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Puheenjohtajan Tervehdys

Kokkolan Työttömät ry:n täyttäessä 20 
vuotta 17.12.2012, on juhlan hetki. Muutama 
sana ensiksi.
Yhdistyksen toiminta on edelleen tärkeä 
ja tarpeellinen, työttömyys ja peruspäi-
värahalla eläminen tuottaa ylivoimaisia 
vaikeuksia jokapäiväisessä elämässä, 

yhteiskunnan turvaverkot kun ovat liian 
repaleiset ja vaikea puhuttaa hyvinvoin-
tivaltiossa nimeltään Suomi. Tämä on 
työttömän köyhän osalta täyttä utopiaa.
20% suomalaisista elää alle EU:n köyhyys-
rajan ja EU:n ruoka-apu (viljaylijäämä), jota 
on tänä vuonna jaettu peräti 18 000 kg, on 

osoitus tästä köyhyydestä. Suomi on ainut 
pohjoismaa joka tukea käyttää.
Olen 20 vuotta mukana ollut ja seuran-
nut vähävaraisten työttömien raskasta 
elämää. Suomen yhteiskunta ja poliitikot 
ovat markkinatalouden ja yksityistämisen 
ohella unohtaneet työttömien peruspäivä-
rahalla elävien ihmisarvon. 

Työttömän tulisi vaatia mahdottoman 
yksinkertaisia asioita, täystyöllisyyttä, 
tasa-arvoa terveys- ja sosiaali palveluissa 
sekä elämäntapa joka palvelee muutakin 
kuin yksilöyhteiskunnan itsetuhoisia 
pyrkimyksiä.

Olavi Vakkuri

Puheenjohtaja
Kokkolan Työttömät ry

Olavi Vakkuri ja Jari Vuorinen matkalla valvomaan työttömien etuja vuonna 1998.
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Muistoja Edunvalvonnan Vuosilta

Tullessani valituksi TVY ry:n puheenjoh-
tajaksi 1996 olin, ja koko järjestö oli vielä 
suhteellisen vihreä. Tuohon aikaan valio-
kuntia ei rampattu, ensimmäisinä vuosina 
käyntimäärät valiokunnissa olivat vähäiset 
ja kun itse olin tuolloin työttömyysturvalla, 
niin enpä onneksi sattunut itse olemaan 
usein edes Helsingissä. Ensimmäinen oma 
käyntini Työelämä- ja Tasa-arvovaliokun-
nan kokouksessa oli todella pelottava, en-
simmäinen käynti Liisa Jaakonsaaren luona 
ministeriössä sitä vastoin oli pehmeä.

Tuttuja nimiä on paljon, jotka ovat erityi-
sesti adistäneet TVY ry:n kuulemista Edus-
kunnan valiokunnissa ja lakien valmistelu-
työryhmissä. Ehdottomasti heistä omana 
aikananimerkittävin on ollut Tarja Filatov, 
hän toimi puolueensa ministerinä peräti 
kolmen eri hallituksen aikana (Lipposen 
II, Jäätteenmäen ja Vanhasen I) vuosina 
2000-2007. Muita ministereitä TVY ry:n 
toiminnan aikana ovat olleet Ilkka Kanerva, 
Liisa Jaakonsaari, Sinikka Mönkäre, Tarja 
Gronberg, Anni Sinnemäki ja Lauri Ihalai-
nen. Kaikkien kanssa on ollut yhteistyötä 
enemmän tai vähemmän.

Kuntaliiton jopa niin tiiviisti, että tapaam-
me jopa useasti kuukaudessa yhdistellen 
tietoverkkojamme. Varsinkin vuonna 2005 
pohdimme yhteisen mielenosoituksen jär-
jestämistä kuntaliiton johdon kanssa.

Vuosien varrella olemme tutustuneet eri 
kuntien ja jopa valtioiden työvoimapolitiik-
kaan useamman hallituksemme ihmisen 
voimalla, Suomessa on vierailtu muiden 
muassa Kinnulan kunnan vieraana, Vamma-
lassa Arto Satosen vieraana, Hyvinkäällä 
työvoimapalvelukeskuksen vieraana, Itä-
keskuksessa, Haapaniemellä, Käenkujalla 
Helsingin Te-palveluissa, Virroilla Te- toi-
miston ja yhdistyksemme vieraana ja Lap-
peenrannassa Anneli Kiljusen vieraana. 

Itselläni on ollut tilaisuus tutustua usean 
eri paikkakunnan sosiaali- ja työllisyyspoli-
tiikkaan eri seminaarien ja tapahtumien ai-
kana. Mieleen on jäänyt syventävät vierailut 
Paltamossa, Kotkassa, Kurikassa, Savonlin-
nassa, Kuopiossa ja Oulussa. 

Tällä hetkellä meillä on paras hallitusohjel-
ma kuin koskaan TVY ry:n historian aikana, 
katsotaan mitä siitä jää käteen.

Lea Karjalainen
Puheenjohtaja

TVY ry

Valiokunnissa kuulemisiin vaikuttavat pal-
jon kansanedustajat, jotka siellä istuivat. 
Oletan itse, että asian edistyminen siihen, 
että järjestöämme kuultiin ja kuunneltiin 
vaikuttivat vuosina 1995-2007 sosiaali-, 
terveys- ja työasiainvaliokunnassa Anne 
Huotari Kainuusta, Jouko Skinnari Hä-
meestä taas vuosina 1987-1997 sosiaali-, 
terveys-, työelämä- ja tasa-arvovaliokun-
nassa sekä nyt vuodesta 2011 lähtien työ- ja 
elinkeinojaostossa. Jouko johti työelämä-
valiokuntaa ainakin yhden kauden. Huutolan 
Matin muistan hänen valiokunta-ajoiltaan 
90-luvun lopulta ja Mustajärven tietysti 
vuodesta 1999 vuoteen 2011 työelämävalio-
kunnasta, samoin Marjaana Koskisen sosi-
aali- ja terveysvaliokunnan puolella. Kosken 
Valto johti yhden kauden ST-valiokuntaa ja 
nyt siellä istuu Juha Rehula, joka oli välillä 
saman alan ministerinä. Arto Satosen kau-
si   työelämäpuolella ensin oman puolueen 
ryhmyrinä ja viime kaudella puheenjohtaja-
na oli hedelmällinen ja tutustuimme Arton 
vieraana myös Vammalan nykyisen Sasta-
malan työvoimapolitiikkaan. Merkittähän on 
se, että jokaisen ministerin meidän väki on 
tuntenut etukäteen, samoin valiokunnissa 
istuneet kansanedustajat. Yhteistyö on ollut 
helppo rakentaa ihan hallituksen jäsenten 
yhteistyökuvioiden kautta. Nyt Työelämä 
porukkaa johtaa tuttu ja turvallinen entinen 
työministeri Tarja Filatov. Samoin Tarja on 
toiminut työministeri Ihalaisen erityisteh-
tävässä selvittämässä välityömarkkinoiden 
eloonjäämisongelmaa.

Verkostomme on rakentunut vuosien 
varrella ja siiheen kuuluu useita meidän 
ihmisten asioita tutkivia, tohtoreita ja ay-
vaikuttajia. Apua on saatu KELAn tutkijoilta, 
tilastokeskuksesta, eri talouselämän tutki-
muslaitoksista esimerkiksi Palkansaajien 
ja Pellervon taloudellisesta tutkimuskes-
kuksessa ja tietysti laajaa yhteistyötä on 
tehty  THL:n, SAK:n,  STTK:n, Akavan, EK:n, 
Suomen Yrittäjät ry:n ja Kuntaliiton kanssa. 
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Jari Vuoriselle tasavallan presidentti Tarja Ha-
lonen myönsi TVY:ry.n hakemuksesta kunnia-
merkin Työttömien järjestötoiminnan hyväksi 
tehdystä työstä TVY:ry ssä ja Kokkolan työttö-
mät ry.ssä. Tvy haki kolmelle toimijalle. TVY ry.n 
puolesta hallintoviranomainen joka antoi puol-
tavan lauselman hakemukseen oli Työministeri.

Presidentti Tarja Halonen myönsi Jari Vuori-
selle Suomen Valkoisen ruusun 1 mitalilla hy-
västä työstä. 

Kokkolan työttömät ry perustettiin 1992. 
Jari Vuorinen on yksi niistä aktiivisesta joka oli 
perustamassa yhdistystä ja on edelleen muka-
na hallituksen jäsenenä. (taloudenhoitaja). 
Jari Vuorinen on ollut myös Kokkolan työttö-
mien ry.n kotipesän perustaja jäsen ja toimii 
edelleen aktiivisesti mukana. 
Jari Vuorinen toimii myös aktiivisesti TVY;ssä 
(Työttömien Valtakunnallinen yhdistyssä) Hän 
on ollut mukana vuodesta 1996 TVY:ssä ja toi-
mii edelleen.
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Johtokunta 2012

Kuvassa vasemmalta oikealle: 

Pekka Puolimatka, Jari Vuorinen, Kari Finnström
Maija Renfors, Olavi Vakkuri, Matti Mantila, Hannu Laakso

Kuvasta puuttuu Petra Brandt
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Toiminnanohjaaja

Toimenkuva
1. Suunnittelee ja valmistelee puheenjoh-
tajan ja hallituksen kanssa yhdistyksen 
toimintaa.

