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Vuosi kerrallaan,
hyvällä yhteistyöllä
Rauman Seudun Työttömät ry:tä tarvitaan
tulevaisuudessa, haasteet ovat vain muuttuneet vuosien varrella haastavammaksi.
Rahoitus on ollut yksi suurimmista ongelmista,
ja se heijastuu jokapäiväiseen toimintaamme.
Joudumme elämään vuosi kerrallaan, koska
olemme rahoituksen osalta riippuvaisia Rauman kaupungin avustuksesta, ELY-keskuksen
rahoituksen jatkumisesta ja muista yhteistyökumppanuuksista.

RST:n toimintakeskus
Satamakatu 2.

Sivut 4-5

Ari Anteroinen keräsi
tietoa ja kirjoitti yhdistyksen
20-vuotisjuhlajulkaisun

Sivu 6

Hankevastaava Ilse Vauhkonen: ”Toppi-ohjaukselle
jatkoa!”

Sivu 7

Työministeri Ihalaisen aseet
työttömyyttä vastaan:
talouskasvu ja koulutus.

Sivut 8-9

Päivä kärpäsenä
toimintakeskuksen katossa.

Sivu 10

Kirjanpitäjä Anja Hakala
puhuu taloudesta ja päätöksenteosta.

Sivu 11

Kansanedustaja Kristiina
Salonen ja työelämän
ongelmat.

Sivu 12

Miten työttömän tukirahoilla
tulee toimeen? Kolumnisti
Jouko Karjalainen.

Sivu 13

Voita kilpailusivuilla vatsa
täyteen koko viikoksi!

Sivut 14-15

Tukijamme ilmoittavat

Sivu 16

Info vuodelle 2012

RAUMAN SEUDUN
TYÖTTÖMÄT RY
Julkaisija:
Toimitus ja taitto:
Kuvat:
Ilmoitusmarkkinointi:

2

RAUMAN SEUDUN Työttömät ry:n juhlavuosi
tuo mukanaan monenlaista tempausta ja tapahtumaa, joihin toivottavasti saamme paljon osallistujia. Kun katson yhdistyksen toimintaa vuosia taaksepäin, on se ollut hyvin
monipuolista. Olemme kokemuksia rikkaampia monissa asioissa.
MUISTAN HYVIN, kun toimintaa laajennettiin ensimmäisen kerran pois Satamakadulta,
koska toimitilat kävivät ahtaaksi. Syväraumankadulta löytyivätkin sopivat tilat, johon
kirpputori ja erityisesti miehille tarkoitettu
”työpajatoiminta” saivat toimivat tilat.
Toiminta alkoi mukavasti, mutta kahteen
toimipisteeseen jaettuna se todettiin hankalaksi. Näin vuokrattiin lisätilaa Satamakadulta,
vaikka työpajatoimintaa ei lopulta enää jatkettukaan.
NYT TOIMINTA on vakiintunut Satamakadulle.
Olemme saaneet lisätilaa, ja erilaiset toimintamuodot ovat muokanneet huoneiden järjestystä yhä toimivapaan suuntaan. Tärkein
asia on ollut, ja on vieläkin se, että olemme
saaneet työntekijöitä aina eri osastoille. Tällä
tavalla myös toiminta on voinut jatkua sujuvasti. On ollut todella hienoa nähdä, miten
paljon on heitä, jotka ovat olleet meillä töissä
vuosien varrella ja jotka ovat esimerkiksi työllistyneet tai lähteneet opiskelemaan kauttamme. Se onkin ollut toiminnassa palkitsevinta.
TULEVAISUUDEN suurimpina haasteina näen
työntekijöiden ja vapaaehtoisten saamisen.
Rauman Seudun Työttömät ry
Teijo Rantanen

OMIN VAROIN olemme palkanneet kirjanpitäjän, joka on ollut välttämätöntä. Tulevaisuudessa tarvitsisimme myös vakituisen
toiminnanohjaajan. Tilanne olisi ihanteellinen, jos jokaisella osastolla olisi oma vakituinen työntekijänsä, joka kantaisi vastuun
omasta osastostaan ja sen henkilökunnasta.
Keittiön toimintaa olemme monta kertaa
miettineet. Miten saisimme sitä kehitettyä?
Olisiko kannattavaa perustaa esimerkiksi arvonlisäverollinen ”pikku yritys”? Selvitystyöt
ovat vielä kesken.
RAUMAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY:n tulisi tulevaisuudessakin jatkaa toimintaansa
monipuolisena, niin kirpputori-, toimisto-,
siivous-, ompelimo- ja keittiötoimissaan, sekä
laajentaa eri alojen kokeilumahdollisuuksia yhteistyössä eri työnantajien ja yritysten
kanssa. Yhteistyö Rauman kaupungin kanssa
on ollut hyvää ja toivonkin, että tulevaisuudessa yhteistyömme tiivistyy vielä.
HUOLISSANI OLEN niistä nuorista jotka eivät
pääse haluamaansa kouluun, ei ainoastaan
yhdeksännen luokan, vaan myös lukion jälkeen. Olisikin erittäin tärkeää, että saisimme OppiQ:n tapaiseen projektiin jatkoa.
Niinikään vähävaraisten määrä on kasvanut,
sen huomaa muun muassa jaettujen ruokakassien määrissä. Meitä tosiaan tarvitaan
myös tulevaisuudessa. Yritämmekin kehittää
toimintaamme, siirrymme vain uudelle vuosikymmenluvulle kovasti työtä tehden.
KIITÄN KAIKKIA yhteistyökumppaneitamme,
asiakkaitamme, työntekijöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä, olette kaikki arvokkaita. Ilman
Teitä ei olisi toimintaamme.
Sari Seimelä
Rauman Seudun Työttömät ry:n puheenjohtaja
Paino:

Painosmäärä:

Rauman Seudun Työttömät ry,
Teijo Rantanen
Tekstituottamo Sanainen
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Jakelu:

Lalli oy
2000 kpl
Rauman Seudun Työttömät ry

20-vuotiaan yhdistyksen
alkutaival oli kivikkoinen
JO 80- JA 90-LUKUJEN taitteessa virisi
Rauman seudulla työttömien yhteisiä
kokoontumisia ja suunnitelmia yhdistyksen perustamisesta kehiteltiin. ”Repolan” lopettaessa kaiken puutyötehdas- ja sahatoiminnan, liimalevylinjan
sekä uitot, työttömyys räjähti käsiin.
Tuolloin Rauman Seudun Työttömät
ry:n toiminnan virallinen aloittaminen
nopeutui. Yhteensä 1100 työntekijää sai
lopputilin, ja vuonna 1994 työttömien
määrä Raumalla ylitti 6000, ja lukema
jatkoi kasvuaan. Yhdistys perustettiin
joulukuussa 1992, ja minäkin olin siinä
mukana. Minut valittiin uuden yhdistyksen taloudenhoitajaksi. Yhdistyksen tärkein toimintaperiaate oli tehdä itsensä
toimettomaksi, että työttömyys häviäisi
Raumalta.
ALKUVUODESTA 1993 pyysin jo eroa
hallituksesta, kun ei ollut taloutta mitä
hoitaa. Olin tuolloin menossa opiskelemaan ja tein määräaikaisia töitä. Vuonna 1996 tulin valituksi puheenjohtajaksi
äänestyspäätöksellä, enkä tiennytkään
minkä pesän saisin hoitaakseni! Sinnikkäällä työllä ja hyvien työntekijöiden
toimesta yhdistys pystyi viimein toimimaan ja toteuttamaan omia periaatteitaan – vähävaraisten ja työttömien
työllistämistä sekä henkistä tukemista
virkistäytymistilaisuuksien,
kurssien
ynnä muun tarpeellisen toiminnan
muodossa.

Toppi-ohjaus,
Tee oppien, opi tekien

OppiQ

90-LUVUN KULUESSA yhdistykseen alettiin palkkaamaan ihmisiä töihin puolen
vuoden sopimuksilla työllistämistuen
turvin, ja ryhdyimme pitämään kaikennäköisiä kursseja sekä järjestämään
tapahtumia. Vuonna 1996, kun Rauman
kaupunki ja maalaiskunta olivat yhdistyneet, saimme Satamakatu 2:n tilat käyttöömme. Sen jälkeen haimme RAY:n tukea, ja saimme toiminnan hyvin alkuun.
Jo ennenkin oli toki ollut erilaisia yhdistyksen kokoontumisia niin kutsutuissa
Lautapään parakeissa, mutta toiminta
oli enemmänkin pääasiallisesti vapaaajan viettoa. Toiminnan tehostus merkitsi yhdistyksen aktiiveille kovaa työtä
kun otetaan huomioon, että kyseessä
on vapaaehtoistyö ilman palkkaa. Ja kun
toiminta laajentuu, vastuu kasvaa. Jäseniä alkoi yhdistyksellä olla pilvin pimein
ja hallitukseenkin oli tunkua ihan riittävästi, vastuusta huolimatta. Minulla oli
onneksi hyvä taustatuki, oma perheeni,
joka on tottunut siihen, että olen aina
yhdistysihminen.
RAUMAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY:n
tulevaisuus riippuu valtioneuvoston
päätöksistä. Ilman valtion ja kuntien
tukea ei tämänkaltainen yhdistystoiminta ole mahdollista. Yksi mahdollisuus on
asettaa esimerkiksi ruokala arvonlisäverolliseksi, jotta voitaisiin ottaa tilauksia.
Tästä ei kuitenkaan yritysmaailma tulisi
pitämään.

YHDISTYKSEN TOIMINTA on todella tarpeellista vieläkin ja sen tärkein tehtävä
on mielestäni työllistäminen. Hankkeiden kautta on saatu työttömiä työllistettyä ulkopuolelle, mikä on tärkeätä
hommaa. Tulevaisuudelta toivoisin
kuitenkin enemmän työllisiä myös
yhdistyksen tiloihin, mutta se on nykyisen hallituksen päätöksiä.
VAHVA JÄSENISTÖ ja kentältä koottu
hallitus sekä puheenjohtaja ovat yhdistyksen kulmakivi. Ideat tulevat jäseniltä
– tällä tavalla myöskin työntekijät tuntevat olonsa turvatuiksi.

Sinikka Kettunen
Toppi-ohjaus,
Rauman Seudun Työttömät ry:n
perustajajäsen ja kunniapuheenjohtaja
Tee oppien, opi tekien

OppiQ
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Toimintaa, työtä ja ohjausta 20-vuotta
Toppi-ohjaus,
Toimintaa,
työtä
ohjausta 20-vuotta
Tee oppien,
opi jatekien

OppiQ
OppiQ

OppiQ
5.9 - 7.10.2011
7.5. - 8.6.2012

5.9 - 7.10.2011
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Osallistu seuraavaan OppiQ ryhmään, jossa voi mm. tutustua eri ammatte

Osallistu seuraavaan OppiQ ryhmään, jossa voi
mm. tutustua
eri ammatteihin,
yrityksiin
sekä koulutusmahdollisuuksiin.
Toimintaa,
työtä
ja
ohjausta
20-vuotta
yrityksiin sekä koulutusmahdollisuuksiin.

OppiQ on ryhmätyötä viiden viikon ajan.

OppiQ on ryhmätyötä viiden viikon ajan.

OppiQ sisältää kahden viikon työharjoittelujakson toimintakeskuksessamm

OppiQ sisältää kahden viikon työharjoittelujakson toimintakeskuksessamme.
HANKEVASTAAVA

Voit kokeilla keittiö, myynti, ompelimo,
siivous, toimisto, tai kuljetusalaa.

Voit kokeilla keittiö, myynti, ompelimo, siivous, toimisto, tai kuljetusalaa.
ILSE VAUHKONEN

Tutustumisjakson jälkeen sinulla on mahdollisuus jäädä työhön toimintakes

Tutustumisjakson jälkeen sinulla on mahdollisuus jäädä työhön toimintakeskukPUH. 045-279 5969
seemme
työelämävalmennukseen,
työharjoitteluun,
työkokeiluun, kuntou

Osallistu
seuraavaan
OppiQ
ryhmään,
jossa
voi mm.työkokeiluun,
tutustua
eri ammatteihin,
seemme työelämävalmennukseen, työharjoitteluun,
kuntouttavaan työtoimintaan tai määräaikaiseenSatamakatu
palkkatyöhön.
yrityksiin
sekä koulutusmahdollisuuksiin.
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vaan
työtoimintaan
tai määräaikaiseen palkkatyöhön.
26100
Rauma

OppiQ
onomaan
ryhmätyötä
viiden viikon tai
ajan.
Ota toimintakeskukseemme
yhteys omaan työvoimaohjaajaasi tai suoraan toimintakeskukseemme
Ota
yhteys
työvoimaohjaajaasi
suoraan

OppiQ





5.9 - 7.10.2011

Puhelin 02 8224 206

OppiQ
kahden
viikon
työharjoittelujakson
toimintakeskuksessamme.
ja osallistu
seuraavan OppiQ ryhmään!
ja
osallistusisältää
seuraavan
OppiQ
ryhmään!
www.raumantyottomat.com
Voit kokeilla keittiö, myynti, ompelimo, siivous, toimisto, tai kuljetusalaa.
Tutustumisjakson jälkeen sinulla
on mahdollisuus jäädä työhön toimintakeskukTee oppien, opi tekien!
Tee oppien, opi tekien!
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seemme työelämävalmennukseen, työharjoitteluun, työkokeiluun, kuntouttaRauman Seudun Työttömät ry
vaan työtoimintaan tai määräaikaiseen palkkatyöhön.
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Ari Anteroinen sukelsi Rauman
Seudun Työttömät ry:n historiaan
Yhdistys tilasi Anteroiselta juhlajulkaisun 20-vuotiselta taipaleeltaan. Kynnys
tiedonkeruu- ja kirjoitussavottaan ryhtymiseen oli normaalia matalampi, sillä yhdistyksen toiminta oli Arille jo entuudestaan tuttua.
ARI ANTEROINEN työskentelee tällä hetkellä toimittajana kaupunkilehti Uudessa
Raumassa. Niin ikään paikallisradio Ramonan eetteeristä
tutuksi tullut median monitoimimies panostaa nyt kirjoittamiseen tosissaan, myös
päivätyönsä ohella.
- Tykkään kirjoittaa, ennen
Uuden Rauman pestiäkin kirjoittelin laskuttavana toimittajana melko pitkäänkin, Anteroinen kertoo taustoistaan.
Uusi Rauma ja Radio Ramona
ovat tosin sen verran läheistä sukua toisilleen, että vielä
hänen tulee tehtyä joitakin
puhepätkiä radioonkin.
- Esimerkiksi jos Lukolla on
otteluinfo, otan myös nauhurin mukaan ja teen pätkän siitä samalla radiollekin. Eihän
siinä järkeä olisi, että koko
letka lähtisi puoleksi tunniksi
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jäähallille, hän naurahtaa.
KULUNEEN TALVEN Anteroinen uurasti Rauman Seudun
Työttömät ry:n 20-vuotisjuhlajulkaisun parissa. Hän
oli luonnollinen valinta tähän
työhön, sillä Arilla on kirjoittajan lahjan lisäksi kosolti
omaa historiaa yhdistyksen
toiminnan parissa.
- Olen ollut muun muassa
perustamassa Avenue-teatteria vuonna 1994, ja tässä
talossa (Lokki-talo) olin aikoinaan tukityöllistettynä. Ajoin
sillä kuuluisalla ”EHE”:llä soppaa eurajokelaisille kahdesti
viikossa, hän muistelee.
Kokemusta löytyy myös
yhdistyksen hallituksesta,
jossa Anteroinen on toiminut
sihteerinäkin.
- Talo oli sillä tavalla tuttu,
että siitä oli kirjoittamisessa

hyötyä. Tiesi vähän mitä on
tapahtunut ja mistä ollaan
puhuttu.
20-VUOTISJUHLAJULKAISUN
kirjoittaminen tuntui Anteroisen mukaan heti mielenkiintoiselta ajatukselta. Yhdistyksen pöytäkirjojen tutkinta ja
haastattelut toimivat ajoittain
myös henkilökohtaisen muistoarkun komppaamisena.
- Matkan varrella on tullut
kaikenlaisia ’flashbackeja’, asioita mitä en itsekään muista
vaikka olisin ollut läsnäkin.
Esimerkiksi teatterin alkuvaiheessa suunniteltiin silloisen ohjaajan Juha Lehtolan kanssa ihan vakavissaan,
että lähtisimme linja-autolla
kiertämään Suomea jonkun
Kalevala-näytelmän kanssa,
Anteroinen kertoo.
Yhdistyksen hallitus olikin jo
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myöntänyt luvan tälle lievästi
sanottuna laatikon ulkopuolelta kaivetulle tempaukselle
ja ryhtyi anomaan ryhmälle
dieselkorttiakin.
- Johonkin se sitten romuttui,
ehkä kaikeksi onneksi.
MUUTOIN
ANTEROISEN
mieleen yhdistyksen pyörittämisestä painuivat sen inhimilliset puolet. Kuten elämä
yleensä, ei yhdistystoimintakaan ole pelkkää ruusuilla
tanssimista.
- Henkilökemiatkin tulevat
pöytäkirjojen rivien välistä
julki, aina eivät ehkä kaikki
ole olleet samalla sivulla, hän
heittää kevyt virne kasvoillaan.
VASTAPAINONA TÄLLE Anteroinen mainitsee lukuisat
myönteiset kommentit RST
ry:n toimintaan liittyen.

- Kyselin monilta haastateltavilta olisivatko uskoneet
silloin alussa, että yhdistys
tulee joskus täyttämään 20
vuotta, ja että miltä näyttävät
seuraavat kymmenen vuotta.
Kaikki ovat kehuneet toimintaa ja sanoneet, että yhdistys
on varmasti edelleen tarpeellinen, tuskin on täystyöllisyys
odottamassa nurkan takana,
Anteroinen sanoo.
Haastatellut löysivät hänen
mukaansa helposti myös
mieleen jääneitä henkilöitä
yhdistyksen aktiivijoukoista.
- Anjaa (Hakala, kirjanpitäjä)
ovat kaikki kehuneet ja Sinikka (Kettunen, kunniapuheenjohtaja) on tietysti sen verran
voimakas persoona, että hän
tuli jokaiselle mieleen. Häntä
pidetään yhdistyksen äitihahmona, varsinainen rautarouva, jotkut sanovat, Anteroinen maalailee.
TIEDONKERUU KOOSTUI siis
pääosin yhdistyksen hallituksen pöytäkirjojen plarailusta
sekä lukuisista haastatteluista.
- Kiitokset kulloisellekin
sihteerille, enkä nyt tarkoita
itseäni, pöytäkirjat ja leikekirjat olivat hyvin pidettyjä.
Haastattelut taas tuovat
ihmisen oman äänen ja puhetta, ettei pelkästään pöytäkirjamerkintöjä luetella.
Haastateltavia kertyi Anteroisen mukaan kaikenkaikkiaan lähes kaksikymmentä.
Haastatelluiksi pääsivät tietenkin yhdistyksen konkarit,

mutta myös yhteistyökumppaneita, kuten entinen kansanedustaja Reijo Kallio,
Rauman kaupungin henkilöstösihteeri Heikki Lehto sekä
Työvoiman Palvelukeskuksen
työvoimaohjaaja Riitta Saariaho.

