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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.) Vuonna 2019 yhdistyksessä oli palkattu STEA:n Ak-avustuksella 
toimintakoordinaattori, STEA:n Paikka Auki- avustuksella toimistotyöntekijä ja Työllisyysavustuksella- 
työllisyyskoordinaattori (tammikuu 2019). Palkkatuettuina esimiestehtävissä ruokalan emäntä ja 
toimistotyöntekijä (koko vuoden) ja Nuppa kahvilan vastaava (marras- joulukuu). Lisäksi yhdistyksessä 
työskentelee henkilöstöä erilaisin sopimuksin. Yhteensä yhdistyksessä työskentelee vuosittain 50 -100 
henkilöä.  
 
Yhdistyksen toiminnan taloudelliset resurssit muodostuvat erilaisista avustuksista, 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 (liite 5). 
 
Yhdistyksen tarjoamia työllistämispalveluita ovat: Ruokala- ja kahvilatoiminta sekä toimisto. 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. 
Ainutlaatuinen -hanke päättyi tammikuussa 2019, jonka seurauksena työllistymiskoordinaattorin tehtävät 
päätyivät samaan aikaan. Vuonna 2019 TE-toimisto on määrittänyt palkkatukikiintiöt yhdistyksille. 
Vuodelle 2019 oli myönnetty kiintiö 110hlkk/vuosi. Kiintiö oli liian pieni, sen takia nuorten kahvilan 
toiminta oli katkolla helmikuusta lokakuun loppuun asti.  Marraskuusta lähtien kiintiöitä on nostettu ja 
yhdistys palkkasi lisää työntekijöitä ruokalaan ja kahvilaan.  
NUPPA -kahvila toimii Asemakatu 2:n tiloissa.  
 

1.2 Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2019  
 
Kainuun työttömyys pienentyi joulukuun lopussa 5,9 % (223) edellisvuodesta ja lasku oli koko maan 
toiseksi nopeinta. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 0,5 % (+1 190) enemmän 
kuin vuoden 2018 joulukuussa. 
Työttömyys on laskenut Kainuussa nyt 53 kuukautta yhteen menoon ja pitkäaikaistyöttömyys lokakuusta 
2016 lähtien. 
Pitkäaikaistyöttömyys pienentyi vielä selvästi kokonaistyöttömyyttä nopeammin – pitkäaikaistyöttömiä oli 
kuun lopussa 614, joka on 20 % vähemmän (151) kuin vuotta aiemmin. 
TEtoimistoon ilmoitettiin joulukuun aikana 611 uutta avointa työpaikkaa, joka on 14 % vähemmän (95) 
kuin viime vuonna. 
Kainuun TEtoimistossa oli kuukauden lopussa 3 547 työtöntä työnhakijaa, joka on 11,1 % maakunnan 
työvoimasta, Kajaanissa 1803 työtöntä työnhakijaa, joka on 10,6% työvoimasta. 
 
TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT KAJAANISSA 2019 JOULUKUUN LOPUSSA 

Yhteensä                               1803 

Miehet                                   1163 

Naiset                                     640 

 Alle 20 vuotiaat                   90 

 Alle 25 vuotiaat                  301 



5 
 

Yli 50 vuotiaat                      641 

Pitkäaik. työttömät                  328 

Vamm. ja pitkäaik. sairaat       231 

 Avoimet työpaikat                  461 

 
 
 
Tiedot perustuvat työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. 
 
Trendit   

Kokonaistyöttömyys laski 6 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä 20 % viime vuodesta 
Kainuun työttömyys on pienentynyt yhtäjaksoisesti jo 53 kuukautta 
TEtoimistoon ilmoitettiin joulukuun aikana 611 uutta avointa työpaikkaa, 14 % 
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
  
Lähde: Ely-keskus Kainuu, työllisyyskatsaukset 2019 

1 JÄSENISTÖ 
Vuoden 2019 lopussa jäseniä 106 henkilöä (2018 joulukuussa 107 jäsentä).  
Yhdistys järjesti jäsenistölleen ja asiakkailleen työkykyä ylläpitäviä/syrjäytymistä ehkäiseviä viikoittaisia 
liikunta- ja toimintaryhmiä, sekä virkistysmatkoja ja tapahtumia. Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa 
järjestettiin ryhmätoimintaa, infotilaisuuksia, koulutuksia ja tapahtumia.  
 