2. Osallistuu henkilöstön työhönottoon ja 
toimii sen  esimiehenä.

3. Vastaa toiminnan laillisuudesta sekä val-
voo työttömien
oikeuksia ja etuja.

4. Toimii pyydettäessä hallituksen sihtee-
rinä ja edustaa yhdistystä hallituksen tai 

puheenjohtajan antamissa tehtävissä.
5. Vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa 
yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta tie-
dottamisesta ja ilmoittamisesta riittävän 
ajoissa järjestettävistä tapahtumista.

6. Vastaa yhteistyöverkostojen ylläpidosta.

7. Velvoitetaan osallistumaan koulutukseen 
ja pitämään tietotaitonsa ajan tasalla.

8. Osallistuu varainhankintaan yhdessä 
hallituksen kanssa.

9. Järjestää henkilöstölle ja ensisijaisesti 
jäsenille virkistystoimintaa ja koulutusta.

10. Tekee toimintasuunnitelman ja kerto-
muksen yhdessä hallituksen kanssa.

11. Osallistuu jäsenhankintaan.

12. Pienempiä taloustoimintahankkeita toi-
minnanohjaaja voi toteuttaa yksin.

13. Lisäksi muut puheenjohtajan ja hallituk-
sen osoittamat tehtävät.

Olen tehnyt tätä työtä nyt reilun vuoden 
päivät, joten olen jo saanut käsityksen 
siitä, mitä kaikkea täytyy hallita hoitaak-
seen kaikki ne tehtävät jotka tässä yllä on 
mainittu.

Tässä toimenkuvassa ei ole mitään 
mainintaa siitä sosiaalisesta ja henkisestä 
puolesta, joka tiiviisti kuitenkin kuuluu toi-
minnanohjaajan tehtäväkenttään. Pitkään 
työttömänä olleella ihmisellä tahtovat 
ongelmat kasaantua ja he tarvitsevat 
kuuntelijaa ja opastajaa jaksaakseen 
päivästä toiseen. Tämä osa-alue vie 
yllättävän paljon työaikaani ja on henki-
sesti usein hyvin rankkaa. Työnohjausta 
kaipaisin aina silloin tällöin, mutta sitä ei 
ole valitettavasti saatavissa.
Työ on todella haastavaa ja monipuolista. 
Ottaen huomioon sen, että kaikki toiminta 
tapahtuu avustusten turvin, ja avus-
tusten myöntävien ehtojen mukaisesti, 
on ensiarvoisen tärkeää että valvonta 
varojenkäytössä on täysin hallinnassa. 
Heille täytyy laatia raportit määräajoin 
väärinkäytösten estämiseksi, sillä heilläkin 
on omat sääntönsä joista he vuorostaan 
vastaavat  ylemmille tahoille.

Veronica Lindvall

Toiminnanohjaaja
Kokkolan Työttömät ry
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Eläinhoitola Kotipesä

Perustettiin 2005 Jari Vuorisen ja Pekka 
Puolimatkan toimesta. Varsinainen toimin-
ta alkoi 2008.

Eläinhoitola Kotipesä ry hoitaa lemmikke-
jä, jotka tarvitsevat hoitajaa esimerkiksi 
omistajan matkan ajaksi. Jokaiselle eläi-
melle tarjotaan oma asunto, mutta saman 
perheen lemmikit voivat asua samassa 
asunnossa keskenään. Kissojen ja koirien 
lisäksi Kotipesään voi tuoda hoitoon myös 
muita pieneläimiä.

Hoitoon tulevilta koirilta vaaditaan voimas-
sa oleva rokotus. Kaikista hoitoon saapu-
vista eläimistä tehdään kirjallinen hoitoso-
pimus, johon kirjataan ylös eläimen tiedot 
ja tarkat hoito-ohjeet.

Eläimen viihtyminen ja turvallisuus ovat 
meille ehdottoman tärkeitä asioita. Kotipe-
sä pyrkii tarjoamaan hoidokeille mahdolli-
simman kodinomaiset olot seuraamalla sa-
moja hoito- ja ruokinta-aikoja kuin kotona. 

Ruokakupit ja makuualusta kuuluvat palve-
luun. Eläimen viihtymistä ajatellen kotoa on 
kuitenkin hyvä tuoda mukana jotain tuttua, 
esimerkiksi lemmikin oma peti tai lempilelu. 
hoitolalle on tärkeää, että eläin viihtyy ja voi 
hyvin.

Kotipesässä koirille tarjotaan kodinomais-
ta ja yksilöllistä hoitoa omistajan toiveiden 
mukaan.
Hoitokoirille on tarjolla 20 erikokoista asun-
toa. Ulkoilu tapahtuu Kotipesän lähiympäris-
tössä sekä suuressa juoksutarhassa, jossa 
koira saa juosta vapaana. Koiria lenkitetään 
neljästi päivässä, omistajan halutessa use-
amminkin. Kotipesän pihapiirissä on kaksi 
katettua ja kolme avointa ulkotarhaa.

Kissalassa on hoitokissoille 12 asuntoa, joi-
hin on rakennettu kiipeilytelineitä ja muita 
virikkeitä. Neljästä asunnosta on uloskäynti 
omalle terassille.
Eläinhoitola Kotipesä Ry. ottaa rajoitetusti 
vastaan pääasiassa kissoja, esim. hoitovai-

keuksien tai elämäntilanteen muutoksen 
vuoksi. Vastaanottomaksu on 50€/kissa. 
Jos haluaa adoptoida kissan, luovutusmak-
su on 50€/kissa.
Maksut käytetään eläinlääkärikustannuksiin 
sekä esim. lääkkeisiin ja muihin tarpeisiin. 
Muuten Eläinhoitola Kotipesän kodittomia 
eläimiä ylläpidetään täysin lahjoitusten 
varassa. Eläinhoitola Kotipesä järjestää 
ruoka- ja tarvikekeräyksiä ympäri vuoden 
tarpeen mukaan. Niistä ilmoitetaan paitsi 
Kotipesän sivuilla myös lehdissä sekä hoi-
tolan Facebook -sivuilla. Muina aikoina lah-
joitukset voi toimittaa suoraan Kotipesään 
sen aukioloaikana. Paikan päälle voi myös 
tulla tutustumaan kodittomiin eläimiin ja 
hoitolan toimintaan.
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Taustaa
Syksyllä 1992 suurtyöttömyys alkoi koetella 
jo todella kovalla kouralla Kokkolaa. Alkoi 
käydä selväksi, että työttömät tarvitsevat 
elämänlaatunsa säilyttämiseksi jotain 
mielekästä toimintaa. Kokkolan Työnväen-
opiston silloinen rehtori, Matti Suhonen 
ryhtyi puuhamieheksi oman toimensa 
ohella vetämään keskustelupiiriä työttömil-
le. Mukaan toimintaan lähti noin 30 hengen 
ryhmä, koostuen eri ammattiryhmistä 
työttömäksi jääneistä. Kokoontumisia oli 
noin kerran viikossa eri aihepiirien parissa. 
Tässä ryhmässä heräsi ajatus että olisi 
aika perustaa oma yhdistys työttömien 
toiminnan laajentamiseksi. Otettiin yhteyttä 
Kokkolan seurakuntaan, ja yhteisvastuu-
keräyksen turvin päästiin alkuun. Kokkolan 
Työttömät ry:n perustava kokous pidettiin 

17.12.1992. 

1993
Oli yhdistyksen ensimmäinen varsinainen 
toimintavuosi. Yhdistys sai seurakunnalta 
veloituksetta käyttöönsä pihatuvan Pak-
kahuoneenkadulla sijainneelta seurakun-
tatalolta. Se oli avoinna kaikille työttömille 
arkisin klo 10-14, ja aukioloajoista vastasivat 
vapaaehtoiset ennalta sovitun ”työvuorolis-
tan” mukaisesti. Tarjolla oli kahvia omakus-
tannushintaan, siellä sai lukea päivän lehdet, 
vaihtaa kuulumisia sekä pelata erilaisia pele-
jä. Yleisiä kokouksia pidettiin kerran viikossa, 
jolloin jäsenet saivat tuoda esiin mielipiteitä 
toiminnan kehittämiseksi.
Yhdistyksen aktivistit organisoivat ruokailun 
työttömille seurakunnan ruokalaan kahdesti 

viikossa. Seurakunnan emäntä hoiti varsi-
naisen keittämisen ja työttömät osallistui-
vat esivalmisteluihin sekä jälkisiivoukseen. 
Toukokuussa tehtiin esitys TVY:lle (Työt-
tömien Valtakunnallinen Yhteistoiminta-
järjestö) VR:n lippujen 50% alennuksesta 
työttömille, sekä myös esitys ”Suomi Krii-
sissä”.

Alusta asti yhdistys tarjoutui olemaan mu-
kana elimissä joissa käsiteltiin työttömien 
asioita ja edustajiksi päästiin useaan toi-
mikuntaan. Osallistuttiin myös aktiivisesti 
kaikkiin työttömyyttä, ja sen torjumista 
käsitteleviin seminaareihin vuoden aikana.

Varainhankintaa järjestettiin osallistu-
malla erilaisiin tapahtumiin järjestyksen-
valvojina. Virkistystä järjestettiin meloen, 
pyöräillen sekä veneillen eri kohteisiin. 

