Laiv
a on las
eht
ailla
Laiva
lasttattu tteht
ehtailla

E

nnen vanhaan oli sellainen lasten leikki kuin ”Laiva on lastattu”. Siinä leikissä kukin vuorollaan sanoi alkukirjaimen ja jokaisen leikkijän piti vuorollaan
keksiä jokin samalla kirjaimella alkava sana
millä laiva on lastattu. Otetaanpa vaikka Tkirjain kokeeksi: Laiva on lastattu tuotannontekijöillä, tehtailla, tutkimuksella, telakoilla,
tiedolla, taidolla, taaloilla, toimeentulolla,
työttömyysturvalla, turunsinapilla, teollisuusompelukoneilla, tiklaksella, turoteilorilla, ja se laiva on menossa poispäin Suomesta. Luetteloa voisi jatkaa varmasti vaikka kuinka paljon, ja kirjainta vaihtamalla
muilla tuotannontekijöillä vaikka loputtomiin. Kysyä sopii mikä on näiden yrittäjien
moraali: useat ovat vastikään saaneet valtiolta investointitukia ja avustuksia uusien tekniikan ihmeiden suunnitteluun - ja siitä vaan
sitten Indokiinaan tai muualle maailmalle.
Voimme lukea viikoittain, jos ei päivittäin,
alas ajettavista tehtaista ja tuotannon siirroista toisiin maihin. Se on tätä päivää. Luemme
työvoiman supistuksista ja eläkeratkaisuista,
jotka koskevat tuhansia ihmisiä, kuten puolustusvoimissa: nekin ovat menetettyjä työpaikkoja, joihin ei enää tarvita ihmisiä. Lehdet kirjoittavat, kuinka pätkä- ja osa-aikatyötä tekevien määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä. Turvattomuus ennen niin turvallisissa työpaikoissa on romahtanut. Pahoinvointi kasvaa ja kasvaa työssä. Jokainen
pelkää kohta työpaikkansa puolesta. Työntekijöiden edunvalvojat työpaikoilla saavat
potkuja, ja kohta ei kukaan uskalla alkaa edes
luottamusmieheksi. Työnantajien edustajat
ovat esittäneet Suomessakin jo Ranskan
mallia, jossa alle 26-vuotiailla olisi kahden
vuoden koeaika: siis nuorten osaajien turvattomuutta lisättäisiin. Miten kukaan nuori
enää uskaltaa perustaa perhettä, ottaa lainaa
tai ostaa yleensä velaksi mitään, vaikka kuinka olisi työssä, jos koko ajan täytyy pelätä,
mitä uutta vielä keksitään murentamaan tulevaisuutta.

Pro Suomikampanja
TVY ry jäsenjärjestöineen on aloittanut nimenkeräyskampanjan suomalaisen työn ja
tuotannon puolesta. Tavoitteenamme on herättää kuluttajat ostosvalinnoissaan tarkistamaan, missä tuote on valmistettu tai kasvatettu. On todella surullista huomata, kuinka
vaikeaa tuoteselosteista on tietää, missä jokin tuote on valmistettu tai tuotettu. Joutsenmerkki kertoo jo jotakin, samoin avainlippumerkki mutta sitten onkin jo vaikeaa. Kun
ostat suomalaisen vaateteollisuuden tuotteita, niiden alkuperämaa ei ihan helpolla selviä. Nokiaakin ostaessaan monet kuvittelevat saavansa kotimaisen, suomalaisella työllä, Suomen maaperällä olevassa tuotantolaitoksessa valmistetun tuotteen. Kyllä joutuu kysymään, ovatko edes kuoret ja ehkä
vähän muuta kotimaista. Prosenteista ei voi
olla kovinkaan varma. Sama on laita Marimekon, Reiman ja niin monen tutun tuotteen
kanssa. Käsitykseni mukaan Reimankin tehtaalla on enää tarkastajat ja korjaajat. Parhaina aikoina Reimakin työllisti Suomessa
lähes puolitoistatuhatta ihmistä, itseni mukaan lukien. Vaikeaksi valinnan tekee myös
hinta. On vaikeata kehottaa ihmisiä ostamaan
Suomessa valmistettuja ja kasvatettuja tuotteita, kun hinta on sadoille tuhansille köyhyysrajan alapuolella elävälle ihmiselle liian
korkea. Maataloustuotteiden hyllyn ääressä
joutuu todella pohtimaan ostopäätöstä, jos
kotimaiset tomaatit maksavat näin talvella ja
varhaiskevään aikana lähes kuusi euroa kilo
ja ulkomainen tomaatti maksaa yli puolet
vähemmän.
Miten me siis voimme sanoilla kampanjoida
suomalaisen työn ja tuotannon puolesta? Tosi
on että vain Suomessa tehdystä työstä syntyy tämän maan hyvinvointi; syntyypä se työ
palveluissa, maataloudessa tai teollisuudessa, missä tahansa. Kuluttajien käyttämä 20

lisäeuroa kuukaudessa suomalaisiin tuotteisiin antaa työtä 20.000 ihmiselle vuodessa.
Mitä enemmän ostamme suomalaisia tuotteita, sitä enemmän työllistämme lisää ja lisää Suomen maaperällä oleviin työpaikkoihin. Mitä muuta voisi sanoa suomalaisista
tuotteista; miten voisi perustella, miksi kannattaa ostaa kotimaista? No ainakin voi sanoa, että suomalaisten suunnittelijoiden suunnittelemat tuotteet on tehty meidän olosuhteisiin ja vaatteet meidän vartaloille, ainakin
osa. Suomalaisissa tuotantolaitoksissa tehtyjen työtuntien palkat kiertävät palvelujen
ostoihin ja yleensä kulutukseen. Oman käsitykseni mukaan materiaalit ovat ainakin vaatteissa yleisesti ottaen parempia kuin halpamaiden tuotteissa, ja ruokamme on kasvatettu
puhtaammassa maaperässä kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Täytyy kuitenkin
myöntää, että jo puolet leipäviljastamme tuodaan muualta, ja leivätkin puolivalmiina
meren takaa tai ihan jopa taikinana. Vain todella harvat leivät kaupoissa on tehty ihan
puhtaasti kotimaisesta viljasta. Leivän
ostossakin olisi tietysti tärkeätä, että ihmiset
halutessaan voisivat ostaa kotimaassa kasvatetusta viljasta leivottua leipää. Näin turvattaisiin se, että omavaraisuusaste viljan
kasvatuksessa paremminkin paranisi kuin
vähenisi. Suomessa tehdyllä työllä kerätään
tämän maan veromarkat omalle hyvinvointiyhteiskunnallemme. Toivon mukaan
arvonlisäveron tulossa oleva alennus
lisää työpaikkoja palveluissa ja samalla lisää rahaa kiertoon. Laivoja on lastattu jo 15
vuotta, ja toivottavasti joskus koittaa päivä,
jolloin pääoman omistajat ovat tyytyväisiä
Suomessa tuotetun tuotannon voittoihin. Jos
nyt ei ihan toivo kaikkien samojen laivojen
kääntyvän ja palaavan takaisin, niin ainakin
edes osan niistä: reserviä on ja lisää tulee,
kun tänne tulemisen esteen poistuvat ensi
kuun alussa.
Lea Karjalainen
Helsingissä huhtikuisena iltana 2006
Karenssisanomat, päätoimittaja
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V

ain se lohduttaa, että eivätpä niitä
huomanneet eduskunnan valiokuntien jäsenetkään - tai jos huomasivat, niin eivät kuitenkaan muuttaneet hallituksen esitystä. Lain valmistelu mäellä oli
sosiaali- ja terveysvaliokunnalla, ja he pyysivät lausuntoja mm. työelämävaliokunnalta
ja perustuslakivaliokunnalta. Kyse on ensinnäkin työmarkkinatukilaisten KUTY-toiminnasta eli kuntouttavasta työtoiminnasta. Eli
vanhan lain aikana työmarkkinatukilaskuri
jatkoi naputtamista, kun ihmiset olivat KUTY-toiminnassa. Useat, joilta puuttui 500
päivästä osa olivat kuntouttavassa toiminnassa niin kauan, että laskuri tuli täyteen, ja siirtyivät sen jälkeen yhdistelmätuelle.
No entäs nyt? Nyt laskuri pysähtyy kuntouttavan ajaksi, ja se 500 työmarkkinatukipäivää on joillekin täysin saavuttamattomissa. Aiemman lain aikana monia vaikeasti
työllistettäviä pidettiin yhdistyksissä siellä,
missä nämä ongelmat ymmärrettiin: sosiaalissa ja työkkärissä vuoroin KUTY-toiminnassa ja vuoroin yhdistelmätuella. Se nähtävästi on asia jota ei saada takaisin.
Selitän tässä nyt sitä, miksi me olimme
samaa mieltä lainvalmistelijoiden kanssa.
Lain muutos tarkoittaa sitä, että kunnat joutuvat maksamaan passiivitukea saavien työmarkkinatuesta palautusta Kelalle 50%, kun
työtön on saanut ensin 500 päivää ja sen lisäksi lusinut työttömyyttä 180 päivää sekä
saanut siltä ajalta työmarkkinatukea. Siis
aina kun henkilö on työvoimapoliittiseksi aktiivitoimenpiteeksi hyväksyttävän toimenpiteen piirissä, kunnat eivät joudu maksamaan
sitä puolta. Me ymmärsimme asian niin, että
kun KUTY-toiminta hyväksytään aktiivitoimenpiteeksi, kunnat myös satsaavat tehokkaasti pitkään työttöminä olleisiin ihmisiin.
Olen yrittänyt selvittää, onko mahdollista,
että jonkin aktiivitoimenpiteen aikana laskuri
pyörii ja taas toisen ei. Tätä kirjoittaessani
tilanne näyttää mahdottomalta. Ei voi muuta
kuin sanoa, että tuskin olisi auttanut, olimmepa me mitä mieltä tahansa: hallituksen
esityksen mukaanhan laki olisi säädetty, ja
toinen kysymys kuuluukin, kumpi parempi?
Tietäähän sen jo ennestään, että valiokunta
olisi korkeintaan tarkastanut ministeriöstä,
paljonko tällaisia henkilöitä mahdollisesti on
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ollut. Sen jälkeen olisi todettu, että kyse on
vain pienestä marginaaliryhmästä, mikä ei
aiheuta lakiin poikkeusta.
Toinen asia, joka uudessa laissa on tuottanut pettymyksen, on oppisopimuskoulutus.
Meillä jo riemuittiin, kun totesimme, että hallituksen esityksessä lakiin kirjataan korkein
korotettu palkkatuki (entinen yhdistelmätuki)
oppisopimuksiin. Itku pitkästä ilosta. Sovellus on kiinni kuulemma määrärahojen puutteesta. Esimerkkitapauksia on jo. Helsinki ja
Espoo ovat vetäneet rajat niin tiukoille, että
haluan tietää ensimmäisestä ihmisestä, joka
pääsee oppariin täällä ruuhka-alueella ja korkeimmalla korotetulla palkkatuella koko opparin ajaksi. Olimme todella pahoillamme
varsinkin nuorten puolesta jotka eivät jaksa
käydä koulun penkkiä hiomassa, vaan haluaisivat oppia ammatin työn kautta. Ihan sama
juttu se on myös vanhempien työttömien keskuudessa: siitä olisi tullut motivaatiota, jos
olisi melkein elänyt omalla työllään.
Kolmas pettymys tuli työnsuunnittelijan
nimikkeen osalta. Lain valmistelun aikana
ymmärsimme, että myös yhdistyksillä on
mahdollisuus saada entisen yhdistelmätuen
ehdot täyttäviä 2-vuotiseen työsuhteeseen.
Luulimme myös, että heille saataisiin uusi
korkein korotettu palkkatuki 500 päivää
lyhyemmällä työttömyyshistorialla. Ensimmäiset yhdistykset kävivät neuvotteluja työkkäreiden kanssa näistä tukisopimuksista, ja
tuntui, että ne onnistuvat. Viime tipassa työkkärit peruivatkin sopimusten teon. Kukahan
pisti pisteen tälle odotetulle kehitykselle? On
aivan uskomatonta, ettei työhallinnossa haluta ymmärtää näitä meidän työnhoidollisia
ja -johdollisia ongelmia. Jos oletetaan, että
meillä on ihmisiä KUTY-toiminnassa tai työmarkkinatuella työharjoittelussa, niin kyllä
siinä pitää olla myös mukana kulkijoita, edes siellä missä
toimenpiteissä olevien määrät
ovat isoja.
Nykyisellään yhdistysten
omalla rahalla palkattujen määrät tulevat vähenemään, kun
SER-kierrätyksessä ja tuotteiden
uudelleen myynnissä (samaan
tarkoitukseen kuin ne on valmistettu) tuotto on selkeästi romah-

tanut. Tämä johtuu uudesta tuottajavastuuasetuksesta, jonka myötä yhdistyksissä toimenpiteissä olevien määrä on jo laskenut. Isot
tuottajayhteisöt haluavat karistaa pienet toimijat tästä ruletista ulos jakamasta voittoja
ja häiritsemästä toimintaa. Tämä tietysti ihmetyttää, kun kolmannen sektorin osuus romupotista ei nyt niin päätähuimaava ole ollut. Mihin TVY ry:n jäsenyhdistykset kulkevat; mitä yhdistyksemme voivat tai saavat
tehdä tulevaisuudessa, niin ettei iso raha
häiriinny ja niin että pitkäaikaistyöttömien
työllistäminen ja poluttaminen työelämään
säilyy yhtenä mahdollisuutena ja matalan
kynnyksen paikkana.
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okous
Vuosikokous oli pari viikkoa sitten. Hallituksemme esitys sääntöjen muuttamiseksi meni
jatkovalmisteluun. No, ehkäpä pessimistisimmät olivat ihan oikeassa siinä että järjestömme on pian ihan eri ihmisten hallussa, jos
sääntöjä muutetaan aiottuun suuntaan. Kehuihan eräs seuraaja jo Turussa tupakalla,
että hän saa jäseneksemme liittymään kaikki
paikkakuntansa oman puolueen paikallisyhdistykset, jos säännöt väljennetään ja Yhteistoimintajärjestömme avataan kaikille niille
oikeustoimikelpoisille yhteisöille, jotka hyväksyvät tavoitteemme ja tarkoituksemme.
Vuosikokous oli sinällään sähäkkä tilaisuus:
koko kokous kesti vajaa kolme tuntia, ja siitäkin osan aikaa odotettiin valiokuntien töitä ja keskustelua käytiin oikeastaan vain
sääntömuutoksen palauttamisesta uudelleen
valmisteluun. Kiitoksia vielä kaikille talkoolaisille, toimihenkilöille ja kokousedustajille.

Kevättä ja kesää odotellen
Synkkänä huhtikuun päivänä
ja kevätflunssan kourissa
Helsinki 10.04.2006
Lea Karjalainen
puheenjohtajanne
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! Yhdistys kasvoi voimakkaasti vuoden
2005 aikana. Käytössä oleva tila, yhdistyksen saama mediajulkisuus, oma jäsentoiminta, yhteistyökumppanien määrä, työntekijämäärä, päivittäinen ruokailijamäärä ja parhaiten kehittyneiden työpisteiden tulot sekä
yhdistyksen saamien avustusten summa vähintään kolminkertaistuivat. Jäsenmäärä ei
vuoden 2005 aikana ehtinyt aivan kolminkertaistua, mutta se jatkaa edelleen kasvuaan.
! Yhdistys loi Majanummen toimitalosta
uudenlaisen työttömien hallinnoiman monikulttuurisen keskuksen, jossa viidessä huoneessa oli alivuokralaisena joku yhdistys tai
kaupungin projekti ja jonka yhteisiä tiloja
(kahta kokoushuonetta ja liikuntasalia) käytti
vuoden mittaan n. 40 yhdistystä tai muuta
toimijaa.

vystykset, edunvalvontamatka Helsinkiin,
avajaisjuhla, jääkiekko-ottelulippuja ja EUruokaa ja edullisesti mm. ruokalapalveluita,
yhdistyksen hunajaa, juureksia suoraan maatilalta, hiusten leikkuuta, hierontaa, teatterilippuja, kursseja, seurakunnan leiri ja oma
joulujuhla.
! Työntekijöille tarjottiin jäsenien saamien etujen lisäksi lounaat hintaan 1/1,5 • (jäsenille 1,7/2,3 •), työaikana ilmainen kahvi/
tee, ilmainen joulujuhla ja ilmaiset teatteriliput sekä mahdollisuus osallistua kerran viikossa yhdistyksen omaan harrastustoimintaan.
! Viikoittaisissa Teematiistai-tilaisuuksissa vierailivat mm. köyhyystutkijat Antti
Parpo ja Mikko Niemelä, kansanedustaja
Marjaana Koskinen, työttömien aluejärjestön puheenjohtaja Kari Hanka ja yhteiskuntatyön pastori Sakari Ojanen.
! Huomattava osa työntekijöistä, jäsenistä ja tilojen vuokraajista oli paluu- tai maahanmuuttajia.

! Yhdistys antoi erilaisin järjestelyin työtä vuoden 2005 aikana 84 henkilölle; työsuhteessa (omatoimisuusavustuksella, työllistämistuella ja yhdistelmätuella) oli näistä
29 henkilöä, muut muissa toimenpiteissä
(työelämävalmennus, työharjoittelu, työkokeilu, sosiaalitoimen aktiiviraha, työssäoppiminen).

! Vuonna 2005 yhdistyksen puheenjohtajana oli Jukka Lähteenmäki, varapuheenjohtajana Christine Vallius ja sihteerinä
Ismo Karhunen. Toiminnanjohtajana oli allekirjoittanut.

