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Taitto Juha Keränen

Imatran Työnhakijat ry
Maakunta: Etelä-Karjala (Kaakkois-Suomi). 
Osoite: Koskikatu 1 D, 55120 Imatra.  
Puhelin: 050 461 6390.  
Internet: tyottomat.fi/imatran-tyonhakijat-ry.  
Facebook: Imatran Työnhakijat.  
Rekisteröity (PRH): 16.03.1994.  
Aikaisemmat nimet: Imatran Työttömät ry.

Alkujaan Imatran Työnhakijoiden alainen yhdistys:

 Ruokolahden Työttömät ry
Maakunta: Etelä-Karjala (Kaakkois-Suomi). 
Osoite: Rasilantie 67, 56100 Ruokolahti.  
Puhelin: 05 434 1220.  
Rekisteröity (PRH): 7.6.1999.  
Ei ole koskaan ollut Työttömien Keskusjärjestön 
jäsen. Viimeisin PRH-merkintä 27.4.2020.

Työn Vuoksi ry (PRH 15.12.1999) yhdistyi 
IntoPaja ry:n (PRH 1.12.1998) kanssa ja 
niistä tuli SaimaanVirta ry 1.8.2019. Yhdistyksen 
kotipaikka on Imatra. Mikään kolmesta ei ole ollut Työttömien 
Keskusjärjestön jäsen. 
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Vuosi 1991
Imatran seurakunnan yhteiskuntatyön pastori Ossi 
Ojanen kutsui koolle kolmipäiväiselle leirille Päivä-
rantaan (2.–4.12.) joukon aktiivisia työttömiä suun-
nittelemaan toimintaa työttömille. Kokoontumisia 
jatkettiin myöhemmin Imatran teatterin kahvioissa. 
Tämä toimi alkusysäyksenä yhdistyksen perustami-
selle vuonna 1992.

Vuosi 1992
Heidän toimestaan vuoden aikana järjestettiin työt-
tömille sellaisia tapahtumia kuten tanssit, teatteriesi-
tys tarjoushintaan, pilkkikisat, alueen kansanedus-
tajien tapaaminen ja liikuntatapahtumia. Näissä ti-
laisuuksissa syntyi ajatus yhdistyksen perustamises-
ta.

Perustava kokous pidettiin 30.11. Imatran Teatte-
rin kahviossa. Kahdenkymmenen henkilön voimin 
päätettiin perustaa Imatran Työttömät ry. Yhdistyk-
sen ensimmäinen puheenjohtaja oli Eero Limpi.

Lähtöä toimintaan helpotti se, että kaupunki oli 
antanut keskusasemalta 26.10. käyttöön vuokratun 
kokoontumistilan lokakuun lopulla. Samoin oli Imat-
ran työnväenyhdistykseltä saatu tuhannen markan 
avustus.

Vuosi 1993
Vuoden aikana alkoi toiminta saada vakiintuneita 
muotoja. Toimitila oli avoinna aluksi tiistai- ja tors-
taipäivinä. Elokuussa kaupunki palkkasi yhden työn-
tekijän päivystäjäksi toimitilalle, jolloin toimitila voi-
tiin pitää auki klo 9–16 arkisin. Lokakuussa saatiin 
toinenkin työllistetty tilalle.

Omana toimintana järjestettiin kivenhiontakurs-
seja, Elämänperusasiat-kurssi,  ideakurssi sekä teat-
terimatka, myyjäiset, puutarhaneuvontaa, vierailu 
Tampereen työttömien luona, kesäpäivänvietto Ruo-
kolahden seurakunnan Kauniskallion leirikeskuk-
sessa ja ensimmäinen syysretki Lappiin.

Tärkein ponnistus oli osallistuminen valtakun-
nalliseen Murrostorstai-tapahtumaan 4.11. Imat-
ralta lähdettiin kahdella bussilla noin 100 henkilön 
voimin. Vuoden lopuksi vietettiin pikkujoulua Ruo-
kolahden Työttömien kanssa Rasilan seurakuntako-
dissa. Lisäksi on mainittava, että Ruokolahdella alkoi 
2.3. omana työttömien toimintana ns. kirpputorimö-
killä. Syyskuussa heidän toiminta siirtyi Ruokolah-
den seurakuntakodille. Toimipiste oli avoinna joka 
arkipäivä.

Yhteistyössä TSL:n Imatran opintojärjestön kans-
sa käynnistettiin Työn Suomi -ohjelman mukaista toi-
mintaa. Projekti sai nimekseen Työn Vuoksi.

Vuosi 1994
Vuosi oli toiminnan kehityksen kannalta tärkeää. 
Helmi–toukokuussa alkoi kokeiluna talkoovoimin 
ruokailutoiminta tiistaista torstaihin. Kohtalaisen 
menestyksen saanut ruokailutoiminta jatkui elokuun 
lopusta joka arkipäivä tukityöllistetyn emännän ja 
yhden apulaisen sekä monien talkoolaisten avusta-
mana Imatran seurakuntakeskuksessa.

Järjestettiin myös henkiseen hyvinvointiin liitty-
en kursseja sekä opinto- ja toimintaryhmiä.

Tuloksena oli teatterimatkoja, ruskamatka, ul-
koilupäiviä, kivenhiontakerhoja, pilkki- ja pintaon-
gintakisoja, Työttömien kirkkopyhät ( toteutus ”Os-
sin opetuslapset”), Ossi Ojasen vetämät logoterapia 
ja miehille suunnatut keskusteluryhmät, opintoker-
ho ja luentotilaisuuksia sekä osallistuttiin Ihmisoike-
uspäiville.

Yhdistyksen vuosikokouksessa 3.3. valittiin uu-
deksi puheenjohtajaksi Markku Viskari. Hän esitte-
li yhdessä TSL:n opintojärjestön kanssa 1993 perus-
tettua Työn Vuoksi -projektia, jonka tarkoituksena oli 
ennen kaikkea parantaa ja ylläpitää työttömien mah-
dollisuuksia työmarkkinoille palaamiseen.

Vuoden lopulla alkoi keskustelu yhdistyksen lo-
gon uudistamisesta. Suunnittelun tuloksena hyväk-
syttiin uuden logon malli toimikunnan kokouksessa 
7.4.1995. Se otettiin heti käyttöön ja saatiin digitaali-
seksi tiedostoksi.

Vuosi 1995
Vuodesta muodostui vakiintumisen vuosi. Ruokailu-
toiminta vakiintui suosituksi työttömien kohtaamis- 
ja tiedotustilaisuudeksi. Kävijämäärä oli 100–120 
henkeä ruokailukertaa kohden. Lisäksi järjestettiin 
eri teemoja käsitteleviä kursseja ja luentotilaisuuk-
sia. Merkittäväksi muodostui Kunnossa Kaiken Iikää 
(KKI) -ryhmän alkamana kaksi kertaa viikossa ta-
pahtuva liikuntatunti urheilutalolla. Kävijämäärä oli 
noin 25 henkilöä viikossa.

Jonkin verran oli erilaisia virkistysretkiä eri koh-
teisiin, myös suunnattuina lapsiperheille ja nuorille. 
Kaakkois–Suomen alueen yhdistysten yhteistyö al-
koi. Osallistuttiin TVY ry:n vuosikokoukseen ja Tu-
russa pidetyille Työttömien Messuille. 

Toimitila muutti toiseen kerrokseen.

Imatran Työnhakijoiden 
15-vuotishistoriikki
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Syksyllä järjestettiin Imatralla Yli yön yhdessä 
-tapahtuma 23.–24.9., johon yhdistyksemme osallis-
tui joukkueella (kierrettiin vuoksenlenkkiä 25 h vies-
ti ja liikuntatapahtuma).

Vuosi 1996
Vuosi kulki tuttujen toimintojen mukaan. Ruokai-
lutoiminta jatkuu entisellään. Helmikuussa aterian 
hintaa korotettiin 8 mk:sta 10 mk:aan.

Uutena asiana oli EU:n ruoka-avun aloittaminen. 
Saadut elintarvikkeet käytettiin aterioiden valmis-
tukseen. 

Muuten jatkettiin yhdistyksen piirissä kurssien 
järjestämistä ja luentoja asiakkaiden toivomista asi-
oista. Vapaa-ajan toiminnoista tärkeimpiä olivat eri-
laiset retket sekä KKI-ryhmän liikuntatapahtumat. 
Osallistuttiin TVY ry:n vuosikokoukseen ja Kaak-
kois-Suomen yhdistysten kokouksiin. 

Yhdistyksen nimi – Imatran Työttömät ry – aihe-
utti keskustelua. Toimikunta käsitteli asiaa ja päätyi 
ehdottamaan yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle 
nimen muuttamiseksi muotoon Imatran Työnhakijat 
ry. 

Vuosi 1997 
Yhdistyksen vuosikokous 7.3. päätti nimen muutta-
misesta esitettyyn muotoon. 

Yhdistyksen viidennen toimintavuoden alussa 
voidaan todeta, että toiminta alkoi näkyä arvostuk-
sena ja yhteistyötahojen lisääntyvänä kanssakäymi-
senä. Kurssitoiminta lähti hyvin liikkeelle, mm. ki-
vikerho, ”Ossin opetuslapset”, valoa jääkaapissa, KKI 
-liikuntaryhmä. Ruokailussa kävijöiden määrä oli 130 
henkilöä päivässä. Ruokolahden vapaaehtoinen toi-
minta Ranta-Ulpukan tiloissa jatkui hyvänä.

Ruokolahden toimipisteen keittiöön saatiin lah-
joituksena ja kunnan asentamana tiskipöytä, joten 
ruokailutoimintaa oli helpompi järjestää. Yhdistyk-
sen uutta nimeä – Imatran Työnhakijat ry – voitiin 
käyttää muutoin, mutta virallisissa yhteyksissä vasta 
yhdistysrekisterin päätöksen jälkeen. Elokuun alus-
sa alkoi Imatralla vaihtoehtoisen tekemisen projekti. 
Siinä oli TSL:n opintojärjestön ja Työn Vuoksi -projek-
tin kautta mukana Imatran kaupunki, Ruokolahden 
kunta sekä molempien paikkakuntien seurakunnat. 
Yhdistyksen panos yhteistyökumppanina oli myös 
merkittävä.

Työn Vuoksi -projektin ja työvoimatoimiston jär-
jestämän kurssin ehdotuksesta selvitettiin toimin-

nan laajentamista Rautjärvelle. Kunta ja seurakun-
ta antoivat tukensa hankkeelle. Ruokailussa oli tarve 
antaa käydä ruokailemassa myös muitakin vähäva-
raisia henkilöitä.

Yhdistysrekisteri vahvisti Imatran Työnhakijat 
ry:n nimenmuutoksen 11.11.

Vuosi 1998
Varsinkin viidennen toimintavuoden jälkeen yhdis-
tys teki paljon työtä toimintansa vakiinnuttamiseksi. 
Vuoden aikana yhteistyö Vetorin kanssa haki tapansa 
ja Työn Vuoksi -projektin avulla saatiin monet asiat 
järjestykseen. Ulospäin suuntautunut tiedotus pyrit-
tiin hoitamaan niin, että ihmisille tuli selväksi, miten 
Imatran Työnhakijat, Työn Vuoksi ja Vetori toimivat 
kaikki omalla sarallaan yhteistyön hyväksi.

Yhdistys toteutti koulutustilaisuuden Saimaan 
lomahovissa toimikunnan jäsenille ja työllistetyille. 
Opintokerho ”Ossin opetuslapset” toteutti Imatran 
seurakunnan kanssa kaksi työttömien kirkkopyhää 
Imatrankosken kirkossa sekä kuvaelman lasten kau-
neimmat joululaulut tapahtumaan.

Yhdistyksen piirissä oli myös erilaisia liikunta-
päiviä ulkoilun ja pilkkikisojen merkeissä. Ruokolah-
den työttömien piirissä toiminta kasvoi niin paljon, 
että he järjestäytyivät omaksi yhdistykseksi 1.1.1999.

Vuosi 1999
Vuoden merkittävämmäksi tehtäväksi tuli aloitetut 
yhteistyöhankkeet Imatran kaupungin, Ruokolahden 
ja Rautjärven kuntien kanssa. Tämä liittyi seutukun-
nalliseen kumppanuushankkeeseen ja siihen, että 
nähtiin toimintojen saaminen vakiintuneempaan 
muotoonsa. Yhdistys jatkoi kuitenkin yhteistyötä eri 
tahojen kanssa ja edisti työttömien aktiivisen osallis-
tumisen mahdollisuuksia ulkoiluun ja henkisiin har-
rastuksiin. Tärkeätä oli myös alueellinen yhteistyö 
muiden työttömien yhdistysten kanssa.

Yhdistyksellä oli edustusta myös Nälkäpäivätilai-
suuksissa, TVY:n vuosikokouksessa ja eläkeseminaa-
rissa, JOP-seminaarissa (jaksan/osaan/pärjään) sekä 
alueellisissa kokouksissa.

Vuosi 2000
Vuosituhannen vaihde toi yhdistyksen toimintaan 
selvästi muuttuneen toimintaympäristön. Tärkein 
niistä oli Työn Vuoksi -projektin muuttuminen yhdis-
tysmuotoiseksi. Työn Vuoksi ry:n jäseninä on alusta 
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asti ollut Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven kun-
nat. Tämä seikka on tuonut yhdistykselle hyviä toi-
mintamahdollisuuksia.

Omassa toiminnassa tärkeimpänä muutoksena 
oli toukokuussa ruokailutoiminnan laajentaminen 
Imatran seurakunnan Vuoksenniskan Postillaan. 
Alun vaikeuksien yli päästiin Mansikkalan ruokalan 
tukemana. Rautjärven toiminta alkoi myös selvästi 
vakiintua; ruokailu sielläkin sai hyvän vastaanotton. 
Kulujen kallistuminen pakotti aterian hinnan korot-
tamista sekä avustuksen anomista tappioihin.

Marraskuussa hinta nostettiin 12 mk aterial-
ta. Imatran seurakunta myönsi kerta-avustuksena 
20 000 mk. Myöskin jotkin ammattiliittojen osas-
tot antoivat avustuksia moniin tarkoituksiin. Vaikka 
vuosi päättyi taloudellisesti tappiolliseksi, oli vuo-
dessa silti positiivisia seikkoja runsaasti ja vuotta voi-
daan pitää yhdistyksen kannalta myönteisenä.

Vuosi 2001
Edellisen vuoden tapaan myös tämä vuosi oli yhdis-
tykselle taloudellisesti raskas monista muutoksista 
johtuen. Ruokalan kulujen hallinta oli kävijämäärän 
vaihtelun osalta hankalaa. Vuoden lopulla jouduttiin 
hankkimaan Rautjärven toimipisteelle ruokalatoi-
mintaa varten kalusteita ym. tarvikkeita 5 830 mar-
kan edestä.

Talouden ajantasaisempaa seurantaa varten pää-
tettiin, että yhdistyksen kirjanpitoa varten hankittiin 
kirjanpito-ohjelma. Loppuvuodesta tehtiin valmiste-
lut markkakauden päätymiseen ja euro-kauteen siir-
tymisen vaatimista toimenpiteistä.

Vuosi 2002
Yhdistyksen kymmenes toimintavuosi alkoi Suomen 
siirtyessä euro-kauteen. Tammi-helmikuussa onnis-
tuttiin sekä eurojen että markkojen yhtäaikaisessa 
käytössä ilman suurempia ongelmia. Ehkäpä se aut-
toi myös menojen arvioinnissa niin paljon, että talous 
saatiin tasapainottumaan. 

Vuoden aikana yhdistyksestä kerättiin tietoja 
lehtiartikkeleiden, kuvien ym. materiaalien kans-
sa. Näistä koottiin 10-vuotisjuhlien toimintapäiväksi 
”seinäke”, joka oli nähtävillä toimintapäivänä. Päivää 
vietettiin 4.12. ITY-talolla, Mansikkalassa klo 10:00 
alkaen.

Tervehdyksensä toivat mm. Imatran seurakun-
ta, työvoimahallinto, Imatran kaupunki, Rautjärven 
kunta ja vapaan sanan merkeissä monet muutkin.

Tauolla klo 11:30–12:30 syötiin juhlarokkaa ja 
kahviteltiin. Iltapäivällä klo 13:00 kansanedustaja-
ehdokkaat käyttivät puheenvuorot työttömyydestä ja 
sanan hoidosta. Alustuksen jälkeen noin tunnin ajan 
kyseltiin ja keskusteltiin aiheesta. Tapahtuma oli on-
nistunut. Siitä on saatu kiitosta yleisöltä ja muiltakin 
ihmisiltä.

Ruokailutilastoa: Vuonna 2000 yhteensä 29 461 
ateriaa (134 ateria/ruokapäivää), vuonna 2001 yh-
teensä 20 250 ateriaa (92 ateria/ruokapäivää), vuonna 
2002 yhteensä 22 163 ateriaa (95 ateria/ruokapäivää).

Vuosi 2003 
Vuoden tärkeimmiksi asioiksi muodostui työllistämi-
nen yhdistyksen toimipaikkoihin (noin 20 henkilöä) 
Työn Vuoksi ry:n kautta.

Uudet hygieniavaatimukset aiheuttivat koulutus-
tarvetta hygieniapassien saamiseksi ruokalan työn-
tekijöille eli kaksi kurssia opintokerhoina. 22 henki-
löä sai passin.

Vuodesta 1996 jaetun EU-ruokapakettien kysyntä 
osoittautui yllättävän suureksi, jaettava ruoka-apu ei 
riittänyt kaikille hakijoille. Osaltaan tähän vaikutti 
jakelun puuttuminen vuonna 2002.

 Avustimme myös aikuiskoulutuskeskusta oppi-
lashankintatilaisuuksien järjestämisessä Imatralla, 
Ruokolahdella ja Rautjärvellä.

Merkittävänä oli myös Mikkelin hiippakunnan 
Työttömyystyön neuvottelupäivien aloittaminen sekä 
kuuluminen järjestelyiden toteutusryhmään. 

Vuosi 2004 
Yhdistys jatkoi toimintaansa edellisten vuosien ta-
paan. Erityispiirteenä oli aktiivisuus hygieniakoulu-
tuksessa. Kursseja järjestettiin Imatralla (4), Simpe-
leellä (1) sekä yksi maahanmuuttajille. Passin sai 82 
henkilöä.

EU-ruoka-apua jaettiin myös Rautjärven toimipis-
teessä Simpeleellä. Vapaa-ajan toiminnan yhtenä eri-
tyisenä toimintana oli Varpasaaressa maahanmuut-
tajien ja työttömien yhteinen tapahtuma, johon osal-
listui 40 henkilöä. 

Imatran seurakunta toteutti Virsimaratonin, jos-
sa toimittiin talkooapuna muonituksen järjestämi-
sessä. 
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Vuodet 2005 ja 2006
Toiminta oli vakiintuneessa mallissa: ruokailut, EU:n 
ruoka-avun jakaminen sekä hygieniapassikoulutus 
(48 passia). Toteutimme myös hygieniapassikoulu-
tuksen Lappeenrannassa (vuonna 2006). Työllistetty-
jä oli 20–22 henkilöä, joille osalle oltiin myös työnan-
tajana kesä–lokakuun aikana. Erilaiset virkistys- ja 
liikuntatapahtumat keräsivät runsaasti osallistujia.

Vuosi 2007
Vuoden aikana jouduttiin toiminnan suvantovaihee-
seen. Koska ruokalatoimintaan ei saatu emäntiä, 
päädyttiin Niskan ruokailun lopettamiseen kevääl-
lä 2007 (toiminut vuodesta 2000). Näin voitiin jatkaa 
Niskan ruokalan emännän työsuhdetta Mansikkalas-
sa. 

Hygieniapassikoulutus jäi yhteen kurssiin Imat-
ralla ja yhteen Simpeleellä (yht. 12 passia). TVY ry:n 
toimesta järjestettiin työturvallisuuspassikoulutus, 
jonka suoritti 13 henkilöä. 

EU:n ruoka-avun jaossa huomattiin erityisesti 
lapsiperheiden ja opiskelijoiden avuntarpeen kasvu.

Pidimme myös yhdessä seurakunnan kanssa vaa-
lipaneelin Olavinkulmassa alueemme kansanedusta-
jaehdokkaille.

Vuosi 2008
Toiminta Imatralla jatkui entisellään. Rautjärven toi-
mipisteessä kiinteistön tiloja joutui uuteen käyttöön. 
Järjestelyssä Imatran Työnhakijat luopui huhtikuus-
sa ruokalastaan.

Työllistettyjä oli vuoden aikana 20 henkilöä, kun-
touttavassa työtoiminnassa 4 henkilöä sekä yksi työ-
elämävalmennuksessa. 

Hygieniapassikoulutuksessa oli 30 henkilöä. 
EU:n ruoka-apujakelua jatkettiin entiseen malliin. 
Vapaa-ajan toiminnat ovat jatkuneet liikunnan ja eri-
laisten retkien merkeissä. Uutena virkistystapäivät 
Lappeenrannan Työttömien kanssa.

Vuosi 2009
Talouden merkit ja rakennemuutoksen voimakkuus 
näkyi myös Imatran seutukunnalla. Ruokalan käyt-
töön on poimittu punaherukkaa 300 litraa edellisten 
vuosien tapaan. Lisäksi on saatu lahjoituksena mus-
tikkaa, puolukkaa, mustaherukkaa ja vadelmia. 

TVY ry:n Kaakkois-Suomen yhdistysten virkistys-
päivä oli Päivärannassa. Perheasiain neuvottelukes-

kuksen johtaja Pekka Hatinen kertoi työttömyyden 
vaikutuksista perheen hyvinvointiin ja yhteiskunnal-
lisen työn pastori Sanna Timosen aiheena oli luon-
non apua antava voima työttömyyteen. 

Muu yhteistyö seurakunnan kanssa sujui enti-
seen malliin syysretkineen sekä ulkoilu- ja liikunta-
tapahtumat olivat edelleen suosiossa.

Vuosi 2010
Taantuman vaikutus yhdistyksen toimintaan alkoi 
näkyä selvästi vuoden aikana. Työttömien ruokailu 
joutui siirtymään Imatran seurakuntakeskuksesta 
2.8. Vuoksenniskan Postillaan. Ruokailuun kerättiin 
talkoilla punaherukoita 250 litraa. Alueellinen yh-
teistyö Kaakkois-Suomen muiden työttömien yhdis-
tysten kanssa jatkui yhteisiin kokouksiin ym. tilai-
suuksiin osallistumalla.

Muuhun seurakunnan kanssa tehtävään toimin-
taan osallistuttiin aktiivisesti mm. lipaskerääjinä yh-
teisvastuukeräyksessä. Ulkoilu- ja vapaa-ajan toimin-
ta jatkui entisellään.

Vuosi 2011 
Toimintaa hankaloitti erityisesti ruokalan päivittäi-
sen kävijämäärän lasku noin 65 henkilöstä noin 35 
henkilöön. Tällöin ateriakohtainen tuotto ja kulut oli-
vat niin lähellä toisiaan, että tarvittavaa toimintavar-
muutta ei saavutettu. Yhdistys joutui tekemään ruo-
kalatoiminnan keskeyttämispäätöksen 29.4.

Ponnisteluista huolimatta ruokalatoiminnalle ei 
saatu paikkaa eikä tukea. Yhdistyksessä olevat palk-
katukihenkilöt ja kuntouttavassa työtoiminnassa 
sekä työkokeilu- ja työelämävalmennuksessa olevien 
henkilömäärä laski noin kahdestakymmenestä alle 
viiteen henkilöön.

Positiivisena asiana voidaan pitää yhdistyksen 
yhdessä Imatran seurakunnan kanssa järjestämiä 
kaksipäiväisiä Mikkelin hiippakunnan alueen Työt-
tömyystyönpäiviä. Imatralla pidetyillä päivillä oli 28 
henkilöä, jotka edustivat 17 yhteisöä. Monisivuinen 
muistio on hyvänä esimerkkinä. 

Muu yhteistoiminta sujuu hyvin. Ulkoilu- ja va-
paa-ajan toiminta jatkuu entisellä ohjelmalla.

Vuosi 2012
Vuoden alussa saatiin viesti Jaakko Matteron kuole-
masta. Hän on ollut koko yhdistyksen alusta asti uut-
tera talkootyöntekijä yhdistyksen hyväksi. Hän oli 
myös yksi niistä henkilöistä, jotka joulun alla 1990 
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olivat Päivärannassa ideoimassa työttömien toimin-
taa. Hän toimi monien vuosien ajan työttömien lii-
kuntaryhmien vetäjänä, ja hänen panoksensa on ol-
lut yhdistykselle korvaamaton.

Vuosi oli yhdistyksen 20. toimintavuosi. Eduskun-
tavaalien jälkeinen vuosi toi monia muutoksia yhdis-
tyksen toimintamahdollisuuksiin. Niinpä alkuvuosi 
kuluikin uuden hallituksen syntyä ja sen päätöksiä 
odoteltaessa.

Ruokailutoiminnan loppumisen vuoksi talouden 
tulos jäi hyvin tappiolliseksi. Tärkeimmäksi tavoit-
teeksi tulikin talouden tasapainottaminen.

Alkuvuoden hiljaiselo päättyi 3.5. Päivärannassa 
Lappeenrannan yhdistyksen kanssa pidettyyn yhtei-
seen ulkoilupäivään. Mukana oli 18 henkilöä. Seura-
kunnan kanssa järjestettiin pitkästä aikaa lapsiper-
heiden kesäretki Punkaharjun kesämaahan 11.7. vii-
denkymmenen osallistujan voimin.

EU:n ruoka-apua saatiin yli 5 900 kg, joka jaettiin 
Tainionkosken työväentalolla 544 kassia (23.–24.7.), 
loput 74 kassia siirrettiin toimitilalle, josta ne jaettiin 
vuoden loppuun mennessä.

Syksyllä Työn Vuoksen tiloissa 21.9. keskusteltiin 
yhdistyksen toiminnan näkymistä eri vaikuttavuus-
tahojen kanssa. Vuoden 2011 syksystä on Imatran 
tervey denhuollossa ollut työttömillä mahdollisuus 
saada terveystarkastus Honkaharjun avoterveyspal-
velusta. 

Yhdistyksen toiminnan 20-vuotispäivää 30.11. 
juhlittiin avoimien ovien päivän merkeissä ja tar-
joiltiin täytekakkukahvit. Samanaikaisesti pidettiin 
myös myyjäiset.

