
Mnää Kans
RAUMAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY   KESÄ 2013

RAUMAN SEUDUN 
TYÖTTÖMÄT RY

Ovatko leipäjonot 
tulleet Suomeen 

jäädäkseen? 
s. 8–9



Mnää Kans
Rauman Seudun Työttömät ry

2

Julkaisija:

Toimitus ja taitto: 

Kuvat:

Rauman Seudun Työttömät ry

Teijo Rantanen ja Roosa Hatakka

Rauman Seudun Työttömät ry
Teijo Rantanen

Ilmoitusmarkkinointi:

Paino:

Painosmäärä:

Jakelu:

Tekstituottamo Sanainen

Multiprint oy

2000 kpl

Rauman Seudun Työttömät ry

Mnää Kans
Kesä 2013

Sivu 2
Nöyrä kiitos vapaaehtois-
työntekijöille

Sivu 3
Työtä ja asiallista kohtelua

Sivu 4
Työhövalmennus / RST 
palveluntuottajana

Sivu 5
10-ruokala toimiva väylä 
työmarkkinoille

Keittiö uusitaan, ruokala 
siirtyy kesäksi Lyseoon

Sivu 6
Mäki-Korte: ”Tämä on liian 
kovaa touhua”

Sivu 7
TE-toimiston palveluihin 
useita muutoksia

RST ry kutsui TE-toimiston 
edustajat kertomaan palk-
katuen muutoksista

Sivut 8-9
Liian pitkä, liian pitkään – 
Leipäjonon tarina

Sivut 10-11
Yhteenveto vuodesta 2012: 
Arkea ja juhlaa

Kaarinassa ikävöidään 
Raumalle siirtyvää sosiaa-
lijohtajaa

Sivu 12
Opiskelijakin sen tietää: Työ-
paikan kanssa saa taistella!

10-ruokala kokkaa tilauk-
sesta jäsenille

Sivu 13
Työministeri Lauri Ihalaisen 
tervehdys Rauman Seudun 
Työttömät ry:n 20-vuotis-
juhlaan

Sivut 14-15
Rauman Seudun Työttömät 
ry kiittää yhteistyökumppa-
neitaan

Takakansi
Infoa vuodelle 2013

RAUMAN SEUDUN 
TYÖTTÖMÄT RY

Nöyrä kiitos vapaaehtoistyöntekijöille

Taas on vuosi vaihtunut, ja 
juhlavuosi takanapäin. Rau-
man Seudun Työttömät ry 
jatkaa edelleen toimintansa 
kehittämistä, hyvänä esi-
merkkinä keittiön remontti, 
ja elää ajan hermolla. Saam-
me olla ylpeitä toiminnas-
tamme, mutta valitettavasti 
valtiovallan suunnalta ollaan 
asettamassa uusia haasteita 
ja pelkotiloja kolmannen sek-
torin toimijoille.

Isoksi puheenaiheeksi tänä 
keväänä on muodostunut va-
paaehtoistyö. On keskusteltu 
muun muassa siitä, että va-
paaehtoistyöntekijöiden päi-
värahojen maksatus loppuisi, 
jos he tekevät tietyn määrän 
vapaaehtoistyötä päivässä tai 

viikossa. Se tarkoittaisi kol-
mannen sektorin piirissä erit-
täin vaikeita aikoja.

Vapaaehtoiset työntekijät 
ovat voimavaramme, jota 
emme aina edes ymmärrä 
arvostaa. Heillekin vapaaeh-
toistyö on usein myös tär-
keä sosiaalinen tapahtuma 
ja kohokohta viikossa, jolloin 
tapaa muita ihmisiä ja tuntee 
itsensä tarpeelliseksi.

Rauman Seudun Työttömät 
ry:nkin toiminnassa vapaa-
ehtoiset työntekijät ovat erit-
täin tärkeitä; he ovat mones-
sa mukana. Aina ei itsekään 
muista, miten paljon ja miten 
monissa eri tapahtumissa 
sekä osastoilla heitä onkaan, 
kuten esimerkiksi liikuntata-
pahtumissa, keittiössä, kirp-
putorilla, ompelimossa ja 
messiruuan jaossa. He eivät 
tuo itseään esille, vaan teke-
vät vaatimattomasti ja pyy-
teettömästi työtä vakituisten 
työntekijöidemme rinnalla.

Toivon, että Suomen hallitus 
ja eduskunta miettisivät vielä 
tarkkaan, miten se suhtautuu 
tulevaisuudessa eri urhei-

luseuroihin ja yhdistyksiin, 
toisin sanoen kolmanteen 
sektoriin, ennen kuin se kä-
sittelee ja laittaa eteenpäin 
pykälää vapaaehtoistyönte-
kijöiden päivärahojen maksa-
tuksesta.

Nöyrin kiitos, ja jaksamista 
kaikille vapaaehtoistyönteki
jöillemme, Te olette korvaa-
mattomia.

Haluan myös toivottaa oikein 
hyvää ja lämpöistä kesää kai-
kille. Koettakaa kerätä voimia 
kesän kauneudesta, jotta jak-
samme taas tehdä pitkän ja 
synkän syys ja talviajan töitä 
työttömien ja vähävaraisten 
hyväksi.

Sari Seimelä
Puheenjohtaja
Rauman Seudun Työttömät ry

Soita (02) 8378 5600
Apua elämän kriisitilanteissa

Käynnit ajanvarauksella:
Valtakatu 13, Rauma ja Eurantie 6 A, Eura

www.raumankriisikeskus.fi

Kauppakatu 19, RAUMA
puh. (02) 822 2039

www.vekomi.fi/askarteluohjaus

25 v.
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Työtä ja asiallista kohtelua

Ensimmäinen työkokemukse-
ni sijoittuu vuoteen 1974. Olin 
silloin neljätoistavuotias, ja 
teiniikä puhkesi kuin finni ot-
saan. Sain kasvatuksen, jossa 
painotettiin työn merkitystä. 
Vanhempieni lempilauseita 
oli, että ”niin kauan kuin me 
maksamme sinun elämisesi, 
niin me määräämme ”. Sanon-
ta taitaa olla voimassa useilla 
vieläkin. Sain isäni suostumaan 
siihen, että pääsen kesäksi ra-
vintola Otavaan tiskariksi. Työ 
oli enimmäkseen ilta ja yö-
työtä. Tein täyden kahdeksan 
tunnin työpäivän, ja olin aina 
kuin uitettu rotta kun pääsin 
töistä. Jaksoin rahan voimalla, 
ja ajatuksena oli, että voin os-
taa sitä mihin ei vanhempieni 
kukkarosta irronnut. Nykyisin 
tätä kutsuttaisiin lapsityövoi-
man hyväksikäytöksi ja olisi 
siis laitonta.

Työ itsessään ei paljon vaa-
tinut. Siihen aikaan tarjoiltiin 
pöytiin, ja Ravintola Otava eli 
kultakauttaan. Se tunnettiin 
hyvänä tanssi ja ruokaravin-
tolana. Tiskiä tuli paljon, koska 
kaikki juotiin ja syötiin tiskatta-
vista astioista. Lasit piti kuivata 
erikseen, ja esimies kävi aika 
ajoin tarkistamassa työn jäljen. 
Hän nosti lasin valoa vasten ja 
antoi työstä tiukkaa, mutta 
asiallista palautetta. Työyhtei-
sö ei jättänyt minua ulkopuo-
lelle, vaikka olin uusi, nuori ja 
kokematon. Se ei väheksynyt 
eikä pilkannut nuoruuttani 
ja kokemattomuuttani, vaan 
rohkaisi minua kannustavilla 
palautteilla. Vaikka välillä olin 
väsynyt, eikä työ juurikaan 
maistunut, oli joukossa joku 

joka ymmärsi, ettei nuoren 
kannustaminen vaadi paljon 
aikaa. Minulla kävi siis hyvä 
tuuri! Ensimmäinen työkoke-
mukseni oli hyvä ja positiivi-
nen. Muistan vieläkin sen kuin 
eilisen päivän. 

Keittiöalan ammattilaista ei 
minusta kuitenkaan tullut, 
vaikka myöhemmin kävinkin 
sitä vielä koettamassa. Sen si-
jaan jonkinmoinen työllistäjä, 
työhönvalmentaja ja työnoh-
jaaja minusta tuli. Hyvin pian 
tätä työtä tehdessäni minulle 
valkeni, että ensimmäinen 
työkokemus saattaa ratkaista 
koko pelin.

