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Pitkään työttömänä olleiden työllistämisprojekti 
1.9.2013-31.8.2016 –Projektin raportti  

Yritetään yhdessä ry 
Kestävän kehityksen keskus on projektin aikana pystynyt luomaan uusia työtehtäviä vaikeassa 
työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Yhteistyö eri tahojen kanssa on olennainen osa 
keskuksen toimintaa. Yksin ei voi eikä kannata toimia. Yhteistyötä tehdään yritysten, kaupungin ja 
monien eri organisaatioiden kanssa. Toimiva kokonaisuus muodostuu laajasta yhteistyöstä. 

 

Toiminta alkoi vuonna 1985 pienessä toimitilassa Oulun Välivainiolla keräämällä paperia. Myöhemmin 
toiminta siirtyi nykyiselle paikalle vanhalle panssarivaunuvarikolle parakkiin. Uutta työtoimintaa tuli 
pyörien korjauksesta sekä ekopisteiden tyhjennyksistä. Vapaaehtoisia työntekijöitä oli kaikkiaan n. 20. 

Vuonna 2001 valmistui Oulun kaupungilta vuokratulle tontille ensimmäinen keskuksen taloista. Varat 
saatiin kasaan paperinkeräyksellä vapaaehtoisvoimin. 
Ensimmäinen kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö tuli yhdistykselle vuonna 2005. Toinen 
rakennus valmistui vuonna 2005 ja kolmas 2014. Keskuksen rakentamisessa on hyödynnetty 
kierrätysmateriaalia yli 40 prosenttisesti. 
 
Yritetään yhdessä ry on voittoa tavoittelematon kolmannen sektorin yhdistys, jonka toiminta on 
sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää. Yhdistyksen ydinajatuksia ovat mm. 
syrjäytymisen ehkäiseminen, työllistäminen ja kestävä kehitys.  
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Yhdistys toimii omistamissaan tiloissa Oulun Välivainiolla Kestävän kehityksen 
keskuksessa. Keskuksen rakentamisessa on hyödynnetty kierrätysmateriaalia yli 40 
prosenttisesti. Tulevaisuuden tavoitteisiin kuuluu mm. uusien keskusten rakentaminen ja 
Oulun kaupungin työttömyyden poistaminen. 

Yhdistys tarjoaa töitä ihmisille, joiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille on haastavaa. 
Palkkatukityöllistämisen lisäksi yhdistys tekee kuntouttavaa työtoimintaa sekä tarjoaa 
harjoittelu- ja työelämävalmennuspaikkoja. Yhdistyksellä on runsaasti yrityksiä 
yhteistyökumppaneina ja tarkoituksena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä yhteistyöyritysten 
vakituisiksi työntekijöiksi, lisätä nuorten työkokemusta sekä ylläpitää työllistettyjen työkykyä 
ja ammattitaitoa. Vuositasolla keskus työllistää 250 henkilöä palkkatukityössä, 
työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa. Keskuksella voi suorittaa myös 
yhdyskuntapalvelun. 

Kestävän kehityksen keskuksella toimivat pajat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet oppia 
tekemään monenlaisia työtehtäviä. Tehtäviä on mm. hyötyjätekierrätys ja ekopistehuolto, 
entisöinti, pienmetalli työt, polkupyörien korjaus, pienkonekorjaus, rakennustyöt ja 
rakennusten entisöinti, ympäristönhoito, kiinteistönhoito, vihertyöt, viherrakentaminen, 
kaupunkiviljely, polttopuiden teko, korjausompelu, kotisiivous sekä mediatyöt. Pajojen 
toimintaa kehitetään koko ajan ja työntekijöillä on mahdollisuus kehittää uusia työtehtäviä. 
Pajatoimintojen lisäksi osa keskuksen toimintaa on myös Kestävän kehityksen muissa 
toimipisteissä kuten Pikkaralassa Vasanaron tilalla sekä Hietasaaressa tehtävät työt. 
Näissä mm. ympäristö-, viher- ja rakennusalantyötehtäviä. 

Kestävän kehityksen keskus työllistää kaiken ikäisiä -18 vuotiaista yli 60 vuotiaisiin. 
Keskukselle työllistyvien taustat ja työttömyyden syyt ovat moninaisia. Karkeasti henkilöt 
voidaan jakaa kuuteen luokkaan:   

1. Ammattilaiset, työkokemusta omaavat 
2. Ammattiin valmistuneet nuoret, joilla ei ole työkokemusta alalta tai sitä on vähän 
3. Koulunsa keskeyttäneet nuoret 
4. Henkilöt joilla on henkilökohtaisia työllistymistä ja toimintakykyä vaikeuttavia 

ongelmia –päihdeongelma, ylivelkaantuminen, mielenterveydellisiä ongelmia… 
5. Vankilataustan omaavat henkilöt 
6. Maahanmuuttajat 

 

Projektin tavoitteena oli työllistää vuositasolla 100 ja koko projektin aikana 300 pitkään 
työttömänä ollutta henkilöä joko työkokeiluun tai palkkatuella. Työllistimme 304 henkilöä 
työkokeilussa tai palkkatuella Kestävän kehityksen keskuksen pajoilla sekä yrityksissä. Projektin 
painopiste on ollut nuorissa ja projektissa on huomioitu myös vankilasta vapautuneet ja 
maahanmuuttajat. 

