yhteyteen.
z Kotouttamisohjelmaa koskevaa säännöstä ehdotetaan tarkennettavaksi sekä viranomaisten vastuiden osalta että
ohjelman sisällön osalta
z Oikeus kotoutumissuunnitelmaan voisi kestää viisi vuotta, jos se perustellusta syystä olisi tarpeen.
z Esityksen mukaan kotoutumissuunnitelma voisi sisältää myös lukio-opintoja, ammattikorkeakoulu- ja
yliopistotutkintoon johtavaa koulutusta sekä täydennyskoulutusta ja jatkokoulutusta työvoimapoliittisena koulutuksena ja
siihen rinnastettavana koulutuksena maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi.
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Ahneus köyhyys ja työttömyys
“ Viimeisellä tuomiolla sinult
a ei kysytä, mitä olet puhunut, vvaan
aan mitä olet ttehn
ehn
yt.” Näin kirjoitti kir
kk
oisä TTuomas
uomas
sinulta
ehnyt.”
kirkk
kkoisä
en.
sitten.
Kemppiläinen jo kauan sitt

I

sä Tuomas on viime aikoina tullut usein
mieleeni, kun olen kuunnellut eduskunnassa käytyä keskustelua työttömyydestä, köyhyyspaketista, varallisuusveron poistosta ja Fortumin optioista. Voi hurskauden
äärtä ja määrää!
Maan hallitus antoi ensin kaikkein rikkaimmille 70 miljoonaa euroa poistamalla
varallisuusveron. Vasta sen jälkeen hallitus
päätti antaa kuuluisan köyhyyspakettinsa,
joka koostuu toimeentulotuen asumismenojen omavastuun poistosta ja kansaneläkkeen
5 euron korotuksesta, jota eläkeläiset aiheellisesti pitävät lähinnä pilkantekona. Työttömät eivät maan hallituksen mielestä näköjään
lainkaan kuulu köyhien joukkoon, koska heille ei tästä paketista herunut edes murusia. Kuvaavaa on, että varallisuusvero poistuu heti
vuoden alussa, mutta köyhyyspaketti tulee
voimaan vasta syyskuussa.
Kyllä hallitus tietää, kuka tässä maassa
kiireimmin apua tarvitsee.
Hallituspuolueet olisivat halutessaan voineet poistaa asumismenojen omavastuun jo
aiemmin. Tein sitä koskevan lakialoitteen jo
yli kaksi vuotta sitten. Halua löytyi kuitenkin vasta varallisuusveron poiston jälkeen.
Aivan samoin vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on jatkuvasti esittänyt työmarkkinatuen korotusta, mutta se ei siis kelvannut edes
köyhyyspakettiin, vaikka jo suhteellisen pienikin korotus oli poistanut ison joukon työttömiä toimeentulotuen tarvitsijoiden joukosta. On pakko kysyä, mikä on tämä maa ja
minne menossa, jos kaikkein köyhimmille

voidaan antaa vasta sitten, kun ensin on annettu kaikkein rikkaimmille, eikä aina sittenkään. Sellaisessa maassa on helppo ymmärtää, mistä syntyy Fortumin optioina kiteytyvä
ahneus.

Mar
kkinat
Markkinat
kuulemma vvaativ
aativ
at.
aativat.
Minä en usko, että markkinat estäisivät tai
poistaisivat köyhyyden ja syrjäytymisen tai
edes merkittävästi vähentäisivät niitä.
Globalisoituvat markkinat päinvastoin lisäävät tuloeroja ja köyhdyttävät heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä niin Suomessa
kuin koko maailmassa.
Köyhyys ja sen aiheuttama syrjäytyminen
eivät ole luonnonlaki. Köyhyys syntyy ihmisten päätöksistä ja teoista. Se syntyy joidenkin halusta kahmia itselleen entistä suurempia voittoja ja osinkoja esimerkiksi tekemällä toisista ihmisistä työttömiä. Siksi uskon,
että vaikka köyhyyttä ja syrjäytymistä ei ehkä
voida kokonaan poistaa, sitä voidaan kuitenkin ihmisten päätöksin ja teoin merkittävästi estää ja vähentää.
Kyse on poliittisesta valinnasta, politiikan suunnasta. Vaihtoehdot tiivistyvät kahteen: ensimmäisen lähtökohtana on markkinaliberalismi.
Se korostaa kilpailukykyä ja “huippuosaamista” sekä veronkevennysten siunauksellisuutta. Kaikkien edellytetään tulevan toi-

Arvostusta peliin!

P

itkäaikaistyöttömän työllistäminen on
yhdistyksessämme jo vanha juttu. Yli
kymmenen vuoden historian aikana
työllistettynä on ollut satoja ihmisiä. Osalla
on ollut laman -92 jälkeinen pitkään jatkunut työttömyys, joka pyyhki monien hyvän
ammattitaidon taivaan tuuliin. Koulusta saatujen papereiden kanssa voi mennä vaikka
ulkovessaan.
Tällä hetkellä vaaditaan vähintään keskitasoa korkeampi tutkinto työpaikan saamiseksi.
Mutta mistä ammattitaito tulee? Tietääkseni työtä tekemällä! Ei paperilla ole tähänkään mennessä töitä tehty.
Miten olisi kouluttautuminen työn ohessa? Paperien ajantasalle laittaminen vaatii
työnantajalta kiinnostusta työntekijään. Löytyykö sitä? Yhteistyötä suomalainen yrittäjä harvoin jaksaa tehdä, kun on kysymyksessä pitkäaikaistyöttömään panostaminen saatikka sitten yli 40-vuotias.
Entä sosiaaliset ongelmat? Päihteet, talouKARENSSISANOMAT 2/2005

delliset ongelmat, yksinäisyys ja syrjäytetyt.
Onko kukaan heistä kiinnostunut muuten
kuin tilastojen täyttäjinä. Mihin heidän ammattitaitonsa on hävinnyt?
Ei mihinkään. Heiltä puuttuu vain päivitetyt paperit ja useilla potku persuksiin!
Syrjäytymisen sijasta käyttäisin sanaa syrjäytetty. Kukaan ei tietääkseni halua syrjäytyä ongelmiensa vuoksi jos siihen olisi ajoissa
puututtu. Yhteiskunnalla on valitettavasti taipumus myös hävetä ja nostaa käsiä pystyyn
sanoen, että ”omapahan on ongelma”. Poikkeus vahvistaa tietysti säännöt. Ne muutamat, jotka todella ajattelevat, että yhteiskunnalla on velvollisuus elättää ilman, että täytyy itse nostaa takapuoli penkistä, on tasapäistänyt kaikki samaksi kakkosluokan kansalaiseksi. Pitkällä kokemuksella voin kuitenkin sanoa, että jokainen, jolle on löytynyt
mielekästä työtä, on pitänyt siitä kynsin ja
hampain kiinni oli paperit tai ei!
Miksi tuettua työtä on vaikea ottaa vastaan? Sille ei ole annettu arvoa ja siitä ei mak-

meen omillaan ja sosiaaliturva suunnataan
vain pienelle osalle huono-osaisimmista.
Siinä järjestelmässä osakekurssit kohoavat ja voitot kasvavat, kun työntekijöitä irtisanotaan.
Toisessa vaihtoehdossa pidämme huolta
heikoimmistakin. Se tarkoittaa tukea pohjoismaiselle hyvinvointimallille, jota suomalaisten valtaenemmistö kannattaa jo nyt. Se tarkoittaa huolehtimista elämisen perusehdot
akaavasta sosiaaliturvasta sekä riittävistä,
kattavista ja korkeatasoisista julkisista palveluista, jotka rahoitetaan pääosin verotuksella. Siinä vaihtoehdossa - toivottavasti ymmärretään, että ihmisten aineellinen ja
henkinenkin hyvinvointi syntyvät työstä ja
köyhyyttä sekä syrjäytymistä torjutaan parhaiten työttömyyttä poistamalla.
Vanhasen hallitus on valitettavasti valinnut ensimmäisen vaihtoehdon.
Sanoissaan se on kyllä luvannut poistaa
työttömyyttä ja huolehtia työttömistä ja
muista heikompiosaisista. Teot vain puhuvat
toista. Ensisijaisten etuuksien, kuten työttömyysturvan matala taso tiputtaa ihmiset
toimeentulotuelle ja veronkevennykset sekä
valtion pakkolaina kunnilta romuttavat erityisesti pieni- ja keskituloisille tärkeät kunnalliset palvelut, kuten Suomen kunnissa on
juuri nyt tapahtumassa. Näin ei voi jatkua.
Oikeita tekoja tarvitaan jo ennen viimeistä
tuomiota.
Erkki Virtanen
kansanedustaja (vas)

22.7
.2005
22.7.2005
seta enempää kuin kotona olemisesta. ” Kuka
nyt pelkästä työstä iloa saa”? Vaikka sosiaaliset ongelmat vähentyisivät, arvostus ei!
Ammattitaitoakin pidetään yllä, mutta arvostus laskee. Vapaaehtoistyökin on arvostetumpaa kuin tuettu työ. Siis arvostus tulee
ilmaiseksi uhrautumalla yhteiskunnan hyväksi ja työllistettynä arvostus laskee vaikka ammattitaitoa pidetään yllä ja yritetään tulla toimeen omillaan.
Pitäisikö siis lähteä puhumaan avoimesti
enemmän tuetun työn sisällöstä ja tekemisen
mielekkyydestä ja painottaa arvostuksen puutetta yhteiskunnassa, jotta työnantajat itsenäisesti ottaisivat yhteyttä erilaisiin yhdistyksiin ja yhteisöihin, jotka työllistävät pitkäaikaistyöttömiä erilaisin yhteiskunnallisin
tukimuodoin.

