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Toimintakertomus 2013
Yleistä

K

ärkölän työttömien yhdistys ry:n tarkoituksena oli edistää ja kehittää hyviä yhteistyökäytäntöjä työmarkkinavalmiuksien ja työtilaisuuksien järjestämiseksi.

Hallitus
Hallituksen kokoonpanossa huomioitiin työttömien
yhteistyökumppanin Kärkölän seurakunnan edustus. Hallitukseen kuului puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
Puheenjohtaja Evelin Kuligin, varapuheenjohtaja
Esa Nurminen ja jäsenet Kaarina Ronkola (sihteeri),
Evelin Kuligin, Anja Kärkkäinen, Marja-Leena Lehtonen sekä seurakunnan edustajana Joni Kuikka. Varajäseniä olivat Raija Lampi ja Taisto Ronkola. Rahastonhoitajana toimi Marja-Leena Lehtonen ja toiminnantarkastajana Kirsi-Marja Annus.

Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräisten vuosikokousten lisäksi hallitus kokoontui tarpeen mukaan sekä piti vapaamuotoisia palavereita.

Yhteydet muihin järjestöihin
Yhdistys oli jäsenenä Työttömien Valtakunnallisessa Yhteistyöjärjestössä. Kärkölän seurakunnan tiloissa on voitu järjestää työttömien ruokailu viikottain.
Sekä samoin perjantaipuuro. Yhdistys on osallistunut kirkkopalvelujen kautta EU-elintarviketuen jakamiseen.

Harrastus -ja virkistystoiminta
Työttömien yhdistys järjesti vapaaehtoisille toimijoilleen kevätkauden avajaiset Kätsyn pihalla. Samalla pidettiin Kätsyn henkilökunnan palaveri. Heinäkuussa käytiin katsomassa Heinäsuolla kesäteatterin
esitys. Seurakuntakeskuksessa oli työttömien jouluruokailun yhteydessä joulujuhla.

Lopuksi
Yhdistyksen toimintakausi oli aktiivista ja kaikille
toiminnassa mukana olleille tarjottiin monenlaisia
työtehtäviä. Asiakaspalaute oli positiivista sekä pöytien vuokraus vilkasta.

Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 13 jäsentä.
Vanhoja jäseniä poistui 2 kpl.

Talous
Yhdistyksen talous oli kunnossa ja maksuvalmius
hyvä. Toiminta pysyi pystyssä vapaaehtoistyön periaatteella niin myymälän hoitotyössä kuin työttömien viikottain tapahtuvassa ruokailutoiminnassakin.
Sekä samalla periaatteella. Perjantaipuurolla.
Vapaaehtoistyön tuella tilinpäätös osoitti plussaa
ja talous kohentui verrattuna edelliseen tilikauteen.

Tiedoitustoiminta
Toimikauden aikana yhdistys tiedotti toiminnastaan
paikallisten liikkeiden ja virastojen ilmoitustauluilla. Lisäksi tietoa saatiin Kärkölän kunnan nettisivuilta kohdasta tapahtumakalenteri.
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Toimintasuunnitelma 2014

K

ärkölän Työttömät ry
Asematie 1–3, 16600 Järvelä

Toimintatavoite
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja toimia työttömien toimeentulon parantamiseksi, mukaan lukien maahanmuuttajat, joiden intergoitumista kuntaan
autetaan. Sekä toimia kaikkien henkisen ja fyysisen
hyvinvoinnin edistämiseksi.

Toiminnat
Yhdistys pyrkii verkostoitumaan entistä laajemmin
ja etsimään hyviä yhteistyökumppaneita toiminnan
kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. Yhdistys
osallistuu kirkkopalvelut ry:n kautta EU-elintarvikkeiden jakeluun.

Jäsentilaisuudet
Jäsenille järjestetään virkistäytymismatkoja ja muita yhteistilaisuuksia tarpeen mukaan. Tulevan toimikauden aikana pyritään tehostamaan jäsenhankintaa. Jäsenistölle tarjotaan koulutustilaisuuksia jäsenkokousten yhteydessä esim. asiantuntijaluentoina.
Mahdollisuuksien mukaan tuetaan taloudellisesti jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaa tukeviin koulutuksiin ja hyödynnetään jäsenistön yhteyksiä muihin yhdistyksiin.

