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TVY ajaa Suomeen täystyöllisyyttä ja
puolustaa työttömien taloudellista,
sosiaalista ja fyysistä oikeutta
yhdenvertaiseen kansalaisuuteen.
TVY vaikuttaa lainsäädäntöön
neuvottelemalla ja tekemällä
yhteistyötä eduskunnassa
kansanedustajien sekä työ- ja
tasa-arvo-, sosiaali- ja terveys- ja
tulevaisuusvaliokuntien, ministeriöiden
ja Ay-liikkeen kanssa ja erilaisten
työryhmien kautta.
TVY on työttömien valtakunnallinen
edunvalvontajärjestö, jolla on noin
sata jäsenjärjestöä, joissa on noin
kuutisentuhatta jäsentä.
Jos sinä olet työtön tai työttömyysuhan alla, katso lehden viimeinen
aukeama, onko omalla alueellasi
toimintaa tai perusta uusi yhdistys.

2 TVYtter 2/2017

Tietyoelamaan.fi ohjaa oikean tiedon äärelle................................ 18
Köyhyyden vähentäminen poliittiseen keskusteluun.................. 19
Etappi – 25 vuotta työllistämistyötä...............................................20
Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry 25-vuotta.......................24
Lausunto hallituksen kehysriihelle..................................................26

TVYtterin ilmestymisaikataulu 2017
TVYtter

#3:
#4:

aineistopäivä 25.8. ilmestymispäivä 15.9.
aineistopäivä 24.11. ilmestymispäivä 15.12.

Esipuhe

Velkaneuvontaa ja hyvinvointia

Kuva: Satu Ylävaara
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Ihmiset joutuvat ongelmiin rahaasoidensa kanssa erinäisistä syistä.
Usein olosuhteet ovat ajautuneet
siihen pisteeseen, että rahaongelmat kasautuvat ja tilanne
tuntuu toivottamalta. Pitää kuitenkin
muistaa, että silloin ei olla välttämättä
yksin. Mitä pikemmin hakee apua,
sitä nopeammin pääsee ongelmien
herraksi.
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Työttömien Keskusjärjestö ry:n
tapahtumakalenteri
• Maahanmuuttajien ja nuorten
toritapahtuma 4.–5.8.
Itäkeskus, Helsinki
• Kesäpäivät 29.–30.8.
Savitaipale
• Vertaistukipäivät 26.–27.10.
HeTy, Helsinki
• Laivakoulutus 15.–17.11. Suomi

aha-asioiden oikaisemiseksi ei
kuitenkaan ole olemassa viisastenkiveä tai pikaista ratkaisua.
Isot ongelmat tietävät isoja uhrauksia ja pitkäjännitteisyyttä. Onneksi on
olemassa Takuusäätiön kaltaisia auttajia.
Minna Mattila pureutuu siihen, kuinka kuopasta päästään ylös. Tai ainakin
kuinka päästään jaloilleen.
Työttömien Keskusjärjestö ry:n ja
EHYT ry:n Terveydeksi-hanke on vieraillut jo 22 paikassa ja vauhti sen kuin kiihtyy. Terveydeksi-hanke tiedottaa työttömien oikeuksista ilmaiseen työttömien
terveystarkastukseen ja ohjaa terveys- ja
sosiaalipalvelujen piiriin.
Vierailin terveyspalveluohjaaja UllaMaija Kopran kanssa Lahden Työapu
Lahty ry:ssä ja Haminan Etelä-Kymen
Työttömät – EKYT ry:ssä. Niistä matkaraportti tässä lehdessä.
Terveydeksi-hanke käyttää työkalunaan Kykyviisaria, jolla kerätään ensiarvoisen tärkeää tieoa työttömien työja toimintakyvystä. Työterveyslaitoksen
kolumni kertookin, miksi työkykyä kannattaa mitata.
Hy vinvointiteemassa tutustuaan
StopDia-hankkeeseen, missä pyritään
luomaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elintapoja tukevan tomintamalli tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi. Hanke toimii vuosina 2016–2019 ItäSuomen yliopiston, THL:n, VTT:n ja lukuisten yhteiskunnallisten sidosryhmien
kanssa.
Seminaarien järjestämisessä on tärkeä huomioida esteettömyys ohjelmaa
ja puitteita suunnitellessa. Esteettömät
tilat ja tiloihin pääsy, sekä osallistumismaksuissa vähävaraisten huomioiminen,
ovat erittäin tärkeitä seikkoja.

TVY on nyt Työttömien
Keskusjärjestö ry!
TVY:n vuosikokous 2017 pidettiin Mikkelissä. Päivien ehkä tärkein uudistus oli
järjestön uusi nimi, joka tuo toimintamme tähän päivään. Lisäksi nimi on lyhyt
ja ytimekäs, eikä se näin aiheuta päänvaivaa mediassa ja lausumisessa.

Uuden nimen lisäksi järjestö saa
joukkoonsa kaksi uutta työntekijää ja
siksi toimistomme muuttaa keskeisemmälle paikalle Länsi-Pasilaan. Uusi osoite, Rahakamarinportti 3 (3. krs.), sijaitsee
Pasilan poliisitalon takana.
Osatyökykyiset henkilöt ovat yhtä
tärkeitä työntekijöitä kuin kokoaikaiseen työhön kykenevät henkilöt. Joillakin on syystä tai toisesta rajoittunut työkyky, mutta se ei tarkoita, etteikö heillä
voisi olla halukkuutta työn tekoon. Osku-verkkopalvelu tarjoaa tietoa, keinoja
ja ratkaisuja osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja työllistymiseen.
Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen
verkosto on päivittänyt Köyhyys-kirjansa. Samalla käynnistetään Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuspalkinnon
etsintä tälle vuodelle.
Tamperetta voidaan pitää eräänlaisena työttömien yhdistysten kehtona, sillä
Työttömien Keskusjärjestö ry:kin perustettiin siellä. Silloin toimittiin toisella nimellä, mutta niin ovat nimiuudistuksen
käyneet monet muutkin yhdistykset läpi.
Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry perustettiin tasan 25
vuotta sitten. Juhlavuosia vietti myöskin
Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry.
Paljon on ehtinyt työmarkkinoilla tapahtua viimeisen neljännesvuosisadan aikana.
Jos yhdistyksiä lakkautetaankin yhtäällä, toisaalla syntyy uusia tilalle. Toiminta ei välttämättä onnistu enää sellaisena kuin sille oli tarve 1990-luvun
alussa, mutta siksi yhdistykset uudistuvat vuosien saatossa. Mitä tuo maakuntauudistus ja miten se näkyy yhdistysten
toiminnassa? Millaista toiminta on kymmenen, kahdenkymmenen vuoden jälkeen?
Toivotan kaikille hyvää tulevaa kesälomaa!

Juha Keränen
järjestösihteeri
Työttömien Keskusjärjestö ry
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Toiminnanjohtajan palsta

Työllisyyspolitiikka on olennainen
osa hyvinvointiyhteiskuntaa
Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö ry on nyt
Työttömien Keskusjärjestö ry. Näin
päätti TVY:n vuosikokous 1.4.2017.

N

Kuva: Satu Ylävaara

imenmuutos konkretisoitui hienosti MTV 3:n kymppiuutisissa
huhtikuussa hallituksen kehysriihen alla, jossa todettiin, että
SAK ja Työttömien Keskusjärjestö vastustavat hallituksen aktiivimallia ja pitävät sitä työttömyysturvan heikennyksenä. Allekirjoittanut oli myös Työttömien
Keskusjärjestön edustajana 25.4.2017 Astudiossa – ideana oli kommentoida suoralta kädeltä hallituksen kehysriihen uudistuksia, muttei hallitus ennättänyt toteuttaa tiedotustilaisuuttaan ennen ohjelman alkua. Joka tapauksessa Työttömien Keskusjärjestö ry pääsi näkyvästi
esille mediassa H-hetkenä.

Tämän vuoden aikana Työttömien
Keskusjärjestön julkinen profiili on ollut
tuoda esille epäkohtia hallituksen esityksissä. Esille tulleet viestit ovat olleet
suppeita, ja poikkeuksetta negatiivisia
hallituksen esityksiin.
Osittain tämä rooli on harmillinen,
sillä meillä on paljonkin parannusehdotuksia hallituksen työllisyyspolitiikkaan, ja hallituksen politiikassa on myös
myönteisiäkin puolia. Perustulokokeilusta teimme esimerkiksi myönteisen
lausunnon. MTV3:n toimittaja soitteli, ja
kysyi meidän kantaa perustulosta, mutta julkisuuteen positiiviset kommenttimme eivät edenneet.
Tietysti seisomme myös kritiikkimme takana. Työttömien uhkailu ei pääsääntöisesti auta, vaan syventää ihmisten kokemaa työttömyydestä johtuvaa
ahdistusta ja pahimmallaan johtaa vakaviin mielenterveysongelmiin. Sosiaaliturvasta luopuminen näkyisi räikeänä
eriarvoistumisena, rikollisuuden kasvuna, pimeiden työmarkkinoiden kasvuna,
korruptiona ja koko yhteiskunnan pelisäännöt määrittyisivät etenevästi epävirallisten verkostojen avulla. Tämä näkyy
esimerkiksi maahanmuuttajien kohdalla, jotka eivät saa virallista oleskelulupaa.
He ovat helppoja riiston kohteita.
Se mitä palveluilta edellytetään, on
aitoa kohtaamista, asioiden pitkäjänteistä selvittelyä, vaihtoehtojen kartoittamista, sekä positiivista ratkaisukeskeistä voimavaroja vahvistavaa viestintää. Työttömyys on itsessään jo hankala tilanne – kenenkään ei pidä olla yksin
työttömyytensä kanssa.
Pidämme hyvänä esimerkiksi sitä,
että työttömiä haastatellaan 3 kk välein.
Tahti voisi olla tiiviimpikin – pääasia kuitenkin on, että haastatteluissa on sisältöä ja prosessi etenee – eikä se ole työttömille vain pakkopulla, jolla vältetään karensseja. Uudistus jossa työttömät raportoivat tietokoneohjelmalle joka viikko,
on epäinhimillinen. Tarvitsemme ihmisiä kunnioittavaa työllisyyspolitiikkaa.
Politiikalta odotamme työpaikkojen
syntymistä tukevaa politikkaa. Yksityiselle sektorille syntyy suurin osa työpaikoista, mutta myös julkista sektoria tar-

vitaan. Koulutusjärjestelmältä odotamme sitä, että kaikkien potentiaali saadaan valjastettua siten, että koulutus on
kysyttyä työmarkkinoilla. Pudokkaita ei
saisi olla, vaan tarvitaan ratkaisuja, miten ongelmista selvitään tai mistä vastaukset löydetään. Sosiaaliturvan tason
täytyy olla riittävä, etteivät ihmiset joudu tekemään kohtuuttomia päätöksiä
selvitäkseen päivästä toiseen (esim. syömällä lääkkeitä vain joka toinen päivä,
tai täydentämässä eväskoriaan ruokajakeluissa).
Osallistavaa sosiaaliturvaa tai aktiivimallia emme pidä vain huonona asiana. Päinvastoin on tärkeää, että ihmiset
saavat yhteiskunnassa kokemuksen, että
ovat tärkeitä ja voivat toimia yhteisen hyvän eteen. On kuitenkin tunnistettava
tosiasiat. Sosiaaliturvan taso kohderyhmällä on nytkin niukka ja monella työttömällä on pinna äärimmäisen tiukalla.
Lisäksi palveluiden järjestäminen maksaa. Ilman kunnon panostuksia ja järkevää suunnittelua ei saada tavoiteltuja tuloksia.
Osallistava sosiaaliturva tai kuntouttava työtoiminta on huono vaihtoehto
palkkasuhteiselle työlle, kun ihmisellä
on aitoa työkykyä ja ongelmana on töiden puuttuminen. Mutta kuntouttava
työtoiminta voi olla erittäin tärkeä niille ihmisille, joiden elämänhallinnan taidot tai elämäntilanne on sellainen, että
kuntouttava työtoiminta on raikas tuulahdus niistä ympyröistä, joihin ihminen
on syystä tai toisesta ajautunut. Kuntouttava työtoiminta yhdistyksessä on saattanut pelastaa jokusen ihmisen itsemurhalta tai alkoholikuolemalta. Tällaista
viestiä on ainakin työttömiltä itseltään
meille kantautunut.
Työllisyyspolitiikka on vaikea laji
hallita. Se ei ole kuitenkaan syy luopua
työllisyyspolitiikasta, tai luottaa vain vapaisiin markkinoihin. Työllisyyspolitiikkaa tarvitaan, että Suomi pysyy pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana. Se
voi olla osittain dynaamisten työmarkkinoiden kustannus, että kaikki pidetään
mukana. Parempi niin.
Hyvää Kesää!

Jukka Haapakoski
toiminnanjohtaja
Työttömien Keskusjärjestö ry
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Velkaneuvonta

Toivoa velkaongelmista
selviytymiseen
Suomessa on keinoja velkaongelmista
selviytymiseen, mutta ne eivät ole
käytettävissä nopeasti ja helposti.
Työtön tai pätkittäin työllistyvä törmää
sääntöviidakkoon eikä saa aina apua,
kun sitä kokee tarvitsevansa. Usein
vastauksena on, että katsotaan sitten
kun olet työllistynyt pysyvästi.

Pois velkakierteestä ja
ulosotosta uudella lainalla
Velallisia neuvovasta ja auttavasta Takuusäätiöstä tiedustellaan usein lainaa
velkojen ja laskurästien maksuun. Takuusäätiö myöntää velallisille takauksia,
jotta he saavat edullisen pankkilainan
useiden eri velkojensa yhdistämiseksi.
Pankkilainan maksuun tarvitaan aina
riittävät tulot, joten varsinkaan pienituloisimmat työttömät eivät useinkaan saa
apua säätiöstä.
Työttömyys ei ole ihan aina este. Ansiosidonnainen päiväraha voi olla riittävä tulo, kunhan Takuusäätiön takaama
uusi laina tulee maksetuksi kokonaan
pois ennen peruspäivärahakauden alkua. Mahdollisuudet paranevat vielä, jos
ansiosidonnainen jatkuu ajoittain työllistymällä tai puoliso on työssä. Lainan
saaminen voi onnistua jopa peruspäivärahalla, jos perheen yhteenlasketut tulot
riittävät lainan poismaksuun.
Joillakin kunnilla on sosiaalista luottoa, jolla myös voidaan yhdistää velkoja.
Se on tarkoitettu erityisesti pientuloisille ja pienivelkaisille ihmiselle, mutta siinäkin tarkistetaan lainan takaisnmaksukyky.
Uusi laina velkojen yhdistämiseen
voi onnistua myös läheisen avustuksella: läheinen takaa lainan, antaa vakuuden tai ottaa jopa lainan omiin nimiinsä.
Tätä kannattaa harkita hyvin tarkkaan.
Ongelmiin joutuu myös läheinen, jos velkojen maksu ei onnistukaan suunnitellusti.

Hetken helpotus vai uusi alku
Velkojen maksu uudella lainalla on houkuttelevaa. Etuja on useita: laina lyhenee, kun korko on kohtuullinen, välttyy
erilaisilta kuluilta, pääsee eroon maksuhäiriömerkinnöistä ja on kuin kuka tahansa lanaa hoitava kansalainen.
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Entä, jos lainan hoito epäonnistuu
ja velka päätyy perintään ja ulosottoon?
Epäonnistumisen jälkeen pettymys on
suuri ja uutta mahdollisuutta on hankala saada. On parempi antaa velkojen olla
perinnässä ja ulosotossa, kunnes lainanhoitoon on realistiset mahdollisuudet,
tai ongelma ratkeaa muutoin.

Ulosotto välivaiheena
Velka vanhentuu tavallisesti viimeistään 15–25 vuoden jälkeen tuomiosta tai
eräpäivästä. Se on kuitenkin pitkä aika.
Ulosottoon ei kannata jäädä odottelemaan vuosikausiksi. Kun työttömyydestä tai pätkätyöläisyydestä tulee pitkäaikaista, voi hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä.
Velkajärjestelyssä oikeus vahvistaa
3–5 vuoden maksuohjelman. Velallinen
hoitaa sen ajan velkojaan tulotilanteensa
mukaan ja lopun saa anteeksi.
Ulosmittaus alkaa, kun ulosottovelallinen saa töitä. Se turhauttaa, ellei samalla saa toivoa myös velkaongelman
ratkeamiseen. Moni Takuusäätiön asiakas on saanut velkansa pois ulosotosta
työllistyttyään. Jos tämä ei onnistu, voi
tässäkin tapauksessa hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä.
Työtä kannattaa ottaa vastaan, sillä se parantaa pääsyä velkajärjestelyyn.
Työllistymällä voi osoittaa yrittäneensä
saada tuloja velkojen maksamiseksi.
Usein kuulee, ettei työhön meno kannata, koska palkka ei tule koskaan riittämään kaikkien velkojen maksamiseen.
Mikään velkamäärä ei ole kuitenkaan liian suuri, koska viimekädessä velkajärjestelyssä niistä saa anteeksi tarpeen mukaan.

Velkalinja 0800 9 8009: arkisin klo 10.00–14.00
Kysy rahasta -chat (www.takuusaatio.fi); ma–to klo 12.30–15.00
Kunnan talous- ja velkaneuvonnan yhteystiedot: kkv.fi
Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa velkakierteessä ja taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä tarjoamalla
neuvoja, ratkaisuja ja apua talous- ja velkaongelmiin.
Toimintaa tukee STM Veikkauksen tuotoilla.
www.takuusaatio.fi

Älä jää kuulopuheiden tai
uskomusten varaan
Perinnästä, ulosotosta ja velkojen järjestelyistä liikkuu väärää tietoa ja osatotuuksia. Lait ja käytännöt uudistuvat,
mutta vanhat tiedot jäävät elämään. Vieläkin kuulee sanottavan, ettei työtön voi
saada velkajärjestelyä. Se ei ole pitänyt
täysin paikkaansa koskaan ja viime vuosina työttömien pääsyä velkajärjestelyyn
on vain helpotettu entisestään.
Selvitä oma tilanteesi. Takuusäätiössä todetaan aika ajoin, että asiakkaan
velkoja olisi voitu järjestellä jo aiemmin,
mutta apu on jäänyt hakematta väärien
mielikuvien ja vain lannistumisen vuoksi.
Ota yhteyttä Takuusäätiön maksuttomaan puhelinneuvontaan Velkalinjaan
tai chattiin. Kerro tilanteesi, niin mietimme kanssasi, mitä voisit tehdä nyt tai
jatkossa. Ohjaamme myös eteenpäin, tavallisimmin kunnan talous- ja velkaneuvontaan. Voit ottaa myös sinne suoraan
yhteyttä.

Mitä voit tehdä heti
Jos veloillesi ei voi tehdä mitään nyt, arjen rahankäyttöön voi aina kiinnittää
huomiota. Tyytymättömyys ja turvattomuuden tunne syntyvät usein siitä, ettei ole sinut oman rahankäyttönsä kanssa. On tärkeää laittaa laskut tärkeysjärjestykseen, seurata tulojaan ja menojaan
sekä ennakoida hieman tulevaa rahatilannetta. Velkajärjestely tai uusi laina
ei auta pois velkakierteestä ilman taitoa
hoitaa raha-asioita parhaansa mukaan.
Ongelmat alkavat helposti uudelleen.
Velkalistan tekeminen voi huojentaa mieltä, vaikkei niitä voisikaan hoitaa millään tavalla. Joskus velat paisuvat
mielessä suuremmiksi kuin ne ovatkaan.
Lisäksi listaus voi nopeuttaa ja helpottaa
asioiden hoitoa kun haet apua velkoihin.

Panosta itsesi hoitamiseen
Jo pelkkä työttömyys aiheuttaa häpeää.
Häpeä raha-asioista on vähintään yhtä
tavallista. Häpeä ja ahdistus lamaannuttavat ja masentavat. Puhuminen yleensä
auttaa.

Kenelle voisit puhua
raha-asioistasi?
Vähintään puolisoiden pitäisi keskustella keskenään. Silti on tavallista, että puoliso on tietämätön toisen rahaongelmista. Läheisten kanssa puhuminen saattaa
johtaa riitoihin ja syyttelyyn. Ammattilaisen kanssa keskustellen voit saada selkeyttä omiin ajatuksiisi ja helpottavaa
tietoa. Myös erilaiset vertaisryhmät ovat
hyviä.
Työttömyys ja rahattomuus eivät sinänsä estä velkaongelmista selviytymistä. Masentuminen, päihde- ja peliongelmat, ostoriippuvuus ja ihmissuhdeongelmat ovat suurempia esteitä. Siksi myös
näihin kannattaa hakea apua.
Takuusäätiön sivuilta löytyy opastusta tulojen, menojen ja velkojen selvittelyyn sekä rahankäytön seuraamiseen.
www.takuusaatio.fi > Itseapu ja Penno.
fi. Lisäksi siellä on linkkilistoja erilaisiin
auttaviin tahoihin.
Lisäksi Takuusäätiöstä voi saada
pientä lainaa johonkin hankintaan, joka
auttaa työllistymisessä, kuten auton remontointiin, vuokravakuuteen tai työvälineisiin. Lainan ehtona on kuitenkin, ettei ulosotossa ole velkoja. Lisätietoja sivuiltamme www.takuusaatio.fi > Palvelumme > Pienlaina.

Minna Mattila
viestintäpäällikkö
Takuusäätiö
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Hyvinvointi

Terveydeksi-hankkeen matkassa
Terveydeksi -hanke (1.8.2016–
31.7.2019) tiedottaa työttömien
oikeudesta ilmaiseen työttömien
terveystarkastukseen. Hanke ohjaa
työttömiä terveys- ja sosiaalipalveluihin
sekä pyrkii vahvistamaan heidän
elämänhallintaansa, työ- ja
toimintakykyään.

Työapu Lahty ry:n
kierrätysmyymälä

Työttömien Keskusjärjestö ry on
hankkeen päätoteuttaja. Hankkeen
osatoteuttajana toimii EHYT ry.
Hanketta rahoittavat Sosiaali- ja
terveysministeriö ESR-rahoituksella
sekä STEA.

T

yöttömien Keskusjärjestö ry:n
järjestösihteeri Juha Keränen
sai tilaisuuden päästä seuraamana Terveydeksi-hankkeen työskentelyä lähietäisyydeltä terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopran matkassa.
Kävimme yhdessä Lahden Työapu Lahty
ry:ssä (25.4.) ja Haminan Etelä-Kymen
Työnhakijat ry:ssä (2.5.).

Työapu Lahty ry

Kykyviisari: Lisätietoa Työterveyslaitoksen nettisivulta www.ttl.fi/
tutkimushanke/kykyviisari-arvioi-tyotoimintakykysi/)
Lisätietoja
Ulla-Maija Kopra
terveyspalveluohjaaja
puh. 045 699 5393
ulla-maija.kopra@tvy.fi
Veera Luoto
sosiaalipalveluohjaaja
puh. 045 698 6761
veera.luoto@tvy.fi
Soile Huumonen
hankepäällikkö
puh. 045 699 4234
soile.huumonen@tvy.fi
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Lahty ry sijaitsee lähellä Lahden keskustaa. Lahty ry:lla on suuret tilat, joiden
alakerrassa sijaitsee kauniisti somistettu kierrätysmyymälä ja yläkerrassa kuntouttavan työtoiminnan sekä toimiston
tilat. Lahty ry:n toiminnanjohtaja Markku Laitinen toimi meille ystävällisesti
sekä oppaana että kuljettajana.
Ulla-Maija kertoi kävijöille ensin
hankkeesta ja sen jälkeen keskusteltiin
yleisesti työttömien terveydentilaan liittyvistä kysymyksistä. Terveyspalvelujen
asiakasmaksuja pidettiin kalliina etenkin hammashoidossa.

Paikalla oli paljon kuulijoita. Esittelyn aikana keskusteltiin työttömien oikeudesta ilmaiseen työttömien terveystarkastukseen, jonka tarkoituksena on
kartoittaa muun muassa ihmisen työ- ja
toimintakykyä. Tarkastuksen avulla saadaan tärkeää tietoa terveydentilasta ja
näin voidaan räätälöidä yksilöllinen ohjaus. Tarkastuksen pohjalta terveydenhoitaja voi tarvittaessa kirjoittaa jatkolähetteen muihin terveyspalveluihin.
Esittelyn jälkeen Ulla-Maija keskusteli läsnäolijoiden kanssa vielä erikseen
ja he täyttivät Työterveyslaitoksen Kykyviisari-kyselyn. Lahty ry:llä on kuntouttavan työtoiminnan puolella mediapaja,
neulomo, puuverstas ja autopaja. Lahty
ry on pyrkinyt itse remontoimaan tilansa.
Ulla-Maijan haastatellessa kuntouttavassa työtoiminnassa olevia, kävi ilmi,
että useammat Lahty ry:n työntekijät
olivat kiinnostuneita Terveydeksi-hankkeesta. Niinpä pidettiin toinen esitys heti
edellisen perään.

Ulla-Maija Kopra mittaa työttömän
verenpainetta

Etelä-Kymen Työttömät –
EKYT ry
Haminan EKYT ry oli muuttanut uusiin tiloihin samassa kiinteistössä. EKYT
ry:ssa on paljon kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä. Saapuessamme paikalle he olivat täydessä työn
touhussa remontoidessaan uusia tiloja.
EKYT ry:n toiminnanjohtaja Tarja Tepponen otti meidät lämpimästi vastaan.
Kutsuimme kaikki halukkaat kuuntelemaan Ulla-Maijan esitelmää Terveydeksi-hankkeesta.
Infon jälkeen keskusteltiin vilkkaasti työttömien terveysasioista. EKYT ry:n
kuntouttavassa työtoiminnassa olevat
henkilöt olivat pääasiassa maahanmuuttajataustaisia. Kykyviisaria käytiin keskustellen läpi ja täytettiin ryhmässä Ulla-Maijan ja Juhan avustuksella.

Ja hankekäynnit jatkuvat
Terveydeksi-hanke on käynyt tähän
mennessä 22 paikkakunnalla. Työttömät eivät ole useinkaan olleet tietoisia
oikeudestaan työttömien ilmaiseen terveystarkastukseen. Paikkakuntien omilla nettisivuilla tiedotetaan kunnan järjestämistä sosiaali- ja terveyspalveluista, useimmilla nettisivuilla on myös maininta työttömien terveystarkastuksista.
Siitä huolimatta työttömät kokevat palveluun pääsemisen hankalaksi,
muun muassa ajanvarausaikojen puutteen vuoksi. Jotkut kokevat, että heidän
oireitaan, esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinvaivojen osalta, ei oteta riittävän vakavasti. Monet kokevat terveysongelmien haittaavan työ- ja toimintakykyään,
eivätkä oman arviointinsa mukaan pidä
itseään täysin työkykyisinä. Tästä huoli-

Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry:n
toimitilat ovet auki. Kaukana perällä uudet
tilat, keskellä (siniset teipit) vanhat tilat.

matta nämä työttömät eivät välttämättä
tiedä, miten terveysvaivojen hoitamisen
kanssa tulisi edetä.
Huolta on herättänyt myös ihmisiltä tuleva viesti toimeentulon riittämättömyydestä elintärkeisiin lääkkeisiin.
Ajoittain on tilanteita, että joutuu valitsemaan, ostaako ruokaa vai lääkkeitä.
Terveydeksi -hanke jatkaa toimintaansa heinäkuun 2019 loppuun asti. Voit
pyytää hanketta yhdistykseesi käymään.
Kysy rohkeasti lisää palveluohjaajilta tai
hankepäälliköltä.

Juha Keränen
järjestösihteeri
Työttömien Keskusjärjestö ry

Lahty ry lyhyesti: Yhdistys ylläpitää
Kierrätysmyymälää ja tiloissa järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa.
Yhdistyksellä on mediapaja, neulomo, puuverstas ja autopaja.
EKYT ry lyhyesti: Yhdistys työllistää
vaikeasti työllistettäviä pitkäaikaistyöttömiä ja maahanmuuttajia palkkatuella ja työkokeilulla sekä kuntouttavalla työtoiminnalla.
Yhdistys järjestää erilaisia kursseja.
Toiminnan rahoittajina ovat KaakkoisSuomen ELY-keskus ja Haminan
kaupunki. Ruokala sijaitsee Haminan
seurakunnan tiloissa.

Ulla-Maija Kopra
terveyspalveluohjaaja
Terveydeksi-hanke
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Hyvinvointi

Tähtäimessä pienempi tyypin 2
diabetesriski kaikille
Stop Diabetes (StopDia) on
suomalainen tutkimushanke, joka
pyrkii luomaan terveyttä ja hyvinvointia
edistäviä elintapoja tukevan
toimintamallin tyypin 2 diabeteksen
ehkäisemiseksi. Tavoitteena on
selvittää, mitkä ovat parhaat keinot
tukea ihmisiä terveyttä edistävien
ruokailu- ja liikuntatottumusten
toteutumiseksi. Hankkeessa
selvitetään myös, miten yhteiskunta ja
elinympäristö voivat tukea terveyttä
ja hyvinvointia edistäviä elintapoja;
ympäristöllä ja yhteiskunnalla
on suuri vaikutus siihen, millaisia
elintapavalintoja ihminen pystyy
tekemään.

Terveyden ja hyvinvoinnin
eriarvoisuus Suomessa

Internetin roolin kasvaessa ja sähköisten palvelujen yleistyessä tietotekniset taidot ovat tärkeä osa erilaisia palveluja, mikä myös osaltaan lisää eroja terveyspalvelujen käytössä. Perinteisesti
erilaiset terveyden edistämiseen suunnatut toimet eivät ole myöskään tehokkaasti tavoittaneet heikommassa asemassa olevia, huolimatta siitä, että juuri
he tarvitsisivat ennaltaehkäiseviä toimia
eniten.
Voidaankin arvioida, että kansanterveys kohenisi ja terveyden eriarvoisuus
vähenisi tehokkaimmin kohdentamalla
terveyden edistämisen toimia erityisesti
näihin väestöryhmiin. Huolimatta siitä,
että terveyserojen kaventaminen on ollut
jo pitkään ja on edelleen Suomessa terveyspolitiikan keskeisimpiä tavoitteita,
erot ovat säilyneet ja jopa kasvaneet.
Siksi tarvitaan lisää tietoa tehokkaista ja vaikuttavista tavoista tavoittaa heikommassa asemassa olevia väestöryhmiä sekä tunnistaa heidän tarpeitaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin taso on Suomessa keskimäärin jatkuvasti kohentunut, mutta sen jakautuminen eri väestöryhmissä eroaa valitettavasti paljon toisistaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemien selvitysten mukaan pitkän koulutuksen saaneet, hyvätuloiset
ja hyvässä ammattiasemassa olevat elävät keskimäärin pidempään ja terveempinä, kun taas matalasti koulutetuille ja
pienipalkkaisille kertyy keskimääräistä
enemmän hyvinvoinnin ongelmia.
Tutkimuksissa on havaittu kansanterveydellisesti tärkeissä elintavoissa,
kuten ruokailu- ja liikuntatottumuksissa, tupakoinnissa ja alkoholinkäytössä selvää vaihtelua siten, että terveyden
kannalta ongelmalliset elintavat ovat
yleisimpiä juuri alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä. Myös riski sairastua
elintapasairauksiin on suurin juuri näissä ryhmissä.
Kuitenkin erilaisten terveyspalvelujen käytössä on eroja sosioekonomisten
ryhmien välillä. Myös ennaltaehkäisevät
terveyspalvelut ovat usein helpoiten saatavilla työssäkäyville ja hyvin koulutetuille ja he osaavat myös parhaiten hyödyntää niitä.

3

Rakennetaan malli, miten yhteiskunta
voi tukea terveellisiä elintapoja.

2

Muokataan elinympäristöä
tukemaan terveellisiä elintapoja.

1

Tavoitetaan
sairastumisriskissä
olevat – motivoidaan
elintapamuutoksiin.

Hankkeen verkkosivut:
www.uef.fi/web/stopdia/etusivu
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StopDia-hanke yhdistää ainutlaatuisella tavalla diabeteksen
ehkäisyn sekä yksilön, elinympäristön että yhteiskunnan tasolla.
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Tyypin 2 diabetes yleistyy
Tyypin 2 diabetes on jatkuvasti yleistyvä elintapasairaus; noin puoli miljoonaa
suomalaista sairastaa sitä ja arviolta noin
20 prosentilla aikuisikäisestä väestöstä
riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on
kohonnut. Sekä tyypin 2 diabeteksen sairastavuus että riski sairastua siihen ovat
suurimmat alempiin sosioekonomisiin
ryhmiin kuuluvien keskuudessa.
Tyypin 2 diabetes on vakava, pahimmillaan elämänlaatua merkittävästi heikentävä sairaus erityisesti siihen liittyvien liitännäissairauksien, kuten sydän- ja
verisuoni-, munuaissairauksien tai näkökyvyn heikkenemisen, riskin vuoksi. Arvioidaan, että tällä hetkellä tyypin 2 diabeteksesta aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain yli 3 miljardin euron kulut. Diabeteksen kansanterveydelliset ja kansantaloudelliset vaikutukset ovat siten suuret.

Testaa oma diabetesriskisi
Tyypin 2 diabetesriskiä lisäävät tietyt
elintapatekijät sekä sukurasitus eli käytännössä lähisuvussa esiintyvä diabetes.
On kuitenkin vakuuttavaa tutkimusnäyttöä siitä, että elintapamuutosten eli
suositusten mukaisten ruokailu- ja liikuntatottumusten ja painonhallinnan
avulla sairauden puhkeamista voidaan
viivästyttää tai jopa estää se kokonaan.
Vaikutus on nähty koulutustasosta riippumatta. Tämän vuoksi jokaisen olisi
tärkeää seurata omaa diabetesriskiään.
Näin on mahdollista reagoida siihen riittävän varhaisessa vaiheessa.
Tyypin 2 diabetesriskin voi testata
helposti ja nopeasti diabetesriskitestin
avulla, joka löytyy osoitteesta https://
www.stopdia.fi/. Testi antaa palautteen
omasta riskistä. Ota siis riski haltuun ja
käy tekemässä testi! Kannusta myös lähipiirissäsi olevia ottamaan selvää omasta
riskistään.

Stop Diabetes
-tutkimushanke
Stop Diabetes -tutkimushanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strateginen tutkimusneuvosto ja sitä toteuttavat vuosina 2016–2019 Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja
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Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy
yhteistyössä julkisen terveydenhuollon
ja lukuisten yhteiskunnallisesti merkittävien sidosryhmien kanssa.
Stop Diabetes -toimintamallissa kannustetaan 18–70-vuotiaita suomalaisia
kartoittamaan oma tyypin 2 diabetesriskinsä www.stopdia.fi-riskitestin avulla.
Kohonneessa riskissä oleville Pohjois-Savossa, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa asuville henkilöille tarjotaan mahdollisuutta osallistua myös tutkimukseen.
Tutkimukseen osallistuvilla on mahdollisuus saada tukea elintapamuutoksiin digisovelluksen tai ryhmäohjauksen avulla. Tutkimus toteutetaan ensin
alueellisena, mutta hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen toimintamalli.

Stop Diabetes
-tutkimushankkeen keinot
Stop Diabetes -tutkimushankkeen piiriin pyritään tavoittamaan myös erityisesti heikommassa asemassa olevia. Tästä syystä yhteistyö näiden ryhmien kanssa toimivien tahojen kanssa on tärkeää.
Tyypin 2 diabetesriskiä kartoittavasta testistä ja Stop Diabetes-tutkimushankkeesta jaetaan tietoa muun muassa
työttömille suunnattujen ruokailujen ja
muun ruoan jakelutoiminnan yhteydessä, kertoo Stop Diabetes -tutkimushankkeen koordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen Itä-Suomen yliopistosta.
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Tähän mennessä saadun kokemuksen perusteella ihmiset ovat kokeneet
tärkeänä oman tyypin 2 diabetesriskinsä arvioimisen, jatkaa jo muutamia riskitestikampanjoita työttömien lounasruokajakelujen yhteydessä toteuttanut ravitsemustieteen opiskelija Jasmiina Mikkonen.
Tutkimushankkeen tavoitteena on
tutkia myös kehitettävän, tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävän mallin
toimivuutta sekä diabetesriskin kannalta keskeisiin elintapoihin vaikuttavia tekijöitä heikommassa asemassa olevissa
ryhmissä. Saatua tietoa voidaan käyttää aiempaa vaikuttavampien terveyden
edistämistoimien kehittämiseksi juuri
näille väestöryhmille, kertoo Stop Diabetes -tutkimushankkeen tutkija Leila
Karhunen.

Jasmiina Mikkola, ravitsemustieteen
opiskelija, Itä-Suomen yliopisto,
Kansanterveystieteen ja kliinisen
ravitsemustieteen yksikkö
Tanja Tilles-Tirkkonen, TtT, laillistettu
ravitsemusterapeutti, Itä-Suomen
yliopisto, Kansanterveystieteen ja
kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
Leila Karhunen, FT, dosentti,
yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto,
Kansanterveystieteen ja kliinisen
ravitsemustieteen yksikkö
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Hyvinvointi

Kuinka järjestää
saavutettava seminaari
Työskentelen kulttuurialan
yhdenvertaisuutta edistävässä
Kulttuuria kaikille -palvelussa.
Toimintaperiaatteisiimme kuuluu, että
kaikki tapahtumamme järjestetään
mahdollisimman saavutettavasti. Mutta
mitä se tarkoittaa?

Taiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen
esiintyy Kulttuurin yhdenvertaisuus
-foorumissa

otta kaikki voisivat osallistua yhdenvertaisesti, on seminaarin järjestelyissä otettava saavutettavuus
huomioon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Saavutettavuusratkaisut, kuten tulkkaukset, kannattaa
kirjata kaikkiin työsuunnitelmiin ja budjetteihin. Lisäksi on hyvä huolehtia, että
seminaarin suunnittelussa on mukana
moninaisesti erilaisia ihmisiä, mahdollisuuksien mukaan myös saavutettavuuden asiantuntijoita ja/tai kokemusasiantuntijoita.

lia, all white -paneelia ja all able-bodied
-paneelia. Ohjelman suunnittelussa sekä
yhteistyökumppaneiden ja puhujien valinnassa kannattaa painottaa moninaisuutta. Entä ketkä seminaariin osallistuvat? Siihen vaikuttavat sekä ohjelma, tapahtumapaikka että viestintä.
Osallistujille ja esiintyjille on tärkeää
kertoa etukäteen tilojen esteettömyydestä, mutta myös tulkkauksista ja muista
saavutettavuusjärjestelyistä. Saavutettavuustietojen on oltava saatavilla ainakin
seminaarin verkkosivulla. Linkki tietoihin on hyvä olla mukana jokaisessa tiedotteessa ja kutsussa.

Esteetön tila
Seminaaritilaksi kannattaa valita mahdollisimman esteetön tila. Ennen tilan
varaamista täytyy tarkistaa, onko tilaan
esteetön pääsy, onko myös lavalle tai puhujakorokkeelle esteetön kulku, onko tilassa induktiosilmukka ja esteetön wc.
Myös akustiikkaan ja valaistukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Jos tilan saavutettavuudessa on puutteita, voi niitä
mahdollisesti paikata väliaikaisilla ratkaisuilla. Esimerkiksi jos induktiosilmukka puuttuu, sellaisen voi vuokrata.
Induktiosilmukka on apuväline, joka
auttaa kuulolaitteen käyttäjiä kuulemaan esimerkiksi puheen ilman häiriöääniä. Kokemuksemme perusteella silmukan toimivuus kannattaa testata hyvissä ajoin, niin se ehditään tarvittaessa
huoltaa ennen tapahtumaa.
Myös sisällön suunnittelussa kannattaa olla tarkkana. Ketkä esiintyvät seminaarissa? Heijasteleeko ohjelma yhteiskunnan moninaisuutta? Vai antaako se
kapean kuvan siitä kuka voi olla asiantuntija? Kannattaa varoa all male -panee-

Outi Salonlahti on Kulttuuria
kaikille -palvelun suunnittelija ja
saavutettavuusasiantuntija. Hänen
työhönsä kuuluu mm. seminaarien
järjestäminen.
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Osallistumismaksut
Maksuttomassa seminaarissa hinta ei ole
kenellekään osallistumisen este. Jos on
perittävä jonkinlainen osallistumismaksu, kannattaa tarjota alennuksia esimerkiksi opiskelijoille, eläkeläisille ja työttömille. On tärkeää, että vammaisten henkilöiden avustajista, tulkeista ja tukihenkilöistä ei peritä maksua.
Myös ilmoittautumisen tulee olla esteetöntä. Ilmoittautumiseen voi tarjota vaihtoehtoja, esimerkiksi sähköpostin tai puhelimitse ilmoittautumisen. Jos
käytetään verkkolomaketta, kannattaa
tarkistaa sen esteettömyys. Esimerkiksi
Google Forms on teknisesti suhteellisen
esteetön vaihtoehto. Lisäksi täytyy huolehtia lomakkeen selkeydestä myös kysymysten ja vastausvaihtoehtojen muotoilulla.
Seminaariin voidaan järjestää esimerkiksi kirjoitustulkkaus, viittomakielen tulkkaus, kuvailutulkkaus tai tulkkausta puhuttujen kielten välillä. Kirjoitustulkkaus tarkoittaa puheen kirjoittamista kaikille tai joillekin osallistujille
näkyväksi tekstiksi mahdollisimman reaaliaikaisesti. Kuvailutulkkauksen avulla näkövammainen henkilö voi saada tietoa siitä miltä esimerkiksi tila, puhujat ja
seinälle heijastettavat esitykset näyttä-

vät. Viittomakielen tulkki viittoo reaaliaikaisesti yleisölle puheen sekä välittää
äänimaailmaa.
Jotta saavutettavuutta voisi kehittää,
kannattaa osallistujilta pyytää palautetta. Palautteen antamiseen kannattaa
tarjota vaihtoehtoisia tapoja, esimerkiksi paperinen lomake tapahtumassa, sähköinen palautelomake, puhelinnumero
ja sähköpostiosoite.

Outi Salonlahti

Kuva: Outi Korhonen

J

Hyvinvointijaksolla Urheiluopisto Kisakeskuksessa
on hikinen, mutta hauska tunnelma.

Pienillä askelilla hyvinvointiin
PHT ry:n hyvinvointijaksot tarjoavat
työttömille irtioton arkeen
sekä työvälineen hyvinvoinnin
ylläpitämiseen.

PHT ry: 1.askel-hyvinvointijaksoille voi
hakea lapsiperheet ja työterveyden
ulkopuoliset työikäiset, kuten työttömät, itsensätyöllistäjät ja yrittäjät.
Jaksot tukevat hyvinvointia arjessa,
madaltavat kunnonkohotuksen
aloittamisen kynnystä ja tarjoavat
elämyksiä.
Jaksoja järjestetään laadukkaissa
vapaa-ajan keskuksissa ja kylpylöissä
ympäri Suomea.
Jaksoja on eripituisia ja ne maksavat
aikuisille 25 e / vrk, sisältäen majoituksen, ruoat ja ohjelman. Työttömille
jaksot puoleen hintaan.
Lisätietoa ja hakeminen jaksoille
osoitteessa: www.pht.fi

M

uut t uv a ss a t yöelä mä ss ä
myös elämäntilanteet saattavat muuttua nopeasti. Silloin omasta jaksamisesta ja
hyvinvoinnista huolehtiminen voi olla
vaikeaa. Työnhaku on myös kokopäivätyötä ja vaatii työnhakijalta voimavaroja.
Kuitenkin juuri liikunta, oikea ravinto
ja riittävä uni ovat usein juuri ne tekijät,
jotka tuovat lisäpuhtia arkeen. Aloittaminen saattaa kuitenkin jäädä kiireiden
tai vaikka työttömyyden alkamisen aiheuttaman stressin alle. Eikä elämänmuutoksen tekeminen ole koskaan helppoa
yksin muutenkaan – PHT ry antaa mahdollisuuden tehdä se yhdessä.
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry eli PHT on tarjonnut vuodesta 2012
lähtien hyvinvointijaksoja suomalaisille lapsiperheille sekä työterveyden ulkopuolisille aikuisille, kuten työnhakijoille, itsensätyöllistäjille ja yrittäjille. Lapsiperheiden jaksoille voivat hakea myös
työsuhteessa olevat ja aikuisten jaksoille voi hakea pariskuntana, jolloin riittää
se, että toinen on työterveyden ulkopuolella. Toiminta on veikkausvoittovaroilla
rahoitettua ja sen tavoite on taata mahdollisuus hyvinvointiin ja tietoon terveyden ylläpitämisestä kaikille. Viiden
päivän (4 vrk) jakso maksaa työttömälle 50 euroa, sisältäen majoituksen, ruoan
ja ohjelman. Aikuisten jaksoihin kuuluu
aina myös 2 vrk:n seurantajakso, jonka
tarkoitus on tukea elintapojen muutoksen jatkumista.
Jaksoja järjestetään ympäri Suomea,
hyvälaatuisissa kylpylöissä ja muissa vapaa-ajan kohteissa. Useimmiten neljä
vuorokautta kestävillä jaksoilla tutustutaan ammattilaisen johdolla uusiin lajeihin, mitataan kuntoa, kuten lihaskuntoa
ja hapenottokykyä, ja saadaan tietoa terveyden hallinnasta. Jaksoilla toimitaan
ryhmässä, ja usein parasta mitä jaksoilta
jääkin käteen on ryhmän tuki.

PHT:n kehityspäällikkö Mervi Luostarinen on seurannut jaksojen vaikutuksia jo vuodesta 1993, jolloin PHT:n
toiminta tunnettiin nimellä ”kuntoremontti”.
”Irtiotto arkeen on parasta, mitä hyvinvointijaksoillamme on tarjota lapsiperheille. Lapset ovat saaneet uusia taitoja ja onnistumisen tunteita, vanhemmille on taas kasvanut ymmärrys siitä
kuinka tärkeää on ottaa aikaa myös itselleen. Jaksoilta saa välineitä siihen, miten irtioton tunteen voi saavuttaa myös
arjessa. Pienten muutosten politiikalla
pääsee pitkälle.
Aikuisten jaksoilla taas haetaan tavoitteellista ja hallittua elämänmuutosta. Osallistujat ovat usein työnhakijoita
tai itsensätyöllistäjiä, joilla ei ole työterveyden antamaa tukea ja siksikin kunto on saattanut päästä repsahtamaan.
Jaksoilla tehdään mm. kuntotesti, sekä
suunnitellaan kunnon ylläpitoa myös
jakson jälkeen. Kolme-neljä vuorokautta kestävien jaksojen jälkeen kokoonnutaankin samalla porukalla seurantajaksolle. Yhteisöllisyys onkin jaksojen tärkeä anti – uudet ystävät aikuisiällä kun
ovat kullanarvoisia.”, kertoo Luostarinen.
Hyvinvointijaksoille valitaan osallistujat perustuen sosiaalisiin, taloudellisiin ja terveydellisin perustein. Hakuprosessissa huomioidaan aina ensikertalaiset hakijat paremmin. Jos kaipaat toimintakykyysi uutta puhtia ja tietoa terveellisimmistä elämäntavoista, kannattaa jaksoille ehdottomasti hakea. Joskus
terveellisempi arki kun on vain sen ensimmäisen askeleen päässä.

Paula Ojanen
viestintäkoordinaattori, PHT ry
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Vuosikokous 2017

TVY on nyt Työttömien
Keskusjärjestö ry!
Työttömien Valtakunnallisen
Yhteistoimintajärjestö – TVY ry:n
Vuosikokous 2017 pidettiin Mikkelissä,
puheenjohtajamme kotikaupungissa
Sokos Hotelli Vaakunassa, mikä oli ihan
kaupungin sydämessä lähellä toria.
Mikkelin Työttömät ry:n toimitilat
eivät olleet hotellista kuin kivenheiton
päässä.

V

uosikokouksen alkaessa lauantaina 1.4. klo 9 oli paikalla 11 yhdistyksestä 26 virallista edustajaa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikkelin Työttömät ry:n puheenjohtaja Markku Himanen. TVY:n
toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski
toimi kokouksen sihteerinä.

Kokouksen aikana kokoontui kaksi
valiokuntaa: julkilausuma- sekä vaali- ja
menettelytapavaliokunta.
Kokouksen ensimmäinen kutsuttu
puhuja oli Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n työllisyysasioiden
päällikkö Pirjo Väänänen, joka kertoi
työllisyysasioiden ajankohtaisista asioista. Pirjo nosti esille mm. Suomen hallituksen esittämän työttömyysturvan aktiivimallin. SAK:n mielestä aktiivimalli
oli kiky-sopimusloukkaus, koska se leikkaa työttömyysturvasta.
Kello 11 kokousväki siirtyi Mikkelin
torille SAK:n kanssa järjestettyyn kuntavaalitilaisuuteen, jossa kaikille puolueille annettiin mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Työttömien Keskusjärjestö

ry:n puheenjohtaja Satu Taavitsainen
toimi toritilaisuuden puheenjohtajana.
Hän nosti esiin ajankohtaisen tutkimustuloksen, jossa todettiin että Suomi on
kadottanut 80 000 työmiestä. Miten heidät tavoitetaan ja mistä löytyy työpaikat?
Vuosikokous jatkui klo 14 ja puheenvuoron sai toinen kutsuttu puhuja. Hän
oli Kalevi Sorsa säätiön VTT, tutkija
Merja Jutila Roon. Hänen aiheenaan
oli Poliittisen osallistumisen epätasainen jakautuminen. Työttömien äänestysprosentti laahaa huomattavasti muiden joukkojen perässä.
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski totesi, että yhdistysten on vaikutettava siihen, että työttömät löytävät kunnallisvaaliehdokkaat, jotka ajavat heidän
etuaan. Jos ei sopivaa ehdokasta löydy,
niin täytyy itse asettua ehdolle.
Hallituksesta erosi yksi Hämeen ja
yksi Etelä-Savon edustaja. Hämeeseen
ei valittu uutta varajäsentä, mutta EteläSavoon saatiin Heikki Pyrhösen lisäksi Antti Helander (Rantasalmen Työttömät ry). Satakunnan ainoasta hallituspaikasta erosi hallituksen jäsen, eikä siihen saatu uutta jäsentä. Ks. sivu 27.
Vuosikokouksen tärkein anti oli
sääntömuutos, jossa TVY:n uudeksi nimeksi valittiin Työttömien Keskusjärjestö ry.

Työttömien Keskusjärjestö ry
vuosikokouksen jälkeen
Nimenmuutoksen yhtyedessä TV Y-lyhenteestä luovutaan ja järjestölle perustetaan uusi verkkosivusto ja siten myös
sähköpostit muuttuvat. Järjestö avaa ammattikilpailun logosuunnittelusta, ulkoasu-uudistuksesta sekä verkkosivujen
ulkoasun päivityksestä.
Järjestön työntekijöiden määrä lisääntyy syksystä lähtien ja siksi järjestö
muuttaa Sörnäisistä isompiin tiloihin.
Kilpailutuksen jälkeen uudeksi toimitilaksi valittiin Länsi-Pasilassa sijaitseva
Rahakamarinportti 3 A, 3. kerros. Tilat
omistaa Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK RKL ry.

Juha Keränen
järjestösihteeri
Työttömien Keskusjärjestö ry
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Kalevi Sorsa säätiön VTT, tutkija Merja Jutila Roon

Järjestön puheenjohtaja Satu Taavitsainen

Vuosikokouksen puheenjohtaja Markku Himanen

Kuntavaalitapahtuma Mikkelin torilla

SAK ry:n työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen

Järjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski

Järjestön varapuheenjohtaja Lea Vallius

Edunvalvontatyöryhmän puheenjohtaja Eija Tuohimaa

Työttömien Keskusjärjestö ry:n jäsenyhdistysten
aktiiveista seuraavat henkilöt valittiin kuntavaaleissa!
Onnea valituille ja menestystä luottamustehtävän
hoitamiseen! Kiitos kaikille ehdokkaille ja heidän
tukijoukoilleen!
Seuraavat henkilöt tulivat valituiksi kuntavaaleissa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merja Heikkinen (sdp), Rautavaara, Rautavaaran Työraitti ry
Pentti Kallio (vas), Kaarina, Kaarinan Työttömät ry
Arja Korvenranta (kesk), Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Kirsi Koskelo (vas, sit), Rautavaara, Rautavaaran Työraitti ry
Sirpa Martins (vas), Suolahti, Suolahden Työttömät ry
Timo Mykrä (vas), Imatra, Imatran Työnhakijat ry
Aleksi Mäntylä (vihr), Lahti, Työapu Lahty ry
Jarkko Nissinen (sdp), Lahti, Työapu Lahty ry
Risto Ojala (kd), Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Mira Pitkäniemi (kok), Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Marjut Pollari (vas), Saarijärvi, Saarijärven Työttömät ry
Silmu Sarvala, Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Satu Taavitsainen (sdp), Mikkeli, Mikkelin Työttömät ry
Sirpa Martins (vas), Suolahti, Suolahden Työttömät ry

Valittu varavaltuutetuksi:
•
•
•
•
•
•
•
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Satu Jokinen (ps), Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Mikko Kekäläinen (sdp), Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Arja Kuparinen (sdp), Kangasniemi, Kangasniemen Työttömät ry
Arja Lahti (kesk), Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Tapio Liimatainen (sdp), Saarijärvi, Saarijärven työttömät ry
Ulla Raitimo (vihr), Porvoo, Porvoon Seudun Työnhakijat ry
Eija Tuohimaa (sdp), Jyväskylä, Jyväskylän työllistämisyhdistys – JST ry

Kolumni: Työterveyslaitos

”Miten niinkun omasta
mielestä menee?”
Eli miksi
kannattaa
mitata?

Suomi on mittaamisen ja itsearvioinnin
kultamaa. Jossain vaiheessa kyselyjä ja
lomakkeita täyttäessä mielen saattaa
vallata kyynistyminenkin sen suhteen,
että onko omalla arvioinnilla mitään
vaikutusta. Miten kaikki nämä tulokset
otetaan käyttöön? Miten tuottamaani
tietoa hyödynnetään ja miten niistä itse
hyödyn?

T

yöterveyslaitoksen Kykyviisarin
kehittämistyössä ajatuksena on
ollut, että työ- ja toimintakyvyn
itsearviointimittarin pitää olla
sellainen, että se tuottaa luotettavaa tietoa ja myös hyötyä täyttäjälleen. Mittaamisen mielekkyys yksittäisen henkilön
näkökulmasta tulee omasta työ- ja toimintakyvystä ajantasaisen kokonaiskuvan saamisesta. Kykyviisarin kaltaisen
mittarin avulla myös vahvuudet ja voimavarat tulevat näkyviksi. Kykyviisarin
avulla saa kokonaiskuvan heikomminkin sujuvista elämän osa-alueista, mutta
pääpaino on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn tekemisessä näkyväksi. Kykyviisari haastaa kyselyyn vastaajan arvioimaan, millaiseksi itse kokee yleisen
hyvinvointinsa, sosiaalisen toimintakykynsä, mielialansa, arjen sujuvuuden,
osaamisensa, terveydentilansa ja uskonsa työllistymiseen. Kyselystä saatavan
palautteen avulla huomaa, että mitkä
asiat ovat hyvin ja mitkä asiat esim. työtä
hakiessa tulisi ottaa huomioon.
Kykyviisarin kehittämisvaiheessa
Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) hankkeissa tehdään mittarin testaustyötä.
Yksi Kykyviisaria systemaattisesti käyttävistä projekteista on Pudasjärvellä toi-

miva Laavu-hanke (www.pudasjarvi.fi/
kaupunki-info/projektit-ja-hankkeet/
laavu). Jos yksilö saa Kykyviisarista ajankohtaisen tilannekatsauksen, niin mikä
mahtaa olla työ- ja toimintakyvyn mittaamisen merkitys asiakastyötä tekevien
näkökulmasta?
Laavu-hankkeessa Kykyviisari on
helpottanut työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden työ-ja toimintakyvyn
arviointia ja antanut hyvän pohjan keskustelulle. Hanketyöntekijät saavat Kykyviisarin antamasta palautteesta hyviä
neuvoja myös itselleen. Mittarin avulla saa selville asiakkaiden vahvuudet ja
osa-alueet, joille kannattaa suunnata
palveluita. Kyselyllä selviää myös yksityiskohtia, esimerkiksi onko asiakkailla
ystäviä, hoituvatko pankkiasiat tai mikä
on fyysinen kunto. Kykyviisarin positiivinen palaute on kannustava. Laavun
näkökulmasta on ollut mukava havaita, miten pitkään työttömänä olleet asiakkaat löytävät elämästään osa-alueita,
joissa ovat vahvoja ja huomaavat voivansa suhteellisen hyvin. Laavu-hankkeen
tavoitteena on luoda uusia, innovatiivisia ja ennaltaehkäiseviä hyvinvointi- ja
työllisyyspalveluja syrjäytymisen ehkäisyyn. Tavoitteena on luoda myös kestä-

vä ja kustannustehokas malli palvelujen
tuottamiseen yhteistyössä kaupungin ja
kuntayhtymän sekä kyläyhdistysten ja
muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeen kautta edistetään
ja tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien
tai jo syrjäytyneiden kuntalaisten osallisuutta ja työllistymistä. Tämän tyyppisessä työssä luotettavat mittarit ovat hyvin tärkeitä.
Uudelleen työllistymisen tukea tarjoavat useat toimijat, viranomaispalveluiden rinnalla on erilaisia yhteispalvelupisteitä, työvoiman palvelukeskuksia
ja työllistyvyyden edistämiseen erikoistuneita hankkeita ja kokeiluja. Tässä toimijajoukossa asiantuntijan voi toisinaan
olla vaikea arvioida, mikä palvelu kenellekin sopii, mitä kunkin asiakkaan kanssa on järkevää tehdä, ja vaikuttaako toiminta. Jos kuulostaa tutulta, niin suosittelemme liittymään mukaan keskusteluihin Facebookissa – ”Kykyviisari – keskustelua ja kehittämistä” – ryhmässä.

Anne Salmi, Työterveyslaitos
Aili Jussila, Laavu-ESR-hanke,
Pudasjärven kaupunki
www.ttl.fi/kykyviisari
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Osatyökykyiset

Tietyoelamaan.fi ohjaa oikean
tiedon äärelle
Sosiaali- ja terveysministeriön
määritelmän mukaan ”osatyökykyinen
on henkilö, jolla on käytössään osa
työkyvystään ja myös halu tämän kyvyn
käyttämiseen”.

A
Työkykyinen ja
osatyökykyinen –
mitä niillä tarkoitetaan?
Henkilöä voidaan pitää työkykyisenä,
kun
hänen yksilölliset edellytyksensä,
kuten ikä, sukupuoli ja terveydentila,
ovat tasapainossa työn asettamien
vaatimusten kanssa
ihminen pystyy työskentelemään
vähintään keskimääräisellä tasolla
(yleisesti noudatettava työaika, vaadittu työsuorituksen taso, tarpeellinen ohjaus jne. huomioon ottaen)
tällä hetkellä.
Osatyökykyisyys tarkoittaa yleensä
sitä, että työntekijä ei selviydy täysin
työnsä asettamista vaatimuksista.
Osatyökykyisyys sekoitetaan usein
vajaakuntoisuuteen ja vammaisuuteen. Osatyökykyisen käsitettä käytetään myös virheellisesti vammaisen ja
vajaakuntoisen synonyymina
Henkilöitä ei voida luokitella osatyökykyiseksi sen vuoksi, että heillä on
sairaus tai vamma.
Lähde: Vates-säätiö
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ina oma halu ei kuitenkaan riitä, vaan osatyökykyinen voi
kohdata erilaisia ennakkoluuloja hakiessaan osaamistaan
vastaavaa työtä. Toinen haasteellinen tilanne voi tulla eteen omalla työpaikalla.
Kun työkyky syystä tai toisesta alenee,
kuinka työkaverit tai esimies suhtautuvat muutokseen?
Ennakkoluulot kumpuavat asiassa
kuin asiassa tietämättömyydestä. Harvalla työpaikalla on kattavasti tietoa
osatyökykyisyydestä – moni ihmettelee, mitä itse sana edes tarkoittaa. Tietoa osatyökykyisyydestä, osatyökykyisen työllistämisestä ja erilaisista tukitoimista siis tarvitaan – niin työnantajille,
osatyökykyisten kanssa työskenteleville
ammattilaisille kuin itse osatyökykyisille.
OSKU – tietyoelamaan.fi -verkkopalvelu tarjoaa tietoa, keinoja ja ratkaisuja
juuri tähän, eli osatyökykyisten työssä
jatkamiseen ja työllistymiseen sekä erilaisiin elämäntilanteisiin. Palvelussa halutaan tuoda esiin myös rohkaisevia onnistumistarinoita. Näitä voi lukea Tarinoita työkyvystä -osiosta. Etuudet, uutiset, tapahtumat ja hankkeet löytyvät saman osoitteen alta.
Lisäksi verkkopalvelussa voi mm.
• selata eri keinoja, joista löytyy apua
työkyvyn ylläpidossa tai tukea alentuneeseen työkykyyn
• tutustua keinoihin polun avulla, joka
ohjaa eri tilanteisiin sopiviin palveluihin
• ammattilaisena kysyä kollegalta, jakaa hyvät vinkkisi ja ilmoittaa avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja Os-

•

kun keskustelufoorumilla
työnantajana lukea, mitä hyötyä on
palkata osatyökykyinen

Suomessa on kymmeniä tuhansia osatyökykyisiä, jotka haluavat tehdä työtä. Heille on syytä antaa tähän kunnon
mahdollisuus! Avaa Tietyoelamaan.fi ja
lue lisää. Löydät palvelun myös Twitteristä: @Tietyoelamaan.

Tarjoa palveluun julkaistavaksi osatyökykyisyyteen liittyviä tarinoita, bloggauksia, hanke-esittelyjä, tapahtumavinkkejä tai jotain muuta! Ota yhteyttä
Timo Korpelaan (timo.korpela@kuntoutussaatio.fi / p. 044 781 3128).
OSKU – Tie työelämään -verkkopalvelun rahoittajana on sosiaali- ja terveysministeriö ja se on osa hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanketta. Kuntoutussäätiö vastaa palvelun ylläpitämisestä ja kehittämisestä
yhteistyökumppaneinaan Vates-säätiö ja
Vakuutuskuntoutus VKK ry .

Timo Korpela
Viestinnän asiantuntija, Kuntoutussäätiö

EAPN-FIN tiedottaa

Köyhyyden vähentäminen
poliittiseen keskusteluun
Suomessa köyhyys- ja
syrjäytymisriskissä elää yhteensä
noin 900 000 henkilöä. Lukuun
lasketaan mukaan kotitaloudet,
jotka kärsivät pienituloisuudesta,
vakavasta aineellisesta puutteesta ja
vajaatyöllisyydestä. Tähän joukkoon
kuuluu mm. pitkäaikaistyöttömiä,
pienituloisia eläkeläisiä, yksinhuoltajia,
pitkäaikaissairaita ja vammaisia
henkilöitä. Myös lapsiköyhyys on
kasvanut: Suomessa yli 100 000 lasta
elää köyhyydessä.

S

uomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin
on julkaissut päivitetyn tietopaketin köyhyydestä. Köyhyys – syitä ja seurauksia -julkaisu kertoo yleistajuisesti köyhyydestä Suomessa ja Euroopassa sekä kokoaa yhteen ajankohtaista
tilasto- ja tutkimustietoa köyhyydestä.
”Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen tulisi nostaa poliittiselle agendalle niin kunnallisella, kansallisella
kuin Euroopankin tasolla”, EAPN-Finin
varapuheenjohtaja Jiri Sironen vaatii.
Erityisen ongelman muodostaa pitkittynyt köyhyys, jolloin köyhyys muuttuu usein entistäkin syvemmäksi ja ankarammaksi. Suomessa pitkittyneesti
pienituloisia on noin 410 000 henkilöä.
On hälyttävää, että lähes joka kymmenes suomalainen elää arkeaan jatkuvaluonteisessa kuluttavassa köyhyydessä.

Pienituloisen arkielämä on
niukkuutta ja osattomuutta
”Köyhyys Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa on viheliäinen ongelma, jota

Köyhyys – syitä ja seurauksia, toim. Niko
Eskelinen ja Jiri Sironen, Suomen köyhyyden
ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPNFin: verkossa osoitteessa www.eapn.fi.

Kuva: Juha Keränen

S

uomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin
jakoi 29.11.2016 ensimmäistä kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä
-tunnustuksen journalisteille. Parhaana
työtä palkittiin Horisontti-ohjelman radiokeskustelu Pitääkö ruokahävikki yllä
leipäjonoja. Ohjelman ovat toimittaneet
Kirkon tiedotuskeskuksen toimittajat
Anna Patronen ja Ville Talola. Horisontti on viikoittainen keskusteluohjelma, joka lähetetään YLE Radio 1:ssä.
Vuoden 2017 kilpailun materiaalin tulee olla julkaistu ajalla 1.11.2016–
31.10.2017 suomalaisessa mediassa. Materiaali EAPN-Finiin 1.11.2017 mennessä.

tavataan toisinaan vähätellä. Samaan aikaan kun valtaosa suomalaisista voi monella mittarilla paremmin kuin koskaan
aikaisemmin, osa ihmisistä on jäänyt
entistä syvemmin sivuun yhteiskunnan
myönteisestä kehityksestä. Hyvinvointi
jakautuu entistä epätasaisemmin ja eriarvoisuus elämän eri osa-alueilla on vahvistunut”, julkaisun toimittaja Niko Eskelinen sanoo.
Köyhyys nähdään usein taloudellisten resurssien puutteena. Köyhyys voi
vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen
elämään, itsetuntoon ja mahdollisuuksiin. Se rajoittaa osallistumista, kuluttaa
voimavaroja ja luo epävarmuutta, ahdistusta ja stressiä selviytymisestä nyt ja tulevaisuudessa.
Köyhyys määrittyy suhteessa lähiympäristöön. Tunne siitä, ettei itsellä tai
omilla lapsilla ole mahdollisuuksia samoihin asioihin kuin lähes kaikilla muilla, voi olla musertava.
EAPN-Fin on tuonut köyhyyttä kokeneiden ihmisten ääntä yhteiskunnalliseen keskusteluun yli 20 vuoden ajan.
Verkoston voimavara on eri alojen jäsenjärjestöt, joita yhdistää tahto vähentää
köyhyyttä Suomessa. Uusi julkaisu päättyy kattavaan listaukseen suosituksista
köyhyyden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Jäsentoimintaa
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Etappi –
vuotta
työllistämistyötä
Tampereen seudun Työttömät ry
rekisteröitiin 24.4.1992. Matkan varrella
nimi on vaihtunut Tampereen seudun
Työllistämisyhdistys Etappi ry:ksi ja
toiminta on sekä laajentunut että
jalostunut. Nykyään pajoilla pyritään
tarjoamaan työtehtäviä, jotka vastaavat
mahdollisimman hyvin avoimien
työmarkkinoiden tehtäviä.

Pääsimme kirkon
Yhteisvastuukeräyksen
ja saimme noin miljoona
markkaa. Tällä summalla
pystyttiin valtakunnan
laajuisesti saattamaan
yhdistyksiä jaloilleen
ja saatiin toiminnalle
näyttävyyttä.
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N

eljännesv uosisadan ikäisen
Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n syntymäpäiväkahvit juotiin 24.4.2017,
jolloin Etapilla vietettiin myös avoimien
ovien päivää.
”Vuonna 1991 työttömiä oli 200 000,
ja lukumäärä oli koko ajan kasvussa.
Muutaman ihmisen kanssa sitten kokoonnuimme saunottelemaan ja aloimme miettiä, josko lämpimiksemme rupeaisimme tekemään jotakin”, muistelee Etapin ensimmäinen toiminnanjohtaja Seppo Vainio erään menestystarinan alkua.
Tilanne oli uusi, koska työttömiä tuli
koko ajan yhä vain lisää. Aiemminkin oli
huonompia työllisyyskausia ollut, mutta
ne olivat olleet piikkejä, joita seurasi paremmat ajat.
”Mutta tuolloin näytti, että nyt sukelletaan syvälle. Ja niin kävi.”
Puoli miljoonaa työtöntä oli kuitenkin enemmän kuin kukaan oli uskonut.
Puuhamiehet tulivat tulokseen, että nyt
pitää perustaa valtakunnallinen työttömien etujärjestö, sellaisen toiminnalle kun näytti olevan tilaus. Miehet tiesivät, että joskus oli ollut työttömien toimikuntia, ja he ajattelivat, että jotain samantapaista voisi viritellä.
”Lähdimme keräämään porukkaa
ympäri Suomea. Otimme yhteyttä ihmisiin, joiden uskoimme olevan kiinnostuneita tai joiden tiesimme olleen jossain
vastaavanlaisessa toiminnassa joskus
mukana. Kiersimme soppatykkien kanssa ja pidimme palavereita.”
Kun miehet kiersivät Suomea, he kyselivät kirjallisesti työttömiltä ihmisiltä, mitä he haluaisivat tehdä. Konsepti luotiin ihmisten vastauksista. Kaikki
sittemmin käynnistetyt toimintamuodot olivat niitä, joita työttömät olivat
toivoneet. Toiveet olivat aika yhteneväisiä. Työttömät halusivat paikan, jossa voi
luoda sosiaalisia kontakteja, paikan, jossa neuvotaan ja autetaan, paikan, jossa
saa halvalla ravitsevaa ruokaa. He halusivat paikan, jossa voi kehittää itseään,
tehdä jotakin käsillään ja kohentaa atktaitojaan.
Toiminnan vahvuus oli ja on siinä,
että asioita ei ole päätetty norsunluutornissa vaan ideat ovat työttömien omia.

Rekisteröinti toi yhdistykselle
painoarvoa
”Jo heti alkuun päätimme rekisteröityä
yhdistykseksi”, Seppo Vainio kertoo.
”Perustimme Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön. Näimme, että silloin toiminta on järjestäytyneempää. Ajattelimme myös, että virallisen järjestön on mahdollisuus saada
avustuksia esimerkiksi Raha-automaattiyhdistykseltä, mikä sitten onnistuikin.”
Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön, lyhyemmin TVY:n
etusivulla (http://www.tvy.fi/) kerrotaan
yhdistyksen olevan ”riippumaton kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on kymmenien yhteistyökumppaniensa kanssa
rakentaa Suomea, jossa ihmiset voivat
paremmin.”
”Yksi merkittävä etappi alussa oli sekin, että pääsimme kirkon Yhteisvastuukeräyksen yhdeksi kotimaan kohteeksi.
Saimme noin miljoona markkaa.”
Tällä summalla pystyttiin valtakunnan laajuisesti saattamaan yhdistyksiä
jaloilleen ja saatiin toiminnalle näyttävyyttä. Yhteistoiminta eri instanssien ja
päättäjien kanssa kehittyi koko ajan.
”Yksin eivät työttömät pysty kovin
pitkälle ponnistamaan. Tarvitaan yhteistyökumppaneita ja verkostoja.”
Verkostoja kehitettiin, toiminta laajeni.
”Hangosta Petsamoon, voisi sanoa.”
Valtakunnallinen toiminta siis käynnistyi Tampereelta. Myös paikallistoiminnassa Tampere oli edelläkävijä. Ensimmäinen paikallisen toiminnan toimipiste saatiin Hipposkylään. Siellä toimi
kivijalkaliiketilassa kierrätyskeskus. Sitten saatiin isommat tilat linja-autoasemalta ja alettiin puhua monitoimikeskuksesta. Kun ruokala aloitti toimintansa Vuoltsulla, se oli ensimmäinen ruokala työttömille.
Vuonna 1992 Tampereen seudun
Työttömät ry sai käyttöönsä ”vanhan
Etapin” eli Tampereen Autotuonti Oy:n
entisen rakennuksen Ratinasta. Näin
käytössä oleva pinta-ala laajeni huomattavasti. Ruokala sai hyvät tilat ja pystyttiin perustamaan verstaita.

"Vanha Etappi" Ratinassa, Tampereen keskustassa.

Alussa taloa nimitettiin työttömien toimintakeskukseksi. Se oli nimensä
mukaisesti paikka, jossa työtön sai käydä
esimerkiksi korjailemassa autoaan, kutomassa kangaspuilla tai tekemässä puutöitä.

Keiton keittäjästä
monitoimiseksi emännäksi
Helena Sorsa aloitti työt vanhalla Etapilla eli Vuolteenkadulla syyskuussa
1994. Helena tuli taloon työnvälityksen
kautta. Hän haki töitä, ja tämä paikka
hänelle osoitettiin. Ei hän tuolloin edes
tiennyt, että tällainen yhdistys on olemassa. Ennen tätä työtä Helena oli tehnyt vuoden verran äitiysloman sijaisuutta, sitä ennen hän oli ollut kotona seitsemän vuotta lasten kanssa.
”Aluksi työttömien toimintakeskus
oli lähinnä läpikulkupaikka. Kaikki työllistetyt olivat silloin lainsäädännöstä
johtuen pajoilla vain puoli vuotta”, Helena sanoo.
Aluksi Helena tuli keittäjäksi, ruokaa
tekemään. Ohjaustehtävät tulivat mukaan vasta myöhemmin. Ja aluksi Helena oli itsekin tehtävässään työllistettynä.
”Ohjaajan nimikkeellä ei tuolloin
työskennellyt kukaan.”
Kun Helena oli oman puolivuotiskautensa ollut töissä, hän jatkoi työskentelyä
talossa vapaaehtoisena ja kävi siivoamassa keittiötä viikonloppuisin.
Toukokuussa 1996 Helena vakinaistettiin, ja hän emännöi keittiössä eläkkeelle jäämiseensä asti, loppuvuoteen
2013. Moni asia ehti muuttua sitten alkuaikojen.

Ensin tarjolla oli vain keittoja. Helena oli kuitenkin sitä mieltä, että työttömillekin voisi tarjota joskus myös muuta kuin soppaa. Hän sai Vainion Sepolta
luvan kokeilla puoli vuotta kahden ruuan konseptia. Kokeilu meni jopa odotettua paremmin, ja kaksi päivittäistä ruokavaihtoehtoa jäi pysyväksi käytännöksi.
Syöjät kuitenkin vähenivät vuosien
varrella.
”Aluksi kävi pari sataa henkeä syömässä päivän aikana.”
Yhtenä syynä pienentyneeseen kävijämäärään Helena pitää ihmisten ruokailutottumusten muuttumista.
”Nyt syödään enemmän hampurilaisia ja pitsaa, vähemmän tavallista kotiruokaa.”

Kun on alkuun päästy, niin
antaa mennä vaan
”Pikkuhiljaa toiminta muuttui sellaiseksi, että saimme enemmän ja enemmän
itse päättää. Tuli myös enemmän ehtoja,
mitä täytyy tehdä, että saadaan rahoitusta. Paperien täyttäminen on lisääntynyt.
Atk:ta ei aluksi ollut, se tuli mukaan vasta paljon myöhemmin”, Helena muistelee.
Enää Etappi ei ole läpikulkupaikka:
työllistettyjä pitää ohjata koulutukseen
ja vapaille työmarkkinoille.
”Jos yhdenkin saa työttömyydestä
pois ja töihin, onhan se antoisaa.”
Suhdetoimintaa ja yhteyksien luomista jatkettiin, ja tämän myötä saatiin
rahoitusta toiminnalle Raha-automaattiyhdistykseltä, TE-keskukselta, ay-liikkeeltä ja seurakunnilta. Rahoitus mahdollisti toiminnan eteenpäin menon.

”Toiminta on ollut siitä kummallista, että takaiskuja ei ole tullut. Kun ei ole
kurkoteltu kuuta taivaalta. Asiat on valmisteltu hyvin, ja olemme olleet realistisia. Olemme tienneet resurssit ja yhteistyökumppanit. Yliodotuksia ei ole ollut”,
Seppo kertoo.
Tampereen päivänä vuonna 2002
Etapin ensimmäinen toiminnanjohtaja
Seppo Vainio palkittiin työstään kultaisella ansiomitalilla. Kun toiminnanjohtaja jäi eläkkeelle vuonna 2006, hän totesi, että on työnsä tehnyt ja jättänyt jälkeensä olosuhteet, joista muiden on hyvä
jatkaa.
”Hyvillä mielin lähdin. Tiesin että
hommat hoituvat. Ja ovat hoituneetkin.”
Sepon seuraaja toiminnanjohtajan
tehtävässä oli Jouko Toivonen. Samassa kokouksessa, jossa Jouko – tuttavallisemmin Jokke – valittiin toiminnanjohtajaksi, Kauko Salmivirta valittiin toiminnansuunnittelijaksi. Tuolloin toiminnansuunnittelijan tehtäväksi määriteltiin ennen kaikkea työnohjaajien
lähiesimiehenä toimiminen. Tämän lisäksi Kauko teki toimintasuunnitelmat,
laati rahoitushakemukset ja piti tiivistä
yhteistyötä keskeisiin yhteistyökumppaneihin.
”Joken kanssa sovimme, että yhdessä vastaamme tiedottamisesta yhteistyökumppaneille sekä erilaisten selvitysten
ja rahoitushakemusten tekemisestä.”
Sama tulosten analysointi ja arviointi
sekä avustushakemusten teko aina vuosittain kuuluu edelleen Kaukon toimenkuvaan. Hän on vuonna 2010 alkaneen
toiminnanjohtajuutensa ohella yhä edelleen myös toiminnansuunnittelija.
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Ratinassa oli hyvät tilat myös hitsaamiseen.

Jouko Toivonen kehitti
Etappia ansiokkaasti

Yrityskontakteja ja
projektiyhteistyötä

”Jouko oli uudistusmielinen ja ennakkoluuloton ihminen, jolla oli sydän työllistämistyössä”, kertoo Etapin Mediapajan
entinen työnohjaaja Jose Ahonen.
”Hän esimerkiksi sai idean Mediapajasta, ja hänellä oli muutenkin paljon visioita. Uskoisin, että hän olisi tyytyväinen, jos näkisi, mihin nyt on edetty.”
Etapin toinen toiminnanjohtaja oli
myös suuri jalkapallon ystävä ja monessa mukana.
”Jouko vei asioita draivilla eteenpäin”, Jose kehuu.
”Seppo ja Jokke ovat tehneet merkittävän työn. Siinä on meille kaikille riittävästi haastetta, että pystymme pääsemään samoihin tuloksiin ja samaan näkyvyyteen kuin päästiin heidän aikanaan”, Kauko sanoo.
Vuonna 2006 yhdistyksen nimi muutettiin Tampereen seudun Työttömät
ry:stä Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:ksi. Nimenmuutoksella haluttiin tuoda paremmin esiin yhdistyksen toiminnan päämäärää.
Jouko Toivosen toimikausi päättyi
ennenaikaisesti 20.10.2007, jolloin hän
kuoli tapaturmaisesti työpaikallaan.
”Se oli dramaattinen juttu, josta toipuminen kesti oman aikansa”, Kauko sanoo.
”Tärkeää on, että nyt yritetään työnohjaajien kanssa mahdollisimman hyvin
vaalia tätä perintöä ja kivijalkaa, jonka
Seppo ja Jokke ovat meille rakentaneet.”
Joukon jälkeen toiminnanjohtajan tehtävää hoiti puolisentoista vuotta
Timo Valtonen, sitten pesti siirtyi nykyiselle toiminnanjohtajalle. Toiminta
jatkui Vuolteenkadulla kevääseen 2011,
jolloin Etappi muutti Sarvijaakonkadulle. Vain ruokala jäi vanhalle Etapille.

Siivouspajan työnjohtaja Tarja Pihlman
tuli taloon 22. lokakuuta vuonna 1999 ja
viihtyy Etapissa yhä. Etapin nykyisistä
työntekijöistä hän on seurannut pisimpään yhdistyksen ja pajojen kehitystä.
”Vainion Seppo soitti ja sanoi, että
olisi töitä tarjolla. Hän kysyi, kiinnostaisiko”, siivousosaston työnohjaaja kertoo.
Tarjaa kiinnosti. Hän oli silloin lomalla Kehäyhtiöt Oy:stä, josta oli pian
jäämässä pois. Silloin jo Vuolteenkadulle
muuttaneella Tampereen seudun Työttömät ry:llä oli tuolloin kaksi siivoojaa töissä, mutta ei vielä ohjattua siivousosastoa.
Tarja tuli tällaista nyt pystyttämään ja
ohjaamaan.
Tarjalle oli luontevaa ottaa yhteyttä
vanhoihin yhteistyökumppaneihin, joten homma käynnistyi heti mukavasti.
Ensimmäisen vuoden aikana hankittiin
ammattimaisia välineitä tarkoitukseen
saaduilla varoilla.
”Ilman työ- ja elinkeinotoimiston tukea ja investointirahoitusta emme olisi
saaneet hankittua esimerkiksi yhdistelmäkoneita.”
Kun peruskuvio oli saatu toimivaksi, alettiin miettiä yhä enemmän, mihin suuntaan toimintaa halutaan viedä ja mitä tarvitaan, jotta pajoilla aktivoidut työntekijät saataisiin mahdollisimman hyvin siirtymään vapaille työmarkkinoille tai koulutukseen. Luotiin
ja kehitettiin yrityskontakteja ja otettiin
mukaan projekteja, esimerkiksi vuoden
2002 alusta helmikuun loppuun 2005
asti toiminut Työn Tiet -hanke, jonka Masto-osaprojekti tarjosi eri pajojen
maahanmuuttajille muun muassa suomen kielen opetusta. Myös Pirkanmaan
ammattikorkeakoulun kanssa aloitettiin
yhteistyö. Sen myötä kokeiltiin Tampereen seudun Työttömät ry:n asiakkaiden
yksilöohjausta.
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”Täytyy toivoa, että projektit saavat
jatkoa ja että yhteistyötahot ja rahoittajat
ymmärtävät, että täällä tehdään ruohonjuuritasolla tärkeää työtä.”
Nyt tilanne onkin varsin hyvä.
”Täytyy kiittää yhteistyökumppaneita: Pirkanmaan ELY-keskusta, Pohjanmaan ELY-keskusta, Raha-automaattiyhdistystä ja sen jatkajaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskusta eli STEAa, Tampereen kaupunkia ja TE-toimistoja. Ne ovat olleet mukana monta vuotta
ja näyttää, että ovat vuosia eteenpäinkin
mukana, toiminnanjohtaja Kauko Salmivirta sanoo.

Yhä vaativamman
työn paras palkinto
Vuosien varrella siivousalallakin on tapahtunut muutoksia.
”Ala on tullut hektisemmäksi, ja yrityksillä on työntekijöilleen aiempaa suuremmat lähtötasovaatimukset. Suomen
kielen taito on myös tärkeää, sitä korostetaan.”
Työllistyminen on tullut aiempaa
hankalammaksi. Silti siivousosaston
työntekijöistä työllistyy avoimille markkinoille tai menee kouluun 80–90 prosenttia. Työllistymisessä yhteistyötahot
ovat olennaisen tärkeitä.
Joskus yritysten kanssa vähän räätälöidäänkin työn kuvaa ja työntekijää vastaamaan toisiaan. Työpaikan ja tietyn
työn pelisääntöjä ja ohjeistuksia opiskellaan jo etukäteen valmiiksi.
Haasteena on lyhentynyt jakso, nyt
siivousosastolla saa olla vain kuusi kuukautta kerrallaan. Kun työntekijöistä vielä suuri osa on maahanmuuttajia, jolloin
kielitaito saattaa olla puutteellinen, aika
tuntuu kovin lyhyeltä. Siivousosasto on
Etapin maahanmuuttajavaltaisin yksikkö.
TYP eli entinen työvoiman palvelukeskus, nykyinen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on hyvä
yhteistyökumppani, sieltä tulee siivousosastollekin työntekijöitä.
”Aina ei tulla työ- ja elinkeinotoimiston osoituksella, niin kuin 90-luvulla ja
2000-luvun alussa. Moni hakeutuu siivousosastolle oma-aloitteisesti.”

Etapin nykyinen Autoapaja on
huomattavasti pienempi kuin tämä
Vuolteenkadun paja oli.

Tarjan mielestä paras kiitos työstä on
se, kun joku hänen työntekijänsä työllistyy tai lähtee kouluun eikä palaa työttömyyteen.

Pitkäaikaisia työntekijöitä
Vuonna 2011 Etappi muutti Ratinasta nykyisiin tiloihin Sarvijaakonkadulle. Ruokala jäi vanhaan osoitteeseen ja toimi
siellä loppuvuoteen 2014.
Etapin nykyiset pajat ovat Mediapaja, Puu- ja entisöintipaja, Autopaja, Siivouspaja, Polkupyöräpaja ja Leirivälinepaja. Näiden lisäksi Etapissa toimii kaksi
hanketta: niin ikään pajatoimintaakin sisältävä nuorille suunnattu Luontopolkua
eteenpäin sekä erilaisia psyykkiseen,
fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin
liittyviä palveluita tarjoava Rasti – Voimavarapiste työttömille.

Etapin vakiväki on viihtynyt talossa hyvin ja tehnyt pitkän rupeaman ohjaus- tai muissa tehtävissä. Seppo Vainio
jäi Etapin toiminnanjohtajan tehtävästä
eläkkeelle vuonna 2006. Hänen ohellaan
myös ruokalan emäntä Helena Sorsa ja
Autopajan työnohjaaja Martti Ohralahti tekivät töitä työllistämisyhdistyksessä
eläkeikäänsä asti. Helena jäi eläkkeelle
marraskuussa 2013 ja Martti kaksi vuotta
myöhemmin lokakuussa.
Mediapajan ensimmäinen työnohjaaja Jose Ahonen ei ollut vielä eläkeiässä jäädessään seitsemän Etappi-vuoden
jälkeen pois ohjaustehtävästään. Hän oli
antanut taikuudelle pikkusormen jo paljon aiemmin, mutta vuoden 2014 keväällä vietiin miehen koko taikurinkättä sen
verran voimakkaasti yrittäjyyden pariin,
että ei auttanut muun ruumiin kuin seurata perässä. Nykyään Jose on kuitenkin
mukana Etapin hallituksessa, joten yhteys vanhaan työpaikkaan on säilynyt vahvana.

Joni on tuorein työnohjaaja
Etapin vihrein ohjaaja on Mediapajan
päällikkö Joni Syvänen. Kun hänen
edeltäjänsä Jose Ahonen koki olevan oikea aika siirtyä kuukausipalkkaisen
työnohjaajan pestistä yrittäjäksi, Joni oli
Mediapajalla työkokeilussa. Mediapajajakso oli jo Jonin toinen, joten Josella oli
hyvä käsitys siitä, mitä nuori medianomi
osaa ja mihin kykenee. Hän arvioi pajakonkarin sopivan ohjaustehtävään, ja
Joni otti haasteen vastaan.

”Aluksi tuntui sekavalta. Joselta jäi
isot saappaat täytettäviksi”, Joni muistelee alun tunnelmia.
Tuore ohjaaja otti mallia edeltäjästään ja yritti johtaa pajatyöskentelyä
suunnilleen entisissä uomissa.
Kun työtehtävät tulivat tutummiksi
ja hommaan kehkeytyi jonkinlainen rutiini, stressi helpotti.
”Olen oppinut ottamaan vähän rauhallisemmin. Deadline on vain sana”, Joni
naurahtaa.
Kuten fraasi kuuluu, vain muutos on
pysyvää. Tämä on huomattu Etapillakin.
Säädökset, lait ja ohjeistukset muuttuvat vähän väliä. Myös väki pajalla vaihtuu, ja pajan kokoonpanoon vaikuttavat
osaltaan juuri erilaiset ohjeistukset ja
ohjaukset, osin myös sattuma. Välillä on
paljon tarjokkaita yhteen osa-alueeseen,
esimerkiksi valokuvaajaksi.
”Koskaan ei tiedä, kuka ovesta astuu
sisään ja milloin hän astuu ulos”, Joni sanoo.
”Haluan kuitenkin koko ajan mennä
pajalaiset edellä, miettiä, mikä on kunkin työkokeilijan etu”.
Haasteellisimmaksi Mediapajan
työnohjaajan työssä Joni kokee pajalaisten motivoinnin. Välillä se kuitenkin onnistuu, ja Jonin mielestä parasta ohjaustyössä onkin, kun oikeasti pystyy auttamaan jotakuta elämässään eteenpäin,
esimerkiksi koulutukseen.
Joni arvostaa työssään myös vapautta vaikuttaa siihen mitä ja miten tekee.
Etapin 25-vuotisjuhlien aikaan Jonilla on takana jo kolme vuotta ohjaajan uraa, eikä miehellä ole aikeita siirtyä
muihin hommiin.
”Jään tästä eläkkeelle – ellen sitten
ala taikuriyrittäjäksi. En tosin vielä harrasta taikuutta.”

Sari Harsu

Sarvijaakonkadulle muutettiin keväällä
2011. Uuden Mediapajan seinä maalattiin
limenvihreäksi.
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Lappeenrannan alueen ensimmäinen
yhdistys perustettiin 14.4.1992
tarkoituksenaan järjestää työttömille
ja lomautetuille tiedotustilaisuuksia.
Perustettu yhdistys nimettiin
Työttömien Tuki ry:ksi. Yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin Eeva
Söderlund ja yhdistys kokoontui aluksi
Lappeenrannan Työväenyhdistyksen
tiloissa. Seuraava puheenjohtaja oli
Tauno Vähämäki. Yhdistyksen toiminta
oli vähäistä, eikä moni kaupunkilainen
tiennyt yhdistyksestä mitään.

E

lokuussa 1994 toimintaan saatiin
uutta puhtia, kun yhdistyksen puheenjohtajaksi ja toiminnanjohtajaksi valittiin Raimo Valle. Yhdistyksen nimi muutettiin 28.8.1994 Etelä-Karjalan Työttömät ry:ksi.
Toimitilat sijaitsivat keskustassa. Samana vuonna perustettiin ruokala, joka
toimi aluksi Hankkijan tiloissa. Hankkijan jälkeen ruokala oli toiminnassa seurakunnan tiloissa, kunnes vuonna 1996
kaupunki vuokrasi Valion ruokalan ja
edelleenvuokrasi tilat yhdistykselle.

Työttömien Keskusjärjestö ry:n
järjestösihteeri Juha Keränen

Ammattijohtoinen
työttömien teatteri

Lappeenrannan Seudun
Työnhakijat ry

Raimo perusti Suomen ensimmäisen
ammattijohtoisen työttömien teatterin,
joka aloitti toimintansa 1996. Teatteria
kutsuttiin Tyhjän Tilan Teatteriksi. Teatterin ensimmäinen tuotettu näytelmä
esitettiin kaupungin teatterissa. Vuonna 1997 perustettiin sisäteatteri Koulukadun toimitilojen yläkertaan. Teatteri tuotti kahdesta kolmeen esitystä vuodessa sekä neljänä kesänä kesäteatterinäytelmän.
Vuosina 1996–2000 puheenjohtajana toimi Riitta Näivä. Hänen jälkeensä
puolen vuoden pestillä puheenjohtajana
oli Ulla Rustholkarhu.

Ullan jälkeen vuonna 2001 uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pertti Lautamäki.
Yhdistys sai nykyisen nimensä Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry:n Pertin toimikauden aikana vuonna 2002. Samalla vaihdettiin myös teatterin nimeä.
Teatteri Tiimi tuotti kolme kesäteatterinäytelmää sekä Linnoituksen Draamakierrokset vuosina 2004–2014.
Pertin jälkeen vuosina 2003–2004 puheenjohtajana toimi Riitta Niemitukia.
Vuonna 2005 puheenjohtajaksi valittiin
Matti Pursiainen. Hän toimi myös toiminnanohjaajana. Vuosina 2008–2010
puheenjohtajana oli Aarre Mahkonen
ja hänen jälkeensä uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sami Hongisto. Sami on
edelleen yhdistyksen puheenjohtaja.

Keittiövastaava Sari Kemppi
ja keittiötyöntekijä Satu
Kontunen.
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Kuva: Sami Hongisto

Lappeenrannan Seudun
Työnhakijat ry
-vuotta

Marja Pylkkö

Varapuheenjohtaja Matti J. Tampio ja puheenjohtaja Sami Hongisto palkitsevat pitkäaikaiset aktiivitoimijat
taloudenhoitaja Marja Pylkön ja hallituksen jäsenen Kauko Pylkön.

Kitarassa Rainer Karjalainen

Synttärionnittelukukkien kera Imatran Työnhakijat ry:n
sihteeri Irma Mattero ja puheenjohtaja Timo Mykrä.

Kansanedustaja Anneli Kiljunen

Lauluesitys Ari ja Tarja Lind
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Kuvat: Juha Keränen

Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö
Tarja Seppälä ojentaa kaupungin tervehdyksen.
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Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallitus vuosille 2017–2018

Satu Taavitsainen

puheenjohtaja
0440 905 546
www.facebook.com/satu
taavitsaine
TWITTER @SatuTaavitsaine
INSTAGRAM Satutaavitsaine

Lea Vallius

varapuheenjohtaja ja
POHJOIS-KARJALAN edustaja
050 571 9643

POHJANMAA
Anton Meriläinen
040 549 0671
Kokkolan Työttömät ry

Jukka Haapakoski
toiminnanjohtaja
050 577 2580
TWITTER @jugetstu

vara: Riitta Tolvanen, 044 945 4318
Nurmeksen Aktiiviset
Työnhakijat ry

UUSIMAA #1
Anna-Maria Kantola, 044 982 0820
Helsingin Työttömät – HeTy ry
vara: Sari Siimes, 040 702 7810
Helsingin Työttömät – HeTy ry

UUSIMAA #2
Heidi Vattulainen, 045 177 1707
Helsingin Työttömät – HeTy ry
vara: Ilkka Salonen, 040 737 1958
Helsingin Työttömät – HeTy ry

VARSINAIS-SUOMI #1
Jonna Lindroos, 044 516 6016
Varissuon Työttömät ry
vara: Anne Tyni, 044 700 7416
Turun Seudun TST ry

VARSINAIS-SUOMI #2
Hannu Isotalo, 044 700 7435
Turun Seudun TST ry
vara: Seppo Blomqvist, 050 492 7410
Turun Seudun TST ry

KAINUU
Eero Salonen, 050 531 4036
Kajaanin Työvoimayhdistys ry

LAPPI
Arto Valo, 040 762 9788
Ivalon Seudun Työttömät ry

POHJOIS-SAVO
Jari Pesonen, 045 606 1368
Suonenjoen TehdäänItse ry

ETELÄ-SAVO
Heikki Pyrhönen, 044 722 0501
Mikkelin Työttömät ry

vara: Miko Palaste, 050 384 5864
Kajaanin Työvoimayhdistys ry

vara: Heidi Nyman, 040 521 0494
Sallan Menokkaat ry

vara: Lauri Nissinen, 0440 814 210
Iisalmen Työttömät ry

vara: Antti Helander, 050 5472 666
Rantasalmen Työttömät ry

Katso sähköpostiosoitteet
http://www.tvy.fi/jarjestonhallitus-2017-2018/
KESKI-SUOMI
Eija Tuohimaa, 040 595 6504
Jyvässeudun Työllistämisyhdistys ry
vara: Tapio Liimatainen, 040 198 0884
Saarijärven Työttömät ry

HÄME
Markku Laitinen, 040 5801 079
Työapu Lahty ry

KAAKKOIS-SUOMI
Karoliina Karesti, 040 931 3717
Kohti Työtä ry
vara: Timo Mykrä, 040 554 9882
Imatran Työnhakijat ry
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Työttömien Keskusjärjestö ry:n

Kesäpäivät 29.–30.8.2017

Hotelli Olkkolan Hovi, Olkkolantie 2, Savitaipale
Tiistai 29.8.
Klo 15 Päivällinen
Klo 16 Avajaiset
Klo 16:30 Satu Taavitsainen:
Järjestötyön kehittäminen
Klo 18 Kahvit ja suolainen
Klo 19 Patikointia
Klo 19 Hallituksen kokous ja kahvit
Klo 21 Iltapala laavulla ja virallinen
tikanheittokisa
Karaoke, juontajana Pentti Kallio
Keskiviikko 30.8.
Klo 07 Aamiainen
Klo 10 Työttömien Keskusjärjestön
toimintasuunnitelman 2018
aivoriihi
Klo 11:30 Terveydeksi: Hankkeen
toiminnan esittely
Klo 12 Huoneiden luovutus ja lounas
Klo 13 Dosentti Jouko Kajanoja:
Työllisyyden politiikan
tulevaisuuden näkymät
Klo 14:30 Kahvit
Klo 15 Kotiin lähtö

Savitaipale

Kulkuyhteydet

Patikointi- ja pyöräilyreitit Olkkolan Hovista.
Mäntymetsissä ja hiekkaharjulla kulkeva reitti
Lepänkannon ja Rovastinojan taukopaikoille
sekä Jääkauden jäljet – kivikauden ihminen
-retkeilyreitille. Rahikkalan alkuperäiseen
kuntoonsa entisöity, toimiva tuulimylly, joka on
rakennettu vuonna 1804. Ruhtinas A. Barjatinskyn rakennuttama Ruhtinaanmaja. Europaeusja Kirkonrakentajien museot. Hakamäelle on
koottu alueen kansanperinnettä rakennuksina
ja tekstiileinä. Paljon nähtävää Kuolimon rannoilla. Ympäristössä paljon erilaisia laavuja.

Aikatauluesimerkkejä (järjestäjä ei ota
vastuuta aikataulumuutoksista).

http://www.visitsavitaipale.com/nahtavyyskanta/

Matkahuolto:

Majoitus
• Kukin varaa oman majoituksen
• Hinta 70 €/vrk/2 hlöä
• Sis. aamiainen, vanha hirsisauna
Osallistuminen (sis. ruokailut)
• Toimisto laskuttaa
• Hinta 40 €/hlö/1 päivä
• Hinta 80 €/hlö/2 päivää
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 28.6.2017 mennessä
(vain sähköinen ilmoittautuminen!):
http://www.tvy.fi/kesapaivat-2017/
Hotelli Olkkolan Hovi
Puh. 05 612 7700 tai sähköposti
info@olkkolanhovi.fi

Juna (aikatauluja ei vahvistettu
elokuulle):
• Helsinki–Lappeenranta, klo
7:23–9:19, 10:17–12:15, 13:17–15:15
• Lappeenranta–Helsinki, klo
11:40–13:42, 17:42–19:42,
20:43–22:42
• Lappeenranta–Savitaipale,
klo 07:00–07:50, 13:15–14:00,
16:40–17:30
• Savitaipale–Lappeenranta,
klo 8:55–9:45, 16:00–16:45,
19:40–20:25
Lisätietoja
Puh. 040 547 7090/Juha Keränen tai
juha.keranen@tvy.fi

