2019

TOIMINTAA, TYÖTÄ JA OHJAUSTA 27 VUOTTA

RAUMAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY

1

RAUMAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
YLEISTÄ
Vuosi 2019 oli yhdistyksen 27. toimintavuosi.
Yhdistyksen toimintaperiaatteena on toimia
työttömyyden vähentämiseksi ja työttömien
henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi
tarjoamalla asiakkailleen toimintaa, työtä ja
ohjausta. Yhdistyksen työllisyyspoliittisena
tarkoituksena ja tavoitteena on työllistää
heikossa työmarkkina-asemassa olevia jäseninään
ja muita pitkäaikaistyöttömiä sekä auttaa heitä
työllistymään avoimille työmarkkinoille. Yhdistys
ylläpitää hyvää ja rakentavaa yhteistyötä
erilaisten tahojen kanssa. Rauman Seudun
Työnhakijat ry:llä on kokemusta erilaisista
työllistämisen muodoista jo kolmannella eri
vuosikymmenellä. Työttömyystilanteen
muuttuessa vaikeammaksi, kasvaa työttömien
yhdistysten merkitys. Tästä syystä RST ry tarjoaa
kaikille palkkatuetun työn tekijöille,
työkokeilijoille ja kuntouttavan työn tekijöille
muutakin kuin mahdollisuuden tehdä työtä.

Tositetarkastajina Sinikka Muttilainen ja Mauri
Kylänpää. Laskujen hyväksyjänä oli Juha Saari ja
Tapani Salo toimi kassojen tarkastajana.

Hallituksen kokouksia pidettiin seitsemän kertaa.

Hallitus
Yhdistyksen puheenjohtajana oli vuonna 2019 Ilse
Vauhkonen, varapuheenjohtajana Mauri
Kylänpää, sihteerinä Irene Rasila.

RST ry:n hallitus

Hallitukseen ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä
vuonna 2019 Eija Harju, Juha Saari, Sinikka
Muttilainen, Mauri Kylänpää, Terttu Maijala ja
Tapani Salo.
Tilintarkastajana Teemu Peippo ja
toiminnantarkastajana Esa Heinilä.
Varatilintarkastajana Jyri Hämäläinen ja
varatoiminnantarkastajana Eero Nurmi.
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Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräisiä kokouksia on ollut yksi.
Vuosikokous pidettiin 8.5.2019.
Vuosikokouksessa vuodelle 2020 päätettiin
henkilöjäsenmaksuksi kahdeksan euroa,
nuorisojäsenmaksuksi viisi euroa,
kannatusjäsenmaksuksi 12 euroa ja
yhteisöjäsenmaksuksi 40 euroa. Yhdistyksen
hallituksesta oli erovuorossa kolme henkilöä.
Vuosikokous valitsi hallitukseen erovuorossa
olevien tilalle Mauri Kylänpään, Tapani Salon ja
Juha Saaren.

Yhdistys jäseninä järjestöissä
Olemme jäseninä Jytry ry:ssä, Rauman
Mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry:ssä, EHYT
ry:ssä, Kansalaisareena ry:ssä, Työväen
Sivistysliiton Opintojärjestössä ja Veronmaksajien
Keskusliitossa.
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YHTEISTYÖKUMPPANIT
Rauman kaupungin kanssa yhdistys teki

TE-palvelut Satakunta ja Rauman TYP
Toimintakeskus työllistää ensisijaisesti TEpalveluiden ja työvoiman palvelukeskuksen
(jäljempänä TYP) asiakkaita. Teemme yhteistyötä
työvoima-asiantuntijan kanssa, jossa tavoitteena
on asiakkaan tuettu työllistyminen
yhdistyksemme eri osastoille sekä avoimille
työmarkkinoille. Lisäksi yhdistys järjestää
työttömille työllistymistä edistävää
ryhmätoimintaa.

Rauman kaupunki

käyttöoikeussopimuksen 17.8.2015 Petäjäksessä
sijaitsevasta Jermuranta nimisestä
kesäviettopaikasta. Kaupunki luovutti alueen ja
rakennuksen yhdistyksen käyttöön periaatteella,
jossa yhdistys kunnostaa ja ylläpitää tiloja
vastikkeena niiden käytöstä. Jermurantaa
käytetään mm. yhdistyksen jäsenten
virkistyspaikkana. Kesällä 2017 yhdistys ehdotti
Rauman kaupungin talotoimelle, että
Jermurantaa vastapäätä oleva Salmelan huvila
tulisi myös yhdistyksen hoitoon.
Rauman kaupunki on antanut yhdistyksen
käyttöön kuntosalin käyttöoikeuden 2 krt/vkossa.
WinNova Satamakatu 19.

Rauman kaupungin vuoden 2019 rahallinen tuki

Rauman kaupungin sosiaaliavustus oli 720 €

yhdistykselle oli 155 300 €.

ruoka-avun ylläpitämisestä aiheutuneisiin
kuluihin.

Rauman kaupunki on antanut avustusta
toiminnanohjaajan ja kokin palkkaukseen sekä
toimitilan vuokraan ja vesi- ja sähkökuluihin.
Yhdistyksen toimitilojen vuokrasopimus Dimerent
Oy:n kanssa on ollut voimassa toistaiseksi
16.2.2004 alkaen. Yhdistys vuokrasi Dimerent
Oy:ltä 77m2 1.1.2011 alkaen ja KIPINÄ-hankkeelle
2. kerroksesta tiloja 82,5 m2 1.4.2014 alkaen.
Marraskuusta 2016 alkaen 2. kerroksesta
vuokrattiin lisätilaa Mediapajan toimintaa varten
20 m2 ja Lokki-Sali. Lisäksi toiminnanohjaajalle
vuokrattiin työhuone 1. kerroksesta 10 m2
ja 2018 vuokrattiin kuntouttavan työtoiminnan
ohjaajalle työhuone KIPINÄn tiloista 12 m2.
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Muut

STEA-hankkeiden

Rauman seurakunta on antanut yhdistyksen

yhteistyökumppanit

käyttöön tiloja mm. Meriristin liikuntasalin ja
saunatilat 1-2 kertaa viikossa.

RST ry on EHYT ry:n kohtaamispaikkaverkoston

Yksityisjäsenmaksuista, raumalaisilta ay-liikkeiltä

jäsen ja kuuluu Kansalaisareenan alaiseen

ja muilta yhteisöiltä yhteisöjäsenmaksuista ja

vapaaehtoistoiminnan alueelliseen

toiminta-avustuksista Rauman Seudun

valikkoryhmään. Lisäksi yhteistyötä tehdään

Työnhakijat ry on saanut tukea yhteensä 4 985

paikallistasolla mm. seuraavien tahojen kanssa:

euroa.

Rauman kaupunki, Rauman seurakunta,
Länsirannikon koulutus Oy /WinNova, RaumArs,
Rauman Seudun Katulähetys ry (e:Tartu Hetkeen
–hanke), Yhtä matkaa yhteisö ja Rauman Valikko.