” Toivon että
ihmisen ääni
jää juhlajulkaisuun

PROJEKTIN
loppusuoralla
oltaessa Ari Anteroisen oma
mielipidekin RST ry:n toiminnasta on kiteytynyt selkeäksi.
- Pidän toimintaa tarpeellisena. Sohvien miehille on
joku syy lähteä pelaamaan
biljardia tai juomaan kahvia,
etteivät nökötä yksin kämpässänsä. Erityisesti tämä on
miehille tärkeää, naiset ehkä
löytävät tekemistä ja harrastamista muualtakin.
Nuorten ikäluokkien kato
yhdistystiloista huolestuttaa
häntä tällä hetkellä. Vielä
hänen yhdistysaikoinaan esimerkiksi teatteritoiminta keräsi nuortakin väkeä mukaan.
- Mikä olisi se keino, jolla saataisiin nuoria jäseniksi ja vielä
aktiivisiksi sen jälkeen. Siinä

on yhdistyksen nykyväelle
pohdittavaa, hän heittää.
YÖUNIAAN Anteroinen ei ole
20-vuotisjulkaisun teon kanssa menettänyt, vaikka hän ensimmäistä kertaa sellaiseen
osallistuukin, ja päivätyöt toimittajana vievät suuren osan
päivänvalon ajasta.
- Vähän on tietysti ollut sovittelemista, haastattelut ovat
vieneet omat osansa ja niiden
purkaminen. Ja tietysti kuvien kerääminen, joka venyi
hieman viime tinkaan, hän
sanoo.
Anteroinen tosin myöntää,
että yömyöhään on tullut
naputeltua ihan vapaaehtoisesti. Tuolloin kotosalla on
hiljaista, siis sopivan rauhallista kirjoittajan työlle.
NYT VALMISTA työtä analysoitaessa hän sanoo, että
20-vuotisjuhlajulkaisuun kannattaa tutustua juuri sen inhimillisyyden vuoksi.
- Kuten sanoin, kaikki ei
tosiaankaan ole ollut pelkästään kivaa, toiminta on ollut
inhimillistä. On ollut vaikeitakin hetkiä, rahat tiukilla ja
hermot tiukilla. Toivon, että
se ihmisen ääni jää sinne.
Tässä toiminnassa on ollut
omat glooriansa ja alhonsa,
presidentin vierailusta alkaen.
Siinä on skaalaa, Anteroinen
päättää tuttuun tyyliinsä, pilke silmäkulmassa.

Liity Rauman Seudun
Työttömät ry:n
jäseneksi!
Jäsenmaksut:
Jäsenet 7€/vuosi
Kannatusjäsenet 10€/vuosi
Yhteisöjäsenet 30€/vuosi
Jäseneksi voit liittyä,
jos olet 18-vuotias ja
- työtön
- lomautettu
- työttömyyskorvausta
saava osa-aikatyöläinen
- työllisyyspoliittisessa
koulutuksessa
- työsuhteessa palkkatuella
- tukityöllistetty
- työelämävalmennuksessa
- työkokeilussa
- työharjoittelussa
- kuntouttavassa työtoiminnassa
- työttömyyseläkeläinen.
15–17 -vuotiaat voivat liittyä
nuorisojäseniksi.
Kannatusjäseneksi kelpuutetaan 15 vuotta täyttänyt
henkilö, joka on vakituisessa
työsuhteessa tai työkyvyttömyys-, sairaus- tai vanhuuseläkkeellä.
Yhteisöjäseneksi voivat liittyä yritykset, yhdistykset ja
erilaiset yhteisöt.
Jäsenyys oikeuttaa mm.
Rauman Seudun Työttömät
ry:n palveluihin Satamakatu
2:ssa sekä monipuoliseen
virkistystoimintaan ympäri
vuoden.
Lisätietoja jäsenyydestä ja
yhdistyksen
toiminnasta
Satamakatu 2:n toimistolta,
numerosta (02) 8224 206 ja
osoitteesta
www.raumantyottomat.com

Raitapaitainen Ari Anteroinen juhlatunnelmissa Satamakadun tiloissa 90-luvun puolella. Takana
keskellä Pirkko Rantanen, jota Anteroinen haastatteli myös 20-vuotisjulkaisuun.
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Jäsenmaksun voi suorittaa
Rauman Seudun Työttömät
ry:n toimistolle tai suoraan
tilille:
FI 39 4450 2320 0021 50
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Toppi-ohjaus tehokkain työkalumme
RAUMAN SEUDUN Työttömät ry:n hankevastaava Ilse
Vauhkonen vaikuttaa kiireiseltä saapuessaan Lokkitalon
toimintakeskukseen
maanantaiaamuna. Uusi viikko koulutuksen parissa, joka
pyrkii työllistämään etenkin
pitkäaikaistyöttömiä, on jälleen alkamassa. Hän vastaa
Toppi-ohjaushankkeesta,
sekä siihen liittyvästä OppiQryhmästä.
TOPPI-OHJAUKSESSA
on
aloitettu nyt viides vuosi.
Toppi-ohjaus on osoittautunut menestykseksi asetettuihin tavoitteisiin nähden,
joten vastaavanlainen jatkohanke on suunnitteilla ensi
vuoden alkuun.
- Asiakkaamme ovat pääsääntöisesti ohjautuneet Toppi-ohjaukseen työhallinnon
kautta. Tarkoitus on päivittää
olemassa olevaa ammattitaitoa pitkän työttömyyden jälkeen tai löytää uusi ammatti,
Vauhkonen selvittää.
RST ry:n toimintakeskuksessa on mahdollista kohentaa
taitojaan noin kymmenessä
eri ammatissa, kuten keittiöapulaisena, siistijänä tai toimistotyöntekijänä.
- Toppi-ohjaushankkeen mukana pitkäaikaistyötön kulkee
matkan täältä välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille. Se on asian ydin.
RAUMAN SEUDUN Työttömät ry:n toiminta on kehittynyt 20 vuoden aikana määrätietoisempaan suuntaan.
Ennen työllistymishankkeisiin tuli töihin henkilöitä,
joista tiedettiin vain nimi ja
syntymäaika. Nykyään jokaisen asiakkaan kokonaistilanne selvitetään haastattelemalla, ja sen pohjalta
tehdään suunnitelma työllistävistä toimista.
- Johtotähtenä on aina palkkatyö, joko vakituinen tai
määräaikainen. Ei ole tarkoituksenmukaista tulla tänne
vähäksi aikaa palatakseen
uudelleen työttömäksi, se ei
johda mihinkään. Kun asiakkaalle tulee ajatus jatkoopiskella, idea uuteen ammattiin tai hänelle löydetään
6

– Toppi -ohjauksen kaltaisilla hankkeilla on valtava merkitys niin yhteiskunnallisesti kuin yksilönkin kannalta. Ne vähentävät sosiaalimenoja ja luovat hyvinvointia, Ilse Vauhkonen kertoo.

palkkatyö, se on hankkeen
tarkoitus, sanoo Vauhkonen.

”Johtotäh-

tenä on aina
palkkatyö.

TOPPI-OHJAUSHANKKEEN
sisältämiä toimenpiteitä on
lukuisia. OppiQ on viiden
viikon tehokas jakso, johon
kuuluu työelämän teorian
opiskelu, ammatteihin ja
yrityksiin tutustumista sekä
työharjoittelua. Tueksi Toppiohjaukseen on mahdollista
saada työvalmentajapalvelua tai, jos elämänhallinta
tuottaa vaikeuksia, tukihenkilöpalvelua.
- Olen ammatiltani työvalmentaja, joten teen lisäksi
työhönvalmennukseen liittyviä töitä. Haemme kuitenkin
koko ajan rahoitusta työhönvalmentajalle, sillä jokainen yli kahdestakymmenestä
ihmisestä, jotka ovat meillä
töissä, tarvitsee jonkinnäköistä valmennusta.
ILSE VAUHKOSEN mukaan
vuoden 2011 aikana RST ry
teki työllistämispalveluistaan
reilusti yli sata sopimusta

lähes 70 ihmisen kanssa.
- Avoimille työmarkkinoille
on työllistynyt 20 ihmistä.
Noin parillekymmenelle asiakkaalle jatkopolku löytyi
elämänhallinnan selkeytymisen ja terveydentilan
paranemisen jälkeen. Osa
asiakkaista aloitti keskeytyneen opiskelun uudelleen
ja muutamat asiakkaat halusivat, että terveydentilaa
aletaan selvittää mahdollisten työllistymisesteiden
poistamiseksi. Jotkut siirtyivät eläkeselvittelyyn ja loput
halusivat valitettavasti jäädä
työttömäksi. Joillakin pelko
sosiaalietujen menettämisestä on suuri, ja toimeen
opitaan tulemaan yllättävän
pienillä summilla, Vauhkonen kertoo.
2000-LUVULLE tultaessa työllistämisala on selvästi ammatillistumassa.
- Ennen saatiin rahoitusta
suoraan toiminnanohjaukseen,
mutta ELY-keskus lopetti sen
kaikilta työttömien yhdistyksiltä viime hallituksen aikana.
Nyt rahoitetaan hankkeita,
eli katsotaan että työllistetty
henkilö on pääosissa, eikä se
varsinainen toiminta, Vauhkonen sanoo ja haluaa korostaa RST ry:n toimintojen
yleishyödyllisyyttä. Palveluita,

Mnää Kans
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kuten ruokalatoimintaa, ei
järjestetä vain työllistämistarkoituksessa, vaan myös
siksi että työttömät ja vähävaraiset saisivat niitä edullisesti.
VAUHKONEN TOIVOISI, että
yhdistyksen kahteen periaatteeseen jakautunut toiminta
tiedostettaisiin paremmin.
Se tuottaa työllistämispalveluiden ohella tasapäisesti
myös yleishyödyllistä toimintaa. Näin Rauman Seudun
Työttömät ry ottaa omalta
osaltaan osaa yhteiskuntavastuun kantamiseen.

