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Toimintakertomus 1996

I

isalmen seudun työttömät ry
Karjalankatu 5
74100 IISALMI
Puh. a faxnro: (017) 817 344

Hallituksen kokoonpano: Puheenjohtaja Tapani
Alanen, varapuheenjohtaja Pauli Huttunen, sihteeri
Tuula Alandor, jäsenet Seppo Juntunen, Sari Kittilä,
Anja Perhonen ja Seppo Rönkkö.

Yleistä

Jäsenistö

Maassamme oli vuoden lopussa edelleenkin noin
400 000 työtöntä. Uusia työpaikkoja syntyi 30–50 tuhatta, jotenka yhä useampi putosi ansiosidonnaiselta päivärahalta perus- tai työmarkkinatuelle. Työttömyysturvaan tehtiin muutoksia, joka tuo vuoden 1997
alussa enimmäkseen huononnoksia työttömille. Iisalmen työttömyysprosantti vaihteli 20,5–21,7 % välillä ollen työvoimapiirin alueen suurimpia.
Iisalmi työllisti nuoria kesätöihin aika hyvin,
mikä oli positiivista, muuten avoimia työpaikkoja oli
vähän työttömien määrään nähden.
Kuluneen vuoden aikana jäsenmäärämme kasvoi hyvin, jotenka toimintamme on katsottu tarpeelliseksi.
Yhdistyksen jäseniä oli mukana kunnallisvaaleissa, josta saimme lautakunta- ja varapaikkoja.

Kuluneella toimikaudella yhdistyksen jäseniksi liittyi 136 jäsentä. Vuosikokouksen hyväksymä jäsenmaksu oli 10 mk, josta 5 mk tilitimme TVY:lle eli Työttömien Valtakunnalliselle Yhteistoimintajärjestölle).

Talous
Yhdistyksen taloutta ylläpidimme Iisalmen kaupungin ja ammattiosastojen avustuksilla. Omaa rahaa
hankimme myyjäisin, talkootyöllä ja PalloVeikkojen
kanssa tehdyllä yhteistyöltä. Työvoimapiirin omatoimisuusavustusten avulla kurssitimme ja koulutimme jäseniämme. TSL:n kautta saimme kieli-, käsityöja kuvataidepiirille pientä rahoitusta. Seurakunnat
avustivat ruokahuoltoa.
TVY:n kautta tulevan aluerahan käytimme kangaspuiden ostoon. Pienet jäsenmaksutulot menivät
jäsenkirjeiden postitukseen.
Elokuussa raha-automaattiyhdistykselle tehtiin
anomus toimintakeskuksen perustamisesta, toiminnanohjaajan palkkaamisesta ja ATK-laitteiden, television ja videoiden hankkimisesta.
Samoin ensimmäisen kerran täytettiin anomus
EU ruoka-apuun, koska meiltä kysyttiin keväällä paljon ruoka-apua.

Toiminta
Ruokahuolto
Kuluneen vuoden aikana ruokailljoiden määrä kasvoi, päivittäin saattoi käydä jopa 40 henkilöä. Ruokahuolto loppui vuoden lopussa tilan puutteen vuoksi.
Luvassa oli vuoden alkupuolelta uudet toimitilat Iisalmen Nuorisotuen kanssa. Ruoan olemme hankkineet Iisalmen kaupungin kautta keskustan koululta.

Jouluruokailu
Työttömien ilmaiseen jouluruokailuun osallistui
noin 200 henkilöä. Kinkukt saatiin lahjoituksina CMHyväcitystä, Eka Euromarketista. Halpa-Hallista, KMehevästä ja maidot ja rasvat K-Lippiksestä ja Siwasta.

Kunnossa Kaiken Ikää -projekti
(KKI)
Vuosina 1996–2000 järjestettävä liikuntatapahtuma
yhdessä Ilsalmen kaupungin vapaa-aikapalvelukeskuksen kanssa (Pekka Partanen, Kimmo Turpeinrn).
Ryhmässä aloitti 20 henkilöä (vetäjänä työttömien
puolelta Anja Tarvainen). Maanantaisin oli pelivuoro
PK-hallissa. Keskiviikkoisin oli jumppapiiri tai tanssikurssi keskustan koulussa. Perjantaisin oli vesijumppaa uimahallissa.
Liikuntaryhmiin voi osallistua myös muut työttömät kuin KKl:hin kuuluvat.

Hallinto

Kumppanuus-toiminta

Yhdistyksen toiminnasta vastasi kerran vuodessa
vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
neljä jäsentä.

Saimme marraskuussa kaupungin taholta kutsun
tulla mukaan paikalliseen kumppanuuskokeiluprojektiin. Laadittiin yhteistyössä työvoimatoimiston ja
kaupungin kanssa toimintasuunnitelma työministeriölle.
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Terveyspiste

Muuta toimintaa

Mukana neuvotteluissa oli Iisalmen kaupungilta Riitta Topelius-Tuomainen, Maarit Palojärvi ja Pertti Malinen, Terveyskeskuksesta johtava lääkäri Pekka Nikka sekä työvoimatoimiston ja meidän edustajat. Terveyspisteelle olisi luvassa tilat ja välineet terveyskeskukselta.
Neuvottelut jäivät auki työntekijän palkan maksajasta. Neuvotteluja jatketaan vuoden 1997 alkupuolella.

Lasten askartelu- ja puuhanurkkaus. Sosiaalialan
oppilaat/harjoittelijat kävivät muutaman kerran vetämässä lapsille askartelua ym. mukavaa.

Kurssit
Maaliskuun aikana järjestettiin kaksi ATK-peruskurssia Juhani Ahon koululla. Osallistujia oli yhteensä 30 henkilöä.
Marras–joulukuun vaihteessa Ylä-Savon aikuiskoulutuskeskuksella pidettiin ATK-jatkokurssi 15
henkilölle ja kehypajalla viidelle myös jatkokurssi.
Syksyn aikan viittomakielen alkelta opetteli 13 henkilöä opettajana Annu Honkanen. Kurssia pidettiin
omissa toimitiloissa ja todottiin tilat liian pieniksi ja
rauhattomiksi. Luentotilaisuus oli marraskuussa raatihuoneella. Aiheena työttömyysturvamuutokset. Tilaisuudessa oli noin 150 henkilöä. Työvoimatoimisto
järjesti kahvitarjoilun.

Piirit
•
•

•
•
•
•
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Venäjän ja Englannin kielikurssit
Käsityökerho (kutominen poppanaa ja
mattoa, neulominen käsin ja neulekoneella,
omeleminen, kankaanpainanta, siikkimaalaus,
askartelu, kuivakukat- ja joulukranssiasetelmat,
taulut, kasvinvärjäys ym.)
Kangaspuut olivat lähes aina varattuja. Poppanaa
kudottiin 30 metriä ja mattoa 150 metriä.
Miesten puu- ja metallipiiri
Kuvataideryhmä
Kirjoittajapiiri
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Myyjäiset. Yleensä myyjäisiä järjestettiin joulun alla.
Tuotteita myyjäisiin valmisti käsityökerho ja muut
halukkaat henkilöt.
Kirkon esittelyt. Vanhakirkko 6.6.–22.6. Uusikirkko
30.6.–6.7.
Kevään toritapahtuma. 20.5. järjestettiin toritapahtuma Kuopion alueiden yhdistysten kanssa. Mukana
paneelissa oli Lea Karjalainen TVY:stä sekä alueen
kansanedustajat. Osanotto oli laimea.
Pikkujoulu. Nuorisotalolla 14.11. järjestetty pikkujoulu keräsi noin 150–180 ihmistä. Vieraana oli Kuopion ja Kajaanin työttömiä. Järjestettiin arpajaiset
ja pidettiin kahviota. Illalla oli mahdollisuus nauttia
teatteriesityksestä (Iisalmen teatterin Niskavuoron
Heta).
Verenpaineen mittaus. Verenpaineen mittausta suoritettiin yhdistyksen puitteissa syyskaudella kaksi
kertaa ja kevätkaudella kerran.
Terveystarkastukset. 2.2. sosiaalialan oppilaitoksella neuvotteluissa työttömien terveystarkastuksista Anja Tarvainen ja Pauli Huttunen. Työttömien terveystarkastuksia järjestettiin 15 henkilölle. Oppilaitoksella ei ollut mahdollista järjestää suuremmalle
määrälle tarkastuksia.
Soppatykki. 2.7. saatiin SAK:lta lahjoituksena soppatykki.
Kopiopalvelu ja ATK-laitteet. Yhdistyksen kopiokonetta voi käyttää. Kopio maksoi markan. Toimitiloissa olevilla ATK-koneilla ja laitteilla työttömät voivat
ylläpitää tietotekniikan taitojaan ja kirjoitella vaikkapa hakemuksia.

Koulutus

Yhteistyökumppanit

Ote. Yhdessä Iisalmen kaupungin ja Maarit Palojärven kanssa olimme mukana suunnittelemassa koulutusta työttömille.

Iisalmen kaupunki, työvoimatoimisto, sosiaalialanoppilaitus, kehypaja, vapaa-aikapalvelukeskus, Ilvolasäätiö, Ylä-Savon ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, seurakunnat, työttömien yhdistykset,
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö
(TVY), A-kliniikka, paikalliset kauppaliikkeet, PaVe.

Virkistys
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hailuotoon kaksi pilkkiretkeä
22.4. Oulun retki (28 henkilöä)
29.6. maatalousnäyttely, Kuopio
15.–16.7. Ähtärin retki
15.8. Kotarnata. työttömien illanvietto teemana
Elämässä kiinni kaikesta huolimatta
15.9. marjaretki
20.–22.9. Levi
29.9. patikkaretki
23.10. Vuokatti/KKI (40 henkilöä)
30.10. Kuopion retki
Helmikuussa Bomballe viikonloppuretki (48
henkilöä)

Kokoukset/seminaarit
Aluepalaverit: 31.1. Iisalmi, 20.3. Lapinlahti, 12.8. Iisalmi, 22.10. Kuopio.
Aluepalaverien koollekutsujana ontoimi Anja
Tarvainen, aluevastaava, TVY:n hallituksen jäsen.
TVY:n vuosikokous 28.–29.3. Joensuussa. Osallistujat Anja Tarvainen ja Pauli Huttunen.
Yhdistyksen toimihenkilöille tarkoitetut toimintapäivät Ranta-Toivalassa 21.10.–22.10. Osallistui alueen kahdeksan yhdistyksen toimihenkilöä, yhteensä
27 henkilöä.
Ihmisoikeuspäivät Järvenpäässä 14.–16.10. Osallistujat Kati Åhman ja Tuula Ålander.
Next Step -messut Pasilassa, Hensingissä 17.12.
Osallistujat Asko Rajasärkkä, Marju Tuovinen ja Tuula Ålander.
Terveyspisteen palaverit: 8.5., 4.6. ja 20.8.

Iisalmen Työvoimayhdistyksen historiikki

Työllistetyt henkilöt
1. Tolminnanohjaajat: Anja Tarviainen 9.10.1995–
8.4.1996. Tuija Tissari 25.3.–24.9.1996. Pauli Huttunen
12.8.–31.10.1996 ja 1.11.–11.2.1997.
2. Toiminnanohjaajan apulaiset Mirja Airaksinen
27.12.1995–26.6.1996.
3. Ruokahuolto: Petteri Launonen 25.9.1995–
24.3.1996. Marketta Vornanen 5.2.–4.8.1996. Anja Niskanen 5.8.1996–4.2.1997.

Tiedottaminen
Toiminnasta tiedotettiin viikottain Iisalmen Sanomissa muistiopalstalla.
Paikallinen Radio Salminen ja Radio Savo kävivät
tekemassa yhdistyksellä haastatteluja.
llsalmon Sanomiin kirjoitettiin juttuja vastikkeeksi siitä, että saimme laittaa ilmoituksia muistioon.
Sanon Sanomat, Salmetar ja Töllötin olivat myös
julkaisukanaviamme sekä valtakunnalliset työvoimahallinnon lehdet.
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Toimintakertomus 2000

I

isalmen Seudun Työttömät ry
Karjalankatu 5
74100 IISALMI

Yleistä
Yhdistys on toiminut vuodesta 1992 eli vuosi oli yhdeksäs toimintavuosi.
Monista erilaisista toimenpiteistä huolimatta
työttömyys vaihteli Iisalmen työssäkäyntialueella 17–
20 % välillä, vuoden lopussa työttömiä oli Iisalmessa 2200 henkilöä. Uusia työttömiä tuli lisää lähinnä
palvelualalta. Etelä-Suomi veti edelleen nuoria ja hyvin koulutettuja, koska siellä oli työpaikkoja tarjolla.
Työllistettyjen määrä laski suhteessa edelliseen vuoteen. Kuitenkin erilaiset lieveilmiöt olivat vain jatkuneet. Toimintamme sai vakiintuneen käytännön
työttömien keskuudessa.
Teimme Silmu-projektista anomuksen Raha-automaattiyhdistykselle yhdessä Lapinlahden työttömien kanssa.
Suomeen valittiin ensimmäiseksi naispresidentiksi Tarja Halonen (SDP). Kunnallisvaaleissa oli yhdistyksen jäseniä ehdokkaina. Saimme lautakunta- ja
varajäsenpaikkoja.

Jäsenet
Yhdistykseen kuului vuoden lopussa 151 jäsentä. Vuosikokouksen hyväksymä jäsenmaksu oli 20 mk, josta tilitimme 10 mk Työttömien Valtakunnalliselle Yhteistoimintajärjestölle (TVY:lle) ja aluejärjestölle 3
mk/jäsen.
Kannatusjäsenmaksu oli 50 mk/hlö sekä yhteisöiltä 100 mk.

Talous
Pääasiallisen rahoituksen muodostivat edelleenkin
avustukset. Yhdistelmätuella työllistettyjen henkilöiden palkkaukseen saimme avustusta Työministeriöstä, KELAlta sekä Iisalmen kaupungilta. Lisäksi
saimme Iisalmen kaupungilta avustusta mm. työttömien ruokailuun, toimitilojen vuokraan ja kopiokoneen hankintaan.
TE-keskuksen omatoimisuusavustus toiminnanohjaukseen ja koulutukseen.
Ammattiosastoilta saatujen avustusten määrä pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna.
Yhdistyksen omatoiminen varainhankinta oli
jonkin verran kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen. Tärkeimpiä oman varainhankinnan tekijöitä
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olivat työnhakukoulutus, joulumyyjäiset, joulupaketointi sekä Paloisvuoren kahvilatoiminta. Vastasimme myös jäähallin kioskin toiminnasta huhtikuun
alusta heinäkuun loppuun.

Hallinto
Yhdistyksen toiminnasta vastasi vuosikokouksessa
valittu hallitus. Hallitus kokoontui keskimäärin kerran kuukaudessa. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Kari Asikainen, varapuheenjohtajana Seija Aksila, sihteerinä Tuula Ålander, jäseninä Kauko Heikkinen, Marjo Pietikäinen ja Päivi Ruotsalainen.
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Marju Pietikäinen ja tilintarkastajina Kirsti Puurunen sekä Aimo
Mursu ja varatilintarkastajina Marja Leena Kettunen
sekä Arto Komulainen.
Käytettiin tilitoimisto Economin palveluja.

Toiminta
Työttömien ruokailu toimi kuluneen vuoden aikana Kaupungintalolla, Pohjolankatu 14. Ruokailijoita
kävi vuoden aikana n. 2700 eli 12 ruokailijaa päivässä. Ruokalippuja myytiin yhdistyksen toimistolla 10
mk/kpl. Iisalmen kaupunki avusti ruokailua 1 mk:lla/
ateria. Ruokahuolto toimi heinäkuun kaupungin varikolla.
Viime vuoden EU-ruoka-avustukset jaettiin yhdistyksen toimistolla. Kuivaelintarvikkeita oli yhteensä 1585 kg. Avustusta saivat suurimmaksi osaksi
perheelliset työttömät.
Paloisvuoren rinnekahvila avattiin 31.12. vuosittaiseen kausiluontoiseen käyttöön. Yhdistys vastasi kahvilan toiminnasta ja rinnelippujen myynnistä
sekä lasketteluvarusteiden vuokrauksesta.
Teatterille ommeltiin viittoja ja rekvisiittaa kirpputorivaatteista ym.
Yhdistys oli mukana toteuttamassa Kunnossa
Kaiken Ikää (KKI) -terveysliikuntaohjelmaa yhdessä
Iisalmen vapaa-aikakeskuksen ja Terveyspiste Kohon
kanssa. Ohjelman puitteissa toimi erilaisia ohjattuja
ryhmiä. Huhti–heinäkuussa oli mahdollisuus pelata
sählyä ja sulkapalloa jäähallilla.
Koko vuoden touko–elokuuta lukuunottamatta
toimivat sisäliikuntaryhmä keskiviikkoisin keskustan koululla ja vesijumpparyhmä perjantaisin uimahallilla. Ohjatun liikunnan kausikortteja sekä uimahallilippuja oli myytävänä yhdistyksen toimistolla.
Keväällä ja syksyllä järjestettiin kävelytestit Sankariniemen urheilukentällä, talvella hiihtoretki Paloisvuorelle ja kesällä pyöräretki Tuomirantaan sekä

osallistuttiin Iisalmen halkikävelyyn. Kesän ajan kokoontui viikoittain sauvakävelyryhmä. KKI-projektin
aikana liikunnan harrastus työttömien keskuudessa
on lisääntynyt.
Yhdistys oli aktiivisesti mukana Iisalmen Seudun Kumppanuushankkeessa (ISKU). Yhdistykseltä
oli henkilöitä mm. johtoryhmässä, seminaareissa ja
työryhmässä (pitkäaikaistyöttömät ja syrjäytyneet).
ISKU:n välityksellä yhdistys pystyi tekemään entistä
parempaa yhteistyötä Iisalmen kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Projekti päättyi kesäkuun lopussa.
Yhteistyöllä Elämä Hallintaan (YEH) -projekti
jatkoi toimintaansa Villa Vertessä. Projektiin kuului
myös Elämysteatteri Tyrkkis. Viisi henkilöä osallistui
28.5.–29.5. Turussa järjestetyille TVY:n kulttuuripäiville. YEH -projekti päättyi vuoden lopussa. Toiminta
koettiin hyväksi, mutta erittäin raskaaksi monen käden kautta hoidettuna (Projektista oli valmistumassa
tutkimus toukokuun lopussa.)
Yhdistys oli mukana myös Weera -projektissa,
joka tähtäsi maaseudun naisten yrittäjyyteen ja työllistymiseen. Yhdistykseltä oli edustaja ohjausryhmässä, joka suunnitteli ja kehitti koulutustoimintaa.
Teimme Weera:lle tilauksesta liinoja 150 kpl hintaan
12,20 mk/kpl Pehkolan kekri-iltoihin. Projekti loppui
30.11.
Pitkäaikaistyöttömille tarkoitetun Ote-projektin
ohjausryhmän kautta yhdistys oli suunnittelemassa
koulutusta. Projekti päättyi 30.11.
Terveyspiste Kohon maksuton vastaanotto toimi
terveyskeskuksen tiloissa. Terveydenhoitaja Riitta
Ålander piti vastaanottoa myös Lipetin tiloissa Pöllösenlahdella kerran viikossa.
Terveyspiste Koho ja Lapinlahden terveyspiste
teettivät työttömien työkunnosta työkykyindeksinmittauksen Kuopion työterveysklinikan kanssa. Mittauksen tulokset olivat huolestuttavat. Tulokset annettiin tiedoksi SAK/STTK:n sosiaalipoliittisille sihteereille, sosiaali- ja terveysministeriölle, työministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministerin ylilääkärille. Toiveena oli saada työttömien terveydenhoito lakiesitykseen. Terveyspiste Kohon toiminta sai jatkoa
työttömien ja maatalousyrittäjien palveluna.

