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Toimintakertomus 
1994

Perustava kokous oli 9.12.1993 ravintola Tavastissa. Läsnä oli 31 henkilöä. Pu-
heenjohtajaksi valitiin Tauno Holm ja sihteeriksi Kauko Rönkkönen. Pöytä-
kirjantarkastajiksi Anneli Haapaluoto ja Aini Haikarainen. Ääntenlaskijoiksi 
valittiin Esko Mustonen ja Aila Karjalainen. 

Hallituksen kokoonpano on seuraava: Puheenjohtaja Tauno Holm. Seppo Parviai-
nen. Helka Pesonen. Kauko Rönkkönen. Varapuheenjohtaja Anja Väisänen. Sihteeri 
Mirja Hämäläinen.

Tilintarkastajina toimivat Esko Vuokko ja Anneli Haapaluoto.
Toimistotiloiksi saimme Arava 2:n kerhohuoneen osoitteesta Sopentie 6. Kunta 

lahjoitti käyttöömme kirjoituspöydän ja kirjoituskoneen. Kirjanpidosta vastaa yritys-
huolto tili- ja isännöintitoimisto Paula Vuorinen ky.

Toimiston avajaisia vietettiin 7.2. kahvituksen ja jäsenhankinnan merkeissä. Vuo-
den 1994 jäsenkortit olivat keltaisia ja jäsenmaksu oli 10 mk.

Toimiston aukioloaika oli tuolloin maanantaista perjantaihin klo 10–14.
Vietimme kaunista talvipäivää Taipaleen Työväentalolla 22.3. Ohjelmassa olivat 

leikkimielinen pilkkikisa, reiänkairauskisa ja tikanheitto. Palkinnot saimmme juva-
laisilta yrityksiltä.

Osallistuimme Huttulan vanhan pappilan saneeraustalkoisiin talvella ja kevääl-
lä pihan kunnostustalkoisiin. Osallistuimme myöskin seurakuntatalon lumenpudo-
tustalkoisiin.

Teimme jäsenkyselyn toiminnoista, jotka kiinnostaisivat jäsenistöä. Suurimman 
suosion saivat kävely, marjastus ja matkustelu. Ruokailun järjestäminen ei kiinnos-
tanut.

Toimisto oli suljettuna heinäkuun ajan ja sen jälkeen auki maanantaisin ja tors-
taisin klo 10–14.

Liityimme jäseneksi Työttömien Valtakunnallliseen Yhteistoimintajärjestöön.
Mikkelin läänin työttömien yhdistysten yhteispalaverit olivat seuraavasti: 4.3. 

Mikkelissä, 31.8. Kangasniemellä ja 16.11. Juvalla.
Osallistuimme mielenilmaisupäivään Mikkelissä 28.9.
Hallitus kokoontui 10 kertaa vuoden aikana.
Jäsenetuudet: Uimahalliin lasten lipulla. Kuntosali. Kaarihallivuoro. Bingis.
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Toimintakertomus 
1995

Yhdistyksen toiminta on jatkunut edellisen vuoden tapaan. Hallituksen ko-
koonpano oli seuraava: Puheenjohtaja Tauno Holm. Varapuheenjohtaja Esko 
Mustonen. Helka Pesonen. Juhani Tukiainen. Anja Väisänen. Sihteeri Mirja 
Hämäläinen. 

Tilintarkastajina olivat Esko Vuokko ja Anneli Haapaluoto.
Vuosikokous oli Tavastissa 28.3. klo 14.00. Osanotto oli aika laimeaa. Hallitukseen 

tulivat Esko Mustonen ja Juhani Tukiainen Kauko Rönkkösen ja Seppo Parviaisen ti-
lalle. Tukiainen ei osallistunut yhdistyksen toimintaan paikkakunnalta poismuuton 
vuoksi. 

Hallitus kokoontui 4 kertaa vuoden aikana.
Jäsenkortit muuttuivat väriltään vihreiksi. Jäsenmaksu pysyi kuitenkin entisenä 

10 mk:na.
Toimisto oli auki kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja torstaisin klo 10–14. 1.5.–

19.6. vain maanantaisin ja suljettuna toimisto oli 20.6.–20.8. ja 18.12.–7.1.
Talviulkoilupäivää vietimme 21.3. Taipaleen työväentalolla rinkipilkkionginnan 

ja muun kivan merkeissä. Palkinnot saimme lahjoituksina Juvalaisilta yrityksiltä. Sää 
oli hyvin suosiollinen tapahtumallemme.

SYP tarjosi meille saunaillan 26.4.
Tutustuimme Mikkelin Työttömien toimintaan 23.8. heidän uusissa toimitilois-

saan. Ruokailimme myös siellä.
Teimme pyöräretken kauniissa syyssäässä 17.9. Kauko Aallon mökille. Retki oli 

järjestetty yhdessä Juvan Iskun kanssa.
Pikkujoulut järjestettiin Huttulassa seurakunnan avustuksella. Osanotto oli vil-

kasta. Lauloimme joululauluja, gospelkuoro esiintyi ja söimme jouluisia ruokia.
Mikkelin läänin työttömien yhteispalavereista osallistuimme vain Mäntyharjulla 

30.5. pidettyyn tilaisuuteen.
RAY:n avustuksella hankimme toimistolle television ja videot.
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Toimintakertomus  
1996

Yhdistyksen toiminta on vireytynyt kuluneen 
vuoden aikana uuden toimiston saatrusen 
myötä. Hallituksen kokoonpano oli seuraava: 
Puheenjohtaja Esko Mustonen. Varapuheen-

johtaja Lyyli Sopenperä. Pirkko Seilonen. Matti Veh-
viläinen (Kristina Suhonen). Anja Väisänen. Sihteeri 
Mirja Hämäläinen. 

Tilintarkastajina olivat Esko Vuokko ja Anneli 
Haapaluoto.

Vuosikokous pidettiin Ravintola Tavastissa 6.3. 
klo 18.00. Paikalla oli kymmenen henkilöä.

Esko Mustonen siirtyi hallituksen puheenjohta-
jaksi ja uusia jäseniä olivat Lyyli Sopenperä, Pirkko 
Seilonen ja Matti Vehviläinen. Viimeksi mainittu ei 
osallistunut kuitenkaan yhdistyksen toimintaan, jol-
loin hänen tilallaan toimi Kristina Suhonen. 

Hallitus kokoontui 9 kertaa vuoden aikana.
Jäsenkorttien väri säilyi vihreänä ja samoin hin-

ta 10 markkana.
Toimisto oli avoinna alkuvuodesta vain torstaisin 

klo 10–14 sijaitessaan Sopentiellä. Toimisto oli suljet-
tuna 1.–31.7. Uuden, kunnanvirastotalossa sijaitse-
van, toimiston saimme käyttöömme syyskuun alus-
ta ja avajaisia vietimme 9.10. Toimisto oli avoinna ar-
kisin klo 12–16. Yhdistyksemme toiminnanohjaajana 
aloitti 16.9. Paula Hiltunen.

Järjestimme perinteisen talviulkoilupäivän 23.3. 
Taipaleen työväentalolla. Ohjelmassa oli rinkipilkki-
ongintaa, tikanheittoa ja tandemhiihtoa. Sää oli erit-
täin suotuisa. Palkinnot saimme lahjoituksina pai-
kallisista liikkeistä.

Osallistuimme Mikkelin seudun työttömien jär-
jestämään kevätjuhlaan Ristiinan Heimarissa.

Järjestimme yhdessä Osuuspankin kanssa sau-
naillan Ukkolassa 23.7. Meillä oli vieraita myös Mik-
kelin yhdistyksestä. Sää oli suosiollinen ja tunnelma 
leppoisa.

Teimme jo perinteiseksi muodostuneen pyöräret-
ken 29.9. Kauko Aallon mökille.

Sovimme kunnan kanssa, että voimme vuokra-
ta Ararattia siivousta vastaan. Kävimme laittamassa 
paikat talvikuntoon.

Osallistuimme Helsingissä järjestettyyn työttö-
mien mielenosoitukseen neljän hengen voimin.

Järjestimme yhdessä työvoimatoimiston kanssa 
teemapäivän Osuuspankin rantasaunalla 7.11. Päivän 
teemana oli henkinen jaksaminen ja luennoitsijana 
toimi Tuula Laitinen Varkaudesta.

Jari Mönkkösen vetämä itsepuolustuskurssi ko-
koontui kaarihallilla 8 kertaa marrasjoulukuussa. 
Kurssin anti oli opettava ja mielenkiintoinen.

Osallistuimme Mikkelin seudun työttömien jär-
jestämään pikkujouluun Heimarissa.

Järjestimme yhteistyössä seurakunnan kanssa 
kolme kertaa jouluaskartelua vanhassa kanttorilas-
sa. Teimme joulukortteja, joulukoristeita ja joululii-
noja painamalla. Ohjaajana toimi Anne Teittinen.

Yhdistyksen pikkujoulut järjestimme Taipaleen 
työväentalolla 4.12. Seurakunta lahjoitti perinteiset 
jouluruuat tilaisuuteen. Osallistujia oli noin 30.

Osallistuimme valtuustosalissa järjestettyyn lu-
entoon työttömyysturvan muutoksista. Luennoitsija-
na toimi lakimies Pirjo Partanen.

Olimme mukana kuudessa Mikkelin läänin työt-
tömien yhdistysten aluepalaverissa. 19.3. Mikkelissä, 
6.5. Kangasniemellä, 30.8. Savonlinnassa, 1.10. Sulka-
valla, 31.10. Mikkelissä ja 11.12. Juvalla.

RAY:n avustuksella hankimme faksin toimis-
toomme. Omatoimisuusavustuksella hankimme 
Acer Aspire merkkisen tietokoneen. Juvan seurakun-
nan diakoniatyön kolehtirahastosta saamillamme 
varoilla ostimme kangaspuut Tirrolaan.
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Toimintakertomus 1997

Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51 900 Juva

Yhdistyksen neljäs toimintavuosi on ollut edellisiä 
vuosia vireämpää, koska olemme saaneet käyttööm-
me uudet toimitilat. Toimiston lisäksi nyt on käytössä 
myös toimitilaa.

Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Puheen-
johtaja Kristina Suhonen. Varapuheenjohtaja Pirkko 
Seilonen. Paula Hiltunen. Helka Pesonen. Anja Väi-
sänen. Sihteeri Mirja Hämäläinen. 

Tilintarkastajat Esko Vuokko ja Anneli Haapaluo-
to.

Vuosikokous pidettiin Ravintola Tavastissa 19.3. 
klo 18.00 Paikalla oli 11 henkilöä. Kristina Suhonen 
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja uusina jä-
seninä tulivat Paula Hiltunen ja Helka Pesonen eroa 
pyytäneiden Esko Mustosen ja Lyyli Sopenperän tilal-
le. Hallitukseen varajäseniksi valittiin Pirjo Ylönen ja 
Tuomo Halonen.

Hallitus kokoontui 11 kertaa vuoden aikana.
Jäsenkorttien väri oli keltainen ja jäsenmaksu 

nousi 15 mk:aan.
Käytössämme oli Tirrolan kiinteistöstä yksi huo-

ne kangaspuita varten.
Toimistomme oli avoinna kunnanvirastotalossa 

15.6. asti klo 12–16 ja kesätauon ja muuton jälkeen ns. 
Tiirikaisen talossa, osoitteessa Juvantie 24. 17.11. läh-
tien työnsuunnittelijan toimi on ollut kokopäiväinen 
ja toimistokin näin ollen auki klo 8–16.

Vuoden aikana olemme hankkineet yhdistyksel-
le tarvikkeita kangaspuita varten, saumurin, ompe-
lukoneen, sorvin ja erilaisia tarvikkeita käsityöhön 
ja askarteluun.

Järjestimme yhteistyössä työvoimatoimiston 
kanssa työkunnon ylläpitoa ja fyysistä kuntoa käsit-
televät teemapäivät Sampolassa 18.–20.3. TyöMikke-
lin kiertävä ATK-kurssi pidettiin kunnanvirastotalos-
sa 3.–14.3.

Emme järjestäneet pilkkikisoja itse vaan osallis-
tuimme Sulkavalla olleisiin Mikkelin työvoimapiirin 
alueen kisoihin.

Osallistuimme ja järjestimme useita siivoustal-
koita, kuten Huttulan vanhassa pappilassa, Araratil-
la, Tirrolassa ja Tiirikassa. 

Järjestimme ensimmäistä kertaa itse kesäisen 
retken Savonlinnaan. Vierailimme Savonlinnan työt-
tömien toimitiloissa, Lustossa ja Kasinosaaren kesä-
teatterissa.

Kristina Suhonen osallistui Sulkavalla Uunonho-
vissa 30.5. pidettyyn JULKKIS -projektin kokoukseen.

Saunailtoja pidimme Osuuspankin rantasaunalla 
20.8. ja Araratilla 12.6.

Osallistuimme Mikkelin työttömien järjestä-
mään kevätjuhlaan Heimarissa 29.5.

Olimme mukana järjestämässä yhteistyöpalave-
ria 12.5. Puhujina olivat kumppanuudesta Irma Val-
tonen, TVY: stä Riitta-Liisa Mönkkönen ja Mikkelin 
työttömien yhdistyksen toiminnasta Riitta Hirn.

Tiirikassa kokoontui koko syksyn ajan käsityöpii-
ri. Miehille suunnattu kirveskerho ei saanut suosiota 
ja näin ollen se raukesi. Kaarihallilla aloitimme säh-
lyn pelauksen, mutta sekään ei saanut suosiota.

Yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa järjes-
timme kuntopiirin, joka kokoontui torstaisin 9.10. al-
kaen vuoden loppuun. Piiri oli suosittu, mutta jatkol-
le emme saaneet rahoitusta.

Tiirikassa sijaitsevien toimitilojemme avajaiset 
olivat 8.–9. 10.

Osallistuimme seurakuntatalolla järjestettyyn 
lounastapaamiseen 12.11. Siellä kerrottiin käynnissä 
olleesta JULKKIS-projektista ja perustettiin asakas-
raati.

3.12. pidimme joulumyyjäiset ja aloitimme kirp-
putorin pitämisen.

Anne Teittinen ohjasi meille jouluaskartelua kol-
me kertaa. Pidimme pikkujoulut 18.12. tiloissamme.

Osallistuimme Mikkelin työvoimapiirin työttö-
mien yhdistystysten aluepalavereihin neljä kertaa 
vuoden aikana. Mirja Hämäläinen osallistui valta-
kunnallisille neljänsille ihmisoikeuspäiville Järven-
päässä.

RAY:n avustuksella hankimme saumurin. Oma-
toimisuusavustuksella hankimme ompelukoneen ja 
sorvin sekä kustansimme monenlaisia markkinointi 
ja materiaali kuluja.

Juvan kunta on tukenut toimintaamme 2000 
mk:lla ja seurakunta 3000 mk:lla.
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Toimintakertomus 1998

Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 Juva

Yhdistyksen viides toimintavuosi on ollut edellisen 
vuoden tapaan vireää. Yhdistyksemme jäsenmäärä 
kasvoi 123:een jäseneen eli kasvua oli edellisestä vuo-
desta lähes kolmannes.

Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Puheen-
johtaja Mirja Hämäläinen. Varapuheenjohtaja Pirkko 
Seilonen. Sihteeri Paula Syrjäläinen. Markku Laak-
konen. Aimo Raitala. Paula Hiltunen. Varajäsenet 
Helka Pesonen ja Tuomo Halonen.

Tilintarkastajat: Esko Vuokko ja Kristiina Suho-
nen.

Kokoukset ja koulutus
Vuosikokous oli Tiirikassa 18.3. klo 18:00. Paikalla oli 
13 henkilöä. Mirja Hämäläinen valittiin hallituksen 
puheenjohtajaksi ja uusina jäseninä aloittivat Mark-
ku Laakkonen, Aimo Raitala ja Paula Syrjäläinen. En-
tisinä jatkoivat Paula Hiltunen ja Pirkko Seilonen.

Hallitus kokoontui 13 kertaa.
Osallistuimme Mikkelin alueen aluekokouksiin 

viisi kertaa 24.–25.1. Leppävirralla, 25.2. Mikkelissä, 
4.6. Ristiinassa, 12.–13.8. Sulkavalla sekä 15.10. Ran-
tasalmella. 

Mirja Hämäläinen ja Aimo Raitala edustivat Ju-
van Työllistettäviä TVY:n vuosikokouksessa Seinäjo-
ella 26.–27.3.

Mirja Hämäläinen osallistui TVY:n koulutusse-
minaariin 19.–20.8. Aiheina olivat mm. yhdistelmä-
tuki, työttömien yhdistysten taloushallinto ja RAY:n 
avustusten jakoperusteet.

Aluekokouksiin sisältyi TVY:n rahoittamaa kou-
lutusta tammikuun ja elokuun kokouksissa.

Toimisto
Jäsenkorttien väri oli violetti ja jäsenmaksu pysyi 15 
mk.

Toimisto oli avoinna kello 8.00–16.00 1.1.–
24.5.sekä 25.5.–30.11. klo 10.00–14.00. Joulukuussa 
toimisto oli avoinna 8.00–16.00.

Mirja Hämäläinen toimi kunnan palkkamana 
työnsuunnittelijana 15.11.asti. Marraskuun loppuun 
päivystimme talkootyönä. Joulukuun ajan yhdistyk-
sellä olivat työharjoittelijoina Marjo Kovanen ja Päi-
vi Leikas.

Hankinnat
Vuoden aikana olemme hankkineet leveät kangas-
puut, porakoneen, pyörösahan ja mustesuihkutulos-
timen sekä erilaisia tarvikkeita käsityöhön ja askar-
teluun.

Hankimme Osuuskunnan kanssa muoviset puu-
tarhakalusteet terassille.

Talkoot
Osallistuimme ja järjestimme useita siivoustalkoita 
Huttulan vanhassa pappilassa, Araratilla, Tiirikassa 
ja Vanhalla hautausmaalla. Kunnostimme keväällä 
talkoilla Tiirikan terassin, johon kunta kustansi tar-
vikkeet.

Kurssit ja tapahtumat
Järjestimme yhteistyössä työvoimatoimiston kans-
sa kuntoryhmän työttömien fyysisen kunnon yllä-
pitämiseksi 3.3.–28.4. Osallistuimme Mikkelin alu-
een Terttu ja Toivo -projektiin elokuun alusta alkaen 
omalla ryhmällämme. Vetäjänä toimii Mika Leino-
nen ja ryhmä kokoontuu toukokuulle asti.

Pilkkikisat ja muuta oheisohjelmaa järjestettiin 
Sala järvellä ja Taipaleen työväentalolla 25.3.

Teimme hiihtoretken Jukajärven laavulle 20.2. 
Muuta liikunnallista ohjelmaa on ollut kävelyretki 
Gotlundin kierrosta mukaillen sekä sulkapallovuoro 
kaarihallilla, joka ei kuitenkaan saanut suosiota.

Osallistuimme 27.1. Puumalan seurakuntakodilla 
lounastapaamiseen, jonka järjestäjinä toimivat julk-
kis-työryhmä, KELA, työvoimatoimisto, diakoniatyö 
ja kunnan perusturvatoimi. Osallistujia oli 11 henkeä.

Työttömien asiakasraati kokoontui 11.3. ja 23.9. 
sekä kyselytunti aiheeseen liittyvistä asioista oli 
11.11.

Käsityö- ja askartelupiiri kokoontui säännölli-
sesti alkuvuodesta tiistaisin ja syyskaudella keski-
viikkoisin. Lokakuun alusta alkaen kokoontui myös 
Hardanger-kirjontapiiri keskiviikkoisin. Anneli Var-
jus oli vetämässä huovutuskurssia 11.2. Suunnittele-
mamme toinen huovutuskurssi ja miesten ruuanlait-
tokurssi raukesivat.

2.4. pidetyt kevätmyyjäiset jäivät tuotoltaan aika 
niukoiksi, mutta joulumyyjäiset 11.–12.12. tuottivat 
paremmin.

Seurakunnan uusi pappi Maarit Nuopponen kävi 
luennoimassa henkisestä hyvinvoinnista ja positiivi-
sesta ajattelusta.
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Ravinto
EU:n ruoka-apua jaettiin keväällä maalis–huhtikuus-
saja syksyllä syyskuussa, josta lahjoitimme loput 
Päihdeongelmaisten tukki ry:n ruokalatoiminnalle.

Sovimme Päihdeongelmaisten tuki ry:n kanssa, 
että työttömät voivat käydä syömässä Huttulan pap-
pilassa 10 mk hintaan, kunhan ilmoittavat tulostaan 
etukäteen.

Retket
Järjestimme talviretken Mikkeliin 10.2., johon osal-
listui myös Rantasalmen yhdistyksen jäseniä. Tutus-
tuimme mm Ekotoriin ja kävimme teatterissa katso-
massa Reviisoria.

Kesällä 24.6. teimme retken Kotkaan. Tutustuim-
me mm. Langinkoskeenja Kaunissaareen.

Osallistuimme myös Rantasalmen Työttömien 
järjestämille retkille Nokian Edeniinja Valamon luos-
tariin sekä Mikkelin yhdistyksen järjestämälle ret-
kelle Tuttu Juttu -shown nauhotuksiin.

Muuta
Kirpputoria järjestelimme vuoden aikana pariinkin 
otteeseen uudelleen. Loppuvuodesta saimme huo-
mattavan määrän kirpputoritavaraa lahjoituksena 
Tavarapörssin lopettaessa.

Pidimme pikkujoulut Huttulan pappilassa 17.12.
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 Juva

Yhdistyksen kuudes toimintavuosi on ollut erittäin 
vireä. Yhdistyksemme jäsenmäärä oli 74 jäsentä, jos-
sa oli hiukan pudotusta edelliseen vuoteen verrattu-
na.

Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Puheen-
johtaja Markku Laakkonen. Varapuheenjohtaja Lyy-
li Sopenperä. Sihteeri Raili Sistonen. Varsinaiset jä-
senet Satu Montonen, Tuomo Halonen ja Veikko Kä-
märäinen. Varajäsenet Paula Syrjäläinen ja Toivo Au-
vinen.

Tilintarkastajat Esko Vuokko ja Kristiina Suho-
nen.

Kokoukset ja koulutus
Vuosikokous oli Tiirikassa 25.3.klo 18.00. Työttömiä 
oli paikalla 13 henkilöä. Hallituksen puheenjohtajak-
si valittiin Markku Laakkonen. Sihteeriksi valittiin 
Raili Sistonen. Muut hallituksen jäsenet ovat edellä 
luetellut. Vuosikokouksessa oli vieraana kunnanjoh-
taja Heikki Laukkanen.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.
Osallistuimme Mikkelin alueen aluekokouksiin 

kolme kertaa. 28.01. Pieksämäellä, 23.02. Mikkelissä 
sekä aluepalaveri myös Mikkelissä 17.05. Osallistuim-
me myös koulutuspäiville Anttolanhovissa 11.08.sekä 
ryhmäopiskelu- ja ohjauskurssille Joroisissa 16.–17.10.

Maaliskuussa osallistuimme TVY:n vuosikokouk-
seen Iisalmessa.

Toimisto
Jäsenkorttien väri oli kuluneena vuonna vaaleanpu-
nainen ja jäsenmaksu oli 15 mk.

Toimisto oli avoinna maanantaista-perjantaihin 
klo 9–13.

Toiminnanohjaajana työskenteli tammi–maalis-
kuun Marjo Kovanen. Huhtikuun alusta lukien toi-
minnanohjaajiksi valittiin Tuula Ahtiainen ja Raili 
Sistonen. Kaikki toiminnanohjaajat olivat yhdistel-
mätuella, Marjo oman yhdistyksen kautta sekä Tuula 
ja Raili TVY:n kautta.

Hankinnat
Vuoden aikana hankimme toimistolle uuden ATK-
toimistopöydänja korikalusteet. Käsityö- ja askarte-
lupuolelle hankimme työpöydän ja tuolit. Myöskin 
hankimme käytetyn midistereolaitteen.

Talkoot
Osallistuimme usesiin siivoustalkoisiin, kunnan ke-
sänviettopaikalla Araratissa, Hotelli Juvan ympäris-
tö- ja pihansiivous syksyllä sekä Tiirikan syyssiivous. 
Teimme myös useita muuttotalkoita.

Aktiivijäsenet osallistuivat kiitettävästi myös 
kirpputorin myyntityöhön. Osallistuimme Juvantien 
avajaisiin 28.05.sekä Lampaanpolskaan 16.–17.07.

Kurssit ja tapahtumat
Järjestimme ATK-kurssin ammattioppilaitoksella 
alkaen 2.3., joka oli peruskurssi 36 h sekä syksyllä 
25.10. 30 h kestoisen kurssin.

Juvan seurakunnan kanssa yhteistyössä järjes-
timme lounastapaamisen 18.5. Seurakunta järjesti 
ulkoilupäivän Papinsaloon 4.3., Työttömien kirkko-
pyhän I 8.4., leirin Kaislajärvellä 6.–7.7. ja naisten il-
lan Olkihatussa. Marjaretki Papinsaloon toteutettiin 
30.8.

Keskusteluiltoja jäsenille järjestettiin Tiirikassa 
2.2. ja 19.8. Työttömille kyselytunteja, joissa oli mu-
kana KELA:n, työvoimatoimiston ja sosiaalitoimiston 
edustajat, järjestettiin Tiirikassa 3.3. sekä Araratis-
sa 15.9.

Rantasalmella osallistuimme 9.3. Matti J. Kuro-
sen luennolle, jossa oli aiheena ”Jaksaminen vapaa-
ehtoistyössä”.

Liikuntapiiri kokoontui Sampolassa kevättalvella 
tiistaisin ja syystalvella maanantaisin.

UKK-kävelytesti oli 4.5.
Käsityöpiiri kokoontui Tiirikassa keskiviikkoi-

sin. Huovutuskurssit pidettiin 17.3. ja 29.4. niinikään 
Tiirikassa. Silkkinauhakirjontaa ja helmivirkkausta 
harjoittelimme Tiirikassa useamman kerran.

Jäsentenväliset pilkkikisat pidettiin Taipaleessa 
7.4. Osallistuimme myös alueellisiin pilkkikisoihin 
Rantasalmella. Kävelyretki laavulle tehtiin 22.03.

Keskinäinen vakuutusyhtiö Turvan aluepäällik-
kö luennoi ja kertoi ajankohtaista vakuutuksista Tii-
rikassa 5.5.

Myyjäisiä pidettiin 29.11. Terveysaseman kahvi-
ossa, 10.12. Tiirikassaja 11.12. Kaarihallilla.

Toimintakertomus 1999
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Retket ja matkat
Kylpylämatka Siilinjärvelle Fontanellaan tehtiin 19.4. 
Viipurissa kävimme 25.5., jonne menimme Saimaan 
Kanavan kautta ja paluumatka tehtiin Vesa Virran 
bussilla.

Ravinto
EU-ruoka-apu jaettiin työttömille toukokuun aikana.

Muuta
Henäkuun alussa saimme huomattavan kuolinpe-
säirtaimiston lahjoituksena, jonka johdosta vuokra-
sinune Juvantie 5:stä tilat kirpputoritoimintaa var-
ten. Avasimme kirppiksen 8.7. Lahjoituksia olemme 
saaneet kirpputorille kiitettävästi.

Lapin vaellusretkeen kokosimme varoja talkoo-
töillä ja myyjäisillä. Retken ajankohta on ensi vuoden 
syyskuussa.

Pikkujoulua vietimme 26.11.Hotelli Juvan ranta-
saunalla. Jouluaterian nautimme Hotelli Juvassa ja il-
taa vietimme rantasaunalla saunoen ja pientä purta-
vaa napostellen.
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 Juva

Yhdistyksen seitsemäs toimintavuosi on ollut edellis-
vuosien tapaan vireä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 94 
jäsentä, jossa mukavasti lisäystä edelliseen vuoteen 
verrattuna.

Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Puheen-
johtaja Markku Laakkonen. Varapuheenjohtaja Lyy-
li Sopenperä. Sihteeri Satu Montonen. Varsinaiset jä-
senet Veikko Kämäräinen, Meri Venäläinen ja Aini 
Haikarainen. Varajäsenet Toivo Auvinen ja Maija Hä-
mäläinen.

Tilintarkastajat Esko Vuokko ja Kristiina Suho-
nen.

Kokoukset ja koulutus
Vuosikokous pidettiin Tiirikassa 27.03. klo 18. Hal-
lituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Laakko-
nen ja sihteeriksi Satu Montonen. Muut hallituksen 
jäsenet ovat edellä luetellut. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.
Osallistuimme Mikkelin alueen aluekokouksiin 

kaksi kertaa, 31.5. Savonlinnassa ja 19.12. Mikkelissä. 
Aluepalavereihin osallistuimme 17.1. Mikkelissä sekä 
25.9. myös Mikkelissä.

Maaliskuussa osallisuimme Porissa TVY:n vuosi-
kokoukseen.

Toimisto
Jäsenkortin väri oli kuluneena vuonna valkoinen ja 
jäsenmaksu 20 mk. 

Toimisto oli avoinna maanantaista perjantaihin, 
paitsi kesäkuukausina suljettu.

Toiminnanohjaajana työskenteli kevätkauden 
Tuula Ahtiainenja loppuvuodesta Ake Pylkkänen. 
Inka Taskinen on ollut yhdistelmätuella palkattuna 
kirppismyyjänä.

Hankinnat
Vuoden aikana hankimme kirppikselle uuden jää-
kaapin ja kahvinkeittimen.

Toimistolle myös uusi kahvinkeitin, käytäväma-
tot sekä kopiokone.

Talkoot
Osallistuimme useisiin siivoustalkoisiin. Keväällä 
vanhan hautausmaan lakaisutalkoot, kunnan kesän-
viettopaikan Araratin siivoustalkoot, KTV:n huvilan 
siivous sekä Tiirikan piha.

Kurssit ja tapahtumat
Järjestimme ATK-kurssin ammattioppilaitoksella 
28.2.–3.3. Kurssin pituus oli 30 h.

Juvan seurakunnan kanssa järjestimme yhteis-
työssä ruokapäivän seurakuntatalolla 20.3.

Piikkilän kartanossa osallistuimme yhteisvas-
tuu-päivään 26.03. Kaislajärven leiri pidettiin 4.7.–6.7. 
Elokuvailta naisille srk:n takkahuoneessa oli 20.01.

Patikka- ja laavuretket, joita oli vuoden mittaan 
useita, saavuttivat suursuosion.

Keskustelupalavereita pidimme 19.1. Tiirikassa 
sekä 13.9. Araratissa, joissa oli mukana KELA:n, työ-
voimatoimiston sekä sosiaalitoimiston edustajat.

Käsityöpiiri oli ahkerana kuluneena vuonna. Hel-
miä teimme virkaten sekä punoen, paperinarusta 
teimme kevätkransseja sekä syksylläjoulumuoreja. 
Uutuutena teimme villashaaleja. Mattoloimet olivat 
90 cm ja 125 cm leveitä. Pellavasta kudoimme kaita-
liinoja.

Jäsentenväliset pilkkikisat järjestettiin Taipa-
leessa 10.4. Rantasalmen pilkkikisoihin osallistuim-
me 17.3.

Kahvion pito Kaarihallin myyjäisissä oli tänä 
vuonna arvan suosimana saatu yhdistyksellemme ja 
osallistuimme menestyksekkäästi myös myyjäisiin 
9.12.

Retket ja matkat
Kylpylämatkan teimme kylpylähotelli Peurunkaan 
14.2. Samalla poikkesimme Velj. Keskisen kyläkau-
passa, Lasilandiassa sekä Moilasen leipomon myy-
mälässä.

Viipurissa kävimme 24.5.jo perinteeksi muodos-
tuneella tavalla. Meno laivalla Saimaan kanavaa ja 
paluu periltä Virta Linesin bussilla.

Pieksämäen työttömien toimintaan kävimme tu-
tustumassa 17.11.

Ravinto
EU-ruoka-apu jaettiin kesäkuussa ja uudelleen mar-
raskuussa.

Toimintakertomus 2000
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Muuta
Lapinmatkan toteutimme syyskuun ensimmäisellä 
viikolla, johon varat oli koottu talkoo- ja käsitöinä.

Pikkujoulua vietimme Narilassa kodalla 12.12.
Syksyn 2001 lapinmatkaan olemme keränneet va-

roja niinikään runsailla siivous- ja muuttotalkoilla.
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
puh. 015-451 943

e-mail: juvantyollistettavat@luukku.com

Yhdistyksen kahdeksas toimintavuosi on ollut vireää. Jäsenmäärä oli 80 jäsentä.
Hallituksen kokoonpano oii seuraava: Puheenjohtaja wlarld U Laakkonen. Vara-

puheenjohtaja Veikko Kämäräinen. Sihteeri Satu Montonen. Varsinaiset jäsenet Ulla 
Kärkkäinen, Aini Haikarainen ja Pirkko Seilonen. Varajäsenet Tuula Kärkkäinen ja 
Maija Hämäläinen.

Tilintarkastajat Esko Vuokko ja Kristiina Suhonen.

Kokoukset ja koulutus
Vuosikokous pidettiin Tiirikassa 28.03.klo 18.00. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. 
Osallistuimme Mikkelin alueen aluekokouksiin viisi kertaa, 16.1. Mäntyharju, 

15.5. Rantasalmi, 17.9. Mikkeli, 5.11. Mikkelija 14.12. Mikkeli.
TVY:n vuosikokoukseen Kajaanissa osallistuimme 29.–30.3.
Olimme myös palkanlaskentakoulutuksessa 20.2. Anttolassaja, 27.3. Savonlinnas-

sa.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli kuluneena vuonna 20 mk.

Toimisto on ollut avoinna koko vuoden maanantaista perjantaihin klo 8–13. T oi-
minnanohjaajana on työskennellyt Tuula Ahtiainen työllistämistuella.Kirpputorilla 
ovat työskennelleet alkuvuodesta Inka Taskinen, kesällä Eija Pasanen ja Alli Perälä. 
Syksyllä ovat aloittaneet Jaana Purhonen ja Päivi Leikas. Kirpputorityöntekijät ovat 
olleet yhdistelmätuella palkattuja.

Kirjanpitäjänä ja palkanlaskijana toimii Juvan Tili Oy / Kia Huoponen.

Hankinnat
Vuoden aikana hankimme toimistoon uuden tietokoneen, keittiöön kaappipakasti-
men sekä askartelupuolelle työkalusarjan ja ruuvitalttasarjan. Uusi pölynimuri on 
myös hankittu käsityö- ja kudontapuolelle.

Toimintakertomus 
2001
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
puh. 015-451 943

e-mail: juvantyollistettavat@luukku.com

Yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi on takana. Toi-
minta on ollut pääpiirteittäin samanlaista edellisvuo-
siin verraten. Jäsenmäärä on pysytellyt myös hyvin 
samoissa lukemissa, 73 jäsentä.

Kierrätyskirppiksen toiminta on ollut aika ajoin 
hyvinkin vilkasta. Tämä on ensiarvoisen tärkeää yh-
distyksen rahoitusta ajatellen.

Hallituksen kokoonpano on seuraava: Puheen-
johtaja Markku Laakkonen. Varapuheenjohtaja Veik-
ko Kämäräinen. Sihteeri Satu Salonen. Varsinaiset 
jäsenet Ulla Kärkkäinen, Pirkko Seilonen ja Tuula 
Kärkkäinen. Varajäsenet Maija Hämäläinen ja Päivi 
Leikas.

Tilintarkastajat Esko Vuokko ja Mauri Sopenperä.

Kokoukset ja koulutus
Vuosikokous pidettiin Tiirikassa 13.3.klo 18.00. Hal-
litus on kokoontunut vuoden aikana 6 kertaa. Alue-
kokouksiin osallistuimme 3 kertaa, 1.2. Mikkeli, 18.4. 
Mikkeli ja 29.5. Pieksämäki. TVY:n vuosikokous Mik-
kelissä 21.–22.3. Yhdistyksestämme oli 2 osallistujaa.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli kuluneena vuonna 3,36 
€. Toimistoon ollut avoinna ma–pe 8–13.

Toiminnanohjaajana on työskennellyt Tuula Ah-
tiainen työllistämistuella. Kirpputorilla on työsken-
nellyt kaksi yhdistelmätukityöntekijää.

Kirjanpito ja palkanlaskenta on hoidettu Juvan 
Tili Oy / Kia Huoponen.

Hankinnat
Vuoden aikana on hankittu toimintapuolen työpöytä.

Talkoot
Talkoilla olemme puhdistellet pihoja mukaan lukien 
Tiirikan ympäristö.

Kurssit ja tapahtumat
Keskustelupalavereita pidimme 16.1. ja 18.09. Viras-
totalolla. Mukana palavereissa olivat KELA:n, työvoi-
matoimiston sekä sos.toimiston edustajat, sekä syys-
kuussa velkaneuvoja Maija Toivonen Mikkelistä. Alu-
een pilkkikisat pidimme Osuuspankin majalla Sala-
järvellä 6.3., osanotto oli erittäin runsasta, n. 60 hen-
kilöä.

Käsityöpiirissä on valmistettu moninaisia tekstii-
lituotteita, kuten poppanaa, mattoa ym. Käsityökurs-
si on ostettu kunnalta, opettajana on toiminut Anne 
Teittinen.

ATK-kurssi niinikään on ostettu kunnalta ja opet-
tajana toimi Esa Teittinen.

Käsityö- ja ATK-kurssit jatkuvat edelleen.

Retket ja matkat
Virkistysmatka Rauhalahteen 15.4. Samalla tutus-
tuimme Varkauden AKK:een ja Varkauden työttömi-
en toimintaan. Erämessuilla Riihimäellä kävimme 
8.6. Patikka- ja laavuretkiä järjestimme useita. Yhdis-
tyksen saunailta pidettiin kesällä Tuottajien Tuvalla.

Ravinto
EU- ruoka-apua jaettiin maaliskuussa.

Muuta
Viikon matka Kuusamoon järjestettiin syyskuussa, 
matkaa avusti srk. Pikkujoulu 13.12.

Osuuspankilla takkahuoneessa ja srk:n järjestä-
mä työttömienjouluruokailu 11.12.

Toimintakertomus 2002
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
p. 015 - 451 943

juvantyollistettavat@luukku.com

Yhdistyksen kymmenes toimintavuosi on ollut vireä. 
Jäsenmäärä oli 63 jäsentä.

Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Puheen-
johtaja Markku Laakkonen. Varapuheenjohtaja Kau-
ko Aalto. Sihteeri Lyyli Sopenperä. Varsinaiset jä-
senet Pirkko Seilonen, Ulla Kärkkäinen ja Hillevi 
Hällfors. Varajäsenet Marjatta Muttilainen ja Leena 
Juuti.

Kokoukset ja koulutus
Vuosikokous pidettiin Tiirikassa 28.3. klo 18.00. Hal-
litus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Osallis-
tuimme Mikkelin alueen aluekokouksiin kaksi ker-
taa. 13.5. Pieksämäellä aluekokous ja 10-vuotisjuhla. 
18.11. Mäntyharjulla aluekokous ja 10-vuotisjuhla.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli kuluneena vuotena 4 eu-
roa.

Toimisto oli avoinna vuoden alusta maaliskuun 
26:teen klo 8–13. Toiminnanohjaajina työskentelivät 
Tuula Ahtiainen 1.1.–28.2. työllistämistuella ja Tuu-
la Swnmanen 17.3.–26.3. yhdistelmätuella. Toimis-
to oli suljettuna 27.3.–31.8. 1.9.–31.12. toimisto on ol-
lut avoinna klo 9–13.30, toiminnanohjaajana Hillevi 
Hällfors yhdistelmätuella. Kirpputorilla työskenteli-
vät vuoden aikana Marjatta Muttilainen, Tuula Swn-
manen ja Hillevi Hällfors. Syksyllä aloittivat Ulla Na-
tunen ja Marjukka Ounasvuori. Kirpputorityöntekijät 
olivat yhdistelmätuella palkattuja.

Kirjanpitäjänä ja palkanlaskijana toimi Juvan Tili 
/ Kia Huoponen.

Kurssit ja tapahtumat
Keskustelupalavereita pidimme 21.5. Tiirikassa ja 
24.9. kunnan virastotalolla. Mukana olivat KELA:n, 
työvoimatoimistoa ja sosiaalitoimiston edustajat. 
26.3. järjestettiin laavuretki, sekä 26.5. pyöräretki. 
Saunailta 5.6. Tuottajien Tuvalla.

Käsityöpiirissä kudottiin mattoja, poppanoita 
ja pyyheliinakangasta. Ohjatussa askartelupiirissä 
valmmistettiin runsaasti erilaisia tarvikkeita ja jou-
lun alla joulukoristeita. Käsityö- ja askartelukurssit 
ostettiin ostopalveluina Juvan kansalaisopistosta, oh-
jaajana toimi Anne Teittinen niin keväällä kuin syk-
syllä Tiirikan tiloissa.

Juvan kansalaisopistosta ostettiin myös ATK-kou-
lutusta. Kevätkausi 2003 oli jatkoa vuoden 2002 kou-
lutukseen. 18.9. alkoi uusi alkeiskurssi koulukeskuk-
sen tiloissa päättyen 11.12. Molempien kurssien oh-
jaajana toimi Esa Teittinen.

Retket ja matkat
Messumatkalla kävimme 15.11. Tampereella käden-
taidon messuilla. Matka tehtiin yhdessä kansalais-
opiston kanssa ja yhdistyksen osanottajia oli 8 henki-
löä. 22.–23.11. teimme kylpylämatkan yöpymisineen 
Imatran Kylpylään. Tutustuimme myös Stora-Enson 
Imatran tehtaiden kartonki- ja paperituotantopuo-
leen ja ruokailimme Lappeenrannan työttömien ruo-
kalassa. Matka suoritettiin Virta-Linesin bussilla ja 
Juvan työvoimatoimisto osallistui kuluihin. Osallis-
tujia 13 henkilöä.

Ravinto
EU-ruoka-apua jaettiin keväällä.

Muuta
Yhdistyksen 10-vuotisjuhla Tiirikassa 9.12. osallistu-
jia lähialueiden yhdistyksistä sekä jäsenistöä. Juhlaa 
vietettiin avoimin ovin kahvitarjoilun kera.

Yhdistyksen pikkujoulu pidettiin 17.12. ravintola 
Siljankkassajoulupöydästä nauttien.

Kirppiksen edustalla pidettiin kevät- ja syysmyy-
jäiset. Myynnissä grillimakkaroita, munkkeja, simaa 
ja kahvia. Kirppiksellä poistomyynnissä kausituottei-
ta. Myyjäiset vietiin läpi talkoohengessä.

Toimintakertomus 2003
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
p. 015 - 451 943

juvantyollistettavat@luukku.com

Yhdistyksen yhdestoista toimintavuosi täyttyi entis-
ajan talkootoimintaa herätellen. Jäsenmäärä pysyi 
lähes ennallaan 57 henkilöä.

Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Puheen-
johtaja Hillevi Hällfors. Varapuheenjohtaja Kauko 
Jaakkola. Sihteeri Tarja Nortima. Varsinaiset jäsenet 
Simo Natunen ja Jaana Purhonen. Varajäsenet Kaija 
Aamu ja Ulla Natunen.

Kokoukset ja aluekoulutus
Vuosikokous pidettiin Tiirikassa 8.3. klo 18.00. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. 
Osallistuimme aluekokouksiin Mikkelissä neljä 

kertaa, 17.5. Kangasniemen toimintakeskuksen ava-
jaiset ja aluekokous, 27.5. alueen kesäpäivä Heimaris-
sa, 3.–4.8. alueen kesäpäivät ja aluekokous sekä kou-
lutusta Mäntyharjulla. Etelä-Savon työttömien yhdis-
tysten yhteiset pikkujoulut Rantasalmella 12.11. ilta-
päivällä luento sosiaalisesta yrityksestä, kokouksiin 
osallistui nykyisiä ja entisiä hallituksen jäseniä.

4.5. TVY:n järjestämä koulutus eläkevakuutus 
Eterassa, toiminnanohjaaja osallistui.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli kuluneena vuotena 4 €.

Toimisto oli avoinna 1.1.–3.4. klo 9.00–13.30, sekä 
10.3.–31.12. klo 8.00–14.00. Toiminnanohjaajana toi-
mi Hillevi Hällfors yhdistelmätuella. Kirpputoril-
la työskenteli Marjukka Ounasvuori, Ulla Natunen 
ja Leena Puranen, kaikki yhdistelmätuella.26.–27.6. 
Marjo Savolainen oli työelämän valmennuksessa 
kirpputorilla. Kirpputorimyyjien vuosilomat teki toi-
minnanohjaaja.

Kirjanpitäjänä ja palkanlaskijana toimi Juvan 
Tili/ Jaana Kärkkäinen.

Kurssit ja tapahtumat
Hygienia koulutus ja testaus 30.8.–10.9. ATK-perus-
kurssi 23.9.–2.12., molemmat Mast:n Juvan yksikössä.

Keväällä ja syksyllä yhteispalaverit Kela:n, työvoi-
matoimiston, sosiaalitoimen ja työttömien kanssa.

Kevätkaudella yhdistys tuki rahallisesti jäseni-
ään 10-sarjan lipun hankinnassa Sampolaan.

Saunaillat 2.7. ja 20.8. Nääringin metsästysmajal-
la ja Tuottajien Tuvalla.

Kirpparin edustalla Juvantie 9 järjestettiin kah-
det myyjäiset ja jäsenet antoivat työpanostaan kesän 
ja syksyn aikana yhdistyksen toiminnan rahoittami-
seksi.

Retket ja matkat
Yhdistys osallistui jäsenten kustannuksiin Hotelli-
matkaan Pärnuun 29.7.–1.8. ja Erämessuille Riihimä-
elle 5.6. Yhdessä Mikkelin yhdistyksen kanssa tehtiin 
retki Savonlinnaan 7.7., sekä Rantasalmen yhdistyk-
sen kanssa Tallinnan risteily 31.10.–1.11.

Ravinto
EU-ruoka-apua jaettiin keväällä ja syksyllä.

Muuta
Juvan Työllistettävät ry:n Kirpputoritoiminta lakkau-
tettiin helmikuussa osoitteessa Juvantie 5. Kirpputori 
avattiin uudelleen 3.5. osoitteessa Juvantie 9 Osuus-
pankilta vuokratussa liikehuoneistossa.

Toimintakertomus 2004
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
p. 015 - 451 943

juvantyo@dnaintemet.net

Yhdistyksen kahdestoista toimintavuosi täyttyi. Jä-
senmäärä laski melko runsaasti ollen 33 henkilöä.

Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Puheen-
johtaja Hillevi Hällfors. Varapuheenjohtaja Kauko 
Jaakkola. Sihteeri Tarja Nortima. Jäsenet Jaana Pur-
honen ja Reijo Myllyvaara.

Kokoukset ja aluekoulutus
Vuosikokous pidettiin Tiirikassa 30.3. klo 13.00. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. 
Osallistuimme aluekokouksiin Mikkelissä kolme 

kertaa. Kokoonnuimme kahdesti Rantasalmen Työt-
tömien, luona yhdessä Joroisten Työttömien edusta-
jan kanssa. Kokouksiin osallistui hallituksen nykyi-
siä ja entisiä jäseniä.

15.8.–16.8. Työttömyystyön neuvottelupäivät Män-
tyharjun Lankaniemessä, puheenjohtaja osallistui 
yhdessä Juvan srk:n diakonin Rauni Tarvaisen ja Ke-
hittyvän projektipäällikön Irja Tikan kanssa. Vuosi-
kokous Kouvolassa.

29.8.–3.9. puheenjohtaja osallistui työnohjaus vii-
kolle hotelli Kajaanissa.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli kuluneena vuotena 5 €.

Toimisto oli avoinna 1.1.–9.3. klo 8.00–14.00. 1.5.–
31.7. ma–ke klo 9–12. Syksyllä vaihtelevasti kaksi ker-
taa viikossa klo 9–12. Muina aikoina suljettu. Toimis-
totyöt hoiti puheenjohtaja, koska toiminnanohjaajaa 
ei ollut. Yhdistelmätuki kelpoista ei ollut tarjolla, ei-
vätkä yhdistyksen varat riittäneet omatoimiseen pal-
kanmaksuun.

Kirpputorilla, Juvantie 9, työskentelivät Karoliina 
Tiainen, Tea Juurikas, Tuula Laamanen, kaikki yhdis-
telmätuella. Elena Tarkiainen ja Minna Kiuru olivat 
työelämän valmennuksessa Kirpputorilla.

Kirpputorimyyjien vuosilomat teki puheenjohta-
ja.

Kurssit ja tapahtumat
Kurssi tai koulutustoimintaa ei ollut siksi, että Juvan 
työvoimatoimisto järjesti juuri sen tyyppistä koulu-
tusta jota olisimme voineet hankkia ostopalveluina, 
näin ollen osallistujia olisi voinut olla vaikea saada.

Toimistolla työssä oppimisjaksolla ollut Marjo 
Savolainen teki yhdistyksestä esitteen, jota jaettiin 
Kirpparilla sekä arpajaisten ja myyjäisten yhteydes-
sä, joita järjestettiin kahdet Juvantie 9. Esite oli myös 
jaossa työvoimatoimistossa ja Kehittyvän tiloissa.

Yhdistyksen puheenjohtaja kuului edustajana 
niin työmarkkinaryhmään kuin kehittyvän ohjaus-
ryhmään ja osallistui kokouksiin.