Toppi-ohjaushanke:
• ELY-keskuksen rahoittama
työllistämishanke vuosille
2008–2012
• Motto:
”Tee oppien, opi tekien”
• RST ry mahdollistaa työharjoittelun n. 20 hengelle
kerrallaan
• OppiQ-ryhmissä tutustutaan 5 viikkoa työelämään
ja eri ammatteihin
• Tähtää pitkäaikaistyöttömien ohjaamiseen vapaille työmarkkinoille sekä
uudelleenkoulutettavaksi

”Ketään ei ole
varaa jättää syrjään
työelämästä”
Työministeri luottaa talouskasvuun, koulutukseen sekä nuorten yhteiskuntatakuuseen työelämän ongelmien kitkemisessä.

ALOITETAAN vaikka nuorisotyöttömyydestä. Ihalaisen
mukaan Suomessa on vähän
pitkäaikaistyöttömiä nuoria,
ongelmallisena hän pitää
pätkätöitä tekevien ja kokonaan työnhakujärjestelmän
ulkopuolelle joutuneiden
määrää.
- Nuorten työttömien ryhmä
on moniulotteinen. Näitä
työstä ja koulutuksesta syrjäytyneitä 15–29-vuotiaita
on noin 40 000. Osana yhteiskuntatakuun valmistelua
on noussut esiin se 110 000
alle 30-vuotiaan joukko, joka
on tällä hetkellä vailla toisen
asteen tutkintoa.
MAINITTU nuorten yhteiskuntatakuu on tämänhetkisen hallituksen työvoimapoliittisia kärkihankkeita.
- Tavoitteena on tunnistaa
ratkaisuja siihen, miten kaikille nuorille saadaan työelämässä tarvittava osaaminen,
miten edistetään tutkinnon
suorittaneiden nuorten työllistymistä ja tunnistetaan
nuoren tuen tarve ajoissa.
Kyse ei ole kepeistä ja porkkanoista, vaan kokonaisvaltaisesta nuorten elämän
ensimmäisten suurten nivelvaiheiden tarkastelusta, Ihalainen kertoo.

Ensi vuoden alussa täysimääräisesti alkavan hankkeen
menestys edellyttää usean
tahon sitoutumista.
- Keskeistä on, että koko
yhteiskunta sitoutuu hankkeeseen. Tarvitaan nuorten
työllistämistalkoot,
joissa
työnantajat ja työmarkkinajärjestöt ovat mukana.
MUUTOKSIA on luvassa
myös julkiseen työvoimapalveluun.
- Hallitusohjelman mukaan
työ- ja elinkeinotoimistojen,
Kelan ja kuntien yhteinen
työvoiman palvelukeskusten
toimintamalli tullaan ulottamaan koko maahan, Ihalainen sanoo.
Pitkäaikaistyöttömien kohdalla täsmennetään viranomaisten vastuuta siten,
että työttömät työnhakijat
siirtyvät TE-toimistoista palvelukeskuksen
asiakkaiksi
viimeistään 12 kuukauden
työttömyyden jälkeen.
KUN POLIITTISIA päätöksiä
tehdään markkinataloudessa, on otettava huomioon
talouskasvunäkymät. Kasvua
pidetään hyvinvointivaltion
ylläpidossa välttämättömänä
ja sitä peräänkuuluttaa myös
Ihalainen.
- Kasvava talous tarvitsee lisää
työvoimaa, ja toisaalta työvoiman tarjonta luo edellytyksiä
kasvulle. Jos talouskasvu jäisi
esimerkiksi nollaan, nousisi
työttömyys nykytasoltaan.
Mikäli ajauduttaisiin syvään
lamaan, työttömyys nousisi
parissa vuodessa yli 10 prosentin tasolle. 1990-luvun
kaltaista massatyöttömyyttä
ei silti ole näköpiirissä edes
sellaisessa epätodennäköisessä tilanteessa, että talous
supistuisi, Ihalainen selventää.
Hallituksessa pinnistellään
tosissaan talouskasvun eteen.

Kuva: STT-Lehtikuva/valtioneuvoston kanslia

PIHTIPUTAALLA syntynyt
Lauri Ihalainen tuli koko
kansan tietoisuuteen SAK:n
puheenjohtajana vuosina
1990–2009. Tuohon kauteen
mahtui talouden romahduksia, lamaa, suurtyöttömyyttä
ja suomalaisen työelämän
rakennemuutos kohti palvelukeskeisempää kokonaisuutta. Eläkeiän tullessa vastaan Ihalainen ei heittäytynyt
laakereilleen, vaan siirtyi politiikkaan. Nyt 64-vuotiaana
hän toimii työministerinä,
aikana jolloin työttömyys on
kaikkea muuta kuin selätetty.

- Erilaisin talous- ja työllisyyspolitiikan toimin voidaan
kehitykseen vaikuttaa. Suomen talouden arvioidaan
lähiaikoina kasvavan, joskin
hitaasti.
KOLMANNEN
SEKTORIN
asema tulevaisuudessa on
Ihalaisen mukaan asetettu
tarkasteluun.
- Jos määrärahoja lisätään,
myös välityömarkkinoiden
tarjoamia palveluja voidaan
hankkia nykyistä enemmän.
Asiakkaiden
palvelutarve
ratkaisee, miltä sektorilta
palvelut hankitaan. Olen juuri asettanut Tarja Filatovin
selvityshenkilöksi vuoden
loppuun pohtimaan ja tekemään esityksiä aiheesta laajemmin.
Ihalainen tuntee kolmannen
sektorin merkityksen.
- Sillä on tärkeä rooli erityisesti pitkäaikaistyöttömien
työelämävalmiuksien kehittämisessä ja ylläpitämisessä.
Työttömien yhdistysten rooli
on näkynyt etenkin työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisijänä, hän myöntää.
SUOMALAISIA työmarkkinoita tutkaillessa huolestuttavaa
on työpaikkojen valuminen
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yli rajojen, halpatyövoiman
maihin.
- Työpaikkojen säilyminen ja
uusien työpaikkojen syntyminen edellyttää, että Suomi
tarjoaa yrityksille kilpailukykyisen toiminta- ja investointiympäristön. Tämä tarkoittaa muun muassa julkisen
talouden tasapainottamista,
verotuksen jatkuvaa arviointia ja yritysten rahoituksen
saatavuuden varmistamista.
IHALAINEN LÖYTÄÄ suomalaisesta työelämästä paljon
myönteistäkin. Työmarkkinat ovat hänen mielestään
dynaamiset.
- Uskon, että pystymme vastaamaan
ennakoivammin
monitasoiseen rakennemuutokseen, johon liittyy elinkeinorakenteen muuttuminen,
palvelujen
korostuminen,
uudenlainen arvonmuodostus, väestön ikääntyminen ja
globalisaatio.
Työttömän kannalta hän pitää tärkeänä aktiivisuutta
työpolitiikassa.
- Pyrimme koko ajan panostamaan siihen, että työ
löytää tekijänsä tarjoamalla
laadukasta työnvälitystä ja
koulutusta, joka vastaa työelämän tarpeita.
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Kärpäsenä Satamakatu 2:n katossa
Reportaasi Rauman Seudun Työttömät ry:n toimintakeskukselta
On kirpeän pakkasen purema keskiviikkoaamu, kun
sijoitan pyöräni telineeseen
Lokki-talon eteen. Kansa on
kolme päivää sitten valinnut
kaksi presidenttiehdokasta
toiselle kierrokselle, joten
astuessani sisälle ruokalan
puoleisesta ovesta oletan,
että ainakin siitä puhutaan,
ja säästä. Varmasti myös
työttömyydestä. Pyhitin tämän päivän Rauman Seudun Työttömät ry:n toimintakeskuksen tapahtumien
seuraamiseen, mahdollisimman läheltä.

Signe, Janette ja Anne
kirpputorin myyntitiskin äärellä.

9.02

Suuntaan oikopäätä käytävän
toiseen päähän, jossa tiedän
sijaitsevan kahvinkeittimen.
Käytävää pitkin kävellessäni
vilkuilen huoneisiin, jotka
ovat tarkoitettu yhdistyksen
jäsenille. Huomaan, että olen
myöhässä. Täällä ollaan jo.
Joku virittää biljardihuoneen
radiota oikealle taajuudelle,
muut aamujen virkut lukevat
lehtiä lukusalissa. Kukaan ei
puhu, ilmassa leijuu kodinomainen rutiinin tunne.

9.15

Vietän hetken toimistolla,
jossa henkilökuntaa istuu
omilla paikoillaan, hyväntuulisena omissa askareissaan.
Maiju on erityisen tohkeissaan, sillä hänen poikansa
on päässyt Uuden Rauman
kanteen asti oltuaan mukana
pelastamassa enoaan uimahallin altaan pohjalta. Fiksu
nuori mies. Netti kuitenkin
kiukuttelee, eikä Maiju pääse vielä ihailemaan sähköistä
versiota.
Jorkkaa, Timppaa
ja Veksiä yhdistää
biljardipöytä.

