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Esipuhe

Kädessäsi on Rauman Seudun Työttömät ry:n 20-vuotisjuhlajulkaisu. 
Kun yhdistyksestä kysyttiin, kirjoittaisinko minä sellaisen heille, mietin 
asiaa tovin, mutta kieltämättä en kovinkaan pitkään. Tiesinhän yhdistyk-
sestä aika lailla, sillä se on ollut aikanaan myös iso osa omaa elämääni.

Olen ollut yhdistyksen jäsenenä kahteenkin eri otteeseen ja istunut 
myös aikanani yhdistyksen hallituksessa sekä toiminut sen sihteerinä-
kin. Myös työsuhteessa ehdin olla toimistolla.

Erityisen rakkaana muistoissani on toimiminen Avenue-teatterissa, joka 
oli aikanaan osa Rauman Seudun Työttömät ry:tä. Teatteriharrastuksen 
parissa tuli muun muassa näyteltyä, ohjattua ja markkinoitua.

Tartuin toimeen, vaikka en aiemmin ole vastaavanlaista toimeksiantoja 
tehnyt. Tällaisen kirjoittaminen oman työn ja muiden rientojen ohella on 
ollut ajankäytöllisesti haastavaa. Mutta valmiiksi tuli ja aikataulukin piti 
loppujen lopuksi, vaikka lopussa kiire tulikin.

Kirjoittamista on helpottanut suunnattomasti se, että yhdistyksen halli-
tuksen kokousten pöytäkirjat ovat löytyneet helposti mapeista ja pöy-
täkirjoihin on myös kirjattu ylös asioita, joskus hyvinkin pikkutarkasti. 
Myös mainiot ja huolella pidetyt leikekirjat ovat olleet suureksi avuksi. 
Kiitokset näistä asiansa hoitaneille ihmisille.

Iso kiitos tietenkin kuuluu kirjaan haastatelluille henkilöille. Vaikka 
kaikkia juttelemiamme asioita en ole kirjaan saakka laittanutkaan, ovat 
muistelunne olleet ensisijaisen tärkeitä ja valottaneet myös asioiden 
taustoja.

Pyrin siihen, että kirja ei olisi pelkästään vuosi- ynnä muiden lukujen 
listaa, vaan tarinassa kuuluisi myös yhdistyksessä toimineiden ihmisten 
ääni.
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Haastatteluja olisi voinut tehdä enemmänkin, mutta siinäkin tulivat jo 
aika- ja muut rajat vastaan. Haastatteluja tehtiin niin kasvotusten kuin 
tietyissä tapauksissa olosuhteiden pakosta puhelimella tai sähköpostilla.

Erityisesti haluan kiittää yhdistyksen alkuaikoja valottaneista muistelois-
ta ensimmäistä puheenjohtajaa Heikki Virtasta ja ensimmäistä yhdis-
tyksen työntekijää Pirkko Rantasta. Sinikka Kettusen haastattelu on 
taasen suuressa roolissa, koskapa hän toimi puheenjohtajana pitkään.
Yhdistyksen nykyiset puuhaihmiset, puheenjohtaja Sari Seimelä, toi-
minnanohjaaja Irene Rasila, hankevastaava Ilse Vauhkonen ja kirjanpi-
täjä Anja Hakala kertoivat kattavasti yhdistyksen tästä päivästä.
Yllä mainittujen lisäksi yhtä lailla iso kiitos kuuluu muillekin tähän kir-
jaan haastatelluille.

Sukellus Rauman Seudun Työttömät ry:n historiaan on ollut antoisa ja 
mielenkiintoinen. Vaikka itsekin olen ollut välillä hyvinkin lähellä tapah-
tumia, toivat aikakirjat esiin myös sellaisia asioita, joista ei itsellä ollut 
tietoa, tai sitten muisti on ollut valikoivaa. 

Toivottavasti tuli tehtyä hyvä juhlajulkaisu. Sitä ainakin yritin.

Ari Anteroinen
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Mikä RST ry?

Rauman Seudun Työttömät ry (RST ry) on työttömien alueellinen yhdis-
tys, joka perustettiin 1992. Toiminta-alueeseen kuuluu Rauman lisäksi 
Eurajoki. 

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoitus on toimia työttömyyden vä-
hentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi 
sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Kuten
20-vuotinen historia on osoittanut, työttömyys ei ole poistunut maas-
tamme, ja tuskin näin tulee koskaan käymäänkään, joten yhdistys on 
edelleen tarpeellinen moninkin tavoin.

Rauman Seudun Työttömät ry järjestää työttömien omaehtoista toimin-
taa asemansa parantamiseksi, harjoittaa työttömien neuvontapalvelua 
ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää informaatiotilaisuuksia, 
harrastus-, virkistys-, opinto-, ja liikuntatoimintaa.

Yksi yhdistyksen tavoite on työttömien henkisen ja fyysisen hyvinvoin-
nin kohottaminen. Keinoina ovat monet kurssit, hankkeet ja projektit.
Virkistystoiminta on myös tärkeää. Rauman Seudun Työttömät ry järjes-
tääkin jäsenilleen liikuntaa, matkoja ja leirejä. Liikunnasta voitaneen 
mainita ainakin suositut vesijumppa, keilailu ja kuntosali.

Ompelimo tarjoaa jäsenille pienimuotoista korjaus- ja ompelupalveluja. 
Myös kangaspuut löytyvät.

Yksi Rauman Seudun Työttömät ry:n tärkeimmistä toiminnoista on 
10-ruokala, eli yhdistyksen ylläpitämä ruokapaikka. Aamiaista on tarjolla 
arkisin 8.30–9.00 sekä lounasta arkisin 12–14.30 ja lauantaisin 12–14.

Yhdistyksellä on toimintakeskuksessa kirpputori ja pihan toiselta lai-
dalta toinenkin, niin sanottu Pikkulokki. Myytävänä on käsityötuotteita, 
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vaatteita, kirjoja, leluja, astioita, kodin irtainta ja huonekaluja.

Toimintakeskuksessa vierailee myös parturi joka perjantai.

Rauman Seudun Työttömät ry on nykyään myös merkittävä työllistäjä. 
Se työllistää vuosittain pitkäaikaistyöttömiä, tai muuten heikossa työ-
markkina-asemassa olevia ihmisiä tukityöllistämisen keinoin. Vuonna 
2008 alkanut TOPPI-ohjaus -hanke tarjoaa ammattitaidon päivittämistä 
työssä oppimisen avulla. Tarjolla on myös kuntouttavaa työtoimintaa 
Rauman työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille.
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1992

Perustamiskokous

Rauman Seudun Työttömät ry perustettiin virallisesti 19. joulukuuta 
1992. Jo ennen sitä oli työttömillä ollut kokoontumisia ja muun muassa 
liikuntaharrastusta. Raumalaisten työttömien ensimmäinen toimin-
nanvetäjä ja puuhamies oli Heikki Virtanen, josta tuli sittemmin myös 
yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja.

- Olin lukenut lehdestä, että Rauma-Repola järjesti eläkeläisilleen jotain 
tapahtumaa. Tulin miettineeksi, että miksi ei työttömille kukaan järjestä 
mitään. Siitä se homma sitten lähti. Menin silloisen liikuntatoimenjoh-
taja Timo Vallin luokse ja kysyin, voisimmeko kokoontua Lähdepellon 
huoltorakennuksessa. Laitoin Länsi-Suomeen ja Uuteen Raumaan 
ilmoituksen, eikä maksanut mitään. Ensimmäiseen kokoontumiseen 
tuli jo kolmisenkymmentä työtöntä. Sitten saimme pienet toimistotilat 
Savilankadulta. Talviharjoitteluhallissa pelasimme pari kertaa viikossa 
bocciaa, Virtanen kertoo.

- Savilankatu 10:ssä oli pieni kulmahuone, jossa oli jonkinlainen toimis-
to, muistelee aikoja ennen yhdistyksen perustamista Timo Ramberg.

Itsenäinen Suomi oli juhlinut 75-vuotisjuhlia 6.12. Työttömillä ei juuri 
juhlan aihetta ollut. Suomen 1990-luvun alun lama oli talousvaikutuk-
siltaan Suomen historian pahimpia talouskriisejä, pahempi kuin 1930-
luvun lama. Vuosien 1990–1993 lamalla oli syvä vaikutus koko 1990-
luvun Suomen talouteen ja erityisesti työllisyyteen, sillä noiden kolmen 
vuoden aikana työttömyys nousi 3,5 prosentista 18,9 prosenttiin.

- Ne olivat Raumallakin kovia aikoja. Siinä loppuivat uitot, puutyöteh-
das, liimapuulevylinja, saha ja sellu. Pelkästään näistä jäi työttömäksi 
Rauman seudulla 1 100 henkilöä. Raumalla oli pahimmillaan yli 6 800 
työtöntä, Virtanen muistaa.
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Ensimmäinen puheenjohtaja

Heikki Virtasen koolle kutsuma perustamiskokous aloitettiin Savilankatu 
10:ssä kello 15. Perustamiskokouksen puheenjohtajaksi oli kutsuttu 
Porista Seppo Harinen, joka oli samalla asiantuntijana opastamassa 
yhdistyksen perustamisessa. Porissa oli jo saatu työttömien yhdistys 
perustettua. Rauman Seudun Työttömät ry:n perustuskokouksen sih-
teerinä toimi Hellevi Riitakangas.

- Samana päivänä oli myös Rauman kauppatorilla työttömien toritapah-
tuma. Olin ollut sitäkin järjestämässä ja vähän kylmäsi, kun tajusin kuin-
ka kalliiksi se tulee. Onneksi Rauman kaupunki maksoi lopulta kaikki 
kulut, muistelee Heikki Virtanen.

- Torilla oli tarjolla muun muassa hernekeittoa. Silloisen työministerin 
Ilkka Kanervan piti tulla puhujaksi, mutta lopulta hänelle ei sopinut-
kaan. Puhujaksi saatiin työministeriön kansliapäällikkö Pertti Sorsa.

Ensimmäisen, kymmenjäsenisen, hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Heikki Virtanen.

- Olin kyllä yhdistyksen perustamista ja rekisteröintiä vastaan. Mieles-
täni työttömyyden ei pitänyt olla pysyvä olotila ja olin sitä mieltä, että 
homma toimisi hyvin muutenkin, Heikki Virtanen sanoo.

Heikki Virtanen kotonaan kahvikupposen äärellä.
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Perustamiskokouksessa ja ensimmäisessä hallituksessa oli mukana 
myös Sinikka Kettunen, joka valittiin aikanaan Rauman Seudun Työt-
tömät ry:n puheenjohtajaksi Heikki Virtasen ja Rauli Niemisen jälkeen 
11. maaliskuuta 1996. Kettunen toimikin pitkään yhdistyksen johdossa 
ja hänestä muodostui Rauman työttömien äitihahmo. Pestiä kesti aina 
vuoteen 2008 saakka, jolloin Kettunen teki tilaa Sari Seimelälle. Yhdis-
tyksen hallitus kutsui tämän jälkeen Sinikka Kettusen kunniapuheenjoh-
tajaksi.

Yhdistyksen alkuaikoja Sinikka 
Kettunen muistelee seuraavasti:

- Raumalla oli jo ennen yhdis-
tyksen perustamista ollut jotain 
pientä työttömien toimintaa. 
Talviharjoitteluhallissa ainakin 
Heikki Virtanen oli vetänyt jotain 
liikuntajuttuja. Meitä oli kerran 
Posellissa koolla porukkaa jos-
sakin seminaarissa, jossa itse 
asiassa päätimme lähteä perus-
tamaan työttömien yhdistystä. 

Juuri perustetun yhdistyksen 
jäsenmaksuksi päätettiin 10 
markkaa vuodelta. Kannatusjä-
seniltä maksu oli 50 markkaa ja 
yhteisöjäseniltä 100 markkaa.

Uusi hallitus oli koolla ensimäistä kertaa 21.12.1992. Hellevi Riitakan-
gas valittiin sihteeriksi ja Veijo Savolainen varapuheenjohtajaksi. Vara-
sihteerin ja taloudenhoitajan toimet osoitettiin Sinikka Kettuselle.

- Se ei vaan ihan toiminut niin kuin olisi pitänyt, sillä kaikkia papereita ei 
minulle näytetty. Niinpä erosin maaliskuussa 1993 hallituksesta. Lähdin 
opiskelemaan Laitilan kurssikeskukseen ja pääsin vielä töihin sairaa-
laan sijaiseksi vuonna 1994, Kettunen kertoo.

- Yhdistyksen entinen taloudenhoitaja pyysi minua apuun ja niin rupesin 
käymään taas vähitellen yhdistyksen tiloissa. Pirkko Rantaselta sain tieto-
ja yhdistyksen talousasioista ja papereista. Aloin miettiä puheenjohtajuutta, 
koska kyselijöitä oli, mutta totesin, että miksikään leikkikaluksi en rupea.

Sinikka Kettunen
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Mutta vielä ei ole tässä tarinassa Kettusen valtakauden aika, vaan tut-
kailemme vielä Rauman Seudun Työttömät ry:n alkuaikojen toimintaa. 

- Hankin omilla puheillani toimitilan, puhelimen ja faksin. Mikään ei 
maksanut mitään, Heikki Virtanen kertoo.

Virtasen oli omien puheittensa mukaan helppo mennä ”kerjuulle” joka 
paikkaan, sillä urheilussa ja varsinkin aikoinaan Rauman Pallon toimin-
nassa mukana ollut mies tunnettiin hyvin kaikkialla.

 - Savilankadulla aloitettiin tarjota myös ruokaa työttömille. Materiaalista 
emme maksaneet mitään ja ruokailijoillakin oli vapaaehtoinen maksu, 
Virtanen jatkaa.

Näin keittiön toiminta, josta ajan myötä muodostui työttömien
10-ruokala, sai alkunsa, kun paikallisia liikkeitä pyydettiin lahjoittamaan 
elintarvikkeita.