Seurakunnan ja Kehittyvä projektin kanssa oli 
kaksi yhteistä kokousta ja tuloksena tapahtuma vuo-
den 2005 puolelle. 8.12. klo 13.00 pidettiin seurakun-
tatalolla työttömienjoulupuuro, johon osallistui myös 
työvoimatoimisto. Yhteistyö tulee jatkumaan vuon-
na 2006.

Retket ja matkat
Yhdistys osallistui Etelä-Savon työttömien yhdistys-
ten talvipäivän viettoon Anttolan hovissa 23.2. ja yh-
distysten välisiin pilkkikisoihin Rantasalmella 11.3. 
Teimme kanavaristeilyn Saimaalla 1.7. Järjestimme 
tiloissamme Tiirikassa ruoallisen illanvieton 15.7.

Ravinto
EU-ruoka-apua jaettiin keväällä.

Muuta
Jäsenemme tekivät käsitöitä Tiirikassa niin itselleen 
kuin yhdistykselle myyntiin sekä antoivat työpanos-
taan yhdistyksen toiminnan rahoittamiseksi.

Toimintakertomus 2005
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
p. 015-451 943

juvantyo@dnaintemet.net

Vuosi oli yhdistyksen kolmastoista toimintavuosi. Jä-
senmäärä oli toimintavuonna 30 henkilöä.

Hallitus: Puheenjohtaja Hillevi Hällfors 3.12. asti. 
Varapuheenjohtaja Jaana Purhonen. Sihteeri Minna 
Kiuru. Jäsenet Tarja Nortima, Marja Kaasinen ja Kau-
ko Jaakkola.

Kokoukset ja aluekoulutus
Vuosikokous 29.3. klo 15 Tiirikassa. Osallistujia 11 
henkilöä.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.
Yhdistyksemme puheenjohtaja osallistui alueko-

kouksiin Mikkelissä ja Kehittyvän kokouksiin luvalla 
molempiin kolme kertaa.

Eteran koulutukseen Helsingissä puheenjohtaja 
osallistui kaksi kertaa.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli kuluneena vuotena 5 €.

Toimistotyöt hoiti puheenjohtaja, koska toimin-
nanohjaajaa ei ole ollut.

4.9. alkaen palkattiin toiminnanohjaajaksi Lee-
na Marttinen palkkatuella ja toimisto oli sen jälkeen 
avoinna maanantai–keskiviikko klo 9–15.

Kirpputorilla, Juvantie 9, työskentelivät Hillevi 
Hällfors, Marja Kaasinen, Maire Hyötyläinen, Tuula 
Laamanen, Jaana Purhonen ja Paula Varjus, kaikki 
palkkatuella.

Kirpputorinmyyjien vuosilomat teki puheenjoh-
taja.

Kurssit ja tapahtumat
Työvoimapoliittinen pajukoulutus järjestettiin Tiiri-
kassa 12.6.–22.6.

18.10. Tiirikassa järjestettiin ”avoimet ovet” tilai-
suus uuden toiminnanohjaajan esittelyn ja jäsenkyse-
lyn merkeissä. Tapahtumassa tarjottiin jäsenille her-
nekeittoa.

Yhdistyksen pikkujoulu järjestettiin Tiirikassa 
2.12.klo 17 ja siihenkin osallistui 18 jäsentä. Yhdistys 
tarjosi jäsenille jouluaterian.

Yhdistys osallistui myös seurakunnan 14.12. jär-
jestämään työttömien jouluaterian järjestelyyn tal-
kooapuna keittiössä. Aterialle osallistui 20 yhdistyk-
semme jäsentä.

16.12. järjestimme arpajaiset ja kahvitarjoilun 
Kirpputorilla.

Yhdistyksen puheenjohtaja toimi edustajana niin 
työmarkkinaryhmään kuin Kehittyvän ohjausryh-
mään ja osallistui kokouksiin.

Toiminnanjohtaja osallistui Kehittyviin kokouk-
siin kaksi kertaa. Molemmilla kerroilla kokouksen 
aiheena olivat työttömien jouluaterian järjestelyt ja 
ilmoittelu.

Yhteistyö tulee jatkumaan seurakunnan kanssa 
myös tulevana vuonna.

Kehittyvän toiminta loppui vuoden lopussa.

Retket ja matkat
Retkiä tai matkoja ei toteutunut kuluvan vuoden 

aikana, johtuen toiminnanohjaajan puutteesta.

Ravinto
EU-ruokapaketteja jaettiin huhtikuussa.

Muuta
Jäsenemme ovat tehneet käsitöitä Tiirikassa niin it-
selleen kuin yhdistykselle myyntiin sekä antaneet 
työpanostaan yhdistyksen toiminnan rahoittamisek-
si.

Toimintakertomus 2006
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
p. 015-451 943

juvantyo@surffi.fi

Vuosi oli yhdistyksen neljästoista toimintavuosi. Jä-
senmäärä oli toimintavuonna 27 henkilöä.

Hallitus: Puheenjohtaja Jaana Purhonen 8.8. asti. 
Varapuheenjohtaja Arvo Koivunen. Jäsenet Hilkka 
Hämäläinen, Eeva Hätönen ja Paula Varjus.

Kokoukset ja aluekoulutus
Vuosikokous 28.3. klo 16 Tiirikassa. Osallistujia 10 
henkilöä.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.
Yhdistyksemme toiminnanohjaaja ja puheenjoh-

taja osallistuivat aluekokouksiin Mikkelissä, Ranta-
salmella, Mäntyharjussa ja Kangasniemellä. Seura-
kunnan ja TE-keskuksen yhteistyökokouksiin toi-
minnanohjaaja osallistui 3 kertaa.

Lisäksi toiminnanohjaaja osallistui TVY:n jär-
jestämään koulutukseen Diakissa Helsingissä sekä 
TVY:n vuosikokoukseen Jyväskylässä.

Varapuheenjohtaja osallistui Mikkelin hiippa-
kunnan työttömyystyön neuvottelupäiville Imatral-
la.

Varapuheenjohtaja osallistui 5.6. Helsingissä jär-
jestettyyn mielenosoitukseen ”Taistelu köyhyyttä 
vastaan” eduskuntatalolla.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli kuluneena vuotena 5 €. 
Toimisto oli avoinna tammi–toukokuun maanantais-
ta keskiviikkoon.

Toiminnanohjaajana Leena Marttinen.
Toimistotyöt hoiti toiminnanohjaaja 17.8. alka-

neeseen sairauslomaansa asti. Vuoden loppuun toi-
mistotehtävät hoiti varapuheenjohtaja Arvo Koivu-
nen.

Kirpputorilla, Juvantie 9, työskentelivät Paula 
Varjus, Maire Hyötyläinen, Eila Varkki, kaikki palk-
katuella. Marras–joulukuussa kirpputorille palkat-
tiin Marjatta Miettinen ja Tuija Paunonen palkkatuel-
la. Yhdistyksen palkkaamana pieniä jaksoja teki Jaa-
na Purhonen.

Kirpputorinmyyjien vuosilomat teki toiminnan-
ohjaaja ja hänen sairauslomansa jälkeen pieni ahkera 
joukko talkoolaisia.

Kurssit ja tapahtumat
Ystävänpäivänä järjestimme Kirpparilla arpajaiset, 
joiden ohessa tarjosimme asiakkaillemme piparikah-
vit ja myimme grillimakkaroita.

14.12. järjestimme arpajaiset ja kahvitarjoilun 
Kirpputorilla.

Osallistuimme talkoolaisina seurakunnan jär-
jestämään työttömien jouluaterian valmistukseen ja 
tarjoiluun. Yhteistyö tulee jatkumaan seurakunnan 
kanssa myös tulevana vuonna.

Yhdistyksemme omaa pikkujouluateriaa emme 
järjestäneet, vaan se siirrettiin tammikuulle 2008.

Keväällä ennen vuosilomia järjestimme Tiirikas-
sa pajutyökurssin, jossa jäsenemme Eeva Hätönen 
opetti meitä pajukorien valmistukseen. Pajukoreja 
oli valmistamassa yhteensä 6 henkilöä. Jatkamme pa-
jutöiden valmistusta ensi vuonna.

Kerhossa valmistimme myös mattoja, poppanoita 
ja neuloimme sukkia kirpputorille myyntiin.

Retket ja matkat
Yhdistyksen kesäretki järjestettiin Lappeenrantaan 
3.7. Retken kohteena oli tutustua Lappeenrannan 
Seudun työttömienyhdistykseen, SPR:n Konttikirp-
pikseen ja päivän lopuksi kävimme Lappeenrannan 
Kesäteatterissa katsomassa Heikki Turusen Simpaut-
tajan. Retkelle osallistui 10 yhdistyksen jäsentä ja 10 
perheenjäsentä/ystävää.

Muuta
Jäsenemme ovat tehneet käsitöitä Tiirikassa niin it-
selleen kuin yhdistykselle myyntiin sekä antaneet 
työpanostaan yhdistyksen toiminnan rahoittamisek-
si. Aktiivisia toimijoita on ollut n. 6 henkilöä/toimin-
takerta.

Jäsenkirjeitä lähetettiin 2.

Toimintakertomus 2007
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
puh. 050-55 88 501

juvantyo@surffi.fi

Vuosi oli yhdistyksen viidestoista toimintavuosi. Jä-
senmäärä oli toimintavuonna 3 5 henkilöä.

Hallitus: Puheenjohtaja Arvo Koivunen. Jäsenet 
Hilkka Hämäläinen, Mirja Hämäläinen, Kirsti Pasa-
nen ja Tuija Paunonen.

Kokoukset ja aluekoulutus
Vuosikokous 31.3. klo 16 Tiirikassa. Osallistujia 11 
henkilöä.

Hallitus kokoontui vuoden loppuun mennessä 6 
kertaa.

Yhdistyksemme toiminnanohjaaja osallistui tam-
mi ja maaliskuussa aluekokouksiin Mikkelissä ja 
Kangasniemellä, syyskuussa aluekokoukseen Kan-
gasniemellä osallistui puheenjohtaja ja toiminnan-
ohjaaja. Puheenjohtaja ja toiminnanohjaaja osallis-
tuivat myös syyskuussa Työnantajailtaan Joroisis-
sa. Toukokuussa Juvan seudun työmarkkinaryhmän 
kokoukseen osallistui Mirja Hämäläinen ja marras-
kuuun kokoukseen puheenjohtaja Arvo Koivunen.

Marraskuussa olleeseen TVY:n Koulutusristei-
lyyn osallistui Mirja Hämäläinen.

Lokakuussa olleeseen Työturvallisuuskorttikou-
lutukseen Rantasalmella osallistui Auli Ilvonen, Jaa-
na Purhonenja Tuija Paunonen.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli kuluneena vuotena 5 
€. Toimisto oli avoinna tammikuun puolesta välistä 
huhtikuun loppuun maanantaista perjantaihin, toi-
minnanohjaajana Leena Marttinen.

Toukokuun alusta toiminnanohjaajan tehtävät 
hoiti Tuija Paunonen ja toimisto avoinna maanantais-
ta perjantaihin.

Kirpputorilla, Juvantie 9, työskentelivät Tuija 
Paunonen tammikuusta huhtikuun loppuun, Marjat-
ta Miettinen koko vuoden, Jukka Oinonen kesäaikaan 
4 kuukautta ja Arja Kaajakari 13.10. lähtien. Kaikki 
ovat olleet palkkatuella. Työharjoittelussa oli kolmi-
sen kuukautta huhtikuun lopusta heinäkuun loppuun 
Maija Eronen.

Kirpputorimyyjien vuosilomat on tehnyt toimin-
nanohjaaja Tuija Paunonen. Ahkera joukko talkoolai-
sia on myös osallistunut kirpputorin toimintaan tar-
vittaessa, kuten mm. kesälauantaisin kirpputorin ol-
lessa avoinna sekä syksyllä Jukan jäädessä pois ja en-
nen kuin Arja saatiin tilalle.

Kurssit ja tapahtumat
Tammikuun lopulla tarjosimme jäsenillemme keitto-
lounaan, paikalla oli 13 henkilöä.

Huhtikuussa järjestimme kirpputorilla myyjäiset 
ja myimme myös grillimakkaroita.

Arpajaiset järjestimme kirpputorilla marraskuun 
alkupuolella, tarjosimme asiakkaille pullakahvit ja 
myimme ulkona paistettuja grillimakkaroita.

Joulukuun yhdeksäntenä päivänä yhdistyksem-
me täyttäessä 15 vuotta. Tarjosimme Tiirikassa jäse-
nillemme juhlan kunniaksi jouluaterian täytekakku-
kahveineen. Paikalla juhlassa oli 22 jäsentä.

Kerhossa valmistimme kirpputorille myyntiin 
mattoja ja poppanoita sekä ompelimme mm. essuja ja 
lasten kankaisia pehmoleluja kuten pupujusseja yms. 
Pajutöitä valmistettiin myös myyntiin.

Retket ja matkat
Yhdistyksemme teki laivaristeilymatkan Tallinnaan 
huhtikuun puolessa välissä. osallistujia oli 9 henki-
löä.

Lokakuussa osallistui Rantasalmen työttömien 
järjestämälle Tallinnan risteilylle 2 henkilöä.

Joulukuussa teimme Ostosmatkan Tuuriin, jäse-
nistä matkaan osallistui 11 henkilöä.

Muuta
Jäsenemme ovat tehneet käsitöitä Tiirikassa niin it-
selleen kuin yhdistykselle myyntiin sekä antaneet 
työpanostaan yhdistyksen toiminnan rahoittamisek-
si. Aktiivisia toimijoita on ollut n. 6 henkilöä/toimin-
takerta.

Jäsenkirjeitä lähetettiin 2.
Toimitiloissamme on tapahtunut sellainen muu-

tos, että vuokrasimme marraskuun alusta kirpputo-
rilemme varastointitilaksi alakerrassa olleen tyhjän 
tilan.

Olemme jakaneet vuoden 2008 aikana keväällä ja 
syksyllä EU-ruokaavustuspaketteja ja jako jatkuu vie-
lä tammikuussa 2009.

Toimintakertomus 2008



Juvan Työllistettävien historiikki 21

Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
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Vuosi oli yhdistyksen kuudestoista toimintavuosi. Jä-
senmäärä oli toimintavuonna 30 henkilöä.

Hallitus: Puheenjohtaja Mirja Hämäläinen. Vara-
puheenjohtaja Arvo Koivunen. Jäsenet Auli Ilvonen, 
Raili Sistonen ja Tuija Paunonen. Varajäsenet Tuula 
Laamanen ja Arto Ruhanen.

Kokoukset ja aluekoulutus
Vuosikokous 31.3. klo 16 Tiirikassa. Osallistujia 12 
henkilöä.

Hallitus kokoontui vuoden loppuun mennessä 7 
kertaa.

Yhdistyksestämme osallistui helmikuussa alue-
kokoukseen Kangasniemellä puheenjohtaja Mir-
ja Hämäläinen ja varapuheenjohtaja Arvo Koivunen 
sekä maaliskuussa aluekokoukseen Mikkelissä osal-
listui samoin varapuheenjohtaja Arvo Koivunen. 
Toukokuussa aluekokoukseen Mikkelissä osallistui-
vat puolestaan hallituksen jäsenet Auli Ilvonen ja Tui-
ja Paunonen. Syyskuussa pidettyyn aluekokoukseen 
Mikkelissä osallistui puheenjohtaja Mirja Hämäläi-
nen.

TVY ry:n vuosikokoukseen 26.–27.3. Lautsiassa 
Hauholla osallistui Mirja Hämäläinen.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli kuluneena vuotena 5 €. 
Toimisto oli avoinna tammikuun alusta lokakuun 
loppuun maanantaista perjantaihin toiminnanohjaa-
jan vuosiloma-aikoja lukuun ottamatta.

Toiminnanohjaajan tehtäviä hoiti Tuija Paunonen 
lokakuun loppuun asti.

Retket ja matkat
Yhdistyksemme teki kesäretken Sulkavan kautta Sa-
vonlinnaan 9.6. Sulkavalla kävimme tutustumassa 
Savonlinnan Työttömienyhdistys Teko ry:n Sulkavan 
toimi pisteeseen ja käsityömyymälään sekä kirppu-
toriin.

Savonlinnassa tutustuimme myös Työttömien yh-
distyksen toimintaan, TV-pajaan ja Tietotupaan. 

Kävimme myös Savonlinnassa Savolan kierrätys-
myymälässä ja omaakin aikaa oli kierrellä katsomas-
sa nähtävyyksiä tai jopa käydä ostoksilla.