Työllistetyt
Yhdistyksen kautta työllistyi viime vuoden aikana 31
henkilöä. Työsuhteiden kesto vaihteli muutamasta
kuukaudesta yhteen vuoteen. Työt olivat pääsääntöisesti kausiluonteisia. Yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien kanssa yhdistys työllisti työttömiä mm.
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ulkoilureittien kunnostustöihin, metsänraivaukseen
sekä Paloskin rinteeseen ja kahvilaan.
Yhdistys työllisti toimistolle toiminnanohjaajan,
toimistotyöntekijän sekä yhteistyössä YEH-projektin
kanssa askarteluohjaajan. Lisäksi yhdistys palkkasi
ATK-opettajan. Nuorten Kesätyöprojektista työllistettiin kaksi nuorta.

Työharjoittelijat/työkokeilu
Sosiaalialan opiskelijoita oli työharjoittelussa toimistolla ja YEH-projektilla. Myös työkokeilussa oli henkilöitä.

Kurssit/koulutus
Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulussa pidettiin
ATK:n peruskursseja ajalla 30.10.–3.11., 4 tuntia/päivä, 4 päivää, yhteensä 16 tuntia, 18 opiskelijaa ja ajalla 6.11.–17.11., 4 tuntia/päivä, 10 päivää, yhteensä 40
tuntia, 18 opiskelijaa.
Lokakuussa 9.–20.10. yhdistys järjesti kaksiviikkoisen työnhakukoulutuksen Iisalmen Kulttuurikeskuksella. Kouluttajina olivat Hilma Leena Valkonenja Anja Tarvainen. Työvoimatoimisto ja terveyspiste
Koho kertoivat palveluistaan. Koulutukseen sisältyi
luentojen ja harjoitusten lisäksi myös työpaikkavierailuja. Koulutukseen osallistui 12 henkilöä.
TVY:n valtakunnallisiin ja aluejärjestön järjestämiin koulutuksiin yhdistys osallistui voimavarojen ja
talouden mukaan.

Kerhot
Tiistaisin yhdistyksen tiloissa kokoontui käsityökerho, jossa valmistettiin erilaisia käyttö- ja koristetekstiilejä.
Joka toinen maanantai järjestettiin naisille suunnattuja teemailtoja. Tiistaisin kokoontui puutyökerho Kehypajalla. Keskiviikkoisin kokoontui yhdistyksen tiloissa askartelukerho, jossa tehtiin mm. joulukortteja ja -koristeita myyjäisiä varten. Kaikki kerhot
toimivat ympäri vuoden kesä–elokuuta lukuunottamatta. Syksyllä aloitti toimintansa kuvataidekerho,
joka kokoontui maanantaisin Villa Vertessä. Elämysteatteri Tyrkkiksellä oli omaa toimintaa koko vuoden
ajan.

7

Kokoukset/seminaari

Tiedottaminen

Seminaarissa ’’Kuka tarvitsee työttömyyttä, kuka
muuttoliikettä’ oli 70 henkilöä.
23 .3. ulkoilupäivän tapahtumassa oli 16 henkilöä.
Kumppanuus-seminaariin Lappeenrannassa 18.–
19.5 osallistui toiminnanohjaaja Anja Tarvainen.
Iskun päätösseminaari oli 19.–20.6. Iisalmen kulttuurikeskuksella ja Iimäen Pehkolassa. Yhdistyksen
edustajina olivat Seija Aksila, Kari Asikainen, Marju
Pietikäinen ja Anja Tarvainen.
Pielaveden Panganrannassa järjestettiin 18.–19.9.
seminaari- ja ulkoilupäivä yhteistyössä Eläketiedotuskeskuksen ja SAK/Tatsi ry:n kanssa. Aiheena oli
aktiivinen sosiaalipolitiikka, eläkeasiat ja työllistäminen. Vieraana olivat Lea Ala-Mononen Eläketiedotuskeskuksesta ja SAK:n sosiaalipoliittinen sihteeri
Mirja Janerus. Tilaisuuteen osallistui 18 henkilöä (Iisalmesta viisi, Lapinlahdelta viisi ja Pielaveden toimintakeskuksesta kahdeksan henkilöä).
Iisalmen Seudun TEP-hankkeen suunnittelukokous 21.9. Ylä-Savo talolla.
Weera:n loppuseminaari 25.9. kulttuurikeskuksella.
Palaveri kolmannen sektorin työllistämisestä
26.9. Ylä-Savo talolla.
Yhdistyksen edustaja oli Iisalmen Nuorisontuki
ry:n hallituksen varajäsenenä.

Toiminnasta tiedotettiin viikoittain Iisalmen Sanomien muistiopalstalla, Radio Salmisessa sekä Radio
Savossa. Jäsenkirjeitä postitettiin vuoden aikana neljä.
Radio Salminen ja Radio Savo kävivät tekemässä yhdistyksellä haastatteluja useaan otteeseen. Iisalmen Sanomissa oli useita yhdistyksen toiminnasta kertovia artikkeleita. Savon Sanomat, Salmetar
ja Töllötin olivat myös julkaisukanaviamme kuten
myös valtakunnalliset työvoimahallinnon lehdet.

Virkistys
Huhtikuussa 14.4. oli teatterimatka Kuopioon musikaaliin Hello Dolly, (27 henkilöä).
Kesäkuussa 14.6. järjestettiin pyöräretki Tuomirantaan. Päivän teemana oli työttömien ja diakoniapuolen yhteistyö. Osallistujia oli yli kymmenen.
Tutustuminen Heinäveden kirkkoon ja Lintulan
luostariin 29.8. Käynti Kerman Saven myymälässä ja
tutustuminen tehtaaseen (54 henkilöä).
22.11. Virkistysretki Kuopioon. Matkalle osallistui 21 henkilöä.
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Muu toiminta
Yhdistys osallistui vapaaehtoisten voimin Iisalmen
Vanhan kirkon esittelyyn kesä- ja elokuussa.
Yhteistyötä viriteltiin yksinhuoltajat Rasakoiden
kanssa.
Koko perheen joulujuhla oli 28.11. Iisalmen työväentalolla. Juhlassa oli n. 70 osallistujaa. Ohjelmassa
oli mm. Elämysteatteri Tyrkkiksen esitys ja yhteislaulua sekä joulupukin vierailu.
Yhdistyksellä oli yksi myyntipöytä 10.12. Olvi hallilla pidetyillä Naisten messuilla. Myytävänä oli talkoovoimin tehtyjä tuotteita mm. joulukoristeita ja leivonnaisia.
Jouluruokailu 19.12. oli kaupungin jouluruokailun
yhteydessä Kaupungintalolla, Pohjolankatu 14. Jäsenille ruokailu oli ilmainen, muille 10 mk/hlö. Mukana oli 75 henkilöä.
25.11.–24.12. yhdistyksellä oli joulupaketointi Suomalaisessa Kirjakaupassa. Paketointi hoidettiin vapaaehtoisten voimin. Paketointiin osallistui 18
henkilöä.
Yhdistys muisti jouluna yksinhuoltajaperhettä
kaupan lahjakortilla.

Iisalmen Työvoimayhdistyksen historiikki
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Toimintakertomus 2001

I

isalmen Työttömät ry
Kauppakatu 24, 74100 Iisalmi
puh/fax (017) 817 344
email: iisalmen.seudun-tyottomat@co.inet.fi

Yleistä
Yhdistys on toiminut vuodesta 1992 eli vuosi oli kymmenes toimintavuosi. Työttömyys aleni vuoden aikana hieman (vaihteli 18 %:sta 16,7 %:iin). Työttömiä oli
vuoden lopussa Iisalmessa reilut 1800 henkilöä.
Pitkäaikaistyöttömien ja vähän koulutettujen
henkilöiden oli yhä vaikeampi sijoittua työelämään.
Yhdistelmätuella työllistettyjen osuus Ylä-Savon alueella laski hieman edellisestä vuodesta.
Vaikka vuoden mittaan metallialalle tuli uusia
työpaikkoja, kesälomien jälkeen alkoi kuulua uutisia
lomautuksista ja irtisanomisista, esimerkiksi Normetilla.
Muuttotappio jäi Iisalmessa edellistä vuotta pienemmäksi. Kuitenkin moni nuori muutti muualle
Suomeen opiskelemaan ja töihin.
Iisalmessa aloitti toimintansa valtakunnallinen
yritys, Elämäpelissä, joka myi puhelimitse samannimistä lehteä. Yritys tarjosi ilta- ja viikonlopputyötä
monille nuorille.
Syksyllä Iisalmeen perustettiin nuorten huumepysäkki Stoppi. Huumeiden käyttö paikkakunnalla
lisääntyi huomattavasti, etenkin nuorten keskuudessa.
Toimeentulotukea tarvitsevien määrä lisääntyi.
Syitä olivat mm. pitkäaikainen työttömyys, ansiosidonnaiselta päivärahalta putoaminen tai ansiosidonnaisen pienentyminen pätkätöiden ja yhdistelmätuen takia. Tällaisessa tilanteessa ihmisten oli vaikea
hallita omaa, saati perheidensä elämää. Ongelmat
näkyivät esimerkiksi lisääntyneenä lasten huostaanottona.
Silmu-projektille emme saaneet RAY:n rahoitusta
vuodelle 2002, mutta yritimme saada aiemmin myönnetyt varat riittämään syksyyn 2002 asti, jolloin oli
seuraava haku.
Yhdistyksen toimisto ja Silmu-projekti muuttivat
huhtikuussa Kauppakatu 24:ään, missä meillä oli hyvät toimitilat yhdessä Trio-työllisyyshankkeen kanssa. Karjalankatu 5:n Toimintatupa oli edelleen ahkerassa käytössä. Yhdistyksen nimeä lyhennettiin (Iisalmen Seudun Työttömistä Iisalmen Työttömiksi).
Vuodenvaihteessa 2001–2002 euroon siirtyminen
aiheutti lisää työtä lähinnä talouspuolella.
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Jäsenet
Yhdistykseen kuului vuoden lopussa 125 jäsentä.
Vuosikokouksen hyväksymä jäsenmaksu oli 20 mk,
josta tilitimme 10 mk/jäsen Työttömien Valtakunnalliselle Yhteistoimintajärjestölle TVY:lle sekä 3 mk/jäsen aluejärjestölle. Kannatusjäsenmaksu oli yksityisiltä 50 mk/hlö ja yhteisöiltä 100 mk.

Talous
Pääasiallisen rahoituksen muodostavat edelleenkin
avustukset. Yhdistelmätuella työllistettyjen henkilöiden palkkaukseen saimme avustusta työministeriöltä, Kelalta ja Iisalmen kaupungilta (1000 mk/kk/
hlö, mikäli työtä oli vähintään 6 tuntia päivässä).
Kaupunki antoi avustusta työttömien ruokailuun
ja toimitilojen vuokraan (Karjalankatu 5 ja Kauppakatu 24).
Pohjois-Savon TE-keskus myönsi omatoimisuusavustusta toiminnanohjaajan palkkaukseen.
Ammattiosastolta saatujen avustusten määrä oli
vakiintunut edellisten vuosien tasolle.
Joulukuussa yhdistykselle lahjoitettiin nimettömästi 1000 mk. Hallitus päätti käyttää lahjoituksen
ja osan kirjakaupan paketoinnista saaduista varoista
lapsiperheiden tukemiseen ruokakaupan lahjakortilla. Osa lahjakorteista jaettiin sosiaalitoimen kautta.
RAY:n tilintarkastaja Anne Merjovaara vieraili Iisalmessa 6.8. tarkastamassa Silmu-projektin tilejä,
joista ei löytynyt huomauttamista. Merjovaara suositteli yhdistykselle tehtäväksi talousohjesäännön, joka
laadittiin. Talousohjesääntö hyväksyttiin hallituksen
kokouksessa 10.10.
Yhdistyksen omatoiminen varainhankinta oli
jonkin verran kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Tärkeimpiä keinoja olivat työnhakukoulutus, joulumyyjäiset, joulupaketointi kirjakaupassa sekä Paloisvuoren laskettelurinteen kahvilatoiminta ja rinnelipuista saatava 25 % osuus.

Hallitus
Yhdistyksen toiminnasta vastasi vuosikokouksessa valittu hallitus, joka kokoontui keskimäärin kerran kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtajana 31.7.
saakka toimi Kari Asikainen, joka muutti työn perässä Vantaalle. Sen jälkeen varapuheenjohtaja Seija Aksila hoiti puheenjohtajan tehtäviä. Sihteerinä ja taloudenhoitajana oli Raija Hokkanen 3.10. saakka, jonka
jälkeen sihteerin tehtäviä pyydettiin hoitamaan yhdistyksen toimistotyöntekijä Eila Ryhänen.

Jäseninä hallitukseen kuuluivat Päivi Ruotsalainen, Merja Komulainen ja Jarmo Jalkanen, joka toimii myös Iisalmen Nuorison Tuki ry: n hallituksen
varajäsenenä.
Yhdistyksen tilintarkastajina olivat Kirsti Puurunen ja Aimo Mursu, varatilintarkastajina Marja-Leena Kettunen ja Arto Komulainen. Kirjanpito hoidettiin tilitoimisto Ekonomin kanssa.

Toiminta
Työttömien ruokailu toimi kuluneen vuoden aikana kaupungintalolla, Pohjolankatu 14. Ruokahuoltoa
hyödynsi n. 1800 eli 8–10 ruokailijaa päivässä. Ruokalippuja myytiin yhdistyksen toimistoila hintaan 10
mk/kpl. Iisalmen kaupunki avusti ruokailua 1 mk/
ateria. Ruokahuolto oli kiinni heinäkuun ajan.
Viime vuoden EU-ruoka-avustukset jaettiin Karjalankadun Toimintatuvalla. Kuivaelintarvikkeita
oli yhteensä 1585 kg. Etelä-Suomessa jakamatta jääneitä ruokapaketteja saatiin lisää lokakuussa n. 1500
kg. Ruokapaketteja kävivät hakemassa enimmäkseen
perheelliset työttömät.
Paloisvuoren rinnekahvila avattiin 15.12. kausiluontoiseen käyttöön. Yhdistys vastasi kahvilan toiminnasta ja rinnelippujen myynnistä sekä lasketteluvarusteiden vuokrauksesta.
Yhdistys oli mukana toteuttamassa Kunnossa
Kaiken Ikää (KKI) -terveysliikuntaohjelmaa yhdessä Iisalmen kaupungin vapaa-aikapalvelukeskuksen
ja Terveyspiste Kohon kanssa. Ohjelman puitteissa
toimi erilaisia ohjattuja ryhmiä. Liikuntaryhmät toimivat kevätkaudella keskiviikkoisin ja perjantaisin.
Syksyllä jatkettiin: vesijumppaa maanantaisin ja sisäliikuntaa keskiviikkoisin.
Työttömät ja pätkätyöläiset olivat lisänneet omaehtoista liikkumista edelliseen vuoteen nähden. Ohjatun liikunnan kausikortteja myytiin 95 kpl, uimahalli- ja kuntosalilippuja 900 kpl. Syksyllä suunniteltiin yhdessä Silmu-projektin, Päiväkeskus Pysäkin,
Louhentuvan ja Lippuniemi-projektin kanssa uutta
KKI-ohjelmaa vuodelle 2003.
Sauva- ja kimppakävelyjä jatkettiin liikuntavuorojen päättymisen jälkeen keväällä Paloskin
maastossa.
Yhdistys tiivisti yhteistyötä erilaisten järjestöjen
kanssa ja edustajamme oli aktiivisesti mukana Triotyöllisyyshankkeen ohjausryhmässä.

Iisalmen Työvoimayhdistyksen historiikki

Terveyspiste Kohon maksuton vastaanotto toimi
terveyskeskuksen tiloissa. Kohon toiminnan jatkuminen onnistui yhdessä Iisalmen kaupungin ja Tykytys-projektin (maatalouslomittajat) kanssa. Terveydenhoitaja Riitta Ålander piti vastaanottoa myös
Lipetissä Pöllösenlahdella kerran viikossa. Ålander
siirtyi Tykytys-hankkeeseen ja selvittämään pitkäaikaistyöttömien pääsyä eläkkeelle.
Hänen tilalleen Kohoon tuli Sisko Ruotsalainen
ainakin heinäkuun 2002 alkuun saakka. Koho aloitti syksyllä keskiviikkoiltapäivävastaanoton yhdistyksen tiloissa Kauppakadulla.
Ministeri Perho esitti huolestumisensa työttömien terveydenhuollosta ja toivoi, että työttömille järjestettäisiin oma terveydenhuolto.
Mahtoiko yhdistyksen aktiivisella toiminnalla
olla osuutta Perhon huolestumiseen, koska hän, samoin kuin kansanedustajat ja keskusjärjestöt, sai selvityksen Kohon ja Lapinlahden terveyspisteiden teettämästä tutkimuksesta.
Iisalmen kaupunki muisti yhdistystä parhaana
työllistäjänä (järjestöistä) kellolla ja kukkasin. Toiminnanohjaajan Anja Tarvainen ja varapuheenjohtaja Seija Aksila olivat vastaanottamassa palkintoa.
Yhdistyksessä vieraili saksalaisia opiskelijoita tutustumassa järjestön toimintaan. Opiskelijat askartelivat käynnillään lampaanvillasta hiiren Merja Komulaisen ja Tuija Koposen johdolla.
Laskiaisrieha järjestettiin Paloskilla yhdessä kuvataideluokan, Mannerheimin lastensuojeluliiton,
Pelastakaa Lapset ry:n ja Seurakoirayhdistyksen
kanssa. Tapahtuma keräsi paljon ihmisiä ja oli kaikin
puolin erittäin onnistunut.
Paloskilla järjestettiin talven aikana paljon erilaisia tapahtumia, jotka toivat yhdistykselle taloudellista tukea.
Liikuntahallin ennakkoavajaisia vietettiin 9.4.
yhdessä Vapakkeen ja maatalousyrittäjien kanssa.
Vieraita kävi n. 130 henkeä. Yhdistys vastasi tilaisuuden kahvituksesta.
Yhteistyötä jatkettiin tiiviisti seurakunnan diakoniatyön kanssa. Yhdistys oli juhannusaattona Metsäpirtillä keittämässä ja tarjoilemassa kahvia, pullat
leivoimme itse. Touhussa mukana olivat Anja Tarvainen ja Ulla Kääriäinen. Vanhankirkon esittelyä jatkoimme edellisten kesien tapaan.
Pidimme Kauppakatu 24:n kesäkauden avajaiset
4.6. Vieraana oli mm. TEP-hankkeen edustajia ympäri Suomea, ja he olivat näkemäänsä tyytyväisiä. Elämysteatteri Tyrkkis esiintyi kahdesti päivän aikana.
Kaikkiaan vieraina kävi n. 130 henkilöä. Yhteistyökumppaneille tarjottiin myös joulukahvit 10.12.
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Työllistetyt
Yhdistyksen kautta työllistyi viime vuonna 29 henkilöä, enimmäkseen yhdistelmätuella. Pääsääntöisesti työsuhteiden kesto oli yksi vuosi, ainoastaan Paloskin työntekijöille ei löytynyt jatkoa. Kaupungin
eri hallintokuntien kanssa työllistimme esim, kiinteistöapulaisia ja iltapäiväkerhon ohjaajan. Muita
työnimikkeitä olivat mm. Silmu-projektin vastaava
sekä ohjaajia lisalmeen ja Lapinlahdelle, yhdistyksen
toiminnanohjaaja, toimistotyöntekijä ja siivooja.

