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SATA sataa ropisee,
syksy on!
K
arenssisanomat käsittelee tässä numerossa vuoden 2008 Ihmisoikeuspäiviä ja
erilaisia lähestymistapoja SATA-komitean työhön. Työssä päivien aikana ovat olleet
hyvin laajan yhteistyöverkostomme asiantuntijat ja yhdistystemme arjen toimijat.
Vanhasen II hallitus asetti 14.6.07 tekemällään päätöksellä sosiaaliturvaa uudistavan
SATA-komitean, joka aloitti työnsä heti. Työtä
on tehty jo reilusti yli vuosi, ja mitä on saatu
aikaan? Ainakin aikaan on saatu aikataulu. Uudistuksen suuntaviivat pitäisi saada valmiiksi
08 loppuun mennessä, laskelmat helmikuussa
09 ja jo huhtikuussa 09 sitten lakitekstit.
TVY ry:n hallitus kiersi 28 eri yhteiskunnan
etupiiriä syyskuun puolivälissä, ja keskustelimme kaikissa paikoissa työttömien näkökulmasta SATA-komitean tavoitteisiin. Keskusteluja
jatketaan, ja tavoitteenamme on pysyä asiassa ajan hermolla. Yleinen mielipide oli se, että
komitean aikataulu on liian tiukka jo siksi, että
eri etupiireissä ollaan tavoitteissa ja toiveissa
kaukana toisistaan. Selvintä tuntui olevan se,
että hallituksen tavoite tehdä uudistuksesta
valtion taloudelle neutraalivaikutteinen on mitä ilmeisimmin mahdoton. Jostakin on löydyttävä lisää rahaa. Köyhyys koskettaa monia eri
kansalaisryhmiä, ja komitean tavoitteista yksi
on se, että tukien tasoja täytyy nostaa siten,
ettei ihmisten tarvitsisi turvautua toimeentulotukeen muulloin kuin hädän hetkellä. Vaikeimmassa asemassa ja pahiten toimeentulotuesta riippuvaisia ovat edelleen yksinhuoltajat ja työttömät.
Työ- ja elinkeinoministeriöllä on tarkoitus
viedä SATA-komiteaan esitykset niiden asiakkaiden tilanteen ja toimeentulon ratkaisemisesta, jotka eivät ole työvoimatoimiston
nykyisin palveluin autettavissa. Ministeriö on
kerännyt kyselyllä syksyn 08 aikana työvoiman
palvelukeskuksista ja työvoimatoimistoista
tarkempaa tietoa asiakkaiden määristä, taustatilanteesta ja palvelutarpeesta esityksen tekemistä varten. Kyselyn vastausaika on päättynyt 31.10.08.
Useiden perusetuuksien alhaisuus syrjäyttää ihmiset toimeentulotuen varaan, ja
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toimeentulotuen perusosan alhaisuus aiheuttaa nykyisellään satojen tuhansien ihmisten
köyhyyden. Työttömistä suurin osa saa työmarkkinatukea, asumistukea ja toimeentulotukea. Osa ihmisistä jättää toimeentulotuen
hakematta torjuakseen nöyryytyksen ja alistumisen. Maailmantalouden notkahdus lisää
työttömien määrää meilläkin, ja uudelleen
työllistyminen työttömyyden alettua tulee
hidastumaan, työttömyysjaksot tulevat taas
pitenemään, haluttiinpa sitä tai ei.
Jos ja kun toimeentulotuki nyt tässä uudistuksessa siirretään Kelalle, ja työmarkkinatuki
ja asumistuki ovat jo siellä, niin siinähän se sitten on perustulo kun kaikki laitetaan samaan
pakettiin. Niistä muodostuu helposti jatkuvakestoinen, ei määräaikainen tukijärjestelmä. Toivon mukaan siitä tulee riittävän suuri.
Tasoja työttömyysturvan ja toimeentulotuen
osalta tultaneen uudistuksessa korottamaan
köyhyyden vähentämiseksi.
Olen puhunut useissa tilaisuuksissa työmarkkinatukiuudistuksen seurauksista pitkään työttömänä olleille ihmisille. Veikkaukseni on ollut, että noin 15 000 ihmistä on jäänyt
työttömyysturvan ulkopuolelle uudistuksen
voimaan tulon 1.1.2006 jälkeen. Saamani alustavan tiedon mukaan Kela on löytänyt noin
40 000 ihmistä, joilta on eri syistä katkaistu
työmarkkinatuen maksatus. Keitä ovat he,
jotka ovat nyt toimettomina ja tarpeettomina,
syrjäytettyinä perustuslain turvaamalta syyperusteiselta tuelta? Odotin, että työhallinnon
selvitys työllistymisen esteistä vastaisi tähän
huutoon, keitä he ovat, mutta ei. Syksyn selvitys ei vastaa tähän kysymykseen, sillä selvitettävästä ryhmästä on pitkään työttömät olleet
suljettu kokonaan pois.
Edunvalvonta jatkuu ja siitä enemmän sisäsivuilla.
Lukemisiin
Lea Karjalainen

Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö – TVY ry

Päätoimittaja:
Lea Karjalainen

Sörnäisten rantatie 27 C 4
00500 Helsinki
p. (09) 774 5350
www.tvy.ﬁ
etunimi.sukunimi@tvy.ﬁ

Taitto: Stig Åhlberg
Kansi: Marouane Kadmiry
Paino: Kirjapaino Uusimaa
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uunjalostusteollisuudella menee
huonosti, sellua ei kannata enää
keittää Suomessa. Selailin metsäyhtiöiden uutisointia lehtien sivuilta, ja
siellä oli helmikuulta 07 otsikko: ”Metsäyhtiöiden tulokset paranevat”, ja puolitoista vuotta myöhemmin 10.9.08 Talouselämän otsikko: ”Piru irti metsäyhtiöissä”. Luvut irtisanottavista ovat surullista
luettavaa. Pienillä paikkakunnilla, joilla
paperitehdas on ollut koko ympäröivän
yhteiskunnan sydän, menetetyt työpaikat
ovat kuin sammuttaisi tulen uunista.
Stora Enson sivuilla kerrotaan, että
yritys on yksi maailman eettisimmistä
yrityksistä. Valintojen vaakakupissa painoi esimerkiksi se, että yritys otti erityisesti huomioon tehtaiden ympäristössä
lisääntyvän hyvinvoinnin.
Kuuntelin Raisiossa edunvalvontaseminaarissa pitkään työttömänä olleiden
puhetta metsäteollisuuden rytinästä.
Yleinen arvio ihmisillä oli se, että ”siinäpähän saavat maistaa, miltä se tuntuu olla työttömyysturvalla, aina niillä paperin
työntekijöillä on ollut parhaat palkat, ja
koulutuskin on tapahtunut niin ettei ole
tarvinnut ottaa velkaa”. Tehdas on antanut talotontit, on kouluttanut samojen
sukujen ihmiset, isästä poikaan. Ymmärrystä ei heru paperin ihmisille.
Tarkemman keskustelun jälkeen
mielipide kyllä muokkautui pehmeämmäksi ja jopa muuttui. Todettiin lopulta,
että Kajaanissa tehtaan 540 menetettyä
työpaikkaa merkitsee muilta aloilta jopa
1000 menetettyä työpaikkaa, ja se merkitsee tyhjentyviä omakotitaloja ja vuokra-

asuntoja. Ei ne kaivokset kaikkia vedä.
Arveltiin, että miehille varmaan kaivokselta löytyykin töitä, mutta mahtavatko
kaikki edes haluta kaivokselle. Jotenkin ymmärrystä löytyy paremmin niille
matalapalkka-alojen työntekijöille, jotka
ovat saaneet leipää paperitehtaan ihmisiä
palvellessaan.
Lehdistä on saatu lukea, että Imatralta lähtee 330 paperin työpaikkaa, ja se vetää samoin 600 muista elinkeinoista siinä
mukana, ellei nyt sitten Venäjän turismi
äkkiä pamahda täysille ja tarvitse kaikkia
imatralaisia palvelemaan naapurin ihmisiä.
Varkauden kohdalla irtisanovat sekä
metsäteollisuus että elektroniikan sopimusvalmistaja, yhteensä Varkaus menettää yli kolmesataa teollista työpaikkaa ja
siinä sivussa taas moni kauppa ja palvelu
lopettaa.
Totuus kuitenkin on se, että monessa
talossa harkitaan laukkujen pakkaamista
ja lähtöä Kehä kolmosen kaaren sisäpuolelle. Harmi, että tehtaat on helpompi uittaa kolmansiin maanosiin, mutta taloa ei
voi uittaa uuteen asumalähiöön.
Jossakin kuitenkin menee hyvin: Lappiin roudataan työntekijöitä Etelä-Suomesta. Pari junavaunullista nuoria lähti
kaivamaan kultaa Lapin ruskasesonkiin,
ja kohta Lapin hotellien ympärivuotinen
käyttöasteen nosto merkitsee sitä, ettei
sieltä enää työntekijöiden tarvitse lähteä hiljaisiksi ajoiksi Itämeren laivoille.
Toiminta on ympärivuotista, ja palvelujen kapasiteettia on mistä kaupata vaikka Murmanskin miljoonakaupunkiin ja

muuallekin Venäjälle. Saariselälle nousee
lisää seiniä ja Levillä rakentaminen on jatkunut keskeytymättä jo
vuosikymmeniä.
Lapin työttömien ikärakenne, väärä
koulutus ja se kielitaidottomuus ovat esteenä
työllistymiselle. TVY:n
väkeä oli helmikuussa Levillä TE-keskuksen seminaarissa,
ja siellä Päivikki Palosaari, Hullun Poron
omistaja, kommentoi
Lapin työttömyyttä
selvin sanoin: ”Sitten
kun kaikki ikäluokat
peruskoulun
jälkeen
osaavat englantia, niin
sitten ei enää Lapissa
ole työttömiä. Matkailuala kun on sellainen, että
siellä pitää kerrossiivoojienkin osata palvella asiakkaita edes englannilla”.
Että sillä lailla se Lapin
työttömyys loppuu kun suuret ikäluokat kielitaidottomina
poistuvat eläkkeelle. Mikähän
purisi muualle rakennetyöttömyyden alueille?
Loppuvuoden toivotuksia
kaikesta huolimatta ja talven
alkua ainakin pohjoiseen.
Helsinki, Sörnäinen 1.10.2008
Lea Karjalainen

OLEMME MUKANA
Kajaanin Työttömien yhdistys tuntee suurta huolta sekä UPM:n että muiden yritysten irtisanottujen
tilanteesta. Edellytämme yrityksiltä vahvaa yhteiskuntavastuuta syntyneen tilanteen hoitamiseksi.
Samoin edellytämme yhteiskunnalta tehokkaita toimenpiteitä, ettei ketään jätetä tyhjän päälle.
Muistutamme, että työttömyys on jokaiselle sen
kohteeksi joutuvalle raskas henkilökohtainen kokemus. Tämän me tiedämme ja osaamme siksi hyvin
tunnistaa työttömäksi joutuvan mielialoja ja tunteita.
Kajaanin Työttömien yhdistys on mukana kantamassa omalta osaltaan vastuuta syntyneessä tilan-

teessa kaikkien työttömien kohdalla. Asiantuntemuksemme ja vertaistukemme ovat sekä työttömien
ja työttömyysuhan alaisena elävien että eri organisaatioiden käytettävissä.
Kajaanissa 25.9.08
Kajaanin Työttömien yhdistys ry
Hallitus

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Raili Myllylä
p. 044 314 0098, kty.ry@kajaani.net
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Kansalaispalkka

D

emarin
6.5.2008
etusivulla
otsikoitiin näyttävästi ayliikkeen lyttäävän kansalaispalkan. Ja näin Kostiainen
ja Alava sitten sisäsivuilla
tekivätkin. Valitettavasti ei
voi välttyä vaikutelmalta, että
molemmat ovat vieraantuneet
köyhien arkipäivän todellisuudesta, toivottavasti ei koko
ammattiyhdistysliike.
Tällä tarkoitan sitä, ettei
kumpikaan tuo esille sitä todellisuutta, mikä liittyy nykyiseen sosiaaliturvajärjestelmään, jossa mielivaltaisesti
nöyryytetään ihmisiä, joilla
elämä on syystä tai toisesta
mennyt raiteiltaan.
Olen itsekin pitkään kuulunut kansalaispalkan vastustajiin sillä perusteella, että ilman vastikkeellisuutta tuleva
tulo on omiaan passivoimaan
ihmistä. Pidän edelleenkin
kiinni siitä samasta periaatteesta kuin Alava ja Kostiainenkin, että työn on oltava
toimeentulon perusta. Tukien
myöntämisen tulisi olla myös
vastikkeellista.

Mielipiteeni on kuitenkin
siltä osin muuttunut, että oli
nimi mikä tahansa, jonkinlainen yhdestä lähteestä tuleva
perustulo tulisi saada sosiaaliturvamme perustaksi. Mielipiteeni on muuttunut, koska
joka päivä kohtaan työssäni
ihmisiä, jotka kamppailevat
nykyisen sosiaaliturvajärjestelmämme koukeroissa. Vaikka tukien saamisen perusteisiin pyrkii perehtymäänkin,
ei aina voi olla varma kuinka
käytännössä asia on. Yhä useampi toimentulotukea saava
on työssä käyvä. Niinpä jos
ammattiyhdistysliike ei saa hilattua palkkatasoa sille tasolle,
että palkka riittää elämiseen,
tulee yhteiskunnassa olla sellainen perustulo, jolla ihmisarvoinen eläminen taataan.

Y

htenäisen perustulon
myönteisiä
puolia
nykyiseen järjestelmään verrattuna on helppo
löytää. Yksi merkittävimmis-

tä on kansalaisten yhdenver- lippusten ja lappusten perästaisuus viranomaisen edessä. sä, ja päätös viipyy.
Toinen selkeä parannus
Tämänhetkisessä
toimeenolisi luukulta luukulle
tulojärjestelmässä
juoksemisen loppuetuuskäsittelijän
minen. Perustuvastuulle jää
lmä,
e
t
s
lon tulee määliikaa päätöse
j
r
”Jä
kijan a
a
räytyä yhtenäivaltaa. Tämä
h
a
s
jos
maksa
sen säännöksen
on johtanut
n
i
s
n
tulee e t ja sitten
perusteella, sitä
siihen, että
lasku tuki, on
tulee saada yhtoimeentuhakea oton”
dellä hakemuklotuen hakimahd
sella
sellaisella
jat saavat jopa
liitemäärällä, joka
samassa kunnason järkevästi ja ilman
sa erilaisia päätöksiä
samoilla taustatiedoilla. Pu- kuluja hankittavissa. Asumihumattakaan harkinnanvarai- sen ja muun elämisen tukesesta toimeentulotuesta, jota minen tulee yhdistää. Tänäkin
jaetaan liki pärstäkertoimella. päivänä sosiaalitoimi joutuu
Muutoinkin järjestelmä, jossa monessa tapauksessa maksahakijan tulee ensin maksaa maan myös asumisen kustanlaskut ja sitten hakea tuki, on nukset.
mahdoton. Milläs maksat kun
lava pelkää, että kanei ole rahaa. Jos käsittelijä on
salaispalkka
voisi
jollain tavalla epävarma pääpahentaa työvoimatöksessään, saattaa hän juoksuttaa asiakasta mielin määrin pulaa. Tämä tietysti on mahdollista, mutta varsin epäto-

A
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dennäköistä, sen verran työsidonnaisia suomalaiset ovat.
Toisaalta tukien ja palkan
yhteensovittamisen yksinkertaisuus toisi taatusti työmarkkinoille lisää tekijöitä. Sen
verran monimutkaista edelleenkin, tehdyistä parannuksista huolimatta, on niin työttömyyskassojen, Kelan kuin
kuntienkin tukien hakeminen,
mikäli teet satunnaisia töitä.
Lisäksi yhtenäisen perustulon avulla voisi työhallinnon
tilastoista siivota pois ne, jotka
eivät tukitoimista huolimattakaan kykene enää työhön.
Tällaisia henkilöitä alhaisen
työttömyyden alueilla on jo
merkittävä osa työnhakijoista.
Kun eläkeyhtiöt eivät päästä
heitä eläkkeelle, voisi heidät
siirtää perustulolle, varsinkin
kun muutoinkin osalla heistä
työeläkettä ei ole juurikaan
kertynyt. Tai sitten ay-liike
merkittävänä
eläkevaikuttajana tietysti voisi muutoin
poistaa tämän epäkohdan ja
olla helpottamassa eläkkeelle
pääsyä.
Vielä kokonaan toinen
asia on, ettei nykyisen sosiaaliturvan taso mitenkään
vastaa normaalin, edes niukan elämisen kustannuksia.
Ehkäpä ammattiyhdistysliike,
toivottavasti merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana,
voisi pontevammin olla vaatimassa yleistä sosiaaliturvan
tason korottamista sen lisäksi,
että uskaltautuisi pohtimaan
myös vaihtoehtoja nykyiselle
byrokraattiselle,
epäoikeudenmukaiselle ja ihmisarvoa
loukkaavalle sosiaaliturvajärjestelmälle.
Heikki Karhu
Nurmijärven Työttömät ry
toiminnanohjaaja

Pilkettä jäi silmään

K
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ymmenen vuotta sitten aloitin työt tukihenkilönä TVY:n projektissa ”Yhteistyöllä elämä
hallintaan”. Projektin toiminnan ydinajatus oli saada ns.
starttiviikon ja ryhmätapaamisten avulla ja vaikutuksella
uusia, laajempia näkökulmia
omaan elämään ja henkisen
sekä fyysisen viriämisen myötä saada voimia oman elämän
rakentamiseen sekä voimaantumisen myötä saada uutta
puhtia työnhakuun. Toiminta
oli tarkoitettu ensisijaisesti jo
pitempään työttömänä olleille
keski-ikäisille ihmisille.
Toimin Kajaanissa projektin tukihenkilönä lähes kolme
vuotta. Vuodet olivat kaikin
puolin antoisia sekä opettavia ja antoivat varmuutta itselleni siitä, että tämä on sitä
työtä, jota haluan tulevaisuudessakin tehdä. Tärkein oppi,
jonka tukihenkilönä sain, oli
ymmärrys siitä, että me kaikki olemme erilaisia yksilöitä
vaikka meillä onkin yhteisiä
kokemuksia tai yhteisiä ominaisuuksia. Se, miten meistä
kukakin asiat kokee, ymmärtää, analysoi, reagoi tai vaikkapa ottaa opikseen poikkeaa
yksilötasolla kovastikin.
Myös työttömyys ja sen
vaikutusten kokeminen on
yksilöllistä; ääripäässä kokemus siitä, että työttömyys
antaa mahdollisuuden muutokseen ja on kaiken uuden ja
hyvän alku ja toisessa päässä
kokemus siitä, että työttömyys
on kaiken toivon loppu. Tähän väliin sopii satoja erilaisia
ajatuskulkuja,
kokemuksia,
arvoja ja muutoksia, joita työttömyyden käsitteleminen tai
kokeminen saa aikaan.
Kolmen tukihenkilövuoden aikanani tapasin ja työskentelin lähes sadan kainuulaisen työttömän työnhakijan
kanssa. Sain valtavasti kokemusta erilaisten ihmisten koh-

taamisesta ja tukemisesta sekä
sain kokea, todistaa ja jakaa
onnistumisen kokemuksia ja
yhteisiä elämyksiä. Törmään
silloin tällöin ihmisiin, jotka
olivat projektin Pilkeryhmätoiminnassa mukana, ja vaihdamme yhä edelleen kuulumisia ja joskus muistelemme
myös kulloisenkin ryhmän
Starttiviikkoa ja sen tapahtumia.
Yksi
mieleenpainuvin
muisto on eräästä ryhmästä,
jonka kanssa vietimme Startin
Kankaanpäässä. Startin ohjelmaan kuului n. 12 kilometrin
vaellus Kankaanpään maisemissa. Suurin osa epäröi omaa
jaksamistaan, ja harva meistä oli varustautunut noinkin
pitkään vaellukseen. Kaikki
kuitenkin lähdimme matkaan.
Puolessa välissä vaellusta pysähdyimme hetkeksi levähtämään ja syömään lämmintä
keittoa. Kukaan ei ollut väsynyt, päinvastoin kunnon
patikointi oli antanut meille
kaikille puhtia ja intoa jatkaa
ja jaksaa loppumatkakin.
Kun reissun jälkeen keskustelimme
vaelluksesta,
kaikki olivat positiivisesti yllättyneitä siitä, miten hyvä olo
patikoinnin jälkeen tuli, niin
henkisesti kuin fyysisestikin;
liikunnan merkitys konkretisoitui mielestäni todella hyvin.

N

äin jälkeenpäin muistellessa tuota aikaa,
sen antia ja tapahtumia, ei uskoisi, että kaikki tapahtui vajaassa kolmessa vuodessa. Projektin myötä sain
myös kunnon tuntumaa hanketyöskentelyyn ja projektilogiikkaan, ja kontaktiverkostoni laajeni toiminnan myötä
yli- ja poikkisektorilliseksi sekä maantieteellisesti että abstraktien rajojenkin suhteen.
Yhteistyöllä elämä hallintaan -projektin jälkeen työllis-

tyin toiseen valtakunnalliseen
projektiin kolmeksi vuodeksi,
vuosiksi 2001–2003. Kahden
projektirupeaman jälkeen työkokemukseni oli taas lisääntynyt, mutta työskentelyni myötä huomasin, että tarvitsin
päivitystä sekä teoriatietoihini
että työskentelymenetelmiini;
ammattitaitoni ei yksinkertaisesti riittänyt tietyissä tilanteissa tai tiettyjen asioiden
hoitoon. Opiskelin seuraavat
kuusi kuukautta mm. aikuiskasvatusta ja esimiestaitoja.
Esimies- ja tiiminvetokoulutuksen toteuttajana oli kajaanilainen Koulutusavain Oy,
jonka toimialaan kuuluu mm.
työvoimakoulutusten toteutus. Oman opiskeluni aikana
mietin tulevaisuuttani ja sitä
mitä tulisin työkseni tekemään; työllisyyteen, työllistymiseen ja työttömyyden hoitoon liittyvät asiat olivat yhä
lähellä sydäntäni.
Kun opiskelut loppuivat,
olin päättänyt lähettää markkinointikirjeen osaamisestani Koulutusavaimelle, koska
opiskelujen myötä talo ja sen
henkilökunta olivat tulleet
tutuiksi, ja minulla oli vahva
tunne siitä, että tähän työyhteisöön haluaisin kuulua. Ja
niin vain tapahtui, että lokakuussa 2004 yrityksen koulutuspäällikkö otti yhteyttä
ja tarjosi minulle kouluttajan
työtä Puolangalta. Tartuin
oitis tilaisuuteen ja sillä tiellä
olen edelleen, eli nyt on neljäs
vuosi meneillään Koulutusavaimen leivissä, ja päätehtäväni on työvalmennuskoulutuksien vetovastuu sekä muut
samantyyppiset koulutukset.
Siitä kokemuksesta, jonka
sain TVY:n projektissa työskennellessäni, on ollut hyötyä
sekä ryhmäkoulutuksissa että
yksilötason valmennuksissa.
Riitta Romppainen
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Työelämän muutos, henkinen
haaste ja kestävyyden mittari
Muuttuva työelämä vaatii tänään epävarmuuden sietämistä, sopeutumiskykyä ja joustavuutta. Toistuva ja jatkuva
kouluttautuminen työn
ohessa on osa elämää ja
urakehitystä. Sen pitäisi
olla luonteva osa työn arkea niin työnantajan kuin
työntekijänkin näkökulmasta. Tämä pitää ottaa
huomioon, kun hallitus
valmistelee aikuiskoulutuksen uudistusta, vaatii
ministeri Cronberg.

N

ykyään
työelämä
edellyttää
vahvaa
osaamista. Erityisesti tiedon vastaanottamisen ja
käsittelemisen taito on korostunut.
Työn
nopeatempoisuus
sekä jatkuva kehittäminen ja
uudistaminen ovat asettaneet
kasvavia vaateita työntekijöille. Teknistymisen myötä myös
työ ja toimintatavat ovat muuttuneet. Lisäksi työsuhteet ovat
määrä- tai osa-aikaisia, ja rajat
oman ajan ja työajan sekä kodin ja työpaikan välillä ovat
hämärtyneet. Tulevina vuosina työntekijöiden ikääntyminen on suuri työvoimapoliittinen haaste.
Työelämässä ovat yleistyneet yksilöllisyys, haasteelli-

suus ja itsemääräämisoikeus
Mukana pysyminen kaiken
sekä samalla kiire, kilpailu ja kilpailun ja oppimistarpeen ja
ristiriidat. Työn perinteiset uusien haasteiden keskellä ei
vaaratekijät kuten ammattitau- ole kenellekään itsestäänseldit ja tapaturmat ovat vähen- vyys. Vaikka työ on ihmisen
tyneet, ja vastaavasti henkinen tärkeimpiä asioita, se ei saa olkuormittuminen, stressi, kiire la elämän ainoa tarkoitus.
ja organisatoriset ongelmat
amaan aikaan kun työn
ovat yleistyneet (Hirvonen ym.
tekeminen on vaatinut
2002; Petäjäniemi 2002; Peurala
tekijältään
enemmän
& Saaranen 2002; Kauppinen
sitoutumista ja uuden oppiym. 2004).
Edellä pari lainausta minis- mista, ovat mielenterveyden
terin ja asiantuntijoiden teks- ongelmat lisääntyneet, ja henteistä. Molemmissa todetaan kinen pahoinvointi pakottaa
yksiselitteisesti, miten työelä- tuhansia ihmisiä työkyvyttömä on muuttunut viimeisen myyseläkkeelle.
Hyvin suuri osa tämän
viidentoista vuoden aikana
valtavasti aiheuttaen erittäin päivän työntekijöistä vie työn
kotiin. Onko sitsuuria haasteita kaikille
ten niin, että
työn tekemisen ja teet”Ei
kanssaeläjitämisen osapuolille
tare
l
en on sosekä valtiovallalle
o
t
i
ka
en tak
i
peuduttaja kunnille.
a
k
s
koitu telun takia
va ateriEi ole enää
t
a
lousaj puolta ihan aikana
olemassa työuraa,
a
saatta nasta pois
keskusjoka kestäisi auton
teluun äimaattisesti eläkemisku eiltaan”
rait
din, isän tai
ikään asti, joitain hynuoren aikuivin pieniä poikkeuksia
sen työpaikan onlukuun ottamatta.
Nykyisestä työkulttuuris- gelmiin tai toivottavasti myös
ta ovat poistuneet lähes kaikki positiivisiin näkökulmiin.
En väitä, että työelämän
ns. ”hanttihommat” eli aputyöt joita saattoi tehdä ilman muutos olisi syy lukuisiin
erityistä ammattiosaamista, ja avioeroihin, mutta stressin
sitä myös useimmiten pääsi myötä parisuhteeseen tulee
oppipojaksi ammatin taitajalle useimmiten erimielisyyksiä,
ja sai sitä kautta itselleen am- joita ei oikeasti ole olemassamatin opiskellen käytännön kaan. Ihminen purkaa pahaa
oloaan läheisiinsä. Siitä se sitammattikoulussa.

S

ten lähtee, prosessi, jonka harva meistä kestää murtumatta
jollain tavalla. Alituinen pelko
työpaikan pysyvyydestä on
monelle se peikko, joka vaanii alati ajatuksissa, syö sisältä
hiljalleen, luo epävarmuutta ja
murentaa luottamusta tulevaisuuteen.
Meistä ihmistä ollaan tekemässä koneita, joiden pitäisi
sopeutua lähes mihin tahansa. Ei kait ole tarkoitus kaiken
talousajattelun takia saattaa
puolta ihmiskunnasta pois
raiteiltaan ja elämään oman
mielensä vankina muiden ehdoilla.
Työn tarkoitus on luoda
riittävä toimeentulo kaikille
osapuolille ja edellytykset rakentaa toimivaa ja luottamuksellista yhteiskuntaa.
Suomi on sananlaskujen
maa; ”työ tekijäänsä kiittää” ja
”yrityksen tärkein voimavara
ovat sen työntekijät” ovat varmaan sieltä parhaasta päästä.
Ehkä kaiken keskellä olisi
hyvä hieman hidastaa ja muistaa, että inhimillinen ihmisyys
on parempi kuin pussillinen
stressinsiemeniä takaraivossa.
Tulokset paranevat positiivisella asenteella ihan itsestään!
Pentti Kallio

Työllistävät hankkeet työttömien yhdistyksissä

T

ätä vuotta on menty
reippaasti eteenpäin
jo kahdeksan kuukautta. Muistan, kun vuoden
alussa hankkeita innolla aloiteltiin, moni meistä uskoi ja
luuli, että tämä vuosi olisi erilainen, ja jotkut ehkä uskoivat
että parempikin kuin edelliset.
Onhan meillä monella yhdistyksellä näitä hienoja hankkeita nyt toteutettavana.
Tämä yli puoli vuotta on
ainakin täällä Oulussa ollut
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tuskien taivalta, kun hankkeen kanssa on yritetty mennä
eteenpäin.
Työllistetään yhdistyksiin
henkilöitä, jotka meidän sitten
pitäisi saada avoimille työmarkkinoille. Voiko helpompaa ollakaan, kyllähän kaikki
yrittäjät ymmärtävät että saisivat ihan ilman kustannuksia
työntekijän palvelukseensa jopa viideksitoista kuukaudeksi. Työntekijän, joka jo yhdistyksessä on ollut opettelemas-

sa työelämään sekä koulutettu
yhdistyksessä
oloaikanaan
kaikilla mahdollisilla koulutuksilla kuten hygieniapassi,
tulityökortti, työturvallisuuskortti ym. ym. Elikä ilmainen
ja valmiiksi koulutettu, ja vielä lupaus siitä, että työntekijän
rinnalla kuljetaan koko tukityöaika ja koulutetaan myös
yrittäjän tarpeiden mukaisilla
koulutuksilla.
Näinhän helppoa se ei ollutkaan. Olemme lähettäneet

parisataa kirjettä yrityksiin,
olemme lähettäneet työllistettyjen hakemuksia massoittain,
kaikin tavoin lähestyneet yrittäjiä ja yhteistyötä yrittäneet
tehdä. Kyllä yrittäjistä on osa
todella kiinnostuneita, mutta
he ovat kiinnostuneita työllistämään vain kiireapulaisiksi
tai pieniin pätkätöihin. Tähän
emme ole mukaan lähteneet
ollenkaan, eikä henkilökuntamme ole halukas lähtemään
tällaiseen höykytykseen, oli-

Edunvalvontaseminaari eduskunnassa

T

VY ry järjesti yhdessä eduskunnan Köyhyysryhmän kanssa
keskustelutilaisuuden
Pikkuparlamentin auditoriossa
9.9.2008. Teemaotsikkona seminaarilla oli ”Kurjuuttakin
kummempaa?” ja tavoitteena
oli luoda kuulijoille kuva siitä,
minkälaisessa taloudellisessa
tilanteessa
SATA-komitean
työtä on lähdetty tekemään ja
minkälaisessa taloudellisessa
tilanteessa köyhimmät ihmiset maassamme elävät. Auditorio oli kiitettävästi täynnä, ja
viesti tilaisuudesta oli mennyt
perille myös muihin maamme
vähäosaisten edunvalvontaa
tekeviin järjestöihin.
Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat eduskunnan Köyhyysryhmän puheenjohtaja
Esko-Juhani Tennilä, Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki

sekä demariryhmästä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen
Marjaana Koskinen.
Tilaisuudessa alustuksia
käyttivät Diakonia-ammattikorkeakoulun johtaja Heikki
Hiilamo, dosentti Jouko Kajanoja, tohtori Tuija Kotiranta, opiskelijoiden edustajana
Reetta Marttinen sekä TVY

ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen.
Alustusten jälkeen eduskuntaryhmien edustajat kommentoivat alustuksia, ja lopuksi puheenjohtajat antoivat
kysymysvuoron yleisölle.
Uskomme, että SATAkomitean työn edetessä eduskunnan köyhyysryhmä järjestää tilaisuuksia eri kansalaisjärjestöjen kanssa edeten
komitean työn arvioinnissa,
konsa esityksiä alkaa tulla
ihan lain muotoon. Alustuksissa nousivat esille muiden

muassa Hiilamon selvitys
yksinhuoltajien köyhyydestä,
Kajanojan katsaus työttömien
perusturvan tason riittämättömyydestä ja vertailut etuussaajien eri ryhmien välisistä
suurista eroista. Kotiranta
peräänkuulutti tarvetta parempaan aktiiviseen yhteiseen
työvoima- ja sosiaalipolitiikkaan. Kaikki asiantuntijamme
jatkoivat työtään työttömien
edunvalvonnassa lokakuussa
Työttömien Ihmisoikeuspäivillä Seurakuntaopistolla Järvenpäässä.

han hankkeella tarkoitus hakea sitä jatkumoa työelämässä, kun työministeriön toiveen
mukaan hanke sellaiseksi laitettiin.
Mitä hanke on tuonut tullessaan? No, kaksi henkilöä
olemme saaneet yrityksiin
töihin, syyskuuhun mennessä
pitäisi saada vielä kahdeksan,
saas sitten nähdä.
Hanke on aiheuttanut sen,
että oma toiminta kärsii, koska monen työntekijän ja yhdistysten vetäjien voimavarat
menevät täysin hankkeiden

järkeilyyn, hoiteluun ja järjestelyyn. Hankkeiden myötä
joudumme siis toteamaan,
että yhdistysten oikea ja aito
ajatus kärsii. Miksi ja kenen
vuoksi me tätä työtä teemme? Meidän pitäisi pystyä
tekemään työtämme kaikkien
työttömien ja vähävaraisten
eteen, eikä niin kuin hankkeet
meiltä vaativat, vain niiden
työllistettyjen, jotka meillä yhdistyksissämme on.
Minun kyllä täytyy sanoa,
että moni yrittäjä olisi kateellinen, jos tietäisi, kuinka upeita

ja uskollisia työntekijöitä meillä on. Mutta monikaan yrittäjistä ei uskalla heitä ottaa, onhan kyse pitkäaikaistyöttömistä.
Ne ennakkoluulot, ne ennakkoluulot.
Mutta mehän emme luovuta. Jos nämä hankkeet tuntuvat liian raskailta ja vaikeilta, löydämme varmasti jonkinlaisia ratkaisuja seuraavalle
vuodelle yhdessä. Ja toivottavasti saamme panostaa enemmän yhdistysten perustoimintaan auttamalla työttömiä ja
heikompiosaisia, tukemalla

heitä arjen vaikeissa asioissa.
Me kaikkihan tiedämme, ettei tämä tulevaisuus ainakaan
valoisammalta näytä, ei yhdistysten sen enempää kuin
työttömienkään osalta. Senpä
vuoksi meitä tarvitaan entistä
enemmän.
Toivotan jaksamista ja voimia kaikille.
Monika Bulldra
YTYÄ ry:n toiminnanjohtaja
Oulu
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Tuija Kotiranta: Aktivoinnin paradoksit

J

älkiteollisessa 2000-luvun Suomessa työttömyys on ollut ja on vaikea sosiaali- ja yhteiskuntapoliittinen ongelma. Monet työttömät ihmiset ovat kokeneet
suureksi paradoksiksi tilanteet,
jossa heitä on yritetty eri toimenpitein aktivoida työmarkkinoille silloin kun töitä ei kaikille ole.
Tutkimuksessa
haetaan
aktivoinnin ja aktivoitumisen
kannalta uusia hedelmällisiä
käsitteitä. Aktivoitumista tarkastellaan sekä rakenteellisena
että yksilöiden tekojen ja kokemusten sekä merkityksenantojen kysymyksinä. Suomessa
työttömyyteen liitetään sekä
aktivoinnin että kuntoutuksen
käsitteet, mikä medikalisoi eli
lääketieteellistää työttömyyttä
hankalalla tavalla.

sen, miten ihmisen toiminta
muuttuu. Sen jälkeen on mahdollista pyrkiä vastaamaan
kysymykseen: Sisältääkö aktivointi perusteltavissa olevan
oletuksen (ohjelmateorian) siitä, miten ihminen, ennen kaikkea aikuinen ihminen, toimii
ja voi aktivoitua?
Tutkimuksessa tuli ilmi, että ilman konatiivisia elementtejä — siis käsitteitä, joita von
Wright kutsuu filosofiseksi
antropologiaksi — ei tutkimus
kohdistu oikeisiin, kaikkein
keskeisimpiin kysymyksiin.
Sosiaalityössä ovat keskeisiä
moraaliset ja moraalipoliittiset kysymykset, ja niitä systemaattisesti tutkimalla tiede
voisi edetä sellaisiin suuntiin,
jotka ovat tärkeitä niin sanottujen käytäntöjen kehittämisen kannalta.

T

K

utkimuksen
konkreettisena lähtökohtana oli empiirinen
tutkimus aktivoinnista eli
kolme havainnointia kahdelta
aktivointikurssilta ja kahdesta kunnasta silloin kun laki
kuntouttavasta työtoiminnasta oli tullut voimaan. Tutkimuksessa haetaan vastausta
kysymykseen: mitä sosiaalityön ydinprosessit aktivointi
ja aktivoituminen ovat käsitteellisesti ja teoreettisesti ymmärrettynä. Olennaisin kysymys on se, millä käsitteistöllä
aktivointi-ilmiötä kannattaa
tarkastella eli mikä on ilmiön
teoreettisempi ymmärrys.
Tutkimuskysymys kuului
alkuun: miksi työtön ihminen
yhtäkkiä alkaakin jaksaa, alkaa pyrkiä muuttamaan elämänsä suuntaa eli miksi hän
aktivoituu. Käytännön työssä
on sitä ollut vaikea selittää ja
ymmärtää. Tutkimusteeman
jatkokehittely johti kysymään
toisen kysymyksen: Onko
aktivoinnin doktriini eli oppi
aktivoinnista perusteltu oppi
ihmisen toiminnan muutoksesta? Tutkimus hakee vastausta yleisempään kysymyk-
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asvatustieteessä paradokseista käydyllä
keskustelulla on pitkä
perinne. Kasvatuksen paradoksi on lyhyesti sanottuna
se, että kasvattaa ei saa ja samalla kasvattaa täytyy eli ihmistä
on pakko kasvattaa.

Tämä tarkoittaa myös sitä,
että sosiaalityön, jonka alaan
tutkimus opinnäytteenä tehdään, tulisi kehittyäkseen akateemisena tutkimusalueena
tarkistaa perustieteensä. Ilman riittäviä yhteyksiä filosofiaan ja muihin ihmistieteisin
tutkimus näivettyy. Käytännöllisenä toimintana sosiaalityö ei tule toimeen ilman riittävää käyttäytymistieteellistä
itseymmärrystä.
Parhaiten
sosiaalityöhön näyttävät soveltuvan toiminnan teorian
erilaiset sovellutukset, kuten
Hans Berglindin tässä tutkimuksessa esitelty toimintateoria sekä mahdollisesti erilaiset
kognitiivisen terapian uudet
sovellukset.
Mikä on sitten sosiaalityön — tai sen lähialojen, kuten sosiaalisen kuntoutuksen,
aktivoinnin, ohjauksen, terapeuttisen työotteen, kasvua
tukevan aikuiskasvatuksen,
voimavarasuuntautuneen
työn, dialogisen työotteen
— tärkein työmetodi tai työorientaatio tämä tutkimuksen
tulosten perusteella? Sosiaalityön ja monenlaisen muun

ihmisten auttamistyön ideana
on huomioida ihmisen, persoonan, yksilön tai tapauksen
ainutkertaisuus. Sosiaalipalveluilla, kuten muillakin hyvinvointipalveluilla, ihmisiä
tuetaan, autetaan tai palvellaan yleensä samankaltaisia,
mahdollisesti jollain lailla
standardoituja palveluja, etuisuuksia ja vastaavia käyttäen.
Pyrkimyksenä on mahdollisimman samanarvoinen, tasapuolinen kohtelu.
Tilanne on toinen, jos kyseessä on tapauskohtaiseen
harkintaan ja ammatilliseen
tilannearviointiin perustuva
tapauskohtainen työote. Silloin ammatillisen työn, työotteen ja palvelun tulee olla
mahdollisimman yksilöllistä,
kyseisen tilanteen huomioivaa
ja erilaiset elämän olosuhteet
ja elämän historiat huomioon
ottavaa. Tämä ei ole mitään
uutta, päinvastoin, sosiaalityön oppikirjojen perustekstiä.
Mutta miksi sanon sen taas?
Siksi, että juuri tuo yksilöllisyys, ihmisen ainutkertaisuus
on pahasti vaarantumassa
aktivoinnin tehostuvassa myl-

T

ämän
tutkimuksen
päätulos vietynä vielä
yhteiskuntapolitiikan
tasolle on se, että aktivointilain ajatus kuntoutuksesta on
sekä oikea ja hyvä, mutta että
huono ja väärä. Väärä se on
sitoessaan työttömyyden sairauteen, vajaakuntoisuuteen.
Lääketieteellistäminen johtaa
työttömyysongelman väärään
yksilöllistämiseen. Tarkastelukulmaa tulisi muuttaa. Kyse
on poliittisista valinnoista yhteiskunnan tasolla.

lyssä. Työvoimakoulutuksen
parempaa
tuloksellisuutta
ja vaikuttavuutta ollaan voimakkaasti vaatimassa, mutta
se ajatus, että aktivointi olisi
kaikkien oikeus, ei velvollisuus, on unohtumassa.
Toisaalta
aktivoinnin
tausta-ajattelu
osoittautuu
tutkimuksessa aidosti ristirii-

taiseksi, aidosti eri suuntiin
vetäväksi, jolloin aktivoitavan
ihmisen kohtaloksi jää olla
aktivoitava. Aktivointi on jo
sanana paradoksaalinen, sisäisesti ristiriitainen sana. Aktivoinnin sijaan tulisi puhua
aktivoitumisen tukemisesta
tai aktivoitumisen esteiden
poistamisesta.

Lahden Työpaja 92 ry

Tuija Kotiranta

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology
and Social Research numerona 335, 216 s., Jyväskylä 2008, ISSN: 00754625, ISBN: 978-951-39-3213-8. Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston
julkaisuyksiköstä, puh. (014) 260 3487, myynti@library.jyu.ﬁ.
Julkaisun voi tulostaa ilmaiseksi netistä:
http://dissertations.jyu.ﬁ/studeduc/9789513932503.pdf

Työvoimatoimistojen
alasajo
jatkuu

Kiitämme
miellyttävästä
yhteistyöstä!
Toivotamme
Rauhallista Joulua sekä
Onnea ja Menestystä
Vuodelle 2009!

Yksilön tasolla on kyse
myös tahdosta, konatiivisista
seikoista. Tahto on yksi ihmisen kolmesta peruskyvystä:
tunne, järki, tahto. Aktivointipolitiikan piilotavoite on
konatiivinen eli tahtoon pureutuminen, sen tarkoitus on
saada ihmiset tahtomaan työn
tekemistä, niin sanotusti huononkin työn tekemistä. Taustalla on huoli työmoraalin rapautumisesta.

Makkaraa paistetaan ja Antti Kuusinen tarjoilee
nuotiokahvia Hollolan työttömille ja ay-väelle Espoon
Nuuksiossa 18.9.2008. Mukana oli 19 henkilöä ja retki
onnistui hyvin. Lystinpitoa ja liikuntaa -tapahtuma
järjestettiin 4. kerran, seuraava reissu on keväällä 2009.

V

altio jatkaa työvoimatoimistojen alasajoa.
Työvoimatoimistojen määrä on pudonnut lähes
puoleen vuosikymmenen alun
jälkeen. Samalla henkilöstöä
on karsittu rajusti.
Vuoteen 2015 mennessä
työntekijöiden määrää on tarkoitus vähentää vielä yli tuhannella.
Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriössä pohditaan, tulisiko
toimistoja ja niiden henkilöstöä karsia vielä suunniteltuakin enemmän.
Sekä työvoimatoimistojen
työntekijät että työnhakijat
ovat huolissaan palvelujen
saatavuudesta. Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja
Antti Palola sanoo pelkäävänsä alueellisen eriarvoisuuden
lisääntymistä, kun etenkin
pienemmät toimistot joutuvat
lakkautusuhan alle.
Lähde: YLE Uutiset
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Vastuuta vaikeasti työllistyvistä

V

älityömarkkinoilla tarkoitetaan työttömyyden ja
avoimien
työmarkkinoiden väliin sijoittuvia työskentelymahdollisuuksia. Välityömarkkinat
tarjoavat yhtäältä vaihtoehdon pitkäaikaistyöttömyydelle ja toisaalta
mahdollisuuden edetä avoimien
työmarkkinoiden
työpaikkoihin.
Välityömarkkinoiden kohteita ovat
vaikeasti työllistyvät henkilöt, joiksi luetaan pitkäaikaistyöttömät eli
yli vuoden työttömänä olleet, toistuvaistyöttömät ja toimenpiteestä
toiseen ajelehtivat henkilöt. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielmassani olen tarkastellut PohjoisKarjalan välityömarkkinoita ja kuntien ja kolmannen sektorin toimintaa
vaikeasti työllistyvien henkilöiden
työllistämisessä
haastattelemalla
molempien sektoreiden edustajia.
Haastattelujen pohjalta olen tarkastellut työmarkkinoilla tapahtuvien
muutosten seurauksena ilmenneitä
haasteita ja kehittämistarpeita sekä
vastuun jakautumista työllistämisessä. Kenen kuuluu vastata heikoimmassa työmarkkina-asemassa
olevista?
Pohjois-Karjalassa hävisi runsaasti työpaikkoja 1990-luvun laman
seurauksena, eivätkä työpaikat ole
palanneet, ja mikäli ovat, vaativat ne
osaamista, jota ei löydy pitkään työttömänä olleilta. Pohjois-Karjalan pitkäaikaistyöttömien suuri osa koostuu syrjäisillä seuduilla asuvista yli
55-vuotiaista, useissa tapauksissa
miehistä, joiden koulutustausta on
heikko ja ammatillinen osaaminen
koostuu usein yhdestä ammatista.
Työttömyys on tuonut mukanaan
myös muita ongelmia kuten päihdeja mielenterveysongelmia. Lisäksi
välimatkat ovat pitkiä, eivätkä ihmiset halua lähteä synnyinseuduiltaan olosuhteista huolimatta. Huonoimmassa tilanteessa olevat eivät
kykene parantamaan tilannettaan
omin avuin. Kunnat ovat tällaisten
tapausten edessä voimattomia ja
peräänkuuluttavat erillisen järjestelmän kehittämistä niin sanotuille
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ongelmatapauksille. Apuun huudetaan yhdistystoimijoita, erityisesti
lähes jokaisessa kunnassa toimivaa
työttömien yhdistystä, joka on usein
juuri näiden vaikeimpien tapausten
asialla ja pyrkii parantamaan heidän elämänlaatuaan kaikin mahdollisin keinoin.
Yhdistykset ovat halukkaita ja
aktiivisia kantamaan vastuunsa,
mutta toivovat lisää arvostusta ja tukea kunnilta. Kuntien yhteistyö kolmannen sektorin kanssa vaihtelee
Pohjois-Karjalassa kunnasta toiseen.
Osa kunnista tukee yhdistyksiä esimerkiksi tila-avustuksin, ja moni
kunta on lähtenyt mukaan monta
sektoria kattaviin yhteistyöhankkeisiin. On kuitenkin yhä kuntia, jotka
eivät tee lainkaan yhteistyötä tilanteen parantamiseksi. Yhdistysten sijaan nämä kunnat tukevat usein alueen yritystoimintaa, mikä taas harvoin koskettaa pitkäaikaistyöttömiä.
Vaikka kunnat ovat aktivoituneet
vuoden 2006 työmarkkinatukiuudistuksen jälkeen, on parannettavaa
vielä paljon. Tutkimukseni ja tilastojen valossa voidaan aiheellisesti
todeta, että myös panostamatta jättäminen maksaa. Tästä syystä kuntien
olisi syytä tarttua pieneenkin tilaisuuteen. Pienillä syrjäseuduilla, jossa on enää vain kourallinen ihmisiä,
nekin ovat suuria.
Niin kunnissa kuin järjestötoiminnassa on huomattu, että PohjoisKarjalan välityömarkkinoilla seilaa
liian paljon ihmisiä loputtomassa toimenpiteiden ja työllistämisjaksojen

viidakossa päätyen liian usein takaisin lähtöruutuun: olemaan työttömiä
ja odottamaan uutta pätkää jossakin
toimenpiteessä. Pysyvää työtä ei löydy, ja tukityöjaksot ovat liian lyhyitä
saadakseen ihmeitä aikaan. Niiden
aikana ei tehdä vajaakuntoisesta,
kenties koko elämänsä tai ainakin
hyvin kauan vailla työtä ja säännöllistä elämänrytmiä olleesta henkilöstä kaikkivoipaa ihannetyöläistä,
joka voisi astella palkkatukijakson
päätyttyä yritykseen töihin. Sen aikana voidaan parantaa ihmisen työkuntoa sen verran, että hän kykenee
tulemaan joka päivä töihin ja oppii
talon tavoille. Tämähän ei nykyisillä
työmarkkinoilla vielä riitä.
Välityömarkkinoilla harhailevat
ihmiset ovat pahasti työn ja työttömyyden välissä. Koska kilpailu
työpaikoista on kovaa valtakunnallisesti sekä erityisesti Pohjois-Karjalassa, vain hyväkuntoiset etenevät
lähtöruudusta maaliin. Kuitenkin
jokainen ihminen kaipaa elämäänsä
jotakin pysyvää. Ihmisarvoinen elämä ei ole paikasta ja toimenpiteestä
toiseen heittelemistä. Julkinen sektori antaa rahaa mielellään toimintaan,
jonka voi ennustaa nostavan työllisten määriä. Välityömarkkinoilla on
paljon ihmisiä, joille ei aukea ovi
avoimille työmarkkinoille.
Heillekin on oltava paikkansa. Työ on
monesti paras vaihtoehto ihmiselle,
mutta ei ainoa. Kun työ on hävinnyt
elämästä voi aivan yhtä tärkeää olla
se, että kävelymatkan päässä sijaitsee vielä paikka, jossa lukea päivän
lehdet ja syödä halpaa ruokaa. Vastuunkantajia maakunnasta löytyy,
mutta tarvitaan myös taloudellista
tukea ja kriteerien tarkastamista ja
myös yksittäisten päättäjien tahtoa
ja rohkeutta, jotta tällaiset paikat
voivat säilyä.
Anna Kapanen
yhteiskuntapolitiikan opiskelija
Joensuun yliopistossa
akapanen@cc.joensuu.fi

Yhdenlainen näkemys työttömän
asemasta yhteiskunnassamme

Y

hteiskunta painostaa suositeltavampaa aloittaa pietyöttömiä
työnha- nemmässä porukassa totutelkuun. Sen vielä ym- lakseen olemaan muiden joumärtäisi, jos se olisi pelkäs- kossa, harjoitellaan samalla
tään työvoimatoimiston asia siedätyshoitoa.
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asemaan ei kuväärin kohdelhetkes
kaan voi asettua,
luiksi. Siitä aiheujos ei itse ole kokenut
tuneista
traumoista
työttömyyttä. Tuntematta ke- ja estoista he ovat tavalla tai
nenkään taustoja emme voi toisella vammautuneita, sultietää asioista, mutta helposti keutuneita ja kodin turvassa
leimaamme työttömät lais- viihtyviä ihmisiä.
koiksi ja saamattomiksi eläyöttömät olisi hyvä
mäntapa-oloneuvoksiksi.
ottaa huomioon ykToiset todella yrittävät
silöinä, ja painostukkaikkensa ja hakevat työtä tullakseen taloudellisesti parem- sen sijasta olisi hyvä kannusmin toimeen ja pettyvät pa- taa heitä työhakuun ja kaivaa
hanpäiväisesti, jos eivät työtä esiin heidän vahvuuksiaan.
saa, vaan joutuvat olemaan Jokaisella on jotakin. Tulisi
myös pohtia, millainen työ
kotona päivärahoillaan.
Entä sitten ne, jotka eivät tai koulutus sopii kenellekin.
edes yritä eivätkä halua hakea Kaikki eivät uskalla puhua
työtä? Ovatko he automaatti- toiveistaan eivätkä toteuttaa
sesti laiskoja paskoja ja kaikki niitä. Kaikki taas eivät tiedä
pahoja ihmisiä vain työttö- mitä haluaisivat, kun mikään
ei tunnu kiinnostavan. Passiimyyden takia?
Onko koskaan käynyt mie- visimmat löytyvät kouluttaulessä, että heidän passiivisuu- tumattomista ja alkoholisteisdelleen voi olla syynsä? On ta.
Järkevintä olisi aivan
olemassa mielenterveysongelmaisia ja muuten sosiaalisesti aluksi kannustaa työttömät
estyneitä ihmisiä, joiden on terveydentilatutkimuksiin ja
vaikea hakeutua edes ihmis- tarjota hukassa oleville yksiten ilmoille, työnhausta puhu- löille rakentavaa kriisiapua
ongelmiin. Vastoin tahtoaan
mattakaan.
Todellinen kauhun paik- ei kuitenkaan kannata ketään
ka voi olla vastassa, jos jokin painostaa avun hakuun.
Jos ihminen ei hoida itsesosiaalisesti estynyt pitkäaikaistyötön joutuu pakon ään eikä saa tai hae apua onsanelemana pätkätöihin tai gelmiinsa, ei hänellä ole motyövoimatoimiston
järjestä- tivaatiota mihinkään työhön.
mälle kurssille, jossa on paljon Mielestäni on turha nakata ketuntematonta porukkaa. Esty- tään pakollisille kursseille tai
neelle ihmiselle se tarkoittaa: painostaa pätkätöihin, koska
liikaa porukkaa. Kaikki eivät siitä seuraa vain levottomuutole
luonnonlahjakkuuksia ta, keskittymiskyvyn puutetta,
kestämään sosiaalisia tilantei- lintsaamista ja pian karenssi.
Ensin pitäisi hoitaa psyykta ja sopeutumaan hetkessä
suureen ryhmään. Heille olisi kinen terveys kuntoon ja sitten

pikkuhiljaa totutellen suunnitella työtä tai opiskeluja. Itseään hoitava, tunne-elämältään
tasapainoinen ihminen pystyy
hoitamaan työnsä ja on asenteeltaan tunnollinen ja motivoitunut.
Kaikkia ongelmatyöttömiä
ei varmasti voi kukaan parantaa työkuntoisiksi, mutta luottavaisena uskallan toivoa, että
monen kohdalla se tuottaisi
tulosta. Se on jo askel parempaan suuntaan, jos ihminen
tiedostaa ongelmansa ja uskaltaa hakea apua ajoissa.
On kuitenkin huomioitava, että työtönkin on ihminen
siinä missä muutkin, eikä yhtään huonompi kuin työssäkäyväkään.

Yhteiskunnallisen aseman
perusteella ei pitäisi luokitella ketään huonompaan tai
parempaan kastiin, koska
pelkän aseman perusteella ei
voi määritellä, ovatko ihmiset
hyviä vai pahoja. On olemassa
mukavia työttömiä ja ilkeitä
työntekijöitä. Aseman perusteella ei voi määritellä ihmisluonnetta.
Pitäisi ajatella, että jokaisen työ ja koulutus ovat yhtä
arvokkaita ja jokainen ihminen on yhtä arvokas.
Sanna Kuosku
suurtalouskokki
Rovaniemi

T

www.tyoelake.fi
Työeläke.fi on Suomen työeläkejärjestelmän
yhteinen verkkopalveluportaali.
Siellä on tietoa eläkkeistä.
Sieltä löytyvät yhteydet oman
eläkelaitoksen palveluihin ja työeläkeote.

eläketurvakeskus
Puhelin: 010 7511
Postiosoite: 00065 ELÄKETURVAKESKUS
Käyntiosoite: Kirjurinkatu 3,
Itä-Pasila, Helsinki
www.etk.fi

KARENSSISANOMAT 3/2008

11

Raision Seudun Työttömät ry ja sosiaalinen yritys
Raision TehoTyö Oy avaavat kiinni kasvaneita polkuja
Koulutuksia, valmiuksia työnhakuun, yrityskontakteja ja aktiivista yritysyhteistyötä
Raision työvoimatoimiston toimialueella
seitsemässä kunnassa. Työpaikkoja sosiaalisessa yrityksessä.

Ongelmia?

V

apailla
markkinoilla olevat työpaikat eivät kohtaa työnhakijoita, jotka ovat
pitkäaikaisen työttömyyden
takia tipahtaneet työnantajien
toivelistalta.
Koulutuksen tai ammattitaidon oletettu vanhentuminen ja uusien ammattialojen
osaamisvaatimukset asettavat
rajoja, ennakkoluuloja ja esteitä pitkäaikaistyöttömän työllistymiselle.
Ennakkoluulot ovat kaivaneet syvät asemat molemmin
puolin linjaa.

Kehyksiä

perustein — johtuneeko sitten
markkinatalouden tuomasta
tehokkuuden ja pikavoittojen
unelmavisiosta vai yleisestä
trendistä.
Vuokratyö- ja rekrytointiyritykset ovat tahtomattaan
tai omaa työtään helpottaakseen vahvistaneet tätä käytäntöä. Luodaan kehykset, joiden ulkopuolelle jäävät ovat
auttamattomasti epäkuranttia
kauppatavaraa. Näin ollen on
helppoa puhua työvoimapulasta ja aiheuttaa lievää paniik-

Ikä, kielitaito ja tietotekninen
osaaminen ovat nousseet käsittämättömän korkealle vaatimuksiksi työnhakutilanteissa.
Normaaleissa tuotantotehtävissä — avustavissa työtehtävissäkin — vaaditaan huippuosaamista joka osa-alueella,
ikään kuin otettaisiin ihmisen
tiedot ja taidot varastoon parempaa käyttöä varten. Työnantajilla on käsitys, että kirjaviisaus voittaa ahkeruuden
ja kokemuksen. Jo itsessään
sana pitkäaikaistyötön herättää
tuntemuksia.
Elämänkokemus,
pitkä
työhistoria ja oman alansa
osaaminen, ns. hiljainen tieto,
tuntuu tyystin unohtuneen
painavana kriteerinä työpaikkaa täytettäessä. Valtava voimavara ja työrutiinien tuntemus ohitetaan melko kevyin

12

KARENSSISANOMAT 3/2008

kia työnantajien keskuudessa
— saadaan oma liiketoiminta
kannattavaksi. Ihmisiä kyllä
löytyisi tekijöiksi jos tähän annettaisiin mahdollisuus.

Ratkaisumalleja
Aktiivisella vuoropuhelulla
työnantajien ja työntekijöiden
välillä pyritään parantamaan
työnsaantimahdollisuuksia.
Yrityksien toiveita ja odotuksia
työvoimasta tutkitaan tarkoin
ja pyritään hahmottamaan

realistiset kanavat molempien
osapuolien tyydyttämiseksi.
Asiakaslähtöisessä työskentelytavassa haetaan parhaat mahdolliset toimintamallit ja keinot työllisyyden
saavuttamiseksi. Työnhakijan
kanssa keskustellaan avoimesti vahvuuksista, heikkouksista
ja valmiuksista, kartoitetaan
koulutustarpeita ja hankitaan
mahdolliset puuttuvat ja tarpeelliset kyvyt ja motivoidaan
työnhakijaa.
On hämmästyttävää, miten monitaitoisia ja lahjakkaita ihmisiä on pitkäaikaistyöttömien joukossa. Lähes
jokaisen asiakkaan kanssa
tulee ahaa-elämyksiä puolin
ja toisin: ”Osaanko todellakin
näitä kaikkia asioita?”, taikka:
”Onpa siinä vanha kunnon
mestari!”
Tämä viesti täytyy viedä
perille työnantajapuolelle. Sosiaalisessa yrityksessä otetaan
huomioon kaikkien ammattitaito!
Motivointi on asia, jota ei
voi liikaa painottaa. Kaiken
työn, joka tehdään työllistymisen eteen, täytyy lähteä työn-

Halu vaikuttaa syntyy asenteista

K

hakijasta itsestään. Omanarvontunto ja rehellisyys on se
alku, josta lähdetään uuteen
uraan. Toisen edestä kun ei
voi ottaa askeltakaan. Ohjeita,
neuvoja ja tilaisuuksia voi kyllä antaa, mutta viime kädessä
ihminen itsessään antaa signaalin: Täältä tullaan!
Terveisin Raisiosta!
Ilkka Tirri

öyhyysaktivistina toimiessani olen
jatkuvasti törmännyt valitettavaan tosiasiaan, että köyhät eivät usein halua
vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. He eivät
koe olevansa osa päätöksentekokoneistoa,
koska eivät tunne pystyvänsä vaikuttamaan
yhteiskuntaa ja omia olojaan koskeviin asioihin. Tällainen alamaisuuskulttuuri ei toki ole
syntynyt itsestään, vaan asiaan on ollut vaikuttamassa useita tekijöitä. Vaaleissa köyhimpien asuttamilla alueilla on alhaisin äänestysaktiivisuus. Koulutettu, hyväosainen väestö
täyttää eritasoiset hallintoelimet, ja huonoosaiset pysyvät päätöksenteon ulkopuolella.
Köyhyys sinänsä on ihmistä passivoiva
tekijä. Jos oma elämä ei ole kaikin osin hallinnassa, on helppo olla välinpitämätön. Se ei ole
kuitenkaan ainoa syy. Ryhdyin selvittämään
muita asenteisiin vaikuttavia tekijöitä, ja ensimmäiseksi jäljet johtivat aikuiskoulutuspolitiikan alueelle. Asiaan perehtyessäni selvisi, että aikuiskoulutuksessa suositaan kätten
työtä sisältäviä kursseja, sillä opiskelijoiden
toiveet kurssien sisällöstä asetetaan etusijalle.
Yhteiskunnallisia asioita käsitteleviä kursseja
ei järjestetä, koska niitä ei haluta. Heräsi kysymys, miten yhteiskunnallista ajattelua kehittävää tietoa voisi sisällyttää kätten työtä painottaviin kursseihin, niin että opiskelijat edelleen
kokisivat kurssit tarvettaan vastaaviksi?
Hain vastausta, ja eteeni nousi aikuiskoulutuspolitiikan alueella oleva ongelma koskien sitä, että opettajien pitäisi hallita yhteiskun-

