MUISTIO
TYÖLLISYYDEN ASIAKASRAATI
Aika ja paikka: 10.6.2019 klo 14 –16, Kotileipurin Herkkupaja, Joensuu
Osallistujat: 5 raatilaista ja 2 PKSotun työntekijää

1. Työllisyyden asiakasraati Kontiolahdelle -tilaisuus ja jatkosuunnitelmat
Keskusteltiin Kontiolahdella 13.5.2019 järjestetystä työllisyyden asiakasraadin esittelytilaisuudesta, jossa
oli mukana kolme asiakasraatilaista sekä kaksi PKSotun työntekijää. Tilaisuudessa oli reilut parikymmentä
osanottajaa; mukana myös kunnan, työttömien yhdistyksen sekä Siun soten kuntouttavan työtoiminnan
edustajia. Kolme henkilöä jätti yhteystietonsa listaan, jolla kartoitettiin kiinnostusta
asiakasraatitoimintaan. Keskusteluissa nousi esiin laajempaakin kiinnostusta toimintaa kohtaan.
Jatkosta on sovittu seuraavaa. Kontiolahden asiakasraadin käynnistämistilaisuus on 21.8.2019
Kontiolahden kotiseutukeskuksella. Asiassa tehdään yhteistyötä Kontiolahden työttömien yhdistys ry:n
kanssa. Kontiolahden kunta on taustatukena.
Keskusteltiin Joensuun ja Kontiolahdella mahdollisesti käynnistyvän raadin yhteistyöstä. Yhdessä voitaisiin
järjestää teematapaaminen tietyn aiheen tiimoilta sekä esim. pikkujoulu tai jokin ekskursio. Kontiolahden
raadin käynnistyminen ja raatien yhteistyö voisivat olla lehtijutun aiheena.
2. Kuntalaisaloite
Asiakasraadissa tehtiin noin vuosi sitten kuntalaisaloite työttömille suunnatuista maksuttomista tai
alennetuista hinnoista Joensuun kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin sekä joukkoliikenteeseen.
Aloitteeseen liittyen saatiin vastaus, jossa kerrottiin, ettei ehdotuksia voida toteuttaa.
Muutkin tarttuivat teemaan: SDP:n valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen asiaan liittyen. Joensuun
Vihreä valtuustoryhmä on puolestaan esittänyt kaupungille ns. Kaikukortti-kokeiluun liittymistä. Kortti
mahdollistaisi maksuttomia pääsylippuja kulttuuripalveluihin. PKSotussa on selvitelty molempien
aloitteiden tilannetta. Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjoista löytyy molemmista merkintöjä.
Kaikukortin kohdalta asia on kirjattu loppuun käsitellyksi; kortti ei oteta käyttöön. SDP:n
valtuustoaloitteesta ei löydy ns. lopullista tietoa. Oletettavasti viime vuonna tehdyt kansalaisaloitteet
sekä tieto siitä, mitkä aloitteet on loppuun käsitelty, kirjataan kesäkuun kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan
(näin toimittu edellisenä vuonna). Jäädään odottamaan vielä tätä tietoa, mutta ilmeisesti em. aloitteet
eivät ole edenneet.
3. Uusia jäseniä raatitoimintaan
Keskusteltiin siitä, kuinka raatitoimintaan saataisiin mukaan uusia jäseniä. Päätettiin panostaa
tiedotukseen verkon/somen kautta sekä henkilökohtaisin kontaktein. PKSotun työntekijät tiedottavat
raatitoiminnasta syksyllä PKSotun ja Jellin sivuilla. Lisäksi kaikki raatilaiset välittävät tietoa ja kutsuvat
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tuttaviaan mukaan toimintaan. Raati voisi myös kokoontua jossakin matalan kynnyksen paikassa esim.
Rantakylän Lähiötalolla; selvitetään tämä mahdollisuus.
Lisäksi sovittiin, että laaditaan tiedottamisen tueksi raatitoiminnasta flyer (A5) ja juliste (A4), joita voidaan
jakaa sähköisesti yhteistyötahoille esim. Te-toimisto ja työllisyyshankkeet sekä jättää erilaisiin
kohtaamispaikkoihin. Johanna ja Matleena laativat flyerin kesällä, laittavat sen sähköpostilla jakoon
heinäkuun lopulla ja raatilaiset kommentoivat sitä 7.8. menneessä. Flyerissa nostetaan esiin raatilaisten
kokemuksia toiminnasta, näitä on koottu Kontiolahden tilaisuuden esittelydioihin.
Mietittiin mahdollisuutta esitellä raatitoimintaa Joen yössä 23.8.2019. Kolme raatilaista on alustavasti
kiinnostunut asiasta. Selvitetään, onko PKSotulla oma esittelypöytä Joen yön järjestöbulevardilla; raatia
voitaisiin esitellä tässä yhteydessä.
Tiedotuskanavana voisi toimia myös asiakasraadin oma Instagram-/FB-tili sekä radiohaastattelu tai
Podcast -kuunnelma. Podcastiin voitaisiin pyytää avuksi Outokummun radioalan opiskelijoita. Näitä
mietitään myöhemmin syksyllä/talvella lisää, ja/tai kun eteen tulee raatitoimintaan sopiva ajankohtainen
teema.
4. Syksyn suunnitelmat
Panostetaan edellä kuvatun mukaisesti tiedottamiseen ja uusien jäsenien mukaan saamiseen sekä
yhteistyöhön Kontiolahden raadin kanssa, mikäli raatitoiminta käynnistyy.
Annetaan aktiivimallista palautetta päättäjille. Yhtenä keinona voisivat olla hyväksi havaitut
kokemustarinat. Palautetta on tärkeää antaa nyt, kun mallia ollaan purkamassa ja tilalle mietitään uusia
malleja.
Tavoitteena on myös työministerin kohtaaminen tavalla tai toisella, suoraan tai välillisesti. Lisäksi
annetaan kommentit hallitusohjelman työllisyysosion muutoksiin esim. lakivalmisteluun.
Seuraava tapaaminen on ke 4.9. klo 14-16 Kotileipurin Herkkupajassa.

Muistion kirjasi Matleena Pekkanen
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