Työharjoittelijat/työkokeilu
Sosiaalialan opiskelijoita oli työharjoittelussa toimistolla ja Silmuprojektissa. Toimintatuvalla työkokeilussa oli askarteluohjaaja.

Kurssit/koulutus
Teimme aloitteen ammatilliselle kuntayhtymälle
naisten metallikoulutuksen aloittamisesta. Koulutus toteutettiin työvoimakoulutuksena. Potkua antoi
infotilaisuus, jossa Ponssen kaksi metallialan naista kävi kertomassa työstään. Kuulijoina oli parikymmentä naista. Koulutuksen aloitti 15 henkeä, joista
ensimmäisen kuukauden aikana jäi pois kaksi. Joulukuussa näyttökokeet suoritti 10 opiskelijaa, joista
kolme sai työpaikan ja seitsemän jatkaa opintojaan
vuonna 2002.
Työnhakukoulutus järjestettiin 22.10.–2.11. Kauppakadun tiloissa. Kouluttajina olivat Helvi Turpeinen
ja Anja Tarvainen. Työpaikkavierailu tehtiin hoitokoti Betaniaan. Atk:n peruskurssista tehtiin hakemus
lääninhallitukselle, josta myös saimme rahoitusta
vuodelle 2002.
Anja Tarvainen osallistui Työelämän sosiaalipolitiikan kurssille Helsingissä 16.–17.3. ja infotilaisuuteen Lippuniemen kehittämisestä kulttuurikeskuksessa 22.8.
Anja Tarvainen ja Helvi Turpeinen osallistuivat
Trio-päivään Koljonvirran leirintäalueella 22.5., vapaaehtoisjärjestöjen tilaisuuteen kulttuurikeskuksessa 13.8. (luennoimassa Hilkka Ahde aiheesta Eettinen sponsorointi), sekä Asiakaslähtöinen mielenterveyttä edistävä työ -seminaariin Vuorelassa 5.10.
Eila Ryhänen osallistui tiedottajakurssille Rantasalmella 28.–29.8.
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Henkilöstökoulutuspäivä pidettiin 11.10. Säästöpankin saunaosastolla. Koulutukseen osallistuivat
Anja Tarvainen, Helvi Turpeinen, Raija Janatuinen,
Anneli Kaikkonen, Eila Ryhänen sekä sosiaalialan
opiskelija Merja Tissari.

Kokoukset/luennot ja seminaarit
Aluejärjestön kokouksiin osallistuttiin vähän nihkeästi, mahdollisesti yhdistyksen varapaikan takia.
Puheenjohtaja Kari Asikainen osallistui TVY:n järjestämään koulutukseen Helsingissä.
Trio-työllisyyshankkeen, TEP-hankkeen ja Työpuumin järjestämiin lukuisiin tilaisuuksiin vuoden
mittaan osallistui Anja Tarvainen ja/tai Helvi Turpeinen.
Erilaisia yleisöluentoja järjestettiin useita, esim.
Marjut Hämäläisen luento sosiaaliasiamiehen toimenkuvasta ja Marja-Leena Kettusen luento vastuullisesta vanhemmuudesta.
Terve-SOS -messuille Kuopiossa 29.5. osallistui 22
henkilöä.
Juankosken kulttuuripäiville 18.8. lähti Iisalmesta 12 henkilöä. Tilaisuudessa TVY kiitti kunniakirjalla Anja Tarvaista ja Seppo Rönkköä yhdistyksen eteen
tehdystä hyvästä työstä.
17.–18.8. Leppävirran Vesileppiksessä seminaari- ja opintomatkalle osallistui 23 henkeä. Luennoille
osallistui myös Leppävirran ja Varkauden työttömiä.
Puhujina olivat Eläketiedotuskeskuksen Ulla Ahlgren ja kansanedustaja Kari Rajamäki (työttömiä koskevat muutokset). Kaikkiaan paikalla oli 44 henkilöä.
Tutustuimme myös Leppävirran työpajatoimintaan, mielenterveyskuntoutujien hoitokotiin Ukonhattuun, osuuskuntatoimintaan, Leppävirran Työttömien yhdistykseen ja Leppävirran kirkkoon, jota
pidettiin erittäin kauniina. Matkalla ehdittiin myös
lenkkeillä, uida ja syödä hyvin. Iisalmen TEP-hankkeelta ja Eläketiedotuskeskukselta saatiin avustusta
matkaan. Omavastuuksi jäi 150 mk/henkilö.
Anja Tarvainen ja Ulla Kääriäinen osallistuivat
YEH-projektin loppuseminaariin Helsingissä.
Anja Tarvainen ja Helvi Turpeinen osallistuivat
henkilöstöseminaariin Kuopiossa 28.8.
Anja Tarvainen kertoi yhdistyksen mielipiteen Isku-kumppanuushankkeen hyvistä ja huonoista puolista Mikä ihmeen sosiaalinen pääoma? -seminaarissa kulttuurikeskuksessa 3.12. Tilaisuus oli samalla kumppanuushankkeen päätösseminaari. Filosofi
Juha Siltala oli pääesiintyjänä.

Kerhot

Tiedottaminen

Erilaisten kerhojen ja uusien työtapojen hyödyntäminen oli kiinnostavaa, esim. kapularaanut, taulujen
kehystäminen, huovutus, koristekylttien maalaus,
unohtamatta mattojen ja poppanoiden kudontaa.
Syksyllä Kehypajalla kokoontui naisten puutyöpiiri, ohjaajana Seppo Rönkkö. Piiriin ilmoittautui 20
henkilöä, mutta osallistuminen hiipui vuoden loppua
kohti.
Vanhat aiheet palasivat elämään: kuvataidekerho
ja englannin piiri.
Elämysteatteri Tyrkkis esiintyi uudella ohjelmalla ”Elämän eväät” mm. Kauppakadun avajaisissa ja
yhdistyksen pikkujoulussa.
Salmen Sinkut perustettiin syksyllä. Ryhmän vetäjänä toimii Tapio Heiskanen.

Toiminnasta tiedotettiin viikoittain Iisalmen Sanomien muistiossa, Radio Salmisessa ja Salmettaressa.
Jäsenkirjeitä postitettiin vuoden aikana kaksi kappaletta. Iisalmen Sanomissa ja Salmettaressa julkaistiin useita yhdistystä koskevia juttuja. Silmu-projektia mainostettiin Töllöttimessä, Iisalmen Sanomissa
ja Salmettaressa.
Parhaaksi tiedonvälityskanavaksi osoittautunut
puskaradio toimi edelleen oivallisesti. Ilmoitimme
toiminnastamme myös työvoimatoimiston ja työtorin ilmoitustauluilla.

Virkistys
Teimme ostosmatkan Kuopioon 11.12. (28 henkilöä).
Yhdistyksen pikkujouluun työväentalolla 13.12.
ilmoittautui 61 henkilöä, paikalle tuli 40. Ohjelmassa
oli Tyrkkiksen esitys, joulupukin ja muorin vierailu,
yhteislaulua, Eila Lappalainen esitti yksinlaulua. Tarjottiin puuroa ja torttukahvit, kaksi suurtalouskokkiopiskelijaa oli apuna.
Jouluruokailuun kaupungintalolla 19.12. osallistui n. 50 ruokailijaa.
Kirjakaupan paketoinnissa oli mukana n. 20 aktiivista. Paketoijille järjestettiin hauska ilta hyvän
ruoan ja kahvin merkeissä. Jokainen sai pienen paketin kirjakaupan Riitalta ja Leenalta.
Ulkoilupäiviä ja muita retkiä tehtiin vuoden aikana kymmenkunta, osallistujia oli yhteensä 231 henkilöä.
Lisäksi saimme edullisesti lippuja Iisalmen Teatterin ja IN-teatterin esityksiin. Yleisöä oli useita kymmeniä.
Työttömät ovat osallistuneet aktiivisesti Punkaharjun, Kajaanin ja Vuorelan kuntoremonttilomille
jo vuosien ajan. Erilaisia tuettuja kuntolomia kysellään jatkuvasti.

Iisalmen Työvoimayhdistyksen historiikki

Muu toiminta
Eila Ryhänen yhdessä Helvi Turpeisen kanssa teki
kauppaliikkeille markkinointikirjeen, jossa tarjottiin mainosta yhdistyksen esitteessä ja kotisivuilla vastineeksi yhdistyksen jäsenille myönnettävistä
eduista. Pidimme kampanjaa onnistuneena: seitsemän iisalmelaista liikettä lähti mukaan. Alennusta
liikkeet myönsivät 10–30 % normaalihintaisista tuotteista.
Marraskuussa laadittiin yhdessä Trio-työllisyyshankkeen kanssa TE-keskukselle Kieppi-rahoitussuunnitelma ja -anomus sekä omatoimisuusavustusanomus yhdistyksen toiminnanohjaukseen.
Kevään aikana järjestettiin naisten iltoja, aiheena mm. mausteet ja niiden käyttö sekä vatsatanssin
huvi ja hyöty.
Viikoittaiset yhteislaulupäivät keväällä Matti
Lämsän (hanuri) ja Antti Inkisen (kitara) säestyksellä olivat suosittuja. Puuhanaisena oli sos.alan opiskelija Tuija Koponen, joka järjesti myös perinneruokaja kulttuuriviikkoja.

Yhteistyö
Totesimme yhteistyön tärkeäksi voimavaraksi. Otimme yhteyttä joka suuntaan ja myös yhdistykseen päin
ollaan oltu yhteydessä, usein yllättäviltäkin tahoilta.
Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme olivat kaupungin eri hallintokunnat, erityisesti Vapake ja työllisyysasioita hoitavat tahot, sekä työvoimatoimisto,
ammattiopiston aikuisosasto, kirjakauppa, alueen
kansanedustajat ja kansanopistot (TSL).
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Toimintakertomus 2002

I

isalmen Työttömät ry
Kauppakatu 24
74100 Iisalmi

Yleistä
Yhdistykseen kuului vuoden lopussa 148 jäsentä ja
jäsenmaksu oli 3,35 €. Yhdistys palkkasi vuoden aikana yhdistelmätuella 24 henkilöä, 1–12 kuukauden
jaksoissa erilaisiin työtehtäviin. Muita työntekijöitä
työllistettiin 4 henkilöä. Heidän palkkaukseen saatiin avustuksia mm. TE-keskukselta, Pohjois- ja EteläSavon TE-keskukselta sekä Ray:ltä.
Opiskelijat löysivät yhdistyksen mieluisaksi työssäoppimispaikaksi. Soili Piskonen-Kortelainen oli
työharjoittelussa ajalla 26.11.2001–21.4.2002, samoin
Tiina Koli, ajalla 16.9.2002–13.3.2003. Mikkelin ammattikorkeakoulusta sosionomiopiskelija Hanna Janatuinen oli työssäoppimisjaksolla Silmu-projektin
parissa 8.4.–15.5. Lisäksi Tuija-Leena Koponen suoritti työssäoppimisensa Silmussa ja teki opinnäytetyönsä Silmun ryhmäläisten tuntemuksista ryhmätoiminnasta.
Jäseniin ja muihin asiakkaisiin pidettiin yhteyttä
ilmoittelemalla toiminnasta viikoittain Salmettaressa, Iisalmen Sanomissa ja Radio Salmisessa, mainostamalla tapahtumista yhdistyksen toimistolla henkilökohtaisesti sekä postitettavilla jäsentjedotteilla.
Radio Salmisessa olivat haastateltavana Eila Ryhänen
(yhdistys), Helvi Turpeinen (Kieppi) ja Iiris Lukin (Silmu). Lisäksi juttuja julkaistiin Iisalmen Sanomissa ja
Salmettaressa.
Torstaisin Kauppakadun toimiston salissa oli erilaisia infotilaisuuksia, luentoja jne. Aiheina mm. terveys, ravitsemus, vapaaehtoistyö. Tilaisuudet olivat
kaikille avoimia ja maksuttomia.
Kulttuuripäivää vietettiin yhdistyksen 10-vuotisjuhlassa 31.8. Ohjelmaan sisältyi mm. TVY:n edustajan Lea Karjalaisen puheenvuoro, Iisalmen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tervehdys, Varkauden
Seudun Työttömät ry:n runon lausuntaa, Elämysteatteri Tyrkkiksen näytelmä, yhteislaulua sekä ruokailu ja lopuksi tanssia. Juhlallisuuksiin osallistui n. 140
henkeä.
EU:n ruoka-apua jaettiin keväällä maaliskuussa sekä syksyllä kahdesti, 11.9. ja 15.10., yhteensä yli
5000 kiloa. Paketit loppuivat joulukuun alussa.
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Kieppi
Kieppi-hanke käynnistyi 1.11. Projektin tavoitteena
oli työllistää vuosittain vuodesta 2003 alkaen 15–30
ensisijaisesti pitkäaikaistyötöntä yhdistelmätuella
yhdistyksiin, kotitalouksiin ja yrityksiin, mm. metsänhoitoa ja maataloutta harjoittaville tiloille. Projektin vetäjän rooliin kuuluu myös työllistämistukimahdollisuuksista tiedottaminen sekä työnantajatahojen palkanmaksuprosessin ja niihin kuuluvien velvoitteiden konsultointi työnantajille.
”Kieppityöt” olivat monesti määräaikaisia työtehtäviä, lyhytaikaisiakin, joista kuitenkin kohteina peräjälkeen yhdistelemällä saadaan syntymään pitempiä työllistämisjaksoja työllistetyille. Ensimmäisenä
ja toisena toimintavuonna toiminta painottui tiedottamiseen ja työllistävien tahojen etsintään. Pitemmän ajan tavoitteena oli saatella osa työllistetyistä
hakeutumaan koulutukseen, hakeutumaan osuuskuntaan tai perustamaan osuuskunnan tai yrityksen.

Silmu
Silmu aloitti toimintansa vuonna 2001. Silmu-projekti oli työttömille tarkoitettu toiminnallinen projekti,
jossa oli asioita fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja ammatillisesta näkökulmasta. Silmu oli ryhmässä tapahtuvaa toimintaa, jossa työttömille tarjottiin
mm. liikuntaa, luovaa toimintaa, erilaisia luentoja,
retkiä, terveys- ja kuntokartoituksia, atk- ja työnhakukoulutusta ja ravitsemusta.
Silmun toimintaa markkinoitiin alkuvuodesta ja
se herätti kiinnostusta niin yhteistyökumppaneissa
kuin opiskelijoissa, kouluttajissa ja varsinkin kohderyhmän keskuudessa.
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Tuija-Leena Koponen aloitti maaliskuussa 10 viikon sosiaalialan työntutkimisen, organisoimisen ja kehittämisen työssäoppimisjakson. Hän
myös teki opinnäytetyönsä Silmu-projektissa, ”’Uusi
silmu elämänpuuhun’ – Pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden kokemuksia Silmu-projektista”.
Henkilöstöä Silmussa oli kaksi; projektivastaava
ja ryhmänohjaaja. Marraskuussa palkattiin toinen
ryhmänohjaaja yhdistelmätuella.
Silmu-projektin jatkoryhmä Tanakasti taivutellen
oli ylipainoisten naisten liikuntapainotteinen ryhmä.
Ryhmätoiminnan päätyttyä kolmen kuukauden
jakson jälkeen oli ryhmäläisiä sijoittunut mm. työelämään, työharjoitteluun, aloittanut ammatillisen
koulutuksen, päättänyt opintonsa tai siirtynyt Triotyöllisyyshankkeeseen.

Työnhakukoulutus

Fyysinen hyvinvointi

ATK-peruskurssi 9.4.–30.4., yhteensä 30 tuntia. Kurssin tavoitteena oli antaa osallistujille perusvalmiudet
tekstinkäsittelyssä, sähköpostin käytössä ja Internetselailussa. Pääpaino oli tekstinkäsittelyosiossa. Myös
rohkeutta koneen käsittelyssä pyrittiin lisäämään.
Kurssilaisia oli mukana 8 henkilöä.
Silmu-projektin ja Kansalaisopiston yhteistyössä järjestämä atk-alkeiskurssi, 3.–13.12., yhteensä 40
tuntia.
Lisäksi muut Silmun ryhmäläiset ovat saaneet
atk-koulutusta ryhmätoiminnassa.
Työnhakukoulutus 11.11.–22.11., yhteensä 40 tuntia. Koulutukseen sisältyi mm.
• omien tavoitteiden kartoittaminen, Iisalmen
Työttömien yhdistyksen esittely
• tutustuminen työvoimatoimistoon ja työtoriin
sekä niiden palveluihin sekä yrityskäyntejä
• yleisöluento työelämässä ja elämässä
jaksamisesta
• ansioluettelon ja työnhakuasiakirjojen laatimista
atk:lla
• työnhakijan omakuvauksen laatiminen,
vuorovaikutustaidot ja itsetuntemus
• harjoituksia ryhmissä (esim. työhaastattelu)
• tutustumista työnhakumenetelmiin ja
työnhakuverkostoon

Toimintaan kuuluvat liikuntakerhot kokoontuivat
seuraavasti; maanantaisin vesijumppa ja keskiviikkoisin sisäliikunta. Lisäksi tiistaisin kokoontui kävelylenkkiporukka. Alkuvuodesta kokoontui maanantaisin myös joogaryhmä.
Iisalmen kaupungin vapaa-aikapalvelukeskuksen ja Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -hankkeen kanssa suunniteltiin ja toteutettiin liikuntaan liittyviä toimintoja ja kuntokartoituksia.
Työttömien ruokahuolto järjestettiin yhteistyössä kaupungin ruokalan kanssa. Toimistolta voi ostaa
ruokalippuja hintaan 1,68 €/kpl.
Yhdistys tuki rahallisesti KKl:n järjestämää aikuisten uimakoulua marraskuussa.

