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Meillä on vahva kivijalka mutta talo 
ympärillä kaipaa jo uusia hirsiä…

Ilse Vauhkonen 2017



Ensin oli pysähdyttävä ja löydettävä 
suunta…

 Piti katsoa ympärille,
 Taakse,
 Sivuille,
 Ylös ja
 Alas 



Onko lupaa
muutokseen ja johtamiseen…

”Onks ihan pakko?”
Mikä vika nykyisessä jos kaikki kerran sujuu?

Me ollaan aina saatu rahoitus, miksi ei tulevaisuudessakin?
RY ei ole rahoituksen tae!

Kyllä , Ei!



Sitten piti alkaa miettimään 
arvoja…yhdessä!

Yhteisillä yhdistyksen  / järjestön arvoilla tarkoitetaan yleisiä 
toimintaperiaatteita, jotka ohjaavat yhdistyksen toimintaa.

- - Avoimuus ja rehellisyys
- - Vastuullisuus ja sitoutuminen

- - Kokemusten jakaminen ja yhdessä oppiminen
- - Suvaitsevaisuus

- - Lojaalisuus
- - Rohkeus ja luovuus

- - Aikaisempien sukupolvien työn arvostaminen



”Piti ihan lähetä ulos ovesta” 
katsomaan maailmaa ja solmimaan 

suhteita…

 Kumppanuus
 Yhteistyö
 Samat palvelut
 Eri palvelut
 Vastassa ”ammattilaiset”
 Kokemusasiantuntijat
 Konkarit 
 Sopimukset
 Hankkeita



Ei muuta kuin hihat ylös ja 
töihin…mutta!

1. Keitä varten me ollaan olemassa?
2. Mitä pitää muuttaa?

3. Mitä pitää tehdä jotta kehitystä syntyy?
4. Kuka on rohkein ja ottaa ensimmäisen askeleen?

5. Missä me olemme hyviä?
6. Entä jos me epäonnistumme?



Lähdettiin avaamaan ovia ja 
tutustumaan muihin toimijoihin 

- Saatiin hyviä ideoita
- Mentiin mukaan uusiin hankkeisiin

- Tehtiin yhteistyötä
- Alettiin kouluttamaan itseämme

- Opeteltiin uusia tapoja
- Tuunattiin vanhoja kaavoja

- Luotiin hyviä suhteita
- Kysyttiin neuvoja
- Pyydettiin apua

- Opeteltiin tekemään hyviä hakemuksia



 Kivijalkapalveluiden parantaminen, jäseniä ja muita 
asiakkaita kuunnellen.

 Työllisyyden hoito ja hyvä yhteistyö muiden toimijoiden 
kanssa (tavoitteellisuus)

 Asiantuntijanäkökulma palvelujen kehittämiseen.
 Digitalisaatio mukaan muutokseen
 Koulutukseen panostaminen 
 Markkinoinnin ja mainonnan rohkea ulostulo
 Rahoituksen suunnittelu ja niiden leventäminen
 Hyvä henkilöstö johtaminen

Jaettiin rohkeasti vastuuta….



 Työhönvalmennus
 Kuntouttava työtoiminta
 Muutosta ei johdeta päivässä eikä kahdessa…
 Tahto muutokseen on ensimmäinen askel
 Loput on kehittämistä, luovuutta, kokeilemista ja 

rohkeita päätöksiä
 Konkretisoi, törmäytä varhain ja altista vertailulle

Palveluiden suunnittelu ja tuotteistaminen on
oikean ongelman ratkaisemista

PALMU

Ilse Vauhkonen 2017
Mukana muutoksessa

RST ry



 400 jäsentä
 Tarjoaa matalan kynnyksen palveluja
 Työllistää yli 100/ henkilöä vuodessa erilaisin tuetun 

työllistämisen keinoin       
 Ottaa osaa yhteiskuntavastuuseen jakamalla ruoka-apua sekä Eu-

ruoka-apua
 Vireä vapaaehtoistyöntekijöiden joukko
 Ottaa osaa kestävän kehityksen kierrätystoimintaan  

kehittämällä myös omaa toimintaansa

Rauman Seudun Työnhakijat ry
https://raumantyottomat.com

Toimintaa, työtä ja ohjausta



RST ry
Hallitus

Toimintakeskus
- Jäsenille tarkoitettua       
omaehtoista toimintaa
- vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoinen 
ruoka-apu
- Messiruoka

- Eu-ruoka-apu

Palvelut
-Ruokala

-Kirpputori
- Ompelimo

Hankkeet
Tee oppien,opi

tehden/OPPIQ ja 
JobiRinki

Työllisyyspolittinen
työllistämista edistävä hanke

Työhönvalmennus

Kuntouttavatyötoiminta
Yhdskuntapalvelu

Tee Oppien, Opi tehden

Yhteen Hitsautuneet
Kohtaamis,- ja koulutuspaikka 

laivateollisuudesta irtisanotuille

Kohtaamispaikka 
Kipinä

Olohuone

Rauman Seudun Työnhakijat ry
Toimintaa, työtä,  ja ohjausta vuodesta 1992 lähtien



Rauman Seudun Työnhakijat ry
Toimintaa, Työtä ja ohjausta 

2017
Toimintaa, Työtä ja ohjausta on toimintatapa asiakkaidemme parhaaksi.

Siitä vastaavat RST ry:n hallitus sekä seitsemän ammattilasta.

Ilse Anja Irene Eija Tuire Jyri Teemu



Kiitos! Ja hyvää loppuvuotta 
kaikille.

Ilse Vauhkonen 2017 / RST ry