Perustamiskokouksessa paikalla ollut ja sitten yhdistyksen hallituksen 
ensimmäiseksi sihteeriksi valittu Hellevi Riitakangas muistelee alkuai-
koja:

- Kävimme tosiaankin Porissa tutustumassa työttömien toimintaan ja 
katsoimme, että kyllä joku yhdistys pitäisi Raumallakin olla.
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1993

TVY ry

Rauman Seudun Työttömät ry päätti tammikuussa 1993 liittyä Työttömi-
en Valtakunnalliseen Yhteistoimintajärjestöön (TVY ry). TVY ry määrit-
telee itsensä riippumattomaksi kansalaisjärjestöksi, jonka tavoitteena 
on kymmenien yhteistyökumppaniensa kanssa rakentaa Suomea, 
jossa ihmiset voivat paremmin. Sittemmin Rauman Seudun Työttömät 
ry on kuitenkin eronnut TVY ry:stä. Pohdintaa herätti myös mahdollinen 
osallistuminen valtakunnalliseen mielenosoitukseen Helsingissä. Aika-
naan Raumalta lähtikin aika liuta eduskuntatalon edustalle niin sanottu-
na murrostorstaina.

TVY ry:n nykyinen puheenjohtaja Lea Karjalainen.
Taustalla Sinikka Kettunen. (Kuva: Pekka Lehmuskallio)
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Toimistonhoitaja palkataan

Yhdistyksen pöytäkirjat kertovat, että maaliskuussa 1993 palkattiin 
toimistonhoitajaksi Pirkko Rantanen.

-  Työvoimatoimistosta tuli lappu, että tuollainen paikka oli tarjolla,
Rantanen muistelee.

- Kävin paikan päällä kyselemässä ja heti kysyttiin, että koska tulet 
töihin.

Kun Pirkko Rantanen tuli taloon, tehtiin Savilankatu 10:ssä heti ensim-
mäiseksi suursiivous.

- Savilankadulla aloitettiin aamukahvitapaamiset joka keskiviikko. Niihin 
kutsuttiin aina erilaisia vieraita, Rantanen kertoo.

- Kävimme myös porukalla suoraan sanoen kerjuulla kaupasta kaup-
paan pyytämässä kaikenlaista.

Uusi toimistotyöntekijä sai tehtäväkseen laatia myös Rauman Seudun 
Työttömät ry:n säännöt.  Mallina olivat valtakunnallisen yhdistyksen säännöt.

Rauman Seudun Työttömät ry:n vanhat tilat Savilankatu 10:ssä.



15

Soppaa ja toimintaa

Ruokatouhut alkoivat myös pikkuhiljaa.

- Ensin keitettiin Savilankadulla kalasopat ja siitä muotoutui sitten se 
kuvio, että joka keskiviikko oli jotain soppaa tarjolla, Pirkko Rantanen 
toteaa.

- Porukalla käytiin myös erilaisissa talkoissa, sillä periaatteemme oli 
”kun saadaan, pitää myös antaa”.

Rantanen muistelee, että yhdistys pyrki jo alusta alkaen aktivoimaan 
työttömiä järjestämällä kaikenlaista toimintaa.

- Yhteistoiminta muiden yhdistysten kanssa oli tärkeää. Uusikaupun-
kilaisten kanssa järjestettiin matkoja ja tapahtumia. Sitten mukaan tuli 
Laitila ja vasta hieman myöhemmin Pori.

29. maaliskuuta 1993 oli vuosikokouksen aika. Virtasen Heikki valittiin 
edelleen puheenjohtajaksi. Yhdeksi hallituksen varajäseneksi valittiin 
Rauli Nieminen, josta tulisi aikanaan seuraava puheenjohtaja.

Pöytäkirjat myös kertovat, että Rauman Seudun Työttömät ry avasi tilin 
silloiseen Rauman Seudun Osuuspankkiin. Yhteistyötä viriteltiin puo-
lestaan muun muassa Rauman seurakuntaan ja SAK:n Rauman pai-
kallisjärjestöön ja Rauman alueen ammattiyhdistysliikkeisiin. Edelleen 
päätettiin järjestää aamukahvitilaisuuksia.

TyöRauma

Rauman Seudun Työttömät ry:n historia pitää sisällään monenlaisia 
projekteja ja hankkeita. Ihan ensimmäinen oli TyöRauma-projekti. Se 
alkoi elokuussa 1993. Projektisihteeriksi valittiin Pirkko Rantanen.

- Siinä oli mukana Rauman kaupunki, TSL (Työväen Sivistysliitto) ja 
työvoimatoimisto. Vastaavanlainen ensimmäinen kokeilu oli Porissa 
ja se oli toiminut hyvin. TyöRauma järjesti kaikenlaisia harrastepiirejä. 
TSL:n kautta projektille saatiin valtionavustusta, Rantanen selittää.



16

Lautapää

Rauman Seudun Työttömät ry oli jo hetken hakenut uusia tiloja. Lopulta 
kaupunki osoitti yhdistykselle Alfredinkadulta L-mallisen parakin, eli niin 
sanotun lautapään. Se sijaitsi nykyisen pääkirjaston kohdilla.

- Parakit tuotiin aikanaan siihen jostain ja vietiin myös aikanaan pois, 
Pirkko Rantanen muistelee.

- Avajaisia siellä vietettiin 1.10.1993, muistaa Rantanen.

Uusi puheenjohtaja

Elokuinen pöytäkirja vuodelta 1993 kertoo, että puheenjohtaja Heikki 
Virtanen sai selvitystä TyöRauma-projektista. Virtanen oli osallistunut 
aika nihkeästi yhdistyksen toimintaan ja tätä paheksuttiin hallituksen ta-
holta. Niinpä hallitus päätti ehdottaa yhdistykselle uutta puheenjohtajaa.

- Olin puheenjohtajana jonkin aikaa. Minut työllistettiin, joten enää en 
kerinnyt joka kokoukseen. Rupesivat siitä sitten valittamaan, joten 
ilmoitin, että toimin siihen saakka puheenjohtajana, kunnes uusi astuu 
tilalle, kertoo Heikki Virtanen oman versionsa.

Valituksi tuli Rauli Nieminen. Väistyvä puheenjohtaja Virtanen oli 
myönteisellä kannalla. Esko Leino pyydettiin varapuheenjohtajaksi.
Rauli Niemisen ajasta ollaan edelleen ristiriitaista mieltä. Halutessaan 
hän sai toki paljon hyvääkin aikaan.

Timo Ramberg muistelee nyt jo edesmennyttä Rauli Niemistä seuraavasti:

- Hän oli ehkä erilainen persoona kuin olettaisi yhdistyksen puheenjoh-
tajan olevan. Aika lailla epävarma hän oli toimissaan.

Muunkinlaisia mielipiteitä löytyy.

- Nieminen jäi minulle hieman arvoitukseksi, mutta en ollut hänen kans-
saan mitenkään napit vastakkain. Tulin kyllä toimeen, ensimmäinen 
puheenjohtaja Heikki Virtanen luonnehtii.

Niin, pääsihän Nieminen muun muassa edustamaan työttömiä presi-
dentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Tämän huomioi myös sanoma-
lehti Länsi-Suomi isosti.
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Toiminta jatkui Alfredinkadulla. Rauli Nieminenkin onnistuttiin palkkaa-
maan toimistotyöntekijäksi. SAK:n lisäksi raha-anomuksia lähti muille-
kin ammattijärjestöille. Pöytäkirjoihin on kirjattu myös, että Rauli Niemi-
nen, Pirkko Rantanen ja Leila Kalliomäki menivät kirkkoherra Aulis 
Karenin pakeille ”kerjuuasioissa”.

Murrostorstai

Rauman Seudun Työttömät ry päätti osallistua yhdessä Uudenkaupun-
gin yhdistyksen kanssa Murrostorstaihin. Pöytäkirjamerkintä paljastaa, 
että mukaan päätettiin ottaa myös symboliset pesäpallomailat.

Murrostorstai oli eduskuntatalon edustalla 4. marraskuuta 1993 järjes-
tetty työttömien suurmielenosoitus. Mielenosoitukseen osallistui yli
10 000 ihmistä. Vaikka mielenosoitukseen oli saapunut Suomen olois-
sa poikkeuksellisen paljon väkeä, oli tilaisuuden järjestänyt Työttömien 
Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry odottanut paikalle vielä-
kin enemmän. Mielenosoituksen henki luonnehdittiin jopa aggressiivi-
seksi. (Lähde: Wikipedia)

- Ensimmäisen murrostorstain seurauksena ympäri Suomea alkoi 
nousta uusia työttömien yhdistyksiä ja ne liittyivät TVY ry:een, Sinikka 
Kettunen muistelee.

Lopulta ihan kiitettävän vahvuisen raumalaisryhmän, neljä linja-autol-
lista, reitti vei ensin Turkuun ja sieltä junalla Helsinkiin. Osa busseista 
kylläkin ajoi suoraan Helsinkiin.

Ex-puheenjohtaja Rauli Nieminen (keskellä) 
sekä Keijo Jokila juhlahumussa.
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1994

Ruokala haluaa enemmän tilaa

Alkuvuonna 1994 10-ruokala kaipaili jo isompia tiloja. Tarkoitus oli anoa 
Vännin päiväkotia. Menisi kuitenkin vielä tovi, ennen kuin ruokala saisi 
uuden kodin Lokki-talolta, josta myös tehtiin jo anomus. Vappuna 1994 
vietettiin kuitenkin Savilankatu 10:ssä 10-ruokalan avajaisia. Tarjolla oli 
simaa, munkkia ja Hupiköörin laulua.

Alfredinkadun tilat kävivät nekin ahtaaksi ja lisää tilaa hamuttiin seinän 
takaa Teklan puolelta.

Puhetta käytiin myös siitä, pitäisikö järjestää toimintaa myös Lappiin ja 
Eurajoelle. Myöhemmin kummallekin taholle järjestettiinkin monenlaista 
toimintaa vaihtelevalla menestyksellä.

Työttömille tarjottiin myös omaa perunamaata, josta saatiin perunat 
ruokiin.

- Vapaaehtoistyö oli siihen aikaan isossa roolissa, kun ei saatu mitään 
avustuksia. Meitä oli sellainen parinkymmenen hengen hyvä porukka, 
Pirkko Rantanen sanoo.

- Olin kaikessa mukana ja talkootyö oli arvossaan. Nyt on vähän toisin, 
muistelee myös Timo Ramberg.

Vuoden 1994 aikana yhdistykselle avattiin oma faxilinja. Laite saatiin 
TVY ry:ltä.

Historian kirjat kertovat myös, että Sinisoihdussa järjestetyssä liikunta-
päivässä esiintyi Kassi-Alma. Sen sijaan työttömien lapsille tarkoitettu 
leiri peruutettiin, koska osallistujia ei tullut tarpeeksi.
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Tilalle järjestettiin Särkänniemen matka.

Loppuvuodesta järjestettiin seurakunnan kanssa konsertti ja runomati-
nea Pyhän Ristin kirkkoon. Pikkujoulujakin vietettiin perinteisesti.

Rauman Seudun Työttömät ry:n 
alkuaikojen aktiivi Pirkko Rantanen
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1995

Mikä ihmeen Avenue?

Vuoden 1995 tapahtumista maininnan arvoinen seikka on ainakin Las-
kiaistapahtuma, jonka piti olla ensin ulkona Vähämaanpuistossa, mutta 
siirrettiin lopulta huonojen kelien takia Cumulukseen. Tilaisuus oli myös 
ensimmäinen, missä työttömien nuorten teatteriryhmä Avenue toi itse-
ään esiin. Virallisesti ryhmän alkusanat oli lausuttu loppuvuonna 1994.

Avenue-teatteri ansaitsee tässä julkaisussa ihan oman lukunsa, joten 
palataan teatterin ihmeelliseen maailmaan tuonnempana.

Rauma-päivänä 17.4. Rauman Seudun Työttömät ry järjesti uimahal-
lissa pellehyppyshown. Pääorganisaattorina oli Kari Palosaari ja taas 
Avenuekin näkyi uusissa t-paidoissaan.

Käsi sydämelle -yhdistys järjesti valtakunnalliset työttömyystalkoot ja 
tempauksen puuhamiehet Kyösti Roth ja Erno Enroth, eli duo Peli-
mannet, esiintyi 15.4. Rauman torilla kaupungin nuorisotoimen monitoi-
mibussi Kaijan lavalla. Yhteistyössä oli mukana myös Rauman Seudun 
Työttömät ry, jonka kautta esiintymään saatiin Janne Mäkinen ja Jenni 
Laurell.

Liukkonen varapuheenjohtajaksi

Maaliskuisessa kevätkokouksessa nimettiin yhdistykselle varapuheen-
johtaja. Kokousta johtanut Matti Liukkonen totesi, että mikäli puheen-
johtajan toimintaan tulee katkos, varapuheenjohtaja astuu mukaan 
välittömästi. Sitäkin pohdittiin, pitääkö puheenjohtajan aina olla toimis-
tossa. 

Rauli Niemisen toiminta puheenjohtajana oli jo herättänyt kovasti puheita. 
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Kuvaava on merkintä pöytäkirjassa, jossa todetaan Liukkosen sano-
neen, että puheenjohtajan pitää huomioida toiminnassaan myös työttö-
mät, eikä pelkästään toimia herrojen kanssa.

Nämä hyvin valitut sanat takasivat sen, että Matti Liukkonen valittiin 
yhdistyksen varapuheenjohtajaksi.

Matti Liukkonen

Matti Liukkonen (kuvassa) piti 
myös itse kirjaa Rauman Seu-
dun Työttömät ry:n kokouksista 
ja myös Lappi Tl:n työttömien 
tapahtumista. Yhtä lailla ahkerasti 
TVY ry:n kokouksissa ja työttö-
mien aluepalavereissa käynyt 
Liukkonen kirjasi niistäkin omia 
havaintojaan ylös.

Lappi Tl:ssä alkoi työttömien 
toiminta osana Rauman Seudun 
Työttömät ry:tä vuonna 1994. 
Puuhamiehenä toimi siis  Matti 
Liukkonen. Muistiinpanoista 
näkyy, että toimintaa oli varsin 
monipuolista. Oli ohjelmapoppoo-

ta näytelmäsuunnittelun kera, EU-paneelia kera kansanedustaja Juha 
Korkeaojan ja kansanedustaja Pertti Paasion, kunnallisvaalitilaisuus 
kyselytunteineen ja tanssiaisineen sekä Pepe Willbergin laulujen kera 
sekä paljon muuta.

Lapin työttömien ryhmästä Matti Liukkonen on käyttänyt muistiinpanois-
saan montaakin eri nimitystä, kuten Lapin työtä etsivät tai Lapin työttö-
mät.

