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Yhdistysaktiiveja palkittiin tasavallan
presidentin myöntämillä ansiomitaleilla
Työttömien Keskusjärjestö haki vuonna 2020 jäsenistönsä aktiiveille
presidentin myöntämiä ansiomitaleita. Valkoisen Ruusun mitaleilla
tulivat palkituiksi seuraavat 15 henkilöä. Mitalit jaettiin Työttömien
Keskusjärjestön 30-vuotisjuhlassa 17.11.2021 Tampereella.
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entti Kallio on toiminut useissa ammateissa
elämänsä aikana. Keskeistä on ollut työ työttömien ja työllisyyden parissa Kaarinan Työttömät ry:n toiminnanjohtajana 1999–2018.
Tehtävässä hän loi uusia tapoja saada heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä työllistymään
avoimille markkinoille, ja / tai kehittämään omaa
osaamistaan opintojen tai oppisopimuskouluttautumisen kautta. Yhdistyksen toimintaa kehitetiin tavoitteellisesti luomaan toimiva ratkaisu pitkään työttömänä olleiden ja sosiaalisesti työrajoitteisten henkilöiden oman elämänhallinnan vahvistamiseen ja
voimaantumiseen.
Yhdistyksen rinnalle perustettiin Ekokaarina ry,
joka oli maamme ensimmäinen sosiaalisena yrityksenä toimiva yhdistys, joka merkittiin kaupparekisteriin. Tuolloin yhdistys työllisti lähes viisikymmentä
henkilöä matalan tason osaamista edellyttäviin tehtäviin sähkö- ja elektroniikan purkulaitoksella.
Myöhemmin yhdistys muutettiin osakeyhtiöksi,
jolloin mahdollistui osallistuminen STM:n työpankkihankkeeseen. Hankkeen myötä ryhdyttiin aktiivisesti etsimään työtä kohderyhmän henkilöille ns.
avoimilta markkinoilta, mm. tekemällä erilaisia alihankintatöitä. KT ry perusti myös Arian ry:n tarjoamaan ravintola-alan työtehtäviä sekä tuottamaan
ruoka- ja pitopalvelua yhdistyksen jäsenille ja muille asiakkaille.
Liki 18 vuoden aikana Kaarinan työttömien toiminnoissa oli mukana noin 5500 henkilöä, joista osalle (noin 15-20%) saatiin työpaikka. Kaarinan
Työttömät ry oli ensimmäinen kuntouttavaa työtoimintaa tarjonnut yhdistys. Syyskuussa 2002 aloitettiin tiivis yhteistyö Kaarinan kaupungin kanssa, jolloin saatiin tehtyä yhteistyösopimus TE-toimiston ja
kaupungin kanssa ja luotua toimiva verkosto kolmannen sektorin toimijoiden kanssa työttömien työnhakijoiden osallistamiseen ja aktivoimiseen työmarkkinoille.
Kallio on osallistunut myös kunnallispolitiikkaan
ja toimi alueellisen yhdistyksen Työ-Lännen perustajana vuonna 2002, jonka puheenjohtajana hän toimi pitkään. Viihdealan tapahtumatuottajana, muusikkona ja teatterilaisena Kallion iloa pursuvasta elämäntavasta on päässyt osalliseksi lukematon määrä
kansalaisia kotimaassa ja ulkomailla.
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Pirkko Kyckling, Helsingin
Työkanava HeTy ry
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irkko Kyckling on voimiaan säästämättä paneutunut työttömien yhdistystoiminnan edistämiseen. Hän on ollut perustamassa 6.5.1993
Helsingin Työttömät ry:tä nykyisin Helsingin
Työkanava HeTy ry:tä sekä vuonna 1995 Työttömien
liikunta – Liikauttajat ry:tä.
Kyckling toimi Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön TVY:n hallituksessa pitkään
2010-luvulla aina 31.3.2016 asti sekä Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa EAPNFinissä kaksi kautta.
Liikunta on aina ollut lähellä Pirkko Kycklingin
sydäntä. Jo perustamiskeväänä 1993 hän ilmoitti 40
henkilöä Naisten Kympille. Juoksutoimintaa jatkettiin toistakymmentä vuotta siihen asti, kunnes SUL
otti tapahtuman vetovastuun. Työttömien Liikunnan
kautta haettiin työttömille järjestetyt liikuntavuorot
kouluilta, kaupungin palvelukeskuksista ja liikuntasaleilta.
Hänen innoittamanaan yhdistyksessä järjestettiin hyvinvoinnin edistämiseksi kuntolomaviikkoja
joka vuosi ja tehtiin kerran vuodessa lomaretkiä mm.
Pärnuun, Saarenmaalle, Tarttoon, Riikaan. Varoja
toimintaan kerättiin mm. osallistumalla TV- ja elokuvanauhoituksiin, joista maksettiin pientä palkkiota yhdistykselle. Varojen keräämiseksi järjestettiin
myös tempauksia ja tapahtumia.
Kyckling toimii edelleen eläkeikäisenäkin yhdistyksen taloussihteerinä ja kirjanpitäjänä ja on päivittäin paikalla toimistolla kohtaamassa työttömiä.
Hän puhuu ja toimii edelleen aktiivisesti työttömyyden vähentämiseksi, toimeentulon parantamiseksi
ja kurssien ja työharjoittelupaikkojen järjestämisen
puolesta työttömille kansalaisille.
Liikuntaan liittyvänä ”palkitsemisena” Kyckling
osallistui 2.7.2004 Suomen Olympiakomitean edustajana olympiasoihtujuoksuun Helsingissä.
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Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali kultaristein
Eija Tuohimaa, Jyvässeudun
työllistämisyhdistys JST ry
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äsityöalalta artesaaniksi ja modistiksi valmistunut Eija Tuohimaa kiinnostui liikealakokemuksen jälkeen nuorten työpajatoiminnasta
ja työllisyyskysymyksistä. Kokemus nuorten
parissa osoitti, että tuen ja ohjauksen kautta nuoret
pääsivät opintojen ja työllistymisen alkuun.
Tuohimaa kiinnostui syvemmin paikallisesta ja
valtakunnallisesta työllisyyden edistämisestä tultuaan valituksi Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST
ry:n toiminnanjohtajaksi vuonna 2004. Hän loi aktiivisesti suhteita kaupunkiin, muihin organisaatioihin ja osallistui valtakunnalliseen kehittämiseen
Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön TVY:n (sittemmin Työttömien Keskusjärjestö ry).
kautta. Hän osallistui TVY:ssä lausuntojen tekemiseen ja oli mukana viemässä työttömien viestiä päättäjille, ministereille ja presidentille. Työttömien toimeentuloon liittyvät kysymykset ovat olleet Tuohimaalle aina tärkeitä.
Tuohimaa lähti mukaan politiikkaan edistääkseen heikommassa asemassa olevien ihmisten asiaa
ja tuodakseen esille sellaisten ihmisten ääntä, jotka
eivät saa sitä itse kuuluviin. Hän on ollut ehdokkaana useamman kerran kuntavaaleissa ja kerran eduskuntavaaleissa.
Tuohimaa on kouluttautunut työnsä ohella ja suorittanut johtamisen erityisammattitutkinnon 2010
sekä järjestöjohtamisen täydennyskoulutuksen 2014.
Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvän kuntoutus-, ohjaus- ja tukipalveluiden erikoisammattitutkinnon
hän suoritti 2020. Lisäkoulutuksen avulla Tuohimaa
on hakenut valmiuksia edistää työttömien palveluja
alati muuttuvassa toimintaympäristössä.
Eija Tuohimaa on tehnyt työtään työttömien parissa itseään säästämättä suurella sydämellä. Työllistämisyhdistyksen kautta hän on ohjannut käsiensä
läpi noin 200 ihmistä vuodessa 17 vuoden ajan. Tuohimaa painottaa, että työtön on ihminen, jota on kuultava ja joka on kohdattava.
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imo Eskola on antanut vahvan henkilökohtaisen panoksen Savonlinnan Työttömät ry:n,
nykyisen Työpajayhdistys TEKO ry:n toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Eskola on yhdistyksen perustajajäsen ja toiminut toiminnanjohtaja/puheenjohtajana vuodesta 1995 alkaen
vuoden 2015 loppuun. Vuodesta 2016 alkaen hän on
toiminut yhdistyksen toiminnanjohtajana.
Konepuusepän taidoilla Timo Eskola on käytännössä huolehtinut yhdistyksen omistuksessa olevista kiinteistöistä ja niiden ylläpidosta, laitteistojen ja
koneiden käytännön toimivuudesta, työpajojen työnohjauksesta ja työpajojen palveluksessa olleesta henkilöstöstä. Yhdistyksellä on toiminnassa mm. auto-elektroniikka-, polkupyörä- ja metsätyötyöpajat,
kirpputori, kahvila ja leipä- ja elintarvikejakelu vähävaraisille.
Alueen työttömille on tarjottu työtä ja toimintaa aluksi työvoimapoliittisella rahoituksella ja myöhemmin hankerahoituksella. Tavoitteena on ollut parantaa ja edesauttaa työttömien mahdollisuuksia saada töitä avoimilta työmarkkinoilta. Yhdistyksessä on
20 vuoden aikana ollut työtoiminnan piirissä yli 1000
henkilöä. Vuosittain yhdistyksessä on noin 50 henkilöä työtoiminnassa.
Eskolan panos on ollut keskeinen myös leipä- ja
ruokajakelun kehittämisessä. Yhdistys on luonut yhteistyösuhteet alueen suurimpiin kauppaliikkeisiin ja
leipäjakelua tehdään päivittäin Savonlinnan alueella
kolmannen sektorin yhdistyksiin ja nykyisin myös
lähikuntiin Kerimäen ja Punkaharjun suuntaan. Leipäjakelu työllistää useita vapaaehtoisia ja kuljetusta.
Yhdistys kustantaa itse ruokajakelussa tarvittavan
tarpeiston kuten muovikassit ja polttoaineen.
Eskola on yhteistyössä nykyisen puheenjohtajan
Matti Siivosen kanssa luonut Työpajayhdistys TEKO
ry:stä merkittävän työllisyyttä edistävän toimijan Savonlinnassa.
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Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali
Hannu Isotalo, Varissuon Työ ja
Toiminta ry (eläkkeellä)
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annu Isotalo paneutui lähihoitajaopintojen
jälkeen vuonna 2008 työttömien kuntouttavaan työtoimintaan ja sen kehittämiseen.
Hän on 11,5 vuoden aikana ohjannut satoja
työttömiä löytämään itselleen elämässään suuntaa,
koulutusalan ja työmahdollisuuksia. Keskeistä työssä
on ollut henkilökohtainen keskittyminen yksittäisen
työttömän tilanteeseen
Isotalo on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä
työttömien yhdistysten toimintaa paikallisesti Turun
Seudun TST ry:ssä ja alueellisesti Työ-Lännessä ollen mukana molempien hallituksessa. Turun Seudun
TST ry:n hallituksessa hän toimi vuodet 2010–2018,
joista 2017–2018 hallituksen puheenjohtajana.
Työttömien Yhteistoimintajärjestön TVY:n (nykyinen Työttömien Keskusjärjestö ry) kautta Isotalo
osallistui valtakunnalliseen toimintaan ollen hallituksen jäsen 2014–2018 ja varajäsen 2019–2020. Keskusjärjestön strategiavaliokunnan jäsenenä hän toimi vuosina 2018–2020.
Hannu Isotalon keskeisenä ajatuksena on ollut
työllistää työttömiä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Hän on osallistunut keskustelijana seminaareihin ja tapahtumiin työttömien asemaan ja oikeuksiin
liittyen mm. Suomen köyhyyden vastaisen verkoston
EAPN-Finin tilaisuuksissa.
Kuntouttavan työtoiminnan ohella Isotalo on pitänyt esillä työttömien toimeentuloon liittyviä asioita. Hänen vahvuuksiaan on kohtaamisen ja kuuntelemisen taito ja luottamuksen rakentaminen, jota kuntouttavassa työtoiminnassa tarvitaan työttömien monisyisten ongelmien ratkaisemiseksi ja työllisyyspolun löytämiseksi.
Ympäristöasiat ovat olleet Hannu Isotalolle myös
tärkeitä. Hän on edistänyt luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä ympäristöyhdistyksen toiminnassa. Hän on osallistunut lukuisiin
ympäristötalkoisiin ja luonut sitä kautta viihtyisyyttä
ja tukenut luonnonarvojen säilymistä.

Kuva: Satu Ylävaara
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Tapio Liimatainen, Saarijärven
Työttömät ry, toiminnanohjaaja
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apio Liimatainen on tehnyt työtä työttömien
hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseksi
1990 alusta. Hän on luonut mallin työttömien
yhdistyksen paikalliselle toiminnalle. Keskeistä on ollut ruokalan ylläpito, jotta vähävaraisilla
olisi mahdollisuus edulliseen ja terveelliseen ruokailuun. Hän on ohjannut työttömiä liikuntaharrastuksiin perustamalla mm. puulaakisarjoja. Vuosittain
on kisailtu keilailussa, pilkkimisessä ja monissa ulkoliikuntalajeissa kuten jalkapallossa.
Liimatainen on ollut aktiivinen Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön TVY ry:n (nykyinen Työttömien Keskusjärjestö ry) toiminnassa ja
luottamuselimissä 1990-luvulta. Hän on ollut organisoimassa järjestömarsseja Suomessa ja ulkomailla
työttömien tilanteen huomioimiseksi. Hän on aktiivinen ay-toimija ja hänet palkittiin vappuna 2014 vuoden työmiehenä SAK:n Suomenselän paikallisjärjestön toimesta. Perusteina olivat mm. henkilön työhistoria, vapaaehtoistyö, ammattiliiton jäsenyys, hyvä
työmoraali ja myönteinen elämänasenne.
Liimatainen on henkeen ja vereen urheiluihminen ja liikunnan puolestapuhuja. Hän on mäkihyppytuomari, on organisoinut Keski-Suomen Mäkiviikkoja 1980-luvulta ja on lajissa mukana edelleen. Lentopallossa hänen joukkueellaan on Työväen Urheiluliiton mestaruus v. 1972. Hänelle on myönnetty Työväen Urheiluliiton kultainen ansiomerkki.
Hän on toiminut poliittisesti ja osallistunut kunnallisvaaleihin. Hän on ollut Saarijärvellä varavaltuutettu 28 vuotta ja jäsenenä vaali- ja vapaa-ajanlautakunnassa. Liimatainen on tuttu hahmo järjestämässä eri yhteistyökumppaneiden kanssa erilaista kansalaistoimintaa ja -juhlia. Koronakeväänä 2020
yhdistys piti keittiönsä toiminnassa, jotta avun tarpeessa olevat saisivat lämmintä ruokaa.
Elämänmyönteinen asenne on Liimataisen suurimpia vahvuuksia, jota hän on työnsä ja harrastustensa kautta levittänyt laajalti kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.
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I luokan mitali
Auli Mustikkamaa, Eväitä Elämään
ry puheenjohtaja, Ylivieska
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uli Mustikkamaalla on monipuolinen tietämys ja kokemus kuntoutuksesta ja asiakkaiden työllisyyden edistämisestä oman työhistoriansa kautta. Hän on työskennellyt mm.
Näkövammaisten Keskusliitossa aluesihteerinä, jossa hän neuvoi ja ohjasi asiakkaita liiton työllisyyspalveluihin ja auttoi etuisuuksien sekä apuvälineiden
hakemisessa opiskelun ja työn saannin mahdollistamiseksi.
Rokuan Kuntoutuskeskuksessa hän toimi ammatillisena kuntoutusohjaajana työttömien, työttömyysuhan alaisten sekä työkykyongelmia kokeneiden
työikäisten parissa ohjaten ja neuvoen työllisyyteen,
kuntoutukseen ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.
Hän on kehittänyt ja ohjannut Pitoa työelämäänkursseja ja ammatillisia kuntoutuskursseja, joissa
kohderyhmänä ovat olleet pitkäaikaistyöttömät ja
ammatillista tukea tarvitsevat työnhakijat.
Nykyisessä työssään Kela:n ratkaisuasiantuntijana kuntoutuksessa hän ohjaa työttömiä, työttömyysuhan alaisia ja työkykyongelmista kärsiviä toimintakyvyn tukemisessa ja sen palauttamisessa sekä ammatillisten suunnitelmien teossa.
Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry:n, nykyisin
Eväitä Elämään puheenjohtajaksi hän tuli kesäkuussa 2017. Työttömien Keskusjärjestön hallituksen jäsen Mustikkamaa on ollut keväästä 2020.
Auli Mustikkamaa on laajasti kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksistä ja yhteisten asioiden
hoidosta, josta kertoo hänen monet luottamustehtävänsä. Hän on ollut vuodesta 2013 kotikaupunkinsa
Ylivieskan kaupunginvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Vuosina 2017–2020 hän toimi
Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenenä.
Lisäksi hänellä on poliittisia jäsenyyksiä ja taustalla
useita luottamustehtäviä.
Toimissaan Auli Mustikkamaa on aktiivinen, vastuuntuntoinen, oppimishaluinen ja itseään jatkuvasti
kehittävä työntekijä.

