TOMPPA
Kuopiolainen Tomppa on monen alan taitaja. 35 -vuotias
mies on ensimmäiseltä ammatiltaan rekkakuski eli yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, mutta selkä meni tuossa ammatissa huonoon kuntoon ja ammatinvaihto oli edessä.
- Menin metallialalle uudelleenkoulutukseen ja sain
hitsaajan paperit. Olin Tukevallakin työllistymistä edistävissä hommissa ja siellä hitsauskipinä varsinaisesti iski.
Hitsarinkoulussa meni pari vuotta, mutta hirveästi en ole
hitsaajan hommia tehnyt. Ehdin olla myös rekrykoulutuksessa ennen kuin menin mukaan TOPI-hankkeeseen.
Ja olenhan minä maatilayrittäjäkin, Tomppa listaa.
Tomppa tuli TE-toimiston kautta mukaan TOPI –työelämään ohjaavat palveluihin keväällä 2018. Jo TOPIin
tullessaan Tomppa oli mukana maatalousyrityksessä,
jossa on kolme omistajaa. Töihin kuuluu peltojen ja
metsien hoitoa ja muita tilanhoitajan töitä. Pelkkä maatilan hoito ei kuitenkaan tuonut elantoa, ja Tomppa halusi
TOPI-hankkeen valmentajien kanssa miettiä myös muita
työllistymismahdollisuuksia. Ensimmäiseksi uusittiin
vanhaksi menneet tulityökortti ja työturvallisuuskortti ja
sitten ideoitiin metallialan töiden lisäksi muitakin vaihtoehtoja.
- Meillä on maatilalla navetta tyhjänä ja mietin, että jos
alkaisi sirkkatilalliseksi. Sirkkabisnes on enemmän pinnalla Etelä-Suomessa ja sirkkoja käytetään esimerkiksi
patukoissa ja ravinteissa. Navetan lämpimissä tiloissa

voisi kasvattaa yhden populaation kuukaudessa.
Sirkkayrittäjyyttä pohtiva Tomppa kävi yrittäjäkurssin
TOPIn palvelutuottajan Valmennusmajakan kautta. Kurssilta hän sai yrittäjän paperit. Yrityksen alkupääomalle
olisi kuitenkin vielä tarvista ja palkkatyöt ovat hyvä keino
kerätä pottia. TOPIn valmentaja esitteli Tompan henkilöstöpalveluyritys Baronalle, ja Barona otti miehen
keikkatöihin suureen teollisuusyritykseen.
- Kesään 2019 on työsopimus voimassa Baronan kanssa.
Minulle sopii tämä järjestely kivasti, ehdin hoitaa myös
maatilan työt.
Tomppa kiittelee TOPIn kautta saamiaan palveluita.
Esimerkiksi erilaiset työkortit ovat metallialalla välttämättömät ja ne ovat työttömälle kalliita. Myös henkilöstöpalveluyrityksen kautta työskentelyä Tomppa voi vain
suositella. Hänen kokemuksensa mukaan siinä ole muuta
eroa suoraan työsuhteeseen, kuin että palkka tulee
vuokratyöpaikan kautta. Tulevaisuudessa saattaa siintää
yrittäjyys, mutta juuri nyt Tompalla on selkeät sävelet.
- Katsellaan ensi kesään asti, näitä keikkahommiahan
minä jatkan. Työtä saa tehdä kovasti, mutta palkkakin on
sen mukainen ja lisät päälle. Etsivä löytää ja kolkuttavalle
avataan, ja jos on malttia etsiä töitä, niin varmasti tästä
maasta töitä löytyy, Tomppa kannustaa työnhakijoita.

