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Vaiheita matkan varrelta

Tasavallan presidentti Tarja Halonen Mikkelin Työttömät ry:n vieraana 3.1.2008Vastaanottajina 
Anneli Moilanen ja Heikki Pyrhönen. 
Kuva: Markku Lahikainen.
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Yhdistyksen perustamisvaiheen ja alkuvaiheen puuhamies oli Martti Virnes. ”Edunvalvontaa unohtamatta”. Martti ei 
tyytynyt  puhumaan työttömyyden syistä ja seurauksista, vaan tarttui toimeen työttömien tilanteen kohentamiseksi 
Mikkelissä. - Länsi-Savo sunnuntaina 31.1.1992.

Liikuntatoiminta alkoi myös var-
haisessa vaiheessa. Yhdistykseen 
palkattiin työvoimatoimiston tuel-
la liikunnanohjaaja toimintaa or-
ganisoimaan.  Liikuntatilat järjes-
tyivät kaupungin kautta jumpan,  
lentopallon, sählyn ja jalkapallon 
harrastamiseen.
- Mikkelin Kaupunkilehti 
18.11.1993.
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n Mikkelin seudun työttömien toimin-
tajärjestö ry perustettiin Mikkelin Työ-
väentalolla 15.12.1992. Perustavassa ko-
kouksessa puheenjohtajana toimi Martti 
Virnes, jonka lisäksi paikalla oli kahdek-
san henkilöä.

Martti Virnes yhdistyksen toiminnan 
tarpeellisuudesta. Hän totesi 90-luvun 
laman jättäneen Mikkelissäkin satoja ih-
misiä työttömäksi. Oma yhdistys tarjoaa 
tukipaikan työttömille tavata muita sa-
massa tilanteessa olevia sekä toimia yh-
dessä työttömyystilanteesta selviämi-
seksi.  Martti Virnes oli jo hahmotellut 
yhdistyksen toiminnan suuntaviivoja: 
oma ruokalatoiminta, koulutustoiminta 
ja työttömien edunvalvonta.
Perustamispäätöksen jälkeen yhdistyk-
sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi va-
littiin Martti Virnes, sihteeriksi Pentti 
Issakainen, taloudenhoitajaksi Markku 
Vallenius ja johtokuntaan Seppo Bast-
man, Martti Liukkonen, Pentti Liukko-
nen, Perttu Laukkanen, Jari Hämäläi-
nen ja Jari Valjakka.

Kirkon diakoniatyön järjestämät lei-
rit ja yksityinen tuki ovat olleet  monelle 
työttömälle tuttua jo  60-luvulta saakka.   
50-luvulla kunnilla oli työllistämisvel-
voite. Pahimpaan tilanteeseen järjestet-
tiin kunnan toimesta ns. ”hätäaputöitä”. 
Työttömien yhdistyksen pitkäaikainen 
yhteistyökumppani diakoni Tuomo Hai-
karainen muistaa, kuinka Juvan Mai-
valassakin  peltoja ympäröiviä kiviaito-
ja purettiin ja kivet haudattiin maahan. 
2000-luvulla puolestaan perinnemaise-
mia luodaan kiviaitoja kunnostamalla. 
Kun työttömyyden historiassa mennään 
30-luvun lamavuosiin, oltiin tilantees-
sa, jossa kaupunkien katukuvassa oli-
vat ruokaa ja työtä kerjäävät kulkurit. 
Ruokaa jaettiin soppakanuunoista. Työ-
tön tuli välittömästi ”lainsuojattomaksi” 
ja tuo ilmiö näkyi katukuvassa. Työttö-
myyden varalle ei ollut minkäänlaista so-
siaalista suojaverkkoa. 

Yhdistyksen perustaminen oli lähtö-
laukaus työttömien omaehtoiselle toi-
minnalle Mikkelissä.  Ei haluttu tum-
put suorana odotella mitä tapahtuu, vaan 
otettiin aloite itselle. Työttömien järjestö-
jä toimi hajanaisesti Suomessa 1980-lu-
vulla.  Toiminta muodostui lähinnä jul-
kilausumista ja mielenosoituksista. Kun 
työttömyys lähti 90-luvun laman seu-
rauksena rakettimaiseen nousuun, yh-
distyksien perustamiselle tuli polttava 

tarve. Yhdistyksen perustamisvuonna 
v. 1992 työttömyysaste Etelä-Savossa oli 
työ- ja elinkeinoministeriön tilastoissa v. 
1992 12,8 %, v. 1993 jo 17,9 %  ja  v. 1995 
22 %. 