Kun tapasin Maijan (nimi muu-
tettu) ensimmäisen kerran sain 
ensivaikutelman ujosta, arasta 
ja sisäänpäin kääntyneestä ih-
misestä. Maija tuli kysymään 
työharjoittelupaikkaa kahdek-
saksi viikoksi toimistoalalta. 
Datanomiksi opiskelevalle oli 
tärkeää saada oman alansa 
työharjoittelupaikka. Vaik-
ka haastattelutilanne jännitti 
Maijaa niin, ettei siitä tahto-
nut tulla mitään, päätin että 
hän voi aloittaa työharjoitte-
lun yhdistyksessä heti kun hän 
sitä tarvitsee. Yhteistyö oppi-
laitoksen kanssa sujui hyvin 
ja sopimukset työharjoittelun 
aloittamista varten tehtiin jo 
seuraavalla viikolla.

Maijan meille tekemä harjoit-
telujakso sujui erittäin hyvin 
ja hän antoi meille paljon hy-
vää, uutta tietoa opiskelusta, 
sen tasosta ja osaamisestaan. 
Viikkojen kuluessa meistä tuli 
hyvät työtoverit. Ensivaiku-
telman tytöstä ei ollut tietoa-
kaan. Syynkin siihen sain tie-
tää pian.

Maija kertoi, että hänestä piti 
tulla kokki. Hänen intohimo-
naan ja harrastuksenaankin jo 
lapsesta asti oli kokeilla erilaisia 
ruokia. Hän laati itse reseptejä 
ja kokeili niitä. Hän sai paljon 
kannustusta kotoa. Koulussa 
lempiaine oli luonnollisesti ko-
titalous. Peruskoulun jälkeen 
hän pyrki ja odotetusti pääsi 
opiskelemaan kokiksi.

Ensimmäinen työharjoittelu-
jakso muutti kuitenkin kaiken. 
Työharjoittelujakso oli suun-
niteltu erään ravintolan keit-
tiöön. Maija ei ollut koskaan 
aikaisemmin edes tutustunut 
työelämään millään lailla, eikä 
hänellä ollut mitään käsitystä 
mitä se todellisuudessa on. 
Hän oli valmis kuitenkin op-
pimaan kaiken, mitä matkan 
varrella tulee ja näyttämään 
mihin hänestä on. Ensimmäi-
senä työpäivänä omistaja pyysi 
Maijaa tutustumaan ruokalis-
taan ja availemaan kaappeja, 
joista kaikki tarvittavat raaka
aineet löytyisivät. Lisäksi työ-
päivät sovittiin heti niin, että 
Maija jo seuraavalla viikolla 
tulisi aamuksi hoitamaan koko 
keittiön yksin. Ensimmäisen 
viikon aikana hänelle tehtiin 
selväksi myös se, että työ ja 
sen vaatimustaso on aivan sa-
manlaista kaikkialla, ja laiskat 
saavat lähteä heti. Lisäksi, jos 
työtä ei tehdä tarpeeksi hyvin, 
tai tulee paljon virheitä, mer-
kinnät ja lausunnot koululle 
ovat sen mukaisia.

Maija kertoi, ettei opetus ollut 
vielä niin pitkällä, että hän pys-
tyisi itsenäisesti valmistamaan 
niin vaativia annoksia mitä ra-
vintolassa vaadittiin. Omistaja 
ei ymmärtänyt sitä lainkaan. 
Hän hämmästeli ääneen kysy-
en, mitä siellä koulussa sitten 
opetetaan?

Maija soitti kouluun ja kertoi, 
millaista kohtelua hän saa. 
Hän pyysi, että voisi vaihtaa 
harjoittelupaikkaa johonkin 
muuhun, mutta vastaukseksi 
hän sai vähättelyä ja arvoste-
lua herkkänahkaisuudestaan.  
Tilanne kärjistyi lopulta siihen, 
että omistaja jätti opiskelijan 
yksin töihin ja lähti itse asioil-
le. Palattuaan hän alkoi moit-
tia Maijaa pilalle menneestä 
kastikkeesta ja haukkui Maijan 

täpötäyden ravintolan asiak-
kaiden kuullen. Seuraavana 
päivänä Maija meni kouluun 
ja haki erotodistuksen. Vuotta 
myöhemmin hän aloitti da-
tanomiopiskelut. Kysyin Mai-
jalta syytä siihen, miksi hän 
haki erotodistuksen niin no-
peasti, ja eikö siinä olisi ollut 
vielä jotain keskusteltavaa tai 
neuvoteltavaa. Maija vastasi 
työkokemuksen olleen niin 
rankka. Hän ei uskonut hänen 
kaltaisellaan ihmisellä olevan 
mitään mahdollisuuksia pär-
jätä ravintolaalalla, jos kaikki 
työnantajat ovat tuollaisia. 
Maija oli varma, että oli valin-
nut väärän ammatin. 

Tuntui todella kurjalta kuulla 
Maijan kertomus ensimmäi-
sestä työkokemuksesta. Se sai 
minut vihaiseksi ja ymmälleni 
siitä, että eikö työnantajalla 
ollut mitään vastuuntuntoa 
siitä, millaisen kuvan hän an-
taa nuorelle yrittämisestä, 
työelämästä, työyhteisöstä ja 
käyttäytymisestä. Lisäksi olin 
erittäin pahoillani siitä, ettei 
koulu ottanut mitään roolia 
oppilaansa puolustamiseksi. 

Maijan kokemus synnytti erit-
täin hyvän keskustelun työn-
antajan vastuusta nuorten 
työllistämisessä. Hyvään ja 
asialliseen kohteluun ei paljon 
vaadita. Antamalla nuorelle 
asiallista palautetta ja kannus-
tusta, vaikka kaikki ei sujuisi-
kaan hyvin heti ensimmäisellä 
työharjoittelukerralla. Se on 
kuin rahaa pankkiin laittaisi!  
Lisäksi työpaikoilla olisi hyvä 
nimetä henkilö, joka auttaa 
ja opastaa nuorta ensimmäi-
sessä työssään. Näin varmaan 
monilla työpaikoilla jo onkin. 
Keskustelua kannattaa käydä 
ja pitääkin käydä. Nuorten syr-
jäytyminen on työllistymisen 
este, ja esteiden poistaminen 
on meidän yhteinen asia.

Ilse Vauhkonen
Hankevastaava
Rauman Seudun Työttömät ry
Tee oppien, opi tehden -hanke

”Ensimmäinen 
työkokemus 
saattaa ratkaista 
koko pelin.”



Mnää Kans
Rauman Seudun Työttömät ry

4

Toppi-ohjauksen kautta vaikka uusi ammatti
Rauman Seudun Työttömät 
ry:n Toppiohjaus hankkeelle 
on myönnetty rahoitus uu-
delle 5vuotiskaudelle. RST ry 
tekee näin ollen jatkossakin 
työhönvalmennussopimuksia 
TEtoimiston kautta vaikeasti 
työllistyvien työttömien kanssa.

Hankkeen jatkoa voidaan pi-
tää merkittävänä, sillä han-
kerahoitusta on supistettu ja 
hankkeiden tulostavoitteet 
ovat entistä korkeammalla. 
Toppiohjauksen jatko merkit-
see siis sitä, että se on havaittu 
toimivaksi konseptiksi.

Aikaisemman Toppiohjauk-
sen (2008–2012) loppurapor-
tin mukaan tavoitteena on 
ollut madaltaa kynnystä työ-
kykyisten siirtyessä avoimille 
työmarkkinoille. Työssäoppi-
misen lisäksi Toppiohjauk-
seen osallistuva henkilö sai 
henkilökohtaista opastusta ja 
koulutusta ryhmässä. Viiden 
vuoden aikana Toppiohjauk-
seen osallistui 157 RST ry:n 
asiakasta.

Aikaisemman Toppiohjaus 
hankkeen aikana ehti hanke-
vastaava Ilse Vauhkosen mu-
kaan tapahtua paljon.
 Pelättiin, että de minimis 
sääntö lopettaisi työttömien 
yhdistysten toiminnan Suo-
messa kokonaan.

De minimis tarkoittaa Euroo-
pan Unionin asettamaa julkis

rahoituksen enimmäismäärää, 
joka on 200 000 euroa kolmen 
vuoden aikana yritystä tai yh-
distystä kohti.
 Lisäksi pelättiin, että enin-
tään kuuden kuukauden työl-
listäminen samassa paikassa 
ei riitä esimerkiksi kuntoutu-
miseen tai valmennukseen 
avoimille työmarkkinoille, 
vaan heikentäisi monen asiak-
kaan mahdollisuuksia, Vauh-
konen kertoo.