Puheenjohtaja
Sinikka Kettunen
Rauman Seudun Työttömät ry
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TVY:n valtuuskunta
Social Platformissa Brysselissä
9.-13.10.2005.
Eur
oparlamentti
Europarlamentti
Maanantaina 10.10. matkaseurue vieraili Europarlamentissa, jossa kyseltiin tärkeimpiä
EU-asioita Riitta Mylleriltä sekä Esko Seppäseltä. EP Esko Seppänen riemuitsi Ranskan ja Hollannin kansanäänestystuloksesta
tyrmätä EU: n perustuslaki. Ryhmämme pistäytyi myös katsomassa tyhjää istuntosalia,
maanantaisin Europarlamentti ei kokoonnu.

Majoitus
Valtuuskunta majoittui aivan Brysselin keskustan liepeille, josta kävelymatkan päässä
olivat restauroinnin kohteena oleva Manneken Pis –patsas sekä Brysselin kuuluisin
aukio Grand-Place keskiaikaisine taloineen.
Aukion ympärillä on Ilot Sacrén alue, jolla
sijaitsevat kauppakadut, lukuisat ravintolat,
kymmenet pitsiliikkeet, kahvilat ja matkamuistomyymälät.

Seminaari
TVY ry:n valtuuskunta osallistui Brysselin
matkallaan 11.–12.10.2005 Social Platformin järjestämään seminaariin – Rakennetaan
sosiaalipolitiikka perusoikeuksille (Building
Social Policies on Fundamental Rights). TVY
on osa eurooppalaista köyhyyden vastaista
verkostoa (EAPN - European Anti Poverty
Network), sekä tietenkin jäsenenä Euroopan
työttömien verkostossa (ENU- European
network of the unemployd) nämä ovat meidän kanavamme Euroopan solidaarisuuden
rakentamisessa. Seminaarissa oli yli kaksisataa osallistujaa, jotka kaikki edustivat Social
Platformin jäsenjärjestöjä ja verkostoja, mukaan lukien tietenkin myös TVY:n seitsentoistahenkinen valtuuskunta.

”Ihmise
ta
aloon”
”Ihmisett on tuo
tuota
tavva vvaloon”
Seminaarin avausistunnon ensimmäisen puheenvuoron käytti Itävallan sosiaali- ja terveysministeri Ursula Haupner. Haupnerin
alustus sosiaalisista oikeuksista keskittyi
enemmän Itävallan malliin, mutta myös haluun yhtenäistää Eurooppalaista sosiaalisten
oikeuksien ja sosiaalisen vastuun käsitettä.
Tähän yhtyivät omissa puheenvuoroissaan
myös Odile Quintin ja Gilda Farrell. Farrell
toi alustuksessaan esiin eurooppalaista tarvetta ottaa oppia pohjoismaisesta sosiaalisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien mallista.
Farrell oli myös kovasti huolissaan Euroopassa kasvavan prekariaatin asemasta, työttömyyden sekä syrjinnän seurauksista, joita
uutisia nyt saamme jatkuvasti kuulla Rans-
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kasta ja Belgiasta. Yannis Vardakastanis,
Euroopan vammaisjärjestöjen verkoston varapuheenjohtaja muistutti meitä kansalaisjärjestön asemasta EI valtiollisena organisaationa, vaan radikaalina toimijana, joka vaikuttaa paikallisesti, kansallisesti. – Think
global, act local – ajatustaan hän selvitti vielä monien maiden edistyksellisellä lainsäädännöllä, jonka käytännön toteutumista ei
kuitenkaan valvota ja niinpä näitä lakeja ei
myöskään noudateta. Tässä on Vardakastaniksen mielestä juuri kansalaisjärjestöjen
vaikuttamisen paikka. Vardakastanis kiteytti vielä puheenvuoronsa Brechtiä siteeraten:
”Ihmiset on tuotava valoon”.
Jo avauspuheenvuorot osoittivat kuinka
lähellä Eurooppaa Suomi ongelmineen on.
Emme ole enää etäällä mannereuroopasta
oleva lintukoto, jonka hyvinvoivaa kansaa
eivät eurooppalaiset ongelmat kosketa. Elämme ja kohtaamme näitä juuri samoja ongelmia päivittäin myös Suomessa.
Seminaarityöskentelyä jatkettiin työryhmissä, joita olivat: Rekisteröimättömien
maahanmuuttajien oikeudet (Rights of the
undocumented migrants), minimitulo (Minimum income), oikeus tuettuun asumiseen
(The right to housing assistance), maahanmuuttajanaisten aseman vahvistaminen Euroopassa (Empovering migrant women living
in Europe), oikeus terveyteen ja oikeus saada terveydenhuoltoa (The right to health and
the right of access to healthcare) ja koulutus
on perusoikeus kaikille (Education-a fundamental right for everybody). Työryhmissä
vaihdettiin ajatuksia eri kansallisista näkökulmista ja ennen kaikkea järjestötoiminnan
kokemuksella. Kanavien tuloksista keskusteltiin ideakahvilassa tilaisuuden päätteeksi.
Seminaari oli antoisa. Kiitos TVY:n keskustoimiston, Kalle Kunnaksen ja Pirjo
Lehtosen järjestely- ja kielitaidon. Suomalainen osallistujajoukko sai tulkkausta omalla
äidinkielellään ja pysyi tiiviisti keskustelussa mukana. Kiitos kuuluu myös osallistujien
matkoja rahoittaneille europarlamentaarikoille.
Matkan onnistumista edesauttoi tietenkin
myös aktiivinen osallistujaporukka, joka tauoilla, ruokailuissa ja iltaisin vapaa-aikoinaan
kävi hedelmällistä keskustelua koto- Suomen
asioista. Vaihdettiin kokemuksia erilaisista
ongelmatilanteista järjestömme toiminnassa,
suunniteltiin, kaavailtiin ja ideoitiin tulevaa.
Tietenkin tutustuttiin myös Brysselin kaupunkiin.
Oman tarinansa ansainnee tilaamattomien, juomattomien ja maksamattomien
pontikoiden aiheuttama virkavallan odotus
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brysseliläisessä ravintolassa illallisen aikaan.
Poliisi ei tullut paikalle…
Think global act local – luonnollisesti!
Mutta tarvitaan myös eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen verkostoja, sosiaaliseminaarin tunnelmaa, niissä solmittavia kontakteja sekä kokemusten- ja ajatustenvaihtoa.
Matkassa mukana:
Sirpa Martins ja Mari Koistinen
Hyödyllisiä linkkejä internetissä:
http://www.socialplatform.org
- Socialplatformin osoite, jossa voi tutustua
seminaariin paremmin
http://www.eapn.org
- Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston
kotisivuilta löytyy tietoja sekä uutisia

Social Platf
orm
Platform
European Conference on ”Building Social
Policies on Fundamental Rights”
Brussels October 2005
Ja mitä se maksoi, kun budjetti oli noin
400 •/hlö
Suora lento Helsinki-Bryssel-Helsinki
veroineen ja lentokenttämaksuineen
• 305,00
Majoitus Youth Hostel Bruegelissä: neljä
yötä à 17,30 = • 69,20
Matkavakuutus • 12,17
Jaetut kotimaan matkakulut • 21,95
Siis yhteensä per nuppi • 408,32
Laski: Ritva Vaure
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Platform tarkistaa strategiansa
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T

oiminnassa lähdettiin alun alkaen kasvattamaan sosiaalisten kansalaisjärjestöjen keskinäistä solidaarisuutta.
Tässä onkin onnistuttu hyvin, varsinkin kun
ottaa huomioon kuinka erilaisia intressejä
jäsenjärjestöt edustavat; perhejärjestöistä
aina homoseksuaalisten kansainväliseen järjestöön ILGAan.

Kampanjointia ja lobbausta
Platform on onnistuneesti vienyt läpi kampanjoita, joista erityisen maininnan ansaitsevat ”Punaisen kortin kampanja” ja ”Perusoikeudet - Euroopan sydän”. Punaista korttia vilautettiin Brysselissä komissaari Padraig
Flynnille European Social Forumilla vuonna
1998 kun Komissio oli aikeissa (Englannin
ja Saksan aloitteesta) supistaa kansalaisjärjestöjen rahoitusta. TVY ry:n jäsenistä moni
varmaan muistaa, että punaisen kortin idea
alun perin lähti liikkeelle meillä Kajaanin
työttömien yhdistyksestä vuonna 1996. Toiseen kampanjaan TVY ry osallistui järjestämällä SAK:n, STTK:n ja Akavan kanssa kansallisen seminaarin Hanasaaressa.
Platformin toiminnassa pääpaino on kuitenkin ollut vaikuttamisessa suoraan EU:n

Vier
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o Seppäsen luoEsko
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yt.
päättynyt.

instituutioihin päin. Se onkin onnistunut
avaamaan monta ovea vuorovaikutukselle.
Platformin ja Komission edustajat kokoontuvat päivän kestäviin neuvotteluihin kahdesti vuodessa. Se on liittoutunut muiden sektoreiden kansalaisjärjestöjen kanssa (Civil Society Contact Group) ja EAYn eli Euroopan
ay-liikkeen kanssa voimien keskittämiseksi
yhteisissä asioissa.
Viime aikaiset takaiskut, ennen kaikkea
Lissabonin strategian tarkistukset vähemmän
sosiaaliseen suuntaan, kielivät kuitenkin siitä, että ilmasto sosiaalisille näkökohdille on
huononemassa Euroopassa. Tämä on saanut
Platformin tarkistamaan strategiansa, jotta
paremmin voitaisiin vastata tuleviin haasteisiin.