Työnhakukoulutus 18.3.–28.3., mukana 16 henkilöä.
Koulutuksen aikana käytiin läpi mm. seuraavia asioita
• oma työhistoria, koulutus ja vahvuudet sekä
tavoitteet kurssin jälkeen.
• Tutustuttiin työelämän vaatimuksiin
nykypäivänä ja työmarkkinatilanteeseen
paikallisesti ja valtakunnallisesti.
• Työnhakijan vuorovaikutustaidot, itsetuntemus
ja ulkoinen olemus.
• Tutustumista työpaikkailmoituksiin ja
työpaikkahakemuksen laatimisen harjoittelua
• Työttömyysturvainfo (työvoimatoimisto ja
työtori)
• Työnhakusuunnitelmat ja -menetelmät
• Yritysvierailuja ja koulutusinfo
• Oman osaamisen kartoitus ja markkinointi
• Haastattelutilanteet ja niihin valmistautuminen
• Iisalmen Työttömien yhdistyksen toiminta

Iisalmen Työvoimayhdistyksen historiikki

Paloski
Paloisvuoren laskettelurinteen toiminta oli Iisalmen
Työttömät ry:n ja Iisalmen vapaa-aikapalvelukeskuksen yhteistoiminnassa tapahtuvaa toimintaa ja se
työllisti joka vuosi yhdistelmätuella työttömiä rinnetoimintaan ja kahvioon.
Avajaisia Paloskilla vietettiin 1.12. Ohjelmassa oli
mm. lumilautailunäytös, Alppijyskyt-info, opastusta
murtomaasuksien huoltoon, musiikkia ja pientä purtavaa.
Ensiapukoulutusta järjestettiin Paloskilla 4.12.
Yhdistyksen puolesta huolehdittiin kouluttajien ja
osallistujien ruokailu n. 35 hengelle.
Paloisten päiväkodin lapset vanhempiensa sekä
Uppuniemen perhepäivähoitajat lapsineen viettivät
pikkujouluja joulukuussa. Myös muita pikkujouluja
vietettiin.
Laskiaisriehassa paikalla 20 henkeä yhdistyksen
puolesta, rinteessä paljon koululaisia ja perhepäivähoitajia lapsineen.
Nuorten talvijameissa 8.3. esiintyi Punishmentyhtye.

Koho
Terveyspiste Kohon kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Kohon työpiste oli Iisalmen terveyskeskuksessa ja se oli työttömille ja pätkätyöläisille tarkoitettu
terveyspiste. Esimerkiksi uuden Silmu-ryhmän aloittaessa Kohon työntekijä kävi kertomassa Kohon toiminnasta ja ryhmäläiset voivat varata ajan terveystarkastukseen. Kohon vastaanotto oli kerran viikossa
Silmu-projektin tiloissa ja muina aikoina käytettävissä terveyskeskuksessa.

15

Kerhot
Kuvataidekerho, askartelupiiri ja englannin kerho
kokoontuivat viikoittain.

Talkootyö
Yhdistys osallistui talkootöihin. Iisalmen Puhelinyhdistyksellä (IPY) jaettiin puhelinluetteloita. Lisäksi
siivoustalkoot lisaaressa ja työväentalolla. Työväentalolla järjestettiin ruokailua ja kahvitusta teatteriesityksen väliajoilla. Suuren Suomalaisen Kirjakaupan
paketointitalkoissa oli paketoijia yhteensä 34 henkeä.

Henkilökunnan koulutus
Trio-hankkeen järjestämässä päihdekoulutuksessa luennoi Seppo Suikka 3.4. Iisalmen Raatihuoneella. Koulutukseen osallistui 54 henkeä. Päivän aikana
jaettiin perustietoa päihdeongelmaisen ihmisen kohtaamisesta.
Iikka Maunula kertomassa Kauppakadulla yhdistyksen toimistolla 16.4. työssä jaksamisesta. Läsnä oli
15 henkeä yhdistyksen henkilökuntaa.
Syyskuussa kaikki yhdistyksen työntekijät osallistuivat Trio-hankkeen järjestämään Mielenterveyskuntoutujan kohtaaminen -koulutukseen.
Elokuussa Kajaanissa Työilmapiiri tulostekijänäkoulutus, kouluttajana Ben Furman. Henkilökunnasta paikalla olivat Helvi Turpeinen ja Eila Ryhänen.
Marraskuussa Iisalmen Kulttuurikeskuksessa oli
Työnsankareita vai luusereita -koulutus, jossa käsiteltiin työuupumusta ja hyvinvointia. Paikalla yhdistyksen ja toimintatuvan henkilökunta.
Silmun projektivastaava oli Helsingin Messukeskuksessa Mielenterveysmessuma 16.11. Ylä-Savon
työllisyysstrategia-kokous pidettiin 10.12, johon projektivastaava myös osallistui.

Luentoja ja tiedottamista
asiakkaille
Noin kerran viikossa Kauppakadun toimiston salissa järjestettiin erilaisia luentoja esimerkiksi ihon hoidosta, terveellisestä ravinnosta ja liikkumisesta. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia ja maksuttomia.
lnfotilaisuus työväentalolla helmikuussa. Aiheena mm. työttömyysturvan muutokset ja eläkeuudistus, työllistämistuki, koulutus, kuntouttava työtoiminta. Tilaisuus oli kaikille avoin ja maksuton.
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Vapaaehtoistyön tapahtuma Iisalmen Kulttuurikeskuksessa 9.11. Yhdistystä esittelemässä Riitta Itkonen ja Soile Ruotsalainen.

Kokoukset/seminaarit
Sateenvarjo-projektin (Sava) aloitusseminaari Varkaudessa.
TVY:n vuosikokous Mikkelissä 21.–22.3.
Savan rahoittamien projektien yhteispalaveri Savonlinnassa syyskuussa.
Yhdistys osallistui Ylä-Savon alueen työllisyyskokouksiin. Kokouksissa ovat läsnä alueen kaupunkien1, kuntien ja eri hankkeiden ja projektien edustajia.
Evakkokeskuksessa työvoimatoimiston uuden
toimipaikan tupaantulijaiset seminaarin merkeissä
11. marraskuuta.
Pohjois-Savon Työttömien Aluejärjestön kokouksiin henkilökunta osallistui myös.

Retkiä ja virkistymistä
Kevätretki Kuopioon 24.4. Jokainen sai käyttää päivän mielensä mukaan. Reissussa mukana oli 34 henkeä.
Pyöräretki Koljonvirran leirintäalueelle 4.6. Ohjelmassa makkaranpaistoa, tikanheittoa, Koljonvirran ratsastustallin hevosten taputtelua ja muuten
vaan yhdessä oloa. Tulomatkalla tutustuminen Juhani Ahon museoon. Reissua veti Päivi Ruotsalainen,
pyöräilijöitä mukana yhteensä 8 henkeä.
Työttömien ostos- ja virkistysmatka Kuopioon ja
Fontanellan kylpylään Siilinjärvellä 14.11. Osallistujia mukana 34 henkeä.
Karpaloreissu Jyrkälle 1.10. Vetäjänä Esko Juutinen, osallistujia mukana 8 henkeä.
Petri Laaksosen konsertti Iisalmen Kulttuurikeskuksessa 12.12. Työttömille lipun hinta 10 €.
Iisalmen Teatterin kenraaliharjoituksia seuraamaan pääsivät työttömät edullisesti.

Muita tapahtumia
Joulumyyjäiset Työnväentallolla, paikalla myymässä
kolme henkeä.
Joulupuurolla ja kinkulla 16.12. kävi n. 120 henkeä
Lahjoittajana P. Kärkkäisen sähköliike. Yhteislaulua
säestäjinä Matti Lämsä ja Antti Inkinen.
Jouluruokailu työttömille 18.12. Iisalmen kaupungintalon ruokalassa. Etukäteen ilmoittautuneita ruokailijoita n. 50 henkeä.
Piispansauva-tapahtuma Lapinlahdella 25.2. Tapahtuma oli työttömien oma tapahtuma, jossa mukana oli piispa Wille Riekkinen. Tapahtuma sai nimensä piispan vanhasta hiihtosauvasta, joka toimi kisojen kiertopalkintona. Voittaja oli velvoitettu järjestämään tapahtuma voittoaan seuraavana vuonna. Tapahtuma oli ilmainen. Iisalmesta mukana oli n. 20
henkeä.

Yhteistyökumppanit
Yhdistys teki aktiivista yhteistyötä mm. seuraavien
tahojen kanssa: Rahaautomaattiyhdistys RAY, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö
TVY, Pohjois- ja Etelä-Savon TE-keskus, työvoimahallinto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL, TSL:n
opintojärjestö, Iisalmen kaupungin eri virastot ja yritykset, esim. Suuri Suomalainen Kirjakauppa, päättäjät ja kansanedustajat, Kehypaja, Päiväkeskus Pysäkki, Iisalmen Mielenterveystuki ry, Pohjois-Savon
ammattikorkeakoulu, Pohjois-Savon ammatillinen
instituutti, seurakunnat, ammattiosastot, Tuulentupa vapaaehtoistyönkeskus. Yhdistys tekee yhteistyötä myös erilaisten projektien kanssa mm. KKI, asukasyhdistys Lippuniemi-projekti ja Trio-työllisyyshanke, jossa yhdistys oli mukana ohjausryhmässä.

Iisalmen Työvoimayhdistyksen historiikki
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Toimintakertomus 2003

I

isalmen Työttömät ry
Kunnankatu 6
74120 Iisalmi

Yleistä
Toimintavuoden lopussa yhdistykseen kuului 119 jäsentä ja jäsenmaksu oli 4 €.
Yhdistys palkkasi yhdistelmätuella 13 henkilöä
erilaisiin työtehtäviin. Työsuhteiden pituudet olivat
5–12 kuukautta. Muita työntekijöitä palkattiin kaksi.
Heidän palkkaukseensa saatiin avustuksia mm. Pohjois-Savon TE-keskukselta sekä Raha-automaattiyhdistykseltä.
Jäseniin ja muihin asiakkaisiin pidettiin yhteyttä
ilmoittelemalla toiminnasta Salmettaressa, Iisalmen
Sanomissa, Radio Salmisessa, mainostamalla tapahtumista yhdistyksen toimistolla sekä postitettavilla
jäsentiedotteilla. Lisäksi internetissä yhdistyksen sivuilla oli tapahtumakalenteri, jota päivitettiin kaksi
kertaa viikossa.
Lehtijuttuja yhdistyksen toiminnasta ja työntekijöistä julkaistiin Iisalmen Sanomissa, Salmettaressa
ja Miilussa.
Datanomiopiskelija Arja Niskanen oli työharjoittelussa ajalla 2. 1.–14.3. Sosiaalialalle valmentavassa
koulutuksessa oleva Mari Pekkarinen oli Silmuprojektin työharjoittelijana 12.5.–9.6. Tiina Koli oli työharjoittelussa 16.9.2002–15.3.2003. Aulaemännän
tehtäviä hoiti työharjoittelija Anna-Mari Ryhänen
12.8.–31.12. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulusta sosionomiopiskelijat Heli Kankkunen, Anna-Kaisa Schroderus sekä Jenni Eskelinen aloittivat opinnäytetyönsä syksyllä. Opinnäytetyön aihe käsittelee
yhdistyksen merkitystä työttömille. Yhteistyössä on
mukana myös Iisalmen työvoimatoimisto.
Iisalmen Työttömät ry:n kehittämishanke ”UFFE”
aloitettiin Helvi Turpeisen johdolla 6.2. Hankkeen
tarkoituksena on selvittää, mitä kehittämistoimenpiteitä yhdistyksessä tarvitaan, jotta toiminta vastaisi paremmin asiakkaiden tarpeita, ja miten tähän tavoitteeseen päästäisiin. Hankkeen tiimoilta pidettiin
palaverejä koko yhdistyksen henkilökunnan voimin,
pienemmissä ryhmissä sekä toimiston ja Toimintatuvan kesken. Muistiot palavereista toimitettiin Helvi
Turpeiselle hankkeen edistymisen dokumentoimiseksi.
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Hallitus
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana
Suoma Kettunen, varapuheenjohtajana Merja Komulainen, sihteerinä Riitta Rouhiainen sekä taloudenhoitajana Jouko Heikkinen. Muita hallituksen jäseniä
olivat Matti Lämsä ja Sirkka Hedberg, varajäseninä
Seppo Repo ja Tuula Kettunen.
Sääntömääräisessä syyskokouksessa 3.11. hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Matti Lämsä,
Jouko Heikkinen, Eila Lappalainen, Maritta Lyyra
sekä Riitta Rouhiainen. Puheenjohtajana jatkoi Suoma Kettunen. Varajäseniksi valittiin Hannu Kiljunen
sekä Jenni Westin-Kiljunen. Varapuheenjohtajaksi
valittiin Eila Lappalainen ja sihteeriksi Maritta Lyyra. Taloudenhoitajana jatkoi Jouko Heikkinen.

Toiminta
Torstaisin Kauppakadun toimiston salissa oli erilaisia infotilaisuuksia, luentoja ja esittelyjä. Tapahtumat
olivat kaikille avoimia ja maksuttomia. Myös ulkopuoliset kouluttajat vuokrasivat salia, kuten esimerkiksi Pohjois-Savon ammattiopisto ”Rakentajan taidot esille” -koulutukseen. Myös Trio-hanke piti salissa useita koulutustilaisuuksia ja kokouksia.
EU:n ruoka-apua jaettiin vuoden aikana kahdesti, huhtikuussa ja lokakuussa, yhteensä n. 5000 kiloa.
Keväällä yhdistyksen kautta jaettiin myös Adventtikirkon Avustuspalvelu ADA ja Iisalmen Adventtiseurakunnan lahjakortteja 50 kpl.
Piispansauva-tapahtuma oli Rautavaaralla 18.2.
Työttömien yhdistyksestäoli kilpailussa mukana Anneli Kaikkonen, Soile Ruotsalainen, Sirpa Kauppinen, Eila Lappalainen, Marja-Liisa Mustonen ja Kyösti Laak, joka toimi myös linja-autonkuljettajana. Yhdistys sijoittui toiselle sijalle.
Muutto uusiin tiloihin varmistui ja muuttopäivä
oli maanantai 29.9. Yhdistyksen toimisto, Toimintatupa, Silmu-projekti ja Kieppi-hanke olivat uusissa
tiloissa avoinna normaalisti 2.10. alkaen. Virallisia
avajaisia vietettiin lokakuun lopussa.
Talon piha siivottiin talkoilla tiistaina 21.10. Talkoissa mukana oli yhdistyksen jäseniä ja henkilökuntaa yhteensä seitsemän henkilöä. Talkooväelle tarjottiin aulaemännän keittämä kasvissosekeitto.
Uuden toimipaikan, Kunnankatu 6:n tupaantuliaisia vietettiin 29.10. Läsnä oli yhteistyökumppaneita sekä yhdistyksen asiakkaita, jäseniä ja henkilökuntaa. Vieraita oli päivän aikana noin 80 henkeä.
Ohjelman virallisessa osuudessa oli talon siunaus (Ii-

salmen ev.lut.seurakunnan kirkkoherra Arno Toivanen), Iisalmen kaupungin edustajan, Markku Eestilän ja työvoimatoimiston johtajan, Ritva Pääkkösen,
tervehdyspuheet. Kahvitarjoilun jälkeen esiintyi
stand up -koomikkopari Iita ja Verneri.
Yhdistys osallistui 15.11. Järjestömessuille, jotka järjestettiin Nuorisotalolla. Talon toiminnasta oli
kertomassa viriketoiminnanohjaaja Maritta Lyyra ja
Kiepin toimistotyöntekijä Arja Niskanen. Yhdistyksen pöytä sai ansaittua huomiota, kun pöydän takana
olikin Vaahteramäen Eemeli (Maritta) ja Peppi Pitkätossu (Arja). Mukana oli kattava valikoima yhdistyksessä valmistettuja käsitöitä.
Jäsenten pikkujoulua vietettiin 15.12. Läsnä oli 16
henkeä yhdistyksen jäseniä ja henkilökuntaa. Ohjelmassa oli joulupuuro ja joulukahvit sekä jouluisia lauluja.

Infotilaisuuksia
Sukevalla järjestettiin kyläilta 30.1. Eila Ryhänen kertoi yhdistyksen toiminnasta.
Kieppi, Iisalmen 4H-yhdistys, Iisalmen Työttömät ry ja Silmu järjestivät koulutustilaisuuden ”Työnantajakuviot yhdistyksessä” toukokuussa, uimahallin kerhotiloissa. Tilaisuudessa esiteltiin Kieppi-hanke, käsiteltiin yhdistysten hallintoa ja yhdistyslakia,
työllistämistä, palkanlaskentaa ja kirjanpitoa sekä
työllistämiseen liittyviä vakuutuksia. Samanlainen
koulutustilaisuus järjestettiin myös Vieremällä.
Kieppi-hanketta esiteltiin 5.8. ”Punainen tupa ja
perunamaa” -projektin ohjausryhmän kokouksen
aluksi Runoilla. Reittulan riihellä.

Retkiä ja virkistystä
Kuopioon lähdettiin ostoksille tai ihan muuten vain,
7.2. Mukana oli 34 henkilöä. Mika Niskasen taholta
tapahtui kyyditys.
Alkukesän aikana Tallinnan vesille suuntautuneet 24 h risteilyt olivat suosittuja. Porukkaa lähti
29.–30.5. ja 16.–17.6. tapahtuville risteilyille yhteensä
noin 100 henkilöä. Matkaoppaana toimi Suoma Kettunen, kesäkuun risteilyllä oli mukana myös Leena
Varonen. Linja-auto oli Juhani Lappalaiselta Pohjolan
Turistiautosta.
Silmu-projektin kanssa yhteistyössä järjestettiin
luontoretki Soidinvuorelle 4.9. Osallistujia oli 10 henkilöä. Päivän aikana käveltiin n. 9 kilometrin mittainen luontopolku, paistettiin makkaraa sekä kerättiin
sieniä ja puolukoita. Taukopaikalla opiskeltiin jo hie-
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man ennakkoon tunnistamaan sieniä, tulevaa sienikurssia silmällä pitäen.

Koulutukset
ATK alkeiskurssi 31.3.–9.4., yhteensä 30 tuntia. Mukana oli 8 henkilöä, joista 3 yhdistyksen hallituksesta. OPH:n opintosetelillä tapahtuva ATK-peruskurssi
oli 5.5.–9.5. yhteensä 25 tuntia. Mukana oli 5 henkilöä. Molemmissa opetukset tapahtuivat Kulttuurikeskuksella.
Noste työnhakukoulutus, ”Uusia näköaloja, uusia
voimavaroja”, kulttuurikeskuksella 2.6.–6.6., yhteensä 34 tuntia.
Hygieniapassikoulutus 10.6. Raatihuoneella, yhteensä 6 tuntia. Koulutuksessa oli mukana silmulaisia, yhdistyksen henkilökuntaa sekä muita työelämässä olevia. Hygieniapassitestiin 27.11. osallstui yhdistyksen henkilökunnasta viisi henkeä.

Avoimet luennot
Erilaisia luentotilaisuuksia oli torstaisin Kauppakadun salissa. Aiheina oli esimerkiksi vanhemmuus, jäteneuvontaa, ihon hyvinvointia apteekista. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia ja maksuttomia.
Työvoimatoimiston infotilaisuus 23.1. vuoden
alussa uudistetuista tukimuodoista.
Säästöpankki Optian infotilaisuus Kauppakadulla 30.1.
Sienikurssi oli 8.9. Paikalla oli 20 henkilöä. Opettajana neuvoja Marja Niskanen Pro Agria Pohjois-Savon maaseutukeskuksesta. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Silmu-projektin kanssa. Luennon jälkeen
tehtiin sieniretki Kotikylään.
Kukkakauppa- ja puutarhayrittäjä Anneli Pehkonen piti 11.9. luentotilaisuuden ”Kukkaloistoa jouluksi”. Tilaisuuden aikana käytiin läpi kukkasipulien hankkiminen, hyötäminen ja hoitaminen. Lisäksi käsiteltiin joulukukkien historiaa ja symboliikkaa.
Paikalla oli 13 henkilöä. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Silmu-projektin kanssa.
Iisalmen evankelis-luterilaisen seurakunnan
pastori Riitta Auvinen ja seurakuntasihteeri Erja Vaarala kertoivat Iisalmen ev.lut.seurakunnan palveluista 6.11. Läsnä oli 11 kuulijaa.
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Fyysinen hyvinvointi

Kieppi-hanke

Toimintaan kuuluvat liikuntakerhot kokoontuivat
maanantaisin vesijumppaan ja keskiviikkoisin sisäliikuntaan. Lisäksi kävelyporukka lähti liikkeelle
tiistaisin. Marras–joulukuussa joogaryhmä kokoontui viitenä perjantaina Kunnankadun olohuoneessa.
Työttömien ruokahuolto jatkui yhteistyössä kaupungin ruokalan kanssa. Ruokailu siirtyi lokakuussa
uusiin tiloihin Pohjolankadun kaupungintalolta Luma-keskus Majakkaan. Toimistolla myytiin ruokalippuja (á 1,70 €), jota vastaan sai lämpimän aterian ruokalassa. Työttömien jouluruokailuun Luma-keskuksessa 10.12. osti ruokalipun 35 asiakasta.

Kieppi-hanke käynnistyi 1.11. Projektin tavoitteena
on työllistää ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömiä yhdistelmätuella yhdistyksiin, kotitalouksiin ja yrityksiin, mm. metsänhoitoa ja maataloutta harjoittaville tiloille.
Hankevastaava Helvi Turpeisen siirtyessä muihin tehtäviin hänen työtään jatkoi Erkko Huttunen
1.10. alkaen. Hankkeeseen palkattiin 1.6. alkaen yhdistelmätuella toimistotyöntekijä Arja Niskanen.
Vuoden aikana hankkeen kautta löytyi töitä mm.
rakennuksilta, maatiloilta, metsänhoidosta, kodinhoidosta, myynti- ja toimistotöistä, ulkoilualueiden
kunnossapidosta 36 henkilölle. Työsuhteet olivat 1–12
kuukauden mittaisia. Heistä kuusi jatkoi saman työnantajan palveluksessa ja kolme työllistyi ensimmäisen työllistymisjaksonsa jälkeen toisen työnantajan
palvelukseen. Näin Kieppihankkeen ”Kieppi-idea” toteutui.

Terveyspiste Koho
Terveyspiste Kohon toimipiste sijaitsee Iisalmen terveyskeskuksessa. Uuden Silmu-ryhmän aloittaessa
Kohon työntekijä käy kertomassa Kohon toiminnasta
ja ryhmäläiset, kuten muutkin työttömät voivat varata ajan terveydenhoitajalle.

Kerhot
Kuvataidekerho, askartelupiiri ja englannin kerho
kokoontuivat viikoittain alkuvuodesta. Elämysteatteri Tyrkkis kokoontui Kauppakadulla alkuvuodesta.
Korttipelejäkin opeteltiin muutamana iltana sonkajärveläisen Tuppikerho Justiinan opastuksella.

Talkootyö
Tuomirannan siivoustalkoihin 13.5. osallistuivat Silmulaiset.
Yhdistys osallistui talkootyönä Runoin rapujazzeilfe 24.–26.7. Kolmipäiväisen tapahtuman aikana talkoissa olivat mukana Sirpa Kauppinen, Suoma
Kettunen, Leena Varonen, Eila Ryhänen, Helvi Turpeinen sekä Anna-Mari Ryhänen.
IPY:n puhelinluetteloiden jakoon syyskuussa
osallistui yhdistyksen jäseniä ja henkilökuntaa.
Kirjakaupan paketointitalkoot alkoivat 23.11. ja
jatkuivat jouluaattoon asti. Mukana oli 24 henkilöä
jäseniä ja henkilökuntaa.
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Silmu-projekti
Silmu aloitti toimintansa vuonna 2001. Silmu-projekti oli työttömille tarkoitettu toiminnallinen projekti,
jossa oli asioita fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja ammatillisesta näkökulmasta. Silmu oli ryhmässä tapahtuvaa toimintaa, jossa työttömille tarjottiin
mm. liikuntaa, tuovaa toimintaa, erilaisia luentoja,
retkiä, terveys- ja kuntokartoituksia, atk- ja työnhakukoulutusta ja ravitsemusta. Projekti päättyi vuoden 2003 lopussa, jatkorahoitusta ei saatu.
Vuonna 2003 järjestettiin kaksi työnhakukoulutusta. Toinen yhteistyössä Iisalmen työvoimatoimiston ja Koulutusyhtiö Navigen Oy:n kanssa ja toinen
työvoimatoimiston ja Itä-Suomen Seutukehitys Oy:n
kanssa. Koulutukset onnistuivat hyvin. Keväällä silmulaiset osallistuivat hygieniapassikoulutukseen,
mistä oli jatkossa ammatillista hyötyä.
Silmua markkinoitiin jakamalla esitteitä julkisiin
paikkoihin, pitämällä tiedotustilaisuus työvoimatoimiston asiakkaille sekä tiedottamalta työvoimatoimiston neuvojille ns. aamutunnilla. Silmua markkinoitiin suoraan asiakkaille tapahtumissa ja yhdistyksen toimistosta.
Henkilökuntaa Silmussa oli alkuvuodesta yksi
projektivastaava ja kaksi ryhmänohjaajaa. Toinen
ryhmänohjaajista siirtyi huhtikuun alusta yhdistyksen palvelukseen.
Ryhmään osallistuneilta Silmun toiminta sai hyvää palautetta. Silmu aktivoi liikkumaan ja antoi
muutenkin vireyttä elämään.

Paloisvuoren laskettelurinne

Henkilökunnan koulutus

Paloisvuoren laskettelurinteen toiminta järjestettiin
yhteistyössä Iisalmen Työttömät ry:n ja Iisalmen vapaa-aikapalvelukeskuksen kanssa. Paloski työllisti
yhdistelmätuella henkilökuntaa rinteeseen, kahvioon ja välinevuokraamoon.
Paloski sai talvikauden 2003–2004 alussa internetsivut verkkoon yhdistyksen sivujen alle. Sivut
suunnitteli Leena Varonen yhteistyössä Arja Niskasen kanssa. Uutena Paloskilla aloitti Lapsiparkki, johon palkattiin yhelistelmatuella Heli Kokko. Lapsiparkissa n. 4–7-vuotiaat lapset voivat leikkiä ulko- tai
sisäleikkejä vanhempien ollessa hiihtämässä tai laskettelemassa. Talvikausi 2003–2004 käynnistyi tapaninpäivänä 26.12.
Iisalmen Visan järjestämät kansalliset hiihtokilpailut olivat 12.1.
Ylä-Savon Moottorikerho Moottorikelkkasprint
-kilpailut ajettiin 18.1. Yhdistyksen puolesta huolehdittiin järjestäjien ja toimitsijoiden ruokailusta noin
100 henkilölle.
Yhdistyksen työntekijöiden ja hallituksen tutustumis- ja ideapäivää vietettiin 14.2. Ohjelmassa oli
mäenlaskua ja makkaranpaistoa. Paikalla oli 13 henkilöä.
Tervakankaan perhepäivähoitajat ja lapset, yhteensä 56 henkilöä, viettivät Paloskilla ulkoilupäivää
19.2. Yhdistyksen aulaemäntä Suoma keitti heille jauhelihakeiton ja leipoi kääretorttuja kahvin ja mehun
kera tarjottavaksi.
Aittokosken ja Kilpijärven 5–6-luokkalaiset olivat
28.2. makkaranpaistossa.
Lystisunnuntaita vietettiin 9.3. Järjestäjinä toimi
Pela, MLL, Yksy ja Työttömien yhdistys.
Kauppis-Heikin koulun vuoro ulkoilla Paloskilla
oli 12.3.
Viikonlopputapahtumana 14.–16.3 valjakkohiihdon EM kisat. Illalla 15.3. oli yksityistilaisuus kahviossa kilpailijoille.
Visan hiihtokisat kyläkouluille sekä slalom-kisat
olivat 22.3. Järjestäjänä Iisalmen Slalom-seura.
Hippo-hiihdot järjesti Iisalmen Osuuspankki
23.3.
Nuorten tapahtuma 29.3.
Kauden 2002–2003 päättäjäisiä vietettiin hieman
vesisateisissa merkeissä 30.3. Paloisvuoren vakiokävijät, lumilautailijat olivat kuitenkin uskollisesti paikalla.

Yhdistyksen henkilökunnalle järjestettiin koulutus
9.5. markkinoinnista ja viestinnästä Toimintatuvalla.
”Itsetunto – kasvava ja vähenevä kuu” -koulutustilaisuus oli 22.5. yhdistyksen salissa. Kouluttajana oli
VTT, luovuuskouluttaja Marja-Leena Salkola. Paikalla oli iso kuulijakunta. Myös mm. työvoimatoimiston
henkilöitä kutsuttiin tilaisuuteen.
Henkilökunta kokoontui Kunnankadun saliin
28.11. asiakaspalvelukoulutukseen, joka liittyi kehittämishanke Uffeen. Koulutuksen piti Leena Varonen.
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Kokoukset/ seminaarit
Talvipäivän äjjäys Juankoskella 28.2. Pitkäaikaistyöttömille suunnattujen projektien toteuttajille tarkoitettu pienryhmäseminaari. Yhdistyksestä mukana
Eila Ryhänen ja Helvi Turpeinen.
Toukokuussa Helvi Turpeinen osallistui Kuopiossa järjestettyyn työeläkepäivään, jossa aiheena olivat
mm. työeläkeuudistukset työhyvinvointi ja työeläkekuntoutuksen uudet tuulet.
Eila Ryhänen ja Helvi Turpeinen Savonlinnassa
28.–29.8. Tavoite-1 -ohjelman järjestäjäorganisaation
arviointiseminaarissa. Järjestäjinä Linnalan Setlementti ry ja Sava-projekti. Ohjelmassa mm. luentoja,
projektien esittäytymisiä ja työpajoja.
”Liikunta hivelee mieltä” -koulutus Kulttuurikeskuksessa 5.9. Koulutuksen järjesti Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, Kunnossa Kaiken Ikää -projekti ja
Suomen Mielenterveysseura. Aiheena oli liikunta hyvinvoinnin lähteenä. Yhdistyksestä tilaisuuteen osallistui Helvi Turpeinen.

Yhteistyökumppanit
Yhdistys teki aktiivista yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: Raha-automaattiyhdistys RAY,
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY, Pohjois-Savon TE-keskus, työvoimahallinto,
Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL, TSL:n opintojärjestö, Iisalmen kaupungin eri virastot ja yritykset esim. Suuri Suomalainen Kirjakauppa, päättäjät
ja kansanedustajat, Kehypaja, Päiväkeskus Pysäkki,
Iisalmen Mielenterveystuki ry, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, Pohjois-Savon ammatillinen instituutti, seurakunnat, ammattiosastot, Tuulentupa
vapaaehtoistyönkeskus. Yhdistys tekee yhteistyötä
myös erilaisten projektien kanssa mm. KKI, asukasyhdistys Lippuniemi-projekti ja Triotyöllisyyshanke,
jossa yhdistys on mukana ohjausryhmässä.

Toimintakertomus 2007
Yleistä

Retkiä ja virkistystä

oimintavuoden lopussa yhdistykseen kuului
11o jäsentä. Jäsenmaksu oli 5 €. Kannattajajäsenmäärä oli 2 kappaletta ja kannattajajäsenmaksu 7 €.
Jäseniin ja muihin asiakkaisiin pidettiin yhteyttä
ilmoittelemalla toiminnasta Salmettaressa, Iisalmen
Sanomissa, Radio Salmisessa sekä mainostamalla tapahtumista yhdistyksen toimistossa. Lisäksi yhdistyksen sivuilla internetissä oli tapahtumakalenteri,
jota päivitettiin kerran viikossa. Lehtijuttuja yhdistyksen toiminnasta ja työntekijöistä julkaistiin Iisalmen Sanomissa, Salmettaressa ja Savon Sanomissa.
Työharjoittelussa oli 20 henkilöä ja palkkatuella
18 henkilöä.
Yhdistys osallistui Oikea Asema -messuille 28.–
29.4. Myytävänä oli yhdistyksen tuotteita ja myyntiä
oli 38 euron edestä. Messuilla järjestettiin arvonta,
jonka palkintoina oli yhdistyksen tuotteita.
EU-ruokapakettien jako I alkoi 26.4. ja jako II 26.9.

Seurakunnan kanssa järjestettiin ulkoilupäivä 9.3.
Ostosreissu Kuopioon järjestettiin 25.5. Mukana
oli 18 henkilöä, joista 14 yhdistyksen jäsenielle matka
oli ilmainen. Muut maksoivat 5 e.
Jauhiaisen Puutarhalle tehtiin tutustumiskäynti
30.5. Mukana oli 8 vierailijaa.
Tallinnan risteily Gafaxy-laivalla tehtiin 31.5.–
1.6., yhdistyksen kautta matkalla oli 10 matkustajaa.
Työttömien Valtakunnalliset Kesä- ja kulttuuripäivät järjestettiin Kuopion Rauhalahdessa 28.–30.8.
Yhdistyksestä osallistui päiville toiminnanjohtaja ja
neljä asiakasta.
Marjaretki Jyrkälle tehtiin 19.9. Retkelle osallistui
4 marjastajaa.
Ostosreissu Iso-Magneettiin Ylivieskaan tehtiin
12.10. Reissulla oli mukana 13 asiakasta.
Tutustumisreissu Valamon luostariin tehtiin 7.11.
Reissussa oli mukana 24 asiakasta.
Toimelassa järjestettiin yhteistyönä Iisalmen
seurakunnan kanssa Joululaulu- ja hartaustilaisuus
11.12. Tiraisuuteen osallistui 5 asiakasta.
Jouluruokailu työttömille järjestettiin 12.12. Ruokailuun myyntiin 60 lippua hintaan 1 € /kpl.

T

Hallitus
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 15.5. ja syyskokous 25.10.
Halliltus kokoontui vuoden aikana 3 kertaa päättäviin kokouksiin.

Toiminta
Piispansauva-tapahtuma järjestettiin Iisalmessa
Metsäpirtillä 6.2. Kilpailun voitti Rautavaaran Työpooli ry.
Lauri Nissinen osallistui Työttömien Valtakunnallisen Yhdistyksen TVY:n vuosikokoukseen Jyväskylässä 29.–30.3. Iisalmen Työttömät ry valittiin kokouksessa Vuoden yhdistykseksi vuonna 2006.
Lauri Nissinen ja Tarja Halonen edustivat yhdistystä Työttömien Edunvalvontapäivässä 12.9. Helsingissä.
Lauri Nissinen osallistui Voimavaraistamisviikolle hotelli Summassaaressa 23.–28.9. Viikko oli
suunnattu työttömien yhdistysten vetämisestä vastaaville henkilöille.

Infotilaisuuksia
Ei pidetty.
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Koulutukset
Fyysinen hyvinvointi
Toimistolta myyntiin ohjatun liikunnan kausikortteja ja uimahalfilippuja edulliseen hintaan.
Työttömien ruokahuolto jatkui yhteistyössä kaupungin ruokalan kanssa Lumakeskus Majakassa.
Toimistolla myytiin ruokalippuja (jäsenille hintaa
2,50 € ja muille 2 1 70 €), joita vastaan sai lämpimän
aterian ruokalassa.
Asiakkailla oli mahdollisuus pelata lentopalloa
liikuntahallissa. Vuorot varattiin yhdessä Päiväkeskus Pysäkin kanssa. Elo–syyskuussa järjestettiin ohjattua liikuntaa, esim. yleisurheilua, lentopalloa, uintia, vesijumppaa ja sauvakävelyä.
Joulukuussa annettiin 110 kpl 50 €:n suuruisia
lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille. Varat kerättiin talkoovoimin kirjakaupan paketoinnista.
Joulukuussa järjestettiin ”Nimetön joululahja”
-keräys. Lahjat annettiin vähävaraisille lapsiperheille.

Kerhot

Henkilökunnan koulutus

Taideveistokurssi joka tiistai kevät- ja syyskausma,
ohjaajana puutaiteilija Erkki Kämä.
Laulu- ja soittotuokio keväällä joka toinen keskiviikko.
Lintupönttöjä tehtiin 7.–8.3.
Katiskakurssi 22.–23.3. ja 19.–20.4.
Pintakäsittelykurssi 15.–17.8.

Paloisvuoren kassa- ja keittiövastaavalle järjestettiin
kassatilityksen osalta koulutusinfo. Kouluttajana toimi Teija Halttunen Iisalmen kaupungin vapaaaikapalvelukeskuksesta.

Talkootyö
Kirjakaupan ja paketoijien yhteinen tapaaminen järjestettiin 8.2. Kirjakaupan paketointitalkoot alkoivat
23.11. jatkuen jouluaattoon asti.
Kuluneen vuoden aikana edistystä tapahtui yhdistyksessä monella talkootyösektorilla. Niistä merkittävin oli Veijeskodin yhteistyö, jossa toimimme
kaksi kertaa viikossa ulkoiluttamassa veteraaneja.
Lisäksi monet eri tahot tukeutuivat yhdistyksen henkilöstöön talkootyön tilaamiseen.
Yhdistys sai hyvän jalansijan olla mukana auttamassa talkootyössä.

Kokoukset/seminaarit
Pohjois-Savon aluejärjestön kokous pidettiin Metsäpirtillä 6.2.
TVY:n vuosikokous pidettiin Jyväskylässä 29.–
30.3. Yhdistystä edusti Lauri Nissinen.

Yhteistyökumppanit
Iisalmen työvoimatoimisto, Pohjois-Savon TE-keskus, Iisalmen kaupunki, Iisalmen kansaneläkelaitos, Iisalmen seurakunta, paikalliset ammattiliitot,
Tilitoimisto Ekonom, Iisalmen Nuoriso Tuki, Säästöpankki Optial Iisalmen Vetjeskoti, Suomalainen Kirjakauppa/Iisalmi.

Paloisvuoren laskettelurinne
Paloisvuoren laskettelurinteen toiminta järjestettiin
yhteistyössä Iisalmen Työttömät ry:n ja Iisalmen vapaa-aikapalvelukeskuksen kanssa. Paloski työllisti
yhdistelmätuella henkilökuntaa kahvioon ja välinevuokraamoon. Talvikausi 2006–2007 käynnistyi 30.1.
Päättäjäisiä vietettiin 1.4.
Lasten hiihtokilpailut 3.2.
Koulujen ulkoilutapahtumat 20.2., 28.2., 1.3., 13.3,
15.3. ja 20.3.
Visan kansalliset hiihdot 3.3.
Agrolien Talvirieha 21.2.
Mielenterveyskuntoutujien ulkoilupäivä 8.3.
Talvikausi 2007–2008 käynnistyi 6.11.
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Toimintakertomus 2008
Yleistä

V

uoden aikainen toimintamme muuttui yhdistystoiminnasta melkoisesti, sillä rahoittajan
taholta avustuksemme TE-keskukselta meni
projektituelle. Projektin idea oli, että yhdistys työllistäisi työttömiä henkilöitä ja etsisi näille
jatkopolun yrityksiin. Projektituki ei TE-keskuksen
mielestä täyttänyt sille asetettuja tavoitteita ja näin
ollen yhdistyksemme jäi ilman ulkopuolista rahoitusta 1.9. lähtien.
Maksavia jäseniä oli 68 henkilöä. Pudotusta edelliseen vuoteen nähden oli liki puolet. Työllisyystilanteeseen nähden suuntaus jäsenmäärän alenemiseen
oli odotetun mukainen.
Alkuvuoden työttömien määrä putosi Iisalmessa
jopa alle 10 %, mikä nyt laman iskiessä nousi takaisin
14 % saakka. Näin ollen yhdistyksen jäsenmäärässä
oli suhdanteen mukaista jäsenmäärän nousua kuluvan vuoden aikana.
Tiedotuksessa tukeuduimme edelleen paikkakunnan eri viestimiin. Viikoittain pidimme toimintaamme esillä Iisalmen Sanomissa ja Radio Salmisessa sekä Töllöttimessä. Nettisivuillamme oli talon toiminnasta esillä kattava aineisto.
Iisalmen Työttömät ry profioitui hyvin paikkakunnalle. Kiinnostavuus yhdistystä kohtaan kasvoi
sosiaalisen palvelujen tuottajana sekä työttömille eri
kurssien järjestäjänä.

Taloudellinen toiminta
Iisalmen Työttömät ry:n toimintavuosi oli ennätyksellisen vilkasta. Toimelan palvelu- ja asiakasmäärä
pyöri äärirajoilla. Työtilanteemme sosiaalisen palvelun tuottajana Iisalmen kaupungin vähävaraisille
vanhuksille täytti hyvin tehtävänsä. Olihan toimintasuunnitelmaan kirjattu vuodelle 2008 alkavaksi saada palvella vanhusväestön tarpeita. Yhdistys saatiin
läänin verorelisteriin tämän työn osuudelta ja näin
saatiin näiden töiden osalta veronhuojennusta sosiaalisesta palvelusta.
Teimme myös keväällä vapaa-aikapalvelukeskukselle siivoustalkoot urheilukenttien ja uimarantojen ympäristöstä. Kaupungin tarjoama ostopalvelu jäi kuitenkin hyvin vaatimattomaksi, minkä aukon
paikkasi yksityinen palvelujen ostaja.
Paloisvuoren kahvila tuotti yhdistykselle hieman
taloudellista voittoa.
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EU-ruokaa jaettiin ennätysmäärä noin 1750 kassillista vuoden 2008 aikana. Huima lisäys edelliseen
vuoteen verraten oli selitettävissä siinä, että jaoimme
MLL:n ja Iisalmen ev.lut.seurakunnan ruokamäärät
Kunnankadun kiinteistössä. Vähävaraisten määrä lisääntyi yhteiskunnassamme ja tämäkin totuus näkyi
EU-ruokajakelun yhteydessä.
Jouluna keräsimme vähävaraisille lapsiperheille
rahaa ja lahjoja. Tuotto oli liki 3000 euroa ja tarve tälläkin sektorilla lisääntyi huimasti.
Kunnankadun kiinteistö oli joka neliöltä laitettu
tuottamaan. Yhdistyksen tiloissa toimi ompelimo,
hieronta, asiakaskahvio, entisöintipuutyöt, suksihuolto ja kirpparimme.

Yhdistystoiminta
Iisalmen Työttömät ry toimi yleishyödyllisenä yhdistyksenä ja sitä johti palkattu toiminnanjohtaja. Yhdistykseen kuului hallitus, joka kokoontui esittelijänä toimivan toiminnanjohtajan kutsusta tai tarttaessa suurimmissa linjauksissa.
Vuoden toimintaan osallistui suuri joukko vapaaehtoisia yhdistyksen jäseniä. Vuotuiseen Piispansanva-tapahtumaan Rautavaaralle helmikuussa lähti
bussilastillinen väkeä, noin 50 henkilöä.
Valamossa käynti ja ostosretket oli jäsenistöllemme hyvä työttömien vertaistuki.
Erilaiset liikuntatapahtumat ja tempaukset olivat
elävöittäneet vapaaehtoisia harrastajia.
Toiminnanjohtaja osallistui TVY:n järjestämiin
tilaisuuksiin vuoden aikana, mm. vuosikokoukseen,
aluekokouksiin, virikeviikoille ja erinäisille vakuutusalan kursseille.
Yhdistys järjesti vuoden aikana kolme eri Vironmatkaa, joissa osallistujia omakustannehintaan oli
vaihtelevasti.
Jouluna keräsimme vähävaraisille lapsiperlleille
jouluiloa.

Hyvinvointi
Yhdistys toimi jäsenistönsä aktivoinnin eteen myös
fyysisen hyvinvoinnin saralla. Toimistolta myytiin
jäsenhintaan liikunnan kausikortteja kevään/syksyn
aikana kaupungin liikuntaan.
Työttömien ruokahuollosta huolehti kaupunki
järjestämällä arkipäivisin mahdollisuuden ruokailla Luma-keskuksen tiloissa. Jäsenistö käytti tätä erittäin merkittävää etua hyvin ostamalla ruokakorttinsa toimistolta.

Lentopalloa pelattiin liikuntahallissa kahdesti
viikossa Päiväkeskus Pysäkin kanssa.
Hiihtoretket ja erilaiset patikkaretket olivat vuosiohjelmassa mukana. Etenkin marjaretket kiinnostivat jäsenistöämme.
Salibandy-toimintaa pidimme kevätkuukausien
aikana. Pilkkikilpailuja pidimme kaksi eri kertaa.
Niihin osallistui hieman toistakymmentä henkilöä.
Liikuntakerhon vetäjänä toimi kevään ajan Jaana
Lappalainen ja osallistujien määrä oli kohtuullinen.

Iisalmen Työvoimayhdistyksen historiikki
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Toimintakertomus 2009
YLEISTÄ
Työttömyys nousi Poltjois-Savossa rajusti vuoden aikana. Iisalmessa työttömiä oli vuoden loppuun mennessä noin 1700 henkilöä. Se oli lähes puolet enemmän verrattuna vuoden takaisiin tllastoihin. Prosentteina työttömyys painui Ylä-Savossa jo yli 17 %.
Työttömyyden nopea kasvaminen yllätti kaikki
ennusteet ja nykyisen hallituksen, joka ei keksinyt
lääkkeitä työttömyyden pysäyttämiseksi. Elvyttäminen oli hyvin kevyttä ja etenkin nuorten työttömyyteen olisi satsattava rahaa entistäkin pontevammin.
Iisalmen Työttömät ry oli näkyvästi mukana elinkeinoelämässä. Vuoden aikana toimimme lähes omavaraisina. Tukea nykyiseltä ELY-keskukselta emme
saaneet. Tämä johtui hallituksen toimesta leikata
työllistämiseen käytettyjä varoja.
Jäsenmäärämme nousi sadan jäsenen tietämille.
Tiedotuksessa toimistamme tuimme Eniron puhelinluettelon sivuille, Iisalmen Sanomiin sekä Töllötin-lehteen.

Talous
Yhdistys tehosti toimintaansa. Näkyvyyttä saimme
palvelujentarjonnassa.
Yleishyödyllisyys näkyi lähinnä harrastekurssien ja matkojen järjestäjänä.
Toimimme sosialisten palvelujen tuottajana vuoden aikana. Tämän lisäksi moni taloyhtiö työllisti yhdistystä. Toimela työllisti vuoden aikana 9 palkkatukilaista. Kuntouttavassa toimessa oli yksi henkilö.
Työelämän valmennuksessa oli kaksi henkilöä. Työharjoittelijoita ja nuoria palkkasimme viisi henkilöä.
TE-toimisto kiintiöi palkkatukilaisten määrän 5
henkilöön. Sillä tulimme toimeen jokseenkin arvioitua paremmin.
Ompelimo, entisöinti ja kirpputori lähinnä ensimmäiseksi mieleen tulevia taloudellista tuottoa ylläpitävää toimintaa. Talkootyö oli hyvissä kantimissa
yhdistyksessämme.
EU-ruokajakelu, kirjakaupan paketointi, talven
lumityö sekä siivoustalkoot olivat hyvä esimerkki terveestä yhdistystoiminnasta.
Lahjoitusvaroja käytimme jouluna työttömille ja
vähävaraisille lapsiperheille. Vuoden aikana jaoimme 2019 kassillista elintarvikkeita, mikä on keskimääräisen paljon koko valtakunnan tasolla. Jakamamme EU-ruokamäärissä oli myös ev.lut.-seurakunnan ja MML:n osuus.
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Talven suksihuolto oli tiedotusvälineissä hyvin
esillä ja sitä käyttivät kiitettävästi kuntohiilitäjät.

Yhdistys
Iisalmen Työttömät ry oli yleishyödyllinen yhdistys,
joka toimi jäsenistönsä etujärjestönä. Yhdistystä johti
palkattu toiminnanjohtaja, jonka toimintaa tukihallitus.
Hallitus kokoonti toiminnanjohtajan esityksestä,
tai muutoin puheenjohtajan kutsumana. Kokous oli
kutsuttava myös silloin, jos yhdistyksen kolme neljästä hallituksen jäsenestä sitä vaati. Hallitus määräsi
toiminnanjohtajan edustamaan yhdistystä.
Valtakunnallinen Työttömien yhdistysten yhteistyöjärjestö TVY liajasi alueen ja valtakunnan edustuksen. Aluekokous valitsi keskuudestaan edustajan
TVY hallitukseen kahdeksi vuodeksi kerralaan. Iisalmen Työttömien toiminnanjohtaja oli TVY:n hallituksen alueen edustaja. Sitä kautta alueen yhdistykset
saivat toiminnan- ja lainmuutostiedot sekä työttömien etuisuuksien muutosesitykset.

Yleishyödyllisyys
Iisalmen Työttömät tuki jäsenistönsä etuja järjestämällä heille vapaaehtoistoimintaa.
Teimme vuoden aikana viisi risteilyä lähinnä Viroon. Kauppamatkoja teimme Kuopioon ja Iso Kärkkäiseen. Jäsenille tarjottiin mahdollisuus osallistua
lentopallon pelaamiseen, sauvakävelyryhmään sekä
syksyllä marjanpoimintaan. Työttömät voivat ruokailla Luma-keskuksessa edulliseen hintaan.
Yhdistys kehitti eri muotoisia kädentaitokursseja. Näistä mainittakoon taideveisto- ja katiskantekokurssit. Kansalaisopistossa oli mahdollisuus osallistua työttömille suunnatuille kieli- sekä tietokoneenkäyttökursseille.
Iisalmen Työttömät ry:n lauluryhmä kokoontui Toimelassa joitakin kertoja. Yläkerran kudontaryhmä toimi hyvin itsenäisesti. Yieishyödyllisyys oli
myös erilaisten hakemusten täytön neuvontaa ja tuettujen lomahakemusten täyttöä. Samalla työttömille
oli nettiyhteys, joka oli vilkaassa käytössä.

Yhteenveto
Iisalmen Työttömät ry toimi hyvin itsenäisenä yhdistyksenä.
Yhteistyökumppaneina olivat Iisalmen kaupunki, ev.lut.-seruakunta, MLL, Kehypaja, TE-toimisto,
Vetreä Terveys, Optia, Tilitoimisto Suorsa, Kela ja
useat ammattiosastot. Myös monet yrittäjät käyttivät
palvelajamme. Haastetta riitti jokaiselle kuukaudelle olla mukana työllistämässä palkattuja henkilöitä.
Samalla suurena haasteena oli pitää talouspuoli
ajan tasalla. Kuitenkin yhdistys oli vankalla pohjalla
toiminut vuoden aikana. Siitä oli hyvä jatkaa.

Iisalmen Työvoimayhdistyksen historiikki
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Toimintakertomus 2010

I

isalmen Työttömät ry
Kunnankatu 6
74120 Iisalmi

Yleistä
Työttömyys oli hieman alentunut Ylä-Savossa. Prosentteina se oli 12 % luokkaa. Nuorten työllisyyteen
lähdettiin satsaamaan. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömyys oli hieman nousussa. Siinä kolmannen sektorin haaste.
Mutta tummia pilviä nousi työllisyysvarojen vähäisyyden vuoksi. Olikin odoteltava, miten uusi hallitus aikoisi varoja suunnata maakuntiin. Noin miljoonan vaje olisi lisäpudjetin määrärahoista siirrettävä
työllisyyden hoitoon.
Iisalmen Työttömien toiminnallinen vuosi oli kiireinen. Jäsenmäärässä tultiin hieman alas. Maksaneita jäseniä oli 76 henkilöä. Lisäksi tukijäseniä oli
kymmenen.
Mutta toiminnallisesti olimme vakiinnuttaneet
asemamme. Etenkin ikääntyneiden sosiaalinen työ
sai kiitosta ja hyvän jalansijan toiminnan jatkamiselle.

Yleishyödyllisyys
Iisalmen Työttömät osallistui näkyvästi myös humanistiseen toimintaan. EU-ruokajakelussa teimme uuden ennätyksen. Jaoimme 2060 kassillista ruokaa.
Tässä määrässä oli kahden muun yhteistyötahon ruoat. Jaoimme Iisalmen ev.lut.-seurakunnan 1500 kiloa
ja MLL:n ruokamäärät yhdistyksen 3500 kilon määrän lisäksi. Lisäksi jaoimme vähävaraisille Kanasen
leipomon leipää.
Keräsimme joululahjoihin rahaa 2000 euroa ja saman verran saatiin lahjoituksina.
Yleishyödyllinen toiminta oli retkien ja koulutuksen järjestäminen. Liikunta sekä neuvontapalvelu
olivat toiminnassa mukana.

Hallitus
Iisalmen Työttömiä johti hallitus, joka johti ja kokoontui parin kuukauden välein päättämään toiminnallisista asioista palkatun toiminnanjohtajan kutsusta.
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Muu toiminta
Koko lääniä kokoava joukkotapahtuma Piispansauva
vietettiin Vieremällä maaliskuun alkupuolella.
TVY:n kokouksiin osallistui toiminnanjohtaja.
Kansalaisopiston kursseille osallistui parikymmentä henkilöä.
Kaupparetkillä Kuopiossa oli mukana kolmisenkymmentä henkilöä. Vierailuja tehtiin yhteensä kolme eri yhdistyksiin. Meillä vastaavasti kävivät Kajaanin työttömät ja Lapinlahden joukko.

Kerhotoiminta
Pidimme yhdistyksen tiloissa kolme katiskantekokurssia ja niihin osallistui yhteensä 50 henkilöä sekä
naisia että miehiä. Vetäjänä oli Matti Kaarakainen.
Naisten askarteluun osallistui kerran 10 henkilöä. Kevään taideveistoon osallistui viikoittain kymmenkunta.

Talkootyö
Iisalmen Työttömien yksi merkittävistä tulonhankkimiskeinoista oli talkootyöt. Kirjakaupan joulupaketointi, kaupungin kevätsiivous sekä lumityöt olivat
mukava pala varojenkeräyksen kokonaiskakusta.

Loppuyhteenveto
Iisalmen Työttömät ry toiminnallinen vuosi oli ennen kaikkea ison kiitoksen paikka henkilökunnallemme. Ilman yhteenkuuluvaan työyhteisöä emme
olisi näin näkyvä ja tekevä yhdistys, joka hyväksytään tänne kilpailuyhteiskuntaan yhtenä toimintana
tukemaan Iisalmen muita yrittäjiä.
Se sosiaalinen työ, mitä vuoden aikana tehtiin
ikääntyville ja syrjäytyneille henkilöille oli kerrassaan suuri avuliaisuus.
Yhdistys työllisti yhden kokopäiväisen toiminnanjohtajan. Lisäksi 10 henkilöä työllistettiin palkkatuella. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuoden aikana kolme henkilöä. Työharjoittelijat ja työvalmennuksessa mukana olevia oli yhteensä viisi henkilöä.

Yhteistyökumppanit
Iisalmen kaupunki, Iisalmen ev.lut.-seurakunta, TEtoimisto, TYP (työvoimapalvelupiste), Kela, Iisalmen
Yrittäjät, ammattiyhdistykset ja vasemmistopuolueet. Tämän lisäksi monet yksityiset eri henkilöt.

Toimintakertomus 2011

I

isalmen Työttömät ry
Kunnankatu 6
74120 Iisalmi

Yleinen osio
Työllisten määrä vakiintui Ylä-Savossa. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli entiseen vuoteen verrattuna pysynyt suurinpiirtein vakiona. Eläkkeelle siirtymisiä
oli kuitenkin entistä enemmän johtuen siitä, että suuret ikäluokat tulivat eläkeikään.
Hyvä, että nykyinen hallitus ei lähtenyt EK:n esittämään eläkeiän nostamiseen vielä suurten ikäluokkien työssäolon aikana. Tarkistus tehdään SAK:n
esittämällä tavalla vasta vuonna 2015. Samoin työllistämiseen suunnatut varat aiotaan pitää entisellään,
mutta nähtäväksi jää, miten kullakin ELY-keskusten
alueella rahat jaetaan. Ylä-Savossa työttömyys laski
hieman aktiivisten työnhakijoiden joukossa, mutta
nuorten työllistämiseen riitti vielä haastetta.
Iisalmen Työttömät ry muutti radikaalisti toimintatapaansa olla palvelujen tuottajana kolmannen sektorin yJeishyödyllisen yhdistyksen voimiin. Vuosi olikin tuloksellisesti toiminnan ja talouden osalta ennätyksellinen, joskin jokaisella rintamalla kiirettä oli ja
se johtui liian vähäisistä resursseista. Olihan yhdistykselle annettu työntekijöiden palkkaamiseen kiintiötä TE-toimistojen toimiesta. Jäsenmäärä oli vakiona noin 8o henkilöä. Aktiivisesti jäseniä emme enää
hankkineet, koska emme voineet enää toimia puhtaasti askartelupohjalta.

