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YHDISTYS
Uudenmaan Työttömien yhdistysten Aluejärjestö  – UUTTA ry on perustettu 17.3.2016 tu-

kemaan ja tiivistämään Uudenmaan alueen työttömien yhdistysten toimintaa ja yhteistyö-
tä. Rekisteröimättömänä Uudenmaan aluetoimintaa on ollut jo 1990-luvun alkupuolelta.

Käynnissä olevassa, STEAn rahoittamassa kolmivuotisessa Uudenmaan työttömien yhdistysten 
tuki -hankkeessa kehitetään paikallisyhdistysten rakenteita, valmistellaan yhteishankkeita, edis-
tetään yhdistysten jäsenten työllistymistä sekä tehdään työttömien edunvalvontaa kunta- ja maa-
kuntatasolla.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Uudenmaan liiton alueella toimivat työttömien 
rekisteröidyt yhdistykset tai oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden toimintaperiaatteena on työttömyy-
den vähentäminen ja poistaminen, uusien työpaikkojen luominen, ja jotka hyväksyvät yhdistyk-
sen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet.

UUTTA ry tekee mielellään yhteistyötä kaikkien työttömien arjen- ja elämänhallintaa edistävien 
järjestötoimijoiden kanssa.  

Uudenmaan työttömien yhdistysten tuki -hanke
UUTTA ry:n toiminnan ydintä on STEA:n rahoittama Uudenmaan työttömien yhdistysten tuki -hanke. 

Hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toiminnan kohderyhmiä ovat Uutta ry:n jäsenyhdistykset, kaikki työttömät tai työttömyysuhan 
alla olevat henkilöt, pätkä- ja silpputyöläiset sekä prekariaatti Uudenmaan alueella.

Toiminta pyrkii – pitkäaikaistyöttömiä unohtamatta – erityisesti tavoittamaan myös nuorempaa 
väkeä, silpputyöläisiä, maahanmuuttajia sekä lisääntynyttä korkeasti koulutettujen työttömien 
joukkoa ja saamaan heitä mukaan toimintaan. Myös työttömien perheet ja muut läheiset ovat vä-
lillisesti kohderyhmää.

Jäsenyhdistysten osaaminen lisääntyy ja yhdistysten tarjoamien palvelujen laa-
dusta tulee yhtenäisempää ja tasalaatuisempaa. Yhdistyksissä järjestetään uusia tar-
peellisia ja kiinnostavia palveluita ja toimintaa sekä kehitetään laadullisesti jo olemas-
sa olevaa toimintaa.
Yhdistysten vetovoimaisuus, kävijöiden aktiivisuus ja yhteisöllisyys lisään-
tyvät. Yhdistysten toimintaan osallistuvien määrä kasvaa ja tavoitetaan myös uutta 
kohderyhmää.
Edunvalvonta on säännöllisempää ja tehokkaampaa. Uutta ry saa paikallisia 
kontaktihenkilöitä ja pysyvää edustusta työttömyyttä hoitavien elinten työryhmiin ja 
päätösten valmisteluun kunnissa ja maakunnassa.
Tiedonkulku ja yhteistyö tehostuvat alueyhdistysten, kuntien, maakunnan,  
Työttömien keskusjärjestön ja muiden yhteistyötahojen kesken.
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Hanke on saanut hyvää palautetta niin työttömiltä kuin yhteistyötahoiltakin. Toimintaa on 
pidetty hyvin järjestettynä ja myös tiedotuksen laadusta ja määrästä saatiin kiitosta. Koh-
deryhmää ovat laajimmin edustaneet keski-ikäiset ja sitä vanhemmat pitkäaikaistyöttömät. 
Nuoria, maahanmuuttajia ja korkeasti koulutettuja on tavoitettu satunnaisesti.

Osaamisen lisääntyminen: Koulutuksia on järjestetty, jotta yhdistysten osaaminen li-
sääntyisi ja ne pystyisivät tarjoamaan jäsenistölleen parempia ja monipuolisempia palve-
luita. Tavoite on jossain määrin toteutunut. Ongelmia on ilmennyt siinä, että yhdestä yh-
distyksestä ei useinkaan ole tullut useampaa osallistujaa samaan koulutukseen tai he eivät 
ole olleet sellaisessa asemassa, että olisivat voineet valjastaa uusia oppimiaan taitoja käy-
täntöön omassa yhdistyksessään. Hankevetäjät ovat usein olleet liian kiireisiä ja kuormit-
tuneita lähteäkseen koulutuksiin. Hallitukset ovat osallistuneet harvoin. 

Yhdistysten vetovoimaisuus ja jäsenmäärä: Yhdistysten vetovoimaisuutta, aktiivi-
suutta, yhteisöllisyyttä  ja toimintaan osallistuvien määrää on koetettu kasvattaa erityisesti 
KIERTUE-tapahtumilla, joita on markkinoitu tehokkaasti, jopa lehti-ilmoituksin. Ne ovat 
lisänneet yhdistysten näkyvyyttä ja tarjonneet mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Lisäk-
si niissä on ollut mahdollisuus tehostettuun jäsenhankintaan. Tilaisuuksien tarkoitus on li-
säksi ollut opastaa jäsenyhdistyksiä hyvän tapahtuman ja tiedotuksen suunnittelussa ja to-
teuttamisessa. Tilaisuudet ovat keränneet hyvin sekä yleisöä että yhteistyötahoja ja niihin 
on oltu tyytyväisiä. Emme ole pystyneet tarkasti selvittämään, onko jäsenyhdistyksille syn-
tynyt tapahtumien kautta merkittävästi uusia verkostoja tai kumppanuuksia tai onko jäsen-
määrissä tapahtunut oleellista kasvua. Monet muutoksen idut kehittyvät pitemmällä aika-
välillä kuin yhden hankkeen tai tapahtuman aikana.

Edunvalvonta ja suhteet viranomaisiin ja päättäjiin: Edunvalvontaa ja verkostoi-
tumista viranomaisten suuntaan on pääasiassa hoidettu osallistumalla Työttömien Keskus-
järjestön tapahtumiin, jakamalla sähköisesti heidän tiedotteitaan sekä järjestettäessä  KIER-
TUE-tapahtumien ohjelmaa. Uutta ry on myös jonkin verran antanut neuvontaa työttömille 
puhelimitse, sähköpostitse ja kasvotusten. Lisäksi Uutta ry osallistui Aktiivimalli-mielenil-
maukseen. Edunvalvontaa on toteutettu vähemmän johtuen mm. maan poliittisesta tilan-
teesta, jossa on ollut epäselvää, toteutuvatko suuret uudistukset SOTE- ja Maakuntauudistus, 
ja mikä on niiden aikataulu. Samaan aikaan myös toimeentulotuki- ja työttömyysperuspäi-
väraha-asiat siirtyivät sosiaalitoimistoista ja TE-toimistoista Kelan vastuulle, myös terve-
yskeskustoiminta on ollut murroksessa. Verkostoituminen ja esimerkiksi hankkeen eritel-
lyimmissä tavoitteissa mainitun tiedotusyhteistyön rakentaminen viranomaisten kanssa 
tällaisessa epävarmuudessa ja käymistilassa on ollut hankalaa.