Kiitämme yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta
sekä toivotamme

hyvÄÄ joulua
ja
onnellista uutta vuotta

nallinen ajattelu
ennen kuin he
kykenevät siirtämään tietoa
eteenpäin. Sen
takia opettajien
koulutuksessa
pitäisikin kiinnittää huomiota
tähän seikkaan.
Ongelman
ratkaisu näyttää
helpolta kuitenkaan olematta
sitä. Taustalta paljastuu myös, että kansalaisja työväenopistoissa on ainoastaan vähän
päätoimisia opettajia, ja tuntiopettajat eivät
käsitä antamaansa opetusta kokonaisvaltaisena valistustehtävänä. Näin yhteiskunnallinen
näkökulma jää huomioimatta. Kaiken takana
siis pitäisi olla kokonaisvaltainen opetussuunnitelma, mutta sellaista ei ole. Sitten selviää
vielä, että opetusministeriö myöntää vapaaseen sivistystyöhön tarkoitetut varat kunnille,
joissa niitä ei käytetäkään kohteeseensa, sillä
asiaa koskevaa lakia ei ole säädetty.
POSITIIVINEN ASENNE päätöksentekoon osallistumisesta sisältää uskon siitä, että pystyy vaikuttamaan, sekä halua kehittää
omaa kriittistä ajattelua. Aikuiskoulutus vaikuttamisen välineenä on tärkeä kanava, jotta
puoluepoliittisista sidonnaisuuksista vapaata
tietoa yhteiskunnan toiminnasta voidaan viedä eteenpäin ja muuttaa asenteita. Päätöksenteon tavoitteena on luoda yhtäläiset mahdollisuudet kaikille yhteiskunnan jäsenille varallisuudesta riippumatta. Tämä ei voi toteutua,
jos osa kansasta jää päätöksenteon ulkopuolelle. Tarvitsemme myös köyhien esittämää
rakentavaa kritiikkiä.
Tuula Kuusisto
köyhyydestään kuuluisa

kaikille Suomen työttömien järjestöille ja kaikille niiden jäsenille!
Raision Seudun Työttömät ry ja
Raision TehoTyö Oy

Porin Seudun Työttömät ry
toivottaa kaikille
Hyvää ja Rauhaisaa
Joulua
sekä
Työntäyteistä
Uutta Vuotta 2009

TALHALL-projektin johtoryhmä
kiittää kuluneesta vuodesta
ja
toivottaa kaikille kumppaneille
mitä parhainta joulua ja
työteliästä uutta vuotta !
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Yhteistyöllä
elämä
hallintaan
Projektin tausta

T

VY:n silloinen toiminnanjohtaja Sirkka Rajala ja varapuheenjohtaja Tapio Salomaa
tekivät suuren valmistelu- ja
lobbaustyön projektin saamiseksi. Heidän ideansa oli työttömien henkisen ja fyysisen
hyvinvoinnin kohottaminen
yhteistyössä kolmannen sektorin ja kuntien kanssa.
Myös Näkövammaisten
keskusliiton silloinen toimitusjohtaja Pentti Lappalainen
oli keskeinen hankkeen alullepanija. Tutkimuksellisessa
osiossa tärkeä rooli oli Vaasan
yliopiston tutkimuslaitoksen
johtajalla VTT Hannu Katajamäellä. Myöhemmin projektin tutkijoiksi rekrytoitiin VTT
Anneli Pohjola sekä VTM
Erkki Saari sekä VTT Leena
Viinamäki.
Projektia
suunnittelevat
näkivät ihmisen syrjäytymisen
(=syrjäyttämisen) yhteiskunnan rakenteiden ja yksilön elämänkulun vuorovaikutteisena
prosessina, johon pystytään
vaikuttamaan. Työ- ja koulutusmarkkinoiden muutokset
aiheuttavat
syrjäytymistä.
Syrjäytyneen
taloudellinen
asema on yleensä huono, minkä ohella hän saattaa kärsiä
mielenterveydellisistä ongelmista, olla asunnoton, vanha,
yksinäinen ja vajaakuntoinen.
Keskeinen syrjäytymistä aiheuttava mekanismi on työttömyys, joka näiden edellä
mainittujen ”ominaisuuksien”
vuoksi johtaa syrjäytymiskierteeseen.

Tavoitteita
Hankkeen tavoitteena oli löytää ne kaikkein huono-osaisimmat ihmiset kahdeksalla
paikkakunnalla. Näitä ihmi-
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4.1998–1.2001
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siä olivat mm. työhallinnon
vieroksumat ihmiset, neljän
seinän sisälle jääneet, jotka eivät enää pystyneet lähtemään
kotoaan.
Projektissa arvioitiin tavoitettavan kolmena vuonna
intensiiviryhmissä yhteensä
1350
intensiiviryhmäläistä
(pilkeryhmäläistä)
kahdeksan paikkakunnalle palkatun
tukihenkilön voimin. Lisäksi
ns. teemaryhmiin odotettiin
osallistuvan 3800 henkilöä.
Yhdessä työttömän ja paikallisviranomaisten suosiollisella
avustuksella rakennettaisiin
pilkeryhmäläiselle yksilöllinen selviytymisohjelma. Tavoite oli minusta hurja sekä
määrällisesti että laadullisesti,
vaikkakin Raha-automaattiyhdistyksen hankerahoitus oli
hyvinkin kattava.
Yhteensä projektissa muodostettiin 74 pilkeryhmää, jossa oli yhteensä 1159 henkilöä.
Teemaryhmiä eri kestoisina
ja aikaisina toimi kahdeksalla
paikkakunnalla yhteensä 522.
Aloittaessani projektipäällikkönä huhtikuussa 1998
TVY:n työntekijöinä oli kaksi
henkilöä,
toiminnanjohtaja
Sirkka Rajala sekä työllistetty
toimistosihteeri. Projektin kuluessa palkattiin kahdeksalle
paikkakunnalle hankkeen tukihenkilöt ja heidän työparikseen toisesta projektista aputukihenkilöt.
Kolmessa vuodessa toiminta laajentui taloudellisesti
ja hallinnollisesti huomattavan suureksi.
En voi kuin ihmetellä, miten hankkeen ohjausryhmä ja
työntekijät pysyivät ajan tasalla hankkeen kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Suurimpana puutteena
näin koko hankkeen aikana
projektipäällikön työn selkiytymättömyyden ja talousvas-
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ekti

tuun puuttumisen, mikä aiheutti ristivetoja koko hankkeen
ajan.
Rajanveto TVY:hyn järjestönä ja erillisen, ison projektin
johtaminen eivät selkiytyneet
hankkeen aikana. Valitettavasti myös tukihenkilöt olivat
vailla mahdollisuutta käyttää
työnohjausta, jonka tuloksena
he olisivat saaneet tukea vaativalle työlleen. Työnohjauksen
tarpeellisuutta ei ymmärretty.
Hankkeen muiden tehtävien lisäksi rekrytoin sekä
perehdytin hyvin eritaustaiset
tukihenkilöt, suunnittelin pilkeryhmäläisille intensiiviohjelman, jossa otettaisiin huomioon ihmisen sosiaalinen,
fyysinen ja henkinen kuntoutus. Kartoitin Suomen kuntoutusorganisaatioita
tähdäten
siihen, että ne pystyisivät järjestämään kokonaisvaltaista
ohjelmaa ja olisivat samalla
hyvien
liikenneyhteyksien
päässä projektipaikkakunnista. Tehtäväni osoittautui yllättävän haastavaksi. Useilla
kuntoutuslaitoksilla oli hyvä
fyysisen kunnon ohjelma,
mutta sosiaalisen ja henkisen
osuus oli unohdettu.
Hankkeen edetessä eri
paikkakuntien erilaisuus tuli
esille pilkeryhmien valintakriteereissä, kansalaisjärjestöjen
ja kuntien sitoutuneisuudessa
ja teemaryhmien sisällöissä.
Pidin tätä erilaisuutta rikkautena.
Ohjausryhmässä ja johtoryhmässä keskusteltiin usein,
mikä rooli oli eri paikkakuntien painopisteillä ja saiko
yleensä eri paikkakunnilla
olla erilainen toteuttamistapa. Hankkeen kuluessa myös
erilaiset ennakko-odotukset ja
ristiriitaisuudetkin tulivat esille. Kuten yleensäkin isoissa
projekteissa, pidän hankkeen
nopeata toiminnan aloitta-

mista ja samanaikaista suunnittelua huonona lähtökohtana projektin onnistumiseksi.
Useilla toimijoilla on yleensäkin hyvin erilaiset käsitykset
käytännön
toteuttamisesta.
Nämä odotukset on hyvä käydä läpi perusteellisesti ennen
hankkeen alkua.

Tuloksia ja kiitoksia
YEH:n aikana tulosodotukset
muuttuivat. Painopiste työllistymisestä siirtyi toisen hankevuoden jälkeen elämänhallintaan.
Kaiken kaikkiaan hanke
menestyi yllättävän hienosti
alkuperäisessä tavoitteessaan
pitkäaikaistyöttömien saamiseksi takaisin arkeen ja pois
neljän seinän sisältä. Tukihenkilöiden henkilökohtainen
sitoutuminen ja ammatillinen
kasvaminen projektin aikana
olivat varmasti yksi tärkeä
tekijä hyvän tuloksen aikaansaamiseksi.
Onnistumista kuvaa myös
tapaamani iloinen ja elämänmyönteinen R-kioskin myyjä
Helsingissä: ”Hei, Tua! Muistatko minut? Olen täällä nykyisin töissä. Olen pilkeryhmäläinen!”
Kiitän
sydämellisestä,
asiantuntevasta ja osallistavasta tuesta YEH:n tutkijoita
Erkki Saarta ja Leena Viinamäkeä. He antoivat aikaa, erittäin
tärkeätä viitekehystä, apua ja
keskustelufoorumia projektipäällikölle ja koko isolle pitkäaikaistyöttömien projektille!
Tua Sjöblom
Kirjoittaja oli YEH-projektin
projektipäällikkö, nykyisin
Hämeenlinnan kaupungin
monikulttuurityön
koordinaattori
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Teksti: Sven Pahajoki
Kuvat: Antti Rinne, Sven Pahajoki, Pirjo Kauranen

Lea Karjalainen:

”Miksi meidän ihmisiä ei oteta
mukaan yhteiskuntaan?”

L

okakuun lopulla kokoonnuttiin Työttömien 15. valtakunnallisille Ihmisoikeuspäiville Järvenpäähän. Sosiaaliturva keinulaudalla -otsikon alla mietittiin
yhteiskunnan suhtautumista
työttömiin ja vähäosaisiin.
TVY:n hallituksen puheenjohtaja Lea Karjalainen kysyi
Ihmisoikeuspäivien avauspuheenvuorossaan, miksi meidän ihmisiä ei oteta mukaan
yhteiskuntaan? Missä vika?
Monien asiantuntijapuheenvuorojen taustalta saattoi aistia, että kysymys oli oikeaan
osunut.
Lea Karjalainen muistutti,
että viime vuonna kuntoutta-

vassa työtoiminnassa oli alle
3000 henkilöä, vaikka lakia
tehtäessä vuonna 2002 kohderyhmässä oli 55 000 ihmistä.
– Missä vika? Miksi meidän ihmisiä ei oteta mukaan
yhteiskuntaan. Vuonna 2006
tuli voimaan laki, jossa kunnat joutuvat maksamaan työmarkkinatuen aktiivisaajien
tuesta takaisin 50 %. Esimerkiksi Helsinki maksoi Kelalle
takaisin yli 20 miljoonaa euroa.
Työttömien terveydenhuoltoa
ja kuntouttavaa työtoimintaa varten kunnat saavat valtionapua. TVY on suurimpia
kuntouttajia
kuntouttavan
työtoiminnan toteuttajana. Tätä työtä ei arvosteta tarpeek-

si, Karjalainen totesi. Hänen
mukaansa parhaillaan työtään
tekevän Sosiaaliturvan uudistamiskomitean loppupäätelmässä tulee näkymään se, että
valtiontaloudelle ei saa tulla,
ei tule lisäkustannuksia.
– Lisää rahaa ei näillä näkymin ole tulossa, ja tulevaisuudessakin köyhyys koskettaa erityisesti työttömiä, ja se
johtuu toimeentulotuen alhaisuudesta. Tälläkin hetkellä 40
000 ihmistä on työttömyysturvan ulkopuolella eli toimeentulotuen varassa, Karjalainen
sanoi. Hän yllytti myös väkeä
ja jäsenyhdistyksiä vaikuttamaan paremman tulevaisuuden puolesta.
Kelan
tutkimusosaston
tutkija Pertti Honkanen esitteli tilastoja, joissa työttömien
määrä on vähentynyt kymmenessä vuodessa noin 300
000:lla, pahimmillaan 500
000:sta noin 200 000:n. Minne
nämä ihmiset ovat hävinneet?
Vastausta ei saatu, mutta erilaisilla tempuilla nämä ihmiset on poistettu työttömien
työnhakijoiden tilastoista.

kyvytön, työtä ei edes tarjota.
Minulle ollaan nyt hakemassa
kolmatta kertaa eläkettä työvoimatoimiston kautta ELMA-projektissa. Aikaisemmin
eläkehakemukset eivät ole
menneet läpi, koska sairaudet
eivätkä kriteerit riitä työkyvyttömyyseläkkeeseen.
Seija-Maarit Turunen on
saanut sairauspäivärahaa tai
työttömyysturvakorvausta,
vuoroin kumpaakin, tilanteesta riippuen. Tällä hetkellä
nettokorvaukset ovat 394 euroa ja asumistuki 284 euroa.
Vuokraan menee 488 euroa.
Toimeentulotukea tulee sen
verran, että vuokran ja vesimaksut saa maksettua miltei
kokonaan. Kaiken kaikkiaan
Turuselle jää käyttörahaa ruokaan, vaatteisiin ja muihin kuluihin käytettäväksi noin 10
euroa päivässä.
– Täytyy pärjätä sillä mitä
on, Turunen toteaa rohkeasti
ja uskoo parempien päivien
olevan edessä päin.

Voiko kymmenellä
eurolla päivässä elää?

Marja Pakarinen (54 v.) Jyväskylästä on sitä mieltä, että aina
kannattaa ottaa vastaan työtä,
vaikka etuudet pienevät. Kuukaudessa palkasta jää käteen
noin tuhat euroa. Vuokran
jälkeen käteen jää reilut 400
euroa.
– Kun maksan siitä puhelinlaskut,
vakuutusmaksut,
vaatekulut ym. kulut, niin ei
siitä paljon jää päivää kohden.
Kuukaudessa ruokaan ja muihin menoihin on käytettävissä
50–150 euroa, sillä on pakko
pärjätä. Yksinään sillä pärjää,
kun lapset ovat jo maailmalla,
Pakarinen kertoo.
Yksi ihmisoikeuksiin kuuluva asia Marja Pakarisen mukaan on oikeus työhön. Ilman
sivulle 18

Järvenpääläistä Seija-Maarit
Turusta (59 v.) ihmisoikeuksissa mättää se, että ihmisistä
ei enää välitetä. Hän on ollut
kymmenen vuotta työttömänä tai itse asiassa työkyvytön
sairauksien takia, ja siitä ajasta
kahdeksan vuotta yksinhuoltajana. Tämän ajan hän on
saanut taistella rankasti poikansa kanssa toimeentulosta.
Väliinputoajana ei elämä ole
helppoa.
– Olen työtön työnhakija työvoiman ulkopuolella,
vaikka olen sairas enkä sen
takia työkykyinen. Minulle ei
voi osoittaa työtä, vaikka olen
työnhakijana, koska olen työ-

Työtä kannattaa tehdä
pienelläkin palkalla
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Lea Karjalainen

Etnoryhmä esiintymässä. Georgy Kachalov (tinapilli),
Heta Varila (djembe-rummut), Jaakko Toivonen (piano).
Takaseinällä näkyy Raimo Hossin maalauksia.

Yleisöä riitti peräseiniä myöten

Heikki Hiilamo

Pepa ja Leila -duo eli Leila Laine ja Pertti Laisto
Monitaito-projekti ryhmäkuvassa

16
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EUSPÄIVÄT

2008 Seurakuntaopistolla Järvenpäässä

Pentti Arajärvi

Työttömyysturva-työpajan työn tuloksia julkistamassa
Sirpa Pöllönen, Jouni Gustafsson ja Tauno Hakkarainen

Johtoryhmän esittely. Raili Suviranta, Ilkka Sipiläinen, Lea
Karjalainen, Kirsi Mattila, Marita Salomaa, Sirpa Pöllönen.

Monitaidon iltamatunnelmaa luotiin bossa novalla.
Desaﬁnados - Epävireiset sydämet, Igor del Toro, Minna Leka,
Lula Ribeiros, Jaco Palmukari ja Mercia Manfrinato. Lula ja
Mercia tulevat bossa novan kotimaasta Brasiliasta.

Pentti Arajärvi ojentaa tasavallan presidentin
tervehdyksen Ihmisoikeuspäiville
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työtä ei ole arvostusta.
– Ilman työtä et oikeastaan
ole mitään. Kavereiden kysyessä, missä olet töissä, niin
vastaus, että olen työtön, aiheuttaa päivittelyn: ”Voi, oletko
sinä työtön!” Siinä saa leiman
otsaansa, työtön, pohjasakkaa,
sen myötä arvostus ei ole ainakaan noususuhdanteinen, Pakarinen tilittää kokemuksesta,
koska on itsekin ollut pitkiä
aikoja työtön.
Pakarinen perää päättäjille
sellaista tahtotilaa, jossa ihmistä arvostettaisiin ja järjestettäisiin työtä niin, että pitkiä

työttömyyskausia ei syntyisi.
– Työttömyyden myötä
syntyy masennustiloja ja sairastumisia, viimein ei uskalleta lähteä edes kotoa pois,
koska pelätään, että joku tulee
vastaan ja kysyy: ”Missä sinä
olet työssä?” Elämällä ei enää
ole mitään pohjaa, alkaa alamäki, joka voi pahimmillaan
johtaa vaikka itsetuhoon, Pakarinen miettii.

Kuntouttavalla
työtoiminnalla on
suuri merkitys
Tohtori Pentti Arajärvi toi
terveiset ja kukkapuskan Ih-

misoikeuspäiville tervehdyksenä tasavallan presidentti
Tarja Haloselta. Puheessaan
Arajärvi piti sosiaaliturvan
uudistamiskomitean
ehkä
suurimpana ongelmana, että
toimeksianto on laaja. Se käsittää kaikkea mahdotonta ja
mahdollista ennen kaikkea sosiaaliturvan puolella.
– Hämmästyttävää on, että
toimeksiannossa ei puututa
sosiaaliturvan palvelujärjestelmään, jolla saattaisi olla erittäin suuri merkitys työllisyyden kannalta. Kuntouttavalla
työtoiminnalla ja päihdehuollolla sekä mielenterveystyöllä saattaisi olla erittäin suuri

merkitys toimeentuloturvaan,
Arajärvi ihmetteli.
Arajärvi viittasi perustuslain kohtaan, jossa Suomi
turvaa kansalaisilleen yhdenvertaisuuden, yksilönvapauden ja oikeudet sekä edistää
oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.
– Ne ovat vaativia päämääriä. Näitä päämääriä kohti voidaan mennä, mutta ehkä
niitä ei voida koskaan saavuttaa jokaisen yksilön kannalta
jokaisessa tilanteessa. Tämä
ei ole pessimismiä, tämä on
realismia. Vastuu on valtiolla
ja kunnilla ja muillakin toimijoilla, mutta myös yksilöllä on

IHMOn työpajojen työskentelyjen tuloksia
Työpaja 1.1 Kansalaisten perusoikeudet

Työpaja 1.2 Työttömyysturva

Asiantuntijoina VTT Jouko Kajanoja, Paltamon projektin
vetäjä Anne Huotari ja Kelan tutkija Pertti Honkanen.
Vetäjinä toimitusjohtaja Kari Hanka, Raision Työttömät
ry sekä Vesa Neiglick ja Matti Nygrén TVY ry:n hallituksesta.

Asiantuntijana apulaisjohtaja Kaija Kallinen, SAK. Vetäjinä toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys TATSI ry
sekä Tauno Hakkarainen TVY ry:n hallitus

Esityksiä:
toimeentulo

• Perustyöttömyysturvan tasoa on nostettava.
• Puolison tulot eivät saa vaikuttaa työttömän työmarkkinatukeen.
• Suojaosa on palautettava perustyöttömyysturvaan.
• Ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen taso on säilytettävä.
• Peruspäivärahan ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan linkitystä
ei saa purkaa.
• Työssäoloehto on laskettava kuuteen kuukauteen.