! Jäsenille tarjottiin ilmaiseksi mm. monenlaista liikuntaa, kerhoja, mehiläistarhauskurssi, lakimiehen ja sosiaalityöntekijän päi-

Päivi Salminen
Työ-Länsi ry:n sihteeri
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aision Seudun Työttömät ry:n (ja
myös aluejärjestön) puheenjohtaja
Kari Hanka totesi tervehdyssanoissaan, että niiden 12 vuoden aikana, jotka
ystävänpäivän iltamia on vietetty, on tapahtunut suuria yhteiskunnallisia muutoksia.
Synkimpien lamavuosien jälkeen olemme
eläneet suuren kasvun ajan ja suuren ahneuden ajan. Raision Seudun Työttömien toiminta on tänä aikana laajentunut siinä määrin,
että viime vuonna palkkoja maksettiin 495
000 • ja kokonaisbudjetti on 800 000 •.
Kierrätysalalla tapahtuneet muutokset ovat
viime aikoina heikentäneet toimintaedellytyksiä, mutta yhdistys selviytyy kyllä.
Juhlassa nähtiin myös TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen, joka kertoi olevansa mukana neljättä tai viidettä kertaa. Hän
kertoi juhlaväelle lyhyesti ”Työttömien liikekannallepanosta”, joka toteutetaan toukokuun lopulla, ja totesi puheenvuoronsa päätteeksi: ”Työtönkin tarvitsee ystävän.” Lea
toimi ohjelmaosuuden päättyessä myös arpajaisten onnettarena.
Kapa Ahonen esitti kitaralla säestäen
omia laulujaan ja vähän muutakin; esitys loppui Veikko Lavin lauluun ”Ota löysin rantein”, joka veti yleisön suun hymyyn.
Vakavaa asiaa seurasi kuitenkin taas kansanedustaja Marjaana Koskisen puheenvuorossa; hän käsitteli ajankohtaisia aiheita
hieman totutusta poikkeavista näkökulmista. Samana päivänä oli tehty päätös kriisinhallintajoukkoja koskevasta erillislaista; joukot työllistävät 1 500 henkeä, joiden palkat

ja muut kulut tosin maksaa Suomen valtio.
Presidentinvaaleissa oli ehdokkaana henkilö, joka oli jo hoitanut samaa tehtävää hyvin, ja vaikka media ei ollut hänen puolellaan, hänet valittiin, tosin täpärästi; tämä innoitti Marjaanan kuvittelemaan eduskuntavaalien yhteyteen vastaavia asetelmia ja vasemmistopuolueiden hyvää vaalimenestystä
sekä sen seurauksena vasemmistoenemmistöistä hallitusta. Työmarkkinatukiuudistuksessa on hyvät lähtökohdat, mutta sosiaalityöntekijöiltä oli jo tullut yhteydenottoja, että
työvoimaviranomaiset pudottavat 180 työmarkkinatukipäivän jälkeen työttömiä suoraan karenssille.
Erkki Ristolaisen osuudessa, jota ohjelmassa luonnehdittiin ”kepeäksi sanailuksi”,
kuulimme mm, miten Heli Borg -niminen
neitonen pääsi töihin pankkiin ja antoi nimen
tunnetulle helibor-korolle. Saimme vaikuttavia näytteitä Helin laskuopista, joka noudattaa aivan omaa logiikkaansa. Helin mukaan
nimetyn koron määräytymistä ei kukaan
asiantuntijakaan siksi pysty selvittämään.
Kansantaiteilija Veikko Kuivala kertoi
toisten pelimannien kadehtivan häntä, kun
hänellä, vaikka on iso mies, on kannettavanaan ”vaan noi lusikat”. Veikon instrumentti
nimittäin koostuu kahdesta omenapuisesta
lusikasta, joista irtoavat erinomaisesti kansanmusiikin rytmit. Säestyksestä vastasi
Raision harmonikkakerho, joka myös soitteli juhlan alkumusiikit ja tanssitti lopuksi.
Iltamiin toki kuuluvat myös tanssi sekä työttömien puffetti.

Pihlaja-kuoro esitti totuttuun tapaan venäläisiä lauluja. Muitakin kieliä esitykseen
toi nuori solisti, joka onneksi oli taas mukana ja myös liikutti taas kerran yleisöä supisuomalaisella laululla ”Karjalan kunnailla”.
Kansantanssiakin nähtiin.
Mercia Manfrinaton brasilialaisten
tanssiesitysten rytmit ja keveä vaatetus saivat illan juontajan, Kaarinan työttömiltä
lainatun Pentti Kallion, rautaisen esiintymisrutiinin järkkymään siinä määrin, että hän
takelteli: ”Kun tällaista liikuntaa katselee,
niin mieli herkistyy.” Seurauksena yleisön
naurunpyrskähdys. Pentti kuitenkin vakavoitti meidät lukemalla kansanedustaja Esa
Lahtelan runomuotoiset perustelut varallisuusveron poistoa vastustavalle kannalleen.
Raision Seudun Työttömien ystävänpäivän iltamiin osallistuu vuosittain aktiivijäsenien ja yhteistyökumppanien lisäksi
myös entisiä jäseniä, jotka ovat löytäneet lopulta oman rakonsa työmarkkinoilta ja tulevat katsomaan vanhoja ystäviä. Tänä vuonna oli mukana mm. Marja-Terttu Lampinen, joka on koulutukseltaan puutarhuri
mutta ei onnistunut saamaan oman alansa
työtä. Nyt hän on työllisyyskoulutuksesta
valmistunut linja-autonkuljettaja ja on jo saanut vakituisen työpaikan. Hämmästyksekseen hän jopa pitää uudesta työstään yhtä
paljon kuin puutarhurin työstä, niin että hänen työttömyystarinansa on saanut onnellisen käänteen.
Päivi Salminen, Työ-Länsi ry:n sihteeri
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Omaehtoisesti TST:llä

T

urun Seudun Työttömät, TST ry, tunnetaan usein projekteistaan, joita toteutetaan sekä Raha-automaattiyhdistyksen, TE-keskuksen että Euroopan
Sosiaalirahaston tuella. Projektit ovat kuitenkin vain osa TST:n toimintaa. Toiminnan kivijalkana voi pitää ennen kaikkea aktiivista
ja omaehtoista jäsentoimintaa sekä jäsendemokratiaa. Kansan ääni kuuluu joka viikko pidettävässä torstaipalaverissa.
Voimavarojen - niin henkilö kuin rahallisten varojen - panostaminen projekteihin ei
ole kuihduttanut omaehtoisuutta, pikemminkin päinvastoin. Projektit ovat osaltaan mahdollistaneet jäsentoiminnan kehittymisen –
jäsentoiminnan ja projektien välillä on synergiaa. Jäsenistössä on osaamista, ideoita ja sosiaalista potentiaalia. Projektit jalostavat syntyneet ideat toimintamalleiksi, tuotteiksi, työpaikoiksi jne. Jäsenistö saa koulutusta, projektit saavat osaamista.
Jäsenaktiivisuutta kuvaa muiden muassa
se, että vanhat toimintamuodot; edunvalvonta, liikunta, tapahtuma, matkat, kerhot
ja kurssit, kulttuuri, Anna Duuni –vene ja
Midas -kultavaltaus säilyvät ja keräävät vuosi vuodelta kunnioitettavat osallistujaluvut.
Samalla uudet toimintamuodot, kuten senioritoiminta ja uusimpana perhetoiminta vakiinnuttavat asemiaan toimintakentässä.

Seniorit
oiminta
Senioritoiminta
ei jätä k
averia
ka
Myöhäisnuorille, yli 55-vuotiaille,
tarkoitettu senioritoiminta on hakenut
muotoaan vuoden 2005 aikana. Sen puitteissa on tutustuttu kotiseutuun ja harrastettu aivojumppaa. Seniorikävelyt ovat myös
saaneet paikkansa myöhäisnuorten kalentereissa. Vuoden 2006 alusta on kokoontunut
”kyllä se siitä”-kerho vahvistamaan jäsentensä kunnonkohotustavoitteita.
Merkittävän panoksen seniori-ikäisten
syrjäytymisen ehkäisyyn ja pärjäämisen tueksi antaa vapaaehtoispohjalta toimiva kaveriapu. Kaveriavulla on puhelinpäivystys, johon voi soittaa arjen satunnaisissa tilanteissa, joissa omat voimat eivät riitä tai tarvitaan kaveria. Tilanteet voivat liittyä yhtä lailla
lääkäriasiointiin kuin kulttuuriharrastuksiin.
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Jaana (Jane) Pärnänen ja Ev
e Hir
vik
angas.
Eve
Hirvik
vikangas.
Ev
e vve
etää TTeatt
eatt
erileikkik
oulua ja Jane on per
hepäivähoitaja.
Eve
eatterileikkik
erileikkikoulua
perhepäivähoitaja.
Hoitajaa voivat tarvita siinä lemmikki kuin
paperiasiatkin. Senioritoiminnan luonnollinen kumppani hankepuolella on Köpö-projekti.

konseptiaan erityisesti lapsiperheiden suuntaan. Runosmäen sivupisteessä on myös kerran viikossa ohjattua toimintaa lapsille.
Teksti ja kuvat: Minna Leka

Per
he
ee
erhe
hettoiminta tuk
tukee
taista osallistumista
tasa
ertaista
tasavver
Perheiden ääni jää yhteiskunnassa usein arkikiireiden varjoon. Lapsiperheillä ei arjen tärkeiden velvoitteiden vuoksi olekaan tasavertaista mahdollisuutta osallistua sen paremmin yhteiskunnalliseen keskusteluun, kuin
esimerkiksi työttömien yhdistyksen toimintaan. Edunvalvonnan vajeet näkyvät köyhien lapsiperheiden pahenevina ongelmina.
TST on tiedostanut vastuunsa myös työttömien perheiden edunvalvojana. Vuonna 2005
aloitti perhetoiminnan keskustelupiiri ja sen
työn tuloksena tämän vuoden alusta TST:n
lapsenhoitopäivystys työllistymisasioiden
hoidossa ja teatterileikkikoulu, jonka aikana
vanhemmat voivat osallistua muuhun TST:n
toimintaan, esimerkiksi liikuntaan ja kielten
keskustelukerhoihin. TST:n ruokala on ottanut aktiivisen roolin perhetoiminnan kumppanina. Ruokala on
miettinyt palvelu-

Lapsia tteatt
eatt
erileikkik
oulussa.
eatterileikkik
erileikkikoulussa.
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KÖPÖ-Odysseia projekti ponnistaa
menneisyydestä tulevaisuuteen

T

urun Seudun Työttömät TST ry:ssä on
maaliskuussa käynnistynyt Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittama
kolmevuotinen projekti, jonka kestäessä rakennetaan pitkään työttöminä olleille ikääntyville yleinen malli aktiivisen toimintakyvyn
säilyttämiseksi. Samalla luodaan edellytyksiä ongelmattoman eläkkeelle siirtymisen
mahdollistamiseksi. Ajatuksena on, että kaikkien eläkkeelle jäävien hyvinvoinnin aste olisi
tulevaisuudessa oltava kutakuinkin sama
riippumatta siitä onko takana pitkä työura vai
pitkäaikaistyöttömyys.

Yli 55-vuo
tiaiden pienr
yhmät
55-vuotiaiden
pienryhmät
Keinona KÖPÖ-Odysseia projektissa käytetään pienryhmätoimintaa. Yhdistyksen senioreista on koottu neljä n. kymmenen henkilön mallintamisryhmää, jotka projektin
edetessä paneutuvat ikääntyvien työttömien
eri kiinnostuskohteiden tai -alueiden hallintaan ja esim. kaveriapuun. Toiminnan yhteisöllisyyttä painotetaan luomalla tilanteita,
kuten yhteisiä matkoja, joiden aikana jäsen
omaksuu ja toimittaa etukäteen sovittua tehtäväänsä ryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ryhmien jäsenten kehitystä seurataan
alusta asti kyselyin, ja heitä ohjataan pienryhmän toiminnan raportointiin. Näiden dokumenttien kautta projektihenkilöstö suorittaa arviointia ja mallintamista, jota hyödynnetään ja levitetään eri tavoin. Levittämiseen
osallistuvat myös itse pitkäaikaistyöttömät,
jotka tulevat vierailemaan muissa työttömien yhdistyksissä esittelemässä toimintaansa.

Sosiaalipoliittisen
ar
vioinnin tar
tarvve
arvioinnin
Työhallinnolle ikääntyvät pitkäaikaistyöttömät ovat usein ongelmallinen kohderyhmä
vaikean työllistymisensä takia. Ikääntyneiden
asemoiminen työkenttään on eläkeiän läheisyyden eli melko lyhyen sijoittumishorisontin
takia hankalaa, aikaa vievää ja resursseja kuluttavaa. KÖPÖ-Odysseia projektin kokemukset ovat osaltaan helpottamassa työvoimaviranomaisten pyrkimyksiä eri hallinnonalat ylittävään kokonaisvaltaiseen työttömän
käsittelyyn, jossa huomioidaan asiakkaan koko elämäntilanne.
Myös terveys- ja sosiaalisektorin erityinen tarve löytää keinoja hidastaa vanhenevien työttömien fyysistä ja psyykkistä rapistumista löytää sekin syynsä kroonisesti niukoista julkisista resursseista. Uudenlainen
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malli toimintakyvyn säilyttämiseksi on osaltaan helpottamassa tilannetta.
Kolmannella sektorilla on tässä tilanteessa ilmeinen hyvinvointitehtävä. Työttömien
yhdistys on se paikka, jossa ikääntyvien työttömien kohtaaminen niinkin luonnottoman
asian kuin työttömyyden seurauksena on jokseenkin luonnollista. Varsinkin suurimmilla
yhdistyksillä on jäsentoiminnan laajuuden ja
muun toiminnan runsauden takia puitteet olla
se pitkäaikaistyöttömien areena, jolla eläkkeelle siirtyminen elämän yhtenä saranakohtana on helpommin hallittavissa. Mallintamisprojektin taustalla on siten myös halu
kehittää työttömien yhdistysten toimintaa.

Kuva: Harri Laaksonen

Loput
on Odysseia?
Loputon
Menneisyyteen ei voi vaikuttaa. Ainoa suunta, johon voi elää, on tulevaisuus. KÖPÖOdysseia on viisauden keruumatka sekä yksilötasolla että projektitasolla. Sen tulokset
ovat ammennettavissa myös laajempaan
käyttöön. Vaikka työvoimapulaansa
valittavia aloja ilmoittautuu tuontityövoiman
kannattajiksi tämän tästä, pitkäaikaistyöttömyyden katoaminen tuntuu hyvin epätodennäköiseltä. Sitä mieltä ollaan myös Suomen
hallituksessa, jonka elvytystoimia ja niiden
kohdentumista pitkäaikaistyöttömiin on edel-

”Pekk
a Sir
kiä ja k
auk
oputki. KÖPÖ”Pekka
Sirkiä
kauk
aukoputki.
pienr
yhmä vvoi
oi k
eskittyä vvaikk
aikk
apa tähaikkapa
pienryhmä
keskittyä
tiin.
leen etujärjestötasolla seurattava.
Harri Laaksonen
TST ry
KÖPÖ-Odysseia projekti

KIRJOITUSKILP
AIL
U
KIRJOITUSKILPAIL
AILU
Ar
kipäivän k
ok
emuksia köyh
yydestä
Arkipäivän
kok
okemuksia
köyhyydestä
“Pienituloinen, työtön, eläkeläinen, velallinen, yksinhuoltaja, opiskelija... ja
köyhä?”
Tiede, taide ja köyhä kansa ry järjestää kirjoituskilpailun köyhyydestä. Kilpailun
avulla halutaan kiinnittää huomiota Suomen köyhiin ja monipuolistaa ymmärrystä suomalaisesta köyhyydestä. Osa kirjoituksista julkaistaan verkkokirjana.
Kirjoita vapaamuotoisesti köyhyyskokemuksistasi joko omalla nimelläsi tai
nimimerkillä. Voit kirjoittaa aivan kuin kertoisit elämästäsi läheiselle ystävällesi.
Kirjoita koneella tai siististi käsin, enintään 20 sivua.
Parhaat kirjoitukset palkitaan rahapalkinnoilla. Pääpalkinto on 500 •.
Tärkeää on, että kyse on omista kokemuksistasi ja että kerrot, mihin ajankohtaan kokemuksesi suunnilleen sijoittuvat. Kirjoituksesi voi olla tyyliltään omaelämänkerrallinen tarina, essee, runo tai novelli. Pienet ja lyhyetkin kirjoitukset
ovat arvokkaita.
Tarkat kirjoitusohjeet ja lisää tietoa kilpailusta löydät verkkosivuilta:
www.koyhyyskirjoitukset.org
Lähetä kirjoituksesi 15.8.2006 mennessä osoitteeseen:
Anna-Maria Ruohonen, PL18, 0014 Helsingin Yliopisto, tai sähköpostina
osoitteeseen: kilpailu@koyhyyskirjoitukset.org
Voittajat julkistetaan YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä
17.10.2006. Kilpailua tukevat: Elämäntapaliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Kirkon
diakonia- ja yhteiskuntatyö, SAK, Suomen setlementtiliitto, Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö TVY sekä Yksin ja yhteishuoltajien liitto.
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Työttömien
liikekannallepano
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry järjestää työttömien
valtakunnallisen tapahtumasarjan edunvalvonnan merkeissä 23.–31.05.2006.
Samassa yhteydessä järjestetään työttömien yhteinen PRO Suomi -kampanja, jonka
aikana kerätään nimiä suomalaisen työn ja toimeentulon turvaamiseksi. Nimilistat
luovutetaan tasavallan presidentti Tarja Haloselle hänelle sopivana ajankohtana.