T VY rryy:stä tuttuja kysym
yksiä
kysymyksiä
Kesän aikana kerättiin ehdotuksia ja mielipiteitä toiminnasta kyselylomakkeilla. Syksyllä on kokoonnuttu pieniin ryhmiin keskustelemaan vastausten pohjalta. Strategia on
tarkoitus lyödä kiinni ennen kesää.
Tähän mennessä on noussut esille tukku
kysymyksiä, joista olemme keskustelleet
TVY ry:nkin piirissä. Onko pääpaino oltava
näyttävässä kampanjoinnissa vaiko työssä

”vallan kabineteissa”? Mitä se ”hyväjää” että
saadaan Komission teksteihin hyviä mainintoja sosiaalisissa asioissa, kun päätökset, eli
lait ja budjetit, tehdään kansallisella tasolla
ja jäsenmaitten hallitukset tulkitsevat EU:n
suuntaviivat miten tahtovat? Yksi Platformin
vaikeimmista tehtävistä tuleekin olemaan
toimintansa kytkeminen tiiviimmin kansallisella tasolla tehtävään päätöksentekoon. Se
edellyttää aktiivisempaa tiedottamista jäsentensä kansallisiin jäseniin päin, mahdollisesti
jopa kansallisten ”Platformien” perustamista maihin, joissa tällaisia ei vielä ole – ja
useimmista puuttuu.
Toinen vaikea kysymys on kuinka saada
sosiaalisissa kysymyksissä aloite omiin käsiin. Tähän asti kun on useimmiten jouduttu
vain reagoimaan niihin kysymyksiin, jotka
ovat nousseet pöydälle jonkun muun tahon,
kuten Komission tai Talous- ja sosiaalikomitean toimesta. Tulevien sosiaalisten kipupisteiden kartoittamisessa ja ennakoimisessa
Platform tarvitseekin koko eurooppalaisen
verkostonsa herkät tuntosarvet.
Kalle Kunnas
Lisää tietoja: www.socialplatform.org
www.act4europe.org
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Kuvat Varissuon aluetyöntekijä Markus Mäkipelto.

Toiminta
ympäristönä lähiö
oimintaympäristönä
Varissuo on Turun suurimpia lähiöitä, tiiviisti
rakennettu alue, jota osaksi reunustavat
metsiköt, osaksi muu asutus. Pelkästään
Varissuolla on asukkaita noin yhdeksän tuhatta. Lisäksi kävelyetäisyydellä on muun
muassa Lausteen lähiö. Alueellamme on sekä
vuokra-asuntoja että työttömiä huomattavasti enemmän kuin Turussa keskimäärin. Asukkaita, jotka eivät ole syntyperäisiä suomalaisia, on enemmän kuin missään muualla Suomessa, noin neljäsosa Varissuon väestöstä.
Lähiön ensimmäiset kerrostalot valmistuivat 1976, joten ensi vuonna täällä juhlitaan. Tosin täällä on asuttu jo ennen lähiötä.
Alueen yhdessä kulmassa on yhdeksän
omakotitontin ryhmä muistona tuosta ajasta. Itse asun näistä taloista keskimmäisessä.
Täällä on hyvä asua. Arvostettuja palveluita ovat mm. ostoskeskus, kirjasto, terveysasema, sosiaalitoimisto, kela, kirkko,
korttelipoliisi ja tiheä paikallisliikenne. Kun
Helsingin Sanomat taannoin valitsi Tampereen Hervannan Suomen parhaaksi lähiöksi,
tuli Varissuo kisassa toiseksi.

iltaan asti, avaa tarvittaessa ovia ja on muutenkin avuksi.
Työttömien aktiiveille on selvää, että työttömien yhdistysten perinteinen työ on arvokasta ja ansaitsee tukea. Tämä ei kuitenkaan
ole selvää kaikille muille ihmisille. Siksi on
mielestäni hienoa, että voimme työttömien
ohessa palvella koko lähiötä ja näin saavuttaa ympäristössä yleisen hyväksynnän. Yhteinen kokoontumispaikka luo myös edellytyksiä yhteistyölle: ruokalamme järjestää
tarjoiluja tilaisuuksiin jne.

vain sellaisen tiedon, että hänet on ammuttu,
voi työ Majanummessa olla kipeästi kaivattua normaalielämää: ”Tämä paikka paljon
hyvin. Minun ystävä, tämä Pipsa (lähin työtoveri), paljon hyvin. Päivi paljon hyvin.”
Maahanmuuttajilla on takanaan hyvinkin
traumaattisia kokemuksia, mutta he ovat
säilyttäneen työkykynsä yllättävän hyvin. Yli
kymmenen vuotta työttömyyttä ja/tai pätkätöitä näyttää lannistavan ihmisen paljon tehokkaammin kuin sellaiset sinänsä kauheat
väkivalta- ym. kokemukset, joita sota ja sor-

”Yht
einen olohuone”
Yhteinen
Laaja kansalaisliike on jo vuosia vaatinut
Varissuolle monitoimitaloa. Viime vuonna
tilantarve nousi polttavaksi ongelmaksi, sillä yhdistykset olivat menettämässä kokoontumistilojaan. Majanummen koulu tosin oli
tyhjillään, mutta sen saamiseksi yhdistysten
käyttöön tarvittiin taho, joka pystyi hallinnoimaan koko taloa. Me Varissuon Työttömät
olimme se, mitä tarvittiin.
Muutamassa huoneessa meillä on alivuokralaisia. Näitä ovat Varissuon aluetyöntekijä, kaupungin yhteisötaiteilija, ItäTurun Eläkkeensaajat ry, albaanijärjestö
Bashkimi ry ja Turun maahanmuuttajien
invalidiyhdistys ry. Lisäksi liikuntasalista ja
kahdesta kokoushuoneesta saavat muutkin
toimijat varata aikoja, joita emme itse tarvitse. Tilat, joita käyttää yhteensä nelisenkymmentä tahoa, ovat käytettävissä aamukahdeksasta iltaan puoli kymmeneen. Joukossa
on kaupungin eri hallintokuntia, puolueosastoja, maahanmuuttajayhdistyksiä, harrastusyhdistyksiä ja seurakuntia. Tärkeitä
ryhmiä muodostavat Varissuon aluetyöryhmä, yhdyskuntatyöryhmä, aluevalvonta ja
Varissuo-seura. Tilat varataan toiminnanjohtajalta. Avaimia emme luovuta kenellekään ulkopuoliselle. Neuvontamme päivystää
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Kansainvälisen käyttäjäjoukon ansiosta
Majanummessa voi nähdä vaikuttavia näkyjä kuten liikuntasalin koristettuna tuhannen
ja yhden yön satujen palatsiksi somalihäitä
varten, brasilialaista tanssia, suuren romanikuoron tai vietnamilaisia herkkuruokia.
Toimijoista monikulttuurisin on kuitenkin
Varissuon Työttömät, jonka jäsenet ja työntekijät puhuvat useita kieliä.
Maahanmuuttajanaiselle työ Majanummessa voi olla ensimmäinen kokemus työstä
kodin ulkopuolella. Jos on kotimaassaan vain
hoitanut kymmenpäistä sisarussarjaa, ehtien
ainoastaan pariksi kuukaudeksi kouluun, on
jännittävää päästä osaksi työyhteisöä: ”Minä
kotona: tämä käsi kipeä, toinen käsi kipeä,
pää kipeä, minä sohvalla. Minä täällä: minä
siivoaa, ei kipeä.”
Naiselle, joka on lapsineen onnistunut
pakenemaan Irakista, saatuaan kadonneesta
miehestään Saddam Husseinin armeijalta

to aiheuttavat. Sekasortoisten valtioiden sorrettu vähemmistö on säilyttänyt työkykynsä
paremmin ehkä siksi, että se on elänyt kauheat kokemuksensa yhdessä, kun taas Suomessa työtön jää usein ongelmineen yksin.
Toivon, että olemme pystyneet olemaan
työmarkkinoilla pehmeä ja kannustava vaihtoehto, suvaitsemaan erilaisuutta ja tarvittaessa antamaan elämän kolhimalle ihmiselle
puitteet, joissa rikkinäinen voi eheytyä ja syrjäytetty kokea tasa-arvoista ja lämmintä vuorovaikutusta.