1.1 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 

1.1.1 Jäsen- ja vuosikokoukset 
 
KTY ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin ruokala Eineksessä 16.4.2019. Osallistujia oli 7. 
Kokouksessa käsiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus sekä vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja 
myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 

 
Syyskokous pidettiin 7.10.2019 Ruokala Eineksessä. Osallistujia oli 7. Kokouksessa käsiteltiin ja vahvistettiin 
vuodelle 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin hallituksen puheenjohtaja, hallituksen 
jäsenet sekä toiminnan/tilintarkastajat kaudelle 2020. 

 
 

Hallitus vuonna 2019: 
 

 Eero Salonen  puheenjohtaja  
                        Lauri Niiranen                       varapuheenjohtaja 
 Tarja Korhonen jäsen 
 Jaani Rönkkö  jäsen 
 Helena Määttä  varajäsen  

Ritva Härkönen                     varajäsen 
Sirpa Heikkinen                     varajäsen 
  
Hallituksen sihteerinä toimi toimintakoordinaattori Tanja Golub 
Toiminnantarkastajina toimivat Ritva Mikkonen ja Mauri Kinnunen 

 

1.1.2 Hallituksen kokoukset ja aluekokous 
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Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa varsinaiseen kokoukseen.  
 
Hallituksen työskentelyssä käsiteltäviä pykäliä oli kaikkiaan 119&. 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. 
 
Hallituksen jäsenille jaettiin vastuualueet: 

Eero Salonen ja Lauri Niiranen - hankkeet 
Jaani Rönkkö ja Sirpa Heikkinen - työllistävä toiminta: ruokala, toimisto, Nuppa, ompelimo 
Tarja Korhonen - talous ja toimisto 
Ritva Härkönen ja Helena Määttä - retket, kulttuuri, tapahtumat jne. 
 

Mikko Palaste oli työttömien keskusjärjestön jäsen ja vastasi EU- ruoan jakelusta 
 

1.1.3 Henkilöstö 
Yhdistyksen toimihenkilöt 
 
Toimintakoordinaattori STEA Ak-rahoitus 
Piia Tuhkanen (1.2.2018 alkaen-31.1.2019) 
Tanja Golub 1.2.2019 alkaen 
 
Toimistotyöntekijä  
STEA Paikka Auki- rahoitus (oppisopimus) 
Mari Lievonen 
 
Työllistämiskoordinaattori  
Eija Kemppainen AINUTLAATUINEN -hanke (TYPO), päättyi 31.1.2019 
 
Eines ruokalan emäntä 
Raili Salonen 

 
Tuntityöntekijät: yhteensä 10  
Liikunnanohjaaja 
Jenna Iso- Möttönen, KKI ja Lähiliikunta (Oulujärvi Leader ry ja Likes) 
Kazemi Mohammad (kesäkuu 2019, nuorten työllistäminen, Kainuun Osuuspankki) 
 
 
Tiedottaja/Some-vastaava  
 Niko Saarela 
  
  
YHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÄT vuonna 2019: 
  
 Palkkatuettuja  14 
 Työkokeilussa  20 
 Kuntouttavassa työtoiminnassa 13 
 Harjoitteluissa  7 
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 Kaupungin palkkatuella                              1 
                        Velvoitetyöllistettyjä                                      2 
                        Yhdyskuntapalvelussa                                   3 
                        Oppisopimuskoulutuksessa                          1    
 Tuntityöntekijät   10 
 Hanketyöntekijät / toimihenkilöt          3 

   
 YHTEENSÄ                         74 
  

2 TALOUS 
  

Vuoden 2019 jäsenmaksu oli 10 euroa ja kannatusjäsenmaksu 15 euroa. Jäsenedut olivat hyvät, yhdistys 
myös tuki jäsentensä liikkumista maksamalla osan Kaukaveden allas- ja kuntosalimaksuista. 
 
Yhdistyksen palkkalaskenta, laadinta sekä muut taloushallintoon liittyvät tehtävät, kuten rahaliikenne ja 
tilitysasiat hoidettiin yhdistyksen toimistossa. Tili- ja mainostoimisto Ohtonen Oy on laatinut kirjanpidon, 
tilinpäätösasiakirjat ja veroilmoituksen. 

