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Toimintaa, työtä ja
ohjausta seuraavatkin
25 vuotta

H
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yvät lukijat. Kädessänne on
Rauman Seudun Työnhakijat
ry:n ensimmäinen lehti.
hdistyksen hallitus esitti
yleiskokouksessaan 9.11.2016
uudeksi nimeksi Rauman Seudun
Työnhakijat ry:tä. Nimenmuutosehdotus lähti patentti- ja rekisterihallituksen
hyväksyttäväksi, ja sen jälkeen käännämme uuden historian lehden. Yhdistyksen jäsenet, palvelujen käyttäjät
sekä lukuisat yhteistyökumppanit ovat
ottaneet nimenmuutoksen positiivisena
asiana.
imen muutos ei ollut meille ihan
uusi asia. Olemme sitä harkinneet
jo vuosia, mutta nyt tuntui aika olevan
kypsä. Kiitos kaikille kannustuksesta ja
onnitteluista.
hdistys täyttää tänä vuonna 25
vuotta. Yhdistyksen perustamisen
aikoihin Suomessa oli lama ja muutenkin Suomi näyttäytyi työttömyyden näkökulmasta aivan toisenlaiselta. 1992
yhdistyksen yhtenä tavoitteena oli katkaista pitkäaikaistyöttömyyden kierre
tarjoamalla palveluja ja auttamalla työttömäksi jääneitä takaisin työelämään.
Se työ ei ole muuttunut minnekään.
aikka nyt puhutaan talouden kasvusta ja työvoimapulasta, ei pitkäaikaistyöttömyys ole hävinnyt, vaan se on
vaikeuttanut entisestään työelämään
pääsemistä. Edelleen haetaan ratkaisuja
ja keinoja vaikeasti työllistyvien ihmisten
auttamiseksi takaisin työn pariin. Erona
aiempaan taitaa kuitenkin olla se, että
suurten maakunta- ja sote-uudistusten
keskellä on syntymässä - tai on jo synty-
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Ilse Vauhkonen
nyt - työllisyydenhoidon suurmarkkinat.

S

iinä liikkuu iso raha ja pienten toimijoiden on pystyttävä jotenkin vastaamaan uusiin haasteisiin. Miten käy, sen
näyttää aika ja uskon tuon ajan koittavan
piankin. 				
Rauman Seudun Työnhakijat ry:n
tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisalta. Uskomme, että tulevaisuudessa yhä
enemmän tullaan tarvitsemaan kolmannen sektorin ylläpitämiä työpajoja, joissa on tarjolla palveluja, sekä valmennusta ja koulutusta työelämään.
uuret kiitokset kaikille jäsenillemme,
palveluiden käyttäjille, vapaaehtoistyössä mukana oleville sekä yhteistyökumppaneillemme. Suomi täyttää 100
vuotta, Rauma 575 vuotta ja Rauman
Seudun Työnhakijat ry 25 vuotta. Meillä
on syytä juhlaan! Onnea!
Työ jatkuu…
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Ilse Vauhkonen
puheenjohtaja
RAUMAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
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Eija Welling

P

alveluohjaaja palkattiin KIPINÄ-hankkeeseen toukokuussa 2015. Kolmevuotisen (20152017) hankkeen avulla yhdistys on pystynyt kehittämään matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa palveluohjauksen, työ- ja toimintakykyä tukevien palvelujen ja vapaaehtoistoiminnan osa-alueilla.
onipalvelukeskus KIPINÄn toiminta on kaikille työttömille avointa ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. Hankkeen avulla on pystytty tarjoamaan mm. liikuntaa ja kulttuuria, ryhmätoimintaa, kursseja, luentoja, koulutuksia, leirejä, erilaisia tapahtumapäiviä ja
vapaaehtoistoimintaa.
alveluohjaajan työssä on ollut haasteellisinta yhteistyöverkoston luominen ja kohderyhmän tavoittaminen. Työ on äärettömän monipuolista ja haasteellista – joskus tuntuu, että voisin kloonata itseni; toisen minäni työpöydän ääreen ja toisen tapaamisiin, mutta palkitsevaa on saada
tehdä omia arvoja vastaavaa työtä osaavassa työyhteisössä. – kertoo Eija. Henkilökohtaisen palveluohjauksen tarve on
koko ajan kasvussa. KIPINÄ on EHYT ry:n kohtaamispaikkaverkoston jäsen ja kuuluu vapaaehtoistoiminnan alueelliseen
Valikko-verkostoon.
IPINÄ-hankkeen rahoituksesta/avustuksista päättää Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Sosiaali- ja
Terveysjärjestöjen Avustuskeskus (STEA), joka on merkittävin sosiaali- ja terveysalan järjestötoiminnan rahoittaja
Suomessa. KIPINÄn tulevaisuus näyttää valoisalta, koska yhdistyksessä uskotaan rahoituksen jatkuvan. Yhdistyksen
palvelutarjontaa on vaikea ajatella ilman KIPINÄ-hanketta.
oimintaa tukee myös Rauman kaupunki.
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Palveluohjaaja Eija Welling on paikalla RST ry:n
Monipalvelukeskus KIPINÄn tiloissa, Seminaarinkatu 3, 2krs. pääasiallisesti klo 9-15. KIPINÄn
toiminta kattaa Rauman ja Eurajoen alueen: se on
tarkoitettu kaikille työttömille.