 Mikkelin työttömät ry:n perustavan 
kokouksen jälkeen Martti Virnes oli yh-
teydessä lähiseutujen työttömiin ja yh-
distyksiä syntyi Mäntyharjulle, Kangas-
niemelle ja Juvalle. 

Toiminnalle ripeä alku
Yhdistyksen toiminta perustamisko-
kouksen jälkeen alkoi ripeästi. Aloi-
tettiin ruokalatoiminta. Yhdistys tar-
josi työttömille päivittäisen edullisen 
lounaan omakustannushintaan. Tähän 
tarjoutui mahdollisuus, kun Työväen-
talolla oli keittiötilat ja yhdistys sai työ-
voimatuella palkatun emännän. Alusta 
alkaen ruokalasta tuli tärkeä juttu yhdis-
tyksen toiminnassa. Hyvä ruoka, parem-
pi mieli sekä mahdollisuus turista kuu-
lumisia ja tietää missä mennään yleisissä 
ja yksityisissä asioissa. Siinä ruokalatoi-
minnan menestysresepti.

Puheenjohtaja Martti Virnes raportoi 
johtokunnan kokouksissa, miten asioita 
on viety eteenpäin: ”Valiokopio on lah-
joittanut jäsenkortteja 800 kpl, yleisötilai-
suuden ”alkurysäys 5.2.1993 järjestelyissä 
ovat  SAK:n piiritoimisto, Toimihenki-
lö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto 
TVK (sittemmin STTK), Akava, Työvä-
en Sivistysliitto TSL, Tuomiokirkkoseu-
rakunta, työvoimatoimisto ja kaupungin 
nuorisotoimisto,  yhteistilaisuus lähiseu-
dun työttömien kanssa  3.3.1993, toimis-
toon palkattu  ensimmäiseksi työnteki-
jäksi Perttu Laukkanen 15.4.1993 alkaen, 

työttömien kesäleiri 5.-12.7.1993 Suomen 
nuoriso-opiston kanssa,  naistenklubi pe-
rustettu 18.8.1993 jne.”   

Toiminnassa oli näkyvyyttä ja sana levi-
si. Kun yhdistyksen perustamisvuonna 

-92 jäseniä oli 15, niin keväällä -94 kirjat-
tiin jäsenmääräksi 520 henkilöä. Martti 
Virnes toimi Työttömien Valtakunnalli-
nen Yhteistoimintajärjestö TVY:n halli-
tuksen varapuheenjohtajana v. 1994.

Miten työttömänä ollessani pidän työ-
kykyäni yllä ja miten löydän polkuja ta-
kaisin työelämään? Mitä on työttömi-
en edunvalvonta? Näiden kysymysten 
pohjalta toiminta alkoi rakentua. Aluk-
si järjestettiin luentotilaisuuksia työt-
tömyyden vaikutuksista eläkkeisiin ja 
sosiaaliturvaan sekä englannin kielen 
opintokerho. AHVäärIn ja teknillisen 
oppilaitoksen kanssa aloitettiin tietoko-
nekurssit syksyllä 1993.   Opintotoiminta  
eteni jatkossa yhteistyötoiminnaksi Työ-
väen Sivistysliiton kanssa. Perustettiin 
TyöMikkeli- koulutusprojekti, jolle kou-
lutuksen järjestämisvastuu siirtyi.  Sisäl-
löiksi linjattiin atk- ja kielikoulutus, kä-
dentaidot ja urapolkujen rakentaminen. 
Koska koulutus oli omaehtoista ja kestol-
taan 6-9 tuntia viikossa, ei ollut pelkoa 
päivärahojen menettämisestä. 

Edunvalvontaa unohtamatta
Sosiaalisen toiminnan järjestämisen 
ohessa oltiin aktiivisia työttömien edun-
valvonnan suhteen.  Yhdistys oli jäsene-
nä valtakunnallisessa työttömien järjes-
tössä, jonka näkyvin ponnistus oli ns. 
murrostorstai eduskuntatalon edustalla 
4. marraskuuta 1993, johon myös mikke-
liläiset osallistuivat.  Vuonna 1993 työt-
tömien määrä oli noussut jo yli 400 tu-
hanteen. Protesti suunnattiin Esko Ahon 
hallitukselle,  jolta toivottiin ripeim-
piä otteita työttömyyden hoitamiseksi. 
Samalla esitettiin vetoomus, ettei työt-

tömyyspäivärahoihin ei kosketa. Hel-
singissä Suurtorille mieltään osoitti n. 
10000 työtöntä, jotka saapuivat erikois-
junilla Helsinkiin.

