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RAUMAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
YLEISTÄ
Vuosi 2020 oli yhdistyksen 28. toimintavuosi.

käyttöön ja monet toiminnot suljettiin. Näin kävi

Yhdistyksen toimintaperiaatteena on toimia

myös RST ry:n työllistämistoiminnoille, sekä

työttömyyden vähentämiseksi ja työttömien

kaikille hankkeille. Toimintakeskus, kirpputori ja

henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi

lounasruokailu sisätiloissa suljettiin. Kaikki

tarjoamalla asiakkailleen toimintaa, työtä ja

kuntouttavassa työtoiminnassa sekä

ohjausta. Yhdistyksen työllisyyspoliittisena

työkokeilussa olevien sopimukset keskeytettiin.

tarkoituksena ja tavoitteena on työllistää

Sillä seurauksella, että ihmiset jäivät kotiin

heikossa työmarkkina-asemassa olevia jäseninään

odottamaan ohjeita. Ruokalatoiminnot

ja muita pitkäaikaistyöttömiä sekä auttaa heitä

muutettiin take-away toiminnaksi ja ruoka-apu

työllistymään avoimille työmarkkinoille. Yhdistys

toimi normaalisti. Osa RST ry:n henkilökunnasta

ylläpitää hyvää ja rakentavaa yhteistyötä

aloitti etätyöt. Poikkeustila kesti toukokuun

erilaisten tahojen kanssa. Rauman Seudun

loppuun, jonka jälkeen asiakkaat palasivat

Työnhakijat ry:llä on kokemusta erilaisista

asteittain takaisin työtoimintaan.

työllistämisen muodoista jo kolmannella eri
vuosikymmenellä. Työttömyystilanteen

Hallitus

muuttuessa vaikeammaksi, kasvaa työttömien

Yhdistyksen puheenjohtajana oli vuonna 2020 Ilse

yhdistysten merkitys. Tästä syystä RST ry tarjoaa

Vauhkonen, varapuheenjohtajana Mauri

kaikille palkkatuetun työn tekijöille,

Kylänpää, sihteerinä Irene Rasila.

työkokeilijoille ja kuntouttavan työn tekijöille
muutakin kuin mahdollisuuden tehdä työtä.

Hallitukseen ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä
1.1.-10.9.2020 Tapani Salo, Juha Saari, Sinikka

Koronan vaikutus yhdistyksen

Muttilainen, Mauri Kylänpää, Terttu Maijala ja

toimintaan vuonna 2020

Eija Harju ja 11.19.2020 alkaen Anne Holgeri,
Juha Saari, Sinikka Muttilainen, Mauri Kylänpää,

Tammikuussa 2020 alkoi maailmalta kuulua

Terttu Maijala ja Aira Rantanen.

uutisia viruksesta, joka leviää nopeasti ihmiseltä
toiselle. Tuntui ensin siltä, että Covid-19 oli
kaukainen asia, joka ei tule koskettamaan meitä

Tilintarkastajana Aino Lepistö ja
toiminnantarkastajana Eero Nurmi.

lainkaan. Toisin kävi! helmikuussa korona oli jo

Varatilintarkastajana Jyri Hämäläinen ja

levinnyt Eurooppaan, ja maaliskuussa olimme jo

varatoiminnantarkastajana Erkki Laukkanen.

siinä tilanteessa, että Suomi otti poikkeustilan
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Tositetarkastajina Sinikka Muttilainen ja Mauri

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kylänpää. Laskujen hyväksyjänä oli Juha Saari ja
kassojen tarkastajana toimi Tapani Salo 10.9.2020
saakka ja Aira Rantanen 11.9.2020 alkaen.
Hallituksen kokouksia pidettiin 11 kertaa.

TE-palvelut Satakunta ja Rauman TYP
Toimintakeskus työllistää ensisijaisesti TEpalveluiden ja työvoiman palvelukeskuksen

Sääntömääräiset kokoukset

(jäljempänä TYP) asiakkaita. Teemme yhteistyötä

Sääntömääräisiä kokouksia on ollut yksi.

työvoima-asiantuntijan kanssa, jossa tavoitteena

Vuosikokous pidettiin poikkeuksellisesti

on asiakkaan tuettu työllistyminen

koronasta johtuvista syistä vasta 10.9.2020

yhdistyksemme eri osastoille sekä avoimille

Vuosikokouksessa vuodelle 2020 päätettiin

työmarkkinoille. Lisäksi yhdistys järjestää

henkilöjäsenmaksuksi kahdeksan euroa,

työttömille työllistymistä edistävää

nuorisojäsenmaksuksi viisi euroa,

ryhmätoimintaa.

kannatusjäsenmaksuksi 12 euroa ja
yhteisöjäsenmaksuksi 40 euroa. Yhdistyksen
hallituksesta oli erovuorossa kolme henkilöä.
Vuosikokous valitsi hallitukseen erovuorossa
olevien tilalle Mauri Kylänpään, Anne Holgerin ja
Juha Saaren. Eija Harjun tilalle valittiin Aira
Rantanen.

Rauman kaupunki
Rauman kaupungin vuoden 2020 rahallinen tuki
yhdistykselle oli 144 100 €.
Rauman kaupunki on antanut avustusta
toiminnanohjaajan ja kokin palkkaukseen sekä
toimitilan vuokraan ja vesi- ja sähkökuluihin.

Yhdistys jäseninä järjestöissä

Yhdistyksen toimitilojen vuokrasopimus Dimerent

Olemme jäseninä Jytry ry:ssä, Rauman

Oy:n kanssa on ollut voimassa toistaiseksi

Mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry:ssä, EHYT

16.2.2004 alkaen. Yhdistys vuokrasi Dimerent

ry:ssä, Kansalaisareena ry:ssä, Työväen

Oy:ltä 77m2 1.1.2011 alkaen ja KIPINÄ-hankkeelle

Sivistysliiton Opintojärjestössä ja Veronmaksajien

2. kerroksesta tiloja 82,5 m2 1.4.2014 alkaen.

Keskusliitossa.

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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Rauman kaupungin kanssa yhdistys teki

paikallistasolla mm. seuraavien tahojen kanssa:

käyttöoikeussopimuksen 17.8.2015 Petäjäksessä

Rauman kaupunki, Rauman seurakunta,

sijaitsevasta Jermuranta nimisestä

Länsirannikon koulutus Oy /WinNova, RaumArs,

kesäviettopaikasta. Kaupunki luovutti alueen ja

Rauman Seudun Katulähetys ry, Yhtä matkaa

rakennuksen yhdistyksen käyttöön periaatteella,

yhteisö ja Rauman Valikko.

jossa yhdistys kunnostaa ja ylläpitää tiloja
vastikkeena niiden käytöstä. Jermurantaa
käytetään mm. yhdistyksen jäsenten

MUU YHTEISTYÖ:

virkistyspaikkana. Kesällä 2017 yhdistys ehdotti

Rauman kaupungin liikunta- ja sosiaali- ja

Rauman kaupungin talotoimelle, että

terveyspalvelut, CardiFit/ Rosa Artila,

Jermurantaa vastapäätä oleva Salmelan huvila

Kuntosumppu, Keilahalli, Merikylpylän saunat,

tulisi myös yhdistyksen hoitoon.

Kisa-Helistö, WesiWoikka/ Pia Kutila, Rauman

Rauman kaupunki on antanut yhdistyksen

Laitesukeltajat ry, Rauman Meripelastusyhdistys,

käyttöön kuntosalin käyttöoikeuden 2 krt/vkossa.

Samk, Diak, Sataedu (opiskelijayhteistyö)

WinNova Satamakatu 19. Rauman kaupungin

Rauman Lukko Oy

sosiaaliavustus oli 720 € ruoka-avun
ylläpitämisestä aiheutuneisiin kuluihin.

Avustusten käyttökohteet
Rauman kaupungin sosiaaliavustus on käytetty

Muut

kokonaisuudessaan ruoka-avustuksesta

Rauman seurakunta on antanut yhdistyksen

aiheutuneisiin kuluihin. Kulut ovat kuitenkin

käyttöön tiloja mm. Meriristin liikuntasalin ja

olleet niin suuret, että siihen on käytetty

saunatilat 1-2 kertaa viikossa.

muistakin lähteistä tulleita avustuksia.