TAPAHTUMAT
23.5. Joensuu
Varsinais-Suomesta lähtee karavaani kiertämään läntistä Suomea eri paikkakuntien kautta
kohti Helsinkiä soppatykin, asuntoautojen ja muun rekvisiitan kanssa.
24.5. klo 11-13 Turku, Kauppatori
25.5. HELATORSTAI, ei toimintaa
26.5. klo 11-13 Pori
27.5. klo 9-10.30 Lapua, klo 13-15 Kokkola
28.5. SUNNUNTAI, ei toimintaa
29.5. klo 11-13 Jyväskylä, kävelykadun Kompassi
29.5. klo 11-13 Mikkeli, Kauppatori
29.5. klo 11-13 Kuopio, Kauppatorilla teatteriesitys ja kansanedustajia puhumassa.
30.5. Tampere, puhumassa palkansaajajärjestöjen edustajana Marja Elomaa, EK:n
Pirkanmaan vastaava asiamies Arto Huhtanen ja TVY ry:n puheenjohtaja
Lea Karjalainen.
31.5. HELSINKI
klo 11.00 Tapahtumaan saapuvat kokoontuvat eduskuntatalon eteen odottamaan
moottoriajoneuvojen kulkuetta.
klo 11.00 Ajoneuvot järjestäytyvät Stadionin parkkialueella.
klo 11.45 Kulkueena eduskuntatalolle
klo 12.00-12.30 Eduskuntatalon kohdalla, jossa kävelijät yhtyvät kulkueeseen reittiä
Mannerheimintie-Eteläesplanadi-Unioninkatu Senaatintorille.
klo 13.00 – 17.00 Senaatintori
Puheita
Musiikkiesityksiä
Helsingin Työttömät HeTy ry järjestää hernekeittotarjoilun
Eduskuntatalon eteen ja Senaatintorille toivotaan mukaan kansanedustajia ja AYliikkeen edustajia puhumaan ja kuuntelemaan työttömien heille tuomia viestejä.
Tapahtumaan osallistujilla on kokoontuminen yhteiseen palautepalaveriin
Vanhankylänniemeen Järvenpäähän 31.5. klo 19.00. Majoitusvaraukset suoraan Järvenpään
matkailukeskukseen, puh. (09) 7425 5200. http://www.matkailukeskus.com/
Päätapahtumaan odotetaan osallistuvan n. 500 – 1000 työttömien edustajaa.
8
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PRO SUOMI
Me allekirjoittaneet haastamme kaikki Suomen työllisyydestä huolta kantavat kansalaiset mukaan
Pro Suomi -kampanjaan, jonka päämääränä on, että opettelemme tarkkailemaan kulutustamme ja
mahdollisuuksiemme mukaan suosimaan suomalaisia tuotteita ja suomalaisia palveluja.
Suomalaisen Työn Liiton mukaan 20 000 suomalaista saisi töitä, jos jokainen suomalainen ostaisi kuukaudessa kotimaisia tuotteita ja palveluita 20 euroa suuremmalla summalla kuin nyt.
Suomessa tehty työ ja tuotanto ovat koko kansantaloutemme ja hyvinvointimme perusta.
Nimi

Paikkakunta

Palautetaan TVY ry:lle 23.6.2006 mennessä
Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö – TVY ry
Finlands Arbetslösas
Samarbetsorganisation – TVY rf
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Sörnäisten rantatie 27 C 4
00500 HELSINKI
p. (09) 7745 350
fax (09) 7745 3570

Pankki: Sampo 800012-70038947
http://www.tvyry.com/
etunimi.sukunimi@tvyry.com tai
tvy@tvyry.com
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Työttömät Pro Suomi*

S

uomalaisen suosiminen on aiempaa
hankalampaa, sillä tuotteiden alkuperää on yhä vaikeampi selvittää. Tuotemerkki voi johtaa harhaan. Osa Pirkka-tuotteista onkin ulkomaisia, osa Euroshoppertuotteista taas suomalaisia. Elintarvikepakkauksista pystyy sentään yleensä selvittämään alkuperän, mutta monissa muissa tuotteissa ei ole mitään merkintää. Selvää alkuperämaata ei aina edes ole, vaan raaka-aine voi
olla yhdestä maasta, kangas toisesta, leikkuutyö kolmannesta ja ompelu neljännestä. Puhutaan ”suomalaisuusasteesta”, mutta miten
se määritellään?
Tämän vuoden ensimmäisessä aluekokouksessaan Työ-Länsi ry (eli Varsinais-Suomen työttömien aluejärjestö) kuunteli Turun
Seudun Työttömien puheenjohtaja Lasse Räsäsen alustuksen Pro Suomi -kampanjasta,
jota hän on hahmotellut jo vuosia. Perusajatus on, että tulisi suosia kotimaisia tuotteita
ja palveluita, koska se vaikuttaisi työpaikkoja lisäävästi. Työ-Länsi ry päätti tehdä
aloitteen, jotta TVY ry aloittaisi vähintään
kolmi-, mielellään viisivuotisen Pro Suomi kampanjan, joka on ensimmäistä kertaa näkyvästi esillä toukokuun lopulla toteutettavassa mielenosoitussarjassa, ”Työttömien
liikekannallepanossa”. Tuolloin mm. kerätään nimiä Pro Suomi -listoihin, jotka on tarkoitus luovuttaa tasavallan presidentille myöhemmin, ja pyritään levittämään perusajatusta työttömien lisäksi muillekin työllisyydestä huolta kantaville kansalaisille. ”Hyvistä” suomalaisista yrityksistä ja ay-järjestöistä
yritetään saada kampanjalle tukijoita.

Näkök
ulmia
Näkökulmia
Työllisyyspoliittinen näkökulma on tärkeä
työttömien järjestöille, mutta kampanjan yhteydessä olisi mahdollista samalla pyrkiä lisäämään kuluttajatietoisuutta muissakin suhteissa.
Taloudellisuus on työttömälle tärkeä nä-
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kökohta. Tuote, jonka hinta on alhaisempi
kuin toisen vastaavan tuotteen, voi olla selvästi huonompi. Jos joutuu ostamaan kolmet
halpatuontikengät samassa ajassa, jonka yksi
suomalainen kenkäpari olisi kestänyt, ei olekaan tehnyt taloudellista ratkaisua. Hinnan
ja laadun suhdetta onkin tärkeää pohtia. Lähialueella tuotetun ruokatavaran saamme kaupasta todennäköisesti tuoreempana ja siis
parempana kuin ulkomaisen.
Jos tietäisimme, mitä on tuotettu lapsityövoimalla, eläimiä huonosti kohdellen, sademetsiä raiskaten tai muuten epäeettisesti,
pystyisimme välttämään kyseisten tuotteiden
käyttöä. Tosin nämä tuotteet ovat yleensä
ulkomaisia ja niitä Pro Suomi -hengessä tulisi välttää jo siitäkin syystä. Suomalaiset
valmistajat voivat toimia epäeettisesti siirtämällä kannattavaa tuotantoa ulkomaille tai
kohtelemalla huonosti työntekijöitään. Tällaisiinkin seikkoihin tulisi meidän kuluttajina
reagoida.
Ekologisista syistä meidän tulisi välttää
esim. moninkertaisesti pakattua ja turhan
kaukaa energiaa haaskaten kuljetettua tavaraa.

Käytännön so
sovvellutuksia
Pro Suomen päätavoite on siis tukea Suomen
työllisyyttä ja siinä tarkoituksessa suomalaista tuotantoa ja suomalaisia tuotteita. Toivomus on, että jokainen pohtisi omia kulutustottumuksiaan ja pyrkisi varsinkin jokapäiväisessä, arkisessa kulutuksessaan suosimaan suomalaisten tekemää, ellei ole taloudellisesti niin ahtaalla, että on pakko tehdä
valinnat pelkän hinnan perusteella. Ollessamme ostoksilla yritämme siis saada selvää
tuotevaihtoehtojen valmistusmaasta ja valitsemme esimerkiksi juustohyllystä tuotteen,
joka työllistää sekä suomalaisella maatilalla
että suomalaisessa juustolassa. Alkoon eksyessämme päädymme koskenkorvalaisia työllistävään nesteeseen. Ruuan suhteen lakkaamme valmistamasta samoja ruokia tasaisesti ympäri vuoden ja alamme esivanhempiemme tapaan syödä vuodenajan mukaan
sitä, mikä kulloinkin lähialueella on saatavissa edullisesti tai jopa ilmaiseksi, tuoreena
ja parhaimmillaan. Syömme runsaasti mansikkakakkuja heinäkuussa, mustikkapiirakoita elokuussa, omenapiirakoita syys-

Työttömien liik
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kra
Mannekiinina laiv
aseminaarissa mar
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tykses
tä TTVY
VY
askuussa
yhdistykses
tyksestä
a.
r y:n mellakk
apäällikkö K
ari Hank
mellakkapäällikkö
Kari
Hanka.
kuussa, suppilovahveroherkkuja lokakuussa,
sen sijaan, että söisimme kaikkea tasaisesti
ympäri vuoden pakasteina. Suosimme työllistäviä palveluita; emme esimerkiksi osta
polttoainetta myyntipisteistä, jotka ovat aina
miehittämättömiä.

T VY rryy:n ttehtävä
ehtävä
Erinomaista olisi mielestäni, jos TVY ry pystyisi jollakin tavalla saamaan hankkeelle rahoituksen, niin että yksi henkilö voisi päätoimisesti työskennellä Pro Suomen parissa
lisäämässä kuluttajatietoisuutta. Tällöin hän
voisi ylläpitää suhteita hyödyllisiin yhteistyökumppaneihin, koota tutkimustuloksia ja
muuta tietoa tuotteiden taustoista, laatia
esitteitä sekä pitää aiheesta aluekoulutuksia
työttömien järjestöille ja muillekin kiinnostuneille.
Päivi Salminen
Työ-Länsi ry:n sihteeri

*Pro on latinan kielen prepositio, ja ilmauksen merkitys on ’Suomen puolesta’.
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T VY rryy:n ja paik
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en yhdistyst
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einen ponnistus suomalaisen
paikallist
allisten
yhdistysten
yhteinen
työn ja ttoimeentulon
oimeentulon tur
turvvaamiseksi
Pentti K
allio ja K
ari Hank
ao
allistapahtumille:
Kallio
Kari
Hanka
ovvat laatinee
laatineett mallin paik
paikallistapahtumille:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pro Suomi –esittely
Lea Karjalainen/Kari Hanka
Liikekannallepano
Kari Hanka/Pentti Kallio
Musiikkia
Pekka Koskinen
Paikallista ohjelmaa
Puheenvuoroja ja esityksiä
Menetetyt työpaikat ja niistä aiheutuneet toimenpiteet
Hyde Park –
Vapaa sana ja taiteellinen pläjäys
esimerkiksi luento EU:sta
Musiikkia ja paikallista ohjelmaa
Dario Fo ja E Pakarinen tai vastaavaa ohjelmaa
Mitä pitäisi tehdä, jotta voimme tehdä oikeita ratkaisuja ja
pystymme panoksellamme vaikuttamaan päättäjiin?
Ainakin soppaa tarjolla koko tapahtuman ajan
Myös paikallisten yhdistysten omaa tarjoilua mikäli mahdollista

T VY rryy:n k
oulutus 23.
11
koulutus
23.11
11.. 2005

Yhdistyksen sisäinen ja ulkoinen viestintä

T

VY ry:n järjestämän perinteisen laivakoulutuksen avasi Lea Karjaalainen tietoiskulla ajankohtaisista
aiheista, kuten työmarkkinatuen uudistuksesta eli uudesta palkkatuesta ja sen soveltamisesta yhdistyksissä. Hän korosti myös työnhakusuunnitelman nykyistä merkityksellisyyttä. Aamupäivällä puhuttiin lisäksi siitä,
miten yhteiskunnassa käsitellään tietoa työt-

Koulutuksen osano
ttajia
osanottajia
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yhdistyksiä käsittelevistä asioista yleensä ja
herättelemässä ajatuksia esim. teemasta ”toinen tieto” tai “hiljainen ”tieto” työttömien näkökulmasta. Keskusteluissa
esiin nousivat mm. työnantajat, yritykset tai kunnat ja niiden suhtautuminen
työttömiin viestinnän piiriin kuuluvina seikkoina sekä syrjäytymisen/syrjäyttämisen näkökulmat. Ryhmätöihin
johdatettiin pohdiskelemalla, millaista on nykyään työttömien yhdistyksen
maineen rakentaminen mediassa, mitä
erityiskysymyksiä sisältää viestiminen
järjestönä, miten päästä hallitusti yli
uutiskynnyksen tai mitkä ovat viestinnän muutostrendit. Monen mielestä
erittäin antoisa osuus koulutusta olivat iltapäivällä tehdyt ja puretut ryhmätyöt, joissa lähemmin pohdittiin
työttömien yhdistysten sisäistä ja ulkoista viestintää, sen nykytilaa sekä etKouluttajana vies
tintäpäällikkö sittiin konkreettisia parannuskohtia tieviestintäpäällikkö
Sir
pa Puhakk
a
Sirpa
Puhakka
dottamiseen.

tömyydestä. Solaris-lomien viestintäpäällikkö Sirpa Puhakka oli luennoimassa ensin lyhyesti Solaris-lomien
kuulumisista sekä koko päivän
aikana ohjaamassa keskustelua työttömien
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PR
O SUOMI
PRO
SUOMALAISEN TTYÖN
YÖN PUOLEST
A
PUOLESTA
T YÖTTÖMIEN LIIKEKANNALLEP
ANO
LIIKEKANNALLEPANO
Tur
ku
urk

Alusta
Alustavva ohjelma
Tapahtuma on Turun Kauppatorilla keskiviikkona 24.5.2006 klo 11-13.00.
a
Työ-Länsi ry:n puheenvuoro: puheenjohtaja Kari Hank
Hanka
arjalainen
Karjalainen
TVY ry:n puheenvuoro: puheenjohtaja Lea K
Puheenvuoroja käyttävät myös mm. kaupungin edustaja sekä muiden vaikuttajatahojen / asianosaisten edustajat: ay-liike ja Leafin edustaja.
Työttömät jalkautuvat torikansan pariin keskustelemaan ja ehkäpä tanssimaankin.
Myynnissä on edullista lohikeittoa ja yhdistysten projekteissa syntyneitä tuotteita.
Haluamme luoda tapahtuman, jossa ankeaa asiaa esitellään positiivisella ilmeellä: Työttömät ovat
osaava työvoimareservi, jonka taidot olisi otettava käyttöön.
Musiikkia esittää mm. TST:n Aina Duuri -lauluyhtye.
Myös Hyde P
ar
k - Sana on vvapaa
apaa
Par
ark

PR
O SUOMI
PRO
SUOMALAISEN TTYÖN
YÖN PUOLEST
A
PUOLESTA
T YÖTTÖMIEN LIIKEKANNALLEP
ANO
LIIKEKANNALLEPANO
Mikk
eli
Mikkeli
Mikkelin aluetapahtuma on 29.5.2006
klo 11.-13.00
Järjestäjinä Mikkelin Työttömät ry ja Etelä-Savon yhdistykset
Paikalla ovat mm.
SAK:n aluejohtaja Paula Kivivuori-Meri
alt
onen
Mikkelin työvoimatoimiston johtaja Irma V
Valt
altonen
arjalainen
TVY ry:n puheenjohtaja Lea K
Karjalainen
Soppatarjoilu
Myös Hyde P
ar
k - Sana on vvapaa
apaa
Par
ark
Linja-auto lähtee päätapahtumaan. Katso tiedot tästä lehdestä.
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SUOMALAISEN TTYÖN
YÖN PUOLEST
A
PUOLESTA
T YÖTTÖMIEN LIIKEKANNALLEP
ANO
LIIKEKANNALLEPANO
Pori

Porissa perjantaina 26.5.2006 Ee
tunaukiolla klo 11-1
3.00
Eetunaukiolla
11-13.00
Työttömien sanomaa
Pro Suomi -liike suomalaisen työn puolesta esittäytyy
arjalainen
Puheenvuoro: TVY ry, puheenjohtaja Lea K
Karjalainen
Hernekeittoa
Musiikkia
Porin Seudun työttömät ry järjestää yhteiskuljetuksen Helsinkiin, missä on
Valtak
unnallinen tilaisuus 3
1 .5.
altakunnallinen
31
Katso linja-auton tiedot tästä lehdestä.
Myös Hyde P
ar
k - Sana on vvapaa
apaa
Par
ark