3.12. oli aluekokous pikkujoulun ja yhdistyksen 
juhlan kunniaksi puuron sekä kakkukahvien kera. 
Aluekokouksessa oli läsnä kansanedustaja Jukka 
Kärnä kertomassa kuulumisia eduskunnasta. 

Julkaistu aikaisemmin: Karenssinsanomat 1/2013.

Ylä-Vuoksi 17.11.1992

Uutis-Vuoksi 22.11.1992
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Imatran Työttömät ry:n 
perustamiskirja 30.11.1992
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1. pykälä NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Imatran työttömät r.y. ja 
kotipaikka IMATRAN kaupunki. Yhdistys 
kuuluu jäsenenä Työttömien Valtakunnalli-
seen Yhteistoimintajärjestö r.y:n.

2. pykälä TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden 
vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toi-
meentulon parantamiseksi, sekä henkisen ja fyysi-
sen hyvinvoinnin kohottamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 
työttömien omaehtoista toimintaa etujensa ja oikeuk-
siensa puolesta, harjoittaa työttömien neuvontapal-
velua ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa, sekä järjestää 
työttömien tilaisuuksia ja harrastus-, virkistys-, opin-
to-, urheilu- ja raittiustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa 
tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, ottaa vas-
taan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna ar-
pajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa asianomai-
sen luvan hankittuaan muuta ansiotoimintaa.

3. pykälä JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 17 vuotta täyttänyt 
työttömänä oleva Suomen kansalainen tai Suomes-
sa kotipaikan omaava työttömänä oleva ulkomaalai-
nen. Työttömiksi näissä säännöissä katsotaan työt-
tömät työnhakijat, lomautetut, työttömyyskorvausta 
saavat lyhennettyä työaikaa tekevät, työllistämiskou-
lutuksessa olevat sekä työllissyysvaroin määräajaksi 
työllistetyt.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä 17 vuot-
ta täyttänyt henkilö ja rekisteröity yhdistys tai muu 
oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen halli-
tus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoitta-
malla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen-
johtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyk-
sen kokouksessa.

Jäseniltä perittävän liittymis- sekä vuotuisen jä-
senmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta 
päättää vuosikokous.

4. pykälä HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, josta käytetään 
nimeä työttömien toimikunta. Hallitukseen kuuluu 

vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 6–12 
muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokous-
ten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjoh-
tajan sekä keskuudestaan tai ottaa ulkopuolelta sih-
teerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimi-
henkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen es-
tyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun 
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puo-
let sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohta-
ja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksin-
kertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 
kuitenkin arpa.

5. pykälä YHDISTYKSEN NIMEN 
KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja sihteeri aina kaksi yhdessä.

6. pykälä TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit ja asioiden hoitoa koskevat asia-
kirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään neljä 
(4) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tu-
lee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta 
(2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7. pykälä YHDISTYKSEN 
KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Ko-
kouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viik-
koa ennen kokousta vuosikokouksen päättämällä ta-
valla joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jä-
senelle tai julkaisemalla kutsu sanomalehdessä.

8. pykälä YHDISTYKSEN 
KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain halli-
tuksen määräämänä päivänä helmi–huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen 
kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa 
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 

Imatran Työttömät ry:n 
säännöt
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hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kir-
jallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä 
äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. 
Kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puhe-
oikeus. Kannatusjäsenenä olevan jäsenyhteisön puo-
lesta on kokouksessa puheoikeus yhdellä (1) sen val-
tuuttamalla henkilöllä.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä 
ole toisin määrätty se mielipide, joka on kannattanut 
yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 
ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee 
kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9. pykälä VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat:
1. kokouksen avaus.
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja muut kokousvirkailijat.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

ja kokousedustaja määrä ja kannatusjäsenet.
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimin-

tavuodelta ja tehdään sen aiheuttamat päätökset.
6. esitetään hallituksen laatima tilikertomus ja tilin-

päätös edelliseltä toimintavuodelta ja tilintarkas-
tajien lausunto.

7. päätetään tilinpäätöks;en vahvistamisesta ja vas-
tuuvapauden myöntämisestä.

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma.
9. vahvistetaan yhdistyksen liittymismaksun ja jä-

sen- sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta.
10. vahvistetaan tulo- ja menoarvio.
11. valitaan hallituksen puheenjohtaja.
12. päätetään hallitusjäsenien määrästä.
13. valitaan hallituksen jäsenet.
14. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi vara 

tilintarkastajaa.
15. valitaan edustajat työttömien Valtakunnalliseen 

yhteistoimintajärjestön kokoukseen.
16. käsitellään muut kokoukutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian 
yhdistykse vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
siitä kirjallisesti ilmoitettava 3 viikkoa ennen, että 
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. pykälä SÄÄNTÖJEN 
MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN 
PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen pur-
kamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vä-
hintään kolmen neljäsosan (3/4) ehenmistöllä äänes-
tyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mai-
nittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen pur-
kamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen 
varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen pur-
kautumisesta päättävän kokouksen määräämällä ta-
valla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, on sen jäl-
lelle jäänyt omaisuus, sitten kun velat ja muut sitou-
mukset on suoritettu, luovutettava Työttömien Valta-
kunnalliseen Yhteistoimintajärjestö r.y:lle.

”Imatran Työttömien 
perustava kokous 
pidettiin ma 30.11.1992 
klo 12 Imatrankosken 
työväentalolla, Teatterin 
kahviossa. Kallenkuja 3, 
Imatra.
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Imatran Työttömät ry:n 
Toimintakertomus 1993

Imatran työttömät r.y:n toimtakertomus ajalta 9.12.1992–29.12.1993.
Imatran toimipisteen aukioloajat olivat ti ja to klo 9:00–16:00 ja se toimi va-

paaehtoisvoimin. 
Hallitus kokoontui kerran kuussa ja tarvittaessa useammin.

Pikkujoulut vietimme Uukuniemellä, seurakunnan loma- ja kurssikeskukses-
sa 16.12.1992. Paikalle oli yhteiskuljetus.

Kivenhiontakurssi aloitettiin ”Hetkinen”-talossa Imatrankoskella maanantai-
sin klo 12–15, ja ’’elämän perusasiat”-kurssi työttömien toimitilassa keskiviikkoi-
sin klo 10–12.

Hankittiin saumuri ja ompelukone työttömien toimitilaan kaikkien käyttöön.
Ulkoilupäivä vietettiin päivärannassa pilkiten ja saunoen yhdessäolon mer-

keissä.
Ideakurssi työttömien toimitilassa 30.3.–2.4.
Teatterimatka Lappeenrantaan 26.3. kohteena Hietaniemen Muuttolinnut. 
Myyjäiset 6.4., puutarhaneuvontaa huhtikuussa ja erilaisia talkootöitä.
Olimme 22.4. Tampereen työttömien vieraana. Tutustuimme heidän toimiti-

laan ja kaupunkiin Kiti Neuvosen opastuksella.
Juhannusviikolla vietimme yhteisen kesäpäivän Ruokolahden työttömien 

kanssa Kauniskalliolla Salosaaressa.
Työttömien määrän kivuteessa 5 000 Imatran kaupunki työllisti yhden hen-

kilön toimitilaan elokuussa. Sen jälkeen toimitila oli auki joka arkipäivä klo 9–16.
Työn-Vuoksi-projekti alkoi elokuussa.
Syyskuussa teimme Lappiin retken Ossi K. Ojasen johdolla.
Lokakuussa toimitilaan työllistettiin toinen henkilö.
Marraskuussa oli koko maata käsittävä mielenosoitus ’’Murrostorstai” Helsin-

gissä. Toivomme sanoman menneen perille.
Joulumyyjäiset toimitilassa 3.12. ja osallistuimme suurmyyjäisiin Urheiluta-

lolla 11.12.
Pikkujoulut vietimme Ruokolahdella seurakuntakodilla 8.12. Tilaisuuteen oli 

yhteiskuljetus.
Pintaonkikilpailut oli Vuoksella 30.8.
Yhteislaulutilaisuuksia oli useampia koko vuoden.
Toimitilalla oli käyntejä 26.10.1992–27.5.1993 yhteensä 921 kappaletta, 2.8.–

30.12.1993 yhteensä 1920 kappaletta.
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Ruokolahden Työttömien 
Toimintakertomus 1993

Ruokolahden Työttömien toimintakertomus ajalta 2.3.–29.12.1993.
Ruokolahdella ei ollut vielä säännöllistä toimintaa, kun kokoonnuimme Sai-

maan lomahoville laskiaisen merkeissä 23.2.
Toiminta alkoi Ruokolahdella 2.3. Kokoonnuimme vapaaehtoisvoimin kirp-

putorimökillä tiistaisin kerran viikossa. Ruispuuropäivä oli 6.4., soppapäivä 20.4. ja pi-
hatalkoot 4.5.

Talvikauden lopettajaiset vietimme 5.5. Imatran Työttömät kävivät vieraina. Osa 
heistä teki pyöräretken.

Syyskuussa Ruokolahden kunta ja seurakunta palkkasivat puoliksi yhden työteki-
jän työttömien toiminnanohjaajaksi. Toimipaikaksi tuli Seurakuntakoti ja se oli auki 
joka arkipäivä: ma, ke ja to klo 9–15, ti soppapäivä klo 12–17:45 ja pe klo 9–14.

Syksyn aikana oli erilaisia teemoja: leivontaa, koripunontaa, ja kuivakukka-asetel-
mia. Valmistimme yhdessä joulumyyjäisiä. Myyjäiset olivat 1.12. seurakuntakodilla. 
Tilaisuus menestyi hyvin. 

Pikkujoulut vietimme meidän toimitilassa yhdessä Imatran Työttömien kanssa. 
Ruokolahtelaiset järjestivät tarjoilun ja Imatralaiset toivat ohjelmat.

Avustimme yhtä pitkäaikaistyötöntä 200,– arvoisella joulupaketilla.
Ruokolahden Työttömät osallistuivat Imatran Työttömien tapahtumiin ja kursseil-

le.
Käyntejä oli 22.9.–30.12. yhteensä 349 kappaletta.
Rovastikunnan kokouksessa Jaakkiman opistolla oli työttömyydestä kertomassa: 

Jorma Rautio (Imatra), Riitta Moilanen ja Ulla-Maija Marttila (Ruokolahti). 
Ruokolahden seurakunnan Jumalanpalveluksessa työttömyydestä kertoi Ulla-Mai-

ja Marttila.

”Ruokolahden 
Työttömät eivät 
ole koskaan 
olleet Työttömien 
Keskusjärjestön 
jäsen.”Ruokolahden 

Työttömien 
toiminta alkoi 
Ruokolahdella 
2.3.1993
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Imatran Työttömät ry:n 
Toimintakertomus 1994

Tammikuu
28.–29.1. Järjestötoiminnankurssi (10 henkilöä)
30.1. Yhteislaulutilaisuus (naisia 17, miehiä 3)

Helmikuu
7.2. Vanha Japani luentotilaisuus (noin 10 henkilöä)
20.–24.2. Nuorten kurssi (5 henkilöä)
28.2. Laskiaisrieha ruokolahtelaisten kanssa (noin 50 henkilöä, joista noin 10 
Imatralta)

Maaliskuu
10.3. Vuosikokous (32 henkilöä)
16.3. Pilkkikisa-ulkoilupäivä Päivärannassa (naisia 27, miehiä 36)
18.3. Lahden kivimessut (naisia 36, miehiä 8)
23.3. Matkailuhistoria esitelmä (12 henkilöä)
29.–30.3. TVY:n vuosikokous (5 henkilöä)

Huhtikuu
3.4. Ruokolahden toimitilan ”avajaiset” (noin 15 henkilöä)
21.4. Ohjelmallinen tapahtuma yhdessä eläkeläisten kanssa (noin 250 henkilöä)

Toukokuu
28.5. Ulkoilupäivä ruokolahtelaisten kanssa (noin 20 henkilöä, joista 10 Imatralta)

Kesäkuu
14.6. Patikkaretki. Patikointi (naisia 6, miehiä 4). Iltatapahtumassa (naisia 7, mie-
hiä 8)
30.6. Ylämaan kivimessut (naisia 22, miehiä 4)

Heinäkuu
12.7. Vuosen lautturin risteily (naisia 6, miehiä 4)
18.7. Lauluilta Varpasaaressa (naisia 25, miehiä 10)
26.7. Työttömien leiripäivä Päivärannassa Seurakunnan Diakoniatyön järjestä-
mänä (naisia 29, miehiä 6, lapsia 10)

Kevätkaudella
Kunnossa kaiken ikää (kahdesti viikossa, yhteensä 40 kertaa)
Kiinalainen voimistelu (15 kertaa)
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”Ruokolahden 
Työttömät 
perustettiin 
Imatran 
Työnhakijoiden 
alaisena 
yhdistyksenä 
(1993–1998)  
ennen kuin 
se erkani 
itsenäiseksi 
yhdistykseksi.
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Imatran Työttömät ry:n 
Toimintakertomus 1995
Hallinto
Toiminnasta vastasi toimikunta, joka kokoontui ker-
ran kuukaudessa. Toimikuntaan kuului 12 jäsentä.

Rahoitus
Rahoitus koostui jäsenmaksuista, myyjäisistä, erilai-
sista arpajaisista sekä satunnaista yksityisten ja yh-
teisöjen lahjoituksista.

Edunvalvonta
Osallistuimme TVY:n vuosikokoukseen Jyväskylässä 
sekä lääninyhdistysten kokouksiin. Olimme mukana 
työttömien messuilla Turussa.

Olimme yhteydessä päättäjiin.

Kurssit
Osallistuimme Järjestötoiminnan kursseille ja sen 
jatkokursseille Kouvolassa.

Osallistuimme myös Työn Vuoksi -projektin kurs-
seille.

Punkaharjulla osallistuimme Nuorisokoulutus-
kseen, jota Työtahti-projekti järjesti.

Imtralla osallistuimme Työtahti-projektin Tans-
sikursseille.

Olimme mukana Järvenpäässä Ihmisoikeuspäivi-
en  nuorisotapahtumassa sekä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön seminaarissa Helsingissä.

Luennot
Muun muassa Lasse Ojonen piti useita luentoja eri 
teemoista, Tuula Kattainen Henkisestä hyvinvoinnis-
ta, Eija Halonen luennoi homeopatiasta sekä Juhani 
Pulkkinen luennoi Imatran matkailuhistoriasta.

Huvi ja liikunta
Kävimme koru- ja jalokivimessuilla Lahdessa ja Ylä-
maalla. Osallistuimme mm. IAP:n ja TSL:n teatteri-
retkille. Vietimme rantakala-iltaa ja yhteislaulutilai-
suuksia.

Järjestimme KTV:n eläkeläisten kanssa hyvänte-
keväisyyskonsertti Estonian  orpojen hyväksi. Kon-
sertin tuotto vietiin henkilökohtaisesti perille.

Imatran rovastikunta järjesti lapsiperheille ret-
ken Tykkimäkeen.

Osallistuimme jumalanpalveluksen suunnitte-
luun ja toteutukseen (3 opintokerhoa).

Työttömien kivikerho toimi myös opintokerhona.
Imatran seudun ulkoilutapahtumat Päivärannas-

sa ja Kauniskalliolla.
Patikkaretkiä ja Lapinmatka.
Pinta- ja pilkkiongintakilpailut.
Osallistuttiin ”Yli yön tapahtumaan”, jossa oli lii-

kuntaa ja muuta ilonpitoa.
Kunnossa kaiken ikää kuntoryhmät mm. Pajulah-

den ja Tanhuvaaranretket.

Muuta
Harrastimme yhteistyötä lähialueen työttömien, ku-
ten Lappeenrannan, kanssa.

Toimitilamme muutti samassa osoitteessa ker-
rosta ylemmäksi.

Uusimme myös yhdistyksen logo.

Ruokalatoiminta
Ruokalatoiminta jatkui syksyllä 1994 kehittyneen toi-
minnan mukaan. Ruokalassa oli työllistettynä 2–3 
henkilöä kuuden kuukauden jaksoissa.

Talkootyövoimaa oli kolme henkilöä kerrallaan 
viikon jaksoissa.

Koko talkooringissä oli yhteensä n. 20–30 hlöä.
Ruokailijoita kävi talvisin keskimäärin 110 hen-

kilöä päivässä. Kesäaikana kävijämäärä oli noin 80 
henkilöä päivässä. Myös lapsiperheiden käyntimää-
rät lisääntyivät.

Imatran seurakuntaa ja Imatran kaupunkia oli 
erityisesti kiittäminen, unohtamatta työvoimatoi-
miston osutta avustuksesta ja tuesta.

Muutkin avustukset otettiin kiitoksella ja tyydy-
tyksellä vastaan.

Toimikunta
Toimikunta ajalla 22.31995–1.3.1996 yht. 8 kokousta. 
Markku Viskari, puheenjohtaja (8), Reijo Miettinen, 
varapuheenjohtaja (4), Ulla-Maija Marttila, sihteeri 
(8), Susa Salakka, varasihteeri (3), Kalevi Honkanen, 
taloudenhoitaja (8) sekä jäsenet: Tuija Hirn (6), Kim-
mo Salakka (4), Erja Hänninen (5), Seppo Runonen 
(6), Irma Mattero (8), Jorma Rautio (5), Sisko Koho (7) 
ja Airi Pulkkinen (7).

Tilintarkastajina toimivat Mauri Lehikoinen ja 
Eila Eerola sekä varalla Anna-Liisa Lappalainen ja 
Rauno Parviainen.
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Ruokolahden Työttömien 
toimitila ”RantaUlpukka” 
Toimintakertomus 1995

Toimintamme pyöri yhden työllistetyn ja asiakkaiden sekä lokakuun alusta lähti-
en kahden työllistetyn voimin. Ruokapäivät olivat tiistaista torstaihin klo 11:00–
13:00 ja hyvällä menestyksellä. Ruokailun hinta oli 10 mk sekä kahvi- ja teekup-
ponen kahdella markalla kahvileivän kera.

Rahoitus
Rahoitus koostui pääasiassa ruoasta ja kahvista, mutta myös myyjäisistä, arpajaisista, 
kirpputorilta sekä satunnaisista lahjoituksista.

Varsinainen toiminta
Varsinainen toiminta oli mattojen kutomista, ompelua, askartelua, entisöintiä, puutöitä 
ja erinäisiä pelejä sekä neuvontaa ja yhdessäoloa.

Järjestimme opintokerhoina vaapuntekoa ja Venäjän kielen alkeita.
Kunnan lahjoittamista myrskynkaatomännyistä teimme ulkokalusteiden.
Terveydenhoitajan vastaanotto toimipaikassamme alkoi 11.10. ja jatkui joka toinen 

keskiviikko klo 14–15.

Vapaamuotoista toimintaa
Imatran kanssa yhdessä osallistuttiin ulkoilupäiville Päivärannassa ja Kauniskalliolla.
Teimme patikkaretken Ruokolahden ulkoilupolulla, joita oli 18 kilometriä.

Järjestimme pintaongintakilpailkuja, Lapinmatkan ja pikkujoulut.
Kesäaikana toimipaikan pihalla järjestettiin lentopalloa, petangueta ja tikkakisoja. 

Peleistä suosituin oli ympärivuotiinen koronapeli. Siinä vierähti helposti tunti toisensa 
jälkeen.

Käyntikertoja toimipaikassamme oli vuoden aikana 4695 kappaletta (2.1.–29.12.).
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Ruokolahden Työttömien 
toimitila ”RantaUlpukka” 
Toimintakertomus 1996

Ruokolahden Työttömien Toimintakertomus 
ajalta 7.3.1996–6.3.1997.

Työttömien toiminnan tarkoitus oli työttö-
myyden kohdatessa aktivoida ja rohkaista hei-

tä. Täten toimipaikkamme järjesti erilaisia yhdessä-
olohetkiä.

”RantaUlpukka” oli avoinna ma–to klo 9–15, pe 
9–14. Ruokapäivät olivat ti–to klo 11–13 (á 10,–). Kahvi-
tarjoilu oli joka päivä (á 2,–).

Rahoitus
Toimipaikkamme käyttörahoitus tuli etupäässä myy-
jäisistä, kirpputorilta sekä yksityisten ja yrityksi-
en satunnaisista lahjoituksista. Ruokailu ja kahvitus 
pyörivät omillaan.

Käyntikertoja vudessa oli 5205 kappaletta, joten 
toiminnalle oli tarvetta.

Varsinainen toiminta
Yhdessäoloa, keskustelua ja neuvontaa. Mattojen ku-
dontaa, ompelumahdollisuus (saumuri ja suoraom-
melkone). Puutöitä, erilaisia pelejä, korona, kesällä 
lentopalloa, petangueta ja tikkakisoja.

Seurakunnan kanssa laulu- ja keskusteluhetkiä. 
Opintokerho ”Parempaa elämää” jatkui. 

Terveydenhoitajan vastaanotto joka toinen viik-
ko toukokuun loppuun. Marraskuussa alkanut työttö-
mien ”terveyden kartoitus”  yhteistyössä Terveyskes-
kuksen ja Työvoimatoimiston kanssa jatkoui.

Vapaamuotoinen toiminta
Pilkkikisat, ulkoilupäivät Kauniskalliolla ja Päivä-
rannassa. Siivoustalkoot Kaunískalliolla kiinteistö ja 
piha-alue. Talkoovierailut, Kimmo tiilikaisella ja Ul-
la-Maija Marttilalla. KKI:n kuntotapahtumat ja kun-
tosali. Yhteiset leivontapäivät. Myyjäiset. Pikkujoulu 
Ruokolahti/Imatra.

Edunvalvonta
Imatran kanssa yhdessä edunvalvontaa.

Tapahtumat
26.2. alkoi psykologian kurssi ”Me selviytyjät”.

21.3. ulkoilun merkeissä ”Pilkkikisat”.
25.3. Työttömät kuntosalille! Fysioterapeutti Tuu-

likki Hirvonen opasti kuntoliikunnan merkeissä.
6.5. toimikuntien ja työllistettyjen yhteispalave-

ri Imatralla.
23.5. ’’Talkoo-vierailu” ulkoilun merkeissä, Ulla-

M.Marttilalla.
29.5. Mauste-esittely toimipaikassa, Pirjo Hentto-

nen.
30.5. seurakunnan järjestämä ulkoilupäivä Kau-

niskalliolla. Mukana olivat Timo Paukkala, Anneli 
Hokkanen ja Mirja Paananen.

17.6. siivouspäivä Kauniskalliolla.
18.6. rovastikunnan retkipäivä työttömille lapsi-

perheille.
19.7. siivoustalkoot Kauniskallion piha-alueella.
17.9. perunannostotalkoot Kimmo Tiilikaisella, 

Äitsaari.
20.9. sipulinnostotalkoot Kimmo Tiilikaisella, 

Äitsaari.
Terveydenhoitajan palvelut ”RantaUlpukassa” 

joka toinen viikko toukokuun loppuun.
8.11. lauluhetki toimipaikassa, Timo Paukkala.
13.11. opintokerho ”Parempaan elämään’’ alkoi ja 

jatkui vuodelle 1997.
2.12. leivontapäivä seurakuntatalolla.
3.12. myyjäiset hyvällä menestyksellä ”RantaUl-

pukassa” klo 10–15.
10.12. pikkujoulu Ruokolahti/Imatra, Seurakun-

takeskus Imatra.
18.12. jouluruoka ”RantaUlpukassa”, mukana An-

neli Hokkanen.
EU-apu: Joulupaketteja annettiin 10 työttömälle.
RantaUlpukan toiminnan mahdollisti seurakun-

nan, kunnan ja työvoimatoimiston mukana olo, 2 
työllistettyä (vuodessa 4 henkilölle työpaikka). Toi-
voimme myös jatkossa myönteistä yhteistyötä.

Ruokolahden työttömien puolesta Ulla-Maija Martti-
la, toimipaikan vastaava
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Imatran Työttömät ry:n 
Toimintakertomus 1996

Imatran Työttömät ry
Koskikatu 1 D (2. krs)
55120 Imatra
Puh. 05–432 3855 (0400–718892)
 

Imatran Työttömät r.y:n Toimintakertomus ajalta 
7.3.1996–6.3.1997.

Hallinto
Yhdistyksen toiminnasta vastaa puheenjohtaja ja toi-
mikunta, johon kuuluu 12 jäsentä. Toimikunta ko-
koontui noin kerran kuussa tai tarvittaessa.

Rahoitus
Rahoitus koostui käyttörahoituksesta, jäsenmaksuis-
ta, myyjäisistä ja erilaisista arpajaisista sekä satun-
naisista lahjoituksista yksityisiltä ja yhteisöiltä.

Edunvalvonta
Tiedoitustilaisuus kaupungin talolla, ’’Oma polku”. 
Uutta tietoa työttömyys- ja eläketurvasta. Koulutus-
tilaisuus ”Toimikunta,työllistetyt”. Osallistuttiin 
TVY:n vuosikokoukseen Joensuussa sekä TVY:n hal-
lituksen varajäsenä kahdessa hallituksen kokoukses-
sa. Oltiin mukana lääninyhdistysten kokouksissa ja 
yhteydessä päättäjiin.

Opintokerhot/kurssit
Järjestö- ja yhdistystoiminnan kurssi Kouvolassa. 
Osallistuttiin Työn Vuoksi -projektin kursseille. 

Toimipaikan kautta: Saksan kieli. Ossin opetus-
lapset. Elämän hallinta. Valoa jääkaapissa. Ihmis-
oikeuspäivät Järvenpäässä: ”Naiset työ työttömyys”. 
Käytiin eri koulutuskursseja tutustumassa toimin-
taan ja toimitilaan.

Luennot
Sirkka Reinekosken Idätys ja hapatus. Minna Nikon 
Yrttiviljely. Liisa Paapan Neulekoneen opastus.

Huvi ja liikunta
Pilkki- ja pintaongintakisat. Ulkoilupäivät Päiväran-
nassa ja Kauniskalliolla sekä leiripäivä Päiväran-
nassa. Koru- ja jalokivimessut Lahdessa ja Ylämaal-
la. Teatteriretkiä yhdessä Lappeenrannan työttömi-
en kanssa sekä käynti Imatran teatterissa. Veskun 

kesälaulajaiset ja Varpasaaren koko päivän tapahtu-
ma. Tehtiin pyöräretkiä eri kohteisiin (KKI) ja pesä-
pallo vuoro ke klo 13–16, talvisin liikuntatunnit ti, to 
klo 11–12. Osaavat ja tekevät työttömät -näyttely kir-
jaston aulassa.

Muuta
Toimitila Mansikkalassa toimi kahden työllistetyn ja 
asiakkaitten voimin. Toimipaikassa oli käytössä kan-
gaspuut, saumuri ja suoraommelkone sekä kaksi tie-
tokonetta.