Yksityisjäsenmaksuista, raumalaisilta ay-liikkeiltä
ja muilta yhteisöiltä yhteisöjäsenmaksuista ja
toiminta-avustuksista Rauman Seudun
Työnhakijat ry on saanut tukea yhteensä 4 985
euroa.

STEA-hankkeiden
yhteistyökumppanit
RST ry on EHYT ry:n kohtaamispaikkaverkoston
jäsen ja kuuluu Kansalaisareenan alaiseen
vapaaehtoistoiminnan alueelliseen
valikkoryhmään. Lisäksi yhteistyötä tehdään
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YHDISTYS TYÖLLISTÄJÄNÄ

kaupunki on myöntänyt 100 %. Vilhelmiina

Yhdistyksen työntekijät

Julkunen irtisanoutui työstään 25.10.2020 ja

Hankevastaavana on toiminut Ilse Vauhkonen
toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella.
Työhönopastajana on toiminut 9.4.2018 alkaen
Ulla-Mari Piipponen määräaikaisessa
työsuhteessa osa-aikaisena 31.12.2020 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 osa Rauman kaupungin avustuksesta.
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana on
toiminut Marjo Mäkelä 1.3.2018 lähtien. Hän on
määräaikaisessa työsuhteessa osa-aikaisena
31.12.2020 saakka. Marjo Mäkelä irtisanoutui
työstään 23.8.2020 ja hänen tilalleen palkattiin
5.10.2020 alkaen Maija Salonen määräaikaiseen
työsuhteeseen 31.12.2020 saakka. Palkka on
maksettu kuntouttavan työtoiminnan
järjestämisestä saaduista tuotoista.

hänen tilalleen valittiin Kirsi Tarmo
määräaikaiseen työsuhteeseen samoin ehdoin
kuin edeltäjänsäkin.

Kirjanpitäjänä on toiminut Anja Hakala
toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella
osa-aikaisena. Viikoittainen työaika on 30
h/viikko. Palkka on maksettu yhdistyksen
varoista.

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%.

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.
Kokki/esimiehen palkkakustannuksiin Rauman
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TYPO, Työllisyyspoliittinen hanke

Työllistyminen avoimille työmarkkinoille pysähtyi
kokonaan ja asiakasohjaus keskittyi koronasta

Takaisin työelämään -hanke

aiheutuvien säädösten tulkitsemiseen,
taustatietojen hakemiseen, noudattamiseen ja
koronasta aiheutuvien pelkojen rauhoittamiseen.
Koronatartuntojen laskettua toukokuussa

Vuoden 2020 asetetut tavoitteet ja niiden

asiakkaat alkoivat palata takaisin työtoimintaan.

toteutuminen

Pelkotilat eivät olleet kuitenkaan hävenneet

Kuvaus takaisin työelämään -hankkeesta

kokonaan ja siitä syystä osa asiakkaita jäi
tulematta takaisin. Pandemiasta huolimatta

Hanke tarjoaa työtä toimintakeskuksen eri

asiakkaat alkoivat kiinnostua enemmän työn

osastoilla ensin työkokeilun muodossa.

ohella opiskelusta. Pystyimme tarjoamaan tuetun

Sopimuksen sisällön ja sovittujen tavoitteiden

työn ohella laadukasta työssäoppimista ja

mukaan voitiin asiakas suhdetta jatkaa niin, että

näyttöjen vaivatonta suorittamista. Yhteistyö

tavoitteena on palkkatuettu työ ensisijaisesti

oppilaitosten kanssa sujui mutkitta.

avoimilla työmarkkinoilla esim. siirtämällä työ
toisen yrityksen hyväksi.

Henkilökohtainen ohjaus sekä työllistymisen
Takaisin työelämään -hankkeen tulokset
2020

esteet
Henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan tarve
on yksi hankkeen toimintamuoto. Ohjauksessa

Tammi – helmikuussa 2020 näytti siltä että,
asetetut tavoitteet työkokeilijoiden sekä
palkkatuetusti työllistyvien kohdalla toteutuu.
Helmikuun lopulla alkoi kuulua uutisia

kartoitettiin lähtötilanne työnhakuun, päivitettiin
työnhakutaitoja ja pohdittiin asiakkaan kanssa
yhdessä, miten työllistymisen esteistä päästään
yli.

koronapandemiasta, joka vaikutti maaliskuun 16.
pv lähtien hankkeen toimintaan. Sekä Typ että

Esteinä on useimmin ollut jokin muu kuin pitkä

TE-toimisto pysäytti asiakasvirran kokonaan ja

poissaolo työmarkkinoilta. Esteiksi nousivat

mm. kuntouttava työtoiminta keskeytettiin

useimmiten mielenterveyden ja riippuvuuksien

välittömästi. Asiakkaat saivat keskeyttää

eri ”ongelmavyyhdet”. Lisäksi palkkatuetusti

halutessaan myös työkokeilutoiminnan. Suurin

työllistyvien ulosottovelat ja eri Kelan etuuksien

osa näin asiakkaista tekikin. Vain muutama

menettämisen pelko oli esteenä työllistymiselle

asiakas valitsi työtoiminnan jatkuvuuden sen

kolmannelle sektorille puhumattakaan avoimille

jälkeen, kun turvallisuus työ paikalla voitiin taata

työmarkkinoille. Digitaalisen osaamisvajeen
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havainnoitiin ja korjaamiseen meni paljon aikaa.

(KIPINÄ-hanke) tähtää terveyden ja hyvinvoinnin

Ilman eri hankkeiden yhteistyötä ei asiakas olisi

edistämiseen ja toinen (Mediapaja -hanke)

saanut tarvittavia apuja. Palveluohjaukselle oli

kiinnittää huomiota digitaalisen osaamisvajeen

suuri tarve.

korjaamiseen. Osatyökykyiset sekä muut Typohankkeessa olevat hyötyvät näiden hankkeiden
palveluista jatkossa paremmin.

Asiakasvolyymin määrälliset tulokset
1. Työkokeilussa olevien määrät 2020
1.1 Palkkatukityöllistettyjen määrä:

TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN -HANKE avasi uusia

Yhteensä 15 joista 7 aloitti vuoden 2019

yhteistyökanavia myös mm. eri oppilaitoksiin

aikana.

Valo -valmennuksen tehostamiseksi. Hanke

1.2 Edelleen siirto toiseen yritykseen tai

pystyy tarjoamaan Valo- valmennusta

järjestöön:

toimintakeskuksen eri osastoilla jo viiden

Yhteensä 3 henkilöä.

ammattialan osanäytöissä.

Työ avoimille työmarkkinoille ilman tukia
6 henkilöä.

HANKEHENKILÖSTÖ

1.3 Osa- ja kokotutkintojen määrä Valo
valmennuksessa:
-

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen

Ilse Vauhkonen, hankevastaava
Ulla-Mari Piipponen, työhönopastaja

perustutkinto 1 henkilö/ 1 osanäyttö
-

Catering alan perustutkinto: 3 henkilöä/

LIITE: Tiivistelmä Takaisin työelämään -

6 osanäyttöä. Yhden henkilön koko

hankkeesta Rauman TE-toimiston ja TYPIN

tutkinnon suoritus päättyy kesäkuussa

käyttöön.

2020
-

liiketoiminnan perustutkinto 4 henkilöä
/ 6 osanäyttöä

-

kaksi henkilöä aloitti kokopäivä
opiskelun Winnovassa ja Samkissa.

