Yritetään yhdessä ry

Työllistämistä ja
syrjäytymisen
ehkäisyä
kiertotalouskeinoin

Kestävän kehityksen keskus,
tuttavallisemmin KEKE, on
kehittynyt nykyiseen muotoonsa
niin rakennuksiltaan kuin
palveluiltaan reilun 20 vuoden
aikana. Toiminta on aikanaan
lähtenyt liikkeelle pienimuotoisesti.
Varoja on kerätty nuorten
tekemällä vapaaehtoistyöllä
paperinkeräyksen parissa ja aluksi
on työllistetty koevapauteen
vapautuvia vankeja.
Nykyisin tuloja kertyy monista
lähteistä. Palveluja tarjotaan
laajalle joukolle asiakkaita ja
työllistettävien taustat ovat hyvin
monipuoliset.
Toiminta lähti käyntiin vanhassa
sodanaikaisesta parakissa, joka on
sittemmin saanut väistyä uusien
toimitilojen tieltä. Yhdistyksellä on
nykyisin omistuksessaan 1200 m2
erilaista työpajatilaa. Välivainion
tontin kaikki rakennusoikeus on
käytetty ja toiminta on seuraavaksi
laajentumassa Oulun Hietasaareen
uudelle tontille.
Toiminta on monella tapaa
tyypillinen suomalainen
2

Talo 2, vanhan parakin paikalle rakennettu työpajarakennus

työpajakeskus lounaskahviloineen,
ompelimoineen, pyörä- ja
mediapajoineen. Kekelle on tämän
lisäksi kasvanut laaja osaaminen
ympäristön- ja luonnohoidon
töissä. Se on myöskin se suunta,
johon palveluja halutaan
enenevässä määrin kehittää.
Luonnon on myös todettu ihan
itsessään kuntouttavan siellä
työskentelevää muita
työympäristöjä tehokkaammin.

Yritetään yhdessä ry haluaa
säilyttää ydintoimintanaan
pitkäaikaistyöttömyyden
vähentämisen ja syrjäytymisen
ehkäisyn. Tekemällä se hiiliviisaasti,
luonnonläheistä kaupunkilaista
elämäntapaa edistävästi, se on
myöskin kestävää.

Kestävän kehityksen keskus
Välivainiolla
Keskuksella on asiakastöitä tekeviä
pajoja ja sisäisiä palveluja tuottavia
pajoja

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lounaskahvila
Pyöräpaja
Pienkonekorjaamo
Entisöintipaja
Ompelimo
Viherpaja
Rakennuspaja
Kierrätystiimi
Ekopaja

•
•
•
•
•

Toimisto
Puhtaustiimi
Mediapaja
Metallipaja
Kiinteistönhoitajat
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Erilaisia sopimuksia
Keskuksella tarjotaan tehtäviä kolmella
erityyppisellä sopimuksella:
• Palkkatukityössä Yritetään yhdessä ry tekee

työsopimuksen työntekijän kanssa. Työntekijät
ovat pitkäaikaistyöttömiä joiden työllistämiseen
on saatavissa yhdistyksille 100 % palkkatuki.
• Tavoite on voimaantua ja oppia työssä niin

että valmiudet työllistyä avoimille
työmarkkinoille paranevat.
• Toinen tavoite on ehkäistä

pitkäaikaistyöttömien syrjäytymistä
tarjoamalla työyhteisö ja arkeen rytmiä sekä
rutiineja. Työaika on 32 h viikossa tai
vähemmän.
• Kuntouttavassa työtoiminnassa sosiaali- tai

työllisyyspalvelut lähettävät osatyökykyisiä
henkilöitä kuntoutumaan avustavien töiden
ääressä. Henkilöillä on tyypillisesti
henkilökohtainen palvelusuunnitelma, jossa
työssäkuntoutuminen on yksi osa.
Kuntoutettavat osallistuvat toimintaan 2-4
päivänä viikossa 4-6 tuntia kerrallaan.
Työkunnon kehittyessä osallistumisen määrää ja
työn vaativuutta kasvatetaan.
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• Työkokeiluun henkilöitä voi lähettää TE-toimisto,

Oulun kaupungin kuntakokeiluorganisaatio tai
eläkeyhtiö.
• Työkokeilua voi hyödyntää esim. ennen

palkkatukijakson alkamista, mikäli
erilaisten töiden sopivuudesta tai
motivoivuudesta on epävarmuutta.
• Eläkeyhtiöt voivat lähettää henkilöitä

kokeilemaan erilaisia ammatteja tai
työkykyä ennen kuntoutus- tai
uudelleenkoulutuspäätöstä
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Luonnon kuntouttava vaikutus
Henkilö oli päättänyt, ettei koskaan aio tehdä palkkatöitä.
Päädyttyään Keken ympäristönhoitotöihin, hän on
havahtunut raivaustöitä tehdessään ja pitkospuita
korjatessaan, ettei työnteko niin vastenmielistä olekaan ja
osaanhan minäkin tehdä töitä.
Raivaustöihin vastenmielisesti ryhtynyt nuori mies omaksui
työn ja työkalut nopeasti ja jo kuukauden kuluttua opetti
muitakin raivaamaan ja käyttämään työvälineitä oikein.
Keski-ikäinen pitkäaikaistyötön innostui päästessään
harventamaan laidunalueen puustoa. Ei malttaisi taukoa
pitää vaikka aluksi ohjaaja mietti että tuleekohan tästä
työntekijää. Sukeutui työtiimin moottorisahaosaaja.
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Kuvien henkilöt eivät ole näiden tarinoiden henkilöitä, vaikka
hekin luonnossa työskentelystä ovat voimaantuneet.

Kiertotalous
Mitä kaikkea Keken kiertotalous on ?

Korjaamista. Entisöintipaja, ompelimo,
pyöräkorjaamo ja pienkonekorjaamo
jatkavat tavaroiden käyttöikää.
Lajittelua. Oulun kaupungin kirjastojen
ylijäämäkirjat, kerrostaloyhtiöiden
pyörävarastoihin unohtuneet tavarat,
lähikortteleiden asukkaiden hyötyjätteet
lajitellaan eri jakeisiin ja toimitetaan
esim. ekovillatehtaalle ja
metallinkeräykseen.
Hyödyntämistä. Lähikaupan
ylijäämäruoka tuodaan Kekelle ja käyvät
raaka-aineet hyödynnetään
lounaskahvilan ruuan valmistustuksessa
tai työntekijöiden omissa keittiöissä
Rakentamista. Kierrätystavarasta ja
raaka-aineista rakennetaan mm.
viljelylaatikoita, neuvottelupöytiä,
nuotiopaikkoja, piharakenteita ja
lammasaitaa.
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Kierrätysmateriaalin kierto
TULEE:
‣ Taloyhtiöiden varastojen,
asuntojen ja jätekatoksien
siivous sinne
kuulumattomasta tavarasta
‣ Portinpielikeräys lähimmistä
kaupunginosista ok-alueilta
‣ Kierrätysjakeiden keräys
asunto-osakeyhtiöistä
‣ Työpajakeskukselle tuotu
kierrätystavara
‣ Käytöstä poistettujen
työtilojen tyhjentäminen
jälkeen jääneestä tavarasta
‣ Purkukohteiden tyhjennys
kierrätyskelpoisesta
materiaalista
‣ Kaupungin kirjastojen
ylijäämäkirjat ja lehdet

Paperinkeräystä ja kierrätystä tehdään edelleenkin, vaikka digitalisaatio on vähentänyt sen määrää

LÄHTEE esim vuonna 2020:

‣ Keräyskartonkia Encore
Ympäristöpalvelut Oy:lle 24 tn

‣ Sekajätettä viety romukuljetuksina
Kiertokaareen 35,2 tn

‣ Sanomalehtipaperia Ekovilla Oy:lle 14,6 tn

‣ Kierrätysalumiinia Stena Recycling Oy:lle
0,24 tn

‣ Käytettyjä polkupyöriä on tuotu
taloyhtiöiden pyörävarastoista yli 180 kpl
ja käytettyjä tai kunnostettuja pyöriä on
myyty 54 kpl.

‣ Sekametallijätettä Kuusakoski Oy:lle 10,3
tn
‣ Kotikeräyspaperia Encore
Ympäristöpalvelut Oy:lle 42 tn
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‣ Kiiltävää paperia Ekovilla Oy:lle 7,5 tn

‣ Hevihävikkiä on kompostoitu noin 11 tn

MITÄ PROSESSEJA JA
TOIMINTOJA TARVITAAN
JOTTA KEKEN TOIMINTA
PYÖRII

Tuki- ja hallintoprosessit sisältävät
kaikki välttämättömät arjen rutiinit
ja viranomaisvelvoitteet, joilla
taataan laadukas ja sujuva
toiminta.

Prosessit on jaettu neljään koriin:
Asiakasprosesseissa kuvataan
kaikki se toiminta jossa ollaan
tekemisissä erilaisten asiakkaiden
kanssa. Asiakasprosesseissa
huomioidaan erilaisten asiakkaiden
tarpeet, taloudellinen kannattavuus
ja yhteiskunnallinen hyödyllisyys.

9

Kehitysprosessien koriin kuuluvat
ne prosessit, joilla yhdistyksen ja
työpajakeskuksen toimintaa
kehitetään pitkäjännitteisesti ja
vastuullisesti. Täällä huomioidaan
muuttuvan toimintaympäristön
haasteet.

Yhdistyksen hallitus valitaan
vuosittain yhdistyksen yleisessä
kokouksessa. Hallituksen
johtamisen työkaluja ovat Ohjaavat
prosessit.
Johtoryhmä ja työnjohto ovat
vastuussa päivittäisestä
toiminnasta kolmen muun
prosessikorin avulla.

Henkilöiden määrä
vuonna 2020
Palkkatukityöntekijöitä on toiminnassa
mukana kuukaudessa noin 60 henkilöä
kerrallaan. Yhteensä vuonna 2020
maksettiin palkkoja 113:lle eri henkilölle.
Kuntouttavassa työtoiminnassa on mukana
kuukausittain reilut 40 henkilöä. Vuodessa
heitä kertyy yli 100 henkeä.
Työkokeilussa toimijoita on mukana noin 5
henkilöä kuukaudessa.
Johtoryhmään kuuluu 5 henkilöä, jotka
tekevät suurimman osan ajastaan
hankkeisiin kuuluvia kehitystehtäviä.
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajia on 5
henkilöä ja lisäksi keskuksella toimii nuorten
yksilöohjaaja.
Kuukaudesta ja työmaista riippuen
keskuksella toimii myös 1-3 työnjohtajaa.
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Kuntouttavan
työtoiminnan ryhmät
Kätevät-ryhmässä tehdään avustavia töitä
ompelimossa, lounaskahvilassa ja
puhtaanapitotiimissä.
Viher-ryhmässä eletään vuoden kierron mukaan
kasvien viljelyn, eläintenhoidon ja luonnon
materiaalien kanssa työskennellen.
Ratasryhmässä toimitaan polkupyörien
kunnostamisen, purkamisen, osien
puhdistamisen ja kierrätysmetallin lajittelun
parissa.
Lasturyhmässä tehdään puuhuonekalujen
kunnostamisen avustavia tehtäviä sekä pieniä
puutuotteita.
Miljööryhmässä tehdään monipuolisesti
ympäristönhoidon ja kiinteistönhuollon avustavia
tehtäviä. Lumitöitä, kierrätysjakeiden keräilyä,
pihanhoitoa, toimitaan raivaustiimien apuna ym.
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Asiakasryhmät ja niiden tarpeet
Kuluttaja-asiakkaat ja heidän omaisensa
ovat pajojen merkittävä asiakasryhmä.
Lounas, ompelupalvelu, pyöränhuolto tai
lumitöiden tilaus ovat tyypillisiä
esimerkkejä. Palvelut ovat edullisia ja
kaikkien kukkaroille mahdollisia.
Yritykset ja organisaatiot käyttävät
vaikkapa pienkonekorjaamoa,
ompelimoa, kokoustiloja ja tarjoiluja.
Hinta ei ole korkea ja moni organisaatio
arvostaa myös Keken työn
yhteiskunnallista merkitystä.
Oulun kaupunki ja muut julkiset
organisaatiot ovat asiakkaita monelle
palvelulle. Osa palveluista on sellaisia
joissa ei kaupallista palvelua ole tarjolla ja
toisissa tuotetaan yhteistä hyötyä
kaupunkilaisille, vaikkapa
kaupunkiviljelyn puitteissa.
Varsinaiselle työllistämistyölle ja
kuntoutumiselle asiakkaita ovat tietysti
työttömyydestä ja syrjäytymisvaarasta
kärsivät ja epäsuorasti koko yhteiskunta.
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Keken toiminnalla on
monta muutakin
sidosryhmää.
Toiminnan kehittämistä rahoittavat
EU:n sosiaalirahasto ESR ja sitä
ohjaa ja hallinnoi ELY-keskus ja
maakuntaliitto. Myös OKM AVI:n
hallinnoimana rahoittaa nuorten
valmentamista.
Oulun kaupunki osallistuu
kehittämissalkuistaan työllisyyden
hoitoon ja ympäristön- tai
luonnonhoidon työmuotojen
kehittämiseen.
Oppilaitosten kanssa tehdään
monipuolista yhteistyötä. Tarjotaan
lopputyöaiheita, ollaan
tutustumiskohde, tarjotaan
paikkoja työharjoitteluun ja
saadaan oppia osallistumalla
oppilaitosten seminaareihin. Moni
Kekeläinen myös ohjautuu
kuntouttavan työtoiminnan tai
palkkatukijakson jälkeen jatkoopintoihin.
Eläkevakuutusyhtiöiden ja
erilaisten kuntousammattilaisten
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Luonto työllistää -hankkeen teemoja

kanssa autetaan henkilöitä
löytämään uutta työuraa tai joskus
toteamaan, että on aika eläköityä.
Työvoimaviranomaiset ja
sosiaaliviranomaiset valtion ja
kunnan organisaatioissa ovat
luonnollisestikin yksi läheisimmistä
yhteistyötahoista. Heidän kanssaan
tehdään rekrytoinnit,

urapohdinnat, palvelusuunnitelmat
ja Keke-jaksojen sopimukset.
Muut yhdistykset ja toimijat, niin
Suomessa kuin EU:ssa
työllistämisen, päihde- tai
peliongelmien tai vastaavien
parista ovat myös merkittäviä
yhteistyökumppaneita sekä
osaamisen, neuvojen ja
tiedonvaihdon lähteitä.

Kehittämisen teemat
Kehittämisessä on kaksi kattoteemaa:
yksilön työllistymismahdollisuuksien
parantaminen ja toisaalta luonnon
kestokyvyn ymmärtäminen sekä sitä
tukevat ratkaisut.
Kumpikin sisältyy keskuksen
nimessäkin näkyvään arvoon ”kestävä
kehitys”.
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Valmennusmenetelmät
Nuorille, alle 29-vuotiaille on tarjolla laaja,
yksilöllisesti sovittu valmennusohjelma, joka
sisältää muutakin kuin työelämätaitoja.
Valmennus sisältää yksilö- ja ryhmätapaamisia.

Muiden valmennus kohdentuu
työelämävalmiuksiin. Työyhteisö opettaa
työssäoppimisen kautta monia taitoja ja lisäksi
tarjolla on alasta riippuen erilaisia lyhyt- ja
korttikoulutuksia. Hygieniapassi, tulityökoulutus,
ensiaputaidot, työturvallisuuskortti jne.

Työllistettyjen on mahdollista saada osaamistodistus Keke-jakson aikana opituista taidoista.
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Joitakin
palveluesimerkkejä
Ompelimossa huolletaan sairaalan ja
kiinteistöhuollon työvaatteet.
Kaupunginosiin rakennetaan latujen varsille
nuotiopaikkoja.
Eläkeläisten pihoja hoidetaan kesät talvet.
Tehdään lumityöt ja leikataan ruoho.
Vanhojen huonekalujen kaupan tuotteet
uudistetaan ennen myyntiin laittamista.
Hylätyistä polkupyöristä kunnostetaan
myyntipyöriä.
Lampaiden laiduntamisen avulla
ennallistetaan rantaniittyjen biotooppeja.
Kaupunkilaisille valmistellaan
kaupunkiviljelylaatikkojen ryhmät eri
aukioille.
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Kekellä syntyy myös
keksintöjä.
Niiden kaupallistamisessa on
lisää mahdollisuuksia
pidempiaikaiseen
itsensätyöllistämiseen tai
yrittäjyyteen.
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ONGELMIA JA RATKAISUJA
Pitkittynyt työttömyys tai
osatyökykyisyys voi johtua
monenlaisista syistä. Taustalla
saattaa olla fyysisiä tai psyykkisiä
sairauksia, joiden helpottaessa
voidaan tarvita toipumisvaiheeseen
kevyemmin rytmitettyä tai osaaikaista työtä.

Jollakulla työkyvyn on vienyt
päihdeongelmat, peliriippuvuus tai
muuten päivärytmin sekoittanut
elämäntyyli. On hyvä olla paikkoja,
joissa voi opettaa itsensä ja
elimistönsä terveeseen
elämänrytmiin. Myös säännölliset
tulot auttavat arjen raiteilleen
saamiseen.

Joku voi pitää palkkatuella
teetettyä palvelua markkinahäirikkönä syömässä yritysten
liiketoimintamahdollisuuksia tai
työtä pienipalkkaisena pakkotyönä.
Yritetään yhdessä ry on kuitenkin
yleishyödyllinen yhdistys, jonka
kaikki tuotot käytetään suoraan
toiminnan ylläpitämiseen ja
kehittämiseen. Yritykset kutsutaan
mielellään mukaan
yhteiskunnallisen vastuun
kantamiseen. Tavoitteena on
tuottaa yhteiskuntaan työkykyistä
työvoimaa, parantaa
kaupunkilaisten hyvinvointia ja
vähentää yhteiskunnan
pahoinvoinnista aiheutuvaa
verorasitusta.
Yhdistyksen on pidettävä huolta
että sen toiminta vastaa lakien,
säädösten ja normien vaatimuksiin
palkkauksessa, työsuhteiden
ehdoissa, työsuojelussa,
ympäristönsuojelussa,
omavalvonnassa sekä vaadituissa
raportoinneissa viranomaisille.
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KESTÄVÄ TOIMINTA
JA TALOUS
Usea vastaavan toiminnan käynnistämisestä
kiinnostunut Suomessa ja EU:ssa on ollut
kiinnostunut yhdistyksen tulorakenteesta.
Alla on luettelo tulolähteistämme.
‣

‣
‣
‣
‣
‣

Palvelujen ja tuotteiden myyntitulot
‣ Kuluttajille myydyt palvelut ja tuotteet
‣ Yrityksille ja yksityisille organisaatioille myydyt
palvelut ja tuotteet
‣ Metsähallitukselle, Oulun kaupungille ja
muille lähikunnille myydyt palvelut ja
tuotteet
Palkkatuki
Kaupungin avustukset
ESR-hankerahoitus
OKM / AVI avustus
Kaupungin kehittämissalkut

Yhdistys saa myös paljon kierrätysmateriaalia
ilmaiseksi eri lähteistä.
Toiminnan jatkuvuus taataan tiukalla talous- ja
kuluseurannalla sekä jatkuvalla palvelujen
kysynnän arvioinnilla. Myös toimintaympäristön
muutosten seuranta on tärkeää. Erityisesti nyt tätä
kirjoitettaessa vuosina 2021-2022 useat toimintaan
vaikuttavat lait ja organisaatiot ovat suuressa
muutoksessa.
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Yhteystiedot:

KEKEKESKUS.FI
Sorvarintie 18
90530 OULU
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Toiminnan ja kehittämisen rahoittajat:

