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RAUMAN SEUDUN 
TYÖTTÖMÄT RY

Taas on työntäyteinen toi-
mintavuosi jäänyt taakse ja 
helteinen kesäkin on jo ohi. 
Rauman Seudun Työttömät 
ry:n viime vuoden toimin-
taa peilatessani haluan en-
simmäiseksi kiittää kaikkia 
työntekijöitä ja vapaaeh-
toistyöntekijöitä kuluneesta 
vuodesta. Ilman Teitä yh-
distyksen isot ja työttömien 
kannalta tärkeät asiat eivät 
olisi toteutuneet.

ELY-keskus turvasi Toppi-
Ohjaus -hankkeen jatku-
misen, remonttia tehtiin 
kirpputorilla ja suurimpana 

haasteenamme ajanmukais-
tettiin 10-ruokalan keittiö. 
Keittiöremontti oli välttämä-
tön, ja väliaikainen muutto 
Lyseon keittiöön, josta kiitos 
kaupungille, ja muutto siel-
tä takaisin uudistettuihin ti-
loihin vaativat työntekijöiltä 
ja asiakkailtamme paljon. 
Onneksi Te kaikki olitte kär-
sivällisiä, ja odotus palkittiin 
hyvin onnistuneella remon-
tilla.

Pelko tilikauden tuloksesta 
ja siitä, kuinka suuren tappi-
on teemme, oli suuri, mutta 
onneksi tilikauden tulos oli 

lopulta hyvä. Siitä suurkii-
tos Rauman kaupungille ja 
myös kaikille pienillekin lah-
joittajille. Pienetkin saadut 
tuet ovat meille todella iso 
asia.

Rauman seudun työllisyysti-
lanne ja työttömyysprosent-
ti nousee koko ajan. Tämä 
asettaakin Rauman Seudun 
Työttömät ry:lle haastetta, 
johon olemme vastanneet 
tähän mennessä mielestäni 
hyvin. Elämme ”ajan her-
molla”. Tästä hyvä esimerkki 
on huhtikuussa alkanut Yh-
teen Hitsautuneet -projekti 
työttömille laivanrakentajil-
le.

Työllisyystilanteen huo-
nonemisen olemme huo-
manneet myös Messiruo-
kakassin hakijoiden määrän 
nousussa. Toivottavasti 
Rauman kaupungin ostama 
telakka-alue saa pian toi-
mijoita, jotka työllistäisivät 
raumalaisia. Toisaalta toi-
vomme, että Olkiluoto IV 
-projekti alkaisi mahdolli-
simman pian.

Toivotan kaikille oikein ren-
touttavaa loppuvuotta ja 
jaksamista. Nyt kaikki saat-
taa tuntua raskaalta, mutta 
toivottavasti talveen men-
nessä moni asia ratkeaa.
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Visio: Työtön ei ole yhtä kuin toimeton
YT-neuvottelut siellä, kon-
kurssi täällä ja tuotannon 
ulkoistaminen tuolla. Suo-
malaiseen työelämään 
liittyvä uutisointi on ollut 
2000-luvulla varsin karua, 
eikä Rauman aluekaan ole 
säästynyt suurilta muutok-
silta. Työttömyysaste on 
pysyvästi korkealla, eikä 
ammattitaitoisille ja työha-
luisillekaan ihmisille löydy 
helpolla työpaikkaa. Pitkäai-
kainen työttömyys taas pa-
himmillaan lamaannuttaa 
ja vieraannuttaa yhteiskun-
nasta. Jotain olisi tehtävä, 
mutta mitä?

Käsillä oleva ongelma ei 
suinkaan ole tapahtunut 
viime aikoina. Nykyinen 
teollinen tuotantotapam-
me perustuu tehokkaisiin 
koneisiin, automaatioon, 
byrokratiaan ja pitkälle vie-
tyyn työnjakoon.
Suutari ei enää kiertele ta-
losta taloon tehden mitta-
tilauskenkiä, eikä piimää 
kirnuta navetan liepeillä. 
Yksilön tekemä työ on osa 
maailmanlaajuista taloutta, 
ja omaa osuutta tuossa val-
tavassa rakennelmassa voi 
olla vaikeaa hahmottaa. Jo 
1700- ja 1800-luvuilla osat-
tiin aavistella työnjaon on-
gelmia. Tieteilijät pelkäsivät 
yksilön älyllisen ja henkisen 
kehityksen surkastumista, ja 
englantilainen luddiittien lii-
ke sabotoi uusia tehtaita ja 
koneita, jotka veivät ihmisil-
tä työpaikat.

Jokainen voi muodostaa 
oman mielipiteensä talous-
järjestelmän kehityksestä, 
mutta tosiasia on se, että 

viimeistään 1990-luvun la-
man jälkeen kaikille ei ole 
riittänyt työtä. Suomessa 
elää yksi koulutetuimmista 
kansoista, mutta koulutus 
on auttamatta jäänyt ajas-
taan jälkeen. Mitä tehdä 
hitsarin taidoilla, jos ei ole 
mitään mitä hitsata? Voin 
veikata että odottavan aika 
on melkoisen pitkä, jos ai-
komus on odotella että tuo-
tanto palautuu takaisin hal-
vemmista maista Suomeen.

”
Kaikilla ei ole 
mahdollisuutta 
näyttää ky-
kyjään tämän 
päivän työ-
markkinoilla

Ihmeiden toivomisen sijaan 
ehdotan asenneilmapiirin 
muutosta. Työtön joutuu 
kohtaamaan ennakkoluulo-
ja, joiden mukaan hän on 
ammattitaidoton, laiska tai 
jollain muulla tavoin epä-
kelpo työelämään. Mutta 
jos työmarkkinoille mahtuu 
yhtä aikaa vain kaksi kol-
mesta työikäisestä, kuten 
tilastokeskus kertoo, on 
turha ottaa vakavissaan tä-
mänkaltaisia syytöksiä. Sen 
sijaan että hakkaisi päätään 
työmarkkinoiden suljettuun 
oveen, olisi palkkatyön ul-
kopuolisesta ajasta voitava 

ottaa irti mahdollisimman 
paljon. Työttömällä on esi-
merkiksi sellainen määrä va-
paa-aikaa käytössään, josta 
työllinen voi vain unelmoi-
da. Useimmiten hänellä on 
myös toimivat kädet, jalat ja 
pää, sekä ulkona odottava 
maailma täynnä ihmisiä ja 
uusia maisemia, miljoonia 
mahdollisuuksia.

Onko tämä nyt sitä hippi-
höttöa kauheimmillaan? Voi 
olla. Yleisesti pitkää työuraa 
pidetään kunnioitettavana 
saavutuksena, ja ihmisen 
identiteettikin pohjautuu 
pitkälti ammattiin tai työ-
uralla luotuihin saavutuk-
siin. Tässä ei olekaan mitään 
vikaa, sillä ammattitaito ja 
menestys työuralla vaati-
vat erityistä uhrautumista 
ja pitkäjänteisyyttä. Kaikilla 
ei kuitenkaan ole mahdolli-
suutta näyttää kykyjään tä-
män päivän työmarkkinoilla, 
joten kysynkin, onko oikein 
evätä palkkatyön ulkopuo-
lelle jääviltä mahdollisuus 
rakentaa eheää identiteet-
tiä, saati perustaa perhe ja 
asua omassa kodissa?

Julkisuudessa on työttö-
myysongelman ratkaisuksi 
ehdoteltu pakkotyöllistä-
mistä ja tukien tiukempaa 
vastikkeellisuutta, mutta 
ehdotuksista kalskahtaa ikä-
vä vaihtoehdottomuuden 
kulttuuri. Pyrkimyksenä on 
painaa alitajuntaan ajatus, 
että mikä tahansa työ on hy-
vää työtä. Olen eri mieltä.
Yhteiskunnan tulisi toimia 
edistääkseen jokaisen yksi-
lön hyvinvointia ja luodak-
seen mahdollisuudet yksi-

lölliseen elämäntapaan. Jos 
mielekästä tekemistä ei löy-
dy työmarkkinoilta, on tyy-
dyttävän elämän mahdol-
lisuudet löydyttävä niiden 
ulkopuolelta. Keinoja tämän 
toteutumiseksi on vaalitta-
va ja tuettava poliittisessa 
päätännässä, samalla kun 
työttömien syyllistäminen 
tulisi jättää historiaan arki-
sen puheenparren muutos-
ten kautta.

Uudenlaista työttömyyteen 
liittyvää ilmapiiriä odotel-
lessa Rauman Seudun Työt-
tömät ry jatkaa toiminnan 
mahdollisuuksien tarjoa-
mista jäsenilleen, sekä pyrkii 
ylläpitämään heidän yhteis-
kunnallista virkeyttään. Ja 
ennen kaikkea, toimii väy-
länä mielekkäisiin rooleihin 
työmarkkinoiden suuressa 
myllyssä. Tällä hetkellä se 
on paras keino edistää hy-
vinvointia.

Teijo Rantanen
Projektityöntekijä,
Yhteen Hitsautuneet
Sosiaalitieteiden opiskelija,
Tampereen Yliopisto
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Rauman Seudun Työttömät 
ry:n vuosi oli jälleen väri-
käs ja toiminnantäyteinen. 
Tehokkaan työllistämis- ja 
koulutustoiminnan lisäksi 
yhdistys järjesti jäsenilleen 
virkistysmatkoja ja liikun-
taa, jakoi ruokaa työttömil-
le ja vähävaraisille, ylläpiti 
ruokalaa sekä oli parhaan-
sa mukaan tukena sitä tar-
vitsevien arjessa. Vuoden 
mieleenpainuvin tapahtu-
ma taisi kuitenkin olla 10-
ruokalan uudistuminen. 

Asiakaskysely: RST ry:ssä
työskentelystä sisältöä elämään
Rauman Seudun Työttömät 
ry solmi vuonna 2013 yh-
teensä sata työsopimusta 
yli kuudenkymmenen hen-
kilön kanssa. Toppi-ohjaus 
-hankkeen puitteissa tehtiin 
kyselytytkimus, jolla pyrit-
tiin selvittämään RST ry:n 
toimenpiteisiin osallistumi-
sen tuloksia. Puhelimitse 
tai yhdistyksen tiloissa suo-
ritettuun haastattelutut-
kimukseen tavoitettiin 53 
henkilöä.

Haastateltujen mukaan 
työskentely RST ry:ssä johti 
kahdeksan henkilön kohdal-
la työllistymiseen avoimilla 
työmarkkinoilla, esimerkik-
si puutarha-alalla, vanhus-
työssä, mainostoimistossa 
ja autokorjaamolla. Nykyi-
sessä työllisyystilanteessa 
saavutusta voidaan pitää 
hyvänä. Vain 21 henkilöä 
kertoi olevansa työttömä-
nä työnhakijana vuoden 
2014 alussa, loput joko oli-
vat aloittaneet opiskelun tai 

saaneet jatkosopimuksen 
RST ry:n tarjoamiin tehtä-
viin.

Kaikki haastatteluun vas-
tanneet kertoivat saaneen-
sa elämäänsä sisältöä yh-
distykselle työskentelystä. 
Erityisesti kotoa pois pääsy 
oli merkittävä tekijä. Yhdis-
tyksen työtehtävissä viihdyt-
tiin erittäin hyvin, ja ainoas-
taan yksitoista vastannutta 
kertoi hyötyneensä työteh-
tävistä vähän tai ei ollen-

kaan. Maahanmuuttajien 
kohdalla esille tuli suomen 
kielen oppimisen tärkeys.

Yhdistyksen uskotaan te-
kevän yleisesti hyvää työtä, 
ja ”työporukkaa” luonneh-
ditaan joka osastolla mu-
kavaksi tai jopa loistavaksi. 
Myös yhidstyksen johto sai 
kiitosta ripeästä ongelma-
kohtiin tarttumisesta.

Toiminnan vuosi 2013 kuvin ja tilastoin

103
työllistämissopimusta

393
  jäsentä yhdistyksessä

8 760
jaettua ruokakassia

15 019
myytyä ruoka-annosta

20
vapaaehtoista työntekijää

Ammattialoja RST ry:llä:

Uintia Forssan Vesihelmessä.

Patikointia Kullaan Joutsijärvellä.

10-ruokala ennen remonttia. 10-ruokala remontin jälkeen.
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Jäsenmaksut/vuosi:
Jäsenet 7€
Kannatusjäsenet 10€
Yhteisöjäsenet 40€
Nuorisojäsenet (15–17v.) 5€

Jäseneksi voit liittyä, jos olet
- työtön
- lomautettu
- työttömyyskorvausta
   saava osa-aikatyöläinen
- työvoimakoulutuksessa
- työsuhteessa palkkatuella
- tukityöllistetty
- työkokeilussa
- kuntouttavassa työtoimin-
   nassa
- työttömyyseläkeläinen.

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

Yhteisöjäseneksi voivat liit-
tyä yritykset, yhdistykset ja 
erilaiset yhteisöt.

Jäsenyys oikeuttaa mm. 
Rauman Seudun Työttömät 
ry:n palveluihin Satamakatu 
2:ssa sekä monipuoliseen 
virkistystoimintaan ympäri 
vuoden.

Lisätietoja jäsenyydestä ja 
yhdistyksen toiminnasta 
Satamakatu 2:n toimistolta, 
numerosta (02) 8224 206 ja 
nettisivuiltamme.

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

Liity Rauman Seudun 
Työttömät ry:n jäseneksi!

Laulun sanat sopivat hyvin 
ensimmäisen leiripäivän al-
kuhetkiin. Taivas kirkastui ja 
aurinko kuivasi öisen sateen 
jäljet. Alkamassa oli Rau-
man Seudun Työttömät ry:n 
kädentaito- ja virkistysleiri. 

Tulokahvien lomassa toi-
minnanohjaaja Irene Rasila 
kertoi päivän ohjelmasta, 
samalla kun sovimme tehtä-
vistä keittiöllä ja saunalla.
Ja eikun töihin, kokeilemaan 
villan huovutusta  Aleksan-
dra-Maria Väikän opastuk-
sella. Tämä vasta oli jännä 
juttu. Voiko lampaanvilla 
taipua tällaiseenkin? Tarvit-
tiin lämmintä saippuavettä, 
voimakasta käsittelyä (myös 
jaloilla) sekä kärsivällisyyttä. 
”Tätä täytyy saada lisää”, oli 
monen toteamus, kun val-
miit työt komeilivat penkillä 
rivissä.

Huovutuksen jälkeen oli ilo 
mennä syömään valmiiseen 
pöytään. Ruoka oli hyvää ja 
sitä oli riittävästi. Iltapäivällä 
joukkoomme liittyivät kap-
palainen Jukka Purhonen ja 
diakoni Minna Rautiainen 
Rauman Seurakunnasta. 
Heidän kanssaan vierähti 
parituntinen. Työssään he 
ovat kohdanneet vaikeas-
sa elämäntilanteessa pai-
niskelevia miehiä ja naisia. 
Ryhmätyönä mietimme rat-
kaisumalleja ja ulospääsyä 
toivottoman tuntuisista 
oloista. Esimerkkihenkilöt 
saivat meidät vakaviksi. 
Kuka tahansa meistäkin voi-
si ”huonolla tuurilla” olla 
tuo lähimmäinen. Loppu-
sanoissa Jukka Purhonen 

korosti, miten arvokasta on 
olla kuunteleva ystävä.
Vielä teimme Jukan ja Min-
nan kanssa Herran siunauk-
sen, joka virkisti ja rauhoitti 
mieltä. Oli koettu hyvää yh-
dessäoloa ja kiitimme lähti-
jöitä.

Leiripäivän virallinen osuus 
vaihtui vapaa-aikaan, muilla 
paitsi saunan lämmittäjillä. 
Kesä antoi parastaan, ja päi-
vä kääntyi hiljalleen iltaan. 
Saunan seinustalla istuessa 
tuntui, että aika pysähtyi. 
Edessä kimmeltävä vesi, yllä 
pilvetön taivas. Kun aurin-
ko oli laskenut mereen ja 
mato-onginnat ongittu, väki 
vetäytyi yöpuulle. Rentou-
tunut ja rauhallinen olotila 
antoi hyvän unen.

Sään haltijakin varmaan 
hymyili nähdessään leiri-
läisten innostuksen, kun 
toisena päivänä työt aloi-
tettiin. Pihapiirin näkymä oli 
kuin entisajan kansakoulun 
opetustaulusta. Niissäkin 
aina aurinko paistoi ja puu-
haa riitti. Päivä oli omistet-
tu puutöille. Tottuneesti 
niin miehet kuin naisetkin 
käyttivät sahaa ja vasaraa. 
Luonnonvaaleasta puusta 

valmistui näppärästi puun-
kantotelineitä.

Illalla saimme vieraaksi 
musiikki-ihmisiä. Haitarin 
säestyksellä lauloimme iki-
vihreitä, tuttuja lauluja nuo-
ruusvuosiajoilta.
Illan viimeiset kylpijät muis-
tavat viehättävän näyn; va-
laistu talo elokuun pimeäs-
sä illassa, saunapolulle asti 
kuuluva soitto ja laulu, kau-
kana kavala maailma.