 

2.1  Rahoitus 
Kajaanin työvoimayhdistyksellä on useita yhteistyökumppaneita ja rahoittajia. Suurimmat rahoittajat 
vuonna 2019 olivat STEA, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, TE-hallinto, Kajaanin kaupunki, Oulujärvi 
Leader ry sekä Kajaanin seurakunta. Rahoittajat on koottu liitteeseen 6.  
 
- STEA, Paikka Auki    25000€ 
- STEA, AK- avustus    46828 € 
- Kajaanin kaupunki työllisyysavustus   22196€ (ohjaajalisät, koulutukset, työkengät ja ruokalan 

vuokratuki 30%) 
- Kajaanin kaupunki kulttuuriavustus    600 € (karaoke – ja elokuvaillat) 
- Kajaanin kaupunki tapahtuma-avustukset (ystävänpäivä, Vappu, Rauniolinnan kynttilöinti) 800€                                                                             
- Kajaanin seurakunta ruokalan vuokrakulut 7000€ 
- Oulujärvi Leader ry, lähiliikunta työttömille    3663€ 
- Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, liikunta aloittelijoille    700€ 
- Kainuun osuuspankki, nuorten työllistäminen 400€ 
- Kainuun Sote (kuntouttava työtoiminta) 2159€ 
- Palkkatuki (Ely) 198599€ 
- Kainuun Ely, työllisyysavustus, Ainutlaatuinen hanke 4 274 € 

 

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 Eineksen tuotto käytettiin yhdistyksen muuhun toimintaan mm, toimistotilojen vuokriin, ruokalan 
emännän palkkakustannuksiin, keilahallin käyntimaksuihin ja yhdistyksen yleisiin hankintoihin. Lisäksi 10 
osa-aikaisen työsuhteen palkkakustannuksiin. 
 
Korjausompelimon ja Nuppa-kahvion kattavat raaka-ainehankinnat sekä tarvittavat laitteiden 
pienhankinnat, kuten puhelimet ja keittiötarvikkeet.   
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Vuonna 2019 työvoimayhdistys osallistui aktiivisesti seuraaviin kaupunkitapahtumiin: 
Mahdollisuuksien Tori 
Los Lohtaja  
Markkinakatu 
Linnanvirta 
Harrastemessut 
Kekrijuhla 
Asunnottomien yö  
Rauniolinnan kynttilöinti 
 
Tapahtumissa myytin mm. makkaraa, leivonnaisia ja pidettiin Onnen Pyörä- arvonta.   
 
 

3 TIEDOTUS 
  
Yhdistyksen tiedotusvastaava vuonna 2019 oli Niko Saarela, ja hän päivitti yhdistyksen Facebook-, Twitter -
ja Instagram-tilejä. YouTube -kanava löytyy hakusanalla KTY ry. Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta: 
ktyry.fi. 
 
Sosiaalisen median lisäksi yhdistys tiedotti jäsenistölleen ryhmätekstiviestien kautta. Tämä on 
osoittautunut erittäin tehokkaaksi keinoksi tavoittaa ihmiset. Tiedotteet ovat esillä myös yhdistyksen 
toimiston ja ruokalan ilmoitustauluilla paperiversioina. 
 
Koti-Kajaanin Seurat toimivat -palstaa käytettiin tarpeen mukaan toiminnasta tiedottamiseen. Menot-
palstaa käytettiin Matalan kynnyksen tapahtumista informoimiseen. Tämän lisäksi Koti-Kajaani kutsuttiin 
jutuntekoon keväällä lähiliikunta -ja kulttuuriryhmien perustamisen yhteydessä. Kokouksista ja toiminnasta 
ilmoitettiin Koti-Kajaanissa hallituksen määrittelemän linjan mukaisesti. Yhdistys oli esillä myös Kainuun 
Sanomissa lokakuussa, jossa työllistymistä tutkivassa jutussa esillä oli Ruokala Eineksen työntekijöitä.  
Koti-Kajaani-paikallislehti laati ennakkojutun Rauniolinnan kynttiläjuhlasta otsikolla: ”Kajaanin linnassa on 
juhlat - kynttiläjuhlat”  
 
Näiden lisäksi sähköpostitiedotteet, mainokset ja kutsut tavoittivat yhteistyökumppaneiden kautta 
laajemman joukon ihmisiä. Tapahtumissa (Mahdollisuuksien tori, Los Lohtaja, Linnanvirta, Markkinakatu, 
Harrastemessut, Kekri ja Rauniolinnan kynttilävalaisu) yhdistyksen toimintaa tehtiin yleisemmin tunnetuksi, 
jaettiin tiedotteita ja keskusteltiin ihmisten kanssa yhdistyksen toiminnasta. 
 