Hankeyhteistyö
Yhdistyksessä toimii kaksi (2) STEA:n rahoittamaa
hanketta, jonka tavoitteena on parantaa
pitkäaikaistyöttömän tai muuten heikossa
työmarkkina-asemassa olevan valmiuksia
avoimille työmarkkinoille. Toinen hankkeista
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Kuntouttava työtoiminta

Ryhmäpäivinä kuntouttavassa työtoiminnassa

Kuntouttava työtoiminta on osa Rauman

oleville on yhteistä ohjelmaa, jossa opitaan arjen

kaupungin tarjoamaa sosiaalipalvelua.

tarpeellisia taitoja esimerkiksi atk- ja

Kuntouttavan työtoimintajakson aikana voidaan

työelämätaitoja, talousasioita, stressin- ja

arvioida työ- ja toimintakykyä. Lisäksi voidaan

ajanhallintaa sekä sosiaalisia taitoja.

tukea pitkäaikaistyöttömän elämänhallintaa ja

Ryhmäpäivien sisällöissä hyödynnetään KIPINÄn

rakentaa polkua kohti työelämää tai koulutusta.

tarjoamia palveluita muun muassa liikuntaa ja

Kuntouttavaan työtoimintaan on mahdollisuus

luentoja.

ohjautua Rauman seudun TYPin eli työllistymistä
edistävän monialaisen yhteispalvelun kautta,

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on löytää

aktivointisuunnitelman teon jälkeen.

toimintajakson jälkeen mielekäs

Työtoimintaan sisältyy sekä työ- että

jatkosuunnitelma asiakkaan todellisten

yksilövalmennusta. Työtoimintajakson pituus voi

mahdollisuuksien mukaan. Kuntouttavasta

olla 3–24 kk asiakkaan tilanteen mukaan.

työtoiminnasta on mahdollisuus siirtyä

Työpäiviä viikossa yksilöllisesti yhdestä neljään

työkokeilun kautta palkkatuettuun työhön

päivään. Työpäivän pituus on neljästä kuuteen

yhdistykseen tai avoimille työmarkkinoille.

tuntia päivässä ja se sovitaan yksilöllisesti.

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. Ryhmämuotoista ohjausta ei
vuoden 2020 aikana pystytty tarjoamaan.
Ryhmätoiminnan on todettu parantavan
asiakkaiden sitoutumista ja yhteisöllisyyttä, joten
ryhmätoimintaa tullaan jatkamaan säännöllisesti
2021 vuoden ajan.
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Työntekijät palveluittain 2020

Työvoimapalvelukeskuksessa on tavattavissa
lääkäri ja sairaanhoitaja TYP:in asiakkaille ja TEpalveluiden asiakkaiden terveydenhoito on

Kuntouttava työtoiminta 43 henkilöä

terveyskeskukseen TE-palvelun lähetteellä.

Työkokeilu 32 henkilöä
Työsuhde palkkatuetusti 11 henkilöä

Vuonna 2019 yhdistys oli mukana
kehittämistyössä järjestökentän edustajana, kun

Opiskelijat/tutkintoperusteinen 6 henkilöä

SATAOSAA- maakuntakokeilussa kehitettiin

Oppisopimus 2 henkilö

Satakunnan alueella työnhakijoiden sote palveluita osana monialaista verkostoyhteistyötä.

Sosiaalinen työtoiminta 1 henkilö
Kuntoutustuella 2 henkilöä
Suomen kielen opiskelijat 8 henkilöä

Yhteistyö SATAOSAA – hankkeen ja mm.
TERVEYDEKSI – hankkeen kanssa lisäsivät
tietoutta työttömien terveysasioista ja
työttömien mahdollisuudesta päästä ilmaiseen
terveystarkastukseen oman kunnan

Jäsenmäärä

terveysasemalle.

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2020 oli 317
henkilöä ja yhteisöjäseniä 6.

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.
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Talous

avustukselle (Ak) työttömien toimintakyvyn,
työllistymisten edellytysten ja elämänhallinnan

Yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 5 140,64

edistämiseen 51 198 €, projektiavustukselle (C)

euroa. Tulokseen vaikuttivat mm.

yhdistyksen toiminnan digitalisoimiseen sekä

palkkakustannusten lasku 5,9 %. (Tuloksia

työttömille matalankynnyksen neuvonnan,

verrataan vuoteen 2019). Osastoilla kirpputorin ja

opastuksen ja koulutuksen tarjoamiseen

ompelimon myynti nousi 1,6 % ja

sähköisten palveluiden käytössä 48 000 € ja

palkkakustannuksissa oli laskua ja muut kulut

Paikka Auki II –avustusohjelmalla 30 000 €.

pysyivät vuoden 2019 tasolla, lounaskahvilan (10-

Avustuksella palkataan työtön nuori tai

ruokala) tulos pieneni -59,5 % ja myynti -26,5 %.

osatyökykyinen yhdistyksen yleishyödyllisiin

ja kulut pienenivät (-9,7 %) ateriamäärien

työtehtäviin infopisteeseen.

vähenemisen vuoksi. Yhdistyksen oma osuus
palkkakustannuksiin pieneni -5,9 %. Muussa

Jatkamme vuokrasopimusta lisätiloista Dimerent

varsinaisessa toiminnassa kulut pienenivät- 11,7

Oy:n kanssa. STEAn hankkeisiin saimme avustusta

%. Ruoka-avun palkkakustannukset myös laskivat

Rauman kaupungilta toimitilavuokraan 12 000 €

- 7,9 %. Kuntouttavan työtoiminnan tuotot

ja STEA:lta KIPINÄ -hankkeen yhden henkilön

nousivat 24,9 %. Työtoiminnanohjaaja aloitti

palkkakustannuksiin ja toimintaan 51 918 €, RST-

yhdistyksessä 1.3.2018 alkaen. Ohjaajan palkkaus

digi – hankeavustus päättyi 31.12.2020. RST-digi -

pystyttiin kattamaan kuntouttavan työtoiminnan

hanketta jatketaan vuonna 2021 vuoden 2020

tuotoilla.

käyttämättä jääneellä avustuksella 16 498,57 €
(arvio 31.5.2021 asti) ja Paikka Auki II –

Toiminta jatkuu vuonna 2020 samoin palveluin

avustusohjelmalle 36 000 € infopisteellä yhden

kuin muina vuosina. Saimme palkkakustannuksiin

henkilön palkkakustannuksiin ja mm.

avustusta Rauman kaupungilta toiminnan-

koulutukseen. Varsinainen avustuspäätös

ohjaajan ja keittäjän palkkakustannuksiin 100 %

STEA:lta saadaan helmikuussa 2021.

osuudella. 10-ruokala vaatii ammattitaitoisen
keittäjän / keittiövastaavan, joka ottaa

Haemme STEAlta vuonna 2021 uutta

vastuulleen koko ruokalan työjohdolliset ja

digineuvonnan hanketta, jossa on mahdollisuus

opetustehtävät.

järjestää mm. digikahvilatoimintaan iltaisin.

Satakunnan TE-palvelut myönsi jatkoa
työllisyyspoliittiselle avustukselle, Takaisin
työelämään –hanke, 50 500 €. Avustusta
myönnettiin kahden hanketyöntekijän
palkkakustannuksiin ja muihin kustannuksiin.
Saimme STEAlta jatkoa kohdennetulle toimintaTOIMINTAKERTOMUS

Kaikesta huolimatta yhdistys sai hyvän tuloksen,
vaikka covid19 epidemia koetteli Raumalla ja
maailmalla. Kirpputorin myynti piristyi, koska
kesällä oli suosiossa kirpputorit ja
kotimaanmatkailu. Lounaskahvilan rajattu
toiminta vähensi keväällä asiakasmäärää.
RAUMAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
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Tulos antoi hyvät edellytykset kehittää

KIPINÄssä normalisoituivat. Toiminta jatkui

yhdistyksen toimintaa ja mahdollistaa

täyspainoisena läpi koko syyskauden, kunnes osa

palkkaamaan henkilökuntaa tulevina vuosina.

toiminnoista (e: kaupungin ja seurakunnan
liikuntatiloissa tapahtuvat KIPINÄn palvelut) jäivät
koronasta johtuvalle, aikaistetulle joulutauolle jo

Vapaaehtoistoiminta

viikolla 48. Samanaikaisesti ja samasta syystä
perinteiset tilaisuudet ja tapahtumat, kuten

RST ry tarjosi monipuolista vapaaehtoistoimintaa

Soppaa ja Sympatiaa, vapaaehtoisten päivän

ympäri vuoden mm. toimintakeskuksen eri

kiitostapahtuma ja kauneimmat joululaulut

osastoilla, KIPINÄn ryhmä- ja liikuntapalveluissa

päätettiin jättää järjestämättä.

sekä jäsenten kesänviettopaikka Jermurannassa.
Tilastojen mukaan yhdistyksen

Yhdistyksessä keskimääräinen vapaaehtoistyön

vapaaehtoistyötuntien kokonaismäärä oli vuonna

tuntimäärä vaihtelee kuukausitasolla n. 300–350 h

2020 yhteensä 5991 tuntia (4070 h KIPINÄ, 1891

välillä. Keväällä, toimintaseisauksen vuoksi,

h toimintakeskus, 30 mediapaja).

