
Kiuruveden Työttömien 
historiikki

1994–2021

Olemme Työttömien Keskusjärjestön jäsen



2 Kiuruveden Työttömien historiikki 

Sisällys
Toimintasuunnitelma 2000 ....................................................3

Toimintasuunnitelma 2001 .....................................................4

Toimintakertomus 2002 .........................................................5

Toimintakertomus 2003 .........................................................6

Toimintakertomus 2004 .........................................................7

Toimintakertomus 2005 .........................................................8

Toimintakertomus 2006 .........................................................9

Toimintakertomus 2007 ....................................................... 10

Toimintakertomus 2008 ........................................................11

Toimintakertomus 2009 ....................................................... 12

Toimintakertomus 2010 ........................................................ 13

Toimintakertomus 2011 ......................................................... 14

Toimintakertomus 2012 ........................................................ 15

Toimintakertomus 2013 ........................................................ 16

Toimintakertomus 2014 ........................................................ 17

Toimintakertomus 2015 ........................................................ 18

Toimintakertomus 2016 ........................................................ 19

Toimintakertomus 2017 ........................................................20

Toimintakertomus 2018 ........................................................ 21

Toimintakertomus 2019 ........................................................22

Toimintakertomus 2020 .......................................................23

Toimintakertomus 2021 ........................................................24

Taitto Juha Keränen

Kiuruveden Työttömät ry
Maakunta: Pohjois-Savo. 
Osoite: Asematie 16, 74700 Kiuruvesi.  
Puhelin: 0400 475 536.  
Rekisteröity (PRH): 19.04.1994.



Kiuruveden Työttömien historiikki 3

Toiminta-
suunnitelma 2000

Kiuruveden Työttömät ry
Museokatu 13 
74700 Kiuruvesi
Puh. 017 752 508

Yleistä
Toimintakautena toiminnan painopiste on työttömien aktivoinnissa opiskeluun, yh-
distyksen toimintaan osallistumiseen, vapaa-ajan harrastuksiin ja yleensä yhteis-
kunnalliseen vaikuttamiseen. 

Tehdään aktiivistä yhteistyötä muiden työttömien yhdistysten kanssa.  Osallistu-
taan työttömien yhteisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin. 

Ruokailun järjestämistä jatketaan ja pyritään tehostamaan toimintaa tiedotta-
malla asiasta työttömille. 

Toiminnanohjaajan palkkaus edistää yhdistyksen toimintaa. Saamme siihen uut-
ta eloa ja voimaa sekä voimavaroja aktiiviseen toimintaan. 

Opiskelu 
Perustetaan opinto-, keskustelu-, toiminta- ja harrastuskerhoja tai piirejä. Järjestetään 
erilaisia koulutustilaisuuksia. Seurataan työvoima- ja muita koulutusvaihtoehtoja.  
Seurataan valtio- ja kunnallispolitiikkaa. 

Vapaa-aika
Järjestetään virkistysretkiä. Etsitään yhteistyökumppaneita ja toimitaan yhteistyössä 
eri yhteisöjen, järjestöjen sekä ryhmien kanssa. 

Järjestetään yhteisiä kokoontumisia esim. saunailta, pikkujoulu ym. Lentopallo-
vuoro liikuntahallilla. Sauvakävelyä ohjatusti maastossa. Jumppaa koululla. 

Taloudellinen toiminta
Tehostetaan jäsenhankintaa. Järjestetään myyjäisiä, pidetään kesäisin iltatoria, mis-
sa myydäiin leivonnaisia, kursseilla valmistettuja mattoja, puutöitä ym. Pyydetään 
avustuksia ammattijärjestöiltä, liikeyrityksiltä, seurakunnilta ja kaupungilta. 

Hallinto
Hallitus kokoontuu ainakin kerran kuukaudessa, pitää jäsen- sekä kannatusjäsenre-
kisteriä.
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Toiminta-
suunnitelma 2001

Kiuruveden Työttömät ry
Museokatu 13 
74700 Kiuruvesi
Puh. 017 752 508

Yleistä
Toiminnan painopiste toimintakautena on kehittää ja ideoida työttömille suunnattua 
ohjattua toimintaa, toimia linkkinä ja yhteyshenkilönä työttömien asioiden hoidossa, 
kehittää uusia työllistäviä projekteja työttömille, yhdessä eri yhteisöjen, järjestöjen 
sekä ryhmien kanssa. 

Toiminnan painopiste on työttömien aktivoinnissa opiskeluun, omatoimiseen 
työnhakuun opastamisessa, yhdistyksen toimintaan osallistumisessa, vapaa-ajan 
harrastuksissa sekä työttömien toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa.’

Tehdään aktiivista yhteistyötä muiden työttömien yhdistysten kanssa sekä mui-
den tahojen, jotka edesauttavat työttömien asioiden eteenpäin viemisessä. 

Osallistutaan erilaisiin projekteihin, jos niistä on hyötyä työttömien olojen pa-
rantamiseksi. 

Ruokalan toimintaa jatketaan ja tehostetaan markkinoimalla sitä muillekin kuin 
työttömille, kuten eläkeläisille. 

Opiskelu
Järjestetää erilaisia koulutustilaisuuksia. Seurataan työvoima- ja muita koulutusvaih-
toehtoja. Seurataan valtio- ja kunnallispolitiikkaa. 

Vapaa-aika
Järjestetään virkistysretkiä, Kokoonnutaan yhteisiin saunailtoihin, pikkujoului-
hin yms., mitkä edistävät mielenterveyttä ja lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta.  
Osallistutaan lentopallon pelaamiseen liikuntahalilla. 

Taloudellinen toiminta
Tehostetaan jäsenhankintaa. Järjestetään myyjäisiä, leivotaan tilauksesta, pidetään 
kesäisin iltatoria, missä myydään leivonnaisia, askartelutöitä yms. työttömien yh-
desssä valmistamia esineitä ja tuotteita. 

Pyydetään avstuksia ammattijärjestöilta, liikeyrityksiltä, seurakunnilta, kaupun-
gilta ym. avustavilta tahoilta. 

Hallinto
Hallitus kokoontuu ainakin kerran kuukaudessa ja pitää jäsen- sekä kannatusjäsen-
rekisteriä.
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Toimintakertomus  
2002

Kiuruveden Työttömät ry
Museokatu 13 
74700 Kiuruvesi
Puh. 017 752 508

Yleistä
Yhdistys toimi kertomusvuonna edelleen Kiuruveden kaupungin osoittamissa tilois-
sa Museokatu 13.  Toimitilojen vuokran ja muut kulut maksoi kaupunki. 

Toimikautena toiminta painottui ruokailutoiminnan järjestämiseen. Ruokalan-
hoitajina toimi Maija Kumpulainen (1.1.–27.1.) sekä Pirkko Tabell (28.1.–31.12.). Hei-
dän palkkaukseen yhdistys sai yhdistelmätukea. 

Toiminnanohjaajaa ei yhdistyksellä vuoden aikana ollut. Toiminta järjestettiin 
vapaaehtoisvoimin. 

Yhdistystoiminta
Syyskokouksessa 28.11.2001 yhdistys valitsi puheenjohtajaksi Maija Kumpulaisen. 
Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Seija Airaksisen sekä sihteeriksi Jouni Kokko-
sen. Taloudenhoitajana toimi Eino Tikkanen ja kirjanpito hoidettiin tilitoimistossa. 

Sihteeri Jouni jättäytyi tehtävästään kesken kauden ja hänen tilalleen valittiin 
Veikko Niiranen. Puheenjohtaja Maija Kumpulainen jätti kesällä eroanomuksensa, 
joka oli esillä kahdessa kokouksessa. Ero annettiin 25.7. Uudeksi puheenjohtajaksi va-
littiin Leena Tikkanen. 

Syyskokous oli 6.11.2002 puheenjohtajaksi jatkamaan valittiin Leena Tikkanen ja 
sihteeriksi Veikko Niiranen,  joka valittiin myös taloudenhoitajan vastuullisee tehtä-
vään erohaluisen ja jo eläkeiän saavuttavan Eino Tikkasen tilalle. 

Kokouksen päätöksiin kuului mm. jäsenmaksun määrääminen 3 € suuruiseksi. 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 12 maksanutta jäsentä.

Hallituksen kokouksia oli toimikautena 12 sekä lisäksi yhdistyksen kevät- että 
syyskokoukset. Pohjois-Savon aluejärjestön kokouksiin ja tapaamisiin ei ollut osan-
ottajia.