Leirin päätöspäivänäkin 
opimme uutta. Aamupäivä 
alkoi hatha-joogalla. Jooga-
ohjaaja Sinikka Muttilai-
nen opasti leiriläisiä joogan 
saloihin. Venyttelimme ja 
opettelimme hienoja liikkei-
tä, hengittämistä ja kehon 
hallintaa.
Päivä jatkui luennolla Para-
nemisen avain, jonka vetä-
jänä toimi Jaana Kivimäki. 
Luennolla puhuttiin oman 
mielen ja kehon virkeydestä 
ja siitä, miten elämän vas-
toinkäymisistä voi selvitä.

Nyt tiedän, mitä tarkoittaa 
muoti-ilmaisu voimaan-
tuminen. Sain olla kolme 
päivää irti arjen rutiineista, 
kolme kaunista kesäpäivää, 
rennossa seurassa, sopivas-
ti toimintaa ja vapaata.
Leiripäivien ajatteleminen-
kin saa otsarypyt oikene-
maan ja hengityksen ta-
saantumaan.

Voimaannuttavasta kesälei-
ristä vuonna 2013 kiittäen, 
Soile Salminen

”Aamun tuulonen
   pilviä kantoi…”

”
Nyt tiedän, 
mitä tarkoittaa 
voimaantuminen
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Rauma lähtee kärkenä kokeilemaan 
osallistavaa sosiaaliturvaa

Aktiivitoimia aikaisemmin ja velvoittavammin

Rauman kaupungin sosi-
aalijohtaja Antti Parpon 
kehittämä osallistavan so-
siaaliturvan malli etenee 
vauhdilla. Sosiaali- ja ter-
veysministeri Paula Risikon 
kokoama työryhmä, johon 
Parpokin kuuluu, on ottanut 
asian valmisteltavakseen, ja 
lopputulos kuullaan vuoden 
lopussa.

Kuntatasolla kuitenkin jo 
tapahtuu, ja Rauma on va-
littu yhdeksi osallistavan 
sosiaaliturvamallin pilot-
tikaupungeista. Rauman 
kaupunginhallitus on tehnyt 
päätöksen, joka velvoittaa 
kaikki sosiaali- ja terveysvi-
raston hallintokunnat tarjo-
amaan kuntouttavaa työtoi-
mintaa työttömille.

Vaikka sosiaaliturva on 
ollut vastikkeellinen enne-
kin, tulisi tukien suuruus 
olemaan riippuvainen esi-
merkiksi työttömyysaikana 
tehdystä vapaaehtoisesta ja 
avustavasta työstä. Käytän-
nössä tämä tarkoittaisi sitä, 
että välttääkseen alennetun 
työttömyysturvan olisi teh-
tävä viranomaisten osoit-
tamia töitä neljä tuntia vii-
kossa. Suomenmaa-lehden 
haastattelema Parpo näkee, 
että tästä hyötyisivät niin 
kaupunki kuin työttömätkin. 
Työn tarjoajat saavat työvoi-

maa ja työttömät tekemistä. 
Tärkein kysymys lieneekin, 
mitä nämä työttömille osoi-
tetut tehtävät ovat?

Suomenmaan haastattelun 
mukaan tehtävät voisivat 
olla Rauman kaupungin 
osalta esimerkiksi vanhus-
ten avustamista tai pieniä 
tehtäviä terveydenhuollos-
sa.
Risikon ryhmän maaliskuus-
sa julkaiseman väliraportin 
mukaan osallistavat toimet 
voivat tarkemmin ottaen 
olla palkkaperustaisia, kuten 
vuorotteluvapaasijaisuuk-
sia ja palkkatuella työllistä-
mistä, tai etuusperustaisia. 
Etuusperustaisia toimia 
olisivat työvoimakoulutus, 
työkokeilu, koulutuskokei-
lu,  työnhakuvalmennus, 
uravalmennus, kuntouttava 
työtoiminta ja omaehtoinen 
opiskelu työttömyysetuu-
della. 

Risikon ryhmän välira-
portissa kerrotaan, että 
aktivoivia ja kuntouttavia 
työtehtäviä tarjottaisiin 
henkilöille, joiden katsotaan 
olevan syrjäytymisvaarassa. 
Tarkoituksena on edistää 
osallisuutta sekä tukea työ-
elämävalmiuksia ja työhön 
suuntautumista. Työtön saa 
aktivoiviin työtehtäviin osal-
listumisesta korotusosan 

työttömyysturvaansa sekä 
toimintarahaa ja asianmu-
kaiset kulukorvaukset. Sank-
tiot tulevat mahdollisiksi 
ainoastaan lainsäädännön 
muutoksilla, ja niitä Risikon 
ryhmä saattaa ehdottaa 
vuoden lopulla.

Osallistavan sosiaaliturvan 
organisoinnista vastaa Rau-
malla työvoiman palvelu-
keskuksen työllisyyskoor-
dinaattori sekä Rauman 
Sosiaali- ja terveysviraston 
sosiaalipalveluiden aikuis- 
ja perhetyön osasto.

Lähteet: Suomenmaa -verk-
kolehti 25.2.2014 ja Osallis-
tava sosiaaliturva -työryh-
män väliraportti.
Kuva: Wikimedia Commons/
User:Motopark

Keitä
osallistaminen 
koskee?
Työttömiä, jotka ovat saaneet 
avustuksia seuraavasti:

► 500 päivää työttömyys-
päivärahaa (ansiopäiväraha/
peruspäiväraha)

► 400 päivää työttömyys-
päivärahaa (jos henkilön 
työhistoria on alle 3 vuotta)

► 300 päivää työmarkkina-
tukea. 

Osallistavaa sosiaaliturvaa 
kartoitetaan Raumalla tänä 
syksynä kahden henkilön 
voimin pilottihankkeella. 
Tehtävään valitut Rita Koi-
visto ja Anna Väisänen ava-
sivat hieman toimenkuvaan-
sa ja hankkeen tavoitteita.

- Pilottihankkeen avulla pyri-
tään löytämään uusia tapo-
ja erityisesti pitkään työttö-
mänä olleiden henkilöiden 
yhteiskuntaosallisuuden 
edistämiseen ja syrjäytymi-
sen ehkäisyyn. Osallistavas-

ta sosiaaliturvasta on STM:n 
asettaman työryhmän toi-
mesta meneillään selvitys, 
ja tätä varten piloteissa ke-
rätään tietoa ja kokemuk-
sia. Käytännössä ajatuksia 
kerätään osallistujien ja 
työntekijöiden haastattelu-
jen, keskustelutilaisuuksien 
sekä ryhmätoimintamallin 
avulla.

Mikä on projektin tavoite 
tämän vuoden puolella?
- Tavoitteena on kerätä tie-
toa ja kokemuksia osallista-

van sosiaaliturvan kehittä-
misen pohjaksi.

Miltä tällä hetkellä näyttää, 
mitä osallistava sosiaalitur-
va tulee Raumalla tarkoit-
tamaan ja keitä se koskee?
- Pilotissa osallistavaa so-
siaaliturvaa kehitetään 
voimassaolevan lainsää-
dännön pohjalta ja samalla 
kerätään kokemuksia ja aja-
tuksia siitä, mitä osallistava 
sosiaaliturva voisi jatkossa 
tarkoittaa. Vuodenvaihtees-
sa työmarkkinatuen kun-

nan maksuosuus muuttuu 
siten, että kunta osallistuu 
työmarkkinatuen maksuun 
jokaisen yli 300 päivää työ-
markkinatukea saaneen 
henkilön kohdalla.
Osaltaan tämäkin merkin-
nee, että aktiivitoimia tar-
jotaan työttömälle työnha-
kijalle nykyistä aikaisemmin 
ja velvoittavammin.
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Yhteen Hitsautuneet -projekti käyntiin 
nopealla aikataululla
STX Finland Oy:n lopetet-
tua toimintansa Raumalla 
ja satojen ihmisten jäädessä 
työttömäksi, otti STX:n työ-
hyvinvointikoordinaattori 
Eija Harju yhteyttä Rauman 
Seudun Työttömät ry:een, ja 
ehdotti yhteistyötä. Syntyi 
idea Yhteen Hitsautuneet 
-projektin perustamisesta. 
RST ry:n hankevastaava Ilse 
Vauhkonen pisti vauhtia 
rattaisiin. 
Palaset alkoivat napsua koh-
dalleen, kun mukaan saatiin 
Teijo Rantanen, joka Ilsen 
kanssa ryhtyi käynnistä-
mään projektia.