Työväentalolta kaikki alkoi

Mikkelistä mielenosoitukseen valmistauduttiin tosimielellä.  Matkakorvauksien mak-
samiseksi myytiin mailoja ja järjestettiin arpajaisia, joilla korvattiin myös lähiseutu-
jen yhdistysten kuluja. Matkalaisille ruokalan keittiö valmisti tukevat sämpyläeväät. _ 
Länsi-Savo 2.11.1993.
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Uusien tilojen myötä oli mahdollisuus pitää ruokalaa avoinna joka päivä klo 10-13. 
Toiminta-ajatukseksi kirjattiin: ”Rakkaudella tehtyä hyvää, terveellistä, aitoa kotiruokaa, joka on kaupungin edullisinta.” 
- Länsi-Savo tiistaina 2.11.1993.
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Uudet tilat – toiminta vakiintuu
n Toiminnan laajentuessa ja vakiintues-
sa tuli tarpeelliseksi pohtia omien toimi-
tilojen vuokraamista.  Seppo Parkkonen 
otti asian omakseen.  Supliikkimiehel-
tä ei mennyt kauankaan, kun sopivat ti-
lat löytyivätkin keväällä v. 1995 entises-
tä Hankkijan talosta Porrassalmenkatu 
1:stä.  Tilat vapautuivat Pitopalvelu Airal-
ta.  Uusien tilojen, ”Ykkösen”,  myötä yh-
distyksen toiminta sai kokonaan uuden 
käänteen. Keittiö- ja ruokalatilojen lisäk-
si järjestyi tilat toimistolle, koulutustilai-
suuksille sekä myöhemmin käsityötupa 
”Kässärille”.   Tilojen käyttöönotolle an-
toi ratkaisevan sysäyksen työministeriön 
projektiraha ”työttömien omaehtoisen 
toiminnan tukemiseen ”. Tällä omatoi-
misuusavustuksella hankittiin tarvitta-
va kalusto ja kunnostettiin tilat. Keittiön 
tarvitsemat padat ja kattilat ostettiin toi-
mintansa lopettaneen Hotelli Varsavuo-
ren konkurssipesästä.

Nyt oli mahdollisuus pitää ruokalaa 
avoinna joka päivä klo 10.00-13.00. Toi-
minta-ajatukseksi kirjattiin: ”Rakkau-
della tehtyä hyvää, terveellistä, aitoa ko-
tiruokaa, joka on kaupungin edullisinta.” 
Aterian hinta oli 7 mk.  Tarvikekustan-
nukset olivat 12 mk. Erotus saatiin ka-
tettua avustuksilla, joista Mikkelin tuo-
miokirkkoseurakunnan panos ei ollut 
vähäisin. Kokonaiskävijämääräksi elo-
kuussa 1995 kirjattiin 1539 henkilöä, n. 
80-100 ruokailijaa päivässä.  Ruokalan 
henkilökunta on ollut osaavissa käsissä. 
Palkattu henkilökunta on rekrytoitu ra-
vintola-alan työttömistä.

Uusia tuulia yhdistyksen toimintaan 
toivat myös uudet toimihenkilöt. Pu-
heenjohtajaksi v. 1995 vuosikokoukses-
sa oli valittu riitta Hirn, varapuheen-
johtajaksi Seppo Parkkonen ja sihteeriksi 
Hannu Mähönen.  Uusien toimitilojen 
avajaiset pidettiin 05.06.1995.   Toimin-
taa ”Ykkösessä”  pyöritti tiimi, johon 
toiminnanjohtajan ja hallituksen lisäk-
si kuului  emäntä, Kässärin vastaava sekä 
liikuntaryhmien ohjaaja.  

Vuosina 1995-2005 yhdistyksen ase-
ma vakiintui paitsi työttömien tukiverk-
kona myös keskeisenä kolmannen sekto-
rin toimijana yhdessä muiden järjestöjen 
ja julkisen sektorin rinnalla. Jäsenmää-
rä oli korkeimmillaan v. -97, jolloin kir-
jattiin 998 maksanutta jäsentä. Seppo 
Parkkosen mukaan ”ne kaksi jäsentäkin 
olisi saatu, jotta olisi päästy tasalukuun, 
mutta erityistä vedätystä jäsenhankin-

nassa ei tehty missään olosuhteissa”. 
Korkea jäsenmäärä kertoi  vaikeasta työl-
lisyystilanteesta, mutta ehkä enemmän 
yhdistyksen aktiivista ja monipuolisesta 
toiminnasta. 