Toisin kuitenkin kävi. Rauman 
Seudun Työttömät ry on ja voi 
hyvin, ja toimii edelleen tehok-
kaana kanavana kohti avoimia 
työmarkkinoita. Vuoden 2008 
aikana 57:stä Toppiohjauk-
seen osallistuneesta asiak-
kaasta 23 aloitti opiskelun tai 
hakeutui johonkin muuhun 
työllistämistä edistävään suun-
nitteluun. Seuraavan vuoden 
23:sta asiakkaasta yksitoista 
työllistyi avoimille markkinoil-
le hankkeen kautta.

Vuonna 2010 Toppiohjauk-
sen rinnalle kehitettiin OppiQ, 
jonka tarkoitus oli räätälöi-
dä työhönvalmennettavalle 
oma työllistymissuunnitelma. 
OppiQ:hun kuului myös neljän

viikon intensiivinen ryhmä-
koulutus. Pilottiryhmästä saa-
dut kokemukset olivat niin 
rohkaisevia, että se kirjattiin 
vuoden 2011 hankehakemuk-
seen uutena toimintatapana, 
tällä kertaa viiden viikon ryh-
mäjaksolla. Tuloksena 27:stä 
asiakkaasta 14 löysi vuon-
na 2011 töitä, kuusi ryhtyi 
opiskelemaan. Vuonna 2012 
Toppiohjaukseen osallistui 
varsin vaikeasti työllistettäviä 
henkilöitä, joilla oli taustal-
laan mielenterveyshäiriöitä, 
päihdeongelmia ja pitkäaikais-
työttömyyttä. Sopivien työn-
antajien ollessa kiven alla, 20 
prosenttia osallistuneista pa-
lasi takaisin työttömäksi.

ELY-keskuksen rahoittama 
Toppiohjaus jatkuu siis tänä-
kin vuonna. Rauman Seudun 
Työttömät ry tarjoaa asiakkaal-
leen mahdollisuuksia työllistyä 
omalla alallaan, tai löytää in-
nostusta aivan uuteen alaan. 
RST ry:n tiloissa voi kokeilla 
työntekoa 10ruokalan keitti-
össä keittäjänä tai keittiöapu-
laisena, ompelijana tai kuto-
jana ompelimossa tai myyjänä 
kirpputorilla. Mahdollisuus on 
perehtyä myös siistijän, toi-
mistotyöntekijän, liikunnan-
ohjaajan sekä virikeohjaajan 
ammattiin.

Hankevastaava Ilse Vauhkonen esittelemässä Toppiohjaus hanketta Raumasalissa.

OppiQ ryhmä tutustui Kivikylän Kotipalvaamoon vuonna 2011.

Entisöintipajalla OppiQ ryhmät 
kunnostavat huonekaluja.
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Jäsenmaksut/vuosi:
Jäsenet 7€
Kannatusjäsenet 10€
Yhteisöjäsenet 40€
Nuorisojäsenet (15–17v.) 5€

Jäseneksi voit liittyä, jos olet
- työtön
 lomautettu
 työttömyyskorvausta
   saava osaaikatyöläinen
 työllisyyspoliittisessa
   koulutuksessa
 työsuhteessa palkkatuella
 tukityöllistetty
 työelämävalmennuksessa
- työkokeilussa
 työharjoittelussa
 kuntouttavassa työtoimin
   nassa
 työttömyyseläkeläinen.

Kannatusjäseneksi kelpuu-
tetaan 15 vuotta täyttänyt 
henkilö, joka on vakituises-
sa työsuhteessa tai työky-
vyttömyys, sairaus tai van-
huuseläkkeellä.

Yhteisöjäseneksi voivat liit-
tyä 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 
nettisivuiltamme.

Jäsenmaksun voi suorittaa 
Rauman Seudun Työttömät 
ry:n toimistolle tai suoraan 
tilille:
FI 39 4450 2320 0021 50

10-ruokala toimiva väylä työmarkkinoille

On keskiviikko, ja 10ruoka-
lassa on täysi tohina päällä. 
Muutaman päivän päästä al-
kaa tavaroiden siirto remontin 
tieltä lyseoon, sen lisäksi keit-
töemäntä on sairaana. Viiden 
hengen työryhmällä näyttää 
kuitenkin olevan homma hans-
kassa eikä stressistä ole tietoa-
kaan, vaikka jääkaappejakin jo 
roudataan muihin maisemiin. 
Lounaaksi valmistuu tänään 
uunikalaa perunoilla, jälkiruo-
aksi lettuja aronianmarjahillol-
la.

Useamman vuoden Rauman 
Seudun Työttömät ry:lle va-
paaehtoistyötä tehnyt Irma 
Pesu kertoo, että keittiöllä on 
mukava tehdä töitä, sillä mi-
kään päivä ei ole samanlainen. 
Hän paikkaa tällä viikolla keit-
tiöemäntää.
 Annan muiden tehdä työnsä 
keittiössä melko vapaasti, hän 
sanoo.

Hän pitää myös tärkeänä, etttä 
keittöissä työskentelevät pää-
sevät vaikuttamaan suurempiin 
linjoihin, kuten ruokalistaan.
 Tärkeää on oppia myös esi-
valmistelujen tärkeys niin, että 
kun illalla lopetetaan työt, pis-
tetään paikat kuntoon seuraa-
vaa aamua varten.

TE-toimiston kautta työhön-
valmennukseen 10ruokalaan 
päässeet Tuula Järvenpää ja 
Hannele Väliniemi ovat tyyty-
väisiä. Järvenpää hakee uutta 
ammattia tavoitellen keittiö-
apulaisen pestiä avoimilta työ-
markkinoilta, Väliniemellä taas 
on suurtalouskokin koulutus, 
mutta ei oman alan töitä.
 Olen viihtynyt täällä. 10ruo-
kalassa on mukavat asiakkaat 
ja huumori kukkii, Järvenpää 
sanoo.
 Olen ajatellut, että opin te-
kemällä. Täällä pääsee leipo-
maan, laittamaan ruokaa ja aa-

mupalaa sekä tiskaamaan.
Puolisen vuotta 10ruokalassa 
työskennellyt Väliniemi kehuu 
niinikään keittiön ilmapiiriä.
 Täältä saa hyvää kokemusta, 
vaikka haluankin työskennellä 
suurkeittiössä tulevaisuudes-
sa.

Tämä viikko on siinäkin mie-
lessä erityinen, että eräs 
10ruokalassa työskennellyt 
työnhakija siirtyi avoimille 
työmarkkinoille maanantaina. 
Hän pääsi kuuden kuukauden 
koeajalle paikalliseen hoivako-
tiin valmistelemaan aamiaisia 
vuodepotilaille. Mikäli koeaika 
menee hyvin, työsuhde vaki-
naistetaan. 10ruokala toimii 
siis niin kuin pitääkin, kahdella 
tavalla – se tarjoaa edullista 
ruokaa työttömille ja vähäva-
raisille, ja toimii varteenotetta-
vana linkkinä työnhakijoiden ja 

työmarkkinoiden välillä.

Hannele Väliniemi (vas.), Heidi Lautamäki ja Iina Kuismin keräävät kokemusta keittiötyöskentelystä 10ruokalassa.

Keittiö uusitaan, ruokala siirtyy kesäksi lyseoon
RST ry:n ylläpitämä 10ruokala 
remontoidaan kesän aikana 
uuteen uskoon. Muun muassa 
keittiön pinnat uusitaan, 
kuten myös kylmälaitteet, 
vesijärjestelmää muokataan ja 
tarjoilupisteen seinään tulee 
uusi tarjoiluaukko. Kaivattu 
keittiötilojen perusparannus 
ajaa aamiais ja lounaspalvelut 
kesän ajaksi muutaman kiven-
heiton päähän Rauman lyseon 

yläasteen tiloihin, Aittakarin-
katu 10:een. Tarkka ajankohta 
on 3.6.–31.7.2013, jonka 
jälkeen pidetäänkin uuden 
keittiön avajaiset toimintakes-
kuksella.

Lounas tarjoillaan lyseolla 
tuttuun tapaan arkisin klo 12–
14.30 ja lauantaisin 12–14.00. 
Kesän aikana tilavaan lyseon 
ruokalaan voi poiketa myös 

kahville 9–14.30 ja shoppailla 
RST ry:n kirpputori ja käsityö-
tuotteita.

