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Puheenjohtajan palsta

TVY ry ja
yhdistykset
jatkuvassa
muutoksessa
Mediassa ja keskusteluissa on viime
vuosina putkahtanut esille aina silloin
tällöin työttömien yhdistystoiminnan
merkityksen vähättely. Meidän
yhdistystoimijoita arvostellaan etenkin
siitä, että istumme kahdella tuolilla:
olemme yhdistyksissä työnantajien
edustajia ja samalla työttömien
kokemusasiantuntijoiden edustajia.

V

asta-argumentointi on helppoa.
Juuri heidän, joilla menee kaikkein kehnoimmin ja, jotka ovat
köyhimpiä ja kaikkein kauimpana
avoimista työmarkkinoista, tarinat me tiedämme. Heistä itsestään on harvoin oman
itsensä puolustajaksi tai ilman apua edes
polunrakentajaksi arkielämäänsä. Puhumattakaan työelämä sopeutumisesta.
Yhdistyksemme ovat tarjonneet työtai toimintapaikat jo kymmenille tuhansille ihmisille, joilla ei muuta vaihtoehtoa ole
ollut. Kuka heitä kuuntelee ja missä. Kuka
heitä olisi työllistänyt, jos emme me?

Muutokset
yhdistyksissämme
Kykenen kyllä arvioimaan toiminnan luonteen, laadun ja tavoitteiden muuttumista
ilman niiden arviointia, jotka eivät tunne
yhdistystemme toimintaa eivätkä historiaa. Voisin sanoa, että kaikki yhdistyksissämme tapahtuneet kehittymiset johtuvat laikien, asetusten ja soveltamisohjeiden
muutoksista ja, että yhdistystemme säännöt ovat kestäneet tässä paineessa erittäin
hyvin.
Muutoksia on tullut suurin piirtein joka
olympiadi eli joka hallituskausi. Aina hallitusohjelman tultua julkisuuteen, me olemme lukeneet sitä positiivinen pilke silmäkulmassa, mutta aina me olemme pettyneet hallituskauden edetessä. Niin kävi
myös nyt.

Yhdistystemme tavoitteet
Meidän yhdistystemme tavoitteena on yhä
työllisyyden edistäminen ja työttömien
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaami-

nen. Kuten kaikki tietävät, yhdistystemme rahat on anomuksesta antanut ELYkeskusten virkamies. Jokaisessa palkkatukipäätöksessä, työharjoittelu-, työkokeiluja työelämävalmennuspäätöksessä on TEvirkailijan ja jokaisessa kuntouttavan työtoiminnan asiakaspäätöksessä kunnan sosiaalityöntekijän allekirjoitus.
On totta, että on ollut myös osaamattomuutta, ja on tehty konkursseja, kun ei
olla osattu kaikkia työnantajana toimimisen pelisääntöjä. Useissa tapauksissa on
kompastuttu lakisääteisiin TyEL-maksuihin aivan kuten muutkin yhteiskunnan
toimijat.
Uudet tuulet puhaltavat työntekijäsarallakin. Hankkeisiin valitaan eri tavalla
työntekijöitä. Hankkeiden työpaikat ovat
avoinna ja hakijoitten joukossa on jokaisessa paikassa alan ammattilaisia. Valituksi on
tullut TE-toimistojen ja palvelukeskusten
entisiä työntekijöitä ja varmaan tulee jatkossakin.
Me vanhat toimijat olemme jo eläköitymässä; meillä on yhdistyksissä ja TVY
ry:ssä tulossa suuri sukupolven vaihdos.
Mutta niinhän se on muuallakin: kunnissa, valtiolla ja yrityksissä. Me vanhat siirrymme syrjään ja uudet ihmiset käyvät
raivaamaan tietä eteenpäin. He taistelevat
itse omat taistelunsa järjestömme ja yhdistystemme eloonjäämiskamppailuissa. Toivon mukaan löytyy uusia vastuunkantajia
TVY ry:hyn vuoden 2014 vuosikokouksessa, kun me vanhat älyämme viimein siirtyä eläkkeelle.

Hankkeet ja tulevaisuus
Vuosien varrella on yhdistysten hankkeille
siirretty niitä tehtäviä, jotka aiemmin kuu-

luivat TE-virkailijoille. Lisää näyttää tulevan niille, jotka vielä ovat pysyneet tässä
jatkuvassa muutoksessa elossa.
Jotta järjestötoimijoillemme kateelliset
ihmiset saavat hymyn suupieleensä, niin
voin kertoa tämän: tämän vuoden alusta
joka alueella paikkakuntien työttömät ovat
menettäneet järjestöjen tukityö- tai toimenpidepaikoista suurimman osan.
Tietooni on saatettu, että sama muutos on tapahtunut myös urheilujärjestöjen puolellakin eli puhutaan oikeasti isoista
määristä ihmisiä.

Kunnat vetäjiksi
Kunnat tulevat nyt korvaamaan tämän
kaiken. Kuntakokeilu alkoi 1.1.2013 ja
ELY:jen on säästettävä rahaa kuntien palkkatukiin ja muuhunkin.
Tiedän, että kuntien reagointi kyky on
hidas ja byrokraattinen. Järjestötoimijoiden vahvuus on juuri siinä, että päätöksiä
pystytään tekemään joustavasti ja nopeasti. Mistä kunnat koppaavat tukityöpaikat sekä kokeilu- ja valmennuspaikat? Ettei
vaan kävisi niin, että ne otetaan kolmannelta sektorilta, jolta suurimmalta osalta
hankerahat on nyt otettu pois?
Kysymykseni kuuluukin: jos kunnat sijoittavat hankkeiden kohderyhmän työttömät työttömien yhdistykseen tai urheilujärjestöön niin, mitenkähän sen vaikuttavuus paranee siitä, että hanketta vetää
kunta eikä yhdistys? Tuleeko kunnista sitten yhdistyksiin valmentajia ja ohjaajia?
Olen seurannut niin monen kunnan
työllistämisen kehittämistä, ja tiedän, ettei kuntien omiin yksiköihin palkkaaminen ole niin yksinkertaista. Useilla kunnilla on oman henkilöstön lomautuksia ja jopa
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irtisanomisia ja samat työvoimapolitiikan
lainsäädännöt sielläkin vaikuttavat työllistämistoimintaan.
Suurta muutosta tarvitaan myös kuntien vakituisen henkilöstön keskuudessa. Ne
ihmiset, jotka kuntien omiin yksiköihin sijoitetaan tukitoimenpitein, tarvitsevat ohjaajan, joka opastaa alkuun työtehtäviin.
Aivan kuten pitää olla järjestöpuolellakin.
Asiakkaiden rinnalla on oltava kuljettaja,
joka vie eteenpäin pienin askelin. Työllistymisen esteitä on runsaista: joku tarvitsee
asuntoa, toinen velkasaneerausta, joku terveyspalveluja, katkaisuhoitoa jne.

Mihin olet menossa
työttömien järjestö?
Ennustettavuus on olemassa ja sen jo näkee ken tahtoo. TVY ry:n rekisteröitiin patentti - ja rekisterihallituksessa 20.1.1992.
Mitä olivat yhteistoimintajärjestön perustamishetkellä ne perusasiat ja ajatukset,
miksi työttömien yhdistyksiä ja niiden kattojärjestö perustettiin? Vanha polvi kyllä
muistaa ne asiat.
Tällä hetkellä on käynnissä – Suomen
akatemian rahoittaman hankeen turvin –
Jyväskylän yliopistossa tutkimus, joka selvittää järjestömme historiaa ja toiminnan
muutoksia.
Tutkimuksen valmistuttua kukin voi
nähdä asiasta tutkijoiden analyysin, mitä
on oikeasti tapahtunut. Toivon mukaan
loppuanalyysi vastaa juuri siihen kysymykseen. Työttömien yhdistyksien tavoitteena on aina ollut työttömien edunvalvonta,
työttömyyden vähentäminen maastamme,
työllisyyden edistäminen sekä työttömien
ihmisten aktivointitoiminta.
Ruokalatoiminta on kuulunut yhtenä
tärkeimmistä tehtävistä alusta asti. Kansanruokalat tarjoavat edullista syötävää
niille, joilla ei ole työtä ja toimeentuloa.
Yhdistysten tehtäväksi muodostui harrastus- ja virkistystoiminnan järjestäminen sekä kaikenlaisella toiminnalla vähentää ihmisten yksinjäämistä ja kaikkinaista syrjäytymistä. Ideoinnin rajana on ollut
vain taivas.
Työttömien edunvalvonta on yhdistyksille ykkösasia ja se on kaikilla kirkkaana
mielessä. Meillä on esimerkiksi uskallusta
nostaa esille yhdistyksissä oman kunnan
sakkomaksut ja avata juuri meidän ihmis-
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ten asioita kuntien valtuutettujen kanssa
ja tuoda mediassa näkyville. Tiedän myös,
että juuri tästä syystä jotkut kunnan virkamiehet ovat ottaneet itseensä ja evänneet
yhdistystemme kunta-avustuksia. Tietooni on saatettu myös, että TE-toimistojen
virkamiehet saattavat ottaa itseensä, kun
yhdistystemme ihmiset puuttuvat TE-toimistojen päätöksiin työttömiä ihmisiä koskevissa asioissa.

Työministeriö ja RAY
Alkuaikoina yhdistysten toimintarahoitusta tuli työministeriöltä, RAY:ltä ja jopa
evankelisluterilaisen kirkon yhteisvastuukeräyksestä. Sittemmin 1998 jälkeen rahoittajaksi siirtyi lähes kokonaan työministeriö. Tuli yhdistelmätuki ja omatoimisuusavustus ja myöhemmin työllisyyspoliittinen hankeavustus ja palkkatuki.
Vuosituhannen vaihteen jälkeen vain
erittäin harvat yhdistykset ovat saaneet
RAY:n avustuksia. RAY on juuri se hana,
josta pitäisi saada täydennystä järjestöjen
ja yhdistysten avustuksiin ja siihen toimintaan, jota toteutetaan vertaistuen antamiseksi palvelujen saavuttamattomiin putoaville ihmisille.
Hyvin vähän on koko historian aikana
liikkunut ESR-rahaa ja vain harvat toimijat
ovat saaneet kuntien kautta edes Kasteesta
rahaa. Vuonna 1.9.2001 tuli voimaan laki
kuntouttavasta työtoiminnasta ja silloin
alkoivat yhdistykset tuottaa kunnille palveluna toimenpiteitä, joitten järjestämisvelvollisuus kuuluu lain mukaan kunnille.
Askel kohti sosiaalipoliittisia toimenpiteitä aloitettiin pienin askelin ja nyt olemme
isoilla paikkakunnilla mukana kuntien kilpailutuksissa ja määrät ovat nousseet viime vuosina rajusti.
Samalla kun kuntouttavan työtoiminnan ja maahanmuuttajien määrät ovat yhdistyksissä nousseet, niin samassa tahdissa palkkatukea saavien määrät ovat alentuneet. Palkkatukea saavia oli 2006 noin
2500 henkeä ja muissa toimenpiteissä noin
2500. Viime vuonna palkkatukea saavia oli
1300 henkeä ja muissa toimenpiteissä arvioni mukaan n. 3000 eri henkilöä vuoden aikana. Menetimme vuoden 2013 alusta toimenpidevalikon, joten muutos jatkuu.
Miten yhdistykset vastaavat kysymyksiin,
kun ihmiset haluavat yhdistykseen toime-

piteeseen? Kokeillaanko kuntouttavaa työtoimintaa? Onko sinulle tehty aktivointisuunnitelma?

Kanssakumppanit
Suurimmat määrät työllistetyistä toimii
kestävän kehityksen, kierrätyksen ja ruokaloiden töiden parissa. Onko 4000– 5000
ihmistä vähän vai paljon? Suurissa kaupungeissa samoista rahoista taistelee samoilla palveluilla, samalla laadulla ja samoilla
vaikuttavuusprosenteilla monet yhdistykset ja säätiöt, jotka on perustettu ottamalla mallia meidän toiminnasta. Olemme arvostettuja yhteistyökumppaneita ja ovet
ovat avautuneet yhdistyksille kabinetteihin ja neuvottelukuntiin.
Meidän tulee olla aktiivisia kumppaneita kansalaisjärjestöjen ja yhdistyksien,
joitten kohderyhmissä on samoja ihmisiä
kuin meillä, kanssa. Tavoitteemme on olla
mukana työttömien edunvalvonnassa seuraavinakin vuosikymmeninä ja juuri siksi
meidän on tehtävä kumppanuuksia ja rakennettava verkostojamme. Tässä ajassa
emme pärjää yksin.
Mihin suuntaan yhdistykset kulkevat?
Osa kulkee kohti yritystoimintaa ja ne eivät todennäköisesti enää pitkään tarvitsekaan yhteiskunnan avustuksia, ellei lukuun
ota elinkeinotoiminnan palkkatukia.
Toinen ja suurin porukka kirkastaa
edunvalvontaa entisestään tärkeimmäksi
tehtäväkseen. Kuntouttava työtoiminta ja
työkokeilupaikkojen järjestäminen jäänevät edunvalvontayhdistyksille. Toiminta
tulee olemaan lähellä kuntien sosiaalitointa
ja rahat tulevat varmaan kunnilta ja osalle
RAY:ltä, Kasteesta tai muusta STM:n rahahanasta tai vähän jokaisesta. TVY ry on jäsen Soste ry:ssä sekä EAPN-Finissä ja oletan, että meidän hallitus on aina kokenut
TVY ry:n sosiaalialan järjestöksi.
Tiedämme, että kuntakokeilujen jälkeen pitkään työttömänä olleet siirtyvät
koko maassa kunnille ja hyviä toimijoita
tarvitaan kunnille kaveriksi. Edelleen tarvitaan pitkäkestoisia palveluja niille, joita
on vaikein auttaa.

Yhteistyöterveisin Lea Karjalainen
TVY ry:n puheenjohtaja

Tervetuloa Kurikkaan!
Kurikan Työnhakijat KTH ry on
saanut kunnian toimia Työttömien
Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö
TVY ry:n vuosikokouksen järjestäjänä.
Tästä kiitos TVY ry:lle.

T

ule tutustumaan Kurikkaan! Jokimaiseman keskelle pääsee nopeasti ja mukavasti, miten sitten matkustatkin. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi kyläilemään Kurikkaan yrittäjien kaupunkiin.
Kurikka sijaitsee eteläisellä Etelä-Pohjanmaalla, 3-tien varrella Vaasan ja Seinäjoen läheisyydessä. Kurikan kunta itsenäistyi vuonna 1868 ja kaupunki se on ollut
vuodesta 1977. Nyt kurikkalaisia on lähes
15 000 ja pinta-alaa Kurikalla on 905 km2.
Yrittäjäkaupunkina tunnetun Kurikan
tärkeimpiä toimialoja ovat metalliteollisuus, maatalous sekä puu- ja huonekaluteollisuus. Kurikassa veistetään muun muassa suurin osa kotimaisista tyylihuonekaluista. Tuhannen yrityksen ansiosta laaja
yhteistyöverkosto tarjoaa hyvät edellytykset myös aloittaville yrittäjille.

Kurikka tunnetaan hyvästä taloudestaan. Kunnallisvero on maakunnan alhaisin ja asumiskustannukset edullisia. Kaupunki tarjoaa kuntalaisilleen laadukkaat
palvelut päivähoidosta ammattikorkeakoulututkintoon ja vanhustenhoitoon asti. Kurikkalaiset asuvat tutkitustikin turvallisessa ja onnellisessa ympäristössä.
Monimuotoiset hiihtomaisemat tarjoavat matkailijallekin elämyksiä. Kaupunkia
halkoo polveilevine puroineen Kyrönjoki,
jonka varrelta löytyy lukuisia vierailukohteita ja harrastusmahdollisuuksia.
Omasta ja Kurikan Työnhakijat KTH
ry:n puolesta meillä on ilo toivottaa kokousedustajat tervetulleiksi kokoustamaan
Kurikkaan.

Aki Salli
puheenjohtaja
Kurikan Työnhakijat KTH ry
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Pääministeri Jyrki Kataisen
tapaaminen 15.1.2013
TVY ry:n työryhmä: Juhani Heino
(Ylöjärven Työttömät ry, TVY ry:n
varapuheenjohtaja), Eija Tuohimaa
(Jyvässeudun Työttömät ry, TVY ry:n
hallituksen jäsen), Arja Kuparinen
(Kangasniemen Työttömät ry, TVY
ry:n hallituksen jäsen), Pirkko Kyckling
(Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry,
TVY ry:n hallituksen yleisvarajäsen)
sekä Juha Keränen (TVY ry:n talous- ja
järjestösihteeri).

T

apasimme pääministeri Jyrki Kataista Valtioneuvoston linnassa, pääministerin virkahuoneessa
15.1.2013 klo 12 lähtien. TVY ry:n
tervehdyspuheen esitti Juhani Heino (liitteenä).
Pääministeri avasi keskustelun kysymällä meiltä mitä valtiovallan olisi tehtävä
meidän näkökulmasta tarkasteltuna, jotta
työttömyys vähenisi ja välityömarkkinatoimijoiden toiminta tulisi vaikuttavammaksi.
Esitimme, että työllisyydenhoidon
määrärahojen, momentilla 51 tulee olla jatkossa pysyvästi riittävän suuret, jotta toimijoiden on mahdollista keskittyä ydintyö-
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hönsä, jatkuvan määrärahan riittävyydestä
huolehtimisen sijasta.
Valtioneuvoston rakennepoliittisen
kannanoton mukaan keikkatöiden vastaanottamiseen liittyvien byrokratialoukkujen purkamisessa on esitetty ns. työttömien verokorttimahdollisuutta. Lisäksi
kehitysriihessä on sovittu, ettei lyhytaikaisen työn vastaanottaminen heti heikentäisi työttömien saamia sosiaalietuuksia.
Tiedustelimme myös jouluna 2012 työllistämistoimintaan ja työttömien yhdistysten
osaamiseen myönnetystä kehittämisrahasta (500 000 euroa), jonka käyttöönotolle
TEM on asettanut mielestämme liian ehdottomat reunaehdot.
Ministeri Katainen oli hyvin perillä
esille nostetuista asioista ja kävimme rakentavan keskustelun mm. työttömien
vastaanottamien keikkatöiden vaikeuksista ja erityisesti niiden vaikutuksesta työttömyysetuuden ohella myönnettäviin muihin etuisuuksiin, kuten asumistukeen. Katainen totesi että olemassa oleva ongelma
on heidän tiedossaan ja sille tulee tehdä jotain.
Hän yhtyi ajatukseemme, että työn
vastaanottamisessa tulisi olla jonkinlainen suojaosa. Julkisuudessa ehdotettu työ-

markkinatuen 300 euron suojaosuus on
mielestämme kovin matala ja siksi kerroimme hänelle TVY ry:n esityksen 500
euron suuruisesta suojaosuudesta. Pääministeri palasi keskustelussa useaan otteeseen suojaosuuden tarpeellisuuteen ja lupasi laittaa esityksemme tutkittavaksi.
Pääministeri tiedusteli sekä työttömien yhdistysten että yleensä työttömien innokkuudesta yrittäjyyteen, viitaten erityisesti kotipalvelun tuottamiseen. Kerroimme hänelle, että osa jo elinkeinon harjoittajiksi määritellyistä yhdistystoimijoista on
perustanut sosiaalisten yrityksen, mutta
että nykyinen laki sosiaalisesta yrittäjyydestä ei ole yrittäjyyteen kannustava. Eikä
yrittäjyys sovi monellekaan työttömälle,
sillä yrittäjäksi ryhtyvän henkilön oma elämä ja taloudenhallinta tulee ensimmäiseksi
olla kunnossa.
Alleviivasimme pääministerille sitäkin
tosiasiaa, että nuorten yhteiskuntatakuuseen panostaminen ei saa heikentää aikuisväestön mahdollisuuksia työllistymiseen.
Malli työelämälähtöiseen elämään opitaan
kotoa ja omilta vanhemmilta.

Juha Keränen
talous- ja järjestösihteeri
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Tarja Filatov

Ikääntyneen työllistämistakuu
Suomessa istuu merkillisen sitkeässä
harhaluulo siitä, että työtön saa
kieltäytyä hänelle osoitetusta
työpaikasta. Ei saa. Tai saa, mutta
samalla palaa työttömyysturva.
Tämä ajattelu juontaa juurensa
käsitykseen, että työttömyys on
vapaaehtoinen valinta. Yksilön ratkaisu.
Näillä väitteillä halutaan häivyttää
työttömyyden rakenteellista olemusta.