1. Perusturvan nostaminen siten, että käteen jää asumiskustannusten jälkeen suunnilleen sama, mitä jäi
1990-luvun alussa suhteessa ansioihin. Nyt jää parhaassa tapauksessa noin 12 euroa päivässä. Paluu 1990-luvun alun tilanteeseen edellyttää, että käteen jää vähintään 16 euroa päivässä.
2. Perusturva sidotaan ansioindeksiin, jotta ei uudelleen levennettäisi kuilua perusturvan varassa elävän
väestön ja muun väestön välille.
3. Poistetaan ehdottomasti puolison tulojen vaikutus
työmarkkinatukeen.
Esityksiä:
aktivointi ja työllistyminen
1. Aktivoinnin ja työllistymisen henkilökohtainen räätälöinti
2. Aktivoinnin ja työllistymisen pitkäaikaisuus
3. Kunnon korvaus työstä (tavoitteena kokoaikainen
työ ja TES:n mukainen palkka)
4. Lyhytaikaisen ja osa-aikaisen työn vastaanottamisen
taloudellinen edullisuus työllistyvälle
5. Aktivoinnin ja työllistymisen mahdollisuuksien luominen (esim. Paltamon ja Raision malli)
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1. Työttömyysturvan taso

Perustelu
Köyhyys on poistettava ja eriarvoistuminen pysäytettävä.

2. Työvoimapalvelujen kehittäminen
Työttömien työllistymistä edistävät palvelut on saatava yksilöllisemmiksi ja kannustavammiksi.
On luotava luottamuksen ilmapiiri työttömän ja viranomaisen välillä.
Perustelu
Työhallinnon palvelut on saatava kaikkialla laadukkaiksi ja yhtenäisiksi.

3. Työttömän kouluttautuminen
Kaikki koulutus on mahdollistettava työttömyysturvan aikana.
Perustelu
Työttömyyden aikainen kouluttautuminen on yksilön ja yhteiskunnan kannalta järkevää (kohtaanto-ongelma).
Kouluttautuminen aktivoi ja motivoi.

vastuunsa ja velvollisuutensa.
Tärkein yksityisen velvollisuuksista on sietää, että toinen
käyttää oikeuksiaan. Kun joku
käyttää sananvapauttaan, niin
toisen täytyy sietää sitä.

Hyvinvointi ei ole
pelkkää sosiaaliturvaa
Arajärven mukaan yhteiskunnassa on tärkeä huomata, että
hyvinvointi ei ole pelkkää sosiaaliturvaa, hyvinvointi on
olennaisesti laajempi käsite.
Hyvinvointiin on kytkettävä
mukaan koulutus, Suomi menestyy vain jos sillä on osaava
koulutettu väestö.
– Sen takia niin nuorten
kuin aikuisten koulutus on
tärkeää. Elämän aikana joutuu
hankkimaan ehkä useitakin
uusia ammatteja, ja sen takia
on tärkeää, että nuorisolla on

hyvä pohjakoulutus. Myös
ympäristönsuojelu ja työvoimapalvelut ovat tärkeitä hyvinvointiin kuuluvia asioita,
Arajärvi sanoo.
Palvelut ovat Arajärven
mukaan tärkeitä asioita, joiden mureneminen hyvinvointivaltiossa on vaarallinen
tie. Terveyspalvelujen osalta
niiden murentaminen on jo
käynnissä.
– Jos palvelujen taso koetaan heikoksi, niin etupäässä
varakkaat alkavat hankkia
erillispalveluja, rahalla hankittuja palveluja, ja alkavat kysellä, miksi he maksavat sellaisista palveluista, joita he eivät
käytä. Pahimmillaan tulee olemaan niin, että on varakkaille
suunnattuja erillispalveluja ja
kaiken kansan ei-niin-korkeatasoiset palvelut heikkenevät,
Pentti Arajärvi miettii. Hänen

mukaansa
terveyspalveluiden osalta Suomessa ollaan jo
menossa tähän käytäntöön tai
niitä ollaan viemässä siihen
suuntaan. Yksityiset terveyspalvelut valtaavat tilaa yhteiskunnan tuottamilta terveyspalveluilta, Arajärvi arvioi.

Kolmas sektori
marginalisoituu
Valtiotieteiden tohtori, Diakonia-ammattikorkeakoulun
johtaja Heikki Hiilamo muistutti, että hyvinvointivaltio on
kaikkia varten, ja erityisesti
heikommassa asemassa olevia
varten.
– Pohjoismaissa lähdetään
siitä, että kaikki maksavat ja
kaikki saavat. Verot voivat olla suhteellisen korkeita, mutta
sen myötä mahdollisuus hyvinvointivaltion pitoon on suh-

Työpaja 1.3 Sosiaaliturva
Asiantuntijana perusturvajohtaja Antti Parpo, Someron kaupunki. Vetäjinä sosiaalityöntekijä Raija Savolainen Jyvässeudun Työttömät ry sekä
Pirjo-Liisa Junttila, TVY ry:n hallitus.
Sosiaaliturvaryhmän ehdotukset:

teellisen hyvä. Pohjoismaissa
tärkeänä yhteistyökavereina
ovat markkinat ja teollisuus,
eli myös elinkeinoelämä on
mukana hyvinvointivaltiossa.
Tämä yhteistyö liittyy koulutukseen,
työttömyysvakuutukseen tai sairausvakuutukseen, Hiilamo kertoo.
Täystyöllisyyteen pyrkimisestä luovuttiin 1990-luvun
vaihteessa eli edellisen laman
myötä.
– On käynyt niin, että hyvien aikojen aikana, kun jaettavaa on ollut enemmän, se
on mennyt niille, joilla on jo
ennestään. Hyvinvointiyhteiskunta ei ole toiminut niin kuin
sen olisi odottanut toimivan.
Myös kolmannen sektorin
marginalisoituminen on nyt
uhkana. Palveluyrittäjien kannalta katsottuna kolmas sektori katsotaan yritysten kilpailijaksi, ja monet yhdistykset
ovat joutuneet yhtiöittämään
toimintansa, Hiilamo toteaa.
Myös verottaja on kiristänyt tulkintojaan yhdistystoimintaan. Tämä johtaa kolmannen sektorin näivettymiseen.
– Näyttää siltä, että kolmannen sektorin toimintamallit eivät ole niin hyviä, että
ne kelpaisivat samalla tavalla
kuin aikaisemmin.

1. Perusturvaetuuksien tasojen korotus
Nykytilanne: Tuloerot kasvaneet, köyhyys lisääntynyt, toimeentuloturvaetuuksien taso riittämätön.
- Ensisijaisten syyperusteisten sosiaaliturvaetuuksien (esim. työttömyysturva, asumisen tuet ym. tuet) tasojen jälkeenjääneisyyden korjaus.
Korotukset on sidottava jatkossa vähintään yleiseen ansiokehitykseen.
Tasokorotuksilla on vähennettävä toimeentulotuen tarvetta!
- Viimesijaisen toimeentulotuen tason jälkeenjääneisyys on korjattava. Korotus sidottava jatkossa vähintään yleiseen ansiokehitykseen. Toimeentulotuessa lapsilisä on jätettävä tulona huomioimatta.
- Asumisen tuet on yhtenäistettävä
- Työtulojen ja etuuksien yhteensovittamista on nopeutettava siten,
että etuuksien takaisinperintää ei tarvitse tehdä.
- Aktivointitoimenpiteisiin osallistumisesta on maksettava nykyistä
suurempi korvaus/palkka. Korvauksilla/palkalla vähennetään tarvetta
turvautua toimeentulotukeen.
- Asumiskustannusten jälkeen on turvattava kohtuulliset nettotulot.
Kohtuullisilla nettotuloilla mahdollistetaan ihmisarvoinen elämä perheen koon ja erityistarpeiden mukaan (ks. kohdat 1, 2 ja 3).

2. Neuvonnan ja informaation lisääminen etuuksien
myöntämiskäytännöissä ja palveluissa
Nykytilanne: Sosiaaliturvan myöntämiskäytännöissä asiakkaan informointi ja ohjaus on puutteellista. Tiedon saanti viranomaisilta on vaikeaa. Asiakkaan kohtelu paikoittain huonoa.
(jatkuu seur. sivulla)
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(jatkoa)

- Valtiovallan annettava laitoksille ja virastoille ohjeistusta siitä,
miten virkailijan on toimittava asiakkaan edun mukaisesti.
- Viranomaistoiminnassa on noudatettava asiakaspalvelussa
olemassa olevia lakeja siten, että asiakkaan etu on turvattu (potilaslaki, laki asiakkaan oikeuksista ja asemasta, hallintolaki jne.)
- Asiakkaiden on saatava kaikki ne tiedot, jotka häntä koskevat.
Asiakasta on ohjattava sosiaaliturvan hakemisessa ja valitusten
tekemisessä.
- Viranomaisen puhelinneuvonnasta ei saa periä ylimääräisiä
maksuja.
- Sosiaaliturvan hakemisessa jonotusaikoja on lyhennettävä.

3. Erityiskysymykset
- Valtion kuntaohjauksen jäntevöittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa lainsäädännön avulla sekä korvamerkityin rahoin.
Pelkillä suosituksilla tai kuntien päätöksillä ei voida saada takeita
siitä, että sosiaali- ja terveydenhuoltoon ohjataan määrärahoja
riittävästi.
- Viranomaisten harkintavaltaa on yhdenmukaistettava tarveharkintaisissa etuuksissa. Tällä hetkellä viranomaisten tekemissä
lain tulkinnoissa on vaihtelua.
- Työttömien terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin on ohjattava määrärahoja nykyistä enemmän.
- Palvelujen siirtäminen nettiin vaikeuttaa mm. iäkkäillä ja vähävaraisilla palvelujen saatavuutta ja tiedon saantia.

...jatkoa

Työpaja 1.4 Maahanmuuttajat
Asiantuntijoina yhteyspäällikkö Esko Auvinen, Rakennusliitto ja koordinaattori-suunnittelija Auli Korhonen, SAK:n
koulutus- ja tutkimuslinja. Vetäjinä emigrantit Antonio Luiz
Ribeiro don Santos ja Igor del Toro, Turun Taitotiimi ry.
Ehdotukset
1. Kielen oppimisen tehostaminen
- käytännön tekemisen kautta
- ei katkaista urapolkua byrokratiasyistä
- vanhempien kielitaidottomuus on lastensuojeluriski
- maahanmuuttajaneuvola mm. säännölliset kutsut tilannearviointiin maahanmuuttajaperheille.
2. Lainsäädännön parannukset
- työvoimatoimistojen palvelut tasa-arvoisiksi paikkakunnasta, virkailijasta tms. riippumatta lainsäädännön ja valvonnan avulla
- aktiivisuudesta tulee palkita ei rangaista. Aktiivisen henkilön työttömyyspäivät (palkkatukioikeus) ei nykyisellään
kerry > urapolkuajatus ei toimi (ratkaisuesimerkki: työharjoittelu voisi tulevaisuudessa kerryttää työttömyyspäiviä).
3. Vierastyövoimalla toteutettua yritysten laitonta veronkiertoa ja ihmisten hyväksikäyttöä on valvottava tehokkaammin.

Monitaito

– moniammatillinen ja monikulttuurinen hanke

Monitaidon yhdistynyt video- ja esiintyjätiimi poseeraa tähden elkein.
Adony Peralta, Igor del Toro, Mari Hermaja ja Lula Ribeiros

Turun Taitotiimi ry:n Monitaito-projekti esitteli osaamistaan Työttömien
15. valtakunnallisilla Ihmisoikeuspäivillä (IHMO) esiintymisten, näyttelyiden ja työpajojen muodossa.
Projekti toi näytille turkulaisen tavan
voimaannuttaa työttömiä, parantaa
osaamista ja saattaa luontevasti työmarkkinoille.

M

ONITAITO-projekti on luultavasti
ainoa laatuaan Suomessa. Projektissa on lähtökohtana työntekijöiden oma osaaminen — nekin taidot, jotka
eivät mahdu ansioluetteloon. Motivaatio on
kohdallaan, kun kukin saa tehdä sitä työtä
mistä nauttii. Samalla oppii myös työelämässä tarvittavia muita taitoja ja asenne itseen,
muihin sekä työn tekemistä kohtaan paranee.
Mukavaan työhön on kiva tulla joka aamu.
Hyvässä työtiimissä ryhmätyötaidot paranevat ja sosiaalisia kontakteja tulee lisää.
Vaikka tuleva työ olisi loppujen lopuksi
jotakin aivan muuta kuin nyt projektissa, on
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toivat Leila Laine ja
Pertti Laisto eli Pepa ja
Leila -duo elämänkarheine lauluineen. Uusia kokoonpanoja on
muotoutumassa uusien
kykyjen myötä. Kaiken
tämän ohjelman kokoamisesta ja nivomisesta kokonaisuudeksi
saamme kiittää Pekka
”Patu” Heiskasta, joka juontamisen lisäksi
huolehti ohjaamisesta
ja monesta katsojilta
piilossa olevasta teknisestä yksityiskohdasta.

Pelkkää juhlaa?

Monitaitotiimi kuuntelee Patun (toinen vas.) ohjeita IHMOn harjoituksissa. Tarkkaavaisina vas. Jere
Kujansuu (selin), Leila Laine (istuu), Minna Leka (kyykyssä), Olga Aarnio, Ville Perkola, Igor del Toro,
Karolina Suominen (piilossa), Lula Ribeiros, Mercia Manfrinato ja Amin Allahmoradi
työprosessin kulku kuitenkin
opettanut paljon jokaiselle.
Esimerkiksi kaikki, jotka tällä
hetkellä esittävät musiikkia
projektissa, eivät välttämättä
työllisty esiintyjiksi. Julkinen
esiintyminen ja sitä varten
tehtävä pitkäjänteinen valmistautuminen antavat kuitenkin
itsevarmuutta sekä hyvän mallin annetun tehtävän loppuun
saattamiseksi.
Myönteinen
asenne ja luottamus omaan
ammattitaitoon on paras ansio
ja paras suositus työnhakijalle.

40 henkilöä, täyttäminen ei
ole tuottanut ongelmaa. Ammattitaitoisia tekijöitä vyöryi
melkeinpä ovista ja ikkunoista, mikä hämmästytti, mutta
kertoi myös varmasti osaltaan
taiteilijoiden vaikeasta asemasta yhteiskunnassamme.
Erityistä johdatusta tuntuu
tapahtuneen myös työvoiman
rekrytoinnin
onnistumisen
kannalta, sillä esimerkiksi
projektin muusikot ovat löytäneet oikeat, hyvin yhteen
soittavat kokoonpanonsa kuin
kohtalon ohjaamana.

Lentävä lähtö

Yhdeksän
kansallisuutta

MONITAITO-projekti on työllistämishanke, joka saa rahoituksensa Varsinais-Suomen
TE-keskukselta sekä Turun
kaupungilta. Yhteistyökumppaneina ja asiakkaina ovat
muiden muassa Turun seudun palvelutalot, koulut, päiväkodit sekä yhdistykset.
Projekti lähti liikkeelle
vuoden alussa kiihkeämmin
kuin kukaan uskalsi odottaakaan. Tähän mennessä projektissa on työskennellyt jo kuutisenkymmentä eri ihmistä,
joten työllistämistavoitteen,

Melkoisina yllätyksinä voidaan myös pitää muun muassa taiteilijoiden hämmästyttävän korkeaa ammattiosaamista sekä työntekijöiden kansainvälisyyttä – projektissa on
työskennellyt osaajia Suomen
lisäksi kahdeksasta eri maasta
Esiintymiset vanhainkodeissa ja kouluissa ovat myös
saavuttaneet suurta suosiota.
Keikkoja on tehty pääasiassa
kahdentyyppisellä kokoonpanolla: afroa, itämaista, latinalais-amerikkalaista musiikkia

sekä reggaeta yhdistävällä
etnisellä kokoonpanolla sekä
klassisella Monitaito-muusikot ryhmällä, jossa taiteellisesta tasosta, harjoituksista
sekä klarinetin soitosta on
vastannut pietarilainen Oleg
Chevtchenko, pianosäestyksestä niin ikään pietarilainen
Olga Aarnio, laulusta sopraano Minna Leka (jutun kirjoittaja), sekä baritoni Tapio
Hiltunen. IHMOssa klassisen
ryhmän mezzosopraano Mari Hermaja sekä nuoremman
polven pianistivirtuoosi Jaakko Toivonen esiintyivät duona. Edellisten lisäksi IHMOssa
esiintyivät jonglöörit Jere Kujansuu ja Ville Perkola, djembe-rumpuja soittivat Karim
Khalef ja Heta Varila, tinapilliä Georgy Kachalov. Tämän
etnoryhmän solistina esiintyi
kurdilaulaja Amin Allahmoradi. Latinalaisen Amerikan
musiikkia esittivät Jaco Palmukari, kitara, Dominikaanisen tasavallan lahja Monitaidolle, Igor del Toro, kitara,
sekä laulussa Minna Leka ja
Lula Ribeiros Brasiliasta, mistä on kotoisin myös tanssijatar
Mercia Manfrinato. Oman
mausteensa
IHMO-juhlaan

Monitaito ei tietenkään
ole pelkkää esiintymistä ja juhlaa. Monitaidon työntekijöissä on
monenlaista osaamista,
mikä täydentää työtiimejä. Roudareita ja autonkuljettajia tarvitsevat muutkin
kuin esiintyjät. IHMOssa edellä mainittujen Igor del Toron
ja Lula Ribeiroksen päätyö oli
vetää
maahanmuuttajatyöpajaa, ja Monitaidossa heidän päätyönsä on videoiden
tuottaminen kaikkine työvaiheineen. Niinpä he työstivät
työpajan alustukseksi DVDesityksen. Heidän lisäkseen
videoryhmässä työskentelevät
Karolina Suominen ja Adony
Peralta niin ikään Dominikaanisesta tasavallasta. Juhlatilassa oli IHMOn aikana kaksi
näyttelyä: Raimo Hossin uudella tekniikalla toteuttamat
maalaukset sekä esikoisaforistikkomme Kati Kontion aforisminäyttely. Tämän lehden
IHMO-kuvituksessa on käytetty mm. valokuvaajamme
Antti Rinteen kuvia. Myös
autonkuljettajamme
Rami
Olin tuli tanssiaisten jälkeen
tutuksi varmaan muutamalle
IHMO-vieraalle ympäri Suomea. Vaikka edustuksemme
IHMOssa oli tänä vuonna laaja, jäi osa käytännön tiimistä
silti Turkuun, muiden muassa
mikrotuki ja vanhain- ja palvelukotien kanssa työskentelevä
hoivatiimi.
Minna Leka
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Kun porvari ”kannustaa” niin ruoska heilahtaa
Vasemmistoliiton 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Paavo Arhinmäki, tyrmää SATA-komitean halut lyhentää nuorten ansiosidonnaista työttömyysturvaa. ”Nuoria ei voida innostaa töihin työttömyysturvaa leikkaamalla”, sanoo Arhinmäki.

