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Esa Jokiaho

Arpamyynnillä tukea Tuettu työllistyminen ry:lle
Toimintaansa tukeakseen Tuettu työllistyminen ry järjestää valtakunnalliset tavara-arpajaiset.
Arpoja myydään lokakuun alusta aina maaliskuun loppuun lähinnä Etelä-Pohjanmaan alueella. Arvan hinta on 10 euroa kappale, ja ne ovat raaputusarpoja, joten ostaja näkee heti onko
arvalla tullut voitto. Ja näissä
arpajaisissa voitot ovat todella
upeita: taiteilijat Riitta Koukkunen ja Tuomo Lehtiniemi ovat
molemmat lahjoittaneet taulun
arvottavaksi, Kauhavan Expert
Markel-radio upean kahvinkeittimen ja matkatoimisto Matkalle on lahjoittanut 10 risteilylippua arvontaan. Muitakin palkintoja löytyy runsaat 40.
– Meidänkin tulee kerätä omarahoitusosuutta, vaikka käytettävissä olevat
keinot ovat vähäiset. Tässä nyt kuitenkin on yksi, ja olemme todella kiitollisia

10€

ONNENARPA
Tue toimintaamme
ja VOITA

RAAPUTA TÄSTÄ
ÄLÄ RAAPUTA
Ostamalla tämän näköisen raaputusarvan voi voittaa jonkin yli 50 palkinnosta,
tai ainakin saa hyvän mielen tukemalla hyvää asiaa, vajaakuntoisten työllistymisen edistämistä.

kaikille palkintoja lahjoittaneille. Toivottavasti myös arvat tekevät hyvin kauppansa, niiden tuotto menee ainakin hyvään tarkoitukseen, kertoo Tuettu työl-

Taulujen vieressä toinen arvontaan palkinnoksi taulun lahjoittaneista taiteilijoista, Riitta Koukkunen, arpoja myyvä Esa Parkkinen ja Expert Markel-Radion
johtaja Mikko Hast, sekä yksi pääpalkinnoista, upea kahvinkeitin.

PIHLAJA 2012

listyminen ry:n toiminnanjohtaja Esa
Jukantupa.
Lähialueilla arpoja ovelta ovelle kiertää myymässä aivan uunituore kauhavalainen, Esa Parkkinen. Tuettu työllistyminen ry:n toiminta alkoi kiinnostaa
Esaa kun hän kotonaan Kiuruvedellä
luki Moon-lehdestä jutun kauhavalaisesta Kimmo Korkiamäestä. Siitä paikasta Esa otti elokuun puolivälissä yhteyttä kaimaansa Esa Jukantupaan, ja
viime viikonloppuna oli vuorossa muutto omaan rivitaloasuntoon Kauhavalla.
Tällä viikolla Esa Parkkinen aloittaa työharjoittelun Pulla-Pirtillä ja uusi kotikaupunki tulee varmasti tutuksi ovelta ovelle arpoja myyden. Mukanaan Esalla on
arpajaisten voittolista, ja kuukausittain
ei voittaneidenkin arpojen kesken arvotaan lisävoittoja, yhteystiedot vain myyjälle, niin pääsee osalliseksi lisäarvonnoista.
Tuettu työllistyminen ry:n tavoitteena on vajaakuntoisten, lähinnä kehitysvammaisten, työllistymisen edistäminen vapailla työmarkkinoilla. Yhdistys
järjestää tuetun työllistymisen koulutusta ja toimii tuetun työllistymisen kehittäjänä.
Artikkelin julkaisun jälkeen Esa
Parkkinen on solminut työsopimuksen Pulla-Pirtin kanssa.
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