T

yöttömyys nähdään usein myös
ohimenevänä suhdanneongelmana. Pitkäaikaistyöttömyys on seurausta hiljaisesta rakennemuutoksesta työmarkkinoilla. Sen hoitaminen on
yhtä pysyvää kuin mielenterveyspalvelut
tai päihdepolitiikka. Siksi sen hoitamiseen
tarvitaan pysyviä ratkaisuja.

Yksi rahapussi, 		
yhteinen vastuu
Välityömarkkinat ovat Suomessa yksi väline hoitaa rakennetyöttömyyttä. Selkeintä olisi, että pitkäaikaistyöttömien palveluvastuu olisi kokonaan kunnilla. Näin voitaisiin luoda ehjempi sosiaalipoliittinen
työvoimapolitiikka.
Toiminnalla olisi selkeämmin yksi johtamisjärjestelmä, yksi rahapussi. Palveluiden ja tukijaksojen väliin ei jäisi rahoitusvastuusta johtuvia mustia aukkoja.
Nykyisten välityömarkkinat ovat järjestövetoiset. Niiden ajatuksena ovat portaat, jotka kuntoutuksen, koulutuksen ja
palkkatuetun työn kautta johtavat avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Ne rakentuvat ajatuksellisesti räätälöityjen perättäisen toimien jatkumoon.
Todellisuudessa toimet eivät aina ole
räätälöityä työttömän ihmisen tarpeisiin,
vaan tarjotaan sitä mitä tarjolla on ja mihin
on rahoitusta. Tarjolla on paljon samankaltaisia toimenpiteitä eivätkä työttömät ihmiset aina kykene mieltämään, millä toimenpiteellä he ovat. Ei ole oikein, että lähes samaa tehtävää tehdään rinnan palkkatuella ja ylläpitokorvauksella.
Riskinä on, että välityömarkkinat kehittyvät enemmän palvelumarkkinoiksi kuin työmarkkinoiksi. Jos halutaan ymmärtää välityömarkkinat nimenomaan
TYÖmarkkinoina, on hyväksyttävä, että
koulutus ja kuntoutus eivät nykyisillä avoimien työmarkkinoiden odotusarvoilla ratkaise kaikkien ihmisten työllistymistä.

Julkiset hankinnat tukemaan
työllistymistä

Tarja Filatov
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Jotta välityömarkkinatoimijoiden rahoitus
ei olisi pelkkää valtion ja kuntien tukea,
tarvitaan uutta ajattelua myös niiden omarahoitukseen.
Tarvitaan selkeää rajanvetoa kaupallisten toimijoiden ja voittoa tuottamattomien
välityömarkkinatoimijoiden välille.
Kohdentamalla julkisia hankintoja välityömarkkinoiden tuotteisiin ja palveluihin,
voidaan vahvistaa pitkään työttömänä olleiden työllistämistä.
Jos yksi prosentti julkisista hankinnoista kohdistuisi pitkäaikaistyöttömiä työllistäviin toimijoihin, tulisi toimintaa 300 miljoonaa euroa lisää. Tällaisten suorien tuki-

en odottaminen valtion budjetista on epärealistista, siksi oman rahan hankintamahdollisuus on avainasemassa.

Pysyvä tuki ikääntyneille
Lisäksi tarvitaan pysyvää työllistämisen
tukea. Järkevintä olisi sitoa tuki todennäköisyyteen päästä työhön avoimille työmarkkinoille. Selviä vaikeuttavia tekijöitä
ovat pitkä työttömyys, ikä ja toimintakyvyn rajoitteet. Näistä helpoimmin mitattavissa on ikä ja työttömyyden kesto.
Jos pysyvä tuki myönnettäisiin iän perusteella, se voitaisiin ajatella rinnasteiseksi työttömyyseläkeputkelle ja nuorisotakuulle. Samoin voisi ajatella ikääntyneille
takuuta tuetusta työstä, koska heidän kohdallaan koulutus ei enää ole yhtä houkutteleva vaihtoehto.
Pysyvä tuki voisi kohdentua 500 päivää työmarkkinatuella olleisiin 58 vuotiaisiin ja sitä vanhempiin työttömiin. Tuen
tulisi olla korotettu palkkatuki, jotta sillä olisi merkitystä järjestöjen työllistämismahdollisuuksien kannalta.
Pysyvää tukea perustelee myös se, että
liian usein työtön siirtyy palkkatuelta kuntouttavaan työtoimintaan, koska muita
vaihtoehtoja ei ole.

Leikkurivapaa osuus
työttömyysturvaan
Työn pitää kannattaa aina. Ihmisen toimeentulo ei saa heikentyä hänen pyrkiessään parantamaan työelämävalmiuksiaan
esimerkiksi kouluttautumalla.Sama koskee
lyhyitä keikkatöitä.
Kyse ei ole vain teoreettisesta kannattavuudesta, vaan toimeentulon pitää parantua käytännössä. Liikkuminen on kallista, työssä syöminen on kalliimpaa kuin
kotona, satunnaisista työsuhteista tulee
taukoja ja epäselvyyksiä tulonsiirtoihin.
Keikkatöiden tekeminen helpottuisi,
kun työttömyysturvalle asetettaisiin leikkurivapaa osuus. Työttömän pitäisi saada
ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman että
työttömyysturva leikkautuu. Suuremmallekin leikkurivapaalle osuudelle olisi käyttöä, mutta 300 euroa olisi hyvä alku.

Tarja Filatov

Onko valtakunnassa kaikki hyvin?
Olen todella ihmeissäni tästä
nykyisestä menosta. Ensin ajetaan
työvoimatoimistoverkosto alas.
Sitten kaikki TE-virkamiehet joutuvat
hakemaan omia työpaikkojaan. TEpalvelujen osaajat pyöritetään sellaisiin
paikkoihin, joita he eivät ole aiemmin
hoitaneet. Määräaikaiset pannaan
kilometritehtaalle ja uudet palkkatukea
saavat otetaan tilalle palvelemaan
työnantajina toimivia yrittäjiä ja
kolmatta sektoria. Verkostoyhteistyö
pirstottiin, tutut ihmissuhteet
toimijoiden välillä rikottiin ja kaikkien
täytyy aloittaa alusta oman työn
tekeminen.

P

alkkatuet yhdistyksiin viipyvät
puolikin vuotta ja yhdistyksiä menee konkurssiin pelkästään TE-palveluiden toimimattomuuden takia.
Yhdistyksille ei enää myönnetä avustusta
ja esim. Oulun alueella hankkeita voi hakea
vasta maaliskuussa. Mitä tämä jatkumo oikein on? Aiotaanko yhdistysten jatkumista
edes yrittää turvata? Osalle meidän yhdistyksistämme ei ole tullut ensimmäistäkään
hankeavustusta.
Tämä on valtion taholta uskomatonta välinpitämättömyyttä. Työttömien ja
kolmannen sektorin toimijoiden, kaikkien
meidän ihmisten työn arvoa väheksytään
toimijoiden kustannuksella. Onko tämä
säästöä vai lisää kustannuksia yhteiskunnalle? Kuka oikeasti ottaa meidän ihmisiä –
pitkäaikaistyöttömiä, kun työttömien omien yhdistysten hankkeet loppuvat?
Mielenterveysyhdistykset ottavat toimenpiteisiinsä mielenterveyskuntoutujia ja
päihdejärjestöt päihdekuntoutujia. Jatkossa pitää olla tietty ihminen virkamiesportaassa, että pääsee edes jonnekin toimenpiteeseen.

TEM:n kehittäminen
Seisooko eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta tämän agendan takana? Meidän yhdistyksiä vähätellään viranomaistahoilla ja sanotaan, että työttömien toiminta
on kuin sokea taluttaisi sokeaa. Koko järjestömme on joutunut ministeriön taholta
negatiivisen diskriminaation kohteeksi.
Meitä ja toimintamme vähätellään ja
seminaareissa tehdään selväksi, että työttömien yhdistystoiminta on vaikuttavuudeltaan kaikkein heikointa. Se näkyy ulostulevissa papereissa, jopa Tarja Filatovin
Välityömarkkinat-raportissa, mutta niiden
tiedot ovat peräisin jostakin muualta. Tuskin Tarja on niitä keksinyt. Vuonna 2010
TE-toimistojen työnvälityksen kautta työllistyi 3 % pitkäaikaistyöttömistä. Onko
tämä hyvä vai huono tulos?

Vertaistukitoiminta

Työttömien yhdistykset Suomessa 2013.

Vertaistukitoiminnassa kaikissa yhdistyksissä ovat omat ihmiset mukana. On eri
asia puhua vertaistuesta kuin yhdistysten
johtajista. Meidän johtajat kestävät vertailun. Olen loukkaantunut osaajiemme puolesta. Meillä ei tasan tarkkaan ole sen hei-

kommat tai osaamattomammat vetäjät
kuin muissakaan sosiaalialan järjestöissä
(lue: päihde- ja mielenterveys). Osaamista
myös kehitetään jatkuvasti.
Miksi työttömien yhdistykset eritellään muista sosiaalialan järjestöistä? Miksi
heidän paheekseen lasketaan huono asiakkaiden ”edelleenpoluttaminen” ja ohjaaminen avoimille markkinoille?
Arvoisat yhdistysten ihmiset. Tätä ei
pidä hyväksyä ja tästä on tultava loppu.
Meidän toimijoiden väheksyminen on johtanut siihen, että myös kuntien virkamiehet ovat ottaneet käyttöön virkamiesten
sloganin meistä.

TEM:n toimintaohje
TEM:n ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain ja asetuksen soveltamisesta Työvoimapoliittisen avustuksen
tarkoitus ja tuettava toiminta (sivu 118):
TE-toimistoihin / työvoiman palvelukeskuksiin on nimettävä yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on
muun muassa varmistaa, että toimintaan osoitetaan rahoituspäätöksen mukaisesti työttömiä työnhakijoita.
Mistä johtuu, että toimistoissa ja ELYissä
TEM:n toimintaohjetta ei osata lukea tai
sen tulkinta on virheellistä. Eikä kukaan
ota vastuuta mistään toiminnasta. Virkailijat vetoavat toteutuneisiin suuriin organisaatio- ja lakimuutoksiin sekä TE-hallinnon henkilöstön riittämättömiin resursseihin, tietämättömyyteen omasta toimenkuvastaan ja kiireeseen, kun päätöksenteko
on keskitetty alueittain.
Kenen kuuluu kantaa vastuu tästä? Pidän tätä suoraan sanottuna negatiivisena
diskriminointina meidän toimijoita kohtaan.
Päihdejärjestöissä entiset juopot tukevat uusia kuntoutujia. Käsitykseni mukaan
myös mielenterveysjärjestöissä entiset
mielenterveyspotilaat auttavat uusia kuntoutujia. Sama kaava on todennäköisesti
muissakin erityisjärjestöissä.
Kehen meitä verrataan? Heihinkö, jotka ovat luoneet järjestönsä ilman sydämen
paloa? Niitä kutsutaan ammattiedunvalvontajärjestöksi, joiden tarkoituksena on
vain hamuta valtaa ja rahaa eri projekteil-
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TVY ry:n toimistolla kokoonnuttiin 27.2.–1.3.2013 keskustelemaan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaoston varaamasta
korvamerkitystä 500 000 euron lisärahoituksesta työttömien yhdistysten osaamisen kehittämiseksi. Ryhmässä oli (kuvassa vasemmalta):
Pirkko Kyckling, Janne Asukas, Minna Kotilainen ja Sari Huovinen. Edellisten lisäksi mukana olivat (ks. kansi takarivillä vasemmalta) Juha
Keränen, Ari Koskinen ja Eija Tuohimaa sekä (eturivissä) Lea Vallius ja Lea Karjalainen.
la ministeriöistä ja olemaan asiantuntijajärjestöjä jopa ilman yhtään kokemusasiantuntija. Sekö on ministeriön mielestä on oikeaa toimintaa?
Tehdään mittareita ja sosiaalisia tilinpäätöksiä ja ei edes ymmärretä vertaistuen
todellista merkitystä osana hyvinvointia lisäävää toimintaa. Hekö ovat nousseet oikean kansalaista lähteneen toiminnan vähättelijöiksi?
Meidän teemamme on ”Ei meidän puolesta vaan meidän kanssa”; tätä eivät ammattiedunvalvojat ymmärrä. Meille on
vuosien varrella kaupattu valmiiksi purtua
kumppanuutta unohtaen, että meidän järjestö on edelleenkin Suomen ainoa työttömien itsensä perustama ja johtama järjestö.
Edelleenkin järjestössämme vallitsee
työttömien jäsenten demokraattinen päätöksenteko, jossa kokemusasiantuntijat kehittävät omaa järjestöään. Monet alkuaikojen järjestön perustamisessa mukana olleet kumppanit pelkäsivät, että meidän porukalla ei riitä osaamista ja yrittivät ottaa
meidät väkisin hoteisiinsa. Olemme edelleen itsenäisiä, valitsemme kumppanimme
itse ja pyrimme siihen, ettei meitä käytetä
väärin hyväksi.

Lottovoiton maa?
Onko lottovoitto syntyä Suomeen? Lähes
kaikilla työttömillä, jotka ovat eri toimijoilla toimenpiteissä, elämäntilanne hankaloi-
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tuu työttömyyden pitkittyessä. Ongelmat
kasaantuvat ja usein suurin työllistymisen
este on sellainen, että siihen tarvitsee apua
kuka tahansa. Myös työssä käyvä. Yhdistyksissämme kuten myös virkamiesportaassa valtiolla ja kunnissa tarvitaan jatkuvaa koulutusta.

Työttömien kehittämisraha
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työja elinkeinojaosto lisäsi valtion vuoden
2013 budjettiin 500 000 euroa työttömien yhdistysten osaamisen kehittämiseen ja
työllistämiseen.
Asiasta on käyty useampi neuvonpito
työministeriön virkamiesten kanssa ja neuvotteluissa ovat olleet mukana TVY ry:n
hallituksen ja jäsenyhdistyksen edustajia.
Asiat ovat vielä aika alkuvaiheessa, mutta siihen on saatu varmistus, että
me saamme kehittämishankkeeseen TVY
ry:lle työntekijän.
Jos raha jyvitettäisiin jokaiselle alueelle edelleen jaettavaksi, summat olisivat
pienillä alueilla todella pieniä. Lisäksi rahat olisivat ELY:issä, minkä tahansa toimijan haettavana. Yksinkertaisin ratkaisu on,
että osaamisen kehittämiseen lähdetään
työvoimapoliittisen koulutuksen avulla.
Silloin koulutuksen pystyisi järjestämään
niin, ettei siitä syntyisi yhdistyksille kuluja ja raha olisi 100 prosenttista. Oleellista
tässä on se, että yhdistysten riskit olisivat

vain lähiopetuspäivien matkat ja muut kulut.

Ketä koulutus koskee
Koulutuksia järjestetään ihmisille, jotka
ovat yhdistyksien toiminnanjohtajia, toiminnanohjaajia, hankkeiden työntekijöitä;
ohjaajia, valmentajia, hankkeiden vetäjiä ja
yhdistysten mahdollisia resurssihenkilöitä,
kuten palkkatukea saavia.
Emme ole ainoita, jotka eivät saa ihmisiä avoimille työmarkkinoille. Samassa veneessä istuvat työhallinnon virkamiehet ja
kaikki muutkin; sitä syntiä on turha sylittää vain meille.
Pitkäaikaistyöttömien edelleen saamisessa avoimille markkinoille on varmaan
suuria eroja alueittain ja jopa paikkakunnittain. Siellä, missä on paljon irtisanomisia ja lomautuksia, ei onnistu mikään järjestö, ei kunta eikä työkkäri. Vähän aikaa
työttömänä olleet palvelevat itse itseään ja
seuraavan muutoksen myötä meidän ihmiset siirtyy kunnille.
Mihin ihmeeseen me enää tarvitsemme TE-toimistoja? Pitäisikö työministeriökin pilkkoa alkuatomeiksi? Sanokaa se minulle!!!

Kevään korvalla, vuosikokousta
odottaen Lea Karjalainen,
veturinkuljettaja saattaen vaihdettaville

Kelasto
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/alias/kelasto
Kelan sivustolta löytyy erittäin
käytännöllinen työkalu Tilastotietokanta
Kelasto.

T

ietokannasta löytyvät raportit Kelan etuuksien saajista sekä maksetuista ja keskimääräisistä etuuksista. Lisäksi samasta paikasta
löytyy etuuksien hakemukset, vireillä olleet ja ratkaistut hakemukset sekä keskimääräiset läpimenoajat etuuksittain.
1. Valitse haluamasi raportti ja klikkaa
sen linkistä (Kuva 1).
2. Jos klikkasit osiosta Raportit aiheittain, avautuu Kuva 2. Jos klikkasit jommasta kummasta linkistä Avaa raprotti, siirryt
suoraan Kuvaan 3.
3. Jos olet Kuvan 2 osoittamassa ikkunassa, valitse tarkempi rajaus haullesi. Linkin klikkaus avaa Kuvan 3 kaltaisen ikkunan.
4. Huomaa, että riippuen valitsemastasi rajauksesta, Kuvan 3 vaihtoehdot voivat hieman poiketa. Ruutukaappauksessa
on valittuna Kuvasta 1 linkki Työttömät ja
Kuvasta 2 yksi työttömiä koskevista linkeistä.
5. Avautuvassa ikkunassa (Kuva 3) voit
valita Muuttujat-vaihtoehdoista erilaisia sinua kiinnostavia asioita.
6. Haluamaasi aluetta koskevat tiedot
löytyvät kohdasta Alue (ks. Kuva 4). Klikkaa esim. sanasta Maakunta ja sen jälkeen
ruudun vieressä olevaa >> (kaksoisnuolta).
7. Seuraavaan ruudussa Tarkenna tarvittaessa avautuu kaikki Suomen maakunnata. Valitse listasta haluamasi maakunta,

Kuva 1. Kelasto.

Kuva 2. Sisällysluettelo. Työttömät.

Kuva 4. Maakunta > Uusimaa > Helsinki.

Kuva 3. Muuttujat.

esim. Uusimaa ja paina sen oikealla puolella
olevaa >> (kaksoisnuolta).
8. Jos haluat tarkentaa vielä pienemmälle alueelle, valitse kolmannesta ruudusta Tarkenna tarvittaessa esim. Helsinki.
9. Lopuksi paina ikkunan alalaidassa
olevaa Luo raportti - painiketta.

Palkkatuen hakeminen sähköisesti
Palkkatuki on syytä hakea sähköisesti, sillä Kela käsittelee sähköiset hakulomakkeet ennen paperisia.
Palkkatuen myöntämisperusteet:
http://www.mol.fi/mol/fi/01_tyonantajat/06_2rekrytoinnin_tuki/02_palkkatuki/index.jsp
Katso-tunnukset:
http://arkisto.vero.fi/katso_etusivu/
Huomaa, että kaikki kolme yllämainittua linkkiä löytyvät myös TVY ry:n kotisivuilta:
http://www.tvy.fi
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Paltamon työllistämiskokeilu
Paltamon kunnassa Kainuussa
käynnistyi vuonna 2009 työtä kaikille
kokeiluhanke. Jokainen Paltamon
työtön voi tulla hankkeeseen. Jokaiselle
osoitetaan työtä, jos pystyy tekemään
vähintään 4 tuntia 45 minuuttia
päivässä. Vähimmäispalkka on tänään
vähän yli 1000 euroa kuussa. Palkka
noudattaa työehtosopimuksia ja
jokainen saa reilusti enemmän kuin
sai työttömyyspäivärahaa ja muuta
sosiaaliturvana ennen työllistymistä.

Paltamossa tehtiin
Suomen ennätys?
Paltamon työllistämismallissa työntekijälle etsitään sopivaa työtä pyrkien ottamaan
huomioon työnhakijan omia vahvuuksia ja
toiveita. Työpaikka on useimmilla työvoimantalossa, mutta moni työskentelee talon ulkopuolella kunnan tai maakunnan tai
yrityksen tai järjestön palveluksessa, vaikka saakin palkkansa työvoimatalosta. Pyrkimyksenä on muokata kaikille tietä avoimille työmarkkinoille. Eläkeselvityksiä on
tehty ja jotkut ovat lähteneet opiskelemaan. Kokeilussa toteutuu yhden luukun
periaate. Olennainen osa hanketta ovat
terveyspalvelut. Monelle terveydentilan
selviäminen on ollut iso asia. Matka Kajaaniin terveyskeskukseen olisi jäänyt tekemättä, mutta nyt terveydellisiin ongelmiin
on saatu selvyyttä ja apua.
Kokeilu on ollut hyvin tuloksellinen.
Työttömien määrä on alentunut kolmestasadasta viiteenkymmeneen ja työttömyysprosentti kahdeksastatoista viiteen.
TE-toimiston virkailijan mukaan niillä Paltamon työttömillä, jotka eivät ole hankkeessa, on useimmilla luonteva selitys: lomautettuja, eläkettä ja koulutuksen alkua
odottavia, uuteen työpaikkaan jo nimettyjä, mutta ei vielä työtä vastaanottaneita
tms.