Saunaillan yhdistyksemme järjesti jäsenilleen 
12.8. Keski-Juvan Riistamiehien metsästysmajalla. 
Saunomassa oli yhdistyksen jäseniä 7 henkilöä.

Muuta
Puheenjohtaja Mirja Hämäläinen aloitti koulutuksen 
Mikkelissä 5.10. ja näin ollen luovutti puheenjohta-
jan tehtävät ja tilinkäyttöoikeudet varapuheenjohtaja 
Arvo Koivuselle 5.10. alkaen.

Jäsenemme ovat tehneet käsitöitä Tiirikassa niin 
itselleen kuin yhdistykselle myyntiin sekä antaneet 
työpanostaan yhdistyksen toiminnan rahoittamisek-
si. Aktiivisia toimijoita on ollut n. 5 henkilöä/toimin-
takerta.

Jäsenkirj eitä lähetettiin 3.
Rantasalmen Työttömien puheenjohtajan Vesa 

Neiglinckin poismenon johdosta yhdistyksemme lah-
joitti 20 € ja osa jäsenistä keräsi keskuudestaan 40 €, 
jotka yhdessä lahjoitettiin Vesa Neiglinckin lapsille 
19.3.

Toukokuussa puheenjohtaja Mirja Hämäläinen ja 
varapuheenjohtaja Arvo Koivunen kävivät onnittelu-
käynnillä yhdistyksemme puolesta pitkäaikaisen jä-
senemme Hilkka Hämäläisen luona hänen täyttäes-
sään komeat 65 vuotta.

Olemme jakaneet vuoden aikana keväällä ja syk-
syllä EU-ruokaavustuspaketteja ja jako jatkuu vielä 
tammikuussa 2010.

Kirpputorilla, Juvantie 9, ovat työskennelleet Arja 
Kaajakari tammikuun alusta 14.5. saakka, jolloin 
häneltä alkoi pitkä sairasloma. Tammikuun 7. päi-
vä aloitti kirpputorilla myyjänä Merja Rouhiainen ja 
hän työskenteli vuoden loppuun saakka.

Helena Kärkkäinen työskenteli kirpputorimyyjä-
nä ajalla 6.7.–12.10. ja 13.10. aloitti kirpputorimyyjänä 
Auli Ilvonen työsuhteen, jonka kesto on 1 vuosi. Kaik-
ki ovat olleet palkkatuella.

Kirpputorimyyjien kesällä pidettävät vuosilomat 
on tehnyt toiminnanohjaaja Tuija Paunonen. Ahke-
ra joukko talkoolaisia on myös osallistunut kirpputo-
rin toimintaan tarvittaessa, kuten mm. kesälauantai-
sin kirpputorin ollessa avoinna, sekä erityisesti tänä 
vuonna Arja Kaajakarin pitkän sairasloman aikana.

Toimintakertomus 2009
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Kurssit ja tapahtumat
Huhtikuun alussa järjestimme kirpputorilla myy-
jäiset ja tarjosimme ilmaisen kahvi- ja mehutarjoi-
lun asiakkaillemme ja ulkona grillasimme myyntiin 
makkaroita.

Haravointi- ja pihatalkoot järjestimme Tiirikas-
sa toukokuun alkupuolella ja osallistujia oli yhdistyk-
semme puolelta 12 henkilöä.

Aloe Vera tuotteisiin tutustuimme Tiirikassa 
18.11. Paikalla yhdistyksestämme oli 6 henkilöä ja 
muita 2.

Joulutorttukahvit tarjosimme jäsenille 9.12., jäse-
niä paikalla 13 ja muita 2. Työt tehtiin talkoovoimin 
ja joulutortut valmisti ja paistoi meille Sistosen Raili.

Päiväkeskus/järjestötalon avoimien ovien päi-
vään 18.12. osallistui yhdistyksestämme varapuheen-
johtaja Arvo Koivunen ja Hilkka Hämäläinen.

Kerhossa valmistimme kirpputorille myyntiin 
mattoja ja poppanoita sekä täyspellava pyyhekangas-
ta, josta ompelimme mm. pyyheliinoja.

Ompelimme myös essuja ja lasten pehmoleluja 
(käärmeitä). Maalasimme myös kankaille kuvioita, 
joista ompelimme pyyhkeitä ja tyyny liinoja. Sukan-
kutojatkin olivat myös ahkerina kutoessaan kirppu-
torille sukkia. Pajutöitäkin valmistettiin myyntiin.

Kerhotoimintaa oli keväällä, mutta toiminnan-
ohjaajan työsopimuksen päättymisen ja satunnaisen 
Tiirikan aukiolon aikana syksyllä ei toimintaa ollut 
kerhon osalta.
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
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Vuosi oli yhdistyksen seitsemästoista toimintavuosi. 
Jäsenmäärä oli toimintavuonna 25 henkilöä.

Hallitus: Puheenjohtaja Raili Sistonen. Varapu-
heenjohtaja Mirja Hämäläinen. Jäsenet Auli Iivonen, 
Igor Vals ja Tuija Paunonen. Varajäsenet Simo Natu-
nen ja Jaana Purhonen.

Kokoukset ja aluekoulutus
Vuosikokous 30.3. klo 17 Tiirikassa. Osallistujia 13 
henkilöä.

Hallitus kokoontui vuoden loppuun mennessä 5 
kertaa.

Yhdistyksestämme osallistui helmikuussa alue-
kokoukseen Mikkelissä Auli Iivonen ja Tuija Pauno-
nen. Syyskuussa aluekokoukseen Mikkelissä osallis-
tui puheenjohtaja Raili Sistonen. Marraskuussa alue-
kokoukseen Mikkelissä osallistui puolestaan halli-
tuksen varapuheenjohtaja Mirja Hämäläinen.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli kuluneena vuotena 7 €. 
Toimisto oli suljettu tammikuun alusta maaliskuun 
loppuun. Toimisto oli avoinna huhtikuun alusta syys-
kuun loppuun maanantaista perjantaihin klo 9–15 ja 
lokakuun alusta klo 9–13.30 toiminnanohjaajan vuosi 
loma-aikoja ja Kirpparilla tehtyjä vuosiloman tuura-
uksia lukuun ottamatta.

Toiminnanohjaajan tehtäviä hoiti Tuija Paunonen 
huhtikuun alusta vuoden loppuun (ja vielä tammi-
kuun 2011).

Kirpputorilla, Juvantie 9, työskenteli lokakuun 
13. päivä 2009 aloittanut Auli Ilvonen jatkaen tammi-
kuun alusta vuoden loppuun saakka. Hänet oli pal-
kattu lokakuun 12. päivä saakka korkeammalla palk-
katuella ja 13.10.–31.12. välisen ajan pienemmällä 
palkkatuella.

Helmikuun alusta aloitti kirpputorilla myyjä-
nä Jaana Purhonen vuoden loppuun (ja vielä tammi-
kuun 2011). Heinäkuussa hän työskenteli 3 viikkoa 
Tokmannilla. Jaanan työsuhteen kesto oli yhdistyk-
sessämme 1 vuosi. Jaana oli korkeammalla palkka-
tuella.

Kirpputorimyyjien kesällä olleiden vuosilomien 
aikaan toiminnanohjaaja Tuija Paunonen toimi kirp-
putorilla myyjänä. Ahkera joukko talkoolaisia on 
myös osallistunut kirpputorin toimintaan tarvittaes-
sa, kuten mm. kirpputorin ollessa avoinna kesälau-
antaisin.

Kurssit ja tapahtumat
Helmikuun alussa yhdistyksestämme osallistui sil-
loinen varapuheenjohtaja Arvo Koivunen Seurakun-
tatalolla luvalla järjestettyyn Yhteisölliseen lähipal-
velu/avopalveluseminaariin.

Helmikuun loppupuolella yhdistys teki onnittelu-
käynnin silloisen puheenjohtajan Mirja Hämäläisen 
50-vuotispäivillä. Yhdistyksestämme oli onnittelu-
käynnillä varapuheenjohtaja Arvo Koivunen ja halli-
tuksen jäsen Raili Sistonen.

Arvo Koivuselle järjestimme huhtikuun 9. päivä 
kahvitilaisuuden Tiirikassa kiitokseksi varapuheen-
johtajana toimimisesta edellisen hallituksen aikana.

Paikalla yhdistyksestämme oli Arvon ja Katrin 
lisäksi nykyinen puheenjohtajamme Raili Sistonen, 
Eeva Hätönen ja Tuija Paunonen.

Kirpparilla järjestimme 23.4.arpajaiset. Tarjo-
simme asiakkaille ilmaisen kahvi- ja mehutarjoilun. 
Myimme myös ulkona grillimakkaroita.

Arpajaisten aikana Juvan Lehdestä toimittaja kävi 
Kirpparillamme tutustumassa Kirpparin toimintaan 
ja meneillään oleviin arpajaisiin. Samalla hän haas-
tatteli puheenjohtajaamme Raili Sistosta yhdistyk-
semme toiminnasta. Kaikki tämä oli luettavissa Ju-
van Lehdestä, jonka ilmestymispäivä oli 12.5.

Huhtikuusta alkaen aina marraskuulle saakka, 
teimme Juvan kunnan edunvalvojalta saamia toi-
meksiantoja asuntojen tyhjennyksistä. Tyhjensimme 
asunnot ja niistä saadut tavarat saimme lahjoituk-
sena Kirpparille myytäväksi. Myytävää tavaraa tuli 
erittäin paljon.

Yhden tyhjennetyn asunnon Eeva ja Tuija siivosi-
vat ja muille tehtiin vain pintapuolinen siivous kuten 
esim. lakaistiin lattiat. Näitä tyhjennettäviä asuntoja 
oli kaikkiaan 6, joista yksi oli kokonainen omakotita-
lo jossa oli kaksi autotallia.

Näissäkin tehtävissä oli vapaaehtoisten jäseniem-
me työpanos aivan välttämätöntä, koska tehtävää oli 
paljon ja joskus aikataulukin oli tiukka. Suuri kiitos 
kuuluu siis vapaehtoisille.

Yhdistyksemme osallistui Hildurissa 19.11. alka-
neeseen Piparinäyttelyyn. Näyttelyyn leipoivat pipa-
reita Katri Kettunen, Eeva Hätönen, Mirja Hämäläi-
nen ja Simo Natunen.

Toimintakertomus 2010
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Juvan Seurakunnan järjestämään työttömien ja 
vähävaraisten adventtipuuro ja kahvitarjoiluun 3.12. 
yhdistyksemme osallistui työpanoksella. Työpanok-
sensa antoivat Hilkka, Mirja, Ulla ja loppuvaiheessa 
Tuija. Puurolla ja kahvilla oli kaikkiaan 18 henkeä+ 
seurakunnan diakoni, suntio ja pappi.

Perjantaina 10.12. Kirpparilla tarjosimme asiak-
kaillemme ja yhdistyksen jäsenille joulukahvit. Kah-
vituksen hoiti Eeva ja herkulliset luumu- ja omenapit-
kot leipoi Natusen Simo.

Retket ja matkat
Yhdistyksemme osallistui TE-matkojen järjestämälle 
laivaristeilylle Tallinnaan 17.–18.11. Risteilyyn osal-
listui yhdistyksemme kautta 14 henkeä, joista jäseniä 
oli 9 henkilöä.

Muuta
Kesäkuun 5. ja 6. päivän välisenä aikana Tiirikassa 
kävi murtovarkaita. Ulko-ovet olivat ehjiä, mutta si-
sällä toimiston ovi oli murrettu auki ja siten päästy 
toimistoon. Toimistossa oli murrettu toimistokaa-
pin lukko ja siellä ollut punainen kassalipas murrettu 
auki ja viety yhdistyksen rahaa 220 €. Poliisit kävivät 
toteamassa asian.

Lokakuussa saatiin Juvan Kunnalta lupa ison kä-
sityöhuoneen jakamiseen kahteen eri huoneeseen, 
koska EU-ruoka-avustusten varastointi rajoitti yhdis-
tyksemme omaa toimintaa esim. käsitöiden tekoa ja 
kangaspuiden käyttöä.

Juvan kunnan remonttimiehet toteuttivat muu-
tostyön. Yhdistyksellemme muutostyö ei aiheuttanut 
kustannuksia, Juvan kunnalle kiitokset tästä.

Jäsenemme ovat tehneet käsitöitä kotonaan yh-
distykselle myyntiin ja näin ollen antaneet työpanos-
taan yhdistyksen toiminnan rahoittamiseksi.

Tiirikassa on kudottu myös mattoja ja poppanoi-
ta.

Jäsenkirjeitä lähetettiin 2.
Olemme jakaneet vuoden aikana keväällä ja syk-

syllä EU-ruokaavustuspaketteja ja jako jatkuu vielä 
tammikuussa 2011.
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
puh. 050 558 8501

juvantyo@surffi.fi

Vuosi oli yhdistyksen kahdeksastoista toimintavuosi. 
Jäsenmäärä oli 20.

Hallitus: Puheenjohtaja Raili Sistonen. Varapu-
heenjohtaja Mirja Hämäläinen. Jäsen Arvo Koivu-
nen. Sihteeri Tuija Paunonen. Varajäsenet Arto Ruha-
nen ja Marjatta Miettinen.

Kokoukset ja aluekoulutus
Mikkelissä 5.5. ja 29.8. aluekokoukseen osallistui 
Arvo Koivunen.

24.11. Mikkelin aluekokoukseen osallistuivat Rai-
li Sistonenja Tuija Paunonen.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 7 €.

Toimisto oli avoinna tammikuussa paitsi viikolla 
3, jolloin toiminnanohjaaja oli vuosi lomalla. Helmi-
kuun alusta lähtien toimisto oli suljettuna muulloin 
kuin EU-avustuspakettien jakeluiden aikana.

Yhdistyksellä ei ollut toiminnanohjaajaa helmi-
kuun alusta vuoden loppuun välisenä aikana ja juok-
sevat asiat hoidettiin toimistolla vapaaehtoisten voi-
min.

Kirpparilla työskenteli vielä tammikuun ajan Jaa-
na Purhonen. Kirpputori oli avoinna tammikuussa 
klo 10–14.

Uutena myyjänä kirpparilla aloitti 24.1. alkaen 
Marina Purhonen. Työsopimus tehtiin huhtikuun 
loppuun. Helmikuun ajan Kirppari oli avoinna klo 
10–14. Marina oli pienemmällä palkkatuella.

Maaliskuun alusta aloitti korkeammalla palkka-
tuella toisena myyjänä Marjatta Miettinen. Hänen 
työsopimuksensa päättyi helmikuun lopussa. Maa-
lis- ja huhtikuun Kirppari oli avoinna klo 9–17. Touko-
kuussa Kirppari oli avoinna klo 10–14.

Satu Markkanen oli työelämänvalmennuksessa 
Kirpparilla ajalla 15.6.–14.8. Hänelle tehtiin työso-
pimus 15.8.–31.12. väliseksi ajaksi. Hän irtisanoutui 
kuitenkin itse 25.10. ja hänen työsuhteensa päättyi 
28.10.

Tuula Laamanen aloitti työelärnänvalmennuk-
sen 17.10.–31.12. väliseksi ajaksi, mutta Satun irtisa-
noutumisesta johtuen Tuulan työelämänvalmennus 
keskeytettiin ja hänelle tehtiin työsopimus 7.11. alka-
en vuoden loppuun saakka. Tuula oli korkeammalla 
palkkatuella.

Tapahtumia
Kirpparilla myyjäiset perjantaina 6.5. klo 10–14. Asi-
akkaille oli ilmainen kahvi- ja mehutarjoilu sekä ul-
kona myytävänä grillimakkaroita, á 1,50 €.

Tiirikassa järjestettiin jäsenille kahvi- ja keskus-
telutilaisuus tiistaina 4.10. klo 14 alkaen. Paikalla oli 
11 jäsentä. Keskustelimme kirpparilla järjestettävis-
tä arpajaisista ja Mikkeliin suuntautuvasta retkes-
tä. Simo Natusen leipomat pullat ja kinkkupiirakka 
maistuivat. Puheenjohtaja kertoi Juvan TE-toimiston 
järjestämästä info-tilaisuudesta ke 12.10. klo 13.

Juvan kunnanviraston kokoushuoneessa Info ja 
kyselytunti työnhakijoille keskiviikkona 12.10. klo 
13–. Kahvitarjoilun lisäksi kuulimme Ritva Malinen-
Parkkiselta ajankohtaistietoja TE-toimiston palve-
luista, Johanna Sinikorpi kertoi perusturvatoimiston 
palveluista sekä Raili ja Tuija kertoivat Työllistettävät 
ry:n toiminnasta, myös Auli ja Jaana olivat paikalla 
sekä 8 muuta henkilöä.

Jäsenkirjeessä kerroimme Mikkelin retkestä, 
joka toteutui torstaina 17.11. Juvan Pallon pikku bus-
silla meitä kuljetti Paavo Auvinen. Kävimme Ekoto-
rilla, Matin rompetta -osto- ja myyntiliikkeessä, ruo-
kailimme ABC:llä, keskustassa oli aikaa vapaaseen 
shoppailuunja lopuksi kävimme Kenkäveron Jou-
lunajan näyttelyssä sekä Marttojen näyttelyssä. Mu-
kana oli 7 jäsentä ja 4 ei-jäsentä.

Kirpparilla Tuija Paunonen palveli lauantaina 
26.11. klo 10–14 Joulukadun avajaisten merkeissä.

Joulukuun alussa ilmoitimme (8.12.) puhelimit-
se ja kirjatulla kirjeellä Yritystoimi Hietamäki Oy:n 
Jouko Hietamäelle vuokrasopimuksen irtisanomi-
sesta Kirpparin alakerran varastotilan osalta. Vierei-
sen liiketilan Capriz-vaatekauppa oli siirtymässä toi-
siin tiloihin. Teimme Op kiinteistökeskuksen kanssa 
sopimuksen kirpparin muutosta toimintaamme pa-
remmin sopiviin tiloihin, ja sovimme muuton tapah-
tuvan tammikuun 2012 aikana.

Toimintakertomus 2011
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Kirpparilla järjestettiin arpajaiset ja joulukah-
vitus perjantaina 9.12. klo 10–14. Arpavoittoja oli yli 
60, arpoja myytiin runsaasti. Marjatta Miettisen lo-
mapäivän sijaisena toimi Tuija Paunonen, vapaaeh-
toistyössä mukana olivat Raili, Tarja ja Ulla Natunen. 
Simo Natunen leipoi pullaa kahvin kanssa tarjotta-
vaksi.

EU-ruoka-apupakeitien jakelu
EU-ruoka-avustuspakettejajaoimme heti tammikuun 
alussa. Jaettavat paketit olivat loppuja syksyn 2010 
saapuneista EU-avustuspaketeista.

Seuraavan kerran jaoimme keväällä tulleita avus-
tuspaketteja 16.5. alkaen. Jako kesti 3 viikkoa.

Järjestimme myös iltajaon, joka oli ke 18.5.
Loppuja kevään avustuspaketteja jaoimme 22.8. 

alkaen ja jako kesti 3 viikkoa, myös iltajako järjestet-
tiin ke 24.8.

Vuoden viimeinen jako syksyllä saapuneista EU-
avustuspaketeista alkoi 7.11. Jako kesti 3 viikkoa. Il-
tajako oli ti 15.11.

Yhteensä jakoja oli 4 kertaa vuoden aikana.
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
puh. 050 558 8501

juvantyo@s urffi.fi

Vuosi oli yhdistyksen yhdeksästoista toimintavuosi. 
Jäsenmäärä oli 18.

Hallitus: Puheenjohtaja Raili Sistonen. Varapu-
heenjohtaja Mirja Hämäläinen. Sihteeri Tuija Pauno-
nen. Varajäsen Marjatta Miettinen.

Kokoukset ja aluekoulutus
Mikkelissä 23.2. aluekokoukseen osallistui Raili Sis-
tonen, 24.5. ja 16.8. olleisiin aluekokouksiin emme yh-
teensattumien vuoksi päässeet osallistumaan. Työt-
tömyystyön neuvottelupäiville Mikkelissä 18.–19.9. 
osallistui Raili Sistonen.

Oma hallituksemme kokoontui 2 kertaa, 7.6. ja 
16.8., muutoin hoidimme tarvittavat asiat puhelin-
neuvotteluin hallituksen jäsenten kesken.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 7 €.

Toimisto on ollut avoinna vain puhelimitse sovit-
tuina aikoina sekä EU-ruoka-avustusten jakopäivinä. 
Tuijan työskennellessä toimistolla Kirpparin työajan 
ulkopuolella toimistolla on voinut asioida tarvittaes-
sa.

Työelämänvalmennuksessa olivat Tuija Pauno-
nen ajalla 3.1.–31.3., työtehtävinä toimistotyöt ja tar-
vittaessa kirpparilla myyjänä.

Mirja Pulkkinen oli työelämänvalmennuksessa 
Kirpparilla ajalla 20.8.–30.9.

Satu Markkaselle tehtiin sopimus työelämänval-
mennukseen Kirpparille ajalle 10.–31.12., mutta hän 
sanoutui itse irti työelämänvalmennuksesta jo 27.11.

Kirpparilla myyjänä jatkoi vielä tammi–helmi-
kuun Marjatta Miettinen ja 1.1.–6.11. Tuula Laama-
nen.

He olivat palkattuna korkeammalla palkkatuella.
Mirja Pulkkinen aloitti korkeammalla palkkatu-

ella työsuhteen Kirpparilla 1.10. Työsopimuksen kes-
to on 1 vuosi.

Tuija Paunonen aloitti pienemmällä palkkatuella 
työsopimuksen ajalla 1.4.–30.9.

Työsopimusta jatkettiin ilman palkkatukea ajalle 
1.10.–31.12. Työ- ja Elinkeinotoimistolla ei ollut tarjota 
palkkatukeen oikeuttavaa henkilöä, joten Tuija hoiti 
Kirpparin yhden työvuoron ja lisäksi toiminnanoh-
jaajan tehtävät toimistotöiden osalta. Työaika yhteen-
sä 6 tuntia per päivä.

Tapahtumia
Yhdistyksemme Kirpparin toimitilojen siirto isom-
paan 167 m2:n liikehuoneistoon tapahtui tammikuun 
aikana. Muutto työllisti työsuhteessa olevia työnteki-
jöitä kuin myös vapaaehtoisia yhdistyksemme jäse-
niä, jotka antoivat kiitettävästi työpanostaan yhdis-
tyksemme hyväksi. Mukana oli myös muutama ulko-
puolinen henkilö, koska urakka oli valtava ja tehtä-
viä oli paljon. Kirpparilla myynti jatkui koko muuton 
ajan normaalisti. 27.1. otimme asiakkaat vastaan uu-
sissa tiloissa ja valtava urakkamme oli ohi.

Uusien liiketilojen ansiosta olemme saaneet pal-
jon uusia asiakkaita ja lahjoittajiakin, mikä taas on 
vilkastuttanut myyntiäkin huomattavasti.

Jäsenkirjeessä, joka oli päivätty 30.10., kerroim-
me jäsenillemme retkestä Kuopion lkeaan 10.11. Ret-
ki toteutettiin ja sille osallistui 10 henkilöä. Vapaa-
ehtoisille työntekijöille yhdistys tarjosi matkan sekä 
ruokailun.

Joulukadun avajaispäivänä lauantaina 1.12. Kirp-
pari oli avoinna klo 10–14 ja työntekijöinä olivat Mirja 
Hämäläinen ja Tuija Paunonen.

Järjestimme Kirpparilla perjantaina 7.12. arpajai-
set ja samalla tarjosimme asiakkaillemme ja yhdis-
tyksen jäsenille joulukahvit. Tarjottavat kahvileivät 
leipoi leipurimestarimme Simo Natunen. Hilkka ja 
Ulla myivät arpoja ja Eeva tarjoili kahvit. Yhteiset kii-
tokset kaikille arpajaisiin ja joulukahvitukseen osal-
listuneille.

Myyjäisiä emme järjestäneet, mutta Ulla Kärk-
käinen ja Raija Spåra valmistivat valtavia määriä kä-
sitöitä Kirpparilla myytäväksi, kuten kutoneet matto-
ja ja poppanoita sekä pellavaisia pyyhkeitä, ommel-
leet tyynyliinoja, esiliinoja ja laudeliinoja sekävii-
meiksi mainittuihin painaneet myöskauniita kuvioi-
ta. Näillä käsitöillä oli Kirpparilla hyvä menekki. Kii-
tos yhdistyksen puolesta ahkerille tekijöille.

Toimintakertomus 2012
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EU-ruoka-apupakettien jako
Ensimmäinen ruoka-avustuspakettien jako oli 13.2.–
29.2. ma–ke klo 9–13.

27.3.–30.5. välisenä aikana luovutimme Juvan hel-
luntaiseurakunnalle avustuspaketteja 307,66 kg.

Nämä olivat molemmat loppuja vuoden 2011 ruo-
ka-avustuksista.

Uusi erä avustuspaketteja saapui 22.8. ja määrä 
oli 3 486,8 kg.

Toinen ruoka-avustuksien jako oli 27.8.–5.9. ma–
ke klo 9–13.

Kolmas jako suoritettiin 26.11.–5.12. ma–ke klo 
9–12.

Jakoja oli 3 kertaa.
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Toimintakertomus 2013

Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
puh. 050 558 8501

juvantyo@surffi.fi

Vuosi oli yhdistyksen kahdeskymmenes toiminta-
vuosi. Jäsenmäärä oli 14.

Hallitus: Puheenjohtaja  Raili Sistonen. Varapu-
heenjohtaja Mirja Hämäläinen. Sihteeri Tuija Pauno-
nen. Varajäsen Mirja Pulkkinen.

Kokoukset ja aluekoulutus
Mikkelissä olleisiin aluekokouksiin 24.1., 13.6. ja 
10.10. emme yhteensattumien vuoksi päässeet osal-
listumaan. 18.4. aluekokouksessa Tuija Paunonen 
edusti yhdistystä.

Oma nykyinen hallituksemme kokoontui 2 kertaa 
järjestäytymiskokouksen lisäksi. Muutoin hoidimme 
tarvittavat asiat puhelinneuvotteluin hallituksen jä-
senten kesken.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 7 €.

Toimisto oli avoinna vain puhelimitse sovittuina 
aikoina sekä EU-ruokaavustusten jakopäivinä.

Mirja Pulkkinen oli kirpparimyyjänä korkeam-
malla palkkatuella 1.1.–30.9. sekä pienemmällä tuel-
la 1.10. lähtien.

Tuija Paunonen toimi yhdistyksen kokonaan 
palkkaamana kirpputorimyyjänä ja toiminnanohjaa-
jana (6 tunnin työpäivät).

Kuntouttavan työtoiminnan tekijänä kirpputoril-
la oli Heidi Lyytinen 31.5.–31.12.

Reetta Murtonen toimi kirpputorilla työkokeilus-
sa 2.9.– 31.12.

Kirpparilla myyjänä ja toiminnanohjaajana koe-
ajalla oli Urpo Lehikoinen 23.9.–30.10. palkattuna 
korkeammalla palkkatuella. Työsopimus purettiin, 
koska hän ei mielestämme sopinut asiakaspalvelu-
tehtäviin kirpputorimyyjänä.

Tapahtumia
Saimme kutsun Kangasniemen Työttömät ry:n 
20-vuotisjuhlaan 13.5., mutta muistimme järjestöä 
pienellä talletuksella heidän tililleen.

9.–10.8. välisenä aikana Tiirikassa kävi murto-
miehiä. Ulko-ovet olivat ehjiä, mutta toimiston ovi si-
sällä oli murrettu auki. Toimistokaapin lukko ja siellä 
ollut kassalipas oli murrettu auki ja yhdistyksen ra-
haa viety 223,80 €.

24.–25.10. yhdistyksen toimitiloissa oli uusi mur-
tovarkaus, jolloin toimiston ovi ja lukollinen kaappi 
murrettiin auki. Tällä kertaa yhdistyksen rahat oli-
vat tallessa muualla, joten murtomiehet eivät saaneet 
saalista. Poliisit tutkivat molempia murtoja.

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlakahvitus ja arpajaiset 
kirpparilla 9.12. Kannatusjäsen Simo Natusen leipo-
mat täytekakut maistuivat ja riittivät kävijöille. Arpo-
ja myytiin 148 euron arvosta.

Voittoarpoja oli 78 ja kiitos kannatuksesta -arpoja 
noin 130 kpl. Arpoja olisi mennyt enemmänkin.

Puheenjohtaja Raili Sistonen oli myymässä arpo-
ja, Eeva Hätönen keitti ja tarjoili kahvia Reetta Mur-
tosen kanssa Heidi Lyytisen avustamana.

EU-ruoka-apupakettien jako
Jakoja oli 2 kertaa: 27.–28.5. ja 3.–4.6. sekä 21.–23.10. ja 
28.–30.10. Lisäksi Juvan Helluntai-seurakuntaan an-
noimme alkuvuonna puurohiutaleita ja hapankorp-
puja yhteensä 168,6 kg edelleen jaettavaksi. Vuoden 
jakoon jäi makaronia, lihasäilykettä, hapankorppuja, 
hernekeittoa ja maitojauhetta.
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
puh. 050 558 8501

juvantyo@surffi.fi

Vuosi oli yhdistyksen kahdeskymmenesensimmäi-
nen toimintavuosi. Jäsenmäärä oli 22 henkilöä.

Hallitus: Puheenjohtaja Raili Sistonen. Varapu-
heenjohtaja Mirja Hämäläinen. Hallitusjäsen Mirja 
Pulkkinen. Sihteeri Tuija Paunonen. Varajäsen Reet-
ta Murtonen.

Kokoukset ja aluekoulutus
Mikkelissä oleviin aluekokouksiin 23.1. ja 5.6. sekä 
23.9. emme osallistuneet. Aluekokoukseen 6.3. osal-
listui Tuija Paunonen ja 1.12. aluekokoukseen osallis-
tui puheenjohtajamme Raili Sistonen.

Hallitus kokoontui yhden kerran järjestäytymis-
kokouksen lisäksi. Muutoin hoidimme tarvittavat asi-
at puhelinneuvotteluin hallituksen jäsenten kesken.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 7 €.

Toimisto oli avoinna vain puhelimitse sovittuina 
aikoina sekä helmikuussa loppujen EU-ruoka-avus-
tusten jakopäivinä.

Mirja Pulkkinen oli kirpparimyyjänä pienem-
mällä palkkatuella tammikuusta syyskuun loppuun 
ja ilman palkkatukea hän jatkoi vielä 1.10.–15.12. vä-
lisen ajan.

Tuija Paunonen toimi yhdistyksen kokonaan 
palkkaamana kirpputorimyyjänä ja toiminnanohjaa-
jana (6 tunnin työpäivät).

Kuntouttavan työtoiminnan tekijänä kirpputo-
rilla oli Heidi Lyytinen tammikuun 2014 ja aloitti uu-
destaan 7.4. Sopimuksen kesto oli 31.7. saakka, mutta 
Heidi keskeytti itse aloittamansa kuntouttavan työ-
toiminnan kesken sopimuskauden.

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli myös Nina 
Karjalainen. Hän aloitti 17.3. ja oli 1.8. saakka, minkä 
jälkeen hän lähti opiskelemaan Mikkeliin.

Merja Miettinen aloitti kuntouttavan työtoimin-
nan 13.8. ja oli vuoden loppuun asti.

Reetta Murtonen toimi kirpputorilla työkokeilus-
sa vielä tammikuun 20. päivään saakka ja 27.1. aloit-
ti korkeammalla palkkatuella työsopimuksen kirp-
parin myyjänä vuoden loppuun asti. Työsopimuksen 
kesto 1 vuosi.

Tuula Lukkarinen oli työkokeilussa 17.11.–31.12. 
välisen ajan.

Tapahtumia
Yhdistyksemme täyttäessä 20 vuotta joulukuussa 
2013 tarjottiin jäsenillemme mahdollisuus lounastaa 
Juvan Kahvikulmassa tammikuussa 2014. Lounasta-
massa kävi 16 jäsentä.

Juvan kunta järjesti tilaisuuden 11.3. järjestöjen 
edustajille ja toimijoille kokoontumistilojen uudel-
leen järjestelyä koskien. Yhdistyksestämme oli pai-
kalla Puheenjohtaja Raili Sistonen ja Tuija Paunonen.

Juvan kunta kutsui Juvan kolmannen sektorin 
järjestöt ja yhdistykset yhteistyötapaamiseen Juvan 
kunnanvirastolle valtuustosaliin 14.10. klo 18. Tapaa-
misen aiheina olivat kiintiöpakolaiset ja heidän ko-
toutattaminen sekä järjestöjen rooli kotouttamises-
sa. Yhdistyksestämme paikalla oli puheenjohtajam-
me Raili Sistonen.