Tiedonkulku ja yhteistyön lisääntyminen: Tiedonkulkua on edistetty Uutta ry:n ak-
tiivisella tiedottamisella ja koulutuksilla sekä monensuuntaisella verkostoitumisella KIER-
TUE-tapahtumissa. Niiden järjestämisen yhteydessä verkostoja on rakennettu työttömien 
yhdistysten välille, muiden työttömien elämän ja arjen hallintaa edistävien järjestötoimi-
joiden kanssa, kaupunkien, TE-viranomaisten, sosiaalityöntekijöiden, oppilaitosten, seu-
rakuntien ja yritysten kanssa. Viestintätaidot ja niissä käytettävien välineiden haltuunotto 
edellyttää taitoja, joita ei löydy kaikista yhdistyksistä riittävästi. Koulutuksista saadut tai-
dot eivät välttämättä ole päätyneet juurtumaan jäsenyhdistyksiin täysin tavoitellulla taval-
la. Tiedonkulun tehostamisessa on jäsenyhdistyksissä vielä paljon työsarkaa.
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Jäsenyhdistykset 
Uutta ry:llä oli vuonna 2018 yhteensä 15 jäsenyhdistystä.

Uutta ry:hyn saatiin vuoden aikana kolme uutta jäsenyhdistystä: 
Elämänlaatu ry, Hang on ry ja Hannu ja Kerttu ry. Arete-verkosto 
jättäytyi pois toiminnasta heti alkuvuodesta. Toimintakeskus 
Sampola lakkautettiin alkukesästä 2018. Hakunila–Länsimäki 

työttömät ry lopetti toimintansa vuoden lopussa. Pop UP Poppoo toiminta 
jäi käynnistymättä työllistymisen takia. Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta 
KO-TY ry päätti lakkauttaa toimintansa 2019, koska ei saanut rahoitusta. 
Yhdistysten ongelmien pääsyinä voidaan mainita toimijoiden ikääntymi-
nen, vaikeus saada uusia jäseniä sekä toiminnan rahoitusvaikeudet (esim. 
hankkeiden päättyminen, uusien hankehakemusten hylkäykset ja / tai vel-
kaantuminen).

HELSINKI

• Arete-verkosto ry 
• Hang on ry
• Helsingin Työkanava HeTy ry
• Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-Ty ry
• Meri-Vuosaaren Työttömät ry
• Toimintakeskus Sampola ry

VANTAA

• Elämänlaatu ry
• Hakunila-Länsimäki työttömät ry
• Vantaan Työnhakijat ry
• Korson Työttömät ry / Toimintakeskus Nousu  

ESPOO

• Audentes ry

LÄNSI-UUSIMAA

• Lohjan Seudun Työttömät ry

KESKI-UUSIMAA

• Hannu ja Kerttu ry
• PoP UP Poppoo ry

ITÄ-UUSIMAA

• Porvoon Seudun Työnhakijat PSTH ry

JÄSEN
YH

D
ISTYKSET
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Hallitus
Uutta ry:n hallitus kokoontui yhteensä kymmenen kertaa ja piti yhden sähköpostiko-
kouksen. Hallitukseen kuului 11 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohta-
ja vaihtui kesken vuoden sairastumisen vuoksi. Uutta ry:n hallitus sai perehdytyskou-
lutuksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä. Hallitus teki kokouksensa yhteydessä, 
alkukesästä päiväretken Kesäkoti Kallioniemeen Sipoon saaristoon. 

Vuosikokous pidettiin 24.3.2018 ja ylimääräinen vuosikokous 31.10.2018,  
silloin valittiin uusi puheenjohtaja ja tehtiin sääntömuutos.

Berg Pia  puheenjohtaja 24.3.–13.9.2018 (4 kokousta)
Vainio Kirsi  puheenjohtaja 31.10.2018.–11.4.2019 (3 kokousta)
Makkonen Maija  1. varapuheenjohtaja, Helsingin Työkanava HeTy ry
Kuparinen Meerit  2. varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja,  
 Helsingin Työkanava Hety ry (varajäsen)
Holmberg-Laine Jessica  Vantaan Työnhakijat ry
Kantola Anna-Maria  Helsingin Työkanava HeTy ry
Kauppila Juha  Korson Työttömät ry / Toimintakeskus Nousu
Långholm Ilona  Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry
Nykänen Kari  Toimintakeskus Sampola ry,  
 Hakunila-Länsimäki työttömät, Hang on ry
Ohvo Olli  Audentes ry (Espoo)
Raitimo Ulla  Porvoon Seudun Työnhakijat PSTH ry
Salonen Ilkka  Helsingin Työkanava HeTy ry
Vepsä Anne  Helsingin Työkanava HeTy ry

VARAJÄSENET
Rannikko Virpi  (Toimintakeskus Sampola ry)

MUUT/ SEURAAJAT
Sari Siimes  UUTTA ry, hankekoordinaattori
Janne Lemettinen  sihteeri, järjestötyöntekijä
Juha Keränen  järjestösihteeri, Työttömien Keskusjärjestö ry

HALLITUS
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TOIMINTA
Aluekokoukset
Aluekokoukset on tarkoitettu Uudenmaan työttömien TK:hon (Työttömien Keskusjärjestö) kuuluvien yh-
distysten väelle ja kaikille työttömille Uudellamaalla. Kokouksissa pohdittiin kentän tilannetta ja suun-
niteltiin tulevaisuutta sekä kuultiin työllisyysasioiden ja kolmannen sektorin asiantuntijoita. Lisäksi kä-
siteltiin jäsenyhdistysten kuulumisia, jaettiin onnistumiskokemuksia ja saatiin vertaistukea haasteissa 
selviämiseen. Aluekokouksessa valittiin myös ehdokkaat Työttömien Keskusjärjestön hallitukseen (kausi 
2 v.). Uudeltamaalta edustajina TK:n hallituksessa olivat varsinaisena jäsenenä Pia Berg (Vantaan Työn-
hakijat ry)  varajäsenenään Heidi Vattulainen (HeTy ry). Lisäksi Ilkka Salonen (HeTy ry) Uudeltamaal-
ta oli TK:n hallituksessa varajäsenenä. Pia Berg erosi TK:n hallituksesta samoihin aikoihin, kun ilmoitti 
erostaan Uutta ry:n hallituksesta. 

Aluekokouksia järjestettiin vuoden mittaan viisi. Aluekokousten kanssa samana päivänä järjestettiin mui-
ta tapahtumia samalle kohderyhmälle, mm. hallituksen kokouksia, vuosikokous sekä muita tapahtumia 
ja juhlia. Aluekokouksissa osallistumisia oli kaikkiaan 79. 

Vuonna 2018 toteutettiin seuraavat aluekokoukset
ALUEKOKOUS 24.3.

Hankkeen esittelyä ja yhdistysten kuulumiset
Paikka: Helsingin Työkanava HeTy ry

SUPPEA ALUEKOKOUS 10.4.

Keskusjärjestön hallituksen jäsenten ehdokkaiden valitsemiseksi
(Pidettiin Työttömien Keskusjärjestön vuosikokouksen alussa).
Paikka: Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki.

ALUEKOKOUS 8.6.

Kehittämistyöpaja 
Paikka: Helsingin Työkanava HeTy ry

ALUEKOKOUS 23.8.

Alustajina: Pekka Tiainen (Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies):
Missä mennään? - Työpoliittinen tilannekatsaus työttömille ja työttömien yhdistyksille 
& Eeva-Maria Grekula (sosiologi ja väitöskirjatutkija): Sanoista tekoihin, työttömät yhdessä  
(klo 17-20 Työttömien Taiteiden yö)
Paikka: Helsingin Työkanava HeTy ry

ALUEKOKOUS 14.12.

Alustajana: Eija Tuohimaa (tj.  JST ry): Kasvupalveluiden uhat ja mahdollisuudet  
– miten edetään? 
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KIERTUE 2018 
-tapahtumat 

K IERTUE 2018 on Uutta ry:n ja sen jä-
senyhdistysten yhteistyössä, kussa-
kin jäsenyhdistyksessä vuorollaan 
toteutettava info- ja verkostoitumistapah-

tumien kierros. KIERTUE on suunniteltu yhteistyössä  
EHYTin ja Takuusäätiön edustajien kanssa ja sillä tavoi-
tellaan Uutta ry:n ja sen jäsenyhdistysten verkostoitu-
mista ja yhteistyötä muiden työttömien arjen ja elämän 
hallintaa edistävien järjestötoimijoiden kanssa. Projek-
tin kestoksi on sovittu vuosi 2018 ja kevätkausi 2019.

Tapahtumien tarkoitus on lisäksi lisätä työttömien yh-
distysten tunnettuutta omalla alueellaan, tarjota työlli-
syys- ja sosiaalialan neuvontaa, kerätä uusia työttömiä 
toiminnan pariin, luoda suhteita ja kiinnittää päättäji-
en, virkamiesten ja muiden järjestötoimijoiden huomio-
ta työttömiin ja synnyttää uutta yhteistyötä. Niiden oh-
jelmaan kuuluu kiinteänä osana EHYT ry:n ehkäisevän 
päihdetyön ja Takuusäätiön talous- ja velkaneuvonta-
osiot, jotka toistuvat joka tapahtumassa. 

Myös Työttömien Keskusjärjestön Terveydeksi -han-
ke on osallistunut joihinkin KIERTUE-tapahtumiin, sa-
moin kuin Miessakit ry:n Isän näköinen -hanke. Loppu-
vuodesta mukaan otettiin myös keuhkoterveysasiaa ja 
tupakoinnin lopettamisen vertaiskouluttajavalmennus-
ta tarjoava Filha ry, jonka   kanssa sovittiin yhteistyön 
jatkamisesta vuonna 2019. 

Asiaohjelman lisäksi tapahtumissa on lounas- ja kahvitar-
joilua sekä ammattilaisten toteuttamia musiikkiesityksiä.

KIERTUEISIIN osallistui yhteensä noin 530 ihmistä. 

KIERTUE 2018 -tapahtumista saatiin  
hyvää palautetta: 

”Opittiin järjestämään tapahtumia paremmin.”
”Herätti keskustelua, kuulijat jälkikäteen esitti-
vät kysymyksiä.”
”Uusia kontakteja muista järjestöistä.” 
”Tilaisuuden vierailijat / puhujat olivat monipuo-
lisesti valittu.”
”Huomasin, kuinka monipuolista ohjelmaa  
Uutta ry osaa järjestää. Kiitos siitä.”
”Herätti aktiivisuutta.”

Vuonna 2018 toteutettiin yhteensä kuusi 
KIERTUE 2018 -tapahtumaa seitsemässä jä-
senyhdistyksessä ja lisäksi kaksi Mini-Kier-
tuetta (yhdessä jäsenyhdistyksessä):

2.3. klo 14-16.30 Lohjan Seudun Työnhaki-
jat ry:n Avajaistapahtuma (toteutettiin nimel-
lä Avajaiset)
27.3. klo 11-14 Hakunila-Länsimäki työttömät 
ry: Kevättapahtuma (toteutettiin nimellä Kevät-
tapahtuma)
17.4. klo 10-14 Vantaan Työnhakijat ry:n KIER-
TUE 2018! 
23.5. klo 10-14 Toimintakeskus Nousu (Korson 
Työttömät ry) KIERTUE 
5.9. klo 10-14 Porvoon Seudun Työnhakijat 
PSTH ry / Porvoon Porukka -hanke esittäytyy 
KIERTUE 2018.
10.10. klo 10-14 Meri-Vuosaaren Työttömät ry 
ja Elämänlaatu ry esittäytyvät KIERTUE-tapah-
tumassa Myllypurossa.
22.10. & 29.10. Mini-Kiertueet Helsingin Työ-
kanava HeTy:ssä: Takuusäätiön esittäytyminen 
ja työpaja & EHYT ry: esittäytyminen ja työpaja.

Vantaan  
työllisyyspalve-

luiden johtaja  
Timo Saari puhui 

Hakunila-Länsimäki 
Työttömien 

KIERTUE 
-tapahtumassa.
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Koulutus
Uutta ry on vuoden 2018 aikana järjestänyt yhteensä kahdeksan 
koulutusta, joita on pidetty kaikkiaan 13 päivän aikana. Lisäk-
si henkilöstö osallistui kahteen taloushallinnon koulutukseen 
12.1. ja 14.1. (OSK Osaa olla).

Koulutukset on suunnattu ensisijaisesti Uutta ry:n jäsen-
yhdistysten väelle: niiden hallituksille, aktiiveille, jäsenil-
le, työntekijöille ja erilaisissa työllistämistoimenpiteissä 
ja kuntouttavassa työtoiminnassa oleville. Koulutuk-
siin on lisäksi toivotettu tervetulleiksi kaikki uusmaa-
laiset työttömät. Koulutukset ovat olleet järjestökoulu-
tuksen ammattilaisten toteuttamia, mutta maksuttomia 
osallistujille. 

Koulutuksissa oli yhteensä 164 osallistumista, ja niissä kä-
vi 47 henkilöä 11 jäsenyhdistyksestä. Palautteissa koulutuk-
sen laatu on arvioitu hyväksi: 

Suurin osa koulutuksista – liittyen 
järjestötyöhön ollut innostavia – lisännyt 
itselläni halua aktivoitua lisää ko.  
asioiden parissa.”
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Vuonna 2018 toteutettiin 
seuraavat koulutukset:

Yhdistystoiminnan ABC (yhdistystoiminnan  
perusteet, taloushallinto ja kirjanpidon puitteet)
Aika: 1) 18.1. 2) 1.2. 3) 15.2. klo 9–15
Paikka: Helsingin Työkanava HeTy ry
Kouluttaja: OSK Osaa olla

Uutta ry:n hallituksen perehdytyskoulutus
Aika: 13.4. klo 13–16 14 osallistujaa
Paikka: Helsingin Työkanava HeTy ry
Kouluttaja: OSK Osaa olla

Rakentava vuorovaikutus
Aika: 1) 17.5. 2) 31.5. 3) 5.6. 4) 12.6. klo 10–15.
Paikka: Helsingin Työkanava HeTy ry
Kouluttaja: Helsinki Mindfulness

Yhdistysaktiivina uudistuminen
Aika: 24.8. klo 9.45–15
Paikka: Helsingin Työkanava HeTy ry
Kouluttaja: TJS OPINTOKESKUS

Oman yhdistyksen tekeminen houkuttelevaksi
Aika: 31.8. klo 9.45–16
Paikka: Helsingin Työkanava HeTy ry
Kouluttaja: TJS OPINTOKESKUS

Ristiriidat ja niiden selvittely  
työttömien yhdistyksissä
Aika: 7.9. klo 9.45–15
Paikka: Helsingin Työkanava HeTy ry
Kouluttaja: TJS OPINTOKESKUS

Vaikuta vallanpitäjiin – lobbauskoulutus
Aika: 11.9. klo 9.45–16.15
Paikka: Helsingin Työkanava HeTy ry
Kouluttaja: KSL-opintokeskus

Toimintasuunnitelma yhdistyksellemme
AIKA: 15.11. klo 9.30–16
Paikka: Helsingin Työkanava HeTy ry
Kouluttaja: KSL-opintokeskus
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Seminaarit ja paneelit
Uutta ry järjesti yhden paneelitilaisuuden ja yhden yleisöluennon kevään 2018 aikana.

21.5. klo 12.30–16 Voidaanko julkiset työllisyyspalvelut yksityistää? 

Panelisteina: Mari Ahonen-Walker, toiminnanjohtaja, Valtakunnallinen 
työpajayhdistys ry (TPY), Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja, Työttömien 
Keskusjärjestö, Raisa Lehtomäki, aktivisti, Joukkovoima-verkosto,  
Alli Tiensuu, Työvoimapoliittinen asiantuntija, SAK.

28.5. klo 13–15 Julkisten palveluiden yksityistäminen  
& Vaikuta vallanpitäjiin

Alustajana: klo 13–13.45 Pentti Arajärvi: alustus ja keskustelu klo 13.45–14.40  
Tiia Kontkanen, Vaikuta vallanpitäjiin -lobbausoppaan kirjoittaja, esitteli  
KSL:n lobbauskoulutusta. 

(Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä HeTy ry:n kanssa HeTy:n Viikkotapaamisessa).

SEMINAARIT

Voidaanko julkiset 
työllisyyspalvelut 
yksityistää 
-paneeli keräsi 
kiinnostuneita 
kuulijoita.

Juontaja Iris Leikkonen 
(HeTy), Jukka Haapakoski 
(TK), Mari Ahonen 
-Walker (TPY), 
Raisa Lehtomäki 
(Joukkovoima) ja 
Alli Tiensuu (SAK).
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Muut tapahtumat

Kesäjuhla 8.6.
aluekokouksen  
yhteydessä Helsingin Työkanava HeTy 
ry:n tiloissa.  
37 osallistujaa.

Pidetään hyvänä - Työttömien 
Hyvinvointipäivä  
14.8. Helsingin Työkanava HeTy ry:n 
tiloissa. Hyvinvointipäivä keräsi paljon 
kiitosta osallistujilta: -”Hyvinvointipäivä 
oli mielestäni onnistunut kokonaisuus. 
Kokosi ihmisiä hyvässä hengessä 
tärkeiden asioiden äärelle. Hyvä 
tunnelma ja hyvä tapa lähestyä ihmisiä.” 
105 osallistujaa.

Työttömien Taiteiden yö 
23.8. samana päivänä Helsingissä 
järjestettävän Taiteiden yö -tapahtuman 
kanssa Helsingin Työkanava HeTy 
ry:n tiloissa. Työttömien tapahtumasta 
tiedotettiin Helsingin kaupungin 
Taiteiden yö -tapahtumasivulla.  
39 osallistujaa.

Joulujuhla 14.12.  
aluekokouksen yhteydessä Helsingin 
Työkanava HeTy ry:n tiloissa.   
12 osallistujaa.

TAPAHTUMAT
MUUT

Muissa tapahtumissa oli osallistujia  
kaikkiaan 193. 

Työttömien Taiteiden yön yleisöä.

Maailmanmusiikkia esittävä 
Pitkä silta tuotti vuoden mittaan 
useamman koskettavan esityksen 
Uutta ry:n tapahtumiin.
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Yhteistyössä toteutetut tapahtumat 
Työttömien Keskusjärjestön Kauas työpaikat karkaavat – Työllisyysfoorumi  27.–28.9.
Uutta ry:n järjesti valtakunnallisen tapahtuman illanvieton Helsingin Työkanava HeTy ry:n ti-
loissa 27.9. klo 18–23. Ohjelma sisälsi puheosuuden, elokuvan (”Minä, Daniel Blake”), musiik-
kiesityksen ja illallisen.

Mahdollisuuksien työpaja -koulutus 5.12. (yritysyhteistyö Neste Oy:n kanssa) 

Uutta ry osallistui Nesteen, Työttömien Keskusjärjestön ja HeTyn kanssa yhteistyössä suunni-
teltuihin ja toteutettuihin markkinoinnin ja työnhaun koulutustyöpajoihin, jotka olivat samana 
päivänä sekä HeTyn että Meri-Vuosaaren Työttömät ry:n tiloissa. Yhteistyö sisälsi suunnitte-
lutapaamisen järjestämisen, osallistumisen siihen, tiedottamisyhteistyötä sekä osallistumisen 
itse työpajaan. (Suunnittelupalaveri 5.10.).

23.4. Taito valmennus HeTyn Viikkotapaamisessa

8.10. Nice Work -projekti HeTyn Viikkotapaamisessa

Jäsenyhdistysvierailut
KIERTUE 2018 -tapahtumien suunnittelupalaverit ja muut käynnit:  

Lohjan Seudun Työttömät ry: 26.1., 7.8.
Hakunila-Länsimäki Työttömät ry: 14.2., 11.2., 23.3., 3.4., 2.8.
Vantaan Työnhakijat ry: 5.3., 12.3. 5.11., 
Korson Työttömät ry / Toimintakeskus Nousu: 18.4., 24.4., 2.8.
Meri-Vuosaaren Työttömät ry: 11.5., 2.8., 21.8., 26.9., 8.10., 30.11.
Elämänlaatu ry: 18.5., 2.8.
Porvoon Seudun Työnhakijat PSTH ry: 6.6., 20.8., 28.8., 5.12.
Hang on ry: 30.11.

Hankesuunnittelu yhdessä jäsenyhdistysten kanssa
Kevättalvella 2018 Uutta ry teki Vantaan jäsenyhdistyksille, Vantaan Työnhakijat ry:lle, Korson Työttö-
mät ry:lle ja Hakunila-Länsimäki Työttömät ry:lle aloitteen em. yhdistysten yhteishankkeesta, jolle haet-
taisiin rahoitusta STEAsta. Tapaamisia yhdistysten väen kanssa järjestettiin Vantaan Työnhakijat ry:n 
ja Hakunila-Länsimäki Työttömät ry:n tiloissa useita kertoja.  Suunnitteluun käytettiin muutamassa ta-
paamisessa konsulttiapua. 

Tapaamisten aikana suunnitelma muuttui niin, että hanketta hakisikin yhdessä kaksi yhdistystä Van-
taalta yhdessä kahden yhdistyksen kanssa Itä-Helsingistä. Suunnittelutapaamisten tuloksena päädyttiin 
kuitenkin siihen, että sillä erää mukana olevien yhdistysten resurssit eivät olisi riittäviä STEA-hankkeen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Resurssiongelmia kuvaa hyvin se, että pian yhteishankkeen suunnit-
telun jälkeen toinen itähelsinkiläinen yhdistys lakkautti toimintansa talousvaikeuksien seurauksena ja 
vuoden lopussa yksi vantaalaisista yhdistyksistä lopetti toimintansa hallituksen jäsenten ikääntymisen 
takia uusien toimijoiden puuttuessa.

TAPAHTUMAT
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Yhteistyö ja verkostoituminen 
Yhteistyö muiden työttömien elämän ja arjen hallintaa  
edistävien järjestöjen kanssa 
KIERTUE-yhteistyön suunnittelu- ja palautetapaamiset Takuusäätiön ja EHYT ry:n kans-
sa:  
5.2., 18.6., 3.12. (+ KIERTUE-tapahtumat).
Filha ry:n: 6.4. ja tapahtumissa 14.8. ja 10.10.

Työttömien Keskusjärjestön tapahtumat, joihin Uutta ry osallistui:
23.1.  Viestintästrategian kehittämispalaveri (Viestintä-Piritta)
21.2.  Kasvupalveluseminaari
22.2.  Uutta ry:n edustaja (hankekoordinaattori) osallistui TK:n hallituksen kokoukseen
10.–11.4.  Vuosikokous
9.5.  Yhteistyön suunnittelupalaveri
13.–15.6.  Työttömien Keskusjärjestön Kesäpäivät
27.–28.9.  Työllisyysfoorumi
21.–23.11.  Laivakoulutus (Pietari)
14.8., 10.10.  Terveydeksi -hanke / Työttömien Keskusjärjestö.

Lisäksi Uutta ry:n puheenjohtajan osallistumiset TK:n hallituksen kokouksiin.

Uutta ry:n henkilökunta ja osa hallituksesta ja aktiiveista osallistuivat  
vuoden mittaan seuraaviin muiden yhteisöjen ja toimijoiden 
seminaareihin ja tapahtumiin:

• Lohjan alueelliset ohjauspalvelut: 5.10. 
• Jalotus ry: 3.8., 6.11.
• Hannu ja Kerttu ry: 6.11.
• Espoon Työrasti: 6.11.
• Kris ry: 9.11.
• Sininauhaliitto: 27.11.
• SPR Kontti: 8.11. 
• Helsingin, Espoon ja Vantaan Työrastien  

yhteinen loppuseminaari: 5.12.
• Lohjalaiset.fi & Espoolaiset.fi järjestöjen  

verkkoalusta: (käyttöönotto)
• Kumaja-verkosto: 7.11.
• Porvoon yhdistyskeskus: (s-postit/  

tiedotusyhteistyötä)

• STEA-koulutukset ja tapaaminen: 13.2., 21.2., 4.4.
• SOSTEn seminaarit: 20.6., 4.9.
• THL:n seminaarit ja Kykyviisari-työpaja:  

11.2., 15.5., 24.5.
• Vapaus valita toisin verkosto: 23.1.
• TE-toimisto: 25.1.
• SAK: Aktiivimallin kumoaminen -tukimielenilmaus 
• Vantaan työvoimapalvelut / Timo Saari (s-postit)
• Maanantai-klubi: 7.5.
• Miessakit ry/ Isän näköinen -hanke:  

20.6., 10.9., 14.8., 10.10.
• Apuomena (Lohjan kansalaistoiminnan keskus)  7.8.
• In Promptu -hanke / HeTy ry: 25.9.
• Helsingin kaupunki/ Elinkeino-osasto: 24.9.
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Viestintä
Vuoden 2018 alussa Uutta ry osti oman domainin ja perusti verkkosivut osoitteeseen: https://www.uut-
ta.org, samalla yhdistyksen sähköpostiosoitteet saivat päätteen @uutta.org.  Verkkosivuilla on mm. ta-
pahtumakalenteri, jonka kautta pääsi ilmoittautumaan yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Tiedotusta 
tehtiin aktiivisesti myös yhdistyksen Facebook-sivun @UudenmaanUuttaRy kautta, joka perustettiin 
jo ennen hankkeen käynnistymistä vuonna 2017. 

Lisäksi jäsenyhdistykset ja muut aktiivit saivat vuoden 2018 aikana yhteensä neljä jäsenkirjettä sähköpos-
titse. Jäsenkirjeissä esiteltiin yhdistyksen tulevat koulutukset ja tapahtumat sekä muut palvelut, joita on 
mahdollista tilata Uutta ry:ltä. Uutiskirjeissä kerrottiin myös muiden toimijoiden tapahtumista sikäli, kun 
niiden katsottiin liittyvän työttömien yhdistysten toimintaan ja tiedontarpeisiin. Vuoden 2018 lopussa Uut-
ta ry tuotti graafisen ohjeistuksen sekä loi kirjepohjan sähköiselle uutiskirjeelle Mailchimpissä.

Uutta ry tarjosi jäsenyhdistyksilleen mahdollisuutta saada apua verkkosivujensa päivittämiseen tai koko-
naan uusien perustamiseen. Mahdollisuutta hyödynsivät jossain määrin Lohjan Seudun Työttömät Ava-
jais- / KIERTUE-tapahtuman edellä, Korson Työttömät ja Porvoon Seudun Työnhakijat, yhdistyksen si-
vujen uudistamisen yhteydessä. 

Uutta ry tulosti itse ja painatti tapahtumajulisteita, -ohjelmia ja flaijereita KIERTUE- ja muihin tapahtu-
miin. Uutta ry tuotti omaan käyttöönsä yhden päivitettävän, nelisivuisen, A5-kokoisen paperiesitteen hank-
keesta ja toiminnastaan. Lisäksi se tuotti yhden yhteisen esitelehtisen kahdelle jäsenyhdistykselleen (Me-
ri-Vuosaaren Työttömät ry ja Elämänlaatu ry). Uutta ry teki suunnittelua ja taittoa itse sekä osti sitä muualta 
(Jari Jurvanen, Antti Mutta). Lisäksi Uutta ry tarjosi muutamalle yhdistykselle apua logon suunnitteluun.

Kaikista kuudesta KIERTUE-tapahtumasta julkaistiin maksullinen, graafikon suunnittelema lehti-ilmoi-
tus paikallisessa lehdessä.

Toiminnan resurssit
Henkilöstö
Hankkeen ainoana palkattuna, kokopäiväisenä työntekijänä on toiminut Sari Siimes, nimikkeellä han-
kekoordinaattori. Lisäksi yhdistys sai palkkatuella palkattua 12 kuukaudeksi yhden työntekijän, Janne 
Lemettisen. Lemettinen työskenteli yhdistyksessä nimikkeellä järjestötyöntekijä ja toimi lisäksi yhdis-
tyksen hallituksen sihteerinä työsuhteensa ajan.

Vapaaehtoiset, asiantuntijat ja taiteilijat
Uutta ry:n toiminnassa oli vapaaehtoisina vaihtelevasti mukana yhteensä 13 henkilöä. He osallistuivat 
mm. tapahtumien suunnitteluun, esitteiden jakamiseen, osallistujatietojen ja palautteiden keräämiseen, 
tarjoilujen valmistamiseen, tarjoiluun, kattaukseen, koristeluun, siivoamiseen, tiskaamiseen ja muihin 
järjestelyihin sekä taiteellisen tai muun sisällön tuottamiseen tapahtumissa.

Anu Keskitalo, Sariina Renfors, Iris Leikkonen, Anne Limnell, Abdi Lamsouber, Marja Lindblom, Katinka 
Heikkilä, Jaana Saikkonen, Elisa Ruuskanen, Tony Laaksonen. Heikki Merihaara (verkkoartikkeli), Pekka 
Tianen (asiantuntija), Eeva-Maria Grekula (asiantuntija). 

Mikko Perkoila (trubaduuri), Pitkä silta -yhtye (Meri-Sofia Lakopuolos, Liisa Repo, Turkka Wahlbeck ja 
Rolf Stosjö), Taudinkuva (yhtye), Tumppi Varonen (artisti), Benjamin Oroza (trubaduuri). Sariina Renfors 
(teatteri-improvisaation työpajat ja esitykset, runot), Shama Dikshit (intialainen tanssi ja työpajat), Anu 
Keskitalo & Runosade- ja Runotrio esiintyjäryhmät (runot), Eeva-Maria Grekula (runot), Ilkka Selin (laulu).
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Talous
Uutta ry:n hanke on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) kolmivuotisen  
hankerahoituksen vuosille 2017–19. Toisen hankevuoden budjetti oli 71 000 euroa.  
Lisäksi Uutta ry sai EHYT ry:n toimintatukea yhteensä 2200 euroa kattamaan osaa  
KIERTUE-tapahtumien kuluista.  Jäsenmaksutuloja yhdistyksellä oli yhteensä 100 euroa.

Toimitilat
Uutta ry on alivuokralaisena Helsingin Työkanava HeTy ry:n tiloissa Helsingin Katajanokalla.  
Siellä yhdistyksellä oli käytettävissään vajaan 10 neliömetrin toimistohuone kahdella työpisteellä.  
Toimitila maalattiin ja uudelleen kalustettiin alkuvuodesta. 

Yhteystiedot
Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö – UUTTA ry
Katajanokanlaituri 4, (2. krs)
00160 Helsinki
www.uutta.org

Sari Siimes, toiminnanjohtaja
sari.siimes@uutta.org
+358 50 3522 425

LIITTEET
Taulukot 

Valokuvia 

Tapahtumajulisteita ja uutiskirje
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UUTTA RY:n vuonna 2018 
järjestämien tapahtumien 

osallistujatietoja
 Aluekokouksissa, KIERTUE- ja 

muissa tapahtumissa sekä koulutuksissa, 
oli vuoden aikana yhteensä 959 

osallistumiskertaa.Tässä ei ole 
huomioitu kaikkia, esim. yhteistyössä 

toteutettuja tapahtumia tai koulutuksia ja 
henkilöstökoulutuksia.

(Tässä laskettu kaikki osallistumiset, ei 
erillisten kävijöiden lukumäärää).

 

Vuosikokous ja ylim. Vuosikokous (yht. 2)

Pvm. Osallistujat
22.3.2018 17

31.10.2018 15
Yhteensä 32

Aluekokoukset (yht. 5)
Pvm. Osallistujat

22.3.2018 14
10.4.2018 15
8.6.2018 17

23.8.2018 20
14.12.2018 13
Yhteensä 79

 
  

Hallituksen kokoukset (yht. 11 )

Pvm. Osallistujat
9.1.2018 9

15.1.2018 11
8.3.2018 9

13.4.2018 14
3.5.2018 11

29.5.2018 11
8.6.2018 8
9.8.2018 12

13.9.2018 8
31.10.2018 13
14.12.2018 11
Yhteensä 117

TAULUKOT

TAULUKOT
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KOULUTUKSET (YHT. 8 )

Pvm. Osallistujat  Koulutuksen nimi / aihe

18.1.2018 
1.2.2018 

15.2.2018 

20 
19 
15

 Yhdistystoiminnan ABC 1-3 (yhdistystoiminnan 
 perusteet, taloushallinto ja kirjanpidon  
 puitteet)

13.4.2018 14  Uutta ry:n hallituksen perehdytyskoulutus

17.5.2018 
31.5.2018 
5.6.2018 

12.6.2018

18 
15 
12 
14

 Rakentava vuorovaikutus koulutus 1-4

24.8.2018 11  Yhdistysaktiivina uudistuminen -koulutus
31.8.2018 11  Oman yhdistyksen tekeminen houkuttelevaksi
7.9.2018 9  Ristiriidat ja niiden selvittely työttömien  

 yhdistyksissä
11.9.2018 13  Vaikuta vallanpitäjiin -lobbauskoulutus

15.11.2018 7  Työttömien yhdistysten toiminnan suunnittelu

YHTEENSÄ 178

Muut tapahtumat (yht. 4)

Pvm. Osallistujat  Tapahtuman nimi / aihe
8.6.2018 36  Kesäjuhla

14.8.2018 105  Työttömien Hyvinvointipäivä
23.8.2018 39  Työttömien Taiteiden yö

14.12.2018 13  Joulujuhla
YHTEENSÄ 193

KIERTUE 2018-tapahtumat (yht. 6 + 2) (Huom. Yhdistykset yhteistyöjärjestäjinä)

Pvm. Osallistujat  Yhdistys, jossa tapahtuma pidettiin
2.3.2018 100  Lohjan Seudun Työttömät ry

27.3.2018 50  Hakunila–Länsimäki työttömät ry
17.4.2018 80  Vantaan Työnhakijat ry
23.5.2018 70  Korson Työttömät ry / Toimintakeskus Nousu
5.9.2018 65  Porvoon Seudun Työnhakijat PSTH ry 

10.10.2018 128  Meri–Vuosaaren Työttömät ry & Elämänlaatu ry
23.10.2018 21  Helsingin Työkanava HeTy ry (Mini-Kiertue)
29.10.2018 15  Helsingin Työkanava HeTy ry (Mini-Kiertue)
YHTEENSÄ 529

UUTTA RY:n vuonna 2018 järjestämien 
tapahtumien osallistujatietoja 
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Verkostoitumistapaamisessa Elämänlaatu ry:ssä Janne Lemettinen ja Sari Siimes (Uutta ry) sekä toi-
minnanjohtaja Mika Ryhänen (Elämänlaatu).

Työttömien hyvinvointipäivä keräsi väkeä intialaisen kasvi-
ruoan, tanssin ja terveystietoiskujen pariin.

VALOKUVIA
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Uutta ry:n henkilöstö osallistui 
Järjestöjen rooli uudessa sote- ja 
maakuntamallissa -seminaariin SOSTESSA.
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Lohjan avajaisia (KIERTUE 2.3.2018) kunnioitti läsnäolollaan myös Lohjan kaupunginjohtaja 
Mika Sivula.

Meri-Vuosaaren Työttömien ja Elämänlaatu ry:n KIERTUE -tapahtuma Myllypurossa 10.10.2018.



Tapahtumajulisteita ja uutiskirje
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 Tapahtumajulisteita ja uutiskirjeitä

201810.10.2018 KLO 10-14
MYLLYPURON 
KIERRÄTYSKIRPPIS

KIER
OHJELMA KLO 10-14

Meri-Vuosaaren työttömien toiminnanjohtaja Kari Honkasen ja 
Elämänlaatu ry:n toiminnanjohtajan Mika Ryhäsen tervehdykset.
Uudenmaan Työttömien Yhdistyksen Aluejärjestön 
UUTTA ry:n lyhyt esittely.
Aikuissosiaalityö Helsingissä. Henna Niiranen, johtava 
sosiaalityöntekijä, Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala.
TYP:in palvelut aikuisille. Veera Wikberg, uraohjaaja, 
Helsingin kaupungin Elinkeino-osasto.
Tulevaisuuden työllisyyspalvelut. Jaana Vuorela, 
Helsingin kaupungin Elinkeino-osaston palvelupäällikkö
Isän näköinen -hanke. Ismo Pitkänen, Miessakit ry. 
Tumppi Varonen esiintyy
Lounas
Talous- ja velkaneuvonta -info ja tietoa Takuusäätiön palveluista. 
Satu Mäkelä, Elämänlaatu ry:n Vaateri-hanke.
Ennakoiminen ja kannustaminen, onnistunut riippuvuuksien 
ennaltaehkäisy. Timo Glad, EHYT ry.
Kahvitarjoilu
Tumppi Varonen esiintyy
Kelan kuntoutuspalvelut Taito ja Nuotti. TE-toimiston 2 kk:ssa 
tuloksiin -valmennus. Auni Pajari, Cimson Koulutuspalvelut Oy
Tapahtuma päättyy

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

10.00

11.30

14.00

1
TUE

E

Myllypuron kierrätyskirppiksellä ke 10.10.2018 klo 10-14
Jauhokuja 3, Helsinki (Liikuntamyllyn takaosassa Kehätien puolella)

Meri-Vuosaaren työttömät ry & Elämänlaatu ry esittäytyvät

RY
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 Tapahtumajulisteita ja uutiskirjeitä

UUTTA ry:n uutiskirje 3/2018 
 
 
Hyvät jäsenyhdistysten jäsenet, 
 
Ohessa vuoden kolmas uutiskirje, joka suuntaa huomion jo alkusyksyyn, jolloin Uutta ry:ssä tapahtuu taas. 
Merkkaa jo tapahtumat kalenteriin, niin muistat! 
 
Niin viime Uudenmaan aluekokouksen (8.6.) kuin Työttömien Keskusjärjestön Kehittämispäivienkin (13.-
15.6.) johtopäätökset viittaavat vahvasti siihen, että jos työttömät yhdistyksineen haluavat jatkaa 
toimintaansa tulevaisuudessa, vaatii se jokaiselta uudenlaista aktiivista otetta, ehkä peräti aktivismia. 
Aiheesta lisää elokuun aluekokouksessa ja syyskuun Työttömien Keskusjärjestön työllisyysfoorumissa. 
 
Pyydämme teitä ystävällisesti tulostamaan liitteenä olevat tiedotteet jäsenistönne ja työntekijöidenne 
nähtäville ilmoitustauluille ym. Sähköinen ilmoittautuminen maksuttomiin koulutuksiin on heti auki ja 
kursseille voi ilmoittautua niin kauan kuin tilaa on. Toki muistuttelemme teitä vielä elokuussa. 
 
Uutta ry:n henkilökunta eli Sari ja Janne ovat lomalla 1.-25.7.2018. Ilmoittautumislinkit koulutuksiin 
toimivat kuitenkin koko kesän. 
 

1. Kaikille avoin Työttömien Hyvinvointipäivä ti 14.8. klo 10-15 HeTyssä 
 
Päivän aikana työttömille on tarjolla tukea savuttomuuteen, jooga- ja tanssityöpajoja, terveysneuvontaa, 
luonnonmukaisten hiusvärien valmistus -työpaja, maksutonta hiustenleikkuuta ja hierontaa. 
Hennatatuointeja. Miessakit ry, Valkosipuliseura ja Makupiste esittäytyvät, myynnissä 
luomuruokatuotteita. 
 

2. Uudenmaan aluekokous & työttömien Taiteiden yö to 23.8. klo 14-16.30 ja 17-20 
 
Aluekokoukseen toivotaan jäsenyhdistysten laajaa edustusta koko Uudenmaan alueelta. Kokouksessa 
vaihdetaan yhdistysten kuulumisia, luodaan katsaus työllisyyspolitiikan tilaan ja kerrotaan Uutta ry:n 
tarjoamista järjestöosaamisen kehittämisen ja yhteistoiminnan mahdollisuuksista. Illanviettona Uutta ry 
osallistuu HeTyn kanssa Helsingin kaupungin Taiteiden yö -tapahtumaan, joka pidetään nyt ensikertaa 
HeTyn tiloissa varta vasten työttömiä varten. 
 

3. KOULUTUKSET HeTyn tiloissa, os. Katajanokanlaituri 4 (2.krs), Helsinki 
 
1)      Yhdistysaktiivina uudistuminen, PE 24.8. klo 9.45-15 
 
2)      Oman yhdistyksen tekeminen houkuttelevaksi, PE 31.8. klo 9.45-15 
 
3)      Työttömien yhdistysten yhteistyö, PE 7.9. klo 9.45-15 
 
-VAIKUTA VALLANPITÄJIIN-lobbauskoulutus, TI 11.9. klo 9.45-16.15 
  
Koulutuksen aikana työttömille osallistujille tarjotaan lounas ja kahvi sekä tarvittaessa maksetaan 
matkakulut edullisimman kulkuneuvon mukaan kuitteja vastaan. 
 
ILMOITTAUTUMINEN: www.uutta.org/tapahtumat (klikkaa haluamaasi koulutusta kalenterista, niin linkki 
ilmoittautumissivulle aukeaa). Tiedustelut: 050 3522 425 (Sari) 
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4. Räätälöityä apua jäsenyhdistyksille heidän omissa tiloissaan, tee tilaus elokuussa! 

 
Tarjoamme maksutta: 
 
-jäsenyhdistysten hallituksille sisäänajokoulutusta, jossa käydään läpi hallituksen jäsenen vastuut ja 
velvollisuudet sekä perusasioita yhdistyksen pyörittämisestä. Myös toiveita sisällöistä voi esittää. 
  
-apua yhdistyksen verkkosivujen päivittämiseen tai uusien perustamiseen. 
  
-RATKO-koulutusta, jossa koetetaan saada yhdistyksen työnjako toimimaan optimaalisesti koko yhteisön 
hyödyksi. 
  
-opastusta Kykyviisari -työkalun käyttöönottoon. THL:n Kykyviisarilla voi arvioida esimerkiksi yhdistykseen 
tulevien työttömien kokonaisvaltaista hyvinvointia työpoliittisen toimenpiteen alussa ja lopussa. Tällaiset 
arvioinnit ovat hyödyllisiä paitsi yksilön itsensä myös rahoittajien kannalta, jos niillä voidaan osoittaa 
henkilön hyvinvoinnin kohonneen työttömien yhdistyksessä työskentelyn aikana. 
 
5. KIERTUE 2018 -tapahtumat jatkuvat jäsenyhdistyksissä 
 
Uutta ry:n, EHYT ry:n ja Takuusäätiön kanssa yhteistyössä toteutetut infotapahtumat jatkuvat syksyn aikana 
Porvoon PSTH ry:ssä, HeTyssä ja Meri-Vuosaaren työttömissä sekä Elämänlaatu ry:ssä. Tapahtumissa on 
tarjolla työ- ja sosiaalipalvelujen neuvontaa, terveysneuvontaa, musiikkia, kahvia tai ruokaa ja hauskaa 
yhdessäoloa. Tapahtumien tarkoitus on mm.  jäsenhankinta, paikallisyhdistysten tunnettuuden lisääminen 
ja yhdistysten verkostojen laajentaminen. Toivomme, että Uudenmaan yhdistysten väki vierailisi toistensa 
KIERTUE-tapahtumissa ja vahvistaisi näin suhteitaan. 
 
6. Syksyn valtakunnallinen kohokohta on Työttömien Keskusjärjestön Työllisyysfoorumi to-pe 27.-28.9. 
 
Tarkemmin ohjelmasta ja ilmoittautumisesta TK:n sivuilta: www.tvy.fi 
 
7. Molemminpuolista Fb-tykkäämistä 
 
Käy tykkäämässä Uutta ry:n Facebook-sivusta ja lähetä linkki oman yhdistyksesi sivulle, jota voi käydä 
tykkäämässä tai alkaa seurata. 
 
Uutta ry: https://www.facebook.com/UudenmaanUuttaRy/ 
 
Pyydä myös järjestökaveriksi Facebookissa: Sari Uutta (alias Sari Siimes) 
 
Tutustu yhdistyksen verkkosivuihin: www.uutta.org 
 
Lämmittävää ja ilahduttavaa kesää kaikille toivoen! 
 
Sari Siimes 
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[  Graafinen suunnittelu/toteutus: Ulla Mielonen 2019 ]


