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Kajaanin Työvoimayhdistys ry. (Y-tunnus1462910-9 ) on perustettu vuonna 1993. Yhdistyksen kotipaikka 
ja toiminta-alue on Kajaani. Yhdistys kuuluu jäsenenä Työttömien Valtakunnalliseen 
Yhteistoimintajärjestöön (TVY ry.) Yhdistyksessä on palkattuna hankerahoituksella toimintakoordinaattori, 
työllistämiskoordinaattori ja toimistotyöntekijä. Palkkatuettuina esimiestehtävissä ruokalan emäntä sekä 
ompelimon vastaava. Lisäksi yhdistyksessä työskentelee henkilöstöä erilaisin sopimuksin. Yhteensä 
yhdistyksessä työskentelee vuosittain 50 -100 henkilöä.  
Yhdistyksen toiminnan taloudelliset resurssit muodostuvat erilaisista avustuksesta, hankerahoituksesta ja 
omasta varainhankinnasta. Resursseihin kuuluu myös vapaaehtoistoiminta. 
Yhteistyökumppaneita ovat mm. Kajaanin Kaupunki, Seurakunnat, TE-hallinto, ELY-keskus, SOTE, 
koulutusorganisaatiot, kattojärjestöt sekä kolmannen sektorin toimijat (liite5). 
 
Yhdistyksen tarjoamia työllistämispalveluita ovat: Ruokala- ja kahvilatoiminta, korjausompelimo / 
käsityömyymälä ja TVY:n toimisto sekä työhön valmennuspalvelu. Muita palveluita ovat mm. ruokala 
Eineksen lounaspalvelu sekä kahvilapalvelu nuorille ja työttömille; Matalan kynnyksen kohtaamispaikka, 
jonka toimintaan kuuluvat mm. EU-elintarvikeapu, työkykyä ylläpitävä / syrjäytymistä ehkäisevä harrastus- 
ja virkistystoiminta. Kaikukortti, koulutukset ja infotilaisuudet, ryhmätoiminnat. Toimisto tarjoaa kopiointi- 
ja muut toimistopalvelut sekä tiedottaa jäsenistölle ja muille asiakkaille ajankohtaisista asioista.  
Yhdistyksen henkilöstö on vakuutettu: työsuhteiset omalla vakuutuksellaan, vapaaehtoiset 
ryhmävakuutuksella. 
Vuonna 2017 yhdistyksen Laatukäsikirja valmistui. Laatukäsikirjaan kuuluvana omana kokonaisuutenaan, 
päivitettiin yhdistyksen Taloussääntö.  
Kajaanin Työvoimayhdistys jatkoi aloittamansa Nuppa -kahvilatoiminnan 2017. NUPPA -kahvila toimii 
asemakatu 2:n tiloissa. Kahvilan toiminnasta vastaa työllistämiskoordinaattori Eija Kemppainen. 
 

1.2 Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2018  
Työttömyyden lasku on nyt muualla maassa nopeaa, Kainuun työttömyys laski viime vuodesta 19 %. 
Vaikka Kainuussakin työttömiä on kymmenes vähemmän kuin vuosi sitten, voi sanoa, että se on vain 
kymmenen prosenttia. 
Kainuun työttömyys on laskenut nyt yhdenjaksoisesti kolme ja puoli vuotta, joten väistämättä vauhti 
hiipuu. Joulukuun luvut ovat alimmillaan koko tällä vuosikymmenellä. 
 
Koko maan keskimääräinen muutos oli joulukuun lopussa -13 % ja Pirkanmaalla 21 %. 
 
Kainuussa oli vuoden lopussa TE-toimistossa työttömiä työnhakijoita 3770 ja heidän osuutensa 
työvoimasta oli 11,5 %. Työttömyyden laskussa ei vuositasolla ole suurta eroa miesten ja naisten välillä. 
Vuoden lopussa työttömyys oli vähentynyt viime vuodesta miehillä 19 % ja naisilla 18 %. 
 
Koko maassa oli kuukauden lopussa työttömiä 256 387 eli 39012 vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maan 
työttömyysaste oli 9,7 %. 
 
Tiedot perustuvat työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. 
 
Trendit   

Työvoiman kysyntä kasvoi vuonna 2018 
keskimäärin 37 %  joulukuussa 71 % 
TEtoimistoon ilmoitettiin uusia avoimia 
työpaikkoja koko vuoden aikana 8 149 
Pitkäaikaistyöttömyys väheni vuoden lopussa 29 % 
Työttömyyden lasku ja vahva työvoiman kysyntä 
on tuonut Kainuuseen pulan osaavasta työvoimasta 
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Rakenteellisen työttömyyden osuus kokonaistyöttömyydestä on 58 % 
Kainuun työttömyys on laskenut yhdenjaksoisesti 
 
Lähde: Ely-keskus Kainuu, työllisyyskatsaukset 2018 

1 JÄSENISTÖ 
Vuoden 2018 lopussa jäseniä 107 henkilöä (2017 joulukuussa 202 jäsentä). Jäsenien määrän lasku johtuu 
jäsenrekisterin päivityksestä. 
  Yhdistys järjesti jäsenistölleen ja asiakkailleen työkykyä ylläpitäviä/syrjäytymistä ehkäiseviä viikoittaisia 
liikunta- ja toimintaryhmiä, sekä virkistysmatkoja ja tapahtumia. Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa 
järjestettiin infotilaisuuksia, koulutuksia ja tapahtumia.  
 

1.1 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 

1.1.1 Jäsen- ja vuosikokoukset 
 
KTY ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin ruokala Eineksessä 25.4.2018. Osallistujia oli 8. 
Kokouksessa käsiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus sekä vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös ja 
myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 

 
Syyskokous pidettiin 14.11.2018 ruokala Eineksessä. Osallistujia oli 10. Kokouksessa käsiteltiin ja 
vahvistettiin vuodelle 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin hallituksen puheenjohtaja, 
hallituksen jäsenet sekä toiminnan/tilintarkastajat kaudelle 2019. 

 
 

Hallitus vuonna 2018: 
 

 Eero Salonen  puheenjohtaja  
                        Mikko Palaste                         varapuheenjohtaja (työllistyi yhdistyksen palvelukseen 1.2.2018) 
 Kirsi Karjalainen jäsen, varapuheenjohtaja ( 1.2.-1.8.2018) 
 Jaani Rönkkö  jäsen 
 Helena Määttä  jäsen  

Ritva Härkönen                     varajäsen, varsinainen 1.2.2018 lähtien 
Jari Tuura                               varajäsen 
  
Hallituksen sihteerinä toimi toimintakoordinaattori Piia Tuhkanen. 
Toiminnantarkastajina toimivat Ritva Mikkonen ja Mauri Kinnunen 

 

1.1.2 Hallituksen kokoukset ja aluekokous 
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa varsinaiseen kokoukseen sekä kahdesti ylimääräiseen 
pikakokoukseen. Ylimääräisten kokousten aiheet olivat edustajien valitseminen TVY:n vuosikokoukseen.??? 
 
Hallituksen työskentelyssä käsiteltäviä pykäliä oli kaikkiaan 211§. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti 
ruokala Eineksen Kabinetissa kerran kuussa. 
 
Johtoryhmä kokoontui tarvittaessa käsittelemään asioita, jotka tulivat yllättäen esiin ja aina ennen 
hallituksen kokousta. Hallitus osallistui aktiivisesti yhdistyksen päivittäisen toiminnan suunnitteluun ja 
toteuttamiseen.  
Aluekokouksia ei toimintavuonna järjestetty. 
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Hallituksen jäsenille jaettiin vastuualueet: 
 Liikunta: Eero Salonen 
 Kulttuuri: Mikko Palaste 
 Talous: Kirsi Karjalainen 
 Ruokala: Jani Rönkkö  
 Ompelimo: Ritva Härkönen 
 Toimisto: Kirsi Karjalainen  
 Hankkeet: Eero Salonen 

EU-ruoka: Mikko Palaste 

1.1.3 Henkilöstö 
Yhdistyksen toimihenkilöt 
 
Toimintakoordinaattori STEA Ak-rahoitus 
 
Piia Tuhkanen  (1.2.2018 alkaen-31.1.2019) 
 
Toimistotyöntekijä  
STEA C-rahoitus 
Jenni Kaikkonen (14.4.2018 saakka) ja Kirsi Karjalainen (elokuusta- marraskuun2018) 
Sirpa Komulainen 
 
Työllistämiskoordinaattori  
Eija Kemppainen AINUTLAATUINEN -hanke (TYPO), päättyi 31.1.2019 

 
Tuntityöntekijät: yhteensä 10  
Liikunnanohjaaja /-vastaava 
Ville Nissinen  
Soraida Tsutsunen 
 
Kokki 
Mia Mari Moilanen 
 
Tiedottaja/Some-vastaava  
 Valery Soroko 
  
Autokuski 
Mikko Palaste 
 
Ompelija 
Kemppainen Margit 
 
Apuemäntä 
Karjalainen Kirsi 
 
YHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÄT vuonna 2018: 
  
 Palkkatuettuja  14 
 Työkokeilussa  20 
 Kuntouttavassa työtoiminnassa 13 
 Harjoitteluissa  7 
 Kaupungin palkkatuella                                1 
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                        Velvoitetyöllistettyjä                                      2 
                        Yhdyskuntapalvelussa                                    3 
                        Oppisopimuskoulutuksessa                            1    
 Tuntityöntekijät   10 
 Hanketyöntekijät / toimihenkilöt          3 

   
 YHTEENSÄ                         74 
  

2 TALOUS 
  

Vuoden 2018 jäsenmaksu oli 10 euroa ja kannatusjäsenmaksu 15 euroa. Jäsenedut olivat hyvät, yhdistys 
myös tuki jäsentensä liikkumista maksamalla osan Kaukaveden allas- ja kuntosalimaksuista. 
 
Yhdistyksen kirjanpito, palkkalaskenta, tilinpäätösasiakirjojen laadinta sekä muut taloushallintoon liittyvät 
tehtävät, kuten rahaliikenne ja tilitysasiat hoidettiin yhdistyksen toimistossa. Taloushallinnon 
vaativammat tehtävät päätettiin ulkoistaa (Hallituksen kokous 6/2016). Yhdistys valitsi tilinpäätöksen, 
veroilmoituksen sekä STEA:n vuosi-ilmoituksen tekijäksi Tili- ja mainostoimisto Ohtonen Oy:n.  

 

2.1  Rahoitus 
Kajaanin työvoimayhdistyksellä on useita yhteistyökumppaneita ja rahoittajia. Suurimmat rahoittajat 
vuonna 2018 olivat STEA, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, TE-hallinto, Kajaanin kaupunki sekä 
Kajaanin seurakunta. Rahoittajat on koottu liitteeseen 6.  
 
Kajaanin kaupunki avusti yhdistystä ruokalan vuokrakustannuksissa sekä korjausompelimon ohjaajan ja 
ruokala eineksen emännän palkkakustannuksissa. Näihin avustuksia kohdentui 10 000 euroa. Lisäksi 
kaupunki avusti Yhdistyksen toimintaa tilavuokrissa. 
Kajaanin seurakunta myönsi 7 617,30 euron yleisavustuksen Ruokala Eineksen toimintaa tukemaan. 
Muita avustuksia muun muassa liikunnanohjaajien palkkakustannuksiin ja tapahtumien järjestämiseen 
myönsivät ennaltaehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
- EHYT ry. 2500 € 
- STEA 71000 € 
- Kainuun Sote (kuntouttava työtoiminta) 3430€ 
- Palkkatuki (Ely) 170367€ 
- Kainuun Ely, Ainutlaatuinen hanke 39500€ 
- Kajaanin kaupunki, työllisyysavustus 14669€ 
- Ammattiliitojen avustukset  1275 € 

 

2.2  Oma varainhankinta 
Jäsenmaksutuotot tukevat yhdistyksen taloutta. Omalla varainhankinnalla, mm. ruokalan ja 
käsityömyymälän tuotteita myymällä eri tapahtumissa tai arpajaisten järjestämisellä tapahtumissa, on 
saatu hiukan varoja käyttöön. Ruokailujen ja kahvitusten järjestäminen eri tilaisuuksiin tai leireille on tuonut 
varoja yhdistykselle.  
 
Ruokala Eines tuotto käytettiin yhdistyksen muuhun toimintaan mm. liikuntaohjaajien palkkoihin, 
toimistotilojen vuokriin, ruokalan emännän palkkakustannuksiin ja yhdistyksen yleisiin hankintoihin jäi 
Lisäksi 8 osa-aikaisen työsuhteen palkka kustannuksiin. 
 
Korjausompelimon ja  Nuppa-kahvion kattavat raaka-ainehankinnat sekä tarvittavat laitteiden 
pienhankinnat, kuten puhelimet ja keittiötarvikkeet.   



8 
 

 
Kynttilöiden myynti Itsenäisyyspäivän kynttilätapahtumassa 6.12.2018   
 

3 TIEDOTUS 
  
Vuonna 2016 alkanut ja 2017 jatkunut Kainuun Ammattiopiston suunnittelemaan liittyvä yhdistyksen uutta 
ilmettä: logo, kotisivut, esite, juliste ja videot. Tarkoituksena oli, että uusi ilme on kokonaisuudessaan valmis 
vuonna 2017, suunnitelma valmistui.  KTY ry. on saanut oman tunnusmusiikin, tekijöinä Arto Rautiainen ja 
Santtu Möller. Yhdistyksen tiedotusvastaavaksi nimettiin Santtu Möller, ja hän päivittää yhdistyksen 
Facebook-, Twitter- ja Instagram-tilejä. YouTube -kanava löytyy hakusanalla KTY ry. Yhdistyksen uudet 
kotisivut löytyvät osoitteesta: www.ktyry.fi. 
 
Sosiaalisen median lisäksi yhdistys tiedottaa jäsenistölleen ryhmätekstiviestien kautta. Tämä on 
osoittautunut erittäin tehokkaaksi keinoksi tavoittaa ihmiset. Tiedotteet ovat esillä myös yhdistyksen 
toimiston, käsityömyymälän ja ruokalan ilmoitustauluilla paperiversioina.  
 
Koti-Kajaanin Seurat toimivat -palstaa käytettiin tarpeen mukaan toiminnan tiedottamiseen ja Menot-
palstaa käytettiin Matalan kynnyksen tapahtumista informoimiseen. Kokouksista ja toiminnasta ilmoitettiin 
Koti-Kajaanissa hallituksen määrittelemän linjan mukaisesti. 

 
Näiden lisäksi sähköpostitiedotteet, mainokset ja kutsut tavoittivat yhteistyökumppaneiden kautta 
laajemman joukon ihmisiä. Tapahtumissa (Mahdollisuuksien tori toukokuussa, Rauniolinnan 
kynttilävalaisuus ja Asunnottomien Yö) yhdistyksen toimintaa tehtiin yleisemmin tunnetuksi. 
 

4 EDUNVALVONTA 
 
Yhdistyksen edustajia on osallistunut kuluvan vuoden aikana TVY ry:n järjestämiin työttömien 
edunvalvontatapahtumiin. 

 
Puheenjohtaja Eero Salonen kuului TVY:n hallitukseen. Hänen ollessaan estynyt kokouksissa Kainuuta 
edusti varapuheenjohtaja Mikko Palaste. 
 
TVY teki lukuisia lausuntokannanottoja työvoimaviranomaisten pyynnöstä, esillä olleisiin lakialoitteisiin, 
jotka koskettivat työttömyyttä ja miten sitä hoidettaisiin. 
 
Kty otti myös kantaa paikallisessa mediassa antaen haastattelut sekä Kainuun Sanomiin ja Yle-Kainuun 
uutisiin koskien määräaikaishaastattelujen onnistumista  
Yhdistyksen kohtaamispaikassa Eineksessa on pidetty yhteinen palaveri TKYn edustajien kanssa 4.6.2018.  
Palaveriin osallistuivat erilaiset tahot (työllisyysjaosto, Kajaanin kaupungin työllisyysasiantuntija, 
yhteistyökumppanit). Palaverissa keskusteltu TKY:n roolista työttömien edunvalvojana, kasvupalveluista ja 
aktiivimallista. 
 
TE-hallinnon erilaisissa verkostoissa ja hankkeissa on oltu tiiviisti edustettuina. Näihin verkostoihin (mm. 
Osaava ohjaaja; Verkostotreffit) ovat ottaneet osaa vastaavat toimihenkilöt (työllistämiskoordinaattori ja 
toimintakoordinaattori).  Kajaanin kaupungin TYP -vastaava Anne Huotari rakensi yhdessä 
yhdistystoimijoiden kanssa v. 2016 TOLOKUSTI! -käsikirjan sekä työllisyydenhoidon palvelukartaston 
(Tolokusti-käsikirja, Kajaanin kirjasto / Kajaanin kaupungin työllisyydenhoidon palvelukartasto.) Joka on 
ollut toiminnan suunnittelun pohjana toimintakauden aikana. 
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5 KOULUTUKSET, INFOTILAISUUDET JA TAPAHTUMAT 
 
Yhdistys järjesti lukuisia koulutuksia, infotilaisuuksia ja tapahtumia vuonna 2018 Lisäksi yhdistyksen 
hallituksen jäsenet sekä toimihenkilöt osallistuivat seminaareihin, kokouksiin, verkostotapaamisiin ja 
muihin tilaisuuksiin. 
 
Tapahtumat, koulutus, virkistys tilaisuudet  
Retket ja virkistys:   osallistujat: 
Hossan kansallispuistoon 1.9.    20 
Teatterireissu Suomussalmelle                                          30 
Kouta Laiva risteily                                                               45     
Teatteriesitykset   118 
KTY.n virkistyspäivä – ja kesäpäivät 15.6.  35 
Yhdistyksen 25-v juhla Paltaniemellä   25 
 
Tapahtumat ja koulutus: 
Neuvokkaat naiset – ohjaajakoulutus                                    8 
Mahdollisuuksien tori 26.5.  84/1200  (tavoitettu/koko tapahtuma) 
Asunnottomien yö 17.10.      120 
Huumeisiin kuolleiden muistojuhla 21.11.                           14 
Peli-iltapäivä koko perheelle  5.3.                                          11 
Pääsiäisvärkkäilyä                                                                      7 
Kierrätystapahtuma  19.5                                                        7 
Terveyspiste 30.5                                                                     12 
Kirppistapahtuma 25.8                                                            29 
Naistentapahtuma    16.5                                                        35 
Talous- ja velkaneuvonta                                                          6 
Talvivaateiden jako                                                                   30 
 
vuosikokous kevät/syksy                                                          18 
Liikuntaryhmien ideointi          7 
Kultainen yhteistyö Gaala                                110 
Joulun avaus 5.12.        20 
Rauniolinnan kynttilä valaistus 6.12.       250 
Joululounas 10.12.        25 
Vähävaraisten jouluateria 21.12.              200 
 
Muut tapahtumat: 
   
EU-ruoka jako        985 
 
Koulutuksissa ja tilaisuksissa tavoitettu henkilömäärä noin 2300 
 
Vapaaehtoisia työntekijöitä mukana toiminnassa 49 henkilöä, jotka ovat tehneet yhteensä noin 900 tuntia 
vapaaehtoistyötä.  
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6 TOIMINTA 
 

6.1  Ruokala Eines 
Ruokala EINES on yhdistyksen keskeinen toiminto. Ruokala tarjoaa työtoimintapaikkoja sekä palkkatuetulle 
että muilla sopimuksella olevalle henkilöstölle.  
Ruokalatoiminnalla on erittäin suuri sosiaalinen ja kansanterveydellinen merkitys. Toiminta ehkäisee 
syrjäytymistä sekä mahdollistaa vähävaraisille ravitsevan aterian edulliseen hintaan. 
Ruokalassa valmistettiin lähes 20 025 (22 000 2017) ateriaa, joista henkilöstöruokailuun noin 2 000. 
Kajaanin seurakunnan kautta oli jaettu 800kpl Eines ruokalan ruokalippuja vähänvaraisille kajaanilaisille.  
Perinteeksi muodostunut vähävaraisten jouluateria toteutettiin yhdessä seurakunnan kanssa, 
ruokailijoita oli noin 230 henkeä. Ruokailijoiden määrässä tapahtui laskua edelliseen vuoteen verrattuna. 
Joka osittain johtui, hintojentarkistuksesta, joka jouduttiin tekemään kesällä 2017. Tämän lisäksi toimintaa 
vaikeutti palkkatukirahojen jatkuva (1 - 3 kk) viive, johon yritettiin vaikuttaa ottamalla yhteyttä ko. tahoon 
 

 

6.1.1 Matalan kynnyksen  
Matalan kynnyksen kohtaamispaikkana ja on osa EHYT Ry:n Elokolo-verkostoa. Matalan kynnyksen 
kohtaamispaikan toimintaa tuki STEA Ak-rahoituksella, jonka kautta palkattu toimintakoordinaattori 
kehittää ja koordinoi sekä yhdistyksen että kohtaamispaikan toimintaa. Yhdistyksen ryhmät, koulutukset, 
infot, tapahtumat ja tapaamiset kuuluvat Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaan. 
Toimintakoordinaattori aloitti tiiviin yhteistyön erityisnuorten ryhmän tiimoilta Spartak Kajaani ry:n 
kanssa. Kohtaamispaikassa on tietokone sekä internetyhteys asiakkaita ja talon työllistettyjä varten. 
Kohtaamispaikassa voi lukea päivän lehdet sekä saada tukea ja ohjausta, mikäli tarvetta ilmenee. 
Kohtaamispaikassa on tarjolla tietoa myös muiden yhdistysten ja auttavien tahojen toiminnasta. 

 

6.1.2 EU-ruoan jako 
Yhdistys jakoi EU-ruokaa kaksi kertaa vuonna 2018, keväällä ja syksyllä. Ruokaa jaettiin yhteensä 6192 kg. 
Jaettujen pakettien lukumäärä 542. EU-ruoan jako toimitetaan yhdistyksen vapaaehtoisten voimin. 

 

6.2  Nuppa-kahvila 
Nuppa kahvila toimii Kajaanin kaupungin nuorisotoimen tiloissa Asemakatu 2:ssa. Kahvila toimii yhtenä 
yhdistyksen työtoimipaikoista. Kahvilassa on tarjolla kahvia ja teetä sekä makeaa että suolaista syötävää. 
 
Kahvilatoiminnan lisäksi yhdistys järjestää yhdessä Nuppa -hankkeen ja Kulttuuripaja Marilynin kanssa 
aamupalaa ja lounastoimintaa. Aamupala on tarjolla tiistaisin ja torstaisin ja lounas keskiviikkoisin. Ruokaa 
valmistetaan yhdessä nuorten kanssa, nuorten toiveita kuunnellen. 
 
Kahvila järjestää myös kokouskahvituksia tilauksesta ja niitä onkin ollut runsaasti. Samoin kokous- ja 
lounasruokailut valmistetaan tilauksesta. 
 
Toimintaa kehitetään jatkuvasti yhdessä nuorten ja Nuppa talon kanssa. Toiveena olisi saada 
aamupalatarjoilu myös maanantaiaamuksi, koska usealla nuorella voi viikonlopun jälkeen olla jääkaappi 
tyhjillään. Myös erialisia teemapäiviä ja välipala iltapäiviä on suunnitelmissa järjestää ensi vuoden puolella.  
 
Ruokailujen kustannukset jaetaan yhdistyksen, Nuppa -hankeen ja Kulttuuripaja Marilynin kesken. Yhdistys 
käyttää toimintaan Arjen pelastajat -rahoitusta.  
Vuonna 2018 yhteistyönä Nupan ja Kajaanin EVL seurakunnan kanssa järjestetty Yhteinen keittiö- illat. 
Kajaanin Yhteiset keittiöt – Saman pöydän ääreen on pääteemaltaan ”yksinäisyyden karkottajaiset”, jolloin 
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ruokailuhetkiin linkittyvät nuorten toiveet, ylisukupolviset tapaamiset (syksyllä mm. eläkeläisten ja nuorten 
yhteiset päivät) tai eri maiden ruokakulttuureihin liittyvät teemapäivät. 
 
Vuonna 2018 Nupassa oli kävijöitä 4000. 
 

6.3 Korjausompelimo / käsityömyymälä 
Korjausompelimo on tärkeä palvelu vähävaraisille. Ompelimossa tehtiin kaikkea vetoketjujen vaihdoista 
hotellin verhojen ompeluun. Yhteistyötä yrittäjän kanssa tehtiin ohjaamalla ompelimosta asiakkaita 
yrittäjän luo. Käsityöpaja ja korjausompelimo toimivat kiitettävästi asiakaspalautteen mukaan. 
Käsityöpajassa suunniteltiin ja toteutettiin myyntiin monenlaisia käsitöitä, arpajaisvoittoja sekä kortteja.  
Uusia ideoita kokeiltiin ja osa on jäänyt tuotevalikoimaan. 
Ompelimon toiminta lakkautettu toukokuun lopussa tilan huonon ilmalaadun vuoksi. Jatkossa yhdistys etsii 
mahdollisuuksia ompelimon toiminnan jatkamiseen. 

6.4  Toimisto 
Kajaanin työvoimayhdistyksen toimisto vastaa yhdistyksen talous- ja tietohallinnosta. Taloushallinnon 
lisäksi yhdistyksen toimisto mm. vastaanottaa ilmoittautumiset retkille ja tapahtumiin, jakaa Kaikukortit 
jäsenistölle, sekä palvelee yhdistyksen jäseniä ja muita asiakkaita päivittäin. 
 
Toimiston siirtämistä Eineksen tiloihin käsiteltiin Kajaanin Kaupungin kanssa. Vuokrasopimus on tehty ja 
toimisto on muuttanut 1.6.2018  Vienankadulle  7 as 2.  
 
Taloushallinnon osalta yhdistys on tehnyt sopimuksen Tili- ja mainostoimisto Ohtonen Oy.n kanssa 
vaativimpien taloushallinnon tehtävien hoitamisesta: Tilinpäätös, Veroilmoitus sekä STEA:n vuosi-ilmoitus. 
Tähän on saatu kustannuspaikka Toimintakoordinaattorin hankerahoitukseen. 
Toimistossa työskentelee yksi nuori STEA C -rahoituksella sekä 3-4 muuta työntekijää sekä harjoittelija 
(AMK/ KAO) 
 

6.5 Hankkeita 

6.5.1 AINUTLAATUINEN -hanke (TYPO) (2016-2018) 
Kajaanin Työvoimayhdistys ry on työllistänyt erilaisin sopimuksin yhteensä 71 henkilöä vuonna 2018. 
Yhdistys on toiminut oppisopimuskoulutuksen ohjaajana 3 henkilölle ko. vuonna. 
Palkkatuella on työllistetty 14 henkilöä, työkokeilussa on ollut 20 henkilöä, työharjoittelussa 7 henkilöä, 
kuntouttavassa työtoiminnassa 13 henkilöä, omalla rahalla palkattuja 10 henkilöä, kaupungin palkkatuella 
1 henkilö, velvoitetyöllistettyjä on ollut 2, yhdyskuntapalvelussa 3 henkilöä, oppisopimuskoulutuksessa 1. 
Työsuhdekausia on ollut yhteensä 83 kpl. 
Nuoria, alle 30 vuotiaita, on ollut vuonna 2018 eri toimenpiteissä 14 henkilöä. Ottaisimme enemmänkin, 
jos heitä olisi tulossa.  
Vuonna 2018 KTY:llä oli  4 ohjaajaa (Eineksellä 2, Nupassa 1 ja toimistolla 1). 
Työhönvalmentaja hoiti yhdistyksen työntekijöiden rekrytoinnin, työsopimusten teon, työkokeilu- ja 
työharjoittelusopimusten teon sekä kuntouttavan työtoiminnan sopimusten allekirjoittamisen. Hän toimii 
esimiehenä palkkatuetuille ja muissa toimenpiteissä oleville, hoiti yhteistyön ohjaajien kanssa, 
jatkopolutuksen ja yksilö- ja ryhmäohjauksen sekä monipuolisen verkostoyhteistyön eri toimijoiden 
kanssa. Työhönvalmentajan työaika oli  6 h/pv. 
 
Ryhmätoimintoja jatkettiin osallistujien kanssa joissa, keskusteltiin jatkopoluista avoimille markkinoille ja 
koulutukseen palaverit kuuluivat myös toimintaan mm. Kajaanin kaupunki, TYP, Rise. TE-Toimisto, KAO 
ym. muiden tahojen kesken. 
 
Kaikki toiminnassa mukana olleet pitivät toimintaa tarpeellisena ja tärkeänä. 
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keskusteluissa nousi esille ihmisten valmiuksien, työkyvyn, ihmisarvon ja myös taloudellisen tilanteen 
parantuneen. 
 Avoimille markkinoille työllistyi 1 henkilö, opiskelun aloitti 8 henkilöä, palkkatuella aloitti 1 henkilö, 
eläkeselvittelyyn siirtyi 1 henkilö, 3 työharjoittelussa olevaa opiskelijaa keskeytti koulutuksen eri syistä, 1 
työkokeilussa oleva keskeytti ja siirtyi toiseen paikkaan, 1 työkokeilija aloitti enimmäisajan täytyttyä meillä 
toisessa paikassa. 
 

6.6 Liikunta ja muu työkykyä ylläpitävä/syrjäytymistä ehkäisevä toiminta 

6.6.1  Liikunta 
Yhdistyksen liikuntavastaavana toimi Ville Nissinen ja liikunnan tuntiopettajana Soraida Tsutsunen. Heidän 
lisäkseen keilailu/minigolf -ryhmää veti puheenjohtaja Eero Salonen sekä kuntosalitreenejä Ville Nissinen.  
Yhdistyksillä toimi liikuntaryhmä vähän liikkuville ihmisille. Ryhmään kuului 7 henkilöä ja he kokeilivat 
erilaisia liikuntamuotoja, kuten sauvakävely, patikointi, frisbeegolf, jousenammunta ja keilailu. Ryhmälaiset 
itse suunnittelivat ryhmätoimintaa ja tavoitteena oli saada heitä harrastamaan liikuntaa.   
Yhdistyksen liikuntaan käytetty EHYT ry:n tukea noin 900€ pääosin yhdistys kustansi liikuntakulut omilla 
rahoilla. Näillä resursseilla yhdistys ylläpitänyt liikunta marraskuun alkuun asti.    
Työkykyä ylläpitävien liikuntaryhmien lisäksi liikuntavastaava veti kesällä viikoittain ulkoliikuntaryhmää sekä 
suunnitteli ja toteutti yhdessä toimintakoordinaattorin sekä hyvinvointialan opiskelijoiden kanssa 
ELINVOIMAA -liikunta- ja terveystapahtuman Matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan syksyllä. 
 
Yhteensä käyntikertoja eri liikuntaryhmissä oli noin 450.  

 

6.6.2 Peli-iltapäivä 
Mikko Palaste vastasi peliryhmien vetämisestä. Pelattiin lautapelejä torstaisin. Ryhmätoiminnoissa mukana 
olevat henkilöt kokevat peliryhmän tuovan sisältöä ja rytmiä elämiseen sekä mahdollistavan sosiaalisen 
kanssakäymisen tuomaa iloa elämään. Samalla ryhmässä voi saada apua mahdollisesti elämässä ilmeneviin 
ongelmiin ohjauksen ja neuvonnan kautta.  

 
 

6.6.3 Kaikukortti 
Kajaanin Työvoimayhdistys oli yksi Kulttuuria kaikille -hankkeen toimipisteistä. Hankkeessa lanseerattiin 
Kainuuseen Kaikukortti, joka mahdollistaa vähävaraiselle henkilölle ilmaisia lippuja kulttuurikohteisiin. 
Kaikukortteja jaettiin v. 2018 45 kpl. 
 
 

6.6.4 Miesten ryhmä 
Miesten ryhmä on aloittanut toiminta syksyllä 2018, yhteistyönä Minna Sillanpää säätiön löydetyt miehet- 
hankkeen kanssa. Toiminnan tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien 45–65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen 
hyvinvoinnin vahvistuminen ja elämänhallinnan kohentuminen kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja 
terveellisempää elämäntapaa. Ryhmä kokoontui 15 kertaa, noin 8-10 osallistuja/ kerta, yhteensä noin 120 
osallistujaa.  

 
Kaikukortti 2018 
http://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti 
 
Kajaanin kirjasto 
http://www.kajaani.fi/sites/default/files/kohti_tyota_kajaani.pdf. 
 
Tolokusti-käsikirja 
http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/tyollisyys/tolokusti-kasikirja 

http://www.kajaani.fi/sites/default/files/kohti_tyota_kajaani.pdf
http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/tyollisyys/tolokusti-kasikirja
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Kajaanin kaupungin työllisyydenhoidon palvelukartasto 
http://www.kajaani.fi/sites/default/files/kohti_tyota_kajaani.pdf 
 
NUPPA, kynnyksetön nuorten palvelupaikka 
http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/nuppa 
 

 
 

 

LIITTEET 
  
Kainuun työllisyyskatsauksen tilasto Liite 1 
Kajaanin Työvoimayhdistyksen toimintaryhmät 2018 Liite 2 
Yhteistyöverkostokartta Liite 3 
Rahoittajat Liite 4  

http://www.kajaani.fi/sites/default/files/kohti_tyota_kajaani.pdf
http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/nuppa
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Hallitus allekirjoittaa tämän toimintakertomuksen   Kajaanissa     /      2019 
 
 
 
__________________________________________ ______________________________________ 
Eero Salonen, puheenjohtaja   Lauri Niiranen, varapuheenjohtaja 
 
 
_________________________________________ ______________________________________ 
Helena Määttä   Kirsi Korhonen  
 
__________________________________________ 
Jaani Rönkkö 
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Liite 1 
Työttömät työnhakijat kunnittain sekä osuus työvoimasta vuonna 2018, Kainuu ELY-keskus 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

kunta työvoima tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu keskimäärin

Hyrynsalmi 928 151 129 136 133 108 114 109 104 104 110 113 114 119

Kajaani 17215 2107 2043 1986 1902 1745 1992 2049 1720 1562 1552 1578 1833 1839

Kuhmo 3560 573 557 529 522 417 419 406 415 411 414 429 502 466

Paltamo 1357 235 214 211 212 180 206 205 163 166 167 157 191 192

Puolanka 1024 173 170 170 155 133 129 137 124 117 136 145 173 147

Ristijärvi 540 68 67 66 56 41 41 49 47 49 52 50 51 53

Sotkamo 4732 482 477 456 443 404 417 412 370 354 379 363 403 413

Suomussalmi 3317 623 578 567 548 420 362 392 359 398 432 466 503 471

Kainuu 32673 4412 4235 4121 3971 3448 3680 3759 3302 3161 3242 3301 3770 3700

% 13,5 13 12,6 12 10,6 11 11,5 10 9,7 10 10 11,5 11,3
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Liite 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  2017 2018 

Ryhmä  Kävijämäärä Käyntikerrat Kävijämäärä Käyntikerrat 

     

Peli-iltapäivä   191 27  123                   15 

Bingo  167 19  

Zumba   162 24                              87           15 

Kehonpainoharjoittelu                                      78                      28 

Sähly   69 32                               

Kuntosali  53 20            84                      37 

Sulkapallo      

Keilaus  168 25                                  190                    3 8 

Jooga    285 19   

Minigolf     

Virkistysliikunta   21 9        35                      5   

    
 

Yhteensä   1129 165                                597                    138 
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Liite 3 

Julkinen sektori 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

  

SRK 

• DIAKONIA 

• YHTEISKUNTA-
SUHTEET 

OSAAVA OHJAAJA -
HANKE 

VERKOSTOTREFFIT 

KAINUUN SOTE 

• KUNTOUTTAVA 
TYÖTOIMINTA 

ELY-KESKUS 

TE-HALLINTO 

KAJAANIN KAUPUNKI 
TYP 

KAINUUN TYP 

NUORISOTOIMI 

• NUPPAHANKE(TALO)   
o KTY RY KAHVIO (NUPPA-

KAHVILA) 
o KULTTUURIPAJA MARILYN 
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Oppilaitokset, koulutus ja tutkimus 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

KTY RY. 

KUMPPANIKSI RY. 

OPPILAITOKSET 

• AMK 

• KAO 

• HYVINVOINTIALA 

• KULTTUURIALA 

• RAKENNUSALA 
    OPPISOPIMUS-TOIMISTO 

 
KOULUTUSAVAIN OY 
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Yhdistyskenttä 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

  

KTY RY. 

NAKERTAJA-
HEITTEENMÄKI 
KYLÄYHDISTYS 

SPARTAK KAJAANI RY. 
NUORTEN 
RYHMÄ 

TVY RY 

• LIIKU-HANKE 

• hallituksessa Eero 
Salonen  

SOSTE RY.  
ALUEJÄRJESTÖ 

KAINUUN 
KRIISIKESKUS 

EHYT RY. OULU 

HYVÄ MIELI RY. 

KAINUUN NUOTTA 
RY  ja 

monikulttuurinen 
toimintakeskus 

Monika  

KAPJ 
Kajaanin ammatillinen 
paikallisjärjestö 
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Liite 4 

 
Rahoittajat 
 

• KAJAANIN KAUPUNKI, ARJEN PELASTAJAT 
 
 

• KAINUUN SOTE, KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 
 

• KAJAANIN EV.LUT. SRK 
o DIAKONIATYÖ 

 

 
• RAY/STEA 

o AK 
o C 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
TYV/LIIKU 2 – liikuntaryhmät ja ohjaajat  

 

 EHYT RY. nuorten ryhmä    
TE-Hallinto / TYPO Ainutlaatuinen -hanke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