Uutta työllisyyspolitiikkaa

Jouko Kajanoja
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Kokeilu herättää poikkeuksellisen tunteikkaita reaktioita. Syy on uskoakseni, että
kokeilu on radikaali. Se poikkeaa paljon
työ- ja elinkeinoministeriön suoraviivaisesta työllistämismallista. Paltamossa tähtäys ei ole yksioikoisesti avoimille markkinoille. Ajatuksena on kuunnella työllistettävien toiveita enemmän kuin tähänastisissa malleissa ja järjestää kullekin sopivaa
työtä. Mallissa ei tarvitse pitää kiinni kuuden kuukauden tai jostakin muusta työllistämisen enimmäisajasta. Enimmäisajoille
löytyy järkeviäkin perusteluja, mutta niiden pyrkimys on myös lyhytnäköinen työllistämisrahojen säästäminen ja nopea avoimille markkinoille pakottaminen.
Tiukkojen määräaikojen asettaminen ja
muiden sitovien ohjeiden antaminen heijastaa epäuskoa työllistämistehtävissä toimivien arviointikykyyn. On annettava ehdottomat määräykset ylhäältä, etteivät toi-

meenpanijat rupea ajattelemaan omilla aivoillaan. Kokeilu edustaa työllistämispolitiikan radikaalia siirtämistä kuntatasolle.
Ehkä vielä sekin herättää Helsingissä tunteita, että kokeilua ei ole ideoitu keskushallinnossa vaan Kainuussa.
Tärkeintä ja radikaaleinta kokeilussa on
se, että työtä saavat kaikki paltamolaiset,
jotka tulevat taloon ja jotka pystyvät tekemään työtä vähintään 4 tuntia 45 minuuttia päivässä. Ei taida olla missään muualla
sellaista tilannetta, että marssit taloon sisään ja sinut työllistetään. Ei taida missään
muualla työttömyys olla pudonnut yhtä
vauhdikkaasti.

Kysymys täystyöllisyydestä
Jotakin Paltamon kokeilun tapaista tarvitaan, mikäli tavoitellaan täystyöllisyyttä –
tai toiveikkaammin ilmaisten tavoitellaan
tilannetta, jossa työhön kykeneville luodaan oikeus saada työtä. Tietenkin tarvitaan viisasta talouspolitiikkaa, joka pitää
riittävää työllisyysastetta tärkeänä asiana,
mutta ilman julkisia työllistämisen toimenpiteitä täystyöllisyys ei onnistu.
Paltamon kokeilu on askel kohti Ruotsin työllisyyspolitiikkaa, jossa julkinen sektori työllistää suhteellisesti paljon enemmän kun Suomessa ja jossa työllistämispolitiikka on paljon aktiivisempaa. Tosin Paltamon malli taitaa mennä Ruotsissa käytössä olevia malleja pidemmälle. Paltamon
malli on myös askel Tanskan suuntaan, jossa työllistämispolitiikka on paljon Suomea
vahvemmin kuntien käsissä. Paltamon
malli taitaa tosin mennä Tanskan mallia pidemmälle työllistämistehtävien siirtämisessä valtiolta kunnalle.
Tilastot osoittavat, että Suomessa aktiivista työllistämispolitiikkaa ei lainkaan
lisätty vuosien 2008–2009 työttömyyden kasvun aikana ja tässä Suomi poikkesi OECD-maista, jotka sentään yleisesti ottaen lisäsivät työllistämisen määrärahoja työttömyyden lisääntyessä. Nykyinen
hallituksemme aloitti vähentämällä työllisyysmäärärahoja ja vaikka se käynnisti uusia työllisyyspoliittisia hankkeita, niitä varten varatut suunnitelmiin nähden vähäiset
määrärahat kertovat, että työllisyyspolitiikka ei todellakaan ole nykyisen hallituksen painopistealueita.

Sosiaaliset ongelmat
näkyville
Tätä taustaa vasten on valitettavan luonnollista, että Paltamon kokeilua pidetään
kummajaisena ja siihen suhtaudutaan
epäillen. Minua ihmetyttää ja harmittaa,
että Paltamon kokeilusta käytetyissä puheenvuoroissa hanketta ei laiteta edellä kuvaamiini puitteisiin. Hanketta arvioidaan
kuin mitä tahansa työllistämistemppua tai
työpajaa. Sitä se ei ole ja suhteellisuudentajuinen arviointi johtaisi luultavasti toisenlaiseen keskusteluun Paltamon kokeilusta
kuin nyt käydyt.
Hankkeen toimeenpanon radikaalisuus
eli se, että likimain kaikille alueen työttömille avautuu työllistymisen mahdollisuus,
merkitsee samalla sitä, että monet Paltamon sosiaaliset ongelmat tulevat sisään
hankkeeseen. Talossa on esimerkiksi huumeongelma eli huumeita käyttävä porukka. Ennen se oli kylillä, nyt talossa. Onko
se hyvä? Hankkeen mainetta se pilaa. Toisaalta se antaa mahdollisuuden puuttua
ongelmaan. Velkaongelmat ovat olleet mittavia. Se on yksi syy siihen, että toimeentulotuen maksatus ei Paltamossa ole hankeen myötä laskenut. Samaan suuntaan
vaikuttavat työllistettyjen perheiden ja lasten ongelmat. Sosiaalinen todellisuus tulee
näkyviin.

Kysymyksiä, joihin pitäisi
saada vastaus
Mitä merkitsee se, että se, että radikaali
kokeilu toteutetaan elinkeinorakenteeltaan
supistuvat näkymät omaavassa Paltamossa? Miten se olisi toiminut alueella, jossa
työpaikkojen tarjonta on paljon monipuolisempaa? Vastausta ei ole ilman kokeilua
muunlaisilla paikkakunnilla.

Miten suhtautua niihin, jotka eivät
pääse eläkkeelle, mutta eivät kykene tekemään työtä sataa tuntia kuukaudessa? Miten suhtautua niihin, jotka pääsisivät eläkkeelle, mutta eivät halua, koska työ talossa
tuo sisältöä ja sosiaalisia suhteita elämään?
Osa talossa työskentelevistä ovat arvioiden
mukaan sellaisia, joilla ei ole mahdollista päästä avoimille työmarkkinoille. Olisiko tarpeen, että hanke sisältäisi mahdollisuuden pysyvään työskentelyyn työvoimatalossa? Tärkeä tulos tähänastisten arvioiden mukaan on ollut se, että talon suurin
myönteinen merkitys on ollut työllistettyjen elämän säännöllistyminen ja sosiaalisten suhteiden rakentuminen.
Hanketta aloitettaessa lähdettiin siitä,
että hankkeeseen tulo on vapaaehtoinen.
Ajatus ei ole toteutunut. Työvoimataloon
tulo on sittemmin kirjattu työttömien henkilökohtaisiin suunnitelmiin ja toteutumatta jäämisestä on seurannut karenssi. Aluksi
karensseja ei annettu. Monet taloon tulleet
kuitenkin ajattelivat, että jos eivät mene
taloon, saavat karenssin siitä, että kieltäytyvät jostakin tulevasta työtarjouksesta.
Oikea vapaaehtoisuus edellyttäisi perustuloa. Olisi tärkeää tietää, miten oikea vapaaehtoisuus vaikuttaisi.
Vaikein ongelma on ollut mielekkäiden työtehtävien löytyminen työllistetyille. Olisiko se sujunut paremmin, jos yhteistyö alueen julkisten viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa olisi ollut alun alkaen tiiviimpää? Toinen suuri ongelma on
arvioiden mukaan ollut työhön opastamisen voimavarat ja osaaminen. Se vaatii riittävää henkilökuntaa, taitoa ja kokemusta.
Kolmas arvioissa mainittu ongelma on ollut taloon juuttuminen eli korkea kynnys
lähteä talosta avoimille työmarkkinoille.
On väitetty, että talossa saatava toimeentulo on sen verran hyvä, että moni nuori ja

vanhempikin tyytyvät siihen eivätkä yritäkään hakeutua talon ulkopuolelle avoimille
markkinoille. Onko se ongelma ja kenelle
se on ongelma? Monella on tehtäviä lähiomaisten hoitamisessa. Pitäisikö heidätkin
häätää talosta?
Onko hanke kallis vai halpa? Hanke on
saanut valtion budjetista kaikkiaan vajaat
20 miljoonaa euroa. Samalla on säästynyt
työttömyyspäivärahoja muita sosiaaliturvan menoja. Taloudellisia seurauksia voi arvioida aikaisintaan muutamien vuosien kuluttua, kun on nähty, miten hanke on vaikuttanut työllistettyjen elämään.

Alasajo menossa
Hanke päättyy tämän vuoden lopussa.
Käynnissä on hankkeen hallittu alasajo.
Pelkään, ettei se ole vain hallittu, vaikka
hankkeen johto ja toimihenkilöt tekevät
kaikkensa, että seuraukset olisivat mahdollisimman vähän vaurioittavia. Moniin
kysymyksiin oltaisiin saatu vastauksia vasta vuosien kuluttua. Moni asia jäi kokeilematta. Esimerkiksi oppisopimuskoulutusta
ja kuntouttavaa työtoimintaa syntyi vain
hyvin vähän hankkeen piiriin.
Toisaalta on yllättävää, että näin radikaali hanke saatiin toteutettua. Se synnytti tarpeen jatkaa, jos haluamme edetä
kohti täystyöllisyyttä. Olisi suuri asia turvata kaikille koko maassa työllistymisen
mahdollisuus, mahdollisuus tehdä yhteiskunnalle tarpeellista työtä. Sillä olisi suuri
merkitys yksilöille ja koko yhteiskunnalle.
Seurauksena olisi toisenlainen Suomi. Paltamon kokeilu jättää nälkäiseksi. Toivottavasti se jättää niin nälkäiseksi, että Suomessa voimistuu mahdollisuuksia lisäävä työllisyyspolitiikka syrjäyttävän työllisyyspolitiikan kustannuksella.

Jouko Kajanoja
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Keitä ovat leipäjonojen asiakkaat
pääkaupunkiseudulla?
Työskenneltyäni muutaman vuoden
EU-elintarvikkeiden kanssa, aloin
vähitellen kiinnostumaan keitä
leipäjonojen ihmiset olivat ja miten
he päätyivät tähän tilanteeseen.
Miksi heidän ainoa mahdollisuutensa
selvitä jokapäiväisestä elämästään on
jonottaa tuntitolkulla ruokakassia jopa
kolmesataa metriä pitkässä jonossa?
Miten heitä voisi auttaa pääsemään
tästä tilanteesta pois?

N

äyttäisi siltä, että nämä jonot ovat
yhteiskunnassa sekä yksilöiden
elämässä tapahtuneiden tapahtumien pitkäaikaisen kehityksen tulosta, josta ei nopeilla toimilla voitaisi päästä eroon.
On syytä muistaa, että kun me tänä
päivänä teemme päätöksen oikaistaksemme talouttamme, saatamme sysätä liikkeelle jonkin pitkäaikaisen sosiaalisen kehityksen. Se voi tulevaisuudessa kärjistää
näkemystämme siitä, miksi näin tavaton
epäoikeudenmukaisuus on välttämätöntä
ja miksi me emme kykene siitä pääsemään
enää eroon.

Syntyhistoriaa
Leipäjonot syntyivät 1990-luvulla tehdyistä talouden oikaisu- ja tasapainotustoimista, joiden seurauksesta ihmisten sosiaalista turvaa leikattiin niin rajusti, että kehitys
kohti pysyviä leipäjonoja syntyi.
Koko Euroopan Unioni on tällä hetkellä
samankaltaisen tilanteen edessä kuin Suomi 1990-luvulla ja on suuri vaara, että päädytään seurauksiltaan samankaltaisiin talouden oikaisuratkaisuihin. Suuria kansan
osia voi joutua kohti syveneviä sosiaalisia
ongelmia. On kuitenkin syytä muistaa,
että Euroopan kriisimaissa riita velkojen ja
takausten maksajista on vasta alkamassa.
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Pääkaupunkiseudun
leipäjonojen asiakkaat
Soccan tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudun leipäjonojen asiakkaista noin 70
prosenttia oli yli 45-vuotiaita ja heistä yli
puolet naisia. Kaikista vastaajista noin 80
prosenttia oli työttömiä, lomautettuja tai
eläkkeläisiä (1/9). Nämä luvut viittaavat
siihen, että pitkäkestoinen ja vaikeasti hoidettava köyhyyteen johtava syrjäytymisen
kierre alkaa 45 ikävuoden jälkeen.
Vaara on erittäin suuri irtisanotuilla,
pitkäaikaissairailla ja päihdeongelmaisilla,
jotka asuvat yksin tai kun molemmat puolisot ovat samassa tilanteessa. Tätä kehitystä ei näyttäisi estävän edes hyvä koulutuspohja, sillä vastaajista melkein kolmanneksella oli opisto tai korkean tason koulutus.
Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu paljon työurien pidentämisestä. Eikö
juuri yli 46-vuotiaiden koulutettujen henkilöiden syrjäytymiskierre pitäisi katkaista
eri tahojen yhteistyöllä? On yhteiskunnallisesti kestämätöntä päästää heidät syrjäytymään näin nuorena.
Perustuslain mukaan, jokaisella joka ei
kykene hankkimaan ihmisarvon mukaista toimeentuloa itselleen, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon
(2/18). Pääkaupunkiseudun leipäjonoista tehty tutkimus kuitenkin osoittaa, että
tämä ei enää toteudu kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kohdalla.

Vuokra-asuntotilanne
Ongelman syntyyn on vaikuttamassa
myös pääkaupunkiseudun vuokra-asuntotilanne, joka on laskenut aivan minimiin
verrattuna halpojen vuokra-asuntojen tarpeeseen (3).
Alhaisella vuokra-asuntotuotannolla
on kaksi tärkeää vaikutusta. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kallistuvat sellaiselle tasolle, ettei vähävaraisilla ihmisil-

lä edes asumistuen kanssa riitä rahat kunnolliseen elämiseen (4). Lisäksi asuntolainan ottaminen suurella riskillä ei anna varaa äkillisissä rahapulatilanteissa selvitä veloistaan.
Asuntojen liiallinen kallistuminen, joka
on seurausta asuntojen tarjonnasta kysyntään nähden, saattaa alkaa vaikuttaa kotimaisen kysynnän heikentymiseen muilla
sektoreilla ja siten edistää työttömyyttä.
Tilannetta pahentaa lisääntyvä maahanmuutto, joka voimistaa asuntojen kysyntää
ja siten kasvattaa asuntojen hintapainetta
entisestään.
Mitään nopeaa keinoa tämän tilanteen kääntämiseen on vaikea löytää. Kalliista asunnoita hyötyvät eniten asuntojen
myynnin voitonjakoon osallistuvat. Eniten
niistä kärsivät nuoret pariskunnat, jotka
joutuvat ottamaan suhteettoman suuren
asuntolainan.

Toimeentulotuki
Viimesijainen vähimmäisturva eli toimeentulotuen myöntäminen on kunnan
vastuulla. Perustoimeentulotuen viivytyksettömällä käsittelyllä, yksilökohtaisella
tarveharkinnalla ja oikea-aikaisella sosiaalityöllä edistetään ihmisten selviytymistä
jokapäiväisessä elämässä, eikä ohjaa heitä
leipäjonoihin.
Näyttää kuitenkin siltä, ettei tämä
seikka poista leipäjonoja, vaan ihmiset hakevat yhä kiihkeämmin ilmaista ruokaa
pitkistä jonoista huolimatta. Leipäjonotutkimukseen vastanneista sai toimeentulotukea 55 prosenttia ja asumistukea 68 prosenttia sekä työmarkkinatukea tai työttömyysturvan peruspäivärahaa 45 prosenttia
ja kansaneläkettä 27 prosenttia.
Nämä etuudet muodostivat siis suurimman osan vastaajien tulonsiirroista. Tilannetta pahentaa se, että noin 20 prosentille vastaajista ei jäänyt lainkaan rahaa pakollisten menojen jälkeen (1/15). Näyttää
siltä, että perusturvan varassa elävän ihmi-

Heikki Backman

sen tulot riittävät juuri ja juuri silloin, kun
tilanne on vakiintunut ja vakaa. Mutta heti
kun tähän tilanteeseen tulee jokin yllättävä meno, niin syntyy ongelmia ja leipäjono
alkaa olla ainoa vaihtoehto.
Yli 46-vuotiaat leipäjonojen asiakkaat
käyttävät eniten päihde-, terveyskeskus-,
työvoima- ja sosiaalipalveluista. Tärkeää
onkin huomata, että jos heidät voitaisiin
työllistää palkkatuella esimerkiksi kunnan
tai kolmannen sektorin palvelukseen, heidän tarve kaikkiin näihin sosiaalisiin palveluihin vähenisi olennaisesti.
Työllistäminen vähentää sosiaalisten
palveluiden tarvetta ja sitä kautta näiden
yksikköjen kuormittumista. Lisäksi työllistyminen palkkatuella mahdollistaa työkokemuksen karttumisen, henkisten voimien
palautumisen ja antaa valmiuksia pärjätä
omillaan. He voisivat auttaa kuntien ruuhkahuippujen purkamisessa ja suorittaa sellaisia tehtäviä, missä heidän osaamisensa
kehittyy jonkin pysyvän työn tekemiseen.
Eikö juuri tämä ole kaikkein kannatettavinta työurien pidentämistä?
Leipäjonojen asiakkaista opisto- tai
korkeakoulututkinto oli noin 30 prosentilla vastaajista. Tuntuu käsittämättömältä, ettei heidän osaamistaan voida mitenkään hyödyntää. Tämä herättää ajatuksia
suurten irtisanomisten mielekkyydestä.
Meidän pitäisi tehdä enemmän niiden vähentämiseksi, sillä hinta nousee korkeaksi yhteiskunnalle ja tietenkin irtisanotuille itselleen.
Näyttäisi siltä, että suomalainen työkulttuuri on kehittynyt raivaajasukupolvien kovasta työstä, joka on heijastunut
myös teollisuustyöhön. Meidän pitää keventää asenteitamme ikääntyneihin ja vajaakuntoisiin työntekijöihin. Mielestäni julkisen ja yksityisen sektorin tulisi työllistää
ikääntyviä ja vajaakuntoisia heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan ja kyvyistään lähtien.

Eläkeläiset leipäjonossa
Pääkaupunkiseudulla asuvia eläkeläisiä
vastaajista oli noin 35 prosenttia, kun taas
koko maassa heidän osuutensa oli 42 prosenttia. Nämä luvut kertovat koruttomasti
pelkän kananeläkkeen varassa elävien ihmisten nykypäivän arjesta. Lisäksi niin sanottu taitettu indeksi leikkaa työeläkkeiden ostokykyä hyvin tehokkaasti.
Työeläkeindeksiä laskettaessa käytetään taitettua indeksiä, jossa palkkojen
muutoksen osuus on 20 % ja hintojen 80 %.
Indeksi leikkaa eläkettä niin, että henkilö,
joka saa 60 prosenttia eläkkeen perustana olevasta palkasta, saakin eläkkeellä oloaikansa loppupuolella enää 40 prosenttia
vastaavasta työstä maksettavasta palkasta (5). Heidän tulonsa siis vähenevät merkittävästi ja odottamattomien lisämenojen
kohdatessa hekin joutuvat turvautumaan
ruokajonoon talouden jatkeena. Tämä koskee erityisesti pienipalkkaisessa työssä olleita, yksinäisiä eläkeläisiä, sekä heitä, jotka
ovat sairastuneet ennen kuin ovat ehtineet
työelämään lainkaan.
Eläketurvaa halutaan muutenkin leikata eläkeikää nostamalla. Jos eläkeikää sellaisenaan nostetaan kahdella vuodella, silloin täyden työeläkkeen saisi vasta 67-vuotiaana. Ottaen huomioon, että työeläkkeen
saajat ovat usein tehneet koko ikänsä työtä, niin tuntuu raskaalta, että heidän pitää
täyden eläketurvan saadakseen tehdä kaksi ylimääräistä vuotta lisää työtä. Varsinkin raskasta ruumiillista työtä tehneet ovat
varsin raihnaisia ja monin tavoin vammautuneita työssään riippumatta yleisestä eliniän kasvusta.