10-ruokalan ruokaliput myy-
dään edelleen Satamakatu 2:n 
toimistolta, mutta lyseossa 
voi kesän ajan poikkeukselli-
sesti maksaa lounaansa myös 
käteisellä. Lounaan hinta on 
3,20 euroa.

Liity Rauman Seudun 
Työttömät ry:n jäseneksi!
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Mäki-Korte: ”Tämä on liian kovaa touhua”
UPM:n Rauman tehtaan 
kolmas paperikone suljettiin 
19.4. Lähtöpassit sai yhteen-
sä 87 työntekijää. Alasajon 
seurauksena alihankintaket-
juissa työnsä menettäneiden 
määrä lasketaan sadoissa. 
UPM:n työosaston luotta-
musmies Jari MäkiKorte on 
nähnyt lähietäisyydeltä yt
neuvotteluiden etenemisen. 
Vaikka hän ymmärtää suo-
malaisen paperintuotannon 
heikon markkinaaseman, 
olisi työnantaja voinut hoi-
taa irtisanomisprosessin 
pehmeämmällä otteella.

Haastattelun aikaan, viikkoa 
ennen PK3:n sulkemista, ei 
vielä tiedetty, ketkä saavat 
kenkää ja ketkä jatkavat. 
MäkiKorteen mukaan tun-
nelmat olivat varsin apeat, 
eikä ihme.
 Kaikkia tämä koskee, ei 
vain kolmosen porukkaa, 
hän sanoo viitaten irtisano-
misia seuraaviin organisaa-
tiomuutoksiin.
 Vääjämättä tässä tulee 
isoja muutoksia. Eivät edes 
he, jotka saavat jäädä, löydä 
välttämättä itseään omalta 
vanhalta vakanssilta. Rivien 
välistä olen saanut näin ym-
märtää.
Tiedotus onkin ollut UPM:n 
johdon puolelta jokseenkin 
mystistä.
 Henkilöstö kokee, että tie-
toa ei saa tarpeeksi. Yhtiön 
johdon olisi ehdottomasti 
pitänyt panostaa asiaan. Jol-
lain olisi pitänyt olla munaa 
tulla selostamaan tätä asiaa 
ja yrittää johtaa muutosta 
ihmisläheisemmin. Tämä on 
liian kovaa touhua, Mäki
Korte sanoo.

Paperityöntekijän työnkuva 
on viime aikoina laajentu-
nut. Jokaisen on hallittava 
enemmän kuin yksi työkoko-
naisuus. Jatkotyöllistyminen 
suhteen MäkiKorte onkin 
toiveikas.
 Mielestäni on kohtuullisen 
paljon sellaista työtä, mihin 

tämä porukka soveltuisi hy-
vin. Prosessiteollisuutta on 
olemassa monenlaista muu-
takin, kuten kemianalan 
tuotantoa, hän muistuttaa.
Monenlaiset satama- ja va-
rastotyöt soveltuvat esimer-
kiksi konekuljettajille, kuin 
myös erilaiset varastotyöt. 
Työllistymisen ongelmat 
MäkiKorte näkee koko Suo-
mea koskevana.
- Suomea ollaan nyt ajamas-
sa alas, töitä ei ole.

Mäki-Korte ehdottaa näinä 

suurten organisaatiomuu-
tosten aikoina irtisanomis-
ajan ja takaisinottovelvolli-
suuden reilua pidennystä. 
Suomessa irtisanominen 
on liian halpaa. Rauman 
UPM:ltä hän toivoisi muu-
tosturvakonsultin palkkaa-
mista, kuten Myllykoskella-
kin tehtiin.
 Hän voisi tehdä portfolion 
irtisanotuille ihmisille ja ar-
vioisi, mitä ominaisuuksia 
tämän kannattaisi kehittää 
työllistyäkseen. Mikäli yh-
tiön johto ei tähän suostu, 
ammattiosastona meidän 
täytyy miettiä, jos me palk-
kaisimme konsultin.
Myllykoskella on vieläkin 
olemassa paikka, josta työ-
tön paperimies voi hakea 
apua. Siellä tosin koko teh-
das lakkautettiin. Kokeeko 
UPM:n Rauman tehdas sa-
man kohtalon, jää nähtäväk-
si. Jari MäkiKorte ei lähde 

ainakaan viljelemään turhia 
toiveita.
- Suomalaiset tehtaat ovat 
vähän väärällä mantereella. 
Kilpailu on kovaa ja sähköi-
nen media valtaa alaa, joten 
paperin kysyntä on oikeasti 
romahtanut.
Tästä huolimatta, yhden pa-
perikoneen alasajo näyttäy-
tyy hänen silmissään kum-
mallisena.
 Yhtiön omat laskelmat 
osoittavat, että jäljelle jäävi-
en paperikoneiden kustan-
nukset nousevat samalla vii-
si euroa per tonni. Jotenkin 
hassua, että tehdään pää-
töksiä joista tiedetään, että 
niiden jälkeen menee vielä 
huonommin, MäkiKorte ih-
mettelee.

Luottamusmies Jari MäkiKorteen taustalla humisee UPM:n paperitehdas, tässä vaiheessa 
vielä neljän paperikoneen voimin. Huhtikuun lopulla PK3 ajettiin alas ja 87 työntekijää irtisanottiin.

”Suomea 
ollaan nyt 
ajamassa 
alas, töitä 
ei ole.”
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TE-toimiston palveluihin useita muutoksia

Rauman Seudun Työttömät 
ry järjesti Oddfellowtalolla 7. 
toukokuuta palkkatukiinfon. 
Tarkoitus oli koota saman ka-
ton alle palkkatukien kanssa 
tekemisissä olevat yksityi-
sen, julkisen ja kunnallisen 
sektorin työllistäjät. Paikalle 
saapuikin parikymmentä asi-
asta kiinnostunutta henkilöä. 
TEtoimistosta esitelmöimään 
olivat tulleet Satakunnan TE-
toimiston työllisyysvastaava 

Matti Pynnä sekä Susanna 
Tuomisto Turussa sijaitsevan 
palkkatuen maksatuksen kä-
sittelypisteestä.

Matti Pynnä kertoi, että vuo-
denvaihteessa voimaan as-
tunut uusi palkkatukilaki tuo 
muutoksia, vaikka sisältö ei 
sinänsä muutu juurikaan.
 Palvelukonsepti uudistuu ja 
väki vähenee. Palkkatukiasiat 
ja kaikki byrokratia on Sata-

kunnassa nyt keskitetty Poriin, 
hän tiivisti.
Pynnä painotti palkkatukiha-
kemuksen täydellistä täyttöä, 
jotta palkkatuki saadaan suju-
vasti hyväksyttyä. Virheelliset 
hakemukset viivästyttävät tai 
katkaisevat prosessin.
Hänen mukaansa tästä vuo-
desta lähtien myös kaikki yri-
tykset ovat palkkatuen suh-
teen samalla viivalla muiden 
työllistävien tahojen kanssa.
 Tavoitteena on, että yritykset 
ottaisivat enemmän palkkatu-
kilaisia. Aiemmin paperisota 
on ollut kynnyskysymyksenä, 
varsinkin pienyrittäjille.
Näkymät valtion palkkatuen 
maksukyvylle ovat myöntei-
set.
 Nyt on rahaa, joten katso-
taan mitä tapahtuu. Viime 
vuonna Raumalla oli ilmeises-

ti jotain ongelmia palkkatuen 
kanssa, Porissa taas ei.

Susanna Tuomisto puolestaan 
selvitti palkkatuen tilitykseen 
liittyvistä asioista. Hänen mu-
kaansa tilitysten maksu voi 
alussa kestää hieman kauem-
min organisaatiouudistusten 
myötä.
 Suomeen perustettiin kuusi 
eri maksatusaluetta vuonna 
2013. Tarkoitus on yhdenmu-
kaistaa ja tehostaa töitä. Kun 
keskitytään yhteen työhön, 
tulokset ovat ajan saatossa 
hyviä, hän lupaili.
Infotilaisuus sujui toverillisissa 
tunnelmissa, vaikka uudistuk-
set ovatkin aiheuttaneet häm-
mennystä. Seuraavaa infotilai-
suutta kaavailtiin syksylle.