Poimintoja Yhdistyksen Taipaleelta
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Eläinhoitola Kotipesä

Perustettiin 2005 Jari Vuorisen ja Pekka 
Puolimatkan toimesta. Varsinainen toimin-
ta alkoi 2008.

Eläinhoitola Kotipesä ry hoitaa lemmikke-
jä, jotka tarvitsevat hoitajaa esimerkiksi 
omistajan matkan ajaksi. Jokaiselle eläi-
melle tarjotaan oma asunto, mutta saman 
perheen lemmikit voivat asua samassa 
asunnossa keskenään. Kissojen ja koirien 
lisäksi Kotipesään voi tuoda hoitoon myös 
muita pieneläimiä.

Hoitoon tulevilta koirilta vaaditaan voimas-
sa oleva rokotus. Kaikista hoitoon saapu-
vista eläimistä tehdään kirjallinen hoitoso-
pimus, johon kirjataan ylös eläimen tiedot 
ja tarkat hoito-ohjeet.

Eläimen viihtyminen ja turvallisuus ovat 
meille ehdottoman tärkeitä asioita. Kotipe-
sä pyrkii tarjoamaan hoidokeille mahdolli-
simman kodinomaiset olot seuraamalla sa-
moja hoito- ja ruokinta-aikoja kuin kotona. 

Ruokakupit ja makuualusta kuuluvat palve-
luun. Eläimen viihtymistä ajatellen kotoa on 
kuitenkin hyvä tuoda mukana jotain tuttua, 
esimerkiksi lemmikin oma peti tai lempilelu. 
hoitolalle on tärkeää, että eläin viihtyy ja voi 
hyvin.

Kotipesässä koirille tarjotaan kodinomais-
ta ja yksilöllistä hoitoa omistajan toiveiden 
mukaan.
Hoitokoirille on tarjolla 20 erikokoista asun-
toa. Ulkoilu tapahtuu Kotipesän lähiympäris-
tössä sekä suuressa juoksutarhassa, jossa 
koira saa juosta vapaana. Koiria lenkitetään 
neljästi päivässä, omistajan halutessa use-
amminkin. Kotipesän pihapiirissä on kaksi 
katettua ja kolme avointa ulkotarhaa.

Kissalassa on hoitokissoille 12 asuntoa, joi-
hin on rakennettu kiipeilytelineitä ja muita 
virikkeitä. Neljästä asunnosta on uloskäynti 
omalle terassille.
Eläinhoitola Kotipesä Ry. ottaa rajoitetusti 
vastaan pääasiassa kissoja, esim. hoitovai-

keuksien tai elämäntilanteen muutoksen 
vuoksi. Vastaanottomaksu on 50€/kissa. 
Jos haluaa adoptoida kissan, luovutusmak-
su on 50€/kissa.
Maksut käytetään eläinlääkärikustannuksiin 
sekä esim. lääkkeisiin ja muihin tarpeisiin. 
Muuten Eläinhoitola Kotipesän kodittomia 
eläimiä ylläpidetään täysin lahjoitusten 
varassa. Eläinhoitola Kotipesä järjestää 
ruoka- ja tarvikekeräyksiä ympäri vuoden 
tarpeen mukaan. Niistä ilmoitetaan paitsi 
Kotipesän sivuilla myös lehdissä sekä hoi-
tolan Facebook -sivuilla. Muina aikoina lah-
joitukset voi toimittaa suoraan Kotipesään 
sen aukioloaikana. Paikan päälle voi myös 
tulla tutustumaan kodittomiin eläimiin ja 
hoitolan toimintaan.
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Aloitteitakin tehtiin kaupungille kolme kap-
paletta.

1994
Vuoden toiminta jatkui samoilla perjaat-
teilla kun ensimmäinentoimintavuosi. 
Merkittävänä parannuksena koettiin Koko-
lan kaupungilta saadun palkatun henkilön 
saaminen aukiolosta ja jokapäiväisestä toi-
minnasta vastaamaan. Yhtenä muistiin jää-
neenä tilaisuutena oli sittemmin tasavallan 
presidentiksi valitun Martti Ahtisaaren 
vierailu Pihatuvassa jolloin läsnäolijoilla oli 
mahdollisuus tentata häntä. Tilaisuus veti 
väkeä ja tunnelma oli leppoisan kodikas.

Elokuussa järjestettiin ensimmäiset Työt-
tömien festivaalit kauppatorilla, tähtiesiin-
tyjänä oli Mikko Perkoila. Juhlaa jatkettiin 
vielä illalla Pihatuvalla musiikin ja makka-
ranpaiston merkeissä.

Varainhankintaa tehtiin edelleenkin erilai-
siin tapahtumiin osallistumalla, sekä kah-

vilan pidon merkeissä että järjestyksenval-
vonnassa.
Syksyllä osallistuttiin joukolla Kansalaistal-
kookeräykseen.

Aloitteita tehtiin edelleenkin aktiivisesti. 
Edustajia olimme saaneet useaan eri työ-
ryhmään ihan kiitettävästi. Tuntui hyvältä 
päästä mukaan esittämään myös työttö-
mien mielipiteitä heidän olojaan ja tulevai-
suuttaan koskevissa asioissa. Vaikka toi-
mintaa värittikin vaikutusmahdollisuuksien 
aktiivinen etsiminen, löytyi myös tarpeeksi 
aikaa huolehtia jäsenistön henkisestä hy-
vinvoinnista erilaisten pyöräretkien ja 
pienimuotoisten reissujen avulla. Kangas-
puutkin saatiin, ja ne olivatkin ahkerassa 
käytössä.
 

1995
Vuotta leimasi ennen kaikkea muutokset 
ja uudistukset yhdistyksen tähänastisessa 
toiminnassa.

Seurakunta möi Pakkahuoneenkadun kiin-
teistön, joten yhdistykselle se tiesi muut-
toa. Uudet tilat saatiin huhtikuussa Torika-
dulta, Lavanderin talosta, ruhtinaaliset 200 
m². Sinne muuttivat myös Aktiivi-Kokkolan 
ja Nuorten Palvelun toimistot. Muuton myö-
tä vaihtui toimipaikan nimi Pihatuvasta 
upeasti kalskahtavaan Työttömien Toimin-
takeskukseen. Talossa oli myös keittiö joka 
mahdollisti ruokailutoiminnan aloittamisen. 
Työttömillä oli nyt mahdollisuus edulliseen 
ruokailuun yhteensä viitenä päivänä viikos-
sa. Palkatun henkilökunnan määrä lisääntyi 
kahdella ruokalasta vastaavien myötä. Toi-
mintaa pystyttiin nyt kehittelemään laajem-
malla sektorilla.
Tilastojen mukaan johtokunta kokoontui 20 
kertaa ja pykäliä käsiteltiin likimain 200 
kappaletta. Aktiivinen ote vain vahvistui. 
Edustajia oli mukana useissa työryhmissä 
ja toimikunnissa. Neuvotteluja käytiin jat-
kuvasti, niin kaupungin kuin työvoimaviran-
omaisten kanssa työpaikkojen säilymisen 
puolesta.
Kursseja ja tiedotustilaisuuksia järjestettiin 
jäsenistölle. Kesällä pidettiin lapsiparkki-

Martti Ahtisaari tentattavana pihatuvalla vuonna 1994
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lupäiviä oli 4 kertaa viikossa.

Toimintakeskukseen perustettiin ATK-paja, 
joka osoittautui ajan hengen mukaisesti 
perin tarpeelliseksi.

Työttömien lokakuun suurmielenosoitus 
Helsingissä, joka yleisesti tunnetaan ni-
mellä ”Murrostorstai” sai liikkeelle ko-
meat 200 työtöntä Kokkolasta. Keväällä 
palkattiin RAY:n rahojen turvin yhdistyksen 
ensimmäinen oma toiminnanohjaaja. Kuto-
moon hankittiin toiset mattopuut pitkien 
jonotusaikojen välttämiseksi. Uutena va-
paaehtoistyön muotona alkoi Keskipohjan-
maa-lehden lukeminen näkövammaisille.

Työttömien festivaalien yhteydessä järjes-
tetyssä paneelikeskustelussa oli mukana 
mm. silloinen sosiaali- ja terveysministeri 
Sinikka Mönkäre ja Esko Aho.

Työttömien toimintaviikolla marraskuussa 
käsiteltiin työvoimakoulutusta sekä työttö-
myysturva- ja eläkeasioita. EU-ruoka apua 
jaettiin yli 1300 kiloa yhteensä 232 avun-

toimintaa yllä. Saimme myös sinä kesänä 
kaupungilta käyttöömme viljelypalstan jos-
sa saimme kasvatettua perunoita keittiön 
käyttöön. Tapahtumia oli mitä erilaisimpia, 
mm. Työttömien festivaalit. Retkiäkin teh-
tiin ja varainhankinta oli keskeisellä paikal-
la toimintaa.

1996
Toimintavuonna Kokkolassa vain jatkui 
suurtyöttömyys, joka aiheutti monelle 
työttömälle ja tämän perheelle sekä talou-
dellista että henkistä ahdinkoa. Työttömien 
edunvalvonta ja niin heidän henkisestä, 
fyysisestä kuin myös sosiaalisesta hyvin-
voinnista huolehtiminen korostui entises-
tään.