9.20

Siirryn kahvikuppini kanssa
lukusaliin, jossa aikaansa
viettävät neljä miestä minun,
harvinaisen tulokkaan, lisäksi. Rikon jään kysymällä onko
täällä aamun lehtiä. Piinaava
hiljaisuus muuttuu kilpailevaksi puheenropinaksi, ja
myytti suomalaisesta mykkyydestä rikkoutuu jälleen.
Kuten arvasin, puhe kääntyy
nopeasti
presidentinvaaleihin. ”Sehän on homo!”,
kommentoi yksi ytimekkäästi
Haavistoa, toiset taas ovat
varmoja Niinistön ylivoimasta. Seuraavaksi puhe kääntyy
jääkiekkoon. Lukko on voittanut Ilveksen 3–1, vaikka
pelasikin huonosti. ”Eivätkö
he saa kunnon joukkuetta
kasaan, vaikka rahaa on kuinka paljon?”, pöydän äärellä
kysellään. Miehet tuntevat
toisensa, he tulevat tänne
joka aamu. ”Meillä yksineläjillä on paljon aikaa”, Sepoksi
esittäytyvä mies kertoo.

9.40

Kuulen Jukalta, talon tämänhetkiseltä monitoimimieheltä, että biljardihuoneeseen
on saapunut todellisia peliveljiä. Pallot koksahtelevat kovaäänisesti toisiinsa
ja suhahtelevat pusseihin.
”Ei täällä enää käy niin paljon pelaajia kuin ennen.
Parhaimmillaan on ollut
kaksikymmentäkin”, kertoo
ryhmän puhemies, Jorkka.
”Ihmiset ovat arkoja tulemaan, koska työttömyyttä
hävetään. Joku pitäisi saada
hakemaan heidät kotoa”,
hän jatkaa. Jorkka, nyt eläkkeellä, on itsekin tehnyt sosiaalityötä aikoinaan. Hänen
mukaansa biljardiporukka
on ’piristysreikä’, jota ilman
kaikki saattaisivat olla ryyppäämässä torin laidalla. ”Ongelmista pitäisi keskustella,
mutta ei ole paikkoja”, Jorkka
huomauttaa, ja tajuaa unohtaneensa pelaavansa. ”No,
pistän loput nyt sitten pussiin”, hän ilmoittaa. Huoneen
henki on hyväntuulinen ja
vitsaileva, nauru remahtaa ilmoille usein. ”Ei elämää kannata ottaa liian vakavasti.”

10.35

Vietettyäni pitkän tovin biljardihuoneessa, siirryn 10ruokalan puolelle. Keittiön
väki juoksentelee ympäriinsä, ruoan on oltava valmista
klo 12. ”Tänään on uunikalaa,
perunamuusia ja jälkiruoaksi
vispipuuroa. Myyntiin tulee
lihapiirakoita ja huomenna
8
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laskiaispullia”, Heli Torvinen
kertoo. Hän on kokenut kokki
ja kondiittori, kiireapulainen
10-ruokalassa. ”Täällä tehdään perinteistä ruokaa, ei
mitään pikaruokaa. Halpaa ja
hyvää”, hän huikkaa leivontatason ääreltä. ”Toivontalo
ja tämä ovat ainoita paikkoja
Raumalla, joista saa halvalla
ruokaa. Toivontalolta tulee se
Jeesuksen sana, täällä ei ole
sitä” Torvinen vertailee. Tosiaan, lounaan hinta on 3,20€
ja aamiainen euron. Klo 12
pääsen testaamaan ruoan
laatua.

” Ihmiset

ovat arkoja
tulemaan.
11.00

Erään suljetun oven takana
kuluu suhina ja mäiske. RST
ry:n kahdesti viikossa hätäapuna jaettavia ruokakasseja
pakataan valmiiksi. Paikalla
ovat toiminnanohjaaja Irene
Rasila sekä avustaja OppiQryhmästä. ”Nyt on hintsusti
ruokaa, mutta peruspussin
saa laitettua”, Irene sanoo.
Ruoat tulevat paikallisilta
kaupoilta, jotka eivät halua
nimiään mainittavan. ”Siitä
lähdetään, että kassissa on
lihatuote, maitotuote ja jotain leivän päälle.”

”Mukaan on tulossa myös
ohjeistus, miten aineksista
saa tehtyä vaikka keiton.”
Vuonna 2011 jaettiin 8100
kassia, ja määrä on kasvussa.
Tänään mukana on miellyttävä yllätys, suklaata.

Vapaaehtoistyöntekijä
Heli Torvinen työpisteellään

12.15

Ruokalan tarjonta on maukasta ja palvelu tehokasta.
Ruoka ei maistu natriumglutamaatilta eikä ummehtuneelta sukalta pakastuskuljetuksen jäljiltä. Se maistuu
kotiruoalta, kuten Heli Torvinen lupasi. Ruokailijoita on
parisenkymmentä, ja pienen
salin on vallannut kevyt puheensorina. Pöytien äärillä
haarukoita ja veitsiään kilisyttelevät niin nuoret kuin
vanhatkin. Tänne voi tulla,
vaikka ei yhdistykseen kuuluisikaan. Tavoite on tarjota
edullista ruokaa kaikille vähävaraisille.

12.30

Kipaisen yläkertaan, jossa
tiedän olevan ompelimon.
Ompelukoneen kevyt hurina käy huoneessa, jossa
ompelija Oili opettaa harjoittelija Ainoa korjausompelun yksityiskohdissa. Seinien
vierustoilla roikkuu takkeja
ja paitoja, takahuoneessa pilkottavat suuret kangaspinot.
”Teemme vaatteiden ja lakanoiden korjausompeluja,
sekä tuotteita myyntiin alakertaan”, Oili kertoo. Jätän
töihinsä keskittyneen parin
rauhaan, ja siirryn viereiseen
huoneeseen, jossa kudotaan
mattoja. Sirpa ja Anneli ovat
juuri lähdössä syömään,
mutta ehdin vaihtaa muutaman sanan. ”Matot menevät
saman tien”, Sirpa sanoo.
”Niitä on tuolla alhaalla myytävänä.” Matonkutojia ei kuulemma enää tunnu olevan,
siksi Sirpa tekee tätä työtä jo
toista vuotta. ”Ei osata, tai ei
viitsitä opetella.”

ulkomaalaisia ja suomalaisia, nahkatakkisia rokkareita ja kukkahatullisia tätejä.
Köyhyys ei katso ikää tai
olemusta. Se voi iskeä kehen tahansa, kulman takaa
odottamatta tai pikku hiljaa
hiipien. Pysyäkseen hyvinvoivien joukossa on juostava
minkä kintuillaan pääsee, ja
hyväksyttävä yhteiskuntarakenne, joka suosii vahvimpia.
Onneksi on vielä toimijoita
jotka pitävät huolen heistä,
jotka piiputtavat tai kyllästyvät kesken hektisen matkan.
Tänään apua tarvitsi lähes 80
raumalaista.

14.00

Vielä yksi kohde käymättä, työttömien yhdistyksen
kirpputori. Matkalla sinne
huomaan lukusalin olevan
tupaten täynnä, ehkä viisitoista henkeä tiedon- ja
seurustelunjanoista yksilöä.
Myös kirpputori on vetänyt väkeä tänään normaalia
enemmän, sillä naisten ja

13.05

Päivän puhuttelevin hetki.
Ruokakassijono ulottuu koko
käytävän pituiseksi. Ensimmäiset avunhakijat tulivat
paikalle jo tuntia ennen jaon
alkamista. Kassit loppuvat
nimittäin joskus kesken. Niin
käy tänäänkin. Jonossa on
edustettuna ikäkirjo parikymppisistä eläkeläisiin, yhtä
lailla miehiä kuin naisiakin,

lasten vaatteet ovat olleet
alennuksessa, puoleen hintaan. Katselen tavaroita ja
hintalappuja, huomaan että
tavaraa lähtee halvalla. ”Liian halvalla”, tokaisee yksi
myyjistä, Anne. ”Ja silti tingataan”, hän naureskelee.
Tosiaan, useat tavarat ovat
hinnoiteltu nollalla alkavaksi.
Laadun puutteesta ei silti ole
kyse. ”Tänne tuodaan paljon
hyvää tavaraa”, Anne kertoo.
”Vaikka joskus ihmiset luulevat, että tämä on kaatopaikka. Siksi osa lahjoituksista
joudutaan heittämään roskiin.” Silmäilen kirjavalikoimaa, joka on kattava. Löydän
Hemingwayta, mutta jätän
tällä kertaa ostamatta.