RST ry kutsui TE-toimiston edustajat kertomaan palkkatuen muutoksista

Matti Pynnä Susanna Tuomisto

Työ- ja Elinekeinoministeriön valmistelema työvoimatoimis-
tojen, eli TE-toimistojen organisaatiomuutos astui voimaan 
tämän vuoden alussa. Tarkoituksena on tehostaa ja keskittää 
palveluja. Mutta mikä käytännössä muuttui? TE-toimistot 
itse jaottelevat muutokset viiteen kategoriaan:

1. Vuoden 2013 alusta lähtien TEtoimiston palvelut ovat ni-
meltään työ ja elinkeinopalveluja (TEpalveluja). TEpalvelut 
järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelu-
malli perustuu kolmeen palvelulinjaan. (Kuvassa)

2. Asiointimahdollisuudet laajenevat sähköisten palvelujen uu-
distuessa ja kehittyessä. Asiakas voi esimerkiksi hoitaa monet 
aikaisemmin henkilökohtaista käyntiä vaatineet ilmoitusluon-
toiset asiat verkossa tai soittamalla puhelinpalveluun. Vaihto-
ehtona on edelleen henkilökohtainen palvelu TEtoimistossa.

3. Mol.fiverkkopalvelu uudistuu kokonaisuudessaan sisällöl-
tään ja ilmeeltään vuoden 2013 keväällä.

4. TEpalvelujen tarjonnasta vastaavat 15 alueellista TEtoi-
mistoa, joilla on tarvittava määrä toimipaikkoja. Rauma kuu-
luu Satakunnan TEtoimiston piiriin, jonka pääpiste sijaitsee 
Porissa. Raumalla säilyy edelleen fyysinen palvelupiste, vaikka 
asiointia ohjataan enemmän verkkopalveluihin.

5. TEpalvelut ovat saaneet vuoden 2013 alussa uuden visu-
aalisen ilmeen ja logo uudistuu. Uusi ilme myötäilee palvelu-
jen uudistamisen linjaa: selkeyttä, tehokkuutta, avoimuutta ja 
asiakaslähtöisyyttä.

Lähde: www.tem.fi
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Liian pitkä, 
liian pitkään

Leipäjonon tarina

Teksti: Teijo Rantanen
Kuva: Rauman Seudun Työttömät ry.
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E letään 1990-luvun 
alkua. Suomi ei ole 

vielä jääkiekon maail-
manmestari, ja kännyk-
kää on turha yrittää saa-
da mahtumaan taskuun. 
IT-buumi on kovimmil-
laan, mutta yritykset ki-
tuvat, kaatuilevat kon-
kurssiin. Työttömyysaste 
lähentelee puolta mil-
joonaa. Suomea kiillote-
taan EUkuntoon, mutta 
katutasolla ihmisillä on 
nälkä.

Evankelisluterilaiset 
seurakunnat ja yksittäi-
set laupeudentyön liik-
keet olivat etujoukoissa 
huolehtimassa rahan ja 
ruoanpuutteesta kärsivi-
en auttamisessa ympäri 
Suomen. He järjestivät 
ilmaisia ruokailuja ja ja-
koivat ruokaa kädestä 
käteen. Työttömyyden 
noustessa rajusti ryhdyt-
tiin perustamaan myös 
työttömien yhdistyksiä. 
Rauma ei ollut poikkeus. 
Rauman Seudun Työttö-
mät ry sai alkunsa vuon-
na 1992 Rauma Repolan 
sahalla massiivisten irti-
sanomisten myötä.  Mo-
net työttömien yhdistyk-
set ottivat tehtäväkseen 
ruokaavustuksen jaka-
misen, osa tehden yh-
teistyötä seurakuntien 
kanssa.

Alkujaan ruokaavus-
tuksen piti olla tilapäi-

nen ratkaisu lamaajan 
ongelmille, kunnes pe-
rusturva saataisiin päivi-
tettyä tilanteen tasalle. 
Kuten nyt parikymmen-
tä vuotta myöhemmin 
tiedämme, näin ei ole 
käynyt. Päinvastoin, lei-
päjonojen asiakkaiden 
määrä on ollut kasvussa, 
etenkin viime vuosina. 
Virkamiesten ja poliitik-
kojen huulilta onkin jo 
kuultu lausuntoja, joiden 
sanoma on: leipäjonot 
ovat tulleet jäädäkseen, 
ja tätä järjestelmää on 
kehitettävä.

Ruoka-avun jakaminen 
sitä tarvitseville on sinäl-
lään jaloa ja arvokasta 
toimintaa. Mutta mikäli 
leipäjonoilmiötä tut-
kaillaan hieman kauem-
paa, paljastuu epäkoh-
tia. Suomen väitetään 
muun muassa toteutta-
van pohjoismaista hyvin-
vointivaltiopolitiikkaa, 
jossa kaikilla on yhtäläi-
set mahdollisuudet tulla 
toimeen ja menestyä. Jo 
Perustuslakimme 19:s 
pykäläkin mainitsee, 
että ”jokaisella on oi-
keus välttämättömään 
toimeentuloon ja huo-
lenpitoon”. Erikoista kui-
tenkin on, että tämän 
oikeuden toteutus on 
osittain sälytetty kol-
mannen sektorin toimi-
joille, joista iso osa toi-
mii vapaaehtoisvoimin 
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Liian pitkä, 
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Leipäjonon tarina

ja lahjoitusvaroin.
Huomionarvoisia ovat 
myös leipäjonoihin liit-
tyvät sosiaaliset ja ter-
veydelliset vaikutukset. 
On totta, että leipäjono 
voi olla myönteisesti 
vaikuttava ihmisten koh-
tauspaikka, mutta leipä-
jonossa seisominen tuo 
mukanaan myös nöyrty-
misen ja häpeän tuntei-
ta. Toisaalta, ruokaavun 
kautta jaettavat elintar-
vikkeet ovat usein ra-
vintoarvoiltaan heikkoja 
ja viimeisen käyttöpäi-
vänsä ohittaneita. Olisi 
olennaista, että jokai-
sella olisi mahdollisuus 
hankkia ruokansa itse-
näisesti ja päättää oman 
ruokavalionsa sisällöstä 
ostopäätöksillään.

Kun ruoka-ongelmaa 
katsellaan kansainväli-
sellä tasolla, YK:n elin-
tarvike ja maatalous-
järjestö FAO:n mukaan 
teollisesti kehittyneim-
mät valtiot ovat niitä, 
joissa aliravittujen mää-
rä kasvaa nopeimmin. 
Vuosien 2001 ja 2011 
välisenä aikana kasvu oli 
noin 73 prosenttia. Häm-
mentävää on, miten sa-
moissa kehittyneissä val-
tioissa kaduilla vastaan 
tulee eniten ylipainoisia 
ihmisiä. Esimerkiksi Yh-
dysvalloissa arvioiden 
mukaan joka kymmenes 
asukas on ruokaavun 

asiakkaana, kun samalla 
ylipainoisten määrä on 
35 prosenttia, ja jyrkässä 
kasvussa.

Suomessa kirkon jakaman 
ruokaavun määrä nou-
si 86 prosenttia vuosina 
2008–2010. Raumallakin 
työttömien yhdistyksen 
ruuan jako on lisääntynyt. 
Suomessa työttömiä on 
nyt 239 000, Raumalla 2 
300, ja molemmat luke-
mat ovat nousseet vuo-
den takaisiin verrattuna. 
Ruokaapua kieltämät-
tä tarvitaan Suomessa 
edelleen, ja lahjoittajien 
sekä jakajien panos on 
arvokasta. On kuitenkin 
selvää, että muutoksia on 
tapahduttava valtion pe-
rusturvajärjestelmässä. 
Ei myöskään sovi unoh-
taa kunnollisen työnteon 
mahdollistamista kaikille 
kansalaisille. Näiden on-
gelmien korjailuun kol-
mannen sektorin ja kir-
kon avustustyön rahkeet 
eivät enää riitä.

Artikkeli pohjautuu kirjoit-
tajan tekemään harjoitus-
seminaarityöhön ”Leipäjo-
noja hyvinvointivaltiossa 
– Lama-ajan hätäavusta 
pysyväiseksi perusturvan 
jatkeeksi” Tampereen Yli-
opistolla.

Teksti: Teijo Rantanen
Kuva: Rauman Seudun Työttömät ry.
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Yhteenveto vuodesta 2012: Arkea ja juhlaa
Rauman Seudun Työttömät 
ry muisteli viime vuonna 20-
vuotista taivaltaan monin ta-
voin. Myös yhdistyksen pe-
rustoiminnan kannalta vuosi 
oli varsin aktiivinen.

Vuosi alkoi komeasti juhlase-
minaarilla Rauman kulttuuri-
talo Posellissa 17. huhtikuuta. 
Paikalle RST ry:n täysiä kymp-
pejä saapui juhlistamaan lä-
hes sata yhteistyökumppania, 
sekä kutsuvieraita kuten Rau-
man kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Eeva-Liisa Yli-
nen, Porin kaupungin kehittä-
mispäällikkö Timo Aro, Tapio 
A. Nurmi Rauman seudun TE-
toimistosta ja kansanedustaja 
Kristiina Salonen.

Samassa tilaisuudessa jul-
kaistiin Ari Anteroisen toi-
mittama juhlakirjanen ”20 
vuotta toimintaa, työtä ja 
ohjausta”. Yhdistyksen halli-
tuksen kokouspöytäkirjoista, 
hyvin pidetyistä leikekirjoista 
sekä lukuisista haastatteluista 
koottu materiaali toi esille yh-
distyksen toiminnan vaiheet, 
niin iloineen kuin suruineen. 
Juhlajulkaisua painettiin kaik-
kiaan 250 kappaletta.

Myös viime vuoden Mnää 
Kans lehti oli omistettu juhla-
vuodelle. Lehdessä oli muun 
muassa työministeri Lauri 
Ihalaisen haastattelu, tutkija 
Jouko Karjalaisen kolumni 
sekä RST ry:n kunniapuheen-
johtaja Sinikka Kettusen 
muistelua vuosien varrelta. 
Muissa jutuissa keskityttiin 
yhdistyksen kehitykseen ja 
työllistämiseen yleisellä ta-
solla.

Vuosi myöskin päättyi juhla-
vasti perinteisillä pikkujou-
luilla 5. joulukuuta, niin ikään 
Posellissa. Juhlaan osallistui 
140 yhdistyksen jäsentä. 
Musiikkiesitysten, ruokailun 
ja tanssin lisäksi illan aikana 
yhdistys palkitsi vapaaehtois-
työntekijöitään ruusuin, sekä 
kuultiin juhlatervehdys Lauri 
Ihalaiselta.

Vuoden 2012 aikana Rauman 
Seudun Työttömät ry työllis-
ti yhteensä lähes 70 henki-
löä. Yhdistyksen vakituisten 
työntekijöiden lisäksi ihmi-
siä saatiin työllistettyä 10
ruokalassa, toimistotöissä, 
ompelimossa, kutomossa ja 
kirpputorilla. Toppiohjaus

hankkeen OppiQkoulutuk-
seen osallistui 20 henkilöä. 
Tukityöllistämissopimuksia 
tehtiin kaiken kaikkiaan 72 
henkilön kanssa, kun mukaan 
lasketaan työssäoppimishar-
joittelussa olleet opiskelijat 
ja yhdyskuntapalvelustaan 
suorittanut henkilö. Vapaa-
ehtoistyötä yhdistykselle teki 
vuoden aikana 20 henkeä.

Yksi RST ry:n tehtäviä on ruo-
kaavun jakaminen työttömille  
ja vähävaraisille. EU:n ruoka
apua jaettiin viime vuonna 
4 626 kiloa. Avustuspaketit, 
joita oli yhteensä 411, sisäl-
sivät säilyviä elintarvikkeita, 
kuten jauhoja, lihasäilykkeitä 
ja makaronia. Messiruokaa, 
eli paikallisten kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa, jaettiin 
keskimäärin 71 kassia per ja-
kokerta. Jaot suoritettiin kah-
desti viikossa, maanantaisin 
ja torstaisin. Yhteensä kasse-
ja jaettiin 7 388 kappaletta. 
Yhden kassin ostohinnaksi on 
arvioitu 20 euroa. Yhdistys 
järjesti myös joulutapahtu-
man 22.12., jossa tarjottiin 
puuroa, EUruokaapua ja 
messikassit.

Varsinaisesta yhdistystoimin-
nan muodoista yksi tärkeim-
mistä on 10ruokala. Niin 
ikään työttömille ja vähäva-
raisille tarkoitettua edullista 
ruokaa tehtiin vuoden aikana 
14 822 annosta, joista aami-
aisia noin 1 500 ja ilmaisia 
aterioita lähes tuhat. Päivit-
täin ruokalassa on käynyt 
keskimäärin 50 asiakasta. 
Aterian hinta on 3,20 euroa, 
aamiaisen saa eurolla.

Irene Rasila esittelee RST ry:n toimintaa UraStartti messuilla.

RST ry vastaanotti EU:n ruokaapua viime vuonna 4 626 kiloa.
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Liikuntamahdollisuuksia tar-
jottiin RST ry:n jäsenille uima-
hallilla, WinNovan kuntosalil-
la sekä Rauman Keilahallilla. 
Myös saunominen on ollut 
mahdollista KisaHelistöllä, 
kuin myös sählyn yhteydessä 
Rauman Meriristin tiloissa. 
Liikunnan merkitys on ko-

rostunut yhdistyksen toimin-
nassa, sillä sen on todettu 
edesauttavan, ei ainoastaan 
fyysisen kunnon, vaan myös 
mielenterveyden ylläpidos-
sa. Myös sosiaalisen kanssa-
käymisen mahdollisuus lii-
kuntatapahtumissa nähdään 
tärkeänä. Yhdistyksen liikun-

tatapahtumissa kävi viime 
vuonna noin 1 500 ihmistä.

Rauman Seudun Työttömät 
ry:n muu toiminta koostui 
virkistysmatkoista ja leiristä, 
yhdistyksen kehittämis ja 
yhteistyövierailuista, sekä 
Satamakatu 2:n toimitilojen 

palvelutuotannosta.

Vuoden 2012 lopussa yhdis-
tyksen jäsenmäärä oli 367 
henkilöä ja 22 yhteisöjäsen-
tä. 

Rauman kaupungin uusi sosiaali-
johtaja Antti Parpo aloittaa työnsä 
kesäkuussa. Aikaisemmin Kaarinan 
hyvinvointipalveluiden johtajana ja 
sitä ennen Someron perusturvajoh-
tajana virkaa tehnyt Parpo on tullut 
tunnetuksi hyvästä yhteistyöstään 
työttömien yhdistysten kanssa.
 Meille ikävä juttu, mutta onneksi 
olkoon raumalaisille. Väitän, että 
hyvän kaverin saitte, kommentoi 
Kaarinan Työttömät ry:n puheen-
johtaja Tapio Paakkunainen, jolla 
ei ole muuta kuin hyvää sanottavaa 
Parposta. Parpo ehti työskennellä 
Kaarinassa parisen vuotta, ja tehdä 
yhteistyötä työttömien yhdistyksen 
kanssa muutaman projektin paris-
sa.
 Hänellä on tietämystä niin talous 
kuin sosiaalipuolelta, ja hän ym-
märtää kolmannen sektorin merki-

tyksen varsin hyvin. Hänestä ei tule 
jarrua hankkeissa, joiden tarkoitus 
on lisätä työllisyyttä.
Paakkunainen kuvailee Parpoa hy-
väksi neuvottelukumppaniksi, joka 
on joustava ja nopea reagoimaan.

Myös Rauman Seudun Työttömät 
ry odottaa yhteistyön olevan he-
delmällistä uuden sosiaalijohtajan 
kanssa. Alati heikkenevä työllisyys-
tilanne vaatii saumatonta yhteis-
työtä eri tahojen välillä.
Antti Parpo on koulutukseltaan 
valtiotieteiden tohtori, ja on tutki-
muksessaan perehtynyt etenkin tu-
lonsiirtojärjestelmään ja työnteon 
kannustavuuteen.

Itse Parpoa ei tavoitettu haastatte-
luun.

Kaarinassa ikävöidään 
Raumalle siirtyvää sosiaalijohtajaa

RST ry palkitsi kallisarvoisia vapaaehtoistyöntekijöitään pikkujoulujuhlissa Posellissa.
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Opiskelijakin sen tietää:
Työpaikan kanssa saa taistella!

Rolle Lehtinen, 18, ja Eerik 
Järvenpää, 18, opiskelevat 
Raumalla datanomeiksi. Hei-
dän opintosuunnitelmaansa 
kuuluu  työharjoittelujaksoja, 
joista ensimmäisen miehet 
suorittivat Rauman Seudun 
Työttömät ry:n toimistolla. 
Oman alan harjoittelupaik-
koja ei Raumalta löytynyt.
 Meillä ei ollut mitään odo-
tuksia tämän paikan suh-
teen. Luokanvalvoja sanoi 
meille, että hakekaa mikä ta-
hansa paikka, Rolle Lehtinen 
kertoo.