tuntimäärä laski hieman, mutta kevät/kesä ja
syksyn aikana tehdyt vapaaehtoistyöt

Vuoden aikana koronan vaikutukset

Jermurannassa (laituriprojekti & Aila-myrsky)

vapaaehtoistoimintaan näkyivät eritoten keväällä

yhdistettynä muihin toimintoihin nousi tehtyjen

ja loppuvuodesta. Toimintavuosi päästiin

tuntien yhteismäärä jälleen kerran edelliseen

aloittamaan heti vuoden alusta ja toiminta jatkui

vuoteen verrattuna.

normaalina aina viikolle 12 saakka, jolloin Suomi
pysähtyi ensimmäisen kerran. Yhdistyksessä myös

Vapaaehtoisten tapaamisia/ yhteiskokoontumisia

osa vapaaehtoistoimista pysähtyi (e:KIPINÄn

järjestettiin kaikkiaan 14 (9 palaveria, 4

ryhmä- ja liikuntapalvelut). Ja osa taasen vilkastui

kiitostapahtumaa ja 1 jaostotapaaminen).

entisestään, jotta yhdistyksen peruspalveluiden,

Huhtikuusta 2020 lähtien VET-tapaamisiin

kuten messiruokajako ja

osallistuminen onnistui myös etäyhteydellä

kahvila/ravintolapalvelut, toiminta saatiin

Teamsin välityksellä.

poikkeustilanteessa toteutettua.
Vapaaehtoisten tapaamiset järjestettiin
Kevätkaudella, ennen kesäkuun alkua,

pääsääntöisesti toimintakeskuksessa - kesäkaudella

vapaaehtoistoimintaa toteutettiin pienryhmissä

Jermurannassa. Ryhmätapaamisten tavoitteena

(e: laituriprojekti ja talkoot) sekä etäohjauksella.

ja tarkoituksena on lisätä yhteen kuulumisen

Lisäksi ruoka-apu työllisti vapaaehtoisia aiempaa

tunnetta vapaaehtoisten keskuudessa, tarjota

enemmän. Kesäkaudella toiminnat niin

mahdollisuutta vertaistukeen, välittää tietoa ja

toimintakeskuksessa, Jermurannassa kuin
TOIMINTAKERTOMUS
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informaatiota tulevasta ja menneistä sekä vaihtaa

RST ry kuuluu Rauman Valikkoryhmään.

kuulumisia ja ideoida yhdessä VET-toimintaa.

Alueelliset valikkoryhmät muodostavat
Kansalaisareenan alaisen valikkoverkoston, joka

Toiminnassa mukana olevien ns.

on vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden

aktiivivapaaehtoisten määrä yhdistyksen arjessa on

valtakunnallinen verkosto. Toiminnan tavoitteena

n. 45–50 hlöä. Luvussa mukana ovat Jermurannan

on kehittää vapaaehtoistoimintaa ja saada

vapaaehtoiset, KIPINÄn ryhmä- ja

vertaistukea muilta koordinaattoreilta.

liikuntapalveluiden ohjaajat, toimintakeskuksen
eri toimipisteiden ja/tai tehtävien (e: kirppis,

Rauman valikkoryhmään kuuluvat muut toimijat:

kuljetus, keittiö, veripalvelu) vapaaehtoiset.

vuonna 2020 RST ry:n lisäksi yksitoista
yhdistystä/tahoa:

Tiedotuksen parissa vapaaehtoisia oli kaikkiaan

- Avustajakeskus

106 henkilöä. Vapaaehtoisia tiedotettiin

- Nortamon Perhekeskus

säännöllisesti yhteisen sähköpostiringin avulla

- Rauman kaupunki/palvelutori

vähintään kerran kuukaudessa. Sähköpostirinkiin

- Rauman Kriisikeskus Ankkurpaikk

kuulumalla vapaaehtoiset saavat tietoa mm.

- Rauman Seudun Katulähetys ry

yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista ja

- Rauman seurakunta

yhteisistä tapaamisista. Vapaaehtoisia, joilta

- Rikosuhripäivystyksen Rauman Seudun

sähköpostisoite uupuu, tiedotetaan tekstiviestein

palvelupiste

tai henkilökohtaisesti. Lisäksi vapaaehtoisten

- SPR Rauman osasto

WhatsApp-ringin käyttöönotto tapahtui

- Rauman MTY Friski Tuult ry

tammikuussa 2020. Lisäksi kevätkaudella

- Rauman Invalidit ry

yhdistyksen www-sivuilla otettiin käyttöön

- Suomen Merimieskirkko / Rauma

vapaaehtoiminnasta kiinnostuneiden
ilmoittautumislomake, joka on poikinut

Toimintavuoden aikana Rauman valikkoryhmä

muutamia uusia yhteydenottoja.

järjesti vapaaehtoistoiminnan infotilaisuuden
Winnovan tiloissa vapaaehtoiminnasta

Vapaaehtoisten toimintaa ja tiedotusta koordinoi

kiinnostuneille. Tilaisuuden yhteydessä Länsi-

palveluohjaaja yhteistyössä mediapajaohjaajan

Suomi lehti haastatteli yhdistyksen pitkäaikaista

sekä toiminnanohjaajan kanssa.

vapaaehtoista. Juttu julkaistiin paikallisessa
lehdessä myöhemmin.

Vapaaehtoisilta kerättiin palautetta joulutammikuu aikana sähköisten palautekyselyn
avulla. Palaute on purettu KIPINÄ –hankkeen
arviointi- ja kehittämispäivässä.
TOIMINTAKERTOMUS
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KIPINÄ –hanke, kohdennettu

-

ohjattuja liikunta- ja kulttuuripalveluja,
ryhmätoimintaa, ajankohtaisia luentoja,

toiminta-avustus (Ak-avustus)

kursseja, koulutuksia, tapahtumia ja
tilaisuuksia toimintakeskuksessa ja sen
ulkopuolella
-

kesäkaudella erilaisia tapahtumapäiviä ja

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ

toimintaa yhdistyksen kesänviettopaikka

EDISTÄVÄÄ PALVELUA

Jermurannassa.
-

alueellisessa Valikkoryhmään.

KIPINÄ –hankkeen toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Hankkeen
avulla ylläpidetään kohtaamispaikka
Monipalvelukeskus KIPINÄä, jossa tuetaan
työttömien työelämävalmiuksia ja osallisuutta,
vahvistetaan työ- ja toimintakykyä mm.

mukana vapaaehtoistoiminnan

-

oppilaitos- ja opiskelijayhteistyötä

-

päihteetön toimintaympäristö: RST ry on
EHYT ry:n kohtaamispaikkaverkoston
jäsen ja tekee tiivistä yhteistyötä laajan
yhteistyöverkoston kanssa.

matalankynnyksen ohjaus-, neuvonta-, liikunta- ja
ryhmäpalveluiden avulla Rauman seudulla.

KIPINÄn vuosi 2020 lukuina

Monipalvelukeskus KIPINÄn toimintaa tukee

TAPAHTUMIEN KÄVIJÄMÄÄRÄ: henkilöä (sis.

myös Rauman kaupunki.

lasketut ja arvioidut).
295 + 125 + 545 + 608 = 1573

Hanke on työllistänyt 1.5.2015 alkaen osaaikaisen palveluohjaajan. KIPINÄ-hankkeen

RYHMÄT JA LIIKUNTA KÄVIJÄMÄÄRÄT

arviointi- ja kehittämispäiviä pidetään kaksi

Ryhmät. Osallistujia 34 eri henkilöä.

kertaa vuodessa.

Liikunta. Osallistujia 126 eri henkilöä.
Kokoontumiskertoja yhteensä = 354

Monipalvelukeskus KIPINÄ (Seminaarinkatu 3, 2krs)

Osallistumiskertoja yhteensä = 2433

palvelutarjonta:

Osallistujia yhteensä = 125 ERI KÄVIJÄÄ

-

avoinna ma-pe klo 9–15 - kohtaamisia,
ohjausta, neuvontaa ja keskustelua

-

palveluohjausta ajanvarauksella tai ilman

-

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

TOIMINTAKERTOMUS

Miehet 37 (30–62 v/18, yli 63 v/19)
Naiset 88 (7–17 v/3, 18–29 v/12, 30-62v/49, yli
63v/24)
Ryhmä- ja liikuntapalveluiden muutos
kävijämäärässä: -34 henkilöä.
Tilastoidut kävijät, jotka osallistuivat KIPINÄn
toimintaan vuoden 2020 aikana: 295 henkilöä
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Miehiä (115): 7-17/12, 18-29/5, 30-62/79 ja yli
63/19.