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tila oli kohtuullisessa kunnossa. 

EU-ruokapaketit jaettiin 19.4. Ruokalan toimintaa pyöritettiin toiminnan perus-
runkona. 

Jouluruokailu seurakuntatalolla järjestettiin 11.–12, johon saatiin yhteistyökump-
paneilta hyvin avustuksia. Erityisesti naisten vapaaehtoistyöpanos näissä toimin-
noissa oli hyvin merkittävä. Kirpputori täydensi toimipistettä.

Virkistys ja vapaa-aikatoiminta
Virkistysmatka järjestettiin risteilynä Tukholmaan 8.4. ja 15.11. järjestettiin eläketie-
dotustilaisuus toimistolla. Muita yhteisiä vapaa-ajan toimintoja ei juuri toimintavuon-
na ollut. Salivuoro liikuntahallilla oli keskiviikkoisin klo 10:15–12:15.
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Toimintakertomus 2003

Kiuruveden Työttömät ry
Museokatu 13 
74700 Kiuruvesi
Puh. 017 752 508

Yleistä
Yhdistys on kertomusvuonna edelleen toiminut Kiu-
ruveden kaupungin osoittamissa tiloissa Museokatu 
13. Toimitilojen vuokran ja muut kulut on maksanut 
kaupunki. 

RuokaJanhoitajana toimi Pirkko Tabell (1.1.–28.1.) 
sekä Anneli Vartiainen (5.2.–31.12.). Heidän palkka-
ukseen yhdistys sai yhdistehnätukea. 

Keittäjän loman tuuraajaksi otettiin Tuula Blom-
berg, joka teki 3 tuurausjaksoa loppuvuoden aikana. 
Arja Saaranen oli työelämävalmennuksessa jakson ja 
onnistui saamaan työpaikan Kaupungilta. 

13.10. otettiin työharjoitteluun Hanna Utriainen, 
vuoden loppuun, ja hän vielä jatkoikin vielä vuoden 
2004 alusta. 

Hygieniapassitentin suorittivat Anneli Vartiai-
nen, Pirkko Tabell sekä Eila Varkki.

Yhdistystoiminta
Syyskokous valitsi 6.11.2002 puheenjohtajaksi Lee-
na Tikkasen, varapuheenjohtajaksi Seija Airaksisen 
sekä sihteeriksi ja talousasioita hoitamaan Veikko 
Niirasen. Kirjanpito hoidettiin tilitoimistossa. 

Kokous päätti mm. jäsenmaksun suuruudeksi 3 €. 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 12 maksanutta jäsentä. 
Hallituksen kokouksia oli 9, sekä lisäksi kevät- sekä 
syyskokoukset. 

Pohjois-Savon aluejärjestön ja TVY:n vuosikoko-
uksissa ei ollut osanottoa. 

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tila oli kohtuullisessa kun-
nossa, kun otetaan huomioon oma päätös työllistää 
keittäjän tuuraaja alkuun ilman työllistämistukea, 
johon sitten myöhemmässä jaksossa saatiinkin jon-
kin verran tukea. Ruokalan toimintaa pyöritettiin toi-
minnan perusrunkona. 

Talkootöitä oli seuraavanlaisia: maaliskuun alus-
sa pidettiin vaalitilaisuuden kahvittelu lukiolla, jos-
sa osallistujia oli 70. Kahvitarjoilun hoitelivat Anneli 
Vartiainen, Pirkko Tabell, Eila Varkki ja Leena Tik-
kanen. 

Maaliskuun 30. päivänä pidettiin liikuntaballis-
sa kansalaisopiston musiikinharrastajien kevätkon-
sertti, jossa osanottajia oli noin 100 henkeä. Kahvia 
kupittivat Anneli Vartiainen, Pirkko Tabell ja Leena 
Tikkanen. 

29.11. oli liikuntahallilla KILIMU-konsertti, jossa 
Anneli Vartiainen, Leena Tikkanen, Maija Myllynen 
ja Jouni Kokkonen tarjoilivat kahvia. Kaikissa näissä 
talkoissa apuna hääri Veikko Niiranen. 

Juhannusaattona oli Runnin kylpylässä yhdistyk-
sellä järjestyksenvalvontatehtävä, missä valvojina kä-
vivät Leena Tikkasen lisäksi Eero Kauppinen, Keijo 
Kekäläinen sekä Asko Allinen. 

EU:n ruoka-apupaketit saatiin syyskuussa ja 
jaettiin 3.10. sekä 11.12. oli Seurakuntatalolla joulu-
ruokailu, missä kävi jo vakiintuneeksi tullut määrä 
ruokailijoita. Erityisesti naisten vapaaehtoistyöpa-
nos näissä toiminnoissa oli hyvin merkittävä. Myös 
kirpputori täydensi toimintapistettä.

Virkistys ja vapaa-aikatoiminta
Keväällä pidettiin pihatalkoot. Virkistyslomamat-
kaan, joka olisi ollut mahdollinen 2.–3.9. Eduskun-
taan/Tallinnaan, ei ollut yhtään halukkaita. Se siis jäi 
tekemättä, vaikka oikein lehdessä ilmoitettiin. Sali-
vuoro liikuntahallilla oli keskiviikkoisin klo 10.:15–
12:15.



Kiuruveden Työttömien historiikki 7

Toimintakertomus 2004

Kiuruveden Työttömät ry
Museokatu 13 
74700 Kiuruvesi
Puh. 017 752 508

Yleistä
Yhdistys toimi Kiuruveden kaupungin osoittamissa 
tiloissa Museokatu 13. Toimitilan vuokran ja muut 
kulut maksoi kaupunki. 

Toiminnan perusrunkona pidettiin edullista ruo-
kalatoimintaa lähinnä työttömille. Ruokalanhoitaja-
na toimi Anneli Vartiainen (vuoden alusta) ja Hanna 
Utriainen (6.2.–23.12.). Anna Maija Myllynen aloitti 
työt 2.8. ja jatkoi Hannan jälkeen ruokalanhoitajana 
vuoden loppuun sekä seuraavalle vuodelle. Heidän 
palkkaukseen yhdistys sai yhdistelmätukea. 

Ammattikoulun työharjoittelujaksolla kesätyön-
tekijänä oli Taina Tikkanen. 

Toiminnanohjaajaa ei yhdistyksellä vuoden aika-
na ollut, joten toiminta järjestettiin vapaaehtoisvoi-
min. 

Yhdistystoiminta
Syyskokous valitsi 14.10.2003 yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi Leena Tikkasen, sihteeriksi ja ta-
lousasioita hoitamaan Veikko Niirasen. Kirjanpi-
to hoitui tilitoimistossa. Hallitus valitsi keskuu-
destaan 14.11. varapuheenjohtajaksi Eila Varkin.  
Hallituksella oli 9 kokousta, sekä lisäksi kevät- ja 
syyskokoukset. Pohjois-Savon aluejärjestön sekä 
TVY:n vuosikokouksessa ei ole ollut edustusta. 

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli hieman heiken-
tynyt, johtuen kahden henkilön palkkaamisesta yhtä 
aikaa töihin, mutta oli toimintakertomusta kirjoitet-
taessa jo tasaantumassa siedettävälle tasolle. 

Ruokalan toimintaa pyöritettiin toiminnan pe-
rusrunkona. EU-paketteja jaettiin kaksi kertaa, 14.5. 
ja 5.11. 

Kansalaisopiston vaalikahvitilaisuus järjestettiin 
ylä-asteen ruokalassa, missä mukana olivat Hanna, 
Maija ja Leena sekä kuljetuksessa avustiva Veikko. 
Jouluruokailu oli 9.12. Seurakuntatalolla, missä kävi 
130 ruokailijaa. Erityisesti naisten vapaaehtoispanos 
näissä toiminnoissa oli hyvin merkittävä.

Virkistys ja vapaa-aikatoiminta
Toukokuulla aloitti toimipaikan tiloissa viikoittain 
kokoontuva kirjallisuusryhmä, missä oli pientä tuloa 
yhdistykselle. Kesällä saatiin kaupungilta yhdistyk-
selle vähän uudempi tietokone, johon sihteeri haki 
tulostimen Iisalmen vanhan poliisilaitoksen poiste-
tuista kalusteista. 

