
Mikä 

Tatsi ry?

Peppi Tervo-

Hiltula, toiminnanjohtaja

• Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry on 

työttömien tukena konkreettisten keinojen ja 

yhteisöllisyyttä edistävien hankkeiden kautta.

• Olemme vuonna 1996 perustettu valtakunnallinen 

asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Vuonna 2022 

Tatsi juhlii 25-vuotista taivaltaan.

Tervetuloa 9.12.2022 juhlaseminaarin. Ilmoittautuminen 

aukeaa lokakuussa 2022.

• Taustallamme ovat SAK:laiset jäsenjärjestöt.



Kenelle?

Toimintamme kohderyhmää ovat liittojen 

pätkätyöläiset, pitkäaikaistyöttömät, alanvaihtajat 

ja valmistuvat opiskelijat.

STEA-rahoitteiset hankkeemme ovat 

yleishyödyllistä, kaikille avointa toimintaa.

Työllistyminen mahdollistuu neuvonta-, ohjaus-

ja tiedotustoiminnalla, ennaltaehkäisevällä ja 

arkitaitoja ylläpitävällä koulutuksella.

Toimimme verkosto- ja projektiyhteistyössä 

jäsenliittojen, yhteistyökumppaneiden ja eri 

sektoreiden kanssa.
Tatsi auttaa ylläpitämään ammatillista 

identiteettiä erilaisissa elämäntilanteissa.



Avoin toiminta: 

Homebase,Lahti

Avoin toiminta: 

Korttelikeittiö, Porvoo

Luottamushenkilöiden ja 

työsuojeluvaltuutettujen

tapaamiset

Tatsi-lehti (kerran

vuodessa, lisäksi

verkkoartikkeleita)

Tapahtumatoiminta: seminaarit, 

Erilainen Mingle

Koulutukset, 

webinaarit, kurssit

Työllistävä toiminta (esim. 

Paikka auki, työkokeilijat)



Työtön -

kysely

Kuka olet työtön? -kysely on avattu verkossa 

syyskuussa 2021. Vastauksien kerääminen jatkuu.

Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry ja 

Työväen Sivistysliitto TSL ry keräävät tietoa 

työttömyydestä. 

Vastauksia annettu huhtikuuhun 2022 mennessä 117 

kappaletta.Vastauksen voi antaa nimettömänä.

Työtön-kyselyn tuloksia esitelty keväällä 2022 SAK:n 

alueellisissa työllisyysfoorumeissa (Tku, Kuopio, Oulu, 

Tampere)

Työtön-kyselyn aineistosta ollaan tekemässä AMK-

lopputyötä ja Pro Gradu -lopputyötä (tiedontuotanto)



Työttömän ensiapupaketti

julkaistaan 

luottamushenkilöille ja 

työttömyysuhan alla oleville 

elokuun lopussa.

Koulutuskäsikirja, 

verkkosivuartikkeleita sekä 

myöhemmin videoita tulossa.

Yhteistyössä valmistettu. 

Aiheina työnhaku, terveys ja 

talous.

Julkaisusta avoin webinaari 

(08/2022), koulutuspäivät 

mahdollisia syksystä 2022 

alkaen.



Tatsi –lehti julkaistu 04/2022

Tatsi-lehtiä saa pieniä eriä jakoon liitoille.

Vuoden 2021 lehden (11/2021) teemana täsmä- eli 

osatyökykyisyys ja vuoden 2022 lehden teemana 

kulttuurista saatava hyvinvonti ja työkyvyn 

ylläpitäminen.



Olemme avoimia 

uusille 

yhteistyöavauksille, 

olivatpa ne pieniä 

tai suurempia!

Tapahtumatoiminta: MS Soste, liittojen kokoontumiset (mm. 

Risteilyt, koulutuspäivät), Erilainen mingle osana SuomiAreenaa.

Verkon keskustelutilaisuudet mm. KSL:n kanssa työttömyydestä 

Erätauko -menetelmällä.

Leiritoiminnan elpyminen 2023? Mahdolliset Hyvinvointiloma -

yhteistyöt.

Uudet hankeavaukset ja hankeyhteistyö - tehdään yhdessä!



Välitä tietoa!
• Lähetämme liitoille 2-4 kertaa

vuodessa mailitse uutiskirjeen

toiminnastamme.

• Teemme uusia toimintamalleja

toiveiden ja rahoituksen mukaan.

• Tule mukaan webinaareihin. 

Varaamme tietoiskujen lisäksi aina

aikaa keskustelulle!

Yhdessä olemme enemmän!
Erilainen Mingle- kohtaamistapahtuma järjestetään Porin 

SuomiAreenassa tiistaina 12.7.2022 kello 16-18 Keski-Porin 

Kirkossa.



• Ollaan yhteyksissä! 

peppi.tervo-hiltula@tatsi.fi

p. 040 350 2094

www.tatsi.fi

@tatsiry (Instagram)

@tatsi.org (Facebook)

Kiitos!