Toiminnanohjaajasta
toiminnanjohtajaksi
Runsaassa puolessa vuodessa tilojemme
neliömäärä on kasvanut yli 1100:aan ja jäsenmäärä n. 300:aan. Työntekijämäärä on
ollut enimmillään 47. Ehkä eniten on muuttunut omatoimisuusavustuksella palkatun
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henkilön toimenkuva.
Työni alussa esim. laadin ruokalistat, opastin
vetoketjun kiinnitystä ja
maksoin jäsenen laskuja Internetissä. Tällaisista tehtävistä olen onnistunut luikertelemaan eroon. Hallinnolliset tehtävät ja erilaiset
neuvottelut vievät yhä
enemmän aikaa. Tehtäväkenttäni on laaja verrattuna Turun Seudun
Työttömien toiminnanjohtajan vastaavaan, sillä minä myös maksan
laskut ja laskutan, hoidan tiedotuksen, huolehdin hygieniapassit ja
salmonellanäytteet, laadin rahoitushakemuksia
ja talousarviot ja paljon Pihakir
pput
ori Majanummessa.
Pihakirpput
pputori
muuta.
Olen repaleisen elämäni aikana saanut aitävaikuttaneet lukuisat tahot ja ihmiset. Olen
kaan joitain sellaisiakin asioita, joista olen
hyvästä yhteistyöstä kiitollinen kaupungin
oikein ylpeä. Sellaisia ovat ainakin jälkipäättäjille, aluetyöryhmälle, viranomaistakasvuni, pro gradu -tutkielmani ja parhaat
hoille, seurakuntayhtymälle, Fortuna-prosaavutukseni taiteessa. Yhtä ylpeä olen tästä
jektille, alivuokralaisille, yhteisten tilojen
Majanummesta. Siihen ovat tietenkin myövuokraajille ja Varissuon Työttömät ry:n rivi-

jäsenille sekä mainioille työntekijöilleni, aivan erityisesti uskolliselle sihteerilleni Ismolle.

Päivi Salminen

Seurakunnan ja työttömien
yhteistyö Kurikassa

9

0-luvun alussa laman alkaessa seurakunta oli aktiivisesti kaupungin (sosiaali- ja terveyshuolto) sekä ay- liikkeiden kanssa järjestämässä erilaisia tilaisuuksia työttömille seurakunnan tai kaupungin tiloissa. Tilaisuuksissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja ruokailtiin. Yhdistyksen
perustamisen jälkeen yhteistyö on jatkunut
ja tiivistynyt. Alkuaikoina seurakunta ja työttömät pitivät yhteisen radiolähetyksen, jossa pohdittiin työttömyyteen liittyviä asioita
ja kyseltiin työttömiltä, mitä työttömyys on
tuonut tullessaan.
Tänä päivänä yhteistyö seurakunnan
kanssa jatkuu edelleen hyvin monimuotoisena, järjestetään erilaisia luontoretkiä tai
mennään uimahalliin uimaan. Uutena yhteistyömuotona on noin kerran kuukaudessa järjestetty leivonta- ja ruuanvalmistuskurssi.
Seurakunta tarjoaa osallistujille ruokatarvikepaketin, yhdistys koulutustilan ja koulutuksen. Työttömät käyvät haravoimassa joka
kevät hautausmaalla. Seurakunnalle tulevan
EU-ruokakuorman purkaminen ja varastoiminen on työttömille tuttua puuhaa. Yhdistys ei voi itse ottaa EU-ruokaa jaettavakseen,
koska sillä ei ole riittävästi tilaa ruuan varastointiin. Laavuretkillä luonnossa käydään
noin kerran kuukaudessa. Kesällä retkiä ei
KARENSSISANOMAT 2/2005

tehdä. Tänä keväänä retkeilyn loppuhuipentumana oli kanoottiretki Kyrönjoen kanjonissa. Kanoottiretki muodostui todelliseksi elämysretkeksi. Retkeilijät lähtivät Pitkämön altaan alapuolelta melomaan kanooteilla
kolmen hengen ryhmissä leirikeskusta kohti. Pirjo Sariola ja Hellanmaan pariskunta
antoivat näytteen kanootin kääntämisestä.
Kanootti kyllä kääntyi, mutta ylösalaisin ja

opettajat saivat kokea Kyrönjoen kylmän
kasteen. Seurakunnan leirikeskuksessa elämysretkeilijöitä oltiin vastassa laiturilla ja
kanootit ohjattiin rantaan. Nälkäiset melojat
saivat ruokaa. Sauna odotti myös kylpijöitään. Iltapäivän ohjelmaan kuului vielä mukavaa yhdessä oloa, jutustelua, yhteislaulua
sekä makkaran ja muurinpohjalettujen paistoa.
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Köyhimpien ostovoima
huonompi kuin laman alussa

Kai Hirvasnoro
Kansan Uutiset
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990-luvun suuri lama päättyi yli kymmenen vuotta sitten ja nyt Suomi on
rikkaampi kuin koskaan.
Paitsi, että kaikkein huono-osaisimpien
lama on jatkunut koko ajan ja jatkuu aina
vaan. Lamaa edeltäneeseen aikaan verrattuna köyhät ovat entistäkin köyhempiä. Toimeentulotuen ostovoima on nyt 30 euroa
kuukaudessa alempi kuin vuonna 1990.
Sosiaalipolitiikan professori Veli-Matti
Ritakallio Turun yliopistosta esitteli tuoreen
tutkimuksen työttömien ihmisoikeuspäivillä
Järvenpäässä.
Hän huomautti, että laman jälkeen Suomen bruttokansantuote on kasvanut yli 40
miljardia euroa. Suomi on rikkaampi kuin
koskaan, mutta köyhyys on jäänyt pysyväksi.
Köyhät ovat köyhtyneet poliittisten valintojen ja päätösten seurauksena, eivät sattumalta. Veli-Matti Ritakallio sanoi, että näin
on käynyt, koska vallitseva poliittinen johtoajatus on tehdä työnteosta kannattavaa kaikissa olosuhteissa ja pienilläkin palkkatuloilla. Tämän takia esimerkiksi pienimmän työttömyysturvan, työmarkkinatuen, indeksikorotuksia on jäädytetty monta kertaa, jotta
työttömyys ei olisi taloudellisesti kannattavaa.
Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön puheenjohtajan Lea Karjalaisen mukaan ilman indeksijäädytyksiä työmarkkinatuki olisi 31,50 euroa päivässä. Nyt
se on 23,24 euroa.
Vielä takavuosina eduskunnassa kiistettiin usein se, että köyhät olisivat köyhtyneet
absoluuttisesti, siis ihan oikeasti. Oikeisto
halusi nähdä köyhtymisen suhteellisena ilmiönä, siis niin, että köyhien tulot ovat kasvaneet vain hitaammin kuin muiden. Ritakallio iski nyt ensimmäisen kerran todelliset
luvut pöytään: Köyhillä on nyt vähemmän
rahaa kuin laman kynnyksellä.

Rikk
aat rik
astuiv
at,
Rikkaat
rikastuiv
astuivat,
köyhät köyhtyivät
Köyhien köyhtyminen on tapahtunut samaan
aikaan, kun rikkaat ovat rikastuneet ennennäkemättömällä tavalla. Kansan Uutisten
Viikkolehti kertoi noin vuosi sitten tutkimuksesta, jonka mukaan Suomen rikkaimman
kymmenyksen tulot kasvoivat vuonna 1990
- 2002 noin 44 prosenttia. Suurituloisimman
prosentin, noin 50 000 suomalaisen tulot kas-
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voivat samaan aikaan 122 prosentilla.
Alimmilla tuloilla eläviä on Ritakallion
mukaan noin 250 000. Heidän ongelmansa
on nimenomaan vähimmäisturvan tason leikkautuminen.
- Verrattuna kansantalouden kehitykseen
vastaavalla ajalla on leikkautuminen ollut
hämmästyttävää, sanoi Ritakallio.
Suomalainen toimeentulotuki on tänä
vuonna 150 euroa kuukaudessa pienempi
kuin EU:n virallinen köyhyysraja. Neljännesmiljoonan suomalaisen nostaminen edes köyhyysrajalle maksaisi suunnilleen saman verran kuin Fortumin 350 “avainhenkilön” optioiden arvoksi on laskettu, noin 450 miljoonaa euroa, Järvenpäässä laskettiin.
Yksin asuvalla toimeentulotuki on asumiskulujen jälkeen 360 euroa kuukaudessa.
Toimeentulotuki on ollut virallisen köyhyysrajan tasolla viimeksi vuonna 1996. Sen
jälkeen ero on yhtä vuotta lukuunottamatta
kasvanut jatkuvasti.
Veli-Matti Ritakallio korosti, että köyhien ihmisten lukumäärä on lievästi alentunut
vuodesta 1995. Mutta ne jotka ovat köyhiä,
ovat sitä entistä syvemmin.