Yhdistyksen verkkosivuilla vuonna 2019 oli 78123 vierailukertoja ja uniikkeja vierailijoita 26807. Kasvua 
vierailukerroissa vuoteen 2018 oli noin 400%. 
Yhdistyksen Facebook-sivuilla vuoden 2019 lopussa oli 242 sivujen seuraajaa. 
  

4 EDUNVALVONTA 
 
KTY ry on ainoa Työttömien keskusjärjestön jäsen Kainuussa. Yhdistyksen edustajia on osallistunut 
kuluvan vuoden aikana TVY ry:n järjestämiin työttömien edunvalvontatapahtumiin. Yhdistyksen jäsen ja 
vapaaehtoisten toiminnasta vastaava Mikko Palaste kuului TVY:n hallitukseen. Hänen ollessaan estynyt 
kokouksissa Kainuuta edusti Jaani Rönkkö. TVY teki lukuisia lausuntokannanottoja työvoimaviranomaisten 
pyynnöstä, esillä olleisiin lakialoitteisiin, jotka koskettivat työttömyyttä ja miten sitä hoidettaisiin. 
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Kajaanin työvoimayhdistys on EHYT ry:n ja Kainuun Sosiaaliturvayhdistys ry:n jäsen. Ehkäisevä päihdetyö 
EHYT ry toimii terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Yhdistyksen toimintakoordinaattori Tanja Golub ja 
vapaaehtoinen Matti Huusko osallistuivat Pohjois-Suomen Aluefoorumiin, joka järjestettiin Oulussa 4-
5.10.2019. 
 
Kainuun Sosiaaliturvayhdistyksen tavoitteena on toimia kainuulaisena verkostojärjestönä ja hyvinvointia 
edistävien järjestöjen ja yhdistysten kokoavana tukijärjestönä. Toimintakoordinaattori edustaa yhdistystä 
Kainuun sosiaaliturvan yhdistyksessä ja toimii sihteerinä sekä taloudenhoitajana. 
 
Työvoimayhdistys osallistuu KOKSU eli kokemusasiantuntija- ryhmään. KOKSU:n koolle kutsujana on 
Kainuun Sote:n aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito- yksikkö. Ryhmän tavoitteena on 
aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä yhteistyön kehittäminen. Yhdistyksessä on käytössä 
Päihdehuollon toimintaohje.  
 
Yhdistys on mukana Potkuri-hankkeen toteuttamisessa. Hanke edistää opinnollistamista ja sitä hallinnoi 
koulutusorganisaatio Edukai Oy. Opinnollistaminen tarkoittaa käytännön työtehtävissä, työpajalla tai 
muussa työvaltaisessa ympäristössä kertyvän osaamisen tunnistamista, sen vertaamista ammatillisen 
tutkinnon perusteisiin ja hankitun osaamisen dokumentoimista.  Vuonna 2019 yhdistyksessä on tehty 
liiketoiminnan ja ruokalan oppimisympäristön tunnistamisraportit. 
 
Yhdistys on mukana Valikkoryhmän toiminnassa. Valikkoverkosto tekee vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattoreiden keskinäisen kohtaamisen, yhteistyön ja vertaistuen helpoksi – alueelliset valikkoryhmät 
vastaavat paikallisiin tarpeisiin. Valikkoverkosto kasvattaa vapaaehtoistoimintaa koordinoivien osaamista ja 
sitä kautta vapaaehtoistoiminnan laatua, saavutettavuutta ja näkyvyyttä – tarjoaa koulutusseminaareja, ja 
alustan paikalliselle kehittämiselle. Yhdistykseltä Valikkoryhmässä oli mukana Niko Saarela (ATK- 
tukihenkilö). 
 