Yhteisöllisyys
Jos yhdistys oli palveluiden osalta ylityöllistetty varsinkin kesän aikana, niin tehtiin Toimelan talossa
paljon yleishyödyllistäkin toimintaa. EU-ruokaa jaoimme ennätykselliset 10 000 kiloa. Teimme ruokajakelussa yhteistyötä Iisalmen ev.lut.-seurakunnan ja
MLL:n kanssa.
Lahjoitimme jouluna lapsiperheille noin 3000 euron edestä lahjoja sekä ostoskortteja. Kursseja järjestimme katiskanteossa ja puutaiteessa. Yleisöluentoja
oli tietoiskuineen kolme kertaa.
Teimme Piispansauva -tilaisuuteen retken, jossa
oli mukana bussilastillinen väkeä. Toimimme kansalaisopiston kanssa yhteistyössä kuunnellen luentosarjoja.
Liikuntaa harrastimme hallissa muiden yhdistysten kanssa yhdessä lentopalloa ja uintia. Vierailulla
kävi Lapinlahti. Pelasimme kaksi erää lentopalloa ja
vietimme päivän yhteisiä ongelmia puiden
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Hallitus
Yhdistystä johti hallitus palkatun toiminnanjohtajan
kanssa. Kokouksia pidettiin noin kuukauden välein
ja tarvittaessa.

Muu toiminta
Talkootuotto oli merkittävä osa tulostamme. Kaupunki ja eri yhteisöt muodostavat talkootyön perustan. Kirjakaupan jokavuotinen paketointiurakka oli
lisänä toiminnassamme. Lumityöt tehtiin talkootunteina ja niitä oli vuoden aikana runsaasti. Suksien
huoltoon tuli netistäkin lisää voideltavaa. Sote työllisti siistijät ympäri vuoden. Ompelupalvelu ja entisöinti olivat tulolähteenä mukana. Kirppari tuotti hieman
kierrätyksellään. Suurin tulonlähde löytyi osaavista
käsistä remonttipalvelussa sekä joka kodin osaamisessa. Olimme monesti hyvä lisä vanhusten kotonaasumiseen.

Loppuyhteenveto
Mennyt vuosi oli toimintamme suurvuosi. Ilman hyvää henkilökuntaa ja yhteistyötahojamme työstä ei
olisi tullut mitään. Kiitoksen ansaitsivat Iisalmen TEtoimisto ja Iisalmen kaupunki, joka tuki Toimelan kulurakennetta kiitettävällä panoksella.
Tätä taustaa vasten oli hyvä lähteä kohti juhlavuotta. Olihan yhdistys täyttämässä kunniakkaat 20
vuotta. Työllistimme vuoden aikana kymmenen henkilöä palkkatuella ja antaneet näille henkilöille mahdollisuuden säälliseen elämään joko hakeutua avointen työmarkkinoiden käyttöön tai päivärahaoikeuteen. Tämän lisäksi kuntoutettava työtoiminta oli monen kohdalla hyvä vastaantulo uudelleen työmarkkinoille. Huolestuttavaa oli vain maahanmuuttaneiden
työllistämisen vaikeus. Pätkätyö, mikä kauhea sanahirviö, oli heidän kohdallaan arkipäivää. Tehtävää
siis riitti kolmannen sektorin toimijoille. Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille yhteistoimijoillemme, liikeelämälle sekä yrittäjille. Siitä oli hyvä jatkaa.

Yhteistyössä mukana olleet
Iisalmen kaupunki, yrittäjät, ev.lut.-seurakunta,
MLL, Salmituote, Kehypaja, Kela Iisalmi, ammattiyhdistykset ja vasemmistopuolueet, Työvoiman Palvelupiste, Sosiaalitomi sekä Pysäkki ry. Lisäksi kaikki asiakkaat. Tässä runko, johon nojasimme.
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I

isalmen Työttömät ry
Kunnankatu 6
74120 Iisalmi

Yleistä
Vuosi oli hyvin poikkeuksellinen. Lomautuksia ja irtisanomisia oli paljon. Työttömyyden nousu oli merkittävä edelliseen vuoteen verrattuna. Ylä-Savossa
työllistettyjen määrä nousi yli 12 %, mikä oli valtakunnallisen arvion mukaan kohtuullinen määrä.
Nuorten työllistämistakuun tultua voimaan toivoa sopi, että koulutetut nuoret saataisiin työelämään
kivuttomasti. Etenkin kunnille tämä oli iso haaste,
koska pitkäaikaistyöttömien määrä ei vähentynyt
juuri yhtään. Kuntouttavaan työtoimintaan oli entistäkin enemmän tulossa nuoria henkilöitä mukaan.
Tämä kertoi vain yhteiskunnan entistäkin kovenevasta linjasta. Heikot yksilöt jäivät kuntien kontolle ja
kolmannen sektorin työtoimintaan.
Iisalmen Työttömien toiminta oli vuoden aikana
työtilanteen mukaan ennätyksellinen. Olemme toimineet ilman julkista rahoitusta viiden vuoden ajan
ja tämän ajan taloudellisesti merkittävin vuosi oli takanapäin. Kitos siitä kuului yksityisille lavelujen tarvitsijoille ja hyvälle henkilökunnalle, jonka panos
työtehtävien hoitamisessa oli merkittävä.

Yhteisöllisyys
Jos yhdistys oli palvelujen osalta ylityöllistetty varsinkin kesän aikana, niin tehtiin Toimelan talossa
paljon yleishyödyllistäkin toimintaa. EU ruokaa jaoimme ennätykselliset 10 ooo kiloa. Teimme ruokajakelussa yhteistytä Iisalmen ev.lut. seurakunnan ja
MLL:n kanssa.
Jouluna vähävaraisten lapsiperheiden avustaminen oli merkittävä. Varat siihen saimme kirjakaupan
paketointipalvelusta. Tästä suuri kiitos vapaaehtoisille. Talkootyö kaupungin kanssa tuotti tuloksellisesti kevätsiivouksessa suuren osan varainhankintoja.
Teimme Piispansauva -tilaisuuteen retken, jossa
oli mukana bussilastillinen väkeä. Toimimme kansalaisopiston kanssa yhteistyössä. Kursseille osallistuneet saivat työttömien alennuksen.
Liikuntaa harrastimme hallissa muiden yhdistysten kanssa yhdessä lentopalloa ja uintia. Kalastamisesta kiinnostuneet saivat tehdä katiskoita syksyn ja
kevään kursseilla Matti Kaarakaisen opastuksella.
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Yhdistystä johti hallitus palkatun toiminnanjohtajan kanssa. Kokouksia pidettiin noin kuukauden välein ja tarvittaessa. Kevät- ja syyskokous olivat
yhdistyksen suuntaa näyttävät kokoontumiset, joilla toivoimme uusia innostuneita jäseniämme. Jäsenmäärä oli hieman taantunut. Emme etsineet aktiivisesti uutta jäsenistöä.
TVY:n jäsenenä saimme tarvittavaa valtakunnallista tietoa työllisyyden muutoksista.

Muuta toimintaa
Talkootuotto oli merkittävä osa tuloistamme. Kaupunki ja eri yhteisöt muodostavat talkootyön perustan. Kirjakaupan jokavuotinen paketointiurakka oli
lisänä toiminnassamme. Lumityöt tehtiin talkootunteina. Suksien huolto oli kaupungin asukkaiden kannalta hyvä asia, sillä liikkuva kivi ei sammaloidu.
Sote työllistää siistijät ympäri vuoden. Ompelupalvelu ja entisöinti olivat tulolähteinä mukana. Kirppari tuotti heiman kierrätyksellään. Suurin tulonlähde
löytyi osaavista käsistä remonttipalvelussamme sekä
joka kodin osaamisesta. Olimme monesti hyvä lisä
vanhusten kotona-asumiseen.

Loppuyhteenveto
Vuosi oli toimintamme kannalta erittäin kiireellinen. Ihme, miten selvisimme niistä työtehtävistä,
mitä päällemme lankesi. Kiitoksen ansaitsivat lisalmen TE-toimisto sekä Iisalmen kaupunki, joka tuki
Toimelan kulurakennetta kiitettävällä panoksella.
Vietimme 20-vuotista juhlaa hyvin koruttomasti
tarjoamalla kahvit.
Palkkatuetussa työssä oli mukana vuoden aikana
8 henkilöä kuntoutettavassa työtoiminnassa 6 henkilöä.
Oltiin yhteistyössä yhdistysten ja yhteisöjen, Iisalmen kaupungin, Iisalmen yrittäjäien, ev.lut. seurakunnan, MLL:n, Salmituotteen, Kehypajan, Kela
Iisalmen, ammattiyhdistysten ja vasemmistopuolueen, Työvoiman Palvelupisteen, Sosiaalitoimen sekä
Pysäkki ry:n kanssa.

Toimintakertomus 2013

I

isalmen Työttömät ry

Yleistä

Iisalmen Työttömät ry toiminnallinen ajanjakso
oli ennätyksellinen. Ilman julkista rahoitusta yhdistyksen talous oli hyvissä kantimissa sekä työllistettyjen määrä nousi edelliseen vuoteen verraten kolminkertaiseksi. Palkkatyössä yhdistyksellä oli 13 henkilöä ja kuntouttavien määrä oli kuusi henkilöä. Lisäksi työharjoittelijoita yhdistyksessä oli vuoden aikana
3 henkilöä. Vapaaehtoisten määrä nousi pariinkymmeneen henkilöön. Tämän lisäksi yläkerran ja kirpparin tuloksellinen osuus nousi lähes puolella.
Talkootyön osuus oli yhdistyksessä lähes olematonta, mikäli sitä verrataan kymmenen vuoden takaiseen toimintaan. Tämä johtuu ainoastaan kaupungin
suhtautumisesta yhdistyksemme tilaustarpeeseen
töiden osalta ja palvelujen myyminen yksityisille talouksille oli toimintamme ykkösasia.
Henkilökuntamme oli perustavassa asemassa
hengissä säilymisellemme, siitä suuri kiitos heille.
Ylä-Savossa työttömien määrä nousi ja oli 16 %. Sonkajärvi oli mustin alue, missä työttömyys oli liki 20 %.

Varsinainen toiminta
Iisalmen Työttömien taloudessa käännettiin uusi
sivu. Remontoinnit ja puutarhatyöt tuottivat toimintaamme suurimman tuloksen. Tämän lisäksi teimme
korjaustöitä ja maisemointia. Toimelan tuloksellinen
työ oli entisöintiä, ompelupalvelu ja kirpputori. Niiden tuottoa ei ole syytä väheksyä.
Vuoden aikana emme saavuttaneet tavoitetta
työllistää toiminnassamme olevia henkilöitä vapaille
työmarkkinoille. Mutta emme edes yrittäneetkään,
kun se ei varsinaisesti toimintaamme kuulunut julkisen rahoituksen puuttuessa.
ELY-keskuksesta haettavien hankkeiden saanti
olisi edellyttänyt, että noin kolmannes palkkatukityössä olevien henkilöiden olisi saatava jatkotyö yksityiseltä työmarkkinoilta, emmekä tähän tavoitteeseen olisi voineet päästä nykyisen työllisyystilanteen
johdosta.

Iisalmen Työvoimayhdistyksen historiikki

Kaupunki teki noin viisi vuotta sitten ostopalvelusopimuksen yhdistyksen kanssa, mutta se oli vain
kuvittelua. Kaikki työ, mitä teimme kaupungille, oli
kevätsiivoukset.
Palkkatuella ja kuntoutettavassa työtoiminnassa
olevien pääasiallinen tavoite oli saada päivärahaoikeus työjakson loputtua yhdistyksessämme. Se takaasi
säällisen elämän ja antoi turvaa jatkoelämälle.
Nuoremmat henkilöt, joita olivsat yhdistyksessämme, olivat hakeutuneet koulutuksen kautta työelämään.
Toimelan tilat oli tarkoitettu myös ihmisten kokoontumiselle ja seurustelulle. Tiloissamme toteutettiin kursseja sekä tiedotustilanteita. Eri yhdistykselle
vuokrasimme tiloja.

Yleishyödyllisyys
Iisalmen Työttömät ry jakoi EU-ruokaa. Vuoden aikana ruokajakelu oli kolmena eri kertana. Iisalmen
Ev.lut. seurakunta oli yhteistyössä ruokajakelun toimittamisessa Toimelan tiloihin.
Uimahalli ja kansalaisopisto antoivat jäsenillemme alennusta toiminnastaan. Jäsenillämme oli myös
mahdollisuus ruokailla Luma-keskuksella alennettuun hintaan. Samalla jäsenkortilla työttömät saivat
alennusta erikoisliikkeistä.
Retket ja katiskakurssit vetivät hyvin joukkoa
osallistumaan yleishyödylliseen toimintaan. Piispansauvatapahtuma sai liikkeelle viitisenkymmentä jäsentä.
Jäsenmäärämme vakiintui viidenkymmenen
paikkeille. Jäseniä emme houkutelleet, koska yleishyödyllinen toiminta ei ole tätäpäivää. Mutta kaikesta uudesta toiminnasta olimme kuulolla ja lisäsimme
ne tulevan vuoden toimintaan.
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Yleishyödyllisyys

Yleistä

Toimela tulee jatkossakin olemaan työttömien keskeinen kokoontumispaikka. Täällä järjestettävät teemapäivät ja kädentaitojen kurssit olivat yleishyödyllistä toimintaa.
Pyrimme järjestämään retkiä ja marjanpoimintoja. Yleisöpääte ja päivän lehdet ovat jatkossakin
esillä. Matkailu karsittiin minimiin, mutta tämäkin
toiminta oli mukana Iisalmen Työttömät ry:n vuosisuunnitelmissa.
EU-ruokajakelun järjestäminen oli painoarvoltaan tulevaa toimintaamme. Työvoimapalvelujen
koordinointia myös tarvittaessa järjestimme.
Piispansauva tapahtuma oli seurakunnan ja yhdistyksemme yhteinen projekti.
Talkootyö kaupungin kanssa keväisin oli rantojen
ja liikuntapaikkojen siivousta. Ruokailu Lumalla on
työttömille järjestetty jatkossakin.
Kirjakaupan paketointitalkoot joulun alusviikkoina olivat myös jokavuotinen perinne varojen keräämiseksi yhteisömme vähävaraisille. Olimme kuulolla jäsenistöömme ja otimme uusia ehdotuksia vastaan toimintamme kehittämiseksi.

Työttömyys oli Ylä-Savossa ennätyskorkealla. Lukemat olivat 14 % luokkaa. Hallituksen elvytyslinja
oli riittämätöntä. Pitkäaikaistyöttömyydestä oli tulossa kunnille painajainen. Sosiaalimenot olivat hallitsemattomassa tilassa, ellei jotain ratkaisevaa työllisyyteen alkaisi löytyä. Elvytyksellä olisi nyt sosiaalinen tilaus.
Iisalmen Työttömät ry sai työllistettyä useita henkilöitä palkkatuella. Onnistuimme antamaan työpaikan niille henkilöille, joiden työnsaanti olisi ollut työmarkkinoilla muutoin erittäin vaikeaa. Kiitos kuului
työtilaisuuksia tarvitseville asiakkaillemme.
Työtilanne oli suoraan nähtävissä taloustilanteessa ja tätä hyvän palvelun osaamista meidän oli
jatkettava ja kehitettävä tulevaisuudessakin. Hyvä
työn laatu oli parasta jatkuvuutta ja kysyntää. Se oli
myös henkilökunnan palveluksen mainos. Vakituinen asiakaskuntamme oli hyvän taustatuen jatkuvuudellemme.

Toiminta
Toimelan tilat toimivat EU-ruokajakelun ja muun
yleishyödyllisen tapahtuman keskipisteenä jatkossakin. Tosin EU-ruokajakelu nykymuodossaan jatkuu
vuoden 2015 syksyllä. Kaupunki, seurakunta ja eri
yhdistykset olivat toiminnassamme mukana.
Yrittäjät olivat yhteistyössä yhdistykseemme ja
heidän kauttaan pyrimme saamaan pysyviä työpaikkoja henkilökunnallemme. Näin välityömarkkinat
toimivat parhaiten. Pohjois-Savon TE toimisto Iisalmessa oli toimintamme yksi merkittävä yhteistyökumppani. Olimme onnistuneet rekrytoimaan henkilöstöä tarpeisiimme, vaikkakin kesäkaudelle toivoimme enemmän työvoimaa.
Kuntouttavassa työtoiminnassa onnistuimme hyvin. Mielekästä tukityötä tarjosimme useammalle
henkilölle vuosittain. Tätä toimintaa kehittelemme
jatkossakin. Työyhteisössämme pyrimme työhyvinvoinnin maksimaalisuuteen. Kun on kiva tulla työpaikalle, niin tehtävien suorittaminen on mukavaa.
Kaupungin omistaman kiinteistön Toimelan katon alla oli keskeinen toimitilamme. Panostimme ihmisten viihtyvyyteen tiloissamme pitämällä siisteyden tason hyvänä. Toimelaan voi tulla myös itse entisöimään kalusteitaan ja askartelemaan.
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Toimintakertomus 2015

I

isalmen Työttömät ry

Yleishyödyllisyys

Yleistä

Iisalmen Työttömät ry pysyi yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Se osoitti kaupungin avustuksen saannin kannalta toimivaksi. Julkista hankerahaa ei olla
haettu kahdeksaan vuoteen.
Olimme mukana valtakunnallisessa EU-ruokajakelussa. Järjestimme erilaisia kursseja. Loppuvuoden aikana kirjakaupan paketointi oli toiminnassamme vähävaraisten auttamiseksi.
Työttömät saivat ruokailla koulukeskus Lumalla omakustannushintaan, joka oli näille henkilöille
erittäin tarpeen. Keväällä Pohjois-Savon Piispansauva tapahtuma seurakunnan kanssa oli toiminnassa
mukana. Annoimme myös erilaisia neuvontapalvelua ja työvoimaneuvontaa.

Eurooppaa koitteli yleinen taantuma. Suomelle se
näyttäytyi suurena työttömien joukkona. Pohjois-Savon työttömyysprosentti oli maamme korkeimpia, lähes 15 %. Synkistä lukemista saimme syyttää vientiteollisuutemme heikkoja näkymiä ja Venäjän pakotepolitiikkaa.
Työllisyyteen käytettävät tuet olivat kolmannen
sektorin painajainen. Paljon kaatui yhdistyksiä tukipolitiikan loppumiseen. Iisalmen Työttömät ei ole
saanut yleisavustusta kahdeksaan vuoteen, jotenka
selvisimme menoista ja velvoitteista rimaa hipoen.
Se, että tarjosimme palkkatuetulla työllä vuoden
aikana monelle henkilölle työpaikan ja kuntoutetuille työharjoittelupaikan, loi pohjaa yrittää eteenpäin
samoilla sapluunoilla. Yhdistyksen henki oli erittäin
positiivinen siitäkin huolimatta, että olimme taantuman varjolla joutuneet tinkimään kaikista epäolennaisista, kuten matkoista ja viriketoiminnasta.