PR
O SUOMI
PRO
SUOMALAISEN TTYÖN
YÖN PUOLEST
A
PUOLESTA
T YÖTTÖMIEN LIIKEKANNALLEP
ANO
LIIKEKANNALLEPANO
Jyväskylä
Tapahtumapaikk
ana K
eski-Suomessa on Jyväskylän Käv
elyk
adun K
ompassi
apahtumapaikkana
Keski-Suomessa
Kävelyk
elykadun
Kompassi
maanantaina 29.5.2006 klo 11
.00 – 1
3.00.
11.00
13.00.
Junttila Mukana ovat
Tapahtumaa organisoi Keski-Suomen työttömien yhdistysten aluevastaava Pirjo-Liisa Junttila.
Jyvässeudun Työttömät ry, Työsilta ry, Viitasaaren Työttömien yhdistys ry, Suolahden Työttömät ry,
Keurusseudun Työttömät ry ja Saarijärven Työttömät ry.
oskinen ja aluejohtajat
Tapahtumaan osallistuvat Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veijo K
Koskinen
Raimo Salpak
oski (SAK), Ask
o Juuti (STTK) sekä Tuula P
elt
onen (AKAVA).
Salpakoski
Asko
Pelt
eltonen
Odotamme paikalle myös keskisuomalaisia kansanedustajia. Työttömien Liikekannallepanoon on kutsuttu
edustajat seuraavista tiedotusvälineistä: TV-2, TV Jyväskylä, Alueuutiset, Radio Keski-Suomi, Radio Jyväskylä,
Keski-Suomen uutiset, paikalliset, alueelliset sekä maakunnalliset sanomalehdet.
o TTuppurainen
uppurainen tarjoaa
Metalli-74 –ammattiosaston Solidaarisuus-jaoksen puheenjohtaja Teuv
euvo
Jyvässeudun Työttömät ry:n Kellarikievarissa Kumppanuustalolla valmistettua keittoa. Sen kuljetuksesta ja
a Moisio
tapahtuman äänentoistosta vastaa Jukk
Jukka
Moisio. Paikallista väriä musiikin ohella ohjelmaan tuovat mm.
Jyväskylästä Kumppanuustalolta Kievarin Kööri ja Näyttämölle!? –ryhmä. Työllisyyden ja hyvinvoinnin
hienoviritteistä tasapainoa järkyttävät köydenvedollaan työttömät ja päättäjät. Suomalaisen työn, tuotannon
ja toimeentulon puolesta lähtevät keskiviikkona 31.5.2006 keskisuomalaiset työttömät ja työttömien
yhdistysten aktiivit yhteisellä linja-autokulje-tuksella Helsinkiin Eduskuntatalolle TVY ry:n edunvalvontatapahtumaan. Katso tiedot tästä lehdestä.
Myös Hyde P
ar
k - Sana on vvapaa
apaa
Par
ark
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Benevolentia-mitali Anneli Korteniemelle
Pellolainen Anneli K
or
en Sosiaali- ja tter
er
tur
esk
usliit
on Bene
yvän
Kor
ortteniemi palkittiin runsas viikk
viikko
sitten
ervveys
ystur
turvvan k
kesk
eskusliit
usliiton
Benevvolentia- eli h
hyvän
o sitt
alilla ansiois
ehtävissä. K
unnianosoitus luo
vut
ettiin TTyöttömien
yöttömien V
alt
ak
unnallisen Yhmitalilla
ansioistt aan sosiaalitur
sosiaaliturvvan ttehtävissä.
Kunnianosoitus
luovut
vutettiin
Valt
altak
akunnallisen
t ahdon mit
teis
ajärjes
tön TTVY
VY rryy:n vuosik
ok
ouksessa TTurussa.
urussa.
eisttoimint
oimintajärjes
ajärjestön
vuosikok
okouksessa
– Tuntuu rohki hyvältä. Pellon Työttömät ry
anoi mitalia, ja olen vasta toinen työttömien
yhdistyksissä toimiva henkilö, jolle se on
myönnetty, Anneli Korteniemi toteaa.
Anneli Korteniemellä on takanaan pitkä
ura ammattiyhdistysliikkeessä ja kunnallispolitiikassa, mutta tutuimmaksi Anneli on
ehkä tullut sitkeänä ja peräänantamattomana
työttömien puolestapuhujana.
– Olin vuodesta 1973 Pelloplastilla taloudenhoitajana ja pääluottamusmiehenä. Hoidin tietysti jo silloin työttömien asioita, mutta
vuodesta 1982 olen toiminut aktiivisesti työttömien hyväksi. Ajattelen, että kun ay-liike
on kouluttanut minut siihen tehtävään, minulla ei ole oikeutta pitää tietojani piilossa,
Anneli huomauttaa.

Työttömät työllistävät
Anneli Korteniemi oli käynnistämässä Pellon Työttömät ry:tä maaliskuussa 1994. Perustamista seuraavana päivänä hän oli jo
Rovaniemellä TVY ry:n valtakunnallisen
kokouksen puheenjohtajistossa, toisin vielä
vailla äänivaltaa.
Siitä pitäen työtä on riittänyt vuorotta.
Joskus siitä on saanut jopa palkkaa, toisinaan
taas vain vaatimatonta kulukorvausta, johon
on pitänyt ottaa lisäpennosia omasta työttömyyseläkkeestä.
– Työskentelin välillä kolmen ja puolen
vuoden ajan Pellon yhdistyksen toiminnanjohtajana Raha-automaattiyhdistyksen tuen

kään päällimmäisenä ja apu on tarpeen. Kun
minut aikoinaan irtisanottiin, kuljin vain kodin, kaupan ja mummolan väliä. Ellei ay-toimintaa olisi ollut, olisin saattanut hyvinkin
päätyä laitapuolen kulkijaksi, Anneli uskoo.

Vapaaeht
oistyöstä
apaaehtoistyöstä
elämäntapa

Anneli K
or
Kor
ortteniemi sai Bene
Benevvolentia -mitalin 29 vuo
tta k
es
tänees
tä ttoiminnasoiminnasvuotta
kes
estänees
täneestä
taan sosiaalitur
ehtävissä.
sosiaaliturvvan ttehtävissä.
turvin. Nyt toimintaa rahoitetaan TE-keskukselta anottavalla omatoimisuusavustuksella. Se vaikeuttaa pitkäjänteistä työskentelyä, sillä rahoitus saadaan vain vuodeksi
kerrallaan. Meille sitä ei ole nyt saatu, joten
talous tulee olemaan tiukkaa ja työllistäminen vaikeutuu, Anneli harmittelee.
Kunta on antanut työttömien käyttöön tilat, joissa voi käydä kysymässä neuvoja, purkamassa mieltään tai vaikkapa tekemässä
talkoita yhdistyksen hyväksi. Jäsenyys tuo
työttömälle monia taloudellisiakin etuja.
– Irtisanotulla ihmisellä paha mieli on pit-

Liki kymmenen vuotta sitten Anneli lupasi
lehtihaastattelussa jättää vapaaehtoistyön
vähemmälle ja antaa enemmän aikaa itselleen. Sen jälkeen työmäärä on kolminkertaistunut – ja nyt Anneli antaa jälleen lupauksia.
– Olen jo jättänyt tehtäväni Lapin yhdistysten edustajana TVY ry:n hallituksessa,
sillä se ei ole vanhuuseläkeläisen paikka. Toivon myös, että joku ottaa Pellon Työttömät
ry:n puheenjohtajuuden. Itse jatkan mielelläni talkoilua ja olen valmis neuvomaan tarvittaessa.
Anneli aikoo luopua vaalikauden päättyessä myös kunnallispolitiikasta eikä asetu
enää ehdolle. Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajuus ja kunnanhallituksen jäsenyys
saavat jäädä toisten tehtäviksi.
– Saattaa olla niin, että työttömien avustamisesta on tullut niin elämäntapa, etten
pysty pitämään näppejäni erossa siitä. Omakin masennus väistyy, kun voi olla avuksi
toisille heidän ongelmissaan, Anneli vakuuttaa.
Minna Siilasvuo

Kale
vi Honk
aselle K
ansalais
toiminnan palkinto
alevi
Honkaselle
Kansalais
ansalaistoiminnan
Sosiaali- ja tter
er
tur
TKL rryy m
yönsi K
ale
vi Honkaselle K
anervveys
ystur
turvvan k
kesk
eskusliitt
usliitto
STKL
myönsi
Kale
alevi
Kanesk
usliitt
o S
alkint
o m
yönnetään ansiokkaas
salaisttoiminnan palkinnon syksyllä 2005. P
Palkint
alkinto
myönnetään
ansiokkaastt a
salais
kansalais
yvin
tämiseksi.
kansalaisttoiminnas
oiminnastta ihmis
ihmistten h
hyvin
yvinvvoinnin edis
edistämiseksi.
Kalevi on Imatran Työnhakijat ry:n (aiemmin Imatran Työttömät ry) perustajajäsen:
yhdistys perustettiin 1992 Imatran teatterin
kahviossa, ja Kalevi nimitettiin taloudenhoitajaksi. Siitä lähtien häntä on pidetty tukipilarina, jolle vapaaehtoistyöstä tuli elämäntapa ja jonka ajatukset vieläkin eläkkeelle
jäämisen jälkeen askartelevat työttömien asemassa. Erityisesti työttömiltä puuttuva terKale
vi ja palkint
o,
alevi
palkinto,
Er
kk
aA
uermaan suunnitt
elema
Erkk
kka
Auermaan
suunnittelema
ker
aaminen pienoispatsas
eraaminen
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veydenhoito ja ay-liikkeen vähäinen kiinnostus työttömiin saavat Kalevin barrikadeille.
Seurakunta on ollut alusta saakka vahvasti
mukana yhdistyksen toiminnassa, ja Kalevin
polku on johtanut myös tukihenkilöksi paikalliseen AA-kerhoon. Ystävien mukaan
Kalevin arvo- ja tärkeysjärjestys on aina ollut selkeä: ensin muut, sitten minä. Juuri tällaiset monessa taitavat ja omaa osaamistaan
auliisti jakavat henkilöt ovat niitä, jotka pitävät yhdistyksemme toimivina.
Paljon onnea Kaleville toivottaa myös
keskustoimiston Ritva Vaure (haastattelu).
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Ihmisarvoinen elämä kaikille
Pohjoismainen hyvinvointivaltio perustuu käsitykseen, että valtion kyky huolehtia heikoimmassa elämäntilanteessa olevista kansalaisistaan
toimii mittarina hyvinvoinnin tasosta. Suomessa tuloerot ovat kasvaneet 1990-luvun alusta lähtien rajummin kuin muualla Euroopan Unionin
alueella. Tutkimusten mukaan maamme toimeentulotuen taso on 159 euroa kuukaudessa alempi kuin EU:n määrittelemä köyhyysraja.
Poliittisten päättäjien on aika huolestua kansalaisten lisääntyvästä eriarvoistumisesta ja sen vaikutuksesta ihmisten arkielämään. Nykyisenkaltainen uusliberalistinen ja -konservatiivinen kannustuspolitiikka on saanut aikaan sen, että kun ansiotaso on Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana kohonnut neljänneksen, toimeentulotuen perusosa on alentunut kolme prosenttia. Myös muu perusturva on jäänyt rajusti
jälkeen ansiotason kehityksestä.
Poliittisten päättäjien on myös huomattava, että työttömissä on selkeästi erilaisessa asemassa olevia ihmisiä, mistä seuraa, ettei työttömyysongelmaan ole mitään yhtä ratkaisua, vaan kaikki nämä erilaiset ryhmät tulisi voida ottaa huomioon.
Kansalaisten pitäisi tuloillaan kyetä elämään ihmisarvoista elämää, olkoon kysymyksessä työpalkka tai tulonsiirrot. Me työttömät haluamme tehdä järkevää palkka- tai muuta työtä, joka rytmittää arkielämäämme ja toimiamme aktiivisina kansalaisina.
Työttömyys on poliittinen päätös, vaadimme muutoksia päätöksiin. Työttömyys on valtaapitävien tahtotila, jolla hallitaan markkinoita.

V
uosik
ok
ouksen a
yö-Länsi R
on sisääntuloaulassa messut.
Vuosik
uosikok
okouksen
avvajaispäivänä 30.3. TTyö-Länsi
Ryy:llä oli opist
opiston

Kuvia messuosas
messuosasttolta...

...ruok
ala...
...ruokala...

...vuosik
ok
ousedus
tajia.
...vuosikok
okousedus
ousedustajia.
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Paik
allise
ok
ulje
tukse
aikallise
allisett linja-aut
linja-autok
okulje
uljetukse
tuksett
31.5.2006 Pr
o Suomi -tapahtumaan Helsinkiin
Pro
Turun suunnalta aikataulusta voi kysellä Raisiosta numerosta 02 – 432 7765 tai sähköpostitse osoitteista:
paivi.salminen@rstry.fi
kari.hanka@rstry.fi
tai paikkakuntasi yhdistyksestä tai TVY ry:n hallituksen jäseniltä, yhteystiedot toisaalla lehdessä.

Mikkelistä lähtee linja-auto
tiedustelut numerosta 015 – 212 333, Mikkelin Työttömät ry ja
015 – 440 816, Rantasalmen Työttömät ry

Heinolasta lähtevästä linja-autosta saa tietoja
Heinolan Seudun Työttömien Toimintajärjestöstä p. 03-7144 730
Kokkolasta lähtee auto klo 4.30 osoitteesta Niittykatu 1
tiedustelut numerosta 06 – 831 5514

Pirkanmaalla asiaa hoitavat Ylöjärven yhdistyksessä 03 – 485 1329 Eeva Aalto/Ahti Heinonen
Porista lähteviin linja-autoihin ilmoittautuminen numeroon 02 – 641 4695 ja
Raumalta lähtevistä linja-autoista voi tiedustella numerosta 02 – 834 3038
Jyväskylän suunnalta linja-autoihin voi ilmoittautua joko Viitasaaren Työttömien Kari Pajumäelle numeroon 014 – 572 027 tai
tiedustella Jyvässeudun Työttömien Pirjo-Liisa Junttilalta numerosta 014 – 635 304. Viitasaarelta lähtee sovitusti yksi auto ja tarvittaessa
Jyväskylästä lähtee toinen. Viitasaaresta lähtevä auto ajaa reitillään seuraavien paikkojen kautta: Kinnula – Pihtipudas – Viitasaari –
Hirvaskangas – Jyväskylä – Kuhmoinen – Helsinki.

Kajaanissa on suunniteltu lähdettävän mukaan esim. Jyväskylän paikallistapahtumaan ja jos tällöin lähtijöitä saadaan tarpeeksi kokoon, lähdetään myös Jyväskylän kautta Helsingin tapahtumaan 31.5. Suunnitelman toteutumisesta voi tiedustella ja tapahtumaan ilmoittautua Päivi Vuorelle numeroon 044 3140 098

Työtä sydämellä
Armi Manninen vuoden vvapaaeht
apaaeht
oistyönt
ekijäksi
apaaehtoistyönt
oistyöntekijäksi
Armi Manninen tunnet
aan Nurmijär
ajana.
tunnetaan
Nurmijärvvellä vähäosais
vähäosaistten ja työttömien autt
auttajana.
yöttömät rryy:n ttoiminnassa
oiminnassa Armi on ollut mukana alus
alustta, vuodes
vuodestta
Nurmijärvven TTyöttömät
Nurmijär
1993 lähtien. - En ole k
oskaan, vvar
ar
sinaisessa työssä ollessanikaan, katsonut
koskaan,
arsinaisessa
aikaa vvaan
aan ttehn
ehn
yt työtä sydämes
täni, sanoo Armi
ehnyt
sydämestäni,

V

alinta on varmasti osunut oikeaan.
Armi on Työttömien yhdistyksen lisäksi monessa mukana. Hän toimii
kunnan ja seurakunnan vapaaehtoistyössä, on
molemmissa myös luottamushenkilönä valtuustoissa, toimii saattohoidon tukihenkilönä, auttaa ihmisiä kuljetuksissa sairaalaan ja
paljon muuta.
-Avun tarpeessa olevat ihmiset ovat lähellä sydäntäni. Heidän määränsä on vain
valitettavasti koko ajan lisääntynyt, joten
autettavia riittää. Saan vapaaehtoistyöstä
paljon, varmasti sen minkä kykenen antamaan. Tämä on tullut elämäntavaksi, kertoo
Armi.
Työttömien yhdistyksen kannalta Armin
toiminta on ensiarvoisen tärkeää. Aamuisin
hän on Työttömien tuvalla ensimmäisenä
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paikalla avaamassa ovet ja keittämässä kahvia. Kun yhdistys perustettiin kaikki työ tehtiin vapaaehtoisvoimin. Tuskinpa yhdistys
toimisikaan enää elleivät Armi ja muut vapaaehtoiset olisivat uhranneet aikaansa yhdistyksen hyväksi. Palkatut työntekijät yhdistykseen saatiin vasta myöhemmin.
- Valinta vuoden vapaaehtoistyöntekijäksi
tuli yllätyksenä. Arvostan toki sitä ja otan kiitollisuudella vastaan saamani huomion. Tärkeintä on kuitenkin lähimmäisten auttaminen.
Teemme täällä työtä yhdessä, jakaa Armi saamaansa kunniaa.
Tällä hetkellä Armi toimii Nurmijärven
Työttömien taloudenhoitajana ja kirpputorivastaavana. Käden jälki näkyy. Kirpputori on
siisti ja hyvin toimiva; asiakkaat löytävät mitä etsivät. Esimerkillään Armi ohjaa Työttö-

Armi Manninen, vuoden 2006 vvapaaehapaaehtois
työnt
ekijä.
oistyönt
työntekijä.

mien tuvan työntekijöitä. Muutoinkin Tuvan
ilmapiiri on lämmin. Armilta riittää lämpimiä ja kannustavia sanoja jokaiselle, niin
työntekijöille kuin asiakkaillekin.
Heikki Karhu
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Työ saa olla rankkaakin
- 'oma juttu' työssä on tärkeä

T

yöntekijän kärkihaaveena ei ole helppo työ, paljon lomaa ja hyvät ylenemismahdollisuudet. Työ saa olla kovaakin, kunhan työskentelyn olosuhteet ovat
kunnossa ja työn sisältö mielekäs. Palkansaajat haluavat työhönsä 'oman jutun', jossa
voi toteuttaa itseään ja omia ajatuksiaan sekä
kokea työn omistajuutta. Organisaatiossa
korkeammassa asemassa olevilla nämä ovat
muita palkansaajaryhmiä useammin kunnossa, ja he ovat muita tyytyväisempiä työhönsä.
Kuitenkin kaikista henkilöstöryhmistä
enemmistö pitää työnsä mielekkyyttä vähintään tyydyttävänä. Nämä tiedot ilmenevat
työministeriön ja Helsingin yliopiston tutkijan, VTL Juha Antilan työministeriölle tekemästä tutkimuksesta "Työn mielekkyys ja
mielettömyys".
Palkansaajat antavat kouluarvosanaksi työn
mielekkyydestä 7,6, eli he ovat kohtuullisen
tyytyväisiä työhönsä. Julkisen sektorin, järjestöjen ja säätiöiden työntekijät kokevat
työnsä mielekkyyden hieman muita paremmaksi.
Erityisesti kunnissa työskentelevät naiset
pitävät työtään hyvin tärkeänä mutta kärsivät muita useammin alimitoitetuista henkilöstöresursseista ja muista säästötoimista.
Mitä korkeammalla tasolla organisaatiossa
työskennellään, sitä mielekkäämmäksi työ
koetaan. Johtajista ainoastaan kaksi prosenttia koki työn mielekkyyden välttäväksi tai
huonoksi, ja 40 prosenttia koki sen kiitettäväksi.
Työntekijäasemassa olevista joka viides
koki työn mielekkyyden välttäväksi tai huonoksi, mutta yhtä moni koki sen myös
kiitettäväksi. Kaikissa henkilöstöryhmissä
työn mielekkyys sai useimmiten kohtuullisen
arvosanan.

Työpaikan hyvät toimintatavat ja johtamiskäytännöt, kuten positiivinen palaute, avoimuus ja ihmisten ottaminen huomioon, lisäävät työtyytyväisyyttä.
Nykyinen, entistä koulutetumpi palkansaajaväestö toivoo esimiehiltään parempaa
toimintaa.
Esimiehen rajoittuneet tai puutteelliset
sosiaaliset taidot ovatkin yksi merkittävä
ongelma, joka heijastuu kielteisesti työntekijöiden hyvinvointiin sekä suoraan että välillisesti. Yleisesti palkansaajat toivovat
esimiehiltään enemmän palautetta, avoimuutta, kannustamista sekä esittämiensä ideoiden
kuuntelemista.
Tiimityöskentelyn ja muiden työn organisoinnin muotikonseptien leviämisestä huolimatta byrokraattinen, alistava ja jopa nöyryyttävä johtamistapa ovat arkipäivää useissa suomalaisissa työpaikoissa. Niissä palkansaajat
voivat yleensä huonosti ja työn mielekkyys
on kateissa. Vastaavasti hyvin johdetuilla
työpaikoilla palkansaajat kokevat työn mielekkyyden selvästi keskimääräistä paremmaksi.

Ihmistä ei saa tuhlata
Tutkimuksen julkaisutilaisuudessa puhuneen
työministeri Tarja Filatovin mielestä Suomella ei ole varaa hukata ja tuhlata työpaikoilla olevia inhimillisiä resursseja. - Ihmisten luontaisen luovuuden ja innostuksen pitää päästä näkyville työssä. Työelämän ankeuttajista, jotka vievät työstä ilon ja toivon
pitää päästä eroon. Latistavista ja alistavista
työkulttuureista pitää päästä eroon, työministeri Filatov korostaa.
- Mielekäs työ johtaa laadukkaampaan lopputulokseen kuin mielettömäksi koettu yö.
Suomi ei pärjää kansainvälistyvässä kilpailussa hinnalla, meidän on keskityttävä laa-

tuun. Työ saa olla kohtuullisen kovaa, kunhan sen sisältö ja tekemisen edellytykset ovat
kunnossa. Työpaikoilla vallitsee liian usein
käytäntöjä, jopa työkulttuuri, joka estää ihmisten sosiaalisten taitojen ja osaamisen täysipainoista hyödyntämistä, Filatov toteaa.
- Erityisesti julkisen sektorin on aidosti ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta alalla työskentelevien työntekijöiden sitoutumisen ja työmoraalin arvostaminen nousisi. Epävarmat
ja kuluttavat pätkätyöt ovat edelleen nimenomaan julkisen sektorin suuri ongelma. Julkisen sektorin ison määräaikaistyövoiman
taustalla on välinpitämätön asenne työntekijöitä kohtaan. Arvoasetelma on vinoutunut.
Ajatellaan, että rahaa ei saa tuhlata, mutta ihmistä saa, Filatov muistuttaa.
- Epätarkoituksenmukaisista pätkätöistä
päästään eroon hyvällä työnjohtamisella ja
paremmalla työn organisoinnilla. Sijaisuuksia voidaan kerätä vakituisiksi työsuhteiksi,
vaikka sijaistamisen paikka vaihtelee, kausiluonteisia tehtäviä ja osaamista voidaan
sovittaa yhteen ja työaikapankin avulla saadaan joustoa ruuhkahuippuihin, Filatov listaa.
Tutkimuksessa käytettiin kyselyaineistoa, joka kerättiin erikseen yksityiseltä ja julkiselta
sektorilta lokakuun 2003 ja huhtikuun 2004
välisenä aikana.
Vastauksia oli yhteensä 2856. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös Tilastokeskuksen
Työolotutkimusta 2003 ja työministeriön
Työolobarometrejä eri vuosilta.
Tutkimus on julkaistu työhallinnon
internetsivuilla osoitteessa www.mol.fi/
julkaisut . Painetun julkaisun voi tilata
sähköpostitse osoitteella
tyoministerio.julkaisutiimi@mol.fi : Juha
Antila. Työn mielekkyydestä ja mielettömyydestä. Työpoliittinen tutkimus 305.

“Kaikki mahdollinen
tehdään heti,
mutta mahdoton vie
enemmän aikaa.”

KARENSSISANOMAT 1/2006

17

Vuosikok

1

Vuoden 2005 muis
muisttetut ja palkitut
palkitut::
Vas. K
ari Hank
a ja Armi Manninen,
Kari
Hanka
vuoden 2005 vvapaaeht
apaaeht
ois
työnt
ekijät.
apaaehtois
oistyönt
työntekijät.
Varissuon yhdis
tyksen edus
tajat, Esk
o
yhdistyksen
edustajat,
Esko
Lehtik
annel, Kir
si Töykkälä, Seppo V
uoLehtikannel,
Kirsi
Vuorinen, tak
ana Ismo K
ar
hunen ja Päivi
Kar
arhunen
takana
ala ja
Salminen sekä edessä Merja Hak
Hakala
puheenjohtaja Jukk
a Läht
eenmäki.
Jukka
Lähteenmäki.

2
3
4
5

Iltajuhlan juhlak
ansaa.
juhlakansaa.

Anneli K
or
Kor
ortteniemi, Bene
Benevvolentia-mitalin saaja, Pellon TTyöttömät
yöttömät rryy.
Armi Manninen, vuoden 2005 vvaapaaeht
ois
työnt
ekijä.
paaehtois
oistyönt
työntekijä.

Palkitta
ari Hank
a. V
as. K
ari
Palkittavv a K
Kari
Hanka.
Vas.
Kari
a, Lea K
arjalainen, Seppo LepHanka,
Karjalainen,
Hank
pälä ja palkint
or
aadis
ta Ilkk
a Sipiläipalkintor
oraadis
aadista
Ilkka
nen/KD
Y.
nen/KDY

6
7

Turun yhdis
tyksen Aina Duuri,
yhdistyksen
yhmä.
lauluryhmä.
laulur

Vuosik
ok
ouksen siht
eeri Aarne Här
uosikok
okouksen
sihteeri
Här-aar
a, puheenjohtajis
ar
mävaar
aara,
puheenjohtajistto Helena V
Var
ar-mäv
tiainen, Antti Haapaniemi ja Seppo Ansamaa sekä siht
eerit Päivi Salminen ja
sihteerit
Ismo K
ar
hunen.
Kar
arhunen.

8
9

Förin äijä.

Avajaise
ajaisett ja iltatilaisuuden juontaja
Pentti K
allio
Kallio

18

KARENSSISANOMAT 1/2006

kous 2006

KARENSSISANOMAT 1/2006

19

Tehtaan kuolema ja irtisanomiset
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R

unsas 100 vuotta aiemmin nopea
kasvu aiheutti, että sadat työläisperheet joutuivat ahtautumaan hätäisesti kyhättyihin työväen asuntokasarmeihin.
Voikkaan, Kymintehtaan ja Kuusankosken
yritykset yhdistettiin keväällä 1904 suuryritykseksi, josta tuli maan suurin. Kilpailu muiden kanssa kiristi tehtaan johdon työsuhdepolitiikkaa. Voikkaan tehtaalla lisäpiirteenä
oli kiista naistyöntekijöitä ahdistelleesta
työnjohtajasta. Valitusten tehottomuuteen
kyllästyneet työntekijät häätivät hänet omatoimisesti ulos tehtaasta.
Tehtaan johto omaksui kovan linjan ja
erotti osan uudistuksia vaatineista työläisistä.
Puhkesi lakko, jonka hillitsemiseksi paikalle
tuotiin Viipurista poliiseja. Lakon takana olleen Valkealan työväenyhdistyksen puheenjohtaja Frans Tila ja aktiivisesti lakkoa ohjaillut räätäli J.A.Fomin vietiin raudoissa
Viipuriin.
Yritys palkkasi tehtaille 150 lakonmurtajaa, kieltäytyi sovinto-oikeuden asettamisesta ja ilmoitti, että tehtaalla ei mitään lakkoa edes ole, koska työt jatkuvat. Lakkolaisia ei yhtiö missään tapauksessa ottaisi takaisin töihin. Tehtaan johdon mielestä kyse
oli määräysvallasta tehtaalla. Omassa propagandassaan yhtiön johto turvautui tehtaalle
jääneiden kirjoituksiin lehdissä. Niissä kiistat leimattiin työväenyhdistyksen kiihotustyön tilille.
Lakkoa murtamaan palkatut eivät yltäneet
samaan työtehoon kuin erotetut, tuotanto
häiriytyi tällä tavoin ja lakko tuli tällä tavoin
yhtiölle kalliiksi. Tapahtumat käynnistivät
julkisen keskustelun työväen oikeuksista ja
poliisien käyttäytymisestä. Sittemmin asiat
kärjistyivät huipentuen vuoden 1918 tapahtumiin ja ammattiyhdistysliikkeen lakkauttamiseen 1930-luvulla. Sotien jälkeinen aika
oli pitkään aikaa, jolloin elämä kehittyi parempaan suuntaan.
Voikkaan paperitehtaalla ehti työskennellä ja varttua viisi sukupolvea. Henkilöstö tehtailla kasvoi 1970-luvulle asti. Kaikki eivät
aina ole päässeet tehtaalle töihin, vaan ovat
etsiytyneet muualle. Kuudes sukupolvi ei
pääse enää entiselle paperitehtaalle töihin.

Säästöt palk
oissa in
oinpalkoissa
invvest
estoinneiksi pois Suomesta
Tehtaan alkuvuosikymmenistä työnantajien
ja työntekijöiden välisten suhteiden hoitami-
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nen neuvotteluteitse on kehittynyt. Työtaistelutilanteisiin saatiin ratkaisuja. Viime vuosien irtisanomiset, korkeana jatkuva työttömyys, pätkätöiden maailma ja työpaikkojen
siirtäminen pois Suomesta herättävät kysymyksen, kuinka kestäviä saadut parannukset ovat. Paperiteollisuuden työsulku vuonna 2005 oli oire muuttuneesta tilanteesta.
Ensimmäisen kerran paperityöläiset joutuivat antamaan periksi. Kyse oli tehtaiden pitämisestä käynnissä jouluna ja juhannuksena. Kyse oli myös muusta, siitä, kuka käyttää valtaa tehtailla. Kyse oli siis tältä kannalta samasta asiasta kuin vuoden 1904 lakon murtamisesta.
Nyt ei asioita hoideta tuomalla maaseudulta tilatonta tilannetta ymmärtämätöntä
väestöä tehtaalle töihin lakon murtamiseksi,
vaan siirtämällä tuotantoa pois Suomesta.
Työntekijät ovat hyväksyneet pienemmät
palkankorotukset, jotta yritysten kilpailukyky ja sen myötä työpaikat säilyisivät. Voittoja ei kuitenkaan ole investoitu entiseen tapaan Suomeen, vaan työpaikat ovat syntyneet muualle. Siinä kuin ennen oman maan
maattomat korvasivat oikeuksiaan puolustaneet työläiset, nyt suomalaisia työläisiä korvaavat maattomat muualla maailmassa muualle perustettavissa tehtaissa.
Työpaikkoja syntyy Suomessakin palveluihin ja viime vuosina myös rakennustoimintaan sekä teollisuuden sisällä uusille aloille eniten metalli- ja teknologiateollisuuden
piirissä. Samalla työpaikkoja häviää monilta teollisuuden aloilta. 2000-luvun alussa
työpaikkoja vähennettiin sellaisella vauhdilla, että teollisuuden työpaikat vähenivät 40
000:lla ja menetettiin puolet siitä, mitä laman jälkeen saatiin lisää, vaikkei 2000-luvun taitteessakaan oltu lähelläkään lamaa
edeltänyttä tasoa. Irtisanomisaalto kohtasi
myös monia muita aloja, kuten Elisan,
Soneran ja Finnetin edustamaan teleliikennettä.

Ir
tisanomise
Irtisanomise
tisanomisett tänään
Irtisanomisia on viimeisten 15 vuoden aikana ollut keskimäärin noin 3000 kuukaudessa eli saman verran kuin UPM ilmoittaa
vähentävänsä Suomessa. Irtisanomisista pääosa perustellaan tuotannollis-taloudellisilla
syillä. Tieto irtisanomisista perustuu kuukauden aikana alkaneisiin työttömyyksiin, jois-

sa edellisen työsuhteen päättymisen syynä on
irtisanominen.
Viimeisten 15 vuoden aikana irtisanomisia työttömyyden alkamisen syyksi on kirjattu yhteensä noin puoli miljoonaa. Tällöin
saman henkilön kohdalla on voinut olla
enemmän kuin yksi irtisanominen. Pienessä
määrin myös sama irtisanominen voi olla
tullut kirjatuksi useammin kuin kerran, jos
henkilö on kirjautunut toistamiseen työttömäksi vaikkapa lasten hoidon tai opiskelun
jälkeen olematta välillä työssä. Toiselta puolen on irtisanomisia, jotka eivät ole johtaneet
kirjautumiseen työttömäksi työnhakijaksi.
Tällaisista täsmennystarpeista huolimatta
voidaan arvioida, että irtisanominen on kohdannut viimeisten 15 vuoden aikana hyvinkin joka kymmenettä työntekijää. Se on siis
erittäin mittava ongelma. Vuosittain 30
000:ssa työttömyyden alkamisessa irtisanominen on ollut syynä.
Niin mittavasta ongelmasta kuin onkin
kyse, määräaikaisten työsuhteiden päättyminen on vielä monin verroin useammin työttömyyden alkamisen syynä. Kaiken kaikkiaan uusia työttömyyksiä on alkanut viimeisten 15 vuoden aikana 60 000 joka kuukausi
eli 20 kertaisesti se määrä, jossa irtisanominen on työttömyyden alkamisen syynä. Miksi sitten työttömyys ei suorastaan räjähdä
kasvuun? Siksi, että myöskin työttömyyksiä
päättyy koko ajan työsuhteen alkaessa tai siirryttäessä eläkkeelle tai muista syistä. Kun
viime aikoina työttömyys on alentunut –
vaikkakin hitaasti – työttömyyksiä on päättynyt enemmän kuin alkanut. Työttömyys
kasvaa, jos työttömyyksiä päättyy niiden
alkamisia vähemmän. Työttömien joukossa
on siten suuri vaihtuvuus paitsi ei pitkittyvässä työttömyydessä. Osittain työttömyys
katkeaa vain tilapäisesti pätkätyön, kurssin
tai muun syyn takia.
Näillä 60 000 uudella työttömällä kuukausittain irtisanominen on taustalla noin
3000:lla. Suuren osan kohdalla syytä työttömyyden alkamiseen ei ole kirjattu. Osalla
syyksi on kirjattu oma ilmoitus tai toimipaikan lopetus tai työsuhteen päättyminen koeaikana. Irtisanominen kyllä kirjataan, koska
se on peruste työttömyysturvan saamiselle.
Niistä, joilla syy on kirjattu, määräaikaisen
työsuhteen päättyminen on ollut työttömyyden syynä noin 17 000:lla eli moninkertaisesti suuremmalla joukolla kuin irtisanominen. Kun määräaikaisen työsuhteen päättyminen merkitsee työttömyyttä, se on eri asia
kuin opiskelijoiden kesätyöpaikat, jotka päättyvät määräajan jälkeen eivätkä siksi ole
mukana tässä 17 000:ssa.
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Määräaikaisten työsuhteiden päättymisessä
työttömyyden syynä on osaksi kyse työllisyystukipaikoista, joissa tuki loppuu ja alkaa uusi työttömyys. Osaksi kyse on siitä,
että määräaikaisia on helpompi vähentää kuin
irtisanoa vakinaisia. Tällöin määräaikaisia on
palkattu irtisanomissuojan kiertämiseksi.
On sanottu, että työsuhdeturvan heikentäminen vähentäisi määräaikaisuuksia ja lisäsi pysyvään työsuhteeseen palkkaamista ja
työllisyyttä. Tällä perusteltiin Ranskassa alle
26 vuotiaiden irtisanomissuojan lopettamista kahden vuoden aikana työsuhteen alkamisesta. Hallitus joutui perääntymään laajaksi
paisuneen mielenosoitusliikkeen seurauksena. Italiassa Berlusconin hallitus yritti saada läpi lain, että yrityksen ei tarvitse palkata
irtisanottua uudelleen puolenkaan vuoden aikana irtisanomisesta, vaikka irtisanomisten
jälkeen lisäisi työvoimaa. Näin työntekijöiden etuja puolustavat voitaisiin karsia työpaikoista. Ammattiyhdistysliike käynnisti
lakkoliikkeen, jossa eri liitot olivat vuorotellen päivän kerrallaan lakossa. Hallitus joutui perääntymään. Wärtsilän Turun dieseltehtaan diesel-tuotannon siirtämisessä Italiaan oli osa syy, että siellä ei ole uskallettu
vähentää väkeä ammattiyhdistysliikkeen vastustuksen takia. Suomessa se on helpompaa.
Tanskalaisessa muutosturvassa irtisanomissuojaa on heikennetty, mutta on vastaavasti panostettu uuden työpaikan saamiseen.
Jos Suomessa heikennettäisiin irtisanomissuojaa, Tanskan malliin siirtyminen tarkoittaisi mm., että työllisyysrahoja voimakkaasti lisättäisiin.
Tanskan mallista ei olisi kyse, jos työllisyysvaroja ei vastaavasti lisättäisi. Mutta
onko irtisanomissuojan heikentäminen lääke työllisyyteen edes tälläkään tavoin toteutettuna? 1900-luvun alussa Voikkaalla käytettiin irtisanomisia niiden työntekijöiden
poistamiseen tehtaalta, jotka puolustivat
työntekijöiden etuja. Irtisanomissuojan heikentämisen aiheuttama uhka työpaikan menettämisestä palvelee tällöin työehtojen heikentämistä, kuten Berlusconin esityksessä.
Paremmasta työsuhdeturvasta on myös hyötyä yritykselle, koska työntekijät sitoutuvat
paremmin kehittämään työtään.
Irtisanomissuojan heikentäminen työllisyyden hoitokeinona osoittautuu kyseenalaiseksi. Pikemmin on tarpeen puuttua määräaikaisten työsuhteiden epäkohtaan, jotta niitä ei voitaisi käyttää irtisanomissuojan kiertämisen keinona. Muutosturvan kehittäminen
on tärkeää siten, että uusi työpaikka saadaan
ilman työttömyyttä.
Pekka Tiainen
Valtiotieteen tohtori (taloustiede) ja neuvotteleva virkamies työministeriössä
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IN MEMORIAM
Vehmersalmen Työttömät ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja Seppo Koistinen
kuoli äkillisesti 26.2.2006 KYS:ssa. Seppo oli kuollessaan 60-vuotias.
Hän oli syntynyt Kuopion maalaiskunnassa 15.10.1945.
Toimittuaan nuorena miehenä metsätöissä sekä kaupan alalla, Seppo teki
elämäntyönsä taksiautoilijana. Työttömien erilaisissa luottamustoimissa
hän oli paitsi yhdistyksemme puheenjohtaja, myös PSTA:n hallituksen
jäsen ja jonkin aikaa Pohjois-Savon alueen toinen varavaltuutettu
TVY:ssa.
Seppo muistetaan joviaalina ja aina ystävällisenä ihmisenä, jota me
yhdistyksessä kunnioitimme suuresti.