Toiminnanjohtaja Riitta Hirnin äkil-
linen poismeno 27.12.2004 oli takaisku, 
josta toivuttiin pikkuhiljaa.  Riitta Hirn 
oli TVY:n hallituksen jäsen v. 1996, jon-
ka jälkeen TVY:n hallituksessa edustet-
tuna on ollut Anneli Moilanen vuosina 
2003-2007. Puheenjohtajan tehtävät siir-
tyivät Pentti Wetterstrandille, hänen 
jälkeensä v- 2006 Kaija Kilpeläiselle ja 

uudelleen Wetterstrandille v. 2007.  Pent-
ti joutui ikään kuin kahteen otteeseen 
varapaikalta eturiviin, kunnes v. 2008 
tehtävään valittiin Heikki Pyrhönen. 
Yhdistyksen toiminta oli hänelle tuttua 
toimistosihteerin ja hallituksen jäsenen 
paikalta. 

Riitta Hirn oli yhdistyksen kantavia voi-
mia toiminnan laajentuessa ”Ykkösessä”.

Pentti  Wetterstrandtille ”Ykkösen” ovenkahva tuli tutuksi puheenjohtajan ja 
toiminnanjohtajan rooleissa.
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Työttömien yhdistyksen monipuolinen toiminta pitää jäsenten mielen virkeänä ja antaa mahdollisuuden 
osallistua ja vaikuttaa.
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Vapaus -lehti 18.11.2004.
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n Yhdistyksen toiminnassa on nähtä-
vissä ikään kuin kolme vaihetta. Vetä-
jistä päin tarkasteltuna perustamisvai-
heessa vv. 1992-1994 avainhenkilöt oli 
Martti Virnes ja Kirsi Hämäläinen.  Täl-

löin v. 2003 yhdistyksen nimi muutettiin 
nykyiseen muotoonsa Mikkelin Työttö-
mät ry:ksi. Toinen vaihe ajoittuu vuosille 
1995-2007 ja se henkilöityi Riitta Hirniin, 
Seppo Parkkoseen ja Anneli Moilaseen. 

Vuodesta 2008 jäsenistö alkoi vaihtua 
ja keskiöön on noussut nuorisotyöttö-
myys. Uusiutunut hallitus on pyörittä-
nyt toimintaa Heikki Pyrhösen johdolla. 

Mikkelin Työttömien puheenjohtaja oli huolissaan nuorisotyöttömyyden kasvusta sanomalehtihaastattelussa 27.9.2010.

Toiminnan kolme vaihetta, uusi nimi v. 2003
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Ruokapakettien jako
n EU:n ruokakassien jako aloitettiin v. 

1996. Silloin jaettiin vuoden aikana 375 
ruokakassia. Jatkossa avuntarvitsijoiden 
määrä on kasvanut niin, että v. 2011 yh-
distyksen jakama ruoka-apu oli yhteen-
sä 15 000 kg.  Ruokakassien noutajia ovat 

olleet niin perheelliset kuin yksinasuvat. 
2000-luvun loppupuolella nuorisotyöt-
tömyyden lisääntyessä yhä nuoremmat 
ovat tulleet hakijoiden joukkoon. 

Työttömien yhdistys on jakanut myös  
epävirallista ruoka-apua.  Mikkelin kau-

poista on noudettu elintarvikkeita, joi-
den myyntiaika on menossa umpeen.  
Vapaaehtoistyöntekijät ovat jakaneet 
ruuat yhdistyksen tiloissa.

    Länsi-Savo 26.8.2007.
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Vapaus -lehti 10.1.2008.
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Työllistäminen - Suomalaisen työn puolesta
n Yhdistys työllistää vuosittain 30-40 
henkilöä. Tarmoa on riittänyt kampan-
jointiin yleisen työllisyystilanteen ko-
hentamiseksi. Lea Karjalainen  (kuva 
oik.) toimii Työttömien Valtakunnallisen 
Yhteisjärjestön (TVY) puheenjohtajana.