Terveydenhoitajan vastaanottokokeilu oli mar-
ras–joulukuussa, tarvetta oli viedään kyseinen asiaa 
eteenpäin.

Tehtiin yhteistyötä lähialueen työttömien yhdis-
tysten kanssa.

Ruokalatoiminta
Ruokala oli suljettuna 24.6.–26.7. välisen ajan. Ruoka-
lassa oli työllistettynä pääasiassa 3 henkilöä, talkoo-
laisia viikon jaksoissa 2–3 henkilöä kerrallaan. Ruo-
kailijoita kävi toimintakertomusjaksolla yhteensä 
24 945 henkilöä (209 päivää) noin 119 tuntia per päivä.
Ruoka-annoksen hinta á 8,– ja 3.2.1997 alkaen á 10,–.

Imatran seurakuntaa ja Imatran kaupunkia oli 
erityisesti kiittäminen, unohtamatta työvoimatoi-
miston osuutta tuesta. Yksityisten ruoka-avustukset 
otettiin kiitoksella vastaan.

Toimikunta
Toimikunta ajalla 7.3.1996–6.3.1997 yhteensä 11 ko-
kousta: Markku Viskari, puheenjohtaja (11), Seppo 
Runonen, varapuheenjohtaja (6), Ulla-Maija Marttila, 
sihteeri (10), Taimi Linnanen, varasihteeri (9), Kale-
vi Honkanen, taloudenhoitaja (11) sekä jäsenet: Juha-
ni Ovaska (6), Reijo Miettinen (8), Irma Mattero (10), 
Tuula Shalin (–), Reino Määttänen (8), Tuija Hirn (7), 
Tuija Hietanen (7) ja Maire Villanen (10). Varsinaisina 
tilintarkastajina toimivat Mauri Lehikoinen ja Sirkka 
Rytkönen sekä varalla Eero Limpi ja Raimo Siitonen.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 1997
Vapaa-aikajaosto
Opintokerho Ossin opetuslapset. Kivenhionta. Yhteislaulutilauisuuksia. Kivimessut Lahdessa ja 
Ylämaalla. Ulkoilu- ja pilkkikisapäivä Päivarannassa. Retki liikuntajaoston kanssa Pajulahteen. 
Retki liikuntajaoston kanssa Parikkalan Siikalahteen: Pöröpeikonpolku, Eero Tervosen vieraana, 
saunomista, saappaanheittoa, Boccia. Rovastikunnan retki Mikkeliin. 

RantaUlpukka-päivä yhdessä Ruokolahtelaisten kanssa: kilpailuja, saunomista, letunpaistoa.
Retki työttömien lapsiperheiden kanssa Korkeasaareen. Kaksi diakoniatyön leiripäivää Päivä-

rannassa. Ulkoilu- ja pintaongintakisapäivä Varpasaaressa.
Naisten Vuoksi -tapahtuma. Seurakunnan järjestama ruskaretki Lappiin. Puolukka- ja sieniret-

ki.
Teatteriretki Lappeenrantaan. Viisivuotistoimintapäivä. Pikkujoulut.

Tapahtumia toimitilalla
Sirpa Valtonen työvoimatoimistosta piti infotilaisuuden uudesta työttömyysturvalaista. Vastante-
kotalkoot. Matonkuteiden leikkuutalkoot. 

Niksi-kerho aloitti kokoontumaan eri teema-aiheiden merkeissä. Tehdään kortteja -päivä. Tuu-
la Katainen luennoi aiheesta Toivosta ynnä muusta. Maija Timonen luennoi Liikunnan ja ravinnon 
merkityksestä hyvinvointiin.

Joulumyyjäiset toimintapäivän yhteydessä urheilutalolla. Erilaisia esittelytilaisuuksia, esim. 
ihonhoitotuotteista, pesuaineista ja ravintolisista. 

Kangaspuut olivat kutojien ahkerassa käytössä.
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Ruokolahden Työnhakijoiden 
toimitila ”RantaUlpukka” 
Toimintakertomus 1997

Ruokolahden Työnhakijoiden Toimintakertomus ajalta 7.3.1997–9.3.1998.
Työttömien toiminnan tarkoitus oli aktivoida ja rohkaista ihmisiä työttömyyden kohda-

tessa. Näin ollen toimipaikkamme järjesti erilaisia yhdessäolohetkiä.
”RantaUlpukka” oli avoinna: ma–to klo 9–15, pe klo 9–14. Ruokapäivät ti–to klo 11–13 (á 

10,–). Kahvi + kahvileipä joka päivä (á 3,–).

Rahoitus
Käyttörahoitus koostui pääasiassa myyjäisistä, kirpputorilta ja satunnaisista lahjoituksista yksityi-
siltä ja yrityksiltä. Ruokailu ja kahvitus pyörivät omillaan.

Varsinainen toiminta tompaikalla
Yhdessäoloa, keskustelua ja neuvontaa. Mattojen kudontaa, ompelumahdollisuus (saumuri, suo-
raommelkone). Erilaisia pelejä: korona, pubitikanheitto, kesällä lentopallo, petanque ja tikkakisat.

Seurakunnan kanssa laulu- ja keskusteluhetkiä. Diakonissa Aulikki Härkönen kävi kertomassa 
lähetystyöstä Israelissa. Kotiruokakurssi seurakuntatalolla, opettajana Elina Sepponen.

Hyvin alkanut tyottomien terveydenkartoitus yhteistyössä terveyskeskuksen ja työvoimatoi-
miston kanssa jatkui.

Vapaamuotoista toimintaa
Laskiaisrieha Saimaan Loma-Hovilla. Ulkoilupäivät Kauniskalliolla ja Paivarannassa. Talkoovie-
railut Kimmo Tiilikaisella. Kesäpäivä RantaUlpukassa.

Osallistuttiin imatralaisten järjestämiin tapahtumiin. Joulumyyjäiset. Jouluruoka. Jouluharta-
us, jossa mukana kirkkoherra Timo Paukkala.

Edunvalvonta
Sirpa Valtonen työvoimatoimistosta kävi kertomassa uudesta työttömyysturvalaista. Yhteispalave-
rit, joissa mukana työllistetyt, seurakunnan edustajana Mirja Paananen, työvoimatoimistosta Heli 
Laine ja toimipaikan vastaava Ulla-Maija Marttila.

Osallistuttiin Imatran järjestämiin edunvalvontatilaisuuksiin.
Yhteistyökumppanit Ruokolahdella kunta, seurakunta, työvoimatoimisto, Työn Vuosi -projekti 

ja asiakkaat.
Toimintakertomuksen aikana toimipaikalla oli eri kursseilta 4 työharjoittelijaa.
Käyntikertoja toimintakertomusajalta oli 5 240, niin että toiminnalle oli tarvetta.
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Ruokolahden Työttömien 
toimitila ”RantaUlpukka” 
Toimintakertomus 1998

Työttömien toiminnan tarkoitus oli aktivoida ja rohkaista ihmisiä työttömyyden kohdatessa. 
Näin ollen toimipaikkamme järjesti erilaisia yhdessäolohetkiä.

”RantaUlpukka” oli avoinna: ma–to klo 9–15, pe klo 9–14. Ruokapäivät ti–to klo 11–13 (á 
10,–). Kahvi + kahvileipä joka päivä (á 3,–).

Rahoitus
Käyttörahoitus koostui pääasiassa myyjäisistä, kirpputorilta ja satunnaisista lahjoituksista yksityi-
siltä ja yrityksiltä.

Varsinainen toiminta tompaikalla
Yhdessäoloa, keskustelua ja neuvontaa. Mattojen kudontaa, ompelumahdollisuus (saumuri, suo-
raommelkone). Erilaisia pelejä: korona, pubitikanheitto, kesällä lentopallo, petanque ja tikkakisat. 
Kurssien tutustumisvierailuja toimipaikkaan.

Työvoimatoimiston kurssien ruokailut toimipaikassa. Toimipaikka hoiti työnhakuvalmennus-
kurssien kahvituksen.

Vapaamuotoista toimintaa
Laskiaisrieha Saimaan Loma-Hovilla. Ulkoilupäivät Kauniskalliolla ja Paivarannassa. Kesäpäivä 
RantaUlpukassa.

Osallistuttiin yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Diakonian retki Tykkimäkeen. Joulumyy-
jäiset. Jouluruoka. Jouluhartaus, jossa mukana kirkkoherra Timo Paukkala.

Edunvalvonta
Oltiin mukana TVY:n vuosikokouksessa. Pitäaikaistyöttömien terveydenkartoitus Ruokolahdella 
oli käyty läpi.

Osallistuttiin yhdistyksen järjestämiin edunvalvontatilaisuuksiin.
Yhteistyökumppanit Ruokolahdella kunta, seurakunta, työvoimatoimisto, Työn Vuosi ja asiak-

kaat.
Toimipaikka järjesti vuoden aikana kahdet syntymäpäivät.
Käyntikertoja vuoden aikana oli 5 121. Näillä näkymillä toiminnalle oli vielä tarvetta.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 1998

Imatran työnhakijat ry:n ja Työnvuoksi-projekti oli-
vat toiminnallisessa yhteistyössä. Muita keskei-
siä yhteistyökumppaneita olivat: Työvoimatoimis-
tot Imatra ja Simpele, Imatran kaupunki, Rautjär-

ven kunta, Ruokolahden kunta, seurakunnat Imatra, 
Ruokolahti ja Rautjärvi, AY-liike sekä Vetori-projekti.

Toiminnan aloittaminen Rautjärven kunnassa. 
Ruokailutoiminnan aloittaminen Rautjärven kun-
nassa 1.1.1999. Ruokailutoiminnan ylläpitäminen 
Imatralla ja Ruokolahdella.

Kurssitoiminnan aloittaminen Joutsenossa, Ruo-
kolahdella ja Rautjärvellä. Yhdistelmätuesta tiedotta-
minen viikottain työnhakuvalmennusryhmässä.

Imatran kaupungin nimeämän työllisyystyöryh-
män työn aloittaminen syksyllä 1998.

Työttömyys ja sosiaaliturva kysymyksissä avusta-
minen. (17 tapausta 7 henkilölle myönteinen päätös). 
17 henkilölle vähintään 6 kuukauden mittaisen tuki-
työsuhteen ylläpitäminen. 4 tukityösuhdetta neljän 
kuukauden mittaisia Bio Vuoksi -projekti.

Vaikuttaminen yksityisen ryhmäkotitoiminnan 
aloittamiseen Imatralla (8 pysyvää työpaikkaa). 

Yhdistelmätuki projektin käynnistäminen.
Valmistelutyötä ruokailun aloittamiseksi Vuok-

senniskalla
Kaakkois Suomen työ- ja elinkeinokeskukselta 

toimeksianto seutukunnallisen kumppanuustoimin-
nan aloittamisesta. Yksittäisten ihmisten asioiden 
selvittämistä liittyen työttömyys ja sosiaaliturvaan 
sosiaali- ja terveysministerin avustajan avulla.

Koulutustilaisuudet ja kokoukset
Kalevi Honkanen Laivaseminaarissa 19.–20.8. Irma 
Mattero ja Anna-Liisa Lappalainen Ihmisoikeuspäi-
villä 19.–20.10. Taimi Linnanen Kunnossa kaiken ikää 
-liikunnassa 2.–4.10. Reino Määttänen ja Taimi Lin-
nanen seminaarissa Turussa 21.2. Toimikunta ja työl-
listetyt: Koulutuspäivä Saimaan lomahovissa Salo-
saaressa 12.2. 

TVY:n vuosikokous Seinäjoella 26.–27.3. Kokous-
edustajat Raimo Siitonen, Mikko Saarenpää, Reino 
Määttänen ja Kalevi Honkanen.

Rautjärven toiminta
Imatran Työnhakijoitten toiminta laajeni Rautjärvel-
le siten, että Simpeleen seurakunta antoi tilat ja kunta 
työllisti henkilön (Sirpa Perälä). Kokouksessa tehtiin 
yksimielinen päätös siitä, että Rautjärven toimintaa 
pyörittävät henkilöt olivat Imatran Työnhakijat ry:n 
jäseniä.

Esityksen toiminnan yhteenliittämisestä teki Rei-
no Määttänen, jota muut toimikunnan jäsenet kan-
nattivat. Kokouksessa tehtiin myös päätös, että Kale-
vi Honkanen selvittäisi kiinteistön (pappilan) vastuu-
kysymykset Imatran Työnhakijoitten kannalta, ja jos 
oli tarvetta yhdistyksen taholta ottaa lisävakuutusta, 
kutsuisimme toimikunnan kokouksen päättämään 
ko asiasta.

Toimikunta päätti perustelun pohjalta satsata 
Rautjärven toimipaikkaan tänä vuonna 2000,-.

Työnhakuvalmennuksen 
käynnistyminen tammikuussa
Työvoimatoimiston, Työnvuoksen ja Työhakijoitten 
yhteistyö käynnistyi 26.1. 15 hengen ryhmät/15 tun-
tia viikossa.

Imatralla virallinen ja epävirallinen taho olivat 
kokeilumielessä lyöneet hynttyyt yhteen.

Imatran Työnhakijat ry:n vuosikokous 10.3. pidet-
tiin ITY-talolla Tainionkoskella. Läsnä oli 20 jäsentä 
ja 4 kannatusjäsentä.

Kymen alueen työttömien yhdistysten aluekoko-
us pidettiin Imatralla 27.5.

Toimikunta
Ajalla 6.2.–17.12. toimikuntakokouksia pidettiin yh-
teensä 8. Markku Viskari, puheenjohtaja (8), Mikko 
Saarenpää, varapuheenjohtaja (3), Sirkka-Liisa Kupi-
ainen, sihteeri (4), Raija Räikkönen, varasihteeri (4), 
Kalevi Honkanen, taloudenhoitaja (8) sekä jäsenet 
Tuija Hirn (6), Elina Sepponen (1), Reino Määttänen 
(4), Taimi Linnanen (6), Sirpa Perälä (2), Irma Mattero 
(4), Raimo Siitonen (4), Maire Villanen (5), Maija Ny-
känen (2), Ulla-Maija Marttila, sihteeri (3), Tuula Ko-
ponen (3) ja Seppo Runonen (2).

Vapaa-aikajaosto
Yhteistyötä Imatran seurakunnan kanssa: Ossin ope-
tuslapset (myöhemmin Päivin opetuslapset) toteut-
ti kaksi jumalanpalvelusta Imatrankosken kirkossa. 
Lasten kauneimmat joululaulut tapahtumaan osallis-
tuttiin jouluevankeljumi kuvaelmalla. Maaliskuussa 
pidettiin Päivärannassa Pilkkikisat ja Ulkoilupäivä.

Kivikerhon retki Lahden Jalokivi messuille. Ki-
venmaalaus- ja ötökkäkurssi Päivärannassa. Työttö-
mien Leiripäivä Päivärannassa. Rovastikunnan lap-
siperheiden retki Kouvolaan ja Tykkimäkeen. Syys-
kuussa retki Lappiin (Pello–Hetta).

Työttömien ihmisoikeuspäivä Lappeenrannassa.
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YK:n Ihmisoikeus julistuksen 50-vuotisjuhla 
Sammonlahdessa.

Muu toiminta: Laskiaisrieha Saimaan Lomahovissa. 
Huhtikuussa teatteriretki Savonlinnaan RantaUlpuk-
ka-päivä kesäkuussa. Ulkoilupäivä Kauniskalliolla. 
Varpasaari-tapahtuma mato-onkikisoineen. 

Joulupuurojuhla Seurakuntakeskuksessa. Joulu-
myyjäiset Urheilutalolla. 

Toiminnan toteutuksessa oivana yhteistyöapuna 
on ollut KKI-ryhmä ja Ruokolahden toimipiste.

Liikuntajaos
1. Yleistä: Toimintamme tähtäsi työttömien henkisen 
ja fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen. 
Neljän vuoden työ liikunnan parissa toi toimintaam-
me useita kymmeniä vanhoja sekä uusia liikunnasta 
kiinnostuneita harrastajia.

2. Vuoden toimintasuunnitelman toteutuminen:
Tammikuu: Ti ja to kuntoliikunta. Ke Kuntosali-

liikunta.
Helmikuu: Ti ja to kuntoliikunta. Ke kuntosalilii-

kunta.
Maaliskuu: Ti ja to kuntoliikunta. 11.3. ulkoilu- ja 

llikuntatapahtuma, Päiväranta. Ke kuntosaliliikun-
ta.

Huhtikuu: Ti ja to kuntoliikunta. Ke kuntosalilii-
kunta. 15.4. kevätretki Anttolan hoviin.

Toukokuu: Ti pyöräilyretket. Laavuretki.
Kesäkuu: Ti pyöräilyretket. 12.5. ulkoilupäivä 

Rantaulpukassa.
Heinäkuu (tyhjä).
Elokuu: Ti pyöräilyretket. 25.8. toimintapäivä.
Syyskuu: Ti ja to kuntoliikunta. 8.9. sieni- ja puo-

lukkaretki. Ke kuntosaliliikunta. 15.9. luento: liikun-
nan merkitys hyvinvointiin.

Lokakuu: Ti ja to kuntoliikunta. Ke kuntosalilii-
kunta.

Marraskuu: Ti ja to kuntoliikunta. Ke kuntosali-
liikunta. 

Joulukuu: 1.12. liikuntapäivä Imatran kylpylässä. 
Ti ja to kuntoliikunta. Ke kuntosaliliikunta. 18.12. 

pikkujoulutilaisuus.

3. Muu toiminta: Liikunnanharrastajat, KKI-ryhmä-
läiset käyttivät Imatran urheilutalon tiloja, joista jo-
kainen käyttäjä maksoi normaalin liikuntasalimak-
sun.

Liikunnanohjaus Imatran Työnhakijoissa perus-
tui vapaaehtoistoimintaan. Kuntoliikunnan varsinai-
sina vetäjinä toimi Jaakko Mattero ja Erkki Luukko-
nen. Vuoden aikana saimme lisää ohjaajia toimin-
taan vertaisohjaajakoulutuksella Tanhuvaaran Ur-
heiluopistolla 2.–4.10. Vertaisohjaajat Marja-Leena 
Hytönen ja Taimi Linnanen toivat uusia näkemyksiä 
kuntosalille. Toivoimme näin saavamme myös tule-
vaisuudessa lisää liikunnasta kiinnostuneita harras-
tajia.

Liikunnan ohella ohjaajat suorittavat erilaisia tes-
tejä. Erilaiset väline- ja kirjallisuushankinnat toivat 
myös varmuutta ja virkistystä toimintaamme. Syys-
kaudella torstaisin kuntoliikuntaa alkoi vetää myös 
Päivi Helen seurakuntakeskuksessa.

Ruokolahdella toimi oma kuntosaliryhmä.

4. Yhteenveto: Toiminta Imatran Työnhakijat ry:n lii-
kuntaryhmän, KKI-ohjelman kanssa oli vilkasta ja 
vuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin.

Toivoimme jatkossa yhteistyömme jatkuvan ter-
veyden ja hyvinvointimme hyväksi.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 1999

Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa saatiin ai-
kaan 15 määräaikaista työsuhdetta vuoden ai-
kana.

Keskeiset yhteistyökumppanit: Työn 
Vuoksi ry, Vuoksenlaakson ammatillinen aikuiskou-
lutuskeskus, työvoimatoimistot Imatra ja Simpele, 
Imatran kaupunki, Rautjärven kunta, seurakunnat 
Imatra ja Rautjärvi, Ay-liike ja Vetori-projekti.

Ruokailutoiminta Imatralla ja Rautjärvellä (asi-
akkaita noin 30 000). Suunnitelmat ruokailun aloitta-
miseksi Vuoksenniskalla vuonna 2000. 

Toimitilalla yhteistyössä TVY:n kanssa oli pal-
kattu yhdistelmätuella 1.3.–31.12. toimistotyöntekijä 
Marja-Liisa Kuosmanen.

Seutukunnallisen kumppanuushankkeen valmis-
telussa on yhdistyksestä olleet mukana Seija Varjo-
nen ohjausryhmässä (yksi kokoontuminen) ja Mark-
ku Viskari projektiryhmässä (13 kokoontumista).

Työelämäkouluttaja-projektin käynnistäminen, 
mukana yhdistyksemme jäsenet projektipäällikkö 
Taimi Linnanen ja ohjausryhmän jäsen Kalevi Hon-
kanen.

Osallistuttiin työelämäkouluttaja-projektin oppi-
lashankintaan sekä harjoittelu- ja työpaikkojen etsin-
tään 14.7. alkaen. Osallistuttiin kierrätyskeskus Ikito-
rin valmistelutyöhön.

Esitys 30.8. työttömyysturvalain liittyvän yhdis-
telmätuen työssäoloehdon osittaisen kertymän ta-
sa-arvoistamiseksi yhdessä SAK:n Kymen aluekes-
kuksen ja Kaakkois-Suomen työttömien yhdistysten 
kanssa. (Työssäoloehto karttui yhdistelmätuella 1/3 
työsuhteen ajalta. Tähän olisi saatava muutos, koska 
voimassa oleva laki oli huonontanut pitkäaikaistyöt-
tömien työssäoloehtoa, eikä sen katsottu olevan työt-
tömyysturvan hengen mukaista.)

Työllisyyttä edistävät ja syrjäytymistä estävät 
lainsäädännön tarkistustarpeet. Mietinnön luovutus 
Työministeri Sinikka Mönkäreelle 2.2.2000.

Koulutustilaisuudet ja kokoukset
Irma Mattero ja Raija Räikkönen Nälkäpäivätilaisuu-
dessa 11.2. Irma Mattero ja Raija Räikkönen alueko-
kouksessa Kotkassa 4.3. 

Kalevi Honkanen TVY:n eläkeseminaarissa TEL-
kassojen talossa Helsingissä 13.8. Kalevi Honkanen, 
Raija Räikkönen, Irma Mattero, Raimo Siitonen ja 
Reino Määttänen aluekokouksessa Parikkalassa 8.9.

Kalevi Honkanen, Raija Räikkönen, Irma Matte-
ro ja Else Uura JOP jaksan-osaan-pärjään -seminaari 
Imatran Kylpylässä 24.11. Kalevi Honkanen, Raimo 

Siitonen, Markku Viskari Kymen aluekokouksessa 
Kouvolassa 16.12. 

Markku Viskari TVY:n Laivaseminaarissa 30.11.–
1.12. TVY :n vuosikokous Iisalmessa 18.–19.3. Koulu-
tusedustajat Irma Mattero, Raija Räikkönen, Seppo 
Runonen ja Reino Määttänen

Imatran Työnhakijat ry:n vuosikokous 12.3. pidet-
tiin Imatran Seurakuntakeskuksessa. Läsnä oli 16 jä-
sentä.

Toimikunta
Ajalla 1.1.–31.12. pidettiin yhteensä 15 toimikuntako-
kousta. Toimikuntaan kuului: Markku Viskari, pu-
heenjohtaja (15), Raija Räikkönen, sihteeri (11), Sep-
po Runonen, varapuheenjohtaja (12), Kalevi Honka-
nen, taloudenhoitaja (15), Esko Mälkiä, varasihteeri, 
eronnut 20.12. (2) sekä jäsenet: Maire Villanen (12), 
Taimi Linnanen (12), Reino Määttänen (8), Irma Mat-
tero (15), Marja-Liisa Kuosmanen (10), Seija Varjonen 
(7), Raimo Siitonen (14) ja Oiva Joro, eronnut 25.8. (3).

Vapaa-aika ja liikuntajaosto
Kunnossa kaiken ikää: Jumpat urheilutalolla tiistai-
sin ja torstaisin. Jumpparyhmä kokoontui 58 kertaa. 
Kävijöitä keskimäärin 17 henkilöä/kerta.

Kesällä pyöräretkiä lähiympäristöön tiistaisin. 10 
kertaa. Ensimmäinen pyöräilyretki suuntautui 11.5. 
Simpeleelle, josta noudettiin matkalla Kölniin vies-
ti Imatralle.

Toteutettiin retki Pajulahden urheiluopistolle. 
Kävelyretki Ruokolahden reitillä ja 2 kertaa ohjattua 
sauvakävelyä Tuula Rahkosen johdolla.

Vapaa-aika: Työttömien kirkkopyhä toteutettiin yh-
teistyössä pastori Päivi Helenin kanssa 28.2.

Maaliskuussa Varpasaari-tapahtuma ja talviui-
mareiden sauna. Pilkkikisa, hiihto-tikkakisa, avan-
touintia ja saunomista.

Retki Lahden jalokivimessuille.
Huhtikuussa teatteriretki Savonlinnaan.
Heinäkuussa Ylämaan kivimessut kimppakyy-

dein. Lapsiperheiden piknik-retki Kiteen eläinpuis-
toon.

Elokuussa Varpasaari-tapahtuma ja Vuoksen ka-
lastuspuisto: Mato-onkikisa, yhteislaulua, tehtävä-
polku ja kävelylenkki sekä saunomista.

Liikunnallinen retki Kuusamoon (29.8.–5.9.).
Joulukuussa teatteriretki Lappeenrantaan ja osal-

listuminen urheilutalon joulumyyjäisiin. Työttömien 
joulujuhla Imatran seurakuntakeskuksessa.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2000
Keskeiset yhteistyötahot

Imatran kaupunki, Rautjärven kunta, Työn Vuok-
si ry, Vuoksenlaakson ammatillinen aikuiskoulu-
tuskeskus, Imatran työvoimatoimisto, Imatran ja 
Rautjärven seurakunnat, SAK:n Imatran Amma-

tillinen Paikallisjärjestö, Työväen Sivistysliitto/Imat-
ran opintojärjestö.

Toimipaikat
Yhdistyksellä oli toimitiloja Imatralla ja Simpeleellä.

Ruokailutoiminta
Työttömien ruokailua järjestettiin Imatralla Mansik-
kalassa ja Vuoksenniskalla sekä Simpeleellä vanhas-
sa pappilassa.

Työllistäminen
Yhteistyössä Työn Vuoksi ry:n kanssa työllistettiin 
yhteensä 20 henkilöä yhdistyksen eri työtehtäviin.

Kokoukset
Toimikunta kokoontui 8 kertaa. Vuosikokous oli 17.3. 
seurakuntakeskuksessa. Kaakkois-Souomen alueelli-
set yhdistykset kokoontuivat 5 kertaa.

TVY:n Vuosikokous oli Porissa 30.–31.3. Vuosiko-
kousedustajina oli Seppo Runonen, Raimo Siitonen, 
Raija Räikkönen ja Irma Mattero.