MUU YHTEISTYÖ:
Rauman kaupungin liikunta- ja sosiaali- ja
terveyspalvelut, CardiFit/ Rosa Artila,
Kuntosumppu, Keilahalli, Merikylpylän saunat,
Kisa-Helistö, WesiWoikka/ Pia Kutila, Rauman
Laitesukeltajat ry, Rauman Meripelastusyhdistys,
Samk, Diak, Sataedu (opiskelijayhteistyö)
Rauman Lukko Oy

Avustusten käyttökohteet
Rauman kaupungin sosiaaliavustus on käytetty
kokonaisuudessaan ruoka-avustuksesta
aiheutuneisiin kuluihin. Kulut ovat kuitenkin
olleet niin suuret, että siihen on käytetty
muistakin lähteistä tulleita avustuksia.
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YHDISTYS TYÖLLISTÄJÄNÄ

Kirjanpitäjänä on toiminut Anja Hakala

Yhdistyksen työntekijät

toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella

Hankevastaavana on toiminut Ilse Vauhkonen
toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella.
Työhönopastajana on toiminut 9.4.2018 alkaen
Ulla-Mari Piipponen määräaikaisessa
työsuhteessa osa-aikaisena 31.12.2019 saakka.
Satakunnan TE-palvelut on myöntänyt
työllisyyspoliittiseen hankkeeseen (Takaisin
työelämään) avustusta kahden henkilön
palkkakustannuksiin 100%, joka riitti
hankevastaavan palkkakustannuksiin 10 kk ja
työhönopastajan palkkakustannuksiin 8 kk, jonka
jälkeen Rauman kaupungin avustuksesta.
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana on
toiminut Marjo Mäkelä 1.3.2018 lähtien. Hän on
määräaikaisessa työsuhteessa osa-aikaisena
31.12.2019 saakka. Palkka on maksettu
kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä

osa-aikaisena. Vuoden 2018 helmikuusta vuoden
2019 loppuun asti työaikaa lisättiin niin, että
viikoittainen työaika on 32,5 h/viikko. Palkka on
maksettu yhdistyksen varoista.
Palveluohjaajana on toiminut Eija Welling
1.5.2015 – 30.6.2019. Hankkeen palveluohjaajana
on toiminut 13.5.2019 alkaen Ninni Viitanen.
KIPINÄ–hankkeessa palveluohjaaja työskentelee
määräaikaisessa työsuhteessa osa-aikaisena 33,5
h/vko. STEA on myöntänyt palkkakustannuksiin
100 %.
Mediapajaohjaajana on toiminut Tuire
Vanhakartano 1.1.2018 alkaen RST –digi –
hankkeessa määräaikaisessa työsuhteessa osaaikaisena, 30 h/vko. STEA on myöntänyt
palkkakustannuksiin 100%.

saaduista tuotoista.
Toiminnanohjaajana on toiminut Irene Rasila
1.3.2010 alkaen määräaikaisessa työsuhteessa
37,5 h/vko. Toiminnanohjaajan
palkkakustannuksiin Rauman kaupunki on
myöntänyt 100 %.
Lounaskahvila/10-ruokalassa on toiminut
kokki/esimiehenä Vilhelmiina Julkunen 25.3.2019
alkaen määräaikaisessa työsuhteessa 37,5 h/vko.

Henkilökunnan tyky-päivä 2019

Kokki/esimiehen palkkakustannuksiin Rauman
kaupunki on myöntänyt 100 %.
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TYPO, Työllisyyspoliittinen hanke
Takaisin työelämään
Hanketta rahoittaa Satakunnan TE-palvelut

Palvelun sisältö

Kohderyhmä

Kuuden kuukauden työkokeilu tai palkkatuettu

Takaisin työelämään – hanke on tarkoitettu
ensisijaisesti pitkään työttömänä oleville,
vaikeasti työllistyville, sekä muille heikossa
työmarkkina-asemassa oleville työnhakijoille,
joiden työttömyyden pituus määrää mm.
palkkatuen suuruuden, sekä muut tuen
maksamiseen liittyvät asiat. Yhdistys työllisti
tuetun työllistymisen keinoin 99 henkilöä
vuoden 2019 aikana.

työ/koulutus ja valmennusjakso toteutetaan RST
ry:n moniammatillisen toimintakeskuksen eri
osastoilla. Lisäksi palkkatuettu työpanos voidaan
siirtää muun yrityksen käyttöön. Hankkeessa
asiakkaan tilanne kartoitetaan yksilöllisesti ja
asiakkaan ohjaus tapahtuu työ- ja
yksilövalmennuksen menetelmin. Jakson aikana
asiakkaan työssä suoriutuminen sekä työkyvyn
arvioinnit dokumentoidaan, sekä asiakkaalle
etsitään omien kykyjen ja osaamisen mukaisesti,

Työkokeilu sekä palkkatukityöllistäminen on

rajoitteet huomioiden työ tai työkokeilupaikka

tarkoitettu ensisijaisesti:

avoimilta työmarkkinoilta muun yrityksen

• pitkään työttömänä oleville
• vaikeasti työllistyville

palveluksesta.

Etuudet

• vajaakuntoisille
• muuten heikossa työmarkkina-asemassa

Palkkatuettu työsuhde on osa-aikainen ja

oleville, ikään katsomatta

määräaikainen.

Hankkeen tavoite

Palveluun hakeutuminen
Palveluun haetaan TE-palveluiden tai TYP kautta.

Työmarkkinoille paluun tukeminen, ammatin
vahvistaminen, koulutuspaikan löytyminen,
OppiQ- ryhmävalmennuksen järjestäminen, Valo
valmennuksen mahdollistaminen sekä edelleen
ohjaus muun yrityksen palvelukseen.
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Yksilö- ja OPPIQ

tai alan valinnan selkiyttäminen. Työhönopastus

ryhmävalmennuspalvelu

toteutettiin yksilö- tai ryhmäohjauksena.

Toimintaa, Työtä ja Ohjausta hankkeen yksilö- ja
ryhmävalmennuspalvelut on rakennettu
asiakkaiden todelliset tavoitteet, voimavarat ja
valmiudet huomioiden. Valmennuksiin
hakeudutaan TE-palveluiden tai TYP:in kautta.
Valmennuspalvelut tarjoavat asiakkaille
mahdollisuuden harjoitella, kehittää ja edistää

Valo-valmennus
Vuoden 2019 aikana RST ry on opinnollistanut
kaksi eri ammattialaa. Osanäyttöjä on voinut
suorittaa catering-alalta sekä tekstiilialalta. Valo –
valmennuksessa oli vuoden 2019 aikana kolme
henkilöä, jotka suorittivat osanäyttöjä. Yhteisyötä
tehtiin Rauman Seudun Katulähetys ry:n
valovalmentajan kanssa.

työelämävalmiuksia, työ- ja ammattitaitoa sekä
yksilöllistä toimintakykyä koulutuksen ja työssä
oppimisen keinoin. Lisäksi valmennuksessa saa
apua ja ohjeistusta työnhakudokumenttien
luomisessa ja kirjoittamisessa.
Valmennuksen yleiset tavoitteet suuntaavat aina
kohti työelämää ja koulutusta. Yksilöllisesti
valmennus on suunnitelmallinen ja
tavoitteellinen prosessi asiakaskohtaisesti
asetettujen ja valmennusjakson aikana

Palveluohjaus

tarkentuvien tavoitteiden mukaisesti.
Valmennuksen aikana etsitään asiakkaalle

Palveluohjauksessa arvioidaan kunkin asiakkaan

tavoitteiden mukainen toteuttamiskelpoinen

henkilökohtaiset palvelutarpeet, etsitään sopivat

jatkopolku. OppiQ-ryhmävalmennuksia oli 4 ja

palvelut ja seurataan ja tuetaan asiakasta

jokaisessa ryhmässä oli n. 4-8 henkilöä. Yksi

palveluiden keston ajan. Vuonna 2018

ryhmä jäi toteutumatta osanottaja vähyyden

Monipalvelukeskus KIPINÄssä alkoivat KIPINÄ

vuoksi.