Pro-Suomi – Suomalaisen työn puolesta 
kampanjatilaisuus järjestettiin yhdessä 
SAK:n kanssa  29.5.2006 Mikkelin toril-
la.  Suosi suomalaista.  ”Jokaisen suoma-
laisen kotimaisiin tuotteisiin ja palve-
luihin kuukausittain lisäämä 20 euron 

panostus toisi työtä 20  000 suomalai-
sille”, valisti tapahtuman puuhamiehe-
nä toiminut yhdistyksen puheenjohtaja 
Pentti Wetterstrandt  selvitti paikallises-
sa lehdessä kampanjan viestiä.   Samal-
la kerättiin rukkasia Helsinkiin vietä-
väksi suomalaisen työn ja toimeentulon 
turvaamiseksi. Työttömien Valtakunnal-
lisen Yhteisjärjestön mikkeliläinen pu-
heenjohtaja Lea Karjalainen oli kam-
panjassa keskeinen toimija.

Yhdistyksen oma työllistämistoimin-
ta oli ensi alkuun pienimuotoista. Työ-

voimatoimiston tuella voitiin palka-
ta toiminnanjohtaja, liikunnanohjaaja, 
emäntä ja toimistotyöntekijä. Myöhem-
min käsityöryhmien ohjaaja. Nykyisin 
yhdistys työllistää eri projektien kaut-
ta sekä sosiaalilain mukaisen työtoimin-
nan myötä vuosittain n. 30-40 henkilöä. 
Merkitystä on myös sillä, että yhdistyk-
sen toimitiloissa on kävijöillä mahdolli-
suus verkkopäätteiden kautta olla yhtey-
dessä työnhaku- ja koulutuspalveluihin. 
Henkilökohtaiseen ohjaukseen ja neu-
vontaan on myös mahdollisuus.

Yhdistys työllistää vuosittain 30-40 hen-
kilöä. Tarmoa on riittänyt kampanjoin-
tiin yleisen työllisyystilanteen kohentami-
seksi. Lea Karjalainen  (kuva vas..) toimii 
Työttömien Valtakunnallisen Yhteisjär-
jestön (TVY) puheenjohtajana.

Tasavallan presidentti 
Tarja Halosen vierailu 3.1.2008
n Valtakunnallista tunnettavuutta yhdistyk-
sen toiminta sai v. 2008 kun presidentti Tarja 
Halonen oli yhdistyksen vieraana. President-
ti osallistui maavoimien esikunnan perusta-
misen johdosta pidettyyn juhlaan Mikkelissä, 
mutta halusi samalla käynnillä tutustua Mik-
kelin työttömien toimintaan. 

 ”Kun maavoimien ylin johto, Mikkelin vai-
kuttajat ja muu juhlayleisö vielä lopettelivat 
viinitarjoilun täydentämää lounasta, Halo-
nen kiirehti Mikkelin työttömät ry:n vieraak-
si. Vierailu tapahtui presidentin omasta aloit-
teesta”, uutisoi Helsingin Sanomat tapauksen 
4.1.2008.

Presidentille yhdistyksen toimintaa ja tilo-
ja esittelivät Heikki Pyrhönen ja Anneli Moila-
nen. Presidentillisten iltapäiväkahvien jälkeen 
Halonen piti pienen puheen, jossa hän koros-
ti kansalaisten tasa-arvoisten mahdollisuuk-
sien merkitystä. Muistoksi käynnistään presi-
dentti sai viemisiksi Kässärin käsityötuotteita.  
Vierailun isäntänä toiminut yhdistyksen pu-
heenjohtaja Heikki Pyrhönen sai kutsun itse-
näisyyspäivän Linnanjuhliin. Kahvihetken leppoisan rupattelun lomassa ehdittiin puhumaan asiaakin 

Mikkelin Työttömät ry:n monipuoliesta toiminnasta.
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   Kahtamoinen kertoi seurakunnan roolista työttömien toiminnassa v. 2009.

Seurakunta ja työttömät

n Seurakunta on ollut aina aktiivises-
ti mukana tukemassa työttömien toi-
mintaa. Tuki on toteutunut paitsi hen-
kilökohtaisten asiakaskontaktien, myös 
erilaisen ryhmätoiminnan kautta. Dia-
koniatyön järjestämät leirit ja retket ovat 
tarjonneet työttömille mahdollisuuden 
virkistymiseen ja vertaistukeen. Tällaista 
ryhmätoimintaa seurakunta on tarjon-
nut jo 1970-luvulta lähtien. 