RYHMÄTOIMINNOT vuonna 2020

Naisia (180): 0-6v/1, 7-17v/3, 18-29/22, 3062/123 ja yli 63/31.

YHTEEN HITSAUTUNEET –RYHMÄ kokoontui 35
kertaa. Tapaamisiin osallistui 14 eri miestä (3062v=7, yli 63v=7) ja yksi nainen (yli 63v). Kesän

Vuonna 2020 suuri osa (arviolta noin 80 %)

ajan ryhmäläiset kokoontuivat Jermurannassa.

tilastoidusta tiedosta perustui kerättyyn tietoon.

Ryhmäläiset osallistuivat ahkerasti yhdistyksen

Vuonna 2020 tapahtumia, joiden osallistujamäärä

talkoisiin ja vapaaehtoistehtäviin ympäri vuoden.

ja/tai osallistujien ikäjakauma perustui arvioon,

Lisäksi ryhmä vieraili helmikuussa Rauman

oli:

Merimuseolla ja elokuussa Suomen
-

ystävänpäivän tapahtuma (n. 40 hlöä)

-

VET – info helmikuussa (n. 50 hlöä)

-

Naistenpäivän kahvitus (n. 40 hlöä)

KÄSITYÖRYHMÄ kokoontui vapaaehtoisohjaajan

-

Jermurannan talvipäivä 7.3. (n. 110 hlöä)

johdolla 26 kertaa ja toimintaan osallistui 5 eri

-

Virkistyspäivä Merskassa 7.8. (n. 35 hlöä)

naista (30-62v=2, yli 63v=3). Ryhmäläiset tekivät

-

Jermurannan tapahtumaviikko elokuun

useita vapaaehtoistunteja ja käsitöitä jaettavaksi

alussa n. 240 hlöä

mm. auta asunnotonta yö-tapahtumassa sekä

Halloween lokakuussa (n. 30 osallistujaa)

yhdistyksen henkilökunnalle ja asiakkaille (myös

-

Merimieskirkolla.

perheille) jaettaviin joulupaketteihin.
Yht. 545 hlöä
KORTTI- JA LAUTAPELIRYHMÄ (SKIPPO)
Tapahtumien lisäksi RST ry:n
jäsenliikuntapalveluja käytti vuonna 2020

kokoontui 26 kertaa ja toimintaan osallistui 9 eri
naista (30-62v=1, yli 63v=8) ja yksi mies (30-62v).

(vesijumpat, keilailu, kuntosumppu jne.) arviolta
n. 100 eri henkilöä.

SUOMI-VENÄJÄ- RYHMÄ: SUOMEN KIELEN
OPETUSTA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE

RST ry työllisti vuonna 2020 eri tukityöllistämisen
keinoin yli 100 henkilöä (2019=99, 2018=135,
2017=103, 2016=90, 2015=76). Osa oli
useammalla eri sopimuksella. Vuoden 2020

Vuoden 2020 aikana lähiohjausta 9 kertaa ja
etäohjausta 16 kertaa vapaaehtoisen johdolla.
Ohjaukseen osallistui yhteensä 4 naista (1829v=1, 30 -62v=3).

aikana KIPINÄn tiloissa työskenteli 5 henkilöä
KIPINässä, 8 Mediapajalla ja 3 hanketyöntekijää ja
2 työtoiminnan ohjaajaa.

TOIMINTAKERTOMUS

VAPAAEHTOISTEN RYHMÄ
(kts. kohta vapaaehtoistoiminta).
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OPISKELIJAT

62v=2, yli 63v=1) ja 34 naisia (30-62v=28, yli

Sosionomi-opiskelija Julia Virtanen – /haastattelu

63v=6).

Suomen Yrittäjäopisto, Sari Ritala,
projektiharjoittelu KIPINÄssä

LENTOPALLO perjantaisin klo 9.30–11.30 & sauna
11.30–12.30, Meriristissä. Vuoden 2020 aikana

LIIKUNTAPALVELUT vuonna 2020

lentopalloa pelattiin 20 kertaa ja siihen osallistui
18 eri miestä (30-63v=4, yli 63v=14) ja 2 naista

PINGIS maanantaisin klo 10–12 Meriristissä ja

(30-62v).

kesäkaudella Ooperissa. Vuoden 2020 aikana
pingistä pelattiin 31 kertaa ja siihen osallistui 10

KAUSI/TAPAHTUMAKOHTAISET

eri miestä (30-62v=4, yli 63v=5).

LIIKUNTAPALVELUT vuonna 2020

HYVINVOINTIHAASTE uimahallin kuntosalilla

RANTALENTOPALLOA tiistaisin ja torstaisin kesän

kokoontui vuoden 2020 aikana yhteensä 51

ajan Jermurannassa yhteensä 28 kertaa.

kertaa ja toimintaan osallistui 22 eri henkilöä.

Toimintaan osallistui miehiä 16 (30-62v=5, yli

Heistä 6 oli miehiä (18-29v=2, 30-62v=4) ja naisia

63v=11) ja kolme (3) naista (30-62v).

16 (18-29v=1, 30-62v=15).
ULKOLIIKUNTAA Jermurannassa / Petäjäksessä
KUNTOSALI-CIRCUIT ti klo 15.00–16.30 ja to klo

kesäkuussa. Tapahtuma järjestettiin kahdesti.

13.00-14.30 WinNovan Satamakadun salilla.

Osallistujia palveluohjaajan lisäksi 1 henkilö.

Kuntosalikertoja yhteensä 42 kertaa. Toiminnassa
oli mukana 19 eri henkilöä. Miehiä oli 11 (30-

METSÄJOOGARYHMÄ kokoontui kesäkuussa

62v=3, yli 63v=8) ja naisia 8 (18-29v=1, 30-62v=3,

neljästi. Toimintaan osallistui naisia kaikkiaan 16

yli 63v=4).

eri henkilöä (18-29v=1, 30-62v=9, yli 63v=6).

VENYTTELEVÄ HATHAJOOGA keskiviikkoisin

VENYTTELYRYHMÄ kokoontui 6 kertaa ja

Lokki-salissa. Tunteja kaikkiaan 21 kertaa ja

toimintaan osallistui 14 eri henkilöä. Heistä 1 oli

osallistujia 33 eri henkilöä. Heistä 8 oli miehiä

mies (30-62v) ja 13 naisia (18-29v=1, 30-62v=10,

(30-62v=5, yli 63v=3) ja 25 naisia (7-17v=1, 18-

yli 63v=2).

29v=1, 30-62v=9, yli 63v=14).
RST ry LIIKU –RYHMÄ kokoontui alkuvuodesta
KUNDALIINIJOOGA / AAMUJOOGA

kolmesti. Osallistujia oli yhteensä 12, joista

torstaiaamuisin ja alkuvuodesta sunnuntai-iltaisin

miehiä 2 (30-62v=2) ja naisia 10 (18-29v=2, 30-

yhteensä 23 kertaa. Toimintaan osallistui

62v=8).

kaikkiaan 37 eri henkilöä. Heistä 3 oli miehiä (30TOIMINTAKERTOMUS
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HENGITÄ HETKI-RYHMÄ kokoontui 9 kertaa ja

kaupungin syntymäpäiväjuhlaa. Perheille

toimintaan osallistui 7 naista (18-29v=1, 30-

yhteiseksi tekemiseksi, arkiaktiivisuuden

62v=6).

lisäämiseksi leikkimielinen kilpailu.

TUOLIJUMPPAA yhteistyössä WinNovan

JÄSENLIIKUNTA JA MUU TOIMINTA

opiskelijoiden kanssa järjestettiin kahdesti,
helmikuussa ja lokakuussa. Osallistujia yhteensä

VESIJUMPPAA ma ja pe klo 8.00–8.45 Rauman

37. Miehiä 1 (yli 63v) ja naisia 36 (7-17v=3, 18-

uimahallissa. Vuonna 2020 vesijumppia yhteensä

29v=9, 30-62v=22, yli 63v=2).

oli 40 kertaa. Jumpissa kävi arviolta n. 60 eri
kävijää. Kävijöistä oli arviolta yksi neljäsosa

KORONAJUMPPAA yhdistyksen henkilökunnalle

työikäisiä. Kävijöistä naisia oli hieman enemmän

yhdistyksen sisäpihalla keskiviikkoisin toukokuun

kuin miehiä. Ka. kävijämäärä 25 hlöä.

ajan.
KEILAILU pe klo 10.00–11.00 (varauksia 1-2 rataa)
RANTALENTISTÄ OTALAHDESSA ja saunomista

Keilailuvuoroilla käytiin vaihtelevasti. Jäsenetu

Merskassa. Tapahtuma oli osa Rauman Seudun

jatkuu vuonna 2021.

Katulähetyksen kanssa yhteistyössä toteutettua
kesäliikuntaa.

KUNTOSUMPUN AAMUPÄIVÄN KK- KORTTI
Muutamia käyttäjiä. Jäsenetu jatkuu vuonna

QR-KOODISUUNNISTUSTA Petäjäksessä.

2021.

Kartat ja ohjeet vihjeineen maksutta
Jermurannan kioskista (+ oma älylaite).

KYMPPIKORTTI WESIWOIKAN

Tapahtuma oli osa Rauman Seudun

Vesijumppa/vesijuoksutunneille jäsenedulla

Katulähetyksen kanssa yhteistyössä toteutettua

muutamia käyttäjiä. Palvelua jatketaan

kesäliikuntaa.

kevätkauden 2021.

KESÄPÄIVÄ JERMURANNASSA kesäpäivän

MUUT TAPAHTUMAT

viettoa Jermurannassa lentopalloilun ja
frisbeegolfin sekä grillaillun ja yhdessäolon

HÄTÄENSIAPUKURSSI (8h) kouluttajana SPR

merkeissä. Tapahtuma oli osa Rauman Seudun

Satakunta/ Kujakanto Maarit. Koulutukseen

Katulähetyksen kanssa yhteistyössä toteutettua

osallistui henkilökunnasta ja vapaaehtoisista

kesäliikuntaa.

yhteensä 10 henkilöä – kaikki naisia (30-62v).

RAUMA-SUUNNISTUS polkien/kävellen/juosten –
eri ulkoilukohteista koottu Bingo osana
TOIMINTAKERTOMUS
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KORTTITYÖPAJA/ASKARTELUOHJAUS marras-

sairaanhoitaja-personal trainer Rosa Artila

joulukuun vaihteessa. Itsetehdyt kortit (n.50kpl)

(opastusta ja ohjausta terveys, ravinto, uni- ja

toimitettiin paikallisille ikäihmisille tuottamaan

liikunta-asioissa) sekä tulkkaus-, käännös- ja

iloa Joulupostia Ikäihmisille kampanjan kautta.

neuvontapalvelut maahanmuuttotaustaisille
asiakkaille. Lisäksi KIPINÄn työntekijät

PÄIVÄ KUUSKAJASKARISSA yhteistyössä Rauman

(palveluohjaaja, mediapajaohjaaja, työtoiminnan

Laitesukeltajat ry:n kanssa. Matkan aikana

ohjaaja ja työhönopastaja) tarjosivat torstaisin

tutustuminen Kuuskajaskarin linnakesaareen,

moniammatillista neuvontaa ja eteenpäin

ruokailu sekä sauna/uinti laitesukeltajien

ohjausta ilman ajanvarausta. Palvelu on osa

kesäpaikassa.

onnistunutta hankeyhteistyötä ja kevätkaudella
palvelun saatavuus mahdollistettiin etäyhteyksin.

TAPAHTUMIEN VIIKKO viikolla 33 Jermurannassa

Syyskaudella Rauman Seurakunnan

palveluiden ja viikkotapahtumien lisäksi KIPINÄn

oppilaitospastorin vastaanotto KIPINÄ NonStop

toiminnan esittelyä, saaristopurjehdusta

yhteydessä joka toinen torstai lisättiin

Raumanmerelle, lettukestejä, merenneidon

palvelutarjontaan.

vierailua ja yhteistyössä Rauman Laitesukeltajien
kanssa pelastusharjoituksia.

Tiedottaminen
Vuoden 2020 aikana KIPINÄn toimintojen ja

NAISTENPÄIVÄN KAHVITUS KIPINÄSSÄ

tapahtumien tiedotusvastuu jakaantuu
palveluohjaajan, mediapajan sekä yhdistyksen

KESKIVIIKON KALAKISAT heinäkuun ajan
keskiviikkoisin Jermurannassa.

info-pisteen hoitajan vastuulle. Pääsääntöisenä
tiedotuskanavana toimii yhdistyksen www-sivut
sekä sosiaalisen median eri kanavat (Facebook,

PALVELUOHJAUS

Instagram, Youtube). Lisäksi viikoittain on
tiedotettu Raumalainen- lehdessä ja omilla

KIPINÄn PALVELUOHJAUS (tilastoidut):
Vuoden 2020 aikana palveluohjausten määrä
kasvoi edeltäviin vuosiin verrattuna. Tilastojen

ilmoitustauluilla. Yhdistyksen sähköinen uutiskirje
tavoitti vuoden 2020 loppuun mennessä 586
henkilöä.

mukaan kokonaiskävijämäärä 608 asiakasta ja
palveluohjauksia 618. Neljä (4) merkittävintä
palveluohjausta: Terveys (166), vapaa-aika (126),
yleinen kartoitus (63) ja eteenpäin ohjaus (60).
KIPINÄ-Non-Stop palvelua jatkettiin vuonna
2020. Alkuvuodesta KIPINÄ-Non-Stopissa oli vielä

Tiedotusta hoidetaan myös esitteiden ja
mainosten avulla. Yhdistyksen sisäinen tiedotus
hoidetaan henkilöstötiedotteen ja Trello-palvelun
avulla. Joulukuussa 2020 julkaistiin yhdistyksen
jäsenlehti Mnää Kans.

läsnä muita alansa asiantuntijoita mm.
TOIMINTAKERTOMUS
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KIPINÄn sidosryhmäyhteistyö

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu
(TYP) ryhmäpäivät KIPINÄn tiloissa syyskauden

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry pyrkii edistämään
terveitä elintapoja väestön keskuudessa ja

aikana kahdesti viikossa. Ryhmäläisille KIPINÄn
toiminnan esittelyä ja liikunnanohjausta.

ehkäisemään päihde- ja peliriippuvuuksista
syntyviä haittoja. Vuoden 2020 aikana KIPINÄn
toimitiloissa ja sosiaalisen median kanavilla on
jaettu yhdistyksen materiaalia ja infoa,
osallistuttu valtakunnallisiin kampanjoihin sekä
koulutuksiin/webinaareihin. Osana
valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön viikkoa
KIPINÄssä vieraili kokemusasiantuntija Joonas
Mäkinen kertomassa omaa tarinaansa siitä, kun
vaihtoehtoina on enää kuolema tai raitistuminen.

Yhtä matkaa yhteisö keskittyy paikalliseen
hyväntekeväisyyteen ja sen tavoitteena on
kehittää alueellista hyvinvointia. Toiminnassa
mukana ovat Rauman Lukon, Osuuskauppa
Keulan, Länsi-Suomen (Marva Media) ja Rauman
teatterin lisäksi Rauman Seudun Katulähetys ry ja
Rauman seudun työnhakijat ry. Vuonna 2020
hyväntekeväisyyskohteena oli lisätä eskari-ja
alakouluikäisten lasten liikenneturvallisuutta
jakamalla heijastinliivejä Raumalla ja lähialueella.
Yhdistyksen edustajana yhteisössä toimii
palveluohjaaja.

Pelastakaa Lapset ry Rauman osaston mittava
joulumuistaminen (lahjakortit) kohdennettiin
tänä vuonna Rauman seudun Työnhakijat ry:n
apua tarvitseville lapsiperheille (19)
palveluohjaajan toimesta.

TOIMINTAKERTOMUS
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MEDIAPAJA

vapaaehtoisille. Mediapajaa tuki myös Rauman
kaupunki.