Non-Stop torstaipäivät (klo 9.00–15.00, ilman
ajanvarausta). Paikalla ovat: palveluohjaaja,

Työhönopastus

mediapajaohjaaja, työtoiminnanohjaaja ja

Palvelu on tarkoitettu hankkeessa oleville

työhönopastaja sekä sovitusti muita alan

henkilöille, joiden tavoite on päästä avoimille

ammattilaisia. (mm. sairaanhoitaja-personal

työmarkkinoille, työkokemuksen kartoittaminen

trainer). Päiviä jatkettiin vuonna 2019.
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Kuntouttava työtoiminta

jossa opitaan arjen tarpeellisia taitoja esimerkiksi
atk- ja työelämätaitoja, talousasioita, stressin- ja

Kuntouttava työtoiminta on osa Rauman
kaupungin tarjoamaa sosiaalipalvelua.
Kuntouttavan työtoimintajakson aikana voidaan
arvioida työ- ja toimintakykyä. Lisäksi voidaan
tukea pitkäaikaistyöttömän elämänhallintaa ja
rakentaa polkua kohti työelämää tai koulutusta.
Kuntouttavaan työtoimintaan on mahdollisuus
ohjautua Rauman seudun TYPin eli työllistymistä
edistävän monialaisen yhteispalvelun kautta,
aktivointisuunnitelman teon jälkeen.
Työtoimintaan sisältyy sekä työ- että
yksilövalmennusta. Työtoimintajakson pituus voi
olla 3 – 24 kk asiakkaan tilanteen mukaan.
Työpäiviä viikossa yksilöllisesti yhdestä neljään
päivään. Työpäivän pituus sovitaan aina erikseen.
Kuntouttavassa työtoiminnassa työskentelevien
asiakkaiden tukena koko jakson ajan on
työtoiminnan ohjaaja. Jokaiselle asiakkaalle
suunnitellaan yksilöllisesti tavoitteet
työtoimintajaksolle. Tarkoituksena on henkilön
omien vahvuuksien etsiminen ja niiden
hyödyntäminen tulevaisuuden suunnittelussa.
Yhdistyksessä on mahdollisuus tutustua moniin
eri ammatteihin ja sitä kautta kartuttaa omaa
osaamistaan. Ryhmämuotoisesta ohjauksesta
aloitettiin pilottikokeilu 10/2018.

ajanhallintaa sekä sosiaalisia taitoja. Ryhmänä
olemme käyneet tutustumassa Rauman
kaupungin tarjoamiin palveluihin ja yrityksiin.
Ryhmäpäivien sisällöissä hyödynnetään KIPINÄn
tarjoamia palveluita muun muassa liikuntaa ja
luentoja.
Vuoden 2019 aikana:
Kävimme vierailulla Purkki Aitassa ja kirjastossa.
Lisäksi nautimme Teppo Saarisen
musiikkiluennosta sekä olimme kuuntelemassa
scifi -tarinaa. Retkeilimme Rauman Petäjäksessä
sijaitsevassa Jermurannassa, Ryssäkallion laavulla
sekä veneilimme saaristossa. Ryhmätoiminnan
avulla on tutustuttu useisiin liikuntalajeihin ja sitä
kautta panostettu hyvinvointiasioihin entistä
enemmän. Lisäksi on harjoitettu arjenhallintaa,
atk-taitoja, työhakuun liittyviä asioita sekä
ensiapu- ja hygieniaosaamista.
Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on löytää
toimintajakson jälkeen mielekäs
jatkosuunnitelma asiakkaan todellisten
mahdollisuuksien mukaan. Kuntouttavasta
työtoiminnasta on mahdollisuus siirtyä
työkokeilun kautta palkkatuettuun työhön
yhdistykseen tai avoimille työmarkkinoille.

Ryhmätoiminnan todettiin parantavan
asiakkaiden sitoutumista ja yhteisöllisyyttä, joten
niitä on jatkettu säännöllisesti koko 2019 vuoden
ajan. Ryhmäpäivinä kuntouttavassa
työtoiminnassa oleville on yhteistä ohjelmaa,
TOIMINTAKERTOMUS
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Työntekijät palveluittain 2019

Kuntouttava työtoiminta 47 henkilöä
Työkokeilu 44 henkilöä
Työsuhde palkkatuetusti 8 henkilöä
Opiskelijat/tutkintoperusteinen 9 henkilöä
TOIMINTAKERTOMUS

Oppisopimus 1 henkilö
Sosiaalinen työtoiminta 1 henkilö
Kuntoutustuella 2 henkilöä
Suomen kielen opiskelijat 12 henkilöä
RAUMAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
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Jäsenmäärä
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2019 oli 398
henkilöä ja yhteisöjäseniä 3.

Työterveyshuolto ja terveydenhoito
Rauman kaupungin kanssa tehtiin
työterveyshuoltosopimus 20.4.2010.
Työterveystarkastus sisältää
perusterveystarkastuksen. Tarkastukset koskevat
työsuhteessa olevaa henkilöstöä.
Työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa
olevien työntekijöidemme terveydenhuolto on
järjestetty työvoimapalvelukeskuksen järjestetyn
terveydenhuollon kautta.
Työvoimapalvelukeskuksessa on tavattavissa
lääkäri ja sairaanhoitaja TYP:in asiakkaille ja TE-

Yhdistyksen jäsenille on tarjolla monenlaista
tapahtumaa. Kuva Jermurannan talvipäiviltä
2018.

palveluiden asiakkaiden terveydenhoito on
terveyskeskukseen TE-palvelun lähetteellä.
Vuonna 2019 yhdistys oli mukana
kehittämistyössä järjestökentän edustajana, kun
SATAOSAA- maakuntakokeilussa kehitettiin
Satakunnan alueella työnhakijoiden sote palveluita osana monialaista verkostoyhteistyötä.
Yhteistyö SATAOSAA – hankkeen ja mm.
TERVEYDEKSI – hankkeen kanssa lisäsivät
tietoutta työttömien terveysasioista ja
työttömien mahdollisuudesta päästä ilmaiseen
terveystarkastukseen oman kunnan
terveysasemalle.
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Talous

hankkeen toteuttamiseen liittyviin kustannuksiin.
Saimme STEAlta jatkoa kohdennetulle toiminta-

Yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 7 182,94

avustukselle (Ak) työttömien toimintakyvyn,

euroa. Tulokseen vaikuttivat palkkakustannusten

työllistymisten edellytysten ja elämänhallinnan

lasku 5,3 %. (Tuloksia verrataan vuoteen 2018).

edistämiseen, projektiavustukselle (C)

Osastoilla kirpputorin ja ompelimon myynti

yhdistyksen toiminnan digitalisoimiseen sekä

pieneni 11,4 %, 10- ruokalan tulos kasvoi 52,9 %

työttömille matalankynnyksen neuvonnan,

ja myynti kasvoi 3,8 %. Yhdistyksen oma osuus

opastuksen ja koulutuksen tarjoamiseen

palkkakustannuksiin laski 7,5 %, muiden kulujen

sähköisten palveluiden käytössä ja Paikka Auki II –

kustannuksiin oli 10-ruokalassa nousua 8,8 %,

avustusohjelmalla. Avustuksella palkataan työtön

kirpputorilla ja ompelimossa nousua 1,2 % ja

nuori tai osatyökykyinen yhdistyksen

muussa varsinaisessa toiminnassa laskua 5,8 %.

yleishyödyllisiin työtehtäviin infopisteeseen.

Ruoka-avun palkkakustannukset nousivat 10,1 %,

Yhdistys haki STEAlta myös Paikka Auki –

koska lisättiin kuljettajan ja kirjanpitäjän

avustusohjelma-avustusta Monipalvelukeskus

kustannuksia muusta varsinaisesta toiminnasta.

KIPINÄn hankeassistentille ja autonkuljettajalle.

Kuntouttavan työtoiminnan tuotot nousivat 3,5

STEA ei ehdottanut avustusta STM:lle, koska

%. Työtoiminnanohjaaja aloitti yhdistyksessä

ehdotus perustuu avustusohjelman valmistelussa

1.3.2018 alkaen. Ohjaajan palkkaus pystyttiin

tehtyyn tarkoituksenmukaisuusharkintaan ja

kattamaan kuntouttavan työtoiminnan tuotoilla.

ohjelmalle varatun kokonaisavustuksen määrään.