Markku Julkunen/Vehmersalmen Työttömät ry:n toiminnanohjaaja

Seppo Koistisen muistoa kunnioittaen.
PSTA ry:n puolesta Anne Laitinen
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Mahdoton täystyöllisyys?

T

apasin pari työllisyyskurssilla olevaa
vanhaa opiskelukaveria, työmarkkinatuelle pudonneen ammattimiehen,
eläkevalitusrumbassa olevan ja kortistoon
heitetyn työkyvyttömän, työharjoittelussa
olevan nuoren ja työkokeilua odottavan mielenterveyskuntoutujan. Kaikilla viesti oli sama, kyllä olisi kirveelle töitä Suomessa. Heitä
otti päähän tämä työttömien pyörittely erilaisissa systeemeissä, mutta sitten kun itse
haluaisi johonkin, vaikkapa työkokeiluun,
sinne näyttää olevan mahdoton päästä.
Tähän ongelmaanhan aikoinaan synnytettiin surullisen kuuluisa työnhakusuunnitelma.
Tiedot sen toimivuudesta ovat olleet hyvin
ristiriitaisia, sillä suurin osa ihmisistä sanoo,
että se on kuollut kirjain ja että on ihan sama,
mitä sinne kirjoitetaan. No, suunnitelma ei
vielä ratkaise työttömyyttä, mutta siinä työtön kuitenkin voi itse määritellä, miten työllistyminen parhaiten onnistuisi.

Työminist
eriöstä alueelliseen
yöministeriöstä
työllisyyspolitiikk
aan
työllisyyspolitiikkaan
Kainuussa on vuoden päivät pyörinyt hallintokokeilu, jonka yksi osa on, että työvoimapoliittiset rahat, lähes 20 miljoonaa euroa,
ovat siirtyneet työministeriön ohjauksesta
maakunnan ohjaukseen. Meillä Kainuussa
olisi siis mahdollisuus tehdä noilla rahoilla
pieni vallankumous, mikäli uskallusta ja tahtoa riittäisi. Ensimmäinen kokeiluvuosi meni
lähes entisellään, vaikka johtamani työllisyystyöryhmä teki tukun esityksiä, mitä pitäisi tehdä toisin. Siellä oli muun muassa
kisälli-malli, jossa vastavalmistuneet pääsisivät tuetusti eläköityvän rinnalle koulutustaan vastaavaan työhön. Lisäksi esitimme
kumppanuusmallia, jolla esimerkiksi Virroilla on saatu hyviä kokemuksia. Siinähän kaikki asianosaiset istuvat saman pöydän ääreen,
edustajat työttömistä, yrittäjistä, kunnan ja
työvoimatoimiston virkamiehistä, järjestöistä
ja työllisyyshankkeiden edustajat miettivät,
mitä kukin tekee. Oikeastaan työryhmän ehdotuksista on toistaiseksi toteutunut vain 9luokkalaisten kesätyöseteli, eli kaikki Kai-
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nuun peruskoulunsa päättävät pääsevät kahdeksi viikoksi kesätöihin.

Pieni vvallank
allank
umous
allankumous
Paltamossa
Sain käsiini tilaston, jossa oli kuntakohtaisia lukuja Kelan ja työttömyyskassojen maksamista etuuksista. Siitä innostuneena aloimme tehdä laskelmia, paljonko työttömyys
maksaa yhden kunnan, kainuulaisen Ristijärven alueella. Tarkoituksemme oli osoittaa,
että työttömyys on niin kallista, että on järkevämpää työllistää nämä ihmiset palkkatyöhön kuin pitää heidät työttömänä. No, laskelma ei ollutkaan ihan helppo tehtävä. Missään ei tällaista laskelmaa ole aiemmin tehty. Otimme siihen mukaan etuudet, työttömille maksetut toimeentulotuet, kunnan työllistämisrahat, työllisyyshankkeet, työvoimahallinnon maksamat kustannukset ym. Jo
suurinpiirtein laskettaessa nähtiin, että summa kipuaa jopa yli 10.000 euroon/työtön
vuodessa, mutta vain 1/4 työttömistä oli saanut olla osan vuodesta työssä. Kyllä tuolla
rahalla pitäisi saada jo enemmän aikaan. Ristijärvi ei lähtenyt hankkeeseen mukaan, joten valmistelu meni uusiksi ja mukaan lähtee Paltamo.
Tästä alkoi Paltamon Kaikki töihin -hankkeen valmistelu. Nyt virallinen työryhmä
vasta aloittaa toimintansa. Idea kuitenkin on,
että laskemme teoreettisen työttömyyden hinnan ja pyydämme sen valtiolta pääomaksi
toimijalle (sosiaalinen yritys/kunnan yksikkö tai muu vastaava), joka työllistää työsuhteeseen kaikki työttömät. Tämä siis tosiaankin on vallankumous, sillä uutisointi valmistelusta aiheutti hirveän hässäkän. Ja yllätys
yllätys, vastarinnan täystyöllisyyttä vastaan!!!! Minulle soitti pari hyvällä ansiosidonnaisella päivärahalla olevaa työtöntä,
jotka olivat sitä mieltä, että aiotko laittaa
heidät nälkäpalkalla töihin ja että lopeta heti
moinen touhu...
Moni pitkäaikaistyötön taas näkee sen
ainoana mahdollisuutena työllistyä ja näyttää oma työkykynsä. Yksityiskohtia mallista
ei ole vielä tehty, työ on vasta alussa, mutta

se on aiheuttanut valtavaa kiinnostusta ja
myös kannustusta on tullut.
Minä kuitenkin uskon, että antamalla
mahdollisuus työntekoon myös työllistyminen vapaille markkinoille parantuu, kun
kaikki työttömät ovat samassa yksikössä,
“toimintatalossa” työssä. Pula muurareista ja
muista kädentaitajista pahenee vuosien kuluessa, sillä noita töitä ei opita koulun penkillä, vaan käytännön töissä. Siksi Kisällimalli olisi loistava. Kun muurari pääsee töihin, hän ottaa kisällinsä mukaan oikealle työmaalle oppimaan.

Toimintatalossa
jok
aisella on oma juttu
jokaisella
Täystyöllisyyden toimintatalossa jokaista
ihmistä kunnioitetaan ja hänen kanssaan haetaan sopiva työtehtävä. Työtä myydään talosta ulos, mutta muu aika työskennellään
toimintatalon yleishyödyllisissä töissä ja käydään vain sellaisia kursseja, joista on hyötyä
työllistymiselle talon ulkopuolelle. Työn kuva
voidaan muuttaa uusiksi. Jokainen tietää, että
työtä on, muttei löydy
palkan maksajaa. Vanhuksille ei ole riittävästi apua, digiboxin asennukseen ei saa apua
muuten kuin isolla rahalla ja ympäristö näyttää surkealta.
Tärkeää on, että jokaiselle ihmiselle löytyy juuri se hänen oma juttunsa, että työ koetaan mielekkääksi. Siitä pitäisi saada myös
enemmän palkkaa kuin työttömänä. Tiedän,
että tämä ei ole helppo yhtälö, mutta tiedän
myös sen, että työttömyys on rankka juttu
ihmisille ja yhteiskunnalle. Siksi haluamme
yrittää löytää ratkaisun kokeilemalla täystyöllisyyttä Paltamossa. Jos kokeilu ei
onnistu, maailma ei siihen kaadu. Jos se
onnistuu, työttömät saavat työtä ja työ kohtaa tekijänsä, eikä kenenkään tarvitse kokea
olevansa syrjäytetty yhteiskunnasta. Taidan
olla idealisti, mutta uskon tähän juttuun.
Anne Huotari
kansanedustaja (vas)
Kainuun maakuntavaltuutettu
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Hyssyttelyn aika on ohi
Työnant
ajien ideologiana näyttää ole
tisanomiset. P
ar
haillaan, k
un
yönantajien
olevvan massair
massairtisanomiset.
Par
arhaillaan,
kun
kirjoit
an tätä k
olumnia, P
erlos on ilmoitt
anut liki 600 työnt
ekijän ir
tisanomises
kirjoitan
kolumnia,
Perlos
ilmoittanut
työntekijän
irtisanomises
tisanomisestta.
Lähes poikk
euksett
a yt-neuv
ott
elujen lopputuloksena on kymmenien, sat
ojen
poikkeuksett
euksetta
yt-neuvott
ottelujen
satojen
t ai jopa tuhansien työpaikk
ojen menetys sekä tteollisuuden
eollisuuden siir
täminen esim.
työpaikkojen
siirtäminen
Kiinaan, Latinalaiseen Amerikkaan ttai
ai Baltian maihin.

E

simerkiksi Varsinais-Suomesta häviää elintarvikealalta satoja työpaikkoja. Samoin Birka Linen irtisanomiset
lisäävät merialan työttömiä, eikä Leafin tai
Birka Linen irtisanottuja työntekijöitä juuri
lohduta se, että Varsinais-Suomen työttömyysaste on maan toiseksi pienin. Kaikki hallitusvastuussa olleet puolueet (sosialidemokraatit, keskusta, kokoomus, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp) ovat toteuttaneet työnantajia mielistelevää työllisyyspolitiikkaa. Lipposen hallituskausillaan aloittama käytäntö,
jota on jatkettu Matti Vanhasen hallituskaudella, on tarkoittanut sitä, että osana tulopoliittista sopimusta valtion tuloveroja on alennettu työntekijöiltä. Verohelpotusten takia
työnantajien maksamat palkankorotukset
työntekijöille ovat olleet maltillisempia, koska hallitus ja eduskunta ovat siunanneet verohelpotukset. Myös työnantajien kansaneläkemaksua on alennettu, ja tämän vuoden
alussa tuli voimaan lainsäädäntö, joka taas
kerran vähentää työnantajien maksurasitusta: heidän ei tarvitse maksaa lainkaan kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuskassaan.
Kun Antti Kalliomäki oli valtionvarainministerinä, hän suostui jopa poistamaan
Suomen rikkaimpien varallisuusveron, jota
työnantajien superjärjestö EK vaati tulopoliittisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Nyt
Suomen yrittäjät ja EK vaativat “Ranskan
mallin” mukaisesti työntekijän koeajan pidentämistä. Koeaikana työntekijän työsuhde
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voidaan purkaa välittömästi ilman irtisanomisaikaa ja perusteluita. Ranskassa hallitus
on esittänyt nuorten alle 26-vuotiaiden koeajan pidentämistä kahteen vuoteen. Ranskassa demokratia toimii; ay-liike ja kansalaiset
ovat suurina joukkoina kaduilla mielenosoituksissa eivätkä suostu hallituksen kaavailuihin.
“Hyssyttelypolitiikan” ajatuksena on ollut se, että kun suomalaisille työnantajille hallituksen toimin luodaan mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset, niin työpaikatkin
säilyvät täällä Suomessa. Mutta miten on
käynyt? Jopa niin, että suuret työnantajat,
jotka ovat hyötyneet eniten valtion tuloverojen alennuksista ja muista toimenpiteistä, ovat siirtämässä tuotantoaan muualle ja
toteuttavat massairtisanomisia. Työministeriön luomat muutosturvapaketit eivät auta,
kun tuhansia ihmisiä irtisanotaan. Ne ovat
jälkihoitoa, eivät ennalta ehkäisyä. Kymmeniä vuosia samassa työpaikassa työskennelleille voi olla myös henkisesti “alentavaa”
markkinoida itseään työmarkkinoilla tai harjoitella työnhakua. Usein ammattiosaaminen
on voinut olla erikoistumista kapealle sektorille. Kaivataan ennalta ehkäisevää työllisyyspolitiikkaa; ei koeajan pidennystä niin
kuin työnantajat vaativat, vaan irtisanomissuojan parantamista lainsäädännöllä: työnantaja velvoitetaan maksamaan työntekijälle suuri summa rahaa irtisanottaessa.
Vuoden alussa tuli voimaan laki julkisis-

ta työvoimapalveluista. Tämä lainsäädäntö
toivottavasti osaltaan vaikuttaa työttömyyden laskuun. Tulkintaepäselvyydet, joita joissakin työvoimapiireissä on ollut, ovat hoidettavissa. Tosin jo nyt on tullut esille myös
pieniä lapsuksia lain laadinnan yhteydessä.
Esim. vuoden 2006 alusta lukien kuntouttava
työtoiminta on työmarkkinatukilain muutoksen jälkeen rinnastettu työvoimapoliittisiin
aktiivitoimiin, ja näin ollen kuntouttavasta
työtoiminnasta ei kerry Kelan laskureissa
työttömyysaikaan liittyviä päiväkertymiä.
Tämä asia on työministeri Tarja Filatovin
tiedossa, ja varmasti vaaditaan neuvotteluja
asian muuttamiseksi ennalleen. Työttömien
Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö ry oli
kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa
laista ja oli sen hyväksymisen kannalla. Lailla
lisätään työmarkkinatuen vastikkeellisuutta,
yhdistelmätuki korvataan palkkatuella/korotetulla palkkatuella. Varsinais-Suomessa työhallinnon toimenpiteissä on 2,9 prosenttia
työvoimasta, vaikka työllistämismäärärahoja
on viime vuodelta jäänyt käyttämättä noin 4
miljoonaa euroa. Työministeriön on laadittava selkeämpiä ja tarkempia ohjeistuksia
työvoimapiireille ja TE-keskuksille, ettei
työllistämismäärärahoja jää käyttämättä.

Marjaana Koskinen /sd. kansanedustaja,
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen,
Kelan valtuutettu
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Aimo-v
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Tässä nurkassa olevat sadut ovat tuttuja, uudelleen lämmitettyjä, törkeästi toisilta lainattuja sekä myös uusia ja ontuvia. Sadut ovat tarkoitettu iloksi, opiksi, ajateltavaksi ja kommentoitavaksi. Ja tulette huomaamaan että niillä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, vai olisiko
sittenkin?

Nälkäinen hauki

O

lipa kerran Eemeli Eläintutkija. Hänen intohimonaan ja elämäntyönään
oli erilaisten eläinten käytöksen tutkiminen.
Hän testasi miksi hänen ankkaparvensa
taaperteli koko ajan hänen perässään. Hän
tuskaili, miksi naapurin Moppe halusi aina
puraista häntä persuuksiin, kun hän tirkisteli
naapurin uhkeata rouvaa iltayöllä puutarhastaan. Ja joskus tuttavat yllättivät hänet
metsäpusikossa mahallaan tarkkailemassa,
miten muurahaiset kekoansa rakentelivat.
Kaikki eläimet kiinnostivat Eemeliä.
Eemelillä oli tutkijankammiossaan akvaario. Siellä asusti komea hyvinvoipa hauki.
Eemeli ruokki ja hoiti haukeansa huolellisesti.
Eemeli halusi selvittää miten hauki saalistaa ja miten se reagoi siihen ettei se saa
saalistaan kiinni. Eemeli asensi pitkänomaiseen akvaarioonsa lasisen väliseinän. Toisella
puolella lasiseinää asusti hauki ja toiselle
puolelle Eemeli tipautti pienen virkeän särjen. Hauki huomasi oitis särjen ja nälkäinen
kun oli, syöksyi vauhdilla kohti syödäkseen
uuden makupalan. Mutta; boing! Se iski
päänsä vedessä näkymättömänä olevaan lasiseinään.