Sosiaalisuus leipäjonossa
Sosiaalisesti tärkeänä leipäjonoja piti noin
60 prosenttia asiakkaista. He pitivät tärkeänä muiden ihmisten tapaamista ja sosiaalista keskustelua keskenään. He jonottivat mielellään ruokaa, jos jonossa oli paljon

ihmisiä, joiden kanssa voi jutella pitkiäkin
aikoja. Mielestäni tämä kertoo eräänlaisesta syrjäytymisestä, joka on seurausta köyhyydestä. Ihmisen pitäisi löytää oma porukkansa johon kuulua, mutta monelle se
kuitenkin tuntuu olevan ylivoimainen tehtävä.
Työttömien yhdistykset ovat pienimuotoisia yhteisöjä, joihin jokaisen on
helppo tulla. Monet löytävät niistä hyviä
kavereita, koulutusta, vapaa-ajan toimintaa, halpaa ruokaa ja vähävaraisille tarkoitettuja elintarvikkeita. Omaan porukkaan
on mukava tulla, kun kaikki on samassa
tilanteessa työttömyytensä kanssa. Näistä
yhdistyksistä löytää myös tietoa työllistymismahdollisuuksista ja muuta käytännön
ohjetta. Työttömien yhdistykset on tarkoitettu nimenomaan työttömille ja jäsen
maksu on muutaman euron luokkaa vuodessa.

Lopuksi
Leipäjonot kertovat olemassa olollaan koventuneista asenteista yhteiskunnan vähävaraisia kohtaan. Näyttää siltä, etteivät
yhteiskuntamme turvaverkot kohtaa heitä
voidakseen ratkaista leipäjonoihin johtavat
ongelmat. Ihmiset itse eivät kykene ratkaisemaan niitä, vaan yhteiskunnan järjestelmien pitäisi rakentua niin, että ihmisten tilanteet normalisoituisi ja kenenkään pysyvä paikka yhteiskunnassa ei edellytä leipäjonon asiakkuutta.
Lähteet:
1) Socca: Kuka käy leipäjonossa?
2) HKS: Leipäjonossa
3 http://metro.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/helsingissa_ei_aloitettu_tana_
vuonna_yhtakaan_vuokrataloa/
4) http://www.taloussanomat.fi/asuminen/2012/05/04/postinumerot00100-00180-elavat-aivan-omaa-elamaa/201228740/310
5) http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/
kotimaa/2936001/indeksityoryhmaunohti-koyhat-elakelaiset
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Kolumni

Jari Lindström

Suomalaisen työn puolesta
Suomalainen työ on aina ollut
arvossaan. Viime vuosina on kuitenkin
ollut havaittavissa jonkinlaista
huojahtelua sen suhteen, miten
suomalaista työtä pitäisi puolustaa.
Jo vuosia on saatu lukea ja kuulla ytneuvotteluista ja niiden lopputuloksena
irtisanomisista. Massairtisanomiset
saavat paljon palstatilaa, mutta niiden
taustalle jää usein se, että yksittäisiä
irtisanomisia tapahtuu päivittäin.
Kansantaloudelle suuret irtisanomiset
tuovat toki miinusta ja siksi niistä
pidetään enemmän meteliäkin.
Tosin niidenkin kohdalla tuntuu siltä,
että uutisoinnista on tullut rutiinia
ja seuraavalla viikolla ei enää juuri
kukaan muista irtisanomisia- paitsi
irtisanomisten kohteeksi joutuneet.

O

len itse ollut mukana murroksessa. Paperiteollisuuden äkillinen rakennemuutos osui, lähes
700 muun ohella, kohdalleni alkuvuonna 2006. Äkillisiä rakennemuutoksia on sen jälkeen tullut lisää liukuhihnalta. Olenkin kyllästynyt tähän käsitteeseen
Äkillinen rakennemuutos, ÄRM. Pitäisi
puhua jatkuvasta rakennemuutoksesta.
Suomi elää vahvasti vientiteollisuuden
työpaikoista. Nyt olemme kuitenkin menossa kohti tai itse asiassa jo elämme jälkiteollista aikaa. Palvelut, varsinkin hoivapuolella, ovat kasvava ala. On kuitenkin
selvää, että ilman viennistä saatuja tuloja,
ei voida hyvinvointia ylläpitää nykyisellä
tasolla.
Työurista ja niiden pituudesta on taitettu peistä. On totta, että työuria pitää pystyä pidentämään. Onkin sitten aivan eri
keskustelu keinoista, jolla siihen päästään.
Olen itse vahvasti vapaaehtoisten, pehmeiden keinojen kannalla. Pelkkä kategorinen
eläkeikien nostaminen ei ole oikea tapa
nostaa työikiä. Jotta työuraa voisi pidentää,
ensin pitää olla työtä. Yksinkertaista. Mutta yksinkertaista ei ole saada työtä.
Kun istuva hallitus lanseerasi nuorten
yhteiskuntatakuun, olin kannattamassa
sitä. Vaikka olen opposition edustaja, niin
hyviä ajatuksia kannattaa tukea. Nyt onkin
syytä ryhtyä keräämään kokemuksia siitä,
miten tämä nuorten kannalta äärimmäisen
tärkeä takuu oikeasti toimii tai pannaan
täytäntöön. Paljon on jo epäilyksiä siitä,
että hallituksen päätökset mm. ammatillisen opiskelun aloituspaikkojen leikkausten
osalta riskeeraisivat yhteiskuntatakuun toteutumisen.
Olen jo pitkään peräänkuuluttanut sitä,
että samaan aikaan kun hallitus, ihan oikein, keskittyy nuoriin, niin se ei saa unohtaa ikääntyneitä työntekijöitä. Olen puhunut erityisesti yli 50-vuotiaiden, kapean
sektorin osaajien puolesta. Vaikka julkisuudessa kuinka kovasti vannotaan kokemuksen ja osaamisen nimeen, niin liian usein
ikärasismi nostaa päätään. Kun olet yli viisikymppinen, et kelpaa enää työmarkkinoille. Tähän meillä ei ole varaa!

Julkisuudessa on ollut kiivastakin vääntöä siitä, miten suomalaisen työn ja työurien käy. Asia on sen verran merkittävä, että
siihen tarvitaan osallistumaan kaikkia;
työmarkkinaosapuolia, hallitusta ja koko
yhteiskuntaa. Suomi tarvitsee yhteiskuntasopimusta. On kyettävä sopimaan niistä tienviitoista, jolla viemme tämä yhteisen paatin turvallisesti yli vaikeiden aikojen, yhdessä.
Työttömyys ei ole kuin äärimmäisen
harvoin työttömäksi jäävän ”oma vika”.
Suurin osa suomalaisista on tunnollista porukkaa ja hoitaa tehtävänsä kunnialla. Ei
ole siis mitään syytä syyllistää työttömiä
laiskuudesta tai joutilaisuudesta. Jos jotakuta ei työ kiinnosta, on meillä jo olemassa karenssijärjestelmä. Työn vastaanottaminen on tehtävä houkuttelevaksi. En silti
lähtisi pakottamisen tielle.
Palkka-alesta ovat jotkut tahot esittäneet osaratkaisua suomalaiseen työelämään. En itse moista kannata. On toki eri
asia, jos vaikkapa yksityisellä yrityksellä
on mahdollisuus sopia, siis sopia, yhdessä
työntekijöiden kanssa joustoista, väliaikaisesti, niin että pahimman yli päästäisiin.
Lomauttaminenhan on palkanalennusta
ja yhdessä erikseen yt-menettelyn kautta
sovittava tapa toimia. Kannatankin sellaista paikallista sopimista, jossa aidosti yhdessä etsitään rakentavia tapoja toimia ja
sovitaan yhteisesti menettelytavoista. Jos
näin toimien pelastetaan työpaikat ja yritys, niin näen sen pelkästään viisaaksi tavaksi toimia.
Mielestäni tarvitsemme joustavia tapoja toimia, mutta tätä ei pidä ymmärtää niin,
että vain toinen osapuoli joustaa. Suomi on
ollut sopimusyhteiskunta ja se on vahvuutemme. Sopimalla asioista, lähdetään siitä,
että sopimuksia kunnioitetaan ja niistä pidetään kiinni. Kun luottamuksen menettää, on sen takaisin saaminen äärimmäisen
vaikeaa. Näin aikoina tuo luottamus tuntuu olevan kateissa ja syytä pitää etsiä kaikista osapuolista... Riitaan kun tarvitaan
yleensä kaksi osapuolta. Suuri tavoite olisikin saada ymmärrys siitä, että me olemme
kaikki samassa veneessä. Sen veneen nimi
on Suomi.

Jari Lindström
kansanedustaja/ps
työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen
ja valiokuntavastaava
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EU:n elintarvikekatsaus
EU-elintarvikkeita alettiin jakaa yhteisön
vähävaraisille EU-tasoisesti vuonna 1987.
Suomessa EU-elintarvikkeita on jaettu
vuodesta 1996 lähtien ja TVY ry oli jo
tuolloin mukana. Järjestömme jakoi
EU-elintarvikkeita jäsenyhdistystemme
kautta työttömille ja vähävaraisille
ihmisille. Tarvetta oli todella paljon,
sillä Suomessa oli tuolloin valtaisa
työttömyys.
Nykyisin EU-elintarvikeapu on
osa yhteistä maatalouspolitiikkaa
eli maatalouden varastoista
poistetaan ylijäämätuotteita. EU
tasaa tuotteiden markkinoille tuloa
ylijäämävarastoinnilla. Tämä merkitsee
sitä, että tuotteiden hinnan laskiessa
tietyn rajan alapuolelle, EU ostaa
tuotteita ylijäämävarastoihinsa. Edessä
olevassa muutoksessa juuri tämä
mekanismi muuttuu. Emme kuitenkaan
vielä tiedä, kuinka tilanne vaikuttaa
Suomen osuuteen.

S

uomessa EU-elintarvikkeita jakoi
viime vuonna 27 keskusjärjestöä.
Näitä elintarvikkeita jaettiin Suomessa kokonaisuudessaan 1,3 miljoonaa kiloa, mikä oli enää vain noin kolmannes edellisvuosien tasosta.
Tuosta kokonaismäärästä TVY ry sai
407 525,4 kiloa elintarvikkeita jaettavaksi jäsenyhdistyksilleen, mikä on alle puolet edellisen vuoden elintarvikkeiden määrästä. Tilannetta kuitenkin helpotti noin 75
000 kilon EU-elintarvikkeiden lisäerä, joka
suurelta osin jaettiin tämän vuoden puolella.
Vuonna 2012 TVY ry:n jäsenyhdistyksistä noin 75 jakoi EU-elintarvikkeita.
Muutamat yhdistykset jakoivat aikaisempia varastojaan tyhjäksi, eivätkä uusia elintarvikkeita enää halunneet. Keskusjärjestöihin EU-elintarvikkeita voitiin saada viime vuonna vain yhden jaon yhteydessä,
kun viime vuonna niitä saatiin kahdella
erillisellä jaolla.

Lähteet:
Maaseutuviraston antamat tiedot
http://ec.europa.eu/finland/news/
press/101/061220a_fi.htm

Heikki Backman

Tämä vaikutti tietenkin jaettavien elintarvikkeiden määrään laskevasti, koska jäsenyhdistyksistämme kaikilla ei ole käytettävissä niin suuria tiloja, että ne mahdollistaisivat kertasuorituksena tulevia elintarvikkeita vuoden tarvetta vastaava määrä. Tämä johtaa siihen, juuri vähävaraiset
edunsaajat jäävät jakokauden lopulla usein
ilman kipeästi kaipaamiaan elintarvikkeita.
Viime vuoden EU-elintarvikejako oli
siinä mielessä tiukka, ettei elintarvikkeiden
peruutuksia tai siirtoja yhdistyksiltä toisille
tullut kovinkaan paljon. Kaikki yhdistykset pitivät tiukasti kiinni omista elintarvikkeistaan. Tilannetta heikensi myös pakkausten heikko laatu aiheuttaen rikkoutumisia jonkin verran. Sekin osaltaan vähensi
jaettavien elintarvikkeiden määrää.
Kuluvana vuonna EU-elintarvikkeita
jaetaan keskusjärjestöille jälleen vain yhden jaon yhteydessä. Jäsenyhdistyksemme hakivat tänä vuonna hieman enemmän elintarvikkeita. Jos kaikki hakemamme elintarvikkeet saadaan, niin jaettavien
elintarvikkeiden määrä pysyy suurin piirtein samana kuin viime vuonna mukaan
lukien viime vuonna jaetut ylimääräiset
elintarvikkeet.
Elintarvikkeet pyritään jakamaan jäsenyhdistyksillemme touko–kesäkuun aikana, mutta näin suuren erän jakamisessa pitää varautua viivästyksiin. Pääsääntöisesti jako suoritetaan pohjoisesta etelään
päin, mutta poikkeuksistakin voitaneen
sopia osapuolten kesken. Jakelun ajankohta riippuu kuitenkin siitä, kuinka nopeassa
aikataulussa hallinnolliset tehtävät saadaan
hoidettua.
EU-elintarvikkeita jaetaan nykymuodossaan enää vain vuoden 2013. Tilanne
muuttuu sen jälkeen aivan olennaisesti.
On myös mahdollista, että EU-elintarvikkeiden jakoon tulee välivuosi, jos Euroopan
Unionin tasoiset päätökset viivästyvät.
Meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä,
millaiseksi tilanne muuttuu uudessa systeemissä, mutta tilanteen selkiinnyttyä
tiedotamme asiasta kaikille jäsenjärjestöillemme.
Jos EU-elintarvikkeita ei jostain syystä
voitaisi jakaa vuonna 2014 tai sen jälkeen,
niin on tärkeää, että heille kompensoidaan
muilla tukimuodoilla pois jäävät EU-elintarvikkeet.
Onnettominta olisi, jos he jäisivät ilman, eikä heitä voitaisi auttaa mitenkään.
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Imatran Työnhakijat ry

Imatran Työnhakijat ry
Vuosi 1991
Imatran seurakunnan yhteiskuntatyön pastori Ossi Ojanen kutsui koolle kolmipäiväiselle leirille Päivärantaan (2.–4.12.1991)
joukon aktiivisia työttömiä suunnittelemaan toimintaa työttömille. Kokoontumisia jatkettiin myöhemmin Imatran teatterin kahvioissa. Tämä toimi alkusysäyksenä
yhdistyksen perustamiselle v. 1992.

Vuosi 1992
Heidän toimestaan vuoden 1992 aikana
järjestettiin työttömille sellaisia tapahtumia kuten tanssit, teatteriesitys tarjoushintaan, pilkkikisat, alueen kansanedustajien tapaaminen ja liikuntatapahtumia.
Perustava kokous pidettiin 30.11.1992
Imatran Teatterin kahviossa. Kahdenkymmenen henkilön voimin päätettiin perustaa Imatran Työttömät ry. Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana Eero Limpi.
Lähtöä toimintaan helpotti se, että
kaupunki oli antanut keskusasemalta
26.10.1992 käyttöön vuokratun kokoontumistilan lokakuun lopulla 1992. Samoin oli
Imatran työnväenyhdistykseltä saatu tuhannen markan avustus.

Vuosi 1993
Vuoden 1993 aikana alkoi toiminta saada
vakiintuneita muotoja. Toimitila oli avoinna aluksi tiistai- ja torstaipäivinä. Elokuussa kaupunki palkkasi yhden työntekijän
päivystäjäksi toimitilalle, jolloin toimitila
voitiin pitää auki klo 9–16 arkisin. Lokakuussa saatiin toinenkin työllistetty tilalle.
Omana toimintana järjestettiin kivenhiontakursseja, Elämänperusasiat-kurssi, ideakurssi sekä teatterimatka, myyjäiset, puutarhaneuvontaa, vierailu Tampereen työttömien luona, kesäpäivänvietto
Ruokolahden seurakunnan Kauniskallion
leirikeskuksessa ja ensimmäinen syysretki Lappiin.
Tärkein ponnistus oli osallistuminen
valtakunnalliseen Murros-Torstai-tapahtumaan 4.11.1993. Imatralta lähdettiin kahdella bussilla noin 100 henkilön voimin.
Vuoden lopuksi vietettiin Pikku Joulua
Ruokolahden Työttömien kanssa Rasilan
seurakuntakodissa. Lisäksi on mainittava, että Ruokolahdella alkoi 2.3.1993 omana työttömien toimintana ns. kirpputori-
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mökillä. Syyskuussa heidän toiminta siirtyi
Ruokolahden seurakuntakodille. Toimipiste avoinna joka arkipäivä.
Yhteistyössä TSL:n Imatran opintojärjestön kanssa käynnistettiin Työn Suomi
-ohjelman mukaista toimintaa. Projekti sai
nimekseen Työn Vuoksi.

Vuosi 1994
Tämä vuosi oli toiminnan kehityksen kannalta tärkeää. Helmi–toukokuussa aloitettiin talkoovoimin ruokailutoiminta kokeiluna tiistaista torstaihin. Kohtalaisen menestyksen saanut ruokailutoiminta jatkoi
elokuun lopusta tukityöllistetyn emännän
ja yhden apulaisen sekä monien talkoolaisten avustamana Imatran seurakuntakeskuksessa joka arkipäivä.
Järjestettiin myös henkiseen hyvinvointiin liittyen kursseja sekä opinto- ja
toimintaryhmiä.
Tuloksena oli teatterimatkoja, ruskamatka, ulkoilupäiviä, kivenhiontakerhoja, pilkki- ja pintaongintakisoja, Työttömien kirkkopyhät ( toteutus ”Ossin opetuslapset”), Ossi Ojasen vetämät logoterapia
ja miehille suunnatut keskusteluryhmät,
opintokerho ja luentotilaisuuksia sekä osallistuttiin Ihmisoikeuspäiville.
Yhdistyksen vuosikokouksessa 3.3.
1994 valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Markku Viskari. Hän esitteli yhdessä
TSL:n opintojärjestön kanssa 1993 perustettua Työn Vuoksi -projektia, jonka tarkoituksena oli ennen kaikkea parantaa ja
ylläpitää työttömien mahdollisuuksia työmarkkinoille palaamiseen.
Vuoden 1994 lopulla alkoi keskustelu yhdistyksen logon uudistamisesta.
Suunnittelun tuloksena hyväksyttiin uuden logon malli toimikunnan kokouksessa
7.4.1995 ja otettiin heti käyttöön sekä saatiin se myös digitaaliseksi tiedostoksi.

Vuosi 1995
Vuodesta 1995 muodostui vakiintumisen
vuosi. Ruokailutoiminta vakiintui suosituksi työttömien kohtaamis- ja tiedotustilaisuudeksi. Kävijämäärä oli 100–120 henkeä ruokailukertaa kohden. Lisäksi järjestettiin eri teemoja käsitteleviä kursseja ja
luentotilaisuuksia. Merkittäväksi muodostui KKI-ryhmän alkamana kaksi kertaa viikossa tapahtuva liikuntatunti urheilutalol-

la. Kävijämäärä oli noin 25 henkilöä viikossa.
Jonkin verran oli erilaisia virkistysretkiä eri kohteisiin, myös suunnattuina lapsiperheille ja nuorille. Kaakkois–Suomen alueen yhdistysten yhteistyö alkoi. Osallistuttiin TVY ry:n vuosikokoukseen ja Turussa
pidetyille Työttömien Messuille.
Toimitilan muutto toiseen kerrokseen.
Syksyllä järjestettiin Imatralla Yli yön
yhdessä -tapahtuma 23.–24.9., johon yhdistyksemme osallistui joukkueella (kierrettiin vuoksenlenkkiä 25 h viesti ja liikuntatapahtuma).

Vuosi 1996
Vuosi kulki tuttujen toimintojen mukaan.
Ruokailutoiminta jatkuu entisellään. Helmikuussa aterian hintaa korotettiin 8
mk:sta 10 mk:aan.
Uutena asiana oli EU:n ruoka-avun
aloittaminen. Saadut elintarvikkeet käytettiin aterioiden valmistukseen.
Muuten jatkettiin yhdistyksen piirissä kurssien järjestämistä ja luentoja asiakkaiden toivomista asioista. Vapaa-ajan toiminnoista tärkeimpiä olivat erilaiset retket sekä KKI-ryhmän liikuntatapahtumat.
Osallistuttiin TVY ry:n vuosikokoukseen
ja Kaakkois-Suomen yhdistysten kokouksiin.
Yhdistyksen nimi – Imatran Työttömät ry – aiheutti keskustelua. Toimikunta käsitteli asiaa ja päätyi ehdottamaan yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle nimen
muuttamiseksi muotoon Imatran Työnhakijat ry.