5 KOULUTUKSET, INFOTILAISUUDET JA TAPAHTUMAT 
 
Yhdistys järjesti lukuisia koulutuksia, infotilaisuuksia ja tapahtumia vuonna 2018. Keskusjärjestön 
Terveydeksi-hankkeen (nykyään Terveydeksi 2.0-hanke) yhteistyö jatkuu. Hankkeen terveyspalveluohjaaja 
kävi tapaamassa yhdistyksen asiakkaita ja ohjaamassa heitä sellaisiin terveys- ja sosiaalipalveluihin, jotka 
vahvistavat heidän hyvinvointiaan sekä työ- ja toimintakykyään. Lokakuussa 2019 toteutettu Terveydeksi -
koulutus: uskalla puhua & ohjaa palveluihin.  
Lisäksi yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä toimihenkilöt osallistuivat seminaareihin, kokouksiin, 
verkostotapaamisiin ja muihin tilaisuuksiin. Niko Saarela ja Mari Lievonen osallistuivat JärjestöKainuu 2.0 -
hankkeen järjestämään ” Hyvät yhdistyskäytännöt ja hallitustyöskentely” koulutukseen. 
 
 
Tapahtumat, koulutus, virkistystilaisuudet  
 
Retket ja virkistys:   Osallistujat: 
Teatteriretki 22.1.2019 ¨Pässi¨  15    
Teatteriretki 23.1.2019 ¨Pässi¨  13 
Teatteriretki 12.3.2019 ¨Kesäyön uni¨  11 
Teatteriretki 13.3.2019 ¨Kesäyön uni¨  4 
Pilkkipäivä Hoikanlammella 19.3.2019                            15 
Teatteriretki 23.5.2019 ¨Kesäyön uni¨  3 
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Vapaaehtoisten iltapäivä 7.5.2019  9 
Ryhmävierailu Kajaanin museossa, 
Saanko luvan -näyttely       
Tanssilavojen ja lavatanssien historiaa, 10.5.2019          5 
Hiidenportin retki 8.6.2019   22 
Ryhmävierailu Kajaanin museossa, 
Mobilismi - liikuttava harrastus 28.6.2019                        5 
Hyvinvointipäivä 18.7.2019  34 
Koutalaivaristeily 25.7.2019  15 
Teatteriretki 4.8.2019   30 
Kalastuskilpailu Hoikanlammella 28.8.2019                    11 
Perheretki Ranua 7.9.2019   12 
Perheleiri Metsäkartano 27.-29.9.2019  21 
Pikkujoulu 29.11.2019   15 
Näytelmä ¨Jossain Pohjoisessa¨ 26.11.2019 10 
Näytelmä ¨Jossain Pohjoisessa¨ 27.11.2019 7 
 
Koulutukset: 
Digikoulutus 26.-27.2.2019                          23 
Miten otan päihteet puheeksi?  5.9.2019                         6 
Digikoulutus 23.-27.9.2019                          12 
Ota puheeksi-ohjaa palveluihin 8.10.2019                        3 
Digikoulutus 21.10.-15.11.2019                         14 
 
 
Kajaanin kaupungin tapahtumat, joissa yhdistys oli mukana järjestämisessä ja osallistumisessa: 
 
Eurooppa päivä 9.5.2019                                                             50 
Mahdollisuuksien Tori                              25.5.2019                  100 
Los Lohtaja                                                 15.6.2019                  80 
Markkinakatu                                               4.7.2019                  150 
Linnanvirta                                                    7.8.2019                  300 
Harrastemessut                                         31.8.2019                   250 
Asunnottomien yö                                  17.10.2019                   30 
Kekrijuhla                                                   2.11.2019                    350 
Järjestökahvit   AMK                               26.11.2019                   30 
Kuntotestit ”Korpikansa seikkailee”     28.11.2019                  14 
Vapaaehtoisten päivä                              5.12.2019                   100 
Rauniolinnan kynttilävalaisu                   6.12.2019                   250 
 
Yhdistyksen tapahtumat Eines-kohtaamispaikassa: 
 
Ystävänpäivän  juhla 14.2.2019 
Alkoholiton drinkkibaari 6.4.2019                                     40 
Mämminmaistiaiset 18.4.2019                                         50 
Naisten hyvinvointipäivä 22.5.2019                                  20 
Vappu 30.4.2019                                                                  100 
Alkoholiton drinkkibaari 20.6.2019                                                     40 
Ideariihi, keskustelu toiminnan kehittämisestä                                 8 
Naisten hyvinvointipäivä 30.10.2019                                                 15 
Aarrekartta 20.11.2019                                                                         4 
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Joulunavaus 5.12.                                            20 
Joululounas 10.12.                                            25 
Vähävaraisten jouluateria 23.12.2019                                           200 
Karaokeillat                                                                                             36 
Elokuvaillat                                                                                              13 
 
Infot: 
Roskienlajitteluinfo 25.4.2019                                                              60 
Ruokahävikki-info 6.5.2019                                                                   50 
Maksuttomat psykologi- ja psykoterapiapalvelut 
työttömille, Koulutusavain                                                                     5 
Työttömien loma 5.11.2019                                                                  4 
Vuosikokous kevät/syksy                                                                        14 
 
Muut tapahtumat: 
   
EU-ruokajakelu                                               360 
Talvivaateiden jako                                                                                  40 
Karvakamujen jouluiloa                                                                           20 
Asuminen vuokralla- sosiaalinen isännöitsijä kevät 2019                  20 
Terveyspiste, SPR, kerran kuukaudessa syys-joulukuussa                 70 
EVL- seurakunnan pappi                                                                         10 
Koulutuksissa ja tilaisuksissa tavoitettu henkilömäärä noin             3243 
 
Vapaaehtoisia työntekijöitä mukana toiminnassa 30 henkilöä, jotka ovat tehneet yhteensä noin 1200 
tuntia vapaaehtoistyötä.  
 

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 20704 (20025 vuonna 2018) ateriaa. Kajaanin seurakunnan ja 
aikuissosiaalityön kautta oli jaettu 355 kpl. Ruokala Eineksen ruokalippuja vähänvaraisille kajaanilaisille.  
Perinteeksi muodostunut vähävaraisten jouluateria toteutettiin yhdessä seurakunnan kanssa, 
ruokailijoita oli noin 200 henkeä. Ruokailijoiden määrää on nousut noin 3 % edelliseen vuoteen verrattuna.  

 

6.1.1 Matalan kynnyksen kohtaamispaikka 
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. 
Kohtaamispaikassa on tietokone sekä internetyhteys asiakkaita ja talon työllistettyjä varten. 
Kohtaamispaikassa voi lukea päivän lehdet, mitata verenpainetta sekä saada tukea ja ohjausta, mikäli 
tarvetta ilmenee. Kohtaamispaikassa on tarjolla tietoa myös muiden yhdistysten ja auttavien tahojen 
toiminnasta. 
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6.1.2 EU-ruoan jako 
Yhdistys jakoi EU-ruokaa kaksi kertaa vuonna 2019, keväällä ja syksyllä. Ruokaa jaettiin yhteensä 5627 kg. 
Jaettujen pakettien lukumäärä 360. Arvio pakettien piiriin kuuluneiden henkilöiden lukumäärä 672hlö. 
EU-ruoan jako toimitetaan yhdistyksen vapaaehtoisten voimin. 

 

6.2  Nuppa-kahvila 
Vuonna 2019 yhdistyksellä oli ongelmia palkkatukilaisten rekrytoinnissa pienen palkkatuen kiintiön takia. 
Tästä syystä nuorten kahvilan toiminta oli katkolla helmikuusta lokakuun loppuun asti.   
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. 
 
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.  
 
Vuonna 2019 yhteistyönä Nupan ja Kajaanin EVL seurakunnan kanssa järjestetty Yhteinen keittiö- illat. 
Kajaanin Yhteiset keittiöt – Saman pöydän ääreen on pääteemaltaan ”yksinäisyyden karkottajaiset”, jolloin 
ruokailuhetkiin linkittyvät nuorten toiveet, ylisukupolviset tapaamiset (syksyllä mm. eläkeläisten ja nuorten 
yhteiset päivät) tai eri maiden ruokakulttuureihin liittyvät teemapäivät. Nupan päivällisillä vapaaehtoiset 
ovat huolehtineet tarjoiluista Kajaanin työvoimayhdistyksen henkilökunnan johdolla. Yksi vapaaehtoinen 
on toiminut tarvittaessa myös emännän sijaisena. Toimijavastuussa ovat olleet seurakunnan eri työmuodot 
kukin vuorollaan. Päivälliset ovat olleet kaikille avoimia ja niistä on tiedotettu sekä netissä että lehdissä. 
Kävijämäärät ovat olleet alun noin viidestäkymmenestä loppuvuoden lähes sataan osallistujaan, mikä onkin 
suurin kapasiteetti, jolle tarjoilua nykyisellään pystytään järjestämäänkään. Myös Monikan vapaaehtoiset 
ja Nupan toimijat ovat osallistuneet torstaipäivällisten järjestämiseen. Vuoden lopussa aktiivisia 
vapaaehtoisia on viitisentoista. 
 
Vapaaehtoiset ja työntekijät ovat varsinaisen keittiötyön lisäksi toimineet myös ruokatilojen 
järjestelemisessä ja ateriavieraiden vastaanottamisessa. Tärkeää on ollut se, että kenenkään tulijan ei 
tarvitsisi syödä yksin, vaan että toiminnassa aktiivisesti mukana olevat hakeutuvat ateriaseuraksi. 
Toimintaan, sekä vapaaehtoisina että ruokailijoina, on osallistunut eri ikäisiä, erilaisista elämäntilanteista 
tulevia ja eri kansallisuuksista olevia ihmisiä. Osallistujilta saadun palautteen mukaan ruokailutilanteet ovat 
olleet onnistuneita. Ihmiset ovat kokeneet yhteisöllisyyttä ja tasavertaisuutta. Toiminta on vahvistanut 
yhdessä toimimisen taitoja ja ollut näin omiaan lisäämään vuorovaikutusta ja osallisuuden kokemuksia. 
 
Yhteisen keittiön lisäksi Vuonna 2019 Nupan kahvilassa  oli kävijöitä 411 (vuonna 2018 4000). Kahvilan 
kävijämäärät ovat laskeneet koska Nuppa-kahvila oli auki vain marras-joulukuussa vähäisen 
palkkatukikiintiön takia.  
 

6.3 Korjausompelimo / käsityömyymälä 
Korjausompelimo on tärkeä palvelu vähävaraisille. Ompelimon toiminta lakkautettu toukokuun 2018 
lopussa tilan huonon ilmalaadun vuoksi. Jatkossa yhdistys etsii mahdollisuuksia ompelimon toiminnan 
jatkamiseen. 
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6.4  Toimisto 
Kajaanin työvoimayhdistyksen toimisto vastaa yhdistyksen palkanlaskennasta ja laskutuksesta. Sen lisäksi 
yhdistyksen toimisto mm. vastaanottaa ilmoittautumiset retkille ja tapahtumiin, jakaa Kaikukortit 
jäsenistölle, sekä palvelee yhdistyksen jäseniä ja muita asiakkaita päivittäin. 
 
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) 
Hanke on päättynyt tammikuun 2019 lopussa. Maaliskuussa 2019 KPMG Oy Ab on tehnyt 
tilintarkastuksen koko hankkeen ajalta eli kolmesta vuodesta. Tarkastus on tehty ELY- keskuksen 
vaatimuksesta. Tarkastuksesta ei paljastunut mitään poikkeavaa. 
 

6.5.2 Lähiliikunta -hanke Oulujärven Leader ry (15.7.2019 - 31.1.2020) 
Hankkeen aikana järjestetty lähiliikuntaa työttömille ja vähävaraisille kajaanilaisille, jotka asuvat Lohtaja- 
Huuhkajanvaaran, Kätönlahden ja Lehtikankaan alueilla. Liikunnanohjaajaksi oli palkattu Jenna Iso- 
Möttönen. Jenna on Fitness- ja ravintovalmentaja sekä BBA- tradenomi. Hän on Personal Trainer, 
hyvinvointikoordinaattori ja ryhmävalmentaja. Ohjaaja on kannustanut ryhmäläiset liikkumaan, opastanut 
heitä ja tiedottanut terveellisistä elämäntavoista. Hankkeen alussa muodostettiin kolme liikuntaryhmää. 
Kylmän sään takia Huuhkajavaaran ja Kätönlahden ryhmät siirtyivät harjoittelemaan sisätiloihin 
(nuorisotaloihin). Lehtikankaalta ei löytynyt sopivaa tilaa, joten heidät jaettiin Huuhkajanvaaran ja 
Kätönlahden ryhmiin.  
 

Lähiliikunta mahdollisti liikkumisen muun muassa tutun lenkkipolun varrella, kuntopoluilla, puistoissa ja 
omassa pihapiirissä. Ryhmäläiset tutustuivat uusiin liikunnan mahdollisuuksiin ja liikkuivat säännöllisesti. 
Liikunnan lisäksi hyöty oli ryhmähenkistä; parasta lääkettä yksinäisyyteen ja vetäytymiseen on mukanaolo 
yhteisessä toiminnassa toisten ihmisten kanssa. 
 
Konkreettisena tuloksena on ryhmäläisten kohonnut kunto ja hyvinvointi. Liikunnasta tuli säännöllinen 
osa arkea, jonka seurauksena innostus liikuntaa kohtaan on ryhmän jäsenillä kasvanut. He ovat myös 
kiinnostuneet yhdistyksen vapaaehtoistyöstä. Yhdistyksen yhteisöllisyys on parantunut. Ihmiset kyselevät 
liikuntatunneista ja haluavat jatkoa liikunnalle. 
 
Hankkeen toteuttamisessa oli mukana Kajaani kaupungin nuorisotilat. Syksyn kalastustapahtuma oli 
toteutettu yhteistyönä Vapaa-ajan kalastajat ry:n kanssa. 
 

6.6 Liikunta ja muu työkykyä ylläpitävä/syrjäytymistä ehkäisevä toiminta 

6.6.1  Liikunta 
Yhdistyksellä muodostui kaksi liikuntaryhmää Kajaanin keskustan alueella, Baila- Baila ja Mielikuvajumppa. 
Baila-Baila ryhmässä liikunta oli tehokasta, hauskaa ja mukaansatempaavaa ja sen tärkein ajatus oli yhdistää 
liikunnan ilo ja liikkeiden helppous. Mielikuvajumppa inspiroi liikkumaan omaa kehoasi kuulostellen ja 
leikkimielisesti.  
 
Kesäkuussa 2019 mielikuvajumpan vetäjänä oli nuori urheilija Mohammad Kazemi. Jumppa sisälsi 
porrastreenit, kehonhuoltoa, erilaiset pihapelit, frisbee-golfin ja sulkapalloa.  Elokuusta lähtien Baila- Bailan 
ja Mielikuvajumpan vetäjänä oli Jenna Iso-Möttönen. Ryhmät kokoontuivat viikoittain. Baila-Baila oli 
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judokerhon tiloissa ja mielikuvajumppa Kajaanihallissa. Liikuntaan on käytetty KKI tukea 700€ ja 
osuuspankin avustusta nuorten työllistämiseen 400€. 
 
Keilahalliryhmä kokoontui 18 kertaa. Vetäjänä toimi vapaaehtoinen. 
 
Yhteensä käyntikertoja eri liikuntaryhmissä oli noin 450.  

 

6.6.2 Peli-iltapäivä 
Mikko Palaste vastasi peliryhmien vetämisestä. Lautapelejä pelattiin torstaisin, ryhmä kokoontui 19 kertaa, 
osallistujien määrä oli noin 6 hlö/kerta. 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. 2019 40 kpl. 
 
 

6.6.4 Miesten ryhmä 
Miesten ryhmä on aloittanut toimintansa 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 22 kertaa, noin 
7 osallistuja/ kerta.  
 
Kaikukortti 2019 
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 
 
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 

http://www.kajaani.fi/sites/default/files/kohti_tyota_kajaani.pdf
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/palvelut/nuppa
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Yhteistyöverkostokartta Liite 2 
Rahoittajat Liite 3 
Lehtiartikkelit Liite 4 
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Hallitus allekirjoittaa tämän toimintakertomuksen   Kajaanissa     /      2020 
 
 
 
__________________________________________ ______________________________________ 
Eero Salonen, puheenjohtaja  Lauri Niiranen, varapuheenjohtaja 
 
 
_________________________________________ ______________________________________ 
Helena Määttä   Tarja 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 

Julkinen sektori 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

SRK 

• DIAKONIA 

• YHTEISKUNTA-
SUHTEET 

KAINUUN SOTE 

• KUNTOUTTAVA 
TYÖTOIMINTA 

ELY-KESKUS 

TE-HALLINTO 

KAJAANIN KAUPUNKI 
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 3 

 
Rahoittajat 
 

• KAJAANIN KAUPUNKI, ARJEN PELASTAJAT 
 
 

• KAINUUN SOTE, KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 
 

• KAJAANIN EV.LUT. SRK 
o DIAKONIATYÖ 

 

 
• STEA 

o AK 
o C 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
TYV/LIIKU 2 – liikuntaryhmät ja ohjaajat  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