Toiminta jatkuu vuonna 2020 samoin palveluin

Jatkamme vuokrasopimusta lisätiloista Dimerent

kuin muina vuosina. Saimme palkkakustannuksiin

Oy:n kanssa. STEAn hankkeisiin saimme avustusta

avustusta Rauman kaupungilta

Rauman kaupungilta toimitilavuokraan 12 000 €

toiminnanohjaajan ja keittäjän

ja STEA:lta KIPINÄ -hankkeen yhden henkilön

palkkakustannuksiin 100 % osuudella. 10-ruokala

palkkakustannuksiin ja toimintaan 51 918 €, RST-

vaatii ammattitaitoisen keittäjän /

digi –hankkeen yhden henkilön

keittiövastaavan, joka ottaa vastuulleen koko

palkkakustannuksiin ja toimintaan 48 000 € ja

ruokalan työjohdolliset ja opetustehtävät.

Paikka Auki II –ohjelmalle 30 000 € yhden
henkilön palkkakustannuksiin ja mm. koulutus,

Satakunnan TE-palvelut myönsi jatkoa

laitehankinnat. Varsinainen avustuspäätös

työllisyyspoliittiselle avustukselle, Takaisin

STEA:lta saadaan helmikuussa 2020.

työelämään –hanke, 50 500 €. Avustusta
myönnettiin kahdelle hanketyöntekijälle,
kokoaikaiselle ja osa-aikaiselle sekä muihin
TOIMINTAKERTOMUS
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Vapaaehtoistoiminta

palautekyselyn avulla. Palaute on purettu KIPINÄ –
hankkeen arviointi- ja kehittämispäivässä.

Vuoden 2019 aikana RST ry tarjosi monipuolista
vapaaehtoistoimintaa ympäri vuoden.

RST ry:ssä tehtiin vapaaehtoistyötä vuonna 2019

Ryhmätapaamisia/kokoontumisia järjestettiin

yhteensä 5139,5 tuntia.

kaikkiaan 13 kertaa, joista 11 palaveria ja 2
kiitostapahtumaa (kevät/joulu). Lisäksi loppuvuodesta

RST ry kuuluu Rauman Valikkoryhmään. Alueelliset

vapaaehtoisista koottu jaosto kokoontui kahdesti.

valikkoryhmät muodostavat Kansalaisareenan alaisen

Toimintaa jatketaan vuonna 2020.

valikkoverkoston, joka on vapaaehtoistoiminnan

Vapaaehtoisten tapaamiset järjestettiin

koordinaattoreiden valtakunnallinen verkosto.

pääsääntöisesti monitoimikeskuksessa - kesäkaudella

Toiminnan tavoitteena on kehittää

Jermurannassa. Ryhmätapaamisten tavoitteena ja

vapaaehtoistoimintaa ja saada vertaistukea muilta

tarkoituksena on lisätä yhteen kuulumisen tunnetta

koordinaattoreilta.

vapaaehtoisten keskuudessa, tarjota mahdollisuutta
vertaistukeen, välittää tietoa ja informaatiota

Rauman valikkoryhmään kuuluvat vuonna 2019 RST

tulevasta ja menneistä sekä vaihtaa kuulumisia ja

ry:n lisäksi yksitoista yhdistystä/tahoa:

ideoida yhdessä VET-toimintaa.

-Avustajakeskus

Vuoden aikana yhdistyksen vapaaehtoisten määrä

- Nortamon Perhekeskus

kasvoi hieman edeltävästä vuodesta.

- Rauman kaupunki/palvelutori

Aktiivivapaaehtoisia yhdistyksessä toimii edelleen n.

- Rauman Kriisikeskus Ankkurpaikk

45 -50 hlöä, tiedotuksen parissa vapaaehtoisia oli

- Rauman Seudun Katulähetys ry

kaikkiaan 108 henkilöä. Vapaaehtoisia tiedotettiin

- Rauman seurakunta

säännöllisesti yhteisen sähköpostiringin avulla

- Rikosuhripäivystyksen Rauman Seudun palvelupiste

vähintään kerran kuukaudessa. Sähköpostirinkiin

- SPR Rauman osasto

kuulumalla vapaaehtoiset saavat tietoa mm.

- Rauman MTY Friski Tuult ry

yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista ja yhteisistä

- Rauman Invalidit ry

tapaamisista. Vapaaehtoisia, joilta sähköpostisoite

- Suomen Merimieskirkko / Rauma

uupuu, tiedotetaan tekstiviestein tai
henkilökohtaisesti.

Rauman valikkoryhmä järjesti vuonna 2019 kaksi
vapaaehtoistoiminnan infotilaisuutta kaikille

Vapaaehtoisten toimintaa ja tiedotusta koordinoi

vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

palveluohjaaja yhteistyössä mediapajaohjaajan sekä
toiminnanohjaajan kanssa. Vuoden 2019 lopussa
vapaaehtoisia oli tiedotuksen parissa 108 eri henkilöä
(sähköpostirinki=65 hlö, tekstiviesti=13 hlö, henk.koht.
tiedon saavat 7 hlö) Vapaaehtoisilta kerättiin
palautetta marras-joulukuun aikana sähköisten

TOIMINTAKERTOMUS
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KIPINÄ –hanke, kohdennettu

-

tapahtumapäiviä ja toimintaa yhdistyksen

toiminta-avustus (Ak-avustus)
TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ

kesänviettopaikka Jermurannassa.
-

RST ry kuuluu myös
vapaaehtoistoiminnan alueelliseen

EDISTÄVÄÄ PALVELUA
KIPINÄ –hankkeen toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja

Kesäisin KIPINÄ järjestää erilaisia

Valikkoryhmään.
-

Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyötä

-

Päihteettömän toimintaympäristön: RST

terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Hankkeen

ry on EHYT ry:n

avulla ylläpidetään kohtaamispaikka

kohtaamispaikkaverkoston jäsen ja tekee

Monipalvelukeskus KIPINÄä, jossa tuetaan

tiivistä yhteistyötä laajan

työttömien työelämävalmiuksia ja osallisuutta,

yhteistyöverkoston kanssa.

vahvistetaan työ- ja toimintakykyä mm.
matalankynnyksen ohjaus-, neuvonta-, liikunta- ja
ryhmäpalveluiden avulla Rauman seudulla.
Monipalvelukeskus KIPINÄn toimintaa tukee
myös Rauman kaupunki.
Hanke on työllistänyt 1.5.2015 alkaen
palveluohjaajan. KIPINÄ-hankkeen arviointi- ja
kehittämispäiviä pidetään kaksi kertaa vuodessa.
Monipalvelukeskus KIPINÄ (Seminaarinkatu 3,
2krs) tarjoaa ma-pe klo 9-15:
-

Monipuolista, vapaaehtoista ja
maksutonta vapaa-ajan toimintaa kaikille
Rauman alueen työttömille.

-

Kohtaamispaikan, jossa voi tavata mm.
palveluohjaajaa, ystäviä ja lukea päivän
lehdet.

-

Liikunta- ja kulttuuripalveluja,
ryhmätoimintaa, ajankohtaisia luentoja,
kursseja, koulutuksia, tapahtumapäiviä,
matkoja, retkiä ja leirejä.
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KIPINÄN tapahtumat
Tapahtumat: 29 (2018=37, 2017=49, 2016=76, 2015=65). Osallistujia 807 henkilöä.
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Luennot ja/tai keskustelutilaisuudet: 5 (2018=10, 2017=8, 2016=11). Osallistujia 204
henkilöä.

TOIMINTAKERTOMUS

RAUMAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY

Muut tilaisuudet: KIPINÄn tiloissa järjestettiin/KIPINÄ järjesti 34 eri tilaisuutta (2018=60,
2017=43). Osallistujia 316 henkilöä.
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Tutustumiskäyntejä: 4 (2018=12, 2017=8, 2016=5). Osallistujia 36 henkilöä.

Erilaisia koulutuksia/tilaisuuksia järjestettiin tai niihin osallistuttiin 13 kertaa (2018=49,
2017=21, 2016=23). Osallistujia 142 henkilöä.
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Ennalta sovittuja vierailu/tutustumiskäyntejä KIPINÄän tehtiin 24 kertaa (2018=23,
2017=9, 2016=17 kertaa). Osallistujia 115 henkilöä.