Kokoukset
Sääntömääräisten vuosikokousten lisäksi toimintakauden aikana järjestetään tarpeen vaatiessa hallituksen kokouksia, työtekijöiden opastustilaisuuksia
ja palavereita. Panostetaan erityisesti sisäiseen tiedottamiseen.

Tiedotus
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan pääsääntöisesti toimipisteidensä ilmoitustauluilla. Tiedotusta hoidetaan myös kauppojen ja liikkeiden ilmoitustauluilla
ja Kärkölän kunnan nettisivuilla, kohdassa tapahtumakalenteri sekä lehdistön välityksellä.

Yhteydet muihin järjestöihin
Yhdistys on jäsenenä Työttömien Valtakunnallisessa
Yhteistyöjärjestössä TVY ry:ssä. Järvelän kyläyhdistyksen kanssa yhteistyötä jatketaan. Kärkölän Seurakunnan kanssa yhteistyö jatkuu perinteeksi muodostuneella tavalla työttömien ruokailujen järjestämisellä ja perjantaipuurolla.

Toiminta ja sen kehittäminen
Työkoulutus tapahtuu pääasiassa toimitiloissamme. Vaate- ja pyykkihuollon tehtäviin opetetaan työn
kautta. Ruokailun järjestämisessä opetetaan ruuan
valmistusta ja kattausta kassan pitämistä.
Koululaisilla on mahdollisuus hakeutua TET-jaksolle kirpputorillemme. Toiminta jatkuu vapaaehtoismuodolla ja sen kehittäminen keskittyy myymälän vuokrapöytien ja omien lahjoituksina saatujen tavaroiden paremmin esille laittamiseen ja jäsenmäärän lisäämiseen.
Pesulapalvelujen ja mankeloinnin mainostaminen nostaisi palvelujen määriä. Pyritään tarjoamaan
mahdollisuuksien mukaan myös ompelu- ja korjaustyötä.
Viikottain tapahtuva työttömien ruokailu jatkuu
vapaaehtoistyön periaatteella Seurakuntakeskuksessa, sekä samoin periaattein myös perjantaipuuro seurakunnan tiloissa. Aurinkotorilla.

K

ärkölän Työttömät
lakkautettiin 2019 ja
se perustettiin uusin
voimin samana vuonna,
samalla nimellä.
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Toimintakertomus
2020
Yleistä

V

uosi oli yhdistyksen ensimmäinen täysi toimintavuosi. Aikaisemmat toimijat lopettivat vanhan työttömien yhdistyksen syksyllä
2019.
Eräiden aktiivisten toimijoiden keskuudessa syntyi ajatus, että yhdistys pitäisi perustaa uudelleen ja
jatkaa varainhankintaa kirpputorin ylläpidolla. Seppo Huldèn, Minni Tuppurainen ja Martti Myllärinen
allekirjoittivat uuden yhdistyksen perustamiskirjan
18.10.2019. Yhdistys merkittiin rekisteriin 11.12.2019.
Uusi yhdistys sai uuden y-tunnuksen, eikä sillä
ollut mitään yhteyttä vanhaan yhdistykseen samasta
nimestä huolimatta.
Koronaepidemia vaikutti kaikkeen toimintaan.
Maaliskuussa tuntui siltä, että kirpputorin myynti
alenisi kohtalokkaalla tavalla, mutta onneksi myynti
palasi notkahduksen jälkeen aikaisemmalle tasolle.
Yhdistyksessä oli vuoden päättyessä 14 jäsentä.

Hallitus ja toiminnantarkastaja
Yhdistykselle valittiin hallitus ja toiminnantarkastaja tammikuussa. Hallituksen varsinaisina jäseninä
toimivat Seppo Huldèn puheenjohtajana, Minni Tuppurainen varapuheenjohtajana ja Leena Tiitinen jäsenenä.
Varajäsenet olivat Anne-Maria Immonen, Anja
Kärkkäinen ja Jarmo Tuppurainen.
Hallitus kokoontui kaksi kertaa.
Toiminnantarkastajana oli Timo Ruohonen ja varatoiminnantarkastajana Pirkko Haapakka.

Henkilökunta
Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Asta Salmi ja
kirjanpitäjänä Anja Vitie, kumpikin vapaaehtoispohjalta.
Työilistämistueila palkattuina työntekijöinä olivat 4.5. alkaen Anne Puurunen ja 1.7. alkaen Marina
Lindgren.

Kirpputoritoiminta
Yhdistys jatkoi kirpputoritoimintaa entisessä paikassa Asemantie 3 Jarmo Tuppuraisen vuokralaisena.
Vuokranantajan kanssa neuvoteltiin vuokran kohtuullistamisesta, koska yhdistys alkoi toimintansa
nollatilanteesta.
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Ulkoiselta ilmeeltään uusittu ja siistitty kirpputori sai hyvin asiakkaita ja taloudellinen toiminta vakiintui lupaavasti.
Kirpputorilla tehtiin kaksi radikaalia suursiivousta ja vanhaa epäkuranttia tavaraa toimitettiin
kaksi siirtolavallista kierrätykseen.
Hoillolasta Arjen Aarteet -kirpputorilta ostettiin
myyntipöytiä ja saatiin sen lopettaessa paljon myyntitavaraa lahjoituksina. Myös muita lahjoituksia saatiin paljon ja se näkyi oman myynnin määrässä.
Vuoden mittaan saatiin uusia pitkäaikaisia pöytävuokraajia asiakkaiksi.
Holilolan Sanomat teki toiminnasta positiivisen
jutun, joka nosti yhdistyksen imagoa.

Talous
Tulos oli 1 766,87 euroa. Pöytävuokrat muodostivat
24,5 % ja oma myynti 16,3 % tuotoista. Avustuksia
saatiin Työttömien Keskusjärjestöltä 1 000,– euroa ja
Kärkölän kunnalta 200,– euroa. Suurin kuluerä olivat
palkat, mutta kun koko palkkasumma sivukuluineen
saatiin ELY:n palkkatukena ja kuntalisänä, niin se ei
vaikuta tulokseen.
Itse kustannettavista kuluista suurin oli vuokra,
joka oli 20,9 % kuluista. Maksuvalmius oli marras–
joulukuun vaihteessa muutamaa päivää lukuun ottamatta koko ajan hyvä.
Ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden budjetointi oli haastavaa. Oma myynti toteutui yli kaksinkertaisena samoin kuin tilausmyynti. Pöytävuokrat
toteutuivat hiukan yli budjetoidun.
Kulupuolella vuokramenot olivat alle budjetoidun, mutta muut menot ylittyivät selvästi. Henkilökuntaa ei oltu budjetoitu lainkaan.

Varsinainen toiminta työttömien
hyväksi
Koronaepidemia esti suunnitellut yhteiset tilaisuudet.
Toukokuussa jaettiin 151 EU-ruokakasseia vähävaraisille. Elintarvikkeet tulivat Kärkölän kappeliseurakunnan kautta. S-Market ja Järvelän K-Rauta
sponsoroivat rnuovikassit. Yhdistyksen henkilökunta ja vapaaehtoiset pakkasivat kassit ja jakoivat ne.
Yhdistykselle ei maksettu palkkiota toimenpiteestä.
Syksyllä aloitettiin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän koronamaskien jakaminen vähävaraisille kärköläläisille. Kärkölässä ei toimi muuta jakopistettä. Vuoden loppuun mennessä maskipaketteja (3 kangasmaskia/paketti) jaettiin 100 kappaletta-
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työstä. Jakaminen jatkuu seuraavana vuonna. Yhdistykselle ei maksettu siitä korvausta.
Joulukuussa jaettiin työttömille 70 jouluruokakassia. Ruoka ostettiin Maukas Hetki -ravintoiasta.
Kustannusta yhdistykselle oli 705,– euroa. Jarmo Tuppurainen sponsoroi kuljetuksen.
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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
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Oikeus työhön ihmisarvoa
kunnioittaen!
tyottomat.fi
#tyottomat