Mikkelin seurakuntayhtymän ja työt-
tömien yhdistyksen yhteistyö alkoi heti 
yhdistyksen perustamisvaiheessa. Seu-
rakunta on alusta asti tukenut vuosittain 
annettavalla huomattavalla avustuksel-
la ruokalatoimintaa. Ilman seurakunnan 
mukaantuloa ruokalan ylläpitäminen ei 
olisi ollut mahdollista.

Samoin seurakunta on tukenut työttö-
mien yhdistystä myöntämällä koulutus-
avustusta, jonka avulla pari työttömien 
yhdistyksen jäsentä on voinut osallistua 
hiippakunnallisille tai valtakunnallisille 
työttömien koulutuspäiville.

Yhteistyö on rakentunut seurakunnan 
diakoniatyön kautta. Tuomo Haikarai-
nen ja Anita Teittinen ovat olleet avain-

toimijoita yhteisen asian eteenpäinvie-
misessä. Anita käynnisti syksyllä v. 1996 
työttömien aamupalatoiminnan Tuppu-
ralassa kaupungin nuorisotoimen tilois-
sa Tupis-klubilla. Aamupala oli kerran 
viikossa tiistaisin, ja alueen kaksi sosiaa-
lityöntekijää olivat aktiivisesti mukana 
toiminnassa. 

Tilat nuorisotalossa osoittautuivat heti 
alkuvaiheessa kuitenkin liian ahtaiksi ja 
seuraavana syksynä aloitettiin aamupa-
latoiminta Lähemäen seurakuntatalossa. 
Lähemäen seurakuntatalo tarjosi tilojen 
puolesta loistavat mahdollisuudet tällai-
selle toiminnalle. Kumppaniksi tuli yh-
distyksen koulutusprojekti TyöMikkeli.

Aamupalatilaisuuksissa oli käytäntö-
nä, että joku yhteistyötahojen edustajista 
oli kertomassa työttömiä kiinnostavista 
asioista. Päivän aikana oli mahdollisuus 
myös puutöiden harrastamiselle. Työ-
Mikkeli vastasi puutyöverstaan ohjaa-
jan palkkakuluista. Tehtävään palkattiin 
aina joku pitkäaikaistyötön. Tästä käyn-
nistyi hyvä yhteistyö, joka on jatkunut 
näihin päiviin. 

Seurakunta oli mukana myös vuosina 
1998-99 toteutetussa Spektri-projektissa, 
joka oli tarkoitettu pitkäaikaistyöttömi-
en työllistämiseksi. Tässäkin hankkees-
sa Tuomo Haikarainen antoi ison työpa-
noksen. 

Vuoden 2012 alussa seurakunta lopet-
ti eri alueilla toteutettavan aamupala-
toiminnan, ja koko aamupalatoiminta 
siirrettiin Työttömien yhdistyksen tiloi-
hin. Ajatuksena se, että seurakunnan on 
mentävä sinne, missä työttömät muuten-
kin tapaavat toisiaan. 

Diakoni on mukana kerran viikossa 
Työttömien yhdistyksessä seurakunnan 
tarjoamalla aamupalalla. Näin on mah-
dollisuus kohdata työttömiä ja keskustel-
la heidän elämän-tilanteestaan. Samal-
la käynnillä työttömillä on mahdollisuus 
myös vaikkapa mittauttaa verenpaineen-
sa.

Seurakunnan tarjoama ruokailu tai 
aamupalatoiminta on laajentunut pik-
kuhiljaa koko uutta seurakuntaa kos-
kevaksi. Haukivuorella on käynnistetty 
työttömille ruokailu, samoin Ristii-
nassa käynnistetään vuoden 2013 alus-
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n Joulu on seurakunnan vilk-
kainta ja kiireisintä aikaa. 
Joulujuhlia vietetään työ-
paikkahartauksista alkaen päi-
väkoti-ikäisille asti. Työttömien 
ruokailun toimiessa Seurakun-
takeskuksessa tuntui hyvin 
luonnolliselta järjestää myös 
jouluruokailu työttömille. Sii-
tä saakka se vakiinnutti oman 
paikkansa Mikkelin työttömi-
en yhdistyksessä. Seurakunnan 
papit on kutsuttu jouluhartau-
den pitäjiksi kuten tuomioro-
vasti Simo S. Salo 23.12.1997.
Mikkelin työttömien yhdistyk-
sen toiminnan laaja-alaisuus 
on tullut huomatuksi myös val-
takunnallisesti. Tähän halu-
si myös seurakuntaneuvosto 
kiinnittää piispan tarkastuk-