Irene Rasila
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auman Seudun Työttömät ry perustettiin 25 vuotta sitten ja sen toiminnalle muurattiin vahva kivijalka joka kantaa tänä päivänäkin. Aikoinaan yhdistyksen perustehtävä oli
huolehtia työttömistä ja vähävaraisista. Näin toimimme edelleen.
arjoamme palveluitamme jäsenille, työttömille sekä vähävaraisille monessa eri muodossa. 10-ruokala tarjoaa edullisesti maistuvan ja terveellisen lounaan kuutena päivänä
viikossa, kirpputorimme on avoin kaikille ja sieltä voi ostaa edullisesti vaatteita, huonekaluja sekä astioita, ompelimossa voi jäsen vaihdattaa rikkoutuneen vetoketjun tai paikkauttaa
revenneet housunsa. Samalla kun tarjoamme palveluita, on nämä palvelut myös iso osa
varainhankintaamme. Palveluitamme tarvitaan edelleen ja koko ajan kehitämme myös uusia palvelumuotoja.
ähävaraisille tarkoitettua ruoka-apua, Messiruokaa, jaamme kolme kertaa viikossa. Messiruoka täyttää tänä vuonna 10 vuotta ja on vakiinnuttanut paikkansa yhdistyksen toiminnassa. Kymmenen vuoden aikana olemme jakaneet
arviolta 75000 ruoka-apukassia. Messiruoka oli tarkoitettu tilapäiseksi hätä - avuksi, mutta siitä on kuitenkin tullut
pysyvä selviytymisen keino lukuisille ihmisille, niin yksineläville kuin perheellisillekin.
usia yhteistyökumppanuussopimuksia solmitaan edelleen vuosittain useita ja haluankin kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme hienosta yhteistyöstä sekä asiakkaitamme, jotka ovat palvelujamme käyttämässä.
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Anja Hakala

K

IPINÄ-hankkeen budjettia seuraa yhdistyksen omin varoin palkattu kirjanpitäjä Anja Hakala. Anja vastaa kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, palkkahallinnosta ja hän myös laatii
palkkatukihakemukset ja -tilitykset. Kirjanpitäjä suunnittelee talousarvion ja toimintasuunnitelman yhdessä henkilökunnan ja hallituksen jäsenten kanssa. Anja hoitaa myös laskutuksen ja laskujen maksamisen.
irjanpitäjänä on haasteellista hoitaa yhdistyksen ja kahden hankkeen talousasioita sekä
vuosittain miettiä hankkeiden jatkoja. Tulevaisuuden toimintaan mahdollisesti vaikuttaa sote –ja maakuntauudistus, joten mielenkiinnolla odotamme onko muutoksia tulossa
yhdistystoiminnalle.

K

Mnää Kans

Rauman Seudun Työnhakijat ry

3

Tutkimuskohde: työnsä m

Teijo Rantasen Pro gradu ”Tehtii piru hyvii laivoi” selvittää m

T

eijo Rantanen työskenteli
RST ry:ssä vuosina 2014-2017
Toimintaa, työtä ohjausta -hankkeessa. Hanketta rahoittaa Satakunnan Te-palvelut. Rantanen
opiskeli työn ohella Tampereen
Yliopistossa ja valmistui syksyllä
yhteiskuntatieteiden maisteriksi.
Lopputyö käsitteli yhdistykselle
tuttua aihetta, työn menettämistä.

”ihmisten pariin” toreille ja baariin vaikka kotona olisi vaimo?
erinteiseen maskuliinisuuteen
kuuluu yhteisöllisyys ja kaveriporukka, sillä kodin ulkopuolella
pystyy rakentamaan erilaista maskuliinisuutta. Kotona oleminen on
nykymiehellekin vielä uutta. Miehet ovat tottuneet rakentamaan
maskuliinista identiteettiä työn ja
perheen elättämisen kautta. Työttömyysaikana pyritään pääsemään
muilla tavoin pois kodin piiristä,
len ollut onnekas saadessani kuten urheilemalla, kalastamalla
työskennellä yhdistyksellä työt- tai lähtemällä torikahville.
tömyyden vähentämiseen pyrkivässä hankkeessa. Työssä olen
nko supermaskuliininen työpäässyt aitiopaikalle näkemään,
ympäristö hidaste terveyden
mitä työttömyys todellisuudessa vaalimiselle?
on. Yliopistolta olen saanut taas
teoreettisia välineitä, joista toivon
elakkaympäristössä noin 90
olleen hyötyä myös hanketyössä.
prosenttia on miehiä, joten
kulttuuria voidaan kutsua superro gradu paljastaa erityisesti maskuliiniseksi. Perinteinen masyhteisöllisyyden jatkumisen ja kuliinisuus voidaan taas nähdä
itsensä hyödylliseksi tuntemisen miehen kannalta itsetuhoisena, siltärkeyden irtisanomisen jälkeiselle lä tietyt ”äijämäiset” elintavat ovat
ehjälle maskuliiniselle identiteetille. Telakkalaiset halusivat nähdä
vanhoja työkavereitaan ja tekivät
mielellään enemmän kotityötä
työttömyysaikana. Työn menetys
ei näin ollen ole välttämättä kriisi,
vaikka riskinä telakkalaiset näkevätkin alkoholismin ja syrjäytymisen.
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utta mikä sitten johtaa työttömän miehen etsiytymään
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ristiriidassa terveyden vaalimisen
kanssa. Terveyden ylläpitäminen
voi olla vaikeaa, jos työympäristö
on supermaskuliininen. 		
Eräät tutkimukseen osallistuneet
telakkalaiset kertoivatkin olevansa paremmassa kunnossa irtisanomisen jälkeen.

M
liin?

iten pröystäileminen istuu
perinteisen työmiehen mal-

T

elakkalaisten haastatteluissa
tuotiin selvästi esille, että omilla jutuilla ei leveillä. Telakkalaisten
maskuliininen kulttuuri pitää siis
sisällään nöyrän asenteen työhön,
elämiseen ja perheen kasvattamiseen. Töissä käydään perheen
tai yhteiskunnan eteen, ei oman
edun vuoksi. Jos työkaveri ostaa
uuden Mersun, tätä luultavasti
katsotaan vähän kieroon. Työväen
miehet rakentavat myös yhteenkuuluvuuden tunnetta sillä vastakkainasettelulla, että he eivät kuulu
esimerkiksi johtoportaaseen tai
porvareihin.

