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Puheenjohtajan tervehdys
vuosikokoukselle

S

uomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen kansalaisten oma
liikehdintä ei ole maamme historiassa outo ilmiö. Jo ennen Suomen
itsenäistymistä köyhän kansan keskuudessa levisi voimakkaita tunteita kansantalouden tasajaon toteuttamisen aatteille. Lukiessani eri lähteistä työttömien
toiminnan kehittymistä, työttömien oma
apu ryhmiä on ollut jo 1800-luvun lopulla ainakin Pirkanmaalla, jatkuen aina
pilkahdus siellä ja täällä eri paikkakunnilla vaatien työtä ja toimeentuloa.
Tuolloin vuosisadan taitteessa kunnat
järjestivät hätäaputöinä työn vaatijoille
esimerkiksi ojankaivua, rakennuksien
rakentamista, erilaisten suojarakenteiden rakentamisia sodan varalta ja
polttopuusavotoita. Tuolloinhan Suomi oli Venäjän suurruhtinaskunta.
Kuuluisin valtion järjestämä hätäaputyömaa oli todennäköisesti Lahden ja
Pietarin välinen rataosuus, jossa nälkään kuoli tuhansia köyhiä ihmisiä,
maattomia myös naisia ja lapsia. Radanrakennuksen aikana Hollolaan jäi
400 orpoa lasta ja koko radan varsi
toimi hautausmaana, seurakuntien suljettua hautausmaat niiden täyttyessä.
Liikehdintää syttyi eripuolilla maata
uudelleen ja uudelleen aina taloudellisen laman aikana, nukahtaen pois kun
ajat paranivat ja syntyivät sitten uudelleen entistä voimakkaampana. Keskiössä, nälkä ja kylmä, puute ja ahdistus.
Myöhemmin 1900- luvulla hätäaputyömaat tulivat tutuksi meidän isille ja
sukumme miehille, viimeinen suuri lapiotyömaa on ollut Tarvon moottoritien
pätkä.

TVY ry:n alkuaikojen
prosessi ja AY-liike
Mikä oli se prosessi mikä käynnisti 1980
luvulla työttömien toiminnan järjestäytymiseen asti. Kuten Seppo Vainio Lautsian vuosikokouksessa muisteli, suuri
osa työttömien johtoryhmästä oli käynyt
ns. Moskovan koulun tai Kiljavan opiston
vuosikurssin ja järjestäytyminen tälle
porukalle oli sisäänrakennettu prosessi.
Suurin osa oli entisiä luottamusmiehiä,
työsuojeluvaltuutettuja, ammattiosastojen aktiiveja, jotka olivat menettäneet
työnsä. He olivat tottuneet yhdessä toimien vaikuttamaan omiin asioihin työpaikoilla, kunnalliselämässä ja puolueissa.
Johonkin tällaiseen samanlaiseen prosessiin perustuu nykyinenkin työttömien toiminta, vaikuttaa omiin asioihin
enemmän kuin aiemmin ja saada näin
parempi elämä. Siitä lienevät esimerkkeinä meidän aikamme työttömien järjestäytymisen alkuajoilta Murrostorstai,
Teili- torstai, rukkasmarssi ja 6 pykälän
hautajaiset.
Vuonna 86 toiminnan uudelleen syttyessä mukana olivat vahvasti ammattiliittojen työttömien toimikunnat, rakennusliiton ja metalliliiton jäsenten toimesta.
Näissä liitoissahan oli totuttu siihen, että
osa vuotta oltiin työttömänä, vielä enemmän kuin nyt. Ilman näiden liittojen taloudellista apua TVY ry olisi tuskin edes
syntynyt. Kun katsoo 90 luvun vielä
puolivälinkin hallitustamme, rakennusliiton ja metalliliiton ihmiset olivat järjestössämme merkittävässä rollissa. Tosiasia on, että Mikko Immosen, Mårten
Grönholmin ja itseni valitsemisesta TVY
ry:n puheenjohtajaksi ratkaisut tehtiin
rakennusliittotaustaisten edustajien kirjoittamilla nimillä.
AY-liikkeen tuki oli monella tapaa ratkaiseva, useat yhdistykset saivat alkuai-

koina suoraa tukea omilta ammattiosastoiltaan, muistan vielä tapauksen kun
oli mukana Turussa, kun koko alueen
ammattiosastoille lähetettiin avunpyyntö mielenosoitusmatkan järjestämiseksi
Helsinkiin 5.12.1995.
SAK:n pääkonttorissa merkittävä rooli
oli Pekka Sarkkisella, joka tuolloin oli
järjestöosaston päällikkö. Toisaalta taas
muistan Sirpa Ilolan ja Aarno Aitamurron roolit. Aitamurto oli SAK:n varapuheenjohtaja 1991-1996 ja oli se SAK:lainen
henkinenkin tuki, jonka olkapäätä vasten
olen ensimmäiset kyyneleet itkenyt kun
olin jo valittu puheenjohtajaksi ja ongelmia syntyi järjestön valtataisteluissa.
TVY ry:n rakentaessa vahvempaa
edunvalvojan roolia, välit osaan ayliikkeestä eivät olleet hyvät. Vasta
Ihalaisen valtakauden loppupuolella
ay-taloissa nähtiin, että TVY oli rakentanut omalle kohderyhmälle, pitkäaikaistyöttömien edunvalvonnan ja
erikoistunut yhdistysten asiantuntemuksella juuri siihen rooliin ja osaamiseen, jota ay-väki ei oikeasti tuntenut.
Lylyn kauteen oli helppo lähteä järjestöväkemme ja yhteistyö on vuosien varrella
kasvanut hyvin merkittäväksi varsinkin
lainsäädäntötyön puolella. Vaikutamme
puolin ja toisin toistemme tietämykseen.
Nyt SAK:n toimistossa merkittäviä yhteistyökumppaneita on paljon, joskin osa
on nyt valtioneuvoston palveluksessa.
Sekin merkittävää, koska heihin on helppo ottaa yhteyttä kun muutoinkin teemme yhteistyötä. SAK:lainen väki on myös
usein kouluttanut meidän porukkaa eri
tilaisuuksissa ja ollut suunnittelemassa
jopa meidän tilaisuuksia. Varsinkin eläkeasiat ja sieltä Kaija Kallisen osaaminen.
Ajat ovat muuttuneet, ay-liikkeen taloudellinen tuki yhdistyksillemme on mentyjen aikojen soittoa, rakennusliitto on
edelleen vahvin tukijamme ja viimeksi
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tänä vuonna TVY ry on saanut rakennusliitolta yli 4000 euron avustuksen.
Muistaa täytyy myös se, että järjestömme ensimmäinen suuri monistuskone ostettiin rakennusliiton lahjoittamilla rahoilla, tuolloin rahat kerättiin
liiton puheenjohtajan syntymäpäivärahoilla. samoin lehtemme Karenssisanomat alkuvuosina julkaistiin ihan
pelkästään AY-liittojen ja SAK:n tuella.
Selatessa historian mappeja etsii tietysti myös sitä, mistä ja miten me saimme
ensimmäiset yhteiskunnan rahoitukset.
90-luvun alun suurten massojen työttömyys herätti apuun myös seurakunnat ja
hiippakunnat. Joissakin hiippakunnissa
työ oli selkeästi hiippakunta lähtöistä ja
toisissa en ole edes havainnut, että se olisi
erityisemmin ollut priorisoituna erillistyönä. Lapuan hiippakunta palkkasi jopa
½ vuodeksi papin perustamaan työttömien yhdistyksiä omalle alueelleen.
Tuolloin alkuvaiheessa työttömien suojana oli vielä perustuslain pykälä, jossa
työvoima oli valtiovallan erityissuojeluksessa. Sen perustuslain pykälän hautajaisia vietimme vuonna 1996 Esplanadilla.
Murrostorstai lienee ollut se vahvin sysäys, jota myös turvallisuusriskien näkökulmasta arvioitiin ministeriöissä tai
yleensä valtioneuvostossa. Kuka oli se
henkilö joka sai Työministeri Ilkka Kanervan ymmärtämään, että tässä täytyy tavalla tai toisella saada työttömien
aktiiviväki rauhoittumaan, samaa varmaan pohdittiin myös Kirkkohallituksessa. Murrostorstai oli näyttänyt, että
kyllä suomalainenkin lähtee liikkeelle
kun valtio on kaatumassa. Murrostorstaitapahtumaa järjestömme puolesta junaili Lasse Räsänen Turun Seudun Työttömät ry:stä, Markku Kekäläinen HETY
ry.stä ja Seppo Vainio Tampereen seudun
työttömät ry:stä. Lukiessani miesten kirjoituksia, ei voi muuta sanoa kuin että
olivat todella rohkeita. sitä rohkeutta ei
minulla olisi koskaan ollut. Lassen kertoman mukaan junajärjestelyt maksoivat
300 000 markkaa ja järjestöllä oli rahaa
10 000 markkaa. Tuolloin valtiovarainministerinä oli Iiro Viinanen, pääministerinä Esko Aho. Tietysti oli helppo toimia AY-liikkeen kanssa kun molemmat
työväenpuolueet olivat ulkona hallituksesta. Suuret setelit löytyivät mielenosoi-
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tukseen AY- liikkeeltä. Olisi todella mielenkiintoista ehtiä joskus penkomaan
oikeasti ja ajan kanssa järjestömme asiakirjoja tuolta ajalta. Säilytän kaikkia niitä mappeja kuin suurta aarretta.
Välillä tunteet AY-väen kanssa viilenivät
ja syyksi myöhemmin paljastui sellainen
huhu, että meidän työntekijä olisi ollut
ravintolaliiton lakon aikana ystävänsä
ravintolassa rikkurina. Tunteet todella
olivat viileät, tapaamisessa Ahmavaaran aikana, meidät oltiin heittämässä
ulos huoneesta heti kättelyssä, samoin
Rakennusliitossa tapaaminen epäonnistui tuolloin 1999 ja samoin meille kävi
STKL:ssä kun olimme tapaamissa silloista toiminnanjohtaja, tarkoituksena
liittyä jäseneksi keskusliittoon.
Silloinen työntekijä siirtyi muihin töihin ja välit lähti lämpenemään. Nykyisin
pidämme säännöllisesti myös hallituksemme kokouksia noin kerran vuoteen
SAK:n tiloissa ja tilanne on ihan eri myös
keskusliiton kanssa, jonka hallintoon
TVY:läisiä on kuulunut jo kohta koko
2000-luvun.
TVY ry:n Omanrahoituksen alkuvaiheet
Tuolloin 90-luvun alkuvaiheessa se sitten tapahtui. Ilkka Kanerva allekirjoitti
maaliskuussa 1993 TVY ry:n ensimmäisen valtionavun. summa oli tuolloin ihan
kohtuullinen 1 493 000 markkaa, joka
jaettiin ihan aidosti ja oikeasti yhdistyksille lukuun ottamatta 280 000 markkaa, jolla päätöksen mukaan TVY ry sai
palkata työntekijän jakamaan ko. avustusta. Rahaa sai käyttää yhdistysten rakenteiden rakentamiseen. Yhteisvastuukeräys tuli lisäksi 93-95 avuksi, eli niillä
rahoilla tuettiin pelkästään jäsenyhdistyksiä ja vielä vuonna 1995 RAY:n ensimmäinen avustus oli 100 000 markkaa
jäsenyhdistyksille. Ensimmäinen toimistomme oli Toisella linjalla Helsingin seurakuntayhtymän tiloissa ja tuolloin siellä
työskenteli ensimmäinen puheenjohtajamme Heikki Haapala myöhemmin Tervahattu. seurakuntayhtymän kanssa
yhteistyö oli vahvasti yhteiskunnallista
työtä ohjanneen pastori Raija Korhosen
varassa, hän tekee edelleen hyvin yhdistyksien työtä tukevaa työtä seurakuntayhtymässä. Tässä lehdessä toisaalla
on julkaistu eri seurakuntien yhdis-

tyksiä tukevasta työstä pääkaupungin
seurakuntien alueilla. Kirjoitusten sato
on 8.3.2012 pidetyn tilaisuuden satoa.
Immosen tultua puheenjohtajaksi TVY ry
vuokrasi omat tilat Köydenpunojankadulta Hietalahdesta. Sieltä siirryimme 1996
kesällä Käenkujalle ja edelleen toiminnan laajentuessa Sörnäisten rantatielle.
1995
yhdistyksien
RAY-avustukset
käynnistyivät. Periaatteessa, jokainen
yhdistys sai avustuksen joka sitä haki,
3 vuoden alkuavustuksena. Vain muutamia yhdistyksiä sai käyntiin sellaista toimintaa, että toiminnan jatkorahoitus tuli
kolmen vuoden jälkeen raha-automaattiyhdistykseltä. TVY ry:n rahoitus on
ollut yhtämittaista vuoden 1995 jälkeen
ja oli katkolla vain yhden kerran 1997.
Tuolloin soitin Räsäsen Lasselle ja Huhtakosken Tuulalle ja varasin ajan RAY:n
tarkastajille ja sen jälkeen avustus on
ollut joka vuotinen. Lasse käytti kaikki
puhelahjansa silloiseen avustusvalmistelijaan ja hyvä niin. vuosina 1998- 2000
RAY rahoitti suurimman hankkeemme
mitä järjestöllä on ollut. Yhteistyöllä
elämä hallintaan. Tuolloin projektipaikkakuntia oli 8 eri puolilla maata ja
merkittävimpinä ideoijina voidaan pitää
Näkövammaisten keskusliiton Toimitusjohtaja Pentti Lappalaista, Työministeriön ylitarkastaja Paavo Saikkosta ja TVY
ry:n silloista varapuheenjohtajaa Tapio
Salomaata.
Samoihin aikoihin olimme myös avautuneet Kumppanuushankkeille ja TVY
ry:stä ministeriön palkkalistoilla oli
varapuheenjohtaja Tapio Salomaa. Salomaan palkkaus ei vieläkään ole oikein
valokaapelin päässä, mutta totuuttahan
ei pidä kiertää, näin se meni vaikka me
hallituksessa emme sitä tienneetkään.
Tuolloin 1998 lakiuudistuksena tuki
yhdistelmätuki ja siitä irtosi jälleen Salomaan lobbaamana TVY ry:lle uusi
hanke, jolla lähdettiin sisään ajamaan
maahamme yhdistelmätukea. Hanke oli
”Yhdistys työnantajana”. hanketta veti
TVY ry:ssä Sari Hedemäki, Lapin tyttöjä
Sodankylästä.
Uskon, että suurin paine tuli ministeriön sisältä ja, että ylitarkastaja Paavo
Saikkonen olisi ollut kyseinen henkilö,
joka sai avustuspäätöksen aikaan. Paa-
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von visio oli Suomen sosiaaliset yritykset ja vaikeasti työllistettävien aseman
parantaminen näin työmarkkinoilla.
Paavo teki hyvin merkittävän työn pitkäaikaistyöttömien hyväksi ministeriössä
työaikanaan. Olen todella surullinen ettemme ehtineet haastatella historiaamme
varten Saikkosta, siirryttyään eläkkeelle
hän menehtyi pian vaikeaan sairauteen.
Ministeriössä on tietysti ollut muitakin
meidän yhdistysten rahoituksen kehittymisen kannalta merkittäviä ministereitä
ja virkamiehiä. Filatovin aikana saimme
uudistuksia tukityöllistämiseen, entiseen hätäaputyötermiin, samoin yhdistysten rahoituksiin on eniten vaikuttanut vuosien varrella hallitusneuvos Päivi
Kerminen. Näin se menee, vaikka Päivi
tekee vieläkin ansiokasta työtä ministeriössä, niin hänellä on ollut merkittävä
rooli koko kolmannen sektorin roolin kehittymisessä maassamme.

TVY ry Vastavoimasta
vaikuttajaksi ja KIITOKSET
Kyse oli silloin 90 luvun alussa ja on
edelleenkin
kansalaisvaikuttamisen,
työttömien oman edunvalvonnan kehittämisestä ja vaikuttamisesta itseämme
koskeviin asioihin.
Tuolta ajalta pitää kiittää niitä uskaliaita eri tahojen edellä mainittujakin pioneerejä, jotka ovat olleet ulkopuolisina
tukemassa sitä prosessia, joka tuolloin
yli kaksikymmentä vuotta sitten alkoi ja
johti vuonna 1991- 92 työttömien yhdistysten perustamiseen ja joka loi yhdistysten kattojärjestön TVY ry:n. Tänään
kiitän Teitä kaikkien yhdistysten, ja
työttömien puolesta. Erityisen kiitoksen
ansaitsee eri seurakuntien työntekijät,
liitojen ammattiyhdistysaktiivit. Ilman
teidän panosta ei Murrostorstain suurmielenosoitusta olisi saatu aikaan. Ilman
teitä, emme olisi saaneet valtiovaltaa
ymmärtämään, että vertaistukitoiminta
tarvitsee rahaa.

Kiitosta myös SAK:n
järjestöosastolle ja
sen työntekijöille
Te autoitte meitä synnyttämään kansanliikkeen, joka elää vieläkin 20 vuoden
kuluttua siitä kun se kirjattiin virallisesti

syntyneeksi. Te myötäelitte kanssamme,
suritte kanssamme ja tuitte meitä. Sadoissa seurakunnissa, tuhannet työntekijät, ja suru oli todella kollektiivistä.

Nykytyöttömyys
Nokia sanoo irti 1200 työntekijää. Sadat,
tuhannet, kymmenet tuhannet ihmiset
ovat luottaneet Nokiaan. Kaikki muu
loppuu Suomessa mutta ei työ Nokialla. Vakaampi, varmempi kuin nykyinen
valtion leipä. Valtion tuottavuusohjelma
karsii ihmisiä pois varman leivän äärestä: työhallinnosta, puolustusvoimista,
lääninhallitukset on jo lakkautettu, kuntia pakkoliitetään. Aivan kuin työ olisi
kadonnut, aivan kuin tehdyllä työllä ei
enää olisi arvoa.
Nyt on aika kiittää ja on aika kuulla toisiamme. Mitä me saimme aikaan?
Saimme aikaan yhdessä 90-luvulla uudenlaisen liikkeen, saimme aikaan liikkeen joka vahvemmin kuin mikään muu
liike on puolustanut niitä joille ”vaara tuli
varoittamatta”. Mitä työttömyystyö seurakunnissa on käytännössä esimerkiksi
ollut? Hiippakuntien historianlehdiltä on
nähtävissä 90-luvulta mainintoja joissa
kerrotaan, että tuolloin 90-luvun alkupuolella näkyy, työttömien keskuudessa
perhetyön lisääntyminen seurakunnissa
ja rahasummien antaminen seurakuntalaisille kun hätä oli kaikkein suurin.

Nykyongelmat?
Huono-osaisuus on muuttanut kasvojaan, ihmiset turtuvat omiin lokeroihin,
työttömiä on vaikea saada enää aktivoitua yhdistyksiin. Yhdistyksistämme on
yhä enemmän tullut työllisyysyksiköitä,
joissa varsinainen vertaistukitoiminta
on jo useissa sivujuonne. Työttömien
edunvalvonta on enemmän nykyisin
sitä, että meidän väki haluaa tehdä työtä
sen hyväksi, että ihmiset voisivat ostaa
ruokansa ja täyttää tarpeensa palkalla
jonka saavat työstä. Työ yhdistyksissä
on jatkuvaa taistelua tämän päivän tilanteesta, toimintakeskusten vuokrat
ovat markkinahintaisia, palkkatuetut
työntekijät tarvitsevat työterveyshuollon, iso toiminta vaatii kuljetuskaluston
ja huollot, toiminta- avustusta ELY:ltä
saadaan vain noin kolmasosa siitä mitä
on yhdistysten todelliset kulut. Ministe-

riöiden työttömien toimenpiteissä olevien vaikuttavuusvaatimukset hiuttaa hiljaa työttömien yhdistyksiä lopettamaan
jopa kokonaan toimintansa. Määrällistä
kokonaistilannetta arvioitaessa muistutan, että mikäli kaikki yhdistyksemme
olisivat elossa määrä lähentelisi jo 300
yhdistystä. Surullistahan tämä on niiden
ihmisten näkökulmasta, joille ei valikoivilla työmarkkinoilla löydy enää minkäänlaista työosallisuuspaikkaa omalta
paikkakunnaltaan. Eniten määrällisesti
olemme menettäneet Pohjanmaiden alueilla. Olen laskenut niin, yhdistystemme
toimijoitten auttamina, että kun yhteiskunta sijoittaa yhdistykseemme yhden
euron, niin työttömien järjestöväki joutuu jostakin keräämään kaksi euroa, että
voi käyttää sen yhden.