sen yhteydessä huomiota ja dia-
koniatyön merkitystä yhteis-
työkumppaniensa kanssa. Tällä 
tavoin osoittaa toiminnan ar-
vostusta kaupungin kolmannen 
sektorin tärkeydestä ylläpitää 
ihmisarvoa ja työkykyisyyttä 
silloin, kun työtä ei ole kyllik-
si tarjolla omalla kotiseudulla. 
Piispa Voitto Huotari oli yhdis-
tyksen vieraana 23.2.1998.
Yhteisellä tekemisellä on pitkät 
perinteet ja näköalat eteenpäin. 
Seurakunta on vakiinnuttanut 
budjetissaan avustuksen työt-
tömien ruokailu- ja virkistys-
toiminnan tukemiseen ja yhden 
diakoniatyöntekijän erityisvas-
tuu-alueeseen kuuluu työttömi-
en parissa tehtävästä työstä vas-
taaminen. 

Työttömien jouluruokailu

ta lähtien vastaava toiminta.  Mikkelin 
Työttömät ry on mukana myös näissä ’si-
vupisteissä’ käynnistetyissä toiminnois-

sa antaen oman panoksensa toimintaan. 
Myös vuosittaiset retket ja leiripäivät 
ovat kuuluneet seurakuntayhteistyön oh-

jelmaan, joka kaikkineen, puolin ja toi-
sin, on ollut ja on mielekästä ja antoisaa.

Yhdistyksen joululounas v. 2009. Etelä-Savon Koulutus 
Oy lahjoitti joulutervehdyksiin varatun summan Mikkelin 
työttömät ry:lle. Kuvassa Heikki Pyrhönen, toimitusjohta-
ja Keijo Tikka, Olavi Rautiainen sekä diakoni Anita Teit-
tinen.

Joulukeittiö valmiina vastaanottamaan asiakkaat.

Kuusta koristamassa Kari Kämppi (vas.) ja Keijo Kurki.
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Artikkeli Vapaus -lehdessä.
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Käsityötupa Kässäri – ”paikka mihin mennä!”
Työttömyysjaksol-

la voi kehittää osaa-
mistaan myös kä-
dentaitojen puolella. 
Seppo Parkkosen 
aloitteesta perustet-
tiin v. 1995 työtupa 
”Kässäri” käsityö-
työtaitojen ylläpitä-
miseksi.

Tarvittavat tilat 
löytyivät Tenholan-
katu 4.stä, kerrosta-
lon alakerrasta. Huo-
neet remontoitiin 
omatoimisesti. Juk-
ka Hiltunen ja Marjatta Hänninen ah-
keroivat apulaistensa kanssa tilat kun-
toon.

Työtuvalle hankittiin neljät kangas-
puut, kaksi saumuria ja kaksi ompelu-
konetta.  Kangaspuut alkoivat paukkua 
11.5.1995 innokkaiden kutojien toimesta. 
Liinoja, kankaita ja pannunalusia. Upei-
ta laiskanryijyjä on syntynyt tai kauniita 
kuultokudoksia. On kudottu jopa ilman 
kangaspuita: pirtanauhaa ja lautanauhaa. 
Vanhat vaatteet ja kodintekstiilit hyödyn-
nettiin. Matonkuteiden leikkuutalkoot 
olivat virkistävä sosiaalinen tapahtuma, 
johon osallistuivat kädentaitoiltaan kai-
kentasoiset harrastajat.  Ompelukoneilla 
valmistui puserot, hameet, takit, yöpai-
dat ja tilkkutyöt.  Yhdistyksen ruokalaan 
valmistettiin pannulappuja, esiliinoja ja 
toimistoon verhoja.  Ohjelmassa oli muu-
takin kuin kudontaa ja ompelua. Kan-
kaanpainanta oli suosittua, samoin as-
kartelu eri materiaaleista, pesuaineiden 
esittely ja tupperware kutsut.