Työn Vuoksi ry:n hallituksessa oli yhdistystä 
edustaneet Taimi Linnanen ja Kalevi Honkanen. Työ-
elämäkouluttaja projektissa yhdistystä edusti Kale-
vi Honkanen. TSL/Imatran opintojärjestö, valittuna 
edustajana Kalevi Honkanen.

Muu toiminta
23.–24. Kirkon työttömyystyön neuvottelupäiville 
Järvenpäässä osallistuivat Raija Räikkönen ja Irma 
Mattero.

11.5. JOP-projekti/Ikääntyminen työyhteisön voi-
mavara.

4.10. Lap Tek -projekti Lappeenrannassa, osallis-
tujana Kalevi Honkanen.

23.-25.10. Ihmisoikeuspäiville osallistuivat Raija 
Räikkönen ja Irma Mattero.

Mikkelin työttömien vierailu Imatralla. Tutustu-
minen Mikkelin Ekotorin toimintaan. Yhdistyksen 
toimintaan tutustui useita eri työllisyyskursseilla 
olevia ryhmiä.

Kunnossa kaiken ikää ja vapaa-
ajan toiminta
Urheilutalon jumpat tiistaisin ja torstaisin 58 ker-
taa/1117 suoritusta.

Pyöräilyretket lähiseudulle 12 kertaa/133 suori-
tusta. Sauvakävely 2 kertaa/30 suoritusta. Kävely 2 
kertaa/40 suoritusta. Hiihto 1 kertaa/13 suoritusta. 
Kävelytesti 1 kertaa/8 suoritusta. Osallistumisia yh-
teensä 1341 kertaa.

Muu toiminta
Osallistuttiin Imatran liikuntaseuran järjestämälle 
Pajulahden retkelle. Osallistuttiin 4.6. seurakunnan 
järjestämään Toivon polkaisuun Imatra–Konnunsuo.

Retki Savitaipaleelle 6.6. Liikunnallinen retki Sai-
laan 2.–9.9.

Vapaa-aika
14.2. Ystävänpäiväkahvit toimitilalla. 15.3 Pilkkiki-
sat ja ulkoilupäivä Imatran talviuimareiden saunal-
la. 19.6 Lapsiperheille suunnattu retki Haapasaareen.

17.8. Mato-onkikisa ja toiminnallinen ulkoilupäi-
vä varpasaaressa. 1.12. Teatteri ja retkipäivä Mikke-
liin (pikkujoulu). 21.12. Joulukahvit toimitilalla.

Ossi Ojasen ryhmä kokoontui 5 kertaa aiheen 
Kuinka voit. 21.8. Vuoksenniskan diakoniapiirin jär-
jestämä työttömien leiripäivä päivärannassa. Päivän 
aiheena oli toivo, alustajana Saija Falk-Rahikainen 
seurakunnasta.

29.8 Osallistuttiin Rajapatsaan raitti 2000 -katu-
tapahtumaan. 9.12 Osallistuttiin urheilutalolla järjes-
tettyihin järjestöjen joulu myyjäisiin.

Yhteistyössä Imatran liikuntaseuran kanssa osal-
listuttiin joulukuussa paketointi talkoisiin City-mar-
ketissa.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2001
Keskeiset yhteistyötahot

Imatran kaupunki, Rautjärven kun-
ta, Työn Vuoksi ry, Vuoksenlaakson 
aikuiskoulutuskeskus, Imatran työ-
voimatoimisto, Imatran ja Rautjärven seurakun-

nat, Imatran ammatillinen paikallisjärjestö/paikalli-
set ammatti osastot ja Työväen Sivistysliitto/Imatran 
opintojärjestö.

Toimipaikat
Työttömien toimitilat Imatralla keskusliikennease-
malla ja Simpeleellä työttömien toimipiste oli elo-
kuun loppuun vanhassa pappilassa ja siirtyi 1.9. Mus-
tikkakatu 2 A:ssa olevaan kiinteistöön.

Ruokailupaikat
Imatralla Mansikkalan Seurakuntakeskuksessa ja 
Vuoksenniskan Postillassa sekä Simpeleellä vanhas-
sa pappilassa 21.8. asti ja 8.10. alkaen Mustikkakatu 2 
A:ssa olevassa kiinteistössä.

Työllistetyt
Toimipaikoissa oli vuoden aikana noin 20 henkilöä 
työssä Työllistettynä Työn Vuoksi ry:n kautta.

Kokoukset
Toimikunta kokoontui 9 kertaa. Vuosikokous oli 23.3. 
toimitilalla. Kaakkois-Suomen alueelliset yhdistyk-
set kokoontuivat 5 kertaa.

TVY:n vuosikokous oli Kajaanissa 29.–30.3. Vuo-
sikokousedustajina olivat Irma Mattero, Marja-Liisa 
Kuosmanen, Kalevi Honkanen ja Raimo Siitonen.

Työn Vuoksi ry:n hallituksessa olivat yhdistys-
tä edustaneet Taimi Linnanen ja Kalevi Honkanen. 
TSL/Imatran opintojärjestö, valittuna edustajana Ka-
levi Honkanen.

Muu toiminta
Ihmisoikeuspäiville osallistuivat Irma Mattero, Lee-
na Kemppinen ja Kalevi Honkanen, joiden osallistu-
mista tuki Imatran seurakunta sekä Raimo Siitonen 
Rautjärven seurakunnan avustamana.

Yhdistys oli paikallisena järjestäjänä 11.–12.4. 
TVY:n alueellisessa koulutuksessa (Työllistettyjen 
palkkalaskenta ja muita talousasioita).

Kumppanuusprojektin työllisyysstrategiaan liit-
tyvän pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaryhmä aloitti 
työnsä 27.9. ja jatkui helmikuun 2002 loppuun, jolloin 
sen tuli antaa loppuraportti.

TVY:n seminaariin 27.–28. osallistuivat Matti Paa-
janen ja Kalevi Honkanen (aiheet: työttömyysturvan 
muutokset, eläketurvan tulevaisuudennäkymät ja 
kuntouttava työtoiminta).

Joulukahvitarjoilu oli 20.12. toimitilalla.

Kunnossa kaiken ikää ja vapaa-
ajan toiminta
Urheilutalon jumpat: ti ja to 580 suoritusta, 29 kertaa 
(4.1.–26.4.) ja 541 suoritusta, 27 kertaa (18.9. –20.12.). 
Yhteensä suorituksia oli 1121 ja kertoja 56.

Kesän pyöräretket: 89 suoritusta ja 13 kertaa. Sau-
vakävely: 30 suoritusta, 5 kertaa. Hiihto: 21 suoritus-
ta, 2 kertaa. Kävelytesti: 2 kertaa. Lihaskuntotesti: 14 
suoritusta, 2 kertaa. Kevätretki Anttolaan: Vesijump-
pa, 14 suoritusta.

Imatran Invalidit ry:lle annettiin talkooapua Ha-
kalan kunnostukseen 3 kertaa.

Liikunnallinen perhepäivä 19.7. Haapasaaressa, 
11 suoritusta.

Toimikunta
Toimikunta kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Mark-
ku Viskari, puheenjohtaja (9), Marja-Liisa Kuosma-
nen, sihteeri (4), Irma Mattero, varapuheenjohtaja 
(6), Kalevi Honkanen, taloudenhoitaja (9) sekä jäsenet 
Maire Villanen (6), Leena Kemppinen (4), Taimi Lin-
nanen (6), Reino Määttänen (2), Valma Vento (6), Rai-
mo Siitonen (9) ja Seija Varionen (1).
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2002
Yhteistyötahot

Imatran kaupunki, Rautjärven kun-
ta, Työn Vuoksi ry, Vuoksenlaakson 
aikuiskoulutuskeskus, Imatran työ-
voimatoimisto, Imatran ja Rautjärven seurakun-

nat, Imatran ammatillinen paikallisjärjestö/paikalli-
set ammattiosastot ja Työväen Sivistysliitto/Imatran 
opintojärjestö.

Toimipaikat
Imatran Työnhakijat ry, Koskikatu 1, 55120 Imatra ja 
Rautjärven toimipiste, Mustikkakatu 2 A, 56800 Sim-
pele.

Ruokalat
Imatran seurakuntakeskus, Postilla Vuoksenniska ja 
Rautjärven toimipiste.

Työllistetyt
Toimipaikoissa ja ruokailuissa oli työllistettynä noin 
20 henkilöä Työn Vuoksen kautta.

Hallinto
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja kahdeksan (8) 
jäsentä. Toimikunta kokoontui yhdeksän (9) kertaa. 

Vuosikokous toimitilalla 8.3. Kaakkois-Suomen 
alueyhdistykset kokoontui kaksi (2) kertaa.

TVY:n Vuosikokous Mikkelissä 21.–22.3. Kokous-
edustajina Raimo Siitonen, Kalevi Honkanen, Irma 
Mattero ja Pirjo Tolvanen.

Työn Vuoksi ry:n hallituksessa Kalevi Honkanen 
ja Taimi Linnanen. TSL/Imatran opintojärjestön hal-
lituksessa Kalevi Honkanen.

Muu toiminta
Kirkon työttömyystyön neuvottelupäivät Imatralla 
11.–12.3. Neuvottelupäiville osallistui Irma Mattero.

Ihmisoikeuspäivät Järvenpäässä 21.–23.10. Päivil-
le osallistui Imatralta Leena Kemppinen ja Irma Mat-
tero ja Rautjärveltä Raimo Siitonen. Imatran ja Raut-
järven seurakunnat maksoivat osallistujien kulut.

Imatran, Sammonlahden ja Kontulan seurakun-
tien yhteinen ruskaretki 2.–9.9. Ivaloon. Imatralta 
retkeen osallistui 15 työtöntä.

Osallistuttiin Rajapatsaalla ja Urheilutalolla pi-
dettyihin joulumyyjäisiin.

Yhteistyössä Imatran liikuntaseuran kanssa City-
Marketissa paketointitalkoissa joulukuussa.

4.12. yhdistyksen 10-vuotisjuhlaa vietettiin Toi-
mintapäivän merkeissä ITY-talolla.

Joulukahvit toimitilalla 19.12.

KKI-ryhmä
Tammikuu: 187 osallistujaa, 9 kertaa, 21 osallistujaa/
kerta.  Helmikuu 137 osallistujaa, 7 kertaa, 20 osallis-
tujaa/kerta. 12.2. ulkoilupäivä, 16 osallistujaa. Maa-
liskuu 135 osallistujaa, 7 kertaa, 19 osallistujaa/ker-
ta. Huhtikuu 162 osallistujaa, 8 kertaa, 20 osallistu-
jaa/kerta.

Toukokuu 42 osallistujaa, 4 kertaa, 11 osallistu-
jaa/kerta. Kesäkuu 28 osallistujaa, 4 kertaa, 7 osal-
listujaa/kerta. Heinäkuu 9 osallistujaa, 2 kertaa, 5 
osallistujaa/kerta. Kesäaikana tehtiin sauvakävely- ja 
pyöräilyretkiä.

Elokuu 30 osallistujaa, 4 kertaa, 8 osallistujaa/
kerta. Syyskuu 72 osallistujaa, 6 kertaa, 12 osallistu-
jaa/kerta. Voimisteluvuorot alkoivat 17.9.

Lokakuu 184 osallistujaa, 10 kertaa, 18 osallistu-
jaa/kerta. Marraskuu 148 osallistujaa, 8 kertaa, 19 
osallistujaa/kerta. Joulukuu 141 osallistujaa, 6 kertaa, 
24 osallistujaa/kerta.

Yhteensä 1275 osallistujaa, 75 kertaa, 17 osallistu-
jaa/kerta.

Toiminnassa oli edelleen hyvin osallistujia. Oh-
jaajina olivat Jaakko Matteron lisäksi toimineet Vesa 
Rautio, Raija Orava ja Oiva Lipiäinen.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2003
Yleistä

Imatran Työnhakijat ry jatkoi toimin-
taansa työllisyyden edistämiseksi 
sekä pitkäaikaistyöttömyydestä syn-
tyvien haittojen torjumiseksi.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävässä seutukunnallisessa kumppanuusver-
kostossa.

Yhdistyksen keskeisenä tehtävänä verkostossa oli 
järjestää ruokailutoimintaa kahden kunnan alueel-
la, viitenä päivänä viikossa. Toimintavuoden aikana 
kävi yhä paremmin selville, että yhdistyksen toimin-
nan tehostamiseksi tarvittaisiin monipuolisemmat 
toimitilat.

Yhteenvetona vuoden toiminnasta voidaan tode-
ta, että yhdistyksen talousarvio sekä toimintasuun-
nitelma toteutuivat toiminnan puitteet huomioiden 
erinomaisesti.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Rautjärven kunta, Työn Vuoksi ry, Vuoksen-
laakson aikuiskoulutuskeskus, Imatran työvoima-
toimisto, Imatran ja Rautjärven seurakunnat sekä 
Imatran ammatillinen paikallisjärjestö ja paikalliset 
ammattiosastot sekä Työväen Sivistysliitto/Imatran 
opintojärjestö.

Toimipaikat
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1, 55120 
Imatra ja Rautjärven toimipiste, Mustikkakatu 2 A, 
56800 Simpele.

Ruokalat
Imatran seurakuntakeskus, Tainionkoskentie 80, 
Postilla, Vuoksenniskantie 109, Imatralla ja Rautjär-
ven toimipiste, Mustikkakatu 2 A, Simpeleessä.

Työllistetyt
Toimipaikoissa ja ruokailuissa oli työllistettynä  noin 
20 henkilöä Työn Vuoksi ry:n kautta.

Hallinto
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.3. toimitilalla. 
Toimikunta kokoontui kuusi kertaa. Toimikuntaan 
kuuluivat puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Edunvalvonta ja kokoukset 
Aluekokouksia oli viisi kertaa. Kokouksiin osallistui-
vat Irma Mattero, Kalevi Honkanen ja Raimo Siito-
nen.

TVY:n vuosikokous 27.–28.3. Helsingissä, johon 
osallistuivat Irma Mattero, Leea Kemppinen, Raimo 
Siitonen ja Matti Paajanen.

Työn Vuoksi ry:n hallituksessa olivat Taimi Lin-
nanen ja Kalevi Honkanen ja kokousedustaja Irma 
Mattero. TSL:n toimikunnassa oli Kalevi Honkanen.

Eläketiedotustilaisuuteen 28.2. Seurakuntakes-
kuksessa osallistui noin 80 henkilöä.

Työvoimapalvelujen kehittämisseminaariin 
Imatran Tietotalolla 22.5. osallistuivat Markku Vis-
kari ja Kalevi Honkanen.

Koulutus
TVY ry:n alue järjesti: 13.–14.5. Taloushallinto Parik-
kala, osallistujina Irma Mattero, Kalevi Honkanen ja 
Raimo Siitonen. 25.–26.8. Työnsuojelu ja EA-koulutus 
Haminassa, osallistujina Rauni Hurskainen, Irma 
Mattero, Kalevi Honkanen ja Raimo Siitonen.

Oma koulutus
Hygieniakoulutusta järjestettiin opintokerhona kaksi 
kertaa toimitilalla. Osallistujia oli 22 henkilöä. Ter-
veystarkastaja Tiina Päätalo kävi kerhoissa luennoi-
massa. Hygieniaosaamistestaaja Satu Kemppi valvoi 
lopuksi näyttökokeen. Kaikki saivat hygieniapassin.

Astu-projekti
Avustimme aikuiskoulutuskeskusta oppilashankin-
tatilaisuuksien järjestämisessä.

Mikkelin hiippakunta/työttömät
Lappeenrannan Sammonlahdessa järjestettiin en-
simmäisen kerran Hiippakunnalliset Työttömien Ih-
misarvopäivä 16.8. Irma Mattero osallistui päivien 
järjestelytoimikuntaan. Päivät koettiin onnistuneik-
si ja tarpeellisiksi. Päiville osallistui Imatran rovasti-
kunnasta 20 henkilöä.



30 Imatran Työnhakijoiden historiikki 

EU-ruoka-apu
EU-ruoka-apua jaettiin toimestamme kolme kertaa. 
Tarvitsijoiden suuri määrä osoitti jakelun tarpeelli-
suuden.

Muu toiminta
Toteutimme vuoden aikana kaksi teatteriretkeä 
Imatralla ja Lappeenrantaan. 

Osallistuttiin joulukuussa Imatran liikuntaseu-
ran apuna Suomalaisessa kirjakaupassa paketointi-
talkoisiin. Yhdistyksen joulumyyjäiset 4.12. pidettiin 
Imatrankoskella AY-talolla. Osallistuttiin myös 13.12. 
pidettyihin järjestöjen suuriin joulu myyjäisiin. Työt-
tömien joulujuhla Seurakuntakeskuksessa 18.12.

KKI-ryhmä
KKI- ryhmä kokoontui Urheilutalon voimistelemas-
sa tiistaisin ja torstaisin Jaakko Matteron toimiessa 
ohjaajana. Apuna tarvittaessa olivat Oiva Lipiäinen 
ja Raija Orava. Kokoontumiskertoja oli 60, suoritus-
kertoja 1093 kappaletta. Osallistuja oli keskimäärin 
18 henkilöä/kerta.

Sauvakävelyjä järjestettiin kaksi kertaa, osallistu-
jia oli yhteensä 23. Pyöräilyretkiä tehtiin 12 kertaa ja 
niissä osallistujia oli yhteensä 108 henkilöä.

Talkoopäivään Imatran Invalidit ry:n Hakalassa 
osallistui 10 henkilöä.

4.3. Ulkoilupäivät Ukonlinnassa, 30 osallistujaa.
26.6. Työväen asuntomuseo, 15 osallistujaa.
14.8. Varpasaari tapahtuma, noin 40 osallistujaa.
30.8.–6.9. Ruskaretki Pyhätunturille, 17 osallistu-

jaa.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2004
Yleistä

Imatran Työnhakijat Ry jatkoi toimintaansa työlli-
syyden edistämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömyy-
destä syntyvien haittojen torjumiseksi.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävässä seutukunnallisessa kumppanuusver-
kostossa. Yhdistyksen keskeisenä tehtävänä verkos-
tossa oli järjestää ruokailutoimintaa kahden kunnan 
alueella, viitenä päivänä viikossa.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Rautjärven kunta, Työn Vuoksi ry, Vuoksen-
laakson Aikuiskoulutuskeskus, Imatran Työvoima-
toimisto, Imatran ja Rautjärven Seurakunnat sekä 
Imatran Ammatillinen Paikallisjärjestö ja paikalliset 
ammattiosastot sekä Työväen Sivistysliitto/Imatran 
Opintojärjestö.

Toimipaikat
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1, 55120 
Imatra sekä Rautjärven toimipiste, Mustikkakatu 2 A, 
56800 Simpele.

Ruokalat
Työttömien ruokailut Imatralla Seurakuntakeskuk-
sessa, Tainionkoskentie 80, Vuoksenniskalla Postil-
lassa, Vuoksenniskantie 109 sekä Rautjärvellä Työttö-
mien toimipiste, Mustikkakatu 2A Simpele.

Työllistetyt
Yhdistyksen ylläpitämissä ruokailuissa sekä toimi-
paikoissa työllistetty 20 henkilöä Työn Vuoksen toi-
mesta.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja kahdeksan 
toimikunnan jäsentä. Toimikunta kokousti 6 kertaa.

Toimikuntaan kuuluivat: Puheenjohtaja Mark-
ku Viskari (5), varapuheenjohtaja Liisa Niinimäki 
(5), sihteeri Irma Mattero (6), taloudenhoitaja Kale-
vi Honkanen (6) sekä jäsenet Anja Päivinen (4), Sirpa 
Wirman (4), Pekka Jurttila (4), Raimo Siitonen (5) sekä 
Aino Tiainen (–).

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 22.3.

TVY:n Kaakkois-Suomen aluekokoukset: Koko-
ukset pidettiin alueella toimivien eri yhdistysten toi-
mintatiloissa. Kokouksiin Työnhakijoista osallistui-
vat Kalevi Honkanen, Ritva Ruokolainen ja Irma Mat-
tero, joka toimi kokousten sihteerinä.

TVY:n Vuosikokous Kokkolassa 25.–26.3. Kokous-
edustajina olivat Kalevi Honkanen, Raimo Siitonen, 
Irma Mattero ja Ritva Ruokolainen.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista, ruokalatoiminnasta sekä toimitilan kas-
sasta, Imatran kaupungin sekä Seurakunnan tuesta 
(Toimitila ja ruokailut). Yhdistyksen talouden ja käy-
tännön rahaliikenteen hoisi taloudenhoitaja.

Tilintarkastus
Yhdistyksen tilintarkastajina olivat toimineet Eero 
Tukiainen ja Ilkka Virta sekä varalla Heikki Tanni-
nen ja Rauni Mynttinen.

Edustajisto
Työn Vuoksen hallitukseen kuiluvat Kalevi Honka-
nen ja Irma Mattero sekä Imatran Seudun Opintojär-
jestön toimikunnassa Irma Mattero.

Koulutus
Järjestettiin hygieniapassikursseja seuraavasti: Imat-
ralla 4, Simpeleellä 1 sekä maahanmuuttajille 1. Hy-
gieniapassin suoritti 82 henkilöä.

EU-ruoka-apu
Ruoka-apua jaettiin keväällä 4 kertaa Imatralla ja 
kerran Rautjärven toimipisteen kautta. Syksyllä 3 
kertaa eri kohteissa Imatran alueella sekä Rautjärven 
toimipisteessä.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Työttömien ja SRK:n (Päivi Helèn) aivoriihi kokoontui 
suunnittelemaan yhteistoimintaa 3 kertaa.

Lentopallo ja saunailta Päivärannassa lopetettiin 
osanottajapulan johdosta.

Ulkoilupäivään Päivärannassa osallistui kevääl-
lä 22 henkilöä.
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Hiippakunnalliset IHMO-päivät Puhjonrannas-
sa 30.–31.8. Irma Mattero osallistui kyseisten päivien 
suunnitteluun ja kyseisille päiville. Valtakunnalliset 
IHMO-päivät Järvenpäässä 18.–20.10. osallistujana 
Irma Mattero. Seurakunta maksoi molempien päivi-
en osallistumisen. 

Virsimaraton 28.–30.6. Imatralla. Työnhakijat 
osallistuivat 39 tunnin työpanoksella virsimaratonin 
muonitukseen.

KKI-ryhmä/vapaa-aika
Jumpat Urheilutalolla ti ja to, 1 054 suorituskertaa.

Kesän pyöräretket, 81 suorituskertaa ja sauvakä-
vely, 19 suorituskertaa.

KKI:n vetäjänä toimi Jaakko Mattero, apuna Raija 
Orava ja Oiva Lipiäinen.

Ulkoilutapahtuma Karjalaisella kotitalolla. Ta-
pahtumaan osallistui myös maahanmuuttajat. Onki-
kisa ja ulkoilupäivä Varpasaaressa. 

Syysretkeen Ylläkselle 4.–11.8. osallistui 39 hen-
kilöä. 

Paritanssikurssi 10 paria. 
Työttömien retki Elimäelle Arboretumiin, 17 osal-

listujaa. Varpasaaressa maahanmuuttajien ja työttö-
mien yhteinen tapahtuma, 40 henkilöä.

Ystävänpäivä- ja joulukahvit toimitilalla. Teema 
viikot joulukuussa olki, lastu, paperi jne. Osallistut-
tiin Urheilutalon järjestöjen myyjäisiin.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2005
Yleistä

Imatran Työnhakijat Ry jatkoi toimintaansa työlli-
syyden edistämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömyy-
destä syntyvien haittojen torjumiseksi.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävässä seutukunnallisessa kumppanuusver-
kostossa. Yhdistyksen keskeisenä tehtävänä verkos-
tossa oli järjestää ruokailutoimintaa kahden kunnan 
alueella, viitenä päivänä viikossa.

Merkittävänä tapahtumana voidaan pitää sosi-
aali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n myöntämän 
tunnustuspalkinnon luovutusta taloudenhoitaja Ka-
levi Honkaselle, pitkästä jo vuodesta 1992 alkanees-
ta, vapaaehtoistyöstä yhdistyksessämme. Tunnustus-
palkinto luovutettiin 20.12. joulukahvien yhteydessä. 
Paikalle oli kutsuttu myös yhdistyksen perustajajä-
seniä.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Rautjärven kunta, Työn Vuoksi ry, Vuoksen-
laakson Aikuiskoulutuskeskus, Imatran Työvoima-
toimisto, Imatran ja Rautjärven Seurakunnat sekä 
Imatran Ammatillinen Paikallisjärjestö ja paikalliset 
ammattiosastot sekä Työväen Sivistysliitto/Imatran 
Opintojärjestö.

Toimipaikat
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1, 55120 
Imatra sekä Rautjärven toimipiste, Mustikkakatu 2 A, 
56800 Simpele.

Ruokalat
Työttömien ruokailut Imatralla Seurakuntakeskuk-
sessa, Tainionkoskentie 80 ja Vuoksenniskalla Postil-
lassa, Vuoksenniskantie 109 sekä Rautjärvellä Työttö-
mien toimipiste, Mustikkakatu 2A Simpele.

Mansikkalan ruokailussa aamupuurokokeilu. Lo-
petettiin vähäisen kävijämäärän takia. Mansikkalas-
sa 14 752 ruokailijaa, Vuoksenniskalla 3 197 ruokaili-
jaa sekä kesätauko 3 kuukautta ja Rautjärvellä 3 420 
ruokailijaa.

Ryhmä työttömiä kävi keräämässä Savitaipaleelta 
punaherukoita ruokailuihin kahtena päivänä. Saim-
me lahjoituksena noin 150 litraa.

Työllistetyt
Yhdistyksen ylläpitämissä ruokailuissa sekä toimi-
paikoissa työllistetty 20 henkilöä Työn Vuoksen toi-
mesta.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja seitsemän (7) 
toimikunnan jäsentä. Toimikunta kokoontui 8 ker-
taa. Toimikuntaan kuuluivat: Puheenjohtaja Mark-
ku Viskari (8), varapuheenjohtaja Liisa Niinimäki 
(3), sihteeri Irma Mattero (8), taloudenhoitaja Kalevi 
Honkanen (8) sekä jäsenet: Sirpa Wirman (8), Pekka 
Jurttila (5), Raimo Siitonen (8), Oiva Lipiäinen, uusi 
(4).

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 11.3.

TVY:n Kaakkois-Suomen 
aluekokoukset
Kokoukset pidettiin alueella toimivien eri yhdistys-
ten toimintatiloissa. Kokouksiin Työnhakijoista osal-
listuivat Sirpa Wirman, Oiva Lipiäinen, Raimo Siito-
nen ja Irma Mattero, joka toimi kokousten sihteerinä.

TVY:n Vuosikokous Kouvolassa 17.–18.3. Kokous-
edustajina olivat Sirpa Wirman, Raimo Siitonen ja 
Irma Mattero.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista, ruokalatoiminnasta sekä toimitilan kas-
sasta, Imatran kaupungin sekä Seurakunnan tuesta 
(toimitila ja ruokailut). Yhdistyksen talouden ja käy-
tännön rahaliikenteen hoisi taloudenhoitaja.

Saimme rahalahjoituksena 539,30 € (Lempi ja Toi-
vo Häsä ja Imatrankosken kirkon kolehti).

Tilintarkastus
Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Eero Tukiai-
nen ja Ilkka Virta sekä varalla Heikki Tanninen ja 
Rauni Mynttinen.
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Edustajisto
Työn Vuoksen hallitukseen kuuluivat Kalevi Honka-
nen ja Irma Mattero. Kevät- ja syyskokouksissa koko-
usedustajana Sirpa Wiman. Imatran Seudun Opinto-
järjestön toimikunnassa Irma Mattero. Kokousedus-
tajana oli Kalevi Honkanen.

Koulutus
Järjestettiin hygieniapassikursseja seuraavasti: Imat-
ralla 3, Simpeleellä 1 sekä maahanmuuttajille 1. Hy-
gieniapassin suoritti 88 henkilöä.

TVY:n Kaakkois-Suomen 
alueellinen koulutus
26.–27.4. Puhjonrannassa, Valkealassa, aiheena Il-
maisutaito sekä johtokunnan tehtävät. Irma Mattero 
osallistui koulutukseen.

26.9. järjestettiin Imatralla TallHall-koulutus, 
kouluttajana Ritva Vaure TVY:stä. Koulutus suunnat-
tiin Imatran, Lappeenrannan ja Parikkalan yhdistys-
ten johtokunnille ja työntekijöille. Alueelta osallistui 
koulutukseen 7 henkilöä.

EU-ruoka-apu
Ruoka-apua Imatran alueella jaettiin keväällä ja syk-
syllä yhteensä 3 714 kg.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Työttömien ja SRK:n tulevaa yhteistyötä mietittiin yh-
dessä uuden yhteiskunnallisentyön papin Sanna Kii-
verin kanssa lokakuussa. Hiippakunnallinen Työttö-
myys ja työnohjauskoulutus Mäntyharjun Seurakun-
nan kurssikeskuksessa, Lankaniemessä, 15.–16.8. Sir-
pa Winnan ja Irma Mattero Imatralta sekä Raimo Sii-
tonen Rautjärveltä osallistuivat kyseisille koulutus-
päiville. Seurakunnat maksoivat osallistujien kulut. 
Irma Mattero kuului päivien suunnitteluryhmään.

Valtakunnalliset Työttömien Ihmisoikeuspäivät 
Järvenpäässä 24.–26.10. Irma Mattero ja Sirpa Win-
nan osallistuivat Imatralta sekä Raimo Siitonen Sim-
peleen seurakunnan edustajana. Seurakunta maksoi 
päiville osallistujien kulut.

Työnhakijoiden ”taikoo ryhmä” oli tekemässä 
kahvituksia ja ruokaa seurakunnan eri tilaisuuksis-
sa, mm. Naiset kaivolla -tilaisuudet, juhannusjuhlien 
buffetti, perhekerhon ruokailut, Päivi Helenin lähtö-
kahvit.

Vapaa-aika
Jumpat Urheilutalolla ti ja to, 1 084 suorituskertaa. 
Kesän pyöräretket, 80 suorituskertaa ja sauvakävely, 
24 suorituskertaa.

KKI:n vetäjänä toimivat Jaakko Mattero, apuna 
Raija Orava ja Oiva Lipiäinen.

Laskiaistapahtuma Lammassaaressa, 32 osallis-
tujaa. Alueellinen Kesäpäivä 14.7. Lappeenrannassa, 
ohjelmassa Kanavaristeily, Villimieskierros tutustut-
ti Linnoituksen historiaan sekä kesäteatteriesitys Lii-
ka Viisas. Imatralta tapahtumaan osallistui 8 henki-
löä.

Retkipäivä Savitaipaleelle: patikointia jääkauden-
jäljet ja kivikaudenihminen reitillä, tutustuminen 
Kotiseutumuseoon Hakamäellä ja saunottiin lopuksi 
Karhurinteessä. Retkipäivään osallistui 18 henkilöä.

Onkikisa ja ulkoilupäivä Varpasaaressa, noin 25 
henkilöä. 

Syysretki Rukalle 3.–10.9., osallistujia 26 henki-
löä.

Ystävänpäiväkahvit toimitilalla, 27 kävijää. Osal-
listuttiin Urheilutalon järjestöjen myyjäisiin. Joulu-
hartausjajoulukahvit toimitilalla, 35 kävijää.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2006
Yleistä

Imatran Työnhakijat ry jatkoi toimintaansa työlli-
syyden edistämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömyy-
destä syntyvien haittojen torjumiseksi.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävässä seutukunnallisessa kumppanuusver-
kostossa. Yhdistyksen keskeisenä tehtävänä verkos-
tossa oli järjestää ruokailutoimintaa kahden kunnan 
alueella, viitenä päivänä viikossa.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Rautjärven kunta, Työn Vuoksi ry, Imatran 
Työvoimatoimisto, Imatran ja Rautjärven Seurakun-
nat sekä Imatran Ammatillinen Paikallisjärjestö ja 
paikalliset ammattiosastot sekä Työväen Sivistysliit-
to/Imatran Opintojärjestö.

Toimipaikat
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1, 55120 
Imatra sekä Rautjärven toimipiste, Mustikkakatu 2 A, 
56800 Simpele.

Ruokalat
Työttömien ruokailut Imatralla Seurakuntakeskuk-
sessa, Tainionkoskentie 80, Vuoksenniskalla Postil-
lassa, Vuoksenniskantie 109 sekä Rautjärvellä Työttö-
mien toimipiste, Mustikkakatu 2A, Simpele.

Mansikkalassa 11 961 ruokailijaa, Vuoksenniskal-
la 2 347 ruokailijaa sekä kesätauko 4 kuukautta ja 
Rautjärvellä 3 514 ruokailijaa.

Ryhmä työttömiä kävi keräämässä Savitaipaleelta 
punaherukoita ruokailuihin kahtena päivänä. Saim-
me lahjoituksena noin 200 litraa.

Työllistetyt
Yhdistyksen ylläpitämissä ruokailuissa sekä toimi-
paikoissa työllistetty 20–22 henkilöä Työn Vuoksen 
toimesta.

Yhdistys toimi työnantajana ruokailuissa työs-
kenneille 10 henkilölle kesä–lokakuun välisenä aika-
na.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja seitsemän (7) 
toimikunnan jäsentä. Toimikunta kokousti 10 kertaa.

Toimikuntaan kuuluivat: Puheenjohtaja Mark-
ku Viskari (10), varapuheenjohtaja Liisa Niinimäki 
(6), sihteeri Irma Mattero (10), taloudenhoitaja Kalevi 
Honkanen (10) sekä jäsenet: Sirpa Wirman (10), Ritva 
Kemppinen, uusi (3), Irja Ilonen, uusi (6) ja Oiva Lipi-
äinen (10).

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 10.3.

TVY:n Kaakkois-Suomen 
aluekokoukset
Kokoukset pidettiin alueella toimivien eri yhdistys-
ten toimintatiloissa. Kokouksiin Työnhakijoista osal-
listunut Sirpa Wirman, Oiva Lipiäinen ja Irma Matte-
ro, joka toimi kokousten sihteerinä.

TVY:n Vuosikokous pidettiin Turussa 30.–31.3. 
Kokousedustajina olivat Sirpa Wirman ja Irma Mat-
tero.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista, ruokailutoiminnasta sekä toimitilan kas-
sasta, Imatran kaupungin sekä Seurakunnan tuesta 
(toimitila ja ruokailut). Yhdistyksen talouden ja käy-
tännön rahaliikenteen hoisi taloudenhoitaja.

Tilintarkastus
Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Eero Tukiai-
nen j a Ilkka Virta sekä varalla Heikki Tanninen ja 
Rauni Mynttinen.

Edustajisto
Työn Vuoksen hallitukseen kuuluivat Kalevi Hon-
kanen ja Irma Mattero, joiden toimintakausi loppui 
31.12. Kevät- ja syyskokouksissa kokousedustajana 
Sirpa Wiman. Imatran Seudun Opintojärjestön toimi-
kunnassa sihteerinä oli Irma Mattero. Kokousedusta-
jana oli Kalevi Honkanen.
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Koulutus
Järjestettiin hygieniapassikursseja seuraavasti: 
Opintojärjestökurssina Imatralla 1. Typro05 -projek-
tin koulutuksena Imatralla yksi sekä Lappeenrannas-
sa yksi. Hygieniapassin suoritti 48 henkilöä.

TVY:n koulutus
20.–21.4. Tampere. Vuorovaikutus, viestintä ja elä-
mänhallinta, johon Irma Mattero osallistui.

Muu koulutus
Irma Mattero osallistui kesäkuussa Paimenia-koulu-
tukseen monikulttuurisuus työyhteisössä Imatralla.

TSL Imatran Opintojärjestön koulutus Johtokun-
nan vastuut yhdistyksessä. Koulutukseen osallistui 
yhdistyksestämme 5 johtokunnan jäsentä.

EU-ruoka-apu
Ruoka-apua Imatran alueella jaettiin keväällä ja syk-
syllä yhteensä 3 668 kg. Kassijako tavoitti myös lap-
siperheet, opiskelijat ja ensisijaisesti yksinäiset mie-
het.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Työttömyystyön neuvottelupäivät Murikassa 14.–15.3. 
Oiva Lipiäinen, Sirpa Wirman ja Irma Mattero.

Valtakunnalliset Työttömien Ihmisoikeuspäivät 
Järvenpäässä 23.–25.10. Päiville osallistuvat Oiva Li-
piäinen ja Irma Mattero. Seurakunta maksoi päiville 
osallistujien kulut.

Työttömien toimitilalla keskusteluryhmä: Mitä 
kuuluu hyvään elämään Sanna Kiiveri SRK:sta ja 
Irma Mattero yhdistyksestä toimiessa vastuuhenki-
löinä. Aiheina mm: Vyöhyketerapia, Liikunnan mer-
kitys, Kuluttajan perusoikeudet, terveellinen ruoka-
valio. Pohdittiin myös, mitä oli aidosti Saija Falk-Ra-
hikaisen johdolla. Kävimme myös tutustumassa Kult-
tuurikeskukseen, jossa esittelijänä oli indententti Ju-
hani Pulkkinen.

Syysretki Pyhätunturille 9.–16.9. Osallistujia oli 
42 henkilöä.

Retket Myllykoskelle ja Savitaipaleelle. Työttömi-
en joulujuhla pidettiin 7.12. Olavinkulmass.

Työnhakijoiden ”taikoo ryhmä” oli tekemässä 
kahvituksiaja ruokaa seurakunnan eri tilaisuuksis-
sa, mm: Naiset kaivolla tilaisuudet, perhekerhon ruo-
kailut.

Vapaa-aika
Jumpat Urheilutalolla ti ja to, 1 112 suorituskertaa. Ke-
sän pyöräretket, 57 suorituskertaa ja sauvakävely, 10 
suorituskertaa. Ohjaajana toimivat Jaakko Mattero, 
apuna Raija Orava ja Oiva Lipiäinen.

TVY:n Kesä- ja kulttuuripäivät 22.–24.8. Lappeen-
rannassa, osallistuttiin päiville sekä käsityö- ja har-
rastenäyttelyyn ja myös 25.8. TVY:n järjestämään ka-
navaristeilyyn Viipuriin.

Laskiaistapahtuma Lammassaaressa, 26 osallis-
tujaa. Osallistuttiin Urheilutalon järjestöjen myyjäi-
siin.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2007
Yleistä

Imatran Työnhakijat ry jatkoi toimintaansa työlli-
syyden edistämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömyy-
destä syntyvien haittojen torjumiseksi.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävässä seutukunnallisessa kumppanuusver-
kostossa. Yhdistyksen keskeisenä tehtävänä verkos-
tossa oli järjestää ruokailutoimintaa kahden kunnan 
alueella, viitenä päivänä viikossa.

Yhdistyksen 15-vuotisjuhat pidettiin Seurakun-
nan Olavinkulmassa Imatrankoskella 30.11. Juhlapu-
hujana oli paikalla TVY ry:n puheenjohtaja Lea Kar-
jalainen.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Rautjärven kunta, Työn Vuoksi ry, Imatran 
Työvoimatoimisto, Imatran ja Rautjärven Seurakun-
nat sekä Imatran Ammatillinen Paikallisjärjestö ja 
paikalliset ammattiosastot sekä Työväen Sivistysliit-
to/Imatran Opintojärjestö.

Toimipaikat
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1, 55120 
Imatra sekä Rautjärven toimipiste, Mustikkakatu 2 A, 
56800 Simpele.

Ruokalat
Työttömien ruokailut Imatralla Seurakuntakeskuk-
sessa, Tainionkoskentie 80, Postillassa, Vuoksen-
niskantie 109. Kesätauko pidettiin 1.5.–31.8. Tauon 
jälkeen ruokailu jouduttiin lakkauttamaan Postillas-
sa työntekijäpulan johdosta. Emäntä siirtyi Mansik-
kalan ruokailuun syksyllä.

Toinen ruokala oli Rautjärvellä Työttömien toimi-
piste, Mustikkakatu 2A, Simpele.

Mansikkalassa 12 169 ruokailijaa, Vuoksenniskal-
la 1 637 ruokailijaa ja Rautjärvellä 3 820 ruokailijaa eli 
yhteensä 17 626 ruokailijaa.

Ryhmä työttömiä kävi keräämässä Savitaipaleelta 
punaherukoita päivänä. Saimme lahjoituksena noin 
170 litraa.

Työllistetyt
Yhdistyksen ylläpitämissä ruokailuissa sekä toimi-
paikoissa työllistetty 20–22 henkilöä Työn Vuoksen 
toimesta.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja seitsemän (7) 
toimikunnan jäsentä. Toimikunta kokoontui 8 ker-
taa. Toimikuntaan kuuluivat: Puheenjohtaja Mark-
ku Viskari (7), varapuheenjohtaja Liisa Niinimäki 
(5), sihteeri Irma Mattero (8), taloudenhoitaja Kalevi 
Honkanen (8) sekä jäsenet: Sirpa Wirman (8), Oiva Li-
piäinen (6), Ulla Lankinen, uusi (5), Kirsti Pelkonen, 
uusi (6) sekä seurakunnasta Sanna Kiiveri (4).

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 23.3.

TVY:n Kaakkois-Suomen 
aluekokoukset
Kokoukset pidettiin alueella toimivien eri yhdistys-
ten toimintatiloissa. Kokouksiin Työnhakijoista osal-
listunut Sirpa Winnan, Oiva Lipiäinen ja Irma Matte-
ro, joka toimi kokousten sihteerinä.

TVY:n Vuosikokous Jyväskylässä 29.–30.3. Koko-
usedustajina olivat Sirpa Winnan ja Irma Mattero.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista, ruokailutoiminnasta, toimitilan kassas-
ta, Imatran kaupungin sekä Seurakunnan tuesta ja 
talkootyöstä. Yhdistyksen talouden ja käytännön ra-
haliikenteen hoisi taloudenhoitaja yhdessä sihteerin 
kanssa (laskujen maksu pankkiin).

Tilintarkastus
Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Eero Tukiai-
nen ja Ilkka Virta sekä varalla Heikki Tanninen ja 
Rauni Mynttinen.

Edustajisto
Imatran Seudun Opintojärjestön toimikunnassa sih-
teerinä Irma Mattero ja kokousedustajana Kalevi 
Honkanen. Työn Vuoksi ry:n kokousedustajana oli 
Kalevi Honkanen.
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Koulutus
Järjestettiin hygieniapassikursseja seuraavasti: Imat-
ralla yksi ja toinen Simpeleellä opintojärjestökurssi-
na. Hygieniapassin suoritti 12 henkilöä.

TVY:n koulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus, joka pidettiin Kump-
panuustalolla. Kouluttajana oli Kari Honka Raisiosta. 
Kortin suoritti 13 henkilöä.

EU-ruoka-apu
Ruoka-apua Imatran alueella jaettiin keväällä ja syk-
syllä yhteensä 4 824 kg ja 452 kassia. Kassijako tavoit-
ti myös lapsiperheet, opiskelijat ja ensisijaisesti yksi-
näiset miehet.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Työttömyystyön neuvottelupäivät Puhjonrannassa, 
Kouvolan seurakunnan leirikeskuksessa. Sirpa Wir-
man ja Irma Mattero.

Valtakunnalliset Työttömien Ihmisoikeuspäivät 
Järvenpäässä 22.–24.10. Päiville osallistui Sirpa Wir-
man ja Irma Mattero. Seurakunta maksoi päiville 
osallistujien kulut.

Työttömien toimitilalla keskusteluryhmä: Mitä 
kuuluu hyvään elämään, Sanna Kiiveri SRK:sta ja 
Irma Mattero yhdistyksestä toimiessa vastuuhenki-
löinä.

Syysretki Muotkavaaraan 8.–15.9., osallistujia oli 
33 henkilöä. Ulkoilupäivä toukokuussa Ilvespirtille.  
Laskiaista vietettiin Päivärannassa.

Hiippakunnalliset työnohjauspäivät Päiväran-
nassa 23.–24.8. Seurakuntamessut Olavinkulmassa 
23.9. Vaalikeskukustelutilaisuus eduskuntaan pyr-
kiville Olavinkulmassa 6.3. Työttömien kirkkopyhä 
Imatrankosken kirkossa 18.3. 

Työnhakijoiden ”talkoo ryhmä” on ollut tekemäs-
sä kahvituksia ja ruokaa seurakunnan eri tilaisuuk-
sissa 13 kertaa, mm. Naiset kaivolla tilaisuudet, kirk-
kokahvituksia.

Jumpat Urheilutalolla ti ja to 58 kertaa ja 943 suo-
rituskertaa. Kesän pyöräretket, 11 kertaa ja 64 suori-
tuskertaa sekä sauvakävely, johon osallistui 7 henki-
löä, ohjaajana toimi Jaakko Mattero, apuna Raija Ora-
va ja Oiva Lipiäinen. Osallistuttiin Urheilutalon jär-
jestöjen myyjäisiin.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2008
Yleistä

Imatran Työnhakijat ry jatkoi toimintaansa työlli-
syyden edistämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömyy-
destä syntyvien haittojen torjumiseksi.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävässä seutukunnallisessa kumppanuusver-
kostossa. Yhdistyksen keskeisenä tehtävänä verkos-
tossa oli järjestää ruokailutoimintaa kahden kunnan 
alueella, viitenä päivänä viikossa.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Työn Vuoksi ry, Imatran Työ ja elinkeinotoi-
misto, Imatran Seurakunta, Imatran Ammatillinen 
Paikallisjärjestö ja paikalliset ammattiosastot sekä 
Työväen Sivistysliitto/Imatran Opintojärjestö.

Toimipaikka
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1, 55120 
Imatra Toimipiste.

Ruokalat
Työttömien ruokailu Imatralla Seurakuntakeskuk-
sessa, Tainionkoskentie 80, Mansikkalassa, 15 178 
ruokailijaa.

10.4. Toimikunnankokouksessa tehtiin päätös 
Simpeleen ruokailutoiminnan lakkauttamisesta.

Ryhmä työttömiä kävi keräämässä Savitaipaleelta 
punaherukoita ruokailuihin kahtena päivänä. Saim-
me lahjoituksena noin 150 litraa.

Työllistetyt
Yhdistyksen ylläpitämässä ruokailussa sekä toimiti-
lalla työllistettiin 20–22 henkilöä Työn Vuoksen toi-
mesta. Kuntouttavan työtoiminnan kautta 4, ruoka-
lan rahastus toimenkuvana. Yksi henkilö toimitilalla 
työelämänvalmennuksessa 5 kuukautta.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja kuusi (6) toi-
mikunnan jäsentä. Toimikunta kokoontui 9 kertaa. 
Toimikuntaan kuuluivat: Puheenjohtaja Markku Vis-
kari (8), varapuheenjohtaja Liisa Niinimäki (6), sih-
teeri Irma Mattero (9), taloudenhoitaja Kalevi Honka-
nen (9) sekä jäsenet: Sirpa Wirman (8), Oiva Lipiäinen 
(9), Tuula Karakaya (3) sekä seurakunnasta Sanna Kii-
veri (4).

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 13.3.

TVY:n Kaakkois-Suomen 
aluekokoukset
Kokoukset pidettiin alueella toimivien eri yhdistys-
ten toimintatiloissa. Kokouksiin Työnhakijoista osal-
listunut Sirpa Wirman, Oiva Lipiäinen ja Irma Mat-
tero.

TVY:n Vuosikokous Kokkolassa 3.–4.4. Kokous-
edustajina olivat Sirpa Wirman ja Irma Mattero.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista, ruokailutoiminnasta, toimitilan kassas-
ta, Imatran kaupungin sekä seurakunnan tuesta ja 
talkootyöstä. Yhdistyksen talouden ja käytännön ra-
haliikenteen hoisi taloudenhoitaja yhdessä sihteerin 
kanssa.

Tilintarkastus
Yhdistyksen tilintarkastajina olivat toimineet Eero 
Tukiainen ja Ilkka Virta ja varalla Heikki Tanninen 
ja Timo Mykrä.

Edustajisto
Imatran Seudun Opintojärjestön toimikunnassa sih-
teerinä Irma Mattero ja kokousedustajana Kalevi 
Honkanen. Työn Vuoksi ry:n kokousedustajana oli 
Kalevi Honkanen.

Koulutus
Pidettiin hygieniapassitesti 19.2. toimitilalla, testin 
suoritti 12 henkilöä. Hygieniapassin suoritti 14 hen-
kilöä (26.11.) ja 4 henkilöä (2.12.).
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TVY ry:n koulutus
Kokkolassa pidetyn vuosikokouksen yhteydessä. 
Koulutukseen osallistuivat Sirpa Wirman ja Irma 
Mattero.

EU- Ruoka-apu
Ruoka-apua Imatran alueella jaettiin keväällä ja syk-
syllä yhteensä 5 348 kg eli 461 kassia. Kassijako tavoit-
ti myös lapsiperheet, opiskelijat ja ensisijaisesti yksi-
näiset miehet.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Hiippakunnalliset työttömyystyön neuvottelupäivät 
Kotkan seurakunnan kurssikeskuksessa, Ristinie-
messä 28.–29.8. Päiville osallistuivat Oiva Lipiäinen 
ja Irma Mattero.

Valtakunnalliset Työttömien Ihmisoikeuspäivät 
Järvenpäässä 20.–22.10. Päiville osallistuivat Liisa 
Niinimäki ja Irma Mattero. Seurakunta maksoi päi-
ville osallistujien kulut.

Syysretki yhdessä seurakunnankanssa Saari-
selälle. Majapaikkana Tievatupa 13.–20.9. Seurakun-
nasta mukana Rovasti Ossi Ojanen, joka muutti Lau-
kaanseurakuntaan ja tahtoi vielä osallistua työttömi-
en Lapin retkeen.

Ulkoilupäivä 5.2. laskiaistiistaina Mellonmäellä. 
Virkistyspäivää vietettiin 11.3. yhdessä Lappeenran-
nan työttömien kanssa. Imatran Seurakunnan kurs-
sikeskus Päivärannassa.

Työttömien kirkkopyhä Kolmenristinkirkossa 
17.2.

Työttömien joulujuhla 18.12. Seurakuntakeskuk-
sessa, Kristian Nordberg seurakunnasta mukana.

Osallistuttiin yhteisvastuukeräykseen.
Työnhakijoiden ”talkoo ryhmä” oli tekemässä 

kahvituksia ja ruokaa seurakunnan eri tilaisuuksissa 
mm. Naiset kaivolla tilaisuudet, kirkkokahvituksia.

Vapaa-aika
Jumpat Urheilutalolla ti ja to, 57 kertaa ja 895 suori-
tuskertaa. Kesän pyöräretket, 10 kertaa ja 73 suoritus-
kertaa sekä sauvakävely, 2 kertaa, 13 osallistujaa. Oh-
jaajana toimivat Jaakko Mattero, apuna Raija Orava ja 
Oiva Lipiäinen.

Ulkoilupäivä, 23 henkilöä. Imatra–Lappeenranta 
virkistyspäivä, yhdistyksestä 17 henkilöä. Lappeen-
rannasta 25 henkilöä. Osallistuttiin Urheilutalon jär-
jestöjen myyjäisiin.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2009
Yleistä

Talouden merkit ja rakennemuutoksen voi-
makkuus viittasivat siihen, että työttömyys-
ongelmista oli tulossa pitkäaikaisia. Lisäksi 
globaalin talouden voimakkaat muutokset tu-

livat muuttamaan pysyvästi perinteisiä työn tekemi-
seen liittyviä käsitteitä.

Työmarkkinoilla muutos näkyi työttömyyden no-
peana kasvuna, joka silloin näytti keskittyneen vien-
titeollisuuden miesvaltaisiin aloihin sekä nuorten 
työllisyyden nopeaan heikkenemiseen. Ajan ilmiö oli 
myös lyhytaikaisten työsuhteiden ja osa-aikatyön li-
sääntyminen, jotka korostetusti toi esille vanhentu-
neen lainsäädännön (työ- ja sosiaali) muutostarpei-
ta, jotka kompensoisivat myös osa-aikatyön kannat-
tavuutta.

Imatran Työnhakijat ry jatkoi toimintaansa työlli-
syyden edistämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömyydes-
tä syntyvien haittojen torjumiseksi.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävissä seutukunnallisessa kumppanuusver-
kostossa. Yhdistyksen keskeisenä tehtävänä verkos-
tossa oli järjestää ruokailutoimintaa Imatran alueel-
la, viitenä päivänä viikossa.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Työn Vuoksi ry, Imatran Työ ja elinkeinotoi-
misto, Imatran Seurakunta, Imatran Ammatillinen 
Paikallisjärjestö ja paikalliset ammattiosastot sekä 
Työväen Sivistysliitto/Imatran Opintojärjestö.

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistyöjärjestö 
TVY ry ja Kaakkois-Suomen alueella toimivat työttö-
mien yhdistykset.

Toimipaikka
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1 D, 
55120 Imatra.

Ruokala
Työttömien ruokailu Imatralla Seurakuntakeskuk-
sessa, Tainionkoskentie 80. Ruokailijoita oli 12 693 
henkilöä.

Ryhmä työttömiä kävi keräämässä Savitaipaleel-
ta punaherukoita ruokalaan. Aherruksen tuloksena 
noin 300 litraa. Saimme myös lahjoituksena noin 35 

litraa mustikoita, puolukoita, mustaherukkaa ja va-
delmia.

Työllistetyt
Yhdistyksen ylläpitämässä ruokailussa sekä toimi-
tilalla työllistetty 20–22 henkilöä Työn Vuoksen toi-
mesta. Henkilöt olivat palkkatuella, kuntouttavassa 
työtoiminnassa, työkokeilussa ja työelämänvalmen-
nuksessa.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja seitsemän (7) 
toimikunnan jäsentä. Toimikunta kokoontui kuusi 
kertaa (6). Toimikuntaan kuuluivat: Puheenjohtaja 
Markku Viskari (6), varapuheenjohtaja Liisa Niinimä-
ki (3), sihteeri Irma Mattero (6), taloudenhoitaja Kale-
vi Honkanen (6) sekä jäsenet: Sirpa Wirman (6), Oiva 
Lipiäinen (4), Irma Sparri, valittu 20.3. (2), Taisto Ikä-
valko, valittu 20.3. (2) sekä seurakunnasta Sanna Kii-
veri, virkavapaalla (1).

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 20.3.

TVY:n Kaakkois-Suomen 
aluekokoukset
Kokoukset pidettiin alueella toimivien eri yhdistys-
ten toimintatiloissa. Kokouksiin osallistunut Sirpa 
Wirman, Oiva Lipiäinen, ja Irma Mattero.

TVY ry
TVY ry Vuosikokous Lautsian Lomakeskus, Hauho. 
Kokousedustajina olivat Irma Sparri, Ulla Lankinen, 
Sirpa Wirman ja Irma Mattero. Osallistuttiin tapah-
tumaan 28.4. Osaava ja taitava työtön Helsingissä 
Mauno Koiviston aukiolla.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista, ruokailutoiminnasta, toimitilan tuotois-
ta, Imatran kaupungin sekä seurakunnan tuesta ja 
talkootyöstä. Yhdistyksen talouden ja käytännön ra-
haliikenteen hoisi taloudenhoitaja yhdessä sihteerin 
kanssa. 

Yhdistyksen kirjanpito siirrettiin helmikuun 
alusta Miksa Tilit ky:lle.
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Tilintarkastus
Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Eero Tukiai-
nen ja Ilkka Virta sekä varalla Heikki Tanninen ja 
Timo Mykrä.

Edustajisto
Imatran Seudun Opintojärjestön toimikunnassa sih-
teerinä Irma Mattero ja kokousedustajana Kalevi 
Honkanen. Työn Vuoksi ry:n kokousedustajana oli 
Kalevi Honkanen.

TVY ry:n koulutus
Lautsiassa pidetyn vuosikokouksen yhteydessä. Kou-
lutukseen osallistuivat Sirpa Wirman, Irma Mattero, 
Ulla Lankinen ja Irma Sparri.

TVY:n Kaakkois-Suomi 
yhteistoiminta
15.–16.8. Kehittämis- ja virkistäytymispäivä Päivä-
rannassa. Perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja 
Pekka Hatinen Imatran seurakunnasta kertoi työttö-
myyden vaikutuksista perheen hyvinvointiin.

Päivien toteutuksesta vastasi myös yhteiskunnal-
lisentyön pastori vt. Sanna Timonen, aiheena mm. 
Luonnon apua antava voima työttömyyteen.

EU-ruoka-apu
Ruoka-apua Imatran alueella jaettiin keväällä ja syk-
syllä yhteensä 6 878,8 kg  eli 594 kassia. Kassien pak-
kaus ja jako suoritettiin talkootyönä.

Kassijako tavoitti lapsiperheet, opiskelijat ja ensi-
sijaisesti yksinäiset miehet.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Valtakunnalliset Työttömyystyön neuvottelupäivät 
12.–13.2. Jyväskylän maalaisseurakunnan kurssikes-
kuksessa Vaajakosken Koivuniemessä. Päiville osal-
listuivat Oiva Lipiäinen, Sirpa Wirman ja Irma Mat-
tero.

Valtakunnalliset Työttömien Ihmisoikeuspäivät 
Järvenpäässä 19.–21.10. Päiville osallistuivat Sirpa 
Wirmanja Irma Mattero.

Syysretki yhdessä seurakunnan kanssa Posiolle. 
Majapaikkana Lapiosalmi 12.–19.9. Seurakunnasta 
mukana yhteiskunnallisentyön pastori vt. Sanna Ti-
monen. Retkelle osallistui 42 yhdistyksen jäsentä ja 
kannatus jäsentä.

10.3. Virkistyspäivää vietettiin yhdessä Lappeen-
rannan työttömien kanssa Lappeenrannan Piiluvas-
sa. Imatralta osallistui 16 henkilöä.

9.3. Kiirastorstain teologiaa työttömille Lappeen-
rannan Piiluvassa. Imatralta tapahtumaan osallistui 
Sanna Kiiveri SRK:sta ja 13 työtöntä.

Osallistuttiin yhteisvastuukeräykseen.
Työnhakijoiden ”taikoo ryhmä” oli tekemässä 

kahvituksia ja ruokaa seurakunnan eri tilaisuuksis-
sa mm. Naiset kaivolla ja kirkkokahvituksia. Imat-
ran seurakunta maksoi osallistumiset ja muutenkin 
avustanut tapahtumien järjestelyissä ja tukenut La-
pin matkaa.

Vapaa-aika
Ulkoilupäivät 26.2. Lammassaaressa, 10.3. Lappeen-
rannassa yhteensä 25 henkilöä. Jumpat Urheilutalol-
la ti ja to, 56 kertaa ja 935 suorituskertaa. Kesän pyö-
räretket, 7 kertaa ja 33 suorituskertaa sekä sauvakä-
vely l kerran, 7 osallistujaa. Ohjaajana toimivat Jaak-
ko Mattero, apuna Raija Orava ja Oiva Lipiäinen.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2010
Yleistä

Imatran Työnhakijat ry jatkoi toimin-
taansa työllisyyden edistämiseksi 
sekä pitkäaikaistyöttömyydestä syn-
tyvien haittojen torjumiseksi.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävissä seutukunnallisessa kumppanuusver-
kostossa.

Yhdistyksen keskeisenä tehtävänä verkostossa oli 
järjestää ruokailutoimintaa Imatran alueella, viitenä 
päivänä viikossa.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Työn Vuoksi ry, Imatran Työ- ja elinkeinotoi-
misto, Imatran Seurakunta, Imatran Ammatillinen 
Paikallisjärjestö ja paikalliset ammattiosastot sekä 
Työväen Sivistysliitto/Imatran Opintojärjestö. Työt-
tömien Valtakunnallinen Yhteistyöjärjestö TVY ry 
ja Kaakkois-Suomen alueella toimivat työttömien yh-
distykset.

Toimipaikka
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1 D, 
55120 Imatra. 

Ruokala
Työttömien ruokailu Imatralla Seurakuntakeskuk-
sessa, Tainionkoskentie 80.

2.8. alkaen ruokailu siirtyi Vuoksenniskalle Pos-
tillaan tilapäisesti seurakuntakeskuksen remontin 
johdosta vuoden aikana kävi 10 660 ruokailijaa.

Ryhmä työttömiä kävi keräämässä Savitaipaleel-
ta punaherukoita ruokalaan. Aherruksen tuloksena 
noin 250 litraa.

Työllistetyt
Yhdistyksen ylläpitämässä ruokailussa sekä toimi-
tilalla työllisti vuoden aikana 20–22 henkilöä Työn 
Vuoksen toimesta. Henkilöt olivat palkkatuella, kun-
touttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa ja työelä-
män valmennuksessa.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja ja seitsemän 
(7) toimikunnan jäsentä. Toimikunta kokoontui yh-
deksän (9) kertaa. Toimikuntaan kuuluivat: Puheen-
johtaja Markku Viskari (7), varapuheenjohtaja Oiva 
Lipiäinen (7), sihteeri Irma Mattero (9), taloudenhoi-
taja Kalevi Honkanen (9) sekä jäsenet: Sirpa Wirman 
(9), Osmo Karhu, valittu 9.4. (6), Irma Sparri (7), Tais-
to Ikävalko, valittu 9.4. (5) sekä seurakunnasta Sanna 
Kiiveri, virkavapaalla (–).

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 9.4.

TVY:n Kaakkois-Suomen 
aluekokoukset
Kokoukset pidettiin alueella toimivien eri yhdistys-
ten toimintatiloissa. Kokouksiin osallistunut Sirpa 
Wirman, Oiva Lipiäinen, Osmo Karhu ja Irma Mat-
tero.

TVY ry 
Vuosikokous Jyväskylä 24.–25.3., jossa kokousedusta-
jina olivat Sirpa Wirmanja Irma Mattero.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista, ruokailutoiminnasta, Toimitilan tuotois-
ta, Imatran kaupungin sekä seurakunnan tuesta ja 
talkootyöstä. Yhdistyksen talouden ja käytännön ra-
haliikenteen hoisi taloudenhoitaja yhdessä sihteerin 
kanssa.

Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Miksa Tilit ky.

Tilintarkastus
Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Timo Mykrä ja 
Ilkka Virta sekä varalla Heikki Tanninen ja Liisa Nii-
nimäki.

Edustajisto
Imatran Seudun Opintojärjestön toimikunnassa sih-
teerinä Irma Mattero sekä kokousedustajana Kalevi 
Honkanen. Työn Vuoksi ry:n kokousedustajana Kale-
vi Honkanen.
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TVY ry:n koulutus
Jyväskylässä pidetyn vuosikokouksen yhteydessä. 
Koulutukseen osallistuivat Sirpa Wirman ja Irma 
Mattero.

TVY:n Kaakkois-Suomi 
yhteistoiminta
Alueen yhteiset kokoukset ja koulutukset. Yhteistyö 
Imatra–Lappeenranta mm. ulkoilupäivät.

EU-ruoka-apu
Ruoka-apua Imatran alueella jaettiin keväällä ja syk-
syllä yhteensä 7 529,2 kg eli 760 kassia. Kassien pak-
kaus ja jako suoritettiin talkootyönä. Kassijako lapsi-
perheet, opiskelijat ja ensisijaisesti miehet.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Hiippakunnallinen Koulutus- ja virkistäytymispäivä 
Mäntyharjun seurakunnan kurssikeskus Lankanie-
mi 11.–12.5. Osmo Karhu ja Irma Mattero osallistuivat 
ensimmäisen päivän koulutukseen.

Valtakunnalliset Työttömien Ihmisarvofooru-
mi 21.10. Helsingissä, Diakonissalaitoksella. Päivään 
osallistuivat Sirpa Wirman ja Irma Mattero.

Syysretki Äkäslompolo, Stenan Majat 11.–18.9. 
Retkelle osallistui 41 yhdistyksen jäsentä ja kanna-
tusjäsentä.

18.3. Virkistyspäivää vietettiin yhdessä Lappeen-
rannan työttömien kanssa Päivärannassa, osallistu-
jia 18 henkilöä.

Osallistuttiin yhteisvastuukeräykseen.
Työnhakijoiden ”talkoo ryhmä” oli tekemässä 

kahvituksia ja ruokaa seurakunnan eri tilaisuuksissa 
mm. Naiset kaivolla ja kirkkokahvituksia.

Imatran seurakunta maksoi osallistumiset ja 
muutenkin avustanut tapahtumien järjestelyissä ja 
tukenut Lapin matkaa.

Vapaa-aika/muu toiminta
Ulkoilupäivät 26.2. Lammassaaressa, 10.3. Lappeen-
rannassa, yhteensä 25 henkilöä.

Jumpat Urheilutalolla ti ja to, 47 kertaa ja 736 suo-
rituskertaa. Urheilutalon jumpat jouduttiin peru-
maan marraskuulta vuoden loppuun.

Ulkoilu, pyöräily ja sauvakävely, 6 kertaa, suo-
rituskertoja 62. Ohjaajana toimivat Jaakko Mattero, 
apuna Raija Orava ja Oiva Lipiäinen.

Ulkoilupäivä. Ukonniemen luontopolku. Teatteri-
retki Lemille, Opri. 14 henkilöä. Ystävänpäivä ja jou-
lukahvit toimitilalla, Joulumyyjäiset toimitilalla.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2011
Yleistä

Imatran Työnhakijat ry jatkoi toimin-
taansa työllisyyden edistämiseksi 
sekä pitkäaikaistyöttömyydestä syn-
tyvien haittojen torjumiseksi.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävissä maakunnallisissa ja seutukunnallisissa 
kumppanuusverkostoissa.

Yhdistyksen ylläpitämää ruokailutoimintaa työt-
tömille toteutettiin seurakunnan tiloissa, mutta toi-
minta jouduttiin keväällä päättämään tilojen epäkäy-
tännöllisyyden vuoksi. 

Tilakysymystä ruokailutoiminnan jatkamiseksi 
selvitettiin, niin julkisen kuin yksityissektorin kans-
sa, mutta huomioiden yhdistyksen taloudelliset re-
surssit ja toiminnan tarkoituksen, ei yhdistyksellä 
ollut edellytyksiä jatkaa toimintaa markkinaehtoise-
na toimintaa, eikä myöskään julkisella sektorilla ol-
lut tarjota toimintaan taloudellisesti soveltuvaa tilaa.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Työn Vuoksi ry, Imatran Työ ja elinkeinotoi-
misto, Imatran Seurakunta, Imatran Ammatillinen 
Paikallisjärjestö ja paikalliset ammattiosastot sekä 
Työväen Sivistysliitto/Imatran Opintojärjestö. Työt-
tömien Valtakunnallinen Yhteistyöjärjestö TVY ry ja 
Kaakkois-Suomen alueella toimivat Työttömien yh-
distykset.

Toimipaikka
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1 D, 
55120 Imatra.

Ruokala
Työttömien ruokailu seurakunnan Vuokseniskan 
Postillassa toimi vuoden alalusta 29.4. asti. Toimin-
ta jouduttiin lopettamaan kannattomuus ongelmien 
vuoksi.

Työllistetyt
Yhdistyksen ylläpitämässä ruokailussa 29.4. saak-
ka sekä toimitilalla työllistettiin vuoden aikana kah-
deksan (8) henkilöä Työn Vuoksen toimesta. Henkilöt 
olivat palkkatuella, kuntouttavassa työtoiminnassa, 
työkokeilussa ja työelämänvalmennuksessa.

Yhdistyksessä työskenteli myös yhdyskuntapal-
velua suorittava henkilö.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja kahdeksan (8) 
toimikunnan jäsentä. Toimikunta kokoontui kahdek-
san (8) kertaa. Toimikuntaan kuuluivat: Puheenjohta-
ja Markku Viskari (7), varapuheenjohtaja Osmo Kar-
hu (8), sihteeri Irma Mattero (8), taloudenhoitaja Ka-
levi Honkanen (8) sekä jäsenet: Sirpa Wirman (7), Päi-
vi Sirola (4), Irma Sparri (7), Taisto Ikävalko (2), Pekka 
Peltonen (1) sekä seurakunnasta Sanna Kiiveri, virka-
vapaalla (–).

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 29.3.

TVY:n Kaakkois-Suomen 
aluekokoukset
Kokoukset pidettiin alueella toimivien eri yhdistys-
ten toimintatiloissa. Kokouksiin osallistivat Sirpa 
Wirman, Osmo Karhu ja Irma Mattero.

TVY ry 
Vuosikokous Helsingissä 24.–25.3., kokousedustajina 
olivat Sirpa Wirman ja Irma Mattero.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista, ruokailutoiminnasta, toimitilan tuotois-
ta, Imatran kaupungin sekä seurakunnan tuesta ja 
talkootyöstä. Yhdistyksen talouden ja käytännön ra-
haliikenteen hoisi taloudenhoitaja yhdessä sihteerin 
kanssa.

Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Miksa Tilit Oy.

Toiminnan tarkastus
Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Timo 
Mykrä ja Heikki Tanninen sekä varalla Oiva Lipiäi-
nen ja Liisa Niinimäki.

Edustajisto
Imatran Seudun Opintojärjestön toimikunnassa sih-
teerinä Irma Mattero sekä kokousedustajana Kalevi 
Honkanen. Työn Vuoksi ry:n kokousedustajana oli 
Kalevi Honkanen.
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TVY ry:n koulutus
Helsingissä pidetyn vuosikokouksen yhteydessä. 
Koulutukseen osallistuivat Sirpa Wirman, Irma Mat-
tero.

Muu koulutus
Yhdistyslainmuutokset 10.2. Joutsenossa (TSL Ky-
men-piiri). Koulutukseen osallistuivat Irma Matte-
ro ja Osmo Karhu. Lappeenrannan yhdistyksen Miks 
viittisin (tietopaketti nuorille) järjestämässä tilaisuu-
dessa kävi Irma Mattero.

TVY:n Kaakkois-Suomi 
yhteistoiminta
Alueen yhteiset kokoukset ja koulutukset. Yhteistyö 
Imatra–Lappeenranta mm. ulkoilupäivät.

EU-ruoka-apu
Ruoka-apua Imatran alueella jaettiin keväällä ja syk-
syllä yhteensä 13 987 kg eli 1 105 kassia. Kassien pak-
kaus ja jako suoritettiin talkootyönä. Kassijako tavoit-
ti lapsiperheet, opiskelijat ja ensisijaisesti yksinäiset 
miehet.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Hiippakunnallinen Koulutus- ja virkistäytymispäivä 
Imatran seurakunnan kurssikeskus Päiväranta 20.–
21.9. Yhdistys oli toteuttamassa päivien järjestelyitä. 
Päiville osallistui Hiippakunnan alueelta 23 henki-
löä. Yhdistyksestämme osallistui neljä (4) henkilöä. 
Tervehdyssanat lausui Imatran kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Anu Urpalainen ja Imatran kirk-
koherra Arto Marttinen. Yhdistyksen puheenjohtaja 
Markku Viskari, Työvoimapoliittiset konstit työttö-
män auttamiseksi -tietopaketti selkosuomeksi osion 
vetäjänä.

Syysretki Raattama, Vuontispirtti 27.8.–3.9. Ret-
kelle osallistui 29 yhdistyksen jäsentä ja kannatusjä-
sentä.

7.3. Virkistyspäivää vietettiin yhdessä Lappeen-
rannan työttömien kanssa Lappeenrannassa, Piilu-
va. Yhdistyksestämme osallistui 14 henkilöä.

Imatran seurakunta maksoi osallistumiset ja 
muutenkin avustanut tapahtumien järjestelyissä ja 
tukenut lapinmatkaa.

Vapaa-aika/muu toiminta
Jumpat Urheilutalolla tiistaisin ja torstaisin vetäjänä 
toimi kevääseen asti Jaakko Mattero. Syksyllä luovut-
tiin torstain jumppavuorosta. Vetäjänä aloitti Leena 
Simanainen. Kävijöitä keskimäärin 17 henkilöä.

Ystävänpäiväkahvit ja myöhemmin joulumyyjäi-
set toimitilalla.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2012
Yleistä

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 
20-vuotisjuhlavuosi, jota juhlis-
tettiin avoimien ovienpäivällä 
30.11. toimitilallamme, tarjoiluna kakkukah-

vit vierailijoille. 3.12. alueellinen juhlakokous puuro-
tarjoiluineen toimitilalla, jossa vieraili myös kansan-
edustaja Jukka Kärnä. Juhlavuoden kunniaksi yhdis-
tys tarjosi työttömille joulupuuron/joulujuhlan Ola-
vinkulmassa yhdessä seurakunnan kanssa.

Imatran Työnhakijat ry jatkoi toimintaansa työlli-
syyden edistämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömyydes-
tä syntyvien haittojen torjumiseksi.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävissä maakunnallisissa ja seutukunnallisissa 
kumppanuusverkostoissa.

Yhdistyksen ylläpitämää ruokailutoimintaa työt-
tömille toteutettiin seurakunnan tiloissa, mutta toi-
minta jouduttiin keväällä päättämään tilojen epäkäy-
tännöllisyyden vuoksi. 

Tilakysymystä ruokailutoiminnan jatkamiseksi 
selvitettiin, niin julkisen kuin yksityissektorin kans-
sa, mutta huomioiden yhdistyksen taloudelliset re-
surssit ja toiminnan tarkoituksen- ei yhdistyksellä ol-
lut edellytyksiä jatkaa toimintaa markkinaehtoisena 
toimintana, eikä myöskään julkisella sektorilla ollut 
tarjota toimintaan taloudellisesti soveltuvaa tilaa.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Työn Vuoksi ry, Imatran Työ ja elinkeinotoi-
misto, Imatran seurakunta, Imatran Ammatillinen 
Paikallisjärjestö ja paikalliset ammattiosastot sekä 
Työväen Sivistysliitto/Imatran Opintojärjestö. Työt-
tömien Valtakunnallinen Yhteistyöjärjestö TVY ry 
ja Kaakkois-Suomen alueella toimivat työttömien yh-
distykset.

Toimipaikka
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1 D, 
55120 Imatra.

Työllistetyt
Yhdistyksen toimitilalla työllistetty vuoden aikana 
viisi (5) henkilöä Työn Vuoksen toimesta. Henkilöt 
olivat palkkatuella, kuntouttavassa työtoiminnassa, 
työkokeilussa ja työelämän valmennuksessa.

Yhdistyksessä työskenteli myös yhdyskuntapal-
velua suorittava henkilö.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja seitsemän (7) 
toimikunnan jäsentä. Toimikunta kokoontui seitse-
män (7) kertaa. Toimikuntaan kuuluivat: Puheen-
johtaja Markku Viskari (7), varapuheenjohtaja Osmo 
Karhu (6), sihteeri Irma Mattero (7), taloudenhoita-
ja Kalevi Honkanen (6) ja jäsenet: Sirpa Wirman (6), 
Tuula Karakaya (3), Riitta Tiainen (2) sekä seurakun-
nasta Sanna Kiiveri (1).

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 13.4.

TVY:n Kaakkois-Suomen 
aluekokoukset
Kokoukset pidettiin alueella toimivien eri yhdistys-
ten toimintatiloissa. Kokouksiin osallistuivat Sirpa 
Wirman, Osmo Karhu, Irma Mattero, Riitta Tiainen 
ja Tuula Karakaya.

TVY ry:n Vuosikokous Kuopiossa 22.–23.3., koko-
usedustajina olivat Sirpa Wirman ja Irma Mattero.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista, toimitilan tuotoista, Imatran kaupungin 
sekä seurakunnan tuesta ja talkootyöstä. Yhdistyk-
sen talouden ja käytännön rahaliikenteen hoisi talou-
denhoitaja yhdessä sihteerin kanssa.

Yhdistyksen kirjanpidon hoitaa Miksa Tilit Oy.

Toiminnantarkastus
Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Timo 
Mykrä ja Heikki Tanninen sekä varalla Oiva Lipiäi-
nen ja Liisa Niinimäki.

Edustajisto
Imatran Seudun Opintojärjestön toimikunnassa sih-
teerinä Irma Mattero ja kokousedustajana Kalevi 
Honkanen. Työn Vuoksi ry:n kokousedustajana oli 
Kalevi Honkanen.
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TVY ry:n koulutus
Kuopion koulutukseen osallistuivat Sirpa Wirman ja 
Irma Mattero.

TVY:n Kaakkois-Suomi 
yhteistoiminta
Alueen yhteiset kokoukset ja koulutukset. Yhteistyö 
Imatra–Lappeenranta mm. ulkoilupäivät.

EU-ruoka-apu
Ruoka-apua Imatran alueella jaettiin heinäkuussa 
5 974,8 kg eli 618 kassia. Kassien pakkaus ja jako suo-
ritettiin talkootyönä. Kassijako tavoitti lapsiperheet, 
opiskelijat ja ensisijaisesti yksinäiset miehet.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Hiippakunnallinen Koulutus- ja virkistäytymispäivä 
Mikkelin seurakunnan kurssikeskus Susiniemi 18.–
19.9. Yhdistyksestä päiville osallistuivat Osmo Kar-
hu ja Irma Mattero, Imatran seurakunnasta vt. Kaisa 
Kontiainen.

Virkistyspäivää vietettiin yhdessä Lappeenran-
nan työttömien kanssa Päivärannassa. Tapahtumaan 
osallistui 18 henkilöä.

11.7. Työttömien lapsiperheille retki Punkaharjun 
Kesämaahan, 50 henkilöä osallistui retkeen.

Vapaa-aika/muu toiminta
Jumpat Urheilutalolla tiistaisin, vetäjänä Leena Sima-
nainen, osallistui noin 15 henkilöä kerta.

Ystävänpäiväkahvit järjestettiin toimitilalla.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2013
Yleistä

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 
20-vuotisjuhlavuosi, jota juhlis-
tettiin avoimien ovienpäivällä 
30.11. toimitilallamme, tarjoiluna kakkukah-

vit vierailijoille. 3.12. alueellinen juhlakokous puuro-
tarjoiluineen toimitilalla, jossa vieraili myös kansan-
edustaja Jukka Kärnä. Juhlavuoden kunniaksi yhdis-
tys tarjosi työttömille joulupuuron/joulujuhlan Ola-
vinkulmassa yhdessä seurakunnan kanssa.

Imatran Työnhakijat ry jatkoi toimintaansa työlli-
syyden edistämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömyydes-
tä syntyvien haittojen torjumiseksi.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävissä maakunnallisissa ja seutukunnallisissa 
kumppanuusverkostoissa.

Yhdistyksen ylläpitämää ruokailutoimintaa työt-
tömille toteutettiin seurakunnan tiloissa, mutta toi-
minta jouduttiin keväällä päättämään tilojen epäkäy-
tännöllisyyden vuoksi.

Tilakysymystä ruokailutoiminnan jatkamiseksi 
selvitettiin, niin julkisen kuin yksityissektorin kans-
sa, mutta huomioiden yhdistyksen taloudelliset re-
surssit ja toiminnan tarkoituksen. Ei yhdistyksellä ol-
lut edellytyksiä jatkaa toimintaa markkinaehtoisena 
toimintana, eikä myöskään julkisella sektorilla ollut 
tarjota toimintaan taloudellisesti soveltuvaa tilaa.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Työn Vuoksi ry, Imatran Työ- ja elinkeinotoi-
misto, Imatran seurakunta, Imatran Ammatillinen 
Paikallisjärjestö ja paikalliset ammattiosastot sekä 
Työväen Sivistysliitto/Imatran Opintojärjestö. Työt-
tömien Valtakunnallinen Yhteistyöjärjestö TVY ry 
ja Kaakkois-Suomen alueella toimivat työttömien yh-
distykset.