Työttömien Keskusjärjestö ry

Lasse Räsänen, Turun Seudun 		
TST ry

L

asse Räsänen on ollut Turun Seudun TST ry:n
puheenjohtajana sen historian pisimmän ajanjakson 1994–2000 sekä 2002–2007. Sen jälkeen
hän on jatkanut työttömien työllistämisen parissa Kestävän Kehityksen yhdistyksen kautta Turun
Ekotorilla, jossa työskentelee joka kuukausi noin 120–
130 henkilöä, joista vakituisia on noin 20.
TST ry perustettiin vuonna 1992 vastaamaan työttömyyden synnyttämään suureen hätään. Haasteena
oli luoda mahdollisimman laaja-alainen ja monipuolisesti motivoiva, työttömien erilaisia osaamisalueita hyödyntävä yhdistys. Tehokkuutta eri toimintoihin
haettiin perustamalla erityisiä työryhmiä, toimikuntia ja kehittämällä varainhankintaa. Lasse Räsäsen
aikana yhdistys kehittyi huomattavaksi työttömien
toimijaksi Suomessa.
Räsänen lähti vahvasti mukaan kansalliseen
edunvalvontatyöhön Työttömien Valtakunnallisen
Yhteistoimintajärjestö TVY:n (nykyinen Työttömien Keskusjärjestö) kautta. Poliitikkoja tavattiin, kannanottoja tehtiin ja mielenosoituksia järjestettiin.
Yksi suurimmista tapahtumista on ollut ns. Murrostorstai 4.11.1993, jolloin eduskuntatalolle kokoontui yli 15 000 mielenosoittajaa. Massamielenosoituksen valmistelu vaati huomattavia ponnistuksia. Tehtävän organisoinnin toteutti pitkälti TST ry. Päävastuu tapahtuman järjestämisestä oli annettu Lasse Räsäselle.
Räsänen on toiminnallaan suuresti myötävaikuttanut TST ry:n kasvuun ja varainhankintaan. Turun
Ekotori aloitti Turun Seudun TST ry:n hankkeena ja
on nyt valtakunnallisesti merkittävä kierrätyskeskus
nimellä Kestävän Kehityksen Yhdistys ry.
Hallituksen puheenjohtajana Räsänen vaikutti aikanaan myös meren rannalla sijaitsevan Kiinteistö Oy Paavarottin hankintaan, josta tehtiin virkistyspaikka jäsenistölle. Yhdistykselle hankittiin ja
kunnostettiin myös vene M/S Anna Duuni jäsenistön
käyttöön. Räsänen on aina pyrkinyt toimimaan Turun Seudun TST ry:n ja sen jäsenistön parhaaksi.

