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Kangasniemen Työttömien 
20-vuotisjuhlatunnelmaa
Laulellen Kangasniemellä

Jyvässeudun Työttömät ry:n Kievarin Kööri-
nimellä toimintansa jo vuonna 1995 aloitta-
nut lauluryhmä on vaihtanut nimensä Kieva-
ri Laulajiksi. Nimen muutokseen päädyttiin, 

jottei ryhmää sekoitettaisi enää Vaajakoskella toimi-
vaan toiseen Kööri-nimiseen lauluryhmään. 

Kievarin Laulajia luotsaa vapaaehtoistyönä hanu-
risti Erkki Autio ja hänen ollessaan estynyt, säestä-
jän virkaa hoitaa toinen harmonikkataituri Ismo Lo-
tila.

13.5.2013 Kievarin Laulajat tekivät bussimatkan 
Kangasniemen Työttömät ry:n kaksikymmentävuo-
tisjuhliin Kangasniemen jylhiin ja kauniisiin maa-
laismaisemiin. 

Aurinkoista ja lämminhenkistä juhlaa vietettiin 
Kangasniemen työväentalolla hernekeiton voimalla 
ja Kievarin Laulajien letkeästä esiintymisestä naut-
tien. Juhlapuheen tilaisuudessa piti Kangasniemen 
Työttömät ry:n puheenjohtaja ja projektipäällikkö 
Arja Kuparinen, kertoen samalla koko yhdistyksen 
kaksikymmentävuotisen historian. 

Onnittelupuheista vastasivat Työttömien valta-
kunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry:n puo-
lesta hallituksen jäsen Eija Tuohimaa, Kangasnie-
men kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mikko Hok-
kanen ja kansanedustaja Pauliina Viitamies. 

Juhlaohjelman jälkeen siirryttiin tutustumaan 
yhdistyksen toimitiloihin Teollisuustielle, jossa nau-
tittiin perinteiset nisukahvit ja lopuksi Kievarin Lau-
lajien solisti Raimo Kokkinen vielä pokkasi Arja Ku-
parisen valssin pyörteisiin. 

Paluumatka Jyväskylään sujui rentoutuneis-
sa merkeissä Erkki Aution hanurimusiikin ja Immo 
Paanasen laulun saattelemana, jopa niin hyvin että 
mukana ollut Jyvässeudun Työttömät ry:n puheen-
johtaja Tuija Öystilä tuudittautui uneen.

Tunnelmakuvina matkasta, likipitäen alkuperäi-
nen Kievarin Laulajien jäsen Immo Paananen totesi-
kin, että Kangasniemen reissu oli hyvä eivätkä juhla-
puheet olleet liian pitkiä. 

Kievarin Laulajien esiintymistilaukset voi osoit-
taa Erkki Autiolle, p. 040 755 3605.

Eija Tuohimaa, toiminnanjohtaja
Jyvässeudun Työttömät ry

Julkaistu aikaisemmin: Karenssisanomat 3/2013

Kievarin Laulajien solisti Raimo Kokkinen ja hanuristi 
Erkki Autio.
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Kangasniemen Työttömät ry

Kangasniemen Työttömien 
historiikki 1993–2020

Kangasniemen Työttömien Toimintajärjestö ry 
perustettiin 29.3.1993 ja se aloitti toimintansa 
Kangasniemen Työväentalolla.

Yhdistys on pyrkinyt kokoamaan paikka-
kunnan työttömät yhteisen toiminnan ja harrastus-
ten pariin.

Se piti erilaisia kursseja, kuten joulukortti- ja 
työttömien aktivointikurssi.

Lisäksi työttömät toimivat avustajina vammais-
ten lasten ratsastusleirillä sekä osallistuivat musiik-
kiviikkojen kahvitukseen.

Loppuvuodesta ensimmäiset kutojat pääsivät 
työn makuun, kun yhdistykseen    hankittiin ompe-
lukone ja saumuri.

Ensimmäiset vuodet
Seuraavana vuonna yhdistyksessä aloitti työllistä-
mistuella ensimmäinen toiminnansuunnittelija. Toi-
mintaan oli saatu mukaan mm. silkkimaalauskurs-
si, verkonpauloitus, suksien voitelu,  ihon- ja jalkojen 
hoito kotikonstein, näkövammaisten lukuhetki kir-
jastossa sekä liikuntavuorot kuplahalliin. Vuosi 1994 
oli myös alku ruokailutoiminnalle.

Vuonna 1995 Kangasniemen Työttömien Toimin-
tajärjestö ry osallistui Jyväskylässä valtakunnalli-
seen TVY ry:n vuosikokoukseen.

Vuoden aikana järjestettiin adventtimyyjäisten 
lisäksi taidemaalaus-, taloudenhoito-, järjestysmies-, 
englanninkieli-, sieni- ja laktoosittomien ruokien 
laittamiskurssit. Vuoden alueellinen yhteistapaami-
nen järjestettiin Mäntyharjulla. 

Yhdistyksemme toimitilat olivat tuolloin Satama-
tiellä kerrostalon alakerrassa ns. autotallissa.

Kohti uutta vuosituhatta
Vuonna 1996 järjestettiin retkipäivä Anttolan ho-
viin yhdessä työvoimatoimiston kanssa. Järjestö kävi 
myös tutustumiskäynnillä Eduskunnassa. 

Yhdistys vuokrasi vuosien 1997 ja 1998 paikkeilla 
tilat ”virastotalosta” poliisiaseman vierestä.

Kirpputoritoiminta sai vuoden 1998 aikana muka-
vammat tilat. Mattojen kutomista ja erilaisia kursse-
ja järjestettiin lisää. Jäsenmäärä oli tässä vaiheessa 
116 jäsentä.

Vuonna 1999 oli kaksi työntekijää. Työn- ja koulu-
tuksen suunnittelija sekä tukityöllistetty hoitivat yh-
dessä kirpputoria ja muuta toimintaa. Yhdistyksessä 
oli tuolloin 93 jäsentä. Sellainen muistikuva olisi, että 
minä olisin tutustunut kyseisenä vuonna yhdistyksen 
toimintaan ensimmäistä kertaa.

Kangasniemen Työttömät ry:n 
puheenjohtaja Arja Kuparinen. 
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2000-luku
Vuonna 2000 meillä oli varainkeräystanssit ravinto-
la Tigerissä. Saimme ilmaisen työttömien kuntosali-
vuoron kahdesti viikossa. Meillä oli myös kudontapii-
riä, kuntokävelyä, virkistysmatkoja Tallinnaan sekä 
ostosmatka Tuuriin. Ruokailutoiminta päättyi kan-
nattamattomana. Yhdistyksessä oli 111 jäsentä. Minä 
olin tuolloin jo mukana hallituksessa. 

Vuonna 2001 huomasinkin olevani yhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja. Vuoden aikana järjestet-
tiin keväällä ja syksyllä vironkielen kurssit sekä kak-
si ATK-kurssia. Torstaisin oli työttömien ruokailua. 
Lisäksi järjestimme ompelukerhon ja palloiluhallissa 
työttömien pelivuoron.

 Samana vuonna teimme jälleen Tallinnan mat-
kan sekä ostosmatkan Tuuriin. Yhdistyksen jäsen-
määrä oli tässä vaiheessa 125 jäsentä.

Vuosituhannen alku
Vuonna 2002 osallistuimme ihmisoikeuspäiville Jär-
venpäässä. Yhdistys järjesti jälleen paljon erilaisia 
harrastuskursseja.

Seuraavana vuonna kunnanjohtaja otti meihin 
yhteyttä ja kysyi olisimmeko kiinnostuneita hoita-
maan kunnan kierrätyskeskustoimintaa. 

Siitä syystä yhdistys muutti syksyllä Teollisuustie 
4:ään ja sai myymälään aiempaan verrattuna reilusti 
enemmän tilaa.

 Tilat remontoitiin ja sitä myöden suunniteltiin 
seuraavan vuoden työllisyysprojekti yhdessä työvoi-
mahallinnon kanssa sekä Ismo Vaittisen opastuksel-
la.

 TVY ry:n vuosikokouksessa minulle myönnettiin 
valtakunnallinen vapaaehtoistyöntekijän palkinto 
yhdistyksen hyväksi tekemästäni työstä.

Valtakunnallinen yhdistyspalkinto
Aloitimme helmikuusta kolmivuotisen Työsatama-
työllisyysprojektin, johon kuuluivat puutyöverstas ja 
tekstiilipaja. Työntekijämäärä lisääntyi 16 henkilöl-
lä aiemman kahden myymälätyötekijän lisäksi. Pro-
jektin toimintaa kehitettiin tulevien vuosien aikana.

Saimme valtakunnallisen vuoden yhdistyspal-
kinnon vuonna 2004 hyvin kehitetystä toiminnasta 
työttömien hyväksi. 

Henkilöstömäärät lisääntyivät, sillä palkkatuella 
työllistettyjen lisäksi oli nuoria ja pitkäaikaistyöttö-
miä työkokeilussa, työelämävalmennuksessa ja työ-
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harjoittelussa. Yhdistyksessä oli jäseniä 59 vuonna 
2005 ja seuraavana vuonna 49 jäsentä.

Kolmivuotiset projektit
Aloitimme uuden kolmivuotisen projektin Työpaja 
toimintaa nuorille ja pitkäaikaistyöttömille eli Ty-
Pat-projekti (vuodet 2007–2009). Työntekijämäärät li-
sääntyivät ja pääsimme annettuihin tavoitteisiin. 

Yhdistyksen nimi muutettiin Kangasniemen 
Työttömät ry:ksi.

Seuraava kolmivuotinen  EPE- eli Eteenpäin elä-
mässä -työllisyysprojekti kattoi vuodet 2010–2012. 
Muutto- ja remonttihommat olivat loppusyksyn urak-
ka.

Myös projektien aikana järjestettiin koulutusta, 
mm. hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityö-
kortti ja ATK-kurssi. 

Työntekijöinä olleista osa on saanut työpaikan 
vapailta työmarkkinoilta, osa lähtenyt koulutuksiin 
(mm. puutarha-, ravitsemus-, merkonomi-, puusep-
pä-, myyjän ammattitutkinto, pintakäsittelijä- ja lä-
hihoitajakoulutus). Itse suoritin työvalmentajakoulu-
tuksen työn ohella.

Osa entisistä työntekijöistä on muuttanut toisel-
le paikkakunnalle ja työllistynyt siellä yrityksiin, osa 
lähtenyt koulutuksiin tai työllistynyt paikallisesti. 

Muutoksen Tuulet (2013–2015)
Vuonna 2013 alkoi MuTu-projekti eli Muutoksen Tuu-
let. Sen lisäksi oli koulutuksia: asiakaspalvelua venä-
jänkielellä (toukokuussa), tarvittaessa ATK-, hygie-
niapassi-, työturvallisuuskorttikoulutus ja parem-
man palveluosaajan kurssi. TE-toimiston kanssa oli 
suunnitteilla alkavaksi syksyllä työllistämiskoulu-
tuksena toimitilan huoltajakoulutus.

Myymälän ja toimistojen muutto viereiseen ti-
laan oli touko–kesäkuun vaihteessa.

Työntekijämäärät lisääntyivät viimeisten vuosien 
aikana. Kuntouttava työtoiminta alkoi muutama vuo-
si aikaisemmin ja osallistujien määrä kasvoi. Osal-
taan siihen vaikutti työvoimahallinnossa tapahtu-
neet muutokset. Työllistettyjä oli eri työpisteissä 49 
henkilöä.

Lakimuutokset vuosien varrella tuottivat pään-
vaivaa kaikissa yhdistyksissä. Edunvalvontaa valta-
kunnallisella tasolla pääsin seuraamaan läheltä ja 
sain osallisena TVY ry:n hallituksen jäsenenä edus-
kuntaryhmien tapaamisissa. Olin toiminut vuosia 
Etelä-Savon aluevastaavana henkilönä.

Vuonna 2012 pääsin mukaan TVY ry:n edustus-
ryhmään tapaamaan presidentti Sauli Niinistöä ja 
tammikuussa teimme edunvalvontakäynnin päämi-
nisteri Kataisen luokse. 

Yhdistys työllisti vuoden aikana 49 henkilöä eri-
mittaisilla jaksoilla. Yhdistyksen 20-vuotisjuhalt pi-
dettiin 13.5. työväentalolla. Juhlissa oli mukana kan-
sanedustaja Pauliina Viitamies sekä Kangasniemen 
kunnan edustajana valtuuston puheenjohtaja Mikko 
Hokkanen. EU-ruokaa jaettiin keväällä ja yhdistyk-
sen jäsenmäärä oli 50 jäsentä.

Työllisyyshanke Muutoksen tuulet jatkui vuonna 
2014. Työllistettyjä ja kuntouttavassa työtoiminnassa 
olevia oli vuoden aikana 60 henkilöä.

EA-koulutukseen osallistui puheenjohtaja, sih-
teeri ja tekstiilipajaohjaaja. Osallistuttiin myös RAY:n 
järjestämiin koulutuksiin.

Liiku-hankkeen myötä järjestettiin erilaisia lii-
kunnallisia toimintoja. EU-ruokajaossa oli tauko, sil-
lä ruokaa ei tullut vuonna 2014 Suomeen ollenkaan. 
Jäsenmäärä oli 40 jäsentä.

Muutoksen Tuulet jatkui vielä vuoden 2015 lop-
puun asti. Yhdistys työllisti 57 henkilöä eri toimen-
piteissä.

Yhdistyksen kokous silloin 
joskus...
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Yhdistys osallistui RAY-koulutukseen sekä TVY:n 
järjestämään seminaariin. Työturvallisuuskortin 
suoritti puheenjohtaja ja sihteeri.

Saimme tutustua ja osallistua Kurlingin saloihin 
jäähallilla ja vietimme jokavuotista TyKy-päivää seu-
rakunnan leirikeskuksessa.

Minä suorittin työvalmennuksen erikoisammat-
titutkinnon.

EU-ruokaa jaoimme vain syksyllä 3600 kg, koska 
keväällä sitä ei ollut jaossa. Jäsenmäärä oli 42 jäsentä.

Vuosi 2016 ilman hankerahaa
Hankerahaa ei tälle vuodelle saatu, mutta yhdistys 
jatkoi jo vakiintuneita toimintojaan: myymälä-kirp-
pis, puuverstas, tekstiilipaja ja terveyskeskuksen 
kanttiini.

Minä toimin yhdistyksen toiminnanjohtajana ja 
hallituksen puheenjohtajana. Yhdistys työllisti 51 
henkilöä eripituisilla jaksoilla osa työllistettynä ja 
osa kuntouttavana työtoimintana. 

EU-ruokaa jaoimme keväällä ja syksyllä noin 
9000 kg ja syksyn jako oli työväentalolla. Yhdistyk-
sen jäsenmäärä oli 55 jäsentä.

Yhteistyö ja tulevaisuus (2017–2019)
Saimme yhdistykselle STEA-rahoitteisen Yhteistyö 
ja tulevaisuushankkeen vuonna 2017. Sen toimialue 
oli Kangasniemi–Joutsa–Toivakka. Hankevastaavana 
toimin minä 80% ja toiminnanjohtajana 20% vastaa-
massa järjestön asioista. 

Järjestön muut toiminnat jatkuivat entisellään.
Työllistettyjä ja kuntouttavassa työtoiminnassa 

olevia oli 66 eri henkilöä.
Alihankintatyötä jatkettiin muiden vuosien mal-

liin. STEAn koulutuksiin osallistuttiin 3 kertaa vuo-
den aikana. Jäsenmäärä oli 32 jäsentä, mutta TVY 
ry:n vuosikokoukseen ei osallistuttu.

EU-ruokaa jaoimme keväällä ja syksyllä yhteensä 
noin 9000 kg työväentalolla. Yhdistyksen jäsenmää-
rä oli 32 jäsentä.

STEAn hanke jatkui vuonna 2018 ja palkkaus toi-
mi 70% hankkeelle ja 30% järjestölle. Toiminnat jat-
kuivat entisellään ja yhdistys työllisti 57 henkilöä 
palkkatuella, työkokeilulla ja kuntouttavalla työtoi-
minnalla.

Järjestön muut toiminnat jatkuivat entisellään.
Hankkeen yhteistyö sujui Toivakan alueella hy-

vin. Käsityöryhmä kokoontui kerran viikossa ja lau-
luryhmä seurakuntakodilla 1 krt/kk ja karaoke lau-
lut Sun Toiveessa 2 krt/kk. Joutsan alueella hankkeel-
la oli muutama kokoontuminen työvarikon kanssa. 
Myös Kangasniemellä kokoontui ryhmät pitäjillä lau-
laen ja yhdessä oloa viettäen teemapohjaisesti. Ryh-
mille järjestettiin puistotapahtumia, retkiä ja liikun-
taa.

Koulutusta tietoturva- ja palkkatukiasioista sekä 
Talous Tsemppari -koulutus Mikkelissä.

TyKy-päivää vietimme seurakunnan leirikeskuk-
sessa.

Oik: Arja Kuparinen, Matti Nygren ja Eija Tuohimaa. 

Ku
va

t: 
Ei

ja
 Tu

oh
im

aa
 ja

 Tu
ija

 Ö
ys

til
ä/

Jy
vä

ss
eu

du
n 

Ty
öt

tö
m

ät
 ry

Kangasniemen Työttömät ry



8 Kangasniemen Työttömien historiikki 

Kipinää liikkumiseen päivä hankkeen järjestä-
mänä 28.2., osallistujia noin 120 henkeä. Päivän aika-
na eri seurat ja järjestöt esittelivät toimintaansa. EU-
ruoka-apua jaoimme noin 9000 kg keväällä ja syksyl-
lä. Jäsenmäärä oli 36 jäsentä.

Stean hanke jatkui vuonna 2019 käsityön, liikun-
nan ja laulun merkeissä. Retkiä ja ryhmiä kokoontui, 
niin Toivakassa kuin Kangasniemelläkin. 

TyKy-päivää vietimme perinteisesti seurakunnan 
leirikeskuksessa.

Muut toiminnot jatkuivat entisellään. Kuntatukea 
olemme saaneet 3 ohjaajan palkkaukseen vuodesta 
2004 lähtien.

Työllistettyjen määrä palkkatuella, työkokeilulla 
ja kuntouttavalla työtoiminnalla oli 54 henkilöä. STE-
An järjestämään koulutukseen Mikkelissä osallistui 
toiminnanjohtaja/hankevastaava.

EU-ruokaa oli jaossa noin 9000 kg keväällä ja syk-
syllä työväentalolla. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 27 
jäsentä.

Koronavuodet 2020 ja 2021
Korona kevät 2020 toi tullessaan muutoksia: myymä-
lä oli suljettuna 18.3.–14.4. ja kanttiini 18.3.–1.6. Kun-
touttava työtoiminta oli tauolla 18.3.–14.4. Nämä sul-
kutoimet sekä koronan aiheuttamat rajoitukset ja 
kunnan taholta pienentynyt tuki ohjaajien palkkauk-
seen vaikuttivat suuresti yhdistyksen talouteen.

Kanttiini suljettiin kannattamattomana 26.11., 
sillä Essote eli myöntänyt avustusta toimintaan.

Kuntatuki pieneni liki 40% ja se vaikuttaa todella 
paljon järjestöntoimintaan.

Työllistettyjen määrä palkkatuella, työkokeilulla 
ja kuntouttavalla työtoiminnalla oli 44 henkilöä eri-
mittaisilla jaksoilla. Oppisopimuksella oleva suoritti 
liiketalouden perustutkinnon, valmistui keväällä ja 
hänet työllistettiin yhdistykseen. 

Hankkeesta jäi rahaa käyttämättä ja se voitiin 
vuoden aikana käyttää käsityötarvikkeisiin ja kerhon 
vetämiseen.

Työturvallisuuskorttikoulutusta Suunta Yhdes-
sä -hankkeen kautta oli joulukuussa koulun tiloissa. 
TyKy-päivää vietimme syksyllä seurakunnan leiri-
keskuksen pihalla turvavälit huomioiden. EU-ruokaa 
jaettiin keväällä noin 4000 kg.

Toiminta jatkuu vuonna 2021 pajoilla ja myymä-
lässä vielä toistaiseksi.

Pertti Tiihonen on edelleen mukana hallitukses-
sa ainoana perustajajäsenenä. Minä olen toiminut 20 
vuotta yhdistyksen puheenjohtajana.

Arja Kuparinen
Kangasniemen Työttömät ry:n  

puheenjohtaja

Teksti perustuu Karenssisanomat 3/2013 julkaistuun 
20-vuotisartikkeliin, jota tässä on täydennetty kauttaal-
taan sekä laajennettu kattmaan vuoden 2021 alkuun 
saakka.

Vasemmalla alueen väkeä. Oikealla vuoden 2004 yhdistyspalkinto.
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Työväentalo, mistä kaikki alkoi

Alueen väkeä (15.6.2004)
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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