14.30

Kerään tavaroitani kasaan
toimistolla, työni on tehty.
Rupattelen Jukan, kirpputorin Signen sekä muutaman
muun kanssa vielä hetken
kahvihuoneessa. Puhetta riittää huonolaatuisista kodinkoneista uimahallin sankaripoikaan, ja Paavoihin, joilla
on nimipäivä. Ihmisiin tutustuu täällä helposti, sillä tunnelma on välitön ja lämmin,
ihmiset ovat iloisia. Työttömyydestä ei puhuta, sillä se
yhdistää kaikkia täällä, kaikki tietävät miltä se tuntuu.
Avatessani pyöräni lukkoa
pikkupakkasessa, ajatellessani saamaani lämmintä vastaanottoa, mieleeni palautuu taas Jorkalta kuulemani
kommentti, ”Ei elämää kannata ottaa liian vakavasti.”
Teksti: Teijo Rantanen

Työttömän perusturvaan korotuksia
Työttömän perusturvaan tuli
vuodenvaihteessa huomattavia
parannuksia hallituksen raamisopimuksen mukaisesti. Peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotettiin yhteensä noin 120 eurolla
kuukaudessa, sisältäen ostovoimaan sidotun indeksikorotuksen.
Tämän vuoden alusta lähtien perusturvan päiväkohtainen määrä
on 31,36 euroa.
Asumistuen tulorajaa nostettiin
vastaavasti 120 eurolla, ja tuen
määrä korotettiin vuokrien nousun mukaisesti.
Indeksikorotus koskee lisäksi
työttömyysturvan lapsikorotuksia
sekä korotusosan ja muutosturvalisän määrä.
Kela tiedottaa myös, että työttömien työnhakijoiden, joille ei
ole esimerkiksi puolison tulojen
vuoksi voitu maksaa perusturvaa,
kannattaa tarkastaa oma tilanteensa. Uusia hakijoita odotetaan
työttömyysturvan piiriin, sillä jatkossa lapsettomalla hakijalla työmarkkinatuki alkaa pienentyä, jos
puolison tulot ovat yli 1 704 e/kk.
Tarveharkinnan takia työmarkkinatukea ei makseta lainkaan, jos
puolison kuukausitulot ylittävät
3 022 e/kk.

Toimeentulotukeen
myös tasokorotus
Vuoden alusta lähtien toimeentulotuen perusosaa korotetaan
kuudella prosentilla verrattuna
vuoden 2011 maksettuun tukeen.
Lisäksi yksinhuoltajalle maksetaan
yksin asuvan aikuisen henkilön
perusosa korotettuna kymmenellä prosentilla.
Yksin asuvan aikuisen henkilön perusosa nousee näin ollen
461,05 euroon ja yksinhuoltajan
korotettu tuki 507,16 euroon.

Ruoka-avustusta
kahdesti viikossa
Rauman Seudun Työttömät ry
jakaa ruoka-avuksi vähävaraisille
tarkoittettua messiruokaa tänä
vuonna maanantaisin ja torstaisin klo 13. Messiruokakassin arvo
on noin 20 euroa, ja niiden sisällön lahjoittavat paikalliset elintarvikeliikkeet. Vuonna 2011 kasseja
jaettiin 8100 kpl, eli keskimäärin
59 kassia per jakokerta.

Ruoka-apujonossa
lähes 80 ihmistä.
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Työhönvalmentajalle olisi tarvetta
Kirjanpitäjä Anja Hakala
toivoo yhdistykselle enem
män tukia, jotta voitaisiin
tehdä enemmän työllistäviä toimenpiteitä.
RAUMAN SEUDUN Työttömät ry:n toimintaan vaadittavat rahat kerätään monin
eri tavoin. Suurimmat tukijat ovat Rauman kaupunki
sekä ELY-keskus, mutta iso
merkitys on myös RST ry:n
omalla palvelu- ja varainkeruutoiminnalla. Kuluvalla 2000–luvulla muutokset
valtion kolmannen sektorin
avustuksien lähteisiin, määriin ja avustuksiin oikeuttaviin toimenpidevaatimuksiin
ovat kuitenkin olleet useasti
hallitusten syynin alla. Hallituksen puoluekoostumuksesta riippuu paljon, kuinka
karkein käsinein se kolmatta
sektoria kohtelee ja kuinka
paljon se uskoo toimintojen tehokkuuteen. Hakalan
mielestä suuntaus on nyt
melko hyvä, sillä työministeri
Lauri Ihalainen on vihjaillut
kolmannen sektorin työllistämispalvelujen tiiviimpää
käyttöä työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä.
ELY -KESKUKSEN tapa rahoittaa Rauman Seudun Työttömien kaltaista toimintaa on
niinikään muuttunut. Kun
RAY kohdisti avustuksensa
muihin kohteisiin 90–luvun
lopussa, tuli tilalle ELY-keskuksen, silloisen TE-keskuksen omatoimisuusavustus.
Tämäkin tukimuoto kuopattiin vuonna 2007, eikä yhdistyksen toimintojen ylläpitoa
enää tueta, vaan tuki kohdistuu suoraan työllisyyspoliittisiin hankkeisiin.
- Työllisyyspoliittista avustusta annetaan viideksi vuodeksi
kerrallaan. Uuden hankkeen
suunnittelu vuodelle 2013 on
loppusuoralla, Hakala kertoo.

Rauman Seudun Työttömät ry:n kirjanpitäjä Anja Hakala työpisteellään Satamakadun toimintakeskuksessa. Hänen uransa yhdistyksessä alkoi jo vuonna 2001.

- Tuki kohdistuu hankevastaavan palkkakustannuksiin,
hallintokuluihin ja koulutuksen avustukseen.
Yhdistyksen pitää kuitenkin
kattaa 25 prosenttia kustannuksista omasta takaa,
lukuun ottamatta hankevastaavan palkkaa, jonka ELYkeskus maksaa kokonaan.

valmentajalle, joten yhdistyksen pitäisi löytää jostakin
rahat toisen palkkaamiseen,
Hakala kuvailee.
Hänen mukaansa yksi vaihtoehto olisi rekrytoida palkkatuettu henkilö, mutta hän
epäilee mahdollisuuksia löytää pätevä pitkäaikaistyötön
työhönvalmentajaksi.

TYÖLLISTÄMISHANKKEESTA
on saatu hyviä tuloksia ja niitä halutaan RST:llä lisää. Kun
samalla työllistämishankkeen
vaatima työmäärä nousee,
on työhönvalmentajan palkkaamiselle löytynyt huutava
tarve. Tähän asti niitä hommia on hoitanut hankevastaava Ilse Vauhkonen.
- Vuosittain työllistämme eri
tukimuodoin noin 70 henkilöä. Osa heistä tarvitsee
jatkosuunnitelmissa tukihenkilön apua. Toistaiseksi ELYkeskus on antanut avustusta
ainoastaan yhdelle työhön-

PALKKAKUSTANNUKSET ovat
olleet nousussa RST ry:ssä.
Vuonna 2011 palkkasuhteessa oli 21 työntekijää. Omat
työntekijät ovat kuitenkin
tärkeä osa yhdistyksen toimintaa, sillä he takaavat ne
palvelut, joita yhdistyksen
jäsenet, työttömät ja vähäosaiset käyttävät.
- Ilman jäseniä ei voisi olla
työntekijöitä, eikä ilman
työntekijöitä palveluita jäsenille, Hakala sanailee symbioositilanteesta.
- Joka vuosi on oltava tarkkana
hankinnoissa ja palkkauksissa.

YHTEISÖJÄSENET
maksavat vuosimaksuja yhdistykselle, tuloja tulee omasta
ruokalasta,
kirpputorista,
ompelimosta sekä myyjäisistä, työntekijät ovat palkkatuettuja ja kaupunki antaa kiinteistöavustusta sekä
avustaa toiminnanohjaajan
palkkauksessa. Kun vankka
tulopohja yhdistetään tuloksekkaaseen ja alati tehostuvaan työllistämistoimintaan,
voidaan puhua dynaamisesta yhdistystoiminnasta.
Anja Hakala rummuttaakin
hallituksen ja ELY-keskuksen
suuntaan kolmannen sektorin työllistämispalvelujen
tukemisen jatkamisesta.
- Toivoisin että ainakin palkkatuet pidettäisiin entisellään ja että kolmatta sektoria
muistettaisiin päätöksenteossa, Hakala päättää.

EU:n ruoka-apu sai jatkoa
Euroopan unioni osallistuu vähävaraisten
avustustoimintaan omalla elintarvikeapuohjelmallaan. Viime vuonna liian
varakkaaksi arvioitu Suomi oli joutua ulos
ruoka-apua saavien maiden listalta viljavarastojen ehtyessä Euroopassa. Vuodenvaih10

teessa kuitenkin päätettiin, että Suomessa
voidaan vastedeskin jakaa EU:n lahjoittamia elintarvikkeita.
Rauman Seudun Työttömät ry on vuodesta
2009 jakanut vuosittain 8 500 kiloa EU:lta
saatua ruokaa, kuten jauhoa, makaronia,
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pastaa ja muuta kuivaruokaa. Tälle vuodelle avustuksen sisältö muuttuu hieman, sillä
näkkileipä poistuu tarjonnasta ja tilalle tulee lihasäilyke.
Tämän vuoden EU-ruoka-avun RST ry jakaa
yhdellä kerralla, todennäköisesti syksyllä.

Kansanedustaja Kristiina Salonen:

Repussa oltava työelämän pääomaa
Raumalainen ensimmäisen
kauden kansanedustaja Kristiina Salonen ehti kiireiltään
istahtaa hetkeksi keskuspuiston kahvilaan juttelemaan
työttömien asioista, yhdistystoiminnasta ja Rauman
alueesta yleensäkin.
SALONEN TIETÄÄ mistä puhuu, kun on kyse Rauman
alueen sosiaaliongelmista.
Hän työskenteli seitsemän
vuotta sosiaalitoimistossa,
pääasiassa toimeentulotuen
ja sosiaaliohjauksen parissa.
- Ne olivat ihan varmasti elämäni opettavimmat vuodet,
vaikka vastavalmistuneena
luulin tietäväni kaiken. Tärkein opetus on ollut nähdä
yhteiskunnan merkitys yksilön elämään, Salonen luonnehtii.
Hän näki lähietäisyydeltä,
minkälaisia arjen ongelmat
Raumalla ovat.
- Ei ainoastaan työttömyyttä
ja köyhyyttä, vaan mielenterveysongelmia, sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymistä.
Näiden ongelmien ehkäisemiseksi hän tekee työtä nyt
eduskunnassa.
HYVINVOINTIVAJEEN syitä penkoessamme Kristiina
Salonen mainitsee useaan
otteeseen sanan itsetunto.