Kuva: Juha Keränen
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avonlinna oli 1990-luvulla synkkää työttömyysaluetta, kun Matti Siivonen lähti perustamaan alueelle yhdessä kumppaneidensa
kanssa omaa työttömien yhdistystä. Savonlinnan Työttömät ry (nykyinen Työpajayhdistys TEKO
ry) perustettiin vuonna 1996. Siivonen on ollut alusta asti yhdistyksen hallituksessa ja toiminut sen puheenjohtajana vuodesta 2015 lähtien.
Yhdistykseen perustettiin työpajoja mm. kierrätykseen liittyen kuten tv- ja elektroniikkatyöpaja, autopaja sekä polkupyöräpaja. Yhdistys erikoistui myös
metsänhoidollisiin tehtäviin. Yhdistyksen pilkepaja
tarjoaa työtehtäviä metsien ja puistometsien raivauksessa. Syntynyt jätepuu pilkotaan pilkkeiksi ja myydään.
Yhteistyötä tehdään kaupungin ja eri verkostojen
kanssa. Siivonen toimii itse tv-pajan vastaavana esimiehenä.
Siivonen on panostanut yhdistystoiminnassa erityisesti hallintoon ja talouteen. Yhdistyksen toiminnan ja työllistämisjaksojen kautta monia työttömiä
on saatu vuosittain työllistettyä avoimille työmarkkinoille.
Siivonen on toiminut aktiivisesti myös kalastuskunnassa ollen paikallisen kalastuskunnan puheenjohtaja 20 vuotta. Lisäksi hän on toiminut metsästysseurassa 50 vuotta.
Siivonen on Työttömien Keskusjärjestön hallituksen varajäsen vuodesta 2016 alkaen.

Työttömien Keskusjärjestö ry

Lea Vallius, Pohjois-Karjalan
Työttömien Yhdistysten
Toimintajärjestö ry

L
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ea Vallius käynnisti Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry:ssä työttömien neuvojatoiminnan 2002–2016. Muualla
Suomessa samankaltaista toimintaa ei ole vieläkään. Tehtävässään hän auttoi työttömiä työttömyyden tuomien monenlaisten ongelmien selvittämisessä. Tämä oli tärkeä apu heidän hyvinvointinsa
edistämiseksi.
Paikallisia työttömien yhdistyksiä Vallius auttoi
toiminnan kehittämisessä, talousasioissa, hankehakemusten tekemisessä, koulutusten järjestämisessä
sekä vuorovaikutuksen lisäämisessä yhdistysten kesken ja muihin sidosryhmiin.
Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön TVY ry:n (nykyisin Työttömien Keskusjärjestö
ry) toimintaan Lea Vallius osallistui aktiivisesti. Hän
oli hallituksessa 2004–2018 kehittämässä järjestön
toimintaa, oli mukana antamassa lausuntoja lainsäädäntöä varten ja osallistui kuulemistilaisuuksiin valiokunnissa. Hän toimi järjestön koulutuksen kehittäjänä ja oli varapuheenjohtajana vuosina 2016–2018.
Työttömien asemaan ja oikeuksiin liittyvään
edunvalvontaan Vallius paneutui tarmolla sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla tapaamalla päättäjiä, kansanedustajia ja ministereitä vieden
viestiä kentältä.
Paikallisesti yhteistyötä tehtiin mm. käynnistämällä Joulumaa ruokailu, jossa jouluaattona tarjotaan ruokaa noin 400 vähävaraiselle. Vuonna 2002
perustetiin ihmisarvopäivä, josta tuli vuosittain jatkuva. Päivillä käsiteltiin ihmisarvoon ja työttömyyteen liittyviä asioita. Päivien yhtenä tuloksena muodostettiin valtakunnallisesti tunnustettu Ihmisarvotyöryhmä, joka toimii edelleen.
Järjestöjen ja kuntien yhteistyötä kehitettiin ja
vuonna 2008 perustetiin Pohjois-Karjalaan Suomen
ensimmäinen Järjestöasiain neuvottelukunta JANE.
Neuvottelukunnan kaltainen toiminta on kehitetyn
mallin mukaan levinnyt nyt eri puolille Suomea. Lea
Vallius on osallistunut myös kunnallispolitiikkaan ja
toiminut kunnan luottamustehtävissä. Vallius on tehnyt työuransa edunvalvonnassa aitiopaikalla nähden
ja kuullen työttömyyteen liittyvät ongelmat.
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Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali
Arto Valo, Ivalon Seudun
Työttömät ry
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A