Jokainen
mies joutuu
joka hetki luomaan maskuliinista
identiteettiä.
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ä menettäneet miehet

ää muutoksia telakalta irtisanottujen miesten identiteetissä.
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nko sinkkumies vähemmän
maskuliininen kuin seurusteleva mies?
askuliinisuutta on vaikea mitata. Maskuliinisuuksia käsittelevän teorian mukaan jokainen
mies joutuu joka hetki luomaan
maskuliinista identiteettiään, ja
tähän löytyy lukuisia keinoja. Parisuhteessa elävät löytävät omia
tapojaan rakentaa maskuliinisen miehen identiteettiä, kuten
heteroseksuaalisuus ja perheen
puolesta uhrautuminen. Sinkuilla tämä näyttää olevan vaikeampaa, sillä perinteinen normi on,
että mies on parisuhteessa naisen
kanssa. Tällöin täytyy hyödyntää
vaihtoehtoisia maskuliinisia käytänteitä. Voidaan viitata esimerkiksi tulevaisuuteen: ”aion joskus
perustaa perheen ja käyn töissä
elättääkseni sitä.” Tutkimuksissa
on havaittu, että sinkkumiesten
terveys ja hyvinvointi ovat alhaisemmalla tasolla kuin parisuhteessa olevilla. Voidaan ajatella,
että eheän maskuliinisen identiteetin rakentamisen ongelmallisuus on ainakin osasyynä tähän.
Jotkut tutkimuksissa olleista miehistä myönsivätkin suoraan, että
totta kai olisivat jo töissä, jos olisi
perhettä elätettävänä.

H

yvä kysymys. Työelämän tutkijat pohtivat, mitä ylipäätään
tarkoitetaan, silloin kun puhutaan
työstä. Onko kotityö työtä samalla lailla kuin palkkatyö? Telakkalaisten haastatteluissa palkkatyö
esiintyi ”kunnon työnä”, ja omia
saavutuksia työelämässä nostettiin mielellään esille. Fyysistä työtä arvostettiin myös korkeammalle
kuin esimerkiksi toimistotyöntekijöiden paperityötä. Toisaalta työn
menetyksen jälkeen tehty vapaaehtoistyö ja kotona tehty työ tuotiin myönteisessä valossa esille.

neilla on ollut sama työnantaja
ja työyhteisöä vuosikymmeniä.
Vaikka he kertovatkin voivansa hyvin niin fyysisesti kuin henkisesti,
on taustalla kuitenkin tunne, että
ihan kuin jotain puuttuisi.
Pro Gradu ”Tehtii piru hyvii laivoi.
Maskuliinisen identiteetin rakentamisen diskurssit irtisanottujen
telakkatyömiesten selonteoissa”
(2017) on ladattavissa kokonaisuudessaan osoitteesta
tampub.uta.fi.

P

alkkatyön merkitys on siis
muuttumassa, mutta telakkalaisilla on ollut varsin perinteinen
työnkuva. He arvostavat työntekoa ja omaa ammattiaan, ovat ylpeitä urastaan ja siitä, miten ovat
yhdessä tehneet ”pirun hyviä laivoja”. Työn kautta on ollut myös
helppo luoda selkeää identiteettiä, sillä tutkimukseen osallistuLue Teijon ”sata vuotta
kovaa työtä” -artikkeli
suoraan puhelimesi
QR-koodinlukijalla

M

illaisena työ näyttäytyy nykymiehen näkökulmasta?

Teijo Rantanen
LAHJAKSI TERVEYTTÄ?

Rosa Artila
Sairaanhoitaja (amk) - Personal Trainer (T4Y)
040-7663153 , rosa.artila@cardifit.fi
Poraajankatu 4, 26820 Rauma
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Juha Lammi, 33, tähtää kokiksi
hän haluaisi suuntautua suur- van kuten Juha Lammi on tehnyt.
Juha Lammi suoritti kokin talouskeittiön sijaan ravintola- Näen Rauman Seudun Työnkokiksi. Kun kysyn miksi, hän
harjoittelun 10-ruokalassa.
Kuten meillä monella, myös vastaa varmalla äänensävyllä: hakijat ry:n hyvässä valossa. Se on vaihtoehto kotiin
Juhalla on takataskussa kouYhdistys
auttaa
- Tykkään että asiat tapah- jäämiselle.
lutuksia, jotka eivät liity ny- tuvat
vähän
räväkämmin. ja kannustaa aktiivisuuteen.

kyiseen koulutusalaan.

Rauman Seudun Työnhakijat ry
Kokeista kuulemma on hieman
pulaa. Ja se mikä vaikuttaa hie- kiittää ja toivottaa Juhalle menolta tässä haastattelussa, on että nestystä valitsemallaan uralla!
Juha Lammi tuntuu pitävän tulevasta ammatistaan – hän ajattelee tekevänsä sitä monia vuosia
eteenpäin, ehkä lopun elämäänsä.
puh. 02 822 3126
Tärkeää ei olekaan se, jääkö jokin
ma-pe 8.30 – 14.30,
ammatti lopulliseksi, vaan se tunEnsikosketus ruuanlaittouraan
la 9.00 – 14.00
tu, että sitä haluaa tehdä. Ja kun ei
syntyi Rauman Seudun Katuläpääkokki Jyri Nordlund
enää halua tehdä, vaihtaa alaa. Aihetys ry:n VALO-projektissa valmentavassa työkokeilussa. Hän
valmisti ruokaa seitsemän kuukautta ja sinä aikana kypsyi ajatus
vakavampaan kouluttautumiseen.
Niinpä Juha aloitti Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon 2016 Rauman Winnovassa.
Koulutuksen ensimmäisen työssäoppimisjakson herra Lammi suoritti RST ry:n 10-ruokalassa. Talo
oli tuttu, sillä Juha on ollut entisöintipuolella harjoittelemassa.
Nakkilasta kotoisin oleva Juha
kouluttautui alun perin kiinteistöalalle. Sen jälkeen hän työskenteli
STX Finlandilla laivaeristysasentajana viitisen vuotta, kunnes mielenkiinto alkoi sammua – sittemmin yritys meni muutenkin nurin.

Näen Rauman Seudun Työnhakijat
ry:n hyvässä valossa. Se on vaihtoehto kotiin jäämiselle.

- Tässä vaiheessa tuntuu hyvältä.
Ryhmätyöskentely on toiminut
hyvin. Mieleen on jäänyt jouluruokien valmistus ja niistä on tullutkin hyvää palautetta. Pidän erityisesti keittojen valmistuksesta,
sen työvaiheet ovat moninaiset.
Juha kertoo, että vaikka tulevaisuus on omalla tavallaan avoin,
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Ville W:n tie palkkatöihin
Työn ja tekijän kohtaaminen on monesta kiinni: ihmisistä, markkinoiden sattumista ja omasta yritteliäisyy- Olisin tullut jopa 9 eurolla päivä, destä.

vastaa Wahlströmin Ville, kun kysyn
mietteitä palkkatuetusta työstä.
Rauman Seudun Työnhakijat ry:ssä.
Viidettäkymmenettä
käyvän
tietojenkäsittelyn
ammattitutkinnon suorittaneen ja 10-vuotiaan tytön isän asenteessa ei ole moittimisen varaa.
Sekalaisen kattauksen työ- ja
opiskelurupeamia tehnyt Ville
jahkautui vuoden 2016 kesällä
kahden päivän työnhakukurssille,
jossa kuuli jälleen Rauman Seudun Työnhakijat ry:stä. Ja Hupsis! VW olikin äkkiä palkkatuettuna äsken mainitussa paikassa.

On turvallinen olo työni suhteen.
Työpanokselleni on tilausta.

- Parempi Työnhakijoilla kuin
sohvalla maaten. Lähdin avoimin mielin. Myös vapaaehtoistoiminta kiinnosti, muttei
ollut sillai ylimääräistä aikaa. työtehtäviinsä. Lisäksi työn jälki oli hyvää, joten hänen jatJuuri niin, ei ole sohvilla makaa- kotyöllistymistään oli helppoa
jista vielä uusia esasaarisia tullut. lähteä tukemaan Teijo toteaa.
Herra Wahlström suti uutta pintaa
Toimintakeskuksen ulkoseiniin ja
Työnvälitysyritykset käytiin läpi
Ooperiin, sen lisäksi hän komisti ja Teijo käytti kaikkia kontakteJermurantaa ja kokosi mukavan jaan, jotta yritteliäälle hakijalle
porukan kanssa kalusteita. Mutta saataisiin jatkoduunia. Työmarknämä olivat vain oheissyy, miksi kinoiden suhdanteet olivat 2016
hän tuli taloon. Tarkoitus oli lähteä Raumalla sellaisessa mallissa,
palkkatöihin avoimille työmarkki- että Ville sai olla sen puoli vuotnoille, ja siinä auttoi työhönopas- ta palkkatuella ennen kuin pääsi
taja Teijo Rantanen, jota Ville luon- töihin – yhden päivän varoajalla.
nehti ”napakympiksi” työhönsä. Kaiku HR:n kautta tuli ilmoitus:
Oras Oy:llä oli vapaa paikka, kol- Ville oli alusta lähtien valmis mivuorotyötä. Nyt kohta vuotekemään paljon töitä, ja omis- den työskenneltyään hän toteaa:
tautui esimerkillisesti kaikkiin
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- On turvallinen olo työn suhteen. Työpanokselleni on tilausta. Sisäiseen kouluttautumiseen
on motivaatiota, sillä ikääntyvän on pärjättävä työelämässä.
RST ry:n toimintakeskuksesta hän
muistaa erilaiset persoonat ja lämpimän ilmapiirin. Hän toivottaa
terveisiä KAIKILLE. Loppusanoiksi
Villen tärkeä huomio työelämästä:
- Taidon lisäksi tärkeää on tulla toimeen työpaikalla. Autetaan
toisiamme ja tehdään hyvä päivä pienillä eleillä, kuten käytävällä ohittaessa sanotaan ’moi’.
Mitä

siihen

enää

lisäämään.
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Lehden päätoimittaja Teemu Laulajainen kävi kysymässä Satasoten muutosjohtaja Terttu Nordmanilta ja kaupungnhallituksen
puheenjohtaja Kalle Leppikorvelta, mitä sote tarkoittaa.

Ydinkohdat joiden vuoksi sote
tehdään?
Jos nykyisellä mallilla jatketaan,
meiltä loppuvat rahat kesken.
Kestävyysvaje tulee yhä suuremmaksi, jos joka vuosi tehdään lisää syömävelkaa. Palveluita täytyy
yhtenäistää, jonotus ja luukulta
luukulle hyppiminen poistaa, perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluja vahvistaa. Puretaan
päällekkäisyyksiä ja tehdään tasalaatuisia palveluja hyödyntäen yrityksiä ja järjestöjä.

velutarpeen ja tekee asiakkaalle
asiakassuunnitelman. Näiden palvelujen perusteella määritellään
henkilökohtaisen budjetin sisältö
ja palveluihin käytettävissä oleva
euromäärä. Henkilökohtaista budjettia on tarjottava jatkuvaa ja laaja-alaista tukea tarvitseville ikääntyneille tai vammaisille henkilöille.

Tärkeää on, että
asiakas tietää,
mitä palveluita on
saatavilla

Digitalisaatio ei
edellytä omaa
älylaitetta
Mitä kaikkea asiakas pystyy valitsemaan?
Valinnanvapautta kokeillaan ja
varmistetaan erilaisilla pilottihankkeilla. Tulevalla palvelusetelillä voisi valita palveluita, eri
terapioissa,
vanhuspalveluissa,
vammaispalveluissa, kuntoutuksessa ja kaikkien ikäisten kotihoidossa.
Henkilökohtainen budjetti?
Henkilökohtainen budjetti on
asiakassuunnitelmassa määritellyn palvelukokonaisuuden hankkimiseksi määritelty rahasumma.
Budjetin saaminen edellyttää, että
maakunnan liikelaitos arvioi pal-
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Tuleeko digitalisaatio vaikeuttamaan vanhempien potilaiden elämää?
Se ei edellytä omaa älylaitetta.
Kotipalvelulla on älypuhelin ja läppäri, josta saadaan videoyhteys
vaikka lääkäriin. Luulemme, etteivät vanhemmat ihmiset osaa tai
halua käsitellä älylaitteita, mutta
monet haluavat tutkia omia tietojaan, sähköposteja tai vaikka valita
ruuan kotipalvelusta. He ovat aktii-

Terttu Nordman
Miten maakunta varmistaa että
asiakkaat saavat tasavertaista
palvelua?
Asiakkaalla on isompi rooli: hän
arvioi miten saatu palvelu on auttanut ja miten häntä on palveltu.
Tärkeää on, että asiakas tietää
mitä palveluita on saatavilla: palvelunohjaus tulee olemaan keskeistä. Maakunta seuraa palvelujen laatua ja tarvittaessa poistaa
rekisteristä laadutonta palvelua
tuottavat toimijat.
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visia, käyvät opistoissa ja atk-kursseilla. Käyttöliittymät ja laitteet
ovat tulleet yksinkertaisemmiksi ja
niissä on sitä samaa logiikkaa, jota
on vaikka television kaukosäätimessä ja tekstitelevisiossa.
Kuka vielä uskoo, että sote tuo
mukanaan ne edut joita sen oletetaan tuovan?
Sote ei tuo heti vuonna 2020 tuo
mukanaan kaikkia etuja, vaan seuraavien vuosien kuluessa. Kyllä me
ihan oikeasti yritämme seuraavien
kahden vuoden aikana valmistella
maakunta-alueen palveluverkkoa
niin että saamme tasa-arvoista- ja
vertaista palvelua.

Ydinkohdat joiden vuoksi sote
tehdään?
Terveyseroja kapeammaksi ja
3 miljardin säästötavoite tehtyä.
Perusterveydenhuollon
vahvistaminen antaa mahdollisuuden
säästää erikoisterveydenhuollosta
ja nopeuttaa ensimmäisen lääkärikontaktin syntymistä. Meillä erikoissairaanhoito on hyvissä
käsissä, ja se tulee keskittää, sillä
emme saa osaajia joka pitäjään.
Lonkkaleikkauksiin jonottavat
ihmiset rutisevat lääkärikontaktin
viivästymisestä, eivätkä siitä, että
lähete tulee vieraalta paikkakunnalta.

koska ne on nimenomaan laskettu henkilökohtaisesti. Systeemin
heikkoudet puolestaan johtuvat
hoitotarpeiden muuttumisesta ja
ihmisten paikkakunnan vaihdoksista. Systeemissä on puolensa, mutta se ei ratkaise sitä ennakoimattomuuden puutetta, johon sitä on
haettu lääkkeeksi.
Miten maakunta varmistaa että
asiakkaat saavat hyvää palvelua?
Maakunnallisuus on mahdollisuus. Kun koko maakunta on järKalle Leppikorpi

Satasoten valmisteluja on kehunut
perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikkokin
Mitä kaikkea asiakas pystyy valitsemaan?
Missä hän tulee hoidetuksi. Tulevaisuudessa pystyy valitsemaan
paremmin julkisen ja yksityisen
sektorin välillä. Nostetaan yksityinen puoli vahvemmin esille. Monesti, jos on työterveydenhuollon
tai muun maksajan piirissä, on pystynyt käyttämään erikoissairaanhoitoa ja yksityislääkäriä, mutta
kun halutaan tasa-arvoista mallia,
palvelu- ja asiakassetelit antavat
tuon mahdollisuuden kaikille.
Henkilökohtainen budjetti?
Erityisen palvelun asiakkaat:
vammaisten, ikäihmisten ja vaikeasti sairaiden vuosittaiset kiinteät kulut arvioidaan tiettyyn
budjettiin.
Henkilökohtaisessa
budjetissa pystytään paremmin
varautumaan
hoitotarpeisiin,

Erikoissairaanhoito tulee
keskittää, sillä emme saa
osaajia joka pitäjään.

jestämässä palvelua, lääkärien ja
erityishuollon rekrytointi on helpompaa. Vaikka Raumalla olisikin
loputtomiin rahaa, emme saa kaikkia osaajia paikkakunnallemme.
He haluavat erikoistua ja kehittää
omaa osaamistaan suuremmissa
yksiköissä.
Kun tehdään sellainen malli, jossa eivät ainoastaan potilaat, vaan
myös lääkärit liikkuvat, väitän että
hienosti hoidettuna järjestelmästä
hyötyvät kaikki.

Mnää Kans

Tuleeko digitalisaatio vaikeuttamaan vanhempien potilaiden
elämää?
Se on välttämättömyys, mutta
täytyy huomioida suuri ikäluokka. Kaikki eivät tablettimallia opi,
eivätkä halua oppia. Kuntalaisten
kuuleminen, asioiden valmistelu tai siihen puuttuminen eivät
voi olla digitaalisessa mallissa.
Raumalla ikäihmisten palvelussa
tabletin käyttö on innostanut osaa
ihmisistä, mutta osa suorastaan
karttaa niitä: he pelkäävät että se
korvaa ihmiskontaktin. Näin se ei
todellakaan ole, eikä saa olla. Digitalisaatio on hyvä renki mutta
huono isäntä.