- Ne hommat jäivät, kun muutimme pois Helsinkiin, kertoo nyt Säkylässä 
asuva Matti Liukkonen.

Nieminen sivuun

Pöytäkirjojen mukaan puheenjohtaja Rauli Nieminen ilmoitti vähitellen 
vetäytyvänsä Rauman Seudun Työttömät ry:n toiminnasta.
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1996

Muutosten sekä muuton aika

Vuoden 1996 alussa Rauman Seudun Työttömät ry pohti uusien tilojen 
hankkimista. Lokki-talon, eli entisen Rauman maalaiskunnan virastota-
lon, puurakenteinen Satamakadun puoleinen päätyosa oli mielenkiin-
non kohteena. Piirustuksia syynättiin hallituksen kokouksessa. Ruoka-
laakin kaavailtiin samaan kiinteistöön.

Toivottiin, että vielä kaupungin liikuntatoimen käytössä olevat tilat saa-
taisiin työttömille maaliskuussa.

Isommasta muutoksesta Rauman Seudun Työttömät ry:ssä kerrottiin 
kuitenkin 11.3.1996 päivätyssä lehdistötiedotteessa. Se tiesi kertoa, 
että yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi oli valittu Sinikka Kettunen. 
Rauli Niemisen nimen perässä luki puolestaan varapuheenjohtaja.
Pirkko Nieminen oli hallituksen sihteeri ja Liisi Tuominen taloudenhoitaja.

Vuosikokouksen alla Sinikka Kettunen oli lupautunut puheenjohtaja-
ehdokkaaksi, kun kerran monta kertaa kysyttiin.

- Yhdistyksellä ei ollut mitään varoja ja ruokalan asiat olivat täysin rem-
pallaan, Kettunen muistelee.

- Silloinen taloudenhoitaja oli jo pyytänyt minulta apua, joten rupesin 
1994 taas käymään toimistolla ja sain myös Pirkko Rantaselta vähän 
jotain osviittaa, miten asiat olivat. Mietin sitä puheenjohtajuutta ja tote-
sin, että miksikään leikkikaluksi en rupea. Turhaan en moiseen hom-
maan lähde.

Ihan läpihuutojuttu ei puheenjohtajanvaali kuitenkaan ollut, sillä Jyrki 
Aurala ehdotti puheenjohtajaksi edelleen Rauli Niemistä. Nieminen 
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taasen ehdotti Avenue-teatterin ensimmäistä ohjaajaa Juha Lehtolaa, 
joka kuitenkin kieltäytyi. Lopulta Sinikka Kettunen voitti äänestyksessä 
Rauli Niemisen äänin 21–6 ja uudet tuulet alkoivat puhaltaa.

Lopulta yhdistys sai myös uuden kodin. Alfredinkadun muuttopäiviksi 
päätettiin 28.–29.3.1993 ja 10-ruokalan 15.4. Molemmat löysivät tilat 
Lokki-talolta osoitteesta Seminaarinkatu 3.

- Pirkko Rantanen oli tehnyt tila-anomuspaperit. 10-ruokalan avajaisia 
vietettiin Lokki-talolla vappuna. Anne Laaksonen, todellinen ammatti-
ihminen, saatiin keittäjäksi ja porukkaa alkoi käydä ihan eri tavalla, 
kiittelee Sinikka Kettunen.

- Minä soitin puolestaan telakan pääluottamusmiehelle, jotta saisimme 
vähän rahaa ja uusia astioita ruokalaa varten, jatkaa Kettunen.

Sinikka Kettusella oli uutena puheenjohtajana yksi selkeä tavoite.

- Mielestäni yhdistyksen piti kaikin mahdollisin keinoin työllistää työttö-
miä. Siihen aikaan pahimmillaan Rauman työttömyysaste oli 28 pro-
senttia, Kettunen sanoo.

- Yhdistyksessä myös kaikki tekivät työtä, oli sitten puheenjohtaja tai 
sihteeri. Oli kaikenlaista tiskaamisesta ja kahvinkeitosta lähtien. Yhdessä 
tehtiin.

Rauman Seudun Työttömät ry:n toimitilat sijaitsevat nykyisinkin
tässä Satamakadun ja Seminaarinkadun kulmassa.
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Laaksonen laittoi tuulemaan

Anne Kaukoranta (ent. Laaksonen) muistaa hyvin tulonsa töihin 
10-ruokalaan.

- Olin juuri muuttanut Porista Raumalle kolmen poikani kanssa ja inten-
siivinen työnhakuni alkoi. Työvoimatoimistosta ilmoitettiin, että työttömi-
en yhdistys hakee ruokalaansa keittäjää. Muistaakseni se oli vielä sil-
loin Savilankadulla. Soitin ensin toimistolle, että olen kiinnostunut työstä 
ja mieleen jäi kun Pirkko Rantanen kyseli, olenko ruuanlaittotaitoinen? 
Ihmettelin hivenen, koska olin ollut jo monta vuotta alalla esimiehenä ja 
mukana myös ruuanvalmistuksessa, Kaukoranta naurahtaa.

- Paikalle saavuttuani ulkona oli pari epämääräisen näköistä naista tu-
pakalla ja ajattelin itsekseni, että mihin olen oikein menossa. Kyseltyäni 
heiltä kyseistä työtä, minulle tehtiin heti selväksi, että toinen heistä on 
emäntä ja toinen keittäjä.

Anne Kaukoranta muistaa, että paikka oli lähinnä kaoottinen.

- Ruokailu- ja sosiaalitilat sekä keittiö olivat järkyttävän likaiset. Ensi
töikseni aloitin siivoamisen. Tämän jälkeen aloin järjestelmällisesti 
tyhjentää pakastinta, johon oli kerätty valtavat määrät erilaisia raaka-
aineita, joita kukaan ei käyttänyt. Ruuanlaitto tapahtui hyvin alkeellises-
ti. Tavallinen kotihella ja uuni olivat käytössä. Perunat kuorittiin käsin ja 
kaupasta emäntä haki ystävänsä kanssa päivittäiset elintarvikkeet, jois-
ta valmistin päivän lounaan. Ruokailijoita kävi noin 45 henkeä päivässä.

10-ruokala nykykunnossaan Lokki-talossa.
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- Parin viikon jälkeen totesin itsekseni, että tämä nykyinen systeemi 
ei toimi. Mietin mielessäni selkeää toimintasuunnitelmaa ja onnekseni 
tapasin silloisen puheenjohtaja Sinikka Kettusen ja meillä kemiat koh-
tasivat. Kerroin hänelle, että täällä pitää siivota päivittäin ja elintarvike-
hankinnoissa pitää olla tarkka, jotta lounaasta saatava raha, kymmenen 
markkaa annos, riittäisi uusiin raaka-ainehankintoihin ynnä muuhun. 
Sinikka oli todella hyvillään, kun osasin hoitaa asioita taloudellisesti ja 
ammattitaidolla. 

Samalla marssijärjestys muuttui ruokalan sisällä. Annesta tehtiin ruoka-
lan uusi emäntä.

- Päätin jo silloin ottaa tavoitteeksi asiakasmäärän nostamisen sataan 
ruokailijaan päivässä vuoden loppuun mennessä. Saimme hankittua 
perunankuorimakoneen ja muita käytettyjä, mutta toimivia koneita, jotta 
ruuanvalmistus onnistuisi yhä kasvavan asiakasmäärän tarpeisiin. Ta-
voitteet tuli saavutettua ja totesimme hallituksen kanssa, että nykyiset 
tilat eivät enää riitä, kertoi Anne Kaukoranta.

- Anne sai ruokalan toimimaan, kommentoi Hellevi Riitakangaskin.

Näin 10-ruokala muutti Seminaarinkadulle ja Lokki-taloon. Viralliset 
avajaiset olivat 26.6.1996.

Vino pino laskuja

Sinikka Kettusen puheenjohtajakauden alussa Rauman Seudun Työttö-
mät ry:n talous oli siis aivan kuralla.

- Laskuja oli menossa ulosottoon. Siitä sitten tilanne pikkuhiljaa koheni. 
Mietin kyllä alussa monta kertaa, että kuinka sitä lainkaan on näin hullu, 
että tällaiseen paikkaan tulee. Tästä tuli kuitenkin sellainen elämäni 
hanke. Aika kauan meni, ennen kuin ymmärsin lopulta lähteä, naurah-
taa Sinikka Kettunen.

- Otin aikamoisia riskejä, jotta yhdistyksen talous saataisiin kuntoon. 
Maksoin monta laskua alkuun omistani, mutta olen toki saanut ne kaikki 
takaisin.
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Vieraita, kirjeitä ja julkilausumia

Sinikka Kettusen johdolla Rauman Seudun Työttömät ry nosti profiili-
aan. Kettunen itse tai yhdistyksen hallitus antoi myös kokousten ohes-
sa erilaisia julkilausumia. Myös kirjeitä ja kirjelmiä lähetettiin monelle 
taholle. Jos joku valtakunnan poliitikoista vieraili Raumalla, hänen ohjel-
maansa pyrittiin järjestämään myös tapaaminen työttömien yhdistyksen 
edustajien kanssa.

Muun muassa Paavo Lipponen vieraili Posellissa 25.3.1996, jonne 
lähdettiin kyselemään häneltä työttömyysturvan muutoksista. Kunnon 
vastauksia ei vain saatu silloiselta pääministeriltä.

Erilaisia avustusanomuksia lähetettiin laajalti niin yrityksille, yhdistyksil-
le kuin jopa presidentille.

Presidentti Martti Ahtisaari lahjoittikin saman vuoden lokakuussa
7 000 markkaa. Kaupunki muisti yhdistystä neljällä tonnilla. Myöhem-
min samana vuonna Rauman Sähköalan Työntekijät ry:n osasto 35 
luovutti työttömille juhlarahastonsa 7 500 markkaa.

EU-avustus

Vuonna 1996 huhtikuussa saapui myös ensimmäinen satsi EU-ruoka-
avustusta. Pöytäkirjojen mukaan siinä oli 72 kiloa vehnäjauhoja, 112 
kiloa makaronia ja 120 kiloa kauraryynejä.

Elokuussa vehnäjauhoja tuli 252 kiloa, makaroneja 176 kiloa, kaura-
hiutaleita 230 kiloa, näkkileipää 144 kiloa ja vielä säilykelihaakin 259,2 
kiloa. EU-paketteja jaettiin asiakkaille 232 kappaletta.

EU-ruoka-avustusten määrä oli vuonna 1996 vajaat 1 400 kiloa. Määrä 
on nousussa, ja vuonna 2012 sitä jaetaankin jo 9 400 kiloa. 

Presidenttipari kylässä

Elokuun 4. päivä 1996 Rauman Seudun Työttömät ry sai mieluisia ja 
arvovaltaisia vieraita. Presidentti Martti Ahtisaari ja rouva Eeva Ahti-
saari olivat Raumalla kotiseutupäivillä. Samaiseen päivään oli sovittu 
myös pariskunnan vierailu Rauman Seudun Työttömät ry:n tiloissa.

Tarjolla oli ainakin suolapalaa ja mansikkakakkua. Rouva Ahtisaari sai 
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myös muistoksi Toiveesta Totta -cd-levyn. Tuttuun tyyliin presidentille 
ojennettiin myös kirjelmä.

- Noin puolitoista vuotta ennen presidentin adjutantti soitti ja kertoi, että 
Ahtisaaret haluaisivat tulla vierailulle. Silloinen toimistotyöntekijämme 
Maritta Heinonen luuli ensin, että se on joku pilapuhelu. Onneksi oli 
älynnyt ottaa soittopyynnön ja minä soitin sitten takaisin. Siinä olikin 
sitten kovat järjestelyt. Oli poliiseja ja kolme turvamiestä, muistelee 
Sinikka Kettunen.

- Heidän piti viipyä kolme varttia, mutta olivat lopulta puolitoista tuntia. 
He olivat kovia puhumaan, matkoistaan Namibiassa ja Tansaniassa, 
vaikka mistä. Tosi mukava pari, kehuu Kettunen.

Sinikka Kettunen nimeää presidenttivierailun yhdeksi yhdistyksen tähti-
hetkistä.

Yhdistyksen vieraina on käynyt myös vuosien saatossa eri ministereitä, 
kuten Liisa Jaakonsaari, Ulpu Iivari, Johannes Koskinen, Olli-Pek-
ka Heinonen ja Martti Korhonen. Myös oman kaupungin virkamiehiä 
on kahvitettu ja kysymyksillä kiusattu lukuisissa aamukahvitilaisuuksissa.
Presidenttiehdokas Tarja Haloselle luovutettiin puolestaan kahvipake-
teista tehty Presidentti-kassi.

Maritta Heinonen (vas.), Sinikka Kettunen (kesk.) ja Sylvi Leppänen (oik.) kunnia-
vieraiden Martti ja Eeva Ahtisaaren seurassa RST ry:n toimintakeskuksella. 
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1997

Uusia laitteita

Alkuvuodesta 1997 pohdittiin jälleen toiminnan laajentamista Eurajoel-
le. Keväällä alkoikin toiminta Eurajoen Kaharilla. Syksyllä sinne aloitet-
tiin ruoan vieminen kahdesti viikossa.

Yhdistys hankki myös työntekijöitä varten tietokoneen. Muita hankintoja 
olivat kangaspuut ja kopiokone. Ruokalan väki sai työasut ja vihannes-
leikkurin. Kurssitarjonta laajeni muun muassa suosituilla ATK-kursseilla.

Yksi epäonnistunut projektikin sentään oli. Nimittäin hieno idea oli luoda 
aktivointiprojektina työllistämistalkoot. Yhteistyössä Rauman Seudun 
Työttömät ry:n kanssa olisi ollut työvoimatoimisto. Tarkoitus oli hakea 
Radio Ramonan avustuksella kolmekymmentä yritystä, jotka olisivat 
tarjonneet harjoittelupaikkoja.

Tämä hanke kuitenkin kariutui. Mukaan lupautui vain kaksitoista yritystä.

Tämä saa nykyisen hankevastaavan Ilse Vauhkosen hymyilemään.

- Jos nykyään saisimme noin monta yritystä mukaan, olisin enemmän 
kuin tyytyväinen. Tuo olisi juuri sellaista toimintaa, mitä nykyisin tue-
taan, näkee Vauhkonen.