Monta mutkaa oli ylitettävä 
ennen kuin toiminta saatiin 

käyntiin. Satamakadun toi-
mintakeskuksessa ei ollut 
tilaa uudelle projektille ja 
myös rahoitus huoletti. Yh-
distys sai onnekseen Rau-
man kaupungin tuen hank-
keeseensa, ja  Lokki-talon 
toisesta kerroksesta löytyi 
mahdollisuus laajentua. 
Pienellä remontilla saatiin 
ihmeitä aikaiseksi. WinNova 
ja Rauman kaupunki lahjoit-
tivat käytettyjä tietokoneita 
projektille, joita datanomi-
harjoittelija Rolle Lehtinen 
korjaili työssäoppimisjak-
sollaan käyttökuntoon.

Yhteen hitsautuneet -pro-
jektin onnistuminen on ollut 
koko yhdistyksen ponniste-

lun ansiota. Keittiö on leipo-
nut pullia Yhteen Hitsautu-
neet -projektin kokouksiin, 
ompelimo on suunnitellut 
ja ommellut verhoja, kirp-
putorin henkilökunta on 
etsinyt varastoistaan monia 
asioita projektin tiloihin ja 
laitoshuoltajat ovat ahke-
rasti siivonneet toimitiloja. 
Ilman kaikkien työpanosta 
ei projektitiloja olisi saatu 
avattua jo huhtikuun toinen 
päivä. 

Telakkalaiset ovat löytä-
neet kokoontumistilat hy-
vin, ja kiirettä pitää myös 
silloin, kun telakkalaisia ei 
ole paikan päällä. Suunnit-
telemme toimintaa, luom-

me yhteistyötä eri tahojen 
kanssa ja yritämme tehdä 
kokoontumistilasta entistä 
viihtyisämmän irtisanotuille 
laivanrakentajille.

Toivotamme kaikki telakal-
ta työttömäksi jääneet seu-
rustelemaan kahvin kera ja 
näkemään työkavereita joka 
maanantai klo 13.00. Mui-
nakin aikoinakin voi toki tul-
la, toimisto auki ma-pe klo 
9–15.00.
Terveisin, koko Yhteen hit-
sautuneet -projektin henki-
lökunta.

Teksti: Projektiassistentti 
Annu Eriksson keväällä 
2014.

►Yhteen Hitsautuneet -pro-
jekti käynnistyi 2.4.2014
►Kokoontumistilassa asiak-
kaat voivat kahvitella ja lukea 
päivän lehdet.
►Tarjoamme kävijöille mah-
dollisuuksia monipuoliseen 
toimintaan. Etsimme koulu-
tusmahdollisuuksia, autam-
me työnhaussa ja järjestäm-
me vapaa-ajan toimintaa.
►Tilat mahdollistavat yh-
teydenpidon myös vanhojen 
työporukoiden kesken.
►Kehitämme projektia koko 
ajan asiakkaiden tarpeiden 
mukaisesti.

”Ensimmäisen kuukauden 
aikana asiakaskunta koostui 
lähinnä lohkopuolen työn-
tekijöistä. Varustelupuo-
len työntekijät olivat vielä 
töissä. Kävijämäärät ovat 
olleet nousussa, ja elokuun 
loppuun mennessä kävijä-
määrä on lähes 700. Myös 
toimihenkilöitä on saatu 
mukaan. Asiakkaat ovat 
olleet avoimia ja aktiivisia. 
Olen tyytyväinen.”

- Teijo Rantanen

”Mielenkiintoisin ja vaivat-
tomin hanke pitkään ai-
kaan. On ollut ilo tutustua 
uusiin ihmisiin. Olen yllät-
tynyt suosiosta. Päivä päi-
vältä projekti osoittautuu 
tarpeellisemmaksi.”

- Ilse Vauhkonen

Satoja asiakaskäyntejä

Yhteen Hitsautuneet -projektin avajaisissa 8.5.2014 kävi 50 vierasta, mukaanlukien luottamus-
henkilöiden juhladelegaatio tupaantuliaislahjoineen.

Lokki-talon kokoustilat ovat projektin hermokeskus.
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Yhteen Hitsautuneet
veivät terveisensä Eduskuntaan

Telakka-extra

Viime kesäkuussa Yhteen 
Hitsautuneet, eli joukko te-
lakalta irtisanottuja työnte-
kijöitä lähti Raumalta Edus-
kuntatalolle selvittämään 
valtion aikeita uuden laivan-
rakennusyhtiön suhteen. 
Työministeri Lauri Ihalai-
nen tapasi Kristiina Salosen 
kutsuvieraana saapuneen 
ryhmän Arkadianmäellä. 
Lyhyt keskustelu ehdittiin 
käymään myös Sauli Ahven-
järven kanssa.

Työministeri aloittaa pu-
heenvuoronsa puolustus-
kannalla. STX Finlandin Rau-
man telakan sulkemisesta 
aiheutunut vastarinta ja 
kiukku ei ole vieläkään täy-
sin laantunut. Syyttävä sor-
mi on osoittanut myös kohti 
valtiovaltaa.
- Valtio käytti kaikkia niitä 
välineitä, joita pelisääntöjen 
mukaan pystyttiin käyttä-
mään, Ihalainen vakuuttaa.

Ihalainen pahoittelee, että 
niin suuri määrä jäi työttö-
mäksi telakan sulkemisen 
myötä, mutta nyt katse on 
enemmän tulevassa. Hänen 
mukaansa Raumalla on tällä 
hetkellä ”aika paljon pöhi-
nää”.
- En tiedä olenko liian rohkea 

veikkaamaan, mutta siirry-
tään viisi vuotta eteenpäin, 
niin Rauman telakka-alueel-
la on enemmän työpaikkoja 
kuin tähän mennessä on 
ollut. Sanokaa sitten, että 
olinko väärässä.

Yhteen Hitsautuneet -ryh-
mästä kumpusi myönteisistä 
näkymistä huolimatta huoli 
työvoiman paikallisuusas-
teesta. Miten estetään se, 
että työt teetetään alihan-
kintaketjun kautta ulkomai-
sella työvoimalla?
- On totta, että asian suh-
teen on ollut ongelmia. 
Mutta mitä me olemme 
keskustelleet tämän perus-
tettavan yhtiön kanssa, niin 
heillä ensisijainen rekrytoin-
tikohde ovat he, jotka ovat 
juuri jääneet telakalta työt-
tömiksi, Ihalainen vastaa.
Hän näkee, että irtisanotus-
sa työvoimassa piilee suuri 
määrä kokemusta ja am-
mattiosaamista.

Vaikka laivat rakennettai-
siinkin kotimaisin voimin, 
epävarmuutta irtisanotuis-
sa telakkalaisissa aiheuttaa 
vielä ikärasismi. Miten käy 
niiden yli 50-vuotiaiden 
ammattilaisten, jotka eivät 
vielä pääse eläkeputkeen? 

Ihalainen vastaa hieman yl-
lättävästi.
- Ajattelen, että 55-60 -vuo-
tiaat ihmiset ovat parhaassa 
työiässä. Meidän yhteiskun-
tamme on asian suhteen 
vain jotenkin kylmä. Ikära-
sismi ei ole kadonnut koko-
naan työelämästä.

Rauman Seudun Työttö-
mät ry:n kokoama Yhteen 
Hitsautuneet -ryhmä koki 
matkan Eduskuntaan hyvin 
symbolisena tapahtumana. 
Bussillinen pettyneitä ja tie-
donhaluisia työläisiä on jo 
itsessään vahva viesti päät-
täjille. Valtio ei kuitenkaan 
voi ohjailla yritysten toimin-
taa, mikäli ne toimivat laki-
pykälien ja sopimusten puit-
teissa. Se, mitä valtio voi 

tehdä, on tukea paikallista 
yritystoimintaa investointi-
en ja sijoitusten muodossa.
Entisellä telakkalaisella, kau-
punginvaltuutettu Heikki 
Luukkosella olikin työminis-
terille konkreettinen ehdo-
tus Rauman kaupunginhal-
litukselta; kaupunki sijoittaa 
3 miljoonaa euroa uuden 
telakkayhtiön pääomasijoi-
tusrahastoon, mutta nostaa 
summaa kahdella miljoo-
nalla, mikäli valtio lähtee 
mukaan saman suuruisella 
osuudella. Näin ollen niin 
symboliset kuin konkreetti-
setkin viestit päätyivät bus-
sin kyydissä perille, Raumal-
ta demokratian valtiolliseen 
päämajaan, Helsinkiin.

Mnää Kans
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Räntämyrsky ja häikäisevä 
auringonpaiste samaan ai-
kaan. Sää näytti matkivan 
bussissa istuvan telakka-
laisseurueen tuntemuksia, 
jotka olivat vähintäänkin 
ristiriitaiset. Potkut on tul-
lut jokaiselle STX Finland 
Oy:n katoamistempun myö-
tä, mutta lehdet kirkuvat jo 
pelastusta. Tuhkan alta pil-
kottaa vihreä telakanverso, 
RMC.
- Taas roikutaan kiinni tela-
kassa, huokaisee daami jos-
sain Forssan tienoilla.
Telakan piti olla historiaa, 
mutta nyt se onkin tulevai-
suutta. Paluu entisiin töihin 
tuskin vaatii veren vuoda-
tusta, mutta hikeä ja kyyne-
liä ainakin.