Hölmistyksestä toivuttuaan se syöksyi uudelleen särjen kimppuun, samoin tuloksin.
Tätä jatkui ja jatkui pitkän aikaa. Hauen pää
oli verillä ja kipeänä. Nälkä kurni suolistossa.
Hyvää ruokaa oli näkyvissä mutta se oli tavoittamattomissa. Hauki masentui ja mökötti
hiljaa paikallaan. Vielä satunnaisesti silloin
tällöin se yritti tavoittaa särkeä, mutta aina
samoin tuloksin. Vihdoin se lopetti kokonaan
saalistamisensa ja oli vain passiivisena hiljaa paikallaan.
Särki taasen ensi säikähdyksestä toivuttuaan huomasi olevansa turvassa ja uiskenteli, kuin piruillakseen, tyytyväisenä ympäriinsä hauen näkyvissä lasiseinän takana akvaarion turvallisessa päässä.
Kun hauki oli ollut pitkään hiljaa passiivisena paikallaan, Eemeli otti lasisen väliseinän
pois. Hauki ja sen saalis olivat nyt samassa
tilassa.
Mitä hauki teki? Se oli hakannut päätään
liian kauan lasiseinään ja turhautunut täysin.
Se katseli hiljaa masentuneena, kun särki
uiskenteli sen ympärillä, eikä tehnyt elettäkään syödäkseen särjen.
Eemeli katseli alakuloista, masentunutta,
päänsärkyä potevaa haukea. Hän oivalsi, että
hauella oli aivan samanlainen ilme kuin hä-

nen ystävällään Taneli Työttömällä silloin,
kun Taneli oli lähettänyt sadannen työhakemuksensa ja saanut siihen kohteliaan
vastauksen, että “valintamme ei suuren hakijamäärän vuoksi tällä kertaa osunut teihin”.
Useimpiin hakemuksiin ei tullut vastausta
lainkaan.
Sen jälkeen Tanelin ilme muuttui juuri
tuollaiseksi. Taneli ei Eemelin innostamisesta
huolimatta enää montakaan hakemusta lähettänyt. Oliko Taneli Työttömänkin pää jo turvonnut turhasta seinään hakkaamisesta? Onko Tanelin passiivisuus sittenkin tervettä itsesuojeluvaistoa, ettei hänen omanarvontuntoaan murskata tyystin?
Maailma ja olosuhteet muuttuvat. Olisiko hyvä katsoa ja kokeilla vielä kerran uudelleen jos lasiseinät meidän ympäriltämme
olisivatkin kadonneet. Jos voisimme sittenkin napata sen särjen; sen työpaikan.
JK. Eräs eläintutkija on ihan aikuistenoikeesti
tehnyt tällaisen kokeen kaloilla, ei vielä
työttömillä. Yhteiskunta taas tekee koko ajan
näitä kokeita työttömillä.
Sen pituinen se.
Aimo-vaari

Lapiolinjalla - teoksen arviointi
Nenonen, Marko: Lapiolinjalla. Työttömät pakkotöissä 1948- 1971. Atena 2006.

T

ampereen yliopiston historian dosentin Marko Nenosen teos Lapiolinjalla
Työttömät pakkotöissä 1948–1971
on mielenkiintoinen historiantutkimus työttömyystöistä työttömyystyömailla, ajalta ennen
työttömyyskorvauksia. Aihe on haluttu aiemmin historiankirjoituksessa ja muistelmissa
kutakuinkin vaieta ja unohtaa. Nenosen kirja on ensimmäinen laajempaa yleisöä tavoitteleva teos asiasta.
Tekijä kuvaa, miten siirtotyössä asuttiin
tilapäismajoituksessa työmaiden liepeille
pystytetyissä parakkikylissä. Siirtotyömaa
sijaitsi monesti kauempana kotiseudusta, eikä
kieltäytyäkään töistä voinut menettämättä oikeuttaan toimeentuloon ja työttömyystöihin
sinä vuonna. Siirtotyömaille lähetetyt olivat
ensisijaisesti perheettömiä miehiä, mutta joukossa oli myös perheellisiä ja jopa naisia, joiden mukanaolo perustui yleensä täyteen vapaaehtoisuuteen. Teoksessa kerrotaan mm.
palkkojen pienuudesta näissä varatöissä, jotka eivät saaneet muodostua uhkaksi ajan ”va-
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paille” töille. Kuvataan myös tehtyjä urakkatöitä sekä arkea työmaalla: ruokailua, vapaaajanviettoa ja asumista. Tavanomaisesti työmailla rakennettiin teitä ja rautateitä, hyvin
pitkälle käsityönä, lapionvarressa uurastaen.
Siirtotyömaat käsitettiin jo omana aikanaan usein poliittiseksi virhearvioinniksi ja
niitä jopa verrattiin julkisessa sanassa keskitysleireihin. Työmaat merkitsivät massatyöttömyyden aikoina silti useille ihmisille
ja perheille edes jonkinlaista toimeentuloa
talven ja kevään ylitse. Suuri ongelma oli toiselle paikkakunnalle muuttaminen, joka kirjoittajan mukaan sai lapiomiehen tuntemaan
itsensä osattomaksi ja oikeudettomaksi pelinappulaksi, jota siirreltiin herrojen oikkujen
mukaan. Ongelmat olivat pahoja mm. viisikymmentäluvulla massatyöttömyyden aikoihin. Kuitenkin siirtotyömaiden jyrkkä arvostelu alkoi suhteellisen myöhään; kommunistit tekivät työttömyydestä välikysymyksen
vuonna 1958. Työttömyystyöt loppuivat viimein järjestelmän kaatuessa omaan mahdottomuuteensa, kun esim. keskeneräisiä teitä
oli kertynyt valtava määrä. Pakkotyöllistäminen loppui 70-luvun alussa rahallisen

korvauksen tullessa ainoaksi työttömän turvaksi.
Teos sisältää harvinaista kuvamateriaalia
siirtotyömaiden ihmisistä, työnteosta ja parakkikylistä. Valokuvia on myös naisista, jotka toimivat työmailla keittiö- ja huoltotehtävissä. Aineistoa elävöittää tämän tästä lainatut lehtikirjoitukset, viralliset asiakirjat sekä haastatteluaineisto, joka tuo esiin nasevasti ”tavallisen lapiojätkän” kokemuksen. Työoloista kertoo vaikkapa seuraava katkelma:
”No ei ollut hiioppia, niin no mitenkä suahaan
tuo taukoparakki lavalle. No ol sanonu, että
nyt nostetaan vuan miehisssä se pystyyn ja
toinen piä pannaan näinikkäästi siihen lavalle, työnnetään miehiin. Ja miehet vuan sinne
alle nelinkontin sitte ja toiset vetämään.”
Mukana on myös havainnollisia, lyhyitä tietoiskuja sosiaalipolitiikkamme menneisyydestä, kuten siirtotöiden historiasta, työttömyydestä Suomessa tai työttömyyskorvauksen historiasta.

Virpi Räty
TVY ry:n toimisto
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TVY ry:n käsikirjaston kuulumisia

T

VY ry:n käsikirjasto on viime kuukausien aikana alkanut lupaavasti kart
tua keskeisillä, asiaamme käsittelevillä teoksilla. Käsikirjasto sai alkunsa jo viime vuoden puolella, kun TALHALL-PROJEKTI sai projektin johtoryhmältä luvan
hankkia tärkeitä julkaisuja toimintamme
taustaksi ja yleisesti lainattaviksi myös paikallisten yhdistysten toimijoiden keskuudessa.
Hankittavia teoksia saa edelleen ehdottaa
projektin johtoryhmän hyväksyttäväksi. Kirjoja onkin kiitettävällä tavalla tuonut tietoisuuteemme esim. Ahti Heinonen Ylöjärven

Työttömät ry:stä, jonka aloitteesta on jo hankittu Jukka Hankamäen ”Työttömän kuolema”. Seuraavassa muutama esimerkki viime aikoina hankituista teoksista, joita aiheesta kiinnostuneen kannattaa tiedustella esim.
paikallisesta kirjastosta tai suoraan käsikirjastostamme:

Outi Hakkarainen, Jaana Airaksinen, Tove Selin (toim.): TALOUS JA DEMOKRATIA Ratkaisuja Suomesta ja muualta maailmasta. Like 2005.
Samuli Perälä, Johanna Perälä: YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN talous, kirjanpito ja
verotus. WSOY 2003.

Jukka Hankamäki: TYÖTTÖMÄN KUOLEMA Johdatus uuteen työyhteiskuntaan ja
työn filosofiaan. Yliopistopaino 2005.

Matti Myrsky: YLEISHYÖDYLLISEN
YHTEISÖN VEROTUS. WSOY 2004.

Mikko Kautto (toim.): SUOMALAISTEN
HYVINVOINTI 2006. Stakes 2006

Virpi Räty

KUTSU
Kutsumme Teidät Joensuuhun TIISTAINA 23.5.2006
OHJELMASSA
Maakunnallinen 5. IHMISARVOPÄIVÄ Joensuun seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 28
Klo 8.45 – 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.30
Tervetuloa ja aamun sana – kirkkoherra Petri Karttunen
9.40
”Myönteiset kokemuksemme vapaaehtoistyöstä” – esitys
9.45
”Vapaaehtoistyön arvo” – Erkki Kanerva
10.05
”Kielteiset kokemuksemme vapaaehtoistyöstä” – sekakuoroesitys ja keskustelua.
10.30
TAUKO
10.45
Musiikkiesitys – Leila Luukkainen
10.55
”Palveludirektiivin vaikutus vapaaehtoistyöhön Suomessa” – Riitta Myller
11.30
Keskustelua
12.00
Runoesityksiä – Pirkko Järvelin, Elsi Komu, Sylvi Julku
12.10
Yhteislaulua – Leila Luukkainen
12.30
SOPPATYKKILOUNAS
PRO SUOMI TYÖTTÖMIEN LIIKEKANNELLEPANO Joensuun torilla
Klo 13.00
13.30
14.00
14.10
14.13
14.25
14.28
14.40
14.43
14.55
15.00

Soppatykkilounas ja musiikkiesityksiä – Leila Luukkainen ja Joen Sottiisi
Tapahtuman esittely ja tervetulosanat – Hannu Litmanen ja Lea Karjalainen
Teatteri Fiaskon esitys torilavalla
”Palkattomat esiin – vapaaehtoistyöntekijät lakkoon” – Elli Aaltonen
Teatteri FIASKON esitys
”Suomalaisuuden merkitys tuotteilleni” – yrittäjä Hannele Rusila
Teatteri FIASKON esitys
”Suomalainen työ ja osaaminen arvoonsa” – Jarmo Valtonen
Teatteri FIASKON esitys
”Millä työtön ostaa suomalaista?” – Lea Karjalainen TVY
YHTEISLAULUA
Tilaisuus päättyy – LOISTO BUSSIN TYÖNTÖ JA VETO

JOULUMAA–TAPAHTUMA Joensuun torilla
Klo 15.00-18.30 Karaoke-tanssiaiset Joensuun torilla
”Hullun paperit” - myyntiä kävelykadulla ja torilla – Pohjois- Karjalan
mielenterveydentuki ry.

TERVETULOA
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T YÖTTÖMIEN 1
3.V
AL
TAKUNNALLISET IHMISOIKEUSPÄIVÄT
13.V
3.VAL
ALT
23.-25.
10.2006 Seurak
untaopist
olla Jär
23.-25.1
Seurakuntaopist
untaopistolla
Järvvenpäässä
Järjestäjät:
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry
Kirkkohallituksen diakonia ja yhteiskuntatyö KDY
Seurakuntaopisto

“Vaa´assa ihmisyys – vvaarassa
aarassa ihmisoik
eude
ihmisoikeude
eudett ?”
AL
UST
AVA OHJELMA
ALUST
USTA
MAANANT
AI 23.
10.
MAANANTAI
23.1
09.00 – 10.00
10.00 – 11.30

11.30 – 13.00
13.00

14.45 – 15.15.
15.15.
17.00 – 18.00
17.00 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 – 23.00

KARENSSISANOMAT 1/2006

Ilmoittautuminen ja majoittuminen
Tulokahvi
Avajaiset
Musiikkia Avaussanat - TVY ry:n puheenjohtaja
Lea Karjalainen
Kirkon tervehdys –
Musiikkia –
Sosiaaliturvan ja ihmisoikeuksien vastikkeellisuus
– Sosiaalipolitiikan professori Pertti Koistinen,
Tampereen yliopisto
Musiikkia –
Seurakuntaopiston tervehdys –
Lounas porrastetusti, majoittuminen jatkuu
Kanavat käynnistyvät
KANAVAT:
1.”Jatkuuko Ihmisarvon alennusmyynti?” Perustuslain 19§ työttömän näkökulmasta.
Vetäjät: Seppo Leppälä ja Ahti Heinonen.
Asiantuntijana Jouko Karjalainen
2. Toteutuuko työvoimapolitiikan toimeenpano?
- Oikeus palveluihin
Vetäjät: Kari Hanka, Aimo Kuoppa-aho ja
Lea Vallius Asiantuntijoina kansanedustaja Marjaana Koskinen ja Salon työvoimatoimiston johtaja Kari Kettunen
3. Tusina Ihmoa- tulokset ja saavutukset?
Vetäjät: rovasti Ossi Ojanen ja Karl- Gustaf
Kunnas. Asiantuntijana kansanedustaja Anne
Huotari
4. Lainsuojattomat maahanmuuttajat
Vetäjät: Sirpa Martins ja Mari Koistinen.
Asiantuntijana Michael Hutchinson-Reese.
5. Pastori Raija Korhosen ja yhteiskuntatyön
diakoni Katri Valven vetämä kanava.
Iltapäiväkahvi
Kanavatyöskentely jatkuu
Päivällinen porrastetusti
Saunat
Toiminnallista tutustumista
– Vetäjä Ari Muttonen
Iltapala ja karaoke
– Karaoken vetäjänä Kai Kukkonen.

TIIST
AI 2
4.
10.
TIISTAI
24.
4.1
07.00 – 08.00
07.30 - 09.00
08.45 – 09.15
09.30.

10.30
11.45 – 13.00
13.00
14.30 – 15.00
15.30 – 16.30
16.45 – 17.45
17.00 – 19.00
19.30 – 23.00

Rantasauna / naiset
Aamupala majoittuville
Virsilauluhetki – Kanttori Tuula Saarensola
Avautuvat Eurooppalaiset työ- ja palvelumarkkinat – uhka vai mahdollisuus ?
– STTK:n työvoimakoulutus- ja elinkeinopoliittinen asiamies Ralf Sund
Kanavatyöskentely jatkuu
Lounas porrastetusti
Kanavat jatkavat
Iltapäiväkahvi
Kanavien tulosten puhtaaksikirjoitus 1hlö/kanava, muut jatkavat työskentelyä kanavissa.
Päivällinen porrastetusti
Saunat
Opiston järjestämä illanvietto
Tanssiorkesteri avoin

KESKIVIIKK
O 25.
10.
KESKIVIIKKO
25.1
07.00 – 08.00
07.30 - 09.00
08.15
08.15 – 08.45
09.00

11.00
11.30

13.30
14.00 mennessä

Rantasauna / miehet
Aamupala majoittuville
Huoneiden ja avainten luovutus alkaa
Aamuhartaus
Päivien päätöstilaisuus
“Työvoimapoliittiset kinkerit”
- Työministeri Tarja Filatov
Kahvitauko
Päivien tulosten esittäminen päättäjille
- Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
jäseniä (vahvistamatta)
Päivien päätöslounas
Huoneiden ja avainten luovutus
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Hyvä Ystävä !
KATUKEITTIÖ -toiminta käynnistyy 6.4.06. Joka torstai klo 11.00 aloitamme keiton jaossa jossakin päin kaupunkia.
Tilaisuuksissa on erinomainen mahdollisuus tavata tavallisia kadunmiehiä ja naisia ja keskustella heidän kanssaan.
Olemme myös järjestäneet mahdollisuuden käyttää äänetoistolaitteita, joilla ajatuksensa saa laajemmankin jouko
tietoon.
Kutsumme näihin tilaisuuksiin ihmisiä, jotka aiemmin ovat osoittaneet mielenkiintoaan tavata työttömiä ja vähävaraisia eläkeläisiä, joista suurinosa tapahtumiimme osallistujista koostuu.
Jos sinulla on mahdollisuus osallistua tapahtumiimme, niin ilmoita siitä meille, jolloin voimme huomioida sinut tiedotteissamme. Voit luonnollisesti osallistua tilaisuuksiin etukäteen ilmoittamatta. Kaikilla tilaisuuksiin osallistuvilla
on yhtäläiset oikeudet niin soppaan kuin mikrofooniinkin.
KA
TUKEITTIÖTAP
AHTUMAMME KEVÄÄLLÄ 2006
KATUKEITTIÖTUKEITTIÖ-T
APAHTUMAMME
06.4. Hak
aniemi, P
aasivuorenk
atu
Hakaniemi,
Paasivuorenk
aasivuorenkatu
13.4. Maunula, Suur
suon ost
osk
esk
us
Suursuon
ostosk
oskesk
eskus
20.4. Sörnäist
en me
tr
o-aukio
Sörnäisten
metr
tro-aukio
27.4. Her
tt
oniemi, me
tr
oaseman aukio
Hertt
ttoniemi,
metr
troaseman
04.5. Rautatieasema, Asema-aukio
11
.5. Malmi, Ala-Malmint
ori
11.5.
Ala-Malmintori
18.5. Jak
omäki, Jak
omäen ost
osk
esk
us
Jakomäki,
Jakomäen
ostosk
oskesk
eskus
31 .5. Edusk
untatalo klo 11
.00 k
eskiviikk
o ja Senaatint
orilla (n.klo 1
3),
Eduskuntatalo
11.00
keskiviikk
eskiviikko
Senaatintorilla
13),
tapahtuma järjest
etään yhdessä TTVY
VY
:n k
anssa.
järjeste
VY:n
kanssa.
08.6. Kontula, K
ontulan ost
osk
esk
us
Kontulan
ostosk
oskesk
eskus
15.6. Kallio, K
ar
hupuist
o
Kar
arhupuist
hupuisto