Heinäkuussa oli taas muutto edessä, koska 
kaupunki tarvitsi Lavanderin talon omaan 
käyttöönsä. Uudet tilat löytyivät kauppa-
torin laidalta. Uusien tilojen myötä voitiin 
ruokalan toimintaa laajentaa, ja nyt ruokai-

hakialle.

Yhdistystä tehtiin tunnetuksi painattamalla 
toiminnasta kertova esite sekä kutsumal-
la eri kohderyhmiä tutustumiskäynnille. 
Varainhankintaa, työttömien koulutus- ja 
virkistystoimintaa toteutettiin entiseen 
malliin.

1997
Yhdistyksen viidentenä toimintavuonna 
työttömien edunvalvonta ja heidän niin 
henkisestä kuin fyysisestä sekä sosiaali-
sesta hyvinvoinnistaan huolehtiminen ko-
rostui erityisesti. Idea työttömien omasta 
terveyspisteestä heräsi, ja sitä lähdettiin 
ajamaan, mutta vuoden loppuun mennes-
sä se ei vielä ollut herättänyt vastakaikua 
päättäjissä.

Palkatun henkilöstön avuksi alettiin saa-
maan työharjoittelijoita erilaisilta työvoi-
mapoliittisilta kursseilta niin keittiön kuin 

Eila Kuivaniemi myyntipuuhissa. Taustalla näkyy myös yhdistyksen puheenjohtajanakin toiminut Juhani Kolppanen

11

Aloitteitakin tehtiin kaupungille kolme kap-
paletta.

1994
Vuoden toiminta jatkui samoilla perjaat-
teilla kun ensimmäinentoimintavuosi. 
Merkittävänä parannuksena koettiin Koko-
lan kaupungilta saadun palkatun henkilön 
saaminen aukiolosta ja jokapäiväisestä toi-
minnasta vastaamaan. Yhtenä muistiin jää-
neenä tilaisuutena oli sittemmin tasavallan 
presidentiksi valitun Martti Ahtisaaren 
vierailu Pihatuvassa jolloin läsnäolijoilla oli 
mahdollisuus tentata häntä. Tilaisuus veti 
väkeä ja tunnelma oli leppoisan kodikas.

Elokuussa järjestettiin ensimmäiset Työt-
tömien festivaalit kauppatorilla, tähtiesiin-
tyjänä oli Mikko Perkoila. Juhlaa jatkettiin 
vielä illalla Pihatuvalla musiikin ja makka-
ranpaiston merkeissä.

Varainhankintaa tehtiin edelleenkin erilai-
siin tapahtumiin osallistumalla, sekä kah-

vilan pidon merkeissä että järjestyksenval-
vonnassa.
Syksyllä osallistuttiin joukolla Kansalaistal-
kookeräykseen.

Aloitteita tehtiin edelleenkin aktiivisesti. 
Edustajia olimme saaneet useaan eri työ-
ryhmään ihan kiitettävästi. Tuntui hyvältä 
päästä mukaan esittämään myös työttö-
mien mielipiteitä heidän olojaan ja tulevai-
suuttaan koskevissa asioissa. Vaikka toi-
mintaa värittikin vaikutusmahdollisuuksien 
aktiivinen etsiminen, löytyi myös tarpeeksi 
aikaa huolehtia jäsenistön henkisestä hy-
vinvoinnista erilaisten pyöräretkien ja 
pienimuotoisten reissujen avulla. Kangas-
puutkin saatiin, ja ne olivatkin ahkerassa 
käytössä.
 

1995
Vuotta leimasi ennen kaikkea muutokset 
ja uudistukset yhdistyksen tähänastisessa 
toiminnassa.

Seurakunta möi Pakkahuoneenkadun kiin-
teistön, joten yhdistykselle se tiesi muut-
toa. Uudet tilat saatiin huhtikuussa Torika-
dulta, Lavanderin talosta, ruhtinaaliset 200 
m². Sinne muuttivat myös Aktiivi-Kokkolan 
ja Nuorten Palvelun toimistot. Muuton myö-
tä vaihtui toimipaikan nimi Pihatuvasta 
upeasti kalskahtavaan Työttömien Toimin-
takeskukseen. Talossa oli myös keittiö joka 
mahdollisti ruokailutoiminnan aloittamisen. 
Työttömillä oli nyt mahdollisuus edulliseen 
ruokailuun yhteensä viitenä päivänä viikos-
sa. Palkatun henkilökunnan määrä lisääntyi 
kahdella ruokalasta vastaavien myötä. Toi-
mintaa pystyttiin nyt kehittelemään laajem-
malla sektorilla.
Tilastojen mukaan johtokunta kokoontui 20 
kertaa ja pykäliä käsiteltiin likimain 200 
kappaletta. Aktiivinen ote vain vahvistui. 
Edustajia oli mukana useissa työryhmissä 
ja toimikunnissa. Neuvotteluja käytiin jat-
kuvasti, niin kaupungin kuin työvoimaviran-
omaisten kanssa työpaikkojen säilymisen 
puolesta.
Kursseja ja tiedotustilaisuuksia järjestettiin 
jäsenistölle. Kesällä pidettiin lapsiparkki-

Martti Ahtisaari tentattavana pihatuvalla vuonna 1994

10



toimiston puolelle. Ruokailumahdollisuus 
säilyi neljänä päivänä viikossa. ja se toimi 
omakustannusperiaatteella, eli jos näytti 
tulevan voittoa niin se annettiin heti ilmai-
sen aterian muodossa asiakkaille.
Entiset toiminnat jatkuivat, ja uutena toi-
mintamuotona työttömät saivat mahdol-
lisuuden käyttää Tienestin moottoripajaa 
viikonloppuisin pienempiin korjauksiin. 
Vuoden aikana tätä mahdollisuutta käytti 
300 henkilöä.
Huhtikuun räntäsateessa kymmenkunta 
pyöräilijää vei Eurooppalaisen marssin 
viestin työttömyyttä ja syrjäytymistä vas-
taan sisukkaasti Pietarsaareen.

Edunvalvonta eri toimikunnissa ja työryh-
missä jatkui entiseen malliin niin paikalli-
sella kuin myös valtakunnallisella tasolla. 
Jäsenistön virkistystoiminta oli vakiin-
tuneena toimintamuotona mukana pitkin 
vuotta.

1998
Vaikka kyseisenä vuonna työllisyystilanne 
maassamme yleisesti ottan kohentui, se ei 

valitettavasti näkynyt kaupunkimme työttö-
myysasteessa, joka sitkeästi pysytteli 20% 
paikkeilla. Erityisen huolestuttavaksi siitä 
teki pitkäaikaistyöttömien suuri, lähes 40% 
osuus. Uusia työpaikkoja ei kaupunkiimme 
juuri saatu.

Kokkolan ja Kälviän yhdistykset yhdessä ha-
kivat, ja pääsivät mukaan seitsemän muun 
alueen kanssa valtakunnalliseen kolmivuo-
tiseen yhteistyöllö ”Elämä Hallintaan”- pro-
jektiin, jonka järjestäjänä oli Työttömien 
Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY 
ry. Projektin tavoitteena oli syrjäytettyjen ja 
syrjäytymisvaarassa olevien työttömien elä-
mänhallinnan ja toimintakyvyn ylläpitäminen 
ja parantaminen.

Pitkään vireillä olleet työttömien terveystar-
kastukset alkoivat osana työelämästä pois-
saolevien työkyky-projektina. Toimintansa 
alkoi täten työttömien terveyspiste Helppi, 
johon kaupunki palkkasi yhdistelmätuen 
avulla terveydenhoitajan.
Elokuussa perustettiin alueellemme Pohja-
laistyöttömien Aluejärjestö ry, jonka tehtä-
väksi tuli tukea, neuvoa ja auttaa alueemme 
työttömien yhdistyksiä. Toimintakeskukses-

samme oli yksi rovastikunnanruokapankin 
jakelupiste jonka kautta jaettiin 1698 kas-
sia. EU:n ruoka-apua jaettiin lisäksi noin 
1000 kiloa.
Marraskuussa vietettiin alueellista pestuu-
päivää, jonka tarkoituksena oli saada työn-
antajat ja työnhakijat kohtaamaan toisensa 
ja sen myötä syntymään uusia työpaikkoja. 
Tapahtumassa olivat taustavoimina Kokko-
lan kaupunki, Työvoimatoimisto, Keski-Poh-
janmaan Aikuiskoulutuskeskus sekä Radio-
Keskipohjanmaa. Tilaisuudessa kävi yli 600 
henkeä, mutta valitettavasti työnantaji en 
osuus supistui vain muutamaan.

Näytelmäpiirin aikaansaannoksista päästiin 
nauttimaan pikkujoulussa. Näytelmän käsi-
kirjoitus oli ryhmän omaa tuotantoa.

1999
Vaikka työttömyys yleisesti ottaen väheni 
vuoden aikana, olivat Kokkolan luvut vielä-
kin liian synkkiä. Työttömyysaste pysytteli 
sitkeästi 18% paikkeilla ja pitkäaikaistyöt-
tömien osuus tästä oli lähes 30%. Uusia 
työpaikkoja ei kaupunkiimme juurikaan 
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Elokuussa saimme arvovaltaisia vieraita 
sillä työministeri Tarja Filatov saapui tänne 
seurassaan mm. kansanedustajat Kari Ur-
pilainen ja Marjatta Vehkaoja. Tilaisuudessa 
oli mahdollisuus esitellä heille mieltä paina-
via kysymyksiä. Tapahtuma oli kokonaisuu-
dessa lämminhenkinen.