Toisille taistoon käyminen 
tuntuu luontevalta.
- Kun vaan tietäisi mistä 
niitä töitä haetaan ja mihin 
voi soitella, kivahtaa herras-
mies vieressä.
Sitä ei edes luoja vielä tie-
dä.

Takapenkillä jutellaan men-
neistä. 1980-luvulla synty-
nyt ei voi ymmärtää, miten 
vielä 70-luvulla telakalle 
palkattiin torilla hilluvat äi-
jät, jotka väittivät osaavan-
sa hitsata. Eikö edes lyhyttä 
CV:tä tarvinnut kirjoittaa?
- 90-luvulla pääsi eläkkeel-
le 53-vuotiaana, muistelee 
taas anonyymi matkustaja, 
viitaten lama-aikaan.
Tämä on melkein enemmän 

ällistyttävää. Miten olemme 
ajautuneet tilanteeseen, 
että nykyisen laman ja mas-
satyöttömyyden aikana 63 
vuoden eläkeikää pidetään 
aivan liian matalana. En 
pääse koskaan eläkkeelle. 
Mutta vähät siitä – telakal-
ta irtisanotut yli 55-vuotiaat 
laivanrakentajat eivät vält-
tämättä työllisty enää uu-
delleen, vaikka niin haluaisi-
vatkin. Ja vaikka CV olisi kuin 
Shakespearen kirjailema.

Yhteen Hitsautuneet halu-
avat muutosta. Tai ainakin 
vastauksia kysymyksiin. Ja 
kun kaksi tonnia ärtynyttä 
lihaa vyöryy bussin kyydissä 
kohti Helsinkiä, on päättäji-
en järkevää olla kuulolla.

- Valtion kömmähdys oli 
päästää telakka kuihtu-
maan, toteaa noin 80-kiloi-
nen telakkalainen vakavaan 
sävyyn.
Veroeuroille ja paikalliselle 
työvoimalle voi hänen mu-
kaansa heittää hyvästit, jos 
telakkaa pyöritetään lukuis-
ten alihankkijoiden rihmas-
tolla.

Työministerin ja raumalais-
ten telakkalaisten kohtaa-
minen sujui lopulta ilman 
slaavilaista parlamenttipai-
nia. Ihalainen pisti kiertoon 
rauhanpiipun. Savun hälvet-
tyä ja köhinän laannuttua ir-
tisanottujen telakassa roik-
kuminen ja töiden etsintä 
jatkuu entiseen malliin.

Mannonen: RMC:stä varteenotettava 
telakkatoimija

Telakka-extra

Työttömiä laivanrakentajia 
on kuluneen kesän ja syksyn 
aikana puhuttanut uuden 
raumalaisen telakkayhtiön 
(RMC) perustaminen. Mutta 
minkälainen telakka on ky-
seessä ja keitä sinne pääsee 
töihin? Kysymyksiin on tois-
taiseksi ollut vaikeaa saada 
vastausta, joten Yhteen Hit-
sautuneet kutsui RMC:n pe-
rustajajäsenen Aarno Man-
nosen ja STX Finland Oy:n 
Rauman telakan ex-tuotan-
tojohtajan Markku Uusita-
lon hieman avaamaan näitä 
asioita. Heinäkuun alussa 
järjestetty tilaisuus houkutti 
Lokki-talolle lähes sata asi-
asta kiinnostunutta.

Pääpuhujana toimineen 
Mannosen viesti oli selkeä. 
Vastaavaa telakkaa kuin mi-
hin Raumalla ollaan totut-
tu ei tulla muodostamaan, 
vaan telakalla työskentely 
edellyttää aivan uudenlais-
ta suhtautumista työhön. 

Hänen mukaansa markki-
nat ovat kovat, ja se edel-
lyttää ensinnäkin halpaa 
tuotetta ja toiseksi varmaa 
toimitusta. Markkinoiden 
luonteen vuoksi vakituisia 
työpaikkoja on tarjolla vain 
vähän, mutta toisaalta te-
lakkatoimijoiden laaja ver-
kosto avaa aktiivisimmille 
yksilöille uudenlaisia väyliä 
työllistymiseen.
- Uusi telakka luo mahdolli-
suuden yritteliäisyyteen, ja 
tätä mahdollisuutta keho-
tan käyttämään, Mannonen 
sanoo.
Yksi vaihtoehto voisi olla 
työntekijöiden perustama 
osuuskunta, josta kulissien 
takana on telakalta irtisa-
nottujen keskuudessa ollut 
jo puhettakin.

Uusitalo puolestaan kertoo, 
että myös rekrytointifir-
mat ovat vahvasti mukana 
toimijaverkostossa. Muun 
muassa toimihenkilöihin 

erikoistunut paikallinen rek-
ryfirma on käynyt vierailulla 
telakka-alueella, ja kuvitella 
saattaa, että lukuisat muut 
alueen henkilöstöä vuok-
raavat yritykset haluavat 
mukaan kuvioihin.

Raumalle syntyvä uusi te-
lakka edellyttää myös uu-
denlaista ajattelutapaa. 
Kuten työelämässä kautta 
läntisen maailman, myös te-
lakoilla siirrytään yhä enem-
män projektiluonteiseen 
työskentelytapaan. Muutos 
ei voi olla vaikuttamatta 
työntekijöiden talouteen ja 

sitä kautta arkeen, mutta 
mikäli se hinta on makset-
tava raumalaisen telakka-
toiminnan säilyttämisestä ja 
perinteiden jatkamisesta, se 
maksettakoon.

Tulevaisuuden visioissa 
siintää työministeri Lauri 
Ihalaisenkin mukaan näky-
miä jopa tuhannen työpai-
kan telakasta. Vielä syksyllä 
odoteltiin ensimmäisten ti-
lausten julkistamista. Man-
nosen mukaan neuvotteluja 
käydään monella rintamal-
la. Elämme mielenkiintoisia 
aikoja.

Bussinperällä kuultua...
Rauman Seudun Työttömät ry:n hovitoimittaja soluttautui mukaan Yhteen Hitsautuneet -ryhmän Edus-
kunta-matkalle. Materiaalia kertyi mukavasti: kymmeniä painokelvottomia kuvia, 27 sivua suttuisia muis-
tiinpanoja ja lähes tunti äänitallennetta, josta suurin osa on julistettu salaiseksi. Seuraava juttu onkin vain 
pintaraapaisu kesäkuisena tiistaina koettuun odysseiaan.
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STX Finland Oy:n vetäytyminen
Raumalta aiheuttaa huolta
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Sadat Rauman telakkalaiset menettivät työnsä vuonna 2014. Monilla heistä oli takanaan kymmenien vuo-
sien työhistoria perinteikkäällä telakalla, eikä uuden työpaikan löytäminen hoidu nykyisessä taloustilan-
teessa käden käänteessä. Mnää Kans -lehden toimitus kyseli itseään viisaammilta mielipiteitä asiasta.

Minkälaiset ovat laivanrakentajien mahdollisuudet työl-
listyä uudelleen, kaupungin asiantuntija Heikki Lehto?
- Haasteellista tulee olemaan, jos rehellisesti vastaa. Me-
tallialan osaajia jää niin paljon työttömäksi yhtä aikaa. Jos 
jollakin on selkeitä suunnitelmia lähteä esimerkiksi muihin 
tehtäviin, kannattaa niihin tarttua. Kaikille ei oman alan 
hommia tule riittämään, se on kylmä fakta.

TE-toimiston virkailija Joni Puistovaara, mitä vaihtoehtoja 
irtisanotuilla on ammatinvaihdoksen suhteen?
- Uudelle alalle voi kouluttautua korotetulla ansiosidonnai-
sella, joka on mielestäni todella hieno kuvio. Jos itsellä ei 
ole vielä selkeää suunnitelmaa, on ammatinvalinnanohjaus 
hyvä vaihtoehto. Kannattaa silti muistaa, että kaupunki on 
ostanut telakka-alueen, ja sen näkemys on että sinne alu-
eelle rakennetaan hyvin toimiva meriteollisuuden keskitty-
mä. Se ei kuitenkaan tapahdu sormia napsauttamalla.