Yhdistyksemme järjesti jäsenilleen ostosmatkan 
Kuopion Ikeaan ja Matkukseen 15.10. Teimme mat-
kan Juvan Pallon pikkubussilla ja autonkuljettajana 
oli Erkki Paukkonen. Yhdistys tarjosi jäsenillemme 
ruokailun Ikea-ravintolassa. Poistullessa poikkesim-
me vielä yhdistyksemme tarjoamilla kahveilla Lep-
pävirran Unnukassa. Osallistujia oli reissuun 16 jä-
sentä ja autonkuljettaja. Kirppari oli reissupäivän 
suljettuna.

Järjestimme asiakkaillemme ja yhdistyksen jä-
senille Kirpparilla joulukahvitarjoilun ja arpajaiset 
5.12. Arpoja oli n. 300 kpl, joista myytiin 215 kpl. Voit-
toarpoja oli 101 kpl. Voittoja jäi jakamatta noin 25 kpl. 
Ne ovat valmiina seuraaviin arpajaisiin. Simo Natu-
nen leipoi makoisat pikkupullat ja piparin kahvin 
kanssa nautittavaksi. Talkoolaisina töissä olivat Hilk-
ka, Ulla, Eeva ja Raili.

Info-tilaisuudessa Kunnan virastotalolla video-
neuvotteluhuoneessa ti 16.12. klo 14–16. Paikalla oli 
yhdistyksestämme Raili ja Tuija. Info-tilaisuus koski 
2015 voimaantulevaa palkkatukiasiaa.

EU-ruoka-apupakettien jako
Vuonna 2013 jakamatta jääneitä elintarvikkeita ja-
oimme helmikuussa ja aivan viimeiset luovutimme 
Juvan Helluntaiseurakunnalle edelleen jaettavaksi.

Vuosi oli ns. välivuosi, jolloin uusia EU-ruoka-
avustuksia emme saaneet koko vuonna.

Toimintakertomus 2014
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
puh. 050 558 8501

juvantyo@surffi.fi

Vuosi oli yhdistyksen kahdeskymmenestoinen toi-
mintavuosi. Jäsenmäärä oli 22 henkilöä.

Hallitus: Puheenjohtaja Raili Sistonen. Varapu-
heenjohtaja Mirja Hämäläinen. Hallitusjäsen Mirja 
Pulkkinen. Sihteeri Tuija Paunonen. Varajäsen Reet-
ta Murtonen.

Kokoukset ja aluekoulutus
Mikkelissä olevaan aluekokoukseen 22.1. osallistui 
yhdistyksestämme puheenjohtaja Raili Sistonen.

Hallitus kokoontui yhden kerran järjestäytymis-
kokouksen lisäksi. Muutoin hoidimme tarvittavat asi-
at puhelinneuvotteluin hallituksen jäsenten kesken.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 7 €.

Toimisto oli avoinna vuonna 2015 vain puhelimit-
se sovittuina aikoina sekä marraskuussa EU-ruoka-
avustusten jakopäivinä.

Tuija Paunonen toimi yhdistyksen kokonaan 
palkkaamana kirpputorimyyjänä ja toiminnanohjaa-
jana (6 tunnin työpäivät).

Reetta Murtonen jatkoi kirpputorin myyjänä 1.1.–
26.1. välisen ajan isommalla palkkatuella, ja koska 
TE-toimistolla ei ollut tarjota meille palkkatuettua 
henkilöä, Reetta jatkoi ilman palkkatukea 27.1.–31.12. 
välisen ajan.

Tuula Lukkarinen oli isommalla palkkatuella 
kirpputorimyyjänä 7.1.–31.12.

Kuntouttavan työtoiminnan tekijänä kirpputoril-
la jatkoi Merja Miettinen ajalla 1.1.–31.3.

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli myös Laura 
Särkinen, sopimus oli tehty ajalle 7.4.–7.7, mutta hän 
ei ollut kuin muutaman päivän, kun itse keskeytti 
kuntouttavan työtoiminnan.

Elisa Auvinen aloitti kuntouttavan työtoimin-
nan 29.6.–7.8. ja jatkoi 20.8.–31.12. välisen ajan, mutta 
keskeytti itse muutamaa päivää aikaisemmin ennen 
vuoden loppua kuntouttavan työtoiminnan.

Työkokeilussa oli Riitta Kapanen 5.10.–31.12. väli-
sen ajan. Työkokeilussa oli myös Miia Hiltunen 2.11.–
31.12. välisen ajan.

Tapahtumia
Laajensimme kirpputoria vuokraamalla entisen kirp-
putorin tilat Suur-Savon Osuuspankilta. Pankki teki 
pyytämämme remontin eli poisti väliseinän, maalasi 
seinät ja laittoi laminaattilattian entisen vanhan ko-
kolattiamaton tilalle sekä yhdisti sähköt. Uusi vuok-
rasopimus alkoi 15.3.

Järjestimme jäsenille mahdollisuuden käydä Ku-
ninkaankartanon kesäteatteriesityksessä kesällä 
2015. Jäsenistämme käytti mahdollisuuden hyväk-
seen vain 5 jäsentä. Yhdistys maksoi lipuista 20 € jä-
seneltä.

Juvan kunta järjesti järjestöillan pakolaisasioista 
kunnan valtuustosalissa keskiviikkona 30.9. klo 18.00 
ja yhdistyksestämme oli paikalla puheenjohtaja Raili 
Sistonen ja Tuija Paunonen.

Teimme Juvan Perusturvan järjestämänä yhdis-
tyksellemme kotisivut. Kotisivut teki Niko Ylönen. 
Tästä ei aiheutunut yhdistyksellemme kustannuksia. 
Kotisivun osoite on www.juvankirppari.fi

Järjestimme asiakkaillemme ja yhdistyksen jä-
senille Kirpparilla joulukahvitarjoilun ja arpajaiset 
11.12. Arpoja oli 302 kpl. Niitä myytiin 226 kpl. Voitto-
arpoja oli 57 kpl. Voittoja jäi jakamatta, mutta ne ovat 
valmiina seuraaviin arpajaisiin. Simo Natunen leipoi 
makoisat pikkupullat ja piparit kahvin kanssa nautit-
tavaksi. Talkoolaisina töissä olivat Hilkka, Ulla, Eeva 
ja Raili.

EU-ruoka-apupakettien jako
27.10. saimme pitkästä aikaa jaettavaksemme EU-
ruoka-avustuksia. Jaon suoritimme 9.–10.11. klo 9–14 
Tiirikassa. Saamamme erä oli suuruudeltaan n. 1546 
kg. Lihasäilykkeitä jäi jakamatta 107,2 kg, jotka jae-
taan vuoden 2016 puolella.

Toimintakertomus 2015
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Toimintakertomus 2016

Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
puh. 050 558 8501

juvantyo@surffi.fi

Vuosi oli yhdistyksen kahdeskymmeskolmas toimin-
tavuosi. Jäsenmäärä oli 21 henkilöä.

Hallitus: Puheenjohtaja Raili Sistonen. Varapu-
heenjohtaja Mirja Hämäläinen. Hallituksen jäsen 
Mirja Pulkkinen. Sihteeri Tuija Paunonen. Varajäsen 
Reetta Murtonen.

Kokoukset ja aluekoulutus
Mikkelissä olleisiin aluekokouksiin 3.2., 12.5. ja 27.10.
emme osallistuneet yhteensattumien vuoksi.

Hallituksemme kokoontui yhden kerran järjes-
täytymiskokouksen lisäksi. Muutoin hoidimme tar-
vittavat asiat puhelinneuvotteluin hallituksen jäsen-
ten kesken.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 7 €.

Toimisto oli avoinna vain puhelimitse sovittuina 
aikoina sekä EU-ruoka-avustusten jakopäivinä.

Tuija Paunonen toimi yhdistyksen kokonaan 
palkkaamana kirpputorimyyjänä ja toiminnanohjaa-
jana (6 tunnin työpäivät).

Tuula Lukkarinen jatkoi isommalla palkkatuella 
kirpputorimyyjänä 6.1. saakka.

Mirja Pulkkinen aloitti 7.1. Kirpputorin myyjä-
nä. TE-toimistolla ei ollut tarjota meille 100 % palk-
katukihenkilöä. Mirjan työsuhde jatkui koko loppu-
vuoden.

Sari Jokinen aloitti Kirpputorilla myyjänä 1.4. 
korkeammalla palkkatuella. Työsuhde päättyi 31.10.

Sonja Pirhonen aloitti Kirpputorilla myyjänä 12.9. 
ja jatkoi loppuvuoden.

Anne Tiainen aloitti Kirpputorilla 7.12. ja jatkoi 
loppuvuoden korkeammalla palkkatuella.

Työkokeilussa jatkoi vuoden alusta 31.3. saakka 
Riitta Kapanen.

Sosiaalihuoltolain mukaisessa työtoiminnassa oli 
Hanna Jääskeläinen 12.7.–28.8. Hän itse keskeytti työ-
toiminnan 23.8. kesken sopimuskauden.

Kuntouttavan työtoiminnan tekijöinä oli kirppu-
torilla: Marika Väänänen vuoden alusta 29.2. saakka. 
Asta Hänninen 22.02.–22.5. Sari Jokinen 1.3.–31.3. Pia 
Summanen 5.4.–31.12. Elisa Auvinen 30.5.–22.6. Päivi 
Immonen 28.11.–31.12.

Tapahtumia
Järjestimme jäsenille retken Aki Palsanmäen Huu-
tokauppaan Hirvaskankaalle Uuraisiin 5.8. Mukana 
oli jäseniä 10 ja yksi ulkopuolinen. Kuljettajana toimi 
Erkki Paukkonen. Auto oli Juvan Nuorisopesiksen ja 
jäsenille kuljetuksen tarjosi yhdistys. Kävimme me-
nomatkalla Pandan tehtaanmyymälässä ja syömäs-
sä ABC-asemalla, jossa retkeläiset maksoivat aterian-
sa itse. Poistulomatkalla yhdistys tarjosi retkeläisille 
ABC-asemalla kahvit ja kahvileivät.

Järjestimme asiakkaillemme ja yhdistyksen jä-
senille Kirpparilla joulukahvitarjoilun ja arpajaiset 
16.12. Arpoja oli 300 kpl. Niistä myytiin 188 kpl. Voit-
toarpoja oli 33 kpl. Voittoja jäi jakamatta, mutta ne 
ovat valmiina seuraaviin arpajaisiin.

Simo Natunen nouti, säilytti ja myöskin paistoi ja 
kuljetti Kirpparille Idän Maidolta ostetut joulutortut 
kahvin kanssa nautittavaksi. Tarjolla oli myös pipa-
reita. Talkoolaisina töissä olivat Hilkka, Ulla ja Eeva.

EU-ruoka-apupakettien jako
EU-ruoka-avustuksia saimme alkuvuodesta 11.2. 
1800,84 kg ja syksyllä 15.9. 1803,46 kg eli yhteensä 
3604,3 kg. Jaot suoritimme keväällä 14.–15.3. ja syk-
syllä 3.–4.10. Lihasäilykkeitä jäi jakamatta 107,2 kg 
vuonna 2015, jotka jaetiin vuoden 2016 ensimmäisen 
jaon yhteydessä.

Lokakuun jaossa jäi jakamatta yhteensä 633,3 kg, 
jotka jaetaan vuoden 2017 ensimmäisen jaon yhtey-
dessä.
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24
51900 JUVA
puh. 050 558 8501

juvantyo@surffi.fi

Vuosi oli yhdistyksen kahdeskymmesneljäs toiminta-
vuosi. Jäsenmäärä oli 23 henkilöä.

Hallitus: Puheenjohtaja Mirja Hämäläinen. Va-
rapuheenjohtaja Hilkka Teittinen. Hallituksen jäsen 
Mirja Pulkkinen. Sihteeri Tuija Paunonen. Varajäsen 
Anne Tiainen.

Kokoukset ja aluekoulutus
Mikkelissä olleisiin aluekokouksiin 26.1. ja 4.10. 
emme osallistuneet yhteensattumien vuoksi.

Juvan kunnanviraston koulutukseen koskien 
Starttipajaa ja maahanmuuttajatyötä 7.3. osallistui 
yhdistyksestämme silloinen puheenjohtaja Raili Sis-
tonen.

Hallituksemme kokoontui yhden kerran järjes-
täytymiskokouksen lisäksi. Muutoin hoidimme tar-
vittavat asiat puhelinneuvotteluin hallituksen jäsen-
ten kesken.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 7 €.

Toimisto oli avoinna vain puhelimitse sovittuina 
aikoina sekä EU-ruoka-avustusten jakopäivinä.

Tuija Paunonen toimi yhdistyksen kokonaan 
palkkaamana toiminnanohjaajana ja kirpputorimyy-
jänä (6 tunnin työpäivät).

Mirja Pulkkinen jatkoi ilman palkkatukea 7.1.– 
30.9. TE-toimistosta ei saatu pyynnöistä huolimatta 
uutta palkkatukihenkilöä kirpparille myyjäksi, kos-
ka palkkatukirahat olivat jo loppuneet 2017 vuoden 
osalta. Palkkasimme Mirja Pulkkisen jatkamaan 
1.10. myyjänä vuoden loppuun ja aina eläkeikään, 
joka koittaa hänelle seuraavan vuoden puolella, asti.

Anne Tiainen jatkoi 1.1.–6.6. korkeammalla palk-
katuella. Hänet palkkasimme ilman palkkatukea 
7.6.–31.12. kolmella eri jatkosopimuksella siksi, että 
TE-toimistosta ei taaskaan ollut antaa palkkatuettua 
henkilöä kirpparille, koska palkkatukirahat olivat 
loppuneet.

Syntyperältään Thaimaalainen Thidart Lehi-
koinen aloitti 100% palkkatuella Portaat-hankkeen 
kautta kirpparilla myyjänä 27.12. eli oli vain 3 päivää 
vuoden 2017 puolella töissä, mutta jatkaa seuraavana 
vuonna loput puolen vuoden työsopimuksesta.

Marika Väänänen aloitti Savonlinnan ammatti- ja 
aikuisopiston opiskelijakohtaisen sopimuksen/työs-
säoppimissopimuksen 18.1.–31.5. väliseksi ajaksi 3 pv 
viikossa. Hän kuitenkin itse lopetti sopimuksen kes-
ken saadessaan pitenpiaikaisen palkkatyön.

Työkokeilussa oli syyrialainen maahanmuutta-
ja Siham Asaade 3.4.–28.4. välisen ajan 5 päivää vii-
kossa 6 tuntia päivässä. Työkokeilussa oli myös syy-
rialainen maahanmuuttaja Alhmoud Khadija (Katja) 
13.12.–31.12. Työkokeilu hänen osaltaan jatkuu seu-
raavan vuoden puolella. Hänellä sama työaika kuin 
Sihamilla.

Kuntouttavan työtoiminnan tekijöinä oli kirppu-
torilla: Päivi Immonen aloitti edellisen vuoden puo-
lella ja sopimus olisi ollut 28.2.,mutta hän itse kes-
keytti kuntouttavan työsopimuksen kesken sopimus-
kautta.

Carita Kärkkäinen oli kuntouttavassa työtoimin-
nassa 6.3.–6.6. kahtena päivänä viikossa 4 tuntia päi-
vässä ja myöhemmin 3 päivää viikossa 4 tuntia päi-
vässä. Caritalle tehtiin jatkosopimus 7.6.–30.9. väli-
seksi ajaksi 4 päivää viikossa 4 tuntia päivässä.

Asta Hänninen oli kuntouttavassa työtoiminnas-
sa ajalla 5.6.–4.9. 4 pv viikossa 4 tuntia päivässä. Hä-
nelle tehtiin jatkosopimus 5.9.–31.12. väliseksi ajaksi 
työajan ollessa sama kuin aiemmassa sopimuksessa.

Tapahtumia
Kävimme onnittelukäynnillä 19.10. toiminnantarkas-
tajamme Tarja Nortiman täyttäessä 50-vuotta. Anne 
Tiainen ja Tuija Paunonen ojensivat yhdistyksen puo-
lesta lahjan sekä kukkaset.

Järjestimme jäsenille lounastarjoilun Juvan kah-
vikulmassa viikoilla 48 ja 49, jäsenistä kävi lounasta-
massa 15 henkilöä.

Järjestimme asiakkaillemme ja yhdistyksen jä-
senille Kirpparilla joulukahvitarjoilun ja arpajaiset 
8.12. Arpoja oli 200 kpl, joista myytiin 113 kpl. Voittoja 
jäi jakamatta, mutta ne ovat valmiina seuraaviin ar-
pajaisiin. Simo Natunen leipoi Kirpparille makoisat 
pullat kahvin kanssa nautittavaksi. Tarjolla oli myös 
pipareita. Talkoolaisina töissä olivat Teittisen Hilkka 
ja Hätösen Eeva.

