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ISTELU
MEIDÄN AIKAMME TA
EI OLE TALVI SOTAA
EIKÄ JATKOSOTAA.
E ON
MEIDÄN VIHOLLISEMM
TYÖTTÖMYYS.
SSA
TÄSSÄKIN TAISTELU
TULEE RUUMIITA,
JA VIELÄ USEAMPI
KSEEN.
VAMMAUTUU LOPPUIÄ
TA.
ÄLÄ LIPEÄ RINTAMAS

Yhdistyksemme toimii työttömyyden
ttömien
vähentämiseksi ja poistamiseksi, työ
toimeentulon parantamiseksi ja
innin
sekä henkisen että fyysisen hyvinvo
kohottamiseksi.
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Esipuhe
Kirjoittanut Sakari Ojanen

Ensimmäistä kertaa tutustuin työttömien toimintakeskukseen syksyllä 1987 Frankfurtissa, Saksassa.
Meidän suomalaisten piti pyydellä anteeksi, kun meillä ei juuri työttömiä ollut.
Kului muutama vuosi. Työttömyys kohosi Suomessa 90-luvun alussa korkeammalle kuin missään
muualla Euroopassa.
Uusi 90-luvun työttömyys oli erilaista kuin se, mitä aikaisemmin oli Suomessa koettu.
Ennen työttöminä olivat maatalouden muutoksen uhrit, ne, jotka eivät lähteneet Ruotsiin, kulkujätkät,
jotka eivät viihtyneet työssä viikkoa kauempaa, ja uuden työpaikan etsijät, nuoret. Nyt syntyi uusi
työttömien luokka, vakituisesta, hyvästä ja tuottavasta työstä irtisanotut, ammattitaitoiset, koulutetut
ihmiset.
Irtisanomiselle muotoiltiin syy: tuotannolliset ja taloudelliset tekijät. Se tarkoitti, että
vähemmällä työvoimalla saadaan tehdyksi enemmän tulosta, kunhan työtahtia kiristetään. Uusien
työttömien tilanne oli myös erilainen kuin entisten. Työtä ei löytynytkään noin vain, ei edes päivän,
kahden tai kuukauden työsuhteita.
Tälle 90-luvun työttömälle annettiin elämään uudenlainen ristiriita: Koko ajan on oltava
valmis vastaanottamaan työtä, jos sitä tarjotaan, on oltava ”työmarkkinoiden käytettävissä”, kuten
sanonta kuului. Mutta samaan aikaan oli totuttauduttava pitkään työttömyyteen, löytämään uutta
sisältöä elämään, siihen, ettei ansiotyötä enää koskaan löydykään. Yhtä aikaa on elettävä kahta elämää:
aktiivisen työnhakijan elämää ja ansiotyön lopullisesti jättäneen elämää.
Työttömien yhdistyksiä alettiin perustaa ympäri maata. Turun Seudun Työttömät nousi pian suurimpien
joukkoon. Monia kehitysvaiheita yhdistys on käynyt lävitse. On ollut edunvalvontaa, sosiaalista
toimintaa, koulutusta, työllistämistä. Oman tehtävän kyseleminen ja toteuttaminen on yhdistykselle
jokapäiväinen asia. Ja kuka laskisi niiden ihmisten määrän, jotka vuosien aikana ovat sen toiminnoissa
olleet mukana!
Mikä on Turun Seudun Työttömien tulevaisuus? Kaikki toivomme, että se tulisi tarpeettomaksi, mutta
todennäköiseltä se ei näytä. Työttömyys pysyy, ja siksi tarvitaan työttömien kansalaisten omaehtoista
toimintaa.

5

Syntyvaiheet
TST ry perustettiin vuonna 1992 vastaamaan työttömyyden synnyttämään suureen hätään. Noina 90-luvun ensimmäisinä vuosina yhteiskunnallisen laman todellisuus alkoi pikku hiljaa paljastua. Tuhannet ja taas tuhannet
saivat jättää työpaikkansa vailla tietoa tulevaisuudestaan. Arvailuja yhteiskunnan kehityksen tilasta liikkui
paljon. “Oli semmoinen käsitys, että se oli lyhyt lama. Olin juuri käynyt jollakin ammattiyhdistyskurssilla, jossa
talous-tieteilijä todisteli, että parin vuoden päästä on työvoimapula Suomessa”, kertoo työttömien yhdistyksen
toiminnas-sa kauan palvellut Lasse Räsänen. Lyhyeen laskusuhdanteeseen varautuneet saivat kuitenkin pettyä.
“Kyllä se 1992 oli selvää, ettei se ihan heti ohi mene”, Räsänen jatkaa. Tuolloin Tampereella ja Oulussa oli jo
rinnakkais-yhdistys, Helsingissäkin työttömien järjestö oli perusteilla.
Potentiaalisia jäseniä ei periaatteessa olisi pitänyt olla vaikea löytää. Yhdistyksen alku oli kuitenkin
tyypilli-nen: käynnistysvaikeudet kuvastivat paitsi uuden organisaation luontaisia hidasteita myös
työttömyyden luoman ahdistuksen ja häpeän tunteita. Työttömyyden tunnustaminen itselle ja muille vaati aikaa.
Tunnustautuminen työttömäksi ja liittyminen yhdistyksen jäseneksi osoittautui monelle ylitsepääsemättömän
vaikeaksi.
Parin aktiivisen puuhamiehen voimin yhdistyksen toimintaideasta pidettiin kuitenkin kiinni.
Kollektivisoitu-misen tarve oli suuri, päättäjien toimiin ei voinut luottaa: laman luomat paineet budjettileikkauksiin
olivat niin il-meiset, että ilman minkäänlaista järjestäytymistä työttömät jäisivät vääjäämättä leikkurin kynsiin.
Työttömien laajempaan tietoisuuteen yhdistyksen toiminnan päämääriä pyrittiin saattamaan mm. työväenopistolla
järjestetyil-lä terveysaiheisilla luennoilla. Sinne saapuneita työttömiä valistettiin organisoitumisen tärkeydestä:
vain yhteis-voimin tehokkaalle edunvalvonnalle voitaisiin luoda edellytykset. Mikko Immonen muistaa elävästi,
kuinka Terve Kaupunki -projektin luennolla lääkäri Risto Pomoel esitti, että paras keino estää työttömien
syrjäytyminen oli työttömien oma organisoituminen.
Mikko Immonen toimi alkuvaiheiden tinkimättömänä organisaattorina. Sakari Ojanen,
seurakuntayhtymän yhdyskuntatyön pastori, oli mukana tukemassa yhtälailla kuin naisnäkökulmaa tuonut
Seija Jaakontalo. Muutaman kymmenen järjestäytymishaluisen työttömän voimin he etsivät kompromissia
yhdistykselle asetettaviksi tavoitteiksi ja toimintaperiaatteiksi. Mielipiteet käytettävistä edunvalvonnan
keinoista vaihtelivat demokraattisesta vaikuttami-sesta äärivasemmistohenkiseen aatteiden paloon. 1990-luvun
alussa romahtanut idänkauppa oli jättänyt ison joukon työntekijöitä vaille toimintamahdollisuuksia. Joillekin
heistä Neuvostoliiton romahdus oli tiennyt paitsi ansioiden myös henkisen kodin romahtamista. Heidän
intresseissään oli lähteä rajuun kapinaan yhteiskunnallista vääryyttä vastaan. Hyvä tarkoitus olisi saanut pyhittää
keinot. Mikko Immonen kieltäytyi kuitenkin lähtemästä mukaan yhdistykseen, joka hyväksyisi keinoikseen
laittomat menetelmät. Mitään alamaailman joukko-osastoa ei yhdistyksestä ollut tarkoitus luoda, sellaisen
vaikutusmahdollisuuksiin ei luotettu. Vahvan demokraattisessa Suo-messa yhteisen edun ajaminen vaati yleisesti
hyväksyttyjä toimintaperiaatteita.
Toisaalta Immosen mielestä taas ei ollut syytä sulkea yhdistyksen ulkopuolelle mitään toimintamuotoa,
jo-ka oli laillinen. Haasteena oli luoda mahdollisimman laaja-alainen ja monipuolisesti motivoiva,
työttömien erilaisia osaamisalueita hyödyntävä yhdistys. Tarkoitus oli kääntää työttömyys positiiviseksi
mahdollisuudeksi: aikaa oli toimintaan, josta työssä ollessa oli vain haaveiltu.
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ENSIMMÄINEN MIELENOSOITUS, teemana
TYÖTTÖMÄN ITSENÄISYYS

Ensimmäinen suureksi
tarkoitettu tapahtuma
järjestettiin joulukuun
4:ntenä 1992 Turun
torilla. Levitettiin 500
julistetta ja odotettiin
tuhansia osallistujia,
mutta saatiin vain 500.
Kuvissa Eero Böök lavalla ja Lasse Räsänen
värjöttelemässä.
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Rekisteröidyksi yhdistykseksi
Yhdistyksen perustava kokous pidettiin helmikuun 10.ntenä 1992 Kulttuurikeskuksen Sinisessä salissa.
Paikalle oli saapunut puolensataa työtöntä, jotka valitsivat yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi Mikko
Immosen sekä sihteeriksi Stina Tiaisen.
Kolme päivää myöhemmin sama väki kokoontui Mikaelin seurakunnan tiloissa laajentamaan
kokoon-panoa. TST ry:n organisaatiota ryhdyttiin rakentamaan muodostamalla yhdistykselle jaostot vastaamaan
talouden-hoidosta ja tiedotustoiminnasta. Näistä ensimmäiseen valittiin Anita Cederqvist, Kaj-Ove Isaksson
sekä Outi Salonen. Jälkimmäisen ottivat vastuulleen Susanna Valtonen, Harri Suikkanen sekä Sakari Ojanen.
TST ry:n toimikunnan varapuheenjohtajan rooliin valittiin Jaakko Mäkelä.
Työttömyyden luoma tilanne oli uusi, ja yhdistyksen viralliset tehtävät ja tavoitteet olivat määrittelemättä.
Perustettujen jaostojen vastuulle päätettiin antaa toimintasuunnitelmien laatiminen koskien heidän omia
toiminta-kenttiään. Muut toimintasektorit odottivat vielä toteuttajaansa: kuka tahansa sai päätöksen voimalla
oikeudekseen lähteä ajamaan ja vastaamaan haluamansa toimintamuodon toteuttamisesta. Mahdollisuuksien
kenttä oli avoin: “Ei se kovin selkeätä ollut, mutta innostuneita me olimme”, kuvaa varhain mukaan toimintaan
tullut Ulla Syväkari. ”Työttömyyden aikaansaama turhauma haluttiin päästä purkamaan toimimalla yhdessä,
täyttämällä tyhjäksi jäänyttä arkea. Olennaista oli myös löytää kanavia, joiden kautta oli mahdollisuus päästä
esille, vaikuttamaan ja edistämään työttömien asemaa.”
Yhdistyksen ensimmäisessä kokouksessa mielekkäiksi toimintakentiksi ehdotettiin mm. oman lehden
tekemis-tä, liikunta- ja kuntoharrastusten organisoimista, retkien ja matkojen puuhaamista sekä erilaisten
luento- ja keskustelutilaisuuksien järjestämistä. Mielenilmaustapahtumia kaavailtiin kaikkien työttömien
kokoamiseksi. Koko-uksen virallisina päätöksinä pöytäkirjaan kirjattiin yhdistyksen ensisijaiset tavoitteet.
Tärkeimmiksi tehtäviksi koettiin työllistyminen, työttömien edunvalvonta sekä toimitilojen löytäminen.
(Pöytäkirja 13.2.1992.) Ajan henkeä ja asennetta kuvaa puhuminen työllistymisestä, työllistämisen sijaan.
Tuskin kenenkään mieleen tuli vie-lä tuolloin, minkälaisiin pitkäjänteisiin aktiivisiin työllistämistoimiin joskus
jouduttaisiin. Useat kokoukseen saapu-neet työttömät uskoivat, että töitä kyllä löytyisi, se oli vain ajan kysymys.
“En minä masentunut ollenkaan, vaan valoisin mielin jäin työttömäksi silloin. Semmoinen ajatus siinä oli, että
tekevälle työtä löytyy”, kertaa Alpi Tuomisto omaa kokemustaan ja jatkaa:” Sitten tulin tähän toimintaan ja
heti olin siinä mukana, joka päivä melkein.”
Alusta asti tavoite, jolle tosin myhäiltiin, oli perustetun yhdistyksen mahdollisimman pikainen
lakkautta-minen. TST ry:n oletettiin käyvän tarpeettomaksi, kun hetkellinen työttömyyspiikki korjautuisi.
Tämä ei kuitenkaan estänyt tarmokkaita toiminnan miehiä kehittämästä yhdistystä alati monipuolisemmaksi
ja pysyvämmäksi. Tilojen hankinnan ohella olennaista oli tiedotustoiminnan mahdollisimman tehokas
organisointi. Vain tietoisina yhdistyksen toiminnasta työttömät saattoivat halutessaan hakeutua sen aktiviteetteihin
ja edunvalvontaponnisteluihin. Vain massiivisesti organisoitumalla työttömät saattoivat saada äänensä
kuuluville.
Myös yhteistyötahoja haluttiin pitää ajan tasalla. Vaikka talkoot ja kirpputori tuottivat, oman rahoituksen
varassa ei monipuolista toimintaa ollut varaa järjestää. Tukea kaivattiin, niin henkistä hyväksyntää kuin
konkreet-tista rahallista avustusta jatkuvan toiminnan mahdollistamiseksi. Yhdistyksen voimahahmona pidetyllä
Mikko Immosella oli taito toimia tehokkaasti yhteistyössä jo aiempienkin suhteidensa pohjalta. Hän kierteli
8

Syntyvaiheet

Syntyvaiheet

9

lannistumatta eri ammattiliittojen toimistoissa kertomassa työttömien organisoitumisesta, vaikka vastaanotto
saattoi olla nihkeä-kin. Sakari Ojanen toi mukanaan yhdistykselle tärkeän kirkon yhteiskuntatyön tuen. Myös
kaupunki oli suopea. Varsinkin liikuntatoimen alalla päästiin nopeasti läheiseen yhteistyöhön, mikä mahdollisti
monipuolisen harrastus-tilojen käytön. Tukea tuli monenlaisilta tahoilta. Yhteistyösuhteita syntyi useiden
organisaatioiden kanssa. Yhtä sellaista muistelee Ulla Syväkari: “Saimme kokoontua ilmaiseksi opintojärjestöjen
tiloissa. Se oli Kansan Sivistys-liiton ja Työväen Sivistysliiton yhteinen tila.”
Työttömyyden vain lisääntyessä yhdistys alkoi kiinnostaa yhä useampia. Näyttämisen halua löytyi,
kuva laiskasta ja periksi antavasta työttömästä ei vastannut yhdistykseen tiensä löytäneitä jäseniä. ”Olimme
innostuneita, ja se oli meille henkireikä, että voimme yhdessä tehdä jotain. Silloin talkoohenki oli oikein
kukassaan. Ei ol-lut puhettakaan, että olisi tehty jollain lailla oman hyödyn takia. Me yritimme kaikenlaisia
tapahtumia järjestää ja muuta. Tämä oli lähinnä edunvalvomisjärjestö ja jonkinlainen purkautumiskeino”,
Syväkari kertaa muisti-kuvia. Yhteinen toiminta kävi terapiasta. Erilaiset harrastemahdollisuudet polkaistiin pian
käyntiin. ”Urheilua oli, heti ensimmäisenä syksynä vesivoimistelua, ja sitten oli valtavasti tiedotustilaisuuksia.
Sen ensimmäisen kesän aikana me saimme valtavasti tietoa koulutuksesta, siitä tuli oikein tietopaketti, mitä tehdä,
kun rahat lop-puvat. Työllisyyskoulutuksesta meillä oli valtavasti selvityksiä.” Kanssakäyminen viranomaisten,
kaupungin ja työvoimatoimiston kanssa oli vilkasta. Yhteisiä tapahtumia pyrittiin järjestämään viikoittain.
Erilaisiin seminaarei-hin ja leiriviikonloppuihin kutsuttiin asiantuntijaluennoitsijoita, jotka pohtivat yhdessä
työttömien kanssa tilanteen vaatimia selviytymiskeinoja. ”Työttömyys – henkilökohtaisena ja yhteiskunnallisena
kriisinä” oli yksi esimerkki näistä paljon kiinnostusta herättäneistä teemaseminaareista.
Mikko Immonen muistelee lämmöllä yhdessä tehtyjä matkoja. Sittemmin vakiintuneet säännölliset
Ruotsin-risteilyt, ”Työttömän Karibiat”, olivat suosittuja jo ensimmäisinä vuosina. ”Hyvin on jäänyt mieleen
myös Turun kaupunginkin tukema Lapin-matka syyskuussa 1992. Lehdessä ilmoitettu reissu herätti yleistä
ihmetystä: miksi työttömille tarjottiin moista huvitusta.”