rto Valo on toiminut pitkään ja aktiivisesti
monella yhteiskunnan tasolla kansalaisten
yhteisten asioiden edistämiseksi. Tärkeää
hänelle on ollut heikompiosaisten etujen valvonta ja käytännön auttamistyö.
Arto Valo oli perustamassa Ivalon Seudun Työttömät ry:tä vuonna 1995, jota hän on vetänyt yhtäjaksoisesti 26 vuotta puheenjohtajana. Yhdistystoimintaa kuuluu työllistämisen ja työn saannin edistämisen ohella kirpputori, kahvila kohtaamispaikkana ja
elintarvikejakelu.
Valo aloitti yhdistyksessä EU-ruokajakelun, joka
on täydentynyt myöhemmin kaupoista saatavalla ns.
lahjoitusruualla. Ruoka-avulle on ollut jatkuvaa kysyntää ja sitä jaetaan säännöllisesti.
Valo on kehittänyt myös työttömien alueellista toimintaa Lapissa ja ollut mukana valtakunnallisessa edunvalvonnassa Työttömien Valtakunnallisen
Yhteistoimintajärjestön TVY:n (nykyisin Työttömien
Keskusjärjestö ry) kautta jo 1990-luvulta. Hän on Keskusjärjestön hallituksen ja edunvalvontavaliokunnan jäsen ja toimii tositetarkastajana
Ay-toiminnassa Valo on ollut aktiivinen 35 vuotta
ja hän on saanut Metalliliiton (nykyinen Teollisuusliitto) ansiomerkin. Vapaaehtoisessa pelastustoiminnassa hän on ollut mukana poikavuosista alkaen ja
saanut ansioistaan Vapaaehtoisen Pelastustoiminnan Vapepan ansiomerkin.
Arto Valo on vielä eläkevuosinaankin jatkanut
toimintaansa vähäosaisten auttamiseksi. Keskustelevana ja neuvottelevana henkilönä häneen luotetaan
ja hän on pystynyt nostamaan päätöksentekoon huomioitaan väestöstä, joka muuten ei saa näkyvyyttä ja
kuuluvuutta.

Työttömien Keskusjärjestö ry

Suomen Valkoisen Ruusun
mitali
Taimi Auvinen, Kontiolahden
Työttömät ry (eläkkeellä)

T

30-vuotisjuhlan palkitut. Tampere 17.11.2021

aimi Auvinen oli perustamassa Kontiolahden
Työttömät ry:tä vuonna 1994. Hän on siitä asti
ollut mukana yhdistyksen toiminnassa, toiminut puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana ja tehnyt paljon vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyötä hän tekee edelleen jaksamisensa mukaan. Hän
on yhdistyksen kunniajäsen.
Auvinen on koko työelämänsä ajan ollut ahkera
ja osallistuvat ja tehnyt montaa asiaa yhtä aikaa. Erityisen aktiivinen hän on ollut mm. Sydänyhdistyksessä ja työttömien toiminnassa sekä seurakunnassa. Ihmisten auttaminen heidän asioissaan on hänelle luontainen elämäntapa.
Työttömien yhdistyksessä on koonnut tietoutta ja
välittänyt sitä eteenpäin apua tarvitseville. Hän luonut ja kehittänyt yhteistyösuhteita yhdistystoiminnan edistämiseksi. Valtakunnallisesti Auvinen on
osallistunut myös Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön TVY ry:n toimintaan kokouksissa, koulutuksissa ja luottamushenkilönä. Hän on
järjestänyt paljon tapahtumia ja laajentanut sitä kautta osallistumisten mahdollisuuksia ihmisille, joilla
muuten ei olisi varaa tai mahdollisuuksia sosiaaliseen toimintaan ja yhdessäoloon toisten kanssa.
Hän on ollut monille ihmisille tuki, kuuntelija ja
auttaja kaikkien muiden toimiensa ohella. Kontiolahden Työttömien yhdistyksessä hän on edelleen henkilö, jolta voi aina kysyä neuvoa ja joka aina etsii ratkaisun kiperäänkin ongelmaan.
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Suomen Valkoisen Ruusun
mitali
Markku Himanen, Mikkelin
Työttömät ry