18

Tapahtumat toteutettiin pääasiassa arkisin klo 9-17 välillä. 6 tapahtumaa ajoittui ilta-aikaan klo (16-20
välille) ja 2 viikonloppuihin.
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TAPAHTUMIEN KÄVIJÄMÄÄRÄ: 2020 henkilöä
(sis. lasketut ja arvioidut).
(2018= 2056, 2017=1651+1100 arvio=2751,
2016=1835, 2015=1213)
RYHMÄT JA LIIKUNTA KÄVIJÄMÄÄRÄ
Ryhmät. Osallistujia 50 eri henkilöä.
Liikunta. Osallistujia 133 eri henkilöä.
KÄVIJÄMÄÄRÄT YHTEENSÄ: 2020 henkilöä +
50+133 = 2203 henkilöä
KIPINÄn TOIMINTAAN OSALLISTUI VUONNA
2019 yhteensä 445 eri henkilöä. (2018=706,
2017=464)
KIPINän kävijöistä 447 oli miehiä ja 821 oli
naisia.
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Vuonna 2019 suurin osa (arviolta noin 90 %)

henkilöä. Naisia 8 (18-29v=1, 30-62v=2, yli 63v=5)

tilastoidusta tiedosta perustui kerättyyn tietoon.

ja poikia (0-6v=2). Ryhmä teki useita

Vuonna 2019 tapahtumia, joiden osallistujamäärä

vapaaehtoistunteja mm. osallistumalla syksyllä

ja/tai osallistujien ikäjakauma perustui arvioon,

EHYT ry:n Auta asunnotonta – lahjoita lapaset -

oli:

kampanjaan.
-

Vapaaehtoistoiminnan infotilaisuudet

-

Jermurannan talvipäivä maaliskuussa

KORTTI- JA LAUTAPELIRYHMÄ kokoontui 35

-

Kauneimmat joululaulut-tilaisuus

kertaa ja ryhmässä kävi 11 eri naista (18-29v=1,

-

Ruokajonosta osalliseksi-tilaisuudet

30-62v=2, yli 63v=8) ja yksi mies (30-62v).

-

RaumArs yhteistyöprojekti.
SUOMI-VENÄJÄ- RYHMÄ: SUOMEN KIELEN

Tapahtumien lisäksi RST ry:n

OPETUSTA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE

jäsenliikuntapalveluja käytti vuonna 2019

Ryhmä kokoontui 5 kertaa vapaaehtoisen /

(vesijumppa, keilailu, kuntosumppu jne.) arviolta

palveluohjaajan johdolla ja toimintaan osallistui

n. 100 eri henkilöä.

yhteensä 4 naista (30 -62v) ja 1 mies (30 -62v).
Palvelua jatketaan vuonna 2020 tulkkaus- ja

RST ry työllisti vuonna 2019 eri tukityöllistämisen

neuvontapalveluina KIPINÄ NonStop torstain

keinoin 99 henkilöä (2018=135, 2017=103,

yhteydessä.

2016=90, 2015=76). Osa oli useammalla eri
sopimuksella. KIPINÄn tiloissa heitä työskenteli

VAPAAEHTOISTEN RYHMÄ

noin 10 henkilöä.

(kts. kohta vapaaehtoistoiminta).

RYHMÄPALVELUT vuonna 2019

OPISKELIJAT
7.1.-28.2.2019 Piritta Auerlehto, sosionomi

YHTEEN HITSAUTUNEET –RYHMÄ kokoontui 49

(AMK), Diak

kertaa. Ryhmän toimintaan osallistui 12 eri

11.2.2019 Maija Salonen, sosionomi (AMK).

miestä (30-62v=11, yli 63v=1) ja yksi nainen (30-

Tutustumispäivä RST ry:n toimintaan.

62v). Kesän ajan ryhmäläiset kokoontuivat

18.2.-7.4.2019 Irma Räinä, sosionomi (AMK), Diak

Jermurannassa. Ryhmäläiset osallistuivat

7.5.2019 WinNovan lähihoitajaopiskelijat

ahkerasti yhdistyksen talkoisiin ja

11.-12.3.2019 sosionomi opiskelija Juho Laine

vapaaehtoistehtäviin ympäri vuoden

tutustumassa RST ry:n toimintaan

KÄSITYÖRYHMÄ kokoontui vapaaehtoisohjaajan
johdolla 32 kertaa ja ryhmässä kävi 10 eri
TOIMINTAKERTOMUS
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LIIKUNTAPALVELUT vuonna 2019

LENTOPALLO perjantaisin klo 9.30-11.30 & sauna

KIPINÄ järjesti vuonna 2019 monipuolisia

11.30-12.30, Meriristi / Opistotalo.

ohjattuja liikuntapalveluja ympäri vuoden.

Lentopalloa pelattiin 35 kertaa ja siihen osallistui
23 eri miestä (30-63v=18, yli 63v=5).

RST ry LIIKU –RYHMÄ kokoontui syyskauden
aikana 11 kertaa palvelunohjaajan johdolla.

RANTALENTOPALLOA tiistaisin ja torstaisin kesän

Osallistujia oli yhteensä 20, joista miehiä 4 (30-

ajan Jermurannassa yhteensä 31 kertaa.

62v = 3 + 1 yli 62 v) ja naisia 16 (30-62v 13 + 3 yli

Toimintaan osallistui 17 eri miestä (30-62v=14, yli

62 v). Syyskauden aikana ryhmän toiminta piti

63v=3) ja yksi nainen (30-62v).

sisällään lajikokeiluja sekä terveyteen ja
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvää

KEPPIJUMPPARYHMÄ kokoontui 6 kertaa ja

yksilöohjausta ja neuvontaa luentojen muodossa.

toimintaan osallistui 14 eri henkilöä. Heistä 5 oli

Palvelua jatketaan vuonna 2020.

miehiä (30-62v=3, yli 63v=2) ja 9 naisia (30-62v=7,
yli 63v=2).

VENYTTELEVÄ HATHAJOOGA keskiviikkoisin
Lokki-salissa. Tunteja pidettiin yhteensä 25 kertaa

KUNDALIINIJOOGAA torstaiaamuisin ja

ja tunneille osallistui 34 eri henkilöä. Heistä 9 oli

sunnuntai-iltaisin yhteensä 67 kertaa. Toimintaan

miehiä (30-62v=7, yli 63v=2) ja 25 naisia (30-

osallistui yhteensä 73 eri henkilöä. Heistä 13 oli

62v=14, yli 63v=11).

miehiä (0-6v=1, 30-62v=11, yli 63v=1) ja 60 naisia
(0-6v=1, 7-17v=1, 18-29v=2, 30-62v=42, yli

KUNTOSALIVUOROT ti klo 15.00-16.30 ja to klo

63v=14).

13.00-14.00 WinNovan Satamakadun salilla.
Kuntosalikertoja yhteensä 43 kertaa. Toiminnassa

VENYTTELYRYHMÄ kokoontui 8 kertaa ja

oli mukana 16 eri henkilöä. Miehiä oli 10 (30-

toimintaan osallistui 14 eri henkilöä. Heistä 3 oli

62v=2, yli 63v=8) ja naisia 6 (30-62v=3, yli 63v=3).

miehiä (30-62v=2, yli 63v=1) ja 11 naisia (1829v=2, 30-62v=5, yli 63v=4).

PINGIS maanantaisin klo 10-12 Meriristissä
Pingistä pelattiin 48 kertaa ja siihen osallistui 9 eri

LANKUTUSRYHMÄ keskivartalovoiman

miestä (30-62v=4, yli 63v=5).

vahvistamiseen kokoontui 16 kertaa ja
toimintaan osallistui 27 eri henkilöä. Heistä 3 oli

PERJANTAIN PALLOTTELIJAT kokoontui

miehiä (30-62v=2, yli 63v=1) ja 24 naisia (18-

Lähdepellolla yhteensä 6 kertaa kesän aikana.