Minkälaisia tunnelmia työväestössä on telakalla voinut 
kevään aikana havaita, STX:n entinen henkilöstöpäällikkö 
Kari Heinänen?
- Eri ihmiset reagoivat asioihin kovin eri tavalla. Meillä lie-
nee karkeasti 700 erilaista tarinaa. Jos yritän kiteyttää, niin 
ensimmäinen vaihe oli viime vuoden keväällä ja kesällä 
koettu epätietoisuus tulevasta. Syyskuun puolivälissä ilmoi-
tettu suunnitelma sulkea Rauman telakka herätti voimak-
kaita tunteita,  kuten kiukkua. YT-neuvotteluiden päätyttyä 
marraskuun alussa oli lopputulos odotettu, mutta kaikki ei-
vät vielä voineet uskoa, että telakka oikeasti suljettaisiin.
Koko henkilökunta ei saanut irtisanomisilmoitusta samaan 
aikaan ja osalla on ollut työvelvollisuus, toisilla ei. Sitä mu-
kaa kun irtisanomisilmoitus on osunut omalle kohdalle, 
niin tunneskaala lienee vaihdellut tulevaisuuden epävar-
muuden pelosta helpotukseen selkeästä ratkaisusta. Työ-
suhteen päättymiseen liittyy haikeutta ja varmaan monen 
kohdalla menneeseen katsomista.

Työhyvinvointikoordinaattori Eija Harju, Miten työttö-
myys mielestäsi voi vaikuttaa pitkän uran tehneisiin lai-
vanrakentajiin hyvinvoinnin kannalta?
- Elämäntilanne, ikä ja moni muu seikka vaikuttaa jaksa-
miseen. Työttömäksi jäädessä säännöllinen päivärytmi jää 
pois. Telakan lopettamisen myötä työkaverit ja koko tuttu 
työyhteisö katoaa nyt lopullisesti. Aiempien, joskus pitki-
enkin lomautusten jälkeen on palattu tuttuun porukkaan 
takaisin. Uudessa tilanteessa joku voi lamaantua ja masen-
tua kokonaan, joku toinen on tyytyväinen lisääntyneeseen 
vapaa-aikaan ja löytää uusia virikkeitä elämään.

Miten työttömäksi jäävän kannattaa suhtautua uuteen 
tilanteeseen?
- Kotiin ei ole hyvä jäädä. Kannattaa lähteä mukaan yhtei-
siin tapahtumiin, harrastuksiin ja pitää huolta omasta kun-
nostaan. Toivottavasti väki löytää myös nämä työttömien 
yhdistyksen tarjoamat monimuotoiset palvelut.

Henkilöstöpäällikkö Kari Heinänen.

Työhyvinvointikoordinaattori Eija Harju.

Rauman kaupungin asiantuntija Heikki Lehto (vas.) ja
TE-toimiston virkailija Joni Puistovaara STX-infopisteellä.

Telakka-extra
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Kello 6.00 torstai-aamuna. 
Iloinen 32-henkinen konk-
karonkka on iloisella mie-
lellä. Kauan odotettu mat-
ka Heinävedelle, Valamon 
luostariin, on alkamassa.

Päivästä on tulossa pitkä ja 
kuuma. Jyväskylän tienoilla 
hörppäämme kahvit, en-
nen kuin astumme sisään 
Pandan tehtaanmyymälän 
tiloihin. Jokaiselle makurille 
löytyy jotakin, oli siellä kark-
ki poikineen.

Yhdeltä saavumme Vala-
mon luostariin. Saamme 
majapaikkamme välittömäs-
ti. Osa yöpyy hotellissa, osa 
vierasmajoissa. Vierasma-
jan askeettiset yksiöt ovat 
viehättäviä ja luovat rauhal-
lisen tunnelman. Suihku ja 
WC sijaitsevat käytävällä ja 
oman huoneeni ikkunasta 
näky on vaikuttava; peltoa 
silmän kantamattomiin.

Syömme maittavan lou-
naan noutopöydästä, jonka 
jälkeen luvassa on opastet-
tu luostarikierros. Kuuliai-
suusveli Timoteus toimii 
oppaanamme, saamme kat-
tavan tiedon Valamon luos-
tarin vaiheista. Vierailemme 
pääkirkossa, talvikirkossa 
sekä kesäkirkossa. Pääkir-

kon kristallikruunu oli vai-
kuttava näky. Myös Laato-
kan Valamosta Heinävedelle 
tuodut ikonit ovat mahtavia 
ja kirkossa vallitsee syvä 
rauhallisuus.

Ennen kello viittä lähdem-
me viinehtimön vierailulle. 
Pääsemme ihastelemaan 
viininvalmistuspannuja ja 
näemme myös vanhan, 
2400-litraisen  tammityn-
nyrin. Oppaanamme toi-
mii munkki Andreas. Hän 
on munkki viinien takana. 
Saamme nauttia Andreak-
sen oivasta sanailusta ja 
maistiaisia viinehtimön ”sa-
luunassa”. Kysyessämme 
mitä viiniä hän suosittelee 
ostettavaksemme saim-
me vastaukseksi: ”Kaikkia! 
Meillä on portilla tulli ja 
jos ei kassi kilise tarpeeksi, 
ette pääse ennen alueelta 
pois kun olette ostaneet vä-
hintäänkin kaksi pullollista 
Valamon viiniä”. Että näin, 
huumoria löytyy aika lailla. 
Myös Valion tyttöjen kans-
sa hän kertoo viettäneensä 
juustoiltaa, jotta löytyy oi-
kea viini oikealle juustolle. 
Aamun asti kuulemma vie-
rähti.

Istuskelen yksin upealla kivi-
tetyllä piha-alueella ja nau-

tin rauhallisesta alkuillasta. 
Kuva pihan tapahtumista 
piirtyy muistiini lähtemättö-
mästi: aurinko laskemassa 
mailleen, tuomien tuoksu, 
rauha ja hiljaisuus. Mus-
taan munkin kaapuun son-
nustautunut pitkähiuksinen 
mies kävelee ohitseni pitkin 
rauhallisin askelin, istahtaa 
lehmuksen alla olevalle pen-
kille ja katselee hetken ym-
pärilleen. Jään tuijottamaan 
munkkia ja tuntuu kuin aika 
olisi pysähtynyt. Hetken ku-
luttua munkki nostaa salkun 
syliinsä ja hetken hypistel-
tyään nostaa polvillensa jo-
tain... kannettava tietokone 
ilmestyy hänen polvillensa 
ja alkaa valtava sormilla nä-
pyttely. Tästä huomaan, että 
myös Valamon luostarissa 
ollaan siirrytty nykyaikaan.
Illan suussa käymme vielä 
iltapalalla ja osa osallistuu 
iltamessuun. 

Perjantai-aamu alkaa au-
rinkoisesti, mutta hieman 
normaalista poiketen: kel-
lo 5.30 aamulla, auringon 
nousu, tuomien tuoksu ja 
kukkuva käki, muuten täysi 
hiljaisuus. Valamon luos-
tarissa alkaa aamuharta-
us. Hiivin sisälle luostariin 
hiukset huivilla peitettynä. 
Nopeaan tempoon luet-

tu saarna, väliin munkkien 
hymnejä, sekä suitsutusta 
jolla siunattiin läsnäolijat 
ja kaikki ikonit. Kerrassaan 
upea kokemus.

Nopean aamupalan jälkeen 
jätimme taaksemme tuon 
upean luostarin miljöön ja 
matkamme suuntautui Lin-
tulan nunnaluostarin kynt-
tiläkauppaan. Piipahdimme 
myös nunnaluostarissa. No-
pean pysähdyksen jälkeen 
matkamme jatkui kohti Tuu-
rin kyläkauppaa.

Kaiken kaikkiaan voi sanoa, 
että matkamme oli erittäin 
onnistunut. Kilometrejä ker-
tyi noin 1200 ja siitä onkin 
kiittäminen kuljettajaamme 
Markkua joka vei meitä tur-
vallisesti ja ammattitaidolla 
kaksi päivää paikasta toi-
seen. Kaunis kiitos kuuluu 
myös ihanille kanssamat-
kustajilleni, jotka omalta 
osaltaan tekivät matkas-
tamme mukavan ja rennon. 
Hyvillä mielin odotan ensi-
kesää, sillä uutta matkaa on 
jo kyselty.

Irene Rasila
Rauman Seudun Työttömät 
ry:n toiminnanohjaaja

RAUMA–HEINÄVESI–TUURI–RAUMA 23.5.2014–25.5.2014
Matka Valamon luostarin rauhaan
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Ganalissa melottiin nuorisotakuun puolesta

Työnhaku voi olla nuorelle vastenmielistä

Rauman Nuorisotakuu-han-
ke järjesti keväällä tempa-
uksen, jonka tarkoituksena 
oli levittää tietoutta nuoriso-
takuusta leikkimielisen me-
lontakisan  avulla. Myös 
Rauman Seudun Työttömät 
ry osallistui kilpailuun, kun 
hankevastaava Ilse Vauh-
konen ja projektityöntekijä 
Teijo Rantanen hyppäsivät 
kanoottiin.

Aurinkoisena toukokuun 
päivänä ganalin rannoille ke-
rääntyi joukko ihmettelevää 
kansaa. Rauman sosiaali-
puolen toimijat, niin kunnal-
liset, yksityiset kuin kolman-
nen sektorinkin, kisailivat 
keskenään keskellä kirkasta 
työpäivää. Tarkoitusperä on 
kuitenkin hyvä. Yhteistyötä 
nimittäin kaivataan eri taho-
jen kesken yhä enemmän, 
kun työttömyystilanne vai-
keutuu entisestään. Etenkin 
nuorisotyöttömyys on hälyt-
tävissä lukemissa.

Vakavasta aiheesta huoli-
matta joukkueiden asenne 
oli varsin railakas. Varsinkin 
Työvoiman Palvelukeskuk-
sen henkilökunnan asuva-
linta herätti hykertelyä, eikä 
työpajalaisten kiekkoheila-
kostyymi kalvennut heidän 
rinnallaan.
Nuorisotakuun puolesta me-
lotaan jälleen ensi vuonna.

Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen kuivaharjoittelevat melontarytmiään - turhaan. Kisat aurinkoi-
sena päivänä tyssäsivät puolivälierissä 15 sentin tappioon WinNovan joukkueelle.

Nuorisotakuu?
► antaa mahdollisuuden 
nuorelle, jolla ei ole työtä 
tai koulutusta

► edistää nuorten työlli-
syyttä ja lisää nuorten am-
mattitaitoa

► lisää ja vahvistaa nuor-
ten mahdollisuuksia itse-
näiseen elämään

► koskee alle 25-vuotiaita 
ja alle 30-vuotiaita vasta-
valmistuneita. Ganalin varrella nähtiin myös ministeri Henna Virkkunen.

Nuorisotyöttömyys on 
nousussa etenkin Etelä-
Euroopassa, mutta myös 
Suomessa  trendi on saman 
suuntainen.
Vuoden 2013 tilastojen mu-
kaan 20-24-vuotiaista nuo-
rista työttömänä oli 15,8 
prosenttia, kun koko väes-
tössä työttömiä oli alle kym-
menen prosenttia.

Tampereen yliopiston Porin 
yksikössä selviteltiin har-
joitustyönä nuorisotyöttö-
myyttä. Tulosten mukaan 
työttömyys voi nousta suu-

reen rooliin nuoren arjessa, 
ja pahimmillaan keskeyttää 
yksilön luonnollisen kehi-
tyksen kohti aikuisuutta.
Työttömän nuoren on vaike-
aa aikatauluttaa omaa arkea 
järkevällä tavalla tai kehittää 
mielekästä tekemistä.

Myös taloudellinen puoli 
puhuttaa työttömiä nuo-
ria. Moni elää vanhempien 
tuella, jos työttömyysturva 
ei riitä kattamaan menoja. 
Talous ei sen sijaan kestä 
yllättäviä menoja, kuten au-
ton tai pesukoneen hajoa-

mista. Myös harrastukset 
ovat usein sellaisia, joihin 
ei vaadita suurta rahallista 
panosta.

Nuoret haluavat työelä-
mään, ja arvostavat työn-
tekoa. Kaikki haastatellut 
nuoret halusivat mukaan 
työelämään mahdollisim-
man nopeasti.
Nuoret kuitenkin kertoivat, 
että heille ei kelpaa mikä 
tahansa työ, vaan useim-
milla oli mielessään jokin 
ammatti, johon he tähtää-
vät. Unelma-ammatit liitty-

vät yleensä harrastuksiin ja 
mielenkiinnon kohteisiin, ja 
saattavat olla epärealistisia 
toteutumisen kannalta.

Tästä syystä nuoret tur-
hautuvat työnhakuun ja 
kyllästyvät TE-toimiston 
osoituksiin tarjolla oleviin 
työpaikkoihin. Ärtymys 
purkautuu monella juuri 
TE-toimiston arvosteluna. 
Miellyttävän työn hanka-
la löytäminen voi toisaalta 
johtaa päihde- ja mielenter-
veysongelmiin sekä periksi-
antamiseen työnhaussa.
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Lokki-kirppiksellä viihtyvät asiakkaat
ja työntekijät

Rauman Seudun Työttömät ry
aktiivisena sosiaalisessa mediassa
Sähkötyksen ja paperipostin 
jäädessä historiaan uudet 
viestintäkeinot ottavat val-
lan. Nykyisin tietokoneella 
ja älypuhelimella voit milloin 
tahansa katsastaa 10-ruoka-
lan menun tai tarkistaa että 
koskas se patikkaretki oli-
kaan. Telepatian saapumis-
ta vielä odotellaan. Sillä vä-
lin muista hyödyntää nämä 
internet-palvelumme:

RST ry:n kotisivut:
Huima määrä perustietoa 
yhdistyksestä ja tapahtu-
mista.
www.raumantyottomat.
com/

RST ry:n Facebook-sivu: 
Uutiset yhdistyksen tapah-
tumista ja muusta ajankoh-
taisesta. Tätä kautta jäsenet 
voivat myös ilmaiseksi vies-
tiä ajatuksiaan yhdistyksen 
henkilökunnalle.
Pyydä yhdistystä kaveriksi!
www.facebook.com/rau-
manseudun.tyottomatry

Yhteen Hitsautuneet -pro-
jektin Facebook-sivu:
Projektin tapahtumat, te-
lakka-alan uutiset ja työn-
hakuasiaa.
www.facebook.com/yh-
teenhitsaut

Lokki-kirppiksen myyjä Tei-
ja Lehtovaara keskeytti het-
keksi työpäivänsä, ja vastaili 
Mnää Kansin kysymyksiin. 
Lokki-kirppis vaikuttaisi ole-
van viihtyisä paikka työnte-
kijälle – ja turvallinen asiak-
kaalle.

Minkälaista tavaraa Lokki-
kirppiksellä myydään?
- Oikeastaan löytyy mitä 
vaan. Etupäässä astioita, 
vaatteita ja huonekaluja. 
Vaatteita menee kaikkein 
eniten, miesten vaatteista 
on suorastaan pulaa.

Mistä myytävä tavara tu-
lee?
- Lahjoituksena etupäässä 
yksityisiltä ihmisiltä, mutta 
joskus myös liikkeiltä.

Mitä tavaroille tapahtuu, 
kun ne lahjoitetaan?

- Kaikki tavarat kuntotarkas-
tetaan. Hirveästi ei tarvitse 
nähdä vaivaa, sillä tavara on 
yleensä hyvälaatuista.

Miten kierrättäminen nä-
kyy kirpputorin toiminnas-
sa?
- Ainahan kirpputoritoi-
minta on kierrätystä, mutta 
yleensä kun lahjoitetaan 
tavaraa, niin myös ostetaan 
jotain.

Miksi juuri Lokki-kirppik-
selle kannattaa tulla?
- Täällä on hyvää tavaraa, 
siistiä ja puhdasta. Lisäksi 
sitä on monipuolisesti. Pik-
ku-Lokissa on huonekalut, 
tekstiiliä ja petivaatteita, ja 
sitten on meidän senttivint-
ti, josta voi tehdä hyviä löy-
töjä alta euron.

Mihin kirppiksen tuotto 
käytetään?
- Yhdistyksen toiminnan tu-
kemiseen ja työllistämiseen.

Lehtovaara aloitti juuri vuo-
den pestin kirppiksellä, ja 
sanoo pitävänsä työstään. 

Kuin myös muutkin kirppik-
sellä työskentelevät.

Lokki-kirppis, Satamakatu 2 
avoinna ma–pe 9–18, la 10–15.

Teija Lehtovaara viihtyy Lokki-kirppiksen kassan takana. 

Senttivintti Vaatteita kirppiksellä Kalusteita Pikku-Lokissa



Mnää Kans
Rauman Seudun Työttömät ry

14

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

Rauman Seudun Työttömät ry kiittää yhteistyökumppaneitaan

1982–2012

Kollantie 208
26560 Kolla
Puh. 02 8387 8400 

www.rs-rakennus.com

Vanhankirkonkatu 9 Rauma
Puh. 02 822 9581 

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

HILSUN 
AKVAARIO-
NURKKAKivisillantie 2

27230 LAPPI
www.jokipub.net

Kauppakatu 12, Rauma 
Puh. (02) 822 7700
www.mattorauma.fi

Suomen autokierrätys Oy:n 
vastaanottopiste

Autopurkamo

TRAVO OY
Autopurkamo

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

Av. ma-pe 9-17
www.kivikylan.fi

AUTOHUOLTO VESTERBACKA OY
PUH. 02-822 1634

METALLITIE 5, RAUMA

Meillä voit myös maksaa erissä.  Kysy lisää!

Suolakelit 
alkavat...

Onko autosi
ruostesuojaus

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

Metallitie 5, RAUMA
www.vesterbacka.com

AALLON 
HINAUS OY

(02) 821 0030

TAATTUA AMMATTITAITOA,
JATKUVA PÄIVYSTYS 24H

Janne Koukonen 0400 922 999
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Rauman palvelutoimisto
Kanalinranta 5, 26100 RAUMA

www.silmaoptikot.fi

”Elämään, Kokemaan ja 
Oppimaan” 

Syksyllä alkaneet linjat:
- fysioterapia ja hieronta
- kasvatustiede
- koulunkäynnin aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohja-
uksen ammattitutkinto
- musiikkilinja

- musiikkiterapia
- perhepäivähoitajan am-
mattitutkinto
- veneenrakennus
- peruskoulu ja 10-luokka
- web designer (audiovisu-
aalisen viestinnän ammat-
titutkinto ja verkkoviestin-
tä).

Tammikuussa alkavat
linjat (26.1. - 22.5.2015):
- musiikin valmentava linja
- kirkkomusiikkilinja
- kasvatustieteen valmen-
tava linja.

Työttömyysetuudella voi 
tietyin edellytyksin opis-
kella päätoimisia omaeh-
toisia opintoja menettä-

mättä työttömyysetuutta, 
Opiston arvot yksiköllisyys, 
yhteisöllisyys ja suvaitse-
vaisuus ovat merkittävässä 
roolissa kaikessa tekemi-
sessä, niin opetuksessa 
kuin yhteisissä tilaisuuk-
sissa. 
Lisätietoa koulutustarjon-
nasta ja opiston tapahtu-
mista: www.eko.fi.

VARATTU
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Osaamista 
oppisopimuksesta!

Oppisopimuskoulutus on 
mahdollisuus lisätä yrityk-
sen ja työntekijän osaa-
mista ja se soveltuu yhtä 
hyvin nuorille kuin aikuisil-
lekin.

Lisätietoja Satakunnan 
oppisopimuskeskuksesta:
oppisopimus@winnova.fi
p. 044 455 7500

Joulunalusaskartelua!
23.10.  
Neulahuovutus

24.10. 
Fimo-koru -kurssi

25.10.  
Halloween-koristeita -
lapsi-aikuinen -kurssi

30.10. ja 6.11. 
Joulukorttikurssi

7.11. 
Fimo-korujen valmistus -
lapsi-aikuinen -kurssi

8.11. 
Joulukortteja ja -koristeita 
filigraanitekniikalla

11.11. ja 12.11. 
Joulukortti leimaillen

20.11. 
Kuusenkoristeita kierrätysma-
teriaaleista

21.11. ja 22.11. 
Jouluinen lahjarasia

27.11. 
Tonttu neulahuovutuksella

4.12.  
Saippuanvalanta

Nuorten aikuisten 
osaamisohjelma (NAO)

Oletko 20-29-vuotias ja pe-
ruskoulun suorittanut, mutta 
vielä vailla toisen asteen tut-
kintoa?
Tarjoamme Sinulle mahdolli-
suuden osallistua Nuorten ai-
kuisten osaamisohjelmaan!

Saat:
- tukea ja apua (mm. amma-
tinvalintaan, hakeutumiseen)
- mahdollisuuden suorittaa 
perustutkinto tai ammattitut-
kinto

Lisätiedot ja yhteydenotot 
Rauman seudulla:

www.winnova.fi/takuulla
Jonna Malmivuori
p. 044 455 8170
jonna.malmivuori@winnova.fi

Nortamonkatu 15
044-3566076

info@askarteluohjaus.fi

Harrastuksia ja koulutusta Rauman seudulla. Ota koppi!

Aikuisten ammatillinen 
koulutus
Omaehtoisessa ammatilli-
sessa aikuiskoulutuksessa voi 
suorittaa perus-, ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoja tai 
täydennyskoulutuksia.
Aikuiskoulutuksen tutkin-
not ovat näyttötutkintoja ja 
osaaminen osoitetaan tut-
kintotilaisuuksissa käytännön 
työtehtävissä.

Lisätietoja:
www.winnova.fi/aikuiset

Syksyllä 2015 alkavat koulutukset!
Haku kevään 2015 yhteishaussa TAI suoraan oppilaitok-
seen jos hakijalla aikaisempi ammatillinen perustutkinto:

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja
Eläintenhoidon koulutusohjelma pk- ja yo-pohjaisena.
Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä
Maatilatalouden koulutusohjelma pk- ja yo-pohjaisena.
Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri
Puutarhatuotannon tai  kukka- ja puutarhakaupan
koulutusohjelma pk- ja yo-pohjaisena
Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja
Putkiasennuksen koulutusohjelma pk- ja yo-pohjaisena

Haku vain suoraan oppilaitokseen:

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja (aikuiskoulutus)
Eläintenhoidon koulutusohjelma, projektikoiraryhmä
Puutarhatalouden perustutkintoon valmistava koulutus,  
puutarhuri (aikuiskoulutus)
Puutarhatuotannon tai  kukka- ja puutarhakaupan osaa-
misala

Kauvatsantie 189 32800 Kokemäki
03 5212 3009, luonnonvara@sasky.fi

Tervetuloa Rauman
kansalaisopistoon!

Lisätietoja kansalaisopiston 
opinto-oppaasta ja
www.rauma.fi/kansalaisopisto

6.10. Naisten kuntojumppa A ja 
B Syvärauman koulussa
8.10. Leivotaan yhdessä
10.10 Akvarellimaalauksen teho-
kurssi
11.10. Neulakinnas
11.10. Lasinsulatus
11.10. Lenkkejä ja helmiä – ket-
jukorupaja
14.10. Pastaruokia
Marraskuussa alkavia
3.11. Huovutetaan tonttuja ja 
enkeleitä
7.11. Lauluntekokurssi
11.11. Tanskalaiset voileivät
16.11. Varpuluutakurssi
29.11. Olkityö
29.11. Word 2010 –peruskurssi

Kurssitoiveita voi esittää soit-
tamalla opiston toimistoon 
02 834 4515 tai 044 793  4517 
tai sähköpostilla kansalaisopis-
to@rauma.fi 

Kauppakatu 19, Rauma 
02 8222 039

13.10. Lasimaalaus
15.10. Hopeasavikorut
20.10. Rasioiden ja 
kynttilöiden koristelu
22.10. Joulukortit
27.10. Syksyinen 
ovikoriste
29.10. Kuvansiirto 
tekstiiliin, tauluksi ym.

Viikoittain lapsille ja aikui-
sille savitöitä ja posliinimaa-
lausta.

Lisätietoa kursseista:
www.puuhaputiikki.fi
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 Toimintakeskus 
ja Kirpputori

Kirpputori
Pikkulokki

Rauman Seudun Työttömät ry:n toimipisteet Satamakadulla
10-ruokala

RAUMAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY -INFO
TAPAHTUMAKALENTERI 2014:

YHTEYSTIEDOT:

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

Lokki-kirpputorit
ma–pe 9.00–18.00
la 10.00–15.00

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

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

MUUT:
- Iltatorit heinäkuussa
- Tallinnan matkat
- Gracen matkat
- Mato-onkikilpailut kesäkuussa

TULOSSA:
- 16.10. Sytykeruusukurssi
- 28.11. Porin teatteri: Eikä yksikään pelastunut
- 16.11. Kädentaidot Tampere
- Joulukuun myyjäiset Prismassa
- Jouluaskartelua
- 4.12. Joululounas

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

Rauman Seudun Työttömät ry löytyy myös Facebookista

Liity jäseneksemme!

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

Jäsenmäärä vaikuttaa saataviin avustuksiin.

10-ruokalan kahvila
ma–pe 8.30–14.30
la 9.00–14.00

MENNEET:
- 24.2 Vesijumpparit Caribialla
- 22.3. Kädentaidot-messu Turku
- 3.4. Talvipäivät Merskassa
- 5.4. U:kin teatteri: Pokka Pitää
- 16.4. ja 8.5. Myyjäiset Prismassa
- 22.–23.5. Valamon matka
- 5.7. Santtion kesäteatteri: Autotyttö
- 26.7. Pyynikin teatteri: Pirunpelto
- 14.7. Kesäpäivät
- 11.8.–13.8. Virkistysleiri
- 18.8. Saunapäivä Kauttualla
- 20.8. Tutustuminen Nurmekseen
- 6.9. Johan on markkinat!

Muutokset mahdollisia! Seuraa ilmoitteluamme Facebookissa, kotisivuillamme ja Raumalaisen yhdistyspalstalla lauantaisin!