Itsetunnon kehitys lähtee jo
lapsuudesta,
vanhempien
tavasta nähdä itsensä ja lapsensa. Huono-osaisuuskin
voi periytyä elämisen mallin
mukana.
- Hyvin paljon riippuu siitä,
miten ihminen suhtautuu
elämään ja ennen kaikkea
itseensä. Jos lapselle saisi antaa mitä tahansa, niin ennemmin kuin antaisin yltäkylläistä
elämää ja tavarapaljoutta,
antaisin terveen itsetunnon.
Sen avulla lapsi voi tehdä
elämästä mitä ikinä itse haluaa, Kristiina muotoilee.
KRISTIINA SALONEN tiedostaa, että on myös paljon ihmisestä itsestä riippumattomia
asioita, jotka asettavat kenet
tahansa riskialttiiksi huonoosaisuuteen.
- Meillä ei ole enää sellaista
varmuutta työelämässä, että
voitaisiin sanoa ”tässä työssä
minulla on hyvä palkkakehitys ja varma työpaikka loppuelämäni”. Kuten on nähty,
yhtäkkiä joku ala muuttuu
sellaiseksi, että se on kannattavampaa tuottaa jossain
muualla, hän sanoo.
Työpaikan lähtiessä työntekijän alta, Salonen näkee tärkeänä monipuolisen osaamisen ja päivitetyn kouluksen.
- Repussa on oltava omaa

pääomaa. Päivitettyä osaamista, hyvät yleistaidot esimerkiksi tietokoneen käytöstä, tiimityöskentelytaidot,
asioita jotka ovat yleishyödyllisiä työssä kuin työssä. Silloin
pystyy siirtymään erikoisalaltakin toiseen työpaikkaan.
HALLITUKSEN työllisyyspolitiikan yksi keulakuvista on
ollut nuorten yhteiskuntatakuun kehittäminen. Vuoden
2013 alusta lähtien jokaiselle
vastavalmistuneelle nuorelle
taataan julkisen vallan voimin
työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikka kolmen kuukauden
kuluessa työttömäksi jäämisestä. Salonen puhuukin paljon juuri nuorten ongelmista.
Nuorisotyöttömyyteen
puuttumisella
ehkäistään
työttömyyden laajenemista
ilmiönä. On mietittävä työpajatoimintaa, jossa kunnilla
olisi mahdollisuus työllistää
nuoria heidän koulutustaan
ja kiinnostustaan vastaavasti,
hän kertoo.
Esiin tulee myös raumalaisen
yhteisöllisyyden lisääminen.
- Olisi saatava yritykset aktiivisemmin mukaan tarjoamaan
työkokeilu- ja harjoittelupaikkoja nuorille, jotta nuori voisi
saada paikan, josta tuntee
hyötyvänsä. Rauman kaupunki, yritykset ja kolmas sektori

Mnää Kans

Rauman Seudun Työttömät ry

voisivat tarttua ongelmaan
yhdessä yhteisönä.
TYÖTTÖMYYDEN kitkemisessä on Raumalla tehty Salosen
mukaan hyvää työtä. Vuoden
2011 lopulla työttömyysaste
oli 10,8 ja lievässä laskussa.
- Riittävän työpaikkapohjan
varmistamiseksi kaikki lähtee
siitä, että kaupunki toimii aktiivisesti sen eteen että alueelle saadaan uusia yrityksiä.
Mutta jos keskitytään työttömyyteen, niin työvoiman palvelukeskus on ollut yksi taho,
jossa monen eri viranomaisen
kesken ollaan pyritty siihen
puuttumaan, Salonen kertoo.
Hän mainitsee myös kolmannen
sektorin tekijöiden, kuten
Rauman Seudun Työttömät
ry:n ja Katulähetyksen merkityksen.
- Yhdistyksissä on lähdetty
tekemään myös innovatiivisia kokeiluja, joilla pyritään
vaikuttamaan työllisyyteen.
Se on arvokasta ja tärkeätä
työtä, ja sitä osaamista ja
omatoimisuutta on jatkossakin pystyttävä käyttämään
tämän yhteiskunnan hyväksi. Meidän työllistämiskenttä
näyttäisi kovin erilaiselta jos
tällaista toimintaa ei olisi koskaan ollutkaan.
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Köyhyys ei ota vähentyäkseen
KOLUMNI: Tutkija
Jouko Karjalaisen
mukaan köyhyys
vähenee työpaikkoja luomalla.
VIRALLINEN TYÖTTÖMYYSASTE on Suomessa noin seitsemän prosentin luokkaa,
mutta vastentahtoisesti, vajaatai osa-aikaisesti työllistettyjen määrä on jatkuvasti
kasvanut. Lisäksi erilaisissa
työvoimapoliittisissa toimenpiteissä on suuri määrä ihmisiä. Tosiasiallinen työttömyysaste onkin pikemmin yli
kymmenen prosenttia kuin
alle, eikä tulevaisuus näytä
ollenkaan hyvältä.
THL JA ERÄÄT MUUT tutkimuslaitokset tekivät vuosi
sitten arvion perusturvan riittävyydestä. Tulos oli se, että
takuueläkettä saavia lukuun
ottamatta nykyinen perusturvan taso ei riitä. Etenkin
asumiskustannusten jälkeen

selviytyminen on vaikeaa
ja aiheellisesti voi epäillä
perustuslaissa edellytetyn
oikeuden välttämättömään
toimeentuloon ja huolenpitoon olevan uhattuna.
Vastaavia selvityksiä tullaan
edellisen eduskunnan päätöksen mukaisesti tekemään
joka neljäs vuosi.
VUODENVAIHTEESSA 2012
perusturvaan, asumistukeen
ja toimentulotukeen tuli korotuksia. Etenkin työmarkkinatukeen ja työttömän
peruspäivärahaan tehdyt
korotukset ovat melko suuria viime vuosina tehtyihin
päätöksiin verrattuna. Perusturva on kuitenkin kuluneen
20 vuoden aikana jäänyt niin
paljon jälkeen ansiotasokehityksestä, että isokaan
korotus ei paljon näy tulonjaon tasoittumisena tai köyhyysasteessa. Aika monella
työttömyysturvan korotus
näkyy vähentyvänä toimeentulotukena, minkä voi nähdä kahdesta näkökulmasta:

Ruokaohjeet à la Messikassi
RST ry jakaa joka maanantai ja torstai ruoka-avustusta messikasseina. Ne
sisältävät maitotuotteiden,
leivän ja leikkeleiden lisäksi lihatuotteita. Miten saada
sisältö riittämään? Tässä
kaksi vinkkireseptiä.

Jauhelihakeitto
400g jauhelihaa
(kassissa)
16 keskikokoista
perunaa
2 porkkanaa
1 sipuli		
1 lihaliemikuutio
2 litraa vettä

3,00€

Hinta yht.
Oma osuus

3,70€
0,70€

0,40€
0,10€
0,10€
0,10€

Kuori ja pilko kasvikset ja
keitä kypsiksi. Lisää lihaliemikuutio. Keittämisen aikana
ruskista ja mausta jauheliha.
Lisää lopuksi jauheliha keittoon ja keitä vielä muutama
minuutti. Jauhelihan voi korvata makkaralla tai broilerilla.
12

Kiusaus
1kg perunasipulisekoituspussi
400g jauhelihaa
(kassissa)
2dl maitoa
2dl vettä
1 kananmuna
Hinta yht.
Oma osuus

1,00€
3,00€
0,20€
0,15€
4,35€
1,35€

Ruskista ja mausta jauheliha ja sekoita sitten perunasipulisekoituspussin kanssa
uunivuoassa sekaisin. Lisää
neste johon kananmuna on
sekoitettu, ja paista uunissa
200 asteessa noin tunti. Sipulisekoituksen voi korvata
esim. keitetyllä riisillä ja jauhelihan kalalla, broilerilla tai
kinkkuleikekuutioilla.

käytettävissä olevien tulojen
harmillisen pienenä korotuksena, tai sitten vähentyvänä
kyykytyksenä toimeentulotukiluukulla. Sosiaalipolitiikan tutkijat ovat koko ajan
korostaneet sitä, että tasokorotusta tarvitaan syyperustaiseen toimeentuloturvaan,
jolloin harkintaa edellyttävän
tuen merkitys luonnollisesti
vähenee. Puolison tulot vaikuttavat edelleen työmarkkinatuen määrään, mikä ei
ole perusturvan luonteen
mukaista.
EUROOPAN UNIONI hyväksyi
Köyhyysvuonna 2010 tavoitteen, jonka mukaan köyhien
määrä tulisi vähentyä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Samalla vahvistettiin
uuden ”köyhyysmittarit”, joihin aikaisemminkin käytössä
olleen suhteellisen tuloköyhyysasteen (noin 700 000
suomalaista) lisäksi kuuluvat
vajaatyöllisten kotitalouksien
määrä ja ns. kulutuskoriarvio. Viimeksi mainittu on luotu väestökyselyjen avulla ja
niiden perusteella syntynyt

yhdeksän hyödykkeen lista,
joista neljän puuttuminen
luokittelee kotitalouden köyhäksi. Näiden kolmen mittarin tuloksena Suomessa oli
viime vuonna noin 900 000
köyhää, ja EU:n tavoitteen
toteuttaminen edellyttäisi
150 000 ihmisen vähennystä vuoteen 2020 mennessä.
Työllisyyden parantuminen
ja nimenomaan kunnon työpaikkojen luominen on tärkein yksittäinen keino myös
köyhyyden vähentämisessä

Kirjoittaja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija.
(Kuva: Birgitta Suorsa/UP)