Kurssitoiminta oli vilkasta keskustelupiirit 
kokoontuivat eri aihepiirien ympärille.

Edustusta lukemattomissa eri ohjausryh-
missä ja toimikunnissa, niin paikallisella kuin 
alueellisella tasolla oli yhdistyksellämme 
kiitettävästi. Yhteistyötä eri viranomaisten 
kanssa pidettiin tiiviisti yllä.
EU-ruokaa jaettiin noin 1500 kiloa sekä ro-
vastikunnan ruoka-avustusta noin 300 kas-
sia. Ne olivatkin viimeiset kassit, sillä rovas-
tikunnan ruoka-pankkitoiminta lakkautettiin 
30.10.

Työelämästä poissaolevien työkyky-projekti 
päättyi, mutta terveyspiste Helpin osalta 
saatiin jatkoa kahdeksi vuodeksi eteenpäin, 
mikä oli hyvin tärkeää, sillä kahden vuoden 
aikana se oli jo vakiinnuttanut paikkansa ja 
olisi ollut harmi jos sen toiminta olisi lop-
punut.

2001
Työttömyystilaston näyttivät lukemaa 
14.4%, hienoista laskua, mutta siltikin maan 
keskiarvon yläpuolella. Pitkäaikaistyöttö-
miem toivottomalta vaikuttava tilanne ai-
heuttaa eniten huolta yhdistyksessämme, 
sillä heidän tilanteens on se kaikkein vaikein. 
Työttömyyttä on jatkunut hyvin pitkään, ikää 
on karttunut, aiemmin hankittu ammatti-
taito on ruostunut. Mahdollisuudet päästä 
takaisin työmarkkinoille supistuvat ja ongel-
mia vain lisääntyy. Monelle on jo käynyt niin 
että he ovat antaneet periksi ja luopuneet 
toivosta. Yhdistyksemme on kin panostanut 
siihen, että he eivät jäisi koteihinsa, vaan 
tulisivat mukaan toimintaamme. Valitet-
tavasti meitä avustavat tahot eivät oikein 
ole sisäistäneet työvoimareservin henkisen 
vireyden ylläpitämisen tärkeyttä, sillä avus-

tusten saaminen tällaiseen toimintaan on 
sangen vaikeaa.

Maahanmuuttajien työharjoittelut toimi-
paikassamme ovat jo muuttuneet mel-
keinpä rutiiniksi. Ennakkopeloista huoli-
matta he eivät ole kertaakaan joutuneet 
kohtaamaan syrjintää tai rasismia täällä 
meillä. Päinvastoin on asiakaskuntamme 
ottaneet heidät vastaan erittäin lämpi-
mästi. Spontaania keskustelua on syn-
tynyt eikä kieli ole tuottanut ongelmia. 
Yhteisymmärryksen myötä on selvitetty 
asioita sittenkin kun sanoja ei ole enää 
löytynyt. Heidän avullansa olemme voi-
neet järjestää yhteistyötahoillemme mie-
leenpainuvia elämyksiä eri kulttuureista 
peräisin olevien aterioitten ympärillä.
Tienestin moottoripaja lakkautettiin tou-
kokuun lopulla joka oli tosi harmittavaa, 
sillä se oli jo vakiinnuttanut asemansa 
yhtenä työttömiä palvelevana toiminta-
muotona.

Vakiintuneiksi muodostuneitten toimin-
tojen lisäksi uutena lisänä tälle vuodelle 
toimintaamme on tullut se, että Kriminaa-
lihuolto voi sijoittaa yhteiskuntapalveluk-
sena rangaistuksensa suorittavia meille. 
Toiminta on soveltunut muuhun toimin-
taamme erinomaisesti sillä maahanmuut-
tajien lisäksi, meillä on hyvin usein myös 
suomalaisia työharjoittelussa erilaisilta 
työvoimapoliittisilta kursseilta. Sekaan 
sopii huomaamattomasti ilman turhaa 
silmätikuksi joutumisen pelkoa.

Seurakunta myönsi sille jätetyn kansa-
laisaloitteen johdosta yhdistyksellemme 
35 000 euroa kokeiluluonteisesti, vähä-
varaisille suunnatun ruoka-avun järjestä-
miseksi. Varsinaisen jakelun aloittaminen 
siirtyi kuitenkin vuodelle 2002.

2002
Vuoden 2001 syyskuussa stui voimaan 
laki kuntouttavasta työtoimminnasta joka 
velvoittaa kuntia aktiivisesti toimimaan 
alle 25 vuotta täyttäneiden työllistymisen 

saatu, ja valtio ja kunta työllistivät etu-
päässä henkilöitä jotka olivat oikeutettuja 
ns. yhdistelmätukeen. Tämä tiesi sitä, että 
ansiosidonnaisella päivärahalla olevilla oli 
vaikeuksia työllistyä.

Tilat kauppatorin varrella myytiin altamme 
pos, ja näin oli taas muutto edessä. Syys-
kuussa pääsimme muuttamaan Niittykadul-
le, 230 m² tiloihin.

Työelämästä poissaolevien työkykyprojekti 
tuli hyvin kiinteäksi osaksi toimintaamme 
sillä meidän puheenjohtaja ja sihteeri toi-
mivat myös sen johtoryhmässä. YEH-pro-
jektia vetävälle järjestyi toimitiloistamme 
omat työtilat, ja näin ollen myös tästä pro-
jektista tuli hyvin kiinteä osa toimintaamme. 
 
Kurssitoiminta ja keskustelupiirit jatkuivat 
vilkkaana. Virkistystoimintaa järjestettiin 
entiseen malliin.

Paikan muuton myötä panostettiin uuden 
osoitteen tunnetuksi tekemiseen kutsumal-
la eri yhteistyötahoja tutustumiskäynneille.
Yhdistyksessä oli keskusteltu mahdollisis-
ta yhteistyömuodoista maahanmuuttajien 
kanssa. Tätä toimintaa lähdettiin toteutta-
maan tarjoamalla heille työharjoittelupaik-
kaa keittiöstämme. Tarkoituksena oli tehdä 
paikkamme heille tutuksi sekä antaa heille 
mahdollisuuden tutustua suomalaisiin ja 
suomalaiseen työympäristöön.

2000
Työttömyysaste Kokkolassa näytti 15.4%, ja 
oli noin 5% yli valtakunnan tason. Pitkäai-
kaistyöttömien osuus pysyi vakiona, pienis-
tä työvoimapoliittisista, hetkeksi tilastoja 
muuttavista toimenpiteistä huolimatta. 
Ennakkoasenteista huolimatta, muutto 
keskustasta syrjäisemmälle paikalle ei 
aiheuttanut suurta kävijämäärän laskua. 
Koivuhakaan johtavan pyörätien ansiosta 
olimme siltikin keskeisellä paikalla.

Yhdistykselle avattiin oma kotisivu interne-
tissä jossa esiteltiin toimintaamme.
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toimiston puolelle. Ruokailumahdollisuus 
säilyi neljänä päivänä viikossa. ja se toimi 
omakustannusperiaatteella, eli jos näytti 
tulevan voittoa niin se annettiin heti ilmai-
sen aterian muodossa asiakkaille.
Entiset toiminnat jatkuivat, ja uutena toi-
mintamuotona työttömät saivat mahdol-
lisuuden käyttää Tienestin moottoripajaa 
viikonloppuisin pienempiin korjauksiin. 
Vuoden aikana tätä mahdollisuutta käytti 
300 henkilöä.
Huhtikuun räntäsateessa kymmenkunta 
pyöräilijää vei Eurooppalaisen marssin 
viestin työttömyyttä ja syrjäytymistä vas-
taan sisukkaasti Pietarsaareen.

Edunvalvonta eri toimikunnissa ja työryh-
missä jatkui entiseen malliin niin paikalli-
sella kuin myös valtakunnallisella tasolla. 
Jäsenistön virkistystoiminta oli vakiin-
tuneena toimintamuotona mukana pitkin 
vuotta.

1998
Vaikka kyseisenä vuonna työllisyystilanne 
maassamme yleisesti ottan kohentui, se ei 

valitettavasti näkynyt kaupunkimme työttö-
myysasteessa, joka sitkeästi pysytteli 20% 
paikkeilla. Erityisen huolestuttavaksi siitä 
teki pitkäaikaistyöttömien suuri, lähes 40% 
osuus. Uusia työpaikkoja ei kaupunkiimme 
juuri saatu.

Kokkolan ja Kälviän yhdistykset yhdessä ha-
kivat, ja pääsivät mukaan seitsemän muun 
alueen kanssa valtakunnalliseen kolmivuo-
tiseen yhteistyöllö ”Elämä Hallintaan”- pro-
jektiin, jonka järjestäjänä oli Työttömien 
Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY 
ry. Projektin tavoitteena oli syrjäytettyjen ja 
syrjäytymisvaarassa olevien työttömien elä-
mänhallinnan ja toimintakyvyn ylläpitäminen 
ja parantaminen.