Toimipaikka
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1 D, 
55120 Imatra.

Työllistetyt
Yhdistyksen Toimitilalla työllistetty vuoden aikana 
neljä (4) henkilöä Työn Vuoksen toimesta. Henkilöt 
olivat palkkatuella, kuntouttavassa työtoiminnassa, 
työkokeilussa ja työelämänvalmennuksessa.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja seitsemän (7) 
toimikunnan jäsentä. Toimikunta kokoontui kolme 
(3) kertaa. Toimikuntaan kuuluivat: Puheenjohtaja 
Markku Viskari (3), varapuheenjohtaja Osmo Karhu 
(3), sihteeri Irma Mattero (3), taloudenhoitaja Kalevi 
Honkanen sekä jäsenet: Sirpa Wirman (3), Irma Spar-
ri (2), Tuula Karakaya (1), Riitta Tiainen (2) sekä seura-
kunnasta Sanna vt Kaisa Kontiainen, virkavapaalla.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 23.4. Kokouksessa oli läsnä kuusi (6) 
yhdistyksenjäsentä.

TVY:n Kaakkois-Suomen 
aluekokoukset
Kokoukset pidettiin alueella toimivien eri yhdistys-
ten toimintatiloissa.

Talous
Kokouksiin osallistuivat Sirpa Wirman, Osmo Karhu 
ja Irma Mattero.

TVY ry 
Vuosikokous pidettiin Kurikassa 21.3., johon yhdistys 
ei osallistunut.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista, toimitilan tuotoista, Imatran kaupungin 
sekä seurakunnan tuesta ja talkootyöstä. Yhdistyk-
sen talouden ja käytännön rahaliikenteen hoisi talou-
denhoitaja yhdessä sihteerin kanssa.

Yhdistyksen kirjanpidon hoitaa Miksa Tilit Oy.

Toiminnantarkastus
Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Timo 
Mykrä ja Heikki Tanninen sekä varalla Oiva Lipiäi-
nen ja Liisa Niinimäki.

Edustajisto
Imatran Seudun Opintojärjestön toimikunnassa sih-
teerinä Irma Mattero sekä kokousedustajana Kalevi 
Honkanen. Työn Vuoksi ry:n kokousedustajana oli 
Kalevi Honkanen.
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TVY ry:n koulutus
Kuluneena vuonna TVY:n koulutuksiin ei osallistut-
tu.

TVY:n Kaakkois-Suomi 
yhteistoiminta
Alueen yhteiset kokoukset ja koulutukset: Yhteistyö 
Imatra–Lappeenranta, mm. ulkoilupäivät.

EU-ruoka-apu
Ruoka-apua Imatran alueella jaettiin 7 540,40 kg eli 
697 kassia 537 talouteen 23.–24.5. Kassien pakkaus ja 
jako suoritettiin talkootyönä. Kassijako tavoitti lap-
siperheet, opiskelijat ja ensisijaisesti yksinäiset mie-
het.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Virkistyspäivää vietettiin yhdessä Lappeenrannan 
työttömien kanssa Lappeenrannassa, Piiluvan leiri-
keskuksessa.

Kesäkuussa työttömien lapsiperheille retki Ki-
teelle sekä syysretki Tievalle.

Vapaa-aika/muu toiminta
Jumpat Urheilutalolla tiistaisin, vetäjänä Leena Sima-
nainen, osallistui noin 15 henkilöä/kerta.

Ystävänpäiväkahvit ja myöhemmin joulumyyjäi-
set toimitilalla.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2014
Yleistä

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 22 
toimintavuosi. Toimintavuoden 
aikana yhdistyksen keskeinen 
tehtävä oli löytää keinoja ja ratkaisuja yhdis-

tyksen toiminnan/talouden elvyttämiseksi. Toimin-
tavuoden aikana ei kuitenkaan pystytty ratkaise-
maan toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeisiä ky-
symyksiä.

Käytössä olevilla resursseilla yhdistys jatkoi toi-
mintaansa työllisyyden edistämiseksi sekä pitkäai-
kaistyöttömyydestä syntyvien haittojen torjumisek-
si.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävissä maakunnallisissa ja seutukunnallisissa 
kumppanuusverkostoissa.

Yhdistys oli valmistellut Activing dynamite -pro-
jektia. Projekti oli suunnattu vähävaraisille lapsiper-
heille.

Taloudellista avustusta haettiin kaupungissa toi-
mivista ammattiosastoilta. Lisäksi Säästöpankin tu-
kisäätiöltä haettiin avustusta toiminnan kehittämi-
seen ja laajentamiseen.

Lappeenrannan työttömien kanssa oli keskuste-
luja yhteisprojektista, johon rahoitusta olisi mahdol-
lista hakea Raha-automaattiyhdistykseltä.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Työn Vuoksi ry, Imatran Työ- ja elinkeinotoi-
misto, Imatran seurakunta, Imatran Ammatillinen 
Paikallisjärjestö ja paikalliset ammattiosastot sekä 
Työväen Sivistysliitto/Imatran Opintojärjestö. Työt-
tömien Valtakunnallinen Yhteistyöjärjestö TVY ry 
ja Kaakkois-Suomen alueella toimivat työttömien yh-
distykset.

Toimipaikka
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1 D, 
55120 Imatra. Toimitilan aukiolo ma–to klo 9–14 ja 
perjantaisin suljettu. Kesäaikana toimitila oli avoin-
na ti–to, ma ja pe suljettu.

Työllistetyt
Yhdistyksen toimitilalle työllistetty vuoden aikana 
kolme (3) henkilöä. Työn Vuoksen toimesta. Henkilöt 
olivat palkkatuella, kuntouttavassa työtoiminnassa, 
työkokeilussa.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja seitsemän 
(7) toimikunnan jäsentä. Toimikunta kokoontui vii-
si (5) kertaa. Toimikuntaan kuuluivat: Puheenjohta-
ja Markku Viskari (2), vuosikokouksessa puheenjoh-
tajaksi valittiin Timo Mykrä (3), varapuheenjohtaja 
Osmo Karhu (2), järjestäytymiskokouksessa 11.4. va-
rapuheenjohtajaksi valittiin Kalevi Honkanen, joka 
myös hoitaa yhdistyksen talouden, sihteeri Irma Mat-
tero (5), taloudenhoitaja Kalevi Honkanen (5) sekä jä-
senet: Sirpa Wirman (4), Irma Sparri, erosi 6.10. (4), 
Tuula Karakaya (–), Riitta Tiainen (3) sekä seurakun-
nasta Sanna Kiiveri (2).

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 11.4. Kokouksessa oli läsnä kuusi (6) 
yhdistyksen jäsentä.

TVY:n Kaakkois-Suomen 
aluekokoukset
Kokoukset pidettiin alueella toimivien eri yhdistys-
ten toimintatiloissa. Kokouksiin osallistuivatt Timo 
Mykrä, Sirpa Wirman ja Irma Mattero.

TVY ry 
Vuosikokous Helsingissä 24.–25.4. Varsinaisina koko-
usedustajina Sirpa Wirman ja Irma Mattero, seuraa-
jana puheenjohtaja Timo Mykrä.

TVY:n vuosikokouksessa valittiin uudeksi pu-
heenjohtajaksi Jukka Haapakoski. Pitkäaikaisen (18 
vuotta) puheenjohtaja Lea Karjalaisen jäädessä eläk-
keelle.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista, toimitilan tuotoista, Imatran kaupungin 
sekä seurakunnan tuesta ja talkootyöstä. Yhdistyk-
sen talouden ja käytännön rahaliikenteen hoisi talou-
denhoitaja yhdessä sihteerin kanssa.

Yhdistyksen kirjanpidon hoitaa Miksa Tilit Oy.
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Toiminnantarkastus
Yhdistyksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi 
valittiin Sanna Kiiveri-Kihlanki ja Heikki Tanninen 
sekä varalle Oiva Lipiäinen ja Liisa Niinimäki.

Edustajisto
Imatran Seudun Opintojärjestön toimikunnassa sih-
teerinä Irma Mattero sekä kokousedustajana Kalevi 
Honkanen. Työn Vuoksi ry:n kokousedustajana oli 
Kalevi Honkanen/Irma Mattero.

Puheenjohtaja Timo Mykrä valittiin vuosiksi 
2015–2017 Työn Vuoksi ry hallitukseen 18.12. pidetys-
sä syyskokouksessa.

TVY ry:n koulutus/Oskari koulutus
Oskari koulutukseen, Hyvinvointi ja jaksaminen, 
osallistuttiin Lappeenrannan Marjolassa.

Muu koulutus
Terve työnhakija Lappeenrannassa lokakuussa. 

Avain uusille urille Varpasaaressa joulukuussa.

TVY:n Kaakkois-Suomi 
yhteistoiminta
Kaakkois-Suomen alueella toimii kahdeksan (8) yh-
distystä. Alueen yhteiset kokoukset ja koulutukset. 
Alueen yhteinen retki Viro, Latvia elokuussa. Yhteis-
työ Imatra–Lappeenranta, mm. ulkoilupäivät.

EU-ruoka-apu
Ruoka-avun jakelussa oli välivuosi ja ruokaa ei jaettu.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Virkistyspäivää vietettiin yhdessä Lappeenrannan 
työttömien kanssa. Päivärannan kurssi- ja leirikes-
kuksessa Imatralla.

Kesäkuussa työttömien lapsiperheille retki Kou-
volan Tykkimäkeen. Kuule köyhää -tapahtuma Kos-
kenpartaalla toukokuussa. Joulukuussa aloitettiin 
teemavuoden suunnittelu Kuule Köyhää -tiimoilta 
vuodelle 2015.

Hiippakunnalliset työttömyystyön neuvottelu-
päivät syyskuussa Koulutus- ja kurssikeskus Puhjon-
ranta. Seurakuntavaalien ehdokkaat tutuiksi -tapah-
tuma Olavinkulmassa lokakuussa.

Vapaa-aika/muu toiminta
Jumpat Urheilutalolla tiistaisin, vetäjänä Leena Sima-
nainen, osallistui noin 15 henkilöä kerta.

Ystävänpäiväkahvit ja myöhemmin Joulumyyjäi-
set vietettiin Toimitilalla.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2015
Yleistä

Toimintavuoden aikana yhdistyk-
sen keskeinen tehtävä oli löytää 
keinoja ja ratkaisuja yhdistyksen 
toiminnan/talouden elvyttämiseksi.

Käytössä olevilla resursseilla yhdistys jatkoi toi-
mintaansa työllisyyden edistämiseksi sekä pitkäai-
kaistyöttömyydestä syntyvien haittojen torjumisek-
si.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävissä maakunnallisissa ja seutukunnallisissa 
kumppanuusverkostoissa.

Yhdistys oli valmistellut, Activing dynamite -pro-
jektia. Projekti oli suunnattu vähävaraisille lapsiper-
heille.

Taloudellista avustusta haettiin kaupungissa toi-
mivista ammattiosastoilta. Lisäksi Säästöpankin tu-
kisäätiöltä haettiin avustusta toiminnan kehittä-
miseen ja laajentamiseen. Säästöpankintukisäätiö 
myönsi yhdistykselle 5 000 euron avustuksen. Osa 
avustuksesta käytettiin toimiston tiedonsiirtojärjes-
telmän päivittämiseen ja laitehankintoihin.

Lappeenrannan työttömien kanssa oli keskuste-
luja yhteisprojektista, johon rahoitusta olisi mahdol-
lista hakea Raha-automaattiyhdistykseltä.

Yhteistyökumppaneita, joiden toiminta sivuaa tai 
keskittyy työttömyyden hoitoon ja sen tuomien on-
gelmien lievittämiseen, etsittiin koko ajan.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Työn Vuoksi ry, Imatran Työ ja elinkeinotoi-
misto, Imatran seurakunta, Imatran Ammatillinen 
Paikallisjärjestö ja paikalliset ammattiosastot sekä 
Työväen Sivistysliitto/Imatran Opintojärjestö. Työt-
tömien Valtakunnallinen Yhteistyöjärjestö TVY ry 
ja Kaakkois-Suomen alueella toimivat työttömien yh-
distykset ja Intoa Työstä ry.

Toimipaikka
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1 D, 
55120 Imatra. Toimitilan aukiolo ma–to klo 9 –14 sekä 
pe suljettu. Toimitilan kesätauko oli 22.6.–30.7. ja jou-
lutauko 21.12.2015–11.1.2016.

Työllistetyt
Yhdistyksen toimitilalle työllistettiin vuoden aikana 
kaksi (2) henkilöä Työn Vuoksen toimesta. Henkilöt 
olivat kuntouttavassa työtoiminnassa ja työ kokeilus-
sa.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja seitsemän (7) 
toimikunnan jäsentä. Toimikunta kokoontui neljä (4) 
kertaa vuoden aikana. Toimikuntaan kuuluivat: Pu-
heenjohtaja Timo Mykrä (4), varapuheenjohtaja Kale-
vi Honkanen (4), joka toimi myös yhdistyksen talou-
denhoitajana, sihteeri Irma Mattero (4) sekä jäsenet: 
Sirpa Wirman (4), Anton Rantalainen (2), Sari Toivo-
nen (1), Riitta Tiainen (3) sekä seurakunnasta Sanna 
Kiiveri-Kihlanki (0).

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 8.4. Kokouksessa oli läsnä viisi (5) yh-
distyksen jäsentä.

TVY:n Kaakkois-Suomen 
aluekokoukset
Kokoukset pidettiin alueella toimivien yhdistyksis-
sä kiertäen. Kokouksiin osallistuivat pääsääntöisesti 
yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri.

TVY ry 
Vuosikokous pidettiin Turussa 18.3. Yhdistyksemme 
ei osallistunut vuosikokoukseen.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista, toimitilan tuotoista, Imatran kaupungin 
sekä seurakunnan tuesta ja talkootyöstä. Yhdistyk-
sen talouden ja käytännön rahaliikenteen hoisi talou-
denhoitaja yhdessä sihteerin kanssa.

Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Miksa Tilit Oy.

Toiminnan tarkastus
Yhdistyksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi va-
littu Sanna Kiiveri-Kihlanki ja Heikki Tanninen sekä 
varalla Oiva Lipiäinen ja Liisa Niinimäki.
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Edustajisto
Imatran Seudun Opintojärjestön toimikunnassa sih-
teerinä Irma Mattero sekä kokousedustajana Kalevi 
Honkanen. Työn Vuoksi ry:n kokousedustajana olivat 
Kalevi Honkanen/Irma Mattero. Puheenjohtaja Timo 
Mykrä oli Työn Vuoksi hallituksessa. Puheenjohtaja 
valittiin Opintojärjestön hallitukseen vuosiksi 2016–
2017.

TVY ry:n koulutus
Laivakoulutus/seminaari marraskuussa, johon pu-
heenjohtaja osallistui.

Muu koulutus
Välityömarkkinat nyt ja tulevaisuudessa lokakuussa 
Imatran kylpylässä. Puheenjohtaja ja toimikunnasta 
Anton Rantalainen osallistuivat. RAY:n koulutus oli 
Espoossa.

TVY:n Kaakkois-Suomi 
yhteistoiminta
Kaakkois-Suomen alueella toimi kahdeksan (8) yhdis-
tystä. Alueen yhteiset kokoukset ja koulutukset. Yh-
teistyö Imatra–Lappeenranta, mm. ulkoilupäivät.

EU-ruoka-apu
Saatiin 5 805,100 kg eli 564 kassia. Kassit pakattiin tal-
kootoimella. Jako Vuoksenniskan entinen saunape-
sula 16.11. Kasseja noudettiin 534 talouteen. Tarve oli-
si ollut suurempi.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Virkistyspäivää vietettiin yhdessä Lappeenrannan 
työttömien kanssa toukokuussa Lappeenrannan seu-
rakuntayhtymän leirikeskuksessa, Piiluvassa.

Kesäkuussa työttömien lapsiperheille retki Visu-
lahteen. Kuule köyhää -tapahtuma Koskenpartaalla 
toukokuussa. Aiheen tiimoilta leipämessu Imatran-
kosken kirkossa maaliskuussa.

Vapaa-aika/muu toiminta
Valtakunnallinen Pilkkihaalari-toritapahtuma Lap-
peenrannassa huhtikuussa.

Lahjoitimme Etelä-Karjalan Keskussairaalan 
vauvojen tehohoitoyksikölle 45 kpl nuppupeittoja.

Syysretki 9.–12.9. Äkäslompoloon. Retken rahoi-
tukseen saimme TVY:n kautta toimintatonniavustuk-
sesta.

Jumpat Urheilutalolla tiistaisin, vetäjänä Leena 
Simanainen, osallistui noin 15 henkilöä/kerta.

Ystävänpäiväkahvit ja myöhemmin joulumyyjäi-
set vietettiin toimitilalla.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2016
Yleistä

Toimintavuoden aikana yhdistyk-
sen keskeinen tehtävä oli löytää 
keinoja ja ratkaisuja yhdistyksen 
toiminnan/talouden elvyttämiseksi.

Käytössä olevilla resursseilla yhdistys jatkoi toi-
mintaansa työllisyyden edistämiseksi sekä pitkäai-
kaistyöttömyydestä syntyvien haittojen torjumisek-
si.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävissä maakunnallisissa ja seutukunnallisissa 
kumppanuusverkostoissa.

Valtakunnalliset päätökset työttömyyden hoidos-
sa aiheuttivat epävarmuutta yhdistyksen päätöksen-
teossa sekä toiminnan suunnittelussa.

Lappeenrannan työttömien yhdistyksen kanssa 
yhteistyö oli jatkuvaa.

Yhteistyökumppaneita, joiden toiminta sivuaa tai 
keskittyy työttömyyden hoitoon ja sen tuomien on-
gelmien lievittämiseen, etsittiin koko ajan.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Työn Vuoksi ry, Imatran Työ- ja elinkeinotoi-
misto, Imatran Seurakunta, Imatran Ammatillinen 
Paikallisjärjestö ja paikalliset ammattiosastot sekä 
Työväen Sivistysliitto/Imatran Opintojärjestö. Työt-
tömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY 
ry ja Kaakkois-Suomen alueella toimivat työttömien 
yhdistykset sekä Intoa Työstä ry.

Toimipaikka
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1 D, 
55120 Imatra. Toimitilan aukiolo ma–to klo 8:30–
13:30 ja perjantaisin suljettu. Toimitilan kesätauko oli 
23.6.–31.7. ja oulutauko 23.12.2016–8.1.2017.

Työllistetyt
Yhdistyksen toimitilalle työllistettiin vuoden aika-
na yksi (1) henkilö, sekä joulukuussa kolme (3) viik-
koa Työn Vuoksen kuntouttavan työtoiminnan kaut-
ta. Muuten yhdistyksen toimintaa hoidettu talkootoi-
mella.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja seitsemän (7) 
toimikunnan jäsentä. Toimikunta kokoontui kaksi (2) 
kertaa. Toimikuntaan kuuluivat: Puheenjohtaja Timo 
Mykrä (2), varapuheenjohtaja Kalevi Honkanen (2), 
joka toimi myös yhdistyksen taloudenhoitajana, sih-
teeri Irma Mattero (2) sekä jäsenet: Aila Kurronen (2), 
Anton Rantalainen (2), Sari Toivonen (1), Riitta Tiai-
nen (2) sekä seurakunnasta Sanna Kiiveri-Kihlanki 
(–). 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 19.4. Kokouksessa oli läsnä kahdek-
san (8) yhdistyksen jäsentä.

Jäsenistö
Jäsenmaksun maksaneita oli 43 henkilöä.

Työttömien ruokailu
Jäsenillä oli mahdollisuus ruokailla IntoPajat Lou-
nasravintolassa hintaan 4 €.

TVY:n Kaakkois-Suomen 
aluekokoukset
Kokoukset pidettiin alueella toimivien yhdistyksis-
sä kiertäen. Kokouksiin osallistuivät pääsääntöisesti 
yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri.

TVY ry
25-vuotisjuhlakokous pidettiin 5.–6.4. Helsingissä. 
Kokouksessa puheenjohtajavaalissa valituksi tuli 
Satu Taavitsainen Mikkelistä. Väistyvä puheenjoh-
taja Jukka Haapakoski valittiin toiminnanjohtajana.

Kokouksessa muistettiin myös pitkään yhdistyk-
sissä toimineita aktiiveja. Imatralta muistetuksi tuli 
pitkäaikainen sihteeri Irma Mattero. 

Yhdistyksestämme vuosikokukseen osallistuivat 
kokousedustajina puheenjohtaja Timo Mykrä ja toi-
mikunnanjäsen Anton Rantalainen. Irma Mattero oli 
kutsuttuna.

Kokouksessa valittiin Kaakkois-Suomen yhdis-
tysten aluevastaavaksi Karoliina Kareisti TVY:n hal-
litukseen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Timo 
Mykrä Imatralta.
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Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista, toimitilan tuotoista, Imatran kaupungin 
sekä seurakunnan tuesta ja talkootyöstä. Yhdistyk-
sen talouden ja käytännön rahaliikenteen hoisi talou-
denhoitaja yhdessä sihteerin kanssa.

Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Miksa Tilit Oy.

Toiminnan tarkastus
Yhdistyksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi va-
littiin Oiva Lipiäinen ja Sirpa Wirman sekä varalla 
Heikki Tanninen ja Liisa Niinimäki.

Edustajisto
Imatran Seudun Opintojärjestön toimikunnassa 
Timo Mykrä sekä kokousedustajana Riitta Tiainen. 
Työn Vuoksi ry:n kokousedustajana oli Anton Ran-
talainen. Puheenjohtaja Timo Mykrä oli Työn Vuoksi 
ry:n hallituksessa ja varalla Anton Rantalainen.

TVY ry:n koulutus
Laivakoulutus/seminaari marraskuussa. Puheenjoh-
taja osallistui.

Muu koulutus
Työttömyystyön neuvottelupäivät pidettiin syyskuus-
sa Kotkan Ristiniemessä.

TVY:n Kaakkois-Suomi 
yhteistoiminta
Kaakkois-Suomen alueella toimi kahdeksan (8) yhdis-
tystä. Alueen yhteiset kokoukset ja koulutukset. Yh-
teistyö Imatra–Lappeenranta, mm. ulkoilupäivät.

EU-ruoka-apu
Jaettiin yhteensä 10 830,600 kg (kevät ja syksy) eli 
1 036 kassia 999 talouteen. Pakkaus- ja jakopaikkoi-
na keskusasema, entiset Nordeapankin ja tilitoimis-
ton tilat. Tavaroiden purkuapu saatiin Työn Vuoksel-
ta. Pakkaaminen ja jako toteutettiin talkoina.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Virkistyspäivää vietettiin yhdessä Lappeenrannan 
työttömien kanssa. Imatran seurakunnan kurssikes-
kus Päivärannan rantasaunalla toukokuussa. Heinä-
kuussa työttömien lapsiperheille retki Tykkimäkeen. 
Kuule köyhää -tapahtuma Koskenpartaalla touko-
kuussa.

Vapaa-aika/muu toiminta
Yhdistys toteutti kesäkuussa lapsiperheiden retken 
Kiteen eläinpuistoon.

Syysretki 3.–10.9. Pyhätunturille.
Jumpat Urheilutalolla tiistaisin, vetäjänä Leena 

Simanainen.
Ystävänpäiväkahvit ja myöhemmin joulumyyjäi-

set vietettiin toimitilalla.
Eksoten VaiKuTa-hankkeen myötä terveydenhoi-

taja Mira Havanka oli tavattavissa toimitilallamme 
kerran kuukaudessa.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2017
Yleistä

Toimintavuoden aikana yhdistyk-
sen keskeinen tehtävä oli löytää 
keinoja ja ratkaisuja yhdistyksen 
toiminnan/ talouden elvyttämiseksi.

Käytössä olevilla resursseilla yhdistys jatkoi toi-
mintaansa työllisyyden edistämiseksi sekä pitkäai-
kaistyöttömyydestä syntyvien haittojen torjumisek-
si.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävissä maakunnallisissa ja seutukunnallisissa 
kumppanuusverkostoissa.

Valtakunnalliset päätökset työttömyyden hoidos-
sa aiheuttivat epävarmuutta yhdistyksen päätöksen-
teossa sekä toiminnan suunnittelussa.

Lappeenrannan työttömien yhdistyksen kanssa 
yhteistyö oli jatkuvaa.

Yhteistyökumppaneita, joiden toiminta sivuaa tai 
keskittyy työttömyyden hoitoon ja sen tuomien on-
gelmien lievittämiseen, etsittiin koko ajan.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Työn Vuoksi ry, Imatran Työ- ja elinkeinotoi-
misto, Imatran seurakunta, Imatran Ammatillinen 
Paikallisjärjestö ja paikalliset ammattiosastot sekä 
Työväen Sivistysliitto/Imatran Opintojärjestö. Työttö-
mien Keskusjärjestö ry ja Kaakkois-Suomen alueel-
la toimivat työttömien yhdistykset ja Intoa Työstä ry.

Toimipaikka
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1 D, 
55120 Imatra. Toimitilan aukiolo ma–to 8:30–13:00 ja 
pe suljettu. Toimitilan kesätauko oli 23.6.–30.7. ja jou-
lutauko 23.12.2017–6.1.2018.

Työllistetyt
Palkkatukityössä olevia ei ollut.

Toimitilalla kuntouttavassa työtoiminnassa Työn 
Vuoksi ry:n kautta oli yksi henkilö 4 tuntia neljänä 
päivänä viikossa.

1.9. tehtiin sopimus kuntouttavasta työtoiminnas-
ta EKSOTE:n kanssa. Yhdistykselle maksettiin ylläpi-
tokorvaus 10,09 €/henkilö toteutumapäivien mukai-
sesti.

Työtoiminnassa jatkoi vuoden alusta ollut henkilö 
ja marraskuussa toiminnan aloitti myös toinen hen-
kilö, 2 päivää viikossa 4 tuntia, tarvittaessa, voidaan 
teettää 3 päiväistäkin työviikkoa.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja kuusi (6) toi-
mikunnan jäsentä. Toimikunta kokoontui neljä (4) 
kertaa. Toimikuntaan kuuluivat: Puheenjohtaja Timo 
Mykrä (4), varapuheenjohtaja Anton Rantalainen (3), 
sihteeri/taloudenhoitaja Irma Mattero (4) sekä jä-
senet: Aila Kurronen (4), Sirpa Wirman (3), Sari Toi-
vonen (1), Riitta Tiainen (4) sekä seurakunnasta San-
na Kiiveri-Kihlanki (–).