29v=2, 30-62v=18, yli 63v=4).

Osallistujia 3 eri henkilöä, joista 1 mies (30-62v) ja
2 naista (30-62v).
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JÄSENLIIKUNTA JA MUU TOIMINTA

ELOKUUN KEHONHUOLTOTUNNEILLA (2krt)
vierailevana ohjaajana Rauman kaupungin

VESIJUMPPAA ma ja pe klo 8.00-8.45 Rauman

liikuntapalveluista fysioterapeutti Tiina Malinen.

uimahallissa. Vuonna 2019 vesijumppia yhteensä
oli 68 kertaa. Jumpissa kävi arviolta n. 60 eri

MARRASKUUN ”HYVINVOIVA MINÄ”

kävijää. Kävijöistä oli arviolta yksi neljäsosa

LUENTOSARJASSA (2krt) käsiteltiin aiheita

työikäisiä. Kävijöistä naisia oli hieman enemmän

ravitsemus sekä Uni/lepo ja palautuminen.

kuin miehiä. Kävijämäärät vaihtelivat 12 ja 46

Vapaaehtoisena luennoitsijana PT Jenni Rainio.

välillä.
RST ry ja RSKL ry TOIMINNALLISET PÄIVÄT
KEILAILU pe klo 10.00-11.00 (varauksia 1-2 rataa)

kesäkaudella Jermurannassa lentopalloilua ja

Keilailuvuoroilla käytiin vaihtelevasti. Jäsenetu

frisbeegolfia sekä syksyllä yhteinen laavuretki

jatkuu vuonna 2020.

Ryssänkalliolle. Toimintaa jatketaan
kevät/kesäkaudella 2020.

KUNTOSUMPUN AAMUPÄIVÄN KK- KORTTI
Muutamia käyttäjiä. Jäsenetu jatkuu vuonna

TAITEILIJAVIERAILU / ELOKUVANÄYTÖS

2020.

yhteistyössä RaumArsin kanssa joulukuussa.
Tilaisuudessa syyrialaisen minielokuvaohjaajan

KYMPPIKORTTI WESIWOIKAN

teoksia sekä amerikkalaisen valokuvaajan otoksia

vesijumppa/vesijuoksutunneille jäsenedulla

Lokki-salissa esittelyn / näytöksen muodossa.

muutamia käyttäjiä. Palvelua jatketaan

Pitkä elokuvanäytös Iso-Hannussa.

kevätkauden 2020.
KAUNEIMMAT JOULULAULUT Lokki-salissa
MUUT TAPAHTUMAT

yhteistyössä Rauman seurakunnan kanssa.
Tilaisuus järjestetään uudelleen joulukuussa

RETKIPÄIVÄ RAUMANMERELLÄ yhteistyössä

2020.

Rauman Laitesukeltajat ry:n kanssa. Matkan
aikana tutustuminen Reksaareen sekä Olkiluodon
ydinvoimalan tutkailua mereltä.
RETKIPÄIVÄ KARVATTIIN yhteistyössä Rauman
Laitesukeltajat ry:n ja Rauman seurakunnan
kanssa. Karvatissa metsäretkiä, lounastarjoilua ja
sauna/uintimahdollisuus.
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Palveluohjaus
Vuonna 2019 kirjattuja asiakaskäyntejä oli 1064.

KIPINÄ-Non-Stop palvelua jatkettiin vuonna
2019. Vuoden 2019 aikana KIPINÄ-Non-Stopissa
oli myös paikalla muita alansa asiantuntijoita mm.
sairaanhoitaja-personal trainer Rosa Artila
(opastusta ja ohjausta terveys, ravinto, uni- ja
liikunta-asioissa). KIPINÄn työntekijät
(palveluohjaaja, mediapajaohjaaja, työtoiminnan
ohjaaja ja työhönopastaja) tarjosivat torstaisin
moniammatillista neuvontaa ja eteenpäin
ohjausta ilman ajanvarausta. Palvelu on osa
onnistunutta hankeyhteistyötä.
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Tiedottaminen
Viikoittain on tiedotettu lauantaisin ilmestyvässä
Raumalainen- lehdessä ja päivittäin kotisivuilla,
omilla ilmoitustauluilla sekä sosiaalisen median
eri kanavilla (Facebook, Instagram, YouTube).
Yhdistyksen sähköinen uutiskirje tavoitti vuoden
2019 loppuun mennessä 572 henkilöä.
Tiedotusta hoidetaan myös esitteiden ja
mainosten avulla. Yhdistyksen sisäinen tiedotus
hoidetaan henkilöstötiedotteen ja Trello-palvelun
avulla.
Näkyvyyttä on seurattu säännöllisesti eri kanavilla.
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MEDIAPAJA
Vuosi 2019 oli hankkeen toinen toimintavuosi.
Mediapaja vastaa yhdistyksen sisäisestä ja
ulkoisesta viestinnästä ja markkinoinnista sekä
tuottaa sisältöä yhdistyksen Facebookiin,
Instagramiin ja nettisivuille kirjoittamalla,
valokuvaamalla ja videokuvaamalla.
Mediapaja suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen
esitteet, mainonnan ja sähköisen uutiskirjeen
yhdessä muun henkilökunnan kanssa.
Tarvittaessa Mediapajassa työskentelevät myös
osallistuvat tapahtumiin ja niiden järjestelyihin.
Mediapajan toimintaan kuuluu myös yhdistyksen
tietotekniikkalaitteiston ylläpito ja huolto,
tiedonvälityksen tehostaminen,
informaatiotilaisuuksien järjestely sekä
tiedonsiirtovälineiden ja sähköisten palveluiden
henkilökohtainen käyttöopastus yhdistyksen
työntekijöille ja asiakkaille.
Mediapaja toteuttaa erilaisia innovatiivisia

Toisen vuoden aikana painopiste on ollut
edelleen paitsi viestinnän ja markkinoinnin
kehittämisessä sekä yhdistyksen palveluiden
digitalisoimisessa myös koulutuksessa.
Vuonna 2019 siirryttiin aiemmin käytössä olleista
pilvipalveluista Microsoftin Sharepoint-palveluun,
joka mahdollistaa entistä tehokkaamman
reaaliaikaisen yhteiskäytön koko henkilökunnan
kesken. Käyttöön on otettu myös Microsoft
Teams, johon sisäinen viestintä siirretään vuoden
2020 aikana.
Mediapaja-hanke on lisännyt niin yhdistyksen
kuin muiden hankkeiden näkyvyyttä tehostamalla
käytössä olevien tiedotus- ja
markkinointikanavien hyödyntämistä.
Tiedotuksen lisääntyessä ovat myös toiminnan
kävijämäärät kasvaneet tasaiseen tahtiin.

ideoita ja hyödyntää uusia näkökulmia.
Mediapajan palveluohjauksen käyntejä tilastoitiin
RST-digi- (Mediapaja) -hanke

vuonna 2019 seuraavasti:
Sähköinen asiointi 75 käyntikertaa

RST-digi –hanke (jäljempänä Mediapaja-hanke)

Tekninen neuvonta 126 käyntikertaa

on STEA:n kolmevuotinen hanke (2018–2020).

Talon sisäinen neuvonta 132 käyntikertaa

Tavoitteena on kehittää yhdistyksen omaa
toimintaa tuomalla digitalisaatio osaksi palveluita

Palveluohjauksen käyntikertojen kokonaismäärä

sekä tarjota neuvontaa, opastusta ja koulutusta

oli 1064 (2018=915) ja asiakkaita kävi 940

sähköisten palveluiden käytössä työttömille sekä

(2018=803). Nämä määrät ovat koko

yhdistyksen omalle henkilökunnalle ja

Monipalvelukeskus KIPINÄn, Mediapajan osuus

vapaaehtoisille. Mediapajaa tukee myös Rauman

on noin 25 %

kaupunki.
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Mediapaja tarjoaa myös työllistämisen kohteen.
Vuoden 2019 aikana Mediapajassa työskenteli
erilaisin sopimuksin (työkokeilu, kuntouttava
työtoiminta, palkkatuki, oppisopimus) 13
henkilöä.