Pitkään vireillä olleet työttömien terveystar-
kastukset alkoivat osana työelämästä pois-
saolevien työkyky-projektina. Toimintansa 
alkoi täten työttömien terveyspiste Helppi, 
johon kaupunki palkkasi yhdistelmätuen 
avulla terveydenhoitajan.
Elokuussa perustettiin alueellemme Pohja-
laistyöttömien Aluejärjestö ry, jonka tehtä-
väksi tuli tukea, neuvoa ja auttaa alueemme 
työttömien yhdistyksiä. Toimintakeskukses-

samme oli yksi rovastikunnanruokapankin 
jakelupiste jonka kautta jaettiin 1698 kas-
sia. EU:n ruoka-apua jaettiin lisäksi noin 
1000 kiloa.
Marraskuussa vietettiin alueellista pestuu-
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antajat ja työnhakijat kohtaamaan toisensa 
ja sen myötä syntymään uusia työpaikkoja. 
Tapahtumassa olivat taustavoimina Kokko-
lan kaupunki, Työvoimatoimisto, Keski-Poh-
janmaan Aikuiskoulutuskeskus sekä Radio-
Keskipohjanmaa. Tilaisuudessa kävi yli 600 
henkeä, mutta valitettavasti työnantaji en 
osuus supistui vain muutamaan.

Näytelmäpiirin aikaansaannoksista päästiin 
nauttimaan pikkujoulussa. Näytelmän käsi-
kirjoitus oli ryhmän omaa tuotantoa.

1999
Vaikka työttömyys yleisesti ottaen väheni 
vuoden aikana, olivat Kokkolan luvut vielä-
kin liian synkkiä. Työttömyysaste pysytteli 
sitkeästi 18% paikkeilla ja pitkäaikaistyöt-
tömien osuus tästä oli lähes 30%. Uusia 
työpaikkoja ei kaupunkiimme juurikaan 
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puolesta. Yli 25 täyttäneiden osalta tämä on 
vapaaehtoista. Kaupungissamme on panos-
tettu tähän ja työttömyystilastot näyttivät 
13.8%.
Seurakunnan myöntämää määrärahaa vä-
hävaraisille ruoka-avun hankkimiseen saa-
tiin käyttöömme 35 000 euroa, ja jakelu 
aloitettiin 22.2. Suosio ylitti kaikki ennakko-
odotukset ja se summa oli äkkiä mennyt. Yh-
distys teki uuden anomuksen kokemuksensa 
ja avuntarvitsijoiden määrään perustuen. 
Lisärahaa tuli 20 000 euroa, jonka turvin  
jakelu aloitettiin taas kesäkuussa.

2003
TVY:n Työttömien tapahtumapäiville 5.-6.6 
Helsingissä osallistuttiin 38 hengen voimin. 
Tutustuttiin myös eduskuntataloon Jutta Ur-
pilaisen ja Anne Kellosalon johdolla. Samalla 
matkalla käytiin myös Tallinnassa.
Vuoden aikana järjestettiin ilmaisruokailua 
kerran kuukaudessa.

Eu ruoka-apua jaettiin yhteensä noin 4000 
kg. SPR:n kasseja jaettiin myös työttömien 
toimintakeskuksesta. Seurakunnan myöntä-
mällä rahasummalla jaettiin ruokasäilykkei-
tä vähävaraisille n. 5000 kpl n. 1000:lle eri 
henkilöille.

Pohjanmaan TE-Keskukselta saadulla 8910 
euron omatoimisuusavustuksella järjestet-

tiin koulutusta, tehtiin hankintoja ja mak-
settiin toimintokohtaisia menoja. Kokkolan 
kaupungin 814 euron avustus käytettiin 
yleistoimintaan. Seurakunta myönsi meille 
2000 euron suuruisen avustuksen käytet-
täväksi koulutus- ja virkistystoimintaan. 
Raha-automaattiyhdistys RAY:n 20 000 
euron avustus käytettiin työttömien asia-
miehen palkkaukseen ja toimistotarvike-
hankintoihin.

2004
Työllisyystilanne ei ole vuoden aikana 
pitkäaikaistyöttömien osalta parantunut. 

Kokkolassa työttömiä oli lokakuussa 11.9%. 
Koko maassa oli työttömiä 10.7% työvoi-
masta. Kokkolan Työttömien yhdistyksessä 
oli jäseniä vuoden lopussa noin 170.
17.12 järjestettiin perinteinen joulujuhla/
jouluruoka jäsenille ja kutsuvieraille. Juh-
lassa esitettiin joululauluja ja joulupukki 
vieraili. Kaikkiaan ruokailijoita oli n. 100.
EU ruoka-apua saatiin jaettavaksi n. 5700 
kg. 10:lle vähävaraiselle yksinhuoltajalle 
toimitettiin Kokkolan Työttömät ry:n joulu-
ruokapaketti. Puheenjohtaja ja toiminnan-
ohjaaja veivät tuotteet perusturvasta saa-
tujen henkilöiden osoitteisiin jouluviikolla.

Järjestettiin mm. hygienia- ATK- sekä ku-
vataidekursseja.
RAY:lta saatiin 30 000 euroa työttömien 
asiamiehen palkkaus- ym. kuluihin. Poh-
janmaan TE-Keskukselta saadulla 9750 
euron (netto) omatoimisuusavustuksella 
järjestettiin koulutusta, tehtiin toimisto-
tarvikehankintoja, maksettiin puhelinlas-
kut, kirjanpitomenot, tilintarkastusmaksut 
ym. toimintamenoja. Kokkolan kaupungin 
841 euron avustus käytettiin yleistoimin-
taan. Seurakunta myönsi meille 2200 eu-
ron suuruisen avustuksen käytettäväksi 
koulutus- ja virkistystoimintaan. Matti Le-
pistön rahastosta saatiin 500 euroa., jolla 
kuvataidekurssin opettajan palkkauskulut 
hoidettiin.

Sudanilaiset maahanmuuttajat tarjoamass makuelämyksiä yhteistyökumppaneillemme

Kokkolan Työttömät vierailulla eduskuntatalolla.
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2005
Pohjalaistyöttömät AJ ry:n kokouksissa 
olivat paikalla puheenjohtaja Pekka Puoli-
matka sekä Olavi Vakkuri.

Yhdistys sai monta vierailijaa mm. Kok-
kolanseudun liikuntapainoitteisesta 
ATK- ryhmästä, Nuoret työttömät/Avain 
ammattiin- ryhmästä, Oulun työttömiltä, 
Oulunsalon työttömiltä, Rovaniemen Seu-
dun Sosiaalitalousyhdistyksestä sekä Ven-
tuskartano ry:n VERRY ryhmästä.

’Terveenä Työttömyydestä’- ryhmäloma 
järjestettiin 21-26.8 Kylpylähotelli Rauhan-
lahteen Kuopioon, jonne yhdistys järjesti 
bussikuljetuksen. Osallistujia otettiin 16. 

Virkistystoimintaa järjestettiin samaan 
malliin. Yhdistys kävi Kokkolan kaupungin-
teatterin ’Seitsemän Veljestä’- näytksessä 
marraskuun alussa, ’Kahakka’- ennakko-
näytöksessä 6.6 ja ’Luistelijan kuningas’- 
näytöksessä 2.12.
Lentopalloa pelattiin myös kerran viikossa 
urheilutalolla alkuvuonna. kesällä lentopal-
loa pelattiin Mesilän kentällä kaksi kertaa 
viikossa.

Koulutustoimintaa pidettiin yllä järjestä-
mällä hygienia-, ATK-, kasvisruoka- sekä 
venäjänkielen kursseja.
 
Kotipesä-lehden teko aloitettiin marras-
kuun puolessa välissä. Lehti ilmestyi 14.12 
ja tuotti hyvin rahaa yhdistykselle.

Terveyspiste Helpin toiminta täytyi valitet-
tavasti lakkauttaa yhdistyksen parhaista 
yrityksistä huolimatta koska terveydenhoi-
tajaa ei saatu palkattua.

2006
Kokouksia Kokkolanseudun  eläinsuojelu-
yhdistyksen kanssa järjestettiin 19.4 , 27.4 
ja16.5.

Työttömien Valtakunnalliselle ihmisoike-
uspäiville osallistuivat toiminnanohjaaja 
Marja-Leena Juoperi ja Päivi Soisalo.               
 
Kokouksia Kokkolanseudun  eläinsuojeluyh-
distyksen kanssa järjestettiin 19.4 , 27.4 ja 
16.5.

Yhdistykseseemme kuului vuoden lopulla 
170 jäsentä.

2007
Työttömien määrä Pohjanmaan TE - keskuk-
sen alueella oli marraskuun lopussa 6197 
henkilöä. työttömien osuus työvoimasta oli 
5,2%. Koko maan lukema oli 7,6%. Korkein 
työttömyys Pohjanmaan alueella oli Kokko-
lassa – 7,8%.

Toimitiloissamme työskenteli vuoden aika-
na 12 henkilöä. Yhdistyksen palkkaamana 
yhdistelmätuella työskentelivät toiminnan-
ohjaajana 2 henkilöä vuoden 2007 aikana, 
joista kaupunki maksoi työnantajamaksu-
osuudet. Keittäjänä toimivat kaksi henkilöä. 
Palkkakustannukset jaottuivat samoin kuin 
toiminnanohjaajilla.

Kirpputori Symppis avattiin. Kirpputorille 
otetaan vastaan lahjoituksia mm. vaatteita 
kuten myös huonekaluja yhdistyksen hy-
väksi.