Yritysyhteistyö on yksi osa keskuksen toimintaa. Oulun kaupungin eri yksiköt, muun muassa 
Työllistämispalvelut, Sosiaalitoimi, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja kirjastot sekä muut organisaatiot 
kuten Rikosseuraamusvirasto ja eri oppilaitokset ovat yhteistyötahoina merkittäviä. Yhteistyötä on myös 
muiden yhdistysten ja hankkeiden kanssa. 
Kaikkien yhteistyöverkostojen toimiessa saumattomasti ja toisiaan tukien päästään parhaaseen 
lopputulokseen eikä tuhlata minkään tahon voimavaroja ja aikaa. Projektin tarkoituksena oli toimivien 
vaihtoehtojen löytäminen ja kehittäminen vaikeaan markkina-asemaan joutuneiden henkilöiden, erityisesti 
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi ja aktivoimiseksi.  
Projekti on tarjonnut erinomaisen tilaisuuden työllistämistoiminnan monipuolistamiseen ja uudenlaisten 
työtehtävien luomiseen. Uusia tehtäviä on ollut rakentamisen, kasviviljelyn ja erilaisten pihatöiden parissa. 
Kehittämishankkeesta saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää sosiaalisen työllistämistoiminnan 
kehittämisessä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.  
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Erittäin arvokas asia on myös se, että vaikeassa työmarkkina-
asemassa oleva henkilö on voinut jo projektin aikana 
työskennellä yrityksissä ja osoittaa siellä työkykynsä. Näin 
hänellä on paremmat edellytykset luoda kontakteja sekä 
työllistyä aktivoinnin jälkeen vapaille työmarkkinoille.  

Työkohteissa saatu käytännön työkokemus uusissa 
tehtävissä tukee kohderyhmän henkilöiden työvalmiuksien 
kehittymistä. Moni on oppinut uusia taitoja ja kokonaisuuksien 
hallintaa näiden tehtävien ja lyhyt koulutusten puitteissa. 
Olemme edistäneet kohderyhmän työntekijöiden pääsemistä 
koulutukseen sekä suorittamaan kesken jääneet opinnot 
loppuun, löytämään oman tulevaisuuden ammattialan sekä 
työllistymään avoimille työmarkkinoille tai yrittäjyyteen. 
Yhdistys tukee yrittäjyyteen ryhtymistä mm avustamalla 
yrityksen perustamisvaiheessa sekä kirjanpidossa. 

Yritysyhteistyö on avainasemassa avoimille työmarkkinoille. Yhteistyökohteissa työntekijät pääsevät 
näyttämään taitonsa –tämä johtaa parhaimmillaan pysyvän työsuhteen syntymiseen. Yritys pystyy 
`riskittömästi` tutustumaan työntekijään. 

Projektin aikana on järjestetty täsmäkoulutuksia, joiden tarkoituksena on parantaa henkilöiden 
työelämävalmiuksia ja mahdollistaa suoriutuminen työtehtävistä vähemmälläkin ammattitaidolla. Koulutusten 
kesto on ollut 1-2 pv. Aiheina mm. kivityö-, konetyö-, kompostointi- sekä taloushallintakoulutusta. 

Kuntouttavan työtoimintajakson jälkeen on henkilön ollut mahdollista edetä työkokeiluun tai palkkatuelle 
Kestävän kehityksen keskuksen pajoille. 

Kaupunkiviljelyn kehittäminen Oulussa on ollut yksi projektin keskeisiä aiheita. Tässä olemme onnistuneet 
hyvin. Kaupunkiviljelyn suosio, arvostus ja mahdollisuudet ovat kasvaneet tasaiseen tahtiin jopa 
ympäristökuntia myöten! Kaupunkiviljelyn arvostus ja merkitys tulevaisuudessa kasvaa yhä. On alettu 
ymmärtää mitä etuja kaupunkiviljelyllä saavutetaan – voidaan tuottaa ruokaa omalla parvekkeella, ikkunalla 
ja pihalla… Käytännössä voi viljellä missä vain. Taloyhtiöissä ja julkisilla paikoilla viljelylaarit toimivat 
yhteisöllisinä kohtaamispaikkoina joissa voi jakaa kokemuksia, oppia uusia viljelytekniikoita ja kohdata uusia 
ystäviä. 

Kestävän kehityksen keskukselle on muodostunut esimerkillinen kaupunkiviljelypuutarha, jossa jokainen voi 
käydä tutustumassa eri mahdollisuuksiin viljellä. Viljelystä saatu sato hyödynnetään keskuksen omaan 
käyttöön. Moni on oppinut arvostamaan ja syömään kasviksia. 
 
Uusien toimintamuotojen kehittäminen jatkuu edelleen projektista saatujen hyvien kokemusten perusteella.  
 
Kestävän Kehityksen Keskus on EU-komission rahoittaman koko EU-aluetta 
koskevan tutkimuksen (TESS project) mukaan kymmenen parhaan 
innovatiivisen ja vähähiilisen hankkeen/kohteen joukossa koko EU:n alueella.  
Tutkimusprojektissa haettiin sellaisia organisaatioita, joiden aktiviteetteja 
kannattaa levittää kaikkialle Eurooppaan. Tutkimukseen valittiin esikarsinnan 
jälkeen 63 organisaatiota. Näistä valittiin sitten 10, joilla katsottiin olevan 
haettuja innovatiivisia aktiviteetteja. Näiden 10 joukkoon valittiin Suomesta 
peräti 2, näistä toinen on Yritetään yhdessä r.y:n ylläpitämä Kestävän 
Kehityksen Keskus Oulusta. 

Mielestämme tämä on sellainen saavutus, jonka me olemme yhdessä 
vapaaehtoisten ja oululaisten pitkäaikaistyöttömien kanssa saavuttaneet. 
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Tiedottaminen 
Hankkeesta on tiedotettu tilaisuuksissa, asiakirjoissa, tapahtuma mainoksissa, nettisivuilla, Facebookissa ja 
lehtijutuissa ja radiossa Vierailijoita keskuksella on käynyt oppilaitoksista, kunnista, EU –maista, eri 
hankkeista ja muista yhdistyksistä. 

Ongelmat hankkeen toteutuksessa 
Suurin ongelma on ollut palkkatukipäätösten viivästyksissä ajoittain, palkkatukisäädösten muutoksissa sekä 
harkinnanvaraisuuden aiheuttamassa lisätyövaikutuksessa. Muutoin hanke on edennyt suunnitellusti. 
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Kestävän kehityksen keskuksen piha ennen 

Kestävän kehityksen keskuksen piha nyt 

Kasvihuone vanhasta ostoskärrykatoksesta 

Pihan laatoitusta Letkun puiston vanhoilla betonikivillä Aurinkokeräimen valmistus 

Taimikasvatusta 
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Tulevaa kaupunkiviljelyaluetta Syötävät kasvit kasvavat hyvin keskuksella 
tuotetussa kompostimullassa 

Laatoitus kierrätyskivistä Kaupunkiviljelylaareja ja -tuotteita 

Ympäristönhoitoa Metallitöitä kierrätysmetallista 
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Hankkeen loppuraportti kaudelta 1.9.2013-31.8.2016 
 

Avustuksen hakija ja hankkeen nimi  
 
Yritetään yhdessä r.y.  Yritetään yhdessä r.y:n  Pitkään työttömänä olleiden työllistämisprojekti 
 
Kuvaus suunnitellusta toiminnasta projektin aikana 1.9.2013- 31.8.2016 sekä toiminnalle  asetetut 
tavoitteet 
 
Projektin tarkoituksena on työllistää vuositasolla 100  ja projektin aikana 300 henkilöä joko työkokeiluun tai 
palkkatuella. Painopiste tulee olemaan nuorissa, jolloin huomioidaan myös vankilasta vapautuneet ja 
maahanmuuttajataustan omaavat nuoret. Projekti tulee olemaan suora jatko Kestävän Kehityksen 
Keskuksessa jo toteutuvalle kuntouttavalle työtoiminnalle ja opiskelulle.  

Yritetään yhdessä r.y:llä on jo pitkä kokemus yritysyhteistyöstä. Pitkään työttömänä olleiden sijoittaminen 
yritykseen vaatii täsmäkoulutusta niihin tehtäviin, joita yrityksissä tehdään. Projekti tuleekin panostamaan 
juuri tällaiseen koulutukseen. Koulutus tulee olemaan 1- 2 päivän mittaista. Ohjelmassa voi olla 
esimerkiksi omenapuiden ja muiden hyötykasvien istuttaminen ja hoito, pienrakennusten perustusten 
tekeminen, kompostin hoitaminen, kiveyksen perustaminen ja korjaaminen jne. 

Projektin aikana jokaiselle osallistujalle tullaan tekemään oma henkilökohtainen selviytymissuunnitelma 
yhteistyössä työvoiman palvelukeskuksen ohjaajien kanssa. 

Tehtäväkuvaukset 

Projektipäällikkö johtaa projektia. 

Projektisihteeri hoitaa projektiin liittyvät kansliatyöt ja ohjaa muita kansliatyöntekijöitä. 

Viherrakentamisen ohjaaja/suunnittelija suunnittelee viherrakentamistyöt ja ohjaa niissä mukana olevia 
henkilöitä. 

Ompelupajan ohjaajan tehtäviin kuuluu ohjata ompelupajassa ja sosiaalisin perustein toimivassa 
kotisiivouspalvelussa toimivia projektiin kuuluvia henkilöitä. Lisäksi hänen tulee suunnitella e.m. tehtävät. 

Ympäristön hoitopajan ohjaajan tehtävänä on ohjata ja suunnitella pajan toiminnot. Tällaisia toimintoja 
ovat metsä- ja puistoalueiden puiden kaato ja siistiminen, polttopuiden teko jne. 

Rakentamisen ohjaajan tehtäviin kuuluu ohjata rakentamiseen liittyvissä tehtävissä mukana olevia 
projektiin kuuluvia henkilöitä.  

Rakentamisen suunnittelijan tehtävänä on suunnitella rakennuskohteet. 

Entisöintipajan ohjaajan tehtäviin kuuluu ohjata entisöintipajassa toimivia projektiin kuuluvia henkilöitä. 
Lisäksi hänen tulee suunnitella edellä mainitut tehtävät. 

Uusien yrittäjien avustaminen yrittäjyyteen 

Yritetään yhdessä r.y. on kehittänyt vuosien varrella toimivan mallin rakentaa edullisesti. Materiaalina 
käytetään kierrätysmateriaalia niin paljon kuin mahdollista ja lisäksi työvoima on pääasiassa itse koulutettu 
pitkään työttöminä olleista. Mallin avulla olemme kyenneet painamaan rakennuskustannukset selvästi alle 
puoleen normaaleista. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme vuokrata tiloja huomattavasti alle käyvän hinnan. 
Omat työntekijät tekevät kaikki kirjanpitoon ja kansliaan liittyvät työt. Nämäkin olemme kouluttaneet itse. 
Tämä antaa meille mahdollisuuden hoitaa myös aloittavien yrittäjien kirjanpidon sekä muut kansliatyöt. 
Tällainen tukeminen ei voi tietenkään jatkua kuin korkeintaan kaksi vuotta, jotta se ei vääristä kilpailua. 
Asiasta olemme keskustelleet myös yrittäjien edustajien kanssa ja saaneet heiltä ohjeet.  
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Yhteistyö työvoimaviranomaisten ja kaupungin kanssa 

Ohjausryhmästä luodaan todellinen projektin suunnittelu- ja toteutusryhmä. 