Hyvistä uutisista vuodelta 1997 voidaan mainita ainakin se, että Finn- 
yardsin työntekijöiden ryhmä lahjoitti 20 000 markkaa työttömien toimin-
taan. Puuhamiehenä tässä asiassa toimi Gunnar Veijalainen. Myös 
Rauman Teollisuustoimihenkilöt ry lahjoitti ruokalalle 8 075 markkaa. 
Huomioida kai pitää sekin, että Rauman Tekniset lahjoitti 15 kiloa kahvia!
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Uusi toiminnanohjaaja

Anne Laaksonen, nykyään Kaukoranta, tuli valituksi uudeksi toiminnan-
ohjaajaksi. Palkkaan saatiin Raha-automaattiyhdistyksen avustusta. 
Ehdolla toiminnanohjaajaksi oli myös Pirkko Rantanen, mutta hallitus 
valitsi Laaksosen.

- Muutto Lokki-taloon muutti myös minun työnkuvaani, koska työllistä-
misaikani oli päättymässä. Työttömien hallitus haki rahoitusta RAY:n 
kautta toiminnanohjaajan palkkaamiseen ja näin pääsin jatkamaan työ-
täni niin, että vastasin samalla myös ruokalan toiminnasta, Kaukoranta 
kertaa.

- Toiminnanohjaajana kävin kertomassa yhdistyksemme toiminnasta, 
jäsenasioista ja työllistämismahdollisuuksista muun muassa työvoima-
toimiston kursseilla ja Eurajoen Kaharilla, minne toimintamme myös 
laajeni.

Anne Kaukoranta kertoo, että yhdistys järjesti muun muassa risteilyjä 
esimerkiksi Ruotsiin ja Tallinnaan, joihin jäsenet pääsivät mukavaan 
hintaan. 

- Teimme myös teatterimatkoja ja askartelukursseja. Yhteiset joulu-
ruokailut järjestimme Ooperissa. Yhdistyksestä tuli minulle kuin toinen 
koti ja ihmiset siellä olivat kuin osa perhettäni, muistelee Kaukoranta.

- Sinikka Kettunen, eli puheenjohtajamme, oli vaativa, tarkka, mieletön 
työmyyrä ja hyvä raha-asioissa. Samalla hän oli erittäin sydämellinen, 
huolehtivainen, tunteellinen ja oikeudenmukainen. Hänellä oli hyvä 
huumorintaju. Olen hänelle kiitollinen siitä viidestä vuodesta minkä sain 
olla mukana auttamassa ja kehittämässä Rauman Seudun Työttömät 
ry:tä.

Vastakehuja tulee myös Sinikka Kettuselta.

- En tiedä, kuinka kauan olisin jaksanut ilman Annea. Siinä oli tehokas 
ihminen ja hän osasi paljon! 

Uuden toiminnanohjaajan astuttua palvelukseen alkoi Pirkko Rantanen 
pikkuhiljaa jäädä yhdistyksen toiminnasta sivuun.

- Se oli kuitenkin antoisaa aikaa ja kasvatti minuakin aika lailla. Ei mi-
nulla ole kenestäkään pahaa sanottavaa. Yhteistyö sujui Sinikka
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Kettusenkin kanssa. Piti osasta vaan joustaa, kun toinen on määrätie-
toinen, luonnehtii Rantanen.

- Kehittävää aikaa se oli.

Pajatoiminta

Erilaisten työpajojen perustamisesta oli myös virinnyt keskustelua. 
Perustamisia toppuuttelivat lähinnä sopivien tilojen löytäminen sekä 
pajojen rahoitus. Anomuksia oli lähetetty. Kesän 1997 aikana ei paja-
asiassa kuitenkaan juuri päästy eteenpäin. Elokuussakin vielä todettiin, 
että kaupungilta ei löydy työttömille pajatiloja.
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1998

Avustusta ja lahjoituksia

Vuoden aluksi kuullaan RAY:ltä, että sieltä saadaan 250 000 markkaa 
avustusta. Anottu oli 300 000 markkaa. Ruokalakin sai erisuuruisia 
lahjoituksia muun muassa Lasarus-Veljet ry:ltä, Eurajoen seurakunnal-
ta, Rauman Työväen Yhdistykseltä, Rauman Pientaloyhdistykseltä ja 
Suomen Punaiselta Ristiltä.

Toimiston laitteet lisääntyvät paperisilppurilla ja ruokalan lämpölevyllä. 
Hankintalistalle kirjataan myös uusi PC. Toiminnanohjaaja saa känny-
kän.

Kaatuneisiin projekteihin kirjataan TT-projekti, eli Työtä Taitajalle.

Miten olisi kirpputori?

Pajatoimintaa ei vielä saatu käyntiin. Joku heittää idean myös kirpputo-
rin perustamisesta. Hallitus kuitenkin toteaa, että niitä on paikkakunnal-
la riittävästi, eikä syytä sellaisen perustamiseen ole.

Lokakuussa puhutaan kuitenkin kierrätyskeskuksen perustamisesta ja 
mahdollisena osoitteena mainitaan muun muassa Syväraumankatu 14. 
Seuraavassa hallituksen kokouksessa nimetään asiaa selvittämään 
työryhmä. Joulukuussa vaihtoehtoja on kolme, eli Mäkitie 1, Syvärau-
mankatu 30 ja Syväraumankatu 14. Päätetään pyytää vuokratarjous-
pyyntö viimeisestä.
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1999

Omatoimisuuskeskus

Vuoden 1999 alussa päätetään lopulta, että Rauman Seudun Työttömät 
ry:n omatoimisuuskeskus perustetaan osoitteeseen Syväraumanka-
tu 14. Alakertaan tulee puutyöpaja ja katutasoon tilat ompelimolle ja 
mattopuille. Ylhäällä on myös kierrätyspaikka vaatteille ynnä muulle. 
Omatoimisuuskeskuksen oli tarkoitus työllistää yhdistelmätuella 3–5 
henkilöä. Tiloihin hankitaan ompelukone ja saumuri. Paja saa hankittua 
koneita ja työkaluja.

Entisen omatoimisuuskeskuksen kiinteistö Syväraumankadulla.
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Avajaisia vietettiin maaliskuussa. Kurssitoiminta alkoi matonkudonta-
kurssilla. Sitä seurasivat ompelukurssi, silkkimaalaus, huovutus, kan-
kaanpainanta sekä Tiffany- ja lyijylasikurssi. Myöhemmin vielä opiskel-
tiin esimerkiksi kuivakukkakurssilla sekä lehtisahausta.

Pajatoiminnan aikaansaaminen oli ennen kaikkea lähellä Markku Hei-
nosen sydäntä.

- Sain hallitukselta toimeksiannon ostaa sinne Syväraumankadulle työ-
kalut ja tein pöydät. Ne oli tarkoitettu lähinnä harrastuskäyttöön. Se oli 
ihan hyvä projekti, vaikka sitten loppuikin, Heinonen kertoo.

- Ennen sopivien tilojen löytymistä katsottiin monia paikkoja. Syvärau-
mankatu 14 osoittautui sopivaksi. Kyllä minua vähän kaivelee, kun se 
sitten lopetettiin. Nyt ei yhdistyksellä ole tarjota miehille oikein mitään, 
Heinonen harmittelee.

Heinonen kuitenkin muistuttaa, että ompelimo on toiminnassa edelleen-
kin, nyt tosin Satamakadulla.

Myös aikanaan yhdistyksen varapuheenjohtajanakin toiminut Esko 
Kivinen muistelee pajatoimintaa.

- Otimme vähän mallia Turusta, mutta aloitimme pienesti. Siellä kävi 
lopulta aika vähän porukkaa ja kirpputori ei tuottanut tarpeeksi. Kyllä se 
korpesi vähän minuakin, tunnustaa Kivinen.

- Ihan tyhjästä ei kuitenkaan kannattanut vuokraa maksaa, joten ym-
märrän, miksi paja lopetettiin ja kirpputori muutti Satamakadulle, missä 
muukin toiminta oli.

Käsitöitä myynnissä.
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Luottokuljettaja

Markku Heinonen toimi usein yhdistyksen reissuilla linja-autokuljettajana.

- Monenlaista porukkaa tässä on tullut kuskattua. Mutta tämä on kyllä 
siistiä porukkaa, kehuu Heinonen.

- Mitä nyt aikataulut ovat välillä pettäneet, kun naisväki on viipynyt kirp-
putoreilla, Heinonen naurahtaa.

Mitään ihmeempiä ei reissuilla ole Heinosen mukaan sattunut.
 
- Reissut ovat sujuneet niin kuin on suunniteltukin.

Markku Heinonen näkee Rauman Seudun Työttömät ry:n tärkeänä 
yhdistyksenä ihmisten henkisen hyvinvoinnin takia.

- Piti saada porukat liikkeelle, ne äijät ainakin. Niin kauan kuin heille oli 
jotain tekemistä, jäivät ne pubit ja mökötykset vähemmälle, Heinonen 
sanoo.

- Ja onhan tämän yhdistyksen sisällä syntynyt pariskuntiakin, jos on 
sitten suhteita päättynytkin. On tämä talo nyt ollut kumminkin sellainen 
pysäkki, mihin jokainen on voinut tukeutua, kun ei ole ollut töitä, Heino-
nen huomauttaa.

Kuvan pakettiauto on yhdistyksen tämänhetkinen 
virallinen kuljetusajoneuvo, kun eletään vuotta 2012.
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Uusi logo

Rauman Seudun Työttömät ry:n logona oli ollut lehti-ilmoituksissa 
ja muissa sellainen, missä kaksi kinnasta roikkui naulassa. Joissain 
piireissä moinen logo koettiin jopa hieman halventavaksi, joten oli aika 
saada yhdistykselle uusi logo.

Uuden logon suunnittelusta vastasi Hannele Lehtinen. Logossa on 
kuusi pelkistettyä ihmishahmoa kulkemassa kohti avointa ovea.

Nimi säilyi

Myös yhdistyksen nimi herätti keskustelua. Olisiko sittenkin yhdistyk-
selle parempi nimi Rauman Seudun Työnetsijät ry tai vaikka Rauman 
Seudun Työnhakijat ry, kuten yhdistyksen jäsen Sirpa Lehtinen oli 
ehdottanut. Nimiehdotukset eivät kuitenkaan ottaneet tuulta alleen, eikä 
myöskään murteellinen vaihtoehto Rauma Seudu Tyäettijä.

EHE-212

Yhdistys päätti hankkia erilaisia kuljetuksia varten pienen pakettiauton, 
eli käytetyn, vuoden 1989 mallia olevan Suzuki Carryn. Rahaa paloi 
10 000 markkaa. Rekisterikilven perusteella autoa ruvettiin kutsumaan 
Eheksi.

Vuosi läheni loppuaan ja kohta siirryttäisiin uudelle vuosituhannelle. 
Vuoden 1999 lopulla telakan varapääluottamusmies Jouni Nurmela 
lahjoitti 500 markan stipendin työttömien toimintaan.
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2000

Uusi vuosi, vuosisata ja vuositu-
hat alkoivat. Huhtikuussa rau-
malaiset työttömät kävivät muun 
muassa vierailulla eduskunnassa, 
jossa isäntinä toimivat raumalai-
nen kansanedustaja Reijo Kallio 
ja euralainen kollegansa Katja 
Syvärinen. 

Rauman Seudun Työttömät ry:n 
toiminta pyöri mallikkaasti ja 
myös Eurajoen toimintaan saatiin 
Eurajoen kunnalta kesätyöpaikka-
tukea, jonka avulla Ilona Sjöman 
työllistettiin Kahariin.

Syksyn vieraita olivat muun 
 muassa alue- ja kuntaministeri 

Martti Korhonen. Sen sijaan ihmettelyä aiheutti se, miksi ei ”oma minis-
teri” Olli-Pekka Heinonen ole vieraillut yhdistyksessä.

Tilamuutoksia

Rauman Seudun Työttömät ry sai myös lisätiloja, kun Lokki-talon val-
tuustosali tuli yhdistyksen käyttöön. Myös Satamakadun yläkerran ja 
osuuskunta Oivan tiloja kaavailtiin yhdistyksen käyttöön.

Toisaalta koko kiinteistön myynti herätti puheita, mutta pahimmat pelot 
väistyivät, kun ostajaehdokas esitti toiveena, että Rauman Seudun 
Työttömät ry jatkaisi vuokralaisena edelleen. Kaupunki oli myös varan-
nut 125 000 markkaa vuokrakuluja varten.

Entinen kansanedustaja
Reijo Kallio
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Sen sijaan omatoimisuuskeskuksen tarina Syväraumankadulla oli 
tulemassa tiensä päätökseen. Joulukuussa 2000 hallitus päätti, että 
seuraavan vuoden helmikuussa paikka suljetaan ja toiminta keskittyy 
Satamakadulle. Helmikuussa 2001 Satamakadulla vietettiinkin uuden 
kirpputorin avajaisia. 

Pikkujouluja vietettiin perinteisesti Ooperissa ja samana päivänä ryhmä 
työttömiä oli perehtymässä Turkka Malin vetämällä kurssilla sanoitta-
misen saloihin. Kurssilaisten yhdessä luoma sanoitus esitettiin Malin 
toimesta pikkujouluyleisölle.

Kirpputori ja henkilökuntaa Satamakadun tiloissa.
Kuva vuodelta 2012.
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2001

Tule apuun, Anja!

Seuraavassa kuussa Anja Hakala tuli toimistoon töihin ja onkin siitä 
lähtien pitänyt yhdistyksen tileistä huolta. Vuonna 1998 hän oli ollut 
vuoden verran töissä työllistämistuella, joten paikka oli jo tuttu.

- Jos ei Anjaa olisi löytynyt meille töihin, niin en olisi ollut itsekään pu-
heenjohtaja niin pitkään. Hän on pilkuntarkka kirjanpitäjä ja häneen voi 
luottaa, kehuu Sinikka Kettunen.

Nykyinen puheenjohtaja Sari Seimelä sanoo myös sanansa:

- Anja on viimeinen työntekijä, joka tästä talosta lähtee. Hän on oikeasti 
tosi tärkeä.

Anja Hakalan mielestä työ ei ole kymmenessä vuodessa juurikaan 
muuttunut.

- Henkilöstön vaihtu-
vuus on ollut suurta ja 
se teettää palkkahallin-
toon töitä. Muutenkin 
työmäärä on lisäänty-
nyt. Alkuun riitti neljä-
tuntiset työpäivät, nyt 
kuusituntiset päivätkään 
eivät aina riitä, Hakala 
kertoo.