TVY:n vuosikokoukseen Jyväskylään 29-
30.3.07 yhdistyksen edustajina valittiin 
Pekka Puolimatka, varaedustaja Olavi Vak-
kuri, Päivi Soisalo, varaedustaja Pirjo Väli-
talo ja Tarja Männistö.

Jari Vuorinen eduskunnan edessä työttömien edunvalvontapäivillä.
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Työttömät osallistui myös Valtakunnal-
liseen työttömien edunvalvontapäivälle 
Helsingissä.

2008
Työttömyysaste oli 6,1 prosenttia eli 0,1 
prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta 
aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli jou-
lukuussa 6,6 prosenttia. Työttömyysaste 
oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 4,7 
prosenttia, ja korkein Oulun läänissä, 9,2 
prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työt-
tömyysaste oli joulukuussa 12,4 prosenttia, 
mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä suurempi 
kuin edellisen vuoden joulukuussa. Nuorten 
työttömyysasteen trendi oli 16,7 prosent-
tia.

Toimitiloissamme työskenteli vuoden aika-
na 28 henkilöä. Yhdistyksen palkkaamana 
yhdistelmätuella työskenteli toiminnan-oh-
jaajana 1 henkilö vuoden 2008 aikana, josta 
kaupunki maksoi työnantajamaksuosuudet. 
Keittäjinä toimivat kaksi henkilöä. ja 3 om-
pelijaa työllistettiin. 

Maatilahankkeella on oli oma projektityön-

tekijä, työharjoittelijoita ja kuntoutuksessa 
olevia.

Kesällä aloitti ompelupaja työttömien ti-
loissa. Ompelupaja työllistää 3 pitkään 
työttömänä ollutta ompelijaa ja työhar-
joittelijoita muutama kuukautta kerralla.  
Ompelupajalla korjataan vaatteita – hou-
sujen lyhennys, uusi vetoketju, tuunataan 
kirpputorimme vaatteita uuteen elämään 
ja tehdään myös tilaustöitä, kaikki eivät 
saa kaupasta oikeankokoista tai mieleis-
tään vaatetta.

Työharjoittelussa meillä oli vuonna 12 ih-
mistä, keskimääriin puoli vuotta jakso, 
kuntoutustoimintaan on osallistunut 5 ih-
mistä ja yhdyskuntapalveluun 5.

Lehdistötilaisuuksia oli useita vuoden aika-
na. Esim. Hanna Lensu Maaseudun Tulevai-
suudesta – LOKAKUUN LIITE suomalaisesta 
köyhyydestä herätti laajan keskustelun, 
kannanottoja. myös Maisa Järvelän kirjoi-
tus lokakuun lopussa Kokkolan lehdessä toi 
paljon uusia asiakkaita ompelupajallemme. 

Kokkolan Työttömät ry:n ilmainen jou-
luruokailu järjestettiin 17.12.08 toimiti-

loissamme, ruokailua olivat tukemassa 
Kokkolan Minimani joululaatikoin, Wihurin 
pikatukku joulukinkuilla ja Kannuksesta 
Pouttu oy leikkelein. Syömässä kävi 82 
henkilöä. 

Jouluruokailun yhteydessä lehdistötilai-
suus, aiheeksi valtakunnallinen työpank-
kikokeilu. Myös Outi Airola kävi, hänen  
aiheena oli köyhien joulu. Samalla illalla 
MTV3 uutisissa näytettiin pitempi jakso 
meidän keskuksesta ja jouluruokailusta. 
Haastateltiin asiakkaitamme ja  ahkeraa 
ompelijaa  Joanna Tsokkista. Joannasta oli 
myöhemmin kirjoitus Keskipohjanmaan jou-
lunumerossa, aiheena jälleen suomalainen 
köyhyys.

2009
Yhdistys osallistui Pohjalaismaakuntien 
järjestötoiminnan neuvottelupäivään 8.9  
ja 22.-24.10. osallistuttiin Työttömien val-
takunnallisiin ihmisoikeuspäiviin Järven-
päässä.

Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry:n 
’Arki Sujuvaksi’- kotitalousneuvontahanke 
houkutti peräti 15 osallistujaa joka toinen 
kuukausi. 

Vanhuksille tarkoitettua lumisetelipalve-
lua on kaupungin kanssa jatkettu. Olemme 
halvimmat lumitöitten tekijät kaupungissa. 
Lumitöitä tehtiin talven mittaan yli 100 ti-
lausta. 

yhdistyksessä oli jäseniä vuoden lopussa 
noin 150.

2010
Kursseja järjestettiin taas voileipäkakun-
teon sekä digikuvauksen ympärillä.  Kes-
ki- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry:n ’Arki 
Sujuvaksi’- kotitalousneuvontahanke oli 
yhä’ suosiossa ja osallistujien määrä pysyi 
suunnilleen samana.

Virkistystoimintaan kuului Kokkolan Kau-
punginteatterin ’Kiviä Taskussa’- komedi-
asta nauttiminensekä ostosmatka tuuriin.
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Muhin tapahtumiin lukeutuvat mm. yhdis-
tyksen Wanhanajan tori Kokkolassa, Ke-
säpäivät Hanhinevalla yhdessä Kotipesän 
kanssa sekä Joulumyyjäiset Kokkolan kau-
pungintalolla.

Yhdistyksen verkkosivut uusittiin uudella 
osoittella ja ulkoasulla.

2011
Tasavallan presidentti Tarja Halonen pal-
kitsi Työttömien yhdistyksessä 20 vuotta 
toimineen Jari Vuorisen Valkoisen Ruusun 
ritarikunnan ensimmäisen luokan mitalilla 
pitkään kestäneestä työttömien edunval-
vonnasta. 

20.4 järjestettiin lastenrieha johon sisältyi 
makkaran paistamista, paloautoihin tutus-
tumista sekä ponilla ratsastamista. 

Kursseja järjestettiin mm. voileivänteon, 
digikuvauksen sekä leivonnan merkeissä. 
Muuhun virkistystoimintaan kuului ostos-
matka tuuriin sekä Kokkolan Kaupunkiteat-
terin koe-yleisöksi pääseminen.

Maisemakuva vuoden 2012 Tallinnan matkalta.
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EU-ruokaa jaettiin vuoden aikana noin 
12 364 kg.

Kokkolan työttömien yhdistyksessä oli jä-
seniä vuoden 2011 lopussa noin 100.

2012
Kesällä yhdistys keräsi rahaa myymällä 
omia tuotteita iltatorilla sekä järjestämällä 
oman toritapahtuman.

Yhdistys osallistui TVY:n vuovikokoukseen 
Kuopion Rauhalahdessa 26-28.11 ja samalla 
TVY:n laivakoulutukseen.

Vuoden aikana jaettiin 18 000 kg EU-ruo-
kaa.

20- vuotis juhlaillallinen pidetään 16.12 jo-
hon on kutsuttu mm. yhdistyksen ja TVY: n 
hallituksen jäseniä.
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pelijaa työllistettiin. 

Maatilahankkeella on oli oma projektityön-

tekijä, työharjoittelijoita ja kuntoutuksessa 
olevia.

Kesällä aloitti ompelupaja työttömien ti-
loissa. Ompelupaja työllistää 3 pitkään 
työttömänä ollutta ompelijaa ja työhar-
joittelijoita muutama kuukautta kerralla.  
Ompelupajalla korjataan vaatteita – hou-
sujen lyhennys, uusi vetoketju, tuunataan 
kirpputorimme vaatteita uuteen elämään 
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na. Esim. Hanna Lensu Maaseudun Tulevai-
suudesta – LOKAKUUN LIITE suomalaisesta 
köyhyydestä herätti laajan keskustelun, 
kannanottoja. myös Maisa Järvelän kirjoi-
tus lokakuun lopussa Kokkolan lehdessä toi 
paljon uusia asiakkaita ompelupajallemme. 

Kokkolan Työttömät ry:n ilmainen jou-
luruokailu järjestettiin 17.12.08 toimiti-

loissamme, ruokailua olivat tukemassa 
Kokkolan Minimani joululaatikoin, Wihurin 
pikatukku joulukinkuilla ja Kannuksesta 
Pouttu oy leikkelein. Syömässä kävi 82 
henkilöä. 

Jouluruokailun yhteydessä lehdistötilai-
suus, aiheeksi valtakunnallinen työpank-
kikokeilu. Myös Outi Airola kävi, hänen  
aiheena oli köyhien joulu. Samalla illalla 
MTV3 uutisissa näytettiin pitempi jakso 
meidän keskuksesta ja jouluruokailusta. 
Haastateltiin asiakkaitamme ja  ahkeraa 
ompelijaa  Joanna Tsokkista. Joannasta oli 
myöhemmin kirjoitus Keskipohjanmaan jou-
lunumerossa, aiheena jälleen suomalainen 
köyhyys.

2009
Yhdistys osallistui Pohjalaismaakuntien 
järjestötoiminnan neuvottelupäivään 8.9  
ja 22.-24.10. osallistuttiin Työttömien val-
takunnallisiin ihmisoikeuspäiviin Järven-
päässä.

Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry:n 
’Arki Sujuvaksi’- kotitalousneuvontahanke 
houkutti peräti 15 osallistujaa joka toinen 
kuukausi. 

Vanhuksille tarkoitettua lumisetelipalve-
lua on kaupungin kanssa jatkettu. Olemme 
halvimmat lumitöitten tekijät kaupungissa. 
Lumitöitä tehtiin talven mittaan yli 100 ti-
lausta. 

yhdistyksessä oli jäseniä vuoden lopussa 
noin 150.

2010
Kursseja järjestettiin taas voileipäkakun-
teon sekä digikuvauksen ympärillä.  Kes-
ki- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry:n ’Arki 
Sujuvaksi’- kotitalousneuvontahanke oli 
yhä’ suosiossa ja osallistujien määrä pysyi 
suunnilleen samana.

Virkistystoimintaan kuului Kokkolan Kau-
punginteatterin ’Kiviä Taskussa’- komedi-
asta nauttiminensekä ostosmatka tuuriin.
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Työharjoittelu
Erilaisilta työvoimapoliittisilta kursseilta 
meillä käy työelämään harjautujia. Nämä 
ovat pääsääntöisesti toimiston puolella, eli 
toiminnanohjaaja toimii myös tarvittaessa 
työnohjaajana näille harjoittelijoille.

Lisäksi yhdistyksemme on järjestänyt maa-
hanmuuttajille mahdollisuuden työharjoitte-
luun keittiössä, koska heillä on muuten aika 

huonot mahdollisuudet päästä työharjoit-
teluun ns. vapaille markkinoille. meillä on 
vain hyviä kokemuksia tästä toiminnasta. 
Kyseiset työharjoittelijat ovat myös koke-
neet tämän toiminnan mielekkääksi, niin 
tutustumisena suomalaiseen työntekoon 
kuten myös suomenkielen käytännön har-
joittelemiseen. Tällä lailla voimme myös 
omalta osaltamme olla mukana vähentä-
mässä niitä ennakkoluuloja muualta tullei-
siin, joihin niin useasti törmäämme. Mitään 
rahallista korvausta ei yhdistys saa tästä 
toiminnasta.

Olemme myös ilmoittautuneet mahdolli-
seksi harjoittelupaikaksi kuntouttavan työ-
toiminnan piiriin kuuluville.

Työttömien Ruokailu
Yhdistyksemme ehkä näkyvin, asiakkaiden 
kannalta tärkein toimintamuoto on työt-
tömille suunnattu ruokailun järjestäminen 
viitenä päivänä viikossa. Ruokavieraita 
meillä käy 40-80 henkeä päivässä. Vakitui-
sia ruokailijoita näistä on noin 40. Aterian 

Toimitilat
Toimitilamme sijaitsee osoitteessa Niit-
tykatu 1. Täällä meillä on 36 paikkainen 
ruokailutila ja ajanmukainen keittioö, leh-
tilukupiste johon tulee useita päivälehteä, 
tietokonenurkkaus jossa on 5 tietokonetta 
asiakkaittemme vapaassa käytössä omia 
töitään varten. Isompi toimistohuone on 
toiminnanohjaajan käytössä. 

Kokkolan Työttömät ry Tänään
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hinta on 2,20 euroa, ja se sisältää lämpi-
män aterian, salaattia, leipää, voita, ruoka-
juomaa ja jälkiruoan.

Keittiössä työskentelee kerrallaan kaksi 
yhdistelmätukeen oikeutettua, kaupungin 
palkkaamaa henkilöä, toinen vastuullisena 
emäntänä ja toinen hänen apulaisenaan. 
Ruokala toimii ns. omakustannusperiaat-
teella, joten emännällä on todella suuri 
vastuu niin ruoan tasosta kuin taloudelli-
suudesta.

Yhdyskuntapalvelu
Toinen tärkeä osa-alue toiminnassamme 
on Kriminaalihuollon kautta tulevien yh-
dyskuntapalveluansa suorittavien sijoitus-
paikkana. Kriminaalihuollon mukaan näitä 
suorituspaikkoja on aivan liian vähän, var-
sinkin kun kierrätyskeskus lakkautettiin. 
Meillä kyseiset henkilöt voivat huomaamat-
ta suorittaa tuomionsa, sillä he sekoittuvat 
mukavasti työharjoittelijoiden joukkoon, 
eivätkä joudu kenenkään ”silmätikuiksi”. 
Näitä sijoitettavia tuntuu olevan jonossa 
odottamassa vuoroansa. Tämäkin toiminta 
on osoittautunut hyvin antoisaksi, sillä tä
hänastiset tuomionsa meillä suorittaneet 
ovat kokeneet saavansa ”uuden” tilaisuu-
den elämäänsä. Mitään rahallista korvaus-
ta ei yhdistys saa tästäkään toiminnasta.

Ruoka-Apu
Ruoka-avun jakaminen vähäosaisille on 
sekin paljon työtä teettävä toimintamuoto, 
koska avulle on huommattavan suuri tarve. 
Tarvitsevat saavat kassin kuukautta kohti.

Liikunnallinen Toiminta
Yhdistyksemme on järjestänyt työttömille 
mahdollisuuden osallistua erilaisiin liikun-
nallisiin aktiviteetteihin sisätiloissa. Nä-
mähän ovat pääsääntöisesti maksullisia, 
joten sponsoroimme maksujen osalta mm. 
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me kustantamalla joka vuosi pari henkeä 
Järvenpäässä järjestettäville ihmisoi-
keuspäiville, järjestää virkistäytymis-
tilaisuuksia työttömille omistamissaan 
leirikeskuksissa. Joka vuosi pidettävien, 
Lapuan hiippakunnan osaltansa järjestä-
mien ”Työttömien toiminnasta vastaavien 
koulutus, ja virkistymispäivät” järjes-
tettiin tänä vuonna Kokkolassa. Tähän 
saimme kiitettävästi tukea omalta seura-
kunnalta majoitustilojen, kouluttajan sekä 
ruokailun osalta.

Ammattiosastot tukevat toimintaamme 
kiitettävästi maksamalla meille ns. kan-
natusjäsenmaksua. Järjestämme myös 
tarjoilua erilaisiin ammattiosastojen pi-
tämiin koulutustilaisuuksiin.

keilailua ja kuntosalikäyntejä.

Koulutustoiminta
Yhdistyksemme järjestää työttömille erilai-
sia kursseja, joko itse, tai jos näitä on edul-
lisemmin saatavana ostopalveluina Kokkolan 
seudun opistolta. Yhdistyksemme on järjes-
tänyt mm. ATK-, puutarha-, englannin-, ensi-
apu- ja järjestyksenvalvojakursseja. On myös 
järjestetty kursseja erilaisten työttömyyttä 
koskevien aiheiden  ympäriltä.

Kirpputori Symppis
Yhdistyksessämme on pieni edullinen kirppu-
tori johon otamme vastaan ehjiä ja puhtaita 
vaatteita, lasten leluja sekä muita tavaroita.

Ompelupaja
Ompelupajassa on kaksi pitkän työkokemuk-
sen omaavaa reipasta naista töissä palk-
katuella. He tekevät vaatteiden korjauksia, 
lyhennyksiä, ym. tuunauksia. Ompelupaja on 
erikoistunut vetoketjujen vaihtoon ja vaattei-
den muokkaukseen. Teemme myös tilaustöitä 
edullisesti. 

Rahoitus
Kokkolan kaupunki on huolehtinut toimitilojen 
vuokrakuluista sekä työntekijöiden palkkauk-
sesta yhdistelmätuen avulla.

Pohjanmaan TE-keskus avustaa 75% työttö-
mille suunnatun työllisyyttä edistävän koulu-
tuksen järjestelyistä sekä kohtuullisesti kat-
sottavien hallinnollisten kulujen osalta. Loput 
25% yritetään hankkia itse.

Seurakunta on lupautunut avustamaan 
työttömien ruokailua mikäli kustannukset 
eivät pysy budjetin raameissa, ja vaarana 
on toiminnan lakkauttaminen taloudellisista 
syistä. Seurakunta tukee myös yhdistystäm-

Tallinnan Matka
Yhdistys pyrkii joka vuosi järjestämään 
työttömille edullisen matkan Tallinnaan. 
Matka sujuu linja-autolla ja osallistujia on 
keskinmäärin noin 40.

Loppusanat
Toivomme että tämän ”toimintakerto-
muksen” avulla voitte paremmin saada 
käsityksen yhdistyksemme toiminnan laa-
juudesta. Koemme itse tekevämme omalta 
osaltamme tärkeää yhteiskunnallista työtä 
toimimalla kaikkien heikommin tomeentu-
levien äänitorvena, edunvalvojana ja en-
nen kaikkea, puolestapuhujina.
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Kiitämme 
sponsoreitamme!

Yhdistyksen Puheenjohtajat Kautta Vuosien

Ila Kurppa.........................................................................................................................................1993-1994
Juhani Kolppanen......................................................................................................................................1995
Jorma Ojala.............................................................................................................1996-toukokuuhun 1997
Olavi Vakkuri....................................................................................................................................1997-1998
Juhani Kolppanen......................................................................................................................................1999
Jorma Sorvala...............................................................................................................................2000-2001
Raimo Luoma............................................................................................................................................2002
Kaija Store.............................................................................................................................................. 2003
Pekka Puolimatka ........................................................................................................................2004-2007
Olavi Vakkuri...................................................................................................................................2008-2012
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Puh. 06-831 5514 
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www.koty.fi