Keskuksen nettisivut on uudistetaan ja panostamme niiden informatiivisuuteen edelleen. Nettisivuista 
luodaan todellinen tietopaketti yhdistyksen toiminnasta. 

Erityinen painopistealue 

Projektin aikana kehitetään kaupunkiviljelyn oululainen malli, joka pitää sisällään myös kompostoinnin 
kehittämisen. Keskus opastaa ja kannustaa oululaisia viljelemään pihoilla, parvekkeilla, terasseilla, 
ikkunalaudalla, katoilla, julkisilla paikoilla, joutomailla ja muilla hyödyntämättömillä paikoilla 
luonnonmukaista lähiruokaa. Viljely tapahtuu laareissa ja viljelysäkeissä. Kasvimaan voi perustaa mihin 
tahansa. Kaupunkiviljelyyn opastetaan taloyhtiöissä, toimintakeskuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa.  

Tarkoituksena on viljellä taimia (tomaatti, kurkku, vihannekset, juurekset, yrtit, marjat, hedelmät ym.)  
laareissa, säkeissä, avomaalla ja kasvihuoneessa pysyvänä osana keskuksen toimintaa. Viljelystä saatu 
sato hyödynnetään keskuksen omaan käyttöön ja osa jatkojalostetaan jälleen myyntiä varten. Tällaisia 
ovat esimerkiksi kuivatut omena ja porkkana lastut, kuivatut marjat ym. hillot, soseet.  Keskuksella 
pidetään kursseja kasvisruokaan ja jatkojalostukseen liittyen (sadonkorjuujuhlat, asukastupapäivät). 
Taimia myydään pienimuotoisesti keskuksen asiakkaille. 

Kasvihuone työllistää jo aikaisin keväällä taimikasvatuksen parissa. Taimia kasvatetaan keskuksen 
omassa kompostimullassa keskuksen omiin tarpeisiin. Keskuksen piha-alueelle sekä Vasanaron tilalle 
Pikkaralaan rakennetaan kaupunkiviljelyn esimerkkikohteet, joissa opetetaan kaupunkiviljelyn periaatteet. 
Tarkoituksena on, että kaupunkiviljely yleistyy Oulun seudulla. Tässä Kestävän kehityksen kohteet 
toimivat opetus- ja tukipisteinä kaupunkiviljelijöille ja työllistymispaikkoina nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. 
Vasanaron tila toimii myös virkistyspaikkana. Kaupunkiviljelykohde esimerkkejä tulee luoda ympäri 
kaupunkia, jotta asukkaat saadaan aktivoitua.  

Projektin tarkoituksena on toimivien vaihtoehtojen löytäminen ja kehittäminen vaikeaan markkina-
asemaan joutuneiden henkilöiden, erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien 
työllistämiseksi ja aktivoimiseksi.  

Hanke tarjoaa erinomaisen tilaisuuden työllistämistoiminnan monipuolistamiseen ja uudenlaisten 
työtehtävien kuten kasviviljelyn aloittamiseen. Kehittämishankkeesta saatavia kokemuksia voidaan 
hyödyntää sosiaalisen työllistämistoiminnan kehittämisessä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.  

Keskuksella valmistetaan tuotteita kierrätystarvikkeista ja luonnon materiaaleista. Esim. aidat, koirankoppi, 
linnunpöntöt, kaupunkiviljelylaarit, tuohityöt, pajutyöt (aidat, korit, koriste-esineet).  

Kaikki edellä mainittu pyrkii luonnollisesti siihen, että voidaan työllistää vähintään 100 henkilöä joko 
palkkatuettuun työhön tai työkokeiluun. 

Keväällä 2014 keskuksen pihalle rakennettua kaupunkiviljely puutarhaa laajennetaan vielä 
rakentamattomille alueille. Teema jatkuu kaupunkiviljely esimerkkien pohjalta uusin ideoin. Istutamme 
syötäviä hyötykasveja keskuksen käyttöön. Kaupunkiviljelyalue koostuu kahdesta kasvihuoneesta ja 
kiveysalueesta johon on tehty kivireunaisia istutusaltaita. Kasvihuoneissa kasvatamme kurkkua, tomaattia, 
paprikaa ja chiliä sekä yrttejä. Pihapenkeissä kasveina on yrttejä, joista osa monivuotisia. Muita kasveja 
mm. marjapensaat omenapuut, raparperi, vadelma, tyrni porkkana, salaatti, kesäkurpitsa, persilja. Kaikki 
kasvit kasvatetaan keskuksen tuottamassa kompostimullassa, jonka kasvuvoima on poikkeuksellisen 
hyvä.  

Keskus opastaa ja kannustaa oululaisia viljelemään pihoilla, parvekkeilla, terasseilla, ikkunalaudalla, 
katoilla, julkisilla paikoilla, joutomailla ja muilla hyödyntämättömillä paikoilla luonnonmukaista lähiruokaa. 
Viljely tapahtuu laareissa ja viljelysäkeissä. Kasvimaan voi perustaa mihin tahansa. Kaupunkiviljelyyn 
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opastetaan taloyhtiöissä, toimintakeskuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Valmistamme 
kaupunkiviljelylaatikoita ja valmiita hyötykasvi-istutuksia ja kompostoreita kaupunkilaisten käyttöön. 
Opastamme niiden hoidossa.  

Kesäkuun alussa pidämme kaupunkiviljely ja taimenvaihtopäivän. Päivän aikana saa vaihtaa ylimääräisiä 
taimia sellaisiin jota itsellä ei vielä ole ja vaihtaa kuulumisia muiden viljelijöiden kanssa. Keskuksen 
pihamaalta saa hyviä vinkkejä viljelyyn. Mukana tapahtumassa on alueen yrittäjiä ja yhdistyksiä. 

Viherpajan työtehtävinä tulevat olemaan edelleenkin muun muassa piha-alueiden korjaustyöt esim. 
nurmikon perustaminen ja paikkaus, kasvien istutus ja hoito, pihakiveysten perustaminen ja toteutus sekä 
muiden erilaisten piharakenteiden rakentaminen. Kaupunkiviljely laatikoiden ja –istutusten valmistaminen 
sekä kompostoreiden valmistus ja asennus tulee olemaan osa kauden työtehtävistä. Konetyö koulutuksia, 
kivityö, viherrakennus, puutarhanhoito, kompostointi ym. kursseja toteutetaan kauden aikana. 

 
Kuvaus hankkeen tavoitteiden toteutumisesta kaudelta 1.9.2013.-31.8.2016 
 
Projektissa on työllistynyt kauden aikana 304 henkilöä joista 86 työkokeilussa ja työharjoittelussa, 249 
palkkatuella ja koevapaudessa olevia kuntouttavassa työtoiminnassa. Koevapaudesta on voinut päästä 
myöhemmin palkkatukityöhön.  Tämä on ylittänyt kaudelle asetetut työllistämistavoitteet. 
 
 
Olemme järjestäneet täsmäkoulutusta. Koulutus mahdollisti työntekijän suoriutumaan annetuista 
tehtävistä ilman aiempaa koulutusta ja antoi samalla uusia mahdollisuuksia työllistyä. 
 
Konetyö, kivityö- ja kompostointikursseilla työntekijät ovat saaneet valmiuksia suorittaa käytännön 
työtehtäviä sekä oppia kompostoinnin periaatteita ilman aiempaa kokemusta. Työ on ollut motivoivampaa, 
kun tietää miten ne pitää tehdä oikein. Koulutus on parantanut kurssille osallistuneiden itsetuntoa selviytyä 
työtehtävistä. Käytännön harjoituksia olemme tehneet kestävän kehityksen keskuksen piha-alueella, 
joissa työtehtävät ovat tulleet tutuiksi käytännöntöiden merkeissä. Ruohonleikkurien huoltoa ja turvallista 
käyttöä on harjoiteltu työkohteissa.  
Kompostointi kurssilla opittiin kompostoinnin periaatteet ja edellytykset sekä ympäristölliset vaikutukset. 
Käytännössä olemme valmistaneet kompostoreita itse ja asentaneet niitä asiakkaille.  
 
Englannin kielen kursseilla olemme puhuneet ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden suunnitelmista 
sekä kehitelleen uusia ideoita englanniksi. 
 
Taloushallinnan koulutuksessa koulutettiin toimistohenkilökuntaa kirjanpidossa. 
 
Työturvallisuuskortti ja ensiapukoulutukseen osallistuneet ovat saaneet paremmat mahdollisuudet ottaa 
huomioon turvallisuusasiat. Nykypäivänä korttikoulutusten suorittamista vaaditaan jopa työpaikan saannin 
ehtona. 
 
Projektin työntekijöille on tehty henkilökohtainen selviytymissuunnitelma yhteistyössä palvelukeskuksen 
ohjaajien kanssa. 
 
Vasanaron tilalle istutimme kesäkuussa omenapuita, kirsikka- ja luumupuita. Elokuussa oli kypsymässä jo 
kaksi omenaa ja kirsikka sekä mustaherukoita ja villivadelmaa. Lämpöpenkkien rakentaminen viljelyä 
varten aloitettiin kesäkuussa. Kierrätyslautaa saimme Ruskon jätekeskuksesta penkkien reunoja varten. 
Hietasaaresta olemme tuoneet tulvaveden rannalle kuljettamaa järviruokoa, jota käytetään yhtenä 
lämpöpenkin rakennusmateriaalina. Kesällä tilalla kasvanut ruoho sekä Kestävän kehityksen keskuksella 
puun sahauksesta kertyvä sahanpuru sekä keittiöjätekomposti ja pihan haravointijäte hyödynnetään 
penkkien rakentamisessa ja mullan valmistamisessa. Näin saamme hyvän ekologisen kasvualustan ilman 
ostettua multaa. 
 
Keväällä 2016 rakennettiin keskuksen pihalle kaupunkiviljely puutarhaan lisää uusia elementtejä mm. 
kierrätysmetallista tehty halkoseinä tilanjakajaksi, lämpöpenkki kurpitsan ja avomaankurkun kasvatusta 
varten. Taimikasvatus aloitettiin aikaisin keväällä viherhuoneessa. Kaupunkiviljelyalue koostuu kahdesta 
kasvihuoneesta ja kiveysalueesta johon on tehty kivireunaisia istutusaltaita sekä puurakenteisia 
viljelylaareja ja lämpöpenkki. Kasvihuoneissa kasvatimme kurkkua, tomaattia, malabarinpinaattia, maissia 
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sekä yrttejä. Kasveista saamme syksyn aikana paljon satoa, josta osa on hyödynnetty keskuksen 
työntekijöiden ruokailussa ja 24.8. järjestetyn Sadonkorjuujuhlan tarjoiluissa. Pihapenkeissä kasveina on 
yrttejä, joista osa monivuotisia. Muita kasveja mm. marjapensaat omenapuut, raparperi, vadelma, tyrni, 
piparjuuri, valkosipuli, pinaatti, salaatti, avomaankurkku, minttu, sitruunaverbena, kesäkurpitsa, puna- ja 
mustaherukka, omenapuut, persilja ja syötävät kukat kuten kääpiösamettikukka, köynnöskrassi ja 
sarviorvokki. 

Kaikki kasvit kasvavat keskuksen tuottamassa kompostimullassa, jonka kasvuvoima on poikkeuksellisen 
hyvä. Tulevalla kaudella laitoimme myös uusia hyötykasvilajeja jälleen kasvamaan. 

KesänSauna2016 on lämmitetty Kestävän kehityksen keskuksella tehdyillä polttopuilla joka kesä. 
Polttopuu huollosta on vastannut halkopaja. 

Pajunpunonta osoittautui mielenkiintoiseksi naisten keskuudessa. Keräsimme luonnonpajua ja punoimme 
niistä puutarhakoristeita, köynnöstukia, palloja, koreja ym. Joulutapahtumaan valmistimme havukransseja. 

Keskuksella kasvatettuja taimia istutettiin myös Tunne/Tila teokseen Oulun Kaupungin Teatterin 
takapihalle. Kasvit ovat kasvaneet hyvin viherpajan työntekijöiden hyvässä hoidossa. Teemana teoksessa 
on syötävät kasvit, joten myös kukat ovat syötäviä. Teos on saanut hyvän vastaanoton kesän aikana. 
Teoksen puuosat tullaan hyödyntämään keskuksella uusissa kaupunkiviljely rakenteissa. 

Ympäristönhoidon töissä aloitimme keväällä 2016 Hietasaaren rantareitin kunnostamisen uutena osa-
alueena. Työ aloitettiin siivoamalla merenranta meren tuomasta jätteestä. Kesän aikana rantaan kasattua 
järviruokoa on kuljetettu Kestävän kehityksen keskukselle ja Vasanaron tilalle. Meren silppuama järviruoko 
on erinomainen materiaali maanpinnan katteeksi viljelyksille sekä ainesosa humuksen muodostumisessa 
kasvualustaan.  

Huhtikuussa 1.4.2016 julkaistiin Yle Areenassa Pohjoisen Puutarhoissa jakso jossa esiteltiin Kestävän 
kehityksen keskuksen kaupunkiviljelyä jaksossa ”Sammalgraffiteja ja Perunatomaatteja” osoitteessa:  
http://areena.yle.fi/1-3388282 

Jaksossa kerrotaan Kestävän kehityksen keskuksen `kaupunkiviljelynpioneeri viljelystä` Oulussa. 

Vuosittain olemme pitäneet kaupunkiviljelytapahtuman keväällä. 2015 pidimme myös uutuutena 
joulutaphtumapäivän. 2016 mukaan tuli sadonkorjuupäivä. Kaupunkiviljely päivien aikana sai vaihtaa 
ylimääräisiä taimia sellaisiin, jota itsellä ei vielä ole ja vaihtaa kuulumisia muiden viljelijöiden kanssa. 
Keskuksen pihamaalta sai hyviä vinkkejä viljelyyn. Mukana tapahtumassa oli alueen yrittäjiä ja yhdistyksiä 
mm. Dodo ry, Hyötykasviyhdistys, Pohjolan mehiläistenhoitajat, Hietasaaren palstaviljelijät, 
Puolivälikankaan asukasyhdistys, Aleniuksen Puutarha ym. Tapahtuma sai paljon osallistujia ja huomiota 
osakseen.  

Keskuksella on vierailllut vuosien aikana ryhmiä oppilaitoksista (mm. kiinteistönhoitaja opiskelijoita, 
maahanmuuttajia, puutarhakoululaisia, nuoria..), yhdistyksiä (mm. Saarijärven Kierrätyskeskus), eri 
projekteja, MEP Sirpa Pietikäinen, Antti Rinne,  ym. toiminnasta kiinnostuneita sekä tulevasta MYP –
palvelusta. 
 

MEP Sirpa Pietikäinen kutsui helmikuussa yhdistyksestä vierailulle Brysseliin kolme henkilöä. Vierailun 
aikana tutustuttiin Euroopan Parlamenttiin, komission ja edustuston työskentelyyn sekä keskusteltiin 
sosiaalipolitiikasta. 

 
Kaupunkiviljelyopastuspajoja on järjestetty mm. Ritaharjussa ja Tyrnävän Hyvän Mielen Paikat –hankkeen 
Potager puutarhassa, Tunne/tila teoksella ja Kestävän kehityksen keskuksella. Tyrnävän Potagerin 
suunnittelmat ja osat on valmistettu Kestävän kehityksen keskuksella puutyöpajalla ja ne on kasattu 
Tyrnäväläisin voimin. Tunne/Tila teoksen kasvit kasvatettiin Kestävän kehityksen keskuksella ja 
keskuksen työntekijät ovat pitäneet huolta teoksesta viikoittain sen esittelyajan.  
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Kaupunkiviljely on tulevaisuuden ala Oulun seudulla. Eräs vierailija kertoi haluavansa ehdottomasti 
vanhuuspäivillään asettua vain palvelutaloon, jossa on mahdollista kaupunkiviljellä ja osallistua viljelyyn 
osana asumista. 
 
Kokemusten perusteella kaupunkiviljelyllä on paikkansa ja hyvä tulevaisuus Oulun seudulla. Uusi 
sukupolvi on huomannut viljelyn tarpeellisuuden hyödyllisyyden ja oppinut siihen konkreettisesti  
yhteisöjen ja yhdistysten tuella. Halutaan viljellä sitä mitä syödään –niin kuin entis vanhaan. Tässä on 
tulevaisuuden suuntaus nykyiseen kulutusyhteiskuntaan. Omavaraisuus. 
 
