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YHDELTÄ KAHDELLE KAISTALLE

Istuessani tien vieressä ja seuratessani liikenteen sol-
jumista tulin todistaneeksi, että kahdella kaistalla 
kaikki sujuu paljon tehokkaammin kuin vain yhdellä.
Jo parin vuoden ajan on keskusteltu, että useastakin 

syystä puheenjohtajan ja toiminnankoordinaattorin 
tehtävät olisi eriytettävä ja jaettava eri henkilöille. Esi-
merkiksi se ei tunnu reilulta, että sama henkilö tarkas-
taa ja hyväksyy toiminnan. Vakavasti siitä alettiin pu-
hua vuoden 2014 syksyllä, jolloin eri tahoilta kysyttiin 
allekirjoittaneelta halukkuutta asettua ehdolle puheen-
johtajan tehtävään. Aluksi vastaukseni oli ehdoton ei, 
mutta muutamien viikkojen kuluttua se oli jo ehdoton 
ehkä. Pyöriteltyäni asiaa pitkään mielessäni, annoin 
kesän jälkeen itselleni luvan asettua ehdolle. Valinta 
puheenjohtajaksi tapahtui yhdistyksemme syyskoko-
uksessa. Saatuani toimia viime vuoden hallituksemme 
varapuheenjohtajana ei siirtyminen ”varsinaiseksi” tun-
tunut kovin vaikealta. Suurin helpottava elementti oli 
kuitenkin se, että lähimmät työkaverit säilyivät samoi-
na, kuten Joe Majanen, joka oli tuttu ja turvallinen va-
linta toiminnanjohtajaksi. Kaksi kaistaa samaan suun-
taan tuntuu oikealta.   

Vuosi 2016 on alkanut TST:n kohdalla kiireellisesti 
työn merkeissä. Tekstiilikierrätys TST-Texvex on alka-

nut rakentaen ja uutta etsien. On välttämätöntä, että 
tämä tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa ja saamme 
tarjottua asiakkaille edelleen enemmän työtilaisuuksia. 
Kaikki uudet ideat ovat tervetulleita ja välttämättömiä, 
jotta saamme pidettyä oikean suunnan ja hyvän vauh-
din.

Myös esimerkiksi kattojärjestö-asiassa useakaistai-
suus on eduksi. Viime vuoden lopusta alkaen olemme 
kuuluneet kahteen valtakunnalliseen kattojärjestöön. 
Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö 
TVY ry, johon olemme kuuluneet alusta lähtien, ajaa 
samoja lähellä jäsenistömme etuja olevia asioita kuin 
aiemminkin. Toinen valtakunnallinen järjestömme on 
viime vuoden lokakuussa perustettu Suomen Välityö-
markkinat ry (Välkky), joka ajaa aktiivisesti niin työn-
hakijoiden kuin työllistettyjenkin asiaa. Molemmilla 
järjestöillä on oma tärkeä tehtävänsä etujemme ajajina 
kahdella kaistalla samaan suuntaan.

Aluksi ajattelin, että tällä kertaa en ottaisi esille työt-
tömyystilannetta, mutta otanpa kuitenkin. Tilanne pa-
henee koko ajan, ja tällä hetkellä TEM:n laskelmien mu-
kaan työttömiä työnhakijoita on jo 368 000 henkilöä.  
Jo monien vuosien ja hallitusten aikana tilanne on 
ajautunut samaan suuntaan. Päättäjien silmät eivät  

Olisiko syytä katsoa eteenpäin ja miettiä, mitä ja millaista on työ, jota tullaan tekemään vuo-
den tai viiden vuoden kuluttua?
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ole siltikään avautuneet havaitsemaan tilanteen muut-
tamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Työelämä ja tehtä-
vät työt muuttuvat koko ajan. Olisiko siis syytä katsoa 
eteenpäin ja miettiä mitä ja millaista on työ, jota tullaan 
tekemään vuoden tai viiden vuoden kuluttua? Tehtävät 
työt tuskin tulevat olemaan samoja kuin nyt. Teolli-
nen työ on muuttunut ja muuttuu, teollisuus muuttuu,  
teollisuuslaitokset muuttuvat ja muuttavat. Tilanteen 
korjaamiseksi on tehtävä muutakin kuin vain tuijottaa 
kristallipalloon.

Liikenteessä turha kaistanvaihto on kiellettyä. Siitä 
huolimatta vaihdetaan vielä kerran. Se että TST ry:n 
työtilat ja työntekijöiden sekä työllistettyjen määrä tup-
laantuvat, tuo myös jäsenistölle lisää tiloja ja mahdolli-
suuksia erilaiseen toimintaan. Tästä esimerkkinä on tu-
leva toinen ruokala, sekä mahdollisuus pelata biljardia 
jo ihan pöydälläkin.

Jatketaan yhdessä samaan suuntaan. 
Hyvää kevättä, nähdään!

Suurin helpottava elementti 
oli kuitenkin se, että lähimmät 
työkaverit säilyivät samoina, 
kuten Joe Majanen, joka oli 
tuttu ja turvallinen valinta 
toiminnanjohtajaksi. Kaksi 
kaistaa samaan suuntaan 
tuntuu oikealta.

”
”
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ÄLÄ KOSKAAN  
ANNA PERIKSI!

Joakim Liewendahl ei vastannut Turun Seudun TST 
ry:n te-palvelut.fi/sivustolle jättämään työpaikkail-
moitukseen umpimähkään. TST ry oli miehelle 

tuttu jo vuosikymmenien takaa.
– Vuonna 1992 opiskelin tietokone-ohjattua koneis-

tusta AKK:ssa. Ruokalassa ateria maksoi 10 markkaa, 
mikä oli siihen aikaan paljon rahaa. Eräänä päivänä 
kurssikaveri kertoi, että lähistöllä olisi halpa ja hyvä 
ruokala. Siitä lähtien pakkasimme päivittäin auton täy-
teen porukkaa ja matkustimme TST:lle syömään. Hyvä 
fiilis ja hyvä ruoka tekivät lähtemättömän vaikutuksen. 
Niistä ajoista lähtien olen koko ajan seurannut, mitä 
talossa tapahtuu; kuka on milloinkin puheenjohtajana, 
mitä Joe kirjoittaa lehtiin, ja niin edelleen.

Vuoden 2016 alusta lähtien TST:llä työskennellyt 
Liewendahl oli ennen nykyistä pestiään kolme vuot-
ta ammattikoululla automaalauksen ja pintatekniikan 
opettajana. Töiden välillä on eroja, mutta lopulta ne 
ovat vain pintapuolisia.

– Tavallaan jatkan siitä mihin jäin. Täällä ei maalata 
autoja ja porukka on vähän vanhempaa, mutta lopulta 
ihmiset ovat kaikkialla samanlaisia. Täällä vastuullani 
ovat huoltomiesten porukka, autokuskit ja vahtimesta-

Työvalmentaja Joakim Liewendahl on har-
vinaislaatuinen mies. On tuskin liioiteltua sa-
noa, että yhden käden yhdellä sormella ovat 
laskettavissa ne ihmiset, jotka ovat onnistu-
neet sekä hankkimaan itselleen työpaikan 
vastaamalla TE-toimiston ilmoitukseen että 
rakentamaan auton moottorilla käyvän moot-
toripyörän. Liewendahl on elävä esimerkki 
siitä, että positiivisella asenteella ja pohjatto-
malla periksiantamattomuudella varustetulle 
ihmiselle mikään ei ole mahdotonta.

rit. Päällimmäisenä työnkuvaani kuuluu huolehtia siitä, 
että tänne olisi joka aamu kaikkien kiva tulla ja että kai-
killa olisi mielekästä tekemistä. Ettei kukaan kokisi tu-
levansa tänne vain aikaa kuluttamaan tai siksi kun työk-
käri käski. Kenellekään ei saisi tulla sellaista oloa, että 
nyt on otettu takapakkia. Jos niin kuitenkin käy, minun 
tehtäväni on huolehtia siitä, että päästään takaisin oi-
keille raiteille. En ole täällä niinkään itseni takia, olen 
täällä oman porukkani takia, ja vain heidän takiaan. Ja 
tästä porukasta voin sanoa, että jokainen on halunnut 
parantaa tasostaan ja jokainen on myös parantanut, 
mikä on ollut hieno todeta.

Ihmisten samanlaisuudesta puhuessaan Liewendahl 
tarkoittaa sitä sanan positiivisimmassa mahdollisessa 
merkityksessä.

– Jokaisessa ihmisessä on ainutlaatuisia kykyjä ja voi-
mavaroja. Jokainen on pohjimmiltaan hyvä persoona ja 
hyvä ihminen.

Liewendahlin vastauksista huokuu positiivisuus. Sitä 
hän haluaa omalta osaltaan olla levittämässä koko ta-
loon.

– Haluan edesauttaa sitä, että koko TST:ssä olisi 
myönteinen ja iloinen ilmapiiri. Ollaan kaikki kaikkia 



kohtaan kohteliaita. Vaikka haastavia tilanteita tulee 
joskus vastaan, ne ovat kaikki aina puhumalla ratkais-
tavissa. Maalaisjärjellä pärjää pitkälle, ei tämä mitään 
ydinfysiikkaa ole.

Vaikka vauhti on ollut työn ensikuukausina välillä 
hurjaa, ja Liewendahlista on toisinaan tuntunut siltä 
kuin hän olisi hypännyt liikkuvaan junaan, jonka kyy-
dissä yrittää kynsin hampain roikkua, ei hänelle ole tul-
lut mieleenkään antaa periksi.

– Jos tulee takaiskuja, niin kestetään iskut ja nous-
taan ylös. Katsotaan eteenpäin. Keskeinen viestini kai-
kille työttömille työnhakijoille onkin yksinkertainen: 
älä koskaan anna periksi! Olit sitten minkä ikäinen ta-
hansa, nuori tai vanha. Epäonnistumisia voi tulla vaik-
ka kuinka, mutta onnistumisia ei tarvita kuin se yksi. 
Riittää kun tärppää kerran!

Kuvaavaa Liewendahlin elämänasenteelle on hänen 
tapansa muuttaa toisten ihmisten negatiivisuus omaksi 
positiiviseksi energiakseen.

– Sisälläni räjähtää jonkinlainen energiapommi, kun 
kuulen jonkun ihmisen sanovan, että tästä ei tule mi-
tään, tätä sä et saa koskaan valmiiksi. Tulee sellainen 
olo, että nyt näytetään, kyllä varmana saa!

Tämä periksiantamattomuus seuraa Liewendahlin 
mukana myös töistä vapaa-ajalle. Harrastuksekseen 
hän rakentaa ja kustomoi moottoripyöriä. Kirkkaimpa-
na periksiantamattomuuden kruununjalokivenä hänen 
tallissaan komeilee kolmepyöräinen ”sairaan innovaa-
tion lopputulos”, jonka valmistumiseen ei aikoinaan 
moni uskonut.

– Siinä on Roverin V8-moottori, Harrikan vaihdelaa-
tikko, kaksi etupyörää ja yksi äärettömän leveä takapyö-
rä. Se on ainoa laatuaan maailmassa. Sitä tehtiin neljä ja 
puoli vuotta. Nyt se on valmis ja täysin toimiva. Moni 
sanoi etukäteen, että tästä ei tule ikinä mitään, miksi 
haaskaat vähiä rahojasi moiseen? Yhden käden sormilla 
voidaan laskea ne ihmiset, jotka sanoivat, että tästä tu-
lee vielä tosi hieno ja voitat näyttelyitä ja pääset lehteen. 
Mutta niin vain vähemmistö voitti!

Teksti: Ossi Nyström
Kuvat: Elize Sykriäinen ja Joakim Liewendahl

Ironcobra – Näyttelyn paras pyörä & Custom -luokan ykkönen Helsingin MP 16 -näyttelyssä. 
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Ennen tammikuussa alkanutta pestiään Välityö-
projektin työvalmentajana, on Ylitalo toiminut 
muun muassa yksilövalmentajana Turun kaupun-

gilla, tuetun työllistämisen linjalla TE-toimistossa sekä 
TYPPI-virkailijana, joten kokemusta alalta löytyy rop-
pakaupalla. Kokemusta ei kuitenkaan voi koskaan olla 
liikaa, joten seuraava askel TST:n työvalmentajana tun-
tui luonnolliselta Ylitalon työpolulla. TST oli hänelle 
tuttu kolmannen linjan järjestö, jonka kanssa Ylitalo oli 
ollut yhteistyössä jo aiemmin ja yhdistyksen toiminta 
oli kiinnostanut jo pitemmän aikaa.

Työvalmentajan työnkuvaan kuuluu paljon, eikä yk-
sikään päivä ole samanlainen.

– Juokseminen alkaa aamulla heti klo 8.30, ja päivän 
työtehtäviin lukeutuu muun muassa ihmisten auttami-
nen eri ongelmissa, työntekijöiden ohjastaminen, pa-
perityöt, asiakashaastattelut, Texvex-avajaisiin liittyvät 
järjestelyt sekä sihteerin hommat hallituksessa ja väli-
työn ohjausryhmässä.

Tärkeimmiksi tavoitteikseen työvalmentajana Ylitalo 
mainitsee asiakkaiden onnistuneen ohjauksen eteen-
päin työelämässä sekä hyvän hengen ylläpidon työpai-
kalla. Hän ei halua olla kenellekään auktoriteetti vaan 
reilu työkaveri.

– On tärkeää, että kaikilla on kivaa työpaikalla ja että 
työt tulee tehtyä.

Työvalmentajan työ Turun Seudun TST ry:ssä on jo 
ehtinyt opettaa Susannalle ”multitaskausta” – eli usean 
asian tekemistä samanaikaisesti – sekä osoittanut, mi-
ten hyvä yhteishenki ja yhteisöllisyys toimintakeskuk-
sessa on läsnä. 

– Kaikki ovat samassa veneessä, tavalla tai toisella, 
kuvailee Ylitalo. 

Motivaatiota ei myöskään tarvitse erikseen hakea, 
sillä viihtyvyys, ihmiset ja positiivinen palaute pitävät 
motivaatiota jatkuvasti yllä.

Työttömille työnhakijoille Ylitalo antaa ennen kaik-
kea kaksi neuvoa. 

– Älä anna koskaan periksi ja koeta löytää omat vah-
vuutesi sekä kehitä niitä jatkuvasti.

Kolmella adjektiivilla Ylitalo kuvailee itseään ”puhe-
liaaksi, huumorintajuiseksi ja nopealiikkeiseksi”. Kuva-
ukseen voidaan lisätä myös koirat, jotka ovat naiselle 
elämäntapa. 

– Olen koiraihminen henkeen ja vereen, Ylitalo ki-
teyttää.

Uusin koiratulokas on 13-kuukautinen dogo argenti-
no -rotuinen metsästyskoira nimeltä Kronos, joka on jo 
seitsemäs koira Ylitalon hoteissa. Vapaa-ajallaan Ylitalo 
harrastaa koirien lisäksi liikuntaa eri muodoissa ja ke-
säisin puutarhanhoitoa sekä mökkeilyä. 

KOIRAIHMINEN
HENKEEN JA VEREEN
Istahdamme Turun Seudun TST ry:n uuden 
työvalmentajan, Susanna Ylitalon, kanssa 
tiedotuksen toimitiloihin kesken hektisen 
maanantaiaamun. Hauska tyyppi! on ensim-
mäinen mielikuvani Susannasta ja tämä mie-
likuva vain vahvistuu haastattelun myötä, 
mutta on Susanna paljon muutakin, kuten 
haastattelun myötä selviää.

Teksti: Severi Salko
Kuva: Elize Sykriäinen
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EI NIIN HIDAS 
HÄMÄLÄINEN

Alanärällä on ennestään kokemusta kahdella eri 
työpajalla työskentelystä, ja järjestötyö on aina 
kiinnostanut häntä, joten työharjoittelu Turun 

Seudun TST ry:ssä tuntui oikealta vaihtoehdolta. Va-
linta oli oikea, sillä Alanärä on viihtynyt työharjoitte-
lussaan erinomaisesti. Hänen viisiviikkoinen työhar-
joittelujaksonsa lähenee loppuaan viimeisen viikon 
pyörähtäessä käyntiin.

Alanärän työpäivät ovat kuluneet pitkälti työvalmen-
tajien – etunenässä Susanna Ylitalon – jalanjäljissä sekä 
kuntouttavan työtoimintaryhmän ohjaustehtävissä. 
Alanärän pääasiallinen tehtävä TST:ssä onkin ollut jär-
jestötyöhön liittyvän tiedon ammentaminen ja omak-
suminen.

– Työskentely Turun Seudun TST ry:ssä on ennen 
kaikkea opettanut, miten tämänkaltainen, iso järjestö 
toimii. Toiminnan laajuus tuli pienoisena yllätyksenä, 
joten uusia asioita ja opittavaa on tullut paljon vastaan.

Motivaatiosta ja sen lähteistä puhuttaessa Alanärä 
painottaa etenkin molemminpuolista oppimista, jolla 
tarkoitetaan sitä, että sekä työntekijä että työpaikka voi-
vat oppia toisiltaan jotakin.

– Haluan paitsi kehittää omaa osaamistani myös tuo-
da työpaikalle jotain uutta. Järjestötyössä pääsee työs-

kentelemään monenlaisten eri ihmisten kanssa, mikä 
toimii myös jatkuvana motivaation lähteenä.

Vapaa-ajallaan Alanärä harrastaa liikkumista niin si-
sällä kuin ulkona, erityismaininnan hän antaa tanssille. 
Lisäksi luku- ja käsityöharrastus pitävät naisen kiireise-
nä opintojen ulkopuolella.

Kysyessäni, millä adjektiiveilla Alanärä kuvailisi itse-
ään, tulee adjektiivi rauhallinen kuin apteekin hyllyltä. 
Perässä seuraa adjektiivit positiivinen ja määrätietoinen. 
Nämä ovat kaikki adjektiiveja, joilla on hyvä rakentaa 
tulevaisuuden rautaista ammattilaista vaativaan ihmis-
suhde- ja vuorovaikutustyöhön, jota yhteisöpedagogin 
työ on.

Turun Seudun TST ry kiittää ja kumartaa Annaa työ-
harjoittelustaan järjestössä!

Seuraavaksi haastateltavaksi tiedotukseen 
saapuu Turun Seudun TST ry:ssä työharjoit-
teluaan suorittava Anna Alanärä. Alanärästä 
huokuu seesteisyys, joka saa ajan seisahta-
maan. Hän on ensimmäisen vuoden opiske-
lija Humanistisessa ammattikorkeakoulussa 
sekä vasta syksyllä Hämeenlinnan seudulta 
Turkuun muuttanut nuori nainen. Jo aiemmin 
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi valmistunut 
Alanärä jatkaa opintojaan Humakissa, josta 
hän valmistuu yhteisöpedagogiksi (järjestö- ja 
nuorisotyö) lähitulevaisuudessa.

Teksti: Severi Salko
Kuva: Elize Sykriäinen
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Täsä yhtenä päivänä mä ajattelin tykönäni näin, 
että kyl maar mun täytyy kans hankkia simmo-
nen älykone ku tiatokoneeks kutsutaan. Mut-

ta mist mä simmosen voisin ostaa? Kuka ny mua vois 
neuvoo? Telkkaris on kaikil kaikenmaailman pelit ja 
vehkeet, mut mul ei oo mittää.. Siäl mainostetaan läp-
pärii, taplettii, älykännykkää sun muuta. Mikä kumma 
niittenki ero on?

Ei vaa kyl vaa mun varmaa täytyy mennä oppimaa 
näit uussii hianouksii tonne tyäväenopistoo.. Mihes se 
koulutusopas ny joutu, ei sunkkaa oo heitetty roskako-
riin? Aikani sitä etsittyäni huomasin kaikkien kurssien 
alkanee ja ei sitä ny kehtaa mennä kurssill ihan keske 
kaike! Olisko niit kursei nyt muhal? Ai eteises kolahti 
toi postilaatikko. Menin kattomaa mitäs sielt ny tuli. Ai, 
Tärppi! Ei vaa, kyl mun täytyy mennä tonne tyättömiin!

Hyppäsin linja–autoon ja ajoin Kanslerintiälle. Siellä 
menin infoon ja kysyin info neitoselta: – Eiks TST:llä 
mittää ATK-peruskurssia?

Neitonen vastas: –Ens maanantaina alkaa peruskurs-
si kymmenelt. Siel olis viäl tilaaki. Se kurssi olis ihan 
alkeista alkaen.

– No, hyvä laitas munki nimeni sille. Mitäs se sit kus-
tantaa?

– Jäsenille kurssi on ilmane. Jos et oo jäsen, niin se 
olis 8 euroo.

– Mä olen jäsen ja täs o mun korttini, sanoin ja ojen-
sin kortin neitoselle.

Neitonen kirjoitti tiatoni ylös ja sanoi viäl: – Maanan-
taina kurssi alkaa kello 10. Se on kahren tunnin jakso 
kerran viikos ja kurssi loppuu 8 kerran jälkee. Muista 

ottaa oma USB-muistitikku mukkaa.
– Mikä? Mikä USB-tikku? Ei mul simmosii oo. Mist 

simmosen saa ja mihe hintaa?
– Noita tikkuja saa vaikka ruokakaupast. Osta sim-

monen ku on 8 gigaa. Ne maksaa noin kympin. Kysy 
myyjält apuu.

– Selvä. Kiitos... Käännyin ovelle ja kirjoitin allakkaa-
ni seuraava viikon maanantail: TST, ICT-luakka, kello 
10. ATK-kurssi alkaa, kaheksan kertaa. Osta usp-tikku.

Kävelin ovesta ulos ja pysäkille. Päässä pyäri: Mist 
kummast simmosen usp-tiku saa? Bussis pääti ett mä 
meen tonne torin kulmal olevaan Vikluntil. Torilla jäin 
autosta ja menin sisään kauppaan. Kattelin ohjekylteist: 
neuvonta 2. kerros. Sinne!

Neuvonnan neitokaine puhui just jonku herran 
kanss. Huamasin jonotus numero koneen ja painoin 
nappii. Sain oma numeron. Se oli seuraava ku vertasin 
sitä taulul olevaan numeroon.

Kun mun vuaroni tuli kysyin neitokaiselt: – Ei teil 
missää mittää usp tikkui ol?

Neitokainen vastas: – On meil. Niit on tual elektro-
niikkaosastol. Seuraatte vaa noit katos roikkuvii kyltei.

– No, mitäs ne sit kustantaa?
– Meil on tarjoukses 16 Gigan muistitikku  10 euroo. 

Kysykää siäl myyjältä. Se kyl voi auttaa.
Lopputulos oli, ett lährin kaupast se 16 kikan usp tik-

ku kourassani. Se makso 10 euroo. No nyt mul sit kai 
on kaikki tarpeellinen. Mut entäs kone? Pitää varmaan 
mennä kurssil ja kysyy sit maanantaina opettajalt sitä, 
kummosen koneen mun kannattaa ostaa ja mistä...

Teksti: Anja Ilomäki
Kuva: Pixabay



1/2016 tärppi 11

Turun kaupunki myöntää pitkään työttömänä 
olevan työllistämiseen työllisyyden Turku-lisää. 
Työllisyyden Turku-lisän tavoitteena on parantaa 

turkulaisten välityömarkkinoiden toimivuutta, lisätä 
mahdollisia välityömarkkinatyöpaikkoja sekä edistää 
pitkään työttömänä olevien turkulaisten työllistymistä. 
Lisäksi voidaan tukea oppisopimuskoulutusta. 

Turku-lisää voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset tai 
säätiöt sekä yritykset. Turku-lisää ei myönnetä kolman-
nen sektorin työllisyyshankkeiden työllistämiseen, sillä 
ne saavat toimintaansa ja samalla työn järjestämisestä 
aiheutuviin kuluihin valtion ja kuntien avustusta.

Turku-lisä on tarkoitettu käytettäväksi työllistämi-
sestä aiheutuviin kustannuksiin eli muun muassa työn 
ohjauksen, työtehtävien järjestelyn sekä työvälineiden 
ja suojatyövaatteiden hankinnan kustannuksiin; lisäksi 
työntekijän työelämävalmiuksia voidaan parantaa työn 
aikana esimerkiksi työntekijän lisäkoulutuksella ja lu-
pakorttien hankinnalla. Yhdistys voi siis saada Turku-
lisää, