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15. Ruissalo-päivä Kansanpuistossa 10.6.2015 

TST:n kesä käyn-
nistyy jälleen 
Ruissalossa. Nyt 
jo kymmenettä 
kertaa! Virkistys-
päivänä kisaillaan, 
nautitaan musii-
kista ja muusta 
ohjelmasta gril-
liherkkujen lo-
massa. Tervetuloa 
mukaan rentoon 
tunnelmaan!
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JOE MAJANEN 
Hallituksen  
puheenjohtaja

PÄÄKIRJOITUS

Ja mikään ei pi-
dättele sitä, että 
uusia ajatuksia ja 
jäsentoiminnan 
muotoja porhal-
taa sisään uusien 
ihmisten myötä, 
niin on tapahtu-
nut tähänkin asti.

Maailman myrskyt liikuttaa Tulossa: Virkistyspäivä

Maailmantalouden alavire ja sen vai-
kutukset Eurooppaan ja Suomeen ovat 
tuoneet sitkeän taantuman. Alavireelle 
ei näy positiivista muutosta lähiaikoina-
kaan. Venäjän toimet Ukrainan kans-
sa ovat luoneet uuden kylmän sodan ai-
nekset Yhdysvallat vs. Venäjä. Tilanne 
vaikuttaa negatiivisesti myös Euroopan 
ja Suomen talouskehitykseen.

Sitkeä taantuma on tuonut muka-
naan massatyöttömyyden monet muo-
dot, jotka vaikuttavat Suomen talous-
kasvuun ja ihmisten ostovoiman kehi-
tykseen.

Myös kuntien talouskurjimus jat-
kuu pitkittyneen taantuman ja verotu-
lojen laskun seurauksena. On puhuttu 
pulskasta julkisesta sektorista, jota on 
pyritty sopeuttamaan ajanmukaisek-
si.  Terminä tutuksi on tullut myös kes-
tävyysvaje, joka vaikeuttaa hyvinvoin-
tiyhteiskunnan olemassaoloa.

Turun kaupungin työllisyydenhoi-
dossa tapahtui vuoden vaihteessa orga-
nisaatiomuutoksia. Työllistymispalvelut 
siirtyivät hyvinvointitoimialalta uuteen 
keskukseen, jotta kytkös konserniohja-
ukseen ja elinkeinoelämään vahvistuu. 
Näinä erittäin haasteellisina aikoina on 
hyvä, että panostetaan työllistämisasioi-
den hoitoon. Työllisyyden hoidon tärke-
yden ymmärtämisestä kertoo myös Tu-
run päätös perustaa konsernihallintoon 
työllisyyspalvelukeskus palvelemaan 
toimialoja työllistämisasioissa.

Yhdistysten työllistämismahdolli-
suuksiin kohdistuvat muutokset olivat 
vuonna 2014 suuria. Kesäkuussa teh-
dyn lain tulkinnan seurauksena yhdis-

tysten työllistäminen pysähtyi lähes ko-
konaan, kun myös työllistävät yhdistyk-
set velvoitettiin tarjoamaan kokoaikais-
ta työtä työnhakijoille, vaikka siihen ei 
taloudellisesti ollut mitään mahdolli-
suutta. Toinen ongelma yhdistystyöllis-
tämisessä tuli loppuvuodesta, kun uu-
den työllistämislain valmistelun tiimel-
lyksessä työllistämistukipäätösten teko 
keskeytettiin kokonaan. Vuoden vaih-
teessa muuttuivat osa-aikatyösäädök-
set parempaan suuntaan, mutta uuden 
Työvoima- ja yrityspalvelulain häviäjik-
si tuli osa niistä pitkäaikaistyöttömistä, 
joilla loppuvuoden puolella oli palkka-
tukijakso meneillään. Heidän työsuh-
dettaan ei ollutkaan mahdollista jatkaa, 
jos työsuhdetta oli ehtinyt kulua vuoden 
2014 puolella neljä kuukautta tai enem-
män.

Turun Seudun TST ry:n toimin-
ta kaikkine ulkopuolisine muutoksi-
neen on vakiintunut ja kehittynyt jäsen-
toiminnan, palveluiden ja hankkeiden 
kohdalla edelleen. Uusia toimintoja on 
jalostunut osaksi TST:n arkipäivää.

Jäsenistö osoitti kysyttäessä kiin-
nostusta vuonna 2014 etenkin matkai-
lua, ruokalatoimintaa, tapahtumia ja lii-
kuntaa kohtaan. Tämä ei tarkoita sitä, 
että muut jäsentoiminnan muodot oli-
sivat jollain tavalla jääneet jälkeen, sil-
lä myös niille riittää jatkossa osallistu-
jia. Ja mikään ei pidättele sitä, että uu-
sia ajatuksia ja jäsentoiminnan muotoja 
porhaltaa sisään uusien ihmisten myötä, 
niin on tapahtunut tähänkin asti.

TST ry on kyennyt muutamien vii-
me vuosien aikana vankistamaan omaa 

yleishyödyllistä palvelutarjontaansa, joka 
kohdistuu jäseniin ja kuntoutettaviin. Se 
antaa tiettyä liikkumavaraa, mutta edel-
lyttää myös toiminnan kehittämistä ja 
sen sujuvuuden varmistamista. 

Taannoista TST:n sääntöjen muu-
tosta ei ole enää kyseenalaistettu TST 
ry:ssä, vaan päinvastoin. Sääntömuu-
toksesta on vain hyviä kokemuksia. 
Sääntömuutos on mahdollistanut aidon 
ylisukupolvisen työn ja sosiaalisten tu-
kiverkostojen vahvistamisen. Toiminta-
tapoihin sääntömuutokset eivät ole vai-
kuttaneet.

Turun Seudun TST ry:n tulevai-
suus näyttää toiminnan kannalta aurin-
koiselta. Liian usein taloushuolet kui-
tenkin tuovat tummia pilviä paisteen 
eteen. Yhteistoiminnan kehittämistä on 
jatkettava rahoittajiemme kanssa edel-
leen. Yhteistyöllä saadaan kustannus-
tehokkaampaa toimintaa turkulaisille 
ihmisille! TST:n vastuunkantajat teke-
vät hartiavoimin työtä vaikuttamistoi-
minnan kulisseissa, jotta Kanslerintiel-
lä paistaisi aina aurinko. 

Hyvää kevättä uusille ja vanhoille 
TST:läisille!
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teksti: TEIJA LEPPÄMÄKI, Välityö -projekti 
piirros: SISKO TAMPIO

Vuoden 2015 alussa on tullut muutoksia palkkatukijärjestel-
mään. Muutoksen tavoitteena on mm. parantaa työnhaki-
joiden ja työnantajien yhdenvertaista kohtelua ja palkkatu-
kipäätösten ennakoitavuutta. Lisäksi pyritään vähentämään 
hallinnollista työtä, nopeuttamaan hakemusten käsittelyä ja 
palkkatuen maksatusta.

Palkkatuki yhdistyksissä

Palkkatuen määrä määräytyy jatkossa prosenttiperustei-
sesti. Yhdistysten palkkatukipaikkoihin voi hakea, kun uu-
den säädöksen mukaisesti on ollut työttömänä 24 kuukaut-
ta edeltävien 28:n kuukauden aikana. Tarkasteluajan sisällä 
on siis voinut olla töissä tai koulutuksessa enintään vajaat 4 
kuukautta. Koulutuksena otetaan huomioon sekä työvoima-
poliittinen koulutus että kaikki muukin koulutus. Työkokei-
lujaksot eivät vaikuta työttömyysajan määritykseen. Aikai-
sempi korkein korotettu palkkatuki kertyi yleensä 500 työt-
tömyyspäivän jälkeen eikä työttömyyspäivien tarvinnut ker-
tyä määrätyn ajanjakson aikana.

Yhdistyksille käytettävissä oleva palkkatuki on 100 %:n 
tuki, jolloin työaika on maksimissaan 65 % kokoaikaisesta 
työajasta ja palkka sosiaalikustannuksineen enintään 2000 
euroa. Palkkatuki jakso on enintään 12 kuukautta 100 %:n 
tuella ja toinen 12 kuukautta 30 %:n tuella. Yhdistykset eivät 
käytännössä pysty käyttämään toisen vuoden tukea. Yhdis-
tysten mahdollisesti harjoittama liiketoiminta on verrannol-
linen yritystoiminnan kanssa palkkatuista päätettäessä.

Palkkatuki yrityksissä

Yrityksiin töihin hakeutuessa palkkatuen suuruus määräy-
tyy työttömyyden keston mukaisesti seuraavasti: Kun työt-
tömyys on kestänyt alle 12 kuukautta, niin tukiaika on 6 kk 
ja tuen suuruus 30 % palkkakuluista. Kun työttömyyttä on 
kestänyt 12 kuukautta viimeisen 14 kuukauden aikana, niin 
tukiaika voi olla 12 kk ja tuen suuruus 40 % palkkakuluista. 
Suurin yrityksille maksettava palkkatuki voi olla 50 % palk-
kakustannuksista ja tukiaika 12 kuukautta. Tällöin työttö-
myyden on pitänyt kestää viimeisen 28 kuukauden aikana 
vähintään 24 kuukautta.

Käytännössä  TE-toimistojen rahat ovat sidottu pääosin 
yli 300 päivää työttömänä olleisiin työnhakijoihin, joten ne 

joutuvat tekemään  tarveharkintaa myönnettäessä palkkatu-
kea lyhyemmän työttömyyden perusteella.

Muita palkkatukimahdollisuuksia

Osatyökykyiselle (vamman tai sairauden perusteella) mak-
settava palkkatuki on aina puolet palkkakustannuksista sekä 
yhdistyksissä että yrityksissä. Yhdistysten palkkatuki heik-
keni aikaisemmasta ja vaikeuttaa yhdistysten mahdollisuutta 
työllistää kyseisiä työnhakijoita.

Yli 60-vuotiaille, vähintään 12 kuukautta työttömänä ol-
leille, on tarjolla oma pitempiaikainen palkkatukimahdol-
lisuus. Tällöin 50 %:n palkkatuki voidaan myöntää aina 24 
kuukaudeksi kerrallaan ja useaksi jaksoksi peräkkäin.

Lähteet:
TE-hallinnon nettisivut, keskustelut TE-hallinnon asiantunti-
joiden kanssa

teksti: HARRI LAAKSONEN

Järjestöt tuottavat sosiaalista ja inhimil-
listä pääomaa, joka on osaltaan kansa-
laisyhteiskunnan hyvinvoinnin perus-
ta. Yhdistysten tekemää työtä ei esi-
merkiksi julkisen vallan ole mahdollista 
korvata. Koska yhdistyssektorilla liiku-
taan ns. hiljaisen tiedon alueella, sekto-
rin monimuotoinen toiminta on tehtävä 
näkyväksi eli on kehitettävä järjestöläh-
töisiä välineitä järjestöjen vaikutusten ja 
vaikuttavuuden  osoittamiseksi.

TST ry on vuodesta 2010 säännöl-
lisesti kartoittanut itsensä eli jäsenken-
tän ajatuksia yhdistyksen vaikuttavuu-
desta, tilasta ja sen edelleen kehittämi-
sestä. Tietoa on kerätty  erilaisin haas-
tatteluin ja kyselyin, mm. ISO 26000- 
standardia soveltaen. Seuraavassa käy-
dään läpi vuoden 2014 lokakuun antia, 
jolloin perinteinen jäsenseminaari jär-
jestettiin laivalla ja satunnaisesti vali-
koituneet 60 jäsentä esittivät kantansa ja 
näkemyksensä järjestön tilasta ja asiois-
ta. Yhteenvetona voi todeta, että anne-
tut vastaukset olivat  TST ry:n kannal-
ta positiivia.

TST ry:n toiminnan ajatukseen ol-
laan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Toi-
minta-ajatus on pysynyt yhdistyksen 
perustamisesta (1992) lähtien samana, 
ainoastaan jäsenistöpohjaa on laajen-
nettu työttömistä eläkkeellä oleviin ja 
opiskelijoihin. Säännöissä ja yhdistys-
käytännöissä vahva painotus on edel-
leen vähävaraisten ja heikompiosaisten 
fyysisessä ja psyykkisessä tukemisessa.

Toiminnan tarjonnan kirjo, osallis-
tumistapojen erilaisuus on vastauksis-
sa pantu merkille. Kun toiminnan muo-
dot liikkuvat kirjallisuuspiireistä kul-
lanhuuhdontaan, kuorotoiminnasta lii-
kuntaan tai kielikursseista teatteritoi-
mintaan, veneilyyn, valokuvaukseen, 

radiotoimintaan 
ym., jäsen tah-
toessaan löytää 
oman kiinnos-
tuksensa kohteen. 
TST ry:n kerho- 
ja kurssiopas aut-
taa siinä.

Jäsenet kat-
sovat, että henki-
löiden osaamisen 
esittely ja ajatus-
ten tuominen toi-
mintaan toteutuu 
yhdistyksessä hyvin. Uudet ideat ote-
taan myönteisesti vastaan. Toiminnan 
kehittämisen kannalta säännöllisesti 
viikottain kokoontuva avoin jäsenpala-
veri on avainasemassa ideoiden viemi-
sessä eteenpäin, kuten myös suorat suh-
teet yhdistyksen johtoon, luottamus-
henkilöihin ja jäsentoimintojen vetäjiin.

TST ry:n tulorahoitusvirta - kaik-
ki avustukset ja tuet huomioon otettu-
na – on vuosittain ollut n. 1,8 miljoonaa 
euroa. Yleishyödyllinen omarahoitus on 
ollut tästä vain n. 1/7 eli neljännesmil-
joona euroa. Yhdistyksen taidot julkis-
ten tukien ja avustusten hakemisessa 
ovat olleet hyvät, ja se on jäsenten kes-
kuudessa pantu merkille. Oma varain-
hankinta on muodostunut lähinnä ruo-
kalapalveluiden ja kuntouttavan työtoi-
minnan ostopalvelun myynnin kautta.

TST ry:n talousarviot seuraaval-
le vuodelle eivät ole toteutuneet odote-
tusti viimeisinä vuosina. Rahoitusvirta 
on ollut kaavailtua vähemmän. Yhtääl-
tä syyt ovat liittyneet hankkeisiin, jotka 
on sisällytetty tulevana vuonna toteutu-
viin projekteihin, ja kun hankerahoitus-
ta ei olekaan saatu, arvion loppusumma 
on ollut suurempi kuin toteutuma. Pää-
tökset eivät ole vaikuttaneet yhdistyk-
sen tulokseen, koska ulkopuolisten ra-

hoittamat hankkeet rahoittavat itse it-
sensä. Kasvaneet kiinteät kulut, lähinnä 
kiinteistömenot, ovat sen sijaan vaikut-
taneet arvioon kokonaismenojen osal-
ta. Tällä hetkellä jäsenet katsovat nyky-
tilojen riittävän hyvin toiminnan yllä-
pitämiseen. Jäsenten näkemykset vuon-
na 2014 TST ry:n pysyvyydestä talous-
arviossaan painottuvat skaalauksessa 
kohtiin 8-10 eli 67 % vastanneista kat-
soo arvion toteutuneen hyvin .

Jäsenarvion mukaan TST ry:llä on 
hyvä maine toiminta-alueellaan. Yhdis-
tyksen esilläolo ja yhdistysasioista tie-
dottaminen alueella on kunnossa, 69 
prosenttia vastaajista arvioi sen hyväksi 
tai erinomaiseksi (skaalaus 8-10). Myös 
jäseniä tiedotetaan yhdistystoiminnas-
ta hyvin.

Vastanneet arvioivat myös TST ry:n 
harjoittamaa yhteistoiminnan määrää 
myönteisesti. Kun skaalaus oli 1-10, yh-
distysten kanssa toimitettava yhteistyö 
sai keskiarvon 8.0. Muiden toimijoiden, 
kuten kunnan tai seurakunnan kans-
sa tehtävän yhteistyön keskiarvo oli 8.3. 
Toimiminen aktiivisena vaikuttajana ja 
jäsenten edunvalvojana koettiin onnis-
tuneena.  

Turun Seudun TST ry
Jäsenistön suurennuslasin alla Palkkatukimuutoksia

vuoden 2015 alusta
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teksti: NIKO KOSTET 
kuvat: SISKO TAMPIO

”Tästä tulee yksi TST:n historian hienompia hetkiä” sanoi 
hallituksen puheenjohtaja juuri ennen palaveria, jossa vasta 
suunniteltiin TYÖTTÖMYYS EI OLE KIROSANA -doku-
mentin ensi-iltaa. Mikä olisi parempi tilaisuus esitellä yhdis-
tyksen toimintaa kuin jokavuotinen Järjestötori -tapahtuma? 
Mikä olisi osuvampi esityspaikka dokumentille, kuin Turun 
Kinopalatsi? Ajoitus ensi-illalle tuntui olevan kohdallaan, 
kun katukuvassa liikkui ikäviä huhuja, ettei kolmannen sek-
torin säilyminen tulevaisuudessa olekaan enää niin varmaa.

Mikä mättää? Miksi dokumentti? Miksi nyt?

Työttömyys kasvoi 90-luvun aikana räjähdysmäisesti! Tilan-
teen korjaamiseksi alettiin rakentaa uudenlaista turvaverk-
koa, joka tukisi ihmisiä työttömyyden aikana. Nyt sitä tarvi-
taan jälleen, kun Turku joutuu painimaan pahentuvan työt-
tömyystilanteen kanssa. Kolmannella sektorilla tarkoitetaan 
toimintaa, joka ei sisälly valtion, kuntien, vapaiden markki-
noiden eikä kotitalouksien piiriin. Kolmas sektori kuvaillaan 

usein mahdollisena työllistäjänä niille, jotka eivät enää mah-
du tai kelpaa avoimille työmarkkinoille sekä mielekkään te-
kemisen tarjoajana niille, joita uhkaa esimerkiksi syrjäytymi-
nen. Turun Seudun TST ry on yksi näistä kolmannen sekto-
rin toimijoista, joiden tavoitteena on tarjota työttömälle oma-
ehtoisen toiminnan kautta ponnahduslauta mielekkääseen 
elämään.

Dokumentissa TST:n jäsenet ja henkilökunta kuvailevat 
maallikon termein usein kuultuja teorioita TST:stä eräänlai-
sena kaatopaikkana, jonne päädytään puuhastelemaan omi-
aan, mutta ettei yhdistyksellä olisi oikeasti mitään tekemistä 
työllistymisen kanssa. Dokumentilla halutaan kuitenkin pai-
nottaa, että TST ry:n kaltaiset toimijat voivat vaikuttaa kau-
punkia varjostavan pitkä-aikaistyöttömyyden kitkemiseen, 
jos päätöksentekijät sitoutuisivat kolmannen sektorin kehi-
tykseen osana joustavaa yhteiskuntaa, eivätkä suhtautuisi yh-
distykseen kuin ”varastoon” missä ihmiset poikkeavat sään-
nöllisesti matkallaan takaisin kortistoon. Tällaiseen elämään 
ei pidä kenenkään tyytyä!

Valkokankaalla pääosassa itse Turun Seudun TST ry!

Järjestötori on TST ry:n isännöimä, jokavuotinen tapahtuma, 
jossa myös yhteistyökumppanit saavat esitellä toimintaansa. 

JÄRJESTÖKINO 2015 
Työttömyys ei ole kirosana – dokumentin ensi-ilta!

Viime vuonna tapahtuma järjestettiin Puutorilla, mutta tänä 
vuonna yhdistys halusi esitellä toimintaansa valkokankaalta 
dokumentin muodossa. Turun Kinopalatsi täyttyi ihmisistä, 
joista suurin osa oli jo saanut esimakua tulevasta seuraamal-
la dokumenttiryhmän tehtailemia videoita yhdistyksen koti-
sivuilta, Youtuben ja Facebook-sivujen kautta. Yli sata tun-
tia kuvamateriaalia TST ry:n tapahtumista, matkoista ja ker-
hotoiminnasta työstettiin tiiviiseen pakettiin, johon otettiin 
mukaan vielä jäsenten ja henkilökunnan haastatteluja.

Dokumenttiryhmä pyrki erilaisten persoonallisuuksien 
kautta valaisemaan yli 20 -vuotiaan yhdistyksen historiaa, se-
kä sen kasvua vaatimattomasta, ruohonjuuritason toimijas-
ta, tärkeäksi kolmannen sektorin vaikuttajaksi, niin työlli-
syysasioissa kuin vapaaehtoistoiminnankin saralla. Tulevai-
suuden visioista dokumentti esitteli mm. tämän vuoden si-
sällä julkaistavan videopelin, joka kantaa nimeä Työtä, So-
siaalisuutta ja Terveyttä, josta syntyy lyhenne TST. Doku-
mentti ja videopeli toteutettiin molemmat palkkatukilaisten 
voimin. Ne ovat erinomaisia esimerkkejä TST ry:n mahdol-
lisuuksista tarjota työttömille ammattitaitoa kehittävää toi-
mintaa. Myös TST ry:n oma teatteriryhmä LENNART osal-
listui dokumentin tekoon esiintymällä työttömyysaiheisissa 
sketseissä. TST:n info toivotti vuoden 2015 jäsenet tervetul-
leeksi yhdistykseen tarjoamalla jäsenyyden lisäksi myös va-
paalipun ensi-iltaan!

Tiedotuksen väki vastasi dokumentin mainosjulisteen 
suunnittelusta ja toteutuksesta. Tiedotuksen riveistä löytyi 

myös Pelto-Orjat yhtyeen keulahahmo Antti Lehtinen, joka 
antoi dokumenttiryhmälle hiljaisen siunauksen käyttää or-
kesterinsa musiikkia teoksessa. Myös tulevan DVD-julkai-
sun kansitaide tulee olemaan tiedotuksen kädenjälkeä. Ka-
sarmiTalli vastasi tapahtuman tarjoilusta. Yhteistyökumppa-
nit pääsivät esittelemään toimintaansa ja dokumenttiryhmä 
esitteli teoksensa ennen näytöstä. Dokumenttiryhmän lukui-
sat, kootut videot ovat katsottavissa TST:n Youtube-kanaval-
la sekä Facebookissa.

Yhteenveto dokumentista eli mitä me tästä opim-
me?

Työttömyydellä on monet kasvot, ja sen vaikutukset ovat sekä 
taloudellisia että sosiaalisia. Nykyinen suorituskeskeinen yh-
teiskuntamme, jossa arvoa annetaan lähinnä vain menesty-
misellä ja tehokkuudella, ruokkii ihmisen ainaista riittämät-
tömyyden tunnetta sekä vieraantumista yhteiskunnasta. Lais-
kuus ei suinkaan ole vastaus! Työelämä on iso osa hyvinvoin-
tiamme, mutta elämän ei tarvitse kulua kokonaisuudessaan 
puurtaen ja peläten, ettei kaikesta panostuksestaan huolimat-
ta olekaan tarpeeksi hyvä. Suorituskeskeinen yhteiskuntam-
me kaipaa siis enemmän työn iloa ja tekemisen meininkiä! 

Ensi-illan vieraita:  elokuvan musiikista osaltaan vastannut Pelto-Orjat -yhtyeen Sippo Laisaari, Teija Lindholm ja Antti Lehti-
nen, sekä elokuvan kuvaaja-leikkaaja Rami Airola ja ohjaaja Niko Kostet iloisissa tunnelmissa juuri ennen näytöksen alkua.

Kinopalatsiin oli saapunut kiitettävästi väkeä.

Joe Majanen ja Rita Nartamo Info-pisteen jäsenhankintaa Vieraita saapumassa Kinopalatsiin

Musiikista vastasi Aina Duuri.
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KEVÄTUUTISIA

Vihdoin leskenlehti ilmestyi,
painotuore, keltainen näyttäytyi.

Etusivun otsikko oli suuri:
KEVÄT TULLUT ON JUURI ! 

Lumi, jääkin kun suli
sirkus kaupunkiin tuli.

Kevään tuoksua on maassa, 
pieni silmu arkana herää puussa.

Linnun laulu helkkää duurissa,
monen mietteet on puutarhapuuhissa.

Kevätsade pölyt puhdistaa,
ihmisten mieletkin virkistää.

Aurinko valoa, lämpöä uurastaa,
hymynkin kasvoille kaunistaa.

Muistathan elää hetkissä näissä,
iloita luonnon keväthäissä.

Anne Vainio

teksti ja kuvat: JOHANNES ROJOLA 

Vielä 1980- ja 1990-luvuilla videopelit olivat lähinnä lasten 
omituinen harrastus. He saattoivat istua tuntikaupalla pie-
nen kuperalinssisen katodiputken äärellä kuunnellen rasitta-
vaa piipitystä ja katsoen värikästä vilkkumista aina jopa epi-
leptisiin kohtauksiin asti, kuten tuon ajan pelien ohjekirjois-
sa varoiteltiin. Aikuiset eivät näitä pelejä kyenneet ymmär-
tämään, eikä sitä oikein voi ihmetellä kun ajatellaan miten 
paljon tuollainen videopeli erosi esimerkiksi Napakympistä. 
Mutta lapset saivat pelata, olivathan he poissa pahanteosta.

Jo tuolloin kylvettiin pelialan siemenet, joista on tähän 
päivään mennessä kasvanut elokuvaa ja musiikkia suurem-
pi viihdeteollisuuden ala. Lapset koukutettiin onnistuneesti. 
Nyt nämä samat lapset pelaavat yhä, ja osa heistä jopa työs-
kentelee pelialalla. Ei siis ole sattumaa, vaan puhdas toden-
näköisyys – joskin pieni sellainen – että myös Turun Seudun 
TST ry:lle eksyin allekirjoittanut pelintekijä. Näin on mah-
dollista myös TST ry:n lyödä oma kiilansa pelien ja pelaaji-
en maailmaan.

Yhdistys tutuksi hauskan pelin kautta

”Työtä, Sosiaalisuutta, Terveyttä” on syksyllä 2014 aloitet-
tu peliprojekti, jonka on tarkoitus olla pelimaailmallinen ik-
kuna yhdistyksen maailmaan ja ympäröivään yhteiskun-
taamme. Pelissä Anna Duuni -veneellä retkellä oleva poruk-
ka haaksirikkoutuu autiolle saarelle Turun saaristossa. Koska 
saarelta ei ole poispääsyä, päätetään sinne perustaa oma, uu-
si yhteiskunta. Pelaaja on yksi näistä 13:sta henkilöstä, joka 
pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että elo saarel-
la sujuu mutkattomasti. Yhteiskunta käy läpi muutoksia niin 
maanviljelystä yksityisyrittäjyyteen, työstä työttömyyteen 

kuin veroista sosiaalitukiin. Mikäli kaikki sujuu hienosti, 
saarelle saadaan niin työtä, sosiaalisuutta kuin terveyttäkin. 

Pelin aikana pelaaja voi harrastaa yhteiskunnallista vai-
kuttamista keskustelemalla muiden kanssa siitä, miten saar-
ta tulee kehittää. Toisaalta voi myös tehdä töitä erilaisten ns. 
minipelien muodossa, joihin kuuluu muun muassa kalastus, 
marjanpoiminta, peltotyöt eri vaiheissa ja halonhakkuu. Mi-
nipelit eroavat toisistaan niiden testatessa pelaajan nopeutta, 
tarkkuutta ja keskittymiskykyä. Mutta kuten oikeassakin elä-
mässä, yksi mahdollisuus on vain olla tekemättä mitään, kat-
soen ja toivoen, että muut hoitavat tarpeelliset asiat. Se tosin 
saattaa käydä aika tylsäksi.

Helppoa sen olla pitää

Kaikki hahmot pelaajaa lukuun ottamatta ovat tietokoneen 
ohjaamia. Pelin alussa näille hahmoille määritellään luon-
teenpiirteet, joiden kombinaatiot vaikuttavat siihen mi-
ten hahmot toimivat itsenäisesti ja suhteessa muihin. Nämä 
luonteenpiirteet voidaan joko kokonaan satunnaistaa tai pe-
laaja voi itse asettaa jokaisen ominaisuuden. Myös hahmojen 
nimet ja kasvot voidaan vaihtaa. Tällä tavalla peliin saa ha-
lutessaan omat kaverinsa, vihamiehensä, poliitikot, TST ry:n 
jäsenet, sukulaiset tai ketkä tahansa. Eli juuri ne, joiden kans-
sa pelaaja haluaa haaksirikkoutua Turun saaristoon. 

Peli on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman yksin-
kertaiseksi pelattavuudeltaan, jotta sen mekanismit ovat hel-
pot oppia ja siihen on helppo päästä sisään. Kaikki pelin toi-

”Työtä, Sosiaalisuutta, Terveyt-
tä” on syksyllä 2014 aloitettu 
peliprojekti, jonka on tarkoitus 
olla pelimaailmallinen ikkuna  
yhdistyksen maailmaan ja ym-
päröivään yhteiskuntaamme.

ONNEKAS HAAKSIRIKKO – 
TST ry rantautuu pelimaailmaan

minnat tapahtuu näppäimistön nuolinäppäimistä ja Enter 
-painikkeella. Peliä uskaltaa pelata vaikka ei juuri osaisikaan, 
koska siinä ei voi kuolla ja mahdolliset epäonnistumiset ovat 
lähinnä vain kolaus omalle ylpeydelle. Valmis peli tulee pe-
lattavaksi ilmaiseksi TST ry:n nettisivuille, josta sen voi lada-
ta myös omalle koneelle. Arvioitu julkaisuajankohta on ke-
väällä 2015. 

Ja kyllä, peli on täynnä vilkkuvia värejä, se piipittää ja 
näyttää sympaattiselta. Koska siltä pelit näyttävät, pelit jotka 
tapahtuvat pelimaailmoissa.
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Polkujen löytäjä

teksti ja kuvitus: MERI-PAULIINA SUNDÉN 
kuvat: JAANA NIEMELÄ

Turun Seudun TST ry: n tuoreen, helmikuun alussa työnsä 
aloittaneen, projektipäällikkö Teija Leppämäen tie kohti ny-
kyistä työtä alkoi jo viitisen vuotta sitten Polku-yhteistyön 
kautta, jossa hän edusti Varsinais-Suomen Marttoja Työavain 
-hankkeen projektipäällikkönä. 

Neljä suurta välityömarkkinatoimijaa eli TST ry, V-S 
Martat ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Tsemppi-mo-
nipalvelukeskus kehittivät käytännön tason toimijoiden yh-
teistyötä, jossa asiakkaita pyritään ohjaamaan tarpeen mu-
kaan eri hankkeiden välillä eri palveluihin ja löytämään näin 
mielekäs polku kohti avoimia työmarkkinoita. Tämän tiiviin 
yhteistyön kautta Leppämäki pääsi seuraamaan läheltä myös 
TST:n toimintaa.

Samankaltaisissa projekteissa, samanlaisella rahoi-
tuspohjalla, tehdään työtä kovin eri tavalla 

Teija Leppämäellä oli pitkä, yli 14 vuoden kokemus Varsinais-
Suomen Marttojen välityöprojektista, kun uudet haasteet se-
kä vaikuttamistoiminta alkoivat herättää ammatillista kiin-
nostusta. Yhdistyksen positiivinen tunnelma ja halu toimia 
laajemmin työllistämisen parissa antoivat lopullisen sysäyk-
sen hakeutumaan TST:n joukkoon projektipäälliköksi.
- Samankaltaisissa projekteissa, samanlaisella rahoituspoh-
jalla, tehdään työtä kovin eri tavalla, kertoo Leppämäki.

Välityö-projektissa on kysymys ihmisistä, jotka ovat työ-
paikkojen välissä. Heille Teija haluaa löytää yksilöllisiä pol-
kuja kohti työllistymistä. Hän on nähnyt aitiopaikalta, miten 
työttömyyden kuva yhteiskunnassa on vuosien aikana muut-
tunut: samaan aikaan kun matalapalkka-alojen työpaikko-
ja katoaa, kasvaa korkeasti koulutettujen työttömien määrä. 
Se luo monenlaisia palvelun tarvitsijoita. Asiakkaiden erilai-
set taustat ja työmarkkinoiden rakenteelliset muutokset tuo-
vat haasteita löytää jokaiselle juuri se oikea ja mielekäs polku 
kohti seuraavaa etappia. 
- Ei ole niinkään, etteikö työpaikkoja olisi lainkaan. Ne eivät 
vain välttämättä ole avoimena missään haussa, toteaa Teija.
 
Välityön aikana on tarkoitus on ohjata asiakasta eteenpäin, 
auttamalla häntä etsimään avoimia työpaikkoja tai piilotyö-
paikkoja tai vaihtoehtoisesti, neuvomalla koulutukseen ha-
keutumisessa.
- On aina helpompi hakea ja saada töitä, kun on jo töissä, pai- 
nottaa Leppämäki.

Tulevaisuudessa työllisyyspolkujen mielekästä yh-
distämistä ja yritysyhteistyötä

FYYRA –hankkeen järjestämän yritysyhteistyön työpaja-
koulutuksesta kertyi tärkeää tietopääomaa miten lähestyä 
yrityksiä tehokkaasti. Teija Leppämäki tuo mukanaan myös 
tämän pääoman Turun Seudun TST ry:lle. Hanketta kehite-
tään tulevaisuudessa edelleen. Muun muassa Toppis –koulu-
tuksen paikkoja, joissa opiskelu ja palkkatukityö yhdistetään, 
on tarkoitus lisätä. Samoin edelleen sijoittamiseen yrityksiin 
tulla panostamaan. 

Yhdistysten, kuten esimerkiksi TST: n työllistämistoi-
minnan vahvuutena on kyky tukea ihmistä kokonaisvaltai-
semmin kuin perinteisissä työpaikoissa ehkä olisi mahdolli-
suus tehdä. Samalla se tarjoaa asiakkaille matalan kynnyksen 
töitä oikeassa työympäristössä. Perusideana on työttömän 
hyvinvoinnin edistäminen sosiaalisten vuorovaikutusten nä-
kökulmasta: yhteisöllisyys, myönteiset elämänmuutokset eli 
positiiviset siirtymät yhdessä toimien.

Teija Leppämäki
on Raisiossa asuva filosofian maisteri.

Perheeseen kuuluvat puoliso
ja kaksi aikuista tytärtä.

Harrastuksena mökkeily ja veneily.

P alokärki -ryhmän  havaintojen
 helmiä viime vuosilta

Kuvat: VEIJO NURMINEN

Sinipyrstö, 
Rukatunturi

Sarvipöllö, RäntämäkiKesäkurmitsa, Kilopää

Koskikara, Paltan hiekkakuoppa Käenpiika, Mietoistenlahti

Arokiuru, Masku Laulainen
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Tuula Lempinen

Varsin monen yhdistyksen toimintaan 
negatiivisesti vaikuttanut palkkatuki-
uudistus kaikkine kommervenkkeineen 
näkyi henkilökuntavajeena myös Ruo-
karavintola KasarmiTallin toiminnassa 
alkuvuoden aikana. Tammikuun paril-
la ensimmäisellä viikolla ruokalassa tar-
jotttin vain keittolounasta, eikä tämä-
kään olisi ollut mahdollista ilman sitou-
tuneita ja motivoituneita vapaaehtois-
työntekijöitä. 

Keittiöpäällikkö Tuula Lempinen 
haluaa antaa täyden kiitoksen korvaa-
matonta työtä tehneille Rainolle ja Hen-
rikille. Vapaaehtoisten tekemä työ on 
elinehto monessa yhdistyksessä, näin 
myös TST ry:llä, jossa monet toiminnot 
ovat olemassa vapaaehtoisten ansiosta. 
Toisaalta vapaaehtoistyö antaa tekijäl-
leen paljon, ja siksi toiminnassa on hyvä 
olla, kertoo yksi vapaaehtoisista.

Päivittäin tuoreita herkkuja 

KasarmiTallin toiminta on pikku hil-
jaa normalisoitumassa, vaikka toisaalta 
työntekijöitä tarvitaan yhä, Tuula mai-
nitsee. Keittiöön on saatu uusia työn-
tekijöitä, ja tämä näkyy myös ruokalan 
tarjonnassa. Tällä hetkellä keittössä on 
töissä ammattitaitoinen leipuri-kondiit-

tori, joten tarjolla on päivittäin herkul-
lisia ja tuoreita suolaisia ja makeita lei-
vonnaisia. 

KasarmiTallista voi tilata herkku-
ja kotiinkin: tilauksesta tehdään muun 
muassa täytekakkuja, voileipäkakkuja 
sekä erilaisia piirakoita, Tuula vinkkaa.

teksti: NINA KURKI 
kuvat: MERI-PAULIINA SUNDÉN 
 SISKO TAMPIO

Teemaviikolla takaisin Karjalaan

Ruokaravintolan toiminta monipuolis-
tuu myös musiikin merkeissä, sillä keit-
tiötyöntekijä Nazim on koulutukseltaan 
kapellimestari ja hän on luvannut musi-
soida silloin tällöin ruokailijoiden ilok-

Vapaaehtoisten te-
kemä työ on elin-
ehto monessa yh-
distyksessä, näin 
myös TST ry:llä, 
jossa monet toi-
minnot ovat ole-
massa vapaaeh-
toisten ansiosta. 

si. Lisäksi luvassa on erilaisia teemaviik-
koja, jolloin tarjotaan teemaan liittyvää 
ruokaa ja koristellaan sali teemaan liit-
tyvin kuvin ja koristein. 

Huhtikuussa vietetään ensimmäis-
tä teemaviikkoa, jolloin aiheena on luo-
vutettu Karjala. Luvassa on siis aina-
kin karjalanpaistia ja karjalanpiirakoi-
ta - toivottavasti myös perunapiirakoita, 
joita Kivennavalla syntynyt isoäitini lei-
poi ja paistoi leivinuunissa. 

Luonnollisesti juhlapyhät näkyvät 
KasarmiTallin toiminnassa, ja vappuna 
päästäänkin nauttimaan herkkuja seiso-
vasta pöydästä. 

KasarmiTallin kuulumisia voi jo 
nyt seurata ruokaravintolan Facebook-
sivuilta sekä jatkossa ruokalan omilta 
nettisivuilta. 

Kuulumisia
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Eduskuntaehdokkaiden vaalipaneeli 16.3.

Vapaaehtoiset ovat meille arvokkaita

Kinopalatsi: Yhteistyökumppaneitamme esittäytymässä Järjestökinossa dokumentin ensi-illassa

Naistenpäivää 8.3. juhlittiin ennakkoon

Työttömien Valtakunnallisen 
Yhteistoimintajärjestön TVY:n 
vuosikokous 18.3. 
 
Tauolla soitti Retrox

Henna Virtanen ja Aleksander Hämäläinen

Alkuvuodesta TST:llä on ollut tavallista vähem-
män työntekijöitä. Pyörät on kuitenkin pidetty 
pyörimässä. Kiitokset kaikille vapaaehtoisillem-
me, joista kaksi oheisessa kuvassa!
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teksti: MARITA SKIPPARI 

Miten on mahdollista, että urheilutähdet nostavat miljoona-
palkkoja ja toiset seisovat leipäjonossa? Tampereen yliopiston 
terveystieteen laitoksen sosiaali- ja terveyspolitiikan dosentti 
Heikki Hiilamo selvitti marraskuun alussa TST ry:n tiloihin 
kerääntyneelle yleisölle talouskehityksen suhdetta hyvinvoin-
tivaltioon.

Rahat ja varallisuus ovat jakautuneet epätasaisesti maailman 
sivun. Nykyinen ns. supertähtitalous, jossa yksittäinen hen-
kilö voi realisoida osaamisensa, on mahdollistanut vain en-
nennäkemättömän tavan vaurastua nopeasti. Tämä on nähty 
viihteen ammattilaisten ohella mm. muutamien suomalais-
ten pelitalojen kuten Supercellin ja Rovion kohdalla. Enää ei 
taloudelliseen menestykseen vaadita suuria investointeja.

Talous myös globalisoituu. Aasiassa, erityisesti Intiassa 
ja Kiinassa on syntymässä suuri keskiluokka. Hyvinvointi ja-
kautuu maantieteellisesti laajemmalle, mutta samalla rikkau-
det entistä harvempien käsiin. Vuonna 2013 maailmassa oli 
1400 miljardööriä. Suomen osuus maailman talouskasvus-
ta heikkenee yhä suhteellisesti. Kilpailukykymme ei olekaan 
meille suotu pysyvä etu.

Työ ei ole vakio

Suomessa ollaan palaamassa malliin, jossa syntyperä ja va-
rallisuus ennustavat elämässä pärjäämistä. Keskiluokan tu-

lot eivät enää kasva entisen tapaan ja pitkä koulutuskaan ei 
tuo välttämättä lisää leivän päälle. Globaalitalous ja digitaa-
liyhteiskunta syövät nyt keskiluokan työpaikkoja. Työläisam-
mattien harjoittajat ja toimihenkilöt ovat tämän jo saaneet 
kohdata. Seuraavaksi sama kohtaa kaikkia muita, joiden töitä 
voidaan hoitaa keskitetysti vaikka toiselta puolen maailmaa. 

Suomella on mennyt pitkään aikaan taloudellisesti hei-
kosti. Varmana tosiasiana on toisteltu kuinka kaikki oli en-
nen paremmin – nyt rahat loppuvat kesken. Tosin vaikka val-
tio on velkainen, kansalaiset ovat suhteessa muuhun maa-
ilmaan varakkaita. Kriittisimmät kysyvät silti, onko meillä 
enää hyvinvointivaltiota?

Mulle, sulle, meille turvatuille

Hyvinvointivaltion idea on, että kansalaiset jakavat yhdessä 
sosiaalisia riskejä kuten vanhuus, sairaus, lapsuus, syntyvyys, 
huoltajuus, työttömyys ja työkyvyttömyys ja tasaavat niistä 
aiheutuvia kustannuksia maksamalla veroja. Nyt on ilmaan-
tunut liuta uusia ongelmia: ylivelkaantuminen, yksinhuolta-
juus, alhainen koulutustaso, syrjäytyminen. Ne eivät välttä-
mättä ole ohimeneviä elämänvaiheita. Kuten työttömyyden-
kin pitkittyessä, niiden aiheuttamat toimeentulotuen kulut 
valtiolle ja kunnille kohoavat korkeiksi. 

Kysymys yksilön ja yhteiskunnan vastuusta nousee yh-
teiskunnallisessa keskustelussa säännöllisesti esiin. Perus-
tuslain 19. pykälän mukaan jokaisella on oikeus sosiaalitur-
vaan. Mutta luotammeko ihmisten haluun tehdä myönteisiä 
valintoja ja edistää tilannettaan vai olemmeko näkevinämme 
kaikkialla pinnareita ja sosiaalipummeja? 

Uusi sopimus hyvinvointivaltiosta

Hyvinvointia uhkaavat vanhat riskitkään eivät ole muuttu-
mattomia. Vaikka työpaikkoja katoaa, niitä myös jatkuvasti 

syntyy. Työkyvyttömyyttä ei enää nähdä pysyvänä tilana, sil-
lä työkyky vaihtelee. Eläkkeelle ei jäädä, vaan sieltä myös pa-
lataan työelämään. Hyvinvointivaltion raamit on määritelty 
uudelleen. Tämä näkyy jo käsitteissä kun päivähoidon sijaan 
puhutaan varhaiskasvatuksesta, osatyökyvyttömyyden ase-
masta osatyökykyisyydestä, työttömyysturvasta käytetään 
termiä työnhakuvakuutus ja eläkeiästä puolestaan elinikäi-
nen osallistuminen.

Pitkäaikaistyöttömyyteen on haettu ratkaisua kuumei-
sesti. Tämä on tärkeä hyvinvointikysymys pienituloisille it-
selleen, mutta myös hyvinvointivaltion kannatukselle. Hii-
lamo näkee työmarkkinoiden roolin olevan ratkaiseva siinä, 
halutaanko yhdistää vai hajottaa yhteiskuntaa. Pelkästään 
työssäkäyvien etujen suojeleminen ei voi olla lähtökohta, jos 
kaikille halutaan taata kohtuullinen elintaso.

Työttömien tilan kohentamiseen on ehdotettu mm. pien-
ten työtulojen ja sosiaaliturvan yhdistämistä, osallistavaa so-
siaaliturvaa ja sosiaalista luototusta. Tähän suuntaan on jo 
edetty. Työmarkkinatuen osalta poistettiin puolison tulojen 
tarveharkinta sekä lisättiin 300 euron suojaosa, joka ei vai-
kuta vähentävästi tukeen. Osallistavan sosiaaliturvan pilot-
teihin Hiilamo ottaa varovaisen myönteisen kannan. Tämän 
kaltaisen toiminnan on kuitenkin oltava kansalaisyhteiskun-
tavetoista eikä viranomaisten sanelemaa. Osallistujien on 
voitava itse vaikuttaa sisältöön, olipa se sitten opiskelua kan-
sanopistoissa, vapaaehtoistyötä tai liikuntaa. Myös kolmat-
ta sektoria kannattaisi Hiilamon mielestä hyödyntää enem-
män yli vuoden pituisissa työllistämisjaksoissa, varsinkin yli 
60-vuotiaiden osalta.

Hyvinvointivaltion kriisissä piilee myös mahdollisuuk-
sia: suuret tulot eivät ole ainoa hyvän elämän edellytys. Omis-
taminen ei tuo onnea, vaan uudessa jakamistaloudessa käy-
tetään yhteisiä resursseja kestävää kehitystä hyödyttävällä ta-
valla. Tavoitteena tulisi olla rakentaa palveluyhteiskunta, joka 
ei johda kenenkään riistämiseen. Osa työmarkkinoistakin jää 
aina kansalliselle tasolle. Ikääntyvän väestön vaatimia hoiva-
alan palveluja kun ei voi ulkomaille siirtää eikä digitaalises-
ti kopioida.  

Puutetta työstä, rahasta vai molemmista?
Hyvinvointivaltio kriisissä

Hyvinvointivaltion kriisissä pii-
lee myös mahdollisuuksia: suu-
ret tulot eivät ole ainoa hyvän 
elämän edellytys. Omistaminen 
ei tuo onnea, vaan uudessa jaka-
mistaloudessa käytetään yhtei-
siä resursseja kestävää kehitystä 
hyödyttävällä tavalla. 

Soste -kunniamerkki-
läiset joulukuussa 2014

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry myöntää ansiomerk-
kejä pitkäaikaisesta ja merkittävästä toiminnasta sosiaali- ja 
terveysalalla esimerkiksi hyvinvointia ja terveyttä edistäväs-
tä toiminnasta järjestöissä. Turun Seudun TST ry:n jäsentoi-
minnassa pitkään aktiivisesti vaikuttaneita huomioitiin jou-
lujuhlassa kunniakirjojen kera. Ulla Syväkari (vasemmalla 
alakuvassa) vastaanotti hopeisen ansiomerkin yli 20 vuoden 
vapaaehtoistyöstään TST ry:ssä. Pronssisen ansiomerkin sai-
vat Olavi Nummela, Sinikka Hämäläinen, Tuula Nevalai-
nen, Pirjo Lehtonen ja kuvasta puuttuva Seppo Ruuhilahti.  
TST onnittelee ja kannustaa jatkamaan hyvää työtä!
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Turun Ammattikorkeakoulun Terveydenhoitotyön opiskeli-
jat Johanna Lehtonen ja Elsa Nieminen koostivat opinnäy-
tetyönään elintapoja ja vastustuskykyä käsittelevän verkko-
sivuston, jota he kävivät esittelemässä TST ry:ssä Torstaipa-
laverin päätteeksi helmikuun puolivälissä. Opinnäytetyönä 
syntynyt sivusto tarjoaa napakan tietopaketin kaikille niille, 
jotka ovat kiinnostuneet omasta terveydestään ja sen kohen-
tamisesta. Helppotajuiselta ja helposti lähestyttävältä sivus-
tolta löytyy perustietoa ihmisen vastustuskyvystä ja siitä, mi-
ten elintavat vaikuttavat siihen. 

Rakenteeltaan verkkosivusto on selkä ja käsittelee ihmi-
sen puolustusjärjestelmän rakenteen ja toiminnan lisäksi ra-
vitsemuksen, liikunnan, unen, stressin, sosiaalisten suhtei-
den ja optimistisuuden sekä alkoholin ja tupakan vaikutus-
ta vastustuskykyyn. Näiden pääotsikoiden alle on kootttu sy-
ventävää tietoa kustakin aihealueesta, kuten esimerkiksi vita-
miineista ja hivenaineista ja niiden ravitsemuksellisista läh-
teistä. Sivustolla ei oteta kantaa vitamiinien ja hivenaineiden 
saantisuosituksiin vaan ohjataan kääntymään valtion ravit-
semusneuvottelukunnan julkaisemien ravitsemussuositusten 
puoleen. 

Uutta tietoa 

Itselleni esittelyn mielenkiintoisin anti koski hivenaineita 
ja erityisesti kuparin merkitystä vastustyskyvylle ja raudan 
hyödyntämisessä. Heti esittelyn jälkeen tein jatkotutkimuk-
sia Internetin ihmeellisellä maailmassa ja sain selville, että it-
se asiassa sinkki heikentää kuparin imeytymistä, joten sink-
kivalmisteita käytettäessä on hyvä silloin tällöin käyttää lisä-
ravinteena myös kuparia. 

Kaiken kaikkiaan elintapoja ja vastustuskykyä käsittele-
vä sivusto tarjoaa hyvän lähtökohdan niille, jotka kaipaavat 
vinkkejä tielle kohti terveempää arkea. 

Hyödyllistä terveystietoa: 
Tietopaketti elintavoista ja vastustus-
kyvystä

teksti: NINA KURKI 
kuva: MARITA SKIPPARI

Verkkos ivusto es i t te lys sä

Johanna Lehtonen (vas.) ja Elsa Nieminen ovat koonneet uu-
sinta tietoa terveydestä verkkosivustolleen. 

Sosiaaliset suhteet ja optimisuus

Useat tutkimukset viittaavat siihen, että sosiaali-
sella verkostolla on suuri merkitys ihmisen tervey-
teen. Yksilön elossapysymiselle, terveydelle ja hy-
vinvoinnille välttämättömien sosiaalisten suhteiden 
merkityksellisyys ei rajoitu vain lapsuusaikaan. On 
havaittu, että sosiaalisesti toimeliaat ihmiset voi-
vat keskimäärin paremmin kuin vähemmän aktiivi-
set, ja muiden ihmisten antama apu ja tuki paranta-
vat terveyttä kaikissa elämänvaiheissa. Lisäksi hy-
vät sosiaaliset suhteet ovat yhteydessä parempaan 
immuunivasteeseen ja alhaisempaan sairastavuu-
teen ja kuolleisuuteen.

Optimistisilla ihmisillä fyysinen terveys on pa-
rempi, elämä on pidempi ja masennusta esiintyy 
vähemmän. Optimistisen asenteen terveysvaiku-
tuksiin kuuluu myös immuunijärjestelmän parane-
minen. Optimistisuudella näyttäisi olevan terveyt-
tä suojaava vaikutus erityisesti stressaavina aikoi-
na, muun muassa lieventämällä stressin aiheutta-
mia vaikutuksia tulehdusreaktioihin kehossa.  

Optimistisuudella tarkoitetaan positiivista elä-
mänasennetta, jolloin odotetaan ennemmin hyvien, 
kuin huonojen asioiden tapahtuvan elämässä. Opti-
mismissa on kyse asenteesta, eli taidosta, jota voi 
harjoitella.

 
(Kuvakaappaus verkkosivustolta tekijöiden luvalla. )

Verkkosivusto löytyy osoitteesta  
elintavat-ja-vastustuskyky.webnode.fi
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teksti: MARITA SKIPPARI

SOTE:sta on jauhettu väsymiseen asti. Käänteet sen valmiste-
lussa ovat kulkeneet vähän kuin nopeutetussa filmissä: se tuli 
ja meni, ehtikö kukaan nähdä sitä? Veli-Matti Ritakallio (ku-
va), sosiaalipolitiikan professori Turun Yliopistosta, kävi ker-
tomassa TST:llä ajankohtaisesta, monitieteellisestä lähesty-
mistavasta sosiaali- ja terveyshuollon uudistusten haasteena.

SOTE-uudistuksella pyritään yksilön monitahoiseen huomi-
oimiseen. Ei ole tarkoituksenmukaista tarkastella vain yksi-
lön perhe-, asunto-, työ- tai terveystilannetta, vaan etsiä ko-
konaisvaltaista ratkaisua. Tämä tavoite jäi ikävä kyllä organi-
saatiouudistuksen ja aluekysymyksen jalkoihin.

Suomessa perusasiat ovat verrattain hyvässä kunnossa. 
Kokonaisterveydenhoitokulut suhteessa bruttokansatuottee-
seen eivät ole erityisen korkeat. Lakisääteinen terveyshuolto 
kattaa hyvin väestön, toisin kuin USA:ssa, jossa kansalaiset 
joutuvat maksamaan kalliisti siitä tai jäävät ilman palveluja.

Terveydellä ja sosioekonomisella tasolla on tilastojen va-
lossa suuri yhteys. Rikkaimmalla kansanosalla on parem-
pi terveystila ja korkeampi elinikäodote kuin huono-osaisel-

la maanmiehellään. Bruttokansantuotteen vaihtelulla ei ole 
vastaavaa merkitystä. Tuloerojen tasaamisella on siis vaiku-
tuksensa kansanterveyteen.

Selvimmin tämä näkyy Suomessa elinikäodotteissa. 
Miesten alimman tulotason luokassa elinikäodote ei ole vii-
me vuosikymmeninä noussut juuri lainkaan kun ylimmässä 
luokassa nousua on ollut noin viidellä vuodella. Ero naisten 
hyväksi on yhä selkeä, vaikka hyvätuloisimmat miehet ovat 
saavuttaneet naisia ja kirineet naisten alimman tuloluokan 
kanssa tasoihin ja hieman ohitse.

Monenlaisten muutosten kourissa

Maailma muuttuu: toimintatapoja on sopeutettava ajanmu-
kaisiksi jo senkin vuoksi, että käytössä olevia niukkenevia 
voimavaroja on hyödynnettävä paremmin. Pohja Suomen ny-
kyiselle kuntien verkostolle syntyi 1800-luvulla, pitkälti sil-
loisen seurakuntajaon mukaisesti. Niistä ajoista niin elinkei-
no- ja aluerakenne kuin ihmisten liikkuvuuskin ovat muut-
tuneet. Etätyö on mahdollista ja nettiyhteydet toimivat lähes 
joka kolkassa maata. Suomen kolmestasadasta kunnasta vain 
178 kunnassa yli 7000 asukasta. Kasvukeskuksia – pääosin 
etelässä − on noin tusinan verran, muissa kunnissa väki edel-
leen vähenee. Jos kehitys jatkuu, ei nykyinen palveluverkko 
yksinkertaisesti voi toimia.

Myös väestöpohjan rakenne on muuttunut: ulkomaa-
laistaustaisten kansalaisten osuus 1990-luvulla oli 50 000, nyt 
sen määrä on yli 300 000. Suomessa syntyneitä, toisen polven 
kansalaisiakin, on jo enemmän kuin 90-luvulla oli ulkomaa-
laisväestöä koko maassa! Myös eläkeikäisten osuus on nou-
sussa. Kun nyt yli 65-vuotiaita on noin 1,1 miljoonaa, on hei-
tä 15 vuoden kuluttua ennusteen mukaan jo 400 000 lisää.

Lastensuojelutoimenpiteiden osuus on ollut viime aikoi-
na huolestuttavasti kasvussa, mikä johtunee osin vanhempi-
en toimeentulovaikeuksista. Yksinkertaistamalla palvelura-
kennetta SOTE-mallin mukaisesti, on mahdollisuus puuttua 
epäkohtiin varhaisessa vaiheessa ja vaikuttaa lasten hyvin-
vointiin konkreettisesti.

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen vaatii muitakin 
toimenpiteitä kuin nuorisotakuun, jolla nuorelle tai vastaval-
mistuneelle on vuoden 2013 alusta taattu joko koulutus- tai 
työpaikka. Nuorista ikäluokassa 15-29 -vuotiaat on noin 5,5 
% jäänyt työ- ja kouluelämän ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa 
kaikkineen lähes 50 000 syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta.

Lamakaudella 90-luvun alussa epävarmuus näytti pe-
siintyvän nuorisoon. Yhtälönä työmarkkinoiden vaatimusta-
son kasvu ja toisaalta näköalaton tulevaisuus hämmensi nuo-
ret. Koska nuorisotakuukaan ei tunnu purevan tilanteeseen 
odotetusti, niin onko aihetta perustavanlaiselle ajattelutavan 
muutokselle, kysyy Ritakallio.

Kurjistuvan talouden kierre

Tuloerot olivat Suomessa 1940-luvulle asti suuret. Eläkejär-
jestelmän ja KELA:n perustamisen jälkeen ne kaventuivat, 
kunnes taas 90-luvun laman jäljiltä ovat kasvussa. Globali-
saatio ja Euroopan unioniin liittyminen ovat osaltaan vaikut-
taneet työttömyysasteeseen heikentävästi. Pysyvä työttömyys 
jäi Suomessa korkealla talouden korkeasuhdanteen aikana-
kin. Ennen se oli pitkään 2-3 prosentissa, nyt se on vakiintu-
nut yli 7 prosentin tasolle. Tämä siitä huolimatta, että työttö-
myyden alentaminen on Eurooppa-neuvoston vuonna 2010 
hyväksymän talous- ja työllisyysohjelman, Eurooppa 2020 – 
strategiankin, yksi painopisteistä.  

Paluuta täystyöllisyyteen ei ole. Suurtyöttömyyden taka-
na on työmarkkinoiden myllerrys: osaamistason vaatimukset 
ovat nousseet, työvoiman ja työpaikkojen liikkuvuus lisään-
tynyt. Aiemmin vetovoimaiset Oulu ja Salo ovat muun muas-
sa joutuneet yllättäen suurten muutosten kouriin.

Työttömyys paitsi vaikuttaa suoraan toimeentuloon, 
niin se saattaa altistaa muille ongelmille ja johtaa syrjäytymi-
seen. Siirtymä myös kasvaa tasaisesti: uusia tukiverkostojen 
ulkopuolelle jääviä tulee jatkuvasti lisää.

Yksilö järjestöjen imussa

Kolmannella sektorilla on osuutensa Sote-haasteessa. Eläke-
ikäisten kasvu tullee nostamaan yksinäisyyttä kokevien mää-
rää, mikä taas näkyy sosiaali- ja terveyspuolella esimerkiksi 
kasvavien terveyskeskuskäyntien muodossa. Järjestöt tulee ot-
taa mukaan miettimään, miten ne omalla panoksellaan voivat 
keventämään terveystoimeen kohdistuvaa kuormitusta. 

Vapaaehtoistyön hyödyntämisen kuntalaisten hyväksi 
olisi yksi keino. Monilla on halu olla hyödyksi, vaikka se ei 
olisi mahdollista palkkatyöllä. Taloudellisesti sen mahdollis-
taisi pitkään kaavailtu kansalaispalkka. Ritakallio ei lue itse-
ään kansalaispalkan kannattajiin, mutta ei myöskään täysin 
tyrmää sitä. Sen vastikkeeksi olisi syytä liittää joitakin vel-
voitteita. Ketään ei silti tule jättää taloudellisesti heitteille.

Tukea saa tarpeen mukaan?

Sosiaalihuollossa on uuden ajattelun paikka. Puuttuvaa eri-
koishuoltoa tulee systemaattisesti järjestää vastaamaan esi-

merkiksi lastensuojelun tarpeita. Palvelutilanteissa ei tulisi 
keskittyä tiukasti vain hoitoon, vaan esille olisi saatava syyt 
ongelman takana. Kun asioihin ei tartuta ajoissa tai tilannet-
ta hoitavat useat tahot, kääntyy hyvä tarkoituskin päälael-
leen. Ritakallio kertoo esimerkkinä, että erään perheen koh-
dalle osui viiden vuoden ajanjaksolla 74 eri viranomaisyhtey-
denottoa. Tuskinpa kukaan oli lopulta perillä perheen koko-
naistilanteesta.

Kunnat ovat pakon edessä vähentäneet sosiaalitoimisto-
jen kustannuksia. Päätöksiä ei teekään aina perehtynyt sosi-
aalityöntekijä vaan etuuskäsittelijä. Kokonaisvaltaisesta elä-
mäntilanteen huomioimisesta ollaan silloin kaukana. Turus-
sa hiljattain tehdyssä kartoituksessa yli puolella toimeentu-
lotukea hakevista oli ongelmia, jotka eivät ratkea toimeentu-
lotuen määrää nostamalla, vaan avuksi tarvitaan muita asi-
antuntijoita. Nähtäväksi jää, mikä vaikutus on sillä, kun toi-
meentulotukiasiat aikanaan siirtyvät KELA:n hoidettavaksi.

SOTE jää seuraavan vaalikauden tehtävälistalle. Sosiaa-
linen näkökulma on huomioitava sitä tehtäessä vahvemmin, 
jota uudistusta voisi varauksetta kutsua SOteksi.

Syillä on seurauksensa, 
ongelmilla lähteensä
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teksti: PIRJO LEHTONEN 
kuvat: KUKA

Yksinelävät ovat jo täällä

TV näytti hiljattain dokumentin ”Sin-
kut tulevat”. Siinä kuvattiin melko ka-
pea-alaisesti sitä maailmanlaajuista ra-
kennemuutosta, joka tuntuu monil-
ta jääneen kokonaan huomaamatta. 
Yksinelävien määrä on jo pitkään ollut 
voimakkaassa kasvussa, Suomessakin 
13 000:lla vuonna 2013. Yhden hengen 
asuntokuntia on Suomessa jo yli miljoo-
na. Omaan elämänpiiriini yksineläviä 
on siinä kuin parisuhteessa eläviä ja per-
heellisiäkin kuulunut niin kauan kuin 
muistan. Yksinelävät siis ovat jo täällä, 
ovat olleet kauan. Heidät on korkea aika 
saada näkyviksi yhteiskunnassamme ei-
kä vähiten päättäjien silmissä.

Tiesitkö tämän?

Tätä kirjoitettaessa vaalit ovat lähellä. 
Siitä huolimatta ei kansanedustajaeh-
dokkaita juurikaan tunnu kiinnostavan 
todella suuren väestöryhmän asioiden 
ajaminen. Siksi tekee mieli kysyä heil-
tä ja muiltakin: Tiesitkö esim. seuraa-
vat faktat?

1. Asuntokunnista 42 prosenttia 
oli yhden hengen asuntokuntia vuonna 
2012. Kahden hengen asuntokuntia oli 
33 prosenttia ja asuntokunnista 25 pro-
senttia oli kolmen tai useamman hen-
gen asuntokuntia.

2. Yksinelävien osuus aikuisväes-
töstä oli 25 prosenttia (Tilastokeskuk-
sen vuoteen 2011 perustuvien tietojen 
mukaan).

3. Suurin osa eli 41 prosenttia yk-
sinelävistä on 35-64 -vuotiaita.

Yksinelävän euro on 23-34 senttiä

Yksineläminen on kallista. Tietämät-
tömyys (ja välinpitämättömyys) yksin-
elävien arjesta on johtanut epäoikeu-

denmukaisuuksiin mm. asumiskustan-
nuksissa, verotuksessa ja erilaisten tuki-
en maksamisessa. Tilastokeskus selvitti 
Aamulehdelle vuonna 2012 kuinka pal-
jon työssä käyville yksineläville ja paris-
kunnille jää rahaa käteen, kun tuloista 
vähennetään elämisen ja asumisen ku-
lut. Keskiarvotuloja vertailemalla selvi-
si, että pääkaupunkiseudulla pariskun-
nan euro on 23 senttiä. Muualla Suo-
messa se on 27 senttiä. 35-65 -vuotiais-
sa pariskunnan euro vastaa yksinelävän 
34:ää senttiä. 

Työllisyystutkimuksista selviää, et-
tä yksinelävät ovat suurin peruspäivä-
rahaa tai työmarkkinatukea saava ryh-
mä. EU-komission tilastojen mukaan  
Suomen yksinelävät miehet työllistyivät 
Bulgarian jälkeen huonoiten koko Eu-
roopassa.

Lisää faktoja löytyy Suomen Yksin-
elävät ry:n kotisivuilta.

Turkulaiset suunnannäyttäjinä

Turussa ei vain todettu, että jotain pitäi-
si tehdä vaan myös tehtiin jotain. Dia-
koni Raija Eevan toimesta perustet-
tiin vuonna 2009 yhdistys, jonka tar-
koituksena on edistää täysi-ikäisten, yk-
sin elävien henkilöiden taloudellista ja 
lainsäädännöllistä turvaa ja yhdenver-
taisuutta parisuhde- ja perhekeskeises-
sä yhteiskunnassamme. Viisivuotisjuh-
lia vietettiin syksyllä 2014 sekä Turus-
sa että Helsingissä. Tammikuun lopussa 
2015 valitussa uudessa hallituksessa on 
edelleen vahva turkulaisedustus, mut-
ta mukana on myös kaksi jäsentä Hel-
singistä, yksi Raumalta ja yksi Paraisil-
ta. Valtakunnallisen yhdistyksen on tar-
koitus tavoittaa ja aktivoida yksineläviä 
ympäri Suomea. Turulla on kuitenkin 
edelleen suunnannäyttäjän asema ja sitä 
vahvistaa vuonna 2014 aloitettu yhteis-
työ Turun Seudun TST ry:n kanssa. Se 
on toistaiseksi ollut pääsääntöisesti yh-

teistä tiedottamista ja tilojen käyttöä, 
mutta vuoden 2015 aikana on tarkoitus 
lisätä myös tapahtumayhteistyötä. Kan-
nattaa seurata yhdistysten kotisivuja ja 
muuta ilmoittelua!

Uusi puheenjohtaja TST:stä tuttu, 
varapuheenjohtaja Helsingistä

Allekirjoittanut on aikuisen elämänsä 
aikana saanut kärsiä osansa yksinelä-
viin kohdistuvasta, ennen kaikkea talo-
udellisesta epätasa-arvosta. Niinpä lii-
tyin yhdistykseen muutama vuosi sit-
ten pidetyn kansainvälisen seminaa-
rin yhteydessä. Vuonna 2014 tulin va-
lituksi hallituksen jäseneksi ja sen jäl-
keen haasteeksi tuli yllättäen puheen-
johtajan pesti. Aikani mietittyäni uskal-
sin ottaa haasteen vastaan, koska tiesin 
sekä hallituksesta että jäsenistöstä löy-
tyvän erittäin osaavia ja vaikuttamisha-
luisia ihmisiä työn ja vastuun jakajiksi. 
Aikaisemman järjestökokemukseni toi-
von olevan uudessa luottamustoimes-
sa hyödyksi. Toivon myös uusia yhtei-
siä näkyjä ja niiden toteutumista. Suo-
men Yksinelävät ry:llä ja Turun Seudun 
TST ry:llä on kummallakin omat teh-
täväkenttänsä, mutta myös niin paljon 
samoja tavoitteita, että tuntuisi voima-
varojen tuhlaukselta olla tekemättä yh-
teistyötä. Turun lailla myös Helsingis-
sä asuu paljon yksineläviä. Siksi on sekä 
ilahduttavaa että monia käytännön teh-
täviä (esim. verkostoitumista) helpotta-
vaa, että yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Jutta Järvinen on helsinkiläinen. 

TST:läiset yksinelävät tulkaa aktii-
visesti mukaan toimintaan! Hyvää ke-
vättä teille ja kaikille muillekin!

Pirjo Lehtonen
Suomen Yksinelävät ry:n
puheenjohtaja 2015

Yksinelävät näkyviksi

Monitaide-tiimi

teksti: PIRJO LEHTONEN 

Monitaide-Tiimin vuonna 2014 alkanut toiminta jatkui aktiivisena koko vuoden. 
Tiimiläiset kunnostautuivat niin musiikissa, kuvataiteissa kuin kahvilatoiminnas-
sakin. Verkostoja pidettiin yllä säännöllisiä kokouksia pitämällä ja joitakin matkoja 
tekemällä. Vuosi 2015 on monestakin syystä alkanut melko rauhallisesti. Syistä vä-
häisin ei ole taloudellinen lama. Toisaalta tiimiläiset eivät ole lamautuneita. Moni 
on löytänyt itselleen ihan uusia työtehtäviä. Esimerkkeinä mainittakoon, että Mo-
nitaide-muusikon saattaa bongata ruokalan työntekijänä tai metallimiehenä, Mo-
nitaide-kuvataiteilijan taas mm. retriittiavustajana. Tärpin tarkkasilmäinen lukija 
voi huomata, että myös ex-projektipäälliköllä on uusia haasteita. 

Monitaide-verkosto on kuitenkin edelleen olemassa. Tapaamisia järjestetään 
myös kuluvana vuonna. Muusikoita ja muita tiimiläisiä voi vanhaan tapaan tiedus-
tella kaikenlaisiin tilaisuuksiin, kunhan muistaa, että kohtuulliset matka- ja kulu-
korvaukset kuuluvat asiaan.

Monitaide-Tiimin asioissa voi ottaa yhteyttä Pirjo Lehtoseen - gsm 044-
9741610, musiikkiasioissa myös Tapio Aaltoon - gsm 0500-861664.

TST:n
yhteistyö-
kumppani 

NÄKÖKULMA



26 tärppi 1/2015 1/2015 tärppi 27

KYSYMYKSET:
 
1. Olisitko kiinnostunut tilaamaan kotiin tai 
 asiointiavuksi TST:n Arkiapua? 

____kyllä ____ei 

2. Mitä apua voisit tarvita? Voit valita useam-  
 man vaihtoehdon 

____asiointi- tai kauppa-apua
____leipomis- tai ruoanlaittoapua
____apua viikkosiivoukseen
____lakanoiden vaihtoa ja/tai pyykkihuoltoon apua
____ulkoiluapua
____seuranpitoa
____apua lumitöihin talvella
____apua piha-/puutarhatöihin
____muuta apua; mitä?_______________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________

3. Mikä olisi Arkiapukäynnin sopiva pituus?

____alle 1 tunti
____1 tunti
____2 tuntia
____3-4 tuntia
 

Kaipaatko apua kotiin, kauppa- tai kerhokäynnille tai vaikkapa pihatöiden kanssa?

Välityö-projekti  suunnittelee käynnistävänsä iäkkäämmille jäsenillemme suunnatun Arkiapu-toiminnan, jos 
sille on kysyntää. Vastaa alla olevaan kyselyyn, jos tuntuu, että olisit kiinnostunut Arkiavusta. Kaikkien vastan-
neiden kesken arvotaan 3 kappaletta palkintoja, joissa kussakin on 3 lounaslippua KasarmiTalliin tai vaihtoeh-
toisesti KasarmiTallin maukkaita leivonnaisia kotiin tuotuna. 
 
Leikkaa sivu katkoviivaa pitkin ja palauta lomake Infoon 20.4. mennessä. Osoite: TST ry, Kanslerintie 19, Turku

4. Mitä olisit valmis maksamaan 2 tunnin Arki- 
  apukäynnistä?

____6 euroa
____12 euroa
____18 euroa
____ottaisin apua vain, jos se ei maksaisi mitään

5. Vastaajan ikä

____alle 50-vuotta
____50-64 –vuotias
____65-74 –vuotias
____yli 75 –vuotias

6. Yhteystiedot arvontaa varten:

Nimi:________________________________________
Osoite:_______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Puhelinnumero:________________________________

Veneilyn peruskurssi  20.4.–23.4.  
 Mukaan mahtuu max 8 henkilöä

 

ANNA DUUNI MATKAT  KEVÄT / ALKUKESÄ 2015:

19.4. Pähkinäinen

8.-9. 5. Linturetki

12.-14.5. Linturetki

7.5. Maisaari

18.-20.5. Linturetki

22.5. Pähkinäinen

26.5. Maisaari

27.29.5. Linturetki

3.-5.6. Linturetki

9.6. Pähkinäinen

11.-12.6. Jungfruskär

16.6. Teersalo-Maisaari

19.6. Juhannusmatka 

Retket ainoastaan jäsenille.  
Ilmoittautuminen TST:n Infoon
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Nykyihmisestä ja eläimellisistä vaistoista

teksti ja kuvitus: SISKO TAMPIO 

Ihminen on sosiaalinen eläin; me toimimme impulssien va-
rassa paljon enemmän, kuin haluamme edes myöntää. Ihmi-
sellä on suuri tarve sopeutua yhteisöön. Vaikka elämänkat-
somukseeni sisältyy näkemys ihmisen tietoisuuden kehitty-
misestä ja sieluhengen olemassaolosta, olemme kuitenkin ai-
vojen ydintasolla primitiivisiä olentoja. Se näkyy pelkoihin, 
hierarkiaan ja oman edun tavoitteluun perustuvaa lajikäyt-
täytymisenä.

Asetamme ihannoiden villieläimet luontaisine vaistoi-
neen helposti itseämme korkeammalle. Mutta miten toimi-
vat vaikkapa lähimmät eläinserkkumme simpanssit? Niil-
lä on laumoissaan selkeä hierarkia ja ne harjoittavat ajanku-
lukseen heikoimpiensa kiusaamista. Ihan vaan näyttääkseen, 
kuka on kukkona tunkiolla. Samat eläimen vaistot näkyvät 
ihmisissä; harvemmin kuitenkaan enää alkuperäiskansojen 
tapaan intuitiona ja luonnon ymmärtämisenä, ns. ”tuulen 
haisteluna”. Olemme kadottaneet nämä kallisarvoiset taidot.

Harmittavan usein on nähtävillä nykyihmisen tarve sel-
viytyä, voittaa ja löytää yhteisöstä oma paikka jopa muiden 
kustannuksella. Aikamme ruokkii itsekorostusta ja pätemis-
tä. Hierarkisuudesta on kyse koulu- ja työpaikkakiusaami-
sessakin, erilaisten ihmisten sortamisessa ja vaikkapa kilttien 
kanssakulkijoiden sivuuttamisessa. Kilteissä ja erityisherkis-
sä (HSP) 1 ihmisissä on valtava potentiaali, mutta heidän on 
vaikea pärjätä kovassa maailmassa. Heitä väitetään olevan  
joukossamme jopa 15-20 %. Monien kohtalona on pitkittynyt 
työttömyys, koska he eivät löydä paikkaansa taidoistaan huo-
limatta. Mistä maailman kovuus syntyy? Osittain ydinole-
muksestamme, jossa on tarve hierarkiaan. Kovat arvot hal-
litsevat vielä aivan liikaa ”ihmislaumaamme”. Ajattelen, että 
yksilön vastuulla on päättää, kumpaan suuntaan hän ihmise-
nä haluaa kulkea. Meillä on valinnan mahdollisuus.

Sukupuolella on yhä väliä

Suomessa ollaan tyytyväisiä saavutetusta sukupuolten ta-
sa-arvosta. Meillä ei ole kuitenkaan syytä omahyväisyyteen. 
Olisi hyvä syventyä itse kunkin tietoisuuteen ja sydämeen sy-
vemmälle. Omien asenteiden ja käytöksen pohtiminen ei ole 
kovin hauskaa puuhaa. Muutokset mielemme pohjaraken-
teissa tuovat todellisen tasa-arvon, kun toimintatapamme 
muuttuvat.

Alkukantaiset vaikuttimet paljastuvat päivittäin, jos nii-
tä suostuu näkemään. Olen kokenut, että työssäni minun 
on täytynyt osoittaa taitoni moninkertaisesti miehiin ver-
rattuna, ennen kuin saan ansaitsemaani arvostusta, jos sil-

loinkaan. Muutama nuori suomalainen naispoliitikko kertoi 
taannoin mediassa samaa. Heidän on tehtävä miehiin verrat-
tuna moninkertainen työ saadakseen näkemyksilleen arvos-
tusta ja tukea.

Ajattelin  nuorempana, että ikäni ja kokemattomuuteni 
graafikon ammatissa aiheuttivat asenteellisuutta asiakkait-
teni taholta. Syytin kokemuksistani itseäni. Tein yhteistyö-
tä erään menestyneen ja itsevarman valokuvaajan kanssa ja 
huomasin, että myös häntä kohdellaan vähättelevästi. Koska 
hän oli nainen, asiakkaat saattoivat tuote- ja miljöökuvauk-
sissa napata kameran hänen kädestään (johon nainen onnek-
si uskalsi reagoida) ja antaa töykeitä neuvoja. Valokuvaaja-ys-
täväni työ sisälsi siten jatkuvaa huolehtimista henkilökohtai-
sesta tilasta, jonka tulisi kuulua meille jokaiselle itsestäänsel-
vyytenä.

Eivät miehetkään ole sukupuolensa puitteissa tasa-ar-
voisia. Tutkimusten mukaan esim. pitkät miehet menestyvät 
työurallaan lyhyitä miehiä paremmin, koska heihin reagoi-
daan eri tavoin. Iso koko tuo automaattisesti tilaa ja valtaa, 
samoin kuin simpanssilaumassa. Pitkien miesten näkemyk-
sille ja tekemisille annetaan helpommin arvostusta kuin ly-
hyemmille veljille.

Samanlainen vai erilainen – samassa veneessä 
olemme

On hyvä, että erilaisten vähemmistöjen kokemasta huonosta 
kohtelusta keskustellaan julkisuudessa. Koen kuitenkin, et-
tä samat ongelmat ilmenevät meidän useimpien elämässä ai-
nakin jaksoittain. Ei ole mitenkään harvinaista saada kuul-
la pettyneiden ja loukattujen työntekijöiden kokemuksia työ-
paikoista, joissa heitä on kohdeltu ala-arvoisella tavalla – su-
kupuolesta riippumatta. Menestyneissä yrityksissä saattaa ol-
la vallalla työkulttuuri, jossa vain kovat jaksavat. 

Luovan alan edustajana tiedän, miten paljon vaiettua ki-
pua alan ihmiset saattavat kantaa. Koska luovaan alaan si-
sältyy vahvasti ajatus yksilöllisyydestä ja taiteellisesta menes-
tymisestä, vastoinkäymiset koetaan helposti henkilökohtai-
sena häpeänä. Silloinkin, kun ongelmien syynä on työnan-
tajan harjoittama kohtelu. Maineen ja työmahdollisuuksien 
menettämisen pelossa harva uskaltaa kritisoida työnantajia 
julkisesti. Freelancerit, taiteilijat ja monet muut vastaavat kil-
pailevat lyhyistä esilletuloista ja toimeksiannoista, joissa val-
litsee yhä useammin lännen laki. Ihmettelen usein luovan ta-
louden ihmisiä; miten paljon meissä on voimaa. Suomessa 
hehkutetaan luovuuden merkitystä kansantaloudelle, mutta 
siitä ei haluta maksaa. 

Olin liikuttunut katsoessani TST:n dokumenttia ”Työt-

PAKINA
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tömyys ei ole kirosana”, jossa haastateltavat henkilöt välit-
tivät niin selkeästi inhimillisiä arvoja ja myötätuntoa kans-
saihmisiä ja erilaisuuttakin kohtaan. Ihminen on arvokas sel-
laisenaan – ilman ulkoisia menestyksenm tunnusmerkkiä - 
mutta sen omaksuminen omaan käytökseen vaatii rohkeut-
ta ja sisäistä ryhtiä. Ihmisen arvostaminen ja huomioonotta-
minen vaativat sen, että luovun toisten nokkimisesta ja piilo-
asenteistani, että annan toisille tilan, joka kuuluu heille.

Meillä on Suomessa vielä vallalla kulttuuri, jossa toisel-
le ihmiselle ollaan helposti tylyjä sen sijaan että kannustettai-
siin ja kuunneltaisiin sydämellä. Me tokaisemme kovin hel-

posti, mikä hänessä on mielestämme vialla. TST:n henki 
näyttää myönteistä suuntaa, josta moni trendikäs työpaik-
ka voisi ottaa mallia.

1 Erityisherkkyydellä tarkoitetaan synnynnäistä ominaisuutta. 
Henkilö reagoi tavallista herkemmin ulkoisiin ja sisäisiin ärsyk-
keisiin, sillä hermosto käsittelee aistien välittämää tietoa laajem-
min ja syvällisemmin. Se ei ole sairaus tai diagnoosi.
Kirjallisuutta:
Elaine N. Aron: Erityisherkkä ihminen. (The highly sensitive person)  
Jenna Natri: Sisäinen lepatus



Mahdollisuus ostaa
lounas myös mukaan.

Joka päivä tarjolla
talon keittiössä
leivottuja leivonnaisia.

Valmistamme tuotteita 
myös tilauksesta.

Tarjoaa: 
AAMIAINEN 2€
ma - pe klo 8 - 9.30
LOUNAS 3-4€
ma - pe klo 11 - 14.30

MA-PE klo 8-15
Kanslerintie 19, Turku
p. 044 7007 426 (keittiöpäällikkö) 
Bussit 42, 32
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