Vuosi 1997
Yhdistyksen vuosikokous 7.3.1997 päätti
nimen muuttamisesta esitettyyn muotoon.
Yhdistyksen viidennen toimintavuoden alussa voidaan todeta, että toiminta alkoi näkyä arvostuksena ja yhteistyötahojen
lisääntyvänä kanssakäymisenä. Kurssitoiminta lähti hyvin liikkeelle, mm. kivikerho, ”Ossin opetuslapset”, valoa jääkaapissa, ”kunnossa kaiken ikää” -liikuntaryhmä.
Ruokailussa kävijöiden määrä oli 130 henkilöä päivässä. Ruokolahden vapaaehtoinen
toiminta Ranta-Ulpukan tiloissa jatkui hyvänä.
Ruokolahden toimipisteen keittiöön
saatiin lahjoituksena ja kunnan asenta-

mana tiskipöytä, joten ruokailutoimintaa
oli helpompi järjestää. Yhdistyksen uutta nimeä – Imatran Työnhakijat ry – voitiin käyttää muutoin, mutta virallisissa yhteyksissä vasta yhdistysrekisterin päätöksen jälkeen. Elokuun alussa alkoi Imatralla
vaihtoehtoisen tekemisen projekti. Siinä oli
TSL:n opintojärjestön ja Työn Vuoksi -projektin kautta mukana Imatran kaupunki,
Ruokolahden kunta sekä molempien paikkakuntien seurakunnat. Yhdistyksen panos yhteistyökumppanina oli myös merkittävä.
Työn Vuoksi -projektin ja työvoimatoimiston järjestämän kurssin ehdotuksesta
selvitettiin toiminnan laajentamista Rautjärvelle. Kunta ja seurakunta antoivat tukensa hankkeelle. Ruokailussa oli tarve antaa käydä ruokailemassa myös muitakin
vähävaraisia henkilöitä.
Yhdistysrekisteri vahvisti Imatran
Työnhakijat ry:n nimenmuutoksen 11.11.
1997.

Vuosi 1998
Varsinkin viidennen toimintavuoden jälkeen yhdistys teki paljon työtä toimintansa vakiinnuttamiseksi. Vuoden aikana yhteistyö Vetorin kanssa haki tapansa ja Työn
Vuoksi -projektin avulla saatiin monet asiat
järjestykseen. Ulospäin suuntautunut tiedotus pyrittiin hoitamaan niin, että ihmisille tuli selväksi, miten Imatran Työnhakijat, Työn Vuoksi ja Vetori toimivat kaikki
omalla sarallaan yhteistyön hyväksi.
Yhdistys toteutti koulutustilaisuuden
Saimaan lomahovissa toimikunnan jäsenille ja työllistetyille. Opintokerho ”Ossin
opetuslapset” toteutti Imatran seurakunnan kanssa kaksi työttömien kirkkopyhää
Imatrankosken kirkossa sekä kuvaelman
lasten kauneimmat joululaulut tapahtumaan.
Yhdistyksen piirissä oli myös erilaisia liikuntapäiviä ulkoilun ja pilkkikisojen merkeissä. Ruokolahden työttömien

piirissä toiminta kasvoi niin paljon, että
he järjestäytyivät omaksi yhdistykseksi
1.1.1999.

Vuosi 1999
Vuoden merkittävämmäksi tehtäväksi tuli
aloitetut yhteistyöhankkeet Imatran kaupungin, Ruokolahden ja Rautjärven kuntien kanssa. Tämä liittyi seutukunnalliseen kumppanuushankkeeseen ja siihen,
että nähtiin toimintojen saaminen vakiintuneempaan muotoonsa. Yhdistys jatkoi
kuitenkin yhteistyötä eri tahojen kanssa ja
edisti työttömien aktiivisen osallistumisen
mahdollisuuksia ulkoiluun ja henkisiin harrastuksiin. Tärkeätä oli myös alueellinen
yhteistyö muiden työttömien yhdistysten
kanssa.
Yhdistyksellä oli edustusta myös Nälkäpäivätilaisuuksissa, TVY:n vuosikokouksessa ja eläkeseminaarissa, JOP-seminaarissa (jaksan/osaan/pärjään) sekä alueellisissa kokouksissa.

ta-avustuksena 20 000 mk. Myöskin jotkin ammattiliittojen osastot antoivat avustuksia moniin tarkoituksiin. Vaikka vuosi päättyi taloudellisesti tappiolliseksi, oli
vuodessa silti positiivisia seikkoja runsaasti ja vuotta voidaan pitää yhdistyksen kannalta myönteisenä.

Vuosi 2001
Edellisen vuoden tapaan myös tämä vuosi
oli yhdistykselle taloudellisesti raskas monista muutoksista johtuen. Ruokalan kulujen hallinta oli kävijämäärän vaihtelun
osalta hankalaa. Vuoden lopulla jouduttiin
hankkimaan Rautjärven toimipisteelle ruokalatoimintaa varten kalusteita ym. tarvikkeita 5 830 markan edestä.
Talouden ajantasaisempaa seurantaa
varten päätettiin, että yhdistyksen kirjanpitoa varten hankittiin kirjanpito-ohjelma.
Loppuvuodesta tehtiin valmistelut markkakauden päätymiseen ja euro-kauteen
siirtymisen vaatimista toimenpiteistä.

Vuosi 2000

Vuosi 2002

Vuosituhannen vaihde toi yhdistyksen toimintaan selvästi muuttuneen toimintaympäristön. Tärkein niistä oli Työn Vuoksi
-projektin muuttuminen yhdistysmuotoiseksi. Työn Vuoksi ry:n jäseninä on alusta asti ollut Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven kunnat. Tämä seikka on tuonut yhdistykselle hyviä toimintamahdollisuuksia.
Omassa toiminnassa tärkeimpänä
muutoksena oli toukokuussa ruokailutoiminnan laajentaminen Imatran seurakunnan Vuoksenniskan Postillaan. Alun vaikeuksien yli päästiin Mansikkalan ruokalan
tukemana. Rautjärven toiminta alkoi myös
selvästi vakiintua; ruokailu sielläkin sai hyvän vastaanotton. Kulujen kallistuminen
pakotti aterian hinnan korottamista sekä
avustuksen anomista tappioihin.
Marraskuussa hinta nostettiin 12 mk
aterialta. Imatran seurakunta myönsi ker-

Yhdistyksen kymmenes toimintavuosi alkoi Suomen siirtyessä euro-kauteen. Tammi-helmikuussa onnistuttiin sekä eurojen
että markkojen yhtäaikaisessa käytössä ilman suurempia ongelmia. Ehkäpä se auttoi myös menojen arvioinnissa niin paljon,
että talous saatiin tasapainottumaan.
Vuoden aikana yhdistyksestä kerättiin tietoja lehtiartikkeleiden, kuvien ym.
materiaalien kanssa. Näistä koottiin 10-v.
juhlien toimintapäiväksi ”seinäke”, joka oli
nähtävillä toimintapäivänä. Päivää vietettiin 4.12.2012 ITY-talolla, Mansikkalassa
klo 10:00 alkaen.
Tervehdyksensä toivat mm. Imatran
seurakunta, työvoimahallinto, Imatran
kaupunki, Rautjärven kunta ja vapaan sanan merkeissä monet muutkin.
Tauolla klo 11:30–12:30 syötiin juhlarokkaa ja kahviteltiin. Iltapäivällä klo 13:00
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kansanedustajaehdokkaat käyttivät puheenvuorot työttömyydestä ja sanan hoidosta. Alustuksen jälkeen noin tunnin ajan
kyseltiin ja keskusteltiin aiheesta. Tapahtuma oli onnistunut. Siitä on saatu kiitosta
yleisöltä ja muiltakin ihmisiltä.

Vuosi 2003
Vuoden 2003 tärkeimmiksi asioiksi muodostui työllistäminen yhdistyksen toimipaikkoihin (noin 20 henkilöä) Työn Vuoksi
ry:n kautta.
Uudet hygieniavaatimukset aiheuttivat
koulutustarvetta hygieniapassien saamiseksi ruokalan työntekijöille eli kaksi kurssia opintokerhoina. 22 henkilöä sai passin.
Vuodesta 1996 jaetun EU-ruokapakettien kysyntä osoittautui yllättävän suureksi, jaettava ruoka-apu ei riittänyt kaikille
hakijoille. Osaltaan tähän vaikutti jakelun
puuttuminen vuonna 2002.
Avustimme myös aikuiskoulutuskeskusta oppilashankintatilaisuuksien järjestämisessä Imatralla, Ruokolahdella ja Rautjärvellä.
Merkittävänä oli myös Mikkelin hiippakunnan Työttömyystyön neuvottelupäivien aloittaminen sekä kuuluminen järjestelyiden toteutusryhmään.

Vuosi 2004
Yhdistys jatkoi toimintaansa edellisten
vuosien tapaan. Erityispiirteenä oli aktiivisuus hygieniakoulutuksessa. Kursseja järjestettiin Imatralla 4, Simpeleellä 1 sekä
yksi maahanmuuttajille. Passin sai 82 henkilöä.
EU-ruoka-apua jaettiin myös Rautjärven toimipisteessä Simpeleellä. Vapaa-ajan
toiminnan yhtenä erityisenä toimintana oli
Varpasaaressa maahanmuuttajien ja työttömien yhteinen tapahtuma, johon osallistui 40 henkilöä.
Imatran seurakunta toteutti Virsimaratonin, jossa toimittiin talkooapuna muonituksen järjestämisessä.

Vuodet 2005 ja 2006
Toiminta oli vakiintuneessa mallissa: ruokailut, EU:n ruoka-avun jakaminen sekä
hygieniapassikoulutus (48 passia). Toteutimme myös hygieniapassikoulutuksen
Lappeenrannassa (v. 2006). Työllistettyjä
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oli 20–22 henkilöä, joille osalle oltiin myös
työnantajana kesä–lokakuun aikana. Erilaiset virkistys- ja liikuntatapahtumat keräsivät runsaasti osallistujia.

Vuosi 2007
Vuoden aikana jouduttiin toiminnan suvantovaiheeseen. Koska ruokalatoimintaan
ei saatu emäntiä, päädyttiin Niskan ruokailun lopettamiseen keväällä 2007 (toiminut
vuodesta 2000). Näin voitiin jatkaa Niskan
ruokalan emännän työsuhdetta Mansikkalassa.
Hygieniapassikoulutus jäi yhteen kurssiin Imatralla ja yhteen Simpeleellä (yht. 12
passia). TVY ry:n toimesta järjestettiin työturvallisuuspassikoulutus, jonka suoritti 13
henkilöä.
EU:n ruoka-avun jaossa huomattiin
erityisesti lapsiperheiden ja opiskelijoiden
avuntarpeen kasvu.
Pidimme myös yhdessä seurakunnan
kanssa vaalipaneelin Olavinkulmassa alueemme kansanedustajaehdokkaille.

Vuosi 2008
Toiminta Imatralla jatkui entisellään. Rautjärven toimipisteessä kiinteistön tiloja joutui uuteen käyttöön. Järjestelyssä Imatran
Työnhakijat luopui huhtikuussa ruokalastaan.
Työllistettyjä oli vuoden aikana 20
henkilöä: kuntouttavassa työtoiminnassa
4 henkilöä sekä yksi työelämävalmennuksessa.
Hygieniapassikoulutuksessa oli 30
henkilöä. EU:n ruoka-apujakelua jatkettiin entiseen malliin. Vapaa-ajan toiminnat
ovat jatkuneet liikunnan ja erilaisten retkien merkeissä. Uutena virkistystapäivät
Lappeenrannan Työttömien kanssa.

Vuosi 2009
Talouden merkit ja rakennemuutoksen voimakkuus näkyi myös Imatran seutukunnalla. Ruokalan käyttöön on poimittu punaherukkaa 300 litraa edellisten vuosien tapaan. Lisäksi on saatu lahjoituksena
mustikkaa, puolukkaa, mustaherukkaa ja
vadelmia.
TVY ry:n Kaakkois-Suomen yhdistysten virkistyspäivä oli Päivärannassa. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Pek-

ka Hatinen kertoi työttömyyden vaikutuksista perheen hyvinvointiin ja yhteiskunnallisen työn pastori Sanna Timosen
aiheena oli luonnon apua antava voima
työttömyyteen.
Muu yhteistyö seurakunnan kanssa sujui entiseen malliin syysretkineen sekä ulkoilu- ja liikuntatapahtumat olivat edelleen
suosiossa.

Vuosi 2010
Taantuman vaikutus yhdistyksen toimintaan alkoi näkyä selvästi vuoden aikana. Työttömien ruokailu joutui siirtymään
Imatran seurakuntakeskuksesta 2.8.2010
Vuoksenniskan Postillaan. Ruokailuun kerättiin talkoilla punaherukoita 250 litraa.
Alueellinen yhteistyö Kaakkois-Suomen
muiden työttömien yhdistysten kanssa jatkui yhteisiin kokouksiin ym. tilaisuuksiin
osallistumalla.
Muuhun seurakunnan kanssa tehtävään toimintaan osallistuttiin aktiivisesti mm. lipaskerääjinä yhteisvastuukeräyksessä. Ulkoilu- ja vapaa-ajan toiminta jatkui
entisellään.

Vuosi 2011
Toimintaa hankaloitti erityisesti ruokalan
päivittäisen kävijämäärän lasku noin 65
henkilöstä noin 35 henkilöön. Tällöin ateriakohtainen tuotto ja kulut olivat niin lähellä toisiaan, että tarvittavaa toimintavarmuutta ei saavutettu. Yhdistys joutui tekemään ruokalatoiminnan keskeyttämispäätöksen 29.4.2011.
Ponnisteluista huolimatta ruokalatoiminnalle ei saatu paikkaa eikä tukea. Yhdistyksessä olevat palkkatukihenkilöt ja
kuntouttavassa työtoiminnassa sekä työkokeilu- ja työelämävalmennuksessa olevien henkilömäärä laski noin 20:stä alle viiteen henkilöön.
Positiivisena asiana voidaan pitää yhdistyksen yhdessä Imatran seurakunnan
kanssa järjestämiä kaksipäiväisiä Mikkelin
hiippakunnan alueen Työttömyystyönpäiviä. Imatralla pidetyillä päivillä oli 28 henkilöä, jotka edustivat 17 yhteisöä. Monisivuinen muistio on hyvänä esimerkkinä.
Muu yhteistoiminta sujuu hyvin. Ulkoilu- ja vapaa-ajan toiminta jatkuu entisellä ohjelmalla.

Köyhyysvajetta
poistamaan!
Vuosi 2012
Vuoden 2012 alussa saatiin viesti Jaakko
Matteron kuolemasta. Hän on ollut koko
yhdistyksen alusta asti uuttera talkootyöntekijä yhdistyksen hyväksi. Hän oli myös
yksi niistä henkilöistä, jotka joulun alla
1990 olivat Päivärannassa ideoimassa työttömien toimintaa. Hän toimi monien vuosien ajan työttömien liikuntaryhmien vetäjänä, ja hänen panoksensa on ollut yhdistykselle korvaamaton.
Tämä vuosi oli yhdistyksen 20. toimintavuosi. Eduskuntavaalien jälkeinen vuosi
toi monia muutoksia yhdistyksen toimintamahdollisuuksiin. Niinpä alkuvuosi kuluikin uuden hallituksen syntyä ja sen päätöksiä odoteltaessa.
Ruokailutoiminnan loppumisen vuoksi
talouden tulos jäi hyvin tappiolliseksi. Tärkeimmäksi tavoitteeksi tulikin talouden tasapainottaminen.
Alkuvuoden hiljaiselo päättyi 3.5. Päivärannassa Lappeenrannan yhdistyksen
kanssa pidettyyn yhteiseen ulkoilupäivään.
Mukana oli 18 henkilöä. Seurakunnan
kanssa järjestettiin pitkästä aikaa lapsiperheiden kesäretki Punkaharjun kesämaahan
11.7. viidenkymmenen osallistujan voimin.
EU:n ruoka-apua saatiin yli 5900 kg,
joka jaettiin Tainionkosken työväentalolla
23.–24.7. 544 kassia, loput 74 kassia siirrettiin toimitilalle, josta ne jaettiin vuoden
loppuun mennessä.
Syksyllä Työn Vuoksen tiloissa 21.9.
keskusteltiin yhdistyksen toiminnan näkymistä eri vaikuttavuustahojen kanssa.
Vuoden 2011 syksystä on Imatran tervey
denhuollossa ollut työttömillä mahdollisuus saada terveystarkastus Honkaharjun
avoterveyspalvelusta.
Yhdistyksen toiminnan 20-v. päivää
30.11. juhlittiin avoimien ovien päivän
merkeissä ja tarjoiltiin täytekakkukahvit.
Samanaikaisesti pidettiin myös myyjäiset.
3.12. oli aluekokous pikkujoulun ja yhdistyksen juhlan kunniaksi puuron sekä
kakkukahvien kera. Aluekokouksessa oli
läsnä kansanedustaja Jukka Kärnä kertomassa kuulumisia eduskunnasta.

Uuden eduskunnan ja hallituksen
kiireellisin tehtävä on köyhyysvajeen
supistaminen. Noin 700 000
elää Suomessa EU:n virallisen
köyhyysrajan alapuolella. Työttömän
peruspäivärahan tai työmarkkinatuen
varassa elävän kulutustaso on noin
2/3 siitä, mitä virallisessa selvityksessä
(Perusturvan riittävyyden
arviointiraportti, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos 2011) pidetään
hyväksyttävänä minimitasona.

Lähde:
http://www.adressit.com/heti_
koyhyysvajetta_poistamaan

Juha Keltti
Vantaan Köyhät

S

yksyllä 2009 "Ei riitä" -kampanja vaati 120 euron korotusta kuukautta kohti peruspäivärahaan,
työmarkkinatukeen ja alimpaan
sairauspäivärahaan. Sen piti tulla voimaan vuoden 2010 alusta. Viime aikoina on eri puolueiden taholta tuotu esiin
vaatimus 100 euron korotuksesta perusturvan kuukausitasoon. Riippuu muista
toimenpiteistä, muun muassa veroratkaisuista ja muiden etuuksien korotuksista, voiko korotusta pitää välttävänä. Sitä
ei missään tapauksessa saa lykätä vuoden 2012 alkua pidemmälle.Seuraavissa
valtion budjeteissa on jatkettava uusilla tasokorotuksilla, joilla kurotaan umpeen eroa virallisen köyhyysrajan ja köyhien käytettävissä olevien tulojen välillä.
Myös esimerkiksi asumisen tukien yhtenäistäminen, niiden tason nostaminen ja
vähintäin köyhimpien vapauttaminen
asumiskustannusten omavastuuosuudesta ovat välttämättömiä toimenpiteitä.
Samoin muitakin Kelan maksamia
etuuksia, yhtenä kiireellisimmistä opintorahaa, on korotettava. On edettävä
kohti yhtenäisempää perusturvaa. Opintoraha on sidottava indeksiin. Köyhien
menoja lisääviä, esimerkiksi välttämättömyystarvikkeiden hintoja nostavia poliittisia ratkaisuja on vältettävä ja niiden
vaikutuksia on kompensoitava muillakin
keinoin kuin vajavaisesti ja hitaasti toimivilla indeksikorotuksilla. Esimerkiksi
verotettavan tulon alarajaa on nostettava.
Perusturvan parantaminen siirtää
osan köyhistä pois toimeentulotuelta.
Toimeentulotuen perusosaa on silti korotettava ja vähennettävä sen jälkeenjääneisyyttä hyväksyttävästä minimikulutustasosta ja erityisesti viimeaikaisista
elintarvikkeiden hinnankorotuksista.
Perusturva on perusoikeus, ja sitä on
kehitettävä Suomen perusoikeusjärjestelmän mukaisella tavalla. Siitä on poistettava syrjintä, toisin sanoen joidenkin
perusteeton asettaminen muita huonompaan asemaan henkilöön liittyvien syiden, esimerkiksi perhesuhteiden nojalla
(työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tulojen perusteella, nuorten syrjintä ym.). Pienten työtulojen päivärahoja
alentava vaikutus on poistettava. Jokaisen on voitava hyötyä työnteostaan, köyhänkin.
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Mitä kuuluu
Porvooseen?
Yhdeksäntoista vuotta on oltu
työttömyystyön pätkätöissä. Lait ja
soveltamisohjeet ovat muuttuneet sen
sata kertaa tänä aikana. Luovimalla on
yritetty ja tultu toimeen muuttuneitten
sääntöjen ja määräysten kanssa.

A

lkuaikojen työllisyyspoliittisten
päätösten odottelussa ohitettiin
aina uudenvuoden yö ja päätös
tuli tammi–huhtikuun aikana.
Yhdistyksen toiminta oli tuettomana aikanakin ylläpidettävä ja konsteja siihen tarpeentullen löytyikin. Silloin toiminta ei ollut vielä niin laajamittaista kuin se on tänä
päivänä.
Sen jälkeen päätösprosessi toimi vuosia niin hyvin, että jo joulukuussa tiedettiin, juokseeko yhdistyksen vetäjän palkka
myös tulevana vuonna.