Säästövinkkejä arkeen
! Osta laadukasta ja kestävää.
! Suunnittele ostoksesi etukäteen. Ruokaos-

tokset voi miettiä vaikka viikoksi kerrallaan.
! Tee löytöjä kirpputoreilta. Hyvälaatuinen
käytetty voittaa usein huonolaatuisen uuden.
! Myy tarpeeton tavara pois. Kaverin kanssa voi
vuokrata kirpputoriloosin edullisesti.
! Käytä kirjaston palveluja.
! Minimoi auton käyttö, sovi kimppakyydeistä.
! Minimoi sähkönkulutus. Muista kilpailuttaa
sähköyhtiösi ja huomioi sähkönsiirtomaksut.
! Kilpailuta pankki- ja vakuutuspalvelusi.
! Maksuvaikeuksissa sovi laskun lähettäjän
kanssa uusi eräpäivä, vältyt erääntymismaksuilta.
! Vältä kalliskorkoisia osamaksuja.
! Vältä pikavippejä. Maksuhäiriömerkintä
vaikeuttaa vuokra-asunnon saantia, puhelinliittymän hankintaa ja jopa työllistymistä.
! Ruuan loppuessa turvaudu avustuksiin. Rauman Seudun Työttömät ry jakaa messikasseja
kaksi kertaa viikossa.
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Lähteet: loihdi.fi, kuluttajaliitto.fi

Jumppaa aivoja, voit voittaa!
Hyvä Mnää Kans -lehden lukija.
Ratkaisemalla ainakin yhden tämän sivun tehtävistä olet mukana arvonnassa, jossa palkintona voittajalle on 6 kpl ruokalippuja Rauman Seudun Työttömät ry:n 10-ruokalaan (arvo
19,20€). Leikkaa sivu irti ja lähetä tai tuo se yhteystietoinesi RST ry:n toimistolle 29.6.2012
mennessä. Osoite on Satamakatu 2, 26100 Rauma. Voittaja arvotaan 30.6. ja onnenpekalle
tai -pirjolle ilmoitetaan voitosta puhelimitse.
Onnea arvontaan!

Etsi sanat laatikosta:

P O I S S A K
A A S UM I S
L P I L A R I
K P I R L A L
KM T U A E L
AU NO K A S
T J I K U A N
A I U A L P I
MS I L O L I
L E I A A N T
E V AU H K O
N T Y P E N I
U J O T S I M

VESIJUMPPA
RETKET
VAUHKONEN
PIIRI
VILLASUKAT
UNELMAT
TYÖTTÖMYYS
VAPAA
SEMINAARI
TYP
RUOKALA
UINTI
ANSIO
PILARI
ASUMISTUET
EU APU
ALAKULO
ENNE
UJOT
ALENEE
MESSIKASSI
POISSA
TYÖTÄ
PÄIVÄRAHA
KELA
TE TOIMISTO
RASILA
TULEVAISUUS
ILOLIEMI
PALKKA
SUKKELUUS

I S S E MV
T U E T T A
UN A Y S P
E K ÖÖ UA
U T R T UA
Ä A O T S H
S I OÖ I A
I R I MA R
EM I Y VÄ
N N E Y E V
N E N S L I
E U A P UÄ
I O T E T P

Jäljelle jää neljä kirjainta, joista muodostuu tavoiteltava OLOTILA: _ _ _ _

Tuplasudoku:

LEIKKAA TÄSTÄ!

5 1
9
7
2
4
4 7
3 2 7
9
6
7 8
2 9 8
4
1 5
5

6

6
3
5
8
1

5
9
2 7
3
4 2

Nimi:

3 7
3
7
1 8
6
2
4
9
5

1
8 5

8
6
3

5
9

5
2
3

Puh:
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Yhteistyökumppanimme onnittelevat
EURAJOEN SEURAKUNTA
www.evl.fi/srk/eurajoki

Hyvinvointia ydinsähköllä
www.tvo.fi

• Hinauspalvelu 24h
myös raskas kalusto
• kolarikorjaukset
• maalaukset
Kairakatu 9, 26100 Rauma • tuulilasin vaihdot
www.narvi-auto.com

RAUMAN
METALLITYÖVÄEN
AMMATTIOSASTO 066 RY

LONSIN AKKU
Pääskytie 1 26510 Rauma
Puh. 02 8240 955

Tekstituottamo
Sanainen

Paikallisjärjestöt

PERINTEINEN TÄYDEN PALVELUN HAUTAUSTOIMISTO

HEINIMÄEN

HAUTAUSTOIMISTO

Os. Pohjankatu 24, Rauma (sairaalan vieressä)
Puh. 02 821 0306, 040 824 7806
www.heinimaenhautaustoimisto.fi

Hilsun Akvaarionurkka
Vanhankirkonkatu 9 Rauma
Puh. 02 8240 955
ma-pe 10–18, la 10–14

Kivisillantie 1 27230 LAPPI
www.jokipub.net
14

RAUMA
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www.kivikylan.fi

20-vuotiasta yhdistystämme!
Lapijoentie 10,
27100 EURAJOKI
Puh. 044 0680147
www.pekankalapaja.com

02 826 0161 ark. 8–21, la 8–20 ja su 11–20

Kollantie 208
26560 Kolla
Puh. 02 8387 8400
1982–2012

www.rs-rakennus.com

Kiikola

Syväraumankatu 24
Puh. 02 822 7268

AALLON HINAUS OY
(02) 821 0030

Ark 6.30–20,
la 8–18, su 9–19

TAATTUA AMMATTITAITOA,
JATKUVA PÄIVYSTYS 24H
Uusi kotimainen katsastusketju

MARKKINOINTI MIKA LEHTINEN OY
OSTO - MYYNTI - VUOKRAUS

...se suomalainen

Liesitie 2, 27230 Lappi
02 822 5144, 0400 622 632
www.mikalehtinen.net

Plus Katsastus Rauma

Kairakatu 8 Puh. 029 001 8200

avoinna
ark. 9–17.30,
la 9–14
(heinä-elokuu
lauantaisin
suljettu)

www.plus.fi

Jari Salmela 040 531 1565
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Rauman palvelutoimisto
Kanalinranta 5, 26100 RAUMA
Puh. (02) 4789 7370

LVI-tuotteiden
• myynti • asennus • huolto
www.klapsakka.fi

Metallitie 20, Rauma. Puh. 822 5502. Arkisin 7.00–17.00

Varattu
laadukas ja
palveleva

Kyl Raum o ai Raum
-kylpypyyhe/laudeliina
tai

LAHJA JA KÄSITYÖ SEIJA JAAKKOLA
Kuninkaankatu 28, Vanha Rauma
02 822 5437 ark 9-17 la 9.30-14
www.kajarauma.fi

2 kpl käsipyyhe/laudeliina

29

95(41€)

Avoinna ma–pe 8–17.30, la 9–13
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www.varisilma.fi
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LEIKKAA TALTEEN!

RAUMAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY -INFO
TAPAHTUMAKALENTERI:
maaliskuu

kesäkuu

syys- ja lokakuu

- talvipäivät Merikylpylän saunoilla
- 15.3. Nauruterapiaa Odd Fellow -talo
- Matka Kädentaidot-messuille Turkuun

- kesäpäivät Kisa-Helistöllä
- Tallinnan matka

- kurssit

marraskuu

heinäkuu

huhtikuu

- Kädentaidot-messu Tampere

- Linnanmäki ja Hietalahden kirppis -reissu
- kesäteatterimatkat

- 17.4. juhlaseminaari Posellissa
- Tallinnan risteily

elokuu

toukokuu

joulukuu

- 20-vuotis-pikkujoulujuhla Posellissa

- kesäteatterimatkat
- virkistysleiri

-matka Raision Ikeaan

Muutokset mahdollisia, seuraa ilmoitteluamme Uuden Rauman yhdistyspalstalla lauantaisin!

YHTEYSTIEDOT:
Liity jäseneksemme!

Toimintakeskus

Satamakatu 2
26100 RAUMA
puh. (02) 822 4206
sähköpostiosoite: toimisto@rstry.com
kotisivut: www.raumantyottomat.com
Avoinna ma-pe klo 9.00-15.00

Jäsenmaksun suuruus työttömältä 7 €/kalenterivuosi.
Kannatusjäseniltä 10 €/kalenterivuosi.
Yhteisöjäseniltä 30€/kalenterivuosi.
Jäsenmäärä vaikuttaa saataviin avustuksiin.

Lokki kirpputorit

10-ruokala

ma-pe 9.00–18.00
la 10.00–15.00

aamiainen ma-pe 8.30–9.00
lounas ma–pe 12.00–14.30
la 12.00–14.00

Rauman Seudun Työttömät Ry
löytyy myös Facebookista

Puheenjohtaja Sari Seimelä

Hankevastaava Ilse Vauhkonen

puh. 0400 721 236
sari.seimela@rstry.com

puh. 045 279 5969		
puh. 041 706 7187
ilse.vauhkonen@raumantyottomat.com irene.rasila@rstry.com

Hallitus				

Puheenjohtaja
Sari Seimelä		
Varapuheenjohtaja
Ilse Vauhkonen
Sihteeri		
Irene Rasila
					

Toiminnanohjaaja Irene Rasila

Varsinaiset jäsenet		
Mari Mantere			
Tony Heikkilä			
Ilse Vauhkonen
Mirja Elkomaa-Tikkanen

Varajäsenet

Tapani Salo
Marjut Forssell

Rauman Seudun Työttömät ry:n toimipisteet Satamakadulla
10-ruokala
Toimintakeskus
ja Kirpputori

Kirpputori
Pikkulokki