Anja Hakala työpöytänsä
ääressä vuosia sitten.
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- Rauman Seudun Työttömät ry on ollut vakavarainen yhdistys, muuta-
ma pieni notkahdus on kenties ollut, mutta mitään paniikkinappuloita ei 
ole tarvinnut painaa, Hakala luonnehtii.

Hakalalta irtoaa myös vastakehut Sinikka Kettuselle.

- Hän piti koko homman hyppysissä ja huolehti, että kaikki asiat on 
tehty.

Merja Tuominen

Anne Laaksosen siirryttyä toisiin työtehtäviin Rauman Seudun Työttö-
mät ry:n toiminnanohjaajaksi valittiin Merja Tuominen. Hän aloitti 2001 
kesäkuussa Kelan työkokeilurahalla.

- Minä hänet mukaan pyysin. Hän oli kova tekemään töitä. Sitten hän 
kuitenkin sairastui ja joutui jäämään pois, Sinikka Kettunen muistelee.

- Työntekijät pitivät Merjasta ja Merja oli aina heidän puolellaan, sanoo 
Hellevi Riitakangas jo edesmenneestä Tuomisesta.

Merja Tuominen muistetaan kilttinä, sympaattisena ja empaattisena 
työntekijänä, joka ei työtuntejaan laskenut. Hän oli innokkaana järjestä-
mässä lukuisia juhlia, matkoja, leirejä ja myyjäisiä.

Merja Tuominen Kari Tapion vieressä Rauman Seudun 
Työttömät ry:n laivamatkalla.
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2002

Raha-automaattiyhdistys oli useana vuonna myöntänyt Rauman Seu-
dun Työttömät ry:lle avustusta, mutta vuonna 2002 RAY tiukensi lin-
jaansa ja avustus jäi saamatta. Yhdistys jatkoi kuitenkin toimintaansa ja 
syksyllä olisi 10-vuotisjuhlien aika.

10 vuotta 

Rauman Seudun Työttömät ry juhli 10-vuotissyntymäpäiviään Ooperis-
sa. Juhlapuhujaksi pyydettiin ensin työministeri Tarja Filatovia, mutta 
hän oli estynyt saapumasta. Tilalle tuuraamaan saatiin Reijo Kallio. 
Juhlassa jaettiin myös kunniatauluja, jotka saivat entiset puheenjohtaja 
Heikki Virtanen ja Rauli Nieminen sekä ison panoksensa yhdistyksen 
toimintaan tuoneet Pirkko Rantanen, Matti Liukkonen, Esko Kivinen, 
Veijo Savolainen, Hellevi Riitakangas ja Anne Laaksonen. Viihteelli-
semmästä puolesta vastasivat Suhina-Lempi ja Duo Herrasmiehet.

Anne Laaksonen ja Jari Heinonen 10-vuotisjuhlissa Ooperissa.



41

2003–2004

Vuonna 2003 kirpputoria päätettiin pitää auki myös lauantaisin. Seuraa-
van vuoden alussa kirpputori muutti yläkerrasta alatasoon ja ompelimo 
sekä kutomo valtasivat yläkerran. Talo sai myös uuden työntekijän, kun 
kirpputorille ja omien sanojensa mukaan autonkuljettajaksi tullut Ilse 
Vauhkonen, myöhempi hankevastaava, aloitti työt.

Talo sai vihdoin myös uuden omistajan. Dimerent oy osti kiinteistön 
kaupungilta. Rauman Seudun Työttömät ry sai jatkaa kuitenkin vuokra-
laisena. Kaupunki lupasi avustaa yhdistystä vuokra-, vesi- ja sähkökuluissa.
Talossa pidettiin avointen ovien päivä 21. helmikuuta 2004. Kolme päivää 
myöhemmin järjestettiin Lähdepellolle laskiaisrieha. Vuonna 2004 aloi-
teltiin myös Mnää Kans -projektia. Sitä alkoi hoitamaan Ilse Vauhkonen.

Kesän korvalla alettiin pohtia puheenjohtajan vaihdosta. Keijo Jokila 
esitti, että Sinikka Kettusen eläkeiän lähestyessä olisi syytä aloittaa 
uuden puheenjohtajan haku. Hyvissä ajoin asiaa pohdittiinkin, sillä vielä 
menisi nelisen vuotta ennen seuraavaa puheenjohtajaa.

Pitääkö muuttaa?

Lokki-talo oli siis saanut uuden omistajan ja yhdistystä arvelutti, nou-
seeko vuokra vai pitääkö peräti muuttaa. Toimitiloja päätettiin kartoittaa 
yhdessä kaupungin kanssa. Pohdittiin myös Odd Fellows -talon käyttöä 
siivousta vastaan. Yhdistykselle tarjottiin uusia tiloja myös torin lai-
dalta silloisen Pyörä-Nurmin tiloista. Kaupunki oli myöntänyt Rauman 
Seudun Työttömät ry:lle 20 200 euroa kiinteistökuluihin. Myöhemmin 
kuitenkin asiat selkenivät ja yhdistys sai jatkaa samoissa tiloissa, missä 
se on vielä nykyäänkin.

Yhdistys hankki rakkaan vanhan ”Ehen” tilalle uudemman ja tilavam-
man pakettiauton, sinisen Mazdan.
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2005–2006

Vuonna 2005 puheenjohtajan nuijasta piti tiukasti kiinni edelleen Sinikka 
Kettunen.

Poiminnat vuoden 2005 pöytäkirjoista kertovat muun muassa, että 
yhdistys astui siltä osin nykyaikaan että se sai nettiin omat kotisivut. 
Eurajoen kunnalta anottiin syksyllä tiloja kirpputoria varten. Kunta esitti 
74 neliön tilaa ja vuokraa 200 euroa kuussa. Seuraavan vuoden april-
linpäivänä Eurajoella vietettiinkin kirpputorin avajaisia.

2006 hallitus jatkoi Kettusen johdolla. Yhdistyksen nykyinen puheenjoh-
taja Sari Seimelä oli varapuheenjohtaja.

Ikävämpi asia oli, että toiminnanohjaaja Merja Tuominen joutui sairaus-
lomalle. Sijaiseksi alkoi Ilse Vauhkonen. Lokakuussa toiminnanohjaajan 
toimi laitettiin julkiseen hakuun.

 - Minä Ilseä tänne houkuttelin. Hän tuli ensin töihin kirpputorille ja sitten 
tuurasi Merjaa. Ilse on puuhakas nainen, toteaa Sinikka Kettunen.

Avenue-teatterin taru oli päättymässä, sillä toistaiseksi viimeiseksi 
jäänyt näytelmä Oltaisko kultia teki tappiollisen tuloksen, kuten moni 
sen edeltäjistäkin. Elokuussa hallitus päätti, että Avenue-teatteri ei tule 
valmistamaan uutta näytelmää vuodelle 2007, koska sillä ei ole yhtään 
rahaa.

Avenue-teatterista lisää seuraavassa luvussa.

Keijo Jokila

Vuonna 2006 yksi ahkerimpia yhdistyksen jäseniä, Keijo Jokila, jäi 
toiminnasta syrjään.
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- Vuonna 1997 tulin toimintaan mukaan, etten olisi jäänyt sohvanpoh-
jalle. Olin pitkään hallituksessa ja myös varapuheenjohtajana. Sinikka 
Kettusen kanssa yhteistyö pelasi, vaikka välillä toppuuttelinkin häntä 
laskemaan ensin kymmeneen, ennen kuin sanoo asiansa, Jokila muis-
telee.

- Touhu oli silloin aika vilkasta. Tänne nautti tulla, kun oli jotain tekemis-
tä ja annettiin myös pientä vastuuta, Jokila jatkaa.

Jokilan mukaan yhdistys pärjäsi tuolloin oikein hyvin ja asioista oltiin liki 
poikkeuksetta yksimielisiä.

- Porukkaa kävi varmaan aktiivisemmin reissuilla ja juhlissa kuin 
 nykyään, epäilee Keijo Jokila.

Merja Tuominen, Keijo Jokila ja 
Timo Ramberg 10-ruokalassa.
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Avenue-teatteri

Nousu, uho, vaan ei vielä tuho?

Kuten tämän Rauman Seudun Työttömät ry:n 20-vuotisjuhlajulkaisun 
sivuilla onkin jo jonkin kerran todettu, sen ohella toimi myös teatteri 
nimeltään Avenue. Palataanpa loppuvuoteen 1994.

- Kai se oli vähän niin kuin minun lapseni. Vedin sitä TyöRauma-pro-
jektia ja niillä kursseilla kävi lähinnä keski-ikäisiä ihmisiä, kertoo Pirkko 
Rantanen.

Pihapolkka
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- Mietimme, mitä keksitään nuorille. Lähetimme sitten kirjeitä alle kol-
mikymppisille ja kysyimme, mitä he haluaisivat harrastaa. Alfredinka-
dulle tulikin sitten 45 nuorta. Sali oli täynnä. Ideoita sinkoili vaikka mitä, 
laskuvarjohypyistä alkaen. Eniten kannatusta sai kuitenkin teatteri, 
Rantanen jatkaa.

- TSL:n kanssa asiaa pohdittiin ja sitten 
saimme luvan kokeilla. Järjestettiin kaiken-
laisia kursseja, kuten lavastusta, puvus-
tusta ja niin edelleen. Juha Lehtola suostui 
ohjaamaan ensimmäisen näytelmän Trak-
torilla taivaaseen. Se oli kyllä hurja juttu 
ja ihmettelimme, mitä ne nuoret nyt ovat 
menneet tekemään, nauraa Rantanen.

Riitta Saariaho seurasi teatterin taivalta 
myös läheltä:

- Avenueta on kiva muistella. Olin silloin nuorten neuvoja työvoimatoi-
mistossa ja saimme ministeriöstä jotain kehittämisrahaa, jolla innovoida 
uusia nuorten palveluja. No, en lähtenyt itse tykönäni miettimään ra-
halle käyttöä, vaan kokosin omista nuorista asiakkaistani idearyhmän. 
Siinä ryhmässä tuli esiin kaikenlaista aktiviteettia aivoriihityyppisesti, eli 
sanokaa mitä haluatte, kun rahaa olisi tarjolla. Eniten kannatusta sai 
teatterin teko. Se olikin mainio idea, koska siinä oli niin monta hommaa, 
joihin tarvittiin erilaista osaamista, kykyjä ja kiinnostusta. Oli mahdollista 
toteuttaa esiintymisviettiä, musiikkiosaamista, lavastus- tai puvustustai-
toja, mainontaa ynnä muuta, kuten verkostoitumisosaamista. Eli aja-
tus, että monenlaiset työttömät nuoret voisivat osallistua, kun tehdään 
teatteriesitys. Upeahan se lopputulos olikin ja sai vallan valtakunnallista 
huomiota!

Jari Heinonen oli mukana koko teatterin taipaleen ajan.

- Helsingissä oli kuulemma nuorille perustettu joku autopaja. Mietittiin, 
että Raumallekin piti saada jotain. Ideariihen kautta tulivat nuo teatteriin 
liittyvät erilaiset kurssit, Heinonen muistaa.

Mistä nimi Avenue?

- Kai siinä oli pohjalla joku suuri valtaväylä tyyliin Broadway. Sekin taisi 
olla ehdolla, kuten myös Manhattan. Logo suunniteltiin aika pian ja 

Juha Lehtola
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tilattiin porukalle t-paidat, Heinonen jatkaa.

Tekniikan puolella ollut Sari Nurmi, silloin vielä Määttä, muistaa yhden 
hauskan yksityiskohdan.

- Minun paitani selässä luki kyllä Määtä.

Traktorilla taivaaseen

Teatterilaiset pääsivät harjoittelemaan ensimmäistä näytelmää Riku 
Räsäsen omistamaan Domeen, entiseen Formia-elokuvateatteriin. 
Siellä sai keväällä 1995 ensi-iltansa Jukka Mäkisen kirjoittama ja Juha 
Lehtolan ohjaama Traktorilla taivaaseen. Lehtola sai houkuteltua lähes 
kokonaan ensikertalaisista koostuvan näyttelijäporukan tarttumaan roh-
keaan tekstiin, jota ei ennen Raumaa oltu esitetty kuin Kemissä. Yleisö-
kate oli noin 60 prosenttia. Näytelmä sai runsaasti kiittäviä arvosteluja 
ja jo harjoitteluvaiheessa median mielenkiinto oli kovaa. Paikallismedi-
an lisäksi muun muassa TV2 kävi kameroineen paikalla.

Seuraavana kesänä Avenue näkyi muun muassa Taide valtaa kaupun-
gin -tapahtumassa, kuten monena muunakin vuonna, ja Kaisu Mäki-
sen kirjoittaman lastennäytelmän myötä Söömannin Kaffetuvan pihalla 
Vanhassa Raumassa. Samaisella Ari Anteroisen ohjauksella saatiin 
kutsu myös Kirjaliiton kesäjuhliin Heinolaan.

Rundille?

Ensimmäisen näytelmän jälkeen 
teatterilaiset suunnittelivat jopa 
kiertueelle lähtemistä. Ideana oli 
kiertää Kalevala-aiheisella jutulla 
ympäri Suomea bussilla. Pöytä-
kirjat kertovat, että keikkabussi 
oli varattu ja sponsorien kanssa 
neuvoteltu. Pääpuuhanaisena 

tässä asiassa hääri Merja Sjöroos (sittemmin Alén). Projekti tiedettiin 
kyllä kalliiksi, mutta avustusanomusta meinattiin laittaa kulttuuritoimelle. 
Myös SAK:n TyöTahti-projektin vetäjä Sami Turunen oli luvannut avus-
taa kiertuetta 4 000 markalla. Rauman Seudun Työttömät ry:n hallitus-
kin antoi luvan anoa kiertueen ajaksi Kesoililta dieselkorttia.
Kiertuetta ei kuitenkaan lopulta toteutettu.
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Teatteriporukka mieli myös kovasti omia tiloja ja muun muassa Juna-
miehenkatu 8:ssa käytiin katsomassa tiloja, mutta sitten kaupunki myi 
talon pois.

Sampolaan

Avenue pääsi harjoittele-
maan ja esiintymään Rau-
man Iltanäyttelijöiden ja 
ohjaajansa Jarmo Kosken 
pyörittämään Sampolaan. 
Helmikuussa 1996 oli toisen 
ensi-illan aika, kun Sampo-
lassa esitettiin Petri Alé-
nin kirjoittama ja ohjaama 
Kohtalo – elämän raaka pila.