Helsingissä 5.4.2006
Markku J Kekäläinen
Toiminnanjohtaja
Puh. 044-267 8845

Joensuussa tapahtuu tiistaina 23.5.
Joensuussa vietetään tiistaina 23.5-06 maakunnallista IHMISARVOPÄIVÄÄ sekä käynnistetään PRO SUOMI TYÖTTÖMIEN LIIKEKANNALLEPANO.
Ihmisarvopäivää vietetään Joensuun seurakuntakeskuksen tiloissa ja päivän aiheena on ” Vapaaehtoistyön arvostus”. Tilaisuudessa osallistujat saavat aamukahvin, soppatykkilounaan ja aimo annoksen asiantuntijatietoutta, sekä viihdettä.
Asiantuntijapuhujina tilaisuudessa ovat rikosylikomisario Erkki Kanerva, hänen puheaiheensa on vapaaehtoistyön arvo. Europarlamentaarikko Riitta Myllerin puheaiheena on ”Palveludirektiivin vaikutus vapaaehtoistyöhön Suomesa”.
Vakavan asian keskellä osallistujat saavat myös viihdettä. Musiikkiesityksiä ja yhteislaulua sekä laadukasta runonlausuntaa ihmisarvosta.
Saadaanpa kuulla asiantuntijalausuntoja kenttätyöskentelijöiltä, myös niitä negatiivisia tuntemuksia, joita vapaaehtoistyöstä - ikävä kyllä –
syntyy.
Puolen päivän jälkeen tilaisuus jatkuu Joensuun torilla teemalla TYÖTTÖMIEN LIIKEKANNALLEPANO. Torilla aiheena on ” Suomalainen työ ja osaaminen arvoonsa”. Tilaisuudessa pohditaan, miten käy, jos vapaaehtoistyöntekijät alkaisivat lakkoon? Mitä suomalainen
tuote suomalaiselle merkitsee? Millä työtön ostaa suomalaista? Paikalla on aiheista puhumassa sosiaalineuvos Elli Aaltonen, työvoimatoimiston johtaja Jarmo Valtonen, yrittäjä Hannele Rusila ja Työttömien Valtakunnallinen Yhteis-toimintajärjestö TVY ry:n puheenjohtaja
Lea Karjalainen .
Torilla tarjoillaan soppatykistä ruokaa, on grillimakkaraa ja kahvia sekä lisää asiantuntevaa puhetta. Ettei koko päivä mene pelkäksi puheeksi, kuulijoita viihdyttävät Joensuun seudun kansalaisopiston teatteriryhmä Fiasko, aiheenaan ” Uusinta suomalaista kansanperinnettä”. Mitä
se sitten onkin, sitä kannattaa tulla katsomaan. Lisäksi musiikkia esittää laulaja Leila Luukkainen ja kansanmusiikkiyhtye Joen sottiisi.
Noin klo 15.00 on tarkoitus työntää keltainen LOISTO-bussi käyntiin ja matkaamaan kohti uusia haasteita. Tällä bussilla joukko työttömiä
lähtee tiistaina 30.5 kohti Helsinkiä suureen työttömien valtakunnalliseen tapahtumaan, joka on Senaatintorilla 31.5.
Päivä huipentuu illan karaoketansseihin heti Työttömien liikekannallepano tapahtuman jälkeen Joensuun torilla. Tanssitapahtuma on nimeltään Joulumaan Kesäfestarit. Sitä voi itse kukin tulla katsomaan, näkyisikö paikalla joulupukkia tanssahtelemassa, näin kesän kynnyksellä.
Toritapahtuma on kaikille avoin tilaisuus, ja järjestäjät toivovat mahdollisimman suurta osanottajamäärää.
Tilaisuuden järjestäjät:
- Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry
- Aktiiviset Työtähakevat ry
- Keski-Karjalan työttömät ry
- Juuan Työttömät ry
- Joensuun seudun ev.lut.srk. diakoniatyö
- Joensuun seudun työvoimatoimisto
- Joensuun sosiaalitoimi
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T VY R
Y:N V
AL
TAKUNNALLINEN K
OUL
UTUS
RY
VAL
ALT
KOUL
OULUTUS
ti 20.06.2006
ETERA A
UDIT
ORIO Länsi-Pasila, Palkkatilanportti 1, Helsinki
AUDIT
UDITORIO

Valtak
unnallinen k
oulutuspäivä
altakunnallinen
koulutuspäivä
Koulutuksen k
ohder
yhmä: Kaikki kiinnostuneet työttömien yhdistysten toimijat
kohder
ohderyhmä:
Koulutuksen ta
e: Antaa oikeata tietoa asioista tietoa edelleen jakaville.
tavvoit
oite:
OHJELMA:
9.00-1
0.00
9.00-10.00

Aamuk
ahvi
Aamukahvi

10.00 - 11
.00
11.00

Virrat-sopimuksen esitt
ely ja työllisyyden hoit
o käytännössä
esittely
hoito
o
* Virtain työvoimatoimiston johtaja Olli Vihant
Vihanto

11.00-11.15

Tauko

11
2.30
11..15- 1
12.30

Tämän päivän haast
ee
haastee
eett työpajoissa
* Saila Aho-Mantila, Valtakunnallinen Työpajayhdistys

12.30- 1
3.30
13.30

Lounas

13.30- 1
6.00
16.00

Palkk
atuki ja muuta ajank
ohtaista
alkkatuki
ajankohtaista
erminen TM
Käytännön toimenpiteet * Hallitusneuvos Päivi K
Kerminen

Koulutuksen hinta:
matk
at + ruok
1 hlö/ yhdistys 40 eur
oa/sis.
matkat
ruokailut+mat
ailut+materiaalin
euroa/sis.
oa/sis.matk
ailut+mat
eriaalin
Seuraa
7 eur
oa hlö/ sis. ruok
ailut ja mat
eriaalin.
Seuraavvat osallistujat yhdistyksistä 2
27
euroa
ruokailut
materiaalin.
Huom ! Hinta muille, k
uin TTVY
VY rryy:n jäsen
yhdistyst
en jäsenille 40 eur
oa,
kuin
jäsenyhdistyst
yhdistysten
euroa,
sis. ruok
ailut ja mat
eriaalin.
ruokailut
materiaalin.
T VY rryy maksaa yhden matk
ustajan/yhdistys matkat Helsinkiin HAL
VIMMAN JULKISEN
matkustajan/yhdistys
HALVIMMAN
LIIKENNEVÄLINEEN taksan muk
aan.
mukaan.
Ilmoittautuminen 02.06.2006 mennessä.
Osallistumismaksu pitää näkyä TTVY
VY rryy:n tilillä Leonia 8000
12-7003894
7k
esäk
uun 9 päivä,
80001
2-70038947
kesäk
esäkuun
jolloin ilmoittautuminen on sitova.
Maksu viit
enumer
olla 25988.
viitenumer
enumerolla
TER
VETUL
OA k
oulutukseen vielä ennen k
esälomia !
TERVETUL
VETULO
koulutukseen
kesälomia
Ilmoittautumislomak
e löytyy TTVY
VY rryy:n k
otisivuilta Intrasta.
ko
Ilmoittautumislomake
KARENSSISANOMAT 1/2006
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T YÖTTÖMIEN V
AL
TAKUNNALLISET
VAL
ALT
KESÄ- JJA
A KUL
TTUURIPÄIVÄT
KULTTUURIPÄIVÄT
Huhtiniemen matk
ailuk
esk
us, K
uusimäenk
atu 1
8, Lappeenranta
matkailuk
ailukesk
eskus,
Kuusimäenk
uusimäenkatu
18,
TI – TTO
O 22. – 2
4.08.2006
24.08.2006

Paikk
oja on vvarattu
arattu 1
00 henkilölle
aikkoja
100
HINNA
T:
HINNAT
4
2
1
2
3

hengen mökissä
hengen mökissä
hengen ho
hottellihuoneessa
hengen ho
hottellihuoneessa
hengen ho
hottellihuoneessa

82 • / hlö (mökissä 4 hlöä)
102 • / hlö
152 • / hlö
11
8 • / hlö
118
106 • / hlö

Lisäyö:
10 • /hlö
20 • /hlö
32 • /hlö
30 • /hlö

Mökkimajoitukseen omat liina
ee
t.
liinavvaatt
aattee
eet.
Hinnat sisältävät majoituksen, täysihoidon ja saunan
saunan..
Huom ! Lisäyössä aamiainen eri maksusta.
Ilmoittautumise
VY rryy:lle puh. 09 – 7
7 45 35 1
0 k
esäk
uun loppuun mennessä.
Ilmoittautumisett TTVY
77
10
kesäk
esäkuun
at täyt
etään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Paik
aikat
täyte
tta
VY rryy:n tilille Sampo 8000
12-7003894
7
Ennakkomaksu
maksetta
ttavva TTVY
80001
2-70038947
Ennakk
omaksu 20 • /hlö makse
pe 7
.7
.06 mennessä ja loppumaksu pe 04.08.06 mennessä.
7.7
.7.06
Viestiin: K
esäpäivät ja osallistujien nime
t.
nimet.
Kesäpäivät
Varaus on sit
ova, k
un ennakk
omaksu on makse
ttu.
sito
kun
ennakkomaksu
maksettu.
Varauksen peruuntuessa ennakk
omaksua ei makse
ta tak
aisin.
takaisin.
ennakkomaksua
makseta
Osallistumismaksun vvoi
oi maksaa m
yös k
ok
onaisuudessaan 7
.7
.06 mennessä!
kok
okonaisuudessaan
7.7
.7.06
myös
JA EIKUN KESÄRETKELLE KA
UNIISIIN LAPPEENRANNAN MAISEMIIN !
KAUNIISIIN
PÄIVÄ VIIPURISS
A
VIIPURISSA
Viipurin matk
alle läht
evien on mahdollista yöp
yä Huhtiniemessä, lisäyön hinta yllä.
matkalle
lähte
yöpyä
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Työttömien vvaltak
altak
unnallisiin k
esä- ja k
ulttuurialtakunnallisiin
kesäkulttuuripäiviin yhdist
etty
yhdiste

MA
TKA VIIPURIIN
MATKA
perjantaina 25.08.2006
klo 07.30
klo 08.00
klo 14.30

Kokoontuminen Lappeenrannan matkustajasatamassa
m/s Carelia lähtee kohti Viipuria
Saapuminen Viipuriin
Bussi satamassa vastassa. Opastettu kiertoajelu n. 1 tunti, jonka
jälkeen bussi jättää ryhmän lähelle Kauppatoria.
Omaa aikaa Viipurissa.
klo 17.45 Kokoontuminen bussiin.
klo 18.00 Bussi lähtee Viipurista hotelli Druzhban vierestä.
n. 20.00 Saapuminen Lappeenrantaan.
Kaikki ajat ovat paikallista aikaa. Venäjän aika on + 1 tunti Suomen aikaan.
Mikäli matk
alle ilmoittautuu 40 henkilöä, bussi hak
ee rryhmän
yhmän Huhtiniemen lomak
esk
uksesmatkalle
hakee
lomakesk
eskuksesta aamulla satamaan. Samoin paluuaik
aa vvoidaan
oidaan aik
aistaa.
paluuaikaa
aikaistaa.

HINT
A: 5
7 • /hlö
HINTA
57
sisältyy:
" laiva-bussimatka
" risteilyviisumi
" opastettu kiertoajelu
" satamamaksu
tukät
een tilattuna 1
4,50 • /hlö
Lisämaksusta: Päivällinen laiv
alla nout
tukäteen
14,50
laivalla
noutopöydästä
etukät
opöydästä e
Ilmoittautumise
VY rryy:lle puh. 09 – 7
7 45 35 1
0 kesäk
uun 1
6 päivään mennessä.
Ilmoittautumisett TTVY
77
10
esäkuun
16
eamasta k
opio
uv
a-auk
uva-auk
a-aukeamasta
kopio
opio.
Risteilyviisumia varten tarvitaan jokaisen passin k
kuv
Passin oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen.
Jos yhdistyksestä lähtee useampia, voi lähtijöiden passikopiot lähettää samassa kuoressa TVY
ry:lle.
Matk
an maksu maksettava TTVY
VY rryy:n tilille Sampo 8000
12 - 7003894
7
Matkan
80001
70038947
to 29.06.2006 mennessä.
a ja osallistujien nime
t.
Viestiin: Viipurin matk
matka
nimet.
Varauksen peruuntuessa 30.06.2006 jälk
een, maksua ei palaut
eta.
jälkeen,
palaute

>V
AL
UUTT
A >>>>>>
VAL
ALUUTT
UUTTA
Venäjän ainoa virallinen vvaluutta
aluutta on rupla. Bussissa vvoi
oi vvaihtaa
aihtaa ruplia 20 ja 50 eur
on nipuiseuron
uplatilaukse
eydessä.
Ruplatilaukse
uplatilauksett ilmoittautumisen yht
yhte
sa. R
Vastuullinen matk
anjärjestäjä MA
TKA
O
matkanjärjestäjä
MATKA
TKA--VERKK
VERKKO
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T VY R
Y:N TTYÖV
YÖV
ALIOKUNT
A 2006
RY
YÖVALIOKUNT
ALIOKUNTA
Puheenjohtaja:
Karjalainen Lea
p. (09)7745 3520, fax. (09)7745 3570, gsm. 040 547 7099
040 5477 090
lea.karjalainen@tvyry.com
Sörnäisten rantatie 27C4, 00500 Helsinki

Sihteeri:
Valli Ritva
p. (09) 7745 3510, fax. (09) 7745 3570, gsm. 040 5477 090
ritva.valli@tvyry.com
Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki
TVY ry

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

TALHALL-pr
ojektin ohjausr
yhmä
ALHALL-projektin
ohjausryhmä

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

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

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

Vallius Lea
p. (013) 312 084, fax. (013) 312 084, gsm. 050 571 9643
pktt@saunalahti.fi
Ruottisenahonkatu 35 B 4, 80710 Lehmo
Kontiolahden Työttömät ry
Pohjois-Karjala

Saunamäki Kirsi
fax. (06) 450 5300, gsm. 050 545 0196
kirsi.saunamaki@netikka.fi
Mäkitie 2, 61300 Kurikka
Kurikan Työnhakijat ry
Etelä-Pohjanmaa
Vallius Lea
p. (013) 312 084, fax. (013) 312 084, gsm. 050 571 9643
pktt@saunalahti.fi
Ruottisenahonkatu 35 B 4, 80710 Lehmo
Kontiolahden Työttömät ry
Pohjois-Karjala

Kansanedus
taja TTero
ero Rönni esitt
elee TTVY
VY
ansanedustaja
esittelee
ek
annallepanon basek
eria.
liikek
ekannallepanon
basekeria.
r y:n liik
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Puheenjohtaja:
Karjalainen Lea
p. (09)7745 3520, fax. (09)7745 3570, gsm. 040 547 7099
040 5477 090
lea.karjalainen@tvyry.com
Sörnäisten rantatie 27C4, 00500 Helsinki

Sihteeri:
Vaure Ritva
p. (09) 7745 3515, fax. (09) 7745 3570, gsm. 040 577 5434
ritva.vaure@tvyry.com
Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 Helsinki
TVY ry

T VY rryy:n hallitus vv.. 2006
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T VY rryy:n TULEV
AA 2006
TULEVAA
24.-31.05.

”Työttömien liikekannallepano”-karavaani kulkee läpi Suomen
päämääränä Eduskuntatalo. Alueellisia tapahtumia päivittäin eri
paikkakunnilla.

31.05.

Työttömien edunvalvontapäivä Eduskuntatalolla
ja Senaatintorilla Helsingissä.

05.-10.06.

Voimavaraistamisviikko yhdistysten toiminnan vetäjille Summassaaressa.
Omavastuu 40 • + matkat.
TVY ry:stä vetäjänä Seija Kulmalahti-Paukku Nastolasta.

20.06.

Valtakunnallinen koulutuspäivä Eteran auditoriossa Helsingissä.

12.-17.06.

Työttömien lomaviikko Kajaanissa. Omavastuu 40 • + matkat.
TVY ry:stä vetäjänä Tapani Kyllönen Suomussalmelta.

22.-24.08.

Työttömien valtakunnalliset Kesäpäivät Lappeenrannassa.

25.08.

Kesäpäivien jälkeen lisämaksusta mahdollisuus Viipurin matkaan

Syyskuussa EU-elintarvikeavun II-jako.
11.-16.09.

v.2005 työnohjausviikkoon osallistuneille vetäjille
jatkoviikko Summassaaressa.
Jokaiselle lähetetään henkilökohtainen kutsu.

02.-07.10.

v.2005 työnohjausviikkoon osallistuneille vetäjille jatkoviikko
Huhmarissa.
Jokaiselle lähetetään henkilökohtainen kutsu.

23.-25.10.

Työttömien Valtakunnalliset Ihmisoikeuspäivät Järvenpäässä.

05.-10.11.

Työttömien lomaviikko Rauhalahdessa. Omastuu 40 • + matkat.
Haku Solaris-Lomien kaavakkeella 8.9.06 mennessä TVY ry:n toimistoon.

22.-23.11.

Valtakunnallinen koulutus ajankohtaisista aiheista Viking Amorellan
miniristeilynä Turku- Tukholma.

27.11.-02.12. Työttömien lomaviikko Huhmarissa. Ei omavastuuta, matkat
kustannettava.
Haku Perhelomien kaavakkeella 6.10.06 mennessä TVY ry:n toimistoon.