Toiminnan vakiintuessa kerättiin pa-
lautetta sen tarpeellisuudesta. Komment-
teja saatiinkin: ”paikka mihin mennä, 
syy nousta aamulla, tuetaan toisiamme, 
ei tarvitse nyhjätä yksin, hyvinvoinnin 
lähde, jne”

 Työtuvalla ei ollut vakinaista ohjaa-
jaa, mutta asiat hoituivat.  Kässärin al-
kuaikojen puuhanaisiin kuuluneet Raili 
Ahonen ja Toini Möttö  toimivat  tuki-
henkilöinä kaikessa toiminnassa. Mervi 
Gynther ohjasi kudontakerhoa ja Krista 
Suhonen piti ompelukurssia. Muita al-
kuvuosien ohjaajia olivat puuartesaani 
Niina Nikulainen, ompelija Silja-Helinä 
Kontkanen ja  verhoilija Aune Inkiläi-
nen. ”Kaunista kangaspuilla”-kerhon ve-

täjänä toimi tekstiilisuunnitte-
lija Riitta Vesterinen.

Kässärin toiminta  siirtyi  
Tenholankadulta ”Ykköseen”  
v. 1997.  Toiminta tuli lähem-
mäksi jäseniä ja tilaa saatiin 
kahdelle saumurille ja neljäl-
le kangaspuulle. Yhdistyksen 
palkkaama ohjaaja avustaa jä-
seniä sekä ompelutöissä että 
kudonnassa. Joulun aikaan ja 
keväällä  järjestetään käsityö- 
ja harrasteryhmien aikaan-
saannoksista ja ahkeroinnista 
kertova näyttelyitä.

Kässärissä on vuosien saatossa 
syntynyt monenlaisia hausko-
ja ja tarpeellisia tuotteita. Ku-
vissa pussukoita, tilkkutäkki, 
mattoja ja puutarhurin hame.
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Tästä kaikki alkoi



Mikkelin Työttömät ry 20 vuotta

17

Yhteistyöverkostot
n Yhdistyksen perustamisessa ja toimin-
nassa verkottuminen on ollut avainasia.  
Perustamisvaiheesta alkaen mukana 
ovat olleet Mikkelin kaupunki, Työ- ja 
elinkeinokeskus (nykyinen ELY-keskus), 
tuomiokirkkoseurakunta, TVY, SAK:n 
paikallisyhdistykset, TSL ja muut Mik-
kelin seudun työttömien yhdistykset. 

Mikkelin kaupunki ja Työ- ja elinkei-
nokeskus ovat mahdollistaneet toimin-
nan pyörittämistä osallistumalla  toi-
minnanjohtajan, keittiöhenkilökunnan, 
askartelu- ja liikunnanohjaajan palk-
kaukseen. Seurakunta on ollut merkit-
tävällä tavalla mukana ruokalan toimin-
nassa.  Kaupungin puolelta tärkeässä 
roolissa alkuvaiheessa olivat henkilöstö-
johtaja risto Kaarre, myöhemmin hen-
kilöstösihteeri Ilpo Toivonen ja ke-
hitysjohtaja Soile Kuitunen. Työ- ja 
elinkeinokeskus on kokenut tärkeäksi 
työttömien omatoimisen aloitteellisuu-
den ja ollut tässä ajatuksessa toimintaa 
tukemassa.  Te-toimisto on välittänyt tie-
toa työmarkkinoista sekä antanut strate-
gista ohjausta ja neuvontaa. Tätä kautta 
yhdistyksellä on ollut koko ajan toinen 
jalka työvoimapolitiikassa ja toinen jalka 
vapaaehtoistoiminnassa. Tärkeä linkki 
te-toimiston puolelta Seppo Hietamies 
on yhdistyksen kunniajäsen, mutta ko-
vin kauas arvonimestä eivät jääne risto 
Toivanen, Irma Valtonen ja Ismo Vait-
tinen, muitakaan unohtamatta.

Tärkeä yhteistyökumppani Mikkelin Työttömille on SAK:n Mikkelin seudun paikallis-
järjestö, joka pitää kokouksensa Työttömien toimitiloissa. Paikallisjärjestön puheen-
johtaja Pentti Laaksonen onnittelee Mikkelin Työttömien puheenjohtajaa Heikki Pyr-
höstä yhdistyksen 20-vuotisen taipaleen johdosta. Kuva: Kari Kokkola.

Vaiheita matkan varrelta
Pieni historiikki Mikkelin Työttömät ry:n 
kahdenkymmenen vuoden taipaleelta.
Tekstin ovat toimittaneet Antti Lehkonen 
ja Heikki Pyrhönen. 
Kuvat Markku Lahikainen, Kari Kokkola ja
Mikkelin Työttömien kuva-arkisto. 
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