- Jutulla oli oikeastaan kaksi ohjaaja, sillä Alénin lisäksi hänen tuleva 
vaimonsa Merja Sjöroos puuttui myös ohjaukseen. Toinen sanoi sitä ja 
toinen tätä, muistelee Jari Heinonen.

Ryhmällä oli myös hetken aikaa oma varasto- ja palaveritila osoitteessa 
Eteläkatu 7. Siitä kuitenkin luovuttiin aika pian.

Vuonna 1996 avenuelaiset järjestivät myös Otanlahdessa ja maauima-
lassa niin sanotut esivenetsialaiset, jossa tarjolla oli paljon ohjelmaa 
tanssista polkuvenekisaan ja pellehyppyihin.

Loppuvuonna osa porukkaa oli mukana ääninäyttelijöinä Ari Anteroisen 
Radio Ramonalle kirjoittamassa Joulukalenteri-jatkokuunnelmassa. 

Kirjoituskilpailu

Keväällä 1993 Avenue sai uutta potkua jär-
jestämällä näytelmänkirjoituskilpailun, jonka 
voittajaksi löydettiin Vesa Lindqvistin näy-
telmä Anna lihaa, rakkaani (kuvassa). Roisin 
räväkkä teksti sopi hyvän avenuelaisille. 
Kirjoittaja itse tuli myös härskin papin rooliin 
kyseiseen näytelmään. Anna lihaa, rakkaani 
pyöri Sampolassa vuoden 1998 alusta alkaen. 
Sen myötä ohjaajaksi tuli Jarmo Koski.

Jarmo Koski (vas.) ja Heikki Rinne.
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Kesällä Koski ohjasi Nokan Torpan pihalle ryhmän ensimmäisen kesä-
teatterinäytelmän. Kyseessä oli Irene Pullisen Pihapolkka. Muutama 
esitys jouduttiin perumaan kovien sateiden takia, eikä juttu muutenkaan 
ollut mikään menestys. Tappiota tulikin.

Loppuvuonna oli jälleen uusi esiintymispaikka, kun Ari Anteroisen 
kirjoittama ja ohjaama Ulalla, eräänlainen musiikillinen ravintolashow, 
esitettiin Sinisoihdussa. Jutulla käytiin myös keikalla Radio Ramonan 
pikkujouluissa.

Avenue-teatteri otti myös osaa OHO-teatterin järjestämään teatteriki-
saan Makasiini-teatterissa ja järjesti itse vastaavanlaisen kisan kansa-
laisopiston auditoriossa. Perinteeksi ajateltu juttu lopahti kahden kisan 
jälkeen.

Toiminta jatkuu

Vuonna 1999 Jarmo Koski ohjasi ke-
väällä Mika Waltarin Kuriton sukupolvi 
-näytelmän. Se toteutettiin yhteistyössä 
Rauman kansalaisopiston kanssa. Kesällä 
oltiin jälleen Nokan Torpalla, jossa kan-
taesityksenä nähtiin Raumlaine kuvakiri. 
Kirjoittajina olivat Hannu Halmeenmäki ja 
Aili Linden. Yhden näytelmän osan, Katt 
pihall, kanssa tehtiin myös keikkoja.

Parasta Avenueta

Uusi vuosi ja vuosituhat koitti ja edessä oli monen mielestä Avenuen 
kaikkien aikojen hienoin ja paras juttu. Aikaisemmin oli teatterilaisten 
taholta tuotu julki, että maalaisromantiikka ei ole se juttu, vaan nyt pitää 
tehdä musikaali. Musikaaliksi löydettiin Ilpo Tuomarilan kirjoittama ja 
Vexi Salmen lähinnä Irwin Goodmanin lauluihin perustuva Rentun 
Ruusu. Musikaali olisi samalla myös juhlahetki Jarmo Koskelle, joka 
sen myötä juhlistaisi 40-vuotistaiteilijajuhlaa. Se oli myös Kosken 60. 
ohjaus.

Rentun Ruusu oli iso panostus ja maksoi paljon. Lopputulos oli kuiten-
kin kaiken rahan ja vaivan väärti ja myös arvostelut olivat kiittäviä. Moni 
mukana ollut kehuu produktiota ilman muuta mukavimmaksi Avenue-
muistoksi.
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- Rentun Ruusu oli komein ja hienoin juttu. Katsomot olivat täynnä ja 
porukka teki hienoa yhteistyötä, muistelee Sini Airio (o.s. Lehtinen).

- Oli se iso homma, koreografiat ja laulut sun muut. Muutkin tykkäsivät, 
eikä vain me, lisää naispääosassa ollut Heli Savolainen.

Rentun Ruusua esitettiin Rauman Lyseon juhlasalissa.

- Ilpo Tuomarilan anoppi kävi katsomassa ja onnitteli kädestä pitäen. 
Kehui versiotamme paremmaksi kuin Turun kaupunginteatterin alkupe-
räinen, paljastaa Jarmo Koski.

Jälleen uusi paikka

Seuraavan esityspaikan Avenue löysi Lokki-talon valtuustosalista. Oh-
jaajaksi tuli Salla-Riika Boström (nyk. Vesterlund). Lauri Siparin alun 
perin kuunnelmaksi kirjoittama Tommi muotoutui näytelmäksi vuonna 
2001.

Teatterilaiset olivat käyneet tutustumassa 
myös Rilkkeen taloon mahdollisena esiintymis-
paikkana, mutta vielä ei ollut sen aika. Niinpä 
valtuustosaliin rakennettiin valot, äänet, lavas-
tukset ja katsomo. Sekään tila ei kuitenkaan 
palvellut teatteria yhtä näytelmää enempää.

Yhdessä Teatterisakki ry:n kanssa mietittiin 
Osuuspankin omistaman tilan vuokraamista 
Karjalankadulta, mutta homma laitettiin jäihin 
aivan liian kalliina.

Syksyllä Jarmo Koski palasi taas ohjaajaksi. 
Seuraava vuosi 2002 olisi Rauman kaupungin 
560-juhlavuosi. Sen takia aloitettiin Rauno 

Tuunan ja Jukka Lahtisen Kanalim barttalt -musiikkinäytelmän suun-
nittelu. Ja nyt Rilkkeen tiloihin. Näytelmää esitettiin myös kesällä Lönn-
strömin kotimuseon pihalla.

Kaksi kesää samaa

Kesällä 2003 ja 2004 Jarmo Koski ohjasi Avenuelle kantaesityksen. 
Kyse oli Heikki Rinteen EU-kriittisestä farssista Kadonneet korvakorut.
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- Se oli hyvä juttu ja Rinteen teksti piikitteli kivasti. Vähän sitä joutui jo 
karsimaankin, sanoo Jarmo Koski.

Lopun alku?

Avenue-teatterin toistaiseksi viimeiseksi jäänyt ensi-ilta oli tammikuussa 
2006. Kyse oli myös teatterin 10-vuotisjuhlanäytelmä. Veikko Huovi-
sen kirjoittamaa Oltaisko kultia? näytelmää esitettiin Pursikadun kellari-
teatterissa. Ohjaajana oli jälleen Jarmo Koski.

- Yhä enemmän puhuttiin tulosvastuullisuudesta ja kun tappiota tuli, 
hallitus löi pelin poikki, kertoo Jari Heinonen.

Oltaisko kultia?

Kanalim barttalt
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Uusi tuleminen?

Rauman Seudun Työttömät ry:n puheenjohtaja Sari Seimelä on poh-
tinut, olisiko yhdistyksen juhlavuoden puitteissa syytä herättää myös 
Avenue-teatteri henkiin.

- Suurin kysymys oli rahasta. Ehkä näyttelijätkin hieman uupuivat, mut-
ta pääasiassa Avenuesta on hyviä muistoja. Se yhdisti ihmisiä ja auttoi 
jaksamaan. Sellainen toiminta voisi olla aiheellista vieläkin, vaikka 
pienemmässä muodossa. Voisi keikkailla eri tapahtumissa, pyörittelee 
Seimelä.

Aika näyttää, nouseeko Avenue-teatteri vielä tuhkasta. Toivottavasti.

Pihapolkka
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2007–2008

Sinikka Kettunen jatkoi edelleen puheenjohtajana. Hallitus päätti, että 
Eurajoen kirpputori saa jatkaa toistaiseksi. Uudet tilat laitettiin hakuun 
vuoden 2008 alussa. Raumalla puolestaan kirpputorin aukioloaikaa 
laajennettiin syksyllä 2007.

Kettunen jää sivuun

Lokakuussa 2008 nousi keskusteluihin jälleen seuraavan puheenjohta-
jan valinta. Syyskokouksessa oli määrä puheenjohtajan vaihtua.
 
- Vuonna 2008 Rauman Seudun Työttömät ry oli vakavarainen yhdis-
tys, toivottavasti on vieläkin. Minun oli aika viimeinkin siirtyä syrjään. 
Jo keväällä totesin, että nyt lopetan ja pitää löytää joku tilalle, Sinikka 
Kettunen sanoo.

Kettusen mukaan puheenjohtajuudesta luopumisen jälkeen alkoi kum-
mallinen surutyö.

- Tämä yhdistys oli ollut kuitenkin yksi tärkeä osa elämääni.

Kettunen lupasi olla käytettävissä, jos vain apua tarvitaan. Hän toimikin 
pari päivää viikossa toiminnanohjaajan tehtävissä, kunnes yhdistys sai 
palkattua vakituisen toiminnanohjaajan.

- Vielä 2009 kuitenkin opetin vielä nykyistä toiminnanohjaajaa Irene 
Rasilaa ostamaan tavaraa, Kettunen naurahtaa.

- Ja pehmeää laskua auttoi sekin, että pyöritin Eurajoen kirppistä. Se 
loppui 2010.

Rauman Seudun Työttömät ry kutsui syyskokouksessaan 2008 Sinikka 
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Kettusen kunniapuheenjohtajaksi.

- Kunniapuheenjohtajalla on kokouksissa myös äänestysoikeus, lisää 
Kettunen.

Aika kultaa muistot

Kun Sinikka Kettunen muistelee pitkää puheenjohtajakauttaan Rauman 
Seudun Työttömät ry:ssä, hän toteaa ajan kullanneen muistot.

- Olihan se aika koulu minullekin. Mutta kaikki yhdistyksen jäsenet ovat 
olleet tosi mukavia ihmisiä, joita halusin auttaa esimerkiksi työllistämällä. 
Monet heistä ovat ystäviäni edelleenkin, Kettunen toteaa.

- Nyt eivät nuoret ehkä osallistu yhdistyksen toimintaan niin kuin ennen, 
on Kettunen huomannut.

Yhdistys sai Sinikka Kettusen mukaan myös hyvin huomiota julkisuu-
dessa. Paikallismedian lisäksi yhdistys näkyi muun muassa TV1:n 
Aamu-TV:ssa, jossa Arto Nyberg haastatteli Sinikka Kettusta ja Timo 
Rambergia Rauman torilla.

Sinikka Kettunen (edessä) Eero Laineen sekä presidenttipari 
Tarja Halosen ja Pentti Arajärven seurassa Rauman torilla.
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- Onneksi olemme yhdessä kokeneet myös sykähdyttäviä tilaisuuksia ja 
juhlahetkiä arjen vastapainoksi, Kettunen kiittelee.

- Siihen yhdistyksen arkeen on kuulunut kursseja, projekteja, teemalei-
rejä, matkoja ja niin edelleen. Meillä oli jäseniä enimmillään 650 aina 
Luvialta Laitilaan saakka sekä kannatusjäseniä ja yhteisöjäseniä.

Keitä ihmisiä Sinikka Kettunen haluaisi tuoda tässä yhteydessä esiin?

- Keijo Jokila on tehnyt pyyteettömästi vapaaehtoistyötä. Hän ja vai-
monsa Kaarina ovat olleet henkisenä tukena minulle. Keijo on fiksu ja 
kiltti ihminen, toteaa Kettunen.

- Pääsääntöisesti meillä on ollut hyviä työntekijöitä, jotka ovat tunteneet 
vastuunsa työstään.

Yhteistyökumppaneita ei sovi myöskään unohtaa.

- Rauman kaupunki ja Eurajoen kunta ovat olleet tosi tärkeitä kump-
paneita meille. Kaupungin puolelta Heikki Lehto oli varsinkin meidän 
kanssa paljon tekemisissä. Samoin työvoimatoimiston väen kanssa on 
yhteistyö sujunut. 

Sinikka Kettusen aikana tietoisuus Rauman Seudun Työttömät ry:stä ja 
sen toiminnasta kasvoi myös yhdistyksen ulkopuolellakin.

 - Olimme aika paljon julkisuudessa. Esimerkiksi YLE:n Aamu-TV kuvasi 
kerran Rauman torilla ja toimittaja Arto Nyberg haastatteli minua ja 
Timo Rambergia. Voidaan tiivistää, että aikaani yhdistyksen puheen-
johtajana liittyi sekä sykähdyttäviä tilaisuuksia ja juhlahetkiä siinä kuin 
arkeakin. Sitä arkea olivat esimerkiksi erilaiset kurssit, projektit ja tee-
maleirit.

Pitkään Sinikka Kettusen kaudella varapuheenjohtajana toiminut Keijo 
Jokila muistaa, että Kettusen aikaan tapahtui aika paljon asioita.

- Sinikka sai paljon aikaan aktiivisella käyttäytymisellään ja auktoritee-
tillaan. Olimme mukana erilaisissa projekteissa, kuten Kolmas Linja, 
Mnää Kans ja muutenkin yritimme aktivoida työttömiä, Jokila kertoo.

- Olimme aktiivisesti mukana myös TVY ry:n toiminnassa ja kävimme 
vuosikokouksissa ja Ihmisoikeuspäivillä. Erilaisia kursseja järjestettiin ja 
tutustuttiin eri paikkoihin.
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Hankevastaava Ilse Vauhkonen jatkaa kehuja:

- Sinikka Kettunen on tehnyt rajulla tavalla kovan työn. Hän ei pelkää 
ihmisiä eikä työtä. Aina ei varmasti ollut helppoa, mutta tulos säästä-
väisyydessä on ollut hyvä. Hän sai ihmiset ymmärtämään, että näin ne 
asiat pitää tehdä.