Luentotilaisuuksiin osallistui 141 henkilöä.
Monipalvelukeskus KIPINÄssä (jossa myös
Mediapaja sijaitsee) kävi vierailijoita vuoden 2019
aikana yhteensä 115 henkilöä.

Digitaalitekniikka on tullut osaksi arjen eri

Mediapaja osallistui työllisyyspoliittisen hankkeen

toimintoja ja muuttanut työelämää. Uusi

alaiseen OppiQ-ryhmävalmennukseen

teknologia edellyttää jatkuvaa uusien asioiden

esittelemällä hankkeen toimintaa. OppiQ-

omaksumista, ja palveluiden

toiminnan loppumisen myötä irtisanottiin myös

saantimahdollisuudet heikentyvät internetin

TIEKE:n @-ajokorttilisenssi vuoden 2019 lopussa.

ulkopuolelle jäävillä. Mediapaja on vastannut
tähän tarpeeseen vuonna 2019 järjestämällä 7

Mediapaja on ollut avoinna ma-pe klo 9-15.

erilaista koulutusta henkilökunnalle ja

Matalan kynnyksen palveluita, neuvontaa sekä

vapaaehtoisille. Koulutuksiin osallistui yhteensä

tukea ja opastusta digitaalisten palveluiden ja

65 henkilöä. Mediapajaohjaaja on osallistunut

omien laitteiden käyttöön on ollut saatavilla joko

viiteen koulutukseen.

ajanvarauksella tai ilman päivittäin. Erityisesti

Mediapaja järjesti yhdessä yhdistyksen ja muiden
hankkeiden kanssa 16 tapahtumaa ja osallistui

ilman ajanvarausta saatavia neuvontapalveluita
on keskitetty torstaipäivien KIPINÄ Non-Stoppiin.

dokumentoinnin (kuvaus, blogitekstit) muodossa

Mediapajan toimintaan osallistui vuonna 2019

lähestulkoon kaikkiin yhdistyksen ja muiden

yhteensä 726 henkilöä (miehiä 0-6v=10, 7-

hankkeiden järjestämiin tapahtumiin.

17v=19, 18-29v=15, 30-62v=195, yli 63V=68 ja
naisia 0-6v=8, 7-17v=18, 18-29v=21, 30-62V=329,

Vapaaehtoistunteja Mediapajassa tehtiin vuonna
2019 (käännöstyöt, suomi-venäjä-ryhmä) 189,5
tuntia.
Mediapaja järjesti neljä luentotilaisuutta:

yli 63v=43).
Näistä eri henkilöitä oli 148 (miehiä 7-17v=6, 1829v=6, 30-62v=36, yli 63v=7 ja naisia 0-6v=1, 717v=4, 18-29v=8, 30-62v=70, yli 63v=10).

- Kyberturvallisuus ja sinä, rikosylikonstaapeli

Opiskelijoita Mediapajassa oli vuonna 2019 mm.

Jami Toivonen

Valmennuskeskus Publicista, SataEdusta sekä

- Digitalisaatio ja tulevaisuuden työelämä, Ilkka

WinNovasta. Diakin sosionomiopiskelijoita on

Halava

ollut tutustumassa Mediapajan toimintaan.

- Turvallinen pankkiasiointi, Maarit Kumlander
- Tubettaminen ammattina, Mike ”Miklu” Bäck
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Yksi opiskelija on suorittanut Mediapajassa kaksi
tutkinnon osaa. Mediapajaohjaaja valmistui
oppisopimuksella työvalmentajaksi vuonna 2019.
Vuonna 2019 pilotoitiin myös Rauman Lapin
infopistetoimintaa yhdessä työllisyyspoliittisen
Takaisin työelämään-hankkeen kanssa. Lapin
infopiste avattiin 9.10. kirjaston lehtilukusalissa ja
päivystystä jatkettiin joka toinen keskiviikko klo
10-12.

TILASTOINTI JA PALAUTE
Yhdistys kerää toiminnan tulosten ja vaikutusten
arvioinnin tueksi tietoa mm. kävijämääristä. Tätä
varten on kehitetty kattava tilastointijärjestelmä.
Kohderyhmä voi vaikuttaa toimintaan erilaisten
kyselyjen ja palautemahdollisuuksien avulla.
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STEAN paikka auki -hanke
Paikka auki -avustusohjelman tarkoituksena on
edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden
työllistymistä jakamalla avustusta uusiin
työpaikkoihin sosiaali- ja terveysalan järjestöissä.
Avustukset myöntää Sosiaali- ja terveysministeriö
(STM) ja niitä hallinnoi ministeriön yhteydessä
toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen STEA.
RST ry haki toukokuussa 2018 ensimmäisen
kerran STEAN Paikka-auki – hanketta vuodelle
2019. Hankkeeseen haettiin toimistovirkailijaa
toimintakeskuksen infopisteeseen. Työ oli osaaikainen ja määräaikainen. Työpaikkaa haki 18
henkilöä, joista valittiin 8 haastatteluun. Valituksi
tuli vuodelle 2019 Agnes Rehtsalu.

AVENUE-TEATTERI
Oli tauolla vuoden 2019.