Vuosien työ on opettanut
Yhteistyö Kuntaliiton ja monen muun
yhteiskunnallisesti vakavasti otettavan
toimijan kanssa on vakiintunut, vierailut
ministeriöissä ovat tavallisia, ehkä painopiste on siirtynyt eduskuntaryhmistä
sinne missä lait laaditaan ja vaikuttaminen tapahtuu niissä työryhmissä tai
niiden ihmisten kautta, jotka istuvat ministeriöiden työryhmissä tai ovat oikeasti siellä töissä. Vaikka työmme painottuu
TEM:iin ja aluehallintoon niin Sosiaalija Terveysministeriön alaisten työryhmien ja THL:n hankkeet ovat viime vuosina
kantaneet runsasta ja eniten hedelmää.
Olen käsitellyt tässä vain lähinnä alkuaikojen tapahtumia ja rahoitusta. edunvalvonnan näkökulmasta toivon ehtiväni
kirjoittaa seuraavaan lehteen. Oman lukunsa voisi kirjoittaa siitä, miltä näyttää
edunvalvonta muualla maassa alueellisesti ja paikallisesti näin Sörkästä katsottuna.
Osan tästä tekstistä kirjoitin Kontulan
kirkossa pidettyyn tilaisuuteen 8.3.12 ja
loput lehteemme ja puheenvuorokseni
vuosikokoukseen.
Puheenjohtajanne vuodesta 1996
Lea Karjalainen
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TVY 20-vuotta

Muistoja ajasta jolloin
työttömät jäjestäytyivät

T

yöttömien järjestöjä toimi hajanaisesti ympäri Suomea jo 1980-luvulla. Toimintaa, joka muodostui
lähinnä mielenosoituksista ja julkilausumasta, oli silloin muun muassa
ainakin Hämeenlinnassa, Tampereella,
Oulussa ja Turussa.
Kun työttömien määrä räjähti 80 - 90
lukujen taitteessa pilviin, järjestöt aktivoituivat, ja päättivät 90-luvun alussa
perustaa työttömien valtakunnallisen
kattojärjestön, jonka toiminnassa olin
itsekin alusta saakka mukana. Alun alkaen uuden kattojärjestön nimeksi piti
tulla Suomen Työttömät, mutta nimiehdotus ei mennyt yhdistysrekisterissä
läpi, koska se oli jo käytössä, joten nimiasia piti ottaa uudelleen esille.
Perustetun yhdistyksen nimen piti kuitenkin kuvata sitä, että kyse on valtakunnallisesta työttömien järjestöstä,
joka pyrkii tekemään yhteistoimintaa
kaikkien mahdollisten tahojen kanssa.
Ja niinpä, muistaakseni kokous pidettiin
Metalliliiton kurssikeskus Murikassa,
lapsi ristittiinkin Työttömien Valtakunnalliseksi Yhteistoimintajärjestöksi TVY
ry:ksi.

Mielenilmauksista edunvalvontaan
Työttömien järjestäytyessä lähtökohtani
oli asetta osallistumiskynnys niin alas,
että kaikkien työttömien oli helppo tulla
mukaan toimintaan. Kun aiemmin tekeminen oli rajoittunut lähes pelkästään
mielenilmauksiin, oli mukaan saatava
myös työttömien edunvalvonta ja erilaiset painostustoimet.
Uutta aiempaan oli myös kaiken kattava
sosiaalinen toiminta. Miksi näin? Siksi,
että missään tilanteessa työttömän ei
pitänyt jäädä tyytyväiseksi. Ykkösvaatimuksena piti, ja pitää edelleenkin olla,
että ihmisille on järjestettävä töitä ja jos
niitä ei ole, niin sitten kunnollinen työt-
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tömyysturva.
Sosiaalisuuden painottamista tarvittiin
siksikin, että työttömyyden kohtaava ihminen on niin vaikeassa tilanteessa, että
hän jää helposti neljän seinän sisälle.
Siksi toimintaan piti saada mukaan yhteisöllisyyttä, ts. mahdollisuus olla toisten ihmisten seurassa. Niinpä sitä piti
kehittää niin, että tehtiin sitä mikä ihmisiä kiinnostaa. Olkoonpa se tekeminen
sitten vaikka minkin naittamisesta Finlandia-hiihtoon, tai kaikkea siltä väliltä.
Toisaalta, kun monellakaan työttömäksi
joutuneella ei ollut työssä ollessaan ollut
aikaa harrastaa, he lähtivätkin innolla
mukaan. Harrastus auttoi myös ihmisiä
pitämään yllä henkistä tasapainoaan.
Hei aluksi muodostuikin kaksi selkeää
toiminnallista painopistealuetta, jotka
ovat säilyneet yhtä tärkeinä näihin päiviin asti. Ensiksikin ruokalatoiminta,
jonka tarkoituksena oli tarjota työttömille edullista ruokaa sekä mahdollisuuden
tavata toisia ihmisiä. Ja siinä tavoitteessa
olemme onnistuneetkin. Toinen tärkeä
toiminta työttömille on ollut liikunta,
jota matkan varrella on ollutkin monenlaista. Yllätyksekseni Turun alueella
suosituimmaksi liikuntamuodoksi nousi
vesijumppa.

Tukea AY-liikkeeltä
Huhtikuun neljäntenä päivänä 1993 järjestetty mielenosoitus Senaatintorilla
Helsingissä oli TVY:n edunvalvonnan
huippukohta. Tuo murrostorstaiksi nimetty mielenosoitus keräsi eri puolelta
Suomea noin 20 000 työttömän joukon
ja heidän massiivinen mielenilmauksensa oli työttömien huolesta kertova vakava
viesti päättäjille.
Murrostorstain taloudellisena tukijana
ay-liikkeen panos oli ratkaiseva ja on
ollut sitä kautta linjan koko työttömien
toiminnan ajan. Tosin väheksyä ei sovi

myöskään ev.lut. kirkon yhteiskunnallisen työn taloudellista tukea. Yksi iso
juttu matkan varrella oli myös yhteisvastuukeräys, josta osoitettiin työttömien
toimintaan viisi prosenttia.
Varsinkin niinä vuosina, joina toimin
työttömien parissa, sain kouriintuntuvasti kokea, että työ on tärkein ihmisarvon mitta. Kun sen menettää, menettää
todella paljon ihmisarvostaan, sen todistavat ne lukuisat sairaudet ja epätoivoiset
teot, jotka johtuvat suoraan työttömyydestä. Matkan varrella sain kokea myös
sen, että saatuamme järjestettyä joillekin ihmiselle lyhyenkin pätkätyön josta
sai palkkaa, se oli monelle kuin lottovoitto. Olihan hän saanut jälleen elämänsyrjästä kiinni.

Näin alkoi oma työttömyyteni
Kun itse jouduin työttömäksi vuonna
1991, tuntui kuin elämä loppuisi siihen.
Koskaan aiemmin minun ei ollut tarvinnut olla päivääkään työttömänä. Olin
koko pienen ikäni tehnyt sekä ruumiillista että henkistä työtä. Minulla oli kokemusta monelta eri alalta kuten toimitsijan metsurin- ja talonmiehen ammatista,
sekä erilaisista rakennustöistä. Myös uskoni siihen oli myös luja, että kyllä tekevälle töitä löytyy. Vaan eipä löytynyt.
Työttömäksi joutuneilla on jokaisella
oma tarinansa, omani on yksi niistä ja
muistan sen aamun ikuisesti, kun minulle työnnettiin lopputili kouraan.
Töitä piti olla, ja olikin, koska rakennus
jossa olin timpurina, ei ollut vielä läheskään valmis. Aamulla olimme kokoontuneet siis ruokalaan aivan normaaliin
tapaan töiden jakoon. Itse firman johtaja
oli tullut osoittamaan jokaiselle työkohteen mihin heidän piti mennä, mutta minulle hän sanoi, että Mikko menee sitten
lomalle lama-Suomeen. Ja tilalleni otettiin sitten pian uusi mies.

TVY 20-vuotta

Jäljet johtivatkin myöhemmin sylttytehtaalle, eli syy lopputiliini alkoi paljastua.
Työmaalla tilanne oli se, että johtaja höykytti nuoria työtovereitani niin, että en
voinut sitä katsella vaan asetuin heidän
puolelleen. Tämä ei ilmeisesti työnantajaa miellyttänyt ja niinpä minut oli päätetty laittaa ”lomalle lama-Suomeen”.
Rakennusliiton avustuksella irtisanomiseni riitautettiin ja vasta kahden vuoden
päästä asiaan saatiin lopullinen päätös.
Työnantaja todettiin syylliseksi laittomaan irtisanomiseen ja tuomittiin sakkoihin sekä määrättiin maksamaan minulle korvaus.
Sotilastermiä käyttääkseni, en kuitenkaan jäänyt kauaksi aikaa tuleen makaamaan, koska aika nopeasti työttömäksi
jäätyäni, seinät alkoivat kaatua päälleni.
Niinpä lähdin haistelemaan uusia tuulia
ja hakeuduin työttömien toimintaan ja
olin yhtenä keskeisenä vaikuttajana Turun Seudun Työttömien toiminnan alkamiseen, jonka vetovastuun sainkin sitten
alta aikayksikön.
Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön puheenjohtajan nuijan
sain vuoden 1993 keväällä Turussa pidetyssä vuosikokouksessa ja seuraavana
vuonna Rovaniemellä pidetyssä kokouksessa pestini uusiutui ja päättyi paria
vuotta myöhemmin, jolloin pääsin eduskuntaan. Johtotähtenäni olen pitänyt
sielläkin sitä, että ihmisillä olisi töitä josta maksetaan kunnon palkka, tai vaihtoehtoisesti, että työttömillä olisi riittävä
työttömyysturva.
Työttömiin tutustuttuani kuulin monta
tarinaa, eikä mikään irtisanomisen syy
tuntunut olevan enää vierasta. Se oli
koulu, jonka pohjalta oli helppo, ja on
yhäkin, samaistua irtisanomisen syihin
ja työttömien tunteisiin. Niin monenlaista matkan varrella olen kuullut.

Esimerkiksi voin kertoa, miten tietokoneliikkeen kymmenen työntekijää lähti
normaalisti ruokatunnille. Työnantaja
huusi kuitenkin heidän peräänsä rappuun, ettei takaisin tarvitse sitten enää
tulla. Tai toinen juttu, miten 17 vuotta
firmaa palvellut työnjohtaja käskettiin
takahuoneeseen ja sanottiin mitenkään
varoittamatta irti. Kaveri kertoi säikähtäneensä niin pahasti, ettei muistanut
mitä kautta tuli ulos.

Takaporttia perustamassa
Eräs tärkeä virstanpylväs TVY:n puheenjohtajakaudellani oli, kun sain olla
mukana perustamassa Turkuun yhdessä
työterveyshuollon vapaaehtoisten työntekijöiden kanssa Takaporttia, toimintaa, josta työttömät saivat ilmaiseksi
apua niin fyysisiin kuin psyykkisiin ongelmiinsa.
Takaportin palkattomaan vapaaehtoistoimintaan osallistu työterveyshuollon
puolelta lääkäreitä, työterveyshoitajia
ja psykologeja. Iltaisin auki olleen Takaportin vastaanotolla oli kaikkien näiden
kolmen ammattikunnan edustaja, eikä
kävijöistä ollut todellakaan puutetta.
Suurimpina käyttäjäryhminä olivat sellaiset, pääasiassa miehet, joiden aloilla
ei aiemmin ollut työttömyyttä sanottavammin koettu. Perinteisten kausiluontoisten alojen, kuten rakennusalan ja
merimiesten, edustajia ei vastaanotoilla
juurikaan näkynyt.

meuhkanneet työttömiksi joutuneille,
että kyllä töitä löytyy jos vain viitsii tehdä.
Kun itse sitten joutuivatkin työttömäksi,
eikä niitä töitä sitten löytynytkään, he
pelkäsivät kohdata niitä työttömiä, joita
olivat aikaisemmin syyllistäneet.

Tulevatko työttömien yhdistykset
joskus tarpeettomiksi?
Toivottavasti tulevat, koska silloin kun
työttömien yhdistykset perustettiin,
toivottiin, että työttömyyden painuessa
alas, yhdistykset tulisivat tarpeettomiksi. Mutta nyt kun yhteiskunnankin asenteet näyttävät koko ajan koventuvan ja
kuponginleikkaajien ahneus lisääntyvän,
taitaa olla aika utopistista uskoa järjestöjen tulevan kovin pian tarpeettomiksi.
Lisäksi tuntuu, että työttömyyteen on
ikään kuin totuttu ja sitä pidetään vähän
niin kuin luonnon lakina, eräänlaisena
vitsauksena, joka jostakin korkeammalta
on lähetetty kiusaksemme..
Yritysten kansallinen vastuu on haihtunut kansainvälistymisen myötä kuin
tuhka tuuleen. Enää eivät yksin huonosti
menestyvät yritykset pistä porukkaa kilometritehtaalle, vaan sitä tekevät myös
entistä suurempia voittoja tavoittelevat,
erinomaisesti menestyvät yritykset.
Mikko Immonen

Henkilökunnalta samani viestit työttömien tarinoista olivat karmaisevia. Jotkut työttömäksi joutuneet miehet olivat
lähteneet jo kuukausia säännöllisesti
”töihin”, kun eivät olleet uskaltaneet edes
vaimolleen kertoa työttömyydestään.
Monet avioliitot olivat taas kariutuneet
työttömyyden aiheuttamiin paineisiin.
Jotkut taas eivät halustaan huolimatta
olleet uskaltaneet lähteä mukaan työttömien toimintaan, kun olivat aiemmin
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Noviisina ENU:n vuosikokouksessa

E

uroopan Työttömien Verkosto on
perustamisensa jälkeen pyrkinyt
pitämään kongresseja vuoden,
kahden välein. Tämä onnistuikin
niin kauan kun työttömyysluvut Euroopassa olivat nousussa ja aihepiiri vahvasti esillä Euroopan unionissa, sekä komissiossa että Parlamentissa. Rahoitus
järjestyi Komissiosta usein jonkun kansallisen ay-järjestön toimiessa hakijana.
Vuonna 1996 kokous pidettiin Irlannissa,
pienessä Ennis nimisessä kaupungissa.
Paikkakunnan valinta osoittautui kokouksen kannalta oivaksi ratkaisuksi. Pienen kaupungin keskustaan oli lyhyt kävelymatka, eikä sieltä sitä paitsi löytynyt
paljoakaan mikä olisi houkutellut osanottajia lintsaamaan päivien virallisesta
ohjelmasta. Kun illalla käveli pubeihin,
tunsi nenässä, että taloja lämmitettiin
turvetta polttamalla. Kokousmenojen
päätyttyä suurin osa ihmisistä jäi kuitenkin kokoukseen ja majoitukseen varattuun majataloon keskustelemaan.
Tämä olikin erittäin hyödyllistä, sillä
näin pystyttiin oikaisemaan suuri osa
virhekäsityksistä työttömien tilanteesta
muissa maissa - yleensä muiden maiden liian ruusuisesta kuvasta tilanteesta
Pohjoismaissa.
TVY:stä kokoukseen lähti toiminnanjohtajan Sirkka Rajalan paimentama
delegaatio: Tapio Salomaa, Eija-Helena
Kettunen, Ritva Metsälampi ja allekirjoittanut, Kalle Kunnas. Ensikertalaiselle kokous tarjosi paljon uutta ja osaksi
yllättävääkin. Suurin yllätyksistä oli näin
jälkikäteen ajatellen se valtava kirjo, jonka ENU:n jäsenjärjestöt tarjoavat. Näin
käy, kun kuvittelee, että asiat muuallakin
hoidetaan samalla tavalla kuin mihin
kotona on tottunut. Työttömät kuuluvat
paikallisiin yhdistyksiin, jotka puolestaan muodostavat valtakunnallisen järjestön.
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Me suomalaiset ihmettelimme pitkään
osanottajaluettelossa Itävallan edustajien nimien edessä komeileva titteli ”manager”. Mitä johtajia, emmekö olleetkaan
työttömien järjestöjen kokouksessa? Ei
ihan sellaisessa kuin mitä olimme kuvitelleet. Meille selvisi, että itävaltalaiset
olivat työttömien ongelmien kimpussa
työskentelevistä projekteista, toiminnanjohtajia siis. Espanjasta tulleet taas vaativat kotimaakseen maininnan ”States
of Spain” (siis monikossa) koska pitivät
tärkeämpänä nostaa esille Katalonian
ja Baskimaan itsenäisyyspyrkimykset,
kuin työttömien ongelmia yleensä. Ruotsin osanottajat osoittautuvat puolestaan
kuuluvan tukholmalaiseen aatteelliseen
yhdistykseen Humlorna, joka tosiaan pitää myös työttömien asioita esillä, mutta
jota ei missään nimessä voida luokitella
työttömien valtakunnalliseksi järjestöksi. Saksalaisilla oli omassa joukossaan
menossa Itä-Länsiottelu, Ranskan osanottajat tulivat neljästä eri järjestöstä katolilaisesta kommunistiseen jne.

kuitenkin, että aikataulussa pysyttiin. Illalla pystyi sitten jatkamaan, jos omasta
mielestä jotain tärkeätä oli jäänyt sanomatta. Nuoret EU-parlamentista (kovalla alennuksella) pestatut tulkit ottivat
mielellään itsekin osaa illanistujaisiin,
joten tulkkauskin toimi.
Päivien mielenkiintoisin aihe oli EMU:n
vaikutus työllisyyteen. Kolmen riippumattoman taloudellisen tutkimustoimiston arvion mukaan työttömyys tulisi
ensin EMU-kriteerien johdosta nousemaan, jonka jälkeen valuuttayhteistyön
myönteiset
vaikutukset
tuntuisivat
myös työllisyyskehityksessä – kuitenkin
paljon laimeampana kuin mitä viralliset EMU-selvitykset lupasivat. Tämä
arvio onkin osoittautunut oikeaksi.
Kalle Kunnas

Irlantilaiset hoitivat kuitenkin kokousjärjestelyt tulkkauksineen erittäin hyvin
joten esitys päätösasiakirjaksi valmistui
hyvissä ajoin ennen loppuistuntoa. Espanjalaisten esitykset hävisivät yleensä
radikaalisuutensa vuoksi äänin viisi (espanjalaista) vastaan muut, mutta useimmiten löytyi keskustelujen, perustelujen
ja työryhmissä tapahtuneen viilauksen
jälkeen teksti, jonka kaikkien maiden
osanottajat pystyivät omaksumaan.
Meille suomalaisille kokouskurin tiukkuus hieman ihmetytti. Puheenvuorojen
kova rajaus – yksi per henkilö ja kaksi
per maa kustakin kysymyksestä – takasi

Ote Ilkka Kanervan päätöslauselmasta, jossa myönnettiin TVY ry:lle ensimmäisen
valtionapurahan 280 000 mk (18.3.1993) 4165/331392/TM.
Karenssisanomat 1/2012
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Historian havinaa:
Murrostorstai 1994
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Jyvässeudun Työttömät ry 20-vuotta
Työtä, toimeentuloa, elämänlaatua ja edunvalvontaa

J

yväskylässä työttömien toiminta
sai alkunsa SAK:n myötävaikutuksella vuonna 1991. Tuolloin alkava lamakausi koetteli eteenkin
SAK:n alaisiin ammattiliittoihin kuuluvia vaatetus-, rakennus- ja metalliteollisuuden työntekijöitä, jotka joutuivat
sankoin joukoin irtisanotuiksi.
Aluksi työttömät saivat käyttöönsä Järjestöjen talolta maksuttomat kokoustilat.
Ajan oloon kokoustoiminta tuli säännöllisemmäksi ja järjestäytymisen tuloksena syntyi Keski-Suomen työttömien
toimikunta 5.11.1992. Koska epämuodollisten toimijoiden oli vaikea saada julkisia avustuksia, toimikunta vietiin vuotta
myöhemmin yhdistysrekisteriin nimellä
Keski-Suomen Työttömien yhdistys ry.
Pelkkä kokoustaminen ei enää riittänyt,
vaan työttömät kaipasivat yhteistä tekemistä ja yhteiskunnallista näkyvyyttä.
Niinpä SAK alkoi hankkia soppatykkejä,
jotka kiersivät eri paikkakunnilla työttömien tapahtumissa. Sopan jako antoi
mielekästä fyysistä tekemistä ja lisäsi
työttömien yhteenkuuluvuuden tunnetta.

rakunnasta muodostui tärkeitä toiminnan tukijoita jo yhdistyksen alkutaipaleella. Työvoimahallinnon kanssa tehtiin
niin ikään aktiivista yhteistyötä alusta
lähtien. Kun Keski-Suomen maakuntiin
alkoi myöhemmin syntyä myös muita
työttömien yhdistyksiä, muutettiin yhdistyksen nimi Jyvässeudun Työttömät
ry:ksi.
Ihmiset ovat tulleet työttömien toimintaan mukaan hyvin moninaisin tavoin.
Sisääntulotavat kertovat paljon siitä,
millä tavoin työttömiä on rekrytoitu toimintaan mukaan.

Merkittävin tuon aikaisista ponnistuksista oli kaikkien palkansaajajärjestöjen
yhdessä toteuttama suurmielenosoitus,
vuonna 1991, josta SAK kantoi päävastuun. Täkäläisen ay-liikkeen yhtenäisyydestä ja joukkovoimasta kertoo paljon se,
että Keski-Suomesta saatiin 1000 ihmistä liikkeelle tähän tapahtumaan.
Jyväskylän kaupungista ja kaupunkiseu-

10

Karenssisanomat 1/2012

Yksi ”sisääntulotarina” kertoo miehestä, joka joutui yhdistyksen johtovastuuseen vahingossa lääkärireissullaan, kun
vaimo huomasi sanomalehdestä, että
Järjestöjen talolla on työttömille ilmainen hernerokkatarjoilu. Melko hiljattain
työttömäksi jäänyt mies lähti hyväuskoisena syömään hernerokkaa ja huomasi
yllättäen joutuneensa keskelle työttömien yhdistyksen vuosikokousta. ”Siinä tuli
meille puheenjohtaja”, kokouksen vetäjä
oli todennut jo hänelle ovelta.
Toisaalta yhdistyksen toimintaan on tul-

tu hyvinkin tietoisin motiivein ja suunnitellusti. Niinpä toinen ”sisääntulotarina”
kertoo naisesta, joka tuli mukaan kurssitoiminnan kautta ja sai toimintaenergiaa
työttömiin kohdistuvasta vähättelystä.
Vähättely synnytti halun näyttää, että

TVY 20-vuotta / jäsenyhdistykset

työttömät pystyvät samoihin asioihin
kuin työssä käyvätkin.

si monenlaista kädentaitoihin liittyvää
harrastusyhteistyötä.

Vuonna 1993 yhdistys sai ensimmäisen
oman toimitilansa Galleria Beckerin piharakennuksesta
Seminaarinkadulta,
jossa myös ruokalatoiminta käynnistyi.
Samassa yhteydessä toimi kaupungin
nuorisoverstas, jonka kanssa jaettiin toimitilojen lisäksi puhelin, faksi ja tietokone. Alkuaikana yhdistyksellä oli vain yksi
palkattu keittiötyöntekijä. Muut toimijat
tekivät työtään vapaaehtoispohjalta.

Työväenopiston silloinen rehtori otti
työttömien toiminnan järjestämisen asiakseen. Raha-automaattiyhdistykseltä
saatiin taloudellista tukea, ja työttömät
ryhtyivät käymään päiväsaikaan ilmaisilla kädentaitokursseilla, joilla tarjontaa
riitti metallitöistä kokkikursseihin.

Ruokailijamäärä kehittyi hyvin nopeasti
muutamasta hengestä muutamaan kymmeneen, ja kolmesta pienestä huoneesta
koostuvat tilat kävivät ahtaiksi. Uutta
toimitilaa ryhdyttiin etsimään jo saman
vuoden syksynä.
Toiminta oli vilkasta ahtaudesta huolimatta. Vuoden 1993 aikana tehtiin
aktiivista koulutusyhteistyötä Työväen
Sivistysliiton, Kansan Sivistysliiton ja
Suomen Punaisen Ristin kanssa. Myös
Jyväskylän työväenopiston kanssa viri-

Toiminnan perusta oli näin luotu, ja Rantakievariin muuton myötä keväällä 1994
toiminta laajeni ja monipuolistui edelleen. Muuton myötä tilaa tuli tuntuvasti
lisää, ja toimitila kasvoi edelleen vuosien
mittaan yli 1200 neliöön, kun muitakin
kerroksia otettiin käyttöön. Työttömiksi jääneet rakennusalan ammattilaiset
remontoivat ennen muuttoa keittiötilat
uuteen uskoon. Helloja ja muita kalusteita saatiin lahjoituksina eri tahoilta ja
ruokailuastioita pengottiin Rantakievarin vintille jääneistä Keskon tavaroista.
Myös Metalli 74:ltä tuli lahjoitustavaraa.
Ruokalan lisäksi saatiin nopeasti alulle
kutomo, ompelimo, kirpputori, tenavatupa, parturi ja jopa hierojan vastaanotto. Terveydenhoitajan vastaanottokin
saatiin aikaan Jytky-projektin tuella.
Kävijöiden määrä nousi jo vuoden 1994
aikana noin 150 henkeen päivässä ja kasvoi parina seuraavana vuonna edelleen.
Tilat olivat paitsi suuret, jopa hulppeatkin, ja niitä muistellaan sekä haikeina
että hilpeinä. Toiminta puhkesi lyhyessä
ajassa kukoistukseen. Yhdistyksen arjen täyttivät monenkirjavat tapahtumat,
joita riitti kuutamotansseista pilkkikisoihin ja kullanhuuhdonnasta sienifestivaaleihin.
Rantakievarin puuhakas henki vaikutti myös siten, että talossa näkivät päivänvalon lukuisat uudet yhdistykset ja
osuuskunnat, mm. Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry, Ruokapankki ja Toimihenkilöpörssi (myöhemmin Työsiltana
tunnettu). Jyväskylän työttömien tuki ry
laitettiin alulle Jyvässeudun Työttömät
ry:n sisällä vuonna 1998.

Rantakievarin purku-uhka oli tiedossa
vuosia ja aktiivisesta kamppailusta huolimatta rakennus meni matalaksi syksyllä 2001.
Uudistuvan Lutakon asuinalueen imagoon ei työttömien yhdistystoiminnan
katsottu enää soveltuvan, joten vetoomukset talon säilyttämisen puolesta kaikuivat kuuroille korville.
Lähtö Rantakievarista oli kova paikka
monille yhdistysaktiiveille ja muutto rinnastui heidän mielessään pitkälti kodin
menetykseen. Yhdistyksen toimitilat pienenivät muuton myötä tuntuvasti, mutta
suurin pettymys oli kuitenkin uuden toimipaikan osoittautuminen epäkelvoksi.
Entisestä Jyväskylän yliopiston biologian laitoksesta remontoitiin kuudella
miljoonalla mummonmarkalla järjestötoimijoiden yhteinen Kumppanuustalo,
johon oli kohdistunut suuria odotuksia
toimijoiden yhteen kokoajana. Rakennuksen kosteusvaurio ja sitä seurannut
homeongelma teki suunnitelmat vuosien
mittaan tyhjiksi.
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Kansanruokalatoimintaa
kokeiltiin
myös eri lähiöissä, joissa se ei kuitenkaan
osoittautunut kannattavaksi. Parhaimmillaan yhdistyksellä oli lähiöruokalat
Keltinmäessä, Kuokkalassa, Pupuhuhdassa ja Huhtasuolla.

lä 2006. Kansanruokala Kellarikievari
jäi edelleen Kumppanuustalolle, ja siirtyy sieltä vasta kesällä 2012 Tourulaan
muodostuneeseen kansalaistoiminnankeskus Mataraan, jonka naapuritaloon
yhdistyksen palveluosasto on muuttanut
Cygnaeuksenkadulta jo syksyllä 2010.

Yhdistyksen palkkatuettu työllistämistoiminta kehittyi erityisen vahvasti päivällisaterian, lauantaiaukiolon ja
pitopalvelun vuoksi, jotka tarkoittivat
käytännössä vuorotyöhön siirtymistä
ja lisäsivät paitsi keittiöhenkilökunnan
myös vahtimestareiden ja siivoojien tarvetta. Rantakievarin aikaan Jyvässeudun Työttömät ry työllisti vuositasolla
parhaimmillaan noin 40 – 50 henkilöä,
kun vuosien 2008 – 2009 aikana työntekijöitä oli jo noin 90 – 100. Myös muissa
työllisyyspoliittisissa toimenpiteissä olevien määrät kasvoivat.

Toiminnan tuloksellisuuden perustelu
rahoittajille on ollut aina oma taiteenlajinsa, sillä työllistettyjen elämänlaadun
paranemista on vaikea mitata numeerisesti. Mittariksi kelpuutetaan lähinnä
avoimille markkinoille työllistettyjen
määrä, jonka pienuus on ollut jatkuvana
kritiikin kohteena. Tällöin on unohdettu, että työpaikat vaihtuvat pääasiassa
jo avoimilla markkinoilla työssä olevien
kesken. Palkkatyötä ei yksinkertaisesti
riitä kaikille, jolloin pienelläkin tukipätkällä on iso merkitys työttömän ihmisen
elämänkaaressa.

Kumppanuustalon homeongelman viimein paljastuttua koko laajuudessaan,
osa toimitiloista sinetöitiin, ja palveluosasto eli yhdistyksen hallinnollinen
toimisto, kutomo ja ompelimo muuttivat
väistötilaan Cygnaeuksenkadulle kevääl-

Toiminnan tie on kaiken kaikkiaan ollut pitkä ja kivinen. Sitä ovat leimanneet
varojen puute, lainsäädännön muuttuminen ja yleensä ottaen jatkuvassa muutoksessa eläminen. Työttömät ovat tässä
pyörityksessä monesti jääneet taka-alal-
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le ja heistä on tullut yhteiskunnallisessa
mielessä ”välttämätön paha” ja työttömyydestä ”normaali tila”, millä on ollut
vaikutuksensa ihmisten osallistumishaluun ja mielialaan ylipäänsä.
Kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuden poistaminen jättäisi kuitenkin tuhannet ihmiset täysin vaille yhteiskuntaosallisuutta, työtä ja työkykyä
ylläpitäviä aktiviteetteja.
Tämä on tiivistelmä Satu Kortelaisen
kirjoittamista Jyvässeudun Työttömät
ry:n muistelmista, jotka julkaistaan kokonaisuudessaan 5.11.2012 vietettävässä
yhdistyksen 20-vuotisjuhlassa.
Tervetuloa juhlimaan kanssamme!

- Yhdessä olemme enemmän -

Eija Tuohimaa, toiminnanjohtaja
Jyvässeudun Työttömät ry

TVY 20-vuotta / jäsenyhdistykset

Kangasniemen työttömät ry
K
angasniemen Työttömien Toimintajärjestö ry perustettiin
29.3.1993. Järjestö on pyrkinyt
kokoamaan paikkakunnan työttömät yhteisen toiminnan ja harrastusten
pariin. Kursseja oli järjestetty mm. joulukorttikurssi ja työttömien aktivointikurssi. Työttömät toimivat avustajina
vammaisten lasten ratsastusleirillä sekä
osallistuivat musiikkiviikkojen kahvitukseen. Loppuvuodesta ensimmäiset
kutojat pääsivät työn makuun, samoin
yhdistykseen oli hankittu ompelukone ja
saumuri.
Yhdistyksessä aloitti 1994 ensimmäinen
toiminnansuunnittelija työllistämistuella. Toiminta teemoja mm. silkkimaalauskurssi, verkonpauloitusta, suksien voitelua, kotikonstit ihon- ja jalkojen hoitoon
ja lukuhetki kirjastossa näkövammaisille
sekä kuplahalliin saatiin liikuntavuorot
ja ruokailutoiminta alkoi. Jäseniä on 81
ja kannatusjäseniä 6.
Yhdistyksen edustajien osallistuminen
valtakunnalliseen TVY ry:n vuosikokoukseen 1995, joka oli Jyväskylässä.
Toimintaa vuoden kuluessa on mm. Adventtimyyjäiset, taidemaalaus-, taloudenhoidon-, järjestysmies-, englanninkielen-, sieni- ja laktoosittomien ruokien
laittamiskurssi, sekä alueellinen yhteistapaaminen Mäntyharjulla. Kirpputoritoiminta alkoi 1996. On järjestetty myös
erilaisia kursseja sekä seuraavana vuonna seurakunnan kanssa yhteistyössä oli
ensimmäinen työttömien kirkkopyhä.
Kesällä 1998 oli muutto uusiin toimitiloihin virastotaloon postin myymälän entisiin tiloihin. Kirpputoritoiminta jatkui
sekä harrastetoimintana mattojen kudontana ja vuosien varrella TSL:n kursseina: vironkielen-, ATK-, ilmaisutaidon-, sekä liikunnan kursseja. Tutustuin
itse vuonna 1999 tarkemmin toimintaan
ja vuonna 2000 minut valittiin hallituksen jäseneksi. Seuraavana vuonna huomasin olevani yhdistyksen puheenjohtaja ja siinä pestissä olen vieläkin.

Kirpputoritoiminta ja kurssit olivat
yhdistyksellä sellaisenaan jo vakiintunutta toimintaa. Kunnanjohtajan yhteydenottopyyntö meidän siirtymisestä
jatkamaan kunnan toimintana ollutta
kierrätyskeskusta ja tekstiilipajatoimintaa antoivat yhdistykselle uusia ulottuvuuksia toiminnan kehittämisessä. Siitä
muutos lähti käyntiin ja yhteistyössä
työvoimatoimiston johtajan ja TVY ry:n
puheenjohtajan avustuksella haimme
ELY-keskuksen
työllistämisprojektia
yhdistykseen. Vuonna 2003 yhdistys
muutti syksyllä nykyisiin toimitiloihin.
Näin saimme myymäläänkin enemmän
tilaa. Remontoimme tiloja yhdessä kunnan työntekijöiden kanssa sekä suunnittelu seuraavan vuoden projektista alkoi.
Tein työtä vuorotta, jotta saatiin homma
toimimaan. Yhdistyksen eteen tehdystä työstä minulle myönnettiin TVY ry:n
valtakunnallinen vapaaehtoistyöntekijän palkinto. Syksyllä saimme lainaan
puuntyöstökoneet TVY ry:ltä ja suunnitelmiin lisättiin puuverstastoiminta.
Remontti jatkui ja helmikuun alussa
aloitti toiminnan työllisyyspoliittisella
avustuksella 3-vuotinen Työsatama-projekti (Tiedon ja taidon lastauspaikka).
Sain kunnian toimia projektinvetäjänä.
Toimintamuotona projektissa oli puutyöverstas ja tekstiilipaja. Kunta maksoi
työnohjaajat pajoille sekä toiminnanohjaajan palkan. Yhdistyksemme sai TVY
ry:n kautta valtakunnallisen vuoden
yhdistyspalkinnon hyvin kehitetystä
työpajatoiminnasta matalankynnyksen
työpaikan tarjoajana. Terveyskeskuksen kanttiinin hoito siirtyi kunnalta yhdistyksen hoitoon vuonna 2004. Näinä
vuosina saatiin hyvin työntekijöitä sijoittumaan vapaille työmarkkinoille palkkatukijakson päätteeksi. Järjestimme
koulutuksia mm. ATK-, hygieniapassi-,
työturvallisuus- ja tulityökurssi.
Projektin toiminta jatkui vuonna 2007
3-vuotisella Typat-projektilla (Työpajatoiminta). Toimintamalliin lisättiin
edelleen sijoittaminen yrityksiin. Tämä

toiminta poiki vain yhden sijoitusmahdollisuuden tekstiilialan tehtaalle. Vapaille työmarkkinoille sijoittui kohtalaisesti työntekijöitä jaksojen päätyttyä.
Kangasniemen Työttömät ry yhdistyksen nimenä otettiin virallisesti käyttöön
2008 vuoden alusta.
Projekti sai jatkoa EPE-projektilla (Eteen
Päin Elämässä) vuosina 2010-2012. Tänä
aikana aiempaan toimintaan on tullut lisänä alihankintatyöt 3 yritykselle. Tilaustyöt ovat lisääntyneet vuosien aikana.
Vuonna 2010 TVY ry luovutti lainassa
olleet puuntyöstökoneet yhdistyksen
omistukseen. Suoritin työn ohella työvalmentajakoulutuksen. Järjestettiin hygieniapassi- ja tulityökorttikoulutuksia
sekä yhteistyössä TE-toimiston kanssa
toteutettu CV-nettikoulutus. Tänä keväänä on meillä alkamassa CV-netin käyttöä
avustava toiminta.
Työttömien virkistysretkiä olemme vuositasolla järjestäneet sekä työntekijöille
virkistyspäivä keväisin mm. pilkkikilpailua, liikuntaa, leiripäivää tai pelaamista
golf-kentällä.
Työllistämme tällä hetkellä yli 30 työntekijää erilaisin työllistämistoimenpitein,
joita ovat: työharjoittelu, työelämävalmennus, korkein korotettu palkkatuki,
peruspalkkatuki,
vajaakuntoisentuki,
työkokeilu, kuntouttava työtoiminta,
yhdyskuntapalvelu ja kouluharjoittelu.
Tällä hetkellä yhdistyksessä suoritetaan
2 puualan tutkintoon ja 1 leipurin tutkintoon kuuluvaa työharjoittelua. Meillä on
ollut projektien aikana 50-75 työntekijää
vuodessa eri työllistämistoimenpitein.
Määrä vaihtelee palkkatukirajojen saatavuuden mukaan.

Arja Kuparinen
puheenjohtaja /
projektipäällikkö

Karenssisanomat 1/2012

13

TVY 20-vuotta / jäsenyhdistykset

YTYÄ RY - yhteistyötä työttömät

Y

tyä on Oulussa toimiva yleishyödyllinen työttömien yhdistys. Se on perustettu 30.3.1994
ja hyväksytty yhdistyrekisteriin
9.6.1994.

Ytyän toimitalot Hietalinna ja Nu-Vatalot toimivat Oulun Hietasaaressa
luonnonkauniissa ympäristössä aivan
suurkaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä. Luonnonläheisyys on
käsin kosketeltavissa ja toimipaikkojen
maalaishenkisyys on jo elämys sinänsä.
Ytyä ry:tä on pyritty rakentamaan siten
että toimipaikan henki olisi ihmisystävällinen ja yhteenkuuluvuuden tunne
olisi jokaisen kävijän ulottuvilla. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuonna 2011 yli
700 jäsentä.
Ytyän toimitalo Hietalinna on rakennettu 1930-luvulla. Ytyä ry on ostanut
Vaaskiventie 10 sijaitsevan kiinteistön
itselleen vuonna 1997. Hietalinna oli
purettavien rakennusten listalla toukokuussa 1994. Siellä harjoittelivat poliisi
ja pelastuslaitos omia harjoituksiaan.
Harjoitusten yhteydessä piharakennus
paloi korjauskelvottomaksi ja päärakennuksen kuntokin oli heikossa kunnossa.
Ytyä ry:n perustajia oli kolme henkilöä, joista yksi oli Jukka Luttinen. Hän
aloitti Ytyän toiminnanjohtajana, mutta
ikäväksemme Jukka ei ehtinyt olla kovin kauaa Ytyän peräsimessä. Hän sai
yllättäen sairauskohtauksen ja suureksi
suruksemme poistui keskuudestamme
pilvien päälle katsomaan tätä maailman
menoa ja Ytyän tulevaa kehitystä. Hietalinnan yläkerrassa asuva Päivi Salo
hyppäsi Jukan saappaisiin luotsaamaan
Ytyää eteenpäin.
Päivi Salon aikana toimintaan astui mukaan vapaaehtoistyöntekijänä Monika
Bulldra. Hän oli kokenut syvän masennuksen omien elämäntilanteiden muutoksien johdosta. Niinpä hän ajatteli,
että alkaisi tekemään vähin askelin vapaaehtoisena töitä. Aluksi hän oli Ytyän
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keittiöllä ja myöhemmin myös muissa
asioissa. Ytyän keittiö oli tuolloin minimaalinen nykyiseen verrattuna: tavallisella helalla keitettiin työmiesten
ja muutamien asiakkaiden ruoat. Myös
leivonnaiset paistettiin tavallisen hellan
uunilla. Pikkuhiljaa Monikan työpäivät
venyivät täysimittaisiksi ja Ytyän hallitus
valitsi hänet Ytyän toiminnajohtajaksi.
Monika onkin ollut pitkäaikainen Ytyän
toiminnanjohtaja. Hän on toiminut ko.
tehtävässä tämän vuoden huhtikuuhun
mennessä peräti 10 vuotta. Kiitämme
siitä Monikaa. Ytyäkin tulee tänä kesänä
täysi-ikäiseksi, kun yhdistys täyttää 18
vuotta.
Paljon on tapahtunut tässä kymmenessä
vuodessa ja monenmoista asiaa on tapahtunut. On purettu, rakennettu, laajennettu ja perustettu osakeyhtiö Ytyä
ry:n rinnalle. On työllistetty kymmeniä
ja kymmeniä henkilöitä. Ja kun otetaan
huomioon harjoittelijat, kuntoutettavat,
kesätyöntekijät sekä vapaaehtoiset työntekijät, niin Ytyällä on käynyt töissä useita satoja henkilöitä.
Ytyän pitkästä historiasta voisi kirjoittaa kymmeniä sivuja, ellei ihan kunnon
kirjankin, joten jatketaan enemmän tiivistettynä.
Ytyällä on toiminut monenlaisia hankkeita vuosien aikana: kotipalvelu, asiakkaiden työnhaku, työttömän työmatka
yrityksiin, mm. Nu-Va-, EAKR- ja Nerohankkeita. Eli erilaisten projektihankkeiden lista on pitkä. Niillä on työllistetty
pitkäaikaistyöttömiä niin, että iloksemme moni on saanut pysyvän työpaikan
yrityksistä. Edelleen toimiva työttömän
työmatka yrityksiin -hanke on juuri sellainen, jossa pyritään kartoittamaan pitkäaikaistyöttömän henkilön koulutus- ja
työllistymismahdollisuudet. Aluksi hänet työllistetään määräajaksi Ytyän toimipisteisiin ja työllistymisjakson aikana
häntä haastatellaan useita kertoja. Näin
hänelle pyritään löytämään avoimilta
työmarkkinoilta pysyvä työpaikka. Aina

kun onnistutaan, on se hieno asia kyseiselle henkilölle ja tuo hyvää mieltä myös
meille työllistäjille.
Yhdistyksellä on myöskin NU-VA-toimitalo, joka liittyy Nuoret ja Vanhat
-hankeeseen. Talo oli Oulun kaupungin
omistuksessa ja se oli huonossa kunnossa. Talo oli toiminut aikoinaan PohjoisSuomen Munuais- ja maksayhdistyksen
toimitilana. Toiminnanjohtaja hoksasi
kesäisellä kävelyretkellään, että tuostapa saisi ehostettua hyvän talon. Samalla
voisi toteuttaa nuorten ja vanhojen kohtaamisen, jossa nuoret oppisivat vanhuksilta elämäntaitoja. Rakennusvaiheessa
nuoret saisivat oppia mestari-kisälliperiaatteella palkkatuessa olevilta kokemusta omaavilta työmiehiltä rakennustaitoja. Projektiin palkattiin ELYn-tuella
projektipäällikkö ja projektityöntekijä.
Tammikuussa 2010 he alkoivat haastatella työmiehiä entisöimään Nu-Va-taloa.
Rakennusalan pitkäaikaistyöttömien ja
nuorten työttömien kanssa purimme talon melkein hirrelle. Talo on valmistunut
vuonna 1923 ja suojeltu asemakaavamerkinnällä sr-3. Kiinteistö kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.
Talon korjaukset olivat luultua suuremmat. Myös rahaa kului, mutta talo
valmistui viimein joulukuussa 2010. Alkuperäisestään aikataulustaan se venyi
vain parisen kuukautta. Esisopimuksen
mukaan talo lunastettiin Oulun kaupungilta Ytyän omistukseen. Talo on vuokratontilla aivan kuten Hietalinnakin.
Muutakin on tapahtunut: Ministeriön
monenlaiset ohjeet ja De-minimis-säännöt pistivät Ytyälläkin mietintämyssyä
päähän. Miten jatkaa toimintaa ja selvitä? Tuli ohjeistuksia, että edelleensijoittaminen on lopetettava jne. Siksi
perustimme Ytyän rinnalle YtyTyö Oy
–osakeyhtiön. Perustamiskirjat ja perustaminen tapahtui kesällä 2011 ja,
sosiaalisen yrityksen statuksen saimme
helmikuun alussa 2012. Yrityksen tarkoi-