Varsinainen toiminta
Iisalmen Työttömät ry toimi palvelun tuottajana ja rahoitti sillä toimintaansa. Toimelan talo oli lähes kokonaan tarkoitettu palvelujen sivutuottajana. Meillä oli ompelimo, kahvio, kirppari ja alakerrassa entisöinti.
Toimintamme nojasi paljolti remonttipalveluun
ja kaupungin tilaamiin työpalveluihin. Teimme ti
lauksesta monialan työpalveluita. Puutarhatyöt kesällä työllistivät monta henkilöä. Vanhusten siivouspalvelu oli mukana ja sitä tilattiin mallikkaasti.
Palkkatuettu työ oli vain melkoista arpapeliä,
joka rajoitti töiden ottamista aivan mitä vain. Meille pystyi myös itse tulla tekemään askarteluja ja entisöintiä.
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Rahoituksen ja toiminnan vuoksi työtä tehtiin myös
yhdistyksessämme vapaaehtoisesti. Koska olimme
vuokralaisena Iisalmen kaupungin omistamassa
kiinteistössä, osa meidän toimintaa oli yleishyödyllistä. Se oli yhdistyslain mukaisesti täytettävä.
Kunnankadun Toimelan tilat tarjosi mahdollisuuden vapaaehtoiselle toiminnalle. Pidettiin kursseja ja
opastettiin käsityökerhoja. Päivärahojen hakemisesta annettiin neuvoja sekä opastettiin ATK:n käyttöön
asiakaspäätteellä. Työhakemuksia ja koulutusta tuettiin kaiken keinoin. Ruokailu oli myös edullinen Lumalla.
Loppuvuoden suuri voimainkoetus oli kirjakaupan kuukauden työhuki, jolla kerättiin varoja vähäosaisille lapsiperheille.
EU-ruokajakelu oli kaksi kertaa vuodessa PohjoisSavon yhteistapaaminen muiden toimijoiden ja seurakunnan kesken.
Piispansauva oli vuosittain vaihtuvalla paikkakunnalla. Liikuntaa tuimme talvella suksihuollolla ja
kesällä polkupyörien korjauksella.
Yksi huoli toimintaamme ilmaantui. Nuoria työttömiä ei saatu toimintaamme mukaan. Maahanmuuttajille toimintamme suuntautui neuvoilla ja työharjoitteluilla.

Uudet tuulet puhalsivat maailmalla ja maakunnissamme. Valtaa pitävät vaihtuivat ja uusien aatteiden leviäminen toi lievennystä, mutta samalla epävarmuutta kansalaisten keskuuteen.
Hieman valoakin oli nähtävissä: työllisyyteen oltiin tartuttu rajuin ottein ja hallituksen kiky-sopimus
vei kaikkien heikompiosaisten elinmahdollisuuksia
leikkauksilla. Samalla työmarkkinoille tuli uusia uhkia, kun EK väisteli kolmikantasopimusta ja paikallinen sopiminen tuli liittokierrosten puntaroitavaksi.
Tämän vuoden aikana tapahtui paljon ja kuntavaalitkin olivat yhtenä maakuntamme muutosvoimaan tähtäävä toimenpide.
Muutoksia tuli myös meidän toimenkuvaamme. Siirtyihän entinen nimi Työttömät ry uudistuksen tieltä ja uusi nimemme on Työvoimayhdistys ry.
Tämä oli vain palvelujen tuottamiselle tarkoitettu toimenpide.
Mutta eteenpäin pyrittiin, vaikka työttömyys pysytteli luvattoman korkealla ollen Ylä-Savossa 13,5 %
tietämissä. Pitkäaikaistyöttömyys pysyi ennallaan
ja siihen tähtääviä parannuksia Iisalmen kaupungin kanssa oltiin valmiina kehittämään. Palkkatuen
osalta hallituksen toimenpiteet merkitsivät hankaluuksia kolmannen sektorin toiminnalle. Työvoiman
rekrytointi ei ollut enää meidän käsissämme, vaan
tuet suunnattiin yrityksille.

Toiminta
Työvoimayhdistys ry rahoitti toimintansa kokonaan
palvelujen tuottajana. Avustuksia saimmi toimiti
lamme Toimelan ylläpitoon osittain Iisalmen kaupungilta. Säästämmehän kaupungin KELAn sakkorahaa vuosittain kymmeniä tuhansia euroja työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä ja kuntouttavia henkilöitä.
Toimelan tilat olivat kokonaisuudessaan yrityksenä. Rakennuspuolen remontit ja puutyöt entisöineen
hoidettiin tilauksesta. Lumityöt talvella ja puutarhatyöt kesällä. Autoimme muutoissa ja auton vaihdon
myötä kuljetuksissa. Soten kanssa oli yhteistyö ja sinne tehtiin vanhusten ja huonokuntoisten henkilöiden
auttamista. Meidän toimintasektorimme oli hyvin
laajaa ja olimme saaneet hyvän jalansijan asiakaskuntaamme ja se näkyi tilauksissamme. Työ, mikä
tehtiin, se tehtiin hyvin ja se puhui uutta työtä.
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Maakunnassamme oli hyvinkin odottava tunnelma. Hallituksen alullepanema Sote-uudistus ja maakuntahallinto olivat puntaroinnissa. Kumpainenkin
hallintouudistus vaikutti työllisyyden edistämiseen.
Maakuntavaaleilla valittu hallinto oli vastuussa nykyisten ELY-keskusten alaisista TE-toiminnoista.
Sote-uudistus loi mahdollisuuden valinnanvapauteen hankkia terveyspalvelut kilpailukykyisin perustein. Uhkana vaan oli, miten turvataan vähävaraisten
ja työttömien edunvalvonta sairastapauksissa.
Monia muitakin uhkakuvia uudistamisvimmassa
tuli vielä eteen. Henkilöstön riittävyyden turvaaminen palveluin oli suuri haaste maakuntahallinnolle.
Valoa työttömien arkeen oli kuitenkin yhteiskunnassa näkyvissä, että työttömyyden aleneminen oli hyvä
asia nykyisen hallinnon aikana.
Pitkäaikaistyöttömyys jakoi kuitenkin yhteiskuntaamme eriarvoisella asetelmalla. Siihen olisi hallituksen ja työministeriöiden löydettävä kestävä ratkaisu.
Vuoden alusta voimaan tullut aktiivimalli, missä
työttömän oli tehtävä kolmen kuukauden aikana vähintään 18 tuntia palkallista työtä, ei oltu ministeriöltä aivan loppuun saakka harkittu esitys.
Eriarvoistuminen nähtiin hyvinkin pienten paikkakuntien ja terveydellisten asioiden valossa. Syrjäkylien ja pitkien taipaleiden takaa oli hyvin epätodellista lähteä työkokeiluun, jos ei sitä paikkakunnalta
löytyisi.

Varsinainen toiminta
Iisalmen Työvoimayhdistys oli palveluja tuottava sosiaalinen yritys. Toiminnan rahoitus oli kokonaan
ostettavien työtehtävien varassa. Iisalmen kaupunki antoi vuokralle Toimelan tilat ja peri siitä aiheutuneet kustannukset yhdistykseltä. Toiminta-avustuksena saimme kuitenkin ylläpitoon tukea. Kaupungin
etu oli kuitenkin taloudellisesti pitää yllä kolmannen
sektorin pajatoimintaa säästämällä suuren osan sakkorahaa Kelalle, jonka se yhdistyksen työvoimasta.
Ammattinimikkein toimimme vuoden aikana lähes mitä vaan -periaatteilla. Koko talo Toimela oli valjastettu palvelujen tuottoon. Otimme haasteena vaikeitakin ratkaisuja asiakkailtamme.
Pääasiallinen tuotto tuli kuitenkin remontoinnista, siivouksista, puutarhatöistä ja entisöinneistä, sekä
suksihuollosta ja korjauksista. Kesän aikana tehtäviä
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oli joka lähtöön ja henkilöstö. Sai venyä yli sietokyvyn.
Oli hyvä onni, kun TE-toimisto oli hyvin myötämielinen yhteisessä huolessamme saada työntekijöitä. Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelu oli todellinen yhteistyökumppanimme, siitä kiitos Marianne
Nousiaiselle. Kuntouttavassa työtoiminnassa kuluvana vuonna oli seitsemän eri henkilöä. TE-keskuksen palkkatuella työllistettiin kuluvana vuonna kuusi henkilöä.
Samoin kaupungin tarjoamat lumityöt olivat merkittävä osa toiminnan tuotosta. Toivoa sopii näiden
jatkosta eteenkinpäin. Yhdistys sai hyvän jalansijan
kaupungissamme ja ympäristössämme. Mikä tehtiin,
se tehtiin kunnolla, oli mottomme. Vanheneva ikäluokka näkyi toiminnassamme palvelujen tarvitsijoiden määrässä.

Yleishyödyllinen toiminta
Toimintamme yhdistyksenä ei ollut ainoastaan rahan keräämistä. Yleishyödyllisyys oli toimintaa, joka
perustui jäsenistömme vapaaehtoisuuteen. Suurin
massatapahtuma oli Suonenjoella piispansauva, joka
oli vuosittainen yhdistävä voima. Pohjois-Savon alueella seurakuntien kanssa yhteistyössä kehitelty hanke sai osallistujilta vuosittain hyvät arvosanat. Tämän lisäksi kirjakaupan paketointi jo 20. kerran oli
suuri haaste kerätä rahaa vähäosaisille. Lumalla tapahtuva ruokailu oli työttömille henkilöille hyvä etu.
Kalastuskurssit ja erilaiset yhteiset marjaretket olivat
toimintamme jalansija.

Yleishyödyllinen jatkuu…
EuU-ruokaa jaettiin kolmena eri kertana vuoden aikana. Maahanmuuttajien tukena olimme edullisilla
vaatteilla ja huonekaluilla kiripparillamme. Monelta osin pieniä muuttoja ja palveluita teimme veloituksetta vanhusväestölle.
Yleisöpääte ja monistaminen olivat työttömien
etu. Alakerran verstas oli myös sitä tarvitseville vapaa ja veloituksetta. Vain materiaalit olivat maksullisia. Yläkerran ompelimossa voi käydä itse työstämässä korjattavia vaatteita veloituksetta. Mikä merkittävää kahvilan tarjonta oli yhdistyksessämme vapaaehtoisen maksun varassa.
Valtakunnan Työttömien Etujärjestö koulutti ja
opasti tarvittaessa ja piti yhdistyksemme päivityksessä erilain säädännöissä.
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Mennyt vuosi oli yhdistyksen kannalta hyvinkin
haastava. Työvoimapalvelut olivat murroksessa. Palvelujen tuottaminen ja markkinointi asiakkaille asettivat vaatimustasoltaan erikoisen tilanteen. Henkilöstömme oli työn kautta oppinut tekemään sellaisia
töitä, jotka eivät olleet monellekaan ammattia vastaavaa. Onnistuimme kuitenkin yhdistämään tekijät ja
tehtävät hyvin. Uhkiakin kasaantui viime vuodelle.
Merkittävin haaste oli kolmannen sektorin työvoiman saanti. TE-toimistoille annettiin ohjeen työministeriöltä, että työn oli vahvistettava palkatun
henkilön ammattiosaamista. Tässä oli monta kertaa
ristiriita annettujen ohjeiden raja-arvojen pitämiseen.
Hallituksen ajama aktiivimalli lisäsi pitkäaikaisten työttömien putoamista perustoimentuen piiriin.
Tämä oli kunnille erittäin vaikea tilanne. Suomessa
luku perustoimentulolle oli liki kolmekymmentätuhatta henkilöä. Myös terveydellisten syiden vuoksi
työvoimareservien määrässä oli kunnille iso taakka.
Eläkejärjestelmä ei pelannut tälläkään osa-alueella.
Paikallisesti suuri epäkohta oli palkkatuen viivästyksissä. Monta yhdistystä lopetti toimintansa tukien vedätyksien vuoksi. Mutta sisulla ja ahkeruudella saatiin toimintamme taasen vuosi eteenpäin.

Varsinainen toiminta
Iisalmen Työvoimayhdistys oli erikoistunut palvelujen tuottamiseen monin eri työvaihein. Olimme toimineet vuodenaikojen mukaisesti työtehtävien tarjonnassa. Kesällä oli puutarhatyöt ja talvella lumityöt. Tähän väliin mahtui monia eri rakennuspalveluja. Nämä työt olivat runkona tulopuolella.
Iisalmen kaupungin tuki pitkäaikaistyöttömien
palkatun henkilöstön osalta auttoi yhdistystä ja sen
liiketoimintaa. Samalla kun se kevensi kaupungin
Kelalle perittävien maksujen takaisinperintää.
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Tasa-arvon nimissä yhdistys pyrki palkkaamaan
suurin piirtein yhtä paljon miehiä kuin naisia.
Henkilöstömme oli erittäin hyvin kantanut vastuuta tehtävien hoidossa, josta suuri kiitos.
Ylpeitä voimme olla siitä, että olimme ainut palveluiden avulla toimintaamme pyörittävä työttömien
yhdistys koko maassa. Iisalmen kaupunki antoi toiminta-avustuksen vuokraan ja lämpöön Toimelassa.
Siitä suuri kiitos yhteistyöllemme. Toimela valjastettiin nurkkiaan myöten palvelujen tuottamiselle. Talo
oli täynnä elämää ja kävijämäärä ylitti suuruudellaan. Yhtenä päivänä saattoi olla toistakin sataa kävijää yhdistyksen tiloissa. Siitä oli hyvä jatkaa.

Yleishyödyllinen osuus
Yhdistyksen toimintaan sulautettiin myös sellaisia
toimia, jotka eivät olleet maksullisia. Merkittävin
niistä oli EU-ruokajako, jota vuoden aikana jaoimme
yli 10 000 kiloa. Kassien määrässä se oli toistatuhatta.
Suurimmat kauppaliikkeet lahjoittivat kassit ja sen
vuoksi ruokajakelu meni hyvinkin tottuneesti.
Pyöritimme kirpparia ja se oli pienimuotoista
tuottoa, jolla katetiin kahvittelut henkilöstölle. Toimelan alakerta oli askartelijoiden käytössä. Yläkerrassa oli ompelupalvelu, jossa oli kuntouttavan naisen pääpaikka. Kuntoutettavia henkilöitä pidetiin ohjaavassa toimessa vuoden aikana 3–6 henkilöä, josta oli hyvä otanta. Moni pääsi jatkamaan työmarkkinoille, koulutukseen tai eläköitymään.
Vuosittainen piispansauvatapahtuma oli seurakuntien yhteistyöllä suuria määriä ihmisiä kokoava
tapahtuma. Työttömille tarkoitettu ruokailu oli Luma
keskuksessa ja se oli edullinen ja kattava.
Jouluna paketoimme kirjoja, joiden tuotto oli vähävaraisille tarkoitettu.
Erilaisia viriketoimintaa teemme vuosittain. Toimimme hyvinkin laaja-alaisesti Toimelassa.
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Mennyt vuosi oli yhdistyksen kannalta hyvinkin
haastava. Työvoimapalvelut olivat murroksessa. Palvelujen tuottaminen ja markkinointi asiakkaille asettivat vaatimustasoltaan erikoisen tilanteen. Henkilöstömme oli työn kautta oppinut tekemään sellaisia
töitä, jotka eivät olleet monellekaan ammattia vastaavaa. Olimme kuitenkin onnistuneet yhdistämään
tekijät ja tehtävät hyvin. Uhkiakin oli viime vuodelle
kasaantunut.
Merkittävin haaste oli kolmannen sektorin työvoiman saanti. TE-toimistoille annettiin ohjeen työministeriöltä, että työn oli vahvistettava palkatun
henkilön ammattiosaamista. Tässä oli monta kertaa
ristiriita annettujen ohjeiden raja-arvojen pitämiseen.
Hallituksen ajama aktiivimalli lisäsi pitkäaikaisten työttömien putoamista perustoimentuen piiriin.
Tämä oli kunnille erittäin vaikea tilanne. Suomessa
luku perustoimentulolle oli liki kolmekymmentätuhatta henkilöä. Myös terveydellisten syiden vuoksi
työvoimareservien määrässä oli kunnille iso taakka.
Eläkejärjestelmä ei pelannut tälläkään osa-alueella.
Paikallisesti suuri epäkohta oli palkkatuen viivästyksissä. Monta yhdistystä lopetti toimintansa tukien vedätyksien vuoksi. Mutta sisulla ja ahkeruudella saatiin toimintamme taasen vuosi eteenpäin.

Varsinainen toiminta

jastettu nurkkiaan myöten palvelujen tuottamiselle.
Talo oli täynnä elämää ja kävijä määrä oli yllättänyt
suuruudellaan. Yhtenä päivänä saattoi olla toistakin
sataa kävijää yhdistyksen tiloissa. Tästä oli hyvä jatkaa.

Yleishyödyllinen osuus
Yhdistyksen toimintaan sulautettiin myös sellaisia
toimia, jotka eivät ole maksullisia. Merkittävin niistä
oli EU-ruokajako, jota vuoden aikana jaoimme noin
10 000 kiloa. Suurimmat kauppaliikkeet lahjoittavat
kassit ja sen vuoksi ruokajakelu meni hyvinkin tottuneesti. Pyöritimme kirpparia ja sen pienimuotoisella tuotolla katettiin kahvittelut henkilöstölle. Toimelan alakerta oli askartelijoiden käytössä. Yläkerrassa oli ompelupalvelu, jossa oli kuntouttavan naisen
pääpaikka. Kuntoutettavia henkilöitä pidettiin ohjaavassa toimessa vuoden aikana 3–6 henkilöä, josta oli
hyvä otanta. Moni pääsi jatkamaan työmarkkinoille
tai koulutukseen ja eläköitymään.
Vuosittainen piispansauvatapahtuma oli seurakuntien yhteistyöllä suuria määriä ihmisiä kokoava tapahtuma. Piispansauva pidettiin Sonkajärvellä. Vuonna 2020 piispansauvan järjestää Iisalmessa.
Työttömille tarkoitettu ruokailu oli Luma-keskuksessa ja se oli edullinen ja kattava.
Jouluna paketoimme kirjoja, joiden tuotto oli vähävaraisille tarkoitettu.
Erilaisia viriketoimintaa teimme vuosittain. Toimimme hyvinkin laaja-alaisesti Toimelassa.

Iisalmen Työvoimayhdistys oli erikoistunut palvelujen tuottamiseen monin eri työvaihein. Olimme toimineet vuodenaikojen mukaisesti työtehtävien tarjonnassa. Kesällä oli puutarhatyöt ja talvella lumityöt. Tähän väliin mahtui monia eri rakennuspalveluja. Nämä työt olivat runkona tulopuolella.
Iisalmen kaupungin tuki pitkäaikaistyöttömien
palkatun henkilöstön osalta auttaa yhdistystä ja sen
liiketoimintaa. Samalla kun se kevensi kaupungin
Kelalle perittävien maksujen takaisinperintää.
Tasa-arvon nimissä yhdistys pyrki palkkaamaan
suurin piirtein yhtä paljon miehiä kuin naisia.
Henkilöstömme oli erittäin hyvin kantanut vastuuta tehtävien hoidossa, josta suuri kiitos.
Ylpeitä voimme olla siitä, että olimme ainut palveluiden avulla toimintaamme pyörittävä työttömien yhdistys koko maassa. Iisalmen kaupunki antoi
toiminta-avustuksen vuokraan ja lämpöön Toimelassa. Siitä suuri kiitos yhteistyöllemme. Toimela oli val-
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