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 19.4. Kokouksessa oli läsnä kuusi (6) 
yhdistyksen jäsentä.

Jäsenistö
Jäsenmaksun maksaneita oli 39 henkilöä.

Työttömien ruokailu
Jäsenillä oli mahdollisuus ruokailla IntoPajat Lou-
nasravintolassa hintaan 4 €.

Työttömien Keskusjärjestö 
Kaakkois-Suomen aluekokoukset
Yksi aluekokous pidettiin. Puheenjohtaja ja sihteeri 
osallistuivat kokoukseen.
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Työttömien keskusjärjestö ry
Vuosikokous pidettiin Helsingissä 1.4. 

Nimenmuutos: Valtakunnallisesta Työttömien 
Yhteistyöjärjestö ry:stä tuli Työttömien keskusjärjes-
tö ry.

Kokoukseen osallistui puheenjohtaja.
Hallituksessa Kaakkois-Suomen yhdistysten 

aluevastaava Karoliina Kareisti TVY:n hallitukseen 
ja henkilökohtaisena varana Timo Mykrä Imatralta.

Kriisikokous 18.10. Helsingissä. Puheenjohtaja 
kävi.

TVYtter lehden (ent. Karenssisanomat) viimeinen 
numero ilmestyi joulukuussa.

Terveydeksi -hankkeesta käytiin tutustumassa 
toimintaamme ja tapaamassa työttömiä maaliskuus-
sa ja syksyn EU-ruoka-apujakelussa.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista, toimitilan tuotoista, Imatran kaupungin 
sekä seurakunnan tuesta ja talkootyöstä, Toiminta-
tonni-avustuksesta sekä yhdistyksen 25-vuotisonnit-
teluista. Yhdistyksen talouden ja käytännön rahalii-
kenteen hoiti yhdistyksen sihteeri.

Yhdistyksen kirjanpidon hoitaa Miksa Tilit Oy.

Toiminnan tarkastus
Yhdistyksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi va-
littiin Oiva Lipiäinen ja Kalevi Honkanen sekä varalla 
Heikki Tanninen ja Liisa Niinimäki.

Edustajisto
Imatran Seudun Opintojärjestön toimikunnassa oli 
Timo Mykrä ja kokousedustajana Riitta Tiainen. Pu-
heenjohtaja Timo Mykrä oli Työn Vuoksi hallitukses-
sa ja henkilökohtaisena varana Anton Rantalainen. 
Työn Vuoksi ry:n kokousedustajana oli Anton Ranta-
lainen.

Työttömien Keskusjärjestö ry 
koulutus
Seminaari/koulutus marraskuussa, johon puheen-
johtaja osallistui.

Työttömien keskusjärjestö 
Kaakkois-Suomi yhteistoiminta
Kaakkois-Suomen alueella toimi vuoden alusta kah-
deksan (8) yhdistystä. Kouvolan työttömät ry toimin-
ta lopetettiin. Alueen yhteiset kokoukset ja koulutuk-
set. Yhteistyö Imatra–Lappeenranta, mm. ulkoilu-
päivät

EU-ruoka-apu
Jaettiin yhteensä 9 408,320 kg (kevät ja syksy) eli 892 
kassia 803 talouteen. Pakkaus- ja jakopaikkoina kes-
kusasema, entiset Nordea pankin tilat. Tavaroiden 
purkuapu saatiin Työn Vuokselta. Pakkaaminen ja 
jako toteutettiin talkoina.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Virkistyspäivää vietettiin yhdessä Lappeenrannan 
työttömien kanssa Lappeenrannassa seurakuntayh-
tymän kurssikeskus Piiluvassa.

Vapaa-aika/muu toiminta
Syysretki 9.–16.9. Pallastunturin maisemiin Raatta-
ma, Vuontispirtti.

Jumpat Urheilutalolla tiistaisin, vetäjänä Leena 
Simanainen.

Ystävänpäiväkahvit vietettiin toimitilalla.
Avoimet ovet toimitilalla 29.11. yhdistys 25-vuotta 

ja joulutorin avajaiset.
Eksoten VaiKuTa-hankkeen myötä terveydenhoi-

taja Mira Havanka oli tavattavissa toimitilallamme 
kerran kuukaudessa huhtikuun loppuun.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2018
Yleistä

Toimintavuoden aikana yhdistyk-
sen keskeinen tehtävä oli löytää 
keinoja ja ratkaisuja yhdistyksen 
toiminnan/talouden elvyttämiseksi.

Käytössä olevilla resursseilla yhdistys jatkoi toi-
mintaansa työllisyyden edistämiseksi sekä pitkäai-
kaistyöttömyydestä syntyvien haittojen torjumisek-
si.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävissä maakunnallisissa ja seutukunnallisissa 
kumppanuusverkostoissa.

Valtakunnalliset päätökset työttömyyden hoidos-
sa aiheuttivat epävarmuutta yhdistyksen päätöksen-
teossa sekä toiminnan suunnittelussa.

Lappeenrannan työttömien yhdistyksen kanssa 
yhteistyö oli jatkuvaa.

Yhteistyökumppaneita, joiden toiminta sivuaa tai 
keskittyy työttömyyden hoitoon ja sen tuomien on-
gelmien lievittämiseen, etsittiin koko ajan.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Työn Vuoksi ry, Imatran Työ- ja elinkeinotoi-
misto, Imatran Seurakunta, Imatran Ammatillinen 
Paikallisjärjestö ja paikalliset ammattiosastot sekä 
Työväen Sivistysliitto/Imatran Opintojärjestö. Työttö-
mien Keskusjärjestö ry ja Kaakkois-Suomen alueella 
toimivat työttömien yhdistykset, Intoa Työstä ry sekä 
EKSOTE:n kuntouttava työtoiminta.

Toimipaikka
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1 D, 
55120 Imatra. Toimitilan aukiolo ma–to 8:30–13:00 ja 
pe suljettu. Toimitilan kesätauko oli 22.6.–30.7. ja jou-
lutauko 23.12.2018–6.1.2019.

Työllistetyt
Palkkatukityössä olevia ei ollut. Työkokeilussa oli 
neljän viikon jaksossa yksi henkilö. Toimitilalla kun-
touttavassa työtoiminnassa EKSOTE:n kautta. Yhdis-
tykselle maksetiin ylläpitokorvaus 10,09 €/henkilö to-
teutumapäivien mukaisesti. Kuntouttavassa työtoi-
minnassa oli vuoden aikana neljä (4) henkilöä.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja seitsemän (7) 
toimikunnan jäsentä. Toimikunta kokoontui neljä (4) 
kertaa. Toimikuntaan kuuluivat: Puheenjohtaja Timo 
Mykrä (4), varapuheenjohtaja Anton Rantalainen (4), 
sihteeri Irma Mattero (4), taloudenhoitaja Aila Kurro-
nen (3) sekä jäsenet: Pirkko Maukonen (1), Sirpa Wir-
man (2), Suvi Rautsiala (–) ja Riitta Tiainen (4).

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 27.4. Kokouksessa oli läsnä viisi (5) 
yhdistyksenjäsentä.

Jäsenmaksun maksaneita oli 32 henkilöä.

Työttömien ruokailu
Jäsenillä oli mahdollisuus ruokailla IntoPajat Lou-
naskahvilassa hintaan 4,50 €.

Työttömien Keskusjärjestö 
Kaakkois-Suomen aluekokoukset
Aluekokouksia pidettiin kolme: Lappeenrannassa, 
Haminassa ja Imatralla. Kokouksissa myös läsnä 
Keskusjärjestön edustaja. Haminassa läsnä oli myös 
uusi Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi. 
Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat pääsääntöises-
ti kokouksiin.

Työttömien keskusjärjestö ry
Vuosikokous pidettiin Helsingissä 10.–11.4. Koko-
ukseen osallistui yhdistyksen puheenjohtaja Timo 
Myk rä.  Hallituksessa Kaakkois-Suomen yhdistysten 
aluevastaava Timo Mykrä Imatralta TVY:n hallituk-
seen ja henkilökohtaisena varana Sami Hongisto Lap-
peenrannasta.

Terveydeksi -hanke jatkui, johon ”vipuvoimaa” 
EU:lta vuoteen 2020 asti.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista sekä kuntouttavan työtoiminnan tuloista 
ja toimitilan tuotoista, Imatran kaupungin sekä seu-
rakunnan tuesta ja talkootyöstä ja Toimintatonni-
avustuksesta. Yhdistyksen talouden ja käytännön ra-
haliikenteen hoiti yhdistyksen sihteeri yhdessä talou-
denhoitajan kanssa.

Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Miksa Tilit Oy.
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Toiminnan tarkastus
Yhdistyksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi va-
littiin Oiva Lipiäinen ja Kalevi Honkanen ja varalla 
Heikki Tanninen ja Liisa Niinimäki.

Edustajisto
Imatran Seudun Opintojärjestön kokousedustajana 
oli Riitta Tiainen. Yhdistyksemme erosi opintojärjes-
töstä 31.12. Puheenjohtaja Timo Mykrä oli Työn Vuok-
si hallituksessa ja henkilökohtaisena varana Anton 
Rantalainen. Työn Vuoksi ry:n kokousedustajana oli 
Anton Rantalainen.

Työttömien Keskusjärjestö ry 
koulutus
Puheenjohtaja osallistui Keskusjärjestön järjestä-
miin koulutustapahtumiin.

Työttömien keskusjärjestö 
Kaakkois-Suomi yhteistoiminta
Kaakkois-Suomen alueella toimi kahdeksan (8) yhdis-
tystä vuoden alusta. Kouvolan työttömät ry toiminta 
lakkautettiin 31.12. Alueen yhteiset kokoukset ja kou-
lutukset. Yhteistyö Imatra–Lappeenranta, mm. ul-
koilupäivät.

EU-ruoka-apu
Jaettiin yhteensä 12 451,720 kg (kevät ja syksy) eli 1 199 
kassia 803 talouteen. Pakkaus- ja jakopaikkoina ke-
väällä ent. Pulliaisentalo Siitolanrannassa, syksyllä 
Mansikkalan entinen terveyskeskus. Tavaroiden pur-
kuapua sekä kassien pakkausapua saatiin Työn Vuok-
selta. 

Pääsääntöisesti pakkaaminen ja jako toteutettiin 
talkootyönä. Talkoolaisille tarjottiin kiitokseksi ruo-
kailu Lounasruokala Elmassa.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Hiippakunnalliset työttömyystyön neuvottelupäivät 
3.–4.9. Lappeenrannan seurakuntayhtymän kurssi-
keskus Tuosassa. Yhdistyksestämme päivien suun-
nitteluun osallistui puheenjohtaja ja sihteeri. Yh-
distyksestämme päiville osallistui kaksi henkilöä, 
joiden osallistumisen maksoi seurakuntamme. Pu-
heenjohtaja osallistui ensimmäisenä päivänä. Seu-
rakuntamme maksoi myös kevään ja syksyn lehti-il-
moituksen EU-ruokajaosta.

Vapaa-aika/muu toiminta
Syysretki 1.–8.9. syysretki Posiolle.

Jumpat Urheilutalolla tiistaisin, vetäjänä Leena 
Simanainen. Urheilutalon jumppa lakkautettiin ke-
vätkauteen kävijöiden vähyyden takia.

Ystävänpäiväkahvit vietettiin toimitilalla. 10.–
21.12. oli joulutori. 

Yhdistyksemme oli mukana suunnittelemassa 
YK-päivän tapahtumaa.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2019
Yleistä
Toimintavuoden aikana yhdistyksen 
keskeinen tehtävä oli löytää keinoja ja 
ratkaisuja yhdistyksen toiminnan/talou-
den elvyttämiseksi.

Käytössä olevilla resursseilla yhdistys jatkoi toi-
mintaansa työllisyyden edistämiseksi sekä pitkäai-
kaistyöttömyydestä syntyvien haittojen torjumisek-
si.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävissä maakunnallisissa ja seutukunnallisissa 
kumppanuusverkostoissa.

Valtakunnalliset päätökset työttömyyden hoidos-
sa aiheuttivat epävarmuutta yhdistyksen päätöksen-
teossa sekä toiminnan suunnittelussa.

Lappeenrannan työttömien yhdistyksen kanssa 
yhteistyö oli jatkuvaa.

Yhteistyökumppaneita joiden toiminta sivuaa tai 
keskittyy työttömyyden hoitoon ja sen tuomien on-
gelmien lievittämiseen etsittiin koko ajan.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Työn Vuoksi ry, Intoa Työstä ry Imatran Työ- 
ja elinkeinotoimisto, Imatran seurakunta, Imatran 
Ammatillinen Paikallisjärjestö ja paikalliset ammat-
tiosastot sekä Työväen Sivistysliitto, Työttömien Kes-
kusjärjestö ry ja Kaakkois-Suomen alueella toimivat 
työttömien yhdistykset sekä EKSOTE:n kuntouttava 
työtoiminta.

Työn Vuoksi ry ja Intoa Työstä ry yhdistyivät 1.8. 
Uusi nimi oli Saimaan Virta ry.

Toimipaikka
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1 D, 
55120 Imatra. Toimitilan aukiolo ma–to 8:30–13:00 ja 
pe suljettu. Toimitilan kesätauko oli 21.6.–28.7. ja jou-
lutauko 20.12.19–6.1.2020.

Työllistetyt
Toimitilalla oli kuntouttavassa työtoiminnassa 
EKSOTE:n kautta vuoden aikana viisi (5) henkilöä. 
Yhdistykselle maksettiin ylläpitokorvaus 10,09 €/
henkilö toteutumapäivien mukaisesti.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja ja kuusi (6) 
toimikunnan jäsentä. Toimikunta kokoontui kaksi (2) 
kertaa. Toimikuntaan kuuluivat: Puheenjohtaja Timo 
Mykrä (2), varapuheenjohtaja Anton Rantalainen (2), 
sihteeri Irma Mattero (2), taloudenhoitaja Aila Kurro-
nen (2) sekä jäsenet Sirpa Wirman (–), Suvi Rautsiala 
(2) ja Riitta Tiainen (2). 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 26.3. Kokouksessa oli läsnä kuusi (6) 
yhdistyksen jäsentä.

Jäsenmaksun maksaneita oli 33 henkilöä.

Työttömien ruokailu
Jäsenillä oli mahdollisuus ruokailla IntoPajat Lou-
naskahvilassa (1.8. alkaen Saimaan Virta), hintaan 
5,00 €.

Työttömien Keskusjärjestö 
Kaakkois-Suomen aluekokoukset
Aluekokouksia pidettiin kaksi: Kouvolassa ja Kotkas-
sa. Kokouksissa myös läsnä Keskusjärjestön edustaja, 
joka toimi kokouksissa sihteerinä. Puheenjohtaja ja 
sihteeri osallistuivat pääsääntöisesti kokouksiin.

Työttömien keskusjärjestö ry
Vuosikokous pidettiin 16.–17.4. Jyväskylässä. Kokouk-
seen osallistui yhdistyksen puheenjohtaja Timo Myk-
rä. Keskusjärjestön hallituksessa Timo Mykrä, alue-
vastaavana, ja Sami Hongisto Lappeenrannasta, va-
ralla.

Terveydeksi-hanke jatkui ja siihen ”vipuvoimaa” 
EU:lta vuoteen 2020 asti.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista sekä kuntouttavan työtoiminnan tuloista, 
toimitilan tuotoista, Imatran kaupungin sekä seura-
kunnan tuesta ja talkootyöstä sekä Toimintatonni-
avustuksesta. Yhdistyksen talouden ja käytännön ra-
haliikenteen hoisi yhdistyksen taloudenhoitaja.

Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Miksa Tilit Oy.
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Toiminnantarkastus
Yhdistyksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi 
valittiin Oiva Lipiäinen ja Irma Sparri sekä varalla 
Heikki Tanninen ja Tero Haltsonen.

Edustajisto
Puheenjohtaja Timo Mykrä oli Työn Vuoksi (myöhem-
min Saimaan Virta) hallituksessa ja henkilökohtaise-
na varana Anton Rantalainen, sekä kokousedustaja-
na Anton Rantalainen.

Työttömien Keskusjärjestö ry 
koulutus
Puheenjohtaja osallistui Keskusjärjestön järjestä-
miin koulutustapahtumiin.

Työttömien Keskusjärjestö 
Kaakkois-Suomi yhteistoiminta
Kaakkois-Suomen alueella toimi seitsemän (7) yhdis-
tystä. Alueen yhteiset kokoukset ja koulutukset. Yh-
teistyö Imatra–Lappeenranta, mm. ulkoilupäivät.

EU-ruoka-apu
Jaettiin yhteensä 11 344,460 kg (kevät ja syksy) eli 1 195 
kassia 1 090 talouteen. Pakkaus- ja jakopaikkana Kos-
kenparrassäätiön tilat Imatrankosken AY-talo. Tava-
roiden purku- ja kuljetusapua saatiin Työn Vuokselta. 

Pääsääntöisesti pakkaaminen ja jako toteutettiin 
talkootyönä. Talkoolaisille tarjottiin kiitokseksi ruo-
kailu Lounasruokala kulmahuoneella. Jakopaikalla 
oli myös tarjolla verenpainemittausta haluaville. Ve-
renpainemittausta käytettiin kiitettävästi.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Hiippakunnalliset työttömyystyön neuvottelupäivät 
pidettiin kahden vuoden välein. Seurakunta maksoi 
kevään lehti-ilmoituksen EU- ruokajaosta.

Vapaa-aika/muu toiminta
Perinteinen ulkoilu- ja virkistyspäivä 20.8. Hiljanpi-
hassa yhdessä Lappeenrannan yhdistyksen kanssa.

Syysretki 14.–21.9. syysretki Äkäslompolossa.
Ystävänpäiväkahvit vietettiin toimitilalla ja 2.–

19.12. oli joulutori.
Yhdistyksemme oli mukana suunnittelemassa 

YK-päivän tapahtumaa.
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Imatran Työnhakijat ry:n 
Toimintakertomus 2020
Yleistä
Toimintavuoden aikana yhdistyksen 
keskeinen tehtävä oli löytää keinoja ja 
ratkaisuja yhdistyksen toiminnan/talou-
den elvyttämiseksi.

Käytössä olevilla resursseilla yhdistys jatkoi toi-
mintaansa työllisyyden edistämiseksi sekä pitkäai-
kaistyöttömyydestä syntyvien haittojen torjumisek-
si.

Toimintasuunnitelmaansa yhdistys toteutti eri 
yhteistyötahojen kanssa olemalla mukana työllisyyt-
tä edistävissä maakunnallisissa ja seutukunnallisissa 
kumppanuusverkostoissa.

Valtakunnalliset päätökset työttömyyden hoidos-
sa aiheuttivat epävarmuutta yhdistyksen päätöksen-
teossa sekä toiminnan suunnittelussa.

Lappeenrannan työttömien yhdistyksen kanssa 
yhteistyö oli jatkuvaa.

Yhteistyökumppaneita, joiden toiminta sivuaa tai 
keskittyy työttömyyden hoitoon ja sen tuomien on-
gelmien lievittämiseen, etsittiin koko ajan.

Koronaepidemian vuoksi toimitila oli suljettuna 
19.3.–16.5.

Yhteistyötahot
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Imatran kau-
punki, Saimaan Virta ry, Imatran Työ- ja elinkeino-
toimisto, Imatran seurakunta, Imatran Ammatilli-
nen Paikallisjärjestö ja paikalliset ammattiosastot 
sekä Työväen Sivistysliitto, Työttömien Keskusjär-
jestö ry ja Kaakkois-Suomen alueella toimivat työttö-
mien yhdistykset sekä EKSOTE:n kuntouttava työtoi-
minta.

Toimipaikka
Imatran Työnhakijat ry, toimitila, Koskikatu 1 D, 
55120 Imatra. Toimitilan aukiolo ma–to 8:30–13:00 ja 
pe suljettu. Toimitilan kesätauko 18.6.–31.7. 

Toimitila oli suljettuna 19.3.–16.5. koronaepidemi-
anjohdosta EKSOTE:n kieltäessä kuntouttavan työtoi-
minnan 30.5. asti. Toimitila pidettiin avoinna 18.5. al-
kaen 2 päivää viikossa 18.6. saakka.

Joulutauko oli 21.12.2020–7.1.2021.

Työllistetyt
Toimitilalla oli kuntouttavassa työtoiminnassa 
EKSOTE:n kautta vuoden aikana kolme (3) henkilöä. 
Yhdistykselle maksettiin työnohjauskorvaus 10,09 €/
henkilö toteutumapäivien mukaisesti.

Hallinto/kokoukset
Toimikuntaan kuului puheenjohtaja ja kuusi (6) toi-
mikunnan jäsentä. Toimikunta kokoontui neljä (4) 
kertaa. Toimikuntaan kuuluivat: Puheenjohtaja Timo 
Mykrä (3), varapuheenjohtaja Anton Rantalainen (4), 
sihteeri Irma Mattero (4), taloudenhoitaja Aila Kurro-
nen (4) sekä jäsenet: Jukka Riikonen (2), Suvi Rautsia-
la (3) ja Riitta Tiainen (2).

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Työnhakijoi-
den toimitilalla 9.6. Kokouksessa oli läsnä viisi (5) yh-
distyksen jäsentä.

Jäsenmaksun maksaneita oli 33 henkilöä.

Työttömien ruokailu
Jäsenillä oli mahdollisuus ruokailla IntoPajat Lou-
naskahvilassa (1.8.2019 alkaen Saimaan Virta) hin-
taan 5,00 €. 

Ruokailutoiminta lakkautettiin 31.5.

Työttömien Keskusjärjestö 
Kaakkois-Suomen aluekokoukset
Aluekokouksia pidettiin yksi, Lappeenrannassa. Ko-
kouksessa oli läsnä Keskusjärjestön edustaja, joka 
toimi kokouksessa sihteerinä. Puheenjohtaja ja sih-
teeri ja taloudenhoitaja osallistuivat kokoukseen. Ko-
kouksien pitämistä rajoitti koronapandemia rajoituk-
sineen.

Työttömien keskusjärjestö ry
Vuosikokous Helsingissä koronapandemian johdosta 
vasta 23.9. Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhdis-
tyksen puheenjohtaja Timo Mykrä, Aila Kurronen ja 
seuraajana Irma Mattero. Keskusjärjestön hallituk-
seen valittiin Timo Mykrä, aluevastaavaksi, Imat-
ralta ja Ville-Veikko Haukka Haminan yhdistyksestä 
henkilökohtaiseksi varamieheksi.

Keskusjärjestön puheenjohtajaksi valittiin Irma 
Hirsjärvi. Terveydeksi 2.0 -hanke sai jatkoa STEA-ra-
hoituksella tulevaksi kolmeksi vuodeksi.
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Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat pääsääntöisesti jäsen-
maksuista sekä kuntouttavan työtoiminnan tuloista, 
toimitilan tuotoista, Imatran kaupungin sekä seura-
kunnan tuesta ja talkootyöstä, Toimintatonni-avus-
tuksesta ja STM:n tuesta EU-ruokajakokuluihin. Yh-
distyksen talouden ja käytännön rahaliikenteen hoisi 
yhdistyksen taloudenhoitaja.

Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Miksa Tilit Oy.

Toiminnan tarkastus
Yhdistyksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi va-
littiin Oiva Lipiäinen ja Irma Sparri ja varalle Heikki 
Tanninen ja Tero Haltsonen.

Edustajisto
Puheenjohtaja Timo Mykrä oli Työttömien Keskusjär-
jestön hallituksessa.

Työttömien Keskusjärjestö ry 
koulutus
Puheenjohtaja osallistui Keskusjärjestön järjestä-
miin koulutustapahtumiin. 

Työttömien keskusjärjestö 
Kaakkois-Suomi yhteistoiminta
Kaakkois-Suomen alueella toimi kuusi (6) yhdistystä. 
Koulutusta ei ollut vuoden aikana.

EU-ruoka-apu
Jaettiin yhteensä noin 13 000 kg (kevät ja syksy) eli 
noin 1 300 kassia. Pakkaus- ja jakopaikkana Kosken-
parrassäätiön tilat Imatrankosken AY-talo. Pääsään-
töisesti pakkaaminen ja jako toteutettiin talkootyö-
nä.

Kevään jakopäivänä talkoolaisilla oli ruokailu 
Kulmahuoneella. Talkoolaisille tarjottiin ruoaksi he-
mekeitto syksyn jakopäivänä.

Jakopaikalla oli myös tarjolla verenpaine- ja ve-
rensokerimittausta haluaville Terveydeksi 2.0 -hank-
keen toimesta.

Myös toimikunnanjäsenille ja halukkaille oli kou-
lutustilaisuus. Kouluttajana Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitokselta, aiheena päihteet, lääkkeet, peliriip-
puvuus.

Yhteistyö seurakunnan kanssa
Hiippakunnalliset työttömyystyön neuvottelupäivät 
yksipäiväisinä, Päivärannassa 27.8. Yhdistyksestä 
päiville osallistui viisi (5) henkilöä, joiden osallistu-
misen maksoi seurakunta.

Vapaa-aika/muu toiminta
Syysretki 5.–12.9. syysretki Posiolla. Ystävänpäivä-
kahvit vietettiin toimitilalla. Järjestöjen joulumyyjäi-
set 21.11. Imatrankoskella. Joulukuun alustajoulutori 
17.12. asti toimitilalla

Yhdistyksemme oli mukana suunnittelemassa 
YK-päivän tapahtumaa tapahtumaa.

Vuosi oli ns. koronavuosi, joka vaikutti kaikkeen 
toimintaan.
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Työttömien Keskusjärjestö ry 
Rahakamarinportti 3 A, 3. krs, 00240 Helsinki  
Puh.  040 547 7090 
toimisto@tyottomat.fi  | tyottomat.fi  
#tyottomat  @tyottomat

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja 
Puh. 050 577 2580 
jukka.haapakoski@tyottomat.fi

Juha Keränen, järjestösihteeri 
Puh. 040 547 7090 
juha.keranen@tyottomat.fi

Leena Valkonen, viestinnän asiantuntija 
Puh. 044 717 7277 
leena.valkonen@tyottomat.fi



Oikeus työhön ihmisarvoa 
kunnioittaen!

tyottomat.fi 
#tyottomat