Tämä vuosi onkin sitten osoittautunut tavallista hankalammaksi. Vielä helmikuunkaan alkuun mennessä ei ole saatu
joulukuulla maksetuista palkoista työllistämistukia. Kahdet palkat on jo senkin jälkeen tullut tammikuussa maksaa. Meidän
onnemme yhdistyksellä on monenlaista
toimintaa ja sitä on niin laajaasti, että maksuja on pystytty jaksottamaan ja jotenkin
selvitty – ainakin toistaiseksi.
Toiminnan ohjauksen palkkatuki on
nyt kokenut pahan taantuman, sillä projektitukianomukseen ei olla vielä saatu mitään päätöstä.
Vuosia on painotettu rahoittajan puolelta, että yhdistysten tehtävä ei ole viihdyttää, vaan painotus tulee olla työllistämisessä. Työllistämistä silmälläpitäen on
rakennettu erilaisia toimintamalleja, millä
esim. viime vuonna työllistettiin 238 henkilöä. Palkkoja sivukuluineen maksettiin

2,2 milj. euroa 238 eri henkilölle. Palkatuista on noin puolella eri suuruisia palkkatukia ja loput on palkattu ilman tukea.
Palveluista peritään käyttäjiltä hinta,
mutta siinä kipukynnys on hyvin matala. Hinnat eivät voi olla liiketaloudellisesti kannattavalla tasolla. Muutoin kysyntä
loppuu ja niin tekee myös työllistäminen.
Pitkäjänteisesti rakennettu hyvä työllistämismalli on luotu, mutta aina kun projektiaika loppuu, pitäisi vanha pyörä romuttaa ja keksiä uusi tilalle. Tähän toivoisin päättäjiltä uutta laaja-alaista katsantokantaa. Projektit eivät pysy koskaan alkusuunnitelmassa, vaan elävät ja muuttuvat
tarpeen mukaan. Tulokset ovat tärkeintä
– vai mitä?

Porvoon seudun työnhakijat ry
Anja Luoma, toiminnanohjaaja

Tiedotteet

THL: Toimeentulotuki 2011
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Toimeentulotukea
saaneet
kotitaloudet,
henkilöt ja tuen
kustannukset
(2011 hinnoin)
1990–2011.

Lähde:
Toimeentulotuki 2011
Tilastoraportti 3/2013, 28.1.2013.
Suomen virallinen tilasto,
Sosiaaliturva 2013. THL.
Lisätietoja: Hannele Tanhua
hannele.tanhua@thl.fi
Sirkka Kiuru
sirkka.kiuru@thl.fi
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Vuonna 2011 toimeentulotukea myönnettiin 239 212 kotitaloudelle ja 371 898 henkilölle. Vuoteen 2010 verrattuna toimeentulotukea saavia kotitalouksia oli 0,4 % ja
henkilöitä 0,9 % vähemmän.
Kaikista toimeentulotukea saaneista
18–29-vuotiaiden osuus oli 27,4 %. Muihin
ikäluokkiin verrattuna nuorten toimeentulotukea saavien 18–29-vuotiaiden osuus
oli keskimääräistä suurempi. Kun vuonna 2011 toimeentulotukea sai keskimäärin 6,9 % väestöstä, niin toimeentulotukea
saavien 18–19-vuotiaiden osuus samanikäisestä väestöstä oli 10,4 %, 20–24-vuotiaiden 14,8 % ja 25–29-vuotiaiden 12,3 %.
Toimeentulotukea saavien nuorten osuus
toimeentulotukea saavista ja samanikäisestä väestöstä väheni kuitenkin hieman.
Uusien kotitalouksien eli kotitalouksien, jotka eivät edellisvuonna saaneet toimeentulotukea, osuus oli noin 27 %. Uusista asiakkaista eniten väheni 20–29-vuotiaiden osuus (-5,8 %).
Vuonna 2011 toimeentulotuen menot
olivat 647,9 miljoonaa euroa. Vaikka me-

not vähenivät reaalisesti vuoteen 2010
verrattuna 0,9 %, niin ovat ne lisääntyneet
31,3 % vuodesta 2005 lähtien.
Vuoteen 2005 verrattuna toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi 0,2 %, mutta henkilöiden määrä väheni
1,5 prosenttia. Reaalisten bruttomenojen
kasvu ja toimeentulotukea saavien kotitalouksien ja henkilöiden määrän suhteellisen samansuuruisena pysyminen heijastaa
toimeentulotuen muodostumista saajilleen
yhä pitkäaikaisemmaksi tukimuodoksi.

Kustannukset (1000€)

Toimeentulotuen saajista
nuoria on 27,4 prosenttia

Tiedotteet

STM: Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttäviä
asumismenoja korotetaan

E

läkkeensaajan asumistukeen vaikuttavien asumismenojen (vuokra
tai vastike) enimmäismääriä korotetaan vuoden 2013 alusta asumismenojen muutosta vastaavasti 3,8 prosenttia.
Kansanseläkelaitoksen tilastojen mukaan vuokra-asunnossa asuvien eläkkeensaajien vuokrat ovat nousseet vuoden 2011
syyskuusta vuoden 2012 syyskuuhun kes-

Lisätietoja
hallitussihteeri Pia Nissinen
puh. 0295 163186
pia.nissinen@stm.fi

kimäärin 3,8 prosenttia. Korotuksen jälkeen asumismenojen hyväksyttävät enimmäismäärät ovat I kuntaryhmässä 7 405
euroa, II kuntaryhmässä 6 810 euroa ja III
kuntaryhmässä 5 974 euroa vuodessa.
Asumistuella korvataan myös sellaisia
kiinteistön hoitomenoja, jotka eivät sisälly vuokraan tai vastikkeeseen. Nämä vesi-,
lämmitys- ja omakotitalon kunnossapitomenot otetaan huomioon hoitomenonormien avulla. Hoitomenonormit vahvistetaan vuosittain keskimääräisten kustannusten perusteella.
Lämmitysnormeja korotetaan lämmityskustannusten nousua vastaavasti. Lämmitysmenoiksi hyväksytään ensi vuonna
kuntaryhmästä riippuen 1,27-1,55 euroa

STM: Osa-aikaeläkkeen
ikärajaan ja varhennettuun
vanhuuseläkkeeseen muutoksia

O

sa-aikaeläkkeen ikäraja nousee.
Vuonna 1954 tai sen jälkeen syntyneiden on jatkossa mahdollista
jäädä työeläkelakien mukaiselle
osa-aikaeläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana. Tällä hetkellä osa-aikaeläkkeen alaikäraja on 60 vuotta ja tämä ikäraja koskee
jatkossakin ennen vuotta 1954 syntyneitä.
Nykyään sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmässä on mahdollisuus jäädä
varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Työeläkejärjestelmästä poistuu kokonaan mahdollisuus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Kansaneläkejärjestelmässä varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja nousee 63 vuoteen eli työeläkejärjestelmän mukaiseen vanhuuseläkkeen alaikärajaan. Muutokset koskevat vuonna 1952 ja
sen jälkeen syntyneitä. Ennen vuotta 1952
syntyneet voivat edelleen jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana.
Työeläkelait muuttuvat myös siten, ettei työttömyysturvan lisäpäivärahaa saavilla pitkäaikaistyöttömillä ole enää mahdollisuutta jäädä 62-vuotiaana varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle. Kansaneläkejärjestelmässä työttömyysturvan lisäpäivärahaa saava
pitkäaikaistyötön voi jäädä varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle nykyisen 62 vuoden iän sijasta

aikaisintaan 63-vuotiaana eli samasta ajankohdasta kuin oikeus työeläkelakien mukaiseen vanhuuseläkkeeseen alkaa. Nämä
muutokset koskevat vuonna 1958 ja sen
jälkeen syntyneitä. Ennen vuotta 1958
syntyneet voivat edelleen jäädä lisäpäiviltä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle
62-vuotiaana.
Myös takuueläkkeestä annettu laki
muuttuu niin, että vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä saavalla on oikeus takuueläkkeeseen nykyisen 62 vuoden iän sijasta aikaisintaan 63-vuotiaana.
Muutosten pitkän aikavälin tavoitteena
on työurien pidentäminen.
Hallitus esitti lakien vahvistamista
torstaina 13. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Lait tulevat voimaan 1. tammikuuta
2013. Muutokset eivät vaikuta jo myönnettyihin osa-aika- ja varhennettuihin eläkkeisiin.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies
Maritta Hirvi
puh. 0295 163184
maritta.hirvi@stm.fi

kuukaudessa neliömetriä kohden, mikä on
0,04 euroa enemmän kuin tänä vuonna.
Asumismenoiksi hyväksyttäviä vesikustannuksia korotetaan 2,63 euroa eli ne
ovat ensi vuonna 27,15 euroa henkilöä kohden kuukaudessa. Korotus vastaa vesikustannusten nousua edellisestä vuodesta.
Omakotitalon kunnossapitokustannuksina huomioon otettavaa menoerää korotetaan kansaneläkeindeksin muutosta
vastaavasti 2,8 prosenttia eli 40,59 euroon
kuukaudessa.
Valtioneuvosto antoi tänään 13. joulukuuta asetuksen, jolla säädetään eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista 1.1.2013 alkaen.

Oletko saanut
karenssin
vapaaehtoistyön
vuoksi?
Oletko työtön, joka tekee vapaaehtoistöitä joskus tai säännöllisesti? Kerro meille, onko se vaikuttanut työttömyysturvaasi.
Päämääränä on edistää työttömien oikeutta tehdä vapaaehtoistyötä ilman huolta työttömyysturvan katkeamisesta.
Keräämme tietoa siitä, onko työttömillä ollut ongelmia työttömyysturvan kanssa, jos he osallistuvat vapaaehtoistoimintaan. Onko sinulle sanottu TE-toimistossa, että saat tehdä vapaaehtoistöitä, jos tahdot? Tai onko sinua kielletty tekemästä vapaaehtoistöitä? Missä ja milloin? Minkälaista vapaaehtoistyötä asia koski?
Kokemuksia käytetään nimettöminä, eli voit huoletta kertoa omasi.
Keräämme tietoa edistääksemme
sitä, että TE-toimistot saisivat selkeät ja yhteneväiset ohjeet asiasta. Teidän kokemustenne avulla voimme tarkemmin kertoa Työ- ja elinkeinoministeriölle, miten asiaan suhtaudutaan
ja vaihteleeko suhtautumien vapaaehtoistyöhön eri TE-toimistoissa.
Kysymykset ja kokemukset voit
kertoa Jenni Sademiehelle (Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä
-hanke): jenni.sademies@kierratyskeskus.fi, p. 0400 348 168
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Weebly-ohjeet suomeksi
Weebly.com on palvelu internetissä,
joka mahdollistaa kotisivujen tekemisen
ilman suurempaa teknistä osaamista.
Palvelun avulla voidaan luoda ja ylläpitää
monimuotoista sivustoa ja liittää siihen
helposti blogi eli keskustelupalstaa.
Myös verkkokaupan onnistuu
suhteellisen yksinkertaisesti.
Weeblyyn täytyy luoda tunnus ja
salasana, minkä jälkeen palveluun
voidaan kirjautua ja aloittaa sivuston
luonti tai ylläpito. Ilmaisen Weebly:n
avulla voidaan luoda maksimissaan kaksi
kokonaista kotisivustoa.
Kuva 1. Aloitusruutu.
1. Syötä Full Name kenttään yhdistyksesi
tai oma nimesi kokonaisuudessaan.
2. Syötä Email kenttään yhdistyksen sähköpostiosoite.
3. Password kenttään on keksittävä salasana. Suositus on, että siinä olisi vähintään 8 merkkiä, joista vähintään yksi
kirjain on isolla ja jossa on mukana lisäksi vähintään yksi numero ja tai erikoismerkki.
4. Kirjoita salasana muistiin ja säilytä se
turvallisessa paikassa.
5. Aloita sivuston luominen klikkaamalla
oranssia Sing up. It’s free! -painiketta.
Kuva 2. Varmennus.
1. Näkymään aukeaa Please verify that
you’re human” -ikkuna. Kirjoita ylälaatikossa oleva teksti alla olevaan valkoiseen kenttään ja paina OK, let’s go!

Weeblyä käyttävät mm. Helsingin Työttömät
– HeTy ry, Sipoon
Työttömät ry
sekä Vantaan
Työttömät ry.
Näistä kolmesta
HeTy ry järjestää
myös Weeblykoulutusta.
Kuva 1. Aloitusruutu.

Kuva 2. Varmennus.

Kuva 6. Valitse sivuston domain-palvelin.
Kuva 3. Sivuston (yhdistyksen) nimi.

Kuva 3. Sivuston (yhdistyksen) nimi.
1. Kirjoita sivustollesi yhdistyksesi nimi
Enter a title for your website -kenttään.
2. Valitse kotisivuston tyyppi Type of
Site.
Kuva 4. Sivuston tyyppi.
1. Mikäli olet tekemässä yhdistyksen sivustoja, valitse Group/Organization.
Kuva 5. Tyypin alaluokka.
1. Valitse seuraavaksi tyypin alaluokka
(Category). Tässä ohjeistuksessa kotisivuston tyypiksi valittiin Education, eli
koulutus, jolloin alaluokat ovat kuvassa 5 hieman erilaiset. Yhdistykset ovat
yleensä voittoa tavoittelemattomia, joten valitse listasta Non profit/Organi-
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Kuva 4. Sivuston tyyppi.

Kuva 5. Sivuston tyyppi.

zation tai Other (muu). Jatka klikkaamalla oranssia Continue-nappia.
Kuva 6. Valitse sivun domain-palvelu.
1. Valitse ensimmäin vaihtoehto Use a
Subdomain of Weebly.com ja kirjoita kenttään yhdistyksesi nimi tai sen
lyhenne ilman ääkköisiä (åäö). Vihreä
available-merkki puukertoo, onko valitsemasi alidomain-nimi vapaana. Jos
näin on, voit jatkaa continue painikkeella.
2. Jos vihreää puumerkkiä available ei
tule, vaihda nimeäsi joksikin toiseksi.
Keksi sellainen uusi nimi, että siitä voi
päätellä kyseessä olevan yhdistyksesi,
jolle olet sivuja rakentamassa.
3. Esimerkki: Mallilan työnhakijat ry -domainin nimi voisi olla mallilantyonhakijat.weebly.com tai matyry.weebly.
com. Domain-nimessä kannattaa suosia lyhennelmiä.

Design -välilehti
Kuva 7. Design (ulkoasu) -välilehti.
1. Weebly toimii moduliperiaatteella,
mikä tarkoitta sitä, että sivupohjia voidaan periaatteessa vaihtaa toiseksi milloin vain. Sivustoa suunnittellessa olisi
kuitenkin hyvä, että valitaan etukäteen
sopivan perusulkoasu, sillä jälkeenpäin
pohjan vaihto voi teetättää melkoisestikin jälkisäätöä.
2. Valitse Design-välilehti ja selaa tarkkaan erilaisia ulkoasuvaihtoehtoja. Design-välilehdessä on kolme selausmahdollisuutta: Favourites (suosikit) listaa
eniten käytetyt sivupohjat; Design Options (ulkoasun asetukset); All Themes.
Näistä tarvitaan lähinnä viimeisintä,
kun valitaan sopiva ulkoasupohja.
3. Kun ulkoasu on valittu, siirrytään välilehteen Elements, missä rakennetaan
varsinaiset sivut.

Sivuston
lataus
Kuva 7. Design (ulkoasu) -välilehti.

Voit ladata koko
Weebly-sivuston
ZIP-pakettitiedostona kohdasta
Archive, Down
load your site
as a .zip archive.
Tämä mahdollistaa sivuston
lataamisen
omalle koneelle
ja mahdollisen
julkaisemisen
jollakin muulla
palvelimella.

Kuva 8. Elements (elementit) -välilehti.

Elements -välilehti
Kuva 8. Elements (elementit) -välilehti.
1. Avautuvassa ikkunassa ylhäällä on
joukko elementtejä, joita voidaan siirtää ikkunan alalaitaan kohtaan This
page is empty. Drag Elements here. Sisältölementeillä rakennetaan ensimmäinen sivu.

Sisältöelementit
Sisältöelementit jaetaan kolmeen ryhmään:
1. Peruselementit (Basic) perussivuille.
2. Multimediaelementit (Multimedia) videoklippien luomiseen.
3. Tuloelementit (Revenue) verkkokauppan rakentamiseen.

Basic (peruselementit)
Paragraph with Title, tekstikappale otsikolla. Käytä tätä, kun haluat
kirjoituksellesi otsikon.
Paragraph with Picture, tekstikappale kuvalla. Käytä tätä, kun haluat
sijoittaa kuvan tekstikappaleen sisään.
Picture, kuva. Käytä tätä elementtiä lisätäksesi kuvia sivulle. Mikäli
kuvia on paljon, tutustu multimedia-elementeissä olevaan kuvagalleriatoimintoon.
Title Text, otsikko teksti. Tällä elementillä voit luoda erillisiä otsikoita
sivuille.
Paragraph, kappale. Kirjoita pelkkää testiä tällä elementillä.
Video, liikkuvakuva. Tällä elementillä lisäät sivuille videoklippejä.

Contact Form, yhteydenottolomake. Luo tällä yhteydenotto- tai palautelomake. Täytetyn lomakkeen
tiedot sivusto lähettää sähköpostiisi.
Multiple Columns, monipalsta. Tämän elementin avulla voit luoda
vierekkäiset palstoja, joiden sisään
voi lisätä muita elementtejä.
Button, painike. Tällä elementillä
luodaan sivustolle painikkeita.

Google Maps. Googlen kartat -elementillä näytät osoitetietoja erillisellä kartalla.
YouTubeVideo-elementti mahdollistaa YouTubeen lisättyjen videoiden sijoittamisen sivuillesi.
PRO-elementit (Audio
Player, Video, Embedded Document) toimivat vain Weeblyn
maksullisessa versiossa.

Custom HTML, muokattu HTML
Mikäli sinulla on tarvetta lisätä
omaa HTML-koodia sivulle, tämä
elementti mahdollistaa koodin kirjoittamisen, liittämisen ja muokkaamisen.

Revenue
(verkkokauppaelementit)

Multimedia-elementit
PhotoGallery, kuvagalleria. Tämän
elementin avulla saat luotua kuvagallerioita.
Slideshow, kuvaesitys. Tällä elementillä luot kuvaesityksiä, joissa
kuvat vaihtuvat erilaisilla tehosteilla.
File, tiedosto. Tämän elementin
avulla lisäät erilaisia tiedostoja sivuillesi ladattavaksi.
Swf. Flash-tiedostoelementti mahdollistaa swf-tiedostojen lisäämisen sivulle. Swf-tiedostoja ovat esimerkiksi erilaiset animoidut mainokset ja pelit. Swf-tiedostojen
suorittamiseen vaaditaan Adoben
Flash Player, jonka voi ladata ilmaiseksi Adoben kotisivuilta.

Google AdSense. Jos olet luonut
GoogleAdSense-tilin, voit näyttää
sivuillasi Googlen mainoksia ja ansaita rahaa.
Product Block. Tuotelohko on verkkokauppaelementti, jolla voit lisätä
sivullesi jonkin tuotteen myyntiin.
ProductSmall on pienempi tuotelohko, jossa tuotteet näkyvät luottelomaisesti.
ProductRegular on peruskokoinen
tuotelohko, jossa tuotteen tiedot
ovat selkeästi ja perinteisen verkkokauppamaisesti esillä.
ProductLarge elementti mahdollistaa täydellisen tuoteselostuksen
verkkokauppasi tuotteesta.
Kuva 8. Elementtien raahaaminen
1. Elementit raahataan hiirellä vasen painike alhaalla halutuille paikoille.
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Sivun rakentaminen
Kuva 10. Paragraph
with Title.

Kuva 9. Elementtien siirtäminen.
1. Elementtejä raahataan hiiren vasenta
painiketta alhaalla pitäen ylätyökalupakista sivun alaosaan, missä lukee This
page is empy. Drag Elements here.
2. Paragraph with Title, Title tai Paragraph (Kuva 10). Puolilihava Click here
to edit. -tekstiä klikkaamalla voidaan
kirjoittaa otsikkoteksti. Pienempää
Click here to edit. -tekstiä klikkaamalla
kirjoitetaan selittävä teksti.

Kuva 11. Paragraph
with Picture.