RUOKA-APU
EU-ruoka-apu
EU-ruoka-apua jaettiin vuonna2019 kaksi kertaa.
Varsinaiset jakopäivät olivat 2.5. sekä 23.10.2019.
EU-ruoka- apu kasseja jaettiin yhteensä 426
kappaletta ja apua näistä kasseista sai yhteensä
828 henkilöä. Yhteensä jaettiin 3908 kiloa EUruoka-apua.
Vuonna 2019 EU-ruoka-apu kassit sisälsivät
lihasäilykettä, hapankorppuja, makaronia, mysliä,
puurohiutaleita, sämpyläjauhoja, vehnäjauhoja,
maitojauhetta, hernekeittoa sekä
perunasosejauhetta.
Varsinaisten jakopäivienkin jälkeen on ollut
mahdollista saada ruoka-apukassi. Kassien
yhteydessä jaettiin myös Monipalvelukeskus
KIPINÄn kevät- ja syysesitteet, Maukasta EU
ruokakassista-ruokaohjevihko sekä järjestettiin
jumppatuokio kassien jakoa odotellessa.
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Messiruoka
Rauman Seudun Työnhakijat ry on jakanut
työttömille ja vähävaraisille tarkoitettuja ruokaapukasseja, Messiruokaa jo vuodesta 2007.
Vuonna 2019 ruoka-apua jaettiin kolmena
päivänä viikossa, tavallisimmin maanantaisin,
perjantaisin sekä keskiviikkoisin. Leipää on ollut
tarjolla viitenä päivänä viikossa. Ruoka-apukassit
ovat raumalaisten elintarvikeliikkeiden
lahjoittamia päiväystuotteita.
Yhteistyökumppaneita on ollut 8 kappaletta, CM,
Rosmariini, Aarnio Wihuri, K-market
Monnankatu, K-market Lapinpata, Pekan Parhaat,
K – market Areena sekä kukka-shop Roosa. Lisäksi
lahjoituksia ovat antaneet kertaluontaisesti
pienet kioskit ja yksityiset henkilöt. Yhteistyötä
on tehty myös Rauman Seudun Katulähetys ry:n,
vastaanottokeskuksen sekä Sillanpielen
toimintakeskuksen kanssa. Messiruokakassin
hakijoilta perittiin alkuvuonna 0,20 kassista,
mutta 1.10.2019 maksu nostettiin 0,50 snt. Saatu
summa on käytetty mm. auton dieselkuluihin.
Vuonna 2019 jaettiin yhteensä 9050 ruokaapukassia. Keskimäärin kassin haki joka
jakokerralla 44 eri taloutta ja kassin
keskiarvohinnaksi laskettiin 40 €.
Taloudessa on tänä päivänä keskimäärin 1.7
henkilöä, joten ruoka-avusta on hyötynyt n.
15400 henkilöä.
Lisäksi kasseja on jaettu perhetukikeskuksen,
sosiaalitoimen, ehkäisevän perhetyön asiakkaille
sekä toimitettu niille, jotka eivät huonon
terveyden vuoksi ole itse paikalle päässyt kassia
noutamaan. Marraskuussa 2019 yhdistys aloitti
Rauman kirjastossa sijaitsevan
hävikkiruokakaapin täyttämisen torstai päivisin Kmarket Areenan ruokalahjoituksilla.
Hävikkikaappi on tarkoitettu kaikkien ihmisten
käytettäväksi ja täytettäväksi.
5.12.2019 järjestettiin Soppaa ja sympatiaatapahtuma Lokki-talon sisäpihalla, jolloin
riisipuuroa kävi syömässä 60 henkilöä.
Tapahtuman yhteydessä jaettiin myös loput EUruokakassit.
RAUMAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
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VARSINAINEN TOIMINTA
10-ruokala
LOUNAS-KAHVILA
Työttömille ja vähävaraisille tarkoitetussa lounaskahvilassa on tarjottu terveellistä kotiruokaa 1.1.31.5.2019 hintaan 4 € ja 1.6.2019 alkaen 4,50 €.
Laktoosittomana tehtävän lounaan hintaan
kuuluu lämpimän ruoan lisäksi salaatti, leivät,
ruokajuomat sekä jälkiruoka. Vuonna 2019
ruokalassa on tehty 15 320 ruoka-annosta.
Aamiaisia valmistettiin 1 657. Aamiaisen hinta on
ollut 1.50€ sisältäen puuron, voileivät, leikkeleet,
kananmunan, mehua sekä kahvia tai teetä.
Ilmaisia annoksia tarjottiin 272 kappaletta. Ns.
ilmaiset annokset koostuvat vapaaehtoisille
tarjotuista lounaista sekä erilaisten vierailevien
ryhmien lounaista. Lounas-kahvilassa ovat alle 12
vuotiaat lapset saaneet ruokailla ilmaiseksi
vanhempiensa seurassa.
Lounas-kahvilasta ovat jäsenet voineet tilata
leivonnaisia sekä ruokia omiin tilaisuuksiinsa
edullisesti.
Kahvilasta on saanut ostaa edulliseen hintaan
kahvia, teetä sekä erilaisia leivonnaisia.
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KIRPPUTORI JA OMPELIMO
Rauman Seudun Työnhakijat ry ylläpitää
kirpputoria Satamakatu 2-4 Raumalla. Kirpputori
toimii lahjoitusten voimin. Samassa pihapiirissä
sijaitsee myös kirpputori Pikku-Lokki, jossa on
myynnissä, valaisimia, seinävaatteita, astioita
sekä nikkarointipajan kunnostamia huonekaluja.
Pikku-Lokin yläkerrasta löytyy edullinen
senttivintti, josta on voinut tehdä löytöjä
pikkurahalla.
Vuonna 2019 kirpputorille tehtiin 610 kpl
suurempaa tavara- tai vaatelahjoitusta. Eniten
lahjoituksia tuli huhtikuussa ja heinäkuussa.
Toimintakeskuksessa toimiva ompelimo on
tarjonnut jäsenilleen edullisesti erilaisia
pienimuotoisia korjausompeluita.
Osastoilta saamalla tuotolla olemme kattaneet
toimintakeskuksen palkkakustannuksia sekä
muita toiminnasta aiheutuneita kuluja.

TAPAHTUMIA JA VIERAILUJA, joissa
yhdistys on ollut mukana

9.5. Meremme tähden tapahtuma Winnovassa
11.5. Hupiköörin konsertin kahvitus
13.5. Vapaaehtoisten kiitostapahtuma
murhamysteerin merkeissä
23.5. kierrätyskoulutus
23.5. Matka Valamon luostariin
25.5. Poistotekstiilien kierrätystapahtuma
Posellissa
3.6. Jermurannan kesäkahvilan avajaiset
4.6. Jermurannan avajaiset
20.6. RMJ:n järjestelyissä apuina
21.6. Jermurannan juhannus
10.7. Lastenpäivä Jermurannassa
13.7. Yhdistystori torilla
18.7. Rintamaveteraanit Jermurannassa
16.8 Jäsenten kesäpäivät Jermurannassa
23.8. Lyhtyjen ilta Jermurannassa.
vko 30 kierrätysneuvontaa kansainvälisillä
markkinoilla
12.9. patikkaretki Reilan luontopolulle
7.10. Maailman valot-esitys Lokki-salissa
Keräys asunnottomien yöhön ” auta asunnotonta,
lahjoita lapaset”
17.10. Asunnottomien yö
20.10 Eliksiirikuoron kahvitus Poselli
21.10 EU-ruoka-apu saapui
30.10. Korvakorukurssi
31.10. Koko talon halloween
7.11. Myyjäispöytä Prismassa
13.11. CityRekry
3.12. Porin Seudun Työttömien vierailu
Joulukuussa 3 messikassi info tilaisuutta
28.11. Aamubrunssi
5.12. Soppaa ja sympatiaa- tapahtuma
5.12. Vapaaehtoisten kiitostapahtuma
19.12. Kauneimmat joululaulut tilaisuus

Tammikuussa 3 messikassi info tilaisuutta
4.3. Rauman Joogayhdistyksen vuosikokous 10ruokalassa
14.2. Lappi tuvalla yhdistyksen esittely
Lappilaisille
15.3. Työväen Sivistysliiton Rauman osaston
kokous 10-ruokalassa
16.3 Jermurannan talvipäivät
3 kahvitusta kellariteatterissa – Jäädä saa julma
maa
29.4. EU - ruoka-apu saapui
26.4. Vasara ja Nauloja näytöksen kahvitus
Posellissa
1.5. Mukana SAK:n järjestämässä
vapputapahtumassa
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LOPUKSI
TOIMINTAA, TYÖTÄ JA OHJAUSTA

Suuret kiitokset mahdollisuudestamme toimia
Rauman kaupungin, Satakunnan TE-palveluiden,
STEAn sekä muiden lukuisten
yhteistyökumppaneidemme kanssa.

VUODESTA 1992
RAUMAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
- enemmän kuin työpaikka -

RAUMAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
HALLITUS

Rauman Seudun Työnhakijat ry on voittoa
tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka
tavoitteena on mm. työttömyyden vähentäminen
tarjoamalla työttömyyden ja avointen
työmarkkinoiden väliin sellaista toimintaa, työtä
ja ohjausta, joka edesauttaa mm. heikossa
työmarkkina-asemassa olevaa työllistymään ja
voimaan paremmin.
RST ry on kehittänyt toimintaansa ja hakenut
uusia hankkeita parantamaan ja tukemaan
palvelujaan. Suurin haasteemme on tarjota
pitkäaikaistyöttömille erilaisia ammatillisia
vaihtoehtoja, joiden tavoite on työkyvyn
parantaminen kuntouttavan työtoiminnan,
työkokeilun tai palkkatuetun työn kautta.
Työllistyminen avoimille työmarkkinoille pitkän
työttömyysjakson jälkeen voi olla haasteellista,
mutta ei mahdotonta. Suunnitelmallisen
työtoimintajakson jälkeen se on usein helpompaa
koska tiedot ja taidot ovat päivitetty.
Yhdistyksellä on kolmannen sektorin toimijana
hyvä maine Raumalla ja lähiympäristössä. Siitä on
hyvä jatkaa vuodelle 2020.
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