Kuva: Juha Keränen
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M

arkku Himanen on pitkän työuran jälkeen
antanut vahvan ja asiantuntevan panoksen
kansalaisyhteiskunnan käyttöön. Hän on
aina ollut aktiivinen järjestötoimija ja luottamushenkilö monissa tehtävissä. Tällä hetkellä hän
toimii Mikkelin Työttömät ry:n sekä Työväen Sivistysliiton Mikkelin seudun Opintojärjestön puheenjohtajana. Mikkelin Työttömien puheenjohtaja hän on ollut vuodesta 2014.
Himanen pitää tärkeänä työttömien yhteistoimintaa, joka on yksi keino pitää työttömiä osana toimivaa yhteiskuntaa. Mikkelin työttömillä on paljon
mm. erilaisia toimintaryhmiä. Esiintymisryhmän
tarkoitus on alun perin ollut työttömien esiintymistaitojen ja vahvuuksien esille saamista, tällöin työtön
osaa ”kehua itseään” kun hän pääsee työhaastatteluun. Kaikissa ryhmissä yhdistys pyrkii edistämään
yhteisöllisyyttä, jotta työttömät eivät jää yksin murehtimaan omaa tilannettaan. Ryhmiä toimii mm.
liikunnan ja taiteen parissa.
Lisäksi Mikkelin Työttömät ovat järjestäneet paljon koulutustilaisuuksia eri ryhmille. Muun muassa
velkaneuvontaa on kiinnitetty huomiota ja yhdessä
Takuusäätiön kanssa on järjestetty koulutusta Mikkelin kaupungin sosiaalitoimiston ja sairaalan työntekijöille sekä järjestöjen väelle, jotka auttavat talousvaikeuksiin joutuneita ihmisiä. Samoin yhdistys on järjestänyt EHYT ry:n kanssa koulutusta päihdeongelmaisille sekä heitä auttaville viranhaltijoille ja järjestötoimijoille. Nämä koulutustilaisuudet ovat saaneet
runsaasti kiitosta ja koulutukselle on ollut tarvetta.
Himanen on poliittisesti aktiivinen ja on tällä
hetkellä Mikkelin kaupungin vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsen.
Himanen on aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan
paikallisesti siihen, miten ja millaisia palveluja työttömille on tarjolla ja miten työtön saa täydennettyä
osaamistaan tai pääsee opiskelemaan uutta ammattia. Työllisyyden edistäminen ja työttömyyden vaikutusten minimoiminen on hänelle tärkeää. Tätä tehtävää hän on toteuttanut mm. toimimalla Etelä-Savo
TE-keskuksen TY-neuvottelukunnan puheenjohtajana kaksi kautta.
TSL:n Mikkelin seudun opintojärjestössä on hänen johdollaan edistetty elinikäistä oppimista ja kulttuurin tuntemusta. Himanen on toiminut vahvasti myös ammattiyhdistysliikkeessä ja seurakunnan
luottamustehtävissä.

Työttömien Keskusjärjestö ry

Tuula Nevanperä, Eväitä Elämään
ry, Ylivieska

T
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uula Anneli Nevanperä on Eväitä Elämään
ry:n hallituksen jäsen ja ruoka-aputoiminnan vastuuhenkilö. Hän on toiminut kolme
vuotta yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijänä
ja on vastannut tämän ajan koko vapaaehtoistyön ja
työvuorojen organisoinnista ja aikatauluista. Lisäksi hän on vastannut ylijäämäruoan ja EU-ruoka-avun
ruokajakelun organisoinnista ja tilojen ja koneiden
puhtaanapidosta. Hän on hoitanut myös kahvilatoiminnan sekä kehittänyt yhdessä muiden toimijoiden
kanssa yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen puhelin on Tuula Nevanperällä ja
hän vastaa kaikkiin yhdistykselle tuleviin puheluihin ja tarvittaessa ohjaa niitä muulle henkilöstölle.
Vapaaehtoistyöntekijöitä on toiminnassa vaihtelevasti 20-35 henkilöä omalta ja lähipaikkakunnilta. Myös
asiakkaita (n. 300 as/vko) käy niin Ylivieskasta kuin
lähipaikkakunnilta, joissa ei ole järjestettyä ruokaaputoimintaa.
Koronaviruspandemian aikana hänellä on ollut
vahvuutena kriisitilanteessa toimiminen ja ruokajakelun muutokset ovat sujuneet hyvin, eikä ruokajakelua ole tarvinnut tämän vuoksi keskeyttää. Ilman
organisoijaa vähävaraisten auttaminen tilanteen aikana olisi jäänyt ilmeisimmin tauolle.
Tuula Nevanperä on erittäin sitoutunut vapaaehtoistyöhön ja tekee päivittäin yhdistyksen ja vähävaraisten eteen useita tunteja työtä ilman korvausta.
Hän tekee pyyteetöntä työtä paikkakunnan vähävaraisten eteen ja edistää kaikin tavoin sosiaalista hyvinvointia sekä tukee niin asiakkaita kuin vapaaehtoistyöntekijöitä heidän arjessaan.
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Suomen Valkoisen Ruusun
mitali
Marja Pylkkö, Lappeenrannan
seudun työnhakijat ry

M

arja Pylkkö tuli mukaan Lappeenrannan
seudun työnhakijat ry:n toimintaan yhdistyksen teatteriin 1997 ollen näyttelijänä
kesäteatterissa. Hän liittyi Etelä-Karjalan
Työttömät ry:hyn 1998 ja on ollut yhdistyksen hallituksessa siitä asti. Yhdistyksen taloudenhoitajana Pylkkö on toiminut vuodesta 2002 lähtien ja 2005
vuodesta ohjannut toimintaa yhdessä puheenjohtajan
kanssa.
Teatterin tekeminen on Marja Pylkölle iso intohimo. Hän on ollut tuottajana ja näyttelijänä mm. yhdistyksen kesäteatterinäytelmissä Heikki Turusen
Simpauttaja (2007), Heikki Luoman Vieraas maailmas (2008) ja Tangoon tarvitaan kaksi (2010). Hän on
vetänyt myös Lappeenrannan historiasta kertovia
Linnoituksen Draamakierroksia ja esittänyt Venäjän
keisarinnaa Katariina Suurta useamman kerran Linnoituksen Yössä.
Teatterin ohella Marja Pylkkö on paneutunut yhdistyksen arjen hoitamiseen ja monella tavalla. Keittiössä tehdään lounasruokaa, ruokajakelua järjestetään ja työttömiä kuullaan heidän kysymyksissään.
Pylkkö on vapaaehtoistyössään pitänyt yhdistystä toiminnassa, järjestänyt ja ohjannut lukuisia aktiviteetteja yhdistyksen jäsenille, taistellut saadakseen
yhdistykselle rahoitusta ja aina keksinyt keinot toiminnan jatkamiseksi.

Kuva: Veera Luoto
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Työttömien Keskusjärjestö ry

Kuva: Juha Keränen

Aikaisempina vuosina
palkittuja henkilöitä

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria Karesti, Kotka (2016 kunniakirja)
Sirkka-Liisa Huovila, Kotka (2016 kunniakirja)
Keijo Kurki (2016 kunniakirja)
Anja Luoma, Porvoo (2016 kunniakirja)
Toivo Koivisto, Helsinki (2016 kunniakirja)
Jaana Löppönen, Helsinki (2016 kunniakirja)
Matti Siivonen, Savonlinna (2016 kunniakirja)
Timo Eskola, Savonlinna (2016 kunniakirja)
Irma Mattero, Imatra (2016 kunniakirja)
Esko Allèn, Korso (2016 kunniakirja)
Risto Heinonen, Mynämäki (2016 kunniakirja)
Pirjo Katunpää, Mynämäki (2016 kunniakirja)
Sirpa Uusimäki, Kurikka (2016 kunniakirja ja
Suomen Valkoinen ruusun I mitali)
Pirjo-Liisa Junttila, Jyväskylä (2012 mitali)
Jari Vuorinen, Kokkola (2012 Suomen Valkoinen
ruusun I mitali)
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Matti Nygrén, Kouvola (2012 Suomen Valkoinen
ruusun I mitali)
Lea Karjalainen, TVY (2012 kultainen ansiomitali)
Irja Koivusalo, Joroinen (2012 hopeinen
ansiomitali)
Helvi Järvenpää, Haapavesi (2010 Suomen
Valkoinen ruusun I mitali)
Tuulikki Väliniemi, Jyväskylä (2010
hopeinen ansiomitali)
Marketta Lehtinen, Suolahti (2010 Benevolentti)
Tapani Alanen, Iisalmi (2010 Benevolentti)
Reijo Mäkinen (2008 Benevolentti)
Markku Kekäläinen (2008 Benevolentti)
Seppo Leppänen (2006 Benevolentti)
Anneli Korteniemi, Pello (2005 Benevolentti)
Kalevi Honkanen, Imatra (2005 Erkka Auermaan
keraaminen pienoispatsas)
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Oikeus työhön ihmisarvoa
kunnioittaen!
tyottomat.fi
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