Vuosi 2020 oli hankkeen viimeinen toimintavuosi.
Mediapaja osastona vastaa yhdistyksen sisäisestä
ja ulkoisesta viestinnästä ja markkinoinnista sekä
tuottaa sisältöä yhdistyksen Facebookiin,
Instagramiin ja nettisivuille kirjoittamalla,
valokuvaamalla ja videokuvaamalla.

Viimeisen vuoden aikana oli tavoitteena järjestää
erilaisia koulutuksia ympäri vuoden, mutta
keväällä iskenyt koronapandemia teki
koulutusten järjestämisestä mahdotonta. Korona
vaikeutti huomattavasti myös muuta toimintaa,
vaikka osa toiminnoista pystyttiin pahimpana

Mediapaja suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen
esitteet, mainonnan ja sähköisen uutiskirjeen

aikana siirtämään nettiin. Kokoontumisrajoituksia
noudatettiin eikä järjestetty isoja tapahtumia.

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
ideoita ja hyödyntää uusia näkökulmia.

Vuonna 2020 hanke osoitti onnistumisensa
yhdistyksen digitalisaation suhteen, sillä osa
henkilökunnasta siirtyi etätöihin maaliskuussa.
Tarvittavat ohjelmat ja henkilökunnan osaaminen
varmistivat sujuvan siirtymän erilaiseen
työskentelyyn. Myös erilaisia etäpalveluita (mm.
chat-mahdollisuus ohjaajille, Teamsvalmennukset Takaisin työelämään-hankkeessa,
Facebook-ryhmä yhteydenpitoon, aktivointiin ja
korona-ahdistuksen lievittämiseen, lounaskahvilan tilausjärjestelmä) kehitettiin nopealla
aikataululla ja niiden kehittämistä päästään

RST-digi- (Mediapaja) -hanke

RST-digi –hanke (jäljempänä Mediapaja-hanke)
oli STEA:n kolmevuotinen hanke (2018–2020).
Tavoitteena oli kehittää yhdistyksen omaa
toimintaa tuomalla digitalisaatio osaksi palveluita
sekä tarjota neuvontaa, opastusta ja koulutusta
sähköisten palveluiden käytössä työttömille sekä
yhdistyksen omalle henkilökunnalle ja
TOIMINTAKERTOMUS

toivottavasti jatkamaan vuonna 2021.

Mediapaja-hanke on toimintavuosiensa aikana
tasaisesti lisännyt niin yhdistyksen kuin muiden
hankkeiden näkyvyyttä tehostamalla käytössä
olevien tiedotus- ja markkinointikanavien
hyödyntämistä. Tiedotuksen lisääntyessä ovat
myös toiminnan kävijämäärät kasvaneet
tasaiseen tahtiin.
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Mediapajan palveluohjauksen käyntejä tilastoitiin

lähestulkoon kaikkiin yhdistyksen ja muiden

vuonna 2020 seuraavasti:

hankkeiden järjestämiin tapahtumiin. Yksi

Yleinen tilanteen kartoitus 3 käyntikertaa

tapahtumista oli osanäyttötutkintoa suorittaneen

Työnhakuun liittyvät asiat 7 käyntikertaa

opiskelijan järjestämä. Myös tapahtumien

Sähköinen asiointi 40 käyntikertaa

järjestäminen oli vuonna 2020 lähestulkoon

Tekninen neuvonta 96 käyntikertaa

mahdotonta.

Talon sisäinen neuvonta 40 käyntikertaa
Muut asiat 26 käyntikertaa

Vapaaehtoistunteja Mediapajassa tehtiin 30
vuonna 2020. Nämä tunnit ovat pitäneet sisällään

Palveluohjauksen käyntikertojen kokonaismäärä

sisällöntuottamista Facebook-ryhmään

oli 1078 (2019=1064) ja asiakkaita kävi 1043

(valokuvauskurssi) sekä kierrätyslaitteiden

(2018=940). Nämä määrät ovat koko

kunnostuksen pilotointia. Mediapajan

Monipalvelukeskus KIPINÄn. Palveluohjauksen

vapaaehtoistöihin kuuluvat myös somelähettiläät,

määrä nousi koronasta huolimatta.

joiden tekemiä tunteja ei pystytä laskemaan.

Mediapaja tarjoaa myös työllistämisen kohteen.

Mediapaja järjesti yhden luentotilaisuuden, joka

Vuoden 2020 aikana Mediapajassa työskenteli

käsitteli medialukutaitoa.

erilaisin sopimuksin (työkokeilu, kuntouttava

Luentotilaisuuteen osallistui 15 henkilöä.

työtoiminta, palkkatuki) 8 henkilöä.
Monipalvelukeskus KIPINÄssä (jossa myös
Digitaalitekniikka on tullut osaksi arjen eri
toimintoja ja muuttanut työelämää. Uusi

Mediapaja sijaitsee) kävi vierailijoita vuoden 2020
aikana yhteensä 28 henkilöä.

teknologia edellyttää jatkuvaa uusien asioiden
omaksumista, ja palveluiden
saantimahdollisuudet heikentyvät internetin
ulkopuolelle jäävillä. Mediapaja on vastannut
tähän tarpeeseen vuonna 2020 järjestämällä 10
erilaista koulutusta henkilökunnalle. Kaikille
avoimia koulutuksia ei koronarajoitusten vuoksi
ollut mahdollista järjestää. Koulutuksiin osallistui

Mediapaja on ollut avoinna ma-pe klo 9–15.
Matalan kynnyksen palveluita, neuvontaa sekä
tukea ja opastusta digitaalisten palveluiden ja
omien laitteiden käyttöön on ollut saatavilla joko
ajanvarauksella tai ilman päivittäin.
Torstaipäivien KIPINÄ Non-Stop on jatkunut myös
vuonna 2020.

yhteensä 35 henkilöä. Mediapajaohjaaja on
osallistunut 17 koulutukseen.

Mediapajaohjaaja siirtyi keväällä 2020 etätöihin

Mediapaja järjesti yhdessä yhdistyksen ja muiden

(maaliskuu-toukokuu), jolloin ohjausta ja

hankkeiden kanssa 5 tapahtumaa ja osallistui

neuvontaa sai puhelimitse, Skypen tai Teamsin

dokumentoinnin (kuvaus, blogitekstit) muodossa

välityksellä.

TOIMINTAKERTOMUS
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Mediapajan toimintaan osallistui vuonna 2020
yhteensä 226 henkilöä (miehiä 18- 29 v=4, 30- 62
v=59, yli 63V=2 ja naisia 0-6v=8, 7-17v=18, 1829v=21, 30-62V=329, yli 63v=43).

Näistä eri henkilöitä oli 148 (miehiä 7-17v=6, 1829v=6, 30-62v=36, yli 63v=7 ja naisia 7-17v=1, 1829v=8, 30-62v=150, yli 63v=2).
Opiskelijoita Mediapajaan tutustui vuonna 2020
yksi.

Yksi opiskelija on suorittanut Mediapajassa yhden
tutkinnon osan.
Mediapaja-hankkeelle haettiin uutta rahoitusta.
Vuonna 2020 julkaistiin myös yhdistyksen
jäsenlehti Mnää Kans, jonka toimituksesta vastasi

PAIKKA AUKI-HANKE

suurimmalta osin Mediapaja. Lehti julkaistiin
myös digilehtenä.

TILASTOINTI JA PALAUTE
Yhdistys kerää toiminnan tulosten ja vaikutusten

PAIKKA AUKI

arvioinnin tueksi tietoa mm. kävijämääristä. Tätä

RST ry:lle myönnettiin jo kolmatta vuotta

varten on kehitetty kattava tilastointijärjestelmä.

peräkkäin STEA:n rahoittamaa Paikka auki tukea.
Paikka auki -avustusohjelman tarkoituksena on

Kohderyhmä voi vaikuttaa toimintaan erilaisten

edistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien

kyselyjen ja palautemahdollisuuksien avulla sekä

henkilöiden työllistymistä luomalla heille uusia

suoralla palautteella ohjaajille.

työpaikkoja sote-järjestöihin. Paikka auki
työntekijä on valittu Infopisteen
asiakaspalveluun.

AVENUE-TEATTERI
Oli tauolla vuoden 2020.

