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 1990-luvun lama ja suurtyöttömyys saivat työttömät 
järjestäytymään valtakunnallisesti ennennäkemättömällä 
tavalla. 

 Myös Uudenmaan työttömien yhdistykset alkoivat 
harrastaa rekisteröimätöntä yhteistoimintaa.

 Yhdistykset pitivät kokouksia, vierailivat toistensa 
yhdistyksissä ja tekivät mm. retkiä.

 Yhteistoiminnan tarkoitus oli työttömien edunvalvonnan 
kehittäminen, vertaistuki  ja oppiminen toisilta toimijoilta 
sekä virkistystoiminnan järjestäminen.

 2016 päätettiin rekisteröidä yhdistys, jotta sille voitaisiin 
hakea avustusta ja palkata työntekijä.

Uudenmaan aluetoiminnan historia



 Uutta ry sai STEA-hankeavustuksen kevään 2016 
haussa ja hanke käynnistyi 1.3.2017

 Avustuksella hankkeeseen pystyttiin palkkaamaan 
yksi työntekijä. Toisena ja kolmantena vuonna 
palkkatuella on palkattu lisäksi järjestötyöntekijä.

 Toimistotila vuokrattiin Helsingin Työkanava HeTy
ry:ltä (ent. Helsingin työttömät ry), joka oli juuri 
muuttanut Helsingin Vallilasta uusiin tiloihin 
Katajanokalle.

Uudenmaan työttömien yhdistysten 
tuki –hanke   



 Jäsenyhdistykset
 Kaikki työttömät ja työttömyysuhan alla olevat
 Pitkäaikaistyöttömät 
 Pätkä- ja silpputyöläiset sekä prekariaatti
 Nuoret työttömät 
 Maahanmuuttajataustaiset työttömät 
 Akateemiset työttömät 
 Myös työttömien perheet ja muut läheiset ovat välillisesti 

kohderyhmää.

Hankkeen kohderyhmä



 Jäsenyhdistysten osaaminen lisääntyy ja yhdistysten tarjoamien 
palvelujen laadusta tulee yhtenäisempää ja tasalaatuisempaa. 
Yhdistyksissä järjestetään uusia tarpeellisia ja kiinnostavia 
palveluita ja toimintaa sekä kehitetään laadullisesti jo olemassa 
olevaa toimintaa.

 Yhdistysten vetovoimaisuus, kävijöiden aktiivisuus ja 
yhteisöllisyys lisääntyvät. Yhdistysten toimintaan osallistuvien 
määrä kasvaa ja tavoitetaan myös uutta kohderyhmää.

 Edunvalvonta on säännöllisempää ja tehokkaampaa. Uutta ry saa 
paikallisia kontaktihenkilöitä ja pysyvää edustusta työttömyyttä 
hoitavien elinten työryhmiin ja päätösten valmisteluun kunnissa 
ja maakunnassa.

 Tiedonkulku ja yhteistyö tehostuvat alueyhdistysten, kuntien, 
maakunnan, Työttömien keskusjärjestön ja muiden 
yhteistyötahojen kesken.

Hankkeen tavoitteet



 Aluekokoukset (5)
 KIERTUE-tapahtumia (6+2)
 Koulutukset (8)
 Seminaarit ja paneelit (2)
 Juhlat ja muut tapahtumat (4)
 Hankesuunnittelun tukemista (kevät 2018 ja 2019)
 Verkostoituminen ja jäsenhankinta
 Neuvontaa, tukea

Käytännön toiminta



 Aluekokouksissa, KIERTUE- ja muissa tapahtumissa sekä 
koulutuksissa oli vuoden 2018 aikana yhteensä 959 
osallistumiskertaa. (Tässä ei ole huomioitu kaikkia, esim. 
yhteistyössä toteutettuja tapahtumia tai koulutuksia ja 
henkilöstö-koulutuksia).

 Hanke on saanut hyvää palautetta niin työttömiltä kuin 
yhteistyötahoiltakin. Toimintaa on pidetty hyvin 
järjestettynä ja myös tiedotuksen laadusta ja määrästä 
saatiin kiitosta. 

 Kohderyhmää ovat laajimmin edustaneet keski-ikäiset ja 
sitä vanhemmat pitkäaikaistyöttömät. Nuoria, 
maahanmuuttajia ja korkeasti koulutettuja on tavoitettu 
satunnaisesti.

Osallistujamäärät ja palaute



 Poliittinen käymistila ja sekavuus (mm. Sote- ja 
maakuntauudistus, Aktiivimalli sekä ajatus järjestöjen 
asettamisesta samalle viivalle yritysten kanssa)

 Kolmannen sektorin heikentyminen yleisesti
 hankkeiden vaativuuden lisääntyminen, rahoituksen 

vaikeutuminen
 väsyminen ja uupuminen

Erityishaasteet



 Alkuvuonna 2018 yhteensä 15 jäsenyhdistystä. 

Uudet: Elämänlaatu ry, Hang on ry ja Hannu ja Kerttu ry. 

Pois jäivät: 
 Arete-verkosto, joka jättäytyi pois toiminnasta heti alkuvuodesta. 
 Toimintakeskus Sampola, lakkautettiin alkukesästä 2018. 
 Hakunila–Länsimäki työttömät ry, lopetti toimintansa vuoden 

lopussa. 
 Pop UP Poppoo, toiminta jäi käynnistymättä työllistymisen takia. 
 Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry päätti lakkauttaa 

toimintansa 2019, ei saanut enää TyPo-rahoitusta.

Ongelmien pääsyinä: toimijoiden ikääntyminen, vaikeus saada uusia 
jäseniä sekä toiminnan rahoitusvaikeudet (esim. hankkeiden 
päättyminen, uusien hankehakemusten hylkäykset ja / tai 
velkaantuminen).

Jäsenyhdistykset



VARSINAISET JÄSENET (1+11):
 Mika Välipirtti, puheenjohtaja
 Cell, Anna (Hang on ry)
 Holmberg-Laine, Jessica (Korson työttömät ry)
 Kantola, Anna-Maria (Helsingin Työkanava Hety ry)
 Kuparinen, Meerit (Helsingin Työkanava Hety ry)
 Långholm, Ilona (Helsingin Työkanava Hety ry)
 Makkonen, Maija (Helsingin Työkanava Hety ry)
 Nykänen, Kari (Hang on ry)
 Raitimo, Ulla (Porvoon Seudun Työnhakijat PSTH ry)
 Rajakangas, Petri (Helsingin Työkanava Hety ry)
 Salonen, Ilkka (Helsingin Työkanava Hety ry)
 Vepsä, Anne (Helsingin Työkanava Hety ry)

VARAJÄSENET (1):
 Ryhänen, Mika (Elämänlaatu ry)

Uutta ry:n hallitus 2019
ja jäsenyhdistysten edustus



Yhteistyö Työttömien Keskusjärjestön kanssa:
UUTTA ry:llä on yhteisiä intressejä TK:n kanssa niin 
edunvalvonnan kuin yhdistysten yleisen 
menestymisenkin kannalta. 
Yhteistyötä työttömien arjen- ja elämänhallintaa 
edistävien muidenkin järjestötoimijoiden kanssa :
 Takuu Säätiö 
 EHYT ry
 Filha ry

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa



KIITOS!