Seimelän aikaan

Joulukuussa 2008 Sari Seimelästä tuli Rauman Seudun Työttömät ry:n 
uusi puheenjohtaja.

- Vanha puheenjohtaja kyseli halukkuuttani puheenjohtajaksi. Olin 
toiminut hallituksessa vuodesta 1996 lähtien, ensin taloudenhoitajana. 
myöhemmin minut valittiin varapuheenjohtajaksi Keijo Jokilan jälkeen, 
Seimelä kertoo.

- Toimintakulttuuri muuttui aloitettuani puheenjohtajana. En voinut toi-
mia samalla tavalla kuin Kettunen ja olla joka päivä paikalla. Nyt 

Sari Seimelä (keskellä) ja Irene Rasila lahjoittavat nykyiselle valtio-
varainministeri Jutta Urpilaiselle kahvipaketeista tehdyn kassin.
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hallituksella on ohjaavampi rooli ja vastuu asioista. Työntekijät toteutta-
vat taasen asioita suunnitelmien ja budjetin mukaan, Seimelä valottaa.

Väistyvä puheenjohtaja Sinikka Kettunen totesi seuraajastaan näin:

- Sari Seimelällä on oma tapansa johtaa. Hän on hyvä suunnittelemaan 
ja muut toteuttavat.

Sari Seimelän mukaan homma helpottui, kun yhdistys sai taas toimin-
nanohjaajan.

- Yhteistyö ja molemminpuolinen luottamus on tärkeää. Kännykät ja 
sähköpostit toimivat.

Avustuskäytäntö muuttuu

Kirjanpitäjä Anja Hakala kertoo, että alkuun yhdistys lähinnä järjesti 
jäsenilleen erilaista toimintaa ja tähän tarkoitukseen haettiin erilaisia 
avustuksia.

- Vuonna 2008 ELY-keskus, entinen TE-keskus, muutti avustukset 
työvoimapoliittisiksi avustuksiksi. Eli saimme pohdittavaksi, mitä työn-
tekijöille tapahtuu jatkossa, kun he lähtevät talosta. Mietimme työnteki-
jöiden jatkopolkuja eteenpäin. Työhönvalmennus ja kuntouttava työtoi-
minta tulivat kuvana mukaan ja kaupungin kanssa laadittiin sopimus, 
Hakala valottaa.
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2009–2010

Keväällä hallitus totesi jälleen, että yhdistys kaipaa ehdottomasti toimin-
nanohjaajaa, mutta rahoitusta palkkaukseen ei ole saatu.

Helpotusta tuli viimein vuoden 2010 helmikuussa, kun kaupunki myönsi 
avustusta toiminnanohjaajan palkkaukseen 17 000 euroa. Lisäksi TE-
keskus antoi palkkatukea. Näin Irene Rasila voitiin palkata toiminnan-
ohjaajaksi.

Irene Rasila

- Olin tullut taloon 2009 harjoittelijaksi. Maaliskuussa 2010 aloitin toi-
minnanohjaajana. Sari Seimelä puheli minulle asiasta. En tiennyt silloin 
yhdistyksestä juuri mitään. Ennen kuin tulin käymään, luulin, että talo 
on vaan joku kokoontumistila, muistelee Rasila.

Irene Rasila (Kuva: Pekka Lehmuskallio)
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- Sinikka Kettunen ja Ilse Vauhkonen minua sitten alkuun opastivat.

Mitä toiminnanohjaajan työnkuvaan nykyisin kuuluu?

- Toiminnanohjaaja toteuttaa toimintasuunnitelmassa olevia asioita. 
Työhön kuuluu myös esimiehenä olemista. Katson, että eri osastot toi-
mivat. Kun porukkaa tulee töihin, opastan mitä töihin kuuluu ja katson, 
että he tekevät mitä pitää. Siitä se toiminta lähtee, että kaikki pyörii 
suunnitellusti, Rasila vastaa.

- Mutta jos ei yhdistyksellä olisi jäseniä, ei tarvitsisi olla toimintaakaan 
eikä ketään tarvitsisi työllistää, muistuttaa Rasila selkeästä yhtälöstä.

Irene Rasila kertoo, että yhtäaikaisesti Rauman Seudun Työttömät 
ry:ssä on ollut työntekijöitä eri tehtävissä noin 25 henkilöä.

- Osa työsopimuksilla ja paljon työelämänvalmennuksessa, Rasila 
täsmentää.

- Tulevaisuus on täysi arvoitus, koska rahoitukset muuttuvat. Toivotta-
vasti oma työ katsotaan tärkeäksi, että tulisi kunnon jatkumo. Tulokset 
ovat kuitenkin hyviä ja työsarkaa riittää varmasti, miettii Rasila.

Irene Rasila kehuu Rauman Seudun Työttömät ry:n erittäin hyvää hen-
keä ja hyvää porukkaa.

- Esimerkiksi poissaoloja on todella vähän. Uusien työntekijöiden on 
helppo tulla ja pääsevät mukavasti porukkaan mukaan.

Hallitus päätti loppuvuodesta vuokrata piharakennuksen eli niin sano-
tun Pikkulokin. Taloon suunniteltiin huonekalujen ja sisustustuotteiden 
kirpputoria. Sen sijaan Eurajoella kirpputoritoiminta päätettiin lopettaa 
seuraavan tammikuun lopussa.

Mnää Kans -lehti

Vuoden 2010 tapahtumista voidaan mainita myös Mnää Kans -lehden 
synty. Lehti valottaa yhdistyksen toimintaa haastatteluin ja tapahtumin.
Lehden taustalla toimituksellisesti ja markkinoinnissa on raumalainen 
yritys Tekstituottamo Sanainen. Mnää Kans jaetaan vuosittain muiden 
muassa yhdistyksen yhteistyökumppaneille ja jäsenille. Ensimmäinen 
numero valmistui 15.9.2010 ja painos oli 1 500 lehteä.
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Mnää Kans -lehdet 
vuosilta 2010–2012.
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2011

Messiruoka

Rauman Seudun Työttömät ry olivat alkaneet vuonna 2008 jakaa työt-
tömille myös niin sanottua Messiruokaa. Vuonna 2011 laskettiin, että 
kasseja jaettiin jo kaikkiaan 8 100 kappaletta. Siitä määrästä sai ruokaa 
noin 24 000 hengelle. Yhden kassin arvo oli noin 15–20 euroa. Kirjanpi-
toa alettiin pitämään 2009, tuolloin kassimäärä oli 6 543.

Vuonna 2011 Rauman Seudun Työttömät ry oli muun muassa mukana 
Nuorkauppakamarin järjestämillä Urastartti-messuilla. Tämän 20-vuo-
tisjuhlajulkaisun tekemisestä ja sen kirjoittajasta myös päätettiin.

Vuosi 2011 päättyi perinteisesti Ooperin pikkujouluihin.

Seuraava vuosi 2012 tulisi olemaan yhdistyksen kahdeskymmenes. 
Juhlavuoden suunnittelu olikin jo kovassa vauhdissa.

Irene Rasila (kesk.) pakkaamassa avustajineen messiruokaa.
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RST ry tänään

Tänä vuonna 2012 Rauman Seudun Työttömät ry on siis 20-vuotias, 
edelleen vireä ja tarpeellinen yhdistys.

Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Heikki Virtanen ei osannut 
20 vuotta sitten edes kuvitellakaan, että yhdistys saavuttaisi moisen 
merkkipaalun.

- Toisaalta 30:a vuottakin voidaan juhlia, jos jo 20 vuotta on takana. 
Tilanne voi mennä huonommaksikin suomalaisten osalta, pohdiskelee 
Virtanen.

- Jaksamista kaikille, niin vetäjille kuin työttömille, toivottaa Virtanen.

Matti Liukkonen on samoilla linjoilla.

 - Yhdistys tulee olemaan edelleen tarpeellinen. Eri asia on, minkälaista 
tukea se tulee saamaan, miettii 1990-luvun puolivälin varapuheenjohta-
ja Matti Liukkonen.

- Tsemppiä vaan toimintaan! Teitä tarvitaan aina. Pitäkää kaikista huolta. 
Ketään ei saa jättää, lisää Liukkonen.

Yhdistyksen ensimmäinen työntekijä ja sittemmin TyöRauma-projektin 
vetäjä Pirkko Rantanen kertoo, että hänkään ei uskonut yhdistyksen 
viettävän 20-vuotisjuhlia.

- Yhdistyksen tavoitteenahan oli tehdä itsensä tarpeettomaksi.

Alusta alkaen mukana ollut Hellevi Riitakangas toteaa myös, että
20-vuotisjuhlat eivät olleet haaveissakaan.
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- Eikä se ollut tarkoituskaan. Mutta niin vaan yhdistystä on tarvittu koko 
ajan. Ja siltä näyttää, että ainakin toistaiseksi tarvitaan yhä, näkee 
Riitakangas.

- Surku sinänsä.

Esko Kivinen oli useaankin otteeseen Rauman Seudun Työttömät ry:n 
hallituksessa ja aktiivinen muun muassa pajatoimintaa suunniteltaessa.

- Kun yhdistystä perustettiin, elettiin sitä aikaa ja ajateltiin, että joskus 
ihmiset pääsevät töihin. Mutta nyt on niin, että kaikilla ei tule olemaan 
koskaan töitä, Kivinen toteaa.

Nykyinen kunniapuheenjohtaja Sinikka Kettunen miettii yhdistyksen 
tulevaisuudesta seuraavasti:

- Kyllä se tässä muutaman vuoden vielä menee. Jos tuet loppuvat, niin 
löytyykö silloin vielä tarpeeksi vapaaehtoisia? Toiminta ainakin muuttaa 
sitten muotoaan ja se ei ole enää niin laajaa. Yhdistetäänkö eri yhdis-
tysten toimintaa rahapulan takia? Uskon, että Suomeen tulee

Irene Rasila (vas.) ja Ilse Vauhkonen Rauman torilla.
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työvoimapula. Joka vuosi jää 70 000–80 000 ihmistä eläkkeelle, Ket-
tunen sanoo.

Sinikka Kettunen toivoo, että työttömien yhdistykset jäävät elämään.

- Ne hoitavat vielä niitä asioita, mitä tarvitaan.

Rauman Seudun Työttömät ry:ssä erilaisissa tehtävissä ollut Timo 
Ramberg sanoo oman sanansa:

- Ei tämä yhdistys ainakaan siihen lopu, että kaikilla olisi töitä. Toiminta 
sen sijaan saattaa muuttua enemmän sosiaaliseksi kanssakäymiseksi, 
uskoo Ramberg.

Tämän hetken toiminnanohjaaja Irene Rasila pitää Rauman Seudun 
Työttömät ry:tä edelleen tarpeellisena.

- Yhdistys on tarpeellinen jatkossakin. Sitä päivää ei tule, etteikö meillä 
olisi tehtävää, Rasila uskoo.

- Kehittämisen varaa löytyy varmasti aina. Esimerkiksi näkyvyyttä ja 
tietoisuutta voisi olla enemmän. Ihmisten pitäisi saada tietää, että täällä 
tehdään ihan oikeasti töitä. Tietoisuuden kasvun kautta saisimme lisää 
eri alojen työntekijöitä tänne, Rasila antaa esimerkin.

Rauman Seudun Työttömät ry:n nykyinen 
puheenjohtaja Sari Seimelä näkee yhdistyk-
sen muuttuneen vuosien varrella.

- Ja niin pitääkin, sillä myös yhteiskunta 
muuttuu. Yhdistystä tarvitaan yhä, kun on 
työttömiäkin, Seimelä sanoo.

- Haaveenani olisi saada myös enemmän 
nuoria työttömiä mukaan yhdistykseen. Voi-
sivat kokeilla eri aloja ja sitten katsottaisiin 
heille sopiva oma polku eteenpäin.

Seimelän mielestä yhdistys on myös koko 
ajan kehittynyt. Lisääkin kehitettävää löytyy.

- Vielä pystyy laajentumaankin. Mahdollisuuksia on vaikka mitä.

Sari Seimelä
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Hankevastaava Ilse Vauhkonen

Iso osa Rauman Seudun Työttömät ry:n toimintaa tällä hetkellä ovat eri-
laiset hankkeet ja projektit. Niistä osaa parhaiten kertoa hankevastaava 
Ilse Vauhkonen. Vauhkonen tuli taloon vuonna 2003 Sinikka Kettusen 
pyynnöstä.

- Tulin autonkuljettajaksi ja töihin kirpputorille. Kun toiminnanohjaaja 
Merja Tuominen jäi sairauslomalle, tuurasin häntä. Myöhemmin työsuh-
teeni vakinaistettiin, kertaa Vauhkonen.

- Hankkeet alkoivat vuonna 2008 ja sen myötä minusta tehtiin hanke-
vastaava. Irene Rasila saatiin sitten toiminnanohjaajaksi. Jos hankkeita 
ei jatkossa saada toteutettua, palaan vanhaan hommaani takaisin.

Vuonna 2008 työvoimapolitiikka muuttui niin, että varsinaiseen toimin-
nanohjaukseen ei enää myönnetty ELY-keskuksen tukea.

- Piti olla joku työllisyysnäkökulma ja työntekijöille piti hakea jatkopolku. 
Tämä ajattelu on nyt yhdistyksessä pääosassa eikä toiminta,
Ilse Vauhkonen kertoo.

Ilse Vauhkonen ja EU:n ruoka-apu. (Kuva: Pekka Lehmuskallio)
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- Silloinen työministeri Mauri Pekkarinen laittoi TE-keskukset tulosvas-
tuuseen.

Vuonna 2008 alkoi TOPPI-ohjaus -hanke.

 - Saimme siihen rahoituksen. Tämä vuosi 2012 on viimeinen. Saimme 
kyllä tehdä hommia, jotta saimme hankkeen läpi, Vauhkonen sanoo.

Sloganina on ”Tee oppien, opi tekien”, ja tarkoituksena on tutustuttaa 
työllistettyjä ammattiin.

- Siinä päivitetään ammattitaito. Yritetään hankkia sen jälkeen työpaik-
ka avoimilta työmarkkinoilta.

Sitten on olemassa OppiQ, joka on itse asiassa yksi osia TOPPI-ohjaus 
-hanketta.