Kuva ja sen muokkaaminen
Kuva 11. Paragraph with Picture.
1. Paragraph with Picture toimii samoin
kuin ensin mainittu, paitsi siinä on otsikon ja selittävän tekstin lisäksi laatikko Sample Image (Click Here to Edit),
jota klikkaamalla aukeaa ponnahdusikkuna.
2. Picture sisältää pelkän kuvaelementin,
jota klikkaamalla aukeaa ponnahdusikkuna kuvan muokkaamiseksi.
Kuva 12. Valitse kuva.
1. Ponnahdusikkunassa valitaan sivulle haluttu kuva. Ikkunan yläosassa lukee Select images from (valitse kuvan
tuontitapa): My Computer (kuva tuodaan tietokoneen muistista), Search
(kuvien hakutoiminto), Favourites (listaa kaikki suosikkikuvat), Image URL
(tähän osioon voidaan kirjoittaa internetissä olemassa olevan kuvan httppolku).
2. Ponnahdusikkuna alaosassa on iso katkoviivainen alue, jossa lukee Drag photo here (alueelle voidaan raahata tietokoneen muistissa olevan kuva) sekä sen
alla painike Upload a photo from your
computer (tämä toiminto avaa uuden
ikkunan, josta voidaan raahauksen sijaan etsiä kuva listasta).
3. Huomaa, että Slect images from -ponnahdusikkunan oikeassa yläkulmassa
on musta x-merkillä varustettu pallo,
josta ponnahdusikkunan voi sulkea.
4. Kun kuva on valittu, se ilmestyy oletusarvoisen kokoisena sivulle. Ohjelma
tallentaa kuvan automaattisesti Weebly arkistoon sivullesi niin, että kun
myöhemmin julkaiset sivuston, kuva
voidaan näyttää Internetissä.
5. Kuvaa voidaan raahata toiseen paikkaan sivua tarttumalla kuvasta hiiren
vasenta nappia alas pitämällä ja liikuttamalla hiirtä. Kuva voi olla joko tekstin vasemmalla puolella (oletusarvoisesti) tai oikealla puolella. Kun kuvaa
raahaa tarpeeksi oikealle, kuvan vieressä oleva teksti siirtyy automaattisesti
vasemmalle puolelle).
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Kuva 9. Elementtien siirtäminen.

Kuva 13. Kuva sivulla.

Kuva 12. Valitse kuva.

Kuva 14. Muokkaa kuvaa.
Kuva 13. Kuva sivulla.
1. Kun kuva on aktivoituneena, sen ylälaitaan ilmestyy muokkauspalkki (Edit).
Kuva 14. Muokkaa kuvaa.
1. Klikatessasi Edit (Edit Image) -painiketta ikkunan yläosaa tulee sarja kuvankäsittely ikonteita.
2. Add Image, lisää kuva. Tällä optiolla palaa takaisin Select images from -ponnahdusikkunaan (ks. kuva 12).
3. Crop, rajaus. Tällä työkalulla voit leikata kuvasta osia pois näkyvistä.
4. Rotate, kierrä. Tällä työkalulla kuvaa
voidaan pyörittää toiseen asentoon.
5. Opacity, läpinäkyvyys. Tällä työkalulla kuva saadaan läpikuultavaksi, jolloin
mahdollinen taustaväri kuultaa osittain
kuvan läpi. Huomaa, että samalla kuvan tarkkuus vähenee.
6. Fade, häivytä. Tällä työkalulla jokin kuvan reuna saadaan osittan häipymään
taustaan.
7. Effects, erikoistehosteet. Weeblyssä
on joitain erikoistehosteita, joilla voidaan vaikuttaa kuvan ulkoasuun. Tällaisia ovat Coloring (värillisyys): Normal (kuvan alkuperäiset värit), Black &

White (kuva muuttuu mustavalkoiseksi), Antique (kuva muuttuu yksivärisen
kellertäväksi vanhaksi kuvaksi); tai Edges (reunat): Normal (alkuperisen kuvan reunat), Polaroid (kuva muistuttaa
vanhaa Polaroid-kuvaa, jossa on tietynlaiset valkoiset reunat), Burnt (kuvan
kaikki reunat häipyvät taustaan aivan
kuin kuva olisi palanut reunoiltaan).
Erikoistehosteet hyväksytään painikkeella OK. Tehosteet saadaan pois OKpainikkeen alla olevasta Cancel (peru)linkistä painamalla.
8. Kun olet tyytyväinen kuvan muokkauksiin, kuittaa valintasi ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta. Jos painat Save (tallenna), tekemäsi kuvamuutokset tallentuvat valitsemaasi kuvaan. Jos painat Cancel (peru),
ohjelma peruu mahdollisesti tekemäsi
kuvan muokkaukset. Jos perut muokkauksesi, ohjelma vielä varmistaa, että
olethan aivan varma, ettet halua muokata kuvaa (Discard Changes - unohda
muutokset).
9. Kun viet hiiren kuvan muokkauspalkissa (Kuva 13) seuraavan kuvion päälle, sen viereen ilmestyy teksti Open
larger image when clicked (avaa isokokoinen kuva, kun kuvaa klikataan).
Jos painat kuviota, tallentuu Weebly
muistiin kuvastasi isokokoinen versio
ja kuvion taustaväri muuttuu siniseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun julkaiset sivuston ja Internetissä ja joku painaa kyseistä kuvaa, avaa Weebly sivulle ponnahdusikkunan, jossa kyseinen

ta olla täydennetty. Jos kuitenkin annetaan lähettäjälle mahdollisuus kommentoida nimettömänä, valitaan Not
Required.
4. Name-alueen alla olevia First (etunimi)
ja Last (sukunimi) sanoja ei valitettavasti voi muokata ilmaisessa Weeblyversiossa.
5. Email (sähköposti) ja Comment (kommentti) alueita voi muokata kuten edellä (ks. kohta Name).

kuva näkyy täysikokoisena. Huomaathan, että jos alkuperäinen kuvasi on jo
valmiiksi pienikokoinen, ei avautuvaan
ikkunaan tuleva kuva voi olla yhtään
sen isompi.

Linkittäminen
Kuva 15. Linkitys.
1. Kun viet hiiren muokkauspalkin seuraavan kuvion päälle (Kuva 13), sen viereen ilmestyy teksti Link image (linkitä
kuva).
2. Jos klikkaa siitä, avautuu ponnahdusikkuna Link to (linkitä kohteeseen). Sinulla on neljä vaihtoehtoa suorittaa linkitys.
3. Website URL (linkitä Internet-osoitteeseen). Voit linkittää Internetissä olevaan http-osoitteeseen.
4. Linkissä on lisäoptio Open link in new
window (avaa linkki uuteen ikkunaan).
Tämä tarkoittaa, että Internet-selain
ei korvaa uudella linkillä sivuasi, vaan
avaa linkkiä varten uuden ikkunan.
5. Page on Your Website (sivu sivustollasi). Tässä osiossa Weebly listaa tekemäsi sivuston kaikki olemassa olevat sivut
ja voit valita, mihin sivuston toiseen sivuun haluat linkin tehdä. Huomaa, että
jos olet tehnyt vasta yhden sivun, ei listassa tietenkään voi olla kuin yksi sivu.
Voit palata tähän optioon myöhemmin,
kun sivustollasi on enemmän sivuja.
6. File on Your Website (tiedosto sivustollasi). Tällä optiolla voit linkittää kohteesi avaamaan jonkin tärkeän tiedoston
sivustollasi. Weebly listaa kaikki sivustollesi tuomat tiedostot. Jos olet tässä
kohdassa ensimmäistä kertaa, option
alla lukee No files (ei tiedostoja). Lisätäksesi tiedoston klikkaa linkkiä Upload a new file (lataa uusi tiedosto). Sen
jälkeen voit etsiä tietokoneesi muistista
haluamasi tiedoston.
7. Viimeinen vaihtoehto linkille on Email
Address (linkitä sähköpostiosoitteeseen). Kun kirjoitat kenttään sähköpostisoitteen ja julkaiset sivustosi, kohdetta klikatessa Internet-selain avaa sähköpostiohjelman, jossa kirjoittamasi
sähköposti on valmiina vastaanottajan
paikalla.
8. Mikäli et haluakaan lisätä linkkiä, paina ponnahdusikkunan oikeassa yläosassa olevaa painiketta Remove link
(poista linkki).
9. Voit palata linkkilistaan koska tahansa klikkaamalla kuvaa ja sen jälkeen
muokkauspalkin linkki-kuviota.

Kuva 15. Linkitys.

Kuva 16. Kommenttilomake.
Kuva 17. Nimen muuttaminen.

Kuva 18. Submit-painike.
Kuva 19. Save-painike.

Kommenttilomake
Kuvat 9 ja 16. Kommenttilomake.
1. Contact Form (kommenttilomake).
Kommentti-elementti pyytää lähettäjän yhteystietoja sekä kommenttia, joka
lähetetään painikkeella haluttuun sähköpostiosoitteeseen.
Lomakkeen osat ovat:
Kuva 16. Nimen muuttaminen.
1. Name (nimi). Kun klikkaat Name-sanaa kahdesti, Weebly avaa ponnahdusikkunan, mihin on mahdollista muuttaa kentän nimeä.
2. Field Title (alueen otsikko). Alueessa lukee oletusarvoisesti Name. Voit vaihtaa
sen haluamaksesi, kuten Nimi.
3. Required (vaaditaan). Tässä aluessa on
vain kaksi vaihtoehtoa: Required (vaaditaan) tai Not Required (ei vaadita). Jos
halutaan, että lähettäjän täytyy täydentää nimensä, valitaan Required.
Tämä tarkoittaa sitä, että kommenttia
ei voida lähettää, ellei kyseistä aluet-

Submit-painike
Kuva 18. Submit-painike.
1. Submit (lähetä) -painike (ks. Kuva
16). Huomaa, että kommenttielementin tärkein osio on tämä painike. Kaksoisklikkaamalla painiketta aukeaa sen
muokkauspalkki.
2. Form name (lomakkeen nimi) -kentän
voi suomentaa esim. Kommenttilomake.
3. Email submission to (kommentin sähköpostiosoite). Tähän kenttään kirjoitetaan sähköpostiosoite, johon kommentti lähetetään.
4. Advanced-kohdan alta löytyy lisämahdollisuus Submit button text (Lähetäpainikkeen teksti). Kirjoita siihen Submit-sanan sijaan Lähetä.
5. Älä muuta muita arvoja.
Kuva 19. Save-painike.
1. Kommenttilomakken oikeassa yläkulmassa on kolme painiketta:
2. View Entries (selaa kommentteja). Tätä
optiota ei voi käyttää ennen kuin Internet-kävijät ovat kirjoittaneet kommentteja sinulle. Jos klikkaat painikkeesta, Weebly avaa Internet-sivun,
missä lukee, Once website visitors fill
out your form, the entries will appear
here. (Kun vierailijat lähetävät sinulle
kommentteja, voit lukea niitä tältä sivulta).
3. Form Options (lomakkeen tiedot).
Täältä voit vielä tarkistaa, että lomakkeesi lähetetään varmasti oikeaan sähköpostiosoitteeseen (ks. Submit-painikkeen ohjeet).
4. Save (tallenna). Painike tallentaa muutokset ja sulkee osion.

Monipalsta
1. Multiple Columns (monipalsta, ks.
Kuva 9). Tällä elementillä voi luoda sivulle 2–5 palstaa. Lisäksi voit määritellä palstojen välisen tilan Spacing. Vaihtoehdot ovat None (ei välejä), Extra
Small (erittäin kapea), Small (kapea),
Medium (kohtalainen), Large (leveä),
Exra Large (erittäin leveä).
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Painikkeet

Sivuston
poistaminen

1. Button (painike, ks. Kuva 9). Painike
käynistää aina jonkin toiminnon. Style (tyyli) määrittelee painikkeen ulkoasun. Link (linkki) lähettää käskyn siirtyä toiseen paikkaan (ks. linkittäminen). Viimeiset kolme kuviota määrittelevät, onko painike vasemmassa reunassa, keskellä vai oikeassa reunassa.

Jos haluat poistaa sivuston
julkaisun (Unpublish) tämä
tapahtuu asetukset (Settings)
välilehdeltä,
kohdasta Archive/
Un-publish.

Pages (sivut) -välilehti
Kuva 2o. Pages (sivut) -välilehti:
Tässä välilehdessä hallinnoidaan sivuston
sivurakennetta. Ikkunan vasempaan reunaan listautuvat sivuston kaikki yksittäiset
sivut siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät
sivuilla navigointipalkissa.
1. Add Page (lisää sivu). Tällä painikkeella
lisätään sivuja.
2. Add Blog (lisää blogi). Blogi on verkkopäiväkirjatyylinen sivu, jota voidaan
päivittää suoraan Internetin selaimen
kautta
3. Kun listassa on useita sivuja, niiden järjestystä voidaan muuttaa viemällä kursorin sivun nimen päälle. Tällöin kursori muuttuu sormeksi. Kun painat hiiren vasemman painikkeen alas ja lähdet liikuttamaan sivua ylös- tai alaspäin, Weebly vaihtaa sivujen järjestystä.
4. Jos sivuja rahaa vaakasuunnassa, voidaan sivuista tehdä toisten sivujen alasivuja.
5. Kunkin sivun nimeä voidaan muokata
Page Name (sivun nimi) -osiosta.
6. Page Layout (sivun ulkoasu) -valinnoilla vaikutetaan sivun yläosassa olevan
kuvan esitystapa. Ensimmäinen ulkoasu näyttää kuvan isona, toinen pienentää sitä ja kolmannessa kuva katoaa kokonaan. Viimeisessä ulkoasussa yläkuvan viereen voidaan kirjoittaa tekstiä.
7. Ulkoasun alapuolella on muutama ruksattava vaihtoehto:
8. Hide page in navigation menu (piilota
sivu navigaatiopalkista). Jos tässä kohdassa on ruksi, sivu ei näy navigaatiopalkissa ja se on linkitettävä sivustolle
toisella tavalla.
9. Pro-optiot toimivat vain maksullisessa
versiossa.
10. Kun olet muokannut sivua haluamallasi tavalla, tulee sivun muutokset tallettaa painikkeella Save Settings.
11. Oikeassa yläkulmassa on kolme painiketta: Edit Page (muokkaa sivua), Copy
Page (kopioi valitun sivun ja tekee siitä uuden) sekä Delete Page (tuhoaa valitun sivun). Huomaa, että tuhotessasi
sivua, Weebly varmistaa, että haluatko
todellakin tuhota kyseisen sivun.
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Klikkaa Un-	
publish Site
(poista sivuston
julkaisu). Tämän
jälkeen vastaa
klikkaamalla Yes,
Un-Publish, jolloin
sivusto poistuu
näkyviltä.

Kuva 20. Pages (sivut) -välilehti.

Kuva 21. Settings (sivut) -välilehti.

Kuva 22. Publish (julkaise).
kirjoittaa koko sivuston nimi, esim. yhdistyksen nimi.
4. Muista optioista huomionarvoisia ovat
mm. Ecommerce Settings (verkkokauppa-asetukset). Kohtaan Currency
(rahayksikkö) tulee vaihtaa U.S. Dollars($) tilalle Euros(€), jotta mahdollisesti käyttämäsi verkkokauppa ilmoittaa hinnat euroina.
8. Kun olet tyytyväinen asetuksiin, tallenna muutokset painamalla Save (tallenna) -painiketta.

Kuva 23. Choose Your Website Domain.

Lopetus
Kuva 22. Publish (julkaise).
1. Weebly-sivu ei ilmesty Internetiin ennen kuin se on julkaistu.

Kuva 24. Website Published!

Settings (asetukset) -välilehti
Kuva 21. Settings (asetukset) -välilehti:
1. Tämän välilehden asetukset vaikuttavat koko sivustoon.
2. General Settings -kohdan alta löytyy
sivuston osoite: Address (osoite).
3. Samassa kohdassa on myös Site Title
(sivuston osoite). Tähän kenttään tulee

Kuva 23. Choose Your Website Domain.
1. Publish (Julkaise) -painikkeen painalluksen jälkeen, voit valita yhdistyksesi www-osoitteen, ja painaa Continue
(jatka) painiketta. Tässä kohdassa voi
myös rekisteröidä uuden domain nimen (maksullinen palvelu) tai käyttää
olemassa olevaa domainnimeä.
Kuva 24. Website Published!
1. Kun Continue-painiketta on klikattu, kestää joitain sekunteja ja tulee ilmoitus Website Published! Tämä tarkoittaa, että kotisivusto on julkaistu ja
kaikkien nähtävillä.

Ari Koskinen ja Juha Keränen

TVY ry:n valtakunnalliset
seminaaripäivät Kajaanissa
22.–24.5.2013

TVY:n Kesäpäivät
21.–23.8.2013
Lappeenrannassa

Ensimmäinen päivä (Keskiviikko 22.5.)

Loma- ja kokoushotelli Marjola,
Mikonsaarentie 15, 53300 Lappeenranta

10.00–12.00 Ilmoittautuminen ja lounas
Ruokala Eines, Sammonkatu 1–3

11:00–12:00

12.00–12.30 Siirtyminen yhteiskyydityksin
Kajaanin kaupunginkirjaston
Kalevala –saliin (~1 km)
12.30–13.00 Kajaanin Työttömien yhdistys
(Työvoimayhdistys) – kolmannen
sektorin toimijana
– puheenjohtaja Lauri Niiranen ja
toiminnanjohtaja Sari Huovinen
13.00–14.00 Paltamon mallin onnistumiset ja
karikot.
– Paltamon Työvoimatalon
toiminnanjohtaja Anne Huotari
14.00–14.30 Kahvitauko
14.30–16.00 Pitkäaikaistyöttömyyden
alentaminen (mm. kuntakokeilu ja
välityömarkkinat)
– hallitusneuvos Päivi Kerminen
16.00–16.15 Tauko
16.15–17.15

Kainuun malli,
kuntouttava työtoiminta ja
pitkäaikaistyöttömyyden hoito
Kainuussa, kokemukset ja
käytänteet, Päivi Ahola-Anttonen
ja Maarit Nurmi

17.15–18.00 Kajaanin ja Kuhmon kuntakokeilu
-hanke koordinoija Lasse Kilponen
ja Kty ry:n työhön valmennus
– koordinaattori Helena Karppinen
18:00 –>

19.00 –>

Siirtyminen ja majoittuminen
Koutaniemelle, Vaparille ja
Lomakoti Koivurantaan. (omat
liinavaatteet ja pyyhkeet mukaan)
Illanvietto Vaparilla, iltaruoka,
saunomista, uimista, pelejä ja
mukavaa yhdessäoloa!