Elämiseen jää
11 eur
oa päivässä
euroa
- Tyypillisellä suomalaisella köyhällä on rahaa päivittäisiin menoihinsa noin 11 euroa,
kun asumiskulut on maksettu. Tällä summalla pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkaan
samoin kuin pitkäaikaistyöttömän pitää selvitä ravintomenojen lisäksi erinäisistä hankinnoista ja maksuista sekä sosiaalisesta
osallistumisesta.
11 euron pitää riittää ruokaan, terveydenhoitoon, siisteyteen, vaatteisiin, kodin hankintoihin, viestimiin, liikkumiseen, harrastuksiin, nautintoihin, vapaa-aikaan, pääsymaksuihin, juhlapäiviin...
Ritakallio muistutti, että köyhyys käy
myös kalliiksi. Ilman lehteä ja nykyään internetiä hintaseuranta on vaikeaa. Marketteihin on vaikea päästä ilman autoa. Hamstraamiseen ei ole varaa silloin, kun jotain myydään halvalla.
- Käytännössä köyhän kohtalo on ostaa
lähikaupasta päivän tai parin tarpeeseen pienet annokset. Yksikköhinnat tulevat tällä tavoin kaikkein kalleimmiksi.
Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella tehdään viisivuosittain väestökyselyjä,

joissa sadat ihmiset ovat kertoneet, mitä köyhyys arjessa merkitsee. 40-vuotias pitkäaikaistyötön luonnehti köyhyyttä näin:
“Ei ole rahaa edes ruokaan”
Köyhyys on yksinkertaisimmillaan sitä,
ettei ole aina rahaa edes ruokaan, laskujen
erääntymisiä, huomautuksia ja sitä kautta
huomautusmaksuja, vippejä ja lainoja tuttavilta. Kun saa sitten rahaa, se onkin jo mennyt. Ja kierre jatkuu. Entäpä kun on keskittäydyttävä siihen että mistä tämän päivän
ruoan saa, et siis oikein voi kiinnostua silloin mistään muusta ja joudut pummaamaan
tuttaviltasi, jos sellaisia vielä on, kuitenkin
häpeää turhia almuja siinä uskossa, että tulevaisuudessa menee paremmin.
Normien mukaan 11 euron toimeentulotuesta puolet kuluu ruokaan. Muuhun elämiseen jää 5,5 euroa. Asumisen, siisteyden,
viestintäkulujen ja liikennemenojen jälkeen
varsinaiseen nykyaikaiseen elämään jää 2,5
euroa päivässä. Sillä vietetään vapaa-aikaa
ja juhlistetaan esimerkiksi syntymäpäiviä tai
joulua.
Veli-Matti Ritakallion mukaan sanoittajavirtuoosi Juha Vainio oli oikeassa riimitellessään, että köyhän ainut huvitus on vilkas
mielikuvitus.
Nykyisessä yhteiskunnassa on köyhän
lapsilla oltava yhtälailla kännykkä, tietokone, leffat, hampurilaiset ja OK vaatteet, kirjoitti 38-vuotias yksinhuoltajanainen.

Aik
a puuttua tulonjak
oon
Aika
tulonjakoon
Veli-Matti Ritakallion mukaan tulonjakoon
on jo aika puuttua. Viimesijaista sosiaaliturvaa on nostettava kohtuulliseksi ja niin, että
ensisijainen turva on parempi kuin viimesijainen. Samalla viimesijaisenkin on oltava
ihmisarvon turvaava.
Ritakallion ratkaisu on lopettaa vähimmäisturvan verottaminen. Esimerkiksi yksin
asuva henkilö saa pääkaupunkiseudulla työmarkkinatukea 500 euroa kuukaudessa. Verojen jälkeen käteen jää noin 400 euroa.
Vuokra on 300 euroa, johon hän saa asumistukea 240 euroa. Työmarkkinatuesta ja asumistuesta hänelle jää kuukaudessa käteen 640
euroa. Jos tuloa ei olisi verotettu, hän olisi
yltänyt lähelle EU:n virallista köyhyysrajaa,
joka on 750 euroa kuukaudessa.
Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus toimeentulotukeen.
- Pidän merkillisenä, että kunnat ensin
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verottavat työmarkkinatukea ja sitten palauttavat verottamaansa osuutta toimeentulotukena. Tästä aiheutuu turhaa hallinnointia,
joka synnyttää suuria menoja yhteiskunnalle
ja tuottaa sosiaaliturvaan tehottomuutta. Onko virallisen köyhyysrajan alapuolelle jäävien tulojen verottamisessa ylipäänsä mieltä?
Ritakallio kysyy.
Veli-Matti Ritakallio tietää, että hänen ehdotustaan tullaan arvostelemaan yksityiskohtaisen rahoitussuunnitelman puuttumisesta.
- Vastaukseni tähän on, että puututaan
piirun verran viimeisen kymmenen vuoden
aikana tapahtuneeseen tulonjaon eriarvoistumiseen, niin asia on hoidettu.

Köyh
yys on jo
Köyhyys
sorre
ttuna elämistä
sorrettuna

- Viimeisen kymmenen vuoden aikana
ansiotaso on kohonnut neljänneksen, mutta
esimerkiksi toimeentulotuen perusosa on
alentunut kolmella prosentilla. Myös muu perusturva on jäänyt rajusti jälkeen ansiotason
kehityksestä. Samaan aikaan verotusta on
alennettu voimakkaasti, mikä kertoo intressien eriytymisestä. Hyvin toimeentulevat eivät halua jakaa riskejä huono-osaisten kanssa siinä määrin kuin aiemmin.
- Käytännössä tämä näkyy huono-osaisille
suunnattujen palveluiden aliresursointina.
Räikein esimerkki on se, että Espoossa eli
yhdessä Suomen rikkaimmassa kaupungissa kaupungin köyhimmät ihmiset ovat jo pitkään joutuneet jonottamaan toimeentulotukea jopa kaksi kuukautta. Köyhyys ei ole
Suomessa enää vain kehnoja elinoloja, vaan
myös alistetussa asemassa ja sorrettuna elämistä, Hiilamo sanoi.

Sosiaaliturva-lehden järjestämässä seminaarissa syyskuun lopussa puhunut Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön johtaja Heikki
Hiilamo korosti, että köyhyydessä on kysymys sosiaalisesta konfliktista.
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Kirkon yhteiskuntatyön sihteerin Ilkka Sipiläisen mukaan kyse on nimenomaan ihmisoikeuksista.
- Tuntuu, että yhteiskunta pyörii niin kovaa, että se heittää joitakin ihmisiä ulos. Ihmiset voivat väsyä siihen liikkeeseen, jos liikkeellä ei ole mieltä eikä suuntaa, vaan se tapahtuu vain tehostamisen takia.
Ihmisoikeuspäivien tämänvuotinen teema
oli “Seis yhteiskunta - Tahdomme sisään.”
TVY:n puheenjohtaja Lea Karjalainen
sanoi teeman tulleen siitä, että ensi vuonna
voimaan tulee uusia työttömien etuuksia
muuttavia lakeja.
Työttömyysturvaan tulee uusia määräaikaisuuksia. Työmarkkinatuen enimmäiskeston jälkeen jäljelle jää enää toimeentulotuki.
Työttömiltä viedään lopuksi vielä työttömän
statuskin.
Kirjoitus on julkaistu Kansan Uutisten Viikkolehdessä 28. lokakuuta.
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Seuraavassa on lyhyesti esitetty oleelliset
kohdat molemmista ohjeista. Ohjeet löytyvät diaarinumeroillaan www.vero.fi/Veroohjeet -sivulta.
Ohje Dnro 753/32/2005, 1.6.2005,
Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille
ja säätiöille
“- - Yhteiskunnallisten olojen ja näkemysten
muuttuminen on huomioitava - - yleishyödyllisyyttä ja elinkeinotoimintaa arvioitaessa. - - Ohje ei ole kattava esitys yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta. Ohjeen
tarkoituksena on selventää yleishyödyllisyyden ja elinkeinotoiminnan arviointia ja ottaa
esille yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevia
ajankohtaisia kysymyksiä, joista ei ole viimeaikaista oikeuskäytäntöä. - - Toimintakyvyn takaamiseksi ja yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseksi yhteisöllä on oltava
jonkin verran taloudellista toimintaa. Verovapaana varainhankintana hankittuja varoja
tulee käyttää yleishyödylliseen toimintaan.”
Yleishyödyllistä toimintaa on oltava vähintään 1/3 yhdistyksen kaikesta toiminnasta.
Jotta yhdistystä voidaan pitää yleishyödyllisenä, sen pitää tehdä aktiivisesti jäsenhankintaa, ja sen toiminnasta on löydyttävä
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ainakin seuraavia piirteitä:
z Yhdistyksen hyväksi tehdään palkatonta
tai vapaaehtoistyötä
z Yhdistys tarjoaa ilmaispalveluita tai
–hyödykkeitä
z Yhdistys tarjoaa alle omakustannushinnan
palveluita tai hyödykkeitä
z Yhdistyksen toimintaa tuetaan
vapaaehtoisin lahjoituksin
Toisaalta elinkeinotoiminnaksi ja siis verotettavaksi tuloksi voidaan katsoa se, että toiminta
z on itsenäistä, jatkuvaa, säännöllistä ja
ammattimaista ja sitä harjoitetaan
z ansiotarkoituksessa ja kilpailutilanteessa.
z Se vaatii erityistä asiantuntemusta tai
osaamista ja on riskinalaista.
z Vierasta pääomaa käytetään ja
toimintaan sitoutuu suuri määrä
yhdistyksen pääomasta.
z Toiminta tuottaa suurehkon osuuden koko
varainhankinnasta.
z Siihen on erikseen palkattu henkilökunta,
ja se tuottaa suurehkon liikevaihdon.
z Toiminta kohdistuu ennalta rajoittamattomaan henkilöpiiriin ja tavanomaisiin
kauppatavaroihin tai suoritteisiin.
z Jäsenille koituu muuta kuin
tavanomaista ja kohtuullista etua.