- Kyse on viiden viikon ryhmävalmennuksesta, joka pyörii nonstopina. 
Tavoitteena on löytää henkilölle ammatti tai koulutuspaikka. OppiQ:ssa 
yritetään vahvistaa omaa osaamista ja kannustaa henkilöä työelämään 
tai opiskeluun. Täällä meillä voi kokeilla niitä ammatteja, mitä meillä on. 
Voi vahvistaa osaamistaan tai houkutella uusiin ammatteihin, Vauhko-
nen selittää.

10-ruokalan väkeä työnsä äärellä.
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Vuonna 2011 TE-toimiston kautta Rauman Seudun Työttömät ry:een 
tuli 35 työntekijää ja TYP:n kautta 21.

- Teemme yhteistyötä myös Rauman Seudun Katulähetys ry:n, Tyke 
oy:n ja Satakunnan Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Meille tullaan 
töihin nykyään vain työvoimahallinnon kautta. Vapaaehtoistyö on toki 
eri asia, täsmentää Vauhkonen.

Yhtenä yhteistyötahona Ilse Vauhkonen mainitsee myös WinNovan, 
jonka kautta järjestyvät esimerkiksi keittiöalan näyttötutkinnot.
Lista jatkuu edelleen:

 - Meillä voi olla myös TET-harjoittelijoita ja työllistämistuella työllistäm-
me kesätyöntekijöitä. Vuonna 2011 teimme kaikkiaan 119 erilaista työ-
sopimusta yhteensä 67 eri henkilön kanssa. Meneehän siihen tausta-
työhön jo aikaa ja siihen työnjohdolliset asiat vielä päälle, Ilse Vauhkonen 
toteaa.

Ennen nykyisiä projekteja Ilse Vauhkonen ehti vetää Mnää Kans -pro-
jektia, joka oli Suomen Mielenterveysseuran ideoima.

- Sen tarkoituksena oli tuoda vapaaehtoistyön merkitystä esiin sellaisel-
la yhdessä tekemisen meiningillä. Koulutimme ryhmänjohtajia. Se olikin 
hyvä projekti, joka kesti puolitoista vuotta. Mukaan tuli paljon ihmisiä 
ja erilaisia ryhmiä perustettiin. Ideana oli päästä pois työttömyydestä 
puuhaamaan jotain mielekästä.

Ilse Vauhkosen mielestä ala on ammatillistumassa.

- Olemme tavallaan työvoimahallinnon ja sosiaalitoimen jatke. Yritäm-
me yhdessä löytää keinot, miten työttömät jatkavat omalla työllisyyspo-
lullaan meillä työskentelyn jälkeen, Vauhkonen luonnehtii.

Minkälaisena Ilse Vauhkonen näkee Rauman Seudun Työttömät ry:n 
jatkon?

- Pakko olisi tulla uusia projekteja ja niihin rahoitusta. Haemme koko 
ajan uusia tapoja toimia, jotta henkilö saisi mahdollisimman suuren opin 
ja hyödyn meillä ollessaan. Niin kauan, kun yhteiskunta meitä tukee, on 
myös yhdistyksellä toimintaa. Meillä pitääkin olla hyvät välit kaikkialle.

Ihmisiä pitää tulevaisuudessa yhä tarkemmin kannustaa työnhakuun.
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- Työttömäksi ei kannata jäädä. Heti vaan mukaan toimintaan ja muiden 
ihmisten pariin, eikä jumiuduta kotiin, kannustaa Ilse Vauhkonen.

- Uskon valoisaan tulevaisuuteen. Informatiiviseen tulevaisuuteen ja 
sellaiseen, jossa ihmiset saavat itse tulla sanomaan, mitä haluavat. 
Olemme ponnahduslautana avoimille työmarkkinoille.

Ilse Vauhkonen toivoo, että yhdistys toimii ja kasvaa jatkossakin.

- Jäisi joku tapa elämään, miten toimia. Sitä tapaa voisivat muutkin 
halutessaan käyttää. Valitettavasti työ ei ole enää tärkeä arvo. On 
olemassa eräänlainen sosiaaliluokka, joka ei osaa ottaa työtä vastaan 
sosiaalietuuksien menettämisen pelossa, toteaa Vauhkonen päätteeksi.

Vajaa puoli miljoonaa

Vuonna 2011 Rauman Seudun Työttömät ry:n budjetti oli 470 000 eu-
roa. Tähän juhlavuoteen 2012 budjetti kasvoi 490 000 euroon.

- Ensi vuonna tulee ELY-avustuksissa viisi vuotta täyteen. Vuonna 2013 
on aloitettava puhtaalta pöydältä. On aika hakea uusia avustuksia, lyö 
kirjanpitäjä Anja Hakala totuuden esiin.

- Olemme koko ajan saaneet myös erilaisia lahjoituksia, kuten elintar-
vikkeita kolmesti viikossa jaettavaan Messiruokaan. Kyllä me tulemme 
porskuttamaan tässä jatkossakin, uskoo Hakala.

Messikassijonot Rauman Seudun Työttömät ry:n
tiloissa pitenevät vuosi vuodelta.
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Näkökulmia

Rauman Seudun Työttömät ry:n
yhteistyökumppaneiden mietteitä

Heikki Lehto,
Rauman kaupungin henkilöstösihteeri

Minkälaista yhteistyötä olet tehnyt Rauman Seudun Työttömät ry:n 
kanssa ja miten se on sujunut?

- Olen ollut yhteistyössä yhdistyksen kanssa aivan alusta lähtien. Taisin 
siinä alussa liittyä kannatusjäseneksikin. Yhteistyö on liittynyt näihin 
kaupungin työllisyydenhoidon toimiin. Kaupunki on alusta alkaen tuke-
nut yhdistyksen toimintaa. Kaupunki maksaa Lokki-talon kustannukset 
ja toiminnanohjaajan palkkamenot. Yhteistyö on sujunut hyvin. Kau-
pungin taholla koemme, että yhdistys tekee arvokasta työtä työttömien 
hyväksi. Se on ollut myös hyvä työllistäjäapu meille.

Keitä yhdistyksen ihmisiä haluaisit erityisesti tuoda esiin?

- Pisimpään olen tehnyt yhteistyötä Kettusen Sinikan kanssa. Sinik-
ka on pitänyt yhdistyksen toiminnan jämäkästi ohjaksissaan ja tehnyt 
yhdistyksestä laajemminkin arvostetun toimijan. Muistelen esimerkiksi 
presidentin vierailua.

Minkälaisena näet yhdistyksen tulevaisuuden ja yhteistyön jatkuvuuden?

- Yhdistystä tarvitaan varmaan jatkossakin. Työttömyys ei Raumalta 
poistu. Yhdistyksen toiminta antaa hyvän vaihtoehdon kotiin jäämisen 
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tilalle. Aktiiviselle toimijalle yhdistyksestä löytyy monenlaista hyödyllistä 
tekemistä. 10-ruokala on huippujuttu, samoin kaikki muu ruokapalvelu, 
mitä yhdistys harjoittaa. Itse uskon, että kaupunki haluaa jatkossakin 
tehdä yhteistyötä ja tukea yhdistyksen toimintaa.

Riitta Saariaho,
työvoimaohjaaja ja ryhmäpäällikkö

Minkälaista on yhteistyösi Rauman Seudun Työttömät ry:n kanssa ollut?

- Jos katson tätä yhteistyötä Työvoiman palvelukeskuksen kannalta, 
niin voin sanoa, että yhdistys on alusta alkaen ollut yksi tärkeimpiä 
TYP:n kolmannen sektorin yhteistyökumppaneista. Yhdistyksestä on 
ollut TYP:n kokeiluaikana kahtena ensimmäisenä vuonna ohjausryh-
mässä edustus eli Kettusen Sinikka. 

- Sen jälkeen kun TYP vakinaistettiin ja perustettiin seurantaryhmä, niin 
siinäkin on ollut edustus, Sinikan jälkeen Vauhkosen Ilse. RST ry on 
merkittävä työllistäjä. Lisäksi yhdistyksen kanssa on kehitetty erilaisia 
hankkeita, joilla on tehostettu työttömien aktivointia ja työmarkkinoille 
pääsyä, kuten TOPPI-ohjaus -hanke sekä OppiQ. 

Tuleeko mieleen joitain hyviä esimerkkejä sujuneesta yhteistyöstä?

- Tuossa edellä jo niitä luettelin. TYP:n asiakkaiden palvelujen kehittä-
miskumppanina RST ry on yksi tärkeimmistä. 

Biljardipöytä houkuttaa väkeä päivittäin Satamakadun tiloihin. 
Myös nuorison toivottaisiin löytävän paikalle paremmin.



70

Keitä henkilöitä haluaisit nostaa esiin Rauman Seudun Työttömät ry:stä?

- Teemme yhteistyötä pääasiassa Ilsen kanssa mutta myös Anja Ha-
kalan kanssa. Tietysti Sinikka oli näkyvä ja tuntuva yhteistyökumppani 
aikanaan. 

Minkälaiset suhteet sinulla on Rauman Seudun Työttömät ry:een tänä 
päivänä?

- Suhteet ovat oikein hyvät. Eli edelleen meillä on näitä kehittämis-
hankkeita menossa ja uusia tulossa. Yhdistys on meidän näkökulmasta 
edelleen merkittävä toimija, kun puhutaan työttömien ihmisten tuesta 
ja kannustuksesta työelämän poluilla, unohtamatta työpaikkojen tar-
joamista (määräaikaisia tosin ja palkkatuella). Lisäksi yhdistyksessä 
on viime vuosina panostettu työttömien työnhakijoiden osaamisen (niin 
ammatillisten kuin työelämätaitojen) lisäämiseen. Se on meidän työn 
kannalta arvokas asia.

Reijo Kallio,
entinen kansanedustaja

- Vuonna 1995 alkaneen kansanedustajuuteni aikana minulla oli sään-
nöllinen yhteys Rauman Seudun Työttömät ry:een. Kävin keskustelu-
tilaisuuksissa, joissa keskustelu saattoi joskus olla varsin reipastakin. 
Näitä tilaisuuksia pidettiin entisen Rauman maalaiskunnan kunnantalon 
valtuustosalissa. Tämä tila oli muodostunut minulle varsin tutuksi ja 
rakkaaksi, sillä ehdinhän olla Rauman mlk:n palveluksessa runsaat 12 
vuotta ennen 1.1.1993 tapahtunutta liitosta Rauman kaupunkiin, Kallio 
muistelee.

- Keskusteluissa nousi esiin työttömille tärkeitä asioita, joita osaltani 
yritin viedä eteenpäin. Monet RST ry:n jäsenet olivat myös suoraan 
minuun yhteydessä joko omissa tai RST ry:n asioissa. Tärkeä merkki-
paalu matkan varrella oli myös RST ry:n 10-vuotisjuhla, jossa olin puhu-
massa.

Reijo Kallio ei halua lähteä erikseen tuomaan esiin joitain nimiä.

- RST ry:n toiminnassa on ollut mukana suuri joukko tuntemiani ihmisiä, 
jotka ovat tehneet tärkeää ja pyyteetöntä työtä. En halua nostaa nimiä 
esiin, koska kuitenkin joitakin maininnan ansaitsevia jäisi pois. 
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- Mielestäni RST ry on tehnyt äärettömän tärkeää työtä aktivoidessaan 
työttömiksi jääneitä mielekkääseen tekemiseen ja monet ovat saaneet 
sen piiristä työpaikan. Ruokalatoiminta on ollut yksi konkreettinen toi-
mintamuoto, josta on ollut paljon apua seudun työttömille.

Uskoitko, että yhdistys on toimiva ja vireä vielä 20 vuoden jälkeen pe-
rustamisestaan?

- Kun 1990-luvun alun pankkikriisin ja taloudellisen laman myötä työttö-
myys nousi ennen kokemattoman korkeaksi, niin odotusarvo kaikesta 
huolimatta oli, että tilanne korjaantuu vähitellen ja palataan aiemmin 
totuttuun alhaisen työttömyyden aikaan. Tämä arvio oli kuitenkin väärä. 
Meille jäi pysyväksi ilmiöksi varsin suuri pitkäaikaistyöttömyys. Itse asi-
assa vielä tänäänkin meillä on työttöminä ihmisiä, joilta työpaikka meni 
alta 1990-luvulla. Jälkiviisaasti voi todeta, että toisenlaisella, aktiivisia 
työvoimapoliittisia toimenpiteitä toteuttavalla politiikalla tilannetta olisi 
voinut helpottaa. En todellakaan 20 vuotta sitten olisi uskonut, että vielä 
2010-luvulla tarvitaan RST ry:n kaltaisia toimijoita.

Entä tulevaisuus?

- Näyttää siltä, että RST ry:tä tarvitaan jatkossakin. Työttömyys pysy-
nee nykyisellä varsin korkealla tasolla ja myös pitkäaikaistyöttömien 
määrä on suuri. RST ry:n kaltaisia toimijoita tarvitaan aktivoimaan työt-
tömiä toimintaan ja estämään mahdollinen syrjäytyminen. Pahinta on, 
jos ihminen passivoituu omiin oloihinsa. Itse pitäisin tärkeänä, että RST 
ry toiminnassaan voisi ottaa nuoret työttömät entistä paremmin mukaan 
toimintaan. Nuorisotyöttömyys ja sitä mahdollisesti seuraava syrjäyty-
minen tulevat todella kalliiksi yhteiskunnallemme.
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Lopuksi

Täydellistä historiikkia tästä 20-vuotisjuhlajulkaisusta ei tullut, mutta kir-
joittaja Ari Anteroinen on saanut tekstissään kuitenkin hyvin tuotua esiin 
yhdistyksen kannalta tärkeitä asioita, joita olemme halunneet tuoda 
julki.

Rauman Seudun Työttömät ry on syntynyt lamasta, tarpeesta ko-
koontua ja verrata hyviä ja huonoja kokemuksia, mutta ennen kaikkea 
tarpeesta tehdä jotain yhdessä.

Halusta auttaa heikompia on syntynyt palvelu ja palvelusta on syntynyt 
työ. Työstä on tullut työpaikka, joka ehkäisee muun muassa syrjäyty-
mistä ja auttaa työllistymisen polulla eteenpäin.

Rauman Seudun Työttömät ry tuottaa palveluja tulevaisuudessakin ja 
luo työpaikkoja, jotta kaikilla ihmisillä sosiaaliluokkaan katsomatta olisi 
samat mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin.

Hallitus,
Rauman Seudun Työttömät ry