TVY 20-vuotta / jäsenyhdistykset

tuksena on tuottaa sekä sosiaalisesti että
yhteiskunnallisesti tärkeitä palveluita.
Ytyä ry on osakeyhtiön ainoa omistaja.
YtyTyö Oy vuokrasi Oulun Takalaanilasta noin 250 neliöisen hallin, johon
tehtiin rakennustarvikkeiden kierrätystalo. Tarkoituksena on kierrättää hyvää
rakennusmateriaalia. Otamme vastaan
lahjoituksina eri tahoilta rakennusmateriaalia, fiksaamme tuotteet ja lähetämme ne eteenpäin tyytyväisten asiakkaiden tarpeisiin. Kysyntää on ollut, sillä
Pohjois-Suomen alueella ei ole vastaavia
rakennustamateriaalin kierrätystaloja.
Etelämpänä on joitakin vastaavia. Kotisivut: ytytyo.net.
YtyTyö Oy:llä on myös remonttirakennus- ja pitopalvelupalveluita. Keväällä
2012 vuokraamme Oulun työväen pursiseuran Kahvila-ravintolan Seelarin,
jonka toiminta alkaa huhtikuussa 2012.
Sinne tulee mm: buffet-lounas ja paljon
muuta, joten kuulolla kannattaa olla.
Palataksemme vielä nuoriin pitkäaikaistyöttömiin, joita Oulussa riittää. Ytyä on
tehnyt töitä heidänkin eteen työllistämällä harjoittelujaksoihin ja työpajaan,
joka toimii kuvassa olevassa YtyTyön toimipisteessä.
Nuorille keksittiin kesällä 2011 myös
pienimuotoinen NERO-hanke. Heille
rakennettiin graffitiseinä Ytyän toisen
toimitalon NU-VA:n pihalle. Seinä on

osaa tonttia kiertävä levyistä tehty alue,
jossa on mahdollisuus tehdä grafiitteja.
Paikka on tarkoitettu nuorille, joilla on
vaikeuksia löytää harjoittelupaikkaa ja
vaikeuksia rakentaa omaa elämäänsä
oikeaan suuntaan. Tällä pienimuotoisella hankkeella on tarkoitus kehittää
nuorille muun toiminnan ohella tilanne,
jossa voi olla omien kaltaistensa joukossa. He tulevat kuulluksi ja nähdyksi, ja
omat taidot huomataan ja niitä osataan
arvostaa. Hanketta jalostetaan syksyä
kohti pienellä kilpailulla, johon järjestetään tuomareiksi muutamia grafiittien
ja kulttuurin asiantuntijoita. Ko. hanke
on monelle vaikeassa asemassa olevalle
nuorelle paikka toteuttaa itseään ja innostua siitä työharjoittelun kautta työelämään. Hankkeessa järjestettiin myös
syksyllä 2011 vastaava kilpailu. Nuoret
tekivät hienoja töitä ja tuomareina oli
mm. kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki.
NERO-hanke on päättynyt syksyllä 2011.
Se sai suuren suosion ja nuoret olivat
innolla mukana tekemässä kilpailutöitä. He saivat toteuttaa itseään ja kaikki
sujui hienosti. Kiitos nuorille ja kaikille
hankkeesta! Eli monenlaista toimintaa
meillä on koko ajan. Eteenpäin mennään,
vaikka välillä on tiukkojakin aikoja. Pihisti elämme pienimuotoisen ruokalakahvilan tuloilla sekä tilavuokrilla. Menoina on vain sähkö, vesi, tonttivuokrat,
käyttökustannukset rakennuksista jne.

Olemme saaneet kaupungilta vuosittain 25 000 euron toiminta-avustuksen.
Summasta menee automaattisesti 5000
euroa Pohjankartanon vähävaraisten
joulutapahtumaan, jonka olemme järjestäneet jo kahdeksana jouluaattona.
Meillä on vuosittain yli 20 000 kävijää eli
toiminta-avustuksesta ei jää edes euroa
henkilöä kohden kävijämäärän suhteen.
Siitä huolimatta järjestämme monenlaista kesäriehaa, matkoja työttömille, virkistyspäiviä, bingoja, lauluiltoja ja niin
edelleen. EU-elintarvikekasseja jaamme
kaksi kertaa vuodessa, mikä onkin iso
työrupeama. Tavaroiden säilyttäminen
vaatii isoja tiloja ja niiden lajitteleminen, jakaminen ja laskeminen säännöksiä varten vaatii monta työkäsiparia ja
monta työpäivää. Mutta sitä vartenhan
olemme, että koitamme auttaa ja tehdä
tätä töitä.
Toimimme työttömien ja muiden sosiaalisen avun tarpeessa olevien kansalaisten
aseman parantamiseksi sekä henkisen ja
fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.
Hyvää kevättä ja kesänodotusta lukijoille
toivottaa
Toiminnanjohtaja Monika Bulldra
Puheenjohtaja Jani Alatalo
Sekä koko talon poppoo
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Meri-Vuosaaren Työttömät ry
Alussa oli…
Meri-Vuosaaren Työttömät ry perustettiin v. 1995. Sen perustamiseen myötävaikuttivat voimakkaasti Vuosaaren seurakunta, sen kirkkoherra tai silloin vielä
kappalainen Seppo Tirkkonen ja Helsingin seurakuntayhtymä.
Puheenjohtajaksi valittiin entinen Raken
rautakauppias ja silloinen työtön Juhani
Pyhäluoto, joka myöhemmin ristittiin
tuttavallisesti Juliukseksi.
Perustamiseen osallistui voimakkaasti
myös silloinen yhdyskuntatyöntekijä Seija Välimäki, joka palkkasi pitkäaikaistyöttömistä tukikelpoisen henkilön yhdistyksen toiminnanjohtajaksi. Yhdistys
oli mukava ja lämminhenkinen paikka,
minne työttömät saattoivat kokoontua,
tehdä varojensa mukaan yhteisiä retkiä.
He voivat tällä tavoin huolehtia, että sosiaalista kanssakäymistä tapahtui muuallakin kuin paikallisissa keskiolutpubeissa.

Uudet tuulet

Näin jatkui vuoteen 1996 asti. Tuolloin
juuri Vuosaareen muuttanut, siihen aikaan työtön Kari Honkanen eli allekirjoittanut, sattui lukemaan paikallislehdestä, että jossain Pohjois-Vuosaaressa
sijaitsisi tällainen yhdistys. Pitkän harhailemisen jälkeen hän löysi yhdistyksen
jäsenten viehättäväksi korjaaman toimitilan Pohjois-Vuosaaresta Haapasaarentie 5:stä.Sisään käveltyään hän huomasi, että paikalla oli menossa kahvi- ja
kakkutarjoilu, syystä jota hän ei enää
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muista, tai ei silloinkaan ymmärtänyt,
mutta mihin hän kuitenkin viipymättä
otti osaa.
Kakkua syödessään hän tutustui yhdistyksen aktiivijäseniin. Koska hänellä oli
jonkin verran kokemusta raha-anomusten teosta eräässä yhdistyksessä, jonka
palveluksessa hän oli Espoossa ollut, hän
rohkeni kysäistä, kelpaisiko hän toiminnanjohtajaksi, mikäli saisi anottua rahat
itselleen.
Julius vastasi myöntävästi, mikä oli sangen rohkeasti tehty, sillä hänen tietonsa
Honkasesta rajoittuivat siihen, että tämä
osasi juoda kahvia ja syödä täytekakkua.
No, Honkanen anoi työministeriöstä
palkkarahat ja pääsi aloittamaan uudessa virassaan helmikuussa 1996.

Laajeneminen
Vuonna 1996 oli olemassa vielä niinkin
erinomainen virasto, kuin työvoimapiiri. Täältä saimme seuraavan avustuksen, minkä avulla saatoimme vuokrata
perustamaamme ruokalaa ja ATK-tilaa
varten uuden toimitilan.
Ratkaisu oli onnistunut, sillä viereiseltä
ostarilta marssivat muutoin siellä aikaansa viettävät, pääasiassa miespuoliset henkilöt, tiloihimme pelailemaan
laitteillamme ja syömäänkin siinä sivussa. Samalla yhdistyksen jäsenmäärä
alkoi kasvaa, ollen vuoden lopulla jo yli
sata jäsentä. Ruokalaan palkkasimme
kokin ja lahjoitusten avulla pystyimme
pitämään hinnan 5 markkana/ateria.
Seuraavan valloituksemme teimme viereiselle purku-uhan alaiselle ostarille.
Sieltä valtasimme itsellemme toimistotilat sekä aloitimme pikkuisen kirppistoiminnan. Koska tavaraa tuli hyvin ja menikin aivan mukavasti, päätimme anoa jo
silloin työvoimapiiristä TE-keskukseksi
muuttuneelta virastolta projektiavustusta. Lupasimme työllistää myymälässämme seitsemän pitkäaikaistyötöntä henki-

löä. Hyvissä ajoin ennen vuoden loppua
olimme työllistäneet jo viisitoista.
Sisään valuvan tavaran vuoksi oli meidän jälleen tehtävä uusia ratkaisuja ja
sellaiseksi muodostui ostarilta poistuneen elintarvikeliikkeen varaston vuokraaminen. Sinne saimme perustettua
jonkinlaisen varastomyymälän, eli väki
kävi myös alakerrassamme ostoksilla.
Seuraava vaihe oli RAY:n avustus. Tätä
aloimme saada vuonna 1997. Vuonna
1998, vaikka myymälämme toimi hyvin,
havaitsimme, että oli hankalaa toimia
yritysmaailmassa työttömien yhdistyksen nimellä, sillä useinkaan meitä ei otettu vakavasti, kun soittelimme yrityksiin
ja yritimme puhua kierrätyksestä.

Uusi yhdistys
Lisäksi katsoimme, että RAY:n rahoja ei pidä sekoittaa ansiotoimintaan tai
työllistävään toimintaan, joten aloimme
suunnitella uutta yksikköä, jolla päätimme antaa nimeksi Työ & Toiminta ry.
Ajattelimme, että se kuvaisi paremmin
ihmisryhmää, joka nyt vain oli päättänyt
tehdä jotakin. Tämä yhdistys rekisteröitiin tammikuussa 1999.

TVY 20-vuotta / jäsenyhdistykset

Noiden kolmen vuoden kuluessa osallistuimme myös ”Suomen elektroniikkakierrättäjät ry:n” sekä ”Netser osuuskunnan” perustamiseen. Pääsimme Suomen
ensimmäisen tuottajayhteisön Elkerin
sopimuskäsittelijäksi ja tarjosimme jonkinlaisen työllistämistoimenpiteen jopa
yli 400 henkilölle vuodessa.
Pääsimme kiertämään Eurooppaa, missä
näimme, kuinka muissa Euroopan maissa pitkäaikaistyöttömiä työllistettiin.
Opimme kaikenlaista mielenkiintoista,
mitä nyt saatoimme soveltaa omaan toimintaamme Suomessa.

Tänään

Jo aiemmin ATK- ja muita sähkölaitteita
poisheittävät tahot olivat alkaneet käyttää meitä kaatopaikkanaan ja meille tuli
niin vanhoja ja huonokuntoisia laitteita,
että niitä oli turha yrittää myydä minnekään. Niinpä päätimme aloittaa laitteiden purun, niin että saisimme edes
metallista ja kaapelista ja joistain muista
jakeista jonkin verran rahaa ja samalla
kaatopaikoille joutuvan tavaran määrä
vähenisi.
Koska korjata osasi vain harva, päätimme, että purkamisesta uudelleenkäyttöön voisi saada hyvän projektin, jonka
avulla voisimme työllistää lukuisia henkilöitä.

Projekti
Niinpä menimme rohkeasti Helsingin
kaupungin työllistävien virkamiesten
puheille, joiden keskuudessa vallitsi silloin hämmästyttävän korkea tahtotila
kokeilla uusia asioita ja todella tehdä jotakin työttömien hyväksi. Hankkeemme
sai siellä erittäin lämpimän vastaanoton.
Pääsimme mukaan kaupungin Euroopan sosiaalirahaston sateenvarjohankkeeseen ja rahoitusta myönnettiin niin
kaupungille kuin meidän Työ & Toiminta
ry:lle. Kolmivuotisen hankkeemme aikana työllistimme noin 140 henkilöä.

Tästä viimeistään voidaan katsoa MVT
ry:n ja T&T ry:n teiden erkaantuneen.
MVT jäi hoitamaan työttömien sosiaalisia tarpeita ja virkistystoimintaa sekä
edullista ruokailua TT:n jäädessä työllistävän kierrättäjän rooliin. Se oli roolijako, missä molemmille kävi hyvin.
MVT pystyi tarjoamaan edullisia aterioita 5 markkaa (euroon siirtymisen jälkeen
yhden euron, mitä se on edelleen), tekemään kaikenlaisia virkistys- ja tutustumiskäyntejä ym. sosiaalista- ja harrastustoimintaa. Jälkimmäiseen olemme
saaneet RAY:n vuosittaista avustusta.
TT on siirtynyt yhä suuremmaksi kolmannen sektorin pitkäaikaistyöttömien
työllistäjäksi.

Ensimmäisten joukossa perustimme
lainsäädännön niin salliessa sosiaalisen
yrityksen, joka aloittikin toimintansa
hienosti. Tarkoituksenamme olikin siirtää purkutoiminta pääasiassa sinne ja
jättää Työ & Toiminnalle lähinnä kuntouttava työtoiminta. Lainsäädäntö ei
juurikaan tukenut tätä pyrkimystämme
ja myös virheellisten henkilövalintojen
seurauksena on sosiaalinen yrityksemme tällä hetkellä lepotilassa.
Yhdistyksellä sen sijaan menee mukavasti. Sillä on Myllypuron liikuntamyllyssä
toimiva noin 2000 neliömetrin kirpputori ja ainakin vielä muutama vuosi sitten yhdistys oli koko Uudenmaan suurin
pitkäaikaistyöttömien työllistäjä. Pääsimme jälleen työllistettyjen, harjoittelijoiden ja kuntoutettavien määrässä yli
neljänsadan.
Kari Honkanen

Sateenvarjohankkeessakin TT:lle kävi
hyvin. Kolmen vuoden aikana se työllisti
noin 140 pitkäaikaistyötöntä, joista huomattava määrä pääsi jälkeemme jatkoon.
Noiden kolmen vuoden kestäessä opimme paljon myös purkujakeen erottelusta.
Eli nyt tiedämme erot eri piirikorttien
välillä, A- ja B-luokan kuparien sekä
monta muuta asiaa, jotka ovat tärkeitä
asioita purkujaetta eteenpäin myytäessä.
Samaan aikaan TT:stä tuli myös suosittu
työpaikka pitkäaikaistyöttömien ja myös
maahanmuuttajien keskuudessa.
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Työttömien yhdistysten
resurssointi / toimintaedellytysten
turvaaminen vai pillit pussiin?
Puheenvuoro Turun Seudun Työttömien 20-vuotisjuhlaseminaarissa

P

uheenvuoron otsikko on ytimekäs, suora ja sopivan provosoiva.
Juhlaseminaarin järjestäjiä ei
voi kuin kiittää häpeämättömän
hyvästä ja tärkeästä puheenvuoron otsikosta. Puheenvuoron aihe pakottaa
meidät kaikki puheenvuoron pitäjät etsimään ja esittämään vastauksia kysymykseen liturgisen juhlapuheen sijaan.
Toki aluksi on rehellisesti todettava, ettei
puheenvuoron kysymykseen voi vastata
yksiselitteisesti niin tai näin. Ei siinäkään tapauksessa, että puheenvuoron
pitäjällä tai hänen taustayhteisöllään
olisi vaikka kuinka paljon halua, tahtoa
ja ymmärrystä asiaa kohtaan. Puheenvuoron pitäjän osa on astetta helpompi,
jos otsikko puretaan ensin pienempiin
osiin: miksi työttömien yhdistykset alun
perin perustettiin vuonna 1991, mitä 116
työttömien jäsenyhdistystä ympäri suomenniemen tekevät nyt ja mitä niiden
pitäisi tehdä jatkossa, mikä on työttömien yhdistysten rooli yhteiskunnan kiihtyvässä muutospyörteessä, mitä toimintaedellytysten turvaaminen tarkoittaa
kunnan tai valtion näkökulmasta jne.
Kyse on ennen muuta siitä, mistä näkökulmasta ja millaisin silmälasein työttömien yhdistyksiä
halutaan tarkastella. Vastaukset
ovat erilaisia yksilöllisestä, yhteisöllisestä, sosiaalisesta, paikallisesta, yhteiskunnallisesta tai taloudellisesta
näkökulmasta. Keskityn puheenvuorossani aiheen laajuuden ja käytettävissä olevan rajallisen ajan
vuoksi vain yhteen näkökulmaan
eli taloudelliseen näkökulmaan.
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Mutta ennen kuin pureudun kiinni taloudellisiin vaikutuksiin, haluan tehdä yhden asian kaikille läsnäolijoille selväksi.
Työttömien yhdistysten merkitys yksilöiden ja paikallisyhteisöiden kannalta on
niin merkittävä, ettemme todennäköisesti edes kykene näkemään toiminnan
kaikkia suoria ja epäsuoria vaikutuksia
toimintaympäristöömme.
Toiminnan
näkymättömät kerrannaisvaikutukset
ovat luonteeltaan sellaista yhteiskunnallista työtä, jonka arvon oikeasti ymmärtäisimme vasta siinä vaiheessa kuin
Turun Seudun Työttömät ry:n kaltaiset
järjestöt todella laittaisivat ”pillit pussiin”.
Turun Seudun Työttömät ry:n toiminnan laajuus kertoo olennaisen: noin tuhat jäsentä, 15 000 osallistumiskertaa
vuodessa, 350–400 työntekijää vuositasolla, projektitoimintaa, kerho- ja
kurssitoimintaa, tapahtumia, liikuntaa,
ruokalaa, ekotoria, ompelimoa, edunvalvontaa ja niin edelleen ja niin edelleen.
Luettelo toiminnan eri muodoista on
suorastaan hengästyttävä, mutta samalla hyvä esimerkki siitä, mitä yhteiskunnallinen vastuu tarkoittaa käytännössä.
Sanalla sanoen tarve tämän kaltaiselle toiminnalle on kiistaton.
Kuten tiedämme, TEM:in tilastojen mukaan maassamme oli noin 230 000 työtöntä työnhakijaa marraskuun lopussa
2011. Neljä kymmenestä työttömästä oli
yli 50-vuotiaita ja kolme kymmenestä
yli 55-vuotiaita. Joka neljäs työtön oli
ollut yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä ja joka kymmenes yli kaksi vuotta. Luvut ovat lukuja, mutta lukujen takana on tuhansia ja tuhansia erilaisia

ihmisiä,

yksilöllisiä

elämäntarinoita.

Jokainen tarina on ainutlaatuinen ja ansaitsisi tulla kuulluksi, mutta valitettavasti kaikki yhteiskunnalliset ongelmat,
kuten pitkäaikaistyöttömyys, tulevat
parhaiten ymmärretyksi vasta silloin,
kun ilmiö ja sen syy- ja seuraussuhteet
kyetään muuttamaan taloudellisiksi
käsitteiksi ja talouden kielelle. Tällöin
puhutaan euroista, euroista ja euroista. Kansantaloutemme yksi kriittisimmistä menestystekijöistä on työllisten
määrän kasvattaminen kaikissa ikäryhmissä. Ei siis pidä kysyä, mitä työllistäminen maksaa valtiolle, kunnalle,
yhdistykselle tai järjestölle, vaan mitkä
ovat kustannukset, ellei tehdä mitään?
Ei pidä myöskään jumiutua työttömien
rakenteeseen tai määrään, vaan pureutua siihen, millaisia hyötyjä yhteiskunnalle ja yksilöille kertyy yhdenkin ihmisen aktivoinnista ja työllistämisestä.
Muutama esimerkki kertoo olennaisen työn merkityksestä niin kansantalouden kuin kuntien näkökulmasta.
Aloitetaan kansantaloudesta. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan työelämän ulkopuolelle jäävä syrjäytynyt tai
syrjäytetty nuori maksaa kansantaloudelle noin 700 000 euroa, jos työttömyys
alkaa alle 25-vuotiaana ja jatkuu 60-ikävuoteen saakka. Pitkäaikaistyöttömyys
lisää loppusummaa noin 400 000 eurolla. TEM:in neuvottelevan virkamiehen
Pekka Tiaisen selvitysten mukaan yksi
työtön maksaa yhteiskunnalle 18 000
euroa vuodessa verrattuna siihen, että
tämä olisi töissä. Jokainen voi laskea
millaisista summista puhutaan, kun löy-
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detään esimerkiksi etsivän työn kautta
yksikin tilastojen ulkopuolella olevista
20 000-30 0000 ”kadotetusta nuoresta” tai kyetään alentamaan työttömien
määrää esimerkiksi 10 000 henkilöllä.
Jatketaan kuntataloudesta. Kunnat
maksavat vuosittain valtiolle arviolta
noin 100 miljoonaa euroa siitä, etteivät kykene järjestämään työtä tai aktivointimahdollisuuksia yli 500 päivää
työttömänä
olleille.
Passiivisuuden
hintalappu tulee parhaiten esiin Turun
tai Porin kaltaisten suurten kaupunkien kohdalla. Kaksikymmentä suurinta
kaupunkia maksoivat passiivien työllistämisen seurauksena niin sanottuja
sakkomaksuja valtiolle 86,7 miljoonaa
euroa vuonna 2009 ja summa nousi
edelleen 93,4 miljoonaan euroon vuonna 2010. Helsingin hintalappu oli noin 17
miljoonaa euroa, Tampereen 11 meuroa,
Turun 7 meuroa, Vantaan 5,7 meuroa,
Lahden 5,4 meuroa ja Porin 2,3 meuroa jne. Yli 500 päivään työttömänä olleiden aktivointiaste oli 29,3 % suurissa
kaupungeissa vuonna 2010. Korkein
aktivointiaste oli Joensuussa (46,2 %)
Porissa (41,5 %) ja Vaasassa (37,1 %).
Mikä sitten on Turun Seudun Työttömien kaltaisen yhdistyksen rooli
taloudellisesta näkökulmasta? Millainen hintalappu voidaan asettaa sille,
että TST:n perinteinen järjestötoiminta
tavoittaa noin 15 000 osallistumiskertaa
vuodessa? Tai että TST:n konsortion eri
toimipisteet osallistuvat noin 350-400
henkilön työllistämiseen vuositasolla?
Entä miten lasketaan vaikka niiden 200
henkilön panos, jotka osallistuvat TST:n
toimesta kuntouttavaan työtoimintaan?
Entä jos TST olisi jättänyt hakematta niihin noin 40 työllistämisprojektiin, joissa
se on toiminut hakijana ja hallinnoijana?
Tai miten lasketaan se että TST tarjoaa
muille alueen toimijoille työkokeilu-, työharjoittelu- ja työvalmennuspaikkoja?
Muutama kysymys paljastaa sen, kuinka
vaikeaa on arvioida ja asettaa hintalappuja TST ry:n kaltaisen toimijan tekemälle yhteiskunnalliselle työlle. Yksinkertaistaen voidaan perustellusti todeta,
että kaikki TST:n toimenpiteet vaikut-

tavat sekä välittömästi että välillisesti
useaan asiaan, kuten kuntien verotulokehitykseen, sosiaali- ja terveysmenojen
kehitykseen, toimeentulotukimenoihin,
julkisten palveluiden käyttöön jne. puhumattakaan siitä arvosta, mitä aktivointi
tarjoaa yksilöille itselleen ja heidän perheenjäsenilleen tai muille läheisille.
Nostan esille vain pienen yksittäisen
esimerkin, joka kertoo paljon TST:n yhteisöllisestä merkityksestä. Yhdistyksen
vapaaehtoiseen toimintaan osallistui
yhden vuoden aikana noin 200 henkilöä, jotka käyttivät vapaaehtoistoimintaan yhteensä noin 11 700 tuntia. Jos
vapaaehtoistyöhön käytetty aika kerrotaan minimipalkalla (8-10 euroa),
päädytään noin 100 000 euroon. Vapaaehtoistyö on vain pieni osa TST ry:n
toiminnasta, mutta tehdyn työn taloudellinen arvo on huomattava. Jos jokainen TST:n toimenpide ”hintalaputetaan”
samalla tavalla, puhutaan merkittävistä
summista vuosien 1991–2011 välillä.
Kysymys kuuluu kuka maksaa tämän laskun, jos Turun Seudun työttömät ry laittaa pillit pussiin? Jos laskun maksajaa ei
löydy, niin jatkokysymys kuuluu kenen
tehtävä on turvata toimiviksi osoittautuneiden Työttömien yhdistysten toimintaedellytykset? Kuka ottaa vastuun ja
kopin asiassa?
Vastaan, että on kyse yhteisestä, jaetusta kumppanuus- ja kehittämisvastuusta valtion ja kuntien ja kolmannen sektorin kesken. Kyse on
myös roolien ja työnjaon määrittämisestä, toisin sanoen mikä työttömien
yhdistysten toiminnassa on sellaista, joka
on tavalla tai toisella turvattava julkisten
toimijoiden taholta ja mikä on sellaista
joissa vastuu on yksilöillä ja paikallisyhteisöillä. Kyse on jatkossa myös valintojen tekemisestä, jolloin on valittava huonoista vaihtoehdoista vähiten huono.

koulutus- ja kurssitarjontaa vai pidetäänkö tarjonta yhtä laajana kuin tähän
saakka? Palvellaanko tasavertaisesti
kaikkia yhdistyksen jäseniä vai keskitytäänkö muita enemmän tiettyihin ryhmiin? Riittävätkö omat resurssit enää
ulkopuolisten projektien hakemiseen?
Kysymykset ovat ikäviä ja vaikeita,
mutta nähdäkseni on kaikkien etujen mukaista realistisesti tunnustaa,
ettei näköpiirissä ole mitään sellaista
tulevaisuuspolkua, jossa kuntien tai
valtion suorat tai epäsuorat työllistämisresurssit kasvaisivat. Päinvastoin.
Näen hyvin todennäköisenä sen, että
työllisyyttä tukeva palvelutuotanto,
kumppanuudet ja resurssit keskittyvät jatkossa aikaisempaa harvemmalle joukolle. Vahvoilla tulevat olemaan
sellaiset ammattimaiset toimijat, jotka
pystyvät järjestelmällisesti kehittämään
toimintaansa ja henkilöstöään. Toimijoiden on kyettävä samanaikaisesti
erikoistumaan ja profiloitumaan sekä
olemaan joustavia, ketteriä ja muuntautumiskykyisiäympäristön muuttuessa.
Turun Seudun Työttömät ry on
edustava esimerkki jäsenyhdistyksestä, joka on kahden vuosikymmenen ajan pystynyt johdonmukaisesti kehittämään toimintaansa
ja uusiutumaan pyörteisessä ympäristössä. Tulevat haasteet eivät ole
vähäisiä eivätkä vaatimattomia, mutta
uskon vahvasti niin, että Turun Seudun
Työttömät ry kuuluu jatkossakin niiden
edelläkävijöiden joukkoon, jotka toimivat suunnannäyttäjänä niin kolmannen
sektorin kuin Työttömien Valtakunnallisten jäsenyhdistysten joukossa.
Porin Kaupunginjohtaja
Aino-Maija Luukkonen

Tarjotaanko jäsenille työllistämiseen
liittyviä aktivointimahdollisuuksia vai
painotetaanko yhteisöllisyyttä vahvistavia kurssia ja tapahtumia? Tarjotaanko
vain työmarkkinoille paluuta edistävää
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Kumppanuutta kentällä

Alppilan työttömät, ja Kumppanuustalo Hanna sekä Kallion seurakunnan Alppilan
kirkkoalue ovat tiiviissä yhteistyössä keskenään. Tämän jutun tarkoituksena on kertoa lyhyesti mitä teemme ja miksi.

A

ila Leena Matthies kumppaneineen kirjoitti vuonna 1996 kirjan
”Välittävät verkostot”. Se kertoi
tuolloisesta kolmannen sektorin
toiminnasta ja työttömien yhdistysten tekemästä työstä kolmannen sektorin osana. Suosittelen vilkaisemaan kirjaa. Se
on osittain aika ajankohtainen vieläkin,
vaikka aikaa ilmestymisestä on kulunut.
Kirjan syntyaikoihin oli eletty 1990-luvun ensimmäisen laman vaikeita jälkimaininkeja ja työttömien yhdistysten itse
organisoitua toimintaa syntyi maaseudulle ja kaupunkeihin. Osaan toimintaan
lähdettiin helposti mukaan, toisiin oli
hiukan vaikeampi saada mukaan aktiivisia ihmisiä, jotka tekisivät työtä työttömien parissa omaehtoisesti. Työttömien yhdistysten historia kuitenkin kertoo siitä,
että toiminta on edelleen monimuotoista,
eikä valitettavasti voi kadota minnekään.
TVY:n rooli on tällä hetkellä toimia asiantuntijaelimenä, työttömien yhdistysten
toiminnanohjaajien ja johtajien kouluttajana ja kentän innostajana sekä työttömän äänen äänitorvena. Mutta viimeksi
mainitussa tehtävässä hiukan eri painotuksin toimii myös moni ruohonjuuritason järjestö ja liike. Molempia tarvitaan
kipeästi.

Ympäri käydään yhteen tullaan
Alppilan työttömät työnhakijat ry aloitti toimintansa virallisesti vuonna 1997.
Joukko työttömiä järjestäytyi yhdistykseksi, joka halusi tarjota työttömille mielekkäitä vapaa-ajanvieton ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Alusta asti Altyty
ry järjesti ruokailua Alppilan kirkolla,
jossa oli ja on edelleen puutyöverstas,
matonkudonta- ja keramiikantekomahdollisuus. Hyvä kunto ja jumppasali palvelivat ja palvelevat edelleen tiistaitoiminnan kävijöitä. Muina aktiviteetteina
ovat olleet aina liikunta ja retkeily, leiri
ja muu virkistystoiminta sekä erikoisuu-
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tena 100,3 MHz tehtävät radio-ohjelmat
lähiradion kautta. Nämä ovat edelleen
osana järjestön toimintaa.
Järjestöllä on takanaan tietysti hallitus ja
se tekee yhteistyötä Kallion seurakunnan
yhteiskunnallisen työn työntekijöiden
Kati Helinin ja Nina Klemmtin kanssa.
Toiminnan säilyminen on muodostunut
huoleksi, sillä kuten tiedämme, pienten
järjestöjen on ollut vuosi vuodelta vaikeampi saada rahoitusta toiminnalleen.
Tämänkaltainen järjestö, joka ei keskity työllistämiseen vaan selviytymistä ja
voimaatumista tukevien palvelujen tarjoamiseen, on aina liipaisimella. Hankalalla liipaisimella ovat myös arvokasta
työtä tekevät suuremmat järjestöt, joiden
funktio on työllistävämpi – ja tältä osalta
olemme ”samassa veneessä”.
Mietin, mitä voisimme tehdä asialle vai
voimmeko mitään. Alppilan työttömien
työnhakijoiden työ on ollut pitkäjännitteistä ja sitkeää: on sääli, jos esimerkiksi
liikuntatoiminta loppuu anottujen projektirahojen puuttumisen takia. Toisaalta
rahanpuute laittaa kekseliäisyyden koetukselle. Jossain määrin tuntuu, että yhdistystoiminta elää sykleissä. Joskus on
puute rahasta tai sitoutuneista tekijöistä,
mutta Alppilan alueella on aika lailla ihmisiä, jotka kokevat järjestettävään toimintaan osallistumisen mielekkääksi eli
toimintoihin sitoutuneita alueen asukkaita riittää.
Altyt ry toimii Alppilan kirkolla ja läheisellä kumppanuustalolla. Kumppanuustalo Hanna on tarjonnut vuodesta 2005
nykymuodossaan paikan, missä voi saada kahden sosiaaliohjaajan palveluohjausta, osallistua liikunta- ja taideryhmiin
sekä kirjoittajakoulutukseen. Myös muutama muu alueen järjestö toimii Hannassa. Näiden kautta toteutuu hyvä verkostoyhteistyö asukastapahtumissa ja juhlissa.

Hannassa on teatteritoimintaa ja naistenryhmiä sekä ruokailu kerran viikossa.
Alueen asukkailla on siis paljon toimintamahdollisuuksia Altytyn kautta Hannassa ja Alppilan kirkolla sekä Kumppanuustalo Hannan omassa toiminnassa ja
seurakunnan järjestämissä jaksamista
tukevissa pienryhmissä.

Tavoitteena aktiivinen osallisuus
Niin Alppilan työttömät työnhakijat ry:n
kuin Hannan tai seurakunnan toiminnassa korostuu ihmiskäsitys, joka nojaa
aktiiviseen osallistavaan toimintaan,
lähidemokratian kehittämiseen tai sen
kehittämisen yrittämiseen sekä aktiiviseen kuunteluun, yhdessäoloon ja vaikuttamiseen ihmisten kanssa ja keskellä.
Itselleni aluetyöntekijänä nousee diakoniopinnoista tutut lempparilauseet: ”Ei
tehdä ihmisten sijasta, ei puolesta vaan
kanssa” ja ”Mieti tehdäänkö oikeita asioita oikeassa paikassa, oikealla ajalla ja
oikeiden sidosryhmien kanssa”! Nämä
sosiaali- ja aluetyön gurujen heittämät
lauseet elävät päässäni – ja käytännöissä
Alppilan alueella ja laajemminkin Kallion
seurakunnassa, jonka näkökulmasta tätä
juttua myöskin osin teen.

Itsekritiikkiä
Välillä toimiessa tulee mieleen kysymys,
kannattaako asioita tehdä näin? Sopeutammeko liikaa ihmisiä työttömyyteen
tai (työkyvyttömyys) eläkkeellä olemiseen? Ovatko leipä ja sirkushuvit turruttamassa ihmisiä niin, että tiukan paikan
tullen ei mennä yhdessä eduskuntatalolle
porrasparlamenttiin tai asunnottomien
yöhön, toimeentuloryhmiin tai kuuntelemaan köyhää tilaisuuksiin? Ainakaan
passivointi ei ole toiminnan tarkoitus.
Rahattomalla sosiokulttuurisella työotteella tehtävä järjestö-, sosiaali- ja seu-

TVY 20-vuotta / yhteistyökumppanit

rakuntatyö voi parhaimmillaan tarjota
väylän kulttuuri- tai sosiaalipoliittiseen
tai muuhun vaikuttamiseen. Me ainakin
uskomme ja toivomme että näin on.
Ja silti terveelle itsekritiikille tai vastakritiikillekin on varmasti sijansa.

Kiitos

Suurkiitos kaikille työttömien yhdistysten vapaaehtoisille, TVY:lle, kaikille
muille järjestöille ja yksittäisille toimijoille, jotka ajavat ansiokkaasti yhteisiä
asioita ja luovat toivoa vaikeiden elämäntilanteiden ja talousnäkymien keskelle.

Nina Klemmt
Alue- ja yhdyskuntatyön diakoni
Kallion seurakunnan Alppilan
alueelta Helsingistä.
Altyty ry

Kuuntele minua!
H
yvä Irja-piispa,
hyvät seminaarimme osanottajat
ja vastuunkantajat, sisaret ja veljet.

Olette kaikki lämpimästi tervetulleita
tänne Kontulaan ja Mikaelinkirkkoon
Kuuntele minua! -juhlaseminaariin. Tänä
vuonna on kulunut 20 vuotta Työttömien
Valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön
perustamisesta sekä siitä, kun Helsingin
seurakunnissa aloitimme työn yhdessä
työttömien kanssa. Toinen toisemme löytämisessä ja toistemme tukemisessa on
syytä juhlaan, ei suinkaan siinä, miten
kaltoin 1990-luvun lama koetteli itse kutakin.

Tämä kirkko on kävelytien vieressä.
Tämä rakennus, sen katolla oleva Kari Ju-

van enkeliveistos ja täällä kirkolla toimivat vapaaehtoiset ja työntekijät kutsuvat
tänne ohikulkijoita kahville, juttelemaan,
istahtamaan, hiljentymään, tekemään yhdessä.
Runoilija sanoo runossaan:
En toivo sinulle elämää, jossa
ei ole vaivaa ja haasteita.
Enkä toivo, että elämäsi valuu tyhjiin.
Sen sijaan toivon sinulle kätten
ja sydämen voimaa.
Tämän kirkon takkahuoneessa alkoi
kokoontua ensimmäinen työttömien
ryhmä Helsingin seurakunnissa. Alussa kokoonnuttiin valmistamaan ja nauttimaan yhteistä puuroaamiaista, joka
vaihtui myöhemmin kunnon ateriaksi.
Seurakunnatkin elivät lama-aikaa, kun
seurakuntien verotulot romahtivat 20
%:lla. Lähikaupat mahdollistivat työttömienruokailun antamalla tarvikkeita. Ja
ne tarvikkeet siunaantuivat niin, että jaettavaa riitti kotiin viemisiksi. Toiminta
osoitti, että vertaisryhmä on elämän suola; työttömällä ihmisellä on aina oikeus
osallisuuteen.
Kiitos teille Kuulan Sirkka, Kukkosen
Hannu ja muut. Kiitos yhteiskunnallisen
työn ja diakoniatyön vastuunkantajat ja
vapaaehtoiset! Teille, jotka päätitte toimia, ja jotka aloitte tehdä työtä tämän
kaiken hyväksi. Tuo toiminta on jatkunut,
ja meillä se jatkuu edelleen samassa takkahuoneessa.

Työttömien ryhmät järjestäytyivät pian
yhdistyksiksi. Seurakunnissa työttömien yhteisöllistä toimintaa oli etenkin
Vuosaaressa, Myllypurossa, Alppilassa,
Vartiokylässä ja täällä Kontulassa. Pahimpien lamavuosien aikana yli 20 seurakunnassa kokoontui työttömien ryhmä
helpottamaan sitä kriisiä, mihin yllättävä
irtisanominen ihmiset sysäsi. Yhteisvastuukeräyskin tuli apuun ja sen avulla tuettiin työttömien omaehtoisuutta.
Kiitokset myös Rakel Hiltuselle, joka toimi kummitätinä monille työttömien ryhmille ja yhdistyksille. Työttömille järjestyi
lomapaikkoja ja rahallista tukea kaupungilta ja muilta tahoilta. Diakonityön tuki
ry perustettiin, ja sen vaikutuksesta
syntyi ruokapankki, johon saatiin tukea
EU:lta. Tämä mahdollisti ruoan jakamisen ja sitä jaetaan edelleen. Köyhyys ei ole
poistunut mihinkään.
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Vieraskynä

Tämä kaikki on ollut pieni siivu sitä lähimmäisestä välittämistä ja sitä solidaarisuutta, joka tekee yhteiskuntaamme
inhimillisemmäksi.
Viime kädessä on kysymys aidosta välittämisestä, kohtaamisesta, elämän jakamisesta, inhimillisen arvokkuuden
kokemisesta ja arvon antamisesta, vertaisjoukkoon kuulumisesta ja kutsutuksi
tulemisesta.
Tänään on hetki aikaa ikään kuin ottaa
yhdessä kädestä kiinni ja katsoa taakse,
mitä tuli yhdessä työttömien kanssa tehdyksi laman vaikeina vuosina, ja katsoa

yhdessä tulevaisuuteen. Ainoastaan sillä
on todellista merkitystä, mikä tavallisen
työttömän ihmisen elämässä todella vaikuttaa – mikä on aitoa, totta ja konkreettista.
Mutta miten tämä yhteen hiileen puhaltaminen voisi toteutua edelleen? Toivon,
että tässä ”Kuuntele minua” -seminaarissa löydetään jotakin – löydetään toinen
toisemme ja uusia ajatuksia ja alkuja jollekin uudelle.

Hyvät ystävät!
Mikaelin seurakunnan puolesta vielä kerran: lämpimästi tervetuloa Kontulaan ja
Mikaelinkirkkoon!
Armollisen Jumalan siunausta!
Kätten ja sydämen voimaa – teille jokaiselle!
Martti Häkkänen
Kirkkoherra

Olen iloinen, että tämä Mikaelin kirkkomme saa tarjota tänään tilat teidän
käyttöönne.

Tie Työvoiman palvelukeskuksesta TE-toimistoon

T

yöttömyysurani on saavuttanut
kulminaatiopisteen juuri samaan
aikaan, kun tv:stä tullut työttömyyden perusteita käsitellyt
Silminnäkijä-ohjelma herätti kohua ja
keskustelua; minun voimani olla rattaana työttömyyspoliittisissa toimenpiteissä
ovat sekä henkisesti, fyysisesti että taloudellisesti loppu. Jouduin Helsingin kaupungin työvoiman palvelukeskus Duurin
asiakkaaksi vuonna 2007, kun epätoivoisesti yritin parantaa työllistymistäni. Päädyin ojasta allikkoon. Kuukauden kuluttua minulle tarjoutui tilaisuus
työllistyä HY:n Philosophica-kirjastoon
apulaiseksi. Tämä ei kuitenkaan Duurin
kautta onnistunut; heillä ei ollut valtion
rahoitusta. Takaisinpaluu Kluuvin tetoimistoon ei myöskään sopinut. Kului
vuosi työttömänä, ja Duurista osoitettiin
minulle Helsingin kaupungin Taidemuseon assistentin tukityöpaikka 8 kk:ksi.
Työrupeaman päätyttyä menin helpottuneena Kluuvin työvoimatoimistoon
ilmoittautumaan, kuvitellen voivani jatkaa siitä, mihin runsas puolitoista vuotta
sitten jäin: työhakemusten loputonta lähettämistä Kluuvista saamiini työpaikkaehdotuksiin. Ilmoittautumiseni kirjattiin. Mutta ei: minulle tuli kirje Duurista,
jossa velvoitettiin ilmoittautumaan sinne
ja heti. Siellä todettiin tylysti, että minulla ei ole mitään asiaa akateemiseen
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ammattiin. Minut velvoitettiin hakemaan joitakin työpaikkoja, ja kursseja,
jotka eivät mitenkään sivunneet koulutustani tai suuntautumistani, ja tämä
ei johtanut mihinkään. Velvoitteiden
perustana oli taloudellinen painostus;
uhattiin työttömyyspäivärahan katkaisulla ja jopa takaisinperinnällä jos en tee
niin kuin käsketään. Lisensiaattitutkintoon tähtäävistä jatko-opintosuorituksistani (joita ei siltä ajalta ollut) haluttiin
selvitys, sain siitä palautteen (opiskelu
sivutoimista) runsaan vuoden kuluttua,
vahingossa ja suullisesti. Koulutukseeni;
tieteenfilosofian, logiikan ja metodologian tutkimus, suhtaudutaan Duurissa
väheksyvästi ja vihamielisesti. Lopulta,
oltuani Duurin asiakas 3-4 vuotta, kävi
ilmi, että minulla on 4 kk palkkatukityöoikeutta jäljellä edellisestä 500 päivän työttömyyskaudesta vuodelta 2007.
Minua velvoitettiin menemään ”palvelualojen kartoitukseen”, joka ei mitenkään
sivua minua eikä työllistymistäni. Hankkiuduin kuitenkin itse palkkatukityöhön
Helsingin Työttömät ry:n. Tämä palkkatukityö päättyi 29.2.2012. Duurissa
neuvottiin minua, osoittamaan heille,
sinne Duuriin allekirjoittamani asiakirjan, jossa perun suostumuksen tietojen
vaihtoon työvoiman palvelukeskuksen
sisällä, asiakkuuteni lopettamiseksi.
Otettuani yhteyttä sosiaaliasiamieheen

sain kuulla laillisesta muistutusmenettelystä, jonka katsoin sopivaksi vaihtoehdoksi selvittää asia. Tiivistettynä asiointi Helsingin työvoiman palvelukeskus
Duurissa on keskittynyt siihen, että olen
saanut pidettyä voimassa oikeuteni saada
työttömyyskorvausta, ja tämä on vienyt
kaiken ajan ja energian. Työnhaulle sensijaan ei ole jäänyt tilaa, saati sitten jatko-opinnoille vapaa-ajalla. Näyttää siltä,
että perimmäinen tarkoitus onkin ajaa
asiakkaat sosiaalitoimiston asiakkuuteen. Puolestani olen välttänyt tämän,
ja pärjäillyt hakeutumalla itse etsimiini
kuntouttavaan työtoimintaan, työelämävalmennukseen, työkokeiluun, ja lopuksi
tukityöhön; mitään näistä paikoista ei
minulle Duurista tarjottu tai ehdotettu.
Kuvaava on, että muistutukseni päättyy
lauseeseen: Minulla on oikeus olla tetoimiston asiakas. Nyt odottelen toiveikkaana pääsyä normaalin te-toimiston
asiakkaaksi, jatkamaan neljä vuotta sitten keskeytynyttä loputtomalta tuntuvaa
työpaikkahakemusten täyttämistä!
Työvoiman palvelukeskukseen
pettynyt korkeakoulutettu
(toim. huom. päätimme itse julkaista tekstin nimimerkillä)

Kehittämispäällikön palsta

Sosiaalisten yritysten
tila ja tulevaisuus

S

osiaalisten yritysten tilaa ja tulevaisuutta ruodittiin Yhteinen yritys -hankkeen loppuraportin julkistamistilaisuudessa 13.3.2012
Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM).
Sosiaalisten yritysten laki on ollut voimassa 8 vuotta, ja vuoden vaihteessa
2012 Suomessa on TEM:n ylläpitämässä
sosiaalisten yritysten rekisterissä 160 sosiaalista yritystä. Sosiaalisten yritysten
rekisteriin voi hakea, mikäli 30 % yrityksen henkilökunnasta on pitkäaikaistyöttömiä tai vajaakuntoisia. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja
hanketta toteuttivat Syfo Oy, Diakoniaammattikorkeakoulu ja Uusyrityskeskukset ry.
Yhteinen yritys -hankkeen tehtävänä on
ollut luoda tietoa ja siinä tarkasteltiin sosiaalisten ja yhteiskunnallisten yritysten
kansainvälistä tilannetta, yhteiskunnallisen yrityksen tilannetta Suomessa sekä
Sosiaalisten yritysten kehittämistarpeita
Suomessa. Hankkeesta on tiedon lisäksi
poikinut Suomalaisen työn liiton lanseeraama yhteiskunnallisen yrityksen
merkki, johon on juuri hyväksytty 11
yhteiskunnallista yritystä. Yhteiskunnallisen yrityksen merkin tehtävänä on
tuoda näkyvyyttä yhteiskunnallisille yrityksille.
Mitä tämä kaikki tarkoittaa TVY ry:n
näkökulmasta? TVY ry on ollut mukana
kehittämässä sosiaalisten yritysten lakia lain lanseeraamisesta lähtien. Siitä
toivottiin työkalua pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työllistämiseksi ja
polkua avoimille markkinoille, mutta tulokset ovat olleet laimeampia, kuin mitä
TVY ry:ssä alun perin toivottiin. Sosiaalisten yritysten lakiin halutaan muutosta.
Sosiaalisista yrityksistä toivottiin alkuun
sellaisia, että ne tarjoaisivat pysyviä työpaikkoja, mutta 30 % kiintiö sosiaalisen
yrityksen statuksen saavuttamiselle käytännössä johtaa siihen, että työntekijöitä

joudutaan vaihtamaan, tai kasvua pitää
jatkuvasti syntyä, jotta voidaan säilyttää sosiaalisen yrityksen status. Lisäksi
julkisen rahoituksen äkkinäinen putoaminen työntekijän kohdalla vuoden tai
kahden vuoden päästä tekee liian houkuttelevaksi korvata työntekijä toisella.
Vajaakuntoisten kohdalla tilanne on sikäli parempi, että TE-toimisto voi jatkaa
vajaakuntoisen tukea pitempään kuin 2
vuotta, mikäli vajaakuntoisella on pysyvä työkykyä haittaava vamma tai sairaus.
Seminaarissa keskusteltiin sosiaalisten
yritysten kehittämistarpeita. Työllistymistä voidaan parantaa selkeyttämällä
ja nopeuttamalla rekrytointibyrokratiaa.
Palkkatukia voitaisiin myöntää enimmäismääräisinä ja kestoisina ja soveltamalla valtakunnallisesti yhtenäisiä säännöksiä. Yritysten toimintaedellytysten
parantamisesta syntyi kunnon keskustelua - etenkin yritykselle ulkopuolisten
työvalmentajien tarve nostettiin esille
keskusteluissa. Työntekijöiden jatkopolkua yrityksiin tai pahemmassa tapauksessa takaisin sosiaaliturvan piiriin on
työntekijälle ja työnantajalle haastava tilanne. Sosiaalisessa yrityksessä halutaan
keskittyä sekä yrittämiseen että työntekoon, ja yhteiskunnalta toivotaan tukea
yhteiskunnallisten ongelmien selvittämiseksi mm. työvalmentajien muodossa.
Sosiaalisten yritysten toimintaedellytyksiä voidaan hankkeen mukaan myös parantaa huomioimalla sosiaalisten yritysten status julkisissa hankinnoissa sekä
keskittämällä
kehittämistoimenpiteet
suurempiin sosiaalisiin yrityksiin, josta
esim. työpankkikokeilu olisi hyvä edelleen kehitettävä malli. Lisäksi toivottiin,
että sosiaaliset yritykset hakeutuvat yhteiskunnallisen yrityksen merkin piiriin,
vaikkakin on tärkeää erottaa yhteiskunnalliset yritykset (joka on laajempi käsite) sosiaalisista yrityksistä.

Mitä tästä seuraa tulevaisuudessa? Palkkatuen byrokratiaa elinkeinotoimintaa
harjoittavien yritysten osalta aiotaan
helpottaa vuoden 2012 aikana, jotta päätökset syntyvät nopeammin ja vähemmällä vaivalla. Sosiaalisten yritysten lain
kehittäminen on ainakin vuoden 2012
jäissä. Sosiaalisen yrityksen ja tavallisen
yrityksen palkkatuen käytön ehdot eivät
poikkea paljon toisistaan EU:n valtiontukisäännösten soveltamisen jälkeen
(1.5.2010). Nyt katsotaan, miten yhteiskunnallisen yritystoiminnan malli lähtee kehittymään ilman lakia. Tuoko yhteiskunnallisen yrityksen brändi mitään
lisäarvoa yhteiskunnallisille yrityksille?
Yhteiskunnallisten yritysten käsite on
laajempi kuin sosiaalisen yrityksen käsite. Yhteiskunnallisten yritysten tehtävänä on tarjota yritystoiminnalla ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin
ongelmiin. Sosiaalisten yritysten yhteiskunnallinen tehtävä on tarjota ihan samoja palveluja kuin muutkin yritykset
käyttämällä työvoimaa, jolla on ollut vaikeuksia päästä avoimille työmarkkinoille. Eli sillä pyritään ratkaisemaan työttömyyden yhteiskunnallista ongelmaa,
ja näin ollen se kuuluu yhteiskunnallisen
yrityksen käsitteen alle. Yhteiskunnallisten yritysten käsite ei ole vielä selkeästi
hahmottunut ja ei ole vielä selvää, mikä
arvo brändillä tulee olemaan ja, mitä vaikuttavuutta yhteiskunnallisilla yrityksillä tulee olemaan suhteessa tavallisiin
yrityksiin. Yhteiskunnallisten yritysten
toimintaedellytysten kehittämiseksi on
Euroopan Komissio ottanut kantaa, joten yhteiskunnalliset yritykset eivät ole
vain suomalaisten kasvavan mielenkiinnon kohde, vaan eurooppalainen ilmiö.
Jukka Haapakoski
TVY ry
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Säikeet

Säikeet hankkeen kuulumisia

H

anke on edennyt vuoden 2012
osalta vierailuilla yhdistyksissä:
Mikkelissä, Kouvolassa, Vantaalla ja Helsingissä. Yhdistyksistä
on vierailtu noin neljännes, ja yhtäläisiä
piirteitä löytyy tietotekniikassa kaikilta
yhdistyksiltä. Salasanoja pidetään näkyvillä paikoilla paperilapuilla, varmuuskopioita tärkeistä tiedostoista ei ole tehty,
Windows-käyttöjärjestelmän tietoturvapäivityksiä on asentamatta, Javan päivitys asentamatta, sähköpostia luetaan
ja lähetetään internet-selainohjelmalla
varsinaisen sähköpostiohjelmiston sijaan. Käyntien aikana mm. nämä ongelmat on ratkaistu. On myös yhdistyksiä,
joissa tietotekniset seikat on hoidettu
mallikkaasti, vaikka aina jotakin pientä
on ilmennyt. Dokumentoinnissa on laajalti suuria puutteita, ja siihen olisikin
syytä panostaa.
Linux käyttöjärjestelmän vakaus ja turvallisuus on näkynyt maailmalla jo pitkään, Applen suuri suosio kasvaa ja osake

sekä se, että myös vanhempia tietokoneita voidaan hyödyntää tehokkaasti.
Microsoft julkistaa uusimman Windows
8 -käyttöjärjestelmänsä, joka on ns. kosketusnäyttöliittymä (sipaise, pyyhkäise,
zoomaa jne..) Windows 7:n tehokkuudella ja uudelleen suunniteltuna. Windows
8:n kokeiluversion saa ladata Microsoftin
kotisivuilta.
TVY:n www.tvy.fi :n kotisivuilta (kirjautumisen jäkeen) avautuu jäsenyhdistyksillemme lisävalikot, joista löytyy myös
Säikeet-hankkeen osio. Hanke on edennyt ajallisesti; n. 30 %. Vielä on siis aikaa
suunnitella tapaamisia tieto- ja viestintätekniikan merkeissä.
on korkealla. Applen nykyinen käyttöjärjestelmä perustuu Unix järjestelmään,
johon perustuen suomalainen Linus
Torvalds ohjelmoi Linux käyttöjärjestelmän ensiversion. Linuxista on saatavilla
useita eri julkaisuja. Linux-järjestelmien
etuna on niiden keveys, tietoturvallisuus

Työ ja Toiminta ry Helsingin Herttoniemen teollisuusalueella vastaanottaa ja noutaa elektroniikkaromua. Laitteet puretaan ja kierrätetään asianmukaisesti ISO-sertifioinnin mukaisesti.
Myllypurossa sijaitseva myymälä tarjoaa kierrätettyjä tietokoneita
erittäin edullisesti. Tietokoneet riittävät nettisurffailuun ja toimistosovellustyöskentelyyn. Myös oheislaitteita on saatavilla, kuten
esim LCD-näyttöjä.
Mikäli yhdistyksellänne on vielä käytössä CRT (kuvaputkinäyttöjä),
olisi suositeltavaa vaihtaa ne energiatehokkaisiin ja tilaa säästäviin
LCD-näyttöihin.
Työ & Toiminta ry:stä tuli tänä vuonna TVY ry:n jäsenyhdistys.
Säikeet hankkeen ICT-koordinaattori Ari Koskinen suosittelee tietotekniikkaromun toimittamista Työ & Toiminta ry:lle jossa tietokoneet saavat asiallisen ”viimeisen kohtelun” ympäristöystävällisesti. Suuremmista romueristä voidaan sopia myös noutopalvelu.
Tutustu lisää osoitteessa: www.kierratys.net
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Säikeet hankkeen ICT-koordinaattori
Ari Koskinen
TVY ry

Tapahtumia

Miten vähennetään köyhyyttä ja eriarvoisuutta eri ikäryhmissä?
– seminaari eduskunnassa 22.5.2012 klo 15 – 17:45

Järjestää: Eduskunnan Köyhyysryhmä yhteistyössä
Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön (TVY ry.) kanssa
Tilaisuutta juontaa ja puhetta johtaa
köyhyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto
Alustava ohjelma:
Kutsuvieraiden saapuminen klo 14:30 – 15
15:00

Avaussanat,
kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto

15:10

"Vuoden alussa voimaan tulleet muutokset vähimmäisetuuksissa"
Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson

15:30

"Etuuksien muutosten vaikutus maamme köyhyystilanteeseen"
Kelan tutkimusosasto, köyhyystutkija Heikki Hiilamo

15:45

"TEM:in hallinnonala muutoksessa"
Työministeri Lauri Ihalaisen valtiosihteeri Janne Metsämäki

16:00

”Nuorten Yhteiskuntatakuu-ryhmän työ”
Työllisyys- ja yrittäjyysosaston osastopäällikkö Tuija Oivo

16:15–17:30 Paneelikeskustelu:
”Työttömät kysyvät – päättäjät vastaavat”.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Juha Rehula ja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov
17:30–17:45 Työttömien edunvalvonta
TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen
ILMOITTAUTUMISET 23.04.2012 MENNESSÄ: toimisto@tvy.fi

Muita tapahtumia

Mikkelin hiippakunnan työttömyystyönpäivä
18-19.9.2012 Susiniemi, Mikkelin seurakunnan leirikeskus
Ilmoittautumiset hiippakuntaan Senja Mäkelä. Asiaa alueilla hoitavat Arja Kuparinen ja Matti Nygrén.
Työttömien toimintapäivä
29.9.2012 Keski-Suomen Työttömien Yhdistysten toritapahtuma: Muistamisia.
Ihmisoikeusfoorumi
25.10.2012
Diakonissalaitos, Helsinki
25.10.-26.10. IHFO-risteily klo. 21.30-7.00 Viking XPRS
.
Jyvässeudun Työttömät ry:n 20-vuotisjuhla 5.11.2012
Hyvinvointilomien lomaviikko lomakeskus Huhmarissa
26.11 - 1.12. 2012 Polvijärvi
Solaris-lomien vuoden 2012 lomaviikot
Haetaan suoraan Solaris-lomilta.
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Näkökulma

Perustulo vähentäisi köyhyyttä

Sosiaaliturvajärjestelmän sirpaleisuus on tunnettu tosiseikka. Järjestelmää kutsutaan tilkkutäkiksi ihan syystä, sillä se koostuu enemmän tai vähemmän yhteensopivista palasista. Tilkkutäkki kuitenkin lämmittää, mitä suomalainen
sosiaaliturva ikävä kyllä ei aina tee. Parhaiten köyhää lämmittäisi perustulo.

P

erustulo olisi kuukausittain
jokaiselle Suomessa asuvalle Suomen kansalaiselle maksettava verovapaa etuus. Perustulo vähentäisi turhaa luukulta
luukulle juoksemista ja tekisi työn
tekemisen aina kannattavaksi. Merkittävimmin se auttaisi pienituloisia
kuten vajaatyökyisiä, silppu- ja pätkätyöntekijöitä sekä itsensä työllistäviä.

Toimeentulotuesta on tullut työelämän ulkopuolelle pudonneelle yhä
tavallisempi ja pitkäaikaisempi tuen
muoto.
Toimeentulotukea
saavien määrä nousi vuodesta 2008 vuoteen 2009 yhteensä yli 17 000 henkilöllä. Toimeentulotukeen joutuvat
turvautumaan etenkin työmarkkinatuella elävät sekä vanhempainvapaalla tai kotihoidontuella olevat yksinhuoltajaäidit.

Sosiaaliturvamme on pääasiassa rakennettu aikana, jolloin työn luonne oli pysyvämpi kuin nykyään. Työelämä on muuttunut, eikä vanha
järjestelmä enää tunnista tilannetta,
jossa pienituloinen tarvitsee apua.

Tämän vuoden alusta astui voimaan
perusturvan korotus. Moni on ihmetellyt sitä, ettei 120 euron korotus
olekaan toteutunut omalla kohdalla.
Tämä johtuu siitä, että perusturvan
korotus leikkaa kuntien myöntämää
toimeentulotukea;
kunnat
maksavat työttömälle vähemmän, koska
Kela maksaa työttömälle enemmän.

Suomalaista
sosiaaliturvajärjestelmää on kehitetty vuosikymmenien
saatossa. Lukemattomien uudistusten kautta on rakennettu rakennelma,
joka koostuu lukuisista eri etuuksista. Perusturva eli työttömyysturva,
sairaus- ja vanhempainraha, opintotuki sekä eläke on rakennettu turvaamaan yhdessä asumistuen kanssa
riittävä elintaso tukea tarvitsevalle.
Toimeentulotuki on tässä järjestelmässä tarkoitettu viimesijaiseksi turvaksi, väliaikaiseksi tueksi elämän
kriisitilanteessa. Mutta koska perusturva on liian pieni, yhä useampi joutuu tukeutumaan toimeentulotukeen.
Perusturva tulisi nostaa sellaiselle tasolle, ettei kenenkään tarvitsisi turvautua toimeentulotukeen kuin satunnaisesti. Nyt moni peruspäivärahan tai
työmarkkinatuen saaja hakee myös toimeentulotukea, koska Kelan myöntämät
perusturvaetuudet eivät elämiseen riitä.
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Perusturvan korotuksen tavoitteena oli
nimenomaan vähentää viimesijaisen
turvan eli toimeentulotuen tarvetta.
Jos asumismenot eivät ole suuret, toimeentulotuen tarve poistuu perusturvan noustessa. Tosiasia on kuitenkin
se, että asumistuki ei aina riitä vuokran
maksamiseen. Kaikki eivät pärjää työmarkkinatuella ja asumistuella, jolloin
tarve toimeentulotukeen ei päätykään.
Kaikista heikoimmassa asemassa olevien eli toimeentulotuelle pudonneiden
tilannetta perusturvan korottaminen
ei siis auttanut. Silti korotusta sinänsä ei kannata väheksyä: perusturvan
korotus on aito ja merkittävä, jos henkilö ei tarvitse toimeentulotukea. Yhteiskunnalle häpeällistä on se, ettei
perusturvaa oltu korotettu tässä mittakaavassa vuosikymmeniin. Siksi
perusturva laahaa jäljessä edelleen.

Sosiaaliturvajärjestelmää on yritetty
yhdenmukaistaa ja selkeyttää useasti.
Monta selvitystä on tehty, joten ainakin tietoa on saatavilla. Viimeisin suuri
ponnistus oli SATA-komitean työ, jonka
päämääränä oli saada aikaan mittavia
rakenteellisia uudistuksia. Työ jäi harmillisesti kesken ja komitean suurimpana saavutuksena oli takuueläkkeen
toteutuminen, joka oli merkittävä parannus pienituloisten eläkeläisten kannalta.
Mielestäni hallitusohjelman tärkein
sosiaalipoliittinen kirjaus on lupaus
parantaa palkkatulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista. Tämä tarkoittaisi sitä, että työn vastaanottaminen
olisi aina kannattavaa perusturvan
kohtuullinen ja riittävä taso säilyttäen.
Sosiaaliturvajärjestelmästä tulisi tehdä
kannustava ja nykyistä vähemmän ”luukuttava”.
Työikäisten sosiaaliturvassa on suuri
ongelma, sillä pienikin ansiotulo vähentää sosiaalietuuksia. Työ ei aina kasvata käteen jäävää osuutta. Lisäansioista
ja työn vastaanottamisesta saatavan
lisätulon tulisi aina olla henkilön tai
perheen kannalta hyödyttävä. Kannustinloukut purkamalla saisimme työttömät töihin ja työllisyysasteen nousuun.
Miten
sosiaaliturvajärjestelmästä
saadaan sitten yksinkertaisempi ja
sellainen, joka turvaa toimeentulon
ja hyvinvoinnin työttömyyden sattuessa? Mielestäni toimeentuloturvaa
ei ole perusteltua enää sitoa työhön.
Epätyypillisistä työsuhteista on tullut tyypillisiä. Työn muutos on tehnyt
uuden työstä riippumattoman toimeentuloturvan välttämättömäksi. Oikeana ratkaisuna pitäisin perustuloa.

Näkökulma

Perustulo vähentäisi luukulla juoksemista ja keventäisi byrokratiaa. Se
vapauttaisi myös sosiaalityöntekijöitä oikeaan sosiaalityöhön tilitietojen
ja kuittien vahtimisesta. Perustulo
takaisi jokaiselle työhistoriasta riippumattoman toimeentuloturvan. Se
myös poistaisi häpeää ja ahdistusta
tuottavan jaottelun työttömiin ja työllisiin. Sosiaaliturvajärjestelmän ei tulisi kohdella ihmisiä eriarvoisesti riippuen heidän asemastaan työelämässä.

Perustulo auttaisi jakamaan työtä
ja vähentämään työttömyyttä. Ennen kaikkea se auttaisi työttömiä ja
vajaatyökykyisiä ulos köyhyydestä.
Perustulon ei pidä johtaa matalapalkkatöiden lisääntymiseen eikä työehtojen
huonontumiseen. Tämän vuoksi perustulolla on nimenomaan voitava elää: vain
riittävä perustulo voi lisätä yksilön autonomiaa ja valinnanmahdollisuuksia.

Hallitusohjelman kirjaus palkkatulojen
ja sosiaaliturvan yhteensovituksen parantamisesta on merkityksellinen myös
perustulon kannalta. Toteutuessaan
tämä merkitsisi askelta kohti perustuloa.
Outi Alanko-Kahiluoto
Kansanedustaja , Vihreä liitto

Tarina kolmannesta sektorista, lainkuuliaisuudesta,
työllistämisestä, oikeudenmukaisuudesta ja ties mistä

U

udessa jätelaissa pykälässä 47
on säädetty, että purkutoimintaa
saavat harjoittaa vain purkajat,
joilla on purkutoiminnasta sopimus tuottajien kanssa. Pykälä on hyvin
ikävä kaikkien kolmannen sektorin työllistävien purkajien kannalta, sillä mikäli
pykälää lähdetään ahdasmielisimmällä
mahdollisella tavalla tulkitsemaan, on
tuloksena koko Suomen alueella jopa
tuhansien vaikeasti työllistettävien työpaikkojen menetys.

teiden leikkaavan uusien myyntiä. Tämän vuoksi laitteet täytyy saada nopeasti murskaukseen, ennen kuin kukaan
lainkuuliainen uudelleenkäyttäjä onnistuu pääsemään väliin.

Toisaalta laki korostaa uudelleenkäytön
ensisijaisuutta, mutta mitäpä väliä lailla
on, jos sitä ei tarvitse noudattaa. Suomessahan ei uudelleenkäyttöä ole valvottu millään tavoin. Esimerkkeinä tästä
voidaan mainita suuret ser-romun keräyskontit, jotka seisovat joidenkin kauppaketjujen pihoilla. Niihin heitetään
kaikki mahdollinen niin käyttö- korjauskelpoinenkin tavara jolloin sen todennäköisyys muuttua käyttökelvottomaksi
kasvaa merkittävästi

Eli tässä kohtaavat uudelleenkäytön estämiseen pyrkivät tuottajat ja metallien
jälleenkäsittelylaitokset, jotka eivät uudelleenkäytöstä juuri piittaa, sillä heille
se on vähäisen tuottonsa vuoksi pelkkä
kustannuserä.

Nämä kontit viedään suoraan metallien
jälleenkäsittelylaitoksille, joissa tavara
puretaan, murskataan ja sulatetaan, ilman, että kukaan uudelleenkäyttäjä pääsee väliin, vaikka joku kontin esineistä
olisi vielä ollut pelastettavissakin.
Tämä johtuu pääasiassa siitä, että jotkut
tuottajat, eivät tietenkään kaikki, sillä
totta kai on myös vastuunsa hyväksyviä
tuottajia, pelkäävät kunnostettujen lait-

Koska myös metallien arvo on noussut,
on laitteilla nykyisin monia ottajia. Enää
ei tuottajayhteisö maksa käsittelijälle,
vaan käsittelijä maksaa pikemminkin
tuottajayhteisölle saadakseen laitteet purettaviksi.

Tähän yhtälöön on saatu mukavasti sopimaan myös Anu Toppilan tutkimus,
jossa on mukana joukoittain käsittelijöitä, joita ei enää vuosikausiin ole ollut olemassa, eivätkä tiedot muutenkaan vastaa
tätä päivää.
Se on kuitenkin sivuseikka, sillä tutkimuksen tilaajien tarkoituksena tuntuu
olevan lähinnä sen asian kauhistelu,
kuinka paljon tavaraa päätyy virallisen
kierrätysjärjestelmän ulkopuolelle, sen
sijaan, että he kauhistelisivat sitä, kuinka paljon lakia rikotaan käsittelemällä
laitteet jätehierarkian vastaisesti ja jopa
täysin luvattomasti heidän sopimuskä-

sittelijöidensä toimesta.
Esimerkiksi edustamani Työ & Toiminta
ry on purkanut näitä laitteita pitkäaikaistyöttömien voimin jo vuodesta 1999.
Meillä on tähän laitepurkuun rautainen
ammattitaito, ympäristöluvat kunnossa
ja ISO 14001 ympäristösertifikaatti. Sen
sijaan tietojemme mukaan tuottajayhteisöillä on käsittelijöitä, jotka käyttävät
alihankkijoinaan toimijoita, joilla ei ole
edes ympäristölupaa.
Me pidämme tarkasti kirjaa vastaanottamistamme ja käsittelemistämme laitteista, sekä eteenpäin toimittamastamme purkutavarasta, ja olemme valmiita
antamaan tietomme mille hyvänsä tuottajayhteisölle tilastoihin merkittäväksi
pyytämättä siitä lainkaan rahallista korvausta.
Voisin vielä lisätä, että tärkeämpää on
mielestäni, ja mielestäni pitäisi olla
myös lainsäätäjän mielestä se, että lakia
noudatetaan, ja että jätehierarkia toteutuu, ja että laitteet käsittelee sellainen
taho, jonka luvat ja sertifikaatit ovat
kunnossa
Kari Honkanen
Työ- ja toiminta ry.
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Kolumni

Kauas pilvet karkaavat

tuurin kuolemansynti on se, että uudistukset runnotaan ylhäältä alas. Näin on
käynyt työhallinnossakin. Asiakas tai
asiakkaan kasvoista kasvoihin kohtaava
työntekijä harvoin pääsee vaikuttamaan
muutoksiin. Hallinnon uudistuksissa toistuu suomalaisesta aluekehityksestä tuttu
perusongelma: valta ilman paikallisuutta
– paikallisuus ilman valtaa.

Paikallisen yhteistyön
perinne murtuu
Monilla paikkakunnilla kunnan, paikallisen työvoimatoimiston, työnantajien ja
kolmannen sektorin yhteistyö on toiminut
hyvin. Kun työ- ja elinkeinotoimistoista
tehtiin seudullisia, katosi toiselta puolelta
pöytää tasaveroinen sopijakumppani. Se
näkyi useissa kunnissa yhteistyön ohenemisena ja heikompana vaikuttavuutena.
Nyt edes seudullisuus ei riitä, kun valtionhallinnon palveluita keskitetään entistä
enemmän. Lieneekö kuntapuolen ja valtionhallinnon karttaharjoitusten laatijoilla samat oppi-isät ja-äidit?

L

egendaarinen Rauli Badding Somerjoki lauloi aikoinaan ”Kauas pilvet
karkaavat, turhaan niitä tavoitat”.
Samaan tyyliin saa kohta laulaa
julkisten palveluiden perään. Asiointimatkat venyvät kohtuuttoman pitkiksi ja
palveluaikoja rajoitetaan rajusti. Se koskee myös työhallinnon palveluita. Valtion
tuottavuusohjelman nimellä kulkevasta
leikkauslistasta maksetaan hintaa monella
tavalla.
Myös Lapissa työ- ja elinkeinotoimistojen
toimipaikat ovat 12.3.2012 lähtien auki
vain yhden päivän viikossa eli maanantaisin. Muulloin asioidaan tietokoneen ja
puhelimen avulla. Lapissa tietoliikenneyhteydet eivät toimi kaikkialla eikä asiointimatkaa kuntakeskukseen voi aina satuttaa
tietylle viikonpäivälle.
Puhelimessa tai tietokoneella tarjottavat
palvelut eivät voi korvata perinteistä palvelua. Mitä suurempi palvelutarve, sitä
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välttämättömämpää on henkilökohtainen
tapaaminen työntekijän tai -antajan kanssa. Nykyaikainen tekniikka tuo helpotusta
rutiiniluonteisiin palveluihin ja tiedonhakuun, mutta kaikkea sen avulla ei voi ratkaista.

Kuntarakennetta runnotaan
ylhäältä alas
Julkisen sektorin säästöpaineet ja suoranainen pakko hallitsevat myös kuntakeskustelua. Kuntaministeri Henna Virkkusen poliittisessa ohjauksessa pöytään
lyöty kuntakartta herätti raivokkaan keskustelun. Parhaillaan esitystä ruoditaan
alueellisten tilaisuuksien kierroksella.
Esimerkiksi kaavaillussa Tunturi-Lapin
suurkunnassa asiointimatkaa kertyisi Kilpisjärveltä kuntakeskukseen 270 kilometriä - yhteen suuntaan?! Helsingistä Jyväskylään on yhtä pitkä matka.
Suomalaisen hallinto- ja poliittisen kult-

Palvelu kuin palvelu
Perustuslaissa taataan jokaiselle kansalaiselle vapaus valita asuinpaikkansa. Samoin perustuslaissa turvataan, ainakin
periaatteessa, tietyt peruspalvelut kaikille.
Arkielämän todellisuus lienee toista. Ensin keskitetään hallinto, sitten palvelut.
Kun jokaisen hallinnonalan palvelut karkaavat yhä kauemmas, uhkaa siitä syntyä
itse itseään ruokkiva kierre. Pian asiakas
muuttaa paitsi työn ja koulutuksen, myös
palveluiden perässä. Poliisin, tullin, rajavartioston, verohallinnon sekä työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut joudutaan hakemaan aina vaan kauempaa. Jossain kai se
raja tulee vastaan.
Markus Mustajärvi
kansanedustaja (vr)

Kentältä

Pakeneeko eläkeikä?

S

uomessa jäädään eläkkeelle keskimäärin 60,4-vuotiaana. Euroopan
komissio on kehottanut Suomea
harkitsemaan
vanhuuseläkeiän
nostoa siten, että eläkkeellejäämisikä
nousisi eliniänodotteen mukaisesti.
Niinpä eläkeiän nostaminen 65-vuoteen
on jälleen nostettu keskusteluareenalle.
Ensinnäkin olennaista on, että tarvitaan
niitä työuria, joita pidentää. Valitettavan
usealta tämä ura vaan puuttuu. Jotta
työtä riittäisi useammalle, Suomeen tarvitaan lisää työpaikkoja ja ennen kaikkea
rutkasti lisää vientituloja.
Myös saavutetusta eläke-edusta tulisi
voida ennättää nauttia ja elää seesteistä vanhuutta. Ja nuoret, he tarvitsevat
kipeästi mahdollisuuksia tulla mukaan
työelämään oppimaan työelämäkulttuuria. Lisäksi 200 000 henkilöä on tällä
hetkellä työkyvyttömyyseläkkeellä, eikä
joustava eläkeiän alarajan korottaminen
ratkaise tätäkään problematiikkaa.
Mielestäni kysymys pitäisikin asettaa;
Millä keinoin suomalaiset saadaan py-

symään edes nykyiseen eläkeikään asti
työelämässä?
Pelkkä työurien pidentäminen loppupäästä ei ratkaise kaikkia pulmia.
Työurien tiivistämistä tarvitaan jo siellä
alkupäässä, eli on tehostettava kouluttautumista, mutta on myös vaikutettava
työurien keskikohtaan, panostamalla
työhyvinvointiin. Meillä ei myöskään ole
vara syrjäyttää enää yhtään nuorta, nuorista on pidettävä huolta yhteisvastuullisesti. Keskimäärin Suomessa vaihdetaan
työtä tai ammattia 2-5 kertaa työhistorian aikana, joten osaaminen työsuhteen
aikana on pidettävä ajan tasalla. Pelkkä
sitoutuminen työhön ei enää riitä takaamaan kenellekään pitkää työuraa yhdellä
ja samalla työnantajalla.
Työministeri Lauri Ihalaisen mukaan
(YLE1, A-talk 16.2.2012) kevään kehysriiheen ollaan viemässä kolmea seikkaa;
Miten keskimääräistä työuran kestoa
nostetaan ja millä toimenpiteillä? Toiseksi tullaan keskustelemaan työeläkemaksuista, joita jouduttaneen nostamaan

Juankoskella alasajetaan

H

eipä hei Juankoskelta, On sydäntä särkevää todeta että 18 –vuotiaan yhdistyksemme alasajo on
alkanut. Toimintoja on supisteltu ja lopeteltu vuodenvaihteen jälkeen.
Tällä hetkellä yhdistyksen palveluja pyöritetään omien varojen varassa,
ELY-keskuksen rahoitus on loppunut ja
muuta korvaavaa rahoitusta ei ole järjestynyt. Kaupunkikin on konkurssi kypsä
eikä lähde meitä tukemaan vuokratukia
enempää. Toiminnan loppuminen on
muutaman kuukauden asia, tarkkaa tietoa ei ole, eletään kuukausi kerrallaan.
Yhdistyksen kuolema kurkistaa. Hautajaisetkin on käyneet mielessä, ne pide-

tään. Lea Karjalainen yritti vielä hiljattain työttömille tarkoitetusta jouluraha
miljoonasta siivua meille. Lämmin kiitos
hänelle, vaikka ei sitä saatukaan.
Surkuttelu ei nyt auta, vaikka harmittaakin toimivaa systeemiä purkaa. On
yritettävä elää täysillä tätä hetkeä ja toivotaan tuloksellisia kuukausia, joustavia
ja näpsäköitä työntekijöitä ja talkoolaisia, sekä jotakin ihmettä tapahtuvan .
On lotottu ja rukoiltu. Herran huomaan
on asiat annettava. On luotettava että jos
jokin ovi sulkeutuu, jotakin uutta avautuu, meille jokaiselle.

etupainotteisesti. Ja kolmanneksi, miten
osatyökykyisille järjestetään mahdollisuus palata takaisin työelämään?
Näiden keskusteluiden lomassa vilautellaan aina myös uhkakuvaa tulevasta työvoimapulasta. Vaikka tämä kauan odotettu työvoimapula joskus tulisikin, niin
se ei valitettavasti poista kokonaan työttömyyttä maastamme ja juuri sen vuoksi
tarvitaan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistoimintaa välityömarkkinoiden jalostamiseksi vastaamaan
sille asetettuihin haasteisiin. Muutoin
heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työttömien ”työttömyysura” uhkaa vain
pidentyä ja heidänkin eläkeikänsä pakenee samassa suhteessa kuin työuraa
tekevien.
Eija Tuohimaa
Työttömien toiminnanjohtaja
Jyväskylä

Yhteisössämme on työskennellyt upeita
persoonia, ahkeria ja tunnollisia ihmisiä.
Jokainen on tehnyt hyvää, minä muiden
mukana olen tarvinnut tämän tien. Kiitos yhteistyötänne ilman teitä en olisi ollut mitään, muistoihin jää paljon hyvää.
Eija Niskanen
Juankosken työttömät ry.n
toiminnanohjaaja vuodesta 2000
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Vieraskynä

Nuorisotyöttömyys ja
työurien pidentäminen
K

ysymys nuorten koulutukseen
pääsemisestä on ajankohtainen,
koska työurien pidentämistä
pidetään tärkeänä suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Työelämäryhmän loppuraportin mukaan (v. 2010)
”Suomessa jää joka vuosi 3000-4000 peruskoulun päättävää nuorta ilman ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaa
ja ammatillisen koulutuksen keskeyttää 10 000 nuorta vuosittain. Korkeaasteen koulutukseen siirtyminen kestää
Suomessa pitkään ja tästä syystä kansainvälisessä vertailussa suomalaisten
korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden keski-ikä on varsin korkea.” (ETP s.
3) Työurien pidentämisen toteutumisen
kannalta on tärkeää, että siirtyminen
perusopinnoista jatko-opintoihin tapahtuu nopeasti ja mahdollisimman paljon
nuorten tarpeiden mukaisesti.
Tunnollisimmat ja lahjakkaimmat nuoret pääsevät jatkamaan opintojaan suhteellisen nopeasti mutta esimerkiksi
vuonna 2009 ylioppilaiksi kirjoittaneista
nuorista 59,6 % ei aloittanut tutkintotavoitteista opiskelua samana vuonna.
On hyvin toden näköistä, että he pitävät
välivuoden ja pyrkivät sen jälkeen jatkoopintoihin. Tässä tilanteessa nuorille
avautuu mahdollisuus saada työmarkkinatukea työttömyyden perusteella. Ensikertaa työmarkkinatukea hakeviin 18-24
vuotiaisiin nuoriin, joilla ei ole ammatillista koulutusta, sovelletaan 5 kk odotusaikaa, jonka jälkeen työmarkkinatukea
saa työttömyyden perusteella, jos on
täyttänyt hakuvelvoitteen. Nuoren on
haettava vähintään kolmeen tietyt ehdot
täyttävään koulutukseen, jotta oikeus
työmarkkinatukeen säilyy. Jos nuori ei
aloita tai keskeyttää koulutuksen, johon
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on tullut valituksi, on seurauksena 5 kk
karenssi. Vuonna 2009 evättiin 18-24 v.
nuorilta työmarkkinatuki 19 000 kertaa
hakuvelvoitteen laiminlyönnin seurauksena.

Näyttää siltä, että jostain syystä nuoret
eivät ole pitäneet järjestelmästä lainkaan. He ovat mieltäneet hakuvelvoitteen eräänlaiseksi ”pakoksi” hakeutua
alalle, jonne evät halua opiskelemaan
saati työskentelemään loppuelämäkseen.
Järjestelmää on siten pidetty jopa epäoikeudenmukaisena. Nuoret katsovat, että
hakuvelvoite johtaa pitkällä aikavälillä
opiskelumotivaation katoamisen myötä
opiskelujen keskeyttämiseen ja hakeutumiseen haluamansa alan koulutukseen.
Koulutuksen arviointineoston mukaan
”Korkeakouluopintojen keskeyttämisen
yleisimmät syyt ovat opintojen ja niihin
kohdistuvien odotusten kohtaamattomuus sekä opiskelumotivaation puute.
Vajaa kolmannes opintonsa keskeyttäneistä opiskelijoista ilmoittaa keskeyttämisen syyksi koulutusalan vaihtamisen
muille koulutusasteille”
Nuoret pääsääntöisesti ovat sangen kunnollisia ja pyrkivät mukautumaan koulutuksen ja työmarkkinoiden vaatimuksiin ja täyttää hyväksytyksi tulemisen
vaatimukset. Tämä tietenkin edellyttää
koulutuksen ja työmahdollisuuksien
tarjonnassa sellaista tasoa, että nuoret
voivat niihin päästä. Koulutuspaikkojen
tarjonnan ollessa niukkaa nuoret pyrkivät löytämään työpaikan mutta jos työpaikkaa ei löydy, he jäävät työttömiksi.
Noususuhdanteen aikana nuorille kyllä
löytyy aina jotain tekemistä, mutta laskusuhdanteen koittaessa tilanne voi olla
heille ylivoimainen.

On olemassa yksi mahdollisuus, jolloin
nuoren ei tarvitse noudattaa hakuvelvoitetta. Työministeriön ohjeessa (2005) ,
joka on edelleen voimassa, todetaan että
nuorella voi olla pätevä syy jättää hakeutumatta koulutukseen yhteishaussa, jos
hän on osoittanut erityistä aktiivisuutta
päästäkseen haluamalleen alalle tai jos
hän on pitkittyneesti menettänyt työkykyään. Tällaisen nuoren kanssa voi sopia työllistymissuunnitelmassa kolmea
vaihtoehtoa suppeammasta vaihtoehdosta hakeutua koulutukseen, eikä hän
menetä oikeuttaan työmarkkinatukeen
toimiessaan suunnitelman mukaisella
tavalla.
Usein on kritisoitu, että lukio antaa vähän tietoa ja taitoja tulevan uran valintaan nuorille. Kritiikki kohdistuu lukion
opinto-ohjaukseen, joka ei tue nuoria
valitsemaan oikeita aineita tulevaa uraa
varten. Lukiossa on yhä enemmän valinnan mahdollisuuksia pakollisten aineiden lisäksi, mutta nuorten on vaikeaa
määrittää, miten nämä valinnat vaikuttavat heidän mahdollisuuksiinsa päästä opiskelemaan jatkossa haluamilleen
aloille. Nuorilta puuttuu elämän kokemusta ja realista käsitystä siitä, millainen arki todellisuudessa aukeaa heidän
ammattiin valmistuttuaan.
Nuorten mielestä tarvitaan eniten täydennyskoulutusta matematiikassa, äidinkielessä, liiketoimintaosaamisessa,
englannin ja ruotsin kielessä. Lukion
suorittaneet nuoret pitävät välivuosien aikana kasvaneen motivaationsa
merkitystä keskeisenä korkeakouluun
pääsyä selittävänä tekijänä (73 %). Keskeiseksi korkeakouluun pääsyä edistäväksi tekijäksi koetaan parempi val-

Vieraskynä

mistautuminen pääsykokeisiin (61 %).
Hyvä peruskoulutus, opiskelijan motivaatio ja valmennuskurssit ovat hyvin
tärkeitä seikkoja jatko-opiskeluun pääsemiseksi.
Ne nuoret, jotka eivät ole päässeet opiskelemaan peruskoulun tai lukion päätyttyä, eivätkä ole syystä tai toisesta työllistyneetkään, aukeaa heille mahdollisuus
saada työmarkkinatukea työttömyyden
johdosta. Näille nuorille tulisi järjestää
mahdollisuus osallistua työmarkkinatuella täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksessa he voisivat parantaa
taitojaan matematiikassa, äidinkielessä,
liiketaloudessa ja kieliopinnoissa. Tämä
on tärkeää opiskelumotivaation ylläpitämisessä ja jatko-opiskeluun pääsemisen
parantamisessa. Lisäksi heille voitaisiin
järjestää valmennusta pääsykokeita varten ja siten tukea heidän mahdollisuuksiaan tulla valituksi jatko-opintoihin.
On tärkeää pitää nuoret mukana yhteiskunnassa ja heidän nopea sijoittuminen
jatko-opiskeluun pidentää työuria ja
säästää yhteiskunnan varoja estämällä
nuorten syrjäytymistä. Samalla he täyttävät ehdon aktiivisesti ja määrätietoisesti pyrkiä pääsemään haluamalleen
alalle opiskelemaan. Tärkeää on myös
pyrkiä säilyttämään nuorten innostus
opiskeluun ja siten kannustaa heitä säilyttämään opiskelumotivaationsa koko
opiskelun ajan ja aina työelämässä etenemiseen asti.
Vaikeampi tilanne on niillä nuorilla,
jotka syystä tai toisesta eivät halua koulutukseen tai työhön. Tällainen tilanne
syntyy, kun peruskoulutus päättyy tai
keskeytyy, eikä nuori hae tai pääse jatko-

koulutukseen tai työhön. Näistä nuorista
käytetään ilmaisua, he ovat yhteiskunnan ulkopuolella tai vaarassa joutua sinne. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä yhteiskunta on laajempi käsite kuin pelkästään
osallistuminen koulutukseen tai työhön.
He ovat yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä, mutta he eivät oikein kuulu mihinkään yhteiskunnan sisällään pitämään
yhteisöön. Koska nämä nuoret ovat yhteiskunnan jäseniä, joita monia uhkaa
pitkäaikaistyöttömyys ilman voimakkaita tukitoimia, meillä on velvollisuus ohjata ja tukea heitä, jotta he löytävät oman
paikan yhteiskunnassa ja sen sisällään
pitämissä yhteisöissä.
Jokaisella ihmisellä on tarve kuulua
johonkin yhteisöön, jonka hän kokee
omakseen, jossa hänet hyväksytään ja
hän voi samaistua ihmisten kanssa arvoihin ja mielipiteisiin. Nuorille kuuluminen samankaltaisten nuorien kanssa
samaan nuorisoyhteisöön on voimakasta
ja he muodostavat erilaisia nuorisokulttuureita Lättähatuista Punkkarien kautta Räppäreihin. Tämä voimistaa nuorten
identiteettiä ja auttaa heitä muodostamaan tervettä itsetuntoa. Nuorille on hyvin tärkeää kuulua näihin nuorisoyhteisöihin.

söihin, joihin heidät on otettu mukaan.
Jos jätämme heidät ulkopuolelle, he tietenkin katkeroituvat osattomuudestaan
ja erilaiset rikolliset järjestöt löytävät
heidät ja ottavat yhteisöjensä jäseniksi
ennemmin tai myöhemmin.
Yhteiskunta ja sen päättävät elimet voivat tehdä taloudellisia päätöksiä heidän
auttamisekseen, mutta viimekädessä erilaiset yhteisöt ja niiden jäsenet päättävät,
ottavatko he näitä nuoria joukkoonsa vai
ei. Mielestäni meillä ei ole varaa menettää heitä taloudellisesti eikä moraalisestikaan. Näitä nuoria saattaa kiinnostaa
jokin harrastukseen perustuva työtoiminta. Heille on hyvin tärkeää huomata, että he voivat edistyä ja saavuttaa
asioita työtoiminnan kautta. Silloin he
voivat kiinnostua jostakin asiasta niin,
että he todella haluavat ja pyrkivät itse
eteenpäin saavuttaakseen haluamansa
asian. Nuoren kohtalon ratkaisee, tuemmeko heitä tässä pyrkimyksessä ja otammeko heidät yhteisöömme jäseneksi.
Heikki Backman

Peruskoulutuksen päättyessä tai keskeytyessä kaveripiiri alkaa vähitellen
vaihtua, koska muut jatkava kouluissa
eteenpäin. Kysymys on siitä, mihin nämä
nuoret nyt haluavat tai voivat kuulua?
Meistä itsestämme paljon riippuu, haluammeko hyväksyä heidät yhteisöjemme
jäseniksi vai emme. Ottaessamme heidät
yhteisöjemme jäseniksi, voimme omalta
osaltamme vaikuttaa heidän asenteisiinsa myönteisesti kuulumaan niihin yhtei-
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TVY:n Kesäpäivät 08-10.08.2012
Paikka:

Munkkeeranta,

Munkkentie

251,

21620

Kuusisto

Aika: 08-10.08.2012
Aihe: Työttömien valtakunnallisen yhdistyksen kesäpäivät.
n.40-45-hekilöä
Paketti:
08.08. Tulokahvit-Lounas-Päivällinen
09.08. Aamiainen-Lounas-Päivällinen
10.08. Aamiainen-Lounas-Päätöskahvit
Majoitus 2-3-hengen huoneissa sis. Liinavaatteet ja kylpypyyhkeen.
Hinta: 116€/henkilö sis.alv%
Ruoka on monipuolista ja terveellistä kotiruokaa leipineen, juomineen ja salaatipöytineen.
Lämpimiä ruokia on aina kaksi esim. keitto/pihvi.
Mahdolliset allergiat huomioidaan.
ns. päiväihmiset
Lounas
9€
Päivällinen 10€
Majoitustilan sauna kuuluu hintaan. Rantasauna vuokrataan
erikseen 30€/h. Pihagrilli ja pihapelit ( minigolf, mölkky, kroketti ynnä muut) kuuluvat hintaan.
Sitovat varaukset ja ilmoittutumiset viimeistään 23.07.2012
mennessä.
pentti.kallio@ekokaarina.net 		
Maksut Kaarinan Työttömät ry:n tilille 27.07.2012 mennessä:
Fi 75 5710 8320 0315 14
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Laivakoulutus Viking Gabriella 26.-28.11.2012
Lähtö Katajanokan terminaalista 26.11.
Ensitiedote
26.11.
Hallitusneuvos Päivi Kerminen, vuoden 2013 alusta tulevat muutokset
klo 20:00 Viking Buffet
27.11.
Tukholma Stadsgården
klo 17:00 (Ruotsin aikaa) Viking Buffet
Hinnat / henkilö
A-luokassa 1 henkilö hytissä
210,00 €
A-luokassa 2 henkilöä hytissä
182,00 €
A-luokassa 3 henkilöä hytissä
160,00 €
A-luokassa 4 henkilöä hytissä
142,00 €
Muilta kuin yhdistystemme osallistujilta perimme 50,00 €

lisämaksun.

Kulkulupa+välipalatarjoilu 15,00 €
Sitovat henkilömäärät TVY ry:lle viimeistään 29.10.2012 mennessä.
Maksut ja nimet viimeistään 02.11.2012 mennessä.

Karenssisanomat 1/2012

33

Presidentti Tarja Halosen u
Kansalaiset,
Uuden vuoden alku antaa ihmisille toiveen paremmasta.
Viime vuoden talouskehitys Euroopassa luo kuitenkin
oman vakavan perustilanteen, jonka me suomalaisetkin
joudumme ottamaan huomioon tulevaisuuden suunnitelmissamme.
Euroopan unioniin liittyminen on rakentanut yhteistä
arjen turvallisuutta. Olemme saaneet pitkään nauttia jäsenyyden tuomista eduista: Kasvaneista vientimahdollisuuksista siihen liittyvine työpaikkoineen ja nuorten
monipuolisemmista opintomahdollisuuksista. Asuntolainojen korot ovat olleet historiallisen matalia.
Me tiedämme, että kasvaneiden mahdollisuuksien kääntöpuolena on ollut ongelmia, joita olemme joutuneet ja
joudumme yhdessä ja erikseen ratkomaan. Globalisoituva
maailma on tehnyt meistä yhä enemmän toinen toisistamme riippuvaisia. Yksikään Euroopan maa ei ole niin
suuri, että se pitkän päälle selviäisi taloudesta yksinään –
puhumattakaan ympäristöstä, turvallisuudesta tai muista
laajemmista kokonaisuuksista. Ei siis pidä haikailla menneeseen, vaan parasta on pyrkiä ratkaisemaan eurooppalaisessa yhteistyössä olevat ongelmat.
***
Olen kuluneen kahdentoista vuoden aikana kantanut toistuvasti huolta perinteisen yhteisvastuun eli solidaarisuuden murenemisesta. Se näkyy monen yksittäisen ihmisen
arjessa, mutta myös yhteiskuntarakenteiden muuttumisena.
Rakentamalla pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa perustamme vahvan pohjan jokaisen ihmisen omalle mahdollisuudelle pitää huolta itsestään ja perheestään. Samalla
teemme tilaa myös tieteelle ja taiteelle, yrittämiselle ja innovatiivisuudelle.
Inhimillisen vastuun ja lähimmäisenrakkauden tulee näkyä sekä omassa käytöksessämme että yhteiskunnan rakentamisessa.
Tasa-arvo ja solidaarisuus ovat yhteiskuntamme keskeiset
arvot. Niiden turvaaminen tekee meistä kansakunnan. Taloudellinen eriarvoisuus hivuttaa vaikutuksensa elämän
kaikille alueille. Tuloerojen kasvun myötä myös terveyserot ovat kasvaneet Suomessa. Erot tuloryhmien välisessä
elinajanodotteessa ovat lisääntyneet nopeasti. Ylimmän ja
alimman tuloluokan välillä elinajanodotteen ero on nyt jo
lähes 13 vuotta miehillä ja seitsemän vuotta naisilla. Lapsiköyhyys on lisääntynyt hälyttävästi. Nuorten syrjäytyminen ja syrjäyttäminen eivät nekään saa kuulua yhteiskuntaamme.
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Eriarvoisuuden kasvu ei ole mikään luonnonvoima.
Se voidaan torjua. Hyvinvointiyhteiskuntamme avulla
voimme taata ihmisten tasa-arvoisen kohtelun ja lisäksi
menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Kysymys on siis
poliittisesta tahdosta ja toteuttamisen taitavuudesta.
Omien tai yhteisten unelmien toteuttaminen vaatii paljon työtä ja voi viedä pitkän ajan. Väkivalta ei ole vastaus
elämän vaikeuksiin – ei omassa elämässä eikä yhteiskunnassa. Demokratia on inhimillisen kestävän kehityksen
tae, ja sen puolustaminen on aikamme suuria haasteita.
***
Tällaisia suuria tavoitteita ei voi toteuttaa voimakeinoin
eikä sanelemalla. Ne edellyttävät aitoa yhteistyötä ja yhteisvastuuta niin kotimaassa kuin valtioiden välillä. Suomi on perinteisesti ollut vastuullinen toimija kansainvälisessä yhteisössä, ja tällä linjalla meidän on syytä jatkaa.
Tällä vuosituhannella globalisaatio on entisestään tihentynyt ja keskinäisriippuvuutemme monimutkaistunut ja
kasvanut. On arvioitu, että jo yli 60 prosenttia maailmankaupasta on kansainvälisten yritysten sisäistä kauppaa.
Markkinavoimat tarvitsevat poliittista ohjausta.
Globalisaatio tulee tehdä reilummaksi. Sen haittojen ja
etujen tulisi jakaantua tasapuolisemmin niin maiden
välillä kuin niiden sisälläkin. Ihmiset haluavat päättää
nykyistä enemmän oman elämänsä kulusta, ja he tarvitsevat työtä.
YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät yksimielisesti vuosituhattavoitteet vahvistaakseen sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja muut
vuosituhattavoitteet ovat myös kestävän kehityksen edellytyksiä. Ne eivät toteudu ilman demokraattisia, vahvoja
ja tehokkaasti toimivia valtioita, joissa ihmiset ovat tasaarvoisia. Sellaiset valtiot pystyvät hallitsemaan talouskehitystä, tuottamaan kansalaisilleen sosiaalisen suojaverkon ja antamaan tilaa elinvoimaiselle, moni-ilmeiselle
kansalaisyhteiskunnalle. Sellaisena haluamme varmasti
nähdä myös oman maamme.
Suomella on paljon voitettavaa. Olemme pieni, viennistä riippuvainen maa. Meillä on luovaa osaamista muun
muassa puhtaan teknologian ja vihreän talouden alueella. Yhteiskuntamme perustuu kansanvallan ja tasa-arvon
periaatteille. Hallintomme on kansainvälisesti vertailtuna tehokas ja rehellinen.
Nämä ovat vahvuuksia, joilla syntyy kumppanuuksia.
Niille tulee olemaan kasvavaa kysyntää, kun kansainvälinen yhteisö lähtee yhä voimakkaammin kestävän kehityksen tielle.

uudenvuodenpuhe 1.1.2012
Toiveeseen paremmasta tulevaisuudesta liittyy edelleen
usko taloudellisen kasvun kaikkivoipaisuuteen, vaikka
yhä uudelleen olemme joutuneet havaitsemaan, ettei pelkkä kasvu lisää hyvinvointia. Tarvitaan ”uusi kolmiyhteys”:
talouskasvu, joka on sosiaalisesti oikeudenmukainen ja
mahtuu ympäristön rajoihin.
Teen itsekin parhaani sen puolesta, että YK:n vuosituhattavoitteiden jälkeen saisimme yhteiseksi toimintaohjelmaksemme vuodesta 2015 lähtien ”Kestävän kehityksen
tavoitteet”, joilla pyrittäisiin turvaamaan sekä ihmisen että
luonnon hyvinvointi.
Tuhannet suomalaiset ovat vasta toipumassa viimeisimmästä talvimyrskystä. Vuodenaikojen tavanomaisesta
poikkeavat vaihtelut, erilaiset myrskyt tai muut luonnonilmiöt aiheellisesti huolestuttavat meitä kaikkia. Eri tahojen
on ryhdyttävä päättäväisesti toimenpiteisiin arkipäivän
turvallisuuden parantamiseksi.
Myönteisiäkin asioita on tapahtunut. Vesien suojelu on lisääntynyt ja luonnonsuojelualueiden määrä on kasvanut.
Monia muita esimerkkejä voisin mainita siitä, miten kestävä kehitys on tullut osaksi jokapäiväistä elämäämme.
Tämä vastuunotto on erinomainen asia.
Maamme kansainvälisen toiminnankin tekee uskottavaksi
juuri se, että noudatamme samoja periaatteita myös omassa
maassamme ja sen lähiympäristössä. Haluan osoittaa julkisen kiitoksen niille lukemattomille ihmisille, jotka ovat
erilaisissa yhteisöissä toteuttaneet kestävän kehityksen
periaatteita käytännössä. Me suomalaiset olemme myös
olleet usein kannustamassa ja kutsumassa naapureitamme
tähän yhteistyöhön. Uskon, että meillä on tulevaisuudessa
tämän yhteistyön ansiosta myös puhtaampi Itämeri.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on ensisijaisesti oman turvallisuutemme edistäminen. Parasta
politiikkaa on mahdollisten poliittisten, sotilaallisten ja
muiden uhkien ja riskien ennaltaehkäisy.
Globalisaation aikakaudella kaukaisetkin maailman kriisit ja konfliktit sekä muut, uudet uhat heijastuvat Suomeen.
Ne kumpuavat usein köyhyydestä, eriarvoisuudesta ja ihmisoikeuksien loukkauksista. Suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi tarvitsemme perinteisen puolustuksen rinnalle laaja-alaista turvallisuuden rakentamista.
On puolustettava ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Samalla vahvistetaan turvallisuutta – niin meillä kuin muualla.
Tässä työssä on oltava pitkäjänteinen: diktatuurista vapautuminen voi tapahtua nopeasti, mutta uuden demokraattisen yhteiskunnan rakentaminen vie pitkän ajan.
Rauhanturvaaminen, siviilikriisinhallinta ja rauhanvälitys ovat hyviä keinoja vaikuttaa Suomen ja maailman
turvallisuuteen. Maallamme on pitkä historia rauhanturvaajana nimenomaan YK:n piirissä. YK-johtoisen
rauhanturvaamisen osuutta on lisättävä. Päätös suomalaisten rauhanturvaajien lähettämisestä tauon jälkeen jälleen Libanoniin on askel oikeaan suuntaan.
Suomen pyrkimys tulla valituksi YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi on luonnollinen seuraus halusta olla vaikuttaja eikä sivustaseuraaja.
Kansalaiset, hyvät suomalaiset,

***

Tämä on viimeinen kerta, jolloin minulla on tasavallan
presidenttinä tilaisuus esittää uuden vuoden tervehdykseni teille. Presidentin tehtävässäni olen pyrkinyt noudattamaan antamani vakuutuksen velvoitetta laillisuudesta
ja kansan parhaasta.

Suomella on hyvät suhteet naapureihin. Yhteistyöllämme
kaikkien Pohjoismaiden kesken on pitkä historia. Vuoteen
2000 verrattuna suurimmat muutokset ovat tapahtuneet
eteläisessä naapurustossamme. Viron liittyminen Euroopan unioniin ja sittemmin euroon ovat lähentäneet maitamme.

Suomen ja sen kansan yhteisen edun puolustamiseen
tarvitaan meitä kaikkia. Tarvitsemme suvaitsevuutta
toistemme ymmärtämiseksi ja yhteistyötä vaikeuksien
voittamiseksi. Paljon hyviä asioita on tapahtunutkin –
esimerkiksi sukupuolten tasa-arvossa ja vähemmistöjen
oikeuksissa on edistytty.

Suhteemme Venäjään ovat monipuolistuneet ja syventyneet. Tässäkin kehityksessä EU:lla on merkityksensä. Talouselämän ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutus on
lisääntynyt voimakkaasti.

Toivon, että edessä oleva presidentinvaali ja syksyn kunnallisvaalit saavat ihmiset jälleen osallistumaan ja äänestämään.

Olen omalta osaltani pyrkinyt rakentamaan vankan poliittisen pohjan kanssakäymiselle kaikkien naapureiden
kanssa ja toivon sen auttavan myös seuraajaani.

Haluan omasta ja puolisoni puolesta kiittää teitä lämpimästä tuestanne ja lukuisista yhteydenotoistanne
kaikkina näinä kahtenatoista vuotena. Kiinnostuksenne yhteisten asioiden hoitoon on ollut todella tärkeää.
Toivotan kaikille hyvää alkavaa vuotta 2012.
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