Lieventävä seikka voi olla yhteiskunnalta
saatava tuki ja toiminnan läheinen liittyminen yleishyödylliseen tarkoitukseen. Yleishyödyllinen toiminta määritellään säännöissä.
Ohje Drno 508/32/2005, 12.10.2005,
Talkootyön verotus
“Verohallitus on antanut ohjeen talkootyön
verotuksesta vuonna 1992. Ohjeen antamisen jälkeen on säädetty uusi ennakkoperintälaki (20.12.1996/1118, EPL) ja tuloverolakiin (30.12.1992/1535, TVL) on lisätty
yleishyödyllisen yhteisön maksamia matkakustannusten korvauksia koskeva säännös.
Lisäksi verotuksessa talkootyönä pidettävän
työn käsite on osin täsmentynyt. - - “
Talkootyöstä saatu korvaus voi olla verovapaata, jos sen saajana on rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys, joka käyttää varat yleishyödyllisten päämäärien tukemiseen. Toisaalta palkkio voidaan katsoa myös joko yhdistyksen elinkeinotuloksi tai talkoolaisten
henkilökohtaiseksi palkaksi.
Talkootyöstä saatavaa korvausta pidetään
palkkana, kun sitä tehdään tavanomaiseen
palkkatyöhön rinnastettavissa olosuhteissa,
Seuraavalle sivulle...
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Edelliseltä sivulta...
z työ ei liity yhdistyksen omaan toimintaan
z työ on pitkäkestoista
Kolmannelle tehtävän talkootyön verottomuus edellyttää ainakin, että
z työn teettäjällä ei ole johto- ja
valvontavastuuta työstä

z palkkio ohjautuu yhdistyksen sääntöjen
mukaiseen toimintaan
z työ on urakka- ja kertaluonteista
z työtä tehdään yhdistyksen omalla perustai sitä tukevalla toimialueella
On hyvä myös muistaa, että talkootyöstä saa-

tu hyöty ei saa kanavoitua vain työn suorittajien hyödyksi: hyöty on ohjattava yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan, kaikkien jäsenten hyväksi.
Lisätietoja:
TALHALL-PROJEKTI, Ritva Vaure

Valonpilkahduksia ja toivonkipinöitä

V

aloa pilkottaa. Työttömyys on laskenut viime vuodesta; näin meille kertoi työministeriön lokakuun (25.10.)
työllisyyskatsaus. Työttömiä työnhakijoita
oli syyskuun lopussa 13 300 vähemmän kuin
vuotta aikaisemmin. Työttömyys laski kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Näistä positiivisista signaaleista huolimatta työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa työvoimatoimistoissa vielä peräti 257
500. Huolestuttavaa on, että 71 000 henkilöä oli ollut yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä ja näistä 30 800:lla oli jo yli kahden
vuoden yhtäjaksoinen työttömyys takanaan.
Pitkäaikaistyöttömyys oli kuitenkin laskenut
edellisestä vuodesta jonkin verran. Työllisyyden parannuskeinot näyttävät tepsivän, tosin hitaasti, mutta olemme oikealla tiellä.
Parhaillaan eduskuntakäsittelyssä olevan
vuoden 2006 budjettiesityksen tärkeä painopiste on kaikkein heikoimmassa asemassa
olevien ihmisten aseman parantaminen. Meille sosialidemokraateille tämä on ydinkysymys.
Eduskuntaryhmämme kahdesta päätavoitteesta budjettiesitys sisältää asumistuen
7 prosentin omavastuun poiston toimeentuloasiakkailta. Tämä auttaa erityisesti niitä n.
70 000 kotitaloutta, jotka ovat pysyvästi
toimeentulotuen varassa. Muutos tulee voimaan 1.9.2006.
Toinen tavoite ei edennyt. Työmarkkinatuen tasokorotus n. 1,50 eurolla päivässä olisi
merkinnyt sitä, että n.35 prosenttia toimeentuloasiakkaista olisi poistunut STAKESin
tutkimusten mukaan. Työmarkkinatuen matala taso merkitsee sitä, että joudutaan hake-

maan lisärahaa sosiaaliluukulta. Tässä ei ole
järkeä. Tässä tilanteessa on vaikea sanoa,
voitaisiinko korotus saada sovituksi eduskuntakäsittelyn yhteydessä. Mielestäni sitä tulee kuitenkin yrittää. Toimeentulotuki tulisi
olla todellakin viimesijainen tuki, eikä tuki
joka paikkaa pysyvästi alimitoitettua työmarkkinatukea.
Ns. köyhyyspaketin kokonaistaso lähes
100 milj. euroa ei ole vähäinen. Sen sijaan
ensi vuoden osalta käytettävä 30 milj. euroa
ei mielestäni ole riittävä, eikä vastaa tasoltaan ryhmän vaatimuksia. Näin tulkitsen.
Työmarkkinatuen tasokorotuksen hintalappu
on noin 40 milj. euroa. Ei siis kohtuuton.
Suunnilleen summa joka on varattu EUpuheenjohtajakauden Suomen kustannuksiin.

Tär
keitä uudistuksia
Tärk
Työllistymisen tieltä on esteitä raivattava jatkuvasti. Tähän pyritään mm. tukemalla
pitkäaikaistyöttömien työhön paluuta asumistuen muutoksella. Kun yli vuoden työttömänä ollut, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saanut henkilö saa työtä, niin
asumistuen maksamista jatketaan entisen
suuruisena kolmen kuukauden ajan. Tukimuutoksen tavoitteena on kannustaa työllistymään ja ottamaan vastaan myös pienipalkkaisia pätkätöitä. Uudistusta esitetään voimaantulevaksi 1.3.2006.
Ensi vuoden alusta voimaantuleva työmarkkinatukiuudistus toivon mukaan aktivoittaa niin työvoimahallintoa kuin työvoimahallinnon asiakkaitakin. Kaikille yli 500

päivää työmarkkinatukea saaneille tarjotaan
työtä tai kuntoutusta, työ- ja yksilövalmennusta, harjoittelua tai koulutusta. Pitkäaikaistyöttömän pääsyä aktiivitoimiin ja työmarkkinoille helpotetaan ja pyritään parantamaan hänen työmarkkinavalmiuksiaan.
Tämä on sitä yhteiskuntatakuuta, mutta siitä
seuraa myös pitkäaikaistyöttömän velvollisuus osallistua tarjottuun aktiivitoimenpiteisiin ts. se on ehto työmarkkinatuen maksamiselle.
Myös nuorten yhteiskuntatakuu laajenee
koskemaan alle 25-vuotiaiden lisäksi vastavalmistuneita. Tämä on tärkeää, ettei yhtäkään nuorta “hukata”. Työpajatoiminnan
vakinaistamisella huolehditaan siitä, että ehkäistään nuorten syrjäytymistä, tuetaan vaikeuksissa olevia nuoria ja autetaan heitä
opintoihin ja työelämään hakeutumisessa.
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Työelämä on jatkuvassa murroksessa päivittäin. Lähes jokainen uutispäivä on myös jollekin henkilölle irtisanomispäivä. Näihin tilanteisiin antaa tukea muutosturva, jonka
avulla helpotetaan irtisanomisten kohteeksi
joutuneiden uudelleentyöllistymistä. Muutosturva takaa työntekijälle, että hän voi käyttää 5-20 työpäivää jo irtisanomisaikana
omatoimiseen työnhakuun, työvoimahallinnon palveluihin tai työpaikkahaastatteluihin. Tavoitteena on mahdollisen pikainen
uudelleentyöllistyminen.
Muutoksen hallintaa ja tosiasioiden tunnustamista on myös se, että kaikki henkilöt
eivät enää pääse töihin avoimille markkinoille. Mutta toivoa työllistymisestä on aina.
Yhtenä vaihtoehtona ja työtilaisuuksien
tarjoajina ovat sosiaaliset yritykset. Työministeriön rekisterissä on jo 23 sosiaalista
yritystä, jotka työllistivät rekisteriin hakiessaan kaikkiaan 244 henkilöä. Näistä oli
vajaakuntoisia 77 ja pitkäaikaistyöttömiä 33.
Jukka Gustafsson
Kansanedustaja (sd)
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pj
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Yliopisttopaino. Helsinki 2005.