Osallistuimme yhtestyötapaamiseen Juvan kun-
nan ohjaustoimintaan liittyen ke 22.11. klo 12 Parta-
lan kartanolla. Läsnä oli yhdistyksestämme varapu-
heenjohtaja Hilkka Teittinen ja Tuija Paunonen. Pai-
kalla oli 17 henkilöä .

Toimintakertomus 2017
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Toinen tapaaminen oli ke 20.12. klo 12.00 uudes-
sa tulevassa toimitalon tiloissa osoitteessa Juvantie 
7. Yhdistyksestä oli paikalla Mirja Pulkkinen ja Tui-
ja Paunonen.

Myyjäisiä emme enää järjestäneet, mutta mai-
nittakoon, että kannattajäsenemme Ulla Kärkkäi-
nen ja Raija Spåra kutoivat yhdessä mattoja ainakin 
300 € edestä kirpparilla myytäväksi. Ulla ommeltiin 
myös tyynyliinoja, joihin he Raijan kanssa painoivat 
kauniita kuvioita. Tyynyliinat menivät erittäin hyvin 
kaupaksi Kirpparilla.

Myös yhdistyksen jäsenet ja samalla työnteki-
jät Mirja Pulkkinen ja Anne Tiainen kutoivat kotona 
vapaa-aikanaan erittäin kauniita neulesukkia n. 560 
€ edestä Kirpparille myyntiin. Kaikki menivät kau-
paksi. Matonkuteet ja sukkiin tarvittavat langat olivat 
asiakkaittemme lahjoittamia.

Yhdistyksemme kiittää sekä matonkutojia että 
sukkien neulojia ahkerasta työstä yhdistyksemme 
hyväksi.

Mainittakoon tässä vielä siitä, että vuokrasimme 
Kirpparin alakerrasta lisää varastotilaa n. 35 neliön 
verran. Vuokranantaja on Yritystoimi Hietamäki Oy. 
Vuokra-aika alkoi 1.6. alkaen.

EU-ruoka-apupakettien jako
Jaoimme vuoden loppuja EU-ruoka-avustuksia 10.–
11.4. kilomäärä oli 555,03 ja luovutimme Lapsen Ken-
gissä ry:lle loput 78,0 kg. Näin saimme varastomme 
tyhjäksi vuoden 2016 EU-avustuksista ja tilaa uudel-
le erälle.

Vastaanotimme 19.4. yhteensä 1689,80 kg EU-elin-
tarvikeavustuksia. Jaon suoritimme 29.–30.5. Jäljelle 
jäi vain hieman hapankorppuja ja vehnäjauhoja yht. 
15,550 kg. Ne jaettiin syksyn jaon yhteydessä.

Vastaanotimme myös 4.10. EU-elintarvikevustuk-
sia yhteensä 1984,10 kg, joista jaon suoritimme 30.–
31.10. Tästä erästä jäi jakamatta 361,33 kg, joka jae-
taan vuoden 2018 puolella.
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 9
51900 JUVA
puh. 050 558 8501

juvantyo@surffi.fi

Vuosi oli yhdistyksen kahdeskymmesviides toiminta-
vuosi. Jäsenmäärä oli 27 henkilöä.

Hallitus: Puheenjohtaja Mirja Hämäläinen. Va-
rapuheenjohtaja Hilkka Teittinen. Hallituksen jäsen 
Mirja Pulkkinen. Sihteeri Tuija Paunonen. Varajäsen 
Anne Tiainen.

Kokoukset ja aluekoulutus
Yhteistyötapaaminen Toimintatalo, Juvantie 7, Juva 
21.2., johon Tuija Paunonen osallistui.

Mikkelissä olleeseen aluekokoukseen 27.2. ja Sa-
vonlinnassa 9.8. emme osallistuneet.

Toimintatalon avajaiset 17.8., Tuija Paunonen 
osallistui.

Työttömien Keskusjärjestön syysseminaari 21.11. 
Hotelli Arthur, Helsinki, emme osallistuneet.

Olemme tehneet yhteistyötä Portaat-hankkeen 
kanssa, jonka kautta meille palkattiin työntekijä Thi-
dart Lehikoinen.

Hallituksemme kokoontui 27.3. vuosi- ja järjes-
täytymiskokoukseen ja 7.11. hallituksen kokoukseen. 
Muutoin hoidimme tarvittavat asiat puhelinneuvotte-
luin hallituksen jäsenten kesken.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 7,00 €. Kannatusjäsen-
maksu oli 10,00 €.

Työsopimukset
Tuija Paunonen toimi yhdistyksen kokonaan palk-
kaamana toiminnanohjaajana ja kirpputorimyyjänä 
(6 tunnin työpäivät). Tuija jäi eläkkeelle 1.12. alkaen.

Mirja Pulkkisen työsopimus (ilman palkkatukea) 
päättyi 31.5. hänen jäädessä eläkkeelle 1.6. alkaen.

Syntyperältään Thaimaalainen Thidart Lehikoi-
nen jatkoi 1.1.–26.6. 100 % palkkatuella. Hänelle ha-
ettiin ja saatiin 100 %:n palkkatuki ajalle 27.6.–31.10. 
Nämä molemmat jaksot olivat Portaat-hankkeen 
kautta. Ajalle 1.11.–26.12. TE-toiminto myönsi nor-
maalin 100 %:n palkkatuen.

Anne Tiainen aloitti 1.10. ja hänelle tehtiin ensim-
mäinen työsopimus 31.12. asti, johon myönnettiin 50 
%:n palkkatuki. 1.12. hän aloitti toiminnanohjaajana.

Riitta Kapanen aloitti myyjänä 40 %:n palkkatu-
elle 16.6. ja hänelle tehtiin työsopimus 15.12. asti. Hä-
nelle haettiin ja saatiin 40 %:n palkkatukea 16.12. al-
kaen puoleksi vuodeksi eteenpäin.

Työkokeilu
Syyrialainen maahanmuuttaja Alhmoud Khadija 
(Katja) jatkoi 1.1.–31.1., 5 pv/viikko ja 6 h/päivä. Hän 
oli myös työharjoittelusopimuksella 14.5.–16.5., 6 h/
päivä.

Riitta Kapanen oli 15.5.–15.6., 5 pv/viikko ja 6 h/
päivä.

Arja Jahnsson oli 4.9.–3.10., 5 pv/viikko ja 5 h/päi-
vä.

Kuntouttava työtoiminta
Päivi Immonen oli 1.1.–31.3., 4 pv/viikko ja 4 h/päivä. 
Päivi keskeytti itse sopimuksen 13.2. alkaen.

Asta Hännisen sopimus jatkui edelliseltä vuodel-
ta 30.6. asti ja hänelle tehtiin jatkosopimus 1.7.–31.12. 
ajalle, 4 pv/viikko ja 4 h/päivä. Asta päätti sopimuk-
sen 31.7., aloittaessa opiskelut elokuussa.

Suvi Tarvainen oli 19.2.–20.5., 3 pv/viikko ja 4 h/
päivä. Suville tehtiin kaksi jatkosopimusta, 21.5.–
31.8. ja 1.9.–31.12., 4 pv/viikko ja 4 h/pv.

Katja Rossi oli 10.4.–29.7., 2 pv/viikko ja 4 h/päivä.
Elisa Rautio oli 18.6.–18.9.2018, 4 pv/viikko ja 4 h/

päivä. Hän keskeytti sopimuksen itse 7.8. alkaen.
Emilia Hämäläinen oli 25.9.–31.12. 3 pv/viikko ja 

4 h/päivä. Hänen omasta pyynnöstä muutos 12.11. al-
kaen 4 pv/viikko, päivittäinen tuntimäärä pysyi sa-
mana.

Tapahtumia
Tiirikan vuokrasopimus päättyi 30.6. ja tilojen tyh-
jennys tehtiin edellä mainittuun päivään mennessä. 
Toimiston kalusteet ja koneet siirrettiin Kirpparin 
alakertaan.

Myyjä Mirja Pulkkinen jäi eläkkeelle 31.5.
Toiminnanohjaaja Tuija Paunonen jäi eläkkeelle 

30.11. Yhdistys kiittää Tuijaa pitkästä työskentelystä 
yhdistyksen hyväksi.

Järjestimme jäsenille lounastarjoilun Kahvila-
ravintola Siljankassa viikoilla 49 ja 50. Jäsenistä kävi 
lounastamassa 20 henkilöä.

Toimintakertomus 2018



7. Yhdistyksestä oli paikalla Mirja Pulkkinen ja 
Tuija Paunonen.

Myyjäisiä emme enää järjestäneet, mutta mai-
nittakoon, että kannattajäsenemme Ulla Kärkkäi-
nen ja Raija Spåra kutoivat yhdessä mattoja ainakin 
300 € edestä kirpparilla myytäväksi. Ulla ommeltiin 
myös tyynyliinoja, joihin he Raijan kanssa painoivat 
kauniita kuvioita. Tyynyliinat menivät erittäin hyvin 
kaupaksi Kirpparilla.

Myös yhdistyksen jäsenet ja samalla työnteki-
jät Mirja Pulkkinen ja Anne Tiainen kutoivat kotona 
vapaa-aikanaan erittäin kauniita neulesukkia n. 560 
€ edestä Kirpparille myyntiin. Kaikki menivät kau-
paksi. Matonkuteet ja sukkiin tarvittavat langat olivat 
asiakkaittemme lahjoittamia.

Yhdistyksemme kiittää sekä matonkutojia että 
sukkien neulojia ahkerasta työstä yhdistyksemme 
hyväksi.

Mainittakoon tässä vielä siitä, että vuokrasimme 
Kirpparin alakerrasta lisää varastotilaa n. 35 neliön 
verran. Vuokranantaja on Yritystoimi Hietamäki Oy. 
Vuokra-aika alkoi 1.6. alkaen.

EU-ruoka-apupakettien jako
Jaoimme vuoden loppuja EU-ruoka-avustuksia 10.–
11.4. kilomäärä oli 555,03 ja luovutimme Lapsen Ken-
gissä ry:lle loput 78,0 kg. Näin saimme varastomme 
tyhjäksi vuoden 2016 EU-avustuksista ja tilaa uudel-
le erälle.

Vastaanotimme 19.4. yhteensä 1689,80 kg EU-elin-
tarvikeavustuksia. Jaon suoritimme 29.–30.5. Jäljelle 
jäi vain hieman hapankorppuja ja vehnäjauhoja yht. 
15,550 kg. Ne jaettiin syksyn jaon yhteydessä.

Vastaanotimme myös 4.10. EU-elintarvikevustuk-
sia yhteensä 1984,10 kg, joista jaon suoritimme 30.–
31.10. Tästä erästä jäi jakamatta 361,33 kg, joka jae-
taan vuoden 2018 puolella.
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Järjestimme asiakkaille ja yhdistyksen jäsenille 
Kirpparilla 25-vuotisjoulukahvitarjoilun ja arpajaiset 
7.12. Pitopalvelu MeriTuulia Venäläinen valmisti le-
vykakut ja tarjosimme myös pipareita. Talkoolaisena 
oli Mirja Pulkkinen.

Kannatusjäsenemme Ulla Kärkkäinen ja Raija 
Spåra kutoivat yhdessä 11 kappaletta mattoja kirp-
parille myytäväksi. Yhdistyksen jäsenet/työntekijät 
Mirja Pulkkinen ja Anne Tiainen kutoivat vapaa-aika-
naan villasukkia 56 paria Kirpparille myyntiin. Ma-
tonkuteet ja sukkiin tarvittavat langat saimme lahjoi-
tuksena.

Yhdistyksen uudet nettisivut (www.juvankirppis.
fi) avattiin joulukuussa. Juvalainen Rm-Tietotekniik-
ka Palvelut/Riku ja Sigrid Munnukka tekivät sivuston.
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Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 9
51900 JUVA
puh. 050 558 8501

juvantyo@surffi.fi

Vuosi oli yhdistyksen kahdeskymmeskuudes toimin-
tavuosi. Jäsenmäärä oli 28 henkilöä.

Hallitus: Puheenjohtaja Mirja Hämäläinen. Vara-
puheenjohtaja Hilkka Teittinen. Hallituksen jäsenet 
Mirja Pulkkinen ja Riitta Kapanen. Sihteeri Anne Ti-
ainen.

Kokoukset ja aluekoulutus
Työttömien Keskusjärjestön seminaari: Työttömät 
yhdenvertaiseksi terveyspalveluissa 21.2. Helsingis-
sä, emme osallistuneet.

Etelä-Savon aluekokous Mikkelissä 28.2., emme 
osallistuneet. Aluekokous Mikkelissä 7.3., emme 
osallistuneet.

Työttömien Keskusjärjestön vuosikokous Jyväs-
kylässä 17.4., emme osallistuneet.

Työttömien Keskusjärjestön Hyvinvointipäivät 
Hauholla 12.–14.6., emme osallistuneet.

Työttömien Keskusjärjestön Syyskokous 13.–
15.11. Hotelli Arthur, Helsinki ja Tartto, emme osal-
listuneet.

Hallituksemme kokoontui seuraavasti, 21.2. hal-
lituksen kokous, 21.3. vuosi- ja järjestäytymiskokous 
ja sekä 8.10. hallituksen kokous. Muutoin hoidimme 
tarvittavat asiat puhelinneuvotteluin hallituksen jä-
senten kesken.

Toimisto
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 7,00 €. Kannatusjäsen-
maksu oli 10,00 €.

Työsopimukset
Anne Tiainen jatkoi toiminnanohjaajana 1.1.–31.3., 
50 %:n palkkatuella ja 1.4. toistaiseksi voimassaoleva 
työsopimus 6 h/pv ja 30 h/vko.

Riitta Kapanen jatkoi myyjänä 1.1.–15.6. 40 %:n 
palkkatuella ja 16.6.–15.12. 30 %:n palkkatuella. Rii-
talle myönnettiin palkkatukea 30 % 16.12. alkaen 
puoleksi vuodeksi.

Marjo Kolehmainen oli myyjänä 11.3.–10.9. 30 %:n 
palkkatuella.

Thidarat Lehikoinen aloitti myyjänä 1.11. ja hä-
nelle tehtiin ensimmäinen työsopimus 31.12. asti, jo-
hon myönnettiin 40 %:n palkkatuki. Hänelle haettiin 
ja saatiin jatkoa 4 kuukaudeksi 40 %:n palkkatuella.

Kuntouttava työtoiminta
Suvi Tarvaiselle tehtiin jatkosopimus 1.1.–30.6., 4 pv/
viikko ja 4 h/pv ja uusi jatkosopimus ajalle 1.7.–31.12. 
Hänelle tehtiin jatkosopimus 3 kuukaudeksi.

Emilia Hämäläiselle tehtiin jatkosopimus 1.1.–
30.6. 4 pv/viikko, 4 h/päivä. Hän keskeytti omasta 
pyynnöstä sopimuksen 13.2. alkaen.

Eeva Avelinille tehtiin sopimus ajalle 6.2.–30.5., 4 
h/pv, 3 pv/viikko.

Merkonomiksi opiskeleva Marianne Rasi oli työ-
harjoittelussa ajalla 2.5.–30.8.

Niina Mikkoselle tehtiin kuntouttava työtoimin-
tasopimus 14.10. alkaen 3 kuukaudeksi, hän perui so-
pimuksen.

Tapahtumia
Järjestimme työntekijöille ja hallitukselle TYHY-päi-
vän Juvan leirintäalueen grillikatoksella 17.5.

Jäsenille järjestimme lounastarjoilun Kahvila-
ravintola Siljankassa viikoilla 50 ja 51, jäsenistä kävi 
lounastamassa 24 henkilöä.

Järjestimme asiakkaillemme ja yhdistyksen jä-
senille Kirpparilla joulukahvitarjoilun ja arpajaiset 
5.12. Arpoja oli 100 kpl ja kiitos kannatuksesta 100 
kpl. Arpajaispalkintoja jäi seuraavalle vuodelle. Kah-
vila-Ravintola Siljankka valmisti levykakut ja tarjo-
simme myös pipareita. Talkoolaisena oli Mirja Pulk-
kinen ja Hilkka Teittinen.

Yhdistyksen jäsen/työntekijä Mirja Pulkkinen ja 
Anne Tiainen kutoivat villasukkia 45 paria Kirpparil-
le myyntiin. Sukkiin tarvittavat langat saimme lah-
joituksena. Yhdistys kiittää sukkien neulojia.

Yhdistykselle avasimme Facebook- ja Instagram-
sivut, joita päivitämme tarvittaessa.

Kirpparin puhelinnumero ja -liittymä vaihdettiin 
18.7.

Toimintakertomus 2019
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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