S

uomessa valmistellaan
parhaillaan
historian
suurinta sosiaaliturvauudistusta. Hallituksen nimittämä SATA-komitea (vai
salakomitea?) on kaikessa hiljaisuudessa, julkista keskustelua käymättä, työskennellyt
tämän merkittävän uudistuksen parissa. Tähän mennessä
tietoon on tullut mm. se, että
komiteassa on haluja lyhentää ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kestoa. Sekä
keskustan että kokoomuksen
edustajat komiteassa kannattavat mallia, jossa nuoret saisivat ansiosidonnaista päivärahaa lyhyemmän aikaa kuin

pitkään työssä olleet. Tätä kutsutaan ”kannustukseksi”.
– Kun porvari kannustaa,
niin ruoska heilahtaa — ja
yleensä se uppoaa heikoimpien lihaan. Nyt ruoskan alle
ovat joutumassa mm. nuoret
työttömät, joista ollaan tekemässä joustava halpatyövoimaluokka. Ansiosidonnaisen
työttömyyspäivärahan leikkaaminen ajaa pätkätyömarkkinoiden etua — nuori työvoima halutaan saada nopeasti
ja joustavasti pomppimaan
paikasta toiseen. Mutta edistääkö se oikeasti nuorten sitoutumista työelämään? Entä
mitä tapahtuu tässä kiristy-

vässä kilpailutilanteessa niille
nuorille, joilla on esimerkiksi
heikko koulutus tai vasta vähän työkokemusta? Heille ei
välttämättä ole heti edellisen
pätkäsuhteen päätyttyä uutta
työtä odottamassa, epäilee Arhinmäki.
Nykyinen työelämä on
stressaavaa, ja nuoretkin alkavat usein jo teini-iässä jännittää pärjäämistään tulevissa
haasteissaan.
Nuorisotutkimusten mukaan suomalaisnuorten suurin huolenaihe on
työttömyys ja työn löytyminen
tulevaisuudessa.
– Nuoret haluavat tehdä
töitä, mutta kaikki eivät ole
luontaisia uratykkejä — onneksi. Kova kilpailu ja siitä
kasaantuvat paineet voivat
lamaannuttaa. Moni hyytyy jo
lähtötelineisiin ja on vaarassa
syrjäytyä niin koulutuksesta
kuin työelämästäkin. Lisää

tahtia kiristämällä ja esim.
nuorten
työttömyysturvaa
leikkaamalla ei siis voida innostaa nuoria töihin.
Arhinmäki haluaisi, että
sosiaaliturvan uudistamisesta
käytäisiin avointa arvokeskustelua.
– Sosiaaliturvan uudistamisessa kyse on pitkälti
arvoista ja periaatteista — siitä, miten tämä yhteiskunta
haluaa jatkossa pitää huolta
kaikista jäsenistään. Toivon
totisesti, että SATA-komitean
ehdotuksissa tulee näkymään
muutakin kuin rahan, jatkuvan talouskasvun ja kovenevan kilpailun arvot, sanoo Arhinmäki.

valtaapitävät peittele todellisia tarkoitusperiä, ja rakenteellinen väkivalta mahdollistaa hallinnollisen väkivallan.
Niiden ykseyttä ei voida enää
kiistää, niin näkyvää sen harjoittaminen on. Hallinnollista
väkivaltaa on:
- kuntien palveluiden yksityistäminen ”bisneksenteolle”
- vammaispalvelulain subjektiivisten oikeuksien rikkominen
- oikeuden säälliseen ansiotyöhön, jolla tulee toimeen
- viimesijaisen vähimmäistoimeentulon saannin vaikeuttaminen
- rikkailla on oikeuslaitos
- köyhille lakitupa.

historian aikana. Rakenteellisen väkivallan edellytykset
mahdollistavat hallinnollisen
väkivallan heijastuen yhteiskunnan rakenteisiin riistona ja
eriarvoisuutta suosivana loisena. Rakenteellinen väkivalta
voi olla näennäisesti laillista;
jolloin siitä tulee hallinnollisen
väkivallan väline. Lainsäätäjät
voivat toimillaan edesauttaa
hallinnollisen väkivallan laajentamista tai purkaa sitä. On
hyvä muistaa vanha tuomarin
ohje: mikä ei ole oikein ja kohtuus, ei ole laki.

Väkivaltaa on...

M

edia kertoo: miestä
puukotettiin, nuorisojoukko potki,
löi pullolla kasvoihin… Tämänkaltaiset jutut miellämme
väkivallaksi. On myös sellaista
väkivaltaa, josta media pyrkii
vaikenemaan. Sitä väkivaltaa
käyttää julkishallinto, oikeusvaltio Suomi.
Rakenteellista väkivaltaa on
asettaa kansalaiset lain edessä
eriarvoiseen asemaan. Kansalaisten yhdenvertaisuus ei
toteudu siinä (lain) hengessä
kuin se on tarkoitettu ja perustuslakiin on kirjattu.
Hallinnollinen väkivalta antaa viranomaisille mielivaltaisen aseman hallintoalamaisiin
nähden. Hallinnollista väkivaltaa on mm. työvoimahallinnossa heikomman osapuolen (työnhakijan) kuulematta
jättäminen.
Väkivalta tarkoittaa vallan
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käyttöä siten, että se tuottaa
vahinkoa ihmisille tai esim.
luonnolle. Väkivalta voi olla
joko hallinnollista tai rakenteellista. Valtiolla on monopoliasema
hallinnollisen
ja rakenteellisen väkivallan
käyttöön omalla alueellaan.
Pahimmillaan se on yhteiskunnan puitteissa tapahtuvaa
ihmisten alistamista, jossa rajoitetaan ihmisten kykyä hallita omaa elämäänsä ja tyydyttää perustarpeitaan.
Väkivalta ilmenee eriarvoistavana, elämisen mahdollisuuksia kaventavana, ja kohdistuu muun muassa pitkäaikaistyöttömien, syrjäytettyjen
ja köyhien ryhmiin. Kukaan
ei välttämättä tee avointa väkivaltaa näkyvästi, vielä. Nyt
linja on muuttumassa; hallinnollinen väkivalta on tullut
yhä näkyvämmäksi osaksi
yhteiskuntaamme. Enää eivät
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Rakenteellista väkivaltaa
on, kun suuri osa kansasta
elää köyhyysrajan alapuolella aikana, jolloin kansantulo
on korkeampi kuin koskaan

Juhani Brander

Näkymättömät rajat – uhka ihmisarvolle

O

saammeko kuvitella
tilannetta, jossa itsestään
selvyytenä
pitämämme ihmisarvomme
on uhattuna? Huomaamatta
annamme kuitenkin niin tapahtua aivan arjen keskellä.
Tai jos emme tunnista omaa
ihmisarvoamme minkään uhkaavan, voimme tiedostamattamme loukata toisen arvoa
ajattelemattomilla kommenteilla tai hauskalla huumorilla. Syyskuun toisella viikolla
saivat reilut sata läsnäolijaa
kuulla näkökulmia muun muassa edellä esitettyyn aihepiiriin Tohmajärvellä pidetyssä
seitsemännessä Ihmisarvopäivässä, jonka teemana oli ”Näkymättömät rajat”.

Olemmeko oman
onnemme seppiä?
Pohdinnassaan yksilön vapauden esteistä ja edellytyksistä
pastori Leena Asikainen lähti liikkeelle kahdesta tutusta
hokemasta: ”ihmiset syntyvät
vapaina ja tasa-arvoisina” sekä
”jokainen on oman onnensa
seppä”. Hän totesi ensimmäisen hokeman pitävän paikkansa siltä osin, että ihmiset
syntyvät kyllä ihmisarvoltaan
tasa-arvoisina, mutta elämän

lähtökohdiltaan edelleenkin
eriarvoisina.
Amerikkalainen unelma
siitä, että ”jokainen on oman
onnensa seppä”, on hiljalleen
valtaamassa suomalaistenkin
ajatusmaailmaa. Siinä on vain
vaaransa: meidät voidaan aivopestä uskomaan, että olemme itse este menestyksellemme. Tällöin on helppo syyllistää ensisijaisesti vain yksilöä
itseään eriarvoistumisesta ja
jättää tekemättä mitään yhteiskunnan
eriarvoistaville
rakenteille ja näkymättömille
rajoille, kuten kulutushysteriakulttuurin ihannoinnille.
Asikainen rohkaisi kuulijoita
mittaamaan omassa elämässä
onnistumista enemmän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
näkökulmasta yksipuolisen
taloudellisen
hyvinvoinnin
sijaan.

Arkipäivän rasismi
elää
Tutkija Vesa Puuronen herätti puheenvuorollaan kuulijat
tunnistamaan rasistisia tilanteita arkipäivässämme. Herättely auttoi: jokainen kuulijoista varmaankin tunnisti kertoneensa tuttavilleen hyvän
ruotsalais- tai blondivitsin.

Juontaja Esa A. Luukainen ja pastori Leena Asikainen

Puurosen mukaan arkielämän
rasismi välittyy meistä ilmeiden, eleiden ja tapojemme
kautta, vitseinä ja nimittelynä,
toisen ihmisen vähättelemisenä, syrjintänä työssä, koulussa
ja opiskelussa sekä yhteisössä
eristämisenä.
Arkielämän rasismin vaikutuksesta rasismin kohteena
olevat ihmiset marginalisoidaan esim. luomalla keinotekoisia kattoja vähemmistöihin
kuuluvien ihmisten etenemiselle. Heidän käsityksensä ja
havaintonsa omasta sosiaalisesta todellisuudestaan tai
heidän kulttuuriset kokemuksensa kyseenalaistetaan. Puurosen mukaan rasismi vähenee vain, kun karsimme sen
itsestämme.

Uusi työ rajatonta
Tutkija Eeva Jokinen kertoi
työelämän muutoksista aiheella ”Uuden työn muuttuvat rajat”. Vanhaa työtä hänen mielestään kuvaavat parhaiten sanat liukuhihna, täystyöllisyys,
valtion ohjauksessa olevat
markkinavoimat, kansalaisten
hyvinvointi sekä vakituiset ja
vakaat työpaikat. Uuden työn
tunnistaa siitä, että se on rajatonta, työntekijä tekee mitä
tahansa työtä ja missä vain.
Tällöin raja työn ja vapaa-ajan
välillä on hämärä. Uuden työn
voisi
kuvitella
koskettavan vain
nuoria
it-alan
asiantuntijoita,
mutta
Jokisen
mukaan kuvaus
sopii mm. niihin
kotiäiteihin, jotka
tekevät free lance
-töitä tai opiskelevat lastenhoidon ohella.
Työn
rajattomuutta on Jokisen
mukaan
myös se, että
työttömät hakevat työtä koko
ajan ja ovat näin

aktiivisesti työmarkkinoiden
käytettävissä. Uuden työn
vaatimukset ovat: jousta, sopeudu mihin vain, ryntäile
asiasta toiseen, verkostoidu.
Jokisen mukaan uuteen työhön sopeutuvat parhaiten
levottomat, lyhytpinnaiset ihmiset, sillä pahimmillaan työ
ei anna rauhassa keskittyä mihinkään. Uuteen työhön ja sen
epäkohtiin ei Jokisen mukaan
voi perinteisen lakon keinoin
puuttua, mutta hän kysyi,
kuinka niihin voisi kollektiivisesti vaikuttaa?

Maahanmuuttajan
ylitettävä monta rajaa
Anna Sorokina-Makkonen ei
elämässään ole päässyt helpolla. Sitkeys, rohkaisevat kanssaihmiset, periksiantamattomuus ja mahdollisuus näyttää
taitonsa ovat olleet poistamassa näkymättömiä rajoja
suomalaiseen yhteiskuntaan
sopeutumisessa. Tämän päivän ilonaiheina hänellä olivat
mm. työpaikka Tohmajärven
aktiivit ry:ssä ja siellä hyvät
työtoverit.
Sorokina-Makkosen rohkea esimerkki kertoa kokemuksistaan osoitti sen, että
arat asiat on nostettava keskusteluun. Vaikenemalla asioihin ei saada muutosta.
Lea Vallius
Pohjois-Karjalan Työttömien
Yhdistyksien Toimintajärjestö ry
Marja Liisa Liimatta
Rantakylän seurakunnan
yhteiskuntatyö

Ihmisarvopäivän järjestivät Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistyksien Toimintajärjestö ry, Tohmajärven aktiivit ry, Joensuun
ev.lut. seurakuntien diakoniatyö,
Tohmajärven seurakunta, Aktiiviset Työtähakevat ry ja PohjoisKarjalan Kylät ry.
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Työtön?
Ilmoita työttömyyspäivät helposti verkossa www.kela.ﬁ/asiointi
Jos sinulla on kysyttävää, soita työttömien palvelunumeroon 020 692 210
Ilmoita työttömyyspäiväsi verkossa
Kun Kela on myöntänyt sinulle työmarkkinatuen tai peruspäivärahan, täytät neljän viikon välein työttömyysaikaa koskevan ilmoituksen (TT2-lomake). Ilmoituksen voit tehdä kätevästi verkossa.
Usein jo soitto riittää
Kelan valtakunnallinen palvelunumero työttömille on avoinna ma–pe klo 8–18. Puhelu maksaa normaalin
paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksun ilman lisämaksuja.

Kirjaudu omilla verkkopankkitunnuksillasi
www.kela.ﬁ/asiointi

Turun Ekotori auttaa auttamaan
Sponsoroitu vapaaehtoisavun kolmikantamalli saa
jalansijaa Suomessa. Hiljattain Turun Ekotori, Turun
Seudun Työttömät TST ry ja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas allekirjoittivat sopimuksen
yhteistyöstä. Malli on yksinkertainen: yritys sponsoroi yhdistystä korvaukseksi ennalta sovitusta vapaaehtoisavusta jossakin sitä tarvitsevissa paikassa,
tässä tapauksessa palvelutalossa. Hyötyjiä ovat kaikki osapuolet: yritys saa positiivisen yhteiskuntavastuullisen imagon, yhdistys lisävaroja toimintoihinsa,
ja palvelutalo pystyy jakamaan tehokkaammin voimavarojansa ja asiakkaiden elämänlaatu paranee.

Y

hdistykset ovat kautta aikain pohtineet
varainhankinnan vaikeutta. Jäsenmaksujen lisäksi
lisätuloja on saatu yhdistysten
omien lehtien mainostuloilla,
talkootyöllä ja toiminta-avustuksilla. Nyt mukaan ovat tulleet yksityiset yritykset, jotka
luopuvat esimerkiksi yrityslahjoista tai joulukorttirahoista ja lahjoittavat vapautuneet
varat vapaaehtoisapuun. Näin
kyseinen yritys voi halutessaan ilmoittaa yhteistyöstä
vaikkapa sanomalehdessä, jolloin yrityksen yhteiskuntavastuullinen imago saa ansaittua
positiivista huomiota.
Sponsoriraha
myönnetään yhdistykselle, ei sen yksittäisille jäsenille. Yhdistys
saa sponsorirahan käyttöönsä
vasta sovitun vapaaehtoispanoksen jälkeen rahoittaakseen
ja monipuolistaakseen jäsentoimintojansa,
esimerkiksi
kulttuuri- tai urheilutoimintaa. Vapaaehtoistoiminta on
pienimuotoista, joten kyse ei
tietenkään ole suurista rahasummista.
Yrityksen ja yhdistyksen
lisäksi tarvitaan vapaaehtoisavun kohde. Se voi olla
vaikkapa palvelutalo. Tällaisessa tapauksessa yhdistys voi
auttaa tehtävissä, jotka pystytään hoitamaan tavallisen
ihmisen taidoin. Asukkaiden
kanssa ulkoileminen, sanomalehtien lukeminen, avustaminen syömisessä ja myös pelkkä
yhdessäolo on aina tervetullut

lisäapu. Asukkaiden elämänlaatu paranee ja vapaaehtoiset
avustajat, esimerkiksi työttömät, pääsevät osallistumaan
yhteiskunnan toimintaan.

E

räs esimerkki kolmikantasopimuksesta
on Turussa hiljattain
allekirjoitettu sponsorisopimus Turun Ekotorin, Turun
Seudun Työttömät TST ry:n ja
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnaan kesken.
Toimitusjohtaja Alpi Tuomisto kertoo Turun Ekotorin
huolehtineen jo 10 vuoden
ajan Turun alueen ympäristövastuusta, mutta nyt on aika

laajentaa käsite kattamaan
laajemmin koko yhteiskuntavastuuta. Ekotori on nyt
omalta osaltaan tukemassa
turkulaisten vanhusten ja sairaiden elämänlaatua ja samalla työttömien työkykyä ylläpitävää mielekästä toimintaa.
Hän tietää, että yhdistyksissä
on paljon resursseja käytettävissä, kunhan ne vain löytää.
TST ry:n toiminnanjohtaja Joe
Majanen kertookin yhdistyksessä olevan runsaasti päteviä
ja ammattitaitoisia vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita aktiivisia jäseniä. TST:n sisäinen
koulutus huolehtii siitä, että
vapaaehtoisiksi valitaan aktiivisia, luotettavia ja vaitiolovelvollisia jäseniä.
Projektikoordinaattori Helena Norokallio Kotikunnaasta kutsuu vapaaehtoistyöntekijää mieluummin pelkäksi
vapaaehtoiseksi. Tällä hän korostaa sitä, että ammattitaitoinen hoitohenkilöstö huolehtii
aina varsinaisesta hoitotyöstä,
mutta vapaaehtoiset tuovat
arvokasta sisältöä asukkaiden
elämään. Näin mahdollistetaan, että jokainen Kotikunnaan asukas saa tasapuolisesti

ja säännöllisesti seuraa ulkoiluun, pelaamiseen, kuntosalille, saunomiseen. Tärkeää on
myös, että vieressä on ihminen, jonka kanssa muistella
menneitä aikoja. Vapaaehtoistoiminta on kaikilta osin vakuutettu Kotikunnaan taholta,
joten osallistumista ei sen takia
kannata arkailla. Myös omaisilta on luonnollisesti kysytty
lupa tällaiseen toimintaan.
Sponsorisopimuksessa
sovitaan kirjallisesti kaikkien kolmen osapuolen kesken
avustuksen
suuruudesta,
edellytettävistä tehtävistä sekä
toiminnan tarkasta seurannasta. Yhdistys saa sponsorirahan
käyttöönsä vasta, kun työ on
tehty. Myös palvelutalo Kotikunnas opastaa vapaaehtoiset
tehtäviinsä ja on nimenomaan
se taho, joka määrittelee eniten
ylimääräistä apua kaipaavat
asukkaat. Vapaaehtoisilla on
mahdollisuus osallistua Kotikunnaan ja muiden vapaaehtoistoimintaa tekevien tahojen
yhteisiin koulutuksiin, joista
voi mainita Turun Suomenkielisellä Työväenopistolla alkavan ”Vapaaehtoistoiminta
vanhusten parissa” -kurssin

Projektikoordinaattori Helena Norokallio (Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas), toiminnanjohtaja Joe
Majanen (Turun Seudun Työttömät TST ry) ja toimitusjohtaja Alpi Tuomisto (Turun Ekotori) allekirjoittivat sponsorisopimuksen, jossa Turun Ekotori lupautuu tukemaan Turun Seudun Työttömät TST ry:n toimintaa sillä edellytyksellä, että TST ry hoitaa ennalta sovitun vapaaehtoisen avustustyön Kotikunnaassa. Helena Norokallio allekirjoitti sopimuksen toiminnanjohtaja Eeva Selinummen ja Joe Majanen puheenjohtaja Olavi Nummelan valtuuttamana.
(Kuva: Matti Kontio)
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sekä Parkinson-liiton Ulkoiluystävä-kurssin.