J

ukka Hankamäen mukaan työelämän filosofiaa koskevan tutkimuksen kohdalla Suomessa vallitsee paljon puhuva tyhjiö. Olen samaa mieltä. Siksi innostuinkin
nähdessäni Hankamäen kirjan kirjakaupan
pöydällä.
Jukka Hankamäki sanoo valinneensa kirjan otsikoksi sanaparin “Työttömän kuolema”, koska siinä kiteytyy teoksen olemassaolon syy. Teoksessa ei yritetä tappaa eikä nujertaa työtöntä ihmistä. Sen sijaan Hankamäen tarkoitus on sanojensa mukaan tehdä
loppu työttömyydestä. Kun työttömyys poistuu, niin työtönkin “kuolee”. “Työttömän
kuolema” kuvaa toisaalta sitä, miten käy, jos
työyhteiskuntaa ei uudisteta ja mitään ei tehdä. Tähän liittyen hän pohtii ongelmaa, miten selviytyä työyhteiskunnan ja työviranomaisten puristuksessa sivistyneenä.
Lamanaikainen työttömyys ei ole mihinkään poistunut, vaan sille on annettu vain
uudet kasvot. Työttömyyttä on peitelty ja
naamioitu määräilemällä ihmisiä kursseille
ja koulutukseen, joka ei tuo heille mitään
olennaisia tietoja tai taitoja saati rahaa, vaan
joiden tehtävä on lähinnä kosmeettinen.
Työttömyydessä sinänsä ei ole mitään
moitittavaa. Työttömänä ollessaan työtön tekee mahdolliseksi toisten ihmisten työssä
käynnin ja paremman ansiotason. Yksien ihmisten työttömyys on siis toisten ihmisten
vaurauden ehto. Taustalla vaikuttaa tosiasia,
että työnantajat pitävät työpaikkojen niukkuutta ehtona sille, että työpaikoista kilpaillaan että heillä itsellään on mahdollisuuksia
valita työntekijänsä ja että palkkoja voidaan
laskea. Työttömyys on kapitalistisen talousjärjestelmämme ominaisuus, arpa, joka voi
langeta kenelle tahansa. Lohduton totuus on
siis se, että yhteiskuntamme ja taloutemme
tarvitsevat työttömyyttä.
Työssä ahkeroivat ihmiset sanovat usein,
että “jokaisen täytyy itse elättää itsensä omalla työllään!” Samoin he valittavat, että heidät pakotetaan maksamaan työttömien ihmisten ylläpito. Ja kolmanneksi he ovat korostaneet, että työttömyys on jokaisen omaa syytä. Kaikki nämä käsitykset ovat perin pohjin
virheellisiä.
Talouselämämme muodostaa nykyään
niin monimutkaisen järjestelmän, että lopulta kukaan yksittäinen toimija ei enää elätä
itseään omalla työllään. Sillä tavoin asia oli
vielä maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa ja
luontaistaloudessa. Nykyään kaikki elävät
perimmiltään “toisten rahoilla”. Toisten rahoilla elämistä käytetäänkin tavanomaisena
perusteluna työttömiä vastaan. Tosiasiassa
pankinjohtajat, kiinteistövälittäjät ja suurkapitalistit ovat juuri niitä, jotka leveimmin elävät toisten rahoilla.
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Työssä käyvät ihmiset eivät siis oikeastaan kustanna työttömien ylläpitoa. Päinvastoin työttömien olemassaolo mahdollistaa
työssä olevien rikastumisen ja korkean ansiotason. Koska työttömyys on rakenteellinen ilmiö, jota koko talousjärjestelmämme tarvitsee, kukaan yksittäinen henkilö ei
ole syy työttömyyteen sinänsä. Työttömyyden ongelma ei olekaan työttömyys itse, vaan
talousjärjestelmä ja sen rakenteet.
Työyhteiskunta nykymuodossaan on aikansa elänyt, samoin työttömyyden ja työelämän käsitteet. Niitä vastaavat sanat pitäisikin korvata toiminnan käsitteellä. Yhteiskunnan tulisi kannustaa ihmisiä heidän omasta vapaasta tahdostaan tapahtuvaan toimintaan, kuten opiskeluun, työntekoon tai harrastustoimintaan riippumatta onko se työtä
vai ei. Toiminnan organisoiminen palkkatyöksi on osoittautunut monin osin mahdottomaksi. Työelämä koetaan ahdistavaksi. Ja
työttömänä vasta vaikeaa onkin. Työtön on
vailla kansalaisoikeuksia.
Usein sanotaan, että ihmisen arvo työmarkkinoilla riippuu vain siitä, miten hän
onnistuu myymään oman työvoimansa. Ajatus pitää valitettavasti paikkansa, sillä työyhteiskunta pyrkii määrittelemään ihmisen
arvon vain sen kautta, mitä arvoa hänen
tiedoillaan ja taidoillaan on työelämää ajatellen. Ihmisen arvoa ei kuitenkaan saisi
määritellä vain sen kautta, mitä merkitystä
hänen tiedoillaan, taidoillaan ja ominaisuuksillaan on työelämälle. Materiaalisia ja henkisiä arvoja tuottavaa työtä voi tehdä yhtä
hyvin työtön harrastaja kuin palkkatyössä
oleva. Nyt palkkatyöstä on tullut itseisarvon
kaltainen asiaintila, johon suostutellaan siksi, että sen kautta voisi vielä kuulua yhteiskuntaan. Kirjoittajan - samoin kuin minunkin - filosofian mukaan työ ja työelämä eivät ole itseisarvoja vaan pelkkiä välineitä.
Nykyisin työelämä pyrkii sen sijaan koko
ajan välineellistämään meidät, vaikka työn
itsensä pitäisi olla väline. Työelämän päämääränä pitää olla ihmisyksilöiden hyvinvointi ja sivistys. Niinpä koulutuksen, sivistyksen ja kehityksen arvot on asetettava työelämän välineellisten päämäärien edelle. Vain
yksilöiden sivistystason nousun kautta voidaan tuottaa myös työelämässä tärkeinä pidettyjä henkisiä ja aineellisia arvoja.
Entä pitääkö työelämä ja sivistys nähdä
edellä selitetyllä tavalla vastakohtaisina?
Niiden välillä vallitseva ideologinen ristiriita juontaa juurensa erilaisista intresseistä.
Työelämä pitää arvossa vain käytännöllisiä
intressejä, kun taas sivistysyhteiskunta ja ihmiset yleensä arvostavat henkisiä ja hyvinvointiarvoja. Työelämässä ihanteena pidetään
sopeutumiskykyä, joustavuutta ja palvelu-

halua, kun taas tieteen, taiteen, sivistyksen
ja koulutuksen kivijalka on itsenäinen rohkea ja omaperäinen ajattelu: eri mieltä oleminen ja kriittisyys.
Työelämä vaatii ihmisiltä markkinointikykyä, itsen tuotteistamista ja kykyä valehdella. Sivistyksen päämäärä on ollut ajattelun ja sanomisen vapaus, rehellisyyden ja
totuuden tavoitteleminen.
Nykyisin työnhakijoilta edellytetään komeljanttarin taitoja. Ihmisen ei enää sallittaisi olevan oma itsensä, vaan häneltä vaaditaan esiintymisen ja vakuuttelun taitoa.
Hankamäen mukaan työvoimatoimistot
eivät ole olemassa ensisijaisesti työnvälitystä
varten, vaan työttömien ihmisten sosiaalista joukkovalvontaa ja sosiaalietuuksien
jakelemista varten. Vuonna 1998 työvoimatoimistoissa otettiin käyttöön uusi asiakaspalvelumalli, jossa työttömien oikeudet ja
velvollisuudet lueteltiin pääkohdittain. Sillä
oli määrä selkeyttää asiakkaiden työpoliittista
asemaa ja toimistojen tehtäviä. Oikeudet ovat
suunnilleen samat kuin ennenkin: oikeus
työttömyysetuuteen, jos on työmarkkinoiden
käytettävissä, oikeus työvoimatoimistojen
palveluihin, oikeus lyhyihin ulkomaanmatkoihin ja sivutoimiseen opiskeluun jne. Työnhakijan velvollisuutena oli pyrkiä etsimään
jatkuvasti ja aktiivisesti kokopäivätyötä,
osallistua työnhakusuunnitelman tekoon yhdessä työviranomaisten kanssa ja velvollisuus osallistua työviranomaisen osoittamiin
työpoliittisiin toimenpiteisiin, kuten työvoimakoulutukseen tai työnhakukursseille. Moni edellä lausuttu “oikeus” on itse asiassa
peitelty velvollisuus ja ilmaisee vain sosiaalisen valvonnan pukemista kansalaiselle
uskoteltujen etuuksien muotoon. Mitä paremmin viranomainen pystyy naamioimaan pakottavan roolinsa “palvelemiseksi”, “kansan
tahdon toteuttamiseksi” tai “työttömän edun
valvomiseksi”, sitä vaikuttavampaa viranomaisen vallankäyttö on.
Työministeriön, työ- ja elinkeinokeskusten sekä työvoimatoistojen ohella toimii luottamuselin: työvoimatoimikunta. Kun kansalaisen asiat kärjistyvät viranomaisissa, ristiriita saatetaan ratkaistavaksi työvoimatoimikuntaan. Työvoimatoimikunnat koostuvat
muun muassa työntekijöiden ja työnantajien
edustajista. Kummatkaan eivät edusta työttömien etua, vaan ne näkevät työttömien edut
usein omien etujensa vastaisina. Työvoimatoimikunnassa nämä osapuolet saattavat jopa
löytää toisensa. Ne voivat liittoutua työtöntä ihmistä vastaan ja hylätä hänen armonanomuksensa.
Kun työttömyyteen etsitään syyllistä, yksilön rooli vastuullisena toimijana mielihyvin tunnustetaan. Kun kyse on työttömän oi-
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keuksista, yksilön asemaa ei tunnusteta.
Myös yksilöpsykologiasta on tehty työvoimahallinnossa perustelu, jolla yksilöitä voidaan syyllistää - ja jolla voidaan kieltää yhteiskunnalliset selitysperusteet silloin, kun ne
valaisisivat työttömyyden syntysyitä. Työttömyyden kääntämistä ei-taloudelliseksi, ihmisten kallon sisäiseksi ilmiöksi nimitetään
asioiden psykologisoimiseksi. Eikä ole yhteiskunnallista ongelmaa, jota ei voitaisi
kääntää yksilön pään sisäiseksi pulmaksi.
Kun työttömyyttä ei ole tunnustettu yhteiskunnalliseksi ongelmaksi, joka sisältyy talousjärjestelmään, on päädytty pitämään
työttömyyttä yksilöiden omana ongelmana.
Työttömältä halutaan viedä kansalaisoikeudet, tai ne säädetään heikommiksi kuin muilla
ihmisillä.
Suhteessa viranomaisiin ihminen voi valita kahden vaihtoehdon välillä. Toinen on
suostumista peliin. Se on nöyristelemistä ja
tottelemista, alistumista myöntämään, että
ihminen muka kunnioittaa viranomaista. Toinen vaihtoehto on avoin suora kapinamieli.
Myönteistä siinä on tosiasia, että kapinoimalla ihminen oikeastaan luo itsensä: sen
mitä hän yksilönä ja persoonana on.
Kun viranomaiset puuttuvat ihmisen itsemääräämisoikeuteen, he tosiasiassa heikentävät hänen yhteiskunnallista toimintakykyään. Pahinta on, että itsemääräämisoikeuden kavennukset tehdään vastuuntunnon nimissä. Tosiasiassa se on henkisten kahleiden
ripustelua, josta ihmiset eivät pidä.