Toiminta vakiintuu
Yhdistyksen organisaatio haluttiin mahdollisimman demokraattiseksi. Säännölliseksi kokoontumismuodoksi
muo-toutuivat Torstaipalaverit, avoimet keskustelutilaisuudet, joihin kaikki halukkaat olivat tervetulleita
päättämään yhdistyksen yhteisistä asioista. Toiminnan alussa kokoontumisia järjestettiin joka kuukauden
ensimmäisenä torstai-na. Aktiviteettien monipuolistuessa ja jäsenistön kasvaessa käsiteltävien asioiden
määrä kasvoi ja oli tarvetta ko-koontua useammin. Vuodesta 1993 lähtien torstaipalaveri on saanut sijansa
jokaviikkoisena traditiona, josta on muodostunut yksi TST ry:n tunnusmerkki.
Tehokkuutta eri toimintoihin haettiin perustamalla niitä varten erityisiä työryhmiä. Esitetyöryhmä otti
vastuulleen tiedotuksen eri viiteryhmille, jotka saattaisivat kiinnostua toiminnasta. Näitä olivat mm. nuoriso,
mielenterveystoimistot, KELA ja ammattiliitot; myös yleiset ilmoitustaulut hyödynnettiin. Kuntatyöryhmän
vastuul-le jäi kunnille toimitettavan materiaalin laatiminen. Ajan tasalla pysymiseksi jäsenistöstä valittiin
ryhmä, jonka tehtäväksi määrättiin ajankohtaisten työttömyyteen liittyvien asioiden seuraaminen ja niistä
tiedottaminen.
Yhdistyksessä opittiin jo ensimmäisen vuoden aikana rakenteen joustavuuteen: uusia toimikuntia
perustettiin ja vanhoja lakkautettiin. Työryhmä saatettiin pistää pystyyn esimerkiksi sen vuoksi, että haluttiin
10
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VARAINHANKINTAA
30.1.1993: Up with People. Vasemmalla Päivi
Leppä-nen, oikealla Eila
Hiltunen.

“TYÖTTÖMÄN KARIBIA”
7.–8.10.1992:
Eero Böök perheineen ja Mikko Immonen.

TIISTAI-TREFFIT
Tu r u n s u o m e n kielisen työväenopiston luento-salissa tammi-kuussa
1993.
– Tiistaitreffit jatkuvat yhä, ja moni
kuvassa näkyvistä
on edel-leen mukana toi-minnassa,
vapaa-ehtoisena
tai palkattuna. Kuvan otti Esa Rantanen. suomen
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tutkia poliitikkojen uusimpien lainsäädösten vaikutusta työttömien arkeen. Ryhmien tuloksia ei jätetty
käyttämättä. Kaksi kuukautta toimittuaan yhdistys jätti päättäjille ensimmäisen kannanottonsa. Se oli laadittu
työttömyysturvan heikentämisen vastustamiseksi. ”Suomalaisella ihmisellä on halu tehdä työtä, rakentaa.
Itsetuntomme on tekemisen, eikä pel-kän olemisen puolella…” (Torstaipalaverien pöytäkirjat 1992.)
1990-luvun alkuvuosina työttömyys oli vahvasti esillä. Uusia poliittisia etuuksia vaadittiin yhdistyksen
laatimissa kirjelmissä ja mielipiteissä. Vääryyksiltä kuulostavat linjanvedot joutuivat tiukan kritiikin kohteiksi.
Kiihkeillä kannanotoilla pyrittiin vaikuttamaan syntyviin päätöksiin parhaimman mukaan. Politikoinnin ohella
muistutettiin myös empatiasta – inhimillisyyden unohtaminen kostautuisi yhteiskunnalle vielä kalliisti.

Uusia haasteita ja jatkuvia muuttoja
Alusta asti oli haaveiltu työttömille suunnatusta edullisesta ruokapalvelusta. Immonen muistelee tilannetta:
Tarve oli ilmeinen, mutta sopivia vastuunkantajia oli vaikea löytää, ja ruokapalvelu vaati huomattavia resursseja
voidak-seen vastata kysyntään. Syksyllä 1992 Matti Vertti ilmoittautui lopulta organisoimaan toimintaa. Kun
Vähä-Heikkiläntieltä onnistuttiin vielä saamaan käyttöön sopivat tilat, tilaisuutta ei jätetty käyttämättä. Vertin
johdolla ruokalatyöryhmä otti haltuunsa käytännön vastuun nälkäisten suiden ruokkimisesta. Vertti etsi myös
yhteyksiä, joiden kautta yhdistykselle saatiin astioita, pöytiä ja muuta ruokalaan tarvittavaa. Lounaspalvelu
käynnistettiin kahden työllistetyn ja parin vapaaehtoisen silakanperkaajan voimin.
Ensimmäisten vuosien aikana vakituista toimintatilaa oli hankala löytää useaksi kuukaudeksi.
Kaupungilta saatiin väliaikaisia huoneistoja, joissa toiminta onnistuttiin vain käynnistämään, kunnes edessä
oli taas muutto. Ensimmäiset tilat löytyivät Uudenmaankadulta. Työttömien käytössä paikka oli ainoastaan
päivisin – iltakäyttöön oli oikeutettu toinen taho. Yhdistykselle tilat merkitsivät kuitenkin paikkaa, jonne saattoi
hankkia ensimmäisen oman kahvinkeittimen ja kutsua työttömiä yhteisen pöydän ääreen. Avajaisiin saapui
myös silloinen työministeri Ilkka Kanerva. Juhliva yhdistys sai tilaisuudella arvokasta mediajulkisuutta. Lehtien
kautta välittyi tieto TST ry:n olemassaolosta monelle tietämättömälle.
Uudenmaankadulta tuli kuitenkin pian muutto Läntiselle Pitkällekadulle. Rakennusliiton osastolla
oli siellä tilat, jotka onnistuttiin tilapäisesti saamaan TST ry:n käyttöön. Ensimmäisen toimintavuoden loppuun
saakka saatiin majoittua niihin. Uusi toimipaikka mahdollisti monipuolisen toiminnan kehittämisen. Erilaiset
taide- ja kirjallisuuspiirit olivat yhdistyksen arkipäivää.
Tammikuussa 1993 muuttokuorma matkasi jälleen. Puistokadulta saatiin tilat, jotka pienen remontin
jäl-keen vastasivat työttömien tarpeita. Vaikka muuttoihin oli jo kyllästytty, uusien paikkojen saaminen entisten
si-jaan oli tärkeää. Toiminnan katkeaminen olisi merkinnyt koko ajan vankistuvalle yhdistykselle kohtalokasta
is-kua. Tärkeää oli, että aina oli joku paikka − osoite − johon kutsua uusia innokkaita mukaan. Kyseessä olivat kuitenkin mitättömän pienet toimistotilat, joissa työttömien omat harrastuspiirit eivät mahtuneet kokoontumaan.
Puistokadun aikaa kesti reilun puoli vuotta. Syyskuussa saatiin vihiä lähtölaskennasta, joka oli jo jälleen
alkanut. Kaupungilta osoitettiin yhdistykselle paikkaa, joka oli kaikkea muuta kuin käyttövalmis toimintakeskus.
Murtomaantiellä sijainneesta 330 neliön kiinteistöstä luvattiin yhdistykselle ensimmäistä pysyvää, omaa
toimitilaa, mutta sen saaminen toimintakuntoon vaati suurta remonttia. Yhdistyksen jäsenistöllä oli siihen
paitsi valmiuksia myös innokkuutta. Kunnostusprojektista tuli työttömille yksi järkevä ja hyödyllinen itsensä
toteuttamisen keino. Ison urakan, 2020 talkootunnin, jälkeen vapaaehtoistyö palkittiin: ensimmäistä kertaa
työttömien yhdistyksen toimitilat kattoivat paitsi kokoontumis- ja harrastetilat, myös vuoden ajan muissa tiloissa
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AVAJAISET 6.4.1992, UUDENMAANKATU 1
Kuvassa mm. Antti Viitanen ja Eero
Böök.

PUISTOKADUN TOIMISTO
Oikealla Päivi Järveläinen, Anna-Liisa Ontujeff ja Annikki Soulas; alla Päivi Järveläinen, Onni Koponen ja

Anni Laine.
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toimineen ruokalan. Tämä lisäsi yhdistyksen merkitystä sosiaalisena ajanviettotilana. Edulliselle lounaalle saapui
työttömiä, joilla ei aiemmin välttämättä ollut minkäänlaisia kontakteja työttömien yhdistykseen.
Murtomaantiellä järjestettiin avajaiset, jotka noteerasi myös lehdistö. TST ry:stä oli tulossa vakiintunut
ja yleisesti tunnustettu kansalaisjärjestö.

Turun torilta eduskuntatalon portaille
Vaikka toiminnan aktivoituminen oli merkinnyt ennen kaikkea edunvalvonnan eli erilaisten vetoomusten ja
mielen-ilmausten lisääntymistä, kaupunki ei ollut kääntänyt TST ry:lle selkäänsä. Toisaalta sillä ei olisi ollut
siihen va-raakaan: Työttömien yhdistys oli toiminnallaan ottanut kantaakseen erinäisen määrän työttömien
turhautumia ja ahdistusta ja kanavoinut sen rationaaliseen toimintaan. Tärkeämpää kuin viralliset tahot ehkä
huomasivatkaan oli, että yhteiskuntaan kohdistetut vihantunteet purkautuivat yhdistyksessä maltilliseen
ja rakentavaan kapi-naan. Yhteiskunnan yleinen turvallisuus ei ollut uhattuna, kuten tutkijat useaan otteeseen
epäilivät tapahtuvan työttömyyden lisääntyessä.
Edunvalvontaa toteutettiin erilaisin vetoomuksin ja näyttävin demonstraatioin. Ehdottomasti suurin
tapahtu-ma, johon yhdistys osallistui, oli 4.11.1993 eduskuntatalon edustalla järjestetty Murrostorstai.
Se oli kaikille Suomen työttömille tarkoitettu mielenilmaustapahtuma, joka keräsi väkeä ja julkisuutta
kiitettävän määrän. 1990-luvun puolivälissä edunvalvonta oli vilkkaimmillaan. Eduskuntatalon portteja käytiin
kolkuttelemassa useampaan kertaan.
Työttömyyden lisääntyessä yhteiseen toimintaan osallistui aina vain kirjavampi joukko eri alojen ja
tai-tojen edustajia. Jäseneksi liityttiin ammattijärjestöstä tai uskontokunnasta riippumatta. Poliittisia vakaumuksia
tai työttömyyden syitä ei kyselty. Yhdistyksen jäsenistöön hakeutuivat luontaisesti työttömistä aktiivisimmat.
Useimmilla heistä oli ammattiyhdistys- tai urheiluseuratausta ja siis aikaisempaa järjestökokemusta.
Vaikuttaminen ja edunvalvonta oli monelle jo entuudestaan tuttua. Paikalleen ei haluttu jäädä tilanteessa, joka
ehdottomasti vaa-ti korjausta.
TST:n hallituksessa on parhaimmillaan ollut kymmenen eri ammattiliiton ja kaikkien kolmen
keskusjärjestön jäseniä. Erilaisia näkemyksiä ja monenlaista kokemusta siis hallituksessakin riittää.
Yhdistyksen toive oli vetää aktiivisten avulla yhteiskunnan hiljaisia työttömiä toimintaan. Juuri heidän
pelastamisensa syrjäytymiskierteestä oli todellista yhteiskuntaa palvelevaa kansalaisaktiivisuutta. Lasse Räsänen
toteaa tehtävän vaativuuden. Valitettavan todeksi on osoittautunut se yleinen luulo, että ”ne ketkä ovat työttömiä,
ovat passiivisempia alun perin, ja kun työttömyys tulee, niin se vielä passivoi”. Useille kauan työelämässä mukana olleille työttömyys saattoi olla niin vaikea asia, että rekisteröityminen työttömien yhdistykseen tuntui liian
leimaavalta. Se koettiin viralliseksi julistautumiseksi, antautumiseksi työttömyyteen. TST ry:llä on kuitenkin
ol-lut laaja pohja, josta aktiiveja kerätä. Siksi toiminnan pyörittämiseen on aina löytynyt uusia pitkään mukana
ol-leiden rinnalle.
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MURTOMAANTIELLÄ
Oikealla Ulla Syväkari ja Seppo Cavonius harjakaistunnelmissa
1993.
Alla murto Murtomaantiellä: kuka vei työttömien rahat?
Ylhäällä Murtomaantien pihaa 1999.
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Hallinto-organisaatio
TST ry on kehittynyt pienestä muutaman kymmenen jäsenen yhteenliittymästä usean tuhannen ihmisen organisaatioksi. Muutos on heijastunut luonnollisesti yhdistyksen järjestämien toimintojen määrään ja laatuun. Niiden
hallin-nointi ja järjestäminen ovat vaatineet pysyvän organisaatiorakenteen taakseen. Toiminnan jatkuvuuden
ja tehokkuu-den kannalta tämä on ollut olennaisen tärkeää. Samalla kun se on helpottanut yhdistyksen omaa
sisäistä työtä ja-kaen vastuuta ja valtaa, sen merkitys on olennainen myös yhdistyksen ulkoisille sidosryhmille.
Toiminnan uskotta-vuus paranee olennaisesti, kun yhdistyksellä on esittää selkeä kaavio siitä, kuinka toimintaa
ohjataan ja kuinka ehdotus etenee toimeenpantavaksi päätökseksi. Perusrakenteiden luomisen ohella TST ry
on halunnut hallinto-kulttuurinsa kehittämistyössä vastata yhteiskunnassa voimistuviin tehokkuusvaatimuksiin.
Vastuuta organisaatio-rakenteen toimivuudesta onkin kannettu toimintavuosien aikana. Liiallista byrokratiaa
on pyritty välttämään, tarvetta on ollut löytää paras tapa tukea jäsenten omaa aktiivisuutta virallisen hallintoorganisaation tukena.
Jäsenkirjon monipuolistuessa erilaisten aktiviteettien kysyntä kasvoi. Esille nousi runsaasti kehittelemisen
arvoisia ideoita, jotka ovat innostaneet yhdistyksen luovaan toimintaan: alun muutaman harrastelupiirin rinnalle
on organisoitu koko joukko työttömien toiminta- ja ajanvietemahdollisuuksia. Jäsenille on tarjottu mahdollisuus
myös oman työkyvyn ylläpitoon ja itsensä kehittämiseen. Esimerkiksi monet kurssit ovat olleet kysyttyjä, yhtä
lailla kuin mittavat työllistämiseen tähtäävät projektit. Viimeksi mainitut ovat muodostaneet ison haasteen
yhdistyk-sen toiminnalle: projekteissa liikkuvat tuet ovat olleet huomattavia. Niiden vastuullinen hallinnointi
ja hankkeiden ohjaus ovat vieneet ison osan yhdistyksen johtoportaan ajasta.
Yhdistyksen ensimmäisistä vuosista lähtien toimintaa on organisoitu tukeutuen erilaisiin toimikuntiin.
Ne ovat koostuneet muutamasta innokkaasta jäsenestä, ko. toiminnon kehittäjästä. Jo ensimmäisessä
Torstaipalaverissa perustettiin tiedotukseen perehtynyt ryhmä, joka sai vastuulleen tämän toimintosektorin
kehittämisen. Edelleen mm. erilaisten yhteiskunnallisten asioiden kehittymistä seuraamaan on perustettu
vastaavanlaisia kokoonpanoja. Toimikuntien avulla laajan, alati kasvavan jäsenkunnan ideapotentiaali on saatu
tehokkaasti käyttöön. Jatko-toimenpiteiden suunnittelu on annettu niiden tehtäväksi – hyvistä ehdotuksista on
versonut parhaimmillaan mittavia tempauksia, kirjelmiä ja uusia harrastemahdollisuuksia.
Organisaatiokaavio selkiyttää TST ry:n toiminnan jakautumista perinteiseen vapaaehtoiseen
järjestötoimintaan ja järjestyneempään projektitoimintaan. Vapaaehtoisen ja palkallisen toiminnan toivotaan
tukevan toinen toisiaan mahdollisimman tehokkaasti.

Torstaipalaveri
Vastuun tarjoaminen työttömälle on merkinnyt hänelle mahdollisuutta haastaa itsensä mielekkään
toiminnan suunnitteluun. Samalla se on ollut kanava sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden ryhmäläisten
Hallinto-organisaatio
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kanssa. Tämä vapaaehtoisvoimista kumpuava työtarmo on ollut läpi yhdistyksen historian olennainen osa
toiminnan organisointia. Vuoden 1994 toimintakertomukseen tämä piirre on kirjattu yhdistyksen toiminnassa
noudatettavaksi tavoitteeksi: ”Yhdistyksen periaatteena on ollut vapaaehtoisuus sekä itsenäisyys päätöksenteossa
ja mahdollisimman laaja demokratia.” Yhdistyksen virallisen hallintorakenteen rinnalla jäsenet ovat päässeet
osallistumaan toiminnan ke-hittämiseen ja toteuttamiseen. Yhdistyksessä vapaaehtoisia on arvostettu ja heidän
mielipiteensä on haluttu ottaa huomioon.
Selvimmin tämän ”jäsenistödemokratian” toteutuminen on näkynyt yhdistyksen tukirangaksi
muodostuneissa Torstaipalavereissa. Tämä kaikille avoin kokousmuoto on pitänyt sinnikkäästi pintansa ja
toiminut yhdistyksen ensimmäisistä vuosista lähtien jäsenistön mielipiteiden foorumina. Ensimmäisenä
toimintavuotena kerran kuussa, myöhemmin kuukauden jokaisena torstaina kokoontunut palaveri on kerännyt
aktiiveja miettimään yhdistykselle tärkeitä asioita. Siinä päätetään tulevista toiminnoista yhtä lailla kuin punnitaan
kannanottoja julkisuudessa esitettyihin poliittisiin linjanvetoihin. Kaikilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ja
tuoda julki kantansa yhteisiin asioihin.
Avoimesta ”kansankokouksesta” on haluttu pitää kiinni, koska sen toivotaan vähentävän klikkiytymistä
yhdistyksen sisällä. Alkuaikoina hallitus kokoontui harvoin, jotta yhdistyksen asioista pääsisi päättämään
mahdolli-simman moni jäsen. Avoimuudelle ja kritisoinnille halutaan luoda mahdollisimman hyvät puitteet,
onhan toiminnan tarkoituksena nimenomaan palvella jäsenistöä sen haluamalla tavalla. Torstaipalaverin on lisäksi
nähty palvelevan paitsi demokratian myös ”tulosvastuun” päämääriä. Näin siksi, että yhdistyksen toiminnassa
ei voida sen erikois-luonteen vuoksi noudattaa työelämän tulosvastuuajattelua, koska mukana on vapaaehtoisia.
Torstaikokouksissa tarkastellaan viikoittain niin työllistettyjen kuin vapaaehtoistenkin toimintaa, mikä
osaltaan lisännee vastuullis-ten toimijoiden motivaatiota ja tulosvastuullisuutta. Kyseisenkaltainen kokousmuoto
on nähty tarkoituksen-mukaiseksi myös siksi, että se tarjoaa pitkäaikaistyöttömille foorumin, jonka avulla
työelämän taitojen sekä so-siaalisen vuorovaikutuksen valmiuksia voidaan ylläpitää: työpaikan menettäminen
on vienyt usealta työttömältä mahdollisuuden sosiaaliseen itseilmaisuun ja julkiseen vaikuttamiseen. (TST ry:n
toimintakertomus 1994.)
Torstaipalaveri on saanut tunnustetun aseman yhdistyksen piirissä. Työttömiä, jo tuttaviksi tulleita jäseniä se
kutsuu kokoontumaan säännöllisesti joka viikko. Anneli Kujala ja Erkki Jokilehto, kaksi yhdistyksen mukana
vuosia toiminutta Torstaipalaveri-aktiivia, korostavat kokouksen merkitystä. Vaikuttamismahdollisuuden ohella
Torstaipalaveri tarjoaa kanavan, jonka kautta tiedot tulevista tapahtumista päätyvät jäsenkunnalle. Erkki Jokilehto
korostaa, että kyseessä ei ole vain aktiivien päätösten vahvistaminen vaan kaikille avoin tilaisuus: ”Uusia ihmisiä
kaivataan, uusilla jäsenillä on usein tuoreita ideoita, joita vanhat veteraanit eivät tule ajatelleeksikaan. Kynnys
tietenkin on aina tulla mukaan, mutta se kannattaa ylittää.” Jokilehto viittaa työttömille tuttuun ongelmaan ja
jatkaa: ”Useinhan me työttömät arkailemme ja häpeämme työttömyyttämme.” Palkinto mukaan lähtemisestä
on kuitenkin hänen mielestään ilmeinen: ”Kun on tullut toimintaan ja ollut muitten vertaistensa seurassa, mieli
al-kaa piristyä ja uskaltaa esittää omia ideoita Torstaipalavereissa ja muuten.” (Tärppi 3/1999.)

Hallitus
Vaikka Torstaipalaveri nähdään johtavaksi elimeksi, yhdistyksellä on myös virallinen, toimintojen organisoinnista
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TST RY:N HAL-LITUS 2002
heti valintansa jälkeen
15.11.2001, osalla vielä
edessään Osuuspankin
syyskokousväelle lahjoittama hernekeitto:
Ulla Syväkari, Lahja
Glumoff, Pirkko Kallio,
Lasse Räsänen, Onni
Koponen ja Tauno Möttö.
Kuvan otti Päivi Salminen.

MAHDOLLISIA HANKKEITA

tutkailemassa Helsingin Upinniemessä 1.12.2001 takimmaisesta alkaen puheenjohtaja Onni Koponen, vaimonsa
Aili Koponen, Jarkko Metsätähti ja hallituksen varajäsen Tauno Möttö, selin neuvottelukumppani sekä Veneprojektista päällikkö Mika Ketonen ja venemestari Pentti Hynninen. Kuvan otti Annikki Leinonen.
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Hallituksen kokouksia on pyritty tietoisesti minimoimaan, niin että mahdollisimman monen asian käsittely
voidaan suorittaa demokraattisemmin Torstaipalaverin yhteydessä. Yhdistyslain kannalta hallitus on kuitenkin
välttämätön elin, joka hoitaa sille erikseen varatut tehtävät. Hierarkiassa sen yläpuolelle sijoittuvat vain
sääntömääräisesti kokoontuvat syys- ja kevätkokoukset.
TST ry:n vuosikokous pidetään keväällä. Se hyväksyy edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Loka−marraskuussa järjestettävässä syyskokouksessa yhdistyksen jäsenet pääsevät vuosittain
äänes-tämään hallituksen kokoonpanosta. Vuosituhannen vaihteeseen saakka seitsemän varsinaista ja
seitsemän vara-jäsentä lunasti tätä kautta paikkansa yhdistyksen päättävässä elimessä. Vuodesta 2000 alkaen
hallitusedustajien määrä on pudotettu viiteen varsinaiseen ja viiteen varajäseneen. Henkilömäärän pienentämiseen
jouduttiin, koska korvauksettoman mutta mittavan tehtävän hoitamiseen oli tuolloin jäsenistöllä vähemmän
halukkuutta.
Valinnan jälkeen kukin hallituksen jäsen ottaa vastatakseen jostakin TST ry:n organisaatiosektorin
toiminnas-ta. Hänestä tulee ”salkullinen ministeri”, joka ottaa vastatakseen kyseisen tehtäväkentän toimivuudesta
ja kehittämi-sestä yhdessä toiminnan vetäjien kanssa.
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on vastata yhdistyksen toiminnasta vuosikokousten välisenä aikana.
Hallitus paitsi hoitaa yhdistyslain mukaiset tehtävät myös valvoo päätösten toteutumista ja arvioi uusien
toimintojen mahdollisuuksia. Sen tehtävänä on antaa siunaus tuleville hankkeille, lakkauttaa epäonnistuneina
pidetyt toiminnot ja suosia suotuisia kehityslinjoja. Olennaista on taloudesta huolehtiminen, mikä tarkoittaa
myös käynnissä olevien projektien budjettivalvontaa. Edelleen sen tehtäväksi on annettu uusien työntekijöiden,
myös projektien vetäjien, valitseminen sekä kaikkien yhdistyksen puolesta työskentelevien motivointi.
Yhdistyksen hallitus joutuu ottamaan toiminnassaan huomioon Torstaipalaveri-ehdotusten lisäksi lukuisia
yhdistyksen ulkoisia vaikuttajatahoja. Viranomaisten päätökset rajaavat toimintamahdollisuuksia. Rahoituslähteiden supistaessa hanojaan yhdistys joutuu sopeuttamaan toimintaansa uusien vaatimusten mukaisesti.
Yleinen taloustilanne ja yhteiskunnassa harjoitettu politiikka heijastuvat väistämättä toimintojen kirjossa.
Muiden yhdistys-ten tapaan hallituksen toimintaan vaikuttavat myös normaalit yhdistyksille annetut säännöt
sekä TST vuosikokous.
Puheenjohtajaa valittaessa ei TST ry:ssä ole tapana äänestää. Ensimmäisinä vuosina Mikko Immonen oli
kiistaton valinta. Hän oli erittäin sosiaalinen henkilö, empaattinen kuuntelija, johon ihmiset ottivat helposti
yhteyttä, soittivat kotiinkin. Johtajana hän oli demokraattinen, jopa niin pitkälle, että helposti vetäytyi
jäsenistön mielipiteiden taakse tuomatta omaa kantaansa vahvasti esille. Hän istui monissa tilaisuuksissa vain
takapenkissä tarkkaillen ihmisten reaktioita. Immonen oli myös innokas puhuja, joka puhui julkisesti aina,
kun sai tilaisuuden. Hänellä oli vahva järjestökokemus, ja hänet valittiinkin eduskuntaan hänen johdettuaan
yhdistystä pari vuotta.
Kun Immosesta tuli kansanedustaja vuonna 1994, siirtyi puheenjohtajuus yhtä kiistatta Lasse Räsäselle.
Räsänen on siitä lähtien ollut yhdistyksen pääideologi, jonka vahvuus on siinä, että hän elää vahvasti ajassa
tai vieläpä tulevaisuudessa. Tämä on selviytymisen ehto, kun kyseessä on yhdistys, jonka toiminta on täysin
riippuvais-ta ulkopuolisista rahoittajista ja muuttuvasta lainsäädännöstä. On siis heti oltava hyödyntämässä
uusia rahoitus-mahdollisuuksia, kun niitä ilmenee, oltava jo tarjoamassa hyvin perusteltuja hakemuksia, kun
moni vielä ihmettelee, mistä uudessa käytännössä on kysymys. Räsäsellä ei ole puoluepoliittista uraa, mikä
on eduksi, koska TST ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys ja jäsenkunnassa on myös käytännössä
useiden puolueiden kannattajia.
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MIKKO IMMONEN on jo toista kautta edus-kunnassa.

LASSE RÄSÄNEN
on ehdottomasti paras
ruutupaidassa. Kuvan
otti Jani Kujanen.

ONNI KOPONEN
on leppoisa mies.
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tärkeitä asioita ratkaistavaksi, riippumatta siitä, mikä hänen muodollinen asemansa yhdistyksessä sattuu
olemaan. Räsäsen toivomus on, että Torstaipalaverien puheenjohtajuutta kierrätetään; hän suo kernaasti tehtävän
muille silloinkin, kun on paikalla.
Vuonna 2001 puheenjohtajana toimi Onni Koponen Räsäsen keskittyessä hankeaktivaattorina vauhdittamaan uusien projektien alulle panoa. Koponen on tehnyt yhdistyksen hyväksi suuren määrän vapaaehtoistyötä
mm. edullisten matkojen järjestäjänä, piirtäjänä ja varainhankinnassa, ja jatkaa eläkeiän saavutettuaankin
monessa tehtävässä edelleen. Koposta houkuttelee ajatus työttömien omasta puolueesta. Hänen Aili-vaimonsa
on myös aktiivisesti mukana TST ry:n toiminnassa.

Toimintakeskus

Diagrammi
Lasse Räsänen

TST ry:n toiminta- ja kehityskeskus tunnetaan puhekielessä paremmin ”toimistona”. Tämä yhdistyksen ydin
on kaikille avoin ”ideahautomo”, johon pyritään houkuttelemaan alueen työttömiä. Toiminnan sisältö riippuu
kulloisen-kin jäsenistön aktiivisuudesta ja mielenkiinnon suuntautumisesta − mahdollisuus uudenlaisten
virikkeiden ja ide-oiden esiintuomiseen tarjoutuu joka viikko avoimessa Torstaipalaverissa.
Toimintakeskus eli ”toimisto” on tullut Uudenmaankadulta Läntisen Pitkänkadun, Puistokadun ja
Murtomaantien kautta Jokikadulle. Viereen rakennetun uuden tien mukaan on nykyinen osoite Helsinginkatu.
Tämänkään osoitteen pysyvyydestä ei ole takeita. Tänä vuonna (2002) kiinteistö tosin poistettiin kaupungin
myyntilistalta, mutta tulevasta käytöstä ei ole tehty päätöksiä.
Toimintakeskuksessa toimii nykyään sekä palkallisia että vapaaehtoisia työntekijöitä.

Tukitoiminta
Hallituksen ohella yhdistyksen toimintaa ylläpitämään tarvitaan tukitoimintoja. Taloushallinnon, tiedotuksen,
toimistopalveluiden sekä henkilöstöhallinnon hoitaminen ei toteudu itsestään. Kukin näistä muodostaa oman
osasektorinsa yhdistyksen organisaatiokaaviossa, ja vastuukysymykset jäsentyvät sen mukaisesti. Tukitoimintojen
toteuttamisesta huolehtivat paitsi yhdistykseen palkatut myös tiettyihin tehtäviin varta vasten työllistetyt
työttömät. Tukitoiminnot palvelevat niin toimintakeskusta kuin projekteja. Erillisrahoitteisia projekteja pyritään
näiden palve-lujen käytöstä laskuttamaan erikseen.
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Tukitoimintojen yleisestä johdosta on vastannut vuodesta 1997 asti toiminnanjohtaja. Hallituksen
puheen-johtaja sai heittää harteiltaan työtaakan, joka oli paisunut liian suureksi yhden ihmisen kannettavaksi.
Toiminnanjohtajan harteille siirrettiin huomattava määrä yhdistyksen juoksevista toiminnoista, joiden hoitamiseen
kuului niin päivittäisiä, kuukausittaisia kuin vuosittainkin suoritettavia velvoitteita ja rutiineja. Toiminnanjohtaja
otti vastatakseen mm. hallituksen päätöksien toimeenpanon, avustusanomusten teon, yhdistyksen suhde- ja
edustustoiminnan sekä huomattavan osan yhdistyksen budjettityöskentelystä sen eri vaiheissa. Tukipalveluiden
toivotaan päivittäin toimivan hänen johtaminaan yhdistyksen etujen mukaisesti. Myös hallituksen esityslistojen
sekä erilaisten toimintojen kalentereiden laadinnassa häneltä odotetaan aktiivisuutta. Toiminnanjohtajan työtaakka
edellyttää, että sen hoitamisesta vastaa kokopäivätoiminen palkattu työntekijä.
Yhtä lailla toiminnanjohtajalta kuin yhdistyksen hallituksen jäseniltä edellytetään yhteistyötä jäsenistön
kanssa. Tämä on osa sitä demokratia-aatetta, jonka mukaan johtoporrasta ei päästetä jäsenkunnan ulottumattomiin.
Osallistumalla yhdistyksen organisoimiin tapahtumiin ja matkoihin hallintoporras välttyy päätymästä pelkäksi
byrokratiakoneistoksi arkielämän ulkopuolelle. Yhteydenpitoa jäsenten, työntekijöiden ja johdon välillä lisättiin
aktiivisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen nimeämällä yhdistykselle erityinen henkilöstöpäällikkö. Hänen
tehtävänään oli valita työllistettävät ja perehdyttää heidät toimiinsa. Hän myös tiedotti työaikalainsäädännön
muutoksista sekä ohjasi työttömiä erilaisten tukien hakemisessa. Parin vuoden kuluttua henkilöstöpäällikön
tehtävät siirrettiin Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen pienennyttyä toiminnanjohtajalle. 		
Taloushallinto oli ennen Pirjo Hongiston vastuulla, ja hänen sijaisenaan toimi tarvittaessa vapaaehtoinen
Pirjo Filppa. Nyt tämä sektori kuuluu Ulla Pilkalle.

Jäsenten toiminta ja kehitys
Tukitoimintoja muistuttavia juoksevia tehtäviä on yhdistyksessä runsaasti. Organisaatiokaaviossa nämä ovat
saaneet omat paikkansa, mikä on taannut niille niiden vaatiman huomion. Neuvonta ja tapahtumien organisointi
sekä vastuun kantaminen koulutuksesta, kerhotoiminnasta, kulttuuririennoista, matkailusta ja liikunnasta
ovat näitä tehtäväkenttiä. Kustakin sektorista vastaa erikseen nimetty jäsen, joten toiminnan tulosvastuullisuus
on taattu.
Monen jäsenen mielestä TST ry:n tärkeintä antia ovat erilaiset tapahtumat ja tempaukset, yhteiset
kuntoilu- ja muut harrastukset, matkat ja kulttuuriretket sekä tietoa jakavat seminaarit. Näiden osasektoreiden
työskentely on edellytys virkeälle ja uusiutuvalle yhdistystoiminnalle. Täältä useimmin lähtevät liikkeelle uudet
ideat.

Projektit
Projektit ovat saaneet alkunsa toimintakeskuksessa syntyneistä ideoista. Ne toimivat itsenäisesti yhdistyksen hallituksen alaisuudessa, oman rahoituksen turvin. Usein ne ovat luonteeltaan työllistäviä. Kestoltaan vaihtelevista
(keskimäärin 1−3 v) projekteista saattaa parhaimmillaan toimintavuosien mittaan kehittyä TST ry:n omistamia,
itsenäisinä toi-mivia yritysmuotoisia toimintoja, jotka tulouttavat osan voitostaan yhdistyksen käyttöön. Näin
TST ry pääsee ajan hengen mukaisesti toimimaan eräänlaisena yrityshautomona − uusien innovatiivisten
yritysideoiden toteuttajana.
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EDUNVALVONTAA
Oikealla junassa matkalla Rovaniemelle
TVY:n vuosikoukseen takimmaisista
alkaen Lasse Räsänen, Annikki Soulas,
Ulla Syväkari, Onni Koponen, Kalevi
Wegelius ja joku tuntematon. TST:llä oli
kokousedustajia 16. Matkakustannukset
olivat isot, vaikka monen ammattiliitto
maksoi matkan. Kokouksessa TST:kin
kannatti edustajien rajaa neljään, mitä
myöhemmin on kaduttu.

KELAN
TIEDOTUSTILAISUUS
JOKI-KADULLA.
Edessä Hilkka Jokinen ja
Erja Perälä,
vasemmalla
nykyinen yhteis-palvelupisteen johtaja
Jaana Malén..

JOKIKADUN AVAJAISET
Vieraita politiikan huipulta ja Työeläkelaitokselta: Maija
Perho-Santala, Mikko
Immonen,
Pertti Kadenius ja TST:n
puheenjohtaja 1999. Kuvan otti Tiina
Edunvalvonta
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Edunvalvonta
TST ry:n keskeisimpiä toimintaideoita oli saattaa työnsä menettäneet yhdessä yhteisen ongelman äärelle.
Yksinäisen työttömän ääni oli heikko, se tiedettiin kokemuksesta. Taloudellisen laman murentamassa
yhteiskunnassa yksilöt hävisivät massaan ja massat helposti yleisvaltakunnallisten ongelmien vyyhtiin. Tähän
haluttiin saada aikaan muutosta. Joukkovoimalla toivottiin olevan edellytyksiä nostaa yhteinen tilanne selvemmin
näkyville.
TST ry:n toimintojen monipuolisessa kirjossa edunvalvonta läpäisee kaiken. Siihen liittyviä kysymyksiä
käsitellään harrastusryhmissä tai ruokalan pöydissä yhtä lailla kuin hallituksen kokouksissa, Torstaipalavereissa
tai Tärppi-lehdessä.

Tiedotustoiminta
Edunvalvontatyötä tehtiin alusta asti median kautta. Lukuisia mielipidekirjoituksia työstettiin kansaa
herättelemään. Ongelman laajuus haluttiin tuoda räikeästi esille, kysymys ei ollut vain pienen piirin menetetyistä
eduista vaan kymmenientuhansien elämäntilanteen todellisesta kurjistumisesta. Karenssisanomien maaliskuun
numerossa vuonna 1993 Mikko Immonen ruotii vallitsevaa tilannetta: “Suomessa etsii yli miljoona kättä
työkohdetta. Lukuisten ai-vojen jättäminen tyhjäkäynnille ei kehitä talouttamme. Palkkatyön ulkopuolella olevilta
viedään elämisen mielek-kyys samalla kun sosiaaliturvaa heikennetään giljotiinilla leikaten . - - Ihmisen elämä
on myös muuta kuin palkkaorjuutta. Yksilön vapaa kehitys ja luovien kykyjen esiin nostaminen on työttömyysajan
haaste yhteis-kunnalle.” Solidaarisuutta kaivattiin, taistelu ihmisarvoisesta elämästä ei ollut työttömien yksin
voitettavissa.
Parhaimmillaan kirjalliset vetoomukset ja mielipiteet aiheuttivat muutamia vastineita tai hiljalleen
kytevää julkista keskustelua. 1990-luvun alkuvuosina, kun massatyöttömyys oli ilmiönä vielä suhteellisen
tuore, vaatimatto-millakin edunvalvontamenetelmillä tiedettiin olevan tehoa. Todellisen huomion herättäminen
vaati kuitenkin voimak-kaampia toimia. Kaivattiin näkyvyyttä; lehdet saattoivat jäädä lukematta ja yksittäiset
kirjelmät ajautua poliittisen postin paperisilppuriin.

Radioryhmä

Kirjoittanut Esa Rantanen

TST ry:n Radioryhmä kokoontui ensimmäisen kerran joulukuun alussa vuonna 1993. Mukana olivat Leena
Veselkov, Reijo Laakkonen, Keijo Makkonen ja kokoonkutsujana Esa Rantanen. Ryhmällä oli toiminnan
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RADIORYHMÄN UUTISIA VUOSIEN VARRELTA
Jo Ahon hallitus pyrki puolittamaan työttömyysluvut, mutta matematiikan ihmeellisyyksiin kuuluu, että kun
luku jaetaan puolella, se kaksinkertaistuu.
Luonnonlaeille mekään emme voi mitään, totesi ministeri Kanerva.
*
Epäilyksistä huolimatta Lipposen toinen hallitus on onnistunut puolittamaan työttömyyden. Nyt toinen puoli
työttömistä on pitkäaikaistyöttömiä ja toinen puoli tavallisia työttömiä.
*
Tilastotietojen mukaan kuolleisuuus on maassamme yksi henkilö asukasta kohden.
Tutkimuksissa on todettu, että pitkäaikaistyöttömien kuolleisuus on muihin verrattuna kolminkertainen.
Uusekonomistit ovat laskeneet, että tällä vauhdilla täystyöllisyys saavutetaan vuonna 2012.
*
Pääministeri Lipponen on närkästynyt Keskustan eduskuntaryhmän välikysymyksestä, jonka mukaan hallitus
on nakertanut kansalaisten perusturvaa.
Pääministeri Lipposen mukaan Keskusta vähättelee hallituksen aikaansaannoksia.
*
EU:n ihmisoikeuskomissio on lähettänyt Suomen hallitukselle vakavan kehotuksen ihmiskokeiden lopettamiseksi.
Sisäministeri Itälä on varovaisin sanakääntein myöntänyt, että pienillä työttömyyskorvauksilla ja
jatku-vasti tiukennetuilla karenssimääräyksillä on kokeiltu ihmisten sietokyvyn rajoja.
*
Työvoimaministeriö ja ammattikasvatushallitus panostavat yrittäjäkoulutukseen. Turun seudulla järjestetään
useita kirveenvarrenvuolukursseja.

Kurssi on monipuolinen, kerrotaan työvoimapiiristä. Jokainen kurssilainen hankkii itse
kurssilla tarvitsemansa raaka-aineen. Samoin jokainen myy itse veistämänsä kirveenvarret. Kurssi
takaa jokai-selle ammatin ja työtä − itsenäisenä yrittäjänä.

Pääsyvaatimuksena kirveenvarrenvuolukurssille on loppuun suoritettu vesurinvarrenvuolukurssi tai
kaarnaveneenvuolukurssi. Hakemuskaavakkeita saa työvoimatoimistoista.

*
Ympäristöministeriö on lyöttänyt luonnonsuojelumitalin, jota jaetaan ympäristön ja luonnon suojelussa kunnostautuneille kansalaisille.
Ensimmäinen luonnonsuojelumitali luovutettiin entiselle ministerille Urpo Leppäselle. Perusteluissaan mitalikomitea mainitsee muun muassa, että Urpo Leppänen on laittanut kaksi aikaisempaa
vaimoaan kierrätykseen, ja kolmas on valkaisematon.
Toisen luonnonsuojelumitalin saa Turun Puutorilla sijaitseva olutravintola Yleinen käymälä.
Ravintola on erikoistunut kierrätykseen. ”Ostimme alkusatsin olutta, mutta nyt vain jäähdytämme ja
kierrätämme”, toteaa ravintoloitsija Markku Heikkilä TST:n uutisille.
*
Joko seuraava lääketieteen Nobel-palkinto Suomeen? kysellään tiedemiespiireissä innostuneesti.
Turun yliopistollisen keskussairaalan tutkijaryhmä on nimittäin tehnyt merkittävän lääketieteellisen havainnon. Miesten impotenssi ei olekaan elimellinen sairaus, niin kuin tähän asti on
luultu, vaan kysymyksessä on fysikaalinen ilmiö: maan vetovoima voittaa naisen vetovoiman.
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aloittamisesta paljon hyviä kysymyksiä mutta ei yhtään vastausta. Ensimmäinen tehtävä oli ottaa yhteys kaikkiin
viiteen Turun alueella toimivaan paikallisradioon ja selvittää yhteistyömahdollisuudet.

Naantalin Meriradio suhtautui myönteisesti mutta ei voinut tehdä erillisiä ohjelmia työttömille eikä antanut
ilmaista lähetysaikaa. Meriradiota emme käyttäneet.
Auran Aallot oli laman alkuvuosina vähentänyt henkilökuntaa yli puolet, joten heillä ei ollut toimittajia
tekemään erillistä ohjelmaa työttömille. Ilmaista lähetysaikaa Auran Aallot lupasi perjantai-iltapäivällä.
Työttömien piti tehdä ohjelmat itse: reportaaseja, tiedotteita, sketsejä. Meillä ei ollut tarpeeksi ”radioaktiivisia”
ihmisiä tekemään ohjelmaa säännöllisesti.
Radio Sata oli samassa tilanteessa. Ei ollut toimittajia tekemään säännöllistä viikko-ohjelmaa työttömille.
Yhdistyksemme tiedotteita luvattiin lukea joka arkipäivä klo 10.10.
YLE:n Turun Radiosta saimme hyvän yhteyshenkilön. Uutistoimittaja Arto Lipponen auttoi meitä
monin tavoin vapaa-aikanaan. Turun Radio halusi vinkkejä työttömien tapahtumista ja henkilöistä, joilla oli
mielen-kiintoinen työttömyyshistoria. Toimittajat olisivat tehneet näistä ohjelmaa, jonka nimeksi valittiin
”Työttömän kuntopyörä” ja lähetysajaksi torstai klo 15.45. Kokoonnuimme muutaman kerran radion toimitiloissa
ja teimme pari sketsiä, joita radio lähetti muutaman kerran puffina. Ohjelma-aikamme lopetettiin jo alkukesästä,
kun emme toimittaneet tarpeeksi jutunaiheita radioon.
Radio Robin Hood oli ennestään tuttu kaikille Radioryhmän jäsenille. Päätoimittaja Timo Uuttu opasti
meitä monin tavoin ja osallistui myös ensimmäisen ohjelman tekoon. Ohjelmatoiminnan käynnistämisessä meitä
auttoi myös Turun Radiosta eläkkeelle jäänyt toimittaja Martti Anttonen. Lähetysajaksi sovittiin keskiviikko
klo 12.15, lähetysajaksi puoli tuntia ja nimeksi Työttömän ääni.
Ensimmäinen lähetys oli 26.1.1994. Siinä ajettiin nauhalta Martti Anttosen tekemä TST ry:n
puheenjohtajan Mikko Immosen haastattelu. Mikko kertoi yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista. Toisella
nauhalla Timo Uuttu haastatteli puhelimitse Rakennustyöväen Liiton työttömyyskassan johtajaa Seppo Niinistä.
Niininen kertoi vuoden alussa voimaan tulleesta sovitellusta päivärahasta sekä muista työttömyysturvan
heikennyksistä. Tämän jälkeen studiossa keskustelivat Lasse Räsänen, Tauno Suominen, Kalevi Wegelius ja
Reijo Laakkonen. Ohjelman juonsi ja puhetta johdatteli Esa Rantanen.
Alkuaikana tarvittavat äänitteet nauhoitettiin Esa Rantasen reportterinauhurilla. Äänitteet editoitiin Robin Hoodin
studiossa ”isolle kelalle”. Studiossa auttoi laitteet tunteva henkilö. Kaupungin kulttuurilautakunnan myönnettyä
meille apurahan ostimme syksyllä 1994 Sony-reportterinauhurin, joten tarvittaessa meillä oli käytössä kaksi
lai-tetta. Myöhemmin ostettiin Sonyn Mini Disc -tallennin. Tällä pienellä laitteella äänite on helppo editoida
lähetys-kuntoon. Vain levyke toimitetaan radioon.
Kulttuurilautakunnan apurahalla, joka oli suuruudeltaan 10 000 mk, järjestimme myös radioavustajakurssin
Robin Hoodissa. Kurssi pidettiin keskikesän helteillä, kesä-, heinä- ja elokuussa kerran viikossa. Opettajina
oli-vat Timo Uuttu ja Reija Nurmi. Kurssilaisia oli noin kymmenen.
Radioryhmän kokoontumisiin on kahdeksan vuoden aikana osallistunut yli sata työtöntä. Jotkut ovat osallistuneet
vain pari kertaa, toiset ovat toimineet useita vuosia. Aktiivisia ohjelmantekijöitä tästä joukosta on ollut noin
kol-mannes.
Ensimmäiset viisi vuotta radio-ohjelmia tehtiin talkootyönä, harrastemielessä. Yleensä ohjelmantekijöistä
oli pulaa. Tilanne helpottui, kun vuoden 1998 syksyllä työllistettiin Janne Välimaa kuudeksi kuukaudeksi. Nyt
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“TYÖTTÖMÄN KARIBIALLA” Taisto Pelkonen, Ari Koskela, haastateltava Virpa Puisto ja haastattelija Esa Rantanen 9.10.1995.

Mari Vaalto, joka on vapaaehtoistyönä vastannut Radioryhmän joka-viikkoisista ohjelmista yli vuoden ajan, haastattelee Kauko Sandellia.
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radioryhmäläisillä oli aikaa tehdä lyhyitä kuunnelmia, jotka Janne äänitti. Yleisotsikolla Leivättömän pöydän
ääressä tehtyjä kuunnelmia on lähetetty joka torstai, tähän mennessä siis noin 150. Lähes kaikki käsikirjoitukset
on tehnyt Raino Louhi.
Seuraava ”palkollinen” oli Jaakko Palviainen. Hänen johdollaan yhdistyksemme radiotoiminta kehittyi
edelleen myönteiseen suuntaan.
Toukokuun alussa vuonna 2000 palkattiin Timo Uuttu. Hän hoiteli tehtävät ammattimiehen kokemuksella
pitäen tarkkaa päiväkirjaa tehdyistä ohjelmista ja radioryhmän kokoontumisista sekä antaen kuukausittain raportin
Radioryhmän työskentelystä yhdistyksen hallitukselle. Tässä lukuja vuodelta 2000: Kokoonnuttiin 43 kertaa.
Tehtiin 51 lähetystä, joissa käsiteltiin 158 eri aihetta. Äänessä oli 198 henkilöä. Käyntejä kokoontumisissa oli
296 eli keskimäärin 6,8/kokous. ”Leivätön pöytä”-lyhytkuunnelmia tehtiin 51.
Radioryhmän vetäjänä aloitti Esa Rantanen. Keväällä 1994 tehtävään valittiin Tauno Suominen.
Saman vuoden syksyllä radiotoimintaa alkoi vetää toimistoon palkattu tiedottaja Hannu Anttonen. Vuoden
1996 Radio-ryhmän toimeenpaneva voima oli työttömien diakoni Kati Helin. Kati oli seurakuntayhtymän
palveluksessa, ja hänellä oli monia työkohteita. Ohjelmien tekemisen ohella hän suunnitteli ja organisoi
Radioryhmän työskentelyä. Hän muutti Turusta vuoden 2000 syksyllä. Vuoden 1997 alkupuolella tiedottajaksi
palkattu Timo Aunio osallistui innokkaasti myös radiotyöskentelyyn. Sitten seurasivat radiotyöhön palkatut
Janne Välimaa, Jaakko Palviainen ja Timo Uuttu. Toukokuusta 2001 lähtien ohjelmantuottamisvastuun on
kantanut Mari Vaalto vapaaehtoistyönä.
Kun yhdistys toimi Murtomaantiellä, Radioryhmä kokoontui pihan perällä olleessa ”yläsalissa”. Ekotorin
aloitta-essa toimintansa saimme sieltä oman huoneen, jonne voimme sijoittaa oman lukitun kaappimme. Kun
yhdistys siirtyi Jokikadun kiinteistöön, löytyi sieltä meillekin kaapin paikka.
Mainittakoon vielä, että Turun Seudun Työttömät ry on Suomen ainoa työttömien yhdistys, joka on tuottanut
säännöllistä radio-ohjelmaa.

Tärppi, työttömien oma lehti
Kirjoittanut Päivi Salminen

Vuodesta 1995 TST ry on julkaissut silloisen tiedottajan Mikko Kuuselan alulle panemaa Tärppiä, joka lienee
nykyään ainoa ensisijaisesti työttömien asioita ajava säännöllisesti ilmestyvä julkaisu Suomessa. Sivumäärä on
yleensä 28 ja painos 2000 kappaletta. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa, ja sen painaa Repro-Seppo ky.
Tärppiä varten on ollut toimittajakin, mutta nykyään sitä toimittaa yhdistyksen tiedottaja muiden töittensä
ohessa. Periaatteessa hänen tehtäviinsä kuuluvat vain kolumnien tilaaminen, saadun materiaalin toimittaminen
julkaisu-kelpoiseksi ja sivujen tekeminen tietokoneen taitto-ohjelmalla, mutta koska materiaalia ei jäsenistöltä
tule tarpeeksi, hän käytännössä kirjoittaa juttuja itse, valokuvaa ja ehkä piirtääkin. Vastaava päätoimittaja, joka
tarkistaa valmiin lehden sisällön, on yhdistyksen puheenjohtaja. Kun kolmanneksi lisätään toiminnanjohtaja,
onkin koossa tiedotus-toimikunta, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa suunnittelemaan mm. numeroiden
teemoja ja tilattavia kolumneja.
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Lehden painavinta asiaa ovat edunvalvontaan liittyvät asiantuntija-artikkelit. Jäsenten on saatava tietoa
esi-merkiksi lainmuutoksista, jotka vaikuttavat työttömien toimeentuloon. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja
käsittele-vät yleensä edunvalvontakysymyksiä vakiopalstoillaan.
Sivumäärästä suurin osa on kuvauksia TST ry:n tapahtumista, retkistä, projektien etenemisestä ja
ylipäänsä yhdistyksen toiminnan eri osa-alueista. Jäsenten käytettävissä olevista eduista ja tulevasta toiminnasta
annetaan tietoa. Tärpissä menevät jäsenille myös kutsut juhliin sekä syys- ja vuosikokouksiin.
Työttömyyden aiheuttama ahdistus ja kiukkukin purkautuvat jäsenten omissa proosa- ja runomuotoisissa
teksteissä. Nämä tunnustukselliset pohdiskelut ovat ikkuna työttömyyden kärsimykseen, joka ulkomaailmassa
pyritään piilottamaan mutta jota omassa yhdistyksessä ja omassa lehdessä ei ole tarvis salata, voipa sen
paljastaminen olla perin terapeuttistakin.
Ajoittain yhdistys on palkannut ilmoitusmyyjän hankkimaan lehteen maksavia ilmoituksia. Kun ei
ilmoitusmyyjää ole, ovat ilmoitukset pitkälti yhdistyksen omia ja ilmoitustulot siis vähäisiä.
Tiedottajana voin vakuuttaa, että Tärppiä tehdään kunnianhimoisesti ja sydämellä.

Yhteydenottoja päättäjiin
Yhdistyksen toiminnan alussa tehokkaan edunvalvonnan mahdollisuudet olivat olemassa. Vaikka laajalle
yhteiskuntaan levinnyt lama oli kaatanut miljoonavelat valtion niskaan, työttömän inhimilliseen hätään oli helppo
vedota. Pankkikriisissä kärsityt tappiot olivat vain rahaa, mutta työnsä menettäneiden yksilöiden ahdistus söi
kansakunnan voimia paljon perusteellisemmin. Tilanne oli otollinen erinäköisille vetoomuksille ja tempauksille,
eri asia sen sijaan oli, pystyttiinkö niillä saamaan todellisia tuloksia aikaan. Uudet säädökset oli yleensä tehty
taloudellisten resurssien rajoissa, kasvaville leikkauksille tuntui aina löytyvän hyvät perustelut. Työttömien
aseman parantamiseen oli harvoin varaa.
TST ry:n jäsenistöllä oli sinnikkyyttä tarttua uudenlaisiin edunvalvontahaasteisiin. Päättäjät ovat vuosien
mittaan saaneet yhdistykseltä monta vetoomusta ja monta kutsua seminaareihin keskustelemaan ja vertailemaan
käsityksiään työttömien vastaaviin.

Kirjallisia vetoomuksia
Sanatarkasti punnittuja anomuksia lähetettiin henkilökohtaisesti asioista päättäville. Esimerkiksi Jorma
Huuhtaselle postitettiin 16.12.1993 anomus, jossa viitattiin vaikuttavasti historialliseen yhteishenkeen: “Suomen
viime sodassa muodostui iso henkilöuhri, mikä oli välttämätön ulkoisen uhan vuoksi. Nyt on muodostunut
vieläkin isompi uhri, ja tilanne on muodostunut Suomen kansan sisäisen toimimattomuuden vuoksi…” Kirjelmän
tarkoitus oli vedota ministeriin ruoka-avun saamiseksi. Uhkauksena mainittiin, että mikäli päätös olisi kielteinen,
työttömät ottaisivat oikeudekseen vedota Euroopan Unionin päättäviin elimiin.
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Työttömien ja valtakunnan päättäjien kohtaaminen
24.−25.8.1995

Kirjoittanut Riitta Kremer

TST ry järjesti elokuussa 1995 valtakunnallisen seminaarin ”Työttömien ja valtakunnan päättäjien kohtaaminen
24.−25.8.1995” kattojärjestönään TVY ry. Kaksipäiväisen seminaarin lisäksi oli samanaikaisesti messutapahtuma,
joka esitteli työttömien yhdistysten toimintaa, aikuiskoulutuksen erilaista tarjontaa sekä aihepiiriä muuten
sivuavia toimintoja. Rahoituksesta vastasivat pääosin Turun työvoimapiiri, sosiaali- ja terveysministeriö,
opetusministeriö ja Turun kaupunki. Lisäksi joukko ammattiliittoja ja teollisuuden pienyrittäjiä sekä kaupallinen
sektori tukivat järjestelyjä.
Tapahtumasta koottiin kattava seminaarijulkaisu. Kuuden vuoden tarkastelun jälkeenkin kirja on
koosteeltaan varsin hyvä, joten asiasta kiinnostuneiden kannattaa tutustua siihen tarkemminkin. Julkaisu on
nähtävillä TST ry:n toimistossa.
Projektisihteerin osuus lankesi allekirjoittaneelle itsestäänselvänä. Olin tuolloin Turun työvoimapiirin
järjestämässä työttömyyskoulutuksessa, joka toteutettiin aikuiskoulutuksena Johtolanka Oy:n tiloissa. Ajatus
seminaarista syntyi kurssilla, jonka opinto-ohjelmaan kuului projektityö. Johtolanka Oy:n henkilökunta tuki
ajatustani seminaarista projektityönä, joten toimin pääasiallisesti Johtolanka Oy:n tiloissa. Selvitellessäni
käytännön toteuttamis-mahdollisuuksia otin yhteyttä TST ry:n puheenjohtajaan Lasse Räsäseen, ja yhteistyössä
TST ry:n kanssa aloimme suunnitella rahoitusta ja ohjelman toteuttamista. Seminaarin puheenjohtajuus lankesi
luontevasti Lasse Räsäselle. Kaikkiaan järjestelyt sujuivat luonnikkaasti, vaikka TST ry:n jäsenistöllä ei tuolloin
vielä ollut paljoakaan kokemus-ta vastaavista hankkeista. Kenttätietous korvasi kokemuksen puutteen. Olin Turun
yliopistossa toiminut vastaavissa tehtävissä, joten hallitsin hankkeen käytännön toteuttamisen. Laajensimme
seminaaritapahtuman valtakunnalliseksi kutsuen mukaan TVY ry:n.
Valtakunnallisesti työttömien toiminta oli tuolloin vasta muotoutumassa. Työttömyys luonnollisesti
aiheutti levottomuutta ja ahdistusta. Eri puolilla maata suunniteltiin erilaisia toimintoja päättäjien huomion
herättämiseksi, jopa laajamittaisia mielenosoituksiakin kaavailtiin. Seminaarin tarkoitus oli nimenomaan välttää
ylilyöntejä. Ta-voitteena oli päästä avoimeen keskustelutilanteeseen, työttömät ja päättäjät yhdessä, erittäin
vaikeasta tilanteesta eteenpäin pääsemiseksi.
Työttömien yhdistykset olivat valtakunnallisesti kiitettävästi mukana hankkeessa. Valitettavasti rahoitusvaikeudet estivät joidenkin halukkaiden osallistumisen. Lapin lääni jäi lähes kokonaisuudessaan pois seminaaritapahtumasta.
Järjestely- ja toteutusaikataulu oli tiukka, kokonaisuudessaan vain neljä kuukautta. Seminaarin toteutus
ennen TUPO-neuvotteluja oli työttömien osalta tärkeää. TUPO-neuvottelut eivät enteilleet hyvää työttömyyttä
ajatellen, sillä työttömyysprosentti oli 25 eli työttömyys koski suoranaisesti neljäsosaa koko maan työikäisestä
väestöstä. Viittaan puheenjohtaja Lasse Räsäsen seminaarijulkaisuun kirjoittamaan johdanto-osaan, jossa hän
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selkeästi tuo esille tuonaikaiset tapahtumat.
Päättäjien puolella ajatus otettiin vastaan ristiriitaisin tuntein. Kokoontuminen ”työttömien massatapahtumiin” herätti pelkoa ja ennakkoluuloja. Ammattiliittojen osalta ajatus tuntui kypsyvän varsin nopeasti,
joskin järjestelyaikataulu huolestutti. Harkinnan jälkeen pyydetyt ministeriöt lähtivät mukaan hankkeeseen
lukuun-ottamatta työministeriötä, joka aikansa jahkailtuaan siirsi vastuun rahoituksen osalta Turun työvoimapiirin
kannet-tavaksi. Ongelmia tuotti päättäjien puolella rahoituksen lisäksi myös luennoitsijoiden saanti.
Todennäköisesti jo-kainen osapuoli oli varsin pidättyväinen tulevia TUPO-neuvotteluja ajatellen.
Alkukankeudesta ja nopeasta aikataulusta huolimatta järjestelyt lähtivät etenemään kaikkien osapuolten
kanssa eri puolilla maata melkoisen joustavasti. Asia koettiin hyvinkin tärkeäksi, olihan seminaarihanke
työttömien oma aloite. Seminaarijulkaisussa oleva lääninsosiaalineuvos Pekka Paateron avauspuheenvuoro
kuvaa senaikaista työttömyystilannetta erittäin hyvin.
Vastuu vastaavista tapahtumista siirrettiin loppupalaverin yhteydessä työvoimahallitukselle, sillä työttömien
talkoo-urakka oli ollut valtaisa. Projektisihteerin ominaisuudessa hoidin teknisen toteutuksen alusta loppuun
lähes yksin. Ympäripyöreitten päivien teko ajatuksen käynnistämisestä aina tilinpäätökseen ja loppuraporttiin
kesti lähes seitsemän kuukautta. ”Koulutusprojekti” oli kuitenkin tulokseltaan tyydyttävä, ja alkuperäinen ajatus
toteutui yli odotusten. Mikä seminaarin anti kokonaisuudessaan oli ja ovatko tuonaikaiset toiveet täyttyneet
on jäänyt nähtäväk-si. Tulevaisuutta ajatellen kauppa- ja teollisuusministeriö on varteenotettava osapuoli
työllisyyden kehittämisessä. Ovathan uuden taantuman ja laman merkit jo selkeästi olemassa, miten niistä
selvitään eteenpäin?
Seminaari- ja messutapahtuma toteutui tiukasta aikataulustaan huolimatta varsin hyvin, tästä kiitos
hankkeen kaikille osapuolille. Halua ja uskallusta vaikeiden asioiden kohtaamiseen löytyi, ja lopputulos oli
asian luonteeseen nähden jopa kiitettävä. Onnistuminen näinkin vaikeassa hankkeessa osoitti, että työttömät ovat
uusienkin asioiden edessä osaavia ja ammattitaitoisia, eikä heitä pitäisi työelämän saneerauksista päätettäessä
sysätä kokonaan ulos yhteiskunnasta.
Ensisijaisesti kiitos kuuluu nyt kymmenen vuotta täyttävälle Turun Seudun Työttömät ry:lle. Jäsenistö
oli innolla mukana hankkeessa ja otti asian omakseen. Valtakunnallisestikin ottaen tapahtuma oli mittava
ja uraa-uurtava, mutta TST ry:n historiassa se on melkoinen saavutus. Yhdistyksen profiilia ja työttömien
itsetuntoa se varmasti nostatti. Kiitos näin jälkikäteenkin Turun Seudun Työttömät ry:lle, ja onnea tulevillekin
toiminnoillenne.

Työttömien ja valtakunnan päättäjien kohtaamisen 24.–25.8.1995
päätössanat
Esittänyt Lasse Räsänen

Hyvät ystävät.
Seminaari on pidetty. Onko tämä pidetty turhaan?
Tänne ei saapunut niitä päättäjiä, jotka alunperin olivat antaneet ymmärtää, vaikkeivat sitten kuitenkaan
– syystä tai toisesta – ymmärtäneet antaa. Tämän johdosta myös yleisön osallistuminen on ollut laimeampaa
kuin alunperin toivoimme. Toki olemme saaneet asiantuntevampaa tietoa – mutta emme vastuunkantajien
lupauksia.
Meillä on täällä ollut koolla Suomen järjestäytyneiden työttömien ydinjoukkoa ympäri Suomen – aina
Lapin perukoita myöten – noin kolmesataa henkeä paikallisten osallistujien lisäksi. Tiedotusvälineitä tämä
tilaisuus on kiinnostanut kovasti, ja se on lupauksia herättävää.Kaiken edellä mainitun perusteella en usko, että
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tämä tilaisuus on ollut merkityksetön.
Suomen työttömät ovat tarjonneet neuvottelun ja keskustelun kättä yhteiskunnan päättäjille. Tällä kertaa sitä
ei otettu vastaan. Kuka seuraavaksi tarjoaa ja mitä?
Kiitän teitä yleisöä, kiitän seminaariin ja paneeliin osallistuneita. Kiitän kaikkia rahoittajia ja avustajia. Kiitän
messukeskuksen henkilökuntaa, tosin en uutta tekniikkaa. Kiitän Turun Seudun Työttömien aktiivisia vapaaehtoisia uhrautuvasta työstä – taas kerran.
Aivan erityisesti haluan kiittää tämän seminaarin projektisihteeriä Riitta Kremeriä (aplodit). Ilman
Riitan rohkeutta, päättäväisyyttä ja uskomatonta tarmokkuutta tätä tilaisuutta ei olisi koskaan ollut. Hänkin on
työttömänä! Hyvät ystävät! Kauanko yhteiskunnallamme on varaa tuhlata tällaisia resursseja!

Mielenosoituksia
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö ry (TVY ry) kokosi kaikki paikallisjärjestöt toimimaan
yhdessä. Edunvalvonnan joukkovoima nousi kymmeniin tuhansiin, kun yhteistuumin päätettiin aktivoitua
yhteisen asian puolesta. Vuonna 1993 mittavan mielenosoittajajoukon todellista tehoa kokeiltiin operaatio
Murrostorstain yhtey-dessä.
TST ry organisoi myös omia mielenosoituksia. Oman seudun työttömyys oli valtakunnallisesti
tarkastellen mittavaa, minkä vuoksi tarvetta tehokkaille paikallisille toimille oli runsaasti. Pienien, pelkästään
oman yhdistyksen organisoimien tempausten ohessa käytettiin hyväksi myös alueellista yhteistyötä.
Lähikuntien työttömien yhdistyksistä saatiin tukea ja apua enemmän väkeä vaativien edunvalvontatilaisuuksien
järjestämiseen. Puheiden ja ”soppatykkien” ohella TST ry:ssä innostuttiin ajoittain myös näyttävämpiin
demonstraatioihin. Suomalaiselle yhteiskunnalle tyypilliseen tapaan ne saatettiin pukea hyvin radikaaliin asuun
kuten Teiliperjantai, mutta nekin noudattivat kuitenkin demokratian pelisääntöjä. Työttömyyden synkeimpinä
vuosina järjestettiin runsaasti muitakin mielenosoituksia kuten rauhanmarsseja. Pelkkä pelastusarmeijan
leipäjonokin toimi mielenosoituskulkueen tavoin kaupunkilaisten herättelijänä; jonkun kerrotaan ihmetelleen
Uudenmaantieltä Kaskenkadulle ulottuvaa jonoa: ”Eiväthän ne olleet kaikki edes juovuksissa, joillain oli ihan
hyvät vaatteetkin.”

Yhdistyksessä harrastetun edunvalvonnan luonnetta on sittemmin jouduttu sopeuttamaan muuttuneisiin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. 1990-luvun alkuvuosina työttömyys näyttäytyi uutena ongelmana. Sen ratkaisemiseen
oli pyrittävä kaikin keinoin, kuviteltiinhan tilanteen olevan vain aikansa ilmiö, hetkellinen laskusuhdanne,
joka korjautuisi oikeanlaisella talouspolitiikalla. Aktiivisella edunvalvonnalla saatettiin siten uskoa olevan
edellytyksiä. Tilanteen ratkaisijoina pidettiin poliitikkoja ja heidän laatimiaan päätöksiä. Valtakunnan herroilta
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Etualalla TST:n väkeä jälleen vaikuttamassa: Päivi Järveläinen, Onni Koponen ja Pirjo Hongisto.

odotettiin vastaan-tuloa ja vastuunkantoa: perustuslain säädöstä kansalaisen oikeudesta työhön vaadittiin
toteutettavaksi.
Todellisuus paljastui kuitenkin vähitellen: lyhyeksi kuviteltu ilmiö alkoi saada pysyvän luonteen.
Työttömyy-den rakenteellistuminen johti siihen, että kerran työnsä menettänyt saattoi joutua elämään tukien
varassa vuosi-kausia. Perinteisesti työllistävillä aloilla tapahtunut tuottavuuden nousu jätti ammattitaitoisia
osaajia vaille mahdol-lisuuksia toteuttaa itseään. Työllisyyden paraneminen nosti korkeintaan kysyntää uuden
osaamisen alueilla, eikä siten mahdollistanut kerran loukkoon pudonneiden pääsyä ahdingostaan. Näissä
olosuhteissa edunvalvontakin on hiljentynyt. Tilanteeseen on turruttu, työttömyydelle on alettu antaa periksi.
Se nähdään luontaisena osana markkinajohtoista yhteiskuntaa.
TST ry haluaa kuitenkin edelleen pitää puoliaan. Budjettileikkauksiin ja kielteisiin lakimuutoksiin
reagoidaan hanakasti. Runsaasti keskustelua herättävät ”vääryydet” saattavat johtaa lausuntoihin, joita lähetetään
yhdistyksen nimissä valtakunnan päättäjille. Erityisesti korostetaan, että hoitamattomasta työttömyydestä tulee
yhteiskunnalle kallis lasku maksettavaksi. Varsinkin pitkäaikaistyöttömien syrjäytymisriski muodostaa uhan,
jonka laajuutta ei kenties osata edes ennakoida. Silloin tällöin on saatu mahdollisuus tulla kuulluksi: eduskunnan
kansanedustajat ovat vastaanottaneet työttömien edustajia keskustelemaan kansakuntaa edelleen jäytävästä
hädästä. Vaikka joukko-voimaa ei ole hylätty, sen rationaalinen ja rauhanomainen käyttö on nähty paremmaksi
vaihtoehdoksi kuin mennei-den vuosien uhkailut ja sadattelut.

Murrostorstai
Syksyllä 1993 työttömien yhteiskunnallinen turhautuminen alkoi lähennellä lakipistettä: jokaviikkoiset
torstai-mielenosoitukset eduskuntatalon edustalla eivät olleet vieneet asiaa eteenpäin. Maakunnissa toimivien
työttö-mien yhdistysten vetoomukset ja kirjelmät olivat kaikuneet kuuroille korville. Paikkakunnille silloin
tällöin vai-vautuneet ministerit olivat lusikoineet soppaa työttömien ruokaloissa ja antaneet hurskaita lupauksia
ongelman esiin nostamisesta. Lupaukset olivat jääneet puheen tasolle. Työttömyys oli päivä päivältä kasvava
ja kärjistyvä ongelma.
TVY ry otti tehtäväkseen organisoida mielenosoituksen, joka ei voisi jäädä julkisuudelta ja päättäjiltä
huomaamatta. Kuten järjestön silloinen puheenjohtaja Mikko Immonen selvitti: Nykyiselle politiikalle on ja täytyy olla vaihtoehtoja. Työttömyys on ihmistoimin syntynyttä, se on myös ihmisten toimesta voitettavissa. Meitä
työttömiä on välillä verrattu neekereihin ja välillä syöpäsoluihin. Näiden vertausten ministereinäkin tunnetut
esittäjät osoittavat piittaamattomuutta työttömyyden aiheuttamista seurauksista.” Nyt piittaamattomuudelle
päätettiin tehdä jotain. Yhteistoimintajärjestön taholta toimitettiin vetoomus maakuntien työttömien yhdistyksiin,
jotta kukin aktivoisi jäsenistöään mielenosoitusmatkalle Helsingin eduskuntatalon edustalle. (TVY ry:n tiedote
Murrostorstain organisoinnista.) Myös eläkeläisiä, nuoria, kirkkoa ja ay-liikettä innostettiin liittymään joukon
jatkoksi. Osin tämä onnistuikin. Esimerkiksi SAK:n järjestövaliokunta suositti järjestönsä jäsenliitoille ja alueorganisaatioille, että ne suhtautuisivat myönteisesti sekä mahdollisuuksiensa mukaan mainostaisivat ja tukisivat
työttömiä näiden ponnistuksessa (SAK:n järjestövaliokunnan päätös, esityslistan kohta 6).
Toiminnan päiväksi valittiin 4.11.1993, jonka nimeksi vakiintui Murrostorstai. Vaihtoehdoista −
Kiivastorstai, Oikeustorstai, Muutostorstai, Murrostorstai, Marrashuuto − se oli kuvaavin. Suurmielenosoituksen
johtavaksi teemaksi otettiin iskulause “Työn puolesta − sosiaaliturvan heikennyksiä vastaan”. Sen ideaa
havainnol-listamaan osallistujat saivat pientä korvausta vastaan ostaa 25 cm mittaisen pesäpallomailan kätensä
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jatkeeksi ja junalipun korvikkeeksi. Tämä Turun työttömien keksinnöstä lähtenyt “aseistus” konkretisoi
toivottoman tilanteen aikaansaamaa kiukkua. Se herätti huomiota, niin hilpeää huumorimieltä kuin negatiivisia
kommentteja mailan luomasta väkivallan tunteesta. Kirjelmässään jäsenyhdistyksille TVY ry joutuikin
suosittamaan pesäpallomailojen jättämistä kodin muistoesinehyllylle. Virallisesta kannanotosta huolimatta
mailat nähtiin mieluumminkin piristys-lisänä kuin todellisena uhkana. Mielipiteiden ristiriitaisuus konkretisoitui
Tampereen ja Helsingin työttömien yh-distysten käytännössä: ne kielsivät mailojen kuljettamisen Eduskuntatalon
edustalle kokonaan eivätkä hankkineet niitä jäsenilleen. (TVY:n jäsenkirje 1.11.1993.)
Massamielenosoituksen valmistelu vaati huomattavia ponnistuksia. Tehtävän organisoinnin toteutti pitkälti TST
ry. Päävastuu tapahtuman järjestämisestä annettiin Lasse Räsäselle.
Työttömiä niin pohjoisesta kuin etelästä toivottiin paikalle. Käytännössä tämä mahdollistettiin
järjestämällä neljä ilmaista junakuljetusta eri puolilta Suomea. Paikallisyhdistysten innokkuus oli kartoitettava
tarvittavien junapaikkojen selvittämiseksi. Kustannukset, jotka kuljetuksista aiheutuivat, pyörivät useissa
sadoissa tuhansissa markoissa. Rahoitus oli osin sidottu tapahtuman onnistumiseen, mikä jätti melkoisen
riskimahdollisuuden.
Lapissa työttömien lähtöinnokkuus ylitti odotukset. Alunperin Oulusta lähteväksi tarkoitettu juna
siirrettiin lähteväksi Rovaniemeltä. Pienten pohjoisten paikkakuntien työttömyysahdistus näkyi lähtölaitureille
kokoontunei-den joukkojen koossa. Muut kolme junaa lähtivät kohti Helsinkiä Turusta, Tampereelta ja
Pieksämäeltä. Matkan varrelta ne keräsivät mukaansa maakuntien mielenosoittajia, vallitsevista olosuhteista
tarpeekseen saaneita työttö-miä. Kaiken kansasta pursuavan aktiivisuuden kanavoiminen Helsinkiin edellytti
ylimääräisten vaunujen lisäämistä normaalivuoroissa kulkeviin juniin. Yhteistyö VR:n henkilökunnan kanssa
toimi mutkattomasti. Se mahdollisti sujuvat kuljetusjärjestelyt yli 10 000 työttömälle.
”Seisomapaikoille jääneet eivät päässeet kaatumaan, niin tiiviisti kyljittäin matkattiin”, kertoi kokemuksistaan Lahdesta matkaan lähtenyt työtön. Edes lisävaunut eivät pystyneet tyydyttämään kaikkien halukkaiden
osallistumisintoa. Niitä täydentämään useilta kymmeniltä paikkakunnilta lähti matkaan omakustanteisia linja- ja
henkilöautokyydityksiä. (TVY ry:n jäsenkirje 1.11.1993.)
Tapahtumaan osallistui myös työssä käyviä. Esimerkiksi SAK:lainen Rakennustyöläisten Liitto kehotti
jäseniään tukemaan mielenosoitusta ja pysäyttämään rakennustyöt eri puolilla maata. (Pohjolan Sanomat
5.11.1993.) Nuoria ja eläkeläisiä oli myös saapunut paikalle omia elinolojaan kyseenalaistamaan.
Kuljetusten ohella käytännön järjestelyihin kuului huolehtiminen järjestyksen säilymisestä tapahtuman
ai-kana. Helsingin poliisivoimien tiedettiin saapuvan eduskuntatalolle järjestyksen ylimmiksi valvojiksi, mutta
työttö-mien keskuudesta oli niin ikään valittava omat järjestysmiehet ja vastuunkantajat. Näiden tuli huolehtia
siitä, että junamatkat sujuivat moitteettomasti ja että Murrostorstaita varten suunnitellut ohjelmanumerot saatiin
yleistä järjestystä vaalien toteutettua.
“Torstai on toivoa täynnä”, oli monen työttömän motto tempaukseen lähtiessä. Toivo murroksesta ja
muutoksesta eli ihmisissä syvällä. Ei voinut jäädä kotiin, kun ajatteli sitä huolta ja tuskaa, joka työttömyyteen
liittyy, oli usean lähtijän mielipide. Paitsi huoli työttömien omasta toimeentulosta mietitytti myös nuorten
tulevai-suus. Monella työttömällä kotona kasvoi sukupolvi, jolle ei samanlaista kohtaloa haluttu perintönä
siirtää. (Kymen Sanomat 5.1.1993.)
Niin Turusta kuin muualtakin maasta paikalle saavuttiin hyvissä ajoin aamulla. Ilmainen hernerokkatarjoilu
lämmitti alkutalven viimassa viluisia kansanjoukkoja. Päivän mittaan eduskuntatalon edustalle kertyi 15 000 − 20
000 työtöntä osoittamaan omalla panoksellaan ongelman merkityksellisyyttä. Tehokeinoina käytettiin puhuttele-
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Vettä väkevämpi terhisti ja kärjisti ajatuksia entisestään. Järjestysmiesten ote säilyi kuitenkin juuri ja
juuri. Heidän tarmokkaan toimintansa ansiosta vältyttiin tilanteen karkaamiselta käsistä, mikä olisi vääjäämättä
tuonut negatiivista julkisuutta.
Ikkunaverhojen takaa tapahtumaa tarkastelleet ministerit saivat kansanjoukoilta äänekästä sapiskaa
rohkeuden puutteesta. Mikrofonin ääreen vaadittiin niin pääministeri Ahoa kuin valtiovarainministeri Viinastakin,
mutta kummastakaan ei ollut miestä lavalle. Viestiä vaikuttajille päästiin kuitenkin viemään lähetystöjen toimesta.
Ministerit Nordback, Kanerva sekä Huuhtanen olivat lupautuneet ottamaan alueyhdistyksiä vastaan eduskunnan
tiloissa. Kuusankosken työttömille tarjoutui tilaisuus esittää laulua ja soittoa eduskuntatalon ruokalassa.
Tapahtuman vaikutusten tiedettiin olevan suhteessa ennen kaikkea sen saamaan julkisuuteen ja
huomioon. TVY ry oli laatinut lehdistölle tiedotteen, jossa se perusteli Murrostorstain kaltaisten mielenilmausten
välttämättö-myyttä. Valtion puutteellisia toimia kritisoimalla haluttiin saattaa laaditut poliittiset päätökset kansan
kyseen-alaistettaviksi: “Suomi kuuluu sivistysmaihin − mutta onko se niitä?” tiedote kysyy ja jatkaa: “Sen
uskottavuus sivistysmaana horjuu, sillä siltä puuttuu kyky − ja ehkä halukin − huolehtia toimeentulovaikeuksissa
elävistä kansalaisistaan.” Oikeudenmukainen vaatimus oli, että ihmisen elämälle on luotava edellytykset myös
silloin, kun hänet on jätetty palkkatyön ulkopuolelle. Miten elämän edellytykset toteutuvat vaatimattoman 116
markan peruspäivärahan turvin, oli monen työttömän huoli. Asiaan oli pakko puuttua, ennen kuin palkkatyön
ulkopuolelle pudonneilta oli viety kaikki elämän mielekkyys. (TVY ry:n lehdistötiedote 20.10.1993.) − Näitä
kommentteja an-taessaan työttömät eivät tienneet, että seuraava eduskunta tulisi leikkaamaan työttömien tukia
vielä lisää.
Murrostorstain mielenosoitus ylitti uutiskynnyksen useimpien maakuntien lehdissä. Suurimmassa osassa
julkaistuis-ta artikkeleista tyydyttiin vain kuvailemaan Suomen oloissa epätyypillisen laajuuden saavuttaneen
mielenosoituksen kulkua. Reportaasit olivat toinen toistaan muistuttavia tilannekuvauksia ministerien
kätkeytymisestä eduskuntatalon suojiin työttömien heiluttaessa rahvaanomaisesti nyrkkiään. Perinteistä kuvaa
vastuuttomien ministerien ja noituvien työttömien välisestä kohtaamisesta vahvistettiin. Lehdet pysyttelivät asian
käsittelyssä neutraaleina, vain ani harva uskaltautui tapahtumien merkitystä ja viestiä analysoimaan. Kaleva
rohkeni keskustella työttömyysongelman laajuudesta ja sen alentamistavoitteista: “Kyse on työelämän murroksen
keskellä tehtävistä valinnoista, ja niistä useimmat ovat kansallisen strategian valintoja.” Artikkelissa nostetaan
esille myös myöhemmin ajan iskusanaksi noussut syrjäytyminen: “Keskeinen kysymys siis on, hyväksytäänkö
rakennemuutoksen hintana laajamittainen syrjäytyminen ja siitä aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja
inhimilliset ongelmat vai nostetaanko koko yhteis-politiikan keskeiseksi linjaksi työllisyyden parantaminen.”
(Kaleva 5.11.1993.)
Murrostorstai-raportoinnin kautta kiitettävän moni työtön pääsi lausumaan oman ahdistuksensa julki
lehtien haastatteluotoksissa. Videotallenteissa ja muistoissa tärkeään päivään palataan yhä.
Murrostorstain tapahtumia voidaan arvioida monin tavoin. TVY ry lähetti tempauksen jälkeen maakuntien
paikallis-yhdistyksiin kirjeen, jossa se onnitteli jäsenistöään onnistuneesta urakasta. Töitä tapahtuman puolesta
oli tehty ympäri Suomea − se oli hyvä todiste (ja pelote) siitä, että valmius vielä suurempienkin massaliikkeiden
organisointiin oli olemassa. Puntarilehden (17.11.1993) mielestä väkijoukossa oli aistinut uhkan: ”Tämä on
vasta alkua! Jos työttömyys päästetään vielä nousemaan ja jos työttömien etuuksia edelleen leikataan, voi
olla, että rauhallisessa Suomessa lentävät polttopullot. Murrostorstaina lensivät vain rukkaset ja herjat.” TVY
ry:n kirjeessä kiitettiinkin työttömiä nimenomaan siitä, että he omasta ahdistuksestaan huolimatta säilyttivät
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malttinsa. Jopa poliisin johto oli jälkeenpäin kiitellyt toiminnan rauhanomaista sujumista ja järjestysmiesten
tehokasta tilanteenhallintaa.
Vaikka mielenosoitus ei saanutkaan aikaan suoria poliittisia päätöksiä, oli ilmeistä, että työttömien saama
maanlaajuinen huomio tulisi lisäämään osallistumista työttömien paikallistoimintaan. Tästä oli kiittäminen
paitsi tiedotusvälineitä myös paikallisyhdistyksiä ja yhteistyöjärjestöjä, jotka ottivat tehtäväkseen informoida
tapahtumasta esimerkiksi omissa jäsenlehdissään. Positiiviset vaikutukset TST ry:ssä olivat selkeät jo muutaman
päivän jälkeen – toimintakeskuksen ovi kävi poikkeuksellisen vilkkaasti. Sisään astui henkilöitä, joita ennen ei
paikalla ollut näkynyt. (TVY ry:n jäsenkirje 11.11.1993.) Murrostorstain jälkeen useissa maakunnissa innostuttiin
aktiiviseen toimintaan – lukuisat työttömien yhdistykset saivat alkunsa (Puntari 17.11.1993). Työttömyydestä oli
tullut ilmiö, joka ei ollut vain harvojen ja epäonnistuneiden kohtalo. Työn menetys saattoi osua kenen tahansa
kohdalle. Siten Murrostorstain merkitys saattoi yksilötasollakin olla merkittävä: neljän seinän sisällä piileskely
sai riittää. Häpeää tilanteesta oli turha tuntea, rakentavampaa oli osallistua avoimesti työttömille organisoituun
ohjelmaan ja pyrkiä yhteistuumin vaikuttamaan asioiden edistymiseen.
Toiminnan päävastuumiehenä Lasse Räsänen pääsi kokemaan myös kääntöpuolen. Suurten massojen
liikekannallepano oli mittava projekti, jossa järjestäjien yhteistyön olisi suonut sujuvan mutkattomammin.
Näinkin laajojen ja nopealla aikataululla toteutettavien operaatioiden johtaminen olisi vaatinut selkeämpää
organisaatiota ja työnjakoa. Selkeät käskyvalta- ja vastuusuhteet olisivat toivottavia tilanteissa, joissa liikkuvat
suuret rahavarat ja riskit ovat suuret. Nyt organisaattori joutui lähes yksin vastuunottajaksi, suurien ratkaisujen
ja laskujen allekirjoittajaksi, ja faksit raksuttivat joka aamu tukuittain uutta informaatiota muuttuneista
lähtijämääristä ja muista päätöksiin ja varauksiin vaikuttavista tekijöistä.
Suurmielenosoituksen mielekkyyttä suomalaisen yhteiskunnan vaikutuskeinona voidaan pohtia. Kyseessä
on demokraattisessa valtiossa hyväksyttävä epäsovinnainen tapa puuttua hallituksen politiikkaan, mutta ovatko
siitä saatavat tulokset toiminnan vaatiman vaivan arvoiset? Mikko Immonen, TVY ry:n puheenjohtaja, perusteli
lehdistölle mielenosoitusta yhtenä keinona purkaa kasvavaa ahdistusta. ”Paineita alkaa olla. Jo puoli vuotta
sit-ten, kun aloimme suunnitella suurta mielenosoitusta, tajusimme sen, että paineet pitää päästää purkamaan
järjestyneesti, ennen kuin jotain vakavaa sattuu.” Hänen mukaansa ihminen ollessaan tarpeeksi epätoivoinen
ryhtyy hyvinkin epätoivoisiin tekoihin. On perusteltua pelätä rikollisuuden kasvua yksin nälän vuoksi. Hallittu
mielenosoitus saa tärkeän merkityksen, jos sen avulla kyetään säilyttämään yhteiskuntarauha ja turvallisuus.
(Puntari 17.11.1993.)
Tunteidenpurkamistarpeen mielenosoitus voi tyydyttää, mutta onko sillä todellisia vaikutuksia itse
poliittisiin päätöksiin, asiaintilan paranemiseen? Sehän kuitenkin on tapahtuman ensisijainen tavoite. Kysymys
on ennen kaikkea siitä, tuottaako se julkisuutta, joka painostaa päättäjiä muuttamaan poliittista linjaansa. Jos
työttömien tunteisiin samaistunut kansa saadaan mielenosoituksen myötä vaatimuksien taakse, laaja painostus
pakottaa kenties poliittisiin uudistuksiin. Tämäntyyppiset ideologiset yhtenäistavoitteet eivät kuitenkaan ole
kovin yleisiä. Vaikka yleinen mielipide tuomitsee työttömyyden laajuuden, sen hoitokeinoista tuskin päästään
yksimielisyyteen. Lopulta vain ani harva on valmis tinkimään omista eduistaan yhteisen hyvän nimissä.
Tämän ihmisille luontaisen itsekkyyden voi huomata Masa Yardsin periaatepolitiikassa. Yrityksessä lakkoiltiin
Murrostorstaina sekä Helsingin että Turun Pansion telakalla, koska haluttiin tuoda esiin pelko siitä, että halvalla
palkatut työttömät polkevat Masa Yardsin palkkoja. Työntekijät kokivat vääryytenä, että työttömyyden riesat
heijastuivat myös työpaikkoihin, joissa saneerauksiin ei ollut tarvetta. (Turun Päivälehti 3.11.1993.)
Mielenosoituksen yhteydessä järjestäjien on siis kyettävä esittämään sellaiset tilanteen muutoskeinot,
jotka saavat kansan yleisen tuen ja hyväksynnän. Kapinointi ja taistelulaulut ovat turhia, jos tempauksen
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järjestäjillä itsellään ei ole esittää selkeitä tavoitteita sekä rationaalista ratkaisumallia siitä, kuinka asian
voisi heidän mielestään hoitaa paremmin. Hyvät ja rationaaliset perustelut sekä suunnitelmien toteutettavuus
ovat olennaisen tärkeitä. Murrostorstain kapinahenki nostatettiin purnaamalla peruspäivärahan pienuudesta.
116 markan summaa vaadittiin nostettavaksi 200 markkaan, ansiosidonnaisen päivärahan enimmäisajan
pidentämistä 750 päivään. Työttömien päivärahojen korotuksen saattoi ajatella olevan aivan yhtä perustellun
kuin pankinjohtajan tai presidentin palkkojen korotuksien. TVY ry oli laatinut Murrostorstain alla oman
esityksensä siitä, miten ”puuttuvat varat” onnistuttaisiin löytämään tilanteen ratkaisemiseksi. Esityksessä
peräänkuulutettiin vientimaksujen asettamista, mikä lisäisi vienti-sektorin työllistävää vaikutusta. Vaikka
Suomi pienenä valtiona on riippuvainen ulkomaankaupastaan, sen korosta-minen ei saisi viedä päättäjien
kaikkea huomioita. Laman aikana kotimaisen kulutuksen nostaminen päivärahoja korottamalla voisi olla
taloudellisesti onnistunut ratkaisu. TVY ry:n vetoomuksessa vaadittiin myös työllisyys-budjetin määrärahojen
huomattavaa kohentamista. ”Maamme hallitus ja eduskunta ovat päättäneet kymmenien miljardien markkojen
pankkituesta ja asemäärärahojen lisäämisestä edes tietämättä niiden vaikutuksista. Kun me työttömät vaadimme
työllisyysmäärärahojen korottamista, alkaa valtiovarainministeri puhua rahojen niuk-kuudesta. Tavaksi on
tullut, että esitykset työllisyysvarojen lisäämisestä tyrmätään yhtä perustelemattomasti kuin pankkitukimiljardit
myönnetään.” Esityksensä lopuksi TVY ry vaati päättäjiltä työttömien inhimillisen hädän ymmärtämistä ja
todellista vastuuta maan tulevaisuudesta. ”Ellei hallitus ymmärrä tätä jo huomenna, yli-huomenna se saattaa
olla myöhäistä.” (TVY ry:n tiedote 4.11.1993.)
Työttömien vaatimukset ovat aitoja ja perusteltuja. Ratkaisuvaihtoehdot ovat konkreettisia, mutta
niistä heijastuu tutunkuuloinen populismi. Asiat tulevat esitetyksi kenties liian mustavalkoisina, jotta päättäjät
tarttuisivat niihin aitoina ratkaisuvaihtoehtoina. Kyse on arvovalinnoista, joiden edessä jokainen katsoo tilannetta
omalta näkökannaltaan. Päättäjät ovat keskiössä, jossa joudutaan tekemään kompromissit yhteiskunnan eri
tahoilta kai-kuvien vaatimusten kesken ja samalla tasapainoilemaan maan yleisen hallinnan ja vakauden
säilyttämiseksi. Tä-män vuoksi tuona samaisena marraskuun torstaina 4.11.1993 työministeriön laatimat
työvoimahallinnon linjaukset olivat huomattavasti maltillisemmat kuin TVY ry:n esittämät vaatimukset.
Työministeriössä pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden kasvu tunnustettiin. Niiden aleneminen nähtiin realistisena,
mutta se edellytti, että yhteiskunta sitoutuisi ajamaan tavoitetta keskeisenä päämääränään. Joukkotyöttömyydestä
sen sijaan oli tullut 1990-luvun pysyvä ilmiö. Samoin työsuhteiden osa-aikaistumiset oli vain hyväksyttävä.
Työministeriö esitti omiksi ratkaisu-malleikseen mm. joustavuuden lisäämistä työelämässä sekä uusien työaikaja työnvuorottelumallien kehittämistä. (Teollisuustoimihenkilöiden jäsenlehti 30.11.1993.) Nämä ”pehmeät”
muutokset näyttäytyvät ulkopuoliselle paremmin ongelmanratkaisun lykkäämisenä tai varovaisena lämmittelynä
kuin konkreettisina toimina, joihin Murrostorstailla pyrittiin.
Lasse Räsäsen mukaan 1990-luvun alun yhteiskunnassa ”Murrostorstain kaltaisten mielenosoitusten tie
onkin ehkä käyty jo loppuun”. Hänen mielestään seuraavana askeleena voisi harkita mellakkaa tai jotain aivan
uudenlaista vaikuttamisen muotoa. Olennaista on, että tempauksella on konkreettisempaa vaikutusta asioihin.
Työttömät saivat ministereiltä tylyn vastaanoton. Massojen pelottamat päättäjät seurasivat tapahtumien kulkua
kuulo- ja näköyhteyksien tavoittamattomissa. Perustellut vaatimukset sekä huono-osaisten mikrofoniin lausumat
kuulumiset taisivat karata kuuroille korville, kun päähuomion saivat tilanteen hallinta ja kansanviihteeksi
muuttunut ohjelma. Räsäsen mukaan ”ohjelma oli sitä samaa kuin aina ennenkin. Se uusi jäi näkemättä.”
(Räsänen, Mielenosoituksen kritiikkiä 25.11.1993.) Ääneen pääsi laaja, varsin heterogeeninen joukko eri ryhmien
edustajia, jotka toivoivat tulevansa kuulluiksi. Oman kaksiminuuttisen puheenvuoron halusivat käyttää niin
vammaisjärjestöt kuin kotihoidontuen puolustajat. Väliin tempaistiin voimisteluesityksiä ja vasemmistolauluja.
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Ohjelman hajanaisuus ei ehkä tarjonnut todellisille vaatimuksille niiden kaipaamaa ryhtiä ja vaikuttavuutta.

Teiliperjantai
Keväisenä perjantaina 1994 Turun torille odotettiin arvokkaita vieraita. Pääministeri Aholle, valtiovarainministeri
Viinaselle sekä työministeri Kanervalle oli lähetty henkilökohtaiset kutsut, joissa heitä pyydettiin saapumaan
hir-tettäviksi Turun torille 15.4.1994 klo 11.00. Kirjelmän mukaan teloitettujen ei tarvinnut huolehtia
jatkotoimista: työttömät lupasivat ottaa vastuun ruumiiden hävittämisestä Riihimäen ongelmajätelaitoksella.
Kutsun lopussa oli maininta tilaisuuden ainutkertaisuudesta: olihan samaan liekaan tarkoitus kytkeä Suomen
ylin johto. Asiakirjan olivat allekirjoittaneet TST ry:n puolesta Eero Böök ja Raision Seudun Työttömät ry:n
puolesta Harri Virtanen.
Tempauksen huomiota herättävillä sanakäänteillä haluttiin tuoda esiin työttömien hätä. ”Tämä suunniteltu
tapahtuma on kovan luokan protesti ja viesti hallitukselle siitä, mitä pitkään työttömänä olleet ihmiset sisimmässään tuntevat”, raportoi Turun päivälehti 6.4 1994 Teiliperjantaista. Työttömien näkökulman tapahtuman tarkoituksesta lausui Raision työttömien puheenjohtaja Ari Hakala: ”Se on protesti sille, mitä maan hallitus on saanut
aikaan. Moni ihminen on sen politiikan seurauksena poistunut tästä kurjuudesta oman käden kautta. Kysymme,
onko tämä oikea tapa hoitaa työttömyyttä. Ehkä näin saataisiin todellisuudessa työttömyys vähenemään, niin
kuin hallitus on toivonut.” (Turun Päivälehti 6.4.1994.)
Teiliperjantaille suunniteltu ohjelma epäonnistui siinä mielessä, että yksikään kolmesta ministeristä
ei saapunut paikalle. Tapahtuman julkisuusarvo oli silti ilmeinen. Satoja ihmisiä päätyi torille tarkastamaan
tilanteen luonnetta. Tavallisten kansalaisten mielipiteet vaihtelivat. Toiset pitivät mielenosoitusta naurettavana;
toisten mielestä keinojen kaihtamiseen ei ollut enää varaa: hirttäjäisten kaltaisia tilaisuuksia oli syytä järjestää
useamminkin.
Isojen lehtien lööppeihin tilaisuus pääsi, kun kutsun saanut Iiro Viinanen antoi tuomitsevan lausuntonsa.
Hänen mielestään tapahtuma oli ”lajissaan mauttominta uhittelua”. Saamansa kirjeen hän oli ”luokitellut
törkypostien joukkoon”. Myös TST ry:ssä tapahtuma jakoi mielipiteitä. Yhdistyksen puheenjohtaja Mikko
Im-monen ei tunnustautunut tapahtuman innokkaaksi kannattajaksi. ”Liian radikaalit otteet voivat karkottaa
ih-misiä työttömien toiminnasta, vaikka julkisuutta hirttotempuilla saadaankin”, Immonen kommentoi ja sanoi
pohtineensa irtisanoutumista tilaisuudesta. Työttömien liikkeen yhtenäisyyden vaaliminen kuitenkin ratkaisi
hänen osallistumisensa tuomionäytelmän järjestämiseen. (Turun Sanomat 16.4.1994.) Ministerien puuttuessa
hän ”uhrautui itse hirttotuomiolle” työttömien puolesta, koska halusi osoittaa ”sen mädännäisyyden, mikä
valtiollisella johdolla, lähinnä hallituksella, on suhteessa työllisyyden hoitoon” (Turun Päivälehti 16.4.1994).

Hiljainen mielenosoitus
Kun toukokuussa 1996 Turun messukeskuksessa järjestettiin valtakunnalliset sosiaalialan messut, TST ry pyrki
nostamaan työttömyysongelmaa esiin järjestämällä messualueen ulkopuolella hiljaisen mielenosoituksen.
Osallistu-jilla oli valkoisiksi maalatut kasvot. Joku luki, joku neuloi. Ryhmän taakse oli viritetty pyykkinaru
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tarpeettomiksi käyneitten rukkasten ripustamista varten. Koska mielenosoitus oli hiljainen, ei kukaan antanut
haastatteluja. Poikkeuksen teki Kati Helin, joka oli ideoinut mielenosoituksen ja joka yhteisestä sopimuksesta
ainoana antoi lausuntoja.
Tempaus sai paljon huomiota tiedotusvälineissä ja osoittautui näin onnistuneeksi keinoksi nostaa
työttömyys-asiaa esille. Järjestelyt olivat varsin yksinkertaiset.

Eurooppalainen marssi
Kirjoittanut Onni Koponen

Vuoden 1998 merkittävä edunvalvontatapahtuma oli Eurooppalainen marssi. Marssi, jonka Suomen osalta
organisoi TVY ry, lähti liikkeelle Lapista. Neljä eri ryhmää lähti liikkeelle neljää eri reittiä pohjoisesta Suomesta
kohti etelää kävellen, juosten, pyöräillen, autolla, hevospelillä; läntinen ryhmä tuli viimeisen osuuden Turkuun
kanootilla meloen. TVY ry:n ulkomaisista suhteista vastaava kainuulainen Carl-Gustaf Kunnas, joka
myös organisoi viestin Suomen-osuuden, ja TST ry:n varapuheenjohtaja Onni Koponen veivät viestikapulat
Ruotsiin. Koska siellä ei valitettavasti ollut vastaavaa työttömien keskusjärjestöä kuin Suomen TVY ry, viestit
luovutettiin Arbetslösa Kvinnorna -järjestölle Södermalmissa sijaitsevalla kansalaistorilla. Tilaisuudessa pidettiin
puheita.
Tähän päättyi Suomen työttömien vastuu viestin etenemisestä, ja kapulat jatkoivat matkaansa aina
Brysseliin ja Amsterdamiin asti. TVY ry järjesti linja-autokuljetukset Amsterdamiin, jossa silloinen EU-komissio
piti kokousta. Amsterdamin kaduilla marssittiin työttömien viestin päätösmarssi, johon osallistui myös TST
ry:n edustajia.

Viisastenkivi Suomen eduskuntaan
Keväällä 2001 runsaat 400 työtöntä oli todistamassa ”Viisastenkiven” matkaa Raision ja Turun toreilta
eduskunta-talon eteen. Kiveen kaiverrettu teksti kuuluu: ”Toteutumattomien työpaikkatoiveiden muistokivi.”
Allekirjoituksena lukee: ”7.6.2001 450 000 työtöntä.” Kiven avulla haluttiin välittää työttömien terveiset: ilman
työtä oli yhä satojatuhansia ihmisiä ja paljon suurempi joukko kuin julkisuudessa liikkuvien lukujen mukaan.
”Viisastenkivioperaatiota” ehdotti Raision Seudun Työttömät ry:n Kari Hanka alkuaan Laitilassa aluekokouksessa. Hänen mielestään jotain oli tehtävä, jotta työttömien asiat saataisiin taas ylittämään mediakynnys;
massatyöttömyys oli edelleen ratkaisematon ongelma, mutta aihe ei enää ollut median näkökulmasta uusi ja
kiinnostava. TST ry:n Risto Heiskala kannatti ehdotusta. Ajatus kuitenkin muhi muutaman vuoden ennen
toteutta-mistaan.
Kivellä oli kaksikin symbolista merkitystä: toisaalta puhuttiin viisastenkivestä, joka oli vietävä
eduskuntaan, koska sieltä työttömyysasioissa puuttui viisaus. Toisaalta puhuttiin kivestä kengässä; kivenmurikan
avulla työttömät halusivat vaikuttaa samaan tapaan kuin kenkään joutunut kivi, joka vaivaa kävelijää niin kauan,
että se poistetaan. Tämän kiven piti muistuttaa siitä, että työttömät on unohdettu, kunnes työttömyys katoaisi.
Koska ne, joiden kenkään tuo kivi piti vertauskuvallisesti sijoittaa, olivat ”isokenkäisiä”, oli kivenkin oltava
kookas. Taivassalolainen murikka, jonka raisiolaiset valitsivat arvokkaaseen tehtävään, olikin niin raskas, että
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SÄÄTYTALOLLA 2001
Tarkoitus oli vaikuttaa budjettiin työttömien etujen mukaisesti. Yläkuvassa Ben Zyskowicz
saapuu paikalle.
Alakuvassa mm. Tuula Virtanen, Eila Valtonen ja Heikki Björklund.
Kuvat otti Sinikka Rautio.
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neljä miestä vaivoin sai sen auton lavalle.
Kiven matkalla oli kuusi pysähdyspaikkaa, joissa kussakin oli mielenosoitusluonteinen tapahtuma ja
pidettiin puheita. Raisiossa oli paikalla kaksi kansanedustajaa, Turussa viisi, Salossa vain yhden henkilökohtainen
avustaja. Lohjalla ja Vihdin Nummelassa oli paikalla niukasti väkeä, muissa pysähdyspaikoissa enemmän. Kivi
luovutettiin eduskuntatalon edessä tasanteella.
Lohkare on nykyään eduskunnan sisäpihalla sellaisessa paikassa, että se näkyy suoraan Mikko Immosen,
TST ry:n entisen puheenjohtajan ja nykyisen kansanedustajan, työhuoneeseen.

TALKOOTYÖTÄ TAITEIDEN YÖSSÄ 1994
Yläkuvassa Onni Koponen piirtää mallina istuvaa tyttöä. Kuvan otti Ritva Kivelä.
Alakuvassa TST:n letunpaistokoju ja pitkä jono sen edessä, talkoolaisena Tuulikki Laine.
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