Rauman Seudun Työnhakijat ry

Kuka vielä uskoo että sote tuo
mukanaan ne edut joita sen oletetaan tuovan?
Puolueesta riippumatta ollaan
yhtä mieltä nykyisen tilanteen
kestämättömyydestä. Tarjonta on
niin laaja-alainen ja monitasoinen,
ettei se ole enää tehokas. Kustannukset kasvavat, mutta palvelut
eivät. Nyt kun kaikki ovat päässeet
rähmimään, jotain on tehtävä. Ja
minä uskon ja vähintäänkin toivon,
että homma alkaa sujua 2020. Me
satakunnassa valmistelemme yhdessä vaikka valtakunnallisesti ei
tapahtuisi mitään. Keskusteluyhteys on toimijoiden välillä hyvä,
moni solmu on auennut. Maakuntamme on yhtenäisempi kuin
koskaan aiemmin.
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~ 25 vuotta Toiminta
Neljännesvuosisadan aikana toimintamme on kasvanut vapaaehtoisvoimin pyörivästä toimintakeskuksesta merkittäväksi kolmannen sektorin toimijaksi Raumalla. Yhdistys tarjoaa
edelleen matalan kynnyksen palveluja työttömille ja vähävaraisille raumalaisille ja lähi
kunnissa asuville. Työllistämme vuoden aikana jo yli 100 henkilöä tuetun työllistymisen
keinoin, tavoitteena mm. työelämävalmiuksien parantaminen.
Menneet 25 vuotta ovat kuluneet nopeasti. Kohtaamme tulevien vuosien haasteet uudella
nimellä: Rauman Seudun Työnhakijat ry.
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Rauman Seudun Työnhakijat ry:n omien taideprojektien lisäksi teemme
yhteistyötä RaumArs’in kanssa. Meillä vierailee kansainvälisiä taiteilijoita.

Nadin Reschke: Sounding Difference / Local Colors 2017
+ Erika Raittila, Kristiina Virtanen ja Meri Haavisto

Trauma 2017 / Hulda Leifsdottir

”Aurinkovoiman tie täydeksi / Tuija, Tuikku, Hulda ja Erika 2017

12
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Kelly Briggs & Nicole Hudson:Mielikuvitukselliset tilat 2017
Sinan Bahaa / Porkkanaa, ei keppiä!

Huovutuskurssi

Taidepäiväkirjat 2017

Teija Lehtovaaran virkattu pyörä 2017
Agita Steinberga & Andris Marackovskis: Kapiokirstu 20.-27-2017
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Hyönteishotelli 10.8.2017

Kuva Olli Nuotion kirjasta:
”Se lailnem Betäjäs” 1995

Tehtailija Leo Kuulan huvila edustaa arkkitehtuurissa funktionalismia

Kuva Olli Nuotion
kirjasta: ”Se lailnem
Betäjäs” 1995

Sementtikurssi

27.4.17

”Salmela” rakennettiin 1895. Sen omistajia olivat
mm. kauppias A.B. Renfors, taiteilija Yrjö Karila ja
varatuomari Arvo Lehtinen

Talvipäivät 11.3.17
ja sukeltajien näytös
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Petäjäksen nokassa sijaitseva
RST ry:n kesänviettopaikka Jermurannassa voi uida, saunoa, ja grillata.
Tapahtumia löytyy laidasta laitaan ja
2018 valmistuu lentopallokenttä.
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Jermuranta sai uuden ilmeen maalaustalkoissa 2016

Rintamaveteraanien päivä 19.7.2017
RST RY SUUNNITTELEE Museoviraston suojeluksessa olevalle huvilalle monitaiteellisia ja elämyksellisiä käyttötarkoituksia.

Napakelkka valmistui
6.3.2017

KARENSSIHUONEESTA EI PÄÄSSYT KUKAAN ULOS / SYKSY 2017
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Timo Julkunen & Tomerat vastaukset

Minkä maalaisessa postimerkissä lukee Helvetia?

Julkusen huulet menivät törölleen ja silmäluomet valuivat muistelon puoliväliin silmien hakiessa
vastausta teatterin kahvion katosta. Se Helvetia… mikä se oli, kato
ku tuli dalmatialainen päälle.
Timo on kerännyt lapsuudessa
postimerkkejä ja näkee Helvetian
silmissään, naisen joka pitää ylväästi keihästä ja kilpeä. Autoin:
eurooppalainen maa, alkaa ässällä, siinä on seitsemän kirjainta,
käyttävät frangia siinä maassa. Sitten se tuli, kuin veitsi: Sveitsi!

Mikä on rakkain roolisi?

Ovatko kaikki muumit laaksosPääsin Pertsa ja Kilu TV-sarjaan sa?

Miksi aloitit näyttelemisen?

Luolamies ja isyyspakkaus, eli
monologit. Se on näyttelijän ku- 7-vuotiaana. Köyhistä oloista tulninkuuslaji, samalla pelottavinta ja leena se oli suuri innoitus. Sai hyväksyntää ja arvostusta kavereiantoisinta.
Mitä miehuutesi sanoo kun den silmissä. Löysin tarkoituksen
perusteettomalle rasavilliydelleni
asetat itsesi pellen rooliin?
Ei yhtään mitään! Olen koko- ja kanavan itseilmaisuudelle. Sielnaan unohtanut sellaiset! TV2:lla tä lähti kipinä.
kun tehtiin Pirunpelto-sarjaa, olin
miehekäs mafia-alfa-uros. Ihmiset
huokaisivat: woww, siinäpä vasta
äijien äijä. Paitsi yhdessä jaksossa,
kun minua ammuttiin suolapanoksella perseeseen. Nykyään toreilla
papparaiset kyselee: joko perse on
parantunut?
Teen mielelläni pellen roolia,
mutta ääripäitä pitää olla. Jos tekee vain yhdenkaltaisia rooleja, se
voi kääntyä itseä vastaan.

Mikseivät muumit vanhene?

Se johtuu siitä että muumit ovat
samalla tavalla seikkailunhaluisia,
ne ovat samannäköisiä ja -ikäisiä
kuin lapsuudessani, tunnen itseni
täysin samanlaiseksi. Kun katson
peiliin, en tunnista lainkaan vanhenemista. Sehän se siinä on. Jos
ihmiset ihmettelevät tätä vilkkautta ja muistuttavat iästä, hämmästyn: ”Ai niin, niin muuten olenkin”.

Ei. Ei voi olla, eikä pidä, jos on
tässä ammatissa. Jos kaikki muumit ovat laaksossa, niin silloin ei
pysty tarpeeksi heittäytymään.
Pitää olla se ikuinen lapsi ja seikkailunhalu täytyy olla koko ajan.

Milloin näytteleminen muuttuu leikistä teeskentelemiseksi?

Siinä vaiheessa, kun näyttelijä leipääntyy työhönsä. Ei saisi kadottaa ikuista lasta, kun leikki loppuu,
loppuu liekkikin. Leikki ja liekki, samoja asioita. Näytteleminen pitää
tulla sydämestä, ei lompakosta.

Beckett vai Strindberg?

Ehkä Beckett kuitenkin. Mulle
iskee Samuel Beckettin tekstit
paremmin.

w w w. ra u m a n p a i n o p i s te. f i
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Vapaaehtoisissa on voimaa!
Rauman Seudun Työnhakijat ry ran vuodessa tai kerran viikossa.
kuuluu
vapaaehtoistoiminnan Kaikki tavat ovat yhtä oikeita ja
alueelliseen Valikko-verkostoon, hyödyllisiä yhdistykselle.
jossa yhdessä kehitetään vapaaehtoistoimintaa.
					
Miten vapaaehtoistyö näkyy yhdistyksen arjessa?
Lokki-talossa, kirpputorilla, ompelimossa, ruokajaossa, keittiössä
ja entisöinnissä on joskus vapaaehtoisia. Jermurannan talkoot
ja tapahtumat syntyvät pääosin
vapaaehtoisvoimin. KIPINÄn vaTapani
paa-ajan palvelut tarjoavat myös
monenlaista vapaaehtoistoimin- Vapaaehtoiset pyörittävät tällä
hetkellä montaa toimintaryhmää:
taa.
mm. vesijumppaa, lentopalloa,
pingistä, ohjattua kuntopiiriä ja
hathajoogaa. Ensi kesänä pääsee
Jermurannan komealle monitoimikentälle harrastamaan mm. beach
volleyta.

Mauri

tä” kertoo Terttu, joka ohjaa vesijumppaa ja auttaa tapahtumissa.
”Jos on itsellä hauskaa niin voi
myös tarjota sitä hyvää muille.”
Ilo löytyy liikunnasta ja positiivisesta ilmapiiristä, kertovat haastattelemani vapaaehtoiset. Kun
muut ihmiset kuulevat, että jumpassa on kivaa, heidänkin tekee
mieli kokeilla: ilo säteilee ja tarttuu ja näin saatiin lentopalloryhmä
kasvamaan kuudesta kahdeksaantoista henkeen.

Ilman vapaaehtoisia RST ry ei
Juha
pystyisi tarjoamaan niin monipuolisia palveluita.
Ilo tulee muiden auttamisesta ja
palvelemisesta omalla taidolla ja
tavalla, kertovat omin sanoin joogaohjaaja Sinikka, kirpputorilla
myyvät ja tapahtumissa auttavat
Piia, Marje ja Teija. Eläkeläisen
elämään toiminta tuottaa seuraa
ja sisältöä (Helena ja Anne). Tuija
(Avenue-teatterista) ja Laila (monipuolinen vapaaehtoinen) ovat
huomanneet vapaaehtoistoiminnan voimaannuttavaa vaikutusta.

Vapaaehtoisten ryhmä kokoontuu KIPINÄn tiloissa kerran kuussa
palveluohjaaja Eija Wellingin johdolla. Vapaaehtoisia tiedotetaankokoontumisista ja tapahtumista
sähköpostitse ja tekstiviestitse.
Eija toimii vapaaehtoistoiminnan
koordinaattorina yhdessä toiminnanohjaaja Irene Rasilan kanssa.
Tämän vuoden aikana n. 30 eri
ihmistä on toiminut vapaaehtoistyöntekijänä ja vapaaehtoispanRaimo
kissa on n. 80 henkilöä. Se kertoo
Eijan mukaan halusta tietää, mitä On mielenkiintoista, kuinka vaatitapahtuu ja mihin voisi osallistua. mattomilta vapaaehtoiset kuulostavat, kun asia nostetaan esiin. Ei
Vapaaehtoistyötä voi tehdä sil- siis ole iso asia, heidän mielestään.
loin kun itse jaksaa ja haluaa; ker- ”Kaikki lähtee omasta tekemises-
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Loppusanoiksi sopii RST ry:n ja
seurakunnan välillä ’linkkivapaaehtoisena’ toimivan Ollin toteamus: ”Tässä näkyy hyvin, kuinka
loppusumman tulos on paljon
suurempi kuin eri tekijöiden yhteenlasku.”
Karen Claudin
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VIERA SKYN
Konetyötä vai ihmisvoimaa?
kuin lopunajan uhkakuva ihmistyön korvautumisesta koneilla.
oneiden kasvattaessa tuottavuutta yritykset voivat myydä
valmistamiaan tuotteita halvemmalla, maksaa työntekijöilleen
parempia palkkoja tai molempia.
Tämä näkyy ihmisten elintason
valtavana parantumisena viimeisen 60 vuoden aikana. Kovin moni
tuskin haluaa luopua puhelimesta, sähkövalosta tai sisävessasta,
mitkä vielä 1960 olivat harvinaisuuksia suuressa osassa Suomea.
Elintason kasvu osoittaa myös,
että Ihmiset ovat halukkaasti ku-