Keskiviikko 21.8.
Ilmoittautuminen, tulokahvi +
suolainen kahvileipä
12:30
Kesäpäivien avaus ja info
12:45–14:00 Keskustelu paneeli. Aiheena
Kuntakokeilu ja työllisyystilanne.
Paikalla alueen kansanedustajia.
14:00
Tauko ja majoittuminen
15:00–17:00 Ajankohtaisia asioita työttömyys
tilanteesta
17:00
Ruokailu
17:45
Kilpailuja.
Esim. tikanheittoa, mölkky jne.
n. 19:00–20:00 Saunat
n. 21:00
Iltapala (makkaranpaistoa,
salaattia, leipää, juustoa,
leikkeleitä, kahvia jne..
n. 21:30–24:00 Iltaohjelma.
Yhdessä oloa, mm. karaoke.
Torstai 22.8.
Aamupala
Aamuhartaus
Työpajat ja luontopolku
Lounas
Risteily, hinta n. 16 euroa. Kyyti
satamaan ilmainen. Vaihtoehtoisesti voi olla kaupungilla
tai tutustua satamaan,
linnoitukseen, hiekkalinnaan jne.
17:00
Päivällinen
17:45–19:00 Olympialaiset
19:00–20:00 Saunat
alk. n. 21:00 Iltapala
24.00 asti
Illanviettoa

08:00–09:00
09:15
09:45–12:00
12:00–13:00
14:00–16:00

Perjantai 23.8.
08:00–09:00 Aamupala
09:00–11:00 Päivien yhteenveto, palkintojen
jako ja huoneiden luovutus
alk. 11:00
Lounas
12:00
Kotimatka alkaa
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TVY ry:n jäsenyhdistykset

Aktiiviset Työtähakevat ry
Jakokunnantie 3, 80230 Joensuu
Puh. (013) 220 601, 050 550 8317
sirpa.pajarinen@kaytanto.fi
www.kaytanto.fi
Alajärven seudun Työnhakijat ry
Kauppakatu 24, 62900 Alajärvi
Puh. (06) 557 1167, 040 536 1602
asta@japo.fi
Alavuden seudun Työttömät ry
Torikatu 4, 63300 Alavus
Puh. 040 573 2053
astry@pp.inet.fi
Anjalankosken Työttömät ry
Kenraalintie 6, 46800 Myllykoski
Puh. (05) 363 5113, 044 377 0144
tukipuu-projekti@hotmail.com
www.myllytys.com
Eläinhoitola Kotipesä ry
Hanhinevantie 115, 67500 Kokkola
Puh. 044 309 6464
elainhoitolakotipesa@gmail.com
elainhoitolakotipesa.fi/kotipesa
Etelä-Kymen Työttömät ry
Maariankatu 18, 49400 Hamina
Puh. (05) 354 1181
ekyt.ry@kymp.net
www.ekyt.net
Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry
Hakakuja 4, 86600 Haapavesi
Puh. (08) 450 224
helvi.jarvenpaa@kotinet.com
Hakunila-Länsimäki Työttömät ry
Ruunikkokuja 2, 01200 Vantaa
Puh. (09) 556 659, 040 736 4255
ha-la.tyottomat.ry@luukku.com
www.vantaalla.info/sivu/index.
php?option=com_sobi2&sob
i2Task=sobi2Details&catid=3
&sobi2Id=372&Itemid=7
Harjavallan Seudun Työnhakijat ry
Harjavallankatu 6 A 4, 29200 Harjavalta
Puh. (02) 674 0881
Haukiputaan Työnhakijat ry
Herralantie 1, 90830 Haukipudas
Puh. 040 704 6731, 040 528 7419
ulla.heino3@luukku.com
haukiputaantyonhakijat.com
Helsingin Työttömät ry
Nokiantie 2–4, 00510 Helsinki
Puh. 045 874 8467, 045 874 8467
hety@hety.fi
www.hety.fi
Hollolan Työttömät ry
Hirsimetsäntie 19, 15200 Lahti
Puh. 040 517 6852
anttikuusinen@dnainternet.net
Horisontti Team ry
Vellikellontie 4, 00410 Helsinki
Puh. 044 099 9504
info@horisontti-team.fi
www.horisontti.net
Hyvinvoinnin Hyväksi ry
Alhaistetie 10, 21200 Raisio
Puh. (044) 922 8052, 050 561 8013
jari.suominen@hvhry.net
via.hvhry.net/

Hämeenlinnan Työsilta – Häty Ry
Raatihuoneenkatu 7 A 13,
13100 Hämeenlinna
Puh. 040 8440707
haty-tyosilta@luukku.com
www.hmltyottomattyosilta.fi
Iisalmen Työttömät ry
Kunnankatu 6, 74120 Iisalmi
Puh. (017) 817 344
iisalmen.tyottomat@jippii.fi
www.iisalmentyottomat.fi
Ilmajoen Työttömät ry
Varikontie 5 B, 60800 Ilmajoki
Puh. (06) 424 7120, 045 261 2552
ilmajoen.tyottomat@netikka.fi
Imatran Työnhakijat ry
Koskikatu 1 D, 55120 Imatra
Puh. 050 461 6390
imatran.tyonhakijat@co.inet.fi
www.tvy.fi/imatrantyonhakijat
Ivalon seudun Työttömien Yhdistys ry
Vasantie 3, 99800 Ivalo
Puh. 046 613 7055
ihanaelisa@hotmail.com;
ivalonseuduntyottomat@hotmail.com
Jalasjärven Työnhakijat ry
Koskitie 4 E, 61600 Jalasjärvi
Puh. (06) 458 0211, 044 280 7024
jalasjarven.tyonhakijat@hotmail.com
www.netikka.net/jalasjarven.
tyonhakijat.ry
Juankosken Työttömät ry
Poikkitie 7, 73500 Juankosk
Puh. 040 553 4691
juankosken.tyottomat@silmu.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/
juankoskentyottomat/

Kajaanin Työttömien Yhdistys ry
Linnankatu 2, 87100 Kajaani
Puh. (08) 6140 098, 044 314 0098
kty.ry@kajaani.net
sites.google.com/site/ktykajaani/
Kangasalan Työttömät ry
Rekolantie 15, 36200 Kangasala
Puh. (03) 377 3906
kangasalan.tyottomat.
ry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/kangasalan.
tyottomat.ry/

Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Toritie 41, 17800 Kuhmoinen
Puh. 040 718 1266, 050 300 3909
tyovoimareservi@gmail.com
tyovoimareservi.kotisivukone.com

Kankaanpään Toimitupa ry
Kuninkaanlähteenkatu 4 as.
11, 38700 Kankaanpää
Puh. (02) 572 3842
kankaanpaan.tyonhakijat@
dnainternet.net
kotisivu.dnainternet.fi/
tyonhak/Index.htm

Kuhmon Työttömien Yhdistys ry
Kainuuntie 99, 88900 Kuhmo
Puh. (08) 652 0320, 050 328 0339
kuhmon.tyottomat@co.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/
kuhmon.tyottomat/

Kauhavan Työnhakijat ry
Kauppatie 129 A, 62200 Kauhava
Puh. (06) 434 1964, 040 736 2414
kauhavantyonhakijat@netikka.fi
Kemijärven Työnhakijat ry
Jaakonkatu 2–4, 98100 Kemijärvi
Puh. 045 2642683
kemijarventyonhakijat@gmail.com
Kihniön Työttömät ry
Prunnintie 6, 39280 Kihniö
Puh. (03) 448 4933, 040 520 4036
risto.virtanen@ippnet.fi
Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16, 74700 Kiuruvesi
Puh. 046 661 9403
kiuruveden.tyottomat@gmail.com

Jyväskylän Katulähetys ry
Kankitie 10, 40320 Jyväskyl
Puh. 040 547 6053
pekka.arposuo@jklkl.fi
www.jklkl.fi

Koillis-Helsingin Työ ja
Toiminta – Ko-Ty ry
Traktoritie 2, 00700 Helsinki
Puh. (09) 347 1577, 050 408 1592
koty@icon.fi
www.kotyry.suntuubi.com

Jyvässeudun Työttömät ry
Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä
Puh. 040 821 1987, 040 595 6504
toimisto2@jstry.fi; eija.
tuohimaa@jstry.fi
www.jstry.fi
Kaarinan Työttömät ry
Koristontie 1, 20780 Kaarina
Puh. 010 279 6200, 0400 980805
pentti.kallio@ekokaarina.net
www.ekokaarina.net
Kaavin Työnhakijat ry
Kaivotie 1, 73600 Kaavi
Puh. 040 770 2049
kaavintyonhakijat@suomi24.fi
kaavintyonhakijat.tripod.com/

Kouvolan Työnhakijat ry
c/o Matti Nygrén, Elimäentie
43, 46910 Anjala
Puh. 050 465 646
nygrenmatti@gmail.com

Kangasniemen Työttömät ry
Teollisuustie 4, 51200 Kangasniemi
Puh. 040 096 1125, 044 066 4703
kangasniemen.tyottomat@gmail.com
www.kangasniementyottomat.fi

Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24, 51900 Juva
Puh. 050 558 8501
juvantyo@surffi.fi

Jyväskylän Uusiotuote ry
Vapaudenkatu 8, 40100 Jyväskylä
Puh. 040 740 9888
matti.ihalainen1@luukku.com
www.uusiotuote.fi

Kouvolan seudun Työttömät ry
Hallituskatu 11, 45100 Kouvola
Puh. (05)371 1741, 040 173 6422
kouvolanseuduntyottomat@
suomi24.fi
kouvolanseuduntyottomat.
yhdistysavain.fi/

Kokkolan Työttömät ry
Niittykatu 1, 67100 Kokkola
Puh. (06) 831 5514
toimisto@koty.kpnet.com
www.koty.fi
Kolarin Työttömät ry
Kurunkuja 1, 95800 Sieppijärvi
Puh. 046 902 7171, 046 546 2771
kolarintyottomat@gmail.com
www.xn--kierrtyskeskus-9hb.com/
kolarin-tyottomat-ryn-kierratys/
Kontiolahden Työttömät ry
Keskuskatu 41, 81100 Kontiolahti
Puh. 045 88801255, 045 888 1255
kontiolahden.tyottomat@telemail.fi
www.kontiolahdentyottomat.fi
Korson Työttömät ry
Kotkansiipi 7, 01450 Vantaa
Puh. 050 375 4915, 050 375 4915
korsontyottomat@rokki.net
www.korsontyottomat.suntuubi.com

Kuopion Työttömät ry
Suokatu 18, 70100 Kuopio
Puh. 050 440 0900, 050 440 8401
toimisto@kuty.fi
www.kuty.fi
Kurikan Työnhakijat ry
Keskuspuistikko 22, 61300 Kurikka
Puh. (06) 450 1866
kurikan.tyonhakijat@anvianet.fi
www.anvianet.fi/kth
Kyrön Eloisat ry
Valtakatu 45, 39200 Kyröskoski
Puh. 040 763 7912
kyroneloisat@gmail.com
www.kyroneloisat.com
Kärkölän Työttömät ry
Hähkäniementie 8, 16600 Järvelä
Puh. 040 834 2990, 050 386 0497
ktry@phnet.fi
www.koti.phnet.fi/ktry
Lahden seudun Työttömät ry
Yrjönkatu 5 A 2, 15100 Lahti
Puh. (03) 782 2830, 045 652 0517
inga-maija.hyppola@lahty.fi
www.lahty.fi
Lahden Työpaja 92 ry
Lemminkäisenkatu 4, 2. krs, 15210 Lahti
Puh. (03) 781 9156,, 041 464 3846
latypa92@phnet.fi
Laitlan Tyättömä ry
Sairaalantie 6, 23800 Laitila
Puh. (02) 851 408
laitilan.tyottomat@lailanet.fi
Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Juhani Ahontie 5 As 8, 73100 Lapinlahti
Puh. 040 4473552
tuomo.rusanen@pp.inet.fi
Lappeenrannan seudun Työnhakijat ry
Meijerikatu 1, 53500 Lappeenranta
Puh. 0400 269 262
toimisto@lprsth.fi
www.lprsth.fi
Lapuan Työnhakijat ry
Siiriläntie 3, 62100 Lapua
Puh. 050 464 6798
lapuan.tyonhakijat@netikka.fi
www.lapuantyonhakijat.net

Lempäälän-Vesilahden Työttömät
Sotavallantie 17, 37500 Lempäälä
Puh. 040 3505 231
lempaalan.vesilahdentyottomat@
gmail.com
lemvetyottomat.suntuubi.com/
Lohjan seudun Työttömät ry
Sairaalantie 4, 08200 Lohja
Puh. (019) 369 1221
lohjanseuduntyottomat@gmail.com
kotisivu.dnainternet.net/lohseuty/
Loimaan seudun Työttömät ry
Leppäkuljunkatu 2, 32200 Loimaa
Puh. 046 661 9674
tyottomat@saviseutu.net
www.duuniparkki.fi/loty/
Länsi-Vantaan Työttömät ry
Liesitori 1, 01600 Vantaa
Puh. (09) 8393 5440
lvt.tyottomat@gmail.com
www.vantaalla.info/sivu/index.
php?option=com_sobi2&sob
i2Task=sobi2Details&catid=3
&sobi2Id=364&Itemid=7
Merikarvian seudun Työnhakijat ry
Kauppatie 48, 29900 Merikarvia
Puh. 044 551 0124
merikarvian.tyonhakijat.1@gmail.com
Meri-Vuosaaren Työttömät ry
Mustalahdentie 4, 00960 Helsinki
Puh. (09) 341 6291
mvtry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/mvtry
Mikkelin Työttömät ry
Porrassalmenkatu 1, 50100 Mikkeli
Puh. (015) 212 333
toimisto@mikkelintyottomat.fi
www.mikkelintyottomat.fi
Mynämäen seudun Työttömät
Työnhakijat ry
Keskuskatu 19, 23100 Mynämäki
Puh. (02) 437 6729
mynamaentyottomat@gmail.com
Mäntyharjun Työttömät ry
Kauppatie 1–3, 52700 Mäntyharju
Puh. 044 055 7233
mantyharjuntyottomatry@pp.inet.fi
www.potkuri.net

Parikkalan Työnhakijat ry
Petäjikönkatu 12 A 3, 59100 Parikkala
Puh. 050 362 4153
parikkalantyonhakijat@gmail.com
Pellon Työttömät ry
Museotie 34, 95700 Pello
Puh. 040 567 8635
pellon.tyottomat@pp.inet.fi
Pihtiputaan Työttömät ry
Pistotie 2, 44800 Pihtipudas
Puh. 040 7370 656
tapio.saastamoinen@pihtipudas.fi
Porin seudun Työttömät ry
Mikonkatu 21, 28100 Pori
Puh. (02) 641 4695
toimisto@porinseuduntyottomat.fi
www.porinseuduntyottomat.fi
Porvoon seudun Työnhakijat ry
Kaivokatu 37 , 06100 Porvoo
Puh. (019) 524 3411
porvoon.tyonhakijat@co.inet.fi
www.porvoontyonhakijat.com
Puolangan Työttömien Yhdistys ry
Keskuskatu 3, 89200 Puolanka
Puh. (08) 6155 4531
pty@puolankalainen.com
jarjestot.kainuu.fi/index.
asp?id=583#open
Rajaseudun Työttömät ry / Raili Kallio
Kalliontie 107, 82655 Värtsilä
Puh. 050 412 0386
Rantasalmen Työttömät ry
Sudentie 1, 58900 Rantasalmi
Puh. (015) 440 816
rantasalmen.tyottomat@pp.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/
rantasalmentyottomat/
Rautavaaran Työraitti ry
Kirkkotie 2, 73900 Rautavaara
Puh. 040 752 8712
kirsi.koskelo@rautavaaralainen.com
Rovaniemen Kohtauspaikka ry
Rakkatie 4, 96100 Rovaniemi
Puh. (016) 345 250, 040 834 2979
kohtauspaikka@roitry.fi
www.roitry.fi

Nastolan Työttömät ry
Kukkastie 33, 15560 Nastola
Puh. (03) 762 5100, 044 344 4086
nastolan@phnet.fi
www.nasty.fi/index.html

Saarijärven Työttömät ry
Paavontie 17, 43100 Saarijärvi
Puh. 040 198 0884, 014 423 783
saty@saarijarvi.fi
saarijarven.tyottomat.
googlepages.com

Nokian Työttömät ry
Nokian Valtatie 25 C, 37100 Nokia
Puh. (03) 341 1301
valiasema@gmail.com
www.elisanet.fi/nokiantyottomat/

Sallan Menokkaat ry
Kuusamontie 45, 98900 Salla
Puh. 040 521 0494
sallanmenokkaatry@pp.inet.fi
menokkaat.wordpress.com

Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry
Koulukatu 5, 75500 Nurmes
Puh. (013) 480 110, 040 715 1963
narekartano@oyk.fi
www.oyk.fi/~narekartano/

Salon Alueen Työttömät ry
Länsiranta 4 A 1, 24100 Salo
Puh. (02) 733 3375, 0400 631 426
riitta.virtanen@ebaana.net
www.sat-ry.fi/

Orimattilan Työnhakijat ry
Lahdentie 65 D, 16300 Orimattila
Puh. (03) 777 1431
orimattilan.tyonhakijat@
dnainternet.net

Siilinjärven Työnhakijat ry
Honkarannantie 5, 71800 Siilinjärvi
Puh. (017) 462 4851
aktiivit@dnainternet.net
kotisivu.dnainternet.fi/aktiivit/

Sipoon Työttömät ry
Pilvilinnantie 4, 04130 Sipoo
Puh. (09) 239 1548
sipoontyottomat@kolumbus.fi
sipoontyottomat.weebly.com
Suolahden Työttömät ry
Kisakatu 7, 44200 Suolahti
Puh. (014) 542 092, 040 568 9137
suolahden.tyottomat@co.inet.fi
www.suolahdentyottomat.net
Suonenjoen Tehdäänitse ry
Jalkalantie 160 N 2, 77600 Suonenjoki
Puh. 040 048 3416, 040 811 0366
annmarie.korhonen@gmail.com
tehdaanitse.nettisivu.org
Tampereen seudun
Työllistämisyhdistys Etappi ry
Sarvijaakonkatu 28–30,
33540 Tampere
Puh. 010 231 2360
etappi@etappi.info
www.etappi.info
Toijalan seudun Työttömät ry
Hämeentie 41, 37800 Toijala
Puh. 040 356 8989
toijalantyottomat@co.inet.fi
www.toijalantyottomat.com
Toimintakeskus Sampola ry
Alakiventie 8, 00920 Helsinki
Puh. (09) 340 4684, 040 544 8403
alasampola@gmail.com
kaupunginosat.net/myllypuro/
index.php/muut-yhdistyksetmainmenu-248/toimintakeskussampola-mainmenu-259
Turun seudun Työttömät – TST ry
Kanslerintie 19, 20200 Turku
Puh. 044 700 7421
info@tstry.com
www.tstry.com
Työ ja Toiminta ry
Asentajankatu 1, 00880 Helsinki
Puh. 010 837 2339, 041 511 0525
janne.asukas@kierratys.net
kierratys@kierratys.net
www.kierratys.net
Työpajayhdistys Teko ry
Ahertajantie 10, 57230 Savonlinna
Puh. (015) 555 0179
konttori@tietoteko.net
www.tietoteko.net

Uudenkaupungin seudun
Työttömät ry
Aittaranta 2, 23500 Uusikaupunki
Puh. (02) 841 8648
utyottom@uusikaupunki.fi
www.uusikaupunki.fi/tyottomat
Vantaan Työttömät ry
Leinikkitie 22 B, 01350 Vantaa
Puh. (09) 857 1896, 040 524 7606
vantaan.tyottomat@kolumbus.fi
www.van-tyo.fi/
Varissuon Työttömät – VT ry
Hintsankuja 4, 20610 Turku
Puh. 040 755 4036
eva-maria.fagerstrom@vtry.fi
seppo.blomqvist@vtry.fi
www.vtry.fi
Wiialan Sentteri ry
Kansankatu 1, 37830 Viiala
Puh. 040 704 7054
wiialansentteri.ry@gmail.com
Virtain Työttömät ry
Sairaalantie 1, 34800 Virrat
Puh. (03) 485 1329
arja.mykkanen@virrat.fi
Ylitornion Työttömät ry
Alkkulanraitti 97, 95600 Ylitornio
Puh. (016) 571 888
yty.toimisto@co.inet.fi
Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry
Kuusitie 4, 84100 Ylivieska
Puh. 040 725 6108
Ylä-Kainuun Työttömien Yhdistys ry
Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
Puh. 050 371 3023, 050 524 2645
yk.tyottomat@kainuunosku.net
www.kainuunosku.net/~yk.tyottomat/
Ylöjärven Työttömät ry
Mikkolantie 11, 33470 Ylöjärvi
Puh. (03) 348 4234, 044 048 4234
ytry@saunalahti.fi
www.kolumbus.fi/ylojarven.
tyottomat.ry
Ytyä - Yhteistyötä Työttömät ry
Vaaskiventie 10, 90500 Oulu
Puh. (08)540 9254, 040 773 3235
yty@mail.suomi.net
www.ytya.net

Työpetari ry
Urheilutie 2, 93100 Pudasjärvi
Puh. 044 082 2130
pty@dnainternet.net
www.puty.fi/
Työttömien Kukkopilli ry
Virastotie 2, 43800 Kivijärvi
Puh. 040 837 3541, 040 866 9274
suoris@suoris.fi
Työttömien Liikunta: Liikauttajat Ry
Nokiantie 2–4, 3 krs, 00510 Helsinki
Puh. (09) 7746 830, (09)
7746 8332, 050 639 89
p.kyckling@suomi24.fi
Urjalan Työttömien Yhdistys ry
Urjalantie 26, 31760 Urjala
Puh. 040 162 1961
urjalanty.ry@gmail.com
www.xn--kierrtyskeskus-9hb.
com/urjalan-tyottomienyhdistys-ryn-kierratyskeskus/

Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö – TVY ry
Sörnäisten rantatie 27 C 1b
00500 Helsinki
Toimisto 044 544 3613
toimisto@tvy.fi
www.tvy.fi
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Kuva: Juha Keränen

Paikka: Helsingin ruotsinkielinen
työväenopisto Arbis
Osoite: Dagmarinkatu 3, Helsinki
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Suomen sosiaalifoorumi
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klo Välityömarkkinat
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City-Sokos
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Eduskunta

Luokka 45: Lastenhuone
(molempina päivinä)

Päivitetty ohjelma!
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ARBIS

Kiasma
Mann

Musiikkitalo
Arbikselle pääsee esim.
City-Sokoksen edestä raitiolinjoilla 4T ja 7A (yksi pysäkinväli).
Kävellen matkaa on noin 15 min.

Museo

erhei

minti
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Finlandia-talo

