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Vantaan työväenopiston työt-
tömien aurinkokeitinkurssilla 
valmistettiin 10 kpl auringon-
valoa hyödyntävää keitintä 
vietäväksi Namibiaan. Idea 
keittimestä tuli Tekniikka Elä-
mää Palvelemaan -järjestöltä, 
joka myös toimitti valmiit keit-
timet perille. Aurinkokeittimiä 
olivat tekemässä kaikki yhdis-
tyksen alkuperäiset jäsenet.
 
Heimo Korvenpää valmisti 
prototyypin ja kurssilaiset ke-
räsivät materiaalit firmoilta 
sekä kokosivat keittimet. Pro-
jekti sai paljon huomiota tie-
dotusvälineissä, mm. YLE teki 
puolen tunnin ohjelman siitä.

SISÄLTÖ

YHDISTYKSEN ALKUSOITTO     3
ENSIMMÄISET VUODET      3
YHDISTYKSEN JÄSENET JA AKTIIVIT    5
TIKSON TANSSIT        7
TAPAHTUMARIKAS VIRE-PROJEKTI    8
LEIPÄÄ, KURSSEJA JA VIRKISTYSTOIMINTAA  9
JOUTAVAT TYÖTTÖMÄN HENKIREIKÄNÄ   12
TYÖLLISYYSPROJEKTIT JA YHTEISTYÖTAHOT  13
YHDISTYKSEN TOINEN KYMMENVUOTISKAUSI  14
LAUHA        15
UUSI LEINIKKI       16
KIRJOITTAJAN KOMMENTTI     19
LÄHTEET        19

Kuva yllä: Aurinkokeitinkurssille osallistuivat kaikki yhdistyksen perustajajäsenet. 
Kuvassa mm. Lauri Räisänen, Heimo Korvenpää, Lea Heino, Ritva Alatalo, Jaakko 

Paakkari ja Helena  Honkala.

TEKSTI: SAANA MAUNU

KUVAT: YHDISTYKSEN ARKISTOT, PAITSI TAKAKANNEN KUVA: JUHA KERÄNEN

ULKOASUN SUUNNITTELU JA TAITTO: SAANA MAUNU

PAINATUS: VALOPAINO OY, VANTAA 2013

Kannen kuva: Kaikki 
laulaa-tapahtumassa 

Linnanmäellä  
yhdistyksen aktiiveja 

vuonna 2006. 



3

YHDISTYKSEN 
ALKUSOITTO

Vantaan Työttömät ry:n perustamisen aikoihin 
1990-1993 työelämä muuttui täysin. Työttömien 
määrä oli noussut 3,5%:sta 18,95 %:iin ja Suomessa 
oli työttömiä puoli miljoonaa. Vaikka suurtyöttö-
myyttä pidettiin väliaikaisena ilmiönä, vertais-
tuen ja avun tarve ajoi perustamaan työttömien 
yhdistyksiä ympäri maata. Työttömät halusivat 
myös nostaa äänensä kuuluviin julkisessa yh-
teiskunnallisessa keskustelussa. Kukaan Vantaan 
Työttömät ry:n perustajajäsenistä ei kuitenkaan 
olisi uskonut yhdistystä tarvittavan vielä kahden-
kymmenenkin vuoden päästä.

Vuonna 1992 alkoi Vantaan työväenopiston 
Tikkurilan aluetoimiston tiloissa keskustelukurs-
si työttömyydestä. Kurssin vetäjä Ritva Alatalo 
oli ideoinut kurssin vastaamaan kuntalaisten tar-
peisiin silloisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, 
mutta epäilijät eivät uskoneet kurssin menestyk-
seen. Ensimmäisellä kerralla läsnä oli vain yksi 
opiskelija.

Pian kurssi pääsi todenteolla vauhtiin, keskus-
telujen aiheet olivat ajankohtaisia ja jokaista 
työtöntä koskevia. Vierailijoina oli virkamiehiä, 
sekä kunnallispoliitikkoja kaikista puolueista. 
Paneelikeskusteluita käytiin vierailevien polii-
tikkojen kanssa aiheena esimerkiksi työllisyys-
ongelman ratkaiseminen. Keskustelukurssi piti 
työttömiä aktiivisina ja loi tulevaisuudenuskoa. 
Säännöllisesti osallistuvia opiskelijoita oli loppu-
jen lopuksi yli 70, ikähaarukka oli 25:stä vuodesta 
miltei eläkeikäisiin. 

Heimo Korvenpää oli yksi kurssille osallistu-
neista. Hän muistaa että suurtyöttömyys oli shok-
ki ja yllätys kaikille, silloin tapahtui iso muutos 
työelämässä ja työttömyys tuossa mittakaavas-
sa oli uusi asia. Hänellä itsellään oli takana 30 
vuoden työhistoria ja työttömäksi joutuminen 
suututti. Kurssilla heräsi mielenkiinto työttö-
mien yhdistystä kohtaan ja hänestä tulikin yksi 
perustajajäsenistä.

Ensimmäiset työttömien yhdistykset oli jo pe-
rustettu mm. Jyväskylään ja Turkuun. Osa kurs-
silaisista alkoi ideoida työttömille omaa yhdis-
tystä. Vantaan Työttömät ry:n perustava kokous 
pidettiin 9.3.1993 Vantaan työväenopiston tiloissa 
Unikkotiellä luokassa numero 5. Paikalla oli 21 
työtöntä, joukossa mm. yhdistyksen ensimmäi-
seksi puheenjohtajaksi valittu Seppo Leskinen, 
puheenjohtajana käytännössä koko vuoden toi-
minut varapuheenjohtaja Torsti Lahtinen, muut 
hallituksen jäsenet Soile Sillanmäki, Jaakko 
Paakkari, Heimo Korvenpää, Lea Heino, Hilkka 
Bärn, Raimo Paajanen ja Taina Virtanen sekä 
myöhemmin puheenjohtajanakin toiminut Jaana 
Piitulainen, Matti Tuominen, Maarit Toivanen, 
Salme Lamminmäki, Raija Jussi-Pekka, Kaarina 
Huttunen ja Raija Soudunsaari. Keskustelukurssin 
vetäjä Ritva Alatalosta tuli yhdistyksen pitkäaikai-
nen tilintarkastaja.

ENSIMMÄISET VUODET
Vastaperustetun yhdistyksen hallitus kokoontui 
kerran viikossa, aluksi työväenopistolla heti työt-
tömien keskustelukurssin jälkeen. Kokoukset 
olivat kaikille avoimia, kaikilla oli puheoike-
us. Ensimmäiset kuukaudet yhdistys järjesti 

Kuva: Mielenilmaus eduskuntatalolla 24.10. 1996.
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työttömien kursseja Kukonnotkossa, Vantaan kau-
pungin omistamassa leirikeskuksessa Heinolassa. 
Sääntöihin kirjattiin että yhdistys toimii työttö-
myyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttö-
mien toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen 
ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Kevään 
mittaan etsittiin yhdistykselle myös omaa tilaa, 
paikkaa johon työttömät voisivat tulla hakemaan 
neuvoja ja tukea toisiltaan.

Vantaan kaupunki vuokrasi 124 neliön tilat 
Simonkylästä, Leinikkitie 22 D:stä. Tilat omisti 
Vantaan Simonkylän sosialidemokraattinen Kilta 
ry. Kaupunki luovutti tilat yhdistyksen käyttöön 
maksutta. Vuokrasopimus allekirjoitettiin touko-
kuussa ja avajaisia vietettiin 8.6.1993. Kutsuttuina 
vieraina oli päättäjiä ja toimitilan saannissa avusta-
neita henkilöitä, mm. peruspalvelujohtaja Jaakko 
Vastamäki, Matti Toikka Vantaan työvoimatoimis-
tosta, Tikkurilan seurakunta, Simonkylän Kilta, 
Ritva Alatalo Tikkurilan työväenopistolta, Hans 
Markelin Vantaan kaupungin isännöitsijäosastol-
ta, Juha Kähärä Tikkurilan työväenyhdistyksestä 
ja Vantaan Sanomat.

Alkuun paikkaa pyöritettiin vapaaehtoisvoimin; 
työttöminä olleet aktiivit tekivät vuoroissa töitä, 
yhden päivän kerrallaan ja vihkoon merkattiin, 
mihin vuoroon kukakin tuli. Usein oli kokouksia-
kin useamman ihmisen kesken, perustajajäsen ja 
pitkäaikainen aktiivi Salme Lamminmäki muis-
telee. Tiloihin saatiin kalusteita, lehtiä ja muuta 
lahjoitustavaraa muun muassa kaupungilta ja 
seurakunnalta.

Leinikin tiloja pidettiin päivystysvuoroissa auki 
maanantaista perjantaihin 10-16, tarjolla oli kahvia 
sekä lehtiä ja kirjoja luettavaksi. Viikoittain järjes-
tettiin talous- ja velkaneuvontaa, jota kuluttajayh-
distykset antoivat. Kerran viikkoon kokoontuivat 

myös tiedotusryhmä, maalausryhmä ja ilmaisu-
taidonryhmä ja järjestettiin seurakuntayhtymän 
tarjoama leipäpäivä. Ensimmäiset yhteiset retket 
suuntautuivat seurakunnan kursseille Holmaan ja 
Tontunniemeen sekä Fazerilaan.

Tilojen ylläpito oli työlästä ja aikaa vievää, 
joten tarvetta oli palkatulle vahtimestarille. 
Työvoimatoimistosta anottiin raha palkkaa varten 
ja saatiin palkattua Salme Lamminmäki puoleksi 
vuodeksi. Leinikin tilat olivat kuitenkin yhdistyk-
sen tarpeisiin nähden liian pienet ja puutteelliset 
eikä keittiötä ollut, joten lisätilaa etsittiin jatkuvas-
ti. Isompien tilojen saamiseksi tehtiin valtuusto-
aloitteita ja vedottiin kaupunginjohtajaan, käytiin 
kaupungin isännöitsijäosastolla henkilökohtaises-
ti ja pidettiin lehdissä asiaa esillä. 

Jäsenmaksu oli 10 mk ja liittymismaksu 5 mk, 
josta liittymismaksun osuus meni Työttömien 
Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön TVY:n 
jäsenmaksuun. TVY:n jäseneksi yhdistys liittyi 
vuoden 1994 alussa. Ensimmäisenä vuonna mak-
saneita jäseniä oli 76. Vantaan kaupunki tuki yh-
distystä maksaen vuokran ja sähkön, muusta yh-
distys huolehti itse. Jäsenmaksuista saadut tulot 
eivät riittäneet toiminnan kehittämiseen, joten uu-
sia keinoja yhdistyksen toiminnan rahoittamiseksi 
ideoitiin ahkerasti.

Työllistämistuella yhdistyksen varainhankinta-
päälliköksi palkattu Leo Sjöberg kiersi ”kerjuul-
la”, pyytäen rahaa ja tavaraa toiminnan pyöritystä 
varten. Avustuksia saatiin mm. yrityksiltä ja kon-
kurssipesistä, joita siihen aikaan riitti. Avustusta 
antaneiden yritysten nimet olivat sitten esillä toi-
mitilan seinällä. Avustusanomuksia tehtiin lisäksi 
RAY:een, Työministeriöltä saatiin avustus ”työttö-
mien omaehtoiseen toimintaan” ja jopa presiden-
tiltä saatiin rahaa, kun Ahtisaari maksoi 1.3.1994 

Kuva vasemmalla: 
Ilmaisutaidon ryhmä 

harjoittelee Leinikissä
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alkaen palkkionkorotuksensa työttömille avustuk-
sina. Työttömien hätä oli tiedossa ja esimerkiksi 
Punainen Risti lahjoitti joulupaketteja työttömille 
yhdistyksen kautta jaettavaksi.

Kirpputoria alettiin pitää ja siihen saatiin pal-
kattua hoitaja työllistämistuella. Kun puhelinliit-
tymään ei aluksi ollut varaa, ei edes vuokrapu-
helimeen, tiloihin hankittiin kolikkopuhelin. Se 
ei kuitenkaan menestynyt ja siitä luovuttiinkin 
pian. Yhdistys perusti talkooringin joka teki pos-
titustalkoita, somistamis-, mainostenjako ynnä 
muuta keikkaa. Rekolanojalle tehtiin roskaretki ja 
Ankkarockissa siivottiin useana vuonna. Leinikissä 
oli kalusteiden kunnostusta, joka sittemmin siirtyi 
Korson koululle. Saadut tulot käytettiin yhdistyk-
sen toimintaan.

Alkuaikoina poliittinen ja yhteiskunnallinen vai-
kuttaminen ja työttömien asian esillä pitäminen 
oli tärkeä osa Vantaan Työttömät ry:n toimintaa. 
TVY:n ja muiden työttömien yhdistysten kanssa 
tehtiin paljon yhteistyötä, mielenosoituksia oli 
lähes joka viikko ja soppatykit jakoivat ruokaa 
tarvitseville. Murrostorstain mielenosoitukseen 
4.11.1993 eduskuntatalolla osallistui Vantaan 
Työttömistä parikymmentä henkeä, mm. Torsti 
Lahtinen, Soile Sillanmäki, Maire Kuussalo, Yrjö 
Kilpiniemi, Heikki Tanskanen, Jaakko Paakkari 
ja Hilkka Bärn. Vantaan Työttömien porukka toi-
mi tapahtumassa järjestysmiehinä, keittoa jaka-
massa, makkaranmyynnissä ja muissa hommissa. 
Järjestysmiehenä ollut Soile muisti mielenosoituk-
sen sujuneen rauhallisesti.

Tiedotusvälineet tekivät tuohon aikaan ha-
lukkaasti juttuja työttömistä, asia oli ”tapetilla”. 
Paikallislehtien ja Helsingin Sanomien edusta-
jat kävivät Vantaan Työttömien tiloissa, tv ja ra-
dio haastattelivat ja tehtiin myös ohjelmasarjoja, 

joissa oli mukana Vantaan Työttömien jäseniä. 
Ajankohtaisessa Kakkosessa on yhdistyksen aktii-
veja esiintynyt useamman kerran. Myös työttömi-
en ilmaisutaidonryhmä Joutavat on näkynyt julki-
suudessa ja ollut monta kertaa paikallisestikin se 
ensimmäinen kosketus yhdistykseen.

Ensimmäisten vuosien tärkein tavoite olikin teh-
dä yhdistystä tunnetuksi työttömille. Toimintaa 
tehtiin tunnetuksi radio- ja lehtijuttujen kautta, 
esittelemällä yhdistyksen toimintaa tapahtumissa 
ja tarjoamalla hernekeittoa työttömille sekä avoi-
mien ovien päivillä. Vantaan Työttömät ry:n joulu-
juhlista tehtiin vuonna 1993 televisioon ohjelma. 
Yhdistys teki myös omaa julkaisua, Joutava-lehteä, 
vuosina 1995-2000. Sitä jaettiin työvoimatoimis-
ton edessä ja tapahtumissa ja vietiin luettavaksi 
kirjastoihin ja muihin paikkoihin, missä ihmiset 
liikkuivat.

YHDISTYKSEN JÄSENET JA 
AKTIIVIT
Heimo Korvenpää oli toiminnassa mukana jäsene-
nä. Hän kävi Leinikin tiloissa kahvilla ja juttele-
massa tutussa miesporukassa, vakioporukkaa oli 
siinä kymmenkunta. Teknisten liiton kokouksissa 
Vantaan Calypsossa hän tutustui Torsti Lahtiseen 
ja houkutteli hänet mukaan toimintaan ja puheen-
johtajaksi. Ilmaisutaidonryhmä Joutavien toimin-
taan Heimo osallistui lavastemiehenä. 

Heimo oli yhdistyksessä mukana viitisen vuot-
ta, sitten työelämä toi taas uudet kuviot ja toiset 
harrastukset. Heimon tavoin moni työtön sai yh-
distyksestä sisältöä työttömyysaikaansa, mutta yh-
distystoiminta oli heille vain välivaihe ennen pa-
luuta työelämään. Moni jäsen on myös palannut 

Kuva oikealla: Yhdistyksen 
porukkaa Leinikkitie 22 D:n 
etuovella ilmeisesti toisena 
vappuna. Oviaukossa Pertti 
Heikkonen.
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toimintaan uuden työttömyysjakson tullen. Osa 
aktiiveista on pysynyt mukana yhdistyksen toi-
minnassa läpi vuosien, vaikka työttömyystuki on-
kin vaihtunut jossain vaiheessa eläkkeeksi.

Jaana Piitulainen oli 90-luvun alussa muuttanut 
työn perässä Vantaalle. Hän jäi työttömäksi, kun 
määräaikainen emännöitsijän pesti loppui. Hän 
kaipasi toimintaa ja sisältöä päivään ja lähti mu-
kaan työttömien yhdistyksen toimintaan. Hän oli 
hallituksen jäsen 1994 ja sitten 1995 alkaen yhdis-
tyksen puheenjohtaja. Hän myös lauloi ja näytteli 
Joutavissa. 

Piitulaisen jälkeen puheenjohtajaksi valittiin 
Pertti Heikkonen. Hän oli puheenjohtajana kaik-
kiaan viitenä vuonna. Hän oli jäänyt työttömäksi 
1994 kirjapainoalalta ja kiinnostui heti yhdistyk-
sen toiminnasta. Pertistä tuli aktiivijäsen, joka oli 
monessa mukana. Hän mm. otti aloitteen käsiin-
sä ja alkoi toimittaa yhdistykselle Joutava-lehteä. 
Hän myös toimitti vuosien ajan radio-ohjelmia 
työttömyydestä. Omalta osaltaan hän paransi yh-
distyksen tiedotus- ja mainostoimintaa ja se näkyi 
lisääntyneenä jäsen- ja kävijämääränä.

Kun vaatetustehtaan leikkaajana työsken-
nellyt Tuula Saastamoinen joutui työttö-
mäksi 1994, Vantaan Työttömien toiminnas-
sa mukana ollut naapuri houkutteli Tuulan 

mukaan ilmaisutaidonryhmä Joutaviin laula-
maan. Vuosikokouksessa hänet valittiin yhdistyk-
sen hallitukseen. Tuulasta tuli yhdistyksen pit-
käaikainen aktiivi, jonka ominta aluetta on ollut 
toiminnan pyörittäminen. Hän veti yhdistyksessä 
korjausompelukursseja työttömille ja oli toimin-
nanohjaajana useita vuosia. Yhdistyksen puheen-
johtajana hän on toiminut vuosina 2001, 2012 ja 
2013.

Tuula oli yhdistyksessä palkattuna toiminnan-
ohjaajana kaikkiaan 11 vuotta. Hänet palkattiin 
yhdistyksen ensimmäiseksi toiminnanohjaajaksi 
1.4.1998 alkaen RAY:n rahoituksella puoleksitois-
ta vuodeksi. Kun RAY:n rahoitus päättyi, eikä jat-
koa saatu, Tuula jatkoi käytännössä samaa työtä 
vapaaehtoisena. Seuraavan kerran toiminnanoh-
jaaja voitiin palkata yhdistykseen Uudenmaan 
TE-keskuksen myöntämällä omatoimisuusavus-
tuksella 2002 alkaen, ja Työtä ja Tukea-hankkeen 
rahoituksella vuosiksi 2008-2012.

Perustamisaikaan ja myöhemminkin jäsenistö 
on ollut pääasiassa keski-ikäistä tai iäkkäämpää, 
heille työnsaanti on ollut vaikeinta. Työttömien 
ja  työväestön vanheneminen liittyy koko väes-
tön ikääntymiseen. Samaan aikaan työelämäs-
sä arvostettiin koulutusta ja nuoruutta ja väkeä 
pyrittiin vähentämään nimenomaan eläkeikää 
lähenevistä. 

Kuva vasemmalla: 
Sopanjakoa Työttömien 

päivänä 19.5.1993 
Tikkuraitilla, piipun 

takana on Soile 
Sillanmäki ja punaisessa 

paidassa Salme 
Lamminmäki. Kattila 

saatiin lainaksi SAK:lta ja 
Elanto tarjosi ainekset.



7
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järjestää päivätansseja. Elävä orkesteri soitti kah-
vipalkalla ja yhdistyksen aktiivit leipoivat itse 
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Kuva: Tikson 
päivätansseissa 
soittamassa Juho 
Lehtinen haitaria, 
Heikki Oksa bassoa, 
Reino Raijos rumpuja 
ja solistina Veikko 
Tomperi.
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Kuva: Päivätanssien 
buffettia pitämässä Salme 
Lamminmäki (vas.) ja Kaija 
Limberg.
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TAPAHTUMARIKAS VIRE-
PROJEKTI
Vantaan Työttömät ry. aloitti vuonna 1995 yh-
dessä Vantaan kaupungin kriisipalvelun kanssa 
Vire-projektin. Projektin tarkoitus oli auttaa eten-
kin pitkäaikaistyöttömiä pitämään huolta tervey-
destään ja toimintakyvystään. Vire-projekti syn-
tyi työttömien omien toivomusten pohjalta ja oli 
ensimmäisiä tämäntyyppisiä kokeiluja Suomessa. 
Projektissa oli kolme työntekijää ja sen tarkoituk-
sena oli koota työttömien palvelut yhteen kokonai-
suuteen. Työntekijät olivat psykologi ja lakimies 
Virpi Hyyryläinen ja sosiaaliohjaaja Arja Korte 
Vantaan kriisipalvelusta. Heidän lisäkseen projek-
tissa työskenteli myöhemmin terveydenhoitaja.

Vantaan Työttömät ry, Vire-projekti ja YLE to-
teuttivat yhteistyössä työttömien radio-ohjelma-
sarjan. ”Työtön radioaktiivi” tuli ulos YLE:n Radio 
Suomessa 1996 alkuvuoden ajan, yksi suora tun-
ti ohjelmaa joka kuukausi ja lisäksi 10 minuutin 
makasiiniohjelma joka toinen viikko. Kahdeksan 
neljän hengen toimitusryhmää saivat ensin kou-
lutusta ohjelmatuotantoon YLE:ltä. Sitten ryh-
mät hoitivat ohjelmien haastattelut, nauhoitukset 
ja suunnittelun itse, YLE:ltä lainatuin välinein. 
Lähetys hoidettiin sitten YLE:n studiolla.

Vantaan Työttömillä oli jo aiemmin ollut ra-
diotoimintaa, huhtikuussa 1993 oli saatu YLE:ltä 
käyttöön omaa ohjelmaa varten laitteet ja 
kasetit. Toivomuksena oli että työttömät tekisi-
vät enemmän omia ohjelmia kansalaisradioon. 
Myöhemmin puheenjohtaja Pertti Heikkonen teki 
Helsingin Lähiradioon ”Työttömän ääni” ohjel-
maa, joka lähetettiin keskiviikkoiltaisin aina vuo-
teen 2000 saakka.

Selviytymismessut 27.4.1996 oli ensimmäinen 
suuri tapahtuma, jossa Vire-projekti oli järjestäjä-
nä. Vantaan Työttömistä mukana olivat mm. Kirsi 
Pasanen lasten kanssa toimien ja Jaana Piitulainen 
pellenä sekä Pertti Heikkonen ja Joutavat. Jaana 
muistaa että ilmapiiri oli tapahtumassa välitön ja 
kaikki olivat hyvällä tuulella. Vire-projektin ter-
veydenhoitajana toimi vuoden 1996 alussa Kirsi 
Kanerva-Poranen. Kesäkuussa 1996 terveydenhoi-
tajana aloitti Tuija Mattila. Hän kävi kerran kuus-
sa Leinikin toimitilassa mittaamassa työttömien 
verenpaineita ja kolesterolia ja keskustelemassa 
terveydenhoitoon liittyvistä asioista. Kirsi Pasanen 
muistaa koko Vire-projekti ajan olleen tapahtu-
marikasta, oli mm. kaunistuspäivä Aleksis Kiven 
kadulla ja TV-esiintyminen Vanhassa Satamassa.
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LEIPÄÄ, KURSSEJA JA 
VIRKISTYSTOIMINTAA
Vantaan Työttömien yhtenä toiminta-ajatuksena 
on ollut toimia työttömien elämänlaadun paran-
tamiseksi tarjoamalla heille harrastus- ja virkis-
tysmahdollisuuksia ja sen myötä vertaistukeakin. 
Alusta asti on yhdistyksen tiloissa ollut mahdollis-
ta kahvitella, keskustella tai vain olla. Myös erilai-
sia retkiä on tehty alusta asti, osallistujille ne ovat 
olleet edullisia yhdistyksen osallistuessa kustan-
nuksiin. Tekstinkäsittelykoneita ja kopiointipalve-
lua on ollut aina työnhaun helpottamiseksi.

Kirsi Pasanen jäi mainosalalta työttömäksi 
38-vuotiaana. Uusia töitä hakiessa hän sai tuntea 
olevansa liian vanha työelämään, pitkää työhistori-
aa ei arvostettu. Vantaan Työttömissä Kirsi oli töis-
sä kolmeen otteeseen. Hän toimi vahtimestarina, 

keitti kahvit, välillä laittoi ruokaakin lahjoitusai-
neksista. Hän osallistui myös talkootöihin ruoka-
palkalla, Talkooringin jäsenenä. ”Talkoot toivat 
rahaa yhdistykselle”, Kirsi muistelee. ”Jokaisen piti 
allekirjoittaa työvoimatoimistoa varten paperi, jos-
sa vakuutettiin ettei tee ansaintatyötä.”

Vantaan seurakuntayhtymän järjestämänä lei-
päpäivänä yhdistyksen tiloissa oli leipiä tekemäs-
sä kolme talkoolaista, joista yksi oli seurakunnan 
työntekijä Kaarina Voivalin. Leipäpäivänä työ-
tön sai työvoimatoimiston sinistä korttia vastaan 
ilmaiseksi kupin kahvia ja pari voileipää. Kirsi 
muistaa, että voileipiä tehtiin huippupäivinä jopa 
800 pakettia ja kaikki menivät. EU-ruoka-apua on 
yhdistyksessä jaettu vuoden 1996 alusta asti. EU-
kassit pakattiin myös talkoilla, vaikka tilat vanhas-
sa Leinikissä olivat pienet. Lisäksi lahjoitettua lei-
pää ja elintarvikkeita jaettiin viikottain työttömille 
ja muille tarvitseville. Saaduista aineksista tehtiin 

Kuva vasemmalla: 
Selviytymismessut 
valopihassa, vasemman-
puoleinen nainen on Hilkka 
Bärn, oikealla  puheenjohtaja 
Jaana Piitulainen 
pellenpuvussa.   
Kuva oikealla: Joutavat 
esiintyy.

Kuva oikealla: 
Terveydenhoitaja 
Tuija Mattila ja Tauno 
Holmström.
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ruokaakin, jopa yli kahdellekymmenelle hengelle 
kerralla, mutta ei myyntiin.

Kiinnostuksen mukaan ja jos sopiva vetäjä on löy-
tynyt, yhdistys on järjestänyt monenlaisia harras-
tekursseja, niin käsitöihin, liikuntaan, kulttuuriin 
kuin tietotekniikkaankin liittyen. Hiekkaharjun 
kuntosali oli työttömille vuosia ilmainen ja siellä 
oli kaupungin palkkaama ohjaaja. Puistokulmassa 
järjestettiin ilmaisia tanssikursseja, joita vetivät 
vapaaehtoiset tanssinopettajat, Korsossa taas kuk-
kakauppiaspariskunta veti kuivakukkakursseja. 
Ilmaisutaidon-, maalaus-, askartelu- ja korjausom-
pelukurssit pyörivät vuosikausia.

Ilmaiset kokkikurssit olivat aluksi suosittuja, 
kuten viinintekokurssitkin. Lasten tukanleikkuu-
kurssi järjestettiin Tikson tiloissa ja sinne tuli odo-
tetun parinkymmenen osanottajan sijaan 120 opis-
keluhalukasta ja lapset päälle. Soile Sillanmäki 
muistelee, että hän jumppasi ja leikitti lapsia tuo-
marinpilliin puhallellen vanhempien opiskellessa 
ja kurssi saatiin vedettyä kunnialla läpi. Soile on 
yhdistyksen perustajajäseniä jo keskustelukurssil-
ta lähtien. Hän oli aikaisemmin toiminut radiotoi-
mittajana ja luottamusmiehenä ja ollut mukana 
ay-toiminnassa. Soile on aktiivinen järjestöihmi-
nen ja hän oli mukana auttamassa alkuun monia 
muitakin työttömien yhdistyksiä Uudellamaalla. 

Retkien tärkeydestä entinen puheenjohtaja Jaana 
Piitulainen sanoo, että kun ihmisillä oli monesti 
vaikea tilanne, niin yhdistyksen retkillä yhden päi-
vän ajan ainakin saattoi unohtaa murheet ja voi 
iloita ja nauttia elämästä. Niillä retkillä tuli myös 
nähtyä paikkoja, joihin muuten ei olisi mennyt. 
Jaanan mielestä aika yhdistyksessä oli mielenkiin-
toista, toiminnan mahdollisuuksia vielä kartoitet-
tiin ja kaikki oli opettelua. Ihmiset olivat ihania, 
tuttavuudet ovat säilyneet tähän päivään, vaikka 
yhdistys jäi taakse jo vuonna 1997.

Yhdistyksen perinteiset retket Vantaan 
Etelälahteen vaihtuivat vuonna 1998 Mölandetin 
retkiksi. Vantaan kaupungilta varattiin Sipoossa 
Mölandet-saaressa olevaa kiinteistöä yhdistyksen 
käyttöön kesäisin. Suosittuja päiväretkiä tehtiin 
sinne pari-kolmekin kertaa vuodessa. Myöhemmin 
mukaan kuvioihin tulleet Umpimähkän päiväret-
ket tehtiin bussilla, ideana oli että reissun kulkua 
ja kohdetta ei kerrottu etukäteen, vaan matka-
kohteet paljastuivat vasta retken mittaan. Erään 
kerran, kun Haikon kartanon kylttejä alkoi näkyä 
tien varressa, eräs matkalainen arveli ääneen, että 
sinne mennään sitten seuraavaksi. Tuula, joka 
reissun oli järjestänyt, halusi pitkittää jännitystä 
ja niin bussi ajoikin kartanon porttien ohi. Hetken 
päästä vasta käännyttiin takaisin ja bussi kurvasi 
kartanolle ilahtuneiden taputusten saattamana.

Kuva: Umpimähkän bussiretki vuonna 2009.
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Oikealla: 
Mölandetin 
retkipaikka 
Sipoossa.
Kuvat alla: 
Yhdistyksen 
julkaisuja; 
Joutava-lehti ja 
Vire-lehti. 
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Kuva: Umpimähkän bussiretki vuonna 2009.
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JOUTAVAT TYÖTTÖMÄN 
HENKIREIKÄNÄ

Vantaan Työttömät ry:n ilmaisutaidonryhmä 
Joutavat sai alkunsa työttömäksi jääneen Vantaan 
Näyttämön ohjaajan Erkki Mäensivun aloittees-
ta vuonna 1994. Hän tuli toimitilaan kysymään, 
olisiko siellä ohjelmatoiminnasta kiinnostuneita 
työttömiä. Kaikki olivat aluksi täysin kokematto-
mia, totuttelu esiintymiseen alettiin ihan alusta. 
Joutavat aloitti lauluryhmänä, myöhemmin teh-
tiin myös näytelmiä, vaikka alkuun oman nimen-
kin sanominen meinasi jännittää ilmaisutaidon 
kurssilaisia ylivoimaisesti.

Lauri Halme, silloinen Kinnunen, saneerat-
tiin 90-luvun alussa, sen jälkeen hän oli vuoroin 
pätkätöissä ja työttömänä. Vantaan Työttömiin 
Lauri oli tutustunut jo aiemmin nähtyään 
Työväenyhdistyksen tiloissa Joutavien ensim-
mäisen pitkän näytelmän ”Lännen ruusut”. 
Työttömyysaikoina Lauri kävi yhdistyksessä käyt-
tämässä tietokonetta, osallistui yhdistyksen tapah-
tumiin ja tutustui ihmisiin. Kun häntä pyydettiin 
mukaan Joutavien näytelmään, ensireaktio oli 
että ”en varmasti mene kenenkään näytelmää 
pilaamaan”.

Lauri sanoo, että ohjaaja Erkki Mäensivulla 

oli suuri merkitys alussa, myöhemmin toinen 
Joutavien ohjaaja Ani Hassinen kaivoi esiin näyt-
telijöistä uskomattomia kykyjä, joita ei tiennyt 
itsellä olevankaan. Laurille näytteleminen antoi 
voimaa, Joutavat oli henkireikä, joka pelasti mie-
hen hengissä työttömyysajasta. Joutavien mukana 
pääsi myös esiintymismatkoille paikkoihin, jonne 
muuten ei olisi päässyt. 

Vähitellen näytteleminen vei Laurin mennes-
sään. Joutavien kesätauolla hän kyseli hommia 
Vantaan Näyttämöltä ja ensimmäinen kesä meni 
siellä parkkipaikan vahtimestarina. Vuonna 2000 
Lauri aloitti Vantaan Näyttämöllä ensimmäisessä 
roolissaan. Myös tuleva vaimo löytyi sieltä. Lauri 
jatkoi molemmissa näytelmäryhmissä yhtä aikaa, 
mutta se väsytti miehen. Joutavat loppui Laurin 
osalta 2006 ”Opriin”. Näyttelemistä hän harrastaa 
vieläkin.

Tv-keikat tulivat mukaan yhdistyksen kuvioihin 
90-luvun loppupuolella. Kirsi Pasanen lähetteli 
postikortteja joka paikkaan ja tiedotti yhdistyksen 
olemassaolosta ja että oltaisiin valmiita osallistu-
maan. Ensiksi Joutavat, sitten myös vapaaehtoisia 
halukkaita toimi mainoksien, elokuvien ja sarjo-
jen avustajina ja studioyleisönä. Keikkakorvaukset 
käytettiin yhdistyksen toiminnan hyväksi. 
Useammalla tv-keikalla käyneitä alettiin myö-
hemmin muistaa vuoden lopulla Puistokulmassa 
tarjotulla joululounaalla.

Kuva vasemmalla: 
Joutavien esitys ”Limberin 

Hilman läksiäiset” Tikso-
kellarissa.                    

Kuva alla: Lauri 
Kinnunen, nyk. Halme, 
poliisin puvussa Raidin 

kuvauksissa.          
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TYÖLLISYYSPROJEKTIT JA 
YHTEISTYÖTAHOT
Vire-projekti loppui 1997 ja seuraavana vuon-
na alkoi RAY:n rahoituksella Yhteistyöllä Elämä 
Hallintaan-projekti. YEH-projekti oli valtakunnal-
linen ja sen päävastuunkantajana toimi TVY ry. 
YEH pyrki tukemaan ikääntyneitä pitkäaikaistyöt-
tömiä ja syrjäytyneitä ja antamaan heille mahdol-
lisuuden tuntea itsensä täysiarvoiseksi ihmiseksi. 
Projektissa muodostettiin eri aiheista teemaryh-
miä, jotka houkuttelivat mukaan myös muita kuin 
yhdistyksessä jo toimivia työttömiä. Samana vuon-
na alkoi myös KKI-liikuntaprojekti, joka näkyi yh-
distyksen toiminnassa liikuntaryhmien muodossa.

Vantaan kaupungin tuki yhdistyksen toiminnalle 
on ollut tärkeä. Lisäksi merkittäviä yhteistyötahoja 
ovat olleet TVY, Tikkurilan työvoimatoimisto, muut 
Vantaan ja Uudenmaan työttömien yhdistykset, 

Vantaan Järjestörinki (ent. Työrinki) ja RAY. Eri 
projektien kautta on tehty yhteistyötä myös esi-
merkiksi Vantaan työllisyyspolun, Tikkurilan seu-
rakunnan, Elämäntapaliiton, A-killan, Vantaan 
TSL:n, Tikkurilan Työväenyhdistyksen, SPR:n, ja 
Irti Huumeista ry:n kanssa.

TVY:n jäsenjärjestönä Vantaan Työttömät 
ry. on osallistunut sen vuosikokouksiin, sekä 
Uudenmaan aluekokouksiin. TVY:n rooli yhdis-
tykseen nähden on ollut neuvoa antava, on oltu 
hankeyhteistyössä ja eduskunnan lähetystöissä 
mukana muistuttamassa päättäjiä työttömistä. 
TVY on nyttemmin toiminut lausunnonantajana 
lakiasioissa. Työttömien edustajan saaminen neu-
vottelupöytiin ei ollut mitenkään itsestään selvää. 
Tuula Saastamoinen on ollut TVY:n Uudenmaan 
aluevastaava ja sitä kautta sen hallituksessa muka-
na. Tuula on saanut mahdollisuuden tuoda työttö-
mille tärkeitä asioita esiin, vaikka lisätyötä se on 
teettänytkin. 

Kuva yllä: Tuula Saastamoinen 
puhuu YEH-ryhmälle.  
Kuva ylhäällä oikealla: TVY:n 
vuosikokouksessa. 

Kuva oikealla:  Yhdistysten 
välinen lentopalloturnaus. 
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YHDISTYKSEN TOINEN 
KYMMENVUOTISKAUSI
Vantaan Työttömät ry. palkkasi TE-keskuksen 
rahoituksella työttömien asiamieheksi Pirjo 
Palinin  vuosiksi 2002-2005. Toimenkuvaan kuu-
lui työttömien avustaminen erilaisissa laki- ja so-
siaalipoliittisissa asioissa, toimiminen työttömien 
edustajana suhteessa viranomaisiin ja työttömien 
yhteiskunnallisen tilanteen, lakien ja etuuksien 
seuraaminen, sekä muutoksista tiedottaminen 
asiakkaille. Asiamiehen työpiste sijaitsi tilanpuut-
teen vuoksi erillään yhdistyksen tiloista, osoittees-
sa Viertolantie 4 A. Asiamiestoiminnan päätyttyä 
Vantaalla Palin jatkoi toimintaa vapaaehtoispoh-
jalta aina loppuvuoteen 2008 asti.

Maria Pärssinen, josta tuli yhdistyksen pitkäai-
kainen työntekijä, irtisanottiin 90-luvun lopussa 
ja usean vuoden työttömyysajan jälkeen työvoi-
matoimisto osoitti hänet palkkatukipaikkaan 
Vantaan Työttömät ry:een. Maria aloitti vuonna 
2003 emäntä-vahtimestarina vanhan Leinikin puo-
lella. Työtehtävät olivat vaihtelevia, kahvion hoi-
toa, siivousta ja asiakkaiden kanssa seurustelua. 
Leinikissä kävi asiakkaita, vakioporukkaa, joka 
tuli juttelemaan. Satunnaisesti hän teki lounas-
ruuan, vaikkei varsinaista ruokalatoimintaa silloin 
vielä ollut.

Maria oli mukana järjestämässä monenlaista 
toimintaa. Hän veti sauvakävelylenkkejä ja kimp-
pauintia uimahallilla. Päivätansseissa Maria oli 

useimmiten keittiöllä sekä veti arpajaiset. Retkiä 
oli Mölandetiin 2-3 kertaa vuodessa, Kuusijärvellä 
käytiin makkaraa paistamassa. Retket olivat 
Marian mielestä kivoja, puheliaana ihmisenä hän 
tuli kaikkien kanssa juttuun. 

Vuosina 2003-2004 oli suuri IT-lama, jolloin 
Markku Martinmäkikin jäi työttömäksi. Hän 
oli ollut 22 vuotta firmassa, myynyt tietokonei-
ta Neuvostoliittoon ja Itä-Eurooppaan, ja hän sai 
sovittua hyvän lähtörahan yt-neuvotteluissa, itse 
hän kutsuu sitä ”hopeiseksi kädenpuristukseksi”. 
Markku sanoo, että osa reagoi vihastumalla työt-
tömäksi joutumiseen, hän itse masentui. Hänellä 
kesti yli vuoden päästä yli tapahtuneesta. Hän oli 
ollut kolmisenkymmentä vuotta mukana kovassa 
bisneksessä, nyt tuli tilaisuus nähdä tämä toinen-
kin puoli. 

Työttömäksi jäätyään hän ajatteli käydä kat-
somassa millaista Vantaan Työttömissä on. 
Seuraavassa vuosikokouksessa hänet sitten yllättä-
en valittiin puheenjohtajaksi. Omasta mielestään 
Markku ei tuntenut vielä tarpeeksi yhdistyksen 
toimintaa, mutta hänet ylipuhuttiin. Markku toimi 
kaikkiaan seitsemän vuotta yhdistyksen puheen-
johtajana ja on pitänyt osaltaan esillä työttömien 
asiaa. TV- ja radiohaastatteluihin hän on osallistu-
nut, kun on pyydetty. Haastatteluissa Markku on 
esiintynyt omana itsenään, kertonut omasta tilan-
teestaan. Hän näkee, että työttömyys on tosiasia, 
siitä voi kertoa julkisesti, jos sillä jotain voi auttaa. 
Yhdistyksen toimintaan mukaan lähteminen on 
silti monelle vaikeaa, vieläkin pelätään työttömyy-
den leimaavan. 

Kuva: Yhdistyksen 
10-vuotisjuhlissa  oikealta: 

Ritva Alatalo,Torsti 
Lahtinen, Soile Sillanmäki, 

Hilkka Bärn, Salme 
Lamminmäki ja Tuula 

Saastamoinen.
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LAUHA

Pitkäaikainen toive lisätiloista toteutui kun yhdis-
tys sai 2000 Vantaan kaupungilta Lauhatie 10 C:stä 
kolme huonetta ja keittiön. Jo syyskuussa kaupun-
gilta saatiin tieto tilojen siirtymisestä yhdistyksel-
le, ja kerrostalon alakerrassa sijaitseva huoneisto 
kunnostettiin talkoilla, maalattiin ja kalustettiin 
lahjoitustavaroilla. Avajaiset pidettiin 18.1.2001. 
Vieraina oli sen aikaisia päättäjiä ja yhteistyö-
kumppaneita: kaupunginjohtaja Erkki Rantala, 
peruspalvelujohtaja Jaakko Vastamäki, aluejohta-
ja Ville Liimatainen, Tikkurilan srk, sekä yhdistyk-
sen väkeä. Jussi Lehtinen soitti hanurimusiikkia. 

Tiloihin tehtiin tietotekniikkaluokka, johon pal-
kattiin yhdistelmätuella ATK-tukihenkilö, inter-
netin käyttö maksoi tuolloin jäseniltä 5 mk/tun-
ti, muilta 10 mk. Jäsenten tietokoneita korjattiin 

myös ja järjestettiin alkeiskursseja nimellä ”Miten 
aukaisen tietokoneen”. ATK-tukihenkilön li-
säksi tiloissa työskenteli emäntä-vahtimestari. 
Lauhatiellä oli pieni keittiö ja kävijämäärän lisää-
miseksi kokeiltiin aamupuuron tarjoamista ja lei-
päpäivän siirtämistä Lauhaan. Kokeilu ei tuonut 
tulosta, puuroaamut jäivät pikkuhiljaa pois ja lei-
päpäiväkin siirtyi takaisin Leinikkiin vuoden 2004 
alusta. 

Tiloissa järjestettiin kuitenkin harrasteryhmiä, 
kuten suosiota saavuttanut tiffanylasikurssi, joka 
alkoi vuoden 2007 alussa. Lisäksi oli mm. jouluas-
kartelua Helena Pollarin vetämänä. Lauhassa toi-
mi kirjakirppis ja kahviakin oli tarjolla. Tilat olivat 
ihanteelliset hallituksen kokouksille ja pienryh-
mien kokoontumiseen. Yhdistyksen tiloille muo-
dostuivatkin omat toimintaprofiilinsa, jotka täy-
densivät toisiaan.

Kuvat:   
Lauhatien avajaiset.
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UUSI LEINIKKI
Uudenmaan ELY-keskuksen rahoituksella 
Vantaan Työttömät ry. käynnisti 1.1.2008 Työtä 
ja Tukea-hankkeen. Hanke työllisti pitkäaikais-
työttömiä eli yli 500 päivää työttömänä olleita 
palkkatuella yhdistykseen, yrityksiin ja muille ta-
hoille. Hankkeeseen saatiin palkkarahat kahdelle 
työntekijälle, toiminnanohjaajalle ja hankeavus-
tajalle. Maria Pärssinen aloitti hankeavustajana ja 
sen myötä työtehtävät vaihtuivat toimistotöihin. 
Hanke jatkui aina vuoden 2012 loppuun ja sen 

aikana yhdistyksessä oli työllistettynä ja eri toi-
menpiteissä satakunta henkeä.

Työtä ja Tukea- hankkeen myötä tarve lisätilalle 
tuli taas ajankohtaiseksi. Jotta yhdistys voisi työl-
listää enemmän palkkatuella, tarvittiin keittiö 
ruoan valmistamista varten. Uudet tilat saatiin 
lopulta vuonna 2008 ihan naapurista, Leinikkitie 
22 B:stä ja muuttamaan päästiin toukokuussa. 
Yhdistys täytti samana vuonna 15 vuotta ja uuden 
toimitilan ja yhdistyksen kunniaksi vietettiin juh-
lia 29. elokuuta.

Kuva vasemmalla: 
Yhdistyksen 15-vuotisjuhlissa 

toiminnanohjaaja Tuula 
Saastamoinen ja puheenjohtaja 

Markku Martinmäki.

Kuva vasemmalla: 
Joutavat ja hanuristi 

Heikki Weckman 
esiintymässä 

15-vuotisjuhlissa 
uudessa Leinikissä. 
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Isompien tilojen myötä tulli vaati EU-
tavaroillekin lukittua tilaa. Tien toiselta puolelta, 
Vantaan kaupungin pelastuslaitoksen tiloista saa-
tiin aluksi käyttöön varastotila. Se oli kuitenkin 
ahdas ja pussien pakkaus täytyi tehdä eteistilassa. 
Varastolta pussit joutui vielä kuljettamaan henki-
löautolla uuteen Leinikkiin jaettaviksi. Isompi va-
rastotila saatiin vihdoin loppuvuodesta 2010 ja se 
oli samassa kiinteistössä kuin Leinikin tilat, joten 
autoralli ja ahtaus olivat vihdoin historiaa.

Uuden Leinikin tiloissa alettiin tarjota aamupuu-
roa maanantaisin. Tiistaisin ja torstaisin oli tarjol-
la monipuolinen ja edullinen lounas. Keittiölle 
saatiin työllistettyä useita henkilöitä kerrallaan. 
Lisäksi työllistettiin vahtimestareita, kirpputori-
vastaava, ompelija korjausompelua pyörittämään 
sekä hankkeeseen toiminnanohjaaja ja hankea-
vustaja. Kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuo-
delta, pyörien jo sadan kävijän paikkeilla päivässä 
(ks. kaavio s. 18).

2010-luvulla yhdistyksen toiminta on vakiintu-
nut. Edulliset tai ilmaiset kurssit, retket ja tv-kei-
kat, Joutavat sekä teatteri- ja elokuva-näytöksissä 

käynti tuovat edelleen iloa ja vaihtelua työttömien 
arkeen. Yhteiset juhlat ja tapahtumat sekä yhteinen 
harrastaminen vaikka kimppauinnin merkeissä 
antavat tunteen yhteisöön kuulumisesta. ”Vantaan 
Työttömät on hankkeiden kautta pystynyt työllis-
tämään ihmisiä vuodeksi kerrallaan, mikä on po-
sitiivista, mutta mikä on tilanne sen jälkeen, mi-
hin työllistyä, se on vaikeaa”,  Markku Martinmäki 
hahmottaa yhdistyksen työllistämistyötä.

Tuula Saastamoinen näkee, että työ yhdistykses-
sä on ollut mielekästä ja haastavaa. Monesti päi-
vät ovat venyneet, yhdistyksessä työ ja harrastus 
ovat sekoittuneet, mutta Tuula on kokenut myös 
saaneensa siltä paljon. Alkuperäisten aktiivien 
ikääntyessä uusien toimijoiden on tartuttava oh-
jiin ja jatkettava, sillä Tuula Saastamoisen sanoin: 
”Yhdistyksen tavoitteena on edelleen pitää työttö-
mistä huolta ja toinen tavoite, työttömyyden pois-
taminen on vielä työn alla ja pitkän matkan päässä 
toteutumisesta.”

Uusi aktiivien sukupolvi jatkaa tästä...

Kuva: Yhdistyksen souturetki Kiljavalla 2010.
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UUSI LEINIKKI
Uudenmaan ELY-keskuksen rahoituksella 
Vantaan Työttömät ry. käynnisti 1.1.2008 Työtä 
ja Tukea-hankkeen. Hanke työllisti pitkäaikais-
työttömiä eli yli 500 päivää työttömänä olleita 
palkkatuella yhdistykseen, yrityksiin ja muille ta-
hoille. Hankkeeseen saatiin palkkarahat kahdelle 
työntekijälle, toiminnanohjaajalle ja hankeavus-
tajalle. Maria Pärssinen aloitti hankeavustajana ja 
sen myötä työtehtävät vaihtuivat toimistotöihin. 
Hanke jatkui aina vuoden 2012 loppuun ja sen 

aikana yhdistyksessä oli työllistettynä ja eri toi-
menpiteissä satakunta henkeä.

Työtä ja Tukea- hankkeen myötä tarve lisätilalle 
tuli taas ajankohtaiseksi. Jotta yhdistys voisi työl-
listää enemmän palkkatuella, tarvittiin keittiö 
ruoan valmistamista varten. Uudet tilat saatiin 
lopulta vuonna 2008 ihan naapurista, Leinikkitie 
22 B:stä ja muuttamaan päästiin toukokuussa. 
Yhdistys täytti samana vuonna 15 vuotta ja uuden 
toimitilan ja yhdistyksen kunniaksi vietettiin juh-
lia 29. elokuuta.

Kuva vasemmalla: 
Yhdistyksen 15-vuotisjuhlissa 

toiminnanohjaaja Tuula 
Saastamoinen ja puheenjohtaja 

Markku Martinmäki.

Kuva vasemmalla: 
Joutavat ja hanuristi 

Heikki Weckman 
esiintymässä 

15-vuotisjuhlissa 
uudessa Leinikissä. 
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Kaavio: Kävijämäärät Leinikkitien toimitilassa vuosina 1997-2012. Kävijämäärien nähdään hypänneen ylöspäin 
2000-luvun alkuvuosina IT-kuplan puhjettua, sekä vuosina 2008-2009 finanssikriisin aiheuttaman taantuman 

aikaan. Viime vuosina kasvu on ollut jälleen reipasta, Euroalueen talouskriisin vaikuttaessa työllisyystilanteeseen.
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Kuva alla: Yhdistyksen tv-keikka Uutisvuodon yleisönä.
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LÄHTEET:
Yhdistyksen pöytäkirjat, toimintakertomukset ja arkistot
Joutavat-lehdet vuosilta 1995-2000
Haastattelut: Salme Lamminmäki ja Ritva Alatalo, haastateltu Lauhassa syksyllä 2012.
Soile Sillanmäki, Tuula Saastamoinen, Heimo Korvenpää, Markku Martinmäki, Maria Pärssinen, Lauri Halme 
ent. Kinnunen; haastattelut tehty Leinikin toimitilassa maalikuussa 2013. 
Jaana Piitulainen ja Kirsi-Terttu Pasanen haastateltu puhelimessa maaliskuussa 2013. 

KIRJOITTAJAN KOMMENTTI
Vantaan Työttömät ry:n taipale liittyy osana työttömien järjestäytymisen historiaan alkaen 90-luvun 
alun suurtyöttömyydestä ja lamasta. Tämä historiikki kertoo kuinka joukko työttömiä organisoitui 
ja aloitti aktiivisen toiminnan saadakseen oman äänensä kuuluviin yhteiskunnassa. Jokaisen työttö-
mäksi joutuneen tarina on yksilöllinen, jokainen löytää omat keinonsa selvitä asian yli. Toivon tämän 
historiikin olevan paitsi mukava muisto mukana olleille, myös kertomus työttömistä, jotka eivät ole  
jääneet sivustakatsojiksi.
Olen haastatellut kymmenkuntaa jäsentä ja työntekijää, jotka ovat olleet mukana yhdistyksen eri 

vaiheissa. Kaikkiaan yhdistyksessä aktiiveja on ollut kymmeniä ja muita mukana olleita satoja ja kaik-
kien panos on ollut arvokas, vaikkei kaikkien tarinoita tähän ole kirjoitettu. Kiitän haastateltavia ja 
erityisesti Tuula Saastamoista, jolta sain arvokkaita vinkkejä kirjoitusprosessin aikana. 

Vantaalla, 30.4.2013
Saana Maunu

Historiikin tekstin lainaaminen on sallittua, jos lähde merkitään selvästi näkyviin. 
Kuvien jäljentäminen muuhun kuin yksityiseen käyttöön on kielletty.

Kuva: Aktiiveja ja hallituksen jäseniä vuonna 2003 Kuntokallion kurssilla. 
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Yhdistys kiittää
kaikkia 20 vuoden aikana

mukana olleita!

Vantaan Työttömät ry.
van-tyo.fi

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlassa kaupunginjohtaja Kari Nenonen luovutti yhdistykselle Vantaan  
standardin. Kuvan otti  Juha Keränen.