TOIMINTAKERTOMUS
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RUOKA-APU

Monnankatu, K-market Lapinpata, Pekan Parhaat,

EU-ruoka-apu

K – market Areena sekä kukka-shop Roosa. Lisäksi

EU-ruoka-apua jaettiin vuonna 2020 kaksi kertaa.
Varsinaiset jakopäivät olivat keväällä 25.5, 27.5 ja
29.5. sekä syksyllä 9.12, 10.12. ja 11.12. EUruoka- apu kasseja jaettiin yhteensä 501
kappaletta ja apua näistä kasseista sai yhteensä
900 henkilöä. Yhteensä jaettiin 3885 kiloa EUruoka-apua.
Vuonna 2019 EU-ruoka-apu kassit sisälsivät
lihasäilykettä, hapankorppuja, makaronia, mysliä,
puurohiutaleita, sämpyläjauhoja, vehnäjauhoja,
maitojauhetta, hernekeittoa, perunasosejauhetta
sekä uutena keksejä.
Varsinaisten jakopäivienkin jälkeen on ollut
mahdollista saada ruoka-apukassi. Kassien
yhteydessä jaettiin myös Monipalvelukeskus

lahjoituksia ovat antaneet kertaluontaisesti
pienet kioskit ja yksityiset henkilöt. Yhteistyötä
on tehty myös Rauman Seudun Katulähetys ry:n,
Sillanpielen toimintakeskuksen sekä Osmosen
talon kanssa. Messiruokakassin hakijoilta perittiin
0,50 € kassista ja siitä kertynyt rahamäärä on
käytetty auton diesel kuluihin.
Vuonna 2019 jaettiin yhteensä 9151 ruokaapukassia. Kassin arvo on ollut noin 40 €. Ruokaavun tiimoilta on tehty yhteistyötä mm Nortamon
Perhekeskuksen, ehkäisevän perhetyön ja
Rauman sosiaalitoimen kanssa.
Taloudessa on tänä päivänä keskimäärin 1.8
henkilöä, joten ruoka-avusta on hyötynyt noin
16500 henkilöä.

KIPINÄn esite sekä joulun alla lista avuntarjoajista

Lisäksi ruoka-apukasseja on toimitettu niille

sekä ruoka-avun jakajista

henkilöille, jotka eivät terveytensä vuoksi ole

Messiruoka

paikanpäältä kassia voinut hakea.
Kirjastossa sijaitseva hävikkiruokakaappi oli

Rauman Seudun Työnhakijat ry on jakanut

keväällä pahimpaan Korona-aikaan kiinni, mutta

työttömille ja vähävaraisille tarkoitettuja ruoka-

muuten yhdistys on edelleen jatkanut

apukasseja, Messiruokaa jo vuodesta 2007.

hävikkikaapin täyttämistä pääasiassa torstaisin.

Vuonna 2020 ruoka-apua jaettiin pääsääntöisesti
kolmena päivänä viikossa, tavallisimmin
maanantaisin, perjantaisin sekä keskiviikkoisin.

Hävikkikaappi on tarkoitettu kaikkien ihmisten
käytettäväksi ja täytettäväksi.

Leipää on ollut tarjolla viitenä päivänä viikossa.

Kesällä yhdistys teki 4 kpl ruoka-apukierrosta

Ruoka-apukassit ovat raumalaisten

maakuntiin: Reilaan, Rohdaisiin, ja Ihodeen.

elintarvikeliikkeiden lahjoittamia

Jokaisella kerralla 27 perhettä haki ruoka-

päiväystuotteita.

apukassin.

Yhteistyökumppaneita on ollut 8 kappaletta, CM,

Yhdistys sai kylmäauton Satakuntaliitolta

Rosmariini, Aarnio Wihuri, K-market

käyttöön parittomilla viikoilla. Joka toinen viikko
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auto on Rauman Seudun Katulähetyksen

KIRPPUTORI JA OMPELIMO

käytössä. Auto on osa ruoka-apu Satakuntahanketta ja sillä noudetaan ruoka-apuun
tarkoitettua hävikkiruokaa.

Rauman Seudun Työnhakijat ry ylläpitämä
kirpputori Satamakadulla toimii lahjoitusten
voimin. Kirpputori on kaikille avoin edullisten

VARSINAINEN TOIMINTA

löytöjen kirpputori. Samassa pihapiirissä toimii
myös kirpputori Pikku-Lokki, jossa on myynnissä
mm. huonekaluja, valaisimia, tauluja ja astioita.

10-ruokala

Pikku-Lokin yläkerrassa on Senttivintti, josta voi

LOUNAS-KAHVILA

tehdä löytöjä 0,20 snt hintaan.
Kirpputorille tehtiin 185 suurempaa

Työttömille ja vähävaraisille tarkoitetussa lounaskahvilassa on tarjottu terveellistä kotiruokaa
hintaan 4,50 € / annos. Laktoosittomana tehtävän
lounaan hintaan kuuluu lämpimän ruoan lisäksi
salaatti, leivät, ruokajuomat sekä jälkiruokakahvi..
Vuonna 2019 ruokalassa on tehty 15 320 ruokaannosta. Aamiaisia valmistettiin 1 657. Aamiaisen
valmistus lopetettiin maaliskuussa.
Ilmaisia annoksia tarjottiin 272 kappaletta. Ns.
ilmaiset annokset koostuvat vapaaehtoisille
tarjotuista lounaista sekä erilaisten vierailevien

tavaralahjoitusta vuonna 2020. Yhdistys on
lahjoittanut vaatteita mm. neuvolaan,
kotiutustiimin asiakkaille sekä Nortamon
perhekeskuksen asiakkaille.
Kirpputori oli suljettuna 17.3.2020 – 31.5.2020
jonka aikana kirpputoria uudistettiin ja siistitiin.
Toimintakeskuksessa toimiva ompelimo tarjoaa
edullista korjausompelua yhdistyksen jäsenille.
Osastoilta saamalla tuotolla katamme
palkkakustannuksia sekä muita toiminnasta
aiheutuneita kuluja.

ryhmien lounaista. Lounas-kahvilassa ovat alle 12
vuotiaat lapset saaneet ruokailla ilmaiseksi

TAPAHTUMIA JA VIERAILUJA, joissa

vanhempiensa seurassa.

yhdistys on ollut mukana

Lounas-kahvilasta jäsenet ovat saaneet tilata

14.2. Ystävänpäivä tapahtuma sisäpihalla

edullisia ruokia ja leivonnaisia omiin

7.3. Talvipäivät Jermurannassa

tilaisuuksiinsa ja lisäksi kahvilasta on saanut ostaa

17.3 toimintakeskus kiinni

edullisesti kahvia, teetä ja suolaisia sekä makeita

20.4. EU- ruoka-apu saapui

leivonnaisia ja piiraita

25.5, 27.5., 29.5. EU-ruoka-apujako
1.6. toimintakeskus aukeaa
1.6. Jermuranta aukeaa
12.6. Pallo-Iirot 20 kpl kausikortteja

TOIMINTAKERTOMUS

RAUMAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY

23
vko 33 Jermurannan Tapahtumaviikko

parantaminen kuntouttavan työtoiminnan,

7.9. EA1 koulutus

työkokeilun tai palkkatuetun työn kautta.

23.9., 24.9 ja 25.9. Hygieniapassi koulutus

Työllistyminen avoimille työmarkkinoille pitkän

17.10. Asunnottomien yö

työttömyysjakson jälkeen voi olla haasteellista,

30.10. Koko talon halloween

mutta ei mahdotonta. Suunnitelmallisen

2.11. Terveysturvallisuus koulutus

työtoimintajakson jälkeen se on usein helpompaa

9.11. EU-ruoka-apu saapui

koska tiedot ja taidot ovat päivitetty.

16.11. Joulupostia ikäihmisille kampanja alkoi¨

Yhdistyksellä on kolmannen sektorin toimijana

15–17.12. Joululounas

hyvä maine Raumalla ja lähiympäristössä. Siitä on

18.12. Henkilöstön joulupuuro

hyvä jatkaa vuodelle 2020.

23.12. Yksnäise Yhres joulukassijako

LOPUKSI

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

TOIMINTAA, TYÖTÄ JA OHJAUSTA

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
TOIMINTAKERTOMUS
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