Syyskuun 1. päivänä tehtiin virkistysmatka pie-
nellä linja-autolla Pielavedelle. Siellä tutustuttiin si-
käläiseen työttömien pajatoimintaan Monitaitoisiin 
sekä käytiin Löytynlohella ongella ja Korkeakoskella 
kuohuja katsomassa. 

Salivuoro oli liikuntahallilla työttömillä keski-
viikkoisin klo 10:15–12:15. 
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Toimintakertomus 2005

Kiuruveden Työttömät ry
Museokatu 13 
74700 Kiuruvesi
Puh. 017 752 508

Yleistä
Yhdistys toimi Kiuruveden kaupungin osoittamissa 
tiloissa Museokatu 13. Toimitilan vuokran ja muut 
kulut maksoi kaupunki. 

Toiminnan perusrunkona pidettiin edullista ruu-
an tarjontaa, lähinnä työttömille. Ruokalanhoitajana 
toimi vuoden alusta Maija Myllynen. Elokuussa keit-
täjäksi tuli Aino Laurikainen jatkaen vuoden loppuun 
ja vielä tammikuun 2006 puolelle. Heidän palkkauk-
seen yhdistys sai yhdistelmätukea. 

Työharjoittelussa oli mm. Aino Huttunen alku-
vuodesta sekä Seija Tikkanen vuoden lopulla.

Toiminnanohjaajaa ei yhdistyksellä vuoden aika-
na ollut, joten toiminta järjestettiin vapaaehtoisvoi-
min. 

Yhdistystoiminta
Syyskokouksessa valittiin 16.11.2004 yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi Leena Tikkanen, varapuheenjohtajak-
si Eila Varkki sekä sihteeriksi Veikko Niiranen, joka 
jatkoi myös hoidellen juoksevia talousasioita. Halli-
tus kokoontui 6 kertaa. Lisäksi oli kevät- ja syyskoko-
ukset. Pohjois-Savon aluejärjestön sekä valtakunnal-
lisen TVY:n vuosikokouksessa ei ollut edustusta. 

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli heikko, johtu-
en edellisenä vuonna päätetyistä kahden henkilön 
palkkaamisesta ja niiden aiheuttamista lisäpalkko-
jen maksusta. 

Ruokalatoimintaa pyöritettiin toiminnan perus-
runkona. EU-ruokapaketit jaettiin kaksi kertaa: 13.5. 
sekä 30.9. 

Vappuaattona Maija Myllynen oli torilla sima- ja 
munkkikauppiaana. Seurantalo Suojalla suurkirppu-
torilla Seija ja Leena Tikkaset olivat myynnissä.  Ke-
sätorilla elokuussa oltiin kahvinmyynnissä. 

Joulukuun yhteismyyjäiset menivät mukavasti. 
Jouluruokailu työttömille järjestettiin 15.12. seura-
kuntatalolla, jossa kävijöitä oli noin 120, ja jonka jär-
jestelyssä naisten panos on ollut erittäin keskeistä. 
Juhannusaattona oli Runnin kylpylässä yhdistyksellä 
järjestyksenvalvontatehtävä, jossa valvojina kävivät 
Leena Tikkasen lisäksi Eero Kauppinen, Keijo Kekä-
läinen sekä Asko Allinen. 

Virkistys ja vapaa-aikatoiminta
Syksyllä tehtiin marjamatkat mustaherukan ja puolu-
kan poimintaan. Virkistys- ja vapaa-aikatoiminta oli 
laimeahkoa. Johtuneeko se siitä, että sihteeri oli ke-
sän ajan toisaalla keskittyneenä työasioihin ja ehkä 
myös taloudellinen. 

Salivuoro liikuntahallilla työttömille oli keski-
viikkoisin klo 10:15–12:15. 
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Toimintakertomus 
2006

Kiuruveden Työttömät ry
Museokatu 13 
74700 Kiuruvesi
Puh. 017 752 508

Yleistä
Yhdistys toimi Kiuruveden kaupungin osoittamissa tiloissa Museokatu 13. Toimitilan 
vuokran ja muut kulut maksoi kaupunki. 

Toiminnan perusrunkona pidettiin edullista ruokalatoimintaa lähinnä työttömil-
le. Ruokalanhoitajana toimi vuoden alusta Aino Laurikainen ja Arja Saaranen (1.2.–
31.7.). Sari Luosola aloitti 1.8. ruokalanhoitajana ja toimi siinä vuoden loppuun sekä 
vielä 2007 puolellekin. Heidän palkkaukseen yhdistys sai TE-keskuksen palkkatukea. 

Työkokeilujaksolla oli useampia naishenkilöitä. Toiminnanohjaajaa ei yhdistyk-
sellä vuoden aikana ollut, joten toiminta järjestettiin vapaaehtoisvoimin. 

Yhdistystoiminta
Syyskokous valitsi 9.11.2005 yhdistyksen puheenjohtajaksi Leena Tikkasen, sihtee-
riksi ja talousasioiden hoitoa jatkamaan Veikko Niirasen. Kirjanpito hoitui tilitoimis-
tossa. 

Hallitus kokoontui 8 kertaa, sekä lisäksi olivat kevät- ja syyskokoukset. Pohjois-
Savon aluejärjestön sekä TVY:n vuosikokouksessa ei ollut edustusta.

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli tiukka ja tuloja olisi pitänyt saada kasvatettua. 
Ruokalan toimintaa pyöritettiin toiminnan perusrunkona. EU-paketteja jaettiin kak-
si kertaa, touko- ja syyskuussa. 

Kesäkuussa isännöitiin iltatori-tapahtumaa. Jouluruokailu oli 13.12. Seurakunta-
talolla.  Erityisesti naisten vapaaehtoispanos näissä toiminnoissa oli hyvin merkittä-
vä.

Virkistys ja vapaa-aikatoiminta
Elokuun 4. päivä järjestettiin virkistysmatka Alahovin viinitilalle Kallavedelle. Mat-
kaan lähtijöitä oli 22 henkilöä. Seurakunta maksoi linja-auto kyydin, ainoastaan ruo-
kailu ja laivamatka maksettiin omistamme. 

Mustaherukkamatka tehtiin Koivujärvelle ja syksymmällä koottiin askarteluker-
ho, jossa tehtiin tuotteita joulumyyntiin.

Salivuoro liikuntahallilla oli työttömillä keskiviikkoisin.
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Toimintakertomus 
2007

Kiuruveden Työttömät ry
Museokatu 13 
74700 Kiuruvesi
Puh. 017 752 508

Yleistä
Yhdistys toimi Kiuruveden kaupungin osoittamissa tiloissa Museokatu 13. Toimitilan 
vuokran, sähkön ja puhelimen kulut maksoi kaupunki. 

Toiminnan perusrunkona pidettiin edullista ruokalatoimintaa, lähinnä työttö-
mille ja eläkeläisille. Myös vapaaehtoisesti ollaan oltu leipomotuotemyynnissä. Ruo-
kalan hoitajana vuoden alusta lokakuulle toimi Sari Luosola. Erkki Kumpulainen toi-
mi 15.10. lähtien ja hän jatkoi vielä vuoden 2008 puolellakin. Heidän palkkaukseen 
yhdistys sai TE-keskuksen palkkatukea. 

Työkokeilujaksolla oli useita naishenkilöitä. Toiminnanohjaajaa ei yhdistyksellä 
vuoden aikana ollut, joten toiminta järjestettiin vapaaehtoisvoimin. 

Yhdistystoiminta
Syyskokous valitsi 10.11.2006 puheenjohtajaksi jatkamaan Leena Tikkasen, sihteerik-
si ja talousasioita hoitamaan Veikko Niirasen. Kirjanpito hoitui tilitoimistossa. Halli-
tuksen kokousten lisäksi olivat kevät- ja syyskokoukset. 

Pohjois-Savon aluejärjestön sekä TVY:n vuosikokouksessa ei ollut osanottajaa. 
EU:n ruoka-apupaketteja jaettiin 2 kertaa: touko- ja syyskuussa. 

Seurakunnan järjestämään ”voimaantumispäivään” Tervossa osallistuivat Leena 
Tikkanen ja Maija Myllynen. Työttömien jouluruokailu järjestettiin seurakuntatalolla 
joulukuulla. Kesällä isännöitiin iltatoritapahtumaa torilla. Erityisesti naisten vapaa-
ehtoispanos näissä toiminnoissa oli hyvin merkittävä.