T

ST:n jäsen Kirsti Viitanen on toiminut vapaaehtoisena palvelutalo Kotikunnaassa jo aiemminkin. Siksi Ekotorin sponsoriapu tulee hänelle mieluisaan
tarkoitukseen.
Tällaisessa
tilanteessa yhdistykseen on
syytä perustaa itsenäinen palvelurinki, jotta yhdistykselle
annetun tehtävän organisointi
ja toiminnan valvonta pysyy
selkeänä. Viitasen vetämää
palvelurinkiä kutsutaan leikillisesti ”Kirstin Gorilloiksi”,
koska mukaan toivotaan pal-

jon miehiä. Tämä on tärkeää,
sillä miehillä on omat juttunsa samoin kuin naisillakin, ja
näin voidaan kahden kesken
keskustella monista maailman
asioista.
Viitanen kertoo, että hyvässä palveluringissä on monen alan osaajia. Tarkoitus ei
ole, että kaikki tekevät kaikkea, vaan vapaaehtoisten kesken on hyvä olla selkeä tehtävänjako. Viitanen kannustaa
muita rohkeasti mukaan, sillä
myös vapaaehtoisen oma maailmankuva avartuu monin eri
tavoin. Kaiken touhun ohessa
vapaaehtoinen oppii lisäksi
kohtaamaan oman vanhuu-

tensa ja siihen liittyvät seikat,
joihin voi valmistautua ajoissa. Hän on erityisen iloinen
sponsoriavusta siksi, että hän
voi antaa konkreettisesti oman
panoksensa yhdistyksen eteen
ja olla näin mukana ylläpitämässä ja kenties perustamassa
aivan uusia jäsentoimintoja.
Hänen oma mielenkiintonsa
kohdistuu pääasiassa oman
hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen, joten sponsoriavun vaikutus saattaa ulottua yllättävänkin laajalle.
Sponsoreita etsittäessä on
syytä tutkia etukäteen, minkälaista apua avustuskohdeehdokkaassa tarvitaan. Jos

kyseessä on palvelutalo, vaihtoehtoja on monia. Lehtitalot
ja kustantamot voivat luetuttaa julkaisujansa asukkaille
tai ruokatehdas voi pyytää vapaaehtoisia auttamaan syömisessä jne. Yhdessä kohteessa
olisi hyvä olla 5–10 vapaaehtoista toimijaa, jotta tehtävät
eivät kaadu missään vaiheessa yhden tai kahden henkilön
varaan, ja toiminnan jouheva
jatkuvuus taataan.
Matti Kontio
TST ry

TVY ry:n jäsenyhdistykset syksyllä 2008
AKTIIVISET TYÖTÄHAKEVAT RY
Jakokunnantie 3
80230 JOENSUU
(013) 313 930
aktiiviset.tyotahakevat@kolumbus.ﬁ
www.kaytanto.ﬁ
» Avoinna ma-pe 9-15
» Ruokailu ma-pe 11-13, kahvila ma-pe 9-15
» Kierrätyskeskus:
- Teollisuuskatu 5-7 ma-pe 9-17, la 10-14
- Penttilänkatu 7-9
» Rakennustarvikemyynti ja purkupalvelu
» Kodinkoneiden ja sähkölaitteiden vastaanottopiste

ALAJÄRVEN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
Palkkapellontie 3
62900 ALAJÄRVI
(06) 557 1167
ALAVUDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Torikatu 4
63300 ALAVUS
044 511 3057
astry@pp.inet.ﬁ
ANJALANKOSKEN TYÖTTÖMÄT RY
Kenraalintie 6
46800 ANJALANKOSKI
(05) 363 5113
yhdistys@myllytys.com
www.myllytys.com
» Kahvio/ruokala ma-pe 9.00-16.30, lounasaika
11.30-13.00
» Kirpputori ma-pe 9-17
» Polkupyörä- ja pienkonekorjaamo ma-pe 9-17
» Ompelimo ja kutomo

AURINKOKUNNAN TOIMIVAT RY
Pyhäjärventie 7 (Tuhkala)
59800 KESÄLAHTI
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ENON AKTIIVISET TOIMIJAT - EAT RY
Kunnantie 3
81200 ENO
(013) 761 686
eatry@telemail.ﬁ
ETELÄ-KYMEN TYÖTTÖMÄT RY
personal.inet.ﬁ/yhdistys/ekyt/
Haminan toimipiste
Sibeliuskatu 26
49400 HAMINA
(05) 354 1181
ekyt.ry@kymp.net
» Avoinna ma-pe 9-15

Kotkan toimipiste
Puolanlaituri
48200 KOTKA
(05) 218 8337
ekytk@kotka.ﬁ
» Avoinna ma-pe 9-13
» Lounas ma-pe 11-12

Miehikkälän toimipiste
Muurikkalantie 7
49700 MIEHIKKÄLÄ
(05) 347 7015
ekyt.m@ekyt.inet.ﬁ
» Avoinna ma-pe 10-14

HAAPAVEDEN UHANALAISET
TYÖTTÖMÄT RY
Hakakuja 4
86600 HAAPAVESI
(08) 450 224
haapaveden.uhanalaiset@kotinet.com
HAKUNILA-LÄNSIMÄKI TYÖTTÖMÄT RY
Koivumäentie 16
01230 VANTAA
(09) 556 659
ha-la.tyottomat.ry@luukku.com
www.vantaa.ﬁ/i_perusdokumentti.asp?
 path=1;135;137;216;6265;6424;1578;
 6013;23111;5718
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HANKASALMEN TYÖVOIMAPAKKI RY
Kuuhankavedentie 25
41500 HANKASALMI AS
(014) 841 164
hankasalmen_tyovoimapakki@co.inet.ﬁ
koti.mbnet.ﬁ/tyovoima/

HELSINGIN TYÖTTÖMÄT RY
Nokiantie 2-4
00510 HELSINKI
(09) 774 6830
hety@hety.ﬁ
www.hety.ﬁ

» Nettikahvila/lounasruokala ma-pe 9-16.30, la
9-14; lounas ma-pe 11-14
» Pitopalvelu
» Kotipalvelua

» Avoinna ma-pe 8-16
» Ruokala/kahvila ma-pe 8-16; aamupuuro
8.30-10, lounas 11-12.30
» Pito- ja tapahtumapalvelu
» ATK-kursseja
» Opintokerhoja

HARJAVALLAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
Harjavallankatu 6 A 4
29200 HARJAVALTA
(02) 674 0881
riitta.vessari@webinfo.ﬁ
HAUHON TYÖTTÖMÄT RY
Vihniöntie 6
14700 HAUHO
(03) 654 9244
HAUKIPUTAAN TYÖNHAKIJAT RY
Herralantie 1
90830 HAUKIPUDAS
(08) 341 490
mail@haukiputaantyonhakijat.com
www.haukiputaantyonhakijat.com
HEINOLAN SEUDUN TYÖTTÖMIEN
TOIMINTAJÄRJESTÖ RY
Siltakatu 14 L 2
18100 HEINOLA
(03) 714 4730
toimisto@hstt.ﬁ
www.hstt.ﬁ
» Avoinna ma-to 9-12 ja 13-16
» Kahvila-ruokala Soroppi (Lampikatu 2) ma-pe
8-14.30, lounasaika 10.30-13.30
» Kierrätyskeskus (Lampikatu 27) ma-pe 9-17,
la 9-13
» Löytösoppi (Kirkkokatu 9) ma-pe 9-17, la 9-13
» Maalaus- ja puutyöpaja (Aapelinkuja 1) ma-to
9-16.30, pe 9-15.30

HERVANNAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Teekkarinkatu 17
33720 TAMPERE
(03) 318 1881
hervtyotto@kolumbus.ﬁ
www.kotiposti.net/hervtyotto/
»
»
»
»

Avoinna ma-pe 9-15
Kahvitupa ma-pe 9-14; ruokailu 11-13
Ompelutupa, käsityö- ja askartelukerho
ATK-kursseja

HOLLOLAN TYÖTTÖMÄT RY
Terveystie 19 H 23
15880 HOLLOLA
(03) 766 5001
hoty@phnet.ﬁ
www.koti.phnet.ﬁ/hoty
» Avoinna ma-pe 9-17, la 10-16
» Kierrätyskeskus Holkki (Mursketie 1 B) ma-pe
9-17, la 10-16
» Siistimiset, muutot ja noudot

HORISONTTI TEAM RY
Vellikellontie 3
00410 HELSINKI
(09) 530 2007
info@horisontti-team.ﬁ
www.horisontti.net
» Avoinna ma-pe 9-15
» Asukaskahvila ma-pe 8.30-15.00, lounas
klo 11-13

» Kirpputori ma-pe 9-18, la-su 10-14
» Polkupyöräpaja ma-ke ja pe 9-17, to 9-18
» Keramiikkapaja, kivipaja, puupaja,
tekstiilipaja
» ATK-kursseja

HST-TYÖHUITTINEN RY
Korvenkyläntie 47
32700 HUITTINEN
040 522 7560
lintunen.liisa@gmail.com
HYRYNSALMEN TYÖTTÖMIEN
YHDISTYS RY
Korjaamotie 4
89400 HYRYNSALMI
HÄMEENLINNAN TYÖSILTA HäTy RY
Eteläkatu 4
13100 HÄMEENLINNA
(03) 653 3963
haty-tyosilta@luukku.com
koti.armas.ﬁ/~htry/
» Avoinna ma-pe 8-14

IDEAKESKUS ORAS RY
Tulrompsuntie 2
82140 KIIHTELYSVAARA
(013) 719 265
ideaoras@jippii.ﬁ
IISALMEN TYÖTTÖMÄT RY
Kunnankatu 6
74120 IISALMI
(017) 817 344
iisalmen.tyottomat@jippii.ﬁ
personal.inet.ﬁ/koti/iisalmen.tyottomat/
»
»
»
»

Avoinna ma-to 9-15, pe 9-13
Kirpputori
Huonekalujen entisöintipalvelu
Kodinhuoltopalveluita

ILMAJOEN TYÖTTÖMÄT RY
Varikontie 5 B
60800 ILMAJOKI
(06) 424 7120
ilmajoen.tyottomat@netikka.ﬁ
IMATRAN TYÖNHAKIJAT RY
Koskikatu 1 D
55120 IMATRA
050 461 6390
imatran.tyonhakijat@co.inet.ﬁ
www.tvyry.org/imatrantyonhakijat/
» Avoinna ma-to 9-15, pe 9-14
» Ruokailu (Tainionkoskentie 80) ma-pe
11-12.30
» Luento- ja opintokerhotoimintaa
» Kivenhiontaa

JALASJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY
Koskitie 4 E
61600 JALASJÄRVI
(06) 458 0211
jalasjarven.tyonhakijat@hotmail.com
www.netikka.net/jalasjarven.tyonhakijat.ry/
» Avoinna ma-pe 9-17
» Kierrätyskeskus ma-pe 9-17
» Puutyö, ompelu, ATK

JOROISTEN TYÖTTÖMÄT RY
Koskentie 5
79600 JOROINEN
040 817 8386
jorty@luukku.com

JUANKOSKEN TYÖTTÖMÄT RY
Juankoskentie 14
73500 JUANKOSKI
(017) 612 020
juankosken.tyottomat@silmu.inet.ﬁ
personal.inet.ﬁ/yhdistys/juankoskentyottomat/
» Avoinna ma-pe 9-15, la 9-13
» Ruokailu ke 11-12
» Kahvio, kirpputori, työpajatiloja

JUUAN TYÖTTÖMÄT RY
Vanhatie 5
83900 JUUKA
(013) 471 106
juutyo@oyk.ﬁ
www.oyk.ﬁ/~juutyo/
» Avoinna ma-pe 9-17
» Kierrätyskeskus Kieppi ma-pe 9-17
» Kahvila/ruokala, kirpputori

JUVAN TYÖLLISTETTÄVÄT RY
Juvantie 24
51900 JUVA
050 558 8501
juvantyo@dnainternet.net
JYVÄSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Vapaudenkatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 635 230
toiminnanohjaaja@jstry.ﬁ
www.jstry.ﬁ

KAJAANIN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Kirkkokatu 15
87100 KAJAANI
(08) 6140 098
kty.ry@kajaani.ﬁ
Paltamon toimipiste
Salmelankuja 3
88300 PALTAMO
044 273 0262
kty.paltamo@paltamo.net
KALAJOEN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Raahentie 1
85100 KALAJOKI
(08) 462 188
KANGASALAN TYÖTTÖMÄT RY
Rekolantie 15
36200 KANGASALA
(03) 377 3906
kangasalan.tyottomat.ry@kolumbus.ﬁ
www.kolumbus.ﬁ/kangasalan.tyottomat.ry/
» Avoinna ma-to 8-13, muulloin sopimuksen
mukaan
» Kirpputori, kahvio (lounas klo 11.00)

KANGASNIEMEN TYÖTTÖMÄT RY
Teollisuustie 4
51200 KANGASNIEMI
(015) 431 091
kangasniemen.tyottomat@ttj.inet.ﬁ
www.ttjkangasniemi.com
» Kirpputori ja myymälä ma-ti 8-16, ke 9-18,
la 9-13

JÄRVENPÄÄN TYÖTTÖMÄT RY
Valtuustonkatu 3
04400 JÄRVENPÄÄ
(09) 271 1139
jartyot@saunalahti.ﬁ
www.saunalahti.ﬁ/jartyot/

» Avoinna ma-to 9-16, pe 9-15

KANKAANPÄÄN TYÖNHAKIJAT RY
Kuninkaanlähteenkatu 4 as 11
38700 KANKAANPÄÄ
(02) 572 3842
kankaanpaan.tyonhakijat@dnainternet.net
kotisivu.dnainternet.ﬁ/tyonhak/
KARKKILAN TYÖTTÖMÄT RY
Valtatie 20
03600 KARKKILA
(09) 225 9705
karkkilan.tyottomat@netti.ﬁ

KAAVIN TYÖNHAKIJAT RY
Kaavintie 8
73600 KAAVI
(017) 662 833
kaavintyonhakijat@suomi24.ﬁ
kaavintyonhakijat.tripod.com
» Ruokailut tiistaisin ja perjantaisin
» Kahvio, kirpputori, ompelu- ja kudontapuoli

KEMIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY
Luusuantie 2
98100 KEMIJÄRVI
044 928 2221
kemij_tyottomat@luukku.com
» Kirpputori, nettipiste, korjausompelu
» Siivousapu, digipalvelu, ATK-neuvontaa

KEMINMAAN TYÖTTÖMÄT RY
Rantatie 16
94450 KEMINMAA
045 652 9993
arja-leena.lokki@suomi24.ﬁ
www.keminmaa.ﬁ/kunta/jarjestot/
tyottoma.htm

KERAVAN TYÖTTÖMÄT RY
Tuusulantie 40
04200 KERAVA
(09) 274 2189
kerty@kolumbus.ﬁ
www.kolumbus.ﬁ/kerty/
» Avoinna ma-pe 9-15
» Aamupala ma-pe 9-10, lounas ma-pe
11-13.30
» Puutyö- ja tekstiilikäsityöverstas, ATK-huone

KEURUSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Pitäjäntuvantie 4
42700 KEURUU
0400 643 750
keurusseudun_tyottomat@luukku.com
KIHNIÖN TYÖTTÖMÄT RY
Prunnintie 12
39280 KIHNIÖ
(03) 448 4933

KAARINAN TYÖTTÖMÄT RY
Koristontie 1
20780 KAARINA
020 764 9890
pentti.kallio@ekokaarina.net
www.ekokaarina.net
» Avoinna ma-pe 9-18, la-su 10-16
» Kierrätysmyymälä ja kirpputori ma-pe 9-18,
la-su 10-16
» SER – sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelylaitos ma-to 8-16.30, pe 8-15.30
» Rakennus- ja puutyöosasto, datahuolto,
ompelimo

KAUHAVAN TYÖTTÖMÄT RY
Kauppatie 129 A
62200 KAUHAVA
(06) 434 1964
kauhavantyottomat@netikka.ﬁ

» Avoinna ma-to 8-13.30
» Ruokailut ti ja to 11-12

» Avoinna ma-pe 9-15
» Kansanruokalat:
- Kellarikievari (Vapaudenkatu 4) ma-pe 8-20,
la 8-15
- Puputti (Pupuhuhdantie 22) ma-pe 8-14.30
- Perttula (Nevakatu 1) ma-pe 9-14.30
» Pitopalvelu, kutomo/ompelimo, tuotemyymälä

» Avoinna ma-pe 9-14
» Kahvio ma-pe 9-14, lounas 11-13
» Kudonta- ja ompeluhuone, puutyöpaja,
askartelupaja

KAUHAJOEN TYÖTTÖMÄT
TYÖNHAKIJAT RY
Museotie 16
61800 KAUHAJOKI
(06) 231 1006
kauhajoen.tyottomat@luukku.com
www.kauhajoki.ﬁ/kulttuuri/museo/
 historia/tyottomat/tyottomat.html

KIRKKONUMMEN TYÖNHAKIJAT RY
PL 85
02401 KIRKKONUMMI
050 585 0894
paula.savolainen@kolumbus.ﬁ

KATAPULTTI, PARAISTEN TYÖNHAKIJAT RY
Isoniityntie 2
21600 PARAINEN
(02) 458 3004
katapultti@katapultti.ﬁ
www.katapultti.ﬁ
» Avoinna ma-pe 9-15
» Puu-, metalli- ja konetyöpaja, SE-romun
vastaanotto
» Kotipalvelu

KITEEN VAPAAT PUURTAJAT RY
Leipurintie 4
82500 KITEE
044 068 0500
toimisto@vapaatpuurtajat.org
www.vapaatpuurtajat.org
» Kansankahvila Kirsikka ma-pe 8-14, lounas
10.30-13
» Kierrätyskeskus Separaatti (Keisarinkuja 9)
ma-to 9-15, pe 9-14

KIURUVEDEN TYÖTTÖMÄT RY
Museokatu 13
74700 KIURUVESI
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KOILLIS-HELSINGIN TYÖTTÖMÄT RY
Traktoritie 2
00700 HELSINKI
(09) 347 1577
koty@icon.ﬁ
www.kotyry.suntuubi.com
» Avoinna ma-pe 9-14
» Kahvila ma-ke 9-12

KOIVUKYLÄN TYÖTTÖMÄT RY
Rautkallionkatu 3
01360 VANTAA
(09) 8392 2685
www.vantaa.ﬁ/i_perusdokumentti.asp?
 path=1;220;6013;23111;7933
KOKKOLAN TYÖTTÖMÄT RY
Niittykatu 1
67100 KOKKOLA
(06) 831 5514
toimisto@koty.kpnet.com
www.kpnet.com/kokkolan.tyottomat/
»
»
»
»

Avoinna ma-pe 8-15
Ruokailu ma-pe 11-12.30
Kirpputori Symppis ma-pe 8-15
Kurssitoimintaa, ATK-paja, kudontapaja

KOLARIN TYÖTTÖMÄT RY
Kurunkuja 1
95800 SIEPPIJÄRVI
(016) 547 337
kolarintyottomatry@pp1.inet.ﬁ
personal.inet.ﬁ/yhdistys/ktry
Ruokailu to 11-13
Kierrätyspiste ma-pe 10-16
KONNEVEDEN TYÖTTÖMÄT RY
Pajutie 1 B 9
44300 KONNEVESI
040 568 5150
sirpa.arvilommi@gmail.com
KONTIOLAHDEN TYÖTTÖMÄT RY
Keskuskatu 41
81100 KONTIOLAHTI
(013) 731 432
kontiolahden.tyottomat@opaasi.ﬁ
www.opaasi.ﬁ/kontiolahden.tyottomat
» Avoinna ma-pe 9-15
» Töpinätori/kierrätys ma-pe 9-15, la 9-13

KORPILAHDEN
TYÖLLISTÄMISYHDISTYS RY
Joensuuntie 2
41800 KORPILAHTI
(014) 821 062
korpilahden.tyottomat@luukku.com
www.klahtity.net
» Ruokala (Martinpolku 24 A 1) ma-pe 11-13
(vain työttömille)
» Kirpputori ma-pe 9-17, la 9-14
» ATK-luokka, mediapaja

KORSON TYÖTTÖMÄT RY
Kotkansiipi 7
01450 VANTAA
050 375 4915
korson.tyottomat@luukku.com
www.vantaa.ﬁ/i_perusdokumentti.asp?
 path=1;220;6013;23111;7937
» Kahvila, ruokailut ma 11-12 (ei kesällä)

KOUVOLAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Hallituskatu 11
45100 KOUVOLA
(05) 371 1741
kouvolanseuduntyottomat@suomi24.ﬁ
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KUHMOISTEN TYÖTTÖMÄT RY
Toritie 64
17800 KUHMOINEN
(03) 555 6158
kuhmoisten.tyottomat@luukku.com
KUHMON TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Kainuuntie 99
88900 KUHMO
(08) 652 0320
kuhmon.tyottomat@co.inet.ﬁ
KUOPION TYÖTTÖMÄT RY
Maljalahdenkatu 18
70100 KUOPIO
(017) 263 3181
toimisto@kuty.ﬁ
www.kuty.ﬁ
» Avoinna 8-15.30, pe 8-15
» Kahvio ma-to 8-15.30, pe 8-15; lounas ti-pe
11-13

KURIKAN TYÖNHAKIJAT RY
Keskuspuistikko 22
61300 KURIKKA
(06) 450 1866
kurikan.tyonhakijat@gmail.com
KYRÖN ELOISAT RY
Valtakatu 45
39200 KYRÖSKOSKI
040 763 7912
kyroneloisat@gmail.com
KÄRKÖLÄN TYÖTTÖMÄT RY
Hähkäniementie 8
16600 JÄRVELÄ
040 834 2990
ktry@phnet.ﬁ
www.koti.phnet.ﬁ/ktry

© Tuula Kuusisto

» Avoinna ma-pe 10-17

KÄRSÄMÄEN TOPAKAT TYÖTTÖMÄT RY
Venetpalontie 119
86710 KÄRSÄMÄKI
(08) 771 455
seijakaarina@suomi24.ﬁ

» Ruokala (Meijerinkatu 1) ma-pe 11-12.30

LAHDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Yrjönkatu 5 A 2
15100 LAHTI
(03) 782 2830
lahty@phnet.ﬁ

LAPUAN TYÖNHAKIJAT RY
Siiriläntie 3
62100 LAPUA
050 464 6798
lapuan.tyonhakijat@netikka.ﬁ

LAHDEN TYÖPAJA 92 RY
Huovilankatu 4, 3.krs
15100 LAHTI
(03) 781 9156
latypa92@phnet.ﬁ

LEMPÄÄLÄN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Himminpolku 13
37500 LEMPÄÄLÄ
(03) 374 4307
eero.lehtomaa@dnainternet.net

LAITLAN TYÄTTÖMÄ RY
Sairaalantie 6
23800 LAITILA
(02) 851 408
laitilan.tyottomat@lailanet.ﬁ

LIEKSAN TYÖTTÖMÄT RY
Rantalantie 6
81720 LIEKSA
(013) 689 4067
lieksan.tyottomat@pp.inet.ﬁ
www.saunalahti.ﬁ/~pktt/lieksa/

LAPINLAHDEN TYÖTTÖMIEN TUKI RY
Asematie 3 B
73100 LAPINLAHTI
(017) 763 331
tuomo.rusanen@pp.inet.ﬁ
kotisivu.dnainternet.ﬁ/laptyot/
» Avoinna ma-pe 8-14

LAPPEENRANNAN SEUDUN
TYÖNHAKIJAT RY
Oksasenkatu 8 B 13
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53100 LAPPEENRANTA
0400 269 262
postmaster@lprsth.ﬁ
www.lprsth.ﬁ

LOHJAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Sairaalatie 4
08200 LOHJA
(019) 369 1221
lohjan.tyottomat@luukku.com
kotisivu.dnainternet.net/lohseuty/
» Avoinna ma-pe 7-13.30
» Ruokala ma-pe 7-13.30, lounas 11-12.30

LOIMAAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Leppäkuljunkatu 2
32200 LOIMAA
046 661 9674
tyottomat@saviseutu.net
LÄNSI-VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY
Liesitori 1
01600 VANTAA
(09) 8393 5440
www.vantaa.ﬁ/i_perusdokumentti.asp?
 path=1;220;6013;23111;7940
» Avoinna ma-pe 9.30-12.30

MERIKARVIAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
Kauppatie 48
29900 MERIKARVIA
044 551 0124
merikarvian.tyonhakijat@suomi24.ﬁ
MERI-VUOSAAREN TYÖTTÖMÄT RY
Meri-Rastilan tie 6
00980 HELSINKI
(09) 341 6291
mvtry@kolumbus.ﬁ
www.kolumbus.ﬁ/mvtry
» Avoinna ma-pe 9.30-16.30

MIKKELIN TYÖTTÖMÄT RY
Porrassalmenkatu 1
50100 MIKKELI
(015) 212 333
toimisto@mikkelintyottomat.ﬁ
www.mikkelintyottomat.ﬁ

» Avoinna ma-pe 9-14
» Ruokala ma-pe 11-12.30

MUHOKSEN TYÖNHAKIJAT RY
Ojapellontie 18 B 6
91500 MUHOS
(08) 533 3076
MYLLYPURON TYÖTTÖMÄT RY
Alakiventie 4
00920 HELSINKI
(09) 340 4684
alasampola@gmail.com
myty.org
» Avoinna ma-to 8-15, pe 8-13
» Kahvio
» Puu-, metalli- ja tekstiilityöpaja

MYNÄMÄEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT
TYÖNHAKIJAT RY
Keskuskatu 19
23100 MYNÄMÄKI
(02) 437 6729
mstt@mynamaki.ﬁ
MÄNTYHARJUN TYÖTTÖMÄT RY
Kauppatie 1-3
52700 MÄNTYHARJU
0400 199 104
mantyharjuntyottomat@luukku.com
personal.inet.ﬁ/private/jan.konga/PAJA/
Paja.html
» Avoinna ma-pe 9-17
» Ruokala (vanha seurakuntatalo) ti ja to 11-12

NASTOLAN TYÖTTÖMÄT RY
Kukkastie 33
15560 NASTOLA
(03) 762 5100
nastolan@phnet.ﬁ
NOKIAN TYÖTTÖMÄT RY
Nokian valtatie 25 C
37100 NOKIA
(03) 341 1301
valiasema@gmail.ﬁ
www.elisanet.ﬁ/nokiantyottomat/
» Avoinna ma-pe 8-14
» Ruokala/kahvila, lounas ma-pe 11-12
» Kirpputori, muutto- ja kuljetuspalvelu, ATKneuvontaa, kursseja
» Kudonta- ja ompelupaja, puupaja, autonkorjaushalli

NURMEKSEN AKTIIVIT TYÖNHAKIJAT RY
Koulukatu 5
75500 NURMES
(013) 480 110
narekartano@oyk.ﬁ
www.oyk.ﬁ/~narekartano/
» Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
» Ruokala-kahvio ma-to 8-14.30, pe 8-14;
lounas 11-13
» Ompelupalvelu ma-to 9-14.30, pe 9-14
» Puutyöpaja, kudontatilat

NURMIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY
Punamullantie 12 A 1
01900 NURMIJÄRVI

(09) 250 1969
nurmijarven.tyottomat@elisanet.ﬁ
www.webbisivu.com/nutyry
» Avoinna ma-pe 8-18, la 10-14
» Toimisto ja työnvälitys (Kuokkalantie 2)
ma-pe 8-16
» Ruokailu seurakuntakeskuksessa ma 12-13
» Kirpputori

ORIMATTILAN TYÖNHAKIJAT RY
Lahdentie 65 D
16300 ORIMATTILA
(03) 777 1431
pirjo.u@phnet.ﬁ

PORIN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Mikonkatu 21
28100 PORI
(02) 641 4695
toimisto@porinseuduntyottomat.ﬁ
www.porinseuduntyottomat.ﬁ
»
»
»
»
»
»

Avoinna ma-pe 9-15
Ruokala (Piharivi 2.krs) ma-pe 11-13
Kirpputori ma-pe 9-15
Kuvataide- ja valokuvauskerho, kivityöpaja
ATK- ym. kursseja
Ompelu- ja korjauspalvelu, polkupyöräverstas

ORIVEDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Ahteentie 1
35300 ORIVESI
050 434 9788
orivedentyottomat.ry@gmail.com
» Kierrätyskeskus ma-to 7-15.30

OULUNSALON TYÖTTÖMIEN
TUKIYHDISTYS OTTU RY
Lunkintie 7
90460 OULUNSALO
(08) 521 1843
oulunsalon.ottu@dnainternet.net
www.oulunsalontyottomat.com

PORVOON SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
Kokonniementie 6
06100 PORVOO
(019) 524 3411
porvoon.tyonhakijat@co.inet.ﬁ
www.porvoontyonhakijat.com

» Avoinna ma-to 10-16, pe 10-15.30
» Kahvio ma-to 10-15.30, pe 10-15
» Kotipalvelu, ompelimo, puuverstas

» Ruokala Treﬃ ma-pe 11-14 (kesä-elokuu
11-13)
» Työttömien asiamiehen palveluja

PARIKKALAN TYÖNHAKIJAT RY
Rautatieasema
59100 PARIKKALA
050 362 4153

PUDASJÄRVEN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Ritolantie 17
93100 PUDASJÄRVI
(08) 822 138
pty@dnainternet.net

PELLON TYÖTTÖMÄT RY
Museotie 34
95700 PELLO
040 567 8635
pellon.tyottomat@pp.inet.ﬁ

www.pudasjarvi.ﬁ/yhteisot/tyottomienyhdistys
» Kahvio (Puikkari, Tuulimyllyntie 4) ma, ke ja
pe 12-19; ti ja to 7.30-19, la 12-17, su 10-17
» Kirpputori ma-to 8-17, pe 8-14
» Suojalinnan asukastupa (Urheilutie 2) ma-pe
10-16

PETÄJÄVEDEN TYÖTTÖMÄT RY
Teollisuustie 7
41900 PETÄJÄVESI
050 566 1240
tyottomien.yhdistys@gmail.com
tyottomat.suntuubi.com
PIEKSÄMÄEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Torikatu 15
76100 PIEKSÄMÄKI
(015) 486 955
pst.toimisto@gmail.com
www.pieksamaenseutu.ﬁ/index.php?id=1452
» Avoinna ma ja to 10-14
» ATK-koulutusta

PIHTIPUTAAN TYÖTTÖMÄT RY
Pistotie 2
44800 PIHTIPUDAS
pihtiputaan.tyottomat.ry@luukku.com
POGOSTAN AKTIIVIT RY
Yhtiöntie 5 A 6
82900 ILOMANTSI
050 339 5609
mermy@suomi24.ﬁ

PUOLANGAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Keskuskatu 3
89200 PUOLANKA
(08) 6155 4531
pty@puolankalainen.com
RAISION SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Särkilahdenkatu 11
21200 RAISIO
(02) 432 7726
paivi.salminen@rstry.ﬁ
RAJASEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Tervavaarantie 1
82655 VÄRTSILÄ
050 337 2705
www.vartsila.net/yhdistykset/
 rajaseudun_tyottomat/
» Ruokala ke ja pe 9-13
» Kirpputori kesäisin (Kaurilantie 1)
» Pienimuotoinen juhla- ja leivontapalvelu

POLVIJÄRVEN KUNNON TYÖTTÖMÄT RY
Joensuuntie 5 A
83700 POLVIJÄRVI
(013) 631 335
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RANTASALMEN TYÖTTÖMÄT RY
Sudentie 1
58900 RANTASALMI
(015) 440 816
rantasalmen.tyottomat@pp.inet.ﬁ
personal.inet.ﬁ/yhdistys/rantasalmentyottomat/
» Ruokailu ma-pe 11-12.30
» Kahvila avoinna arkisin ja lauantaisin
» Kirpputori
» ATK-kursseja

RAUMAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Satamakatu 2
26100 RAUMA
(02) 834 3038
rauman.tyottomat@luukku.com
www.raumantyottomat.com
» Avoinna ma-pe 9-15
» 10-ruokala ma-pe 12-14.30, la 12-14
» Kirpputori ma-pe 9-18, la 10-15; Koivukuja 6
(Eurajoki) ma-pe 11-18, la 11-15
» Ompelimo ja kutomo

RAUTAVAARAN TYÖRAITTI RY
Koulutie 8
73900 RAUTAVAARA
040 752 8712
kirsi.koskelo@rautavaaralainen.com
ROVANIEMEN LÄHIMMÄISET TUKI RY
Lampelankatu 6
96190 ROVANIEMI
(016) 310 993
rlt.rovaniemi@pp.inet.ﬁ
www.lahimmaiset.ﬁ

» Kahvio ma-pe 8-15
» Myymälä ma-pe 8-15
» Vaatteiden korjauspalvelu ma-pe 8-14.30
» ATK-lyhytkursseja, kielikursseja, kädentaidon
kursseja, ruokakursseja
» Ilmaisia terveystarkastuksia työttömille

» Avoinna ma-pe 10-16
» Kahvio ma-pe 10-14, ruokailu to 11-13
» Kierrätyskeskus ma 10-18, ti-pe 10-16, la
10-14 (talviaikana lauantaisin suljettu)
» Yleismiespalvelu, muuttopalvelu, puﬀettipalvelu

SIILINJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY
Honkarannantie 5
71800 SIILINJÄRVI
044 957 4065
aktiivit@dnainternet.net
kotisivu.snainternet.ﬁ/aktiivit/

TURUN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Sepänkatu 5
20700 TURKU
(02) 277 6200
olavi.nummela@tstry.com
www.tstry.com

» Avoinna ma-to 9-14

» Ruokala: aamupala ma-pe 8-9.30, lounas
ma-pe 11-14
» Sivuruokalat: Pormestarink. 12 ja Rieskalähteentie 74
» Ompelimo
» Kierrätyskeskus Turun Ekotori (Kirkkotie 10,
Nuppulantie 30, Rieskalähteentie 74)

SIPOON TYÖTTÖMÄT RY
Uudensillantie 65 R 16
04130 SIPOO
(09) 239 1548
sipoontyottomat@kolumbus.ﬁ
www.sity.mine.nu
» Avoinna ma-to 9-15, pe 9-14
» Lounas työttömille

SUOLAHDEN TYÖTTÖMÄT RY
Harjulankatu 1
44200 SUOLAHTI
(014) 542 092
suolahden.tyottomat@co.inet.ﬁ

» Ruokala-kahvila Kohtauspaikka ma-la 8-16
» Muutot, pienet korjaukset, pihatyöt, lumityöt,
siivouspalvelu
» ATK-tukipalveluita
» Ompelupalveluita

SAARIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY
Oppitie 2
43100 SAARIJÄRVI
(014) 423 783
saty@saarijarvi.ﬁ
saarijarven.tyottomat.googlepages.com
» Avoinna ma-pe 9-15
» Nettikahvila ma-pe 9-15

SALLAN MENOKKAAT RY
Kuusamontie 45
98900 SALLA
040 521 0494
sallanmenokkaatry@pp.inet.ﬁ
» Ruokala/kahvila
» Kirpputori ma 10-17, ti-pe 12-17

SALON ALUEEN TYÖTTÖMÄT RY
Länsiranta 4 A 1
24100 SALO
(02) 733 3375
asko.laine@tyosalo.inet.ﬁ
www.salonseutu.ﬁ/iloksi_ihmiselle/tyosalo/
» Ruokala ma-pe 11-12.30
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TYÖSILTA RY
Väinönkatu 42
40100 JYVÄSKYLÄ
050 3600 114
tyovalmennus@tyosilta.ﬁ
www.tyosilta.ﬁ
» Avoinna ma-pe 9-15
» Siivous-, talonmies- ja kunnostuspalveluja
» Kodin tietotekniikka- ja digipalveluja
» Yrityksille toimistosiivouksia, ikkunanpesuja,
kiinteistön kunnostusta, työvoiman vuokrausta

» Siivous-, kodinhoito- ja asiontipalveluita
» Hiustenleikkausta, leipomista ja ruoanvalmistusta
» Kiinteistötöitä, ATK-tukipalveluja

ROVANIEMEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Rakkatie 4
96100 ROVANIEMI
(016) 345 250
kohtauspaikka@roitry.ﬁ
personal.inet.ﬁ/yhdistys/rst/

TUUSULAN SINISET RY
Hankkijantie (Anttila)
04300 TUUSULA
(09) 273 2269

TAMPEREEN SEUDUN
TYÖLLISTÄMISYHDISTYS ETAPPI RY
Vuolteenkatu 11
33100 TAMPERE
(03) 3122 3700
etappi@trety.org
www.trety.org
» Avoinna ma-pe 9-15
» Ruokala ma-pe 10-14, lounas 10.30-14
» ATK-koulutusta
» Pajat: autoasennus, entisöinti, verhoilu, ATK/
media, tekstiili, polkupyörä, puutyö

TEUVAN TYÖTTÖMÄT RY
Tiilitie 38
64700 TEUVA
044 367 2674
teuvan.tyottomat@nic.ﬁ
TOHMAJÄRVEN AKTIIVIT RY
Maiju Lassilan tie 2
82600 TOHMAJÄRVI
050 331 2655
tohmajarven.aktiivit@kolumbus.ﬁ
www.tohmajarvenaktiivit.ﬁ
» Kahvila-ruokala Kyökin puolella ma-pe 8-17,
la 8-14
» Tilausleivontaa, pesula, korjausompelimo,
siivouspalveluita, aputöitä

TOIJALAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Hämeentie 41
37800 TOIJALA
(03) 542 0423
toijalantyottomat@co.inet.ﬁ
www.toijalantyottomat.com
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TYÖTTÖMIEN KUKKOPILLI RY
Virastotie 2
43800 KIVIJÄRVI
(014) 469 1362
TYÖTTÖMIEN LIIKUNTA; LIIKAUTTAJAT RY
Nokiantie 2-4, 3.krs
00510 HELSINKI
(09) 7746 8333
p.kyckling@suomi24.ﬁ
TYÖTTÖMIENYHDISTYS TEKO
SAVONLINNA RY
Karjalantie 9
57200 SAVONLINNA
(015) 555 0179
konttori@tietoteko.net
www.tietoteko.net

UUDENKAUPUNGIN SEUDUN
TYÖTTÖMÄT RY
Aittaranta 2
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 841 8648
utyottom@uusikaupunki.ﬁ
www.uusikaupunki.ﬁ/tyottomat
»
»
»
»

Avoinna ma-pe 9-15
Ompelutilat ma-pe 9-13
Puutyötilat ma-pe 9-13
Kerhoja

VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY
www.kolumbus.ﬁ/vantaan.tyottomat
Leinikki
Leinikkitie 22 B
01350 VANTAA
(09) 857 1896
vantaan.tyottomat@kolumbus.ﬁ
» Avoinna ma-pe 9-15
» Kursseja ja harrastustoimintaa

Lauha
Lauhatie 10 C
01300 VANTAA
(09) 871 1394
vt.lauha@hotmail.com
VARISSUON TYÖTTÖMÄT RY
Hintsankuja 4
20610 TURKU
040 755 4036
varissuon.tyottomat@gmail.com
www.varissuontyottomat.net
» Ruokala ma-pe 11-13
» Kahvio ma-pe 8.30-14.30
» Ompelimo Neulanurkka ma-pe 9-15.30
» Kirpputori ma-to 8-18, pe 8-17
» Ompelukerho, ohjattua liikuntaa, akupainantahieronta ja akupunktio
» Sosiaalineuvoja ma 12-15

VEHMERSALMEN TYÖTTÖMÄT RY
Linnatie 1
71310 VEHMERSALMI
040 550 5762
vehmersalmen.tyottomat@luukku.com
VIIALAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Nahkatehtaantie 10
37830 VIIALA
040 704 7054
tyottomien.yhdistys@viiala.inet.ﬁ

» Avoinna ma-pe 9-14
» Nettipiste TietoTupa ma-ke 11-19; to 11-16
» TV-kierrätys

VIITASAAREN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Välitie 12 A 11
44500 VIITASAARI
(014) 572 027
viitasaaren.tyottomien@yhdistys.inet.ﬁ

UOSSONKULMA RY
Asemakatu 9
38210 VAMMALA
040 842 9788
uossonkulma@kopteri.net

VIRTAIN TYÖTTÖMÄT RY
Sairaalantie 1
34800 VIRRAT
(03) 485 1329
arja.mykkanen@virrat.ﬁ

URAPUTKI RY
Työmiehenkatu 2 as. 6
83500 OUTOKUMPU
050 551 5598
posti@uraputki.org

VUOLIJOEN TYÖTÄ ETSIVÄT RY
Vuorimiehentie 6 B 4
88200 OTANMÄKI
(08) 688 6069
vuolijoen.te@co.inet.ﬁ

URJALAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Urjalantie 26
31760 URJALA
(03) 546 0044
urjalanty.ry@gmail.com

YLISTARON TYÖTTÖMÄT RY
Lahdentie 6
61400 YLISTARO
0400 662 985
lasseylinen@luukku.com

YLITORNION TYÖTTÖMÄT RY
Alkkulanraitti 97
95600 YLITORNIO
(016) 571 888
yty.toimisto@co.inet.ﬁ
personal.inet.ﬁ/yhdistys/ylitorniontyottomat/
» Avoinna ma-to 9.30-17, pe 9-15
» Kierräryspiste

YLIVIESKAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Valtakatu 11 B 19
84100 YLIVIESKA
040 725 6108
YLÄ-KAINUUN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Kauppakatu 20
89600 SUOMUSSALMI
(08) 713 023
yk.tyottomat@kainuunosku.net
www.kainuunosku.net/~yk.tyottomat/
» Avoinna ma-pe 8-16
» Ruokala Puolinen ma-pe 11-12.30
» Kierrätyskeskus ma-pe 9-17, la 9-14

YLÖJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY
Mikkolantie 11
33470 YLÖJÄRVI
(03) 348 4234
ytry@saunalahti.ﬁ
www.kolumbus.ﬁ/ylojarven.tyottomat.ry

YTYÄ - YHTEISTYÖTÄ TYÖTTÖMÄT RY
Vaaskiventie 10
90500 Oulu
040 773 3235
yty@mail.suomi.net
www.ytya.net
Ruokala-kahvila ma-pe 8-15.30; aamupala
8-9, lounas 10.30-13.30
ÄHTÄRINSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Oikotie 1
63700 ÄHTÄRI
(06) 533 7313
ekotori@pp.inet.ﬁ
www.ahtarinekotori.info
» Avoinna ma, ke ja pe 10-16, ti ja to 12-18
» Kierrätyskeskus, kirpputori ja käsityömyymälä
ma, ke ja pe 10-16, ti ja to 12-18

ÄÄNESEUDUN TYÖLLISTÄMISYHDISTYS RY
Kauppakatu 6
44100 ÄÄNEKOSKI
(014) 574 2490
tyllysry@suomi24.ﬁ

Kaikille yhteistyökumppaneille
kiitos kuluneesta vuodesta!
Rauhallista joulunaikaa
ja
rakentavasti yhteistyössä
vuoteen 2009!
TVY ry:n toimisto

Lea Ritu Pirjo Stigu

» Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
» Lahjatavaramyymälä Vierasvara ma-to 8-15,
pe 8-14
» Kierrätyskeskus (Toimintatie 4) ma ja ke
10-17; ti, to ja pe 10-15
» Nikkaripaja (Koulutie 4) ma, ti ja to 15-19

TVY ry:n tulevaa 2009
19.1.–24.1.2009

Työttömien lomaviikko Lautsian lomakeskuksessa Hauholla. Hakemukset viimeistään 5.12.2008 TVY ry:n toimistoon.

2.2.–7.2.2009

Työttömien lomaviikko Huhmarissa Polvijärvellä. Hakemukset viimeistään 12.12.2008 TVY ry:n toimistoon.

12.–13.2.2009

Valtakunnalliset työttömyystyön neuvottelupäivät Lapuan hiippakunnan
alueella Jyväskylän maaseurakunnan leirikeskus Koivuniemessä.

26.3.2009

TVY ry:n koulutus ja vuosikokouksen avajaiset, Lautsian lomakeskus,
Hauho.

27.3.2009

TVY ry:n vuosikokous, Lautsian lomakeskus, Hauho.

28.–29.4.2009

Pro Suomi – Taitava Työtön.

3.–4.9.2009

Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön neuvottelupäivät.

23.11.–28.11.2009

Työttömien lomaviikko Huhmarissa Polvijärvellä. Hakemukset viimeistään 15.9.2009 TVY ry:n toimistoon.
Lisätietoja TVY ry:n kotisivuilta: www.tvy.ﬁ
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