K
J

okin aika sitten saimme lukea
lehdistä, miten koneet vievät
joka kolmannen työpaikan Suomesta seuraavan 20 vuoden kuluessa. Otsikot olivat pysäyttäviä,
mutta tutkijan silmään hieman
yksioikoisia. Ovathan koneet olleet samalla asialla aiemminkin.
Alkutuotanto työllisti yli 700 000
suomalaista vielä vuonna 1960.
Tästä työllisten lukumäärä on pudonnut alle 100 000 henkilön.
Traktoreiden ja muiden koneiden
ilmaantuminen sai aikaan myös
valtavan tuottavuuden kasvun. Tilastokeskuksen sivujen perusteella
nykyisin tuotetaan 1,5 miljardia
kiloa enemmän viljaa kuin vuonna
1960. Ja taidetaanpa metsistäkin
hakata melkoisen monta mottia
enemmän kuin ennen.
Koneet ovat ihmisiä tuottavampia ja siksi niitä kehitetään säästämään työtä. Näin on ollut aina
pyörän keksimisestä lähtien ja
näin on jatkossakin. Maatalouden
esimerkki kertoo työn säästämistavoitteen myös onnistuneen. Tarina ei kuitenkaan lopu tähän. Jostakin syystä Suomessa on nykyään
yli 400 000 työllistä enemmän kuin
vuonna 1960. Teknologian ja työllisyyden välillä on oltava muutakin

V

vain maalaisjärkeä. Lisääntymään
päin ovatkin monet sellaiset tehtävät, jotka vaativat joustavuutta ja
henkilökohtaista kanssakäymistä.
Myös johtaja- ja asiantuntijatason
tehtävissä työllisyys on kasvamaan
päin.
iitä ei pääse mihinkään, että
tulevaisuuden koneet muuttavat työelämää ja vähentävät
ihmistyön tarvetta joissain työtehtävissä. Mutta vähentävätkö
ne ihmisten työllisyyttä kokonaisuudessaan? Menneisyys antaa
syytä jonkinlaiseen optimismiin.
Aiemmin teknologian kehittymi-

S

oittajina ovat puolestaan työtehtävät, joihin liittyy luovuutta, motorista näppäryyttä tai ihan vain maalaisjärkeä.

luttaneet suuren osan kasvaneista tuloistaan. Kysynnän kasvu on
osasyy konetyön ja ihmisvoiman
samanaikaiselle lisääntymiselle.
Vieläkin tärkeämpi tekijä on teknologian kehittymiseen liittyvät
innovaatiot. Ihmiset ostavat nykyisin kaikenlaisia tuotteita, joiden
olemassaoloa ei aiemmin pystytty
edes kuvittelemaan. Uudet innovaatiot ovat luoneet valtavasti uusia työtehtäviä täysin uusilla aloilla.
oneet eivät olekaan se varsinainen ongelma, vaan kasvun
hedelmien epätasainen jakautuminen. Viime aikoina vaikeuksia
on aiheuttanut rutiininomaisten,
helposti koneisiin ohjelmoitavien
työtehtävien korvautuminen konetyöllä. Voittajina ovat puolestaan
työtehtävät, joihin liittyy luovuutta, motorista näppäryyttä tai ihan

K

nen on parantanut elintasoa ja lisännyt työllisyyttä. Enkä jaksa olla
kauhean huolissani, vaikka tällä
kertaa tilanne olisikin erilainen ja
uudenlainen tekoäly oikeasti korvaisi kaiken ihmisvoiman tarpeen.
Tällaisessa tulevaisuudessa ensisijainen ongelma olisi koneiden
tuottaman valtavan vaurauden
jakaminen koneiden omistajien ja
muiden kansalaisten välillä. Tämä
voisi olla jopa helpommin ratkaistavissa kuin nykyisen niukkuuden
jakaminen työntekijöiden ja työnhakijoiden kesken. Ainakin siihen
olisi keinot olemassa.

Kari Hämäläinen
johtava tutkija
Valtion taloudellinen
tutkimuskeskus
p. 040 502 1831
26740 Vasarainen
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YHTEYSTIEDOT:

Rauman Seudun
Työnhakijat ry

Toimintakeskus
Satamakatu 2
26100 Rauma
puh. 02 822 4206
sähköposti: toimisto@raumantyottomat.com
kotisivut: raumantyottomat.com
avoinna ma-pe 9.00-15-00
10-ruokala/kahvila
aamiainen
ma-pe 8.30 - 9.00
lounas 		
ma-pe 12.00 - 14.30
		
la
12.00 - 14.00
Lokki kirpputorit
ma-pe 9.00 - 18.00
la
10.00 - 15.00

VARSINAISET JÄSENET
HALLITUS
Juha Saari
Puheenjohtaja		
Eija Harju
Ilse Vauhkonen
Terttu Maijala
Varapuheenjohtaja
Tapani Salo
Eija Harju
Sinikka Muttilainen
Sihteeri			
Irene Rasila

Liity jäseneksi?
Jäsenmaksun suuruus on
Työttömiltä 8€/kalenterivuosi.
Kannatusjäseniltä 12€/kalenterivuosi.
Yhteisöjäseniltä 40€/kalenterivuosi.
Nuorisojäseniltä (15-17v) 5€/kalenterivuosi.
Jäsenmäärä vaikuttaa yhdistyksen saamiin
avustuksiin, joilla yhdistys voi tarjota monipuolisempaa palvelua jäsenilleen.
Puheenjohtaja, hankevastaava
Ilse Vauhkonen 045 279 5969
ilse.vauhkonen@raumantyottomat.com
Toiminnanohjaaja
Irene Rasila 050 576 9613
irene.rasila@raumatyottomat.com
Palveluohjaaja
Eija Welling 050 407 5923
eija.welling@raumantyottomat.com
Mediapajan vastaava
Tuire Vanhakartano 0504408817
tuire.vanhakartano@raumantyottomat.com
Kirjanpitäjä
Anja Hakala 050 406 2522
anja.hakala@raumantyottomat.com

Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!
Teollisuusliiton Satakunnan aluetoimisto
RST ry kiittää rahoittajia, kaikkia jäseniä, palveluiden käyttäjiä, vapaaehtoisia ja yhteistyökumppaneita!
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designJonna Puputti