Kahden kuukauden mittai-
sen harjoittelun aikana Rolle 
ja Eerik harjaannuttivat Pho-
toshoptaitojaan, suorittivat 
erilaisia graafisia tehtäviä, 
kuten esitteitä ja kalenterin, 
ja auttoivat muissa toimiston 
juoksevissa asioissa. Näyt-
tävin työ, ruokalan mainok-
set, roikkuvat 10ruokalan 
ikkunoissa Seminaarinkadun 
suuntaan.

Yhteistyö RST ry:n ja työnoh-
jaajan Ilse Vauhkosen kanssa 
on ollut heidän mukaansa 

toimivaa ja kunnioittavaa.
 Olemme todellakin olleet 
tyytyväisiä, Rolle ja Eerik ko-
rostavat yhteen ääneen.
 Vähän on haikea tunnelma, 
Rolle jatkaa, sillä he ovat vii-
meistä päivää talossa.
He suosittelevat tekemään-
sä valintaa muillekin har-
joittelupaikkaa vailla oleville 
opiskelijoille. Työntekijän tai 
harjoittelijan asiallinen koh-
telu ei nimittäin ole heidän 
mielestään aivan itsestään 
selvää.
- Työnantajan asenne nuo-
rempia kohtaan saisi muut-
tua, etteivät he tallaisi heitä 
koko ajan maton alle, Rolle 
pohtii.
Hän lopetti kokkipuolen opis-
kelut juuri ikävän harjoittelu-
kokemuksen vuoksi paikalli-
sessa ravintolassa.
 Pomo kohteli huonosti 
työntekijöitä, ja jouduin käy-
tännössä itse pyörittämään 
yksin koko ravintolaa, hän 
muistelee.

Tulevaisuuden suunnitelmat 
ovat molemmilla selvät. Da-
tanomiksi valmistumisen jäl-
keen on hankittava työpaikka 

alalta. Näkymät työn saantiin 
ovat politiikan kielellä sanot-
tuna haastavat.
 On sellainen fiilis, että työ-
paikasta saa taistella. Data-
nomit työllistyvät tosi huo-
nosti, Rolle arvelee.
 Minullakaan ei ole yhtään 
työkokemusta, sillä töihin 
pääsee vain suhteilla. Ala-
ikäisenä melkein ainoa mah-
dollisuus on mennä töihin 
vanhempien työpaikalle, Ee-
rik kuvailee.
Molemmat kertovat, että 
koulussa pyritäänkin patista-
maan nuoria yrittäjyyteen.
 Seuraavassa jaksossa pe-
rustamme oman harjoitus-
yrityksen ja yritämme tehdä 
voittoa sen kanssa, Eerik sa-
noo. 
Oman onnensa nojaan tu-
keutuminen lienee tulevai-
suuden sana.

10-ruokala kokkaa tilauksesta jäsenille
Rauman Seudun Työttömät 
ry:n 10ruokala tarjoaa tun-
netusti edulliset aamiaiset ja 
lounaat vähävaraisille ja työt-
tömille, mutta keittiön väki 
ottaa vastaan myös tilauksia. 
Jäsenille tarkoitetun tilaus-
palvelun kautta voi hankkia 
pöperöt pöytään vaikka juhla-
tilaisuuksiin tai herkkuja muu-
ten vaan kotiin syötäväksi.

Tarjolla on leivonnaisia, ku-
ten pikkupizzoja, patonkeja, 
kuivakakkuja, kääretorttuja ja 
mokkapaloja, sekä voileipä 
ja täytekakkuja 30 hengen 

kokoihin asti. Varsinaisella 
ruokapuolella on mahdollista 
tilata 10 hengen annoksina 
muun muassa kiusauksia, li-
hakeittoja ja broilerigratiinia, 
sekä kylkeen salaatteja, liha-
pullia ja kotikaljaa.

Kysy lisää ruokavaihtoehdois-
ta ja hinnoista 10ruokalasta 
tai toiminnanohjaaja Irene 
Rasilalta numerosta 041 706 
7187. 
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Kun Rauman Seudun Työttömät ry 
aloitti toimintansa, Suomessa elettiin 
lamavuosia, ja työttömien määrä oli li-
sääntynyt merkittävästi. Huipussaan se 
oli vuonna 1994. Tuolloin Valtioneuvos-
to päätti työttömien aloitteellisuuden 
tukemisesta työministeriön omatoimi-
suusavustuksella. Työttömien yhdistys-
ten toimintaan tuli vähitellen mukaan 
myös työttömien työnhakijoiden akti-
vointia ja tuettujen työmahdollisuuksi-
en tarjoamista. Omatoimisuusavustuk-
sesta luovutettiin ja taloudellinen tuki 
kohdennettiin työllistymisen tukemi-
seen työllisyyspoliittisen projektituen 
eli nykyisen työllisyyspoliittisen avus-
tuksen kautta. Rahoitusta myöntävän 
työ ja elinkeinohallinnon näkökulmas-
ta on tärkeää, että työttömien yhdis-
tysten kiinnostusta aktivointi ja työl-
listämistoimintaan ja sen laadulliseen 
kehittämiseen voidaan tukea valtion 
avustuksella.
 
Kolmannen sektorin kykyyn tarjota 
työtä vaikeasti työllistyville asetettiin 
toiveita erityisesti laman jälkeisessä 
suurtyöttömyyden vaiheessa. Nykyi-
sen korkean korotetun palkkatuen 
perusta rakennettiin vuonna 1998 yh-
distelmätuessa. Yhdistelmätuki luotiin 
pitäen silmällä erityisesti yhdistysten 
työllistämismahdollisuuksien tukemis-
ta, ja pitkään työttömänä olleiden työl-
listymisen edistämistä. Nykypäivänä 
yhdistysten ja työllistävien säätiöiden 
yhteydessä puhutaan välityömarkki-
natyöllistämisestä. Välityömarkkina-
toimijoiden mahdollisuuksia heikossa 
työmarkkinaasemassa olevien aut-
tamiseksi työmarkkinoille on pyritty 
kehittämään meneillään olevalla Eu-
roopan Sosiaalirahaston ohjelmakau-
della. Välityömarkkinat kehittämisoh-
jelmassa on voitu järjestää esimerkiksi 
koulutusta välityömarkkinatoimijoille. 
Parhaillaan kansanedustaja Tarja Fila-
tov toimii nimittämänäni selvityshenki-
lönä tehtävänään välityömarkkinoiden 
kehittäminen.
 
Yhdistysten toiminta työllistymisen 
edistämisessä on osa laajempaa pai-
kallista ja alueellista työllistämisen 
kokonaisuutta. Koska yhteistyö on voi-
maa, paikallistasolla julkisten toimijoi-
den, kolmannen sektorin toimijoiden 
ja yksityisen sektorin toimijoiden tulisi 

tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä 
työttömien työmarkkinavalmiuksien 
kehittämiseksi ja työllistymisen edis-
tämiseksi. Yhdistyksen ja yritysten yh-
teistyö voi olla avain parempaan palk-
katuetun työn vaikuttavuuteen ja osa 
välityömarkkinoiden kehittymistä.
 
Jo useita vuosia on korostettu asiak-
kaiden työmarkkinavalmiuksien paran-
tamista myös palkkatuetussa työssä. 
Kun osaaminen paranee, henkilöillä on 
paremmat valmiudet siirtyä työmark-
kinoille. Ilahduttavaa on, että Rauman 
Seudun Työttömät ry:n TOPPIohjaus 
hankkeessa tarjotaan ammattitaidon 
päivittämistä työssäoppimisen avulla. 
Aina ei kuitenkaan pelkästään työssä 
tapahtuva osaamisen kehittäminen 
riitä, vaan tarvitaan koulutusta palk-
katuetun työn rinnalla tai sen jälkeen. 
Työ ja elinkeinoministeriö on vuonna 
2011 vahvistamissaan Rakennetyöttö-
myyden alentamislinjauksissa tuonut 
esille koulutuksen merkityksen työ-
markkinoille kiinnittymisestä silloin 
,kun työttömyys on pitkittynyt ja hen-
kilö on puutteellisen osaamisen vuoksi 
heikossa työmarkkinaasemassa.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että 
pitkäaikaistyöttömien osallistumista 
työvoimakoulutukseen tulee lisätä. 
Pitkäaikaistyöttömyys on nuorisotyöt-
tömyyden ohella hallituksen työpolitii-
kan painopisteitä.
 
Hallitusohjemassa on useita kirjauk-
sia, joilla pyritään parantamaan pitkä-
aikaistyöttömien ja muiden heikossa 
työmarkkinaasemassa olevien työt-
tömien tilannetta. Hallitusohjelman 
mukaan pitkäaikaistyöttömien osallis-
tumista palkkatuettuun työhön, koulu-
tukseen ja muihin palveluihin lisätään: 
työttömien työkyvyn arviointia tehos-
tetaan, missä tarkoituksessa työttö-
miä ohjataan TEtoimistoista kuntiin 
terveystarkastuksiin. Vuosi sitten oh-
jeistetun työkyvyn arviointiin liittyvän 
toimintamallin toimivuutta arvioidaan 
ensi vuonna.
 
Työllisyyden hoidon alueellisten toi-
mintamallien kehittämisestä hallitus-
ohjelmaan sisältyvältä kuntakokeilulta 
odotetaan uusia avauksia. Kokeilun 
piirissä on yli puolet maamme pitkä-

aikaistyöttömistä. Kokeilussa kunnat 
saavat nykyistä paremmat mahdolli-
suudet vaikuttaa siihen, millä tavoin 
järjestetään työllistymismahdollisuuk-
sia parantavia palveluja vaikeasti työl-
listyville ja muille pitkään työttömänä 
olleille. Keskeistä kokeilussa on uusien 
palvelujen ja toimintamallien kehit-
täminen ja käyttöönotto. Samalla ke-
hitetään alueellisia yhteistyömalleja. 
Kokeiluun on varattu 20 miljoonaa eu-
roa vuosittain. Kokeilu käynnistyi tänä 
syksynä ja se päättyy vuoden 2015 lo-
pussa. Satakunnasta mukana ovat Pori, 
Ulvila, Pomarkku ja Merikarvia.

TYP-toimintamallin kehittäminen, val-
takunnallistaminen ja lakisääteistämi-
nen alkaa ensi vuonna. Kuntakokeilun 
tulokset otetaan huomioon valmis-
telussa. Tavoitteena on, että lainsää-
däntö olisi valmis vuonna 2015. Val-
mistelussa olevassa osatyökykyisten 
toimintaohjelmassa etsitään ratkaisua 
niiden henkilöiden työllistymisen ja 
työssä pysymisen vaikeuksiin, joilla on 
jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma.
 
Rauman Seudun Työttömät ry tekee 
arvokasta työtä auttaessaan henkilöitä 
työllistymään – kun on tarjolla tukea 
ja kannustusta, voi työtön saada aivan 
uuden ’potkun’ jatkotyöpaikan etsimi-
seen.
 
Lauri Ihalainen
Työministeri

Työministeri Lauri Ihalaisen tervehdys 
Rauman Seudun Työttömät ry:n 20-vuotisjuhlaan
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www.tvo.fi

Hyvinvointia ydinsähköllä

Rauman Seudun Työttömät ry kiittää yhteistyökumppaneitaan

Tekstituottamo Sanainen

LONSIN AKKU
Pääskytie 1   26510   Rauma

Puh. 02 8240 955

RAUMAN
METALLITYÖVÄEN
AMMATTIOSASTO 066 RY Paikallisjärjestöt

RAUMA
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Avoinna ma–pe 8–17.30, la 9–13

www.varisilma.fi

EURAJOEN SEURAKUNTA¤
Kukkapolku 2, 27100 Eurajoki puh. 02-868 0021
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Suomen autokierrätys Oy:n 
vastaanottopiste

Varattu

Vanhankirkonkatu 9 Rauma
Puh. 02 822 9581 

av. ma-pe 10-18, la 10-14

HILSUN 
AKVAARIO-
NURKKA

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

Kivisillantie 2
27230 LAPPI

www.jokipub.net

1982–2012

Kollantie 208
26560 Kolla
Puh. 02 8387 8400 

www.rsrakennus.com

www.raumanakku.fi

PERINTEINEN TÄYDEN 
PALVELUN HAUTAUSTOIMISTO

HEINIMÄEN
HAUTAUSTOIMISTO

Os. Pohjankatu 24, Rauma 
Puh. 02 821 0306, 040 824 7806

www.heinimaenhautaustoimisto.fi

0400 736 736
www.pope.fi

AALLON 
HINAUS OY

(02) 821 0030

TAATTUA AMMATTITAITOA,
JATKUVA PÄIVYSTYS 24H

 02 826 0161 
ark. 7–21, la 7–20 ja su 11–20

Jalkahoitola
LOOTUS

MATTORAUMAAmmattitutkinnon suorittanut 
jalkahoitaja Padma Ojala

Kukkiskatu 14, Rauma
044 533 1442

AUTOHUOLTO VESTERBACKA OY
PUH. 02-822 1634

METALLITIE 5, RAUMA

Meillä voit myös maksaa erissä.  Kysy lisää!

Suolakelit 
alkavat...

Onko autosi
ruostesuojaus

kunnossa!
Tervetuloa!
AUTOHUOLTO VESTERBACKA OY
P. (02) 822 1634, 0500 860 221

Metallitie 5, RAUMA
www.vesterbacka.com www.kivikylan.fi

www.pekankalapaja.com

Kairakatu 9, 26100 Rauma
02 838 6600

www.narvi-auto.com

• Hinauspalvelu 24h
   myös raskas kalusto
• kolarikorjaukset
• maalaukset
• tuulilasin vaihdot

Autopurkamo

TRAVO OY
Autopurkamo

TRAVO OY
Äyhöntie 329, RAUMA
Puh. (02) 823 2870

Av. ma-pe 9-17

RAUMAN 
   SEURAKUNTA

RAUMA
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 Toimintakeskus 
ja Kirpputori

Kirpputori
Pikkulokki

Rauman Seudun Työttömät ry:n toimipisteet Satamakadulla
10ruokala

RAUMAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY -INFO
TAPAHTUMAKALENTERI 2013:

YHTEYSTIEDOT:

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

Lokki kirpputorit
mape 9.00–18.00
la 10.00–15.00

Puheenjohtaja Sari Seimelä Hankevastaava Ilse Vauhkonen  Toiminnanohjaaja Irene Rasila
puh. 0400 721 236  puh. 045 279 5969   puh. 041 706 7187
sari.seimela@taajamapalvelut.fi ilse.vauhkonen@raumantyottomat.com irene.rasila@rstry.com

Hallitus       Varsinaiset jäsenet 
Puheenjohtaja          Sari Seimelä     Marjut Forssel   Terttu Maijala
Varapuheenjohtaja       Ilse Vauhkonen    Tapani Salo   Teijo Rantanen
Sihteeri           Irene Rasila        Ilse Vauhkonen

 RAP:n järjestämä kesäpäivä 
   Merskassa

ELOKUU
 10ruokala avajaiset 1.8.
 Virkistysleiri Lomakodilla 
19.–21.8.
 Ulkopelipäivä

SYYSKUU
 Kursseja
- Matka Helsinkiin
- Tallinnan matka
 Rauman kaupunginteatteri

LOKAKUU
 Kursseja

MARRASKUU
 Kädentaidotmessumatka 
  Tampereelle
 Kursseja

JOULUKUU
- Pikkujoulujuhlat

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

Rauman Seudun Työttömät ry löytyy myös Facebookista

Liity jäseneksemme!

Jäsenmaksun suuruus työttömältä 7 €/kalenterivuosi
Kannatusjäseniltä 10 €/kalenterivuosi
Yhteisöjäseniltä 40€/kalenterivuosi
Nuorisojäsenyys (15–17 v.)  5€/kalenterivuosi

Jäsenmäärä vaikuttaa saataviin avustuksiin.

Huom! 
10ruokala palvelee 3.6.–31.7. 
Lyseon tiloissa osoitteessa 
Aittakarinkatu 10.

KESÄKUU
 Matoongintakilpailut Merskassa 
5.6., 
  12.6., 19.6. ja 26.6.
 14.6. Santtion kesäteatterimatka: 
   Reteesti vaan
 24.6. Tallinnan risteily
 EU:n ruokaapujako 3. ja 4.6.

HEINÄKUU
 Linnanmäen matka
 Kesäteatterimatka
 Mustanpitsin yön kahvila Lyseon
  koululla avoinna 18.00–23.00

Muutokset mahdollisia! Seuraa ilmoitteluamme Facebookissa, kotisivuillamme ja Uuden Rauman yhdistyspalstalla lauantaisin!