Singahtaessaan pois työelämästä ihminen
päätyy todennäköisesti työvoimakoulutukseen, ellei pääse “siunatulle” eläkkeelle. Työvoimakoulutuksesta hyötyvät kuitenkin vain
kalliiden kurssien järjestäjät. Koska työllistämistä pidetään korkeana poliittisena arvona, löytyy satoja miljoonia euroja työvoimakoulutuksen järjestämiseen. Korvamerkittyä
rahaa puolestaan on helppo kerätä pois työttömille järjestettävien kurssien kautta. Niiden pitämisestä on päätetty jo valtion budjetissa, ja sopivista kouluttajista on jopa pulaa. Myös kursseille osallistuminen on taattua ja kritiikitöntä. Onhan kursseille pakko
saapua, eikä niiltä saa olla ilman perusteita
pois. Konsulteilta ostettu koulutus on harmitonta mutta kallista viihdettä. Usein kyse on
vain business management -ideologian kylvämisestä työttömyyden peltoon. Työvoimakoulutus toimii lähinnä ideologisen manipulaation muotona, eikä siihen liity aitoja sivistyksellisiä motiiveja.
Hankamäen ratkaisu työyhteiskunnan
ongelmiin on perustulo. Hänen mallissaan
perustulossa kyse on tasasuuruisena kaikille
työelämän ulkopuolella oleville ryhmille jaettavasta tuesta. Se korvaa opintotuen, työttömyysetuudet, asumistuen, lapsilisät ja eläkkeet. Se takaa ihmisille riittävän toimeentulon kaikissa elämän olosuhteissa.
Hankamäen perustulomallissa jokainen
ihminen on oikeutettu ko. tuloon riippumatta siitä, onko hänellä omaisuutta vai ei. Tämä
kannustaa ihmisiä hankkimaan varallisuutta

ja tekemään mahdollisimman paljon myös
osa-aika- ja tilapäistyötä. Näin ollen opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät voivat osallistua yhteiskunnalliseen arvotuotantoon myös
työelämän kautta sen lisäksi, että he tuottavat yhteiskuntaan muita arvoja.
Työttömien asemaa perustulojärjestelmä
muuttaisi siten, että kokonaan työtön saisi
työmarkkinatuen, asumistuen ja toimeentulotuen sijasta entisen suuruisen määrän rahaa
perustulona. Tällöin työttömän ei tarvitsisi
asioida työvoimatoimistossa, työttömyyskassassa, Kelan konttorissa eikä sosiaalivirastossa.
Jos työtön tekisi perustulolla ollessaan
osa-aikatyötä, hän saisi pitää työllä ansaitsemansa palkan veroprosentilla vähennettynä. Vähäinenkin työ, jonka yksilö tekee
perustulolla ollessaan, koituisi aina ihmisen
eduksi, kun taas nykyjärjestelmässä työn tekeminen pudottaa hänen sosiaaliavustuksiaan vastaavalla määrällä.
Perustulojärjestelmän myötä kaikkien
työttömien sosiaalinen asema helpottuisi, kun
heidän harteiltaan poistuisi valvontajärjestelmien taakka. Työhön kannustavuus säilyisi,
koska osa-aikatyökin kannattaisi. “Työttömien”, “opiskelijoiden” ja “eläkeläisten” sijasta puhuttaisiin vapaakansalaisista, jollaisia
olisivat kaikki työelämän ulkopuolella toimivat ihmiset.
Ahti Heinonen
Ylöjärven työttömät ry
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än kutsui siinä ryynimakkaran syönnin lomassa Salovaaraa tutustumaan
Lempäälän työttömien toimintaan.
Eero sanoi vielä, että haluaisi puhua eräästä
nimenomaisesta tapauksesta.
No, kansanedustaja meni käymään Puistolinnassa ma 26.9. Tarinoivat siellä näkemyksiään maailman menosta, työn antamisen ja saamisen arjesta puolin ja toisin. Lehtomaa otti esille tapaus X:n. Lempäälän kunnan toimeentulotukianomuspapereissa kysytään hakijan saamia muita avustuksia, mainiten nimeltä esim. kirkon ja SPR:n. X:llä oli
käsitys, että näiltä saadun avustuksen ilmoittaminen vähentää toimeentulotuen määrää.
X oli pitänyt asiaa yllä keväästä -05 lähtien.
Hän oli ollut yhteydessä mm. lääninhallitukseen, muutamiin ministeriöihin ja muihin valtakunnallisiin tahoihin, joiden toimialaan tapaus voisi liittyä. Palaute oli vaihtelevaa. Salovaara soitti asiasta kaksi puhelinsoittoa:
toisen sosiaali- ja terveysministeriön eräälle
lainsäädäntöneuvokselle ja toisen Lempäälän kunnan sosiaali- ja terveysjohtajalle Raimo Niemiselle. Ministeriön henkilö kertoi,
että em. avustukset eivät voi vaikuttaa tukeen
vähentävästi. Se ei ole lain tarkoitus. Hän ker-
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toi, että aika ajoin muutamassa kunnassa tulkitaan lakia virheellisesti tällä tavalla ja että
hän aikoi ottaa asian puheeksi seuraavilla
sosiaalityöntekijöiden neuvottelupäivillä.
Laissa todetaan, että hakijan tuen suuruuteen vaikuttavia menoja ei oteta huomioon
toimeentulotukeen oikeuttavina siltä osin
kuin ne korvataan tai niitä vastaava etuus
saadaan muulla perusteella. Toisaalta myöhemmin samassa laissa todetaan, että tuloina
ei oteta huomioon vähäisiksi katsottavia
ansiotuloja ja avustuksia. Ministeriön yksiselitteinen linja on se, että ensin mainitussa
kohdassa tarkoitetaan esim. kelan myöntämiä
avustuksia tai muita merkittäviä tukia. Päivittäiseen elämiseen liittyvät kolmannen sektorin avustukset, vaatteet ja ruoka eivät voi
eivätkä saa vaikuttaa toimeentulotuen määrään.
Saatuaan ministeriöstä tämän tiedon Salovaara soitti Raimo Niemiselle. Tämä ei ollut lainkaan tietoinen siitä, että kunnan toimeentulotukipapereissa kysytään kirkon ja
SPR:n avustuksia. Tässä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä. Johtaja ei tietenkään voi
käydä henkilökohtaisesti hyväksymässä jokaista sosiaalitoimiston plankettia tai erillistä

tekoa. Hän oli voimakkaasti samaa mieltä
ministeriön linjauksesta ja lupasi, että kyseinen kohta kaavakkeesta poistetaan heti, kun
se kaavakkeiden normaalin uusiutumisen
puolesta on mahdollista. Nieminen ymmärsi
lain hengen, ja hänen tahtonsa oli toimia asiakaslähtöisesti tässäkin asiassa. Totesi vielä,
että vaikka se nimenomainen kohta papereissa nyt jonkin aikaa on, ei sitä missään nimessä tulla tulkitsemaan X:n pelkäämällä tavalla.
Lähidemokratia siis toimii pääsääntöisesti
ihan hyvin. Sosiaalijohtajat ovat ja heidän
pitääkin olla jo virkansa puolesta hyvin selvillä lain kirjaimesta ja hengestä. Epäselvyydet syntyvät usein yksittäisissä virastoissa.
Onneksi X:llä riitti elämäntilanteestaan huolimatta voimia ajaa asiaansa eteenpäin. Me
TVY ry:ssä ymmärrämme hyvin, että usko
ja luottamus paikallisiin viranhaltijoihin saattaa toisinaan olla koetuksella - mutta heitäkin kannattaa silti asioista informoida. Epäkohtien korjautuminen saattaa usein olla kiinni puhtaasti vain tiedon puutteesta.
Kiitos tästä Salovaaran Pertille. Tarinan
kirjoitti Lea, ja tämä tarina on tosi.
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