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli tiukka. Tuloja olisi pitänyt kehittää ja saada kas-
vatetuksi palkan sivukuluihin sekä kohonneitten ruoka- ym. kustannusten kattami-
seen. 

Ruokalatoiminnan lisäksi pyrittiin tekemään torimyyntiä, johon osallistuivat ak-
tiivisimmin Veikko Niiranen ja Juhani Koivunen. Joulun yhteismyyjäisiin askarrel-
tiin ja osallistuttiin suuremmalla joukolla ja tuotto oli kohtuullisen hyvä. Näin pitäisi 
jatkaa.
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Toimintakertomus 2008

Kiuruveden Työttömät ry
Museokatu 13 
74700 Kiuruvesi
Puh. 046-661 9403

Yleistä
Yhdistys toimi vielä kyseisen vuoden Kiuruveden 
kaupungin osoittamissa tiloissa Museokatu 13. Toi-
mitilan vuokran ja sähkön kulut tarjosi kaupunki. 
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus oli olla työttömil-
le yhteisöllinen tuki sekä pyrkiä auttamaan jatkossa 
työllistymään. 

Toiminnan perusrunkona pidettiin edullista ruo-
kalatoimintaa, lähinnä työttömille ja eläkeläisille. 
Ruokalanhoitajana toimi vuoden alusta marraskuun 
loppuun Erkki Kumpulainen ja vuoden lopulla aloit-
ti Tarja Martikainen, joka jatkaa myös vuoden 2009 
puolella. Heidän palkkaukseen yhdistys sai TE-kes-
kuksen palkkatukea. 

Työkokeilussa oli pitkän tovin Sirpa Kärkkäinen. 
Toiminnanohjaajaa ei yhdistyksellä vuoden aikana 
ollut, joten toiminta järjestettiin vapaaehtoisvoimin. 

Yhdistystoiminta
Syyskokous valitsi 23.11.2007 puheenjohtajaksi Erk-
ki Kumpulaisen ja sihteeriksi Nina Juutilaisen. Kos-
ka Ninan muutti toiselle paikkakunnalle, sihteerin ja 
talousasioiden hoitoa teki Veikko Niiranen. Kirjanpi-
don hoiti tilitoimisto. Hallituksen kokouksia pidettiin 
11 kertaa, sekä lisäksi kevät- ja syyskokoukset. Valta-
kunnallisissa TVY:n vuosikokouksissa ei ollut edus-
tusta. 

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli tiukka, mutta 
vakaa. Tuloja olisi pitänyt saada pitää riittävinä, pal-
katun, palkan sivukuluihin ja toiminnasta tutuvien, 
jatkuvasti kohoavien kulujen kattamiseen. 

Ruokala pyöritti perusmoottorina koko toimin-
taa. Pienimuotoisesti tuloja kerättiin torimyynneillä. 

Heinäkuun lopulla vastattiin iltatorin järjeste-
lyistä. Kaupunki antoi vielä toriteltan käyttöön. 

Joulun alla yhteismyyjäiset olivat hyvä apu talou-
delle. EU:n ruoka-apupaketteja jaettiin kaksi kertaa, 
23.5. ja 10.11. Työttömien jouluruokailu järjestettiin 
Seurakuntatalolla. Erityisesti naisten vapaaehtoispa-
nos näissä toiminnoissa oli hyvin merkittävä. 

Virkistys ja vapaa-aikatoiminta
Seurakunta järjesti työttömille kevättalvella reissun 
Piispansauva-tapahtumaan Rautavaaralle. Mukaan 
uskaltautui pieni joukko. 

Syksyllä pidettiin kaksi kertaa makkaranpaistoil-
ta toimipaikan pihalle pystytetyllä grillikatoksella. 
Muita yhteisiä virkistystapahtumia ei järjestetty. Toi-
votaan jatkossa virkeänpää harrastustoimintaa. 
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Toimintakertomus 2009

Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16
74700 Kiuruvesi
Puh. 046-661 9403

Yleistä
Toimintavuosi alkoi loppiaisena muuttotalkoilla, jon-
ka jälkeen yhdistys toimi tammikuun 10. päivästä ny-
kyisissä Puistonkulman kellarikerroksen tiloissa. 

Muutos on aina niin piristävä kuin stressaavakin 
vaihe. Niin myös yhdistykselläkin. Mutta hyvin sel-
vittiin ja tila oli hiukan suurempi entistä ja parempi 
toimivuuden kannalta. 

Toimitilojen vuokraaja oli Vasemmistoliiton Kiu-
ruveden osasto, kaupunki muutti vuokratuen suo-
raksi tueksi yhdistykselle; kaupunki maksoi vuokran 
kuukausittain suoraan vasemmistoliitolle. 

Toiminnan ensisijainen painopiste oli edullisen 
ruokailun järjestäminen etupäässä työttömille ja 
myös eläkeläisille. Sijainti vaikutti myönteisesti, kos-
ka kävijämäärät kasvoivat. 

Ruokalan hoitajana alkuvuoden toimi Tarja Mar-
tikainen. Torilla käytiin muutaman kerran kevään 
aikana myymässä pullaa ja piirakoita ym. purtavaa. 

Joulukuun alussa ruokalan hoitajaksi tuli Sari 
Kärkkäinen ja hän jatkoi vuoden vaihteen yli. Työko-
keilussa oli muutama henkilö ja vapaaehtoisesti Lee-
na Tikkanen ja Jussi Koivunen olivat paljon apuna. 

Myös Erkki Kumpulainen kävi jonkin aikaa aut-
tamassa. Työntekijän palkkaukseen yhdistys sai TE- 
keskuksen palkkatukea. 

Toiminnanohjaajaa ei yhdistyksellä vuoden aika-
na ollut, joten toiminta järjestettiin vapaaehtoisvoi-
min. 

Yhdistystoiminta
Syyskokous valitsi 7.11.2008 puheenjohtajaksi jatka-
maan Erkki Kumpulaisen ja seuraava hallituksen 
kokous valitsi sihteeriksi Tarja Martikaisen, kenel-
le ajateltiin myöskin talousasioiden hoito sisällyttää. 
Veikko Niiranen olisi opastanut vaihdon yhteydessä. 
Mutta kiireen vuoksi Tarjan sihteerin tehtävät jäivät 
melkoisesti Niirasen Veikolle. Kirjanpidon hoiti tili-
toimisto. 

Hallituksen kokouksia oli 5, lisäksi olivatkevät- ja 
syyskokoukset. Valtakunnallisissa TVY:n kokouksis-
sa ei oltu edustettuna. 

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli melko tiukka 
mutta vakaa. Loppuvuodesta aina hieman kiristyi, 
kun maksut tahtoivat kasaantua. Mutta hyvin kuiten-
kin selvittiin, kiitos aktiivisille puurtajille! 

Taloudellinen tilanne muodostui aivan mukavas-
ti positiiviseksi. Ruokalatoiminta moottorina piti tätä 
toimintaa käynnissä. 

EU-ruokapaketteja jaettiin kolme kertaa. Joulu-
ruokailu järjestettiin toimitiloissa, johon se näkyi so-
pivan kokoiselta tilalta. Erityisesti naisten vapaaeh-
toispanos näissä toiminnoissa oli hyvin merkittävä. 
Kiitos vielä siitä! 

Virkistys- ja vapaa-aikatoiminta
Seurakunta järjesti työttömille kevättalvella matkan 
Piispansauva-tapahtumaan Kuopioon ja matkassa 
olikin melko mukavasti väkeä. 

Muuta virkistystoimintaa ei juurikaan saatu jär-
jestymään. Tulevana vuonna toivottavasti saadaan 
järjestettyä jokin hemmottelu/virkistäytymismatka. 
Se olisi tarpeen muuten niin arkiseen puurtamiseen. 
Kehitellään!
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Toimintakertomus 
2010

Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16
74700 Kiuruvesi
Puh. 046-661 9403

Yleistä
Toimintavuosi jatkui samoissa toimitiloissa kuin edellisenä vuonna. Kaupunki antoi 
vuokratukea. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus oli olla työttömille yhteisöllinen tuki. 

Toiminnan perusrunkona pidettiin edullista ruokailua lähinnä työttömille ja elä-
keläisille. Ruokalanhoitajana toimi koko vuoden Sari Kärkkäinen. Yhdistys sai TE-
keskusen palkkatukea. Vapaaehtoistyöntekijöitä oli myös tarvittaessa. Leena Niska-
nen oli työkokeilussa ja jatkoi työkokeilun jälkeen keittäjänä. 

Yhdistystoiminta
Syyskokouksessa valittiin 27.11.2009 puheenjohtajaksi Leena Tikkanen, sihteeriksi 
Seija Airaksinen ja taloudenhoitajaksi Veikko Niiranen. 

Hallituksen kokouksia oli 7 kertaa. Lisäksi olivat kevät- ja syyskokoukset. Valta-
kunnallissa TVY:n kokouksissa ei oltu edustettuna. 

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellin tilanne vakiintui. Kiitos siitä vapaaehtoistyöntekijöiden. EU-
ruokapaketteja jaettiin keväällä ja syksyllä. Jouluruokailu järjestettiin joulukuussa. 

Virkistys ja vapaa-aikatoiminta
Seurakunta järjesti työttömille kevättalvella matkan Piispansauva-tapahtumaan La-
pinlahdelle. Tulevana vuonna toivotaan hemmottelu/virkistysmatkaa jonnekin. 
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Toimintakertomus 
2011

Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16
74700 Kiuruvesi
Puh. 046-661 9403

Yleistä
Toimintavuosi jatkui samoissa toimitiloissa kuin edellisenä vuonna. Kaupunki antoi 
vuokratukea.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus oli olla työttömille yhteisöllinen tuki. Toimin-
nan perusrunkona pidettiin edullista ruokailua lähinnä työttömille ja eläkeläisille. 
Ruokalanhoitajana toimi koko vuoden Leena Niskanen. Yhdistys sai TE-keskusen 
palkkatukea. Vapaaehtoistyöntekijöitä oli myös tarvittaessa. Marjo Kauria oli työko-
keilussa syyskauden, mutta hän ei jatkanut keittäjänä. 

Yhdistystoiminta
Syyskokouksessa 2010 valittiin puheenjohtajaksi Leena Tikkanen, sihteeriksi Seija 
Airaksinen ja taloudenhoitajaksi Veikko Niiranen. 

Hallituksen kokouksia oli 7 kertaa. Lisäksi olivat kevät- ja syyskokouskset. Valta-
kunnallissa TVY:n kokouksissa ei oltu edustettuna. 

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellin tilanne oli vakiintunutta, mutta ei kuitenkaan hyvää. Kii-
tos vapaaehtoistyöntekijöiden. EU-ruokapaketteja jaettiin keväällä ja syksyllä. Joulu-
ruokailu järjestettiin joulukuussa. 

Virkistys- ja vapaa-aikatoiminta
Seurakunta järjesti työttömille kevättalvella matkan Piispansauva-tapahtumaan. Tu-
levana vuonna toivotaan hemmottelu/virkistysmatkaa jonnekin. 
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Toimintakertomus 
2012

Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16
74700 Kiuruvesi
Puh. 046-661 9403

Yleistä
Yhdistys toimi kuluneen vuoden samoissa tiloissa kuin edellisenäkin vuotena. Toi-
minnan tarkoitus oli olla työttömille yhteisöllinen tuki tukien heitä mahdollisuuk-
sien mukaan niin henkisenä kuin aineellisena tukena, lähinnä edullisen ruokailun 
muodossa. 

Toiminnan perusrunkona oli edullinen ruokailu lähinnä työttömille ja eläkeläis-
väelle. Alkuvuonna oli palkattuna kolme kuukautta ruokalanhoitaja, mutta ELY-kes-
kusten muutoksien takia palkkatukea ei saatu ja niinpä ruokalaa pyöritettiin aivan 
vapaaehtoisvoimin. Kiitokset ansaitsevatkin vapaaehtoistyöntekijämme. 

Myös EU-ruoka-avun hakeminen ja jako olivat tärkeä toimintamuoto. Ruoka-apu-
paketteja jaettiinkin 2 kertaa: 24.2. ja 24.8. Jouluruokailu järjestettin Seurakuntata-
lolla joulukuun puolessa välissä. 

Yhdistystoiminta
Vuoden 2011 syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin vielä Leena Tikkanen, sih-
teeriksi Seija Airaksinen ja taloudenhoitajaksi Veikko Niiranen. Hallitus kokoontui 13 
kertaa ja lisäksi olivat kevät- ja syyskokoukset. Valtakunnallisissa TVY:n kokouksissa 
ei oltu edustettuna. 

Virkistys ja vapaa-aikatoiminta
Seurakunta järjesti matkan Piispansauva-tapahtumaan karkauspäivänä 29.2. Pit-
kään työttömienkin toiminnassa mukana olleen Elsa Sivosen syntymäpäivänä oli 
myös yhdistys edustamassa. 
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Toimintakertomus 
2013

Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16
74700 Kiuruvesi
Puh. 046-661 9403

Yleistä
Toimintavuosi jatkui samoissa toimitiloissa kuin edellisenä vuonna. Yhdistyksen toi-
minnan tarkoitus oli olla työttömille yhteisöllinen tuki. 

Toiminnan perusrunkona pidettiin edullista ruokailua lähinnä työttömille ja elä-
keläisille. Puoli vuotta ruokalaa pyöritettiin vapaaehtoisvoimin, suurin vastuu oli 
Leena Tikkasella. Kiitokset Leenan aktiivisuudelle. Heinäkuun alussa ruokalan keit-
täjäksi tuli Sari Luosola ja hän jatkoi vuoden loppuun sekä myös vuoden vaihteen jäl-
keen. Yhdistys sai TE-keskusen palkkatukea keittäjän palkkaukseen. 

Työkokeilussa oli Markku Pietikäinen ja vapaaehtoistyöntekijöitä oli tarvittaessa. 
Tilojen vuokraan kaupunki antoi vuokratukea. 

EU-ruokapaketteja jaettiin 2 kertaa: kesä- ja syyskuussa. Jouluruokailu järjestet-
tiin työttömien ruokalalla 12.12. 

Yhdistystoiminta
Vuoden 2012 syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Marja Kuhlman, varalle 
Leena Tikkanen, sihteeriksi Seija Airaksinen ja taloudenhoitajaksi Veikko Niiranen. 

Hallitus kokoontui 9 kertaa. Lisäksi olivat kevät- ja syyskokoukset. Valtakunnal-
lissa TVY:n kokouksissa ei oltu edustettuna. 

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellin tilanne oli vakiintunut mukavalle tasalle. Kiitos aktiivisille 
toimijoille ja vapaaehtoistyöntekijöille. 

Virkistys- ja vapaa-aikatoiminta
Seurakunta järjesti työttömille kevättalvella matkan Piispansauva-tapahtumaan 
Kuopioon. Ja jo kuluvana vuonna toivottiin lisää virkistysmatkoja jaksamista paran-
tamaan. 
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Toimintakertomus 
2014

Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16
74700 Kiuruvesi
Puh. 046-661 9403

Yhdistystoiminta
Vuoden 2013 syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Marja Kuhlman, varalle 
Leena Tikkanen, sihteeriksi Seija Airaksinen ja taloudenhoitajaksi Veikko Niiranen. 
Hallitus kokoontui 9 kertaa, lisäksi olivat kevät- ja syyskokoukset. Valtakunnallissa 
TVY:n kokouksissa ei oltu edustettuna. 

Yleistä
Toimintavuosi alkoi samoissa tiloissa kuin edellisenäkin vuonna. Yhdistyksen toi-
minnan tarkoitus oli olla työttömille yhteisöllinen tuki. Toiminnan perusrunkona pi-
dettiin edullista ruokailua, lähinnä työttömille ja eläkeläisille. 

Vuoden alusta keittäjänä jatkoi Sari Luosola, joka kuitenkin jouduttuaan kolariin, 
joutui sairaslomalle helmikuussa, ja tuuraajaksi saimme Maija Myllysen. Hän työs-
kenteli 17.2.–6.4. Sari jatkoi pestiään siitä elokuun loppuun. 1.9. keittäjänä aloitti Mai-
ja Myllynen. Hän jatkoi yli vuoden vaihteen. 

Kesätyöntekijöinä olivat kesäkuussa Riikka Valkonen ja Miko Ruotsalainen, eri 
aikaan kaksi viikkoa kumpainenkin. EU:n pakettien jakoja ei ollut, ainostaan pasta-
annoksia jaettiin toimipaikalta. 

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli saatu pysymään kohtuullisen mukavalla tasol-
la. Kiitos aktiivisille toimijoille ja vapaaehtoistyöntekijöille. Etenkin Leena Tikkasen 
panos oli hyvin merkittävä, myös Marja ja Seija ym. olivat hyvin toiminnassa muka-
na. Yhdistys sai TE-keskuksen palkkatukea työntekijän palkkaukseen. Kaupunki an-
toi vuokratukea tilojen vuokraan. 

Virkistys ja vapaa-aikatoiminta
Seurakunta järjesti työttömille kevättalvella matkan Piispansauva-tapahtu-
maan. Syksyllä tehtiin herukanpoimintamatka Luupuvedelle, Niskasten pensaista  
(Helka Remeksen kotipaikka). Nyt jo kuluvana vuonna toivottiin lisää virkistysmat-
koja jaksamista vahvistamaan. 
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Toimintakertomus 
2015

Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16
74700 Kiuruvesi
Puh. 046-661 9403

Yhdistystoiminta
Syyskokous valitsi 14.11.2014 puheenjohtajaksi Marja Kuhlmanin, varapuheenjohta-
jiksi Helka Remeksen ja Vilho Niskasen, sihteeriksi Seija Airaksisen. Taloutta vartioi 
Veikko Niiranen. Hallitus kokoontui 8 kertaa. Lisäksi oli kevät- ja syyskokoukset. Val-
takunnallissa TVY:n kokouksissa ei oltu edustettuna. 

Yleistä
Toimintavuosi alkoi samoissa toimitiloissa kuin edellisenä vuonna. Yhdistyksen toi-
minnan tarkoitus oli olla työttömille yhteisöllinen tuki. Toiminnan perusrunkona pi-
dettiin edullista ruokailua lähinnä työttömille ja eläkeläisille. 

Alkuvuodesta keittäjänä toimi Maija Myllynen ja kun hänen jaksonsa päättyi, töi-
tä jatkoi Anne-Marja Gråsten vuoden loppuun asti. Vapaaehtoiset keittäjät Leena Tik-
kanen, Marja Kuhlman, Seija Airaksinen ja mukaan tullut Raili Turpeinen hoitivat 
pääosin keittiön asiat. 

Helmikuulla alkoi toimitiloissa Kiuruveden yhteinen ilmaisruokajakelu neljän 
toimijan: yhdistyksen, ev.lut.- ja helluntaiseurakunta sekä Pysäkki ry:n kanssa. Vii-
meisen myyntipäivän tuotteita lahjoittavat kaupat, joista haettiin kaksi ja kolmekin 
kertaa viikossa toimipaikalle ja pakastimeen. Jako tapahtuu joka toinen keskiviikko. 

Työkokeilussa keittäjäien apuna oli Virginia Ruotsalainen, Sirpa Rönkkö, Marko 
Pesonen, Eila Varkki ja ennen työjaksoa myös Anne-Marja Gråsten. EU-ruoka-apua 
saatiin syksyllä ja jako tapahtui helluntaiseurakunnan tiloista. Jakoon saatiin mu-
kaan vapaaehtoisia ja Pysäkki ryn porukkaa.

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne saatiin pysymään kohtuullisella tasolla. Kiitos jäl-
leen aktiivisille toimijoille ja vapaaehtoistyöntekijöille. Jälleen kerran suurkiitokset 
pitkään toimineelle Leena Tikkaselle aktiivisesta panoksesta. 

Yhdistys sai palkkatukea Maija  Myllysen sekä Anne-Marja Gråstenin työllistämi-
seen. Kaupunki tuki vuokratuella osan  vuokrasta. 

Virkistys- ja vapaa-aikatoiminta
Seurakunta järjesti kevättalvella työttömille matkan Piispansauva-tapahtumaan Suo-
nenjoelle. Siellä ns. kilpailijat toivat tuliaisina vuoden 2016 Piispansauva-tapahtuman 
järjestämisen. Myös jo kuluvana vuonna toivottiin lisää virkistysmatkoja jaksamista 
piristämään. 
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Toimintakertomus 
2016

Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16
74700 Kiuruvesi
Puh. 046-661 9403

Yhdistystoiminta
Vuoden 2015 syyskokous valitsi puheenjohtajaksi Helka Remeksen, sihteeriksi Seija 
Airaksisen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Vilho Niskasen, toiseksi varapu-
heenjohtajaksi Maija Myllysen sekä taloudenhoitajaksi Veikko Niirasen. 

Hallituksella oli 8 kokousta sekä lisäksi kevät- ja syyskokoukset. Valtakunnalli-
sissa TVY:n kokouksissa ei oltu mukana, vaikka yhteyttä muutoin pidetään virkeästi. 

Yleistä
Toimintavuosi alkoi samoissa jo tutuissa tiloissa kuin edellisvuosina. Yhdistyksen 
toiminnan tarkoitus oli olla työttömille yhteisöllinen tuki. 

Toiminnan perusrunkona pidettiin edullista ruokailua lähinnä työttömille ja elä-
keläisille. Vuoden alussa keittäjänä toimivat vapaaehtoiset. Helmikuun lopulla aloit-
ti Sanna Heikkinen puoli vuotta, hänen jälkeen Johanna Martikainen (puoli vuotta), 
helmikuulle 2017. 

Kiuruveden yhteinen ruokajako toimi neljän toimijan toimesta tiloissa koko vuo-
den ajan. Kaupat lahjoittavat viimeisen myyntipäivän tuotteita, jotka haettiin kaksi 
ja kolmekin kertaa viikossa toimipaikalle ja pakasteeseen. Jako tapahtui joka toinen 
maanantai nykyisellään. 

EU:n ruoka-apulähetyksiä tuli kaksi kertaa. Ne jaettiin helluntaiseurakunnan ti-
loista. Jakamassa oli vapaaehtoisia ja Pysäkki ry:n porukkaa.

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne pysytteli kohtuullisella tasolla. Kiitos aktiivisille 
toimijoille ja vapaaehtoistyöntekijöille. Suuret kiitokset mukaan tulleelle Raili Tur-
peiselle. Hän jaksoi toimia niin ruokajakelun järjestelijänä kuin apuna keittiössäkin. 
Yhdistys sai palkkatukea niin Sanna Heikkisen kuin Johanna Martikaisen työllistä-
miseen. Kaupunki tuki vuokratuella osan vuokrasta. 

Virkistys ja vapaa-aikatoiminta
Kiuruvesi sai vuoron järjestää Piispansauva-tapahtuman, jossa olikin eri kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimijoita huomattava määrä. 

Seurakunnan diakoniatyö järjesti meidän jakoporukalle tutustumismatkan Iisal-
men seurakunnan vastaavaan ruoka-avun jakopaikkaan. 
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Toimintakertomus 
2017

Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16
74700 Kiuruvesi
Puh. 046-661 9403

Yhdistystoiminta
Syyskokous valitsi 17.11.2016 puheenjohtajaksi Esko Sirviön, varalle Vilho Niskasen, 
sihteeriksi Raili Turpeisen ja taloudenhoitajaksi Veikko Niirasen. Hallituksen koko-
uksia on pidetty 6 kertaa, lisäksi on ollut kevät-, ja syyskokoukset. Valtakunnallises-
ti ei olla oltu edustettuna kokoustamassa. Vuoden aikana puheenjohtaja Esko Sirviö 
muutti töihin eteläiseen Suomeen ja irtisanoutui (perustelluistakin syistä ) puheen-
johtajuu-destaan. Varapuh.joht. hoiteli asiat eteenpäin. 

Yleistä
Yhdistyksen ja etenkin ruokalan toiminta jatkui samoissa tiloissa kuin edellisenäkin 
vuonna. Toiminnan perusrunkona pidettiin edullista ruokailua lähinnä työttömil-
le ja eläkeläisille. Alkuvuodesta keittäjänä toimi Johanna Martikainen, sitten Maija 
Myllynen puoleksi vuodeksi ja loppuvuotta hoiteli Raija Luttinen. Raija jatkoi vielä 
huhtikuun 2018 loppuun. 

Kiuruveden yhteinen ruokajako toimi myös tiloissa jakaen kauppojen myyntipäi-
vän yli menneet tuotteet vähävaraisille. Siinäpä onkin vapaa-ehtoisille työllistävä vai-
kutus. 

EU-ruoka-apulähetyksiä saatiin kaksi kertaa ja niiden jako tapahtui helluntaiseu-
rakunnan tiloista. Jakamassa oli vapaaehtoisia yhdistyksestä, molemmista kirkoista 
ja Pysäkki ry:stä. 

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne pysytteli kohtuullisella tasolla. Kiitos jälleen ak-
tiivisille toimijoille ja vapaaehtoisille. Raili Turpeinen jaksoi olla niin ruoka-jakelun 
järjestelijänä ja apuna keittiössäkin. Yhdistys sai keittäjien työllistämiseen palkka-
tukea. Kaupunki tuki osan vuokrasta. Leijonat avustivat toimintaa omalla panoksel-
laan.

Virkistys- ja vapaa-aikatoiminta
Yhdistys teki virkistysmatkan Kallavedelle ja Ala-Hovin viinitilalle. Matkaa tuki 
RAY:n Toimintatonni-kampanja. Kiuruveden ev.lut. seurakunnan diakonia järjesti 
myös ruoka-avun toimijoille saunomis- ja ruokailuhemmotteluhetken Sinisessä Hel-
messä. 

Myös jouluruokailu- ja kirkkokonsertti olivat tarjolla toimijoille. Osa joukostam-
me kävi myöskin perinteisessä Piispansauva-tapahtumassa Varpaisjärvellä. Tällaista 
yhdessä olemista toivottiin myös seuraavaksi vuodeksi. 
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Toimintakertomus 
2018

Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16
74700 Kiuruvesi
Puh. 046-661 9403

Yhdistystoiminta
Vuoden 2017 syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Vilho Niskanen, sihteeriksi 
Helka Remes ja taloudenhoitajaksi Veikko Niiranen. 

Hallituksella oli 3 kokousta sekä lisäksi kevät- ja syyskokoukset. Valtakunnalli-
sissa TVY:n kokouksissa ei oltu mukana, vaikka yhteyttä muutoin pidettiin virkeästi.  

Yleistä
Toiminta jatkui samoissa, jo tutuissa tiloissa, kuin edellisvuosina. Yhdistyksen toi-
minnan tarkoitus oli olla työttömille yhteisöllinen tuki. 

Toiminnan perusrunkona pidettiin edullista ruokailua lähinnä työttömille ja elä-
keläisille. Keittäjänä toimi vuoden alusta huhtikuun loppuun Raija Luttinen, jonka 
jälkeen jouduttiin ruokalaa pitämään kiinni heinäkuun loppuun. Kaupunki helpotti 
keittäjäpulaa siirtämällä Marina Petrova-Remeksen keittäjäksi, missä toimessa hän 
oli jouluviikolle asti. Marinan työllistymiseen emme saaneet mitään tukea, jos kulu-
jakaan ei tullut. 

Kiuruveden yhteinen ruokajako toimi tiloissa koko vuoden ajan neljän toimijan 
toimesta. Kaupat lahjoittavat ruokajakoon viimeisen myyntipäivän tuotteita, jotka 
haettiin kolmekin kertaa viikossa toimipaikalle ja pakasteeseen. Jako tapahtui joka 
toinen maanantai nykyisellään. 

Kaksi kertaa tulleet EU:n ruoka-apulähetykset jaettiin helluntaiseurakunnan ti-
loista. Jakamassa oli vapaaehtoisia ja Pysäkki ry:n porukkaa.

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on kiristyi, koska tuloja ei saatu kasvatettua ja ku-
lut pysyivät samalla tasolla tai jopa vähän nousivatkin edellisvuoden tasosta. Kuiten-
kin kassatilanne oli sellainen, että toimintatilojen pito oli turvattu ainakin kuluvan 
vuoden ajan. 

Kiitos jälleen kerran aktiivisille toimijoille ja vapaaehtoistyöläisille. Suuret kii-
tokset myös Raili Turpeiselle. Hän jaksoi toimia niin ruokajakelun järjestelijänä kuin 
apuna keittiössäkin. Yhdistys sai palkkatukea Raija Luttisen työllistämiseen. Kau-
punki tuki vuokratuella osan vuokrasta.  

Virkistys ja vapaa-aikatoiminta
Saimme RAY:ltä Toimintatonnin nimissä avustuksen, jolla teimme matkan Rukajär-
ven tien sotien aikaisille nähtävyyksille. Käytimme myös lisärahan kulttuuriesityk-
sistä nauttien. Seurakunnan tuki.
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Toimintakertomus 
2019

Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16
74700 Kiuruvesi
Puh. 046-661 9403

Yhdistystoiminta
Vuoden 2019 syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Timo Korhonen, sihteeriksi 
Marja-Leena Kärkkäinen ja taloudenhoitajaksi Veikko Niiranen. Työttömien yhdis-
tyksen hallitus oli sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joiden lisäksi kolme val-
mistelevaa kokousta. Valtakunnallisissa TVY:n kokouksiin ei osallistuttu. Talouden-
hoitaja Veikko Niiranen seurasi tilannetta ja oli ajan tasalla työttömien valtakunnal-
lisesta toiminnasta. 

Yleistä
Toiminta jatkui edelleen samoissa, jo tutuissa tiloissa, kuin edellisinä vuosina. Yhdis-
tyksen toiminnan tarkoitus oli olla työttömille yhteisöllinen tuki. 

Toimintamme muuttui edellisestä vuodesta. Koska yhdistyksellemme ei ollut 
osoittaa työntekijää huolehtimaan keittiötoiminnasta, ruokala toimintaa ei voitu jär-
jestää. Työttömien tiloissa toimi edelleen aktiivisesti kahden viikon välein tapahtuva 
ruokakassien jakelu työttömille ja henkilöille, joilla oli toimeentulovaikeuksia. 

Vapaaehtoiset toimijat seurakunnasta ja muista järjestöistä olivat mukana ruoan-
jakelussa. Vapaaehtoiset osallistuivat ruoankeräilyyn kauppa liikkeistä, jotka lahjoit-
tavat viimeisen myyntipäivän tuotteita ruuanjakeluun. Tuotteiden keräily suoritettiin 
kolmena päivänä viikossa ja lahjoitetut ruokatarvikkeet tuotiin pakasteeseen odotta-
maan jakelupäivää. Ruokakassin hakijoita oli noin 80–100 henkilöä. 

Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne kiristyi, koska ruokalatoiminnasta ei ollut tuloja. 
Ruokalan keittiö oli ilman keittiötyöntekijää koko vuoden ajan. Työttömien yhdistys 
oli omalta osaltaan aktiivisesti pyrkinyt etsimään keittiöön työtöntä tukikelpoista 
työntekijää. 

Kiuruveden Urheilijat, jotka välittävät yrityksille ja yhdistyksille pitkäaikaistyöt-
tömiä ja palkkatukityöllistettyjä, ei voinut osoittaa työttömien ruokalaan työntekijää. 
Talous oli kuitenkin pysynyt samalla tasolla, vaikka kulut olivat vähän nousseet edel-
lisestä vuodesta. Taloustilannetta halpotti vuokranantajalta hieman saatu tilapäinen 
vuokranalentaminen. 

Kassatilanne oli vielä vakaa ja yhdistys pystyi toimimaan, pitämään toimitilat 
sekä pitämään yhdistyksen toimintaa yllä. 

Yhteisöllinen toiminta
Ruoanjakopäivä oli vilkas ja yhteisöllinen tapahtuma. Myös ruoan keräily kaupoista 
vapaaehtoisten/työttömien toimesta vaati hyvää yhteistyötaitoa ja osallistumista hyö-
dylliseen auttamistyöhön. 

Työttömien yhdistyksessä kohtasivat eri järjestöjen vapaaehtoiset toimijat. Työttö-
mille ja vapaaehtoisille kiitokseksi seurakunta tarjosi kaksi kertaa vuodessa aterian. 
Työttömien yhdistyksen taloudenhoitaja Veikko Niiranen piti hyvää huolta taloudesta 
ja yhdistyksen toiminnasta omalla ahkeralla ja asiantuntevalla työllä. 
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Toimintakertomus 
2020

Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16
74700 Kiuruvesi
Puh. 046-661 9403

Yhdistystoiminta
Yhdistys piti sääntömääräiset kevätkokouksen 
16.4.2020 ja syykokouksen 17.11.2020. 

Syyskokouksessa valittiin vuodelle 2021 johto-
kunta ja muut toimihenkilöt. Puheenjohtaja Timo 
Korhonen, varapuheenjohtaja Marko Kumpulainen, 
sihteeri Marja-Leena Kärkkäinen ja taloudenhoita-
ja Veikko Niiranen. Varsinaiset ja varajäsenet: Raili 
Turpeinen, Veikko Pennanen, Jouko Pääkkö, Tapani 
Junttila, Pentti Pursiainen ja Vilho Niskanen sekä va-
rajäsenet Anna-Liisa Härkönen ja Leena Tikkanen. 
Toiminnan tarkastajiksi valittiin Eero piippo ja Tuo-
mo Remes. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana neljä ker-
taa. 

Yleistä
Vuokranantaja teki muutostöitä kesällä remontoi-
malla alakerran saunatiloista uloskäynnin alaoves-
ta. Muutos pienensi yhdistykselle vuokrattua tilaa. 
Remontin yhteydessä tehtiin sähkötöitä, joissa yh-
distyksen ruoanjakotiloihin lisättiin sähkörasioita. 
Muutoksella saatiin tila 13 pakastimelle jakoon tule-
ville ruoille. Pakastimet sijoitettiin tilaan, missä ruo-
kakassit tehtiin. Ruoka-avulla oli käytössään 60 neli-
ön oma tila. 

Kauppojen myyntipäivän ylittäneet ruoat kerät-
tiin yhdistyksen tiloissa oleviin pakkasiin ja jaettiin 
kahden viikon välein ruokakassien hakijoille. Ruo-
anjako jatkoi toimintaa koronatilanteesta huolimat-
ta. Toimintaa voitiin jatkaa korona ohjeiden mukaan 
jakamalla ruokakassit ulkona odottaville hakijoille. 
Toimintaan tarvittavat vapaaehtoiset auttajat tuli-
vat eri järjestöistä. Raili Turpeinen, Tapani Junttila 
ja Seija Grof organisoivat ruokajaon keräilytoimintaa 
ja jakoa. Kiuruveden ev.lut. ja helluntaiseurakunta, 
yhdistys ja Viskaalinmutka toimivat yhteistyökump-
paneina. Kuluvana vuonna vetovastuu oli Viskaalin-
mutkalla. 

Työttömille ja vähävaraisille jaettavaksi tarkoitet-
tu EU:n ruoka-apulähetys tuli kaksi kertaa vuodessa 
ja se jaettiin hakijoille ilmoitettuina päivinä hellun-
taiseurakunnan tiloissa.

Taloudellinen toiminta
Taloudellinen tilanne pysyi kohtuullisella tasolla. 
Kaupunki antoi yhdistykselle toiminta-avustusta, 
jonka lisäksi ruoanjaon yhteistyökumppanit avusti-
vat ruokajaon tilojen vuokraosuudessa. Työttömien 
Keskusjärjestöltä saamaamme Toimintatonnia käy-
tettiin hankkimalla digilaiteita ja toimistotarvikkei-
ta. Koronan vuoksi emme voineet järjestää työttömil-
le ja vapaaehtoistyöntekijöille suunniteltua virkistys-
toimintaa, eikä yhteisiä tapahtumia.  

Yhteisöllinen toiminta
Toiminta jatkui samoissa tutuissa tiloissa kuten edel-
lisinä vuosina. Yhdistyksen tarkoitus hakea yhteis-
työkumppaneita toteutui. Yhteisöllistä toimintaa oli 
kolme kertaa viikossa tehtävä ruokien keräily kau-
poista, jotka lahjoittavat ylijäämäruokaa: Tokmanni, 
ABC, Valma, S-Market ja K-Kauppa. Lisäksi oli kah-
den viikon välein tapahtuva ruokakassien jakelu työt-
tömille ja henkilöille, joilla on toimeentulovaikeuk-
sia. 

Yhteisöllinen vapaaehtoistyö toteutti yhdistyk-
sen tarkoitusta tukea ja edistää Kiuruvedellä asuvien 
heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvin-
vointia. Ruokakassin hakijoita oli kuluvana vuonna 
noin 80–100 henkilöä kaksi kertaa kuussa olevina ja-
kopäivinä. 
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Toimintakertomus 
2021

Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16
74700 Kiuruvesi

Yhdistystoiminta
Yhdistys piti sääntömääräiset kevätkokouksen 
16.4.2021 ja syykokouksen 2.12.2021. 

Syyskokouksessa valittiin vuodelle 2022 johto-
kunta ja muut toimihenkilöt. Puheenjohtaja Timo 
Korhonen, varapuheenjohtaja Veikko Pennanen sekä 
varsinaiset ja varajäsenet: Pentti Pursiainen, Veik-
ko Niiranen, Mikko Pietikäinen, Marja-Leena Kärk-
käinen, Tarja Pennanen, Eija Kokkonen ja Anna-Lii-
sa Härkönen sekä varajäsenet Jouko Pääkkö, Leena 
Tikkanen, Marja Kuhlman, Salme Tikkanen ja Raili 
Turpeinen. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kaksi ker-
taa. 

Yleistä
Koronan vuoksi toiminta oli vaatimatonta. Yleisiä ta-
pahtumia ei voitu järjestää. EU-ruokajako (kaksi ker-
taa vuodessa) ja ruoka-apu käyttivät tiloja marras-
kuun loppuun asti ja se rajoitti vähäistäkin toimin-
taa. Yhdistys toimi mukana keräilyssä, pakkaamises-
sä ja jakelussa. Keräily tapahtui kolmesti viikossa ja 
jakelua oli kahden viikon välein. Marraskuun lopussa 
ruokajakojen siirtyminen helluntaiseurakunnan pa-
kastimeen vapautti tilat kokonaan yhdistyksen käyt-
töön. Ruokajaoissa käytiin kuitenkin tarvittaessa aut-
tamassa. Ruokajaon muuton jälkeen tiloja siivottiin, 
sisustettiin ja laitettiin kuntoon keittiökahvilantoi-
minnan avaamista silmällä pitäen.

Vuoden aikana saatiin lisäksi langattomat verk-
koyhteydet koko taloon. Tämä mahdollisti sosiaali-
sen median käytön opettelun ja hyödyntämisen yh-
distyksen toiminnassa. Etäkokoukset ja etäyhteydet 
eri tahoihin tulivat tutuiksi.

TE-toimiston kautta puolen vuoden palkkatuel-
la oli yksi työntekijä apulaisena arkistoinnissa, siivo-
uksessa ja ruokajakelussa syksyyn asti. Marraskuun 
alussa tuli toimistotöihin ja ATK:hon liittyviin töihin 
kaupungin palkkaama työllistetty henkilö. Aloitus 
meni lähinnä tilojen järjestelyssä, suunnittelussa ja 
ruokatoiminnan kehittelyssä ja aloittamisessa.

Taloudellinen toiminta
Taloudellinen tilanne pysyi kohtuullisella tasolla. 
Kaupunki antoi yhdistykselle toiminta-avustusta, 
jonka lisäksi ruoanjaon yhteistyökumppanit avusti-
vat ruokajaon tilojen vuokraosuudessa. Työttömien 
Keskusjärjestöltä saamaamme Toimintatonnia käy-
tettiin hankkimalla digilaiteita ja toimistotarvikkei-
ta. Koronan vuoksi emme voineet järjestää työttömil-
le ja vapaaehtoistyöntekijöille suunniteltua virkistys-
toimintaa, eikä yhteisiä tapahtumia.  

Yhteisöllinen toiminta
Taloudellinen tilanne pysyi kohtalaisena. Kaupun-
ki antoi toiminta-avustusta ja ruokajaon yhteistyö-
kumppanit avustivat tilojen sähkökuluissa. Työttömi-
en Keskusjärjestön Toimintatonnilla hankittiin yh-
distyksen käyttöön kannettava tietokone. Virkistys-
toiminta ja yhteiset tapahtumat jäivät järjestämättä 
koronarajoituksista johtuen.

Yhteisöllinen toiminta
Yhteisöllinen toiminta jäi lähinnä ruoka-avussa toi-
mimiseen. Yhteistyökumppanien kanssa toteutet-
tiin ruokien keräilyä ja jakoa työttömille ja vähäva-
raisille. Ruokakassin hakijoita oli yhteensä reilu sata 
ihmistä. Yhdistyksen tiloissa oli vihdoin mahdollis-
ta järjestää erilaista toimintaa, kokouksia, opetusta, 
kursseja, verkkoneuvontaa ja muuta pientä ajanvie-
tettä. Myös ruokalan avaaminen on mahdollista. Pi-
täisi vain saada väki liikkeelle...
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