 
Kaupunkiviljelyssä otetaan haltuun tiloja jotka ovat jo osin villiintyneet ja niissä aletaan viljellä paikallisesti. 
Tämä on tuottanut iloa kaupunkilaisten keskuudessa. Kaupunkiviljely on enenevissä määrin 
nykytulevaisuuden trendi. 
 
Rakennuspuolella moni taloyhtiö on havahtunut kunnossapidon merkitykseen. Olevaa rakennetta halutaan 
tarpeen vaatiessa kunnostaa, jotta se kestää ajan hammasta. Ennalta ehkäisevä huolto on parasta 
rakennuskannan huoltoa nyt ja tulevaisuudessa. Tämä tulee työllistämään alan ihmisiä merkittävästi 
tulevaisuudessa, paljon sitäkin enemmän mitä tällä hetkellä. Tuleviin ongelmiin tulee puuttua jo ennen 
kuin niitä on havaittavissa. Viimeistään silloin kun ensi merkit ongelmista on havaittavissa.  
 
 
Hankkeen kohderyhmän kuvaus.  Kuvauksesta tulee käydä myös ilmi, mikä seuraavista on 
hankkeen pääsiallinen kohderyhmä ja kuinka suuri sen osuus on hankkeen koko kohderyhmästä: 
 

• 500 pv työttömyysetuutta saaneet, 75% 249 hlö 
• työkokeilu 28% 86 hlö 
• muut pitkäaikaistyöttömät (yli vuoden työttömänä olleet) 10% 
• - alle 29-vuotiaat 15% 46 hlö 

- vankilataustan omaavat 10,4% 32 hlö 
- maahanmuuttajat 9,2% 28 hlö 
- henkilöt, joilla on jokin sairaus tai vamma 1,7% 2hlö 
- loput ovat muita 

Tilaston tarkastelussa tulee huomata, että sama henkilö voi kuulua useampaan eri ryhmään. 
 
 
Hankkeen tarjoamat tukityöllistämistoimet ja muut palvelut (palkkatuettu työ, työkokeilu, 
työhönvalmennus, lyhytkestoinen työtehtäviin liittyvä koulutus  jne.) kohderyhmälle 
 
Hankkeessa mukana olevat henkilöt ovat joko palkkatuetussa työssä tai työkokeilussa. Olennainen osa 
projektia on lyhytkestoinen työtehtäviin liittyvä koulutus (täsmäkoulutus) sekä työtehtävät pajoilla ja 
työkohteissa. Tällä voidaan nopeasti kohottaa henkilöiden työmarkkinavalmiuksia 
 
Hankkeeseen osallistuneilla henkilöillä on ollut tilaisuuksia tehdä työtä yrityksissä. Näin on tilaisuus päästä 
näyttämään osaamistaan ja saada kokemusta.  
 
 
Yhteistyö TE-toimiston kanssa 
 
Työkokeilijat ja palkkatuettuun työhön tulleet henkilöt ovat ohjautuneet keskukselle TE-toimiston kautta. 
Kuntouttavassa työtoiminnassa olleita henkilöitä on ohjautunut TE-toimiston kautta työkokeiluun ja 
palkkatuelle. 
 
 
 
Muut yhteistyötahot ja niiden osallistuminen toimintaan, erityisesti, miten hanke tekee yhteistyötä 
yritysten kanssa 
 
Pääasiallinen yhteistyömuoto on työnsuunnittelu ja tämän mukanaan tuomien työtehtävien hoito. Projektin 
henkilöt ovat päässeet oppimaan uusia taitoja ja saamaan kokemusta ohjaajien opastuksella 
yritysyhteistyökohteissa ja muissa kohteissa. Tämä on tuonut realistisen kuvan töistä joita voi tehdä. 



 

13 
 Pitkään työttömänä olleiden työllistämisprojekti 1.9.2013-31.8.2016 

Työntekijöillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa töiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tämä edistää omien 
taitojen vahvistumista ja valmiuksia selvitä vapailla työmarkkinoilla erilaisista tehtävistä. 
 
Yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä on kuvattu edellä. Yhteistyökumppaneina ovat mm. seuraavat 
yritykset: Kukkohovipalvelut Oy, SOL Oy, AllTime Oy, Herukan kiinteistö Oy, Isännöintitoimisto P. 
Muurinen Oy, VRJ Oy, Ekovilla Oy, Hietala Oy, Paperinkeräys Oy, Jamera Oy, Vänkäripalvelut, 
Kourakuljetus Oy, Aleniuksen Puutarha Oy, RHM-Urakointi Oy, Puutarha Meritähti, Kastellin 
isännöintipalvelu Oy, OIT Isännöinti, Lassila&Tikanoja, LujaBetoni Oy, sekä VVO, Isännöinti Piekkari, 
Särkän Perennataimisto, JuhlaGuru, SR-Kiinteistöt Oy, Evelace Oy, Iin Energia Oy, Isännöntipalvelu 
Oulun Semester, J.T Marttila Oy, K-Citymarket Oy, Meranti Siivouspalvelut ky, Oulun Energia urakointi 
Oy, Pohjolan Werkonrakennus Oy, Talohelmi Oy, Realiaisännöinti Oy, Merplast Oy, Promana Oy, Oulun 
Palametalli Oy, Sovipihat, Pohto Oy, Eden Oy 
 
 
 
 
 
Kehittämistoiminta hankkeessa (esim. mitä uusia palveluja ja toimintamalleja hankkeessa 
kehitetään kohderyhmään kuuluvien osaamisen kehittämiseksi ja työllisyyden tukemiseksi) 
 
Pääasiallinen kehittämistyö tulee tapahtumaan kaupunkiviljelyn ja maisemanhoidon alalla. Projekti tekee 
tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa päivittäin. Tämä tuottaa jatkuvasti uusia kehittämisideoita. 
Mestari/kisälli mallin kautta oppiminen tuottaa tulosta. Tässä kokeneempi opettaa kokemattomampaa 
uusien työtehtävien pariin. Vähemmän kokemusta omaava saa henkilökohtaista opetusta kokeneemmalta. 
Myös annettu vastuu opettaa selviytymään erilaisista tehtävistä. 
 
 
Luettelo työtehtävistä, joita projekti tarjoaa kohderyhmään kuuluville työttömille 
 

- ympäristön hoitotyöt 
- pihatyöt sekä ruohonleikkuu 
- viherrakentaminen ja kivityöt 
- taimikasvatus ja hoito 
- kaupunkiviljely, kaupunkiviljelylaarien valmistaminen ja niiden valmistamisen opastus 

sekä opastus viljelyn aloittamisessa 
- pienkoneiden korjaus 
- hyötyjätteen lajittelu 
- kompostointi ja kompostien valmistaminen ja asennus 
- pyöräpajan työt sekä uusien tuotteiden valmistus pyörien osista 
- kodinhoitotyöt 
- rakennustyöt, rakennusten korjaustyöt, aitojen ja rakenteiden valmistaminen ja asennus 
- autojen ja vastaavien korjaus 
- metallityöt 
- kiinteistön hoitotyöt 
- ruuan laitto 
- vaatteiden korjaus ja uusien teko kierrätysmateriaaleista 
- huonekalujen ja vastaavien entisöinti sekä uusien tuotteiden valmistus 
- polttopuiden teko 
- lumityöt 
- mediatyöt 
- kirpputorin ylläpitäminen 
- tapahtumien järjestäminen (kaupunkiviljely- ja joulutapahtuma, sadonkorjuupäivä) 
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Miten projekti pyrkii edistämään kohderyhmään kuuluvien jatkotyöllistymistä projektin aikana ja 
siinä vaiheessa kun henkilö päättää projektin. 
 
Kestävän Kehityksen Keskuksessa on monipuoliset työmahdollisuudet.  
 
Erittäin arvokas asia on myös se, että henkilö voi jo projektin aikana työskennellä yrityksissä ja osoittaa 
siellä työkykynsä. Näin hänellä on paremmat edellytykset työllistyä aktivoinnin jälkeen vapaille 
työmarkkinoille.  
Työkohteissa saatu käytännön työkokemus uusissa tehtävissä tukee kohderyhmän henkilöiden 
työvalmiuksien kehittymistä. Moni on oppinut kokonaan uusia taitoja ja kokonaisuuksien hallintaa näiden 
tehtävien puitteissa. Projektin työllistymisen aikana saatu kokemus voi olla jopa niin vahva, että se 
kannustaa haluamaan/löytämään kokonaan uudelle alalle tai yrittäjyyteen. 
Moni on hakeutunut uuden alankoulutukseen saamansa työkokemuksen perusteella tai suorittanut kesken 
jääneet opinnot loppuun.  
 
Projekti on tuottanut monia tehtäviä joiden puitteissa on mahdollista työllistyä tulevaisuudessa. Esimerkiksi 
piha-alueiden perusparantaminen käsityövoittoisesti esim. laatoituksen oikaisu rivitalo yhtiössä tai 
omakotipihassa, kasvialueen perusparannus suunnitelman mukaan –tämä tuo usein uuden ulottuvuuden 
viljelyn mahdollisuuksiin tai viljelyn kehittämiseen, seinänvieren alueen kosteuskorjaus ym. , rakennusten -
ja rakenteiden vanhaa kunnioittava korjaaminen esim. seinän laudoituksen osittainen uusiminen ja 
huoltomaalaus. Kaupunkiviljelyn perustaminen nykyisille alueille on osa omavaraisuutta. Viljelylaatikko luo 
osallisuutta oman ruoan kasvattamiseen ja luo yhteisöllisyyttä. Perinteinen viljely on nykysukupolvilta 
lähes unohtunut, mutta sen kunnioitus on tulossa takaisin. 
 
Nykypäivänä on merkitystä paljon työn ohjaamisella. Nykyopetus on mennyt tasolle, jossa käytännön 
opetus on unohtunut. Työtapoja ja menetelmiä ei opita luonnostaan vaan opetus enemmän ja enemmän 
teoriapainotteista. Vanhan kansan mestari/kisälli malli on tässä avain asemassa. Vanhempi ja 
kokeneempi opettaa nuorempaa. Näin hyvä perinne ja osaaminen siirtyy vanhemmalta nuoremmalle ja 
nuorempi opettaa vanhemmalle nykypäivän taitoja. Käytännön työ hyvässä ohjauksessa tuottaa 
parhaimmillaan halun oppia uuden alan työtehtäviä tai hakeutua koulutukseen alalle josta ennen ei ole 
ollut koulutusta tai kokemusta.  Saatu kokemus voi johtaa jopa mahdollisuuteen alkaa yrittäjäksi uudelle 
alalla -saadun kokemuksen perusteella.  
 
 
 
Projektin jatko 
 
Toiminta jatkuu projektin jälkeen yhdistyksen normaalina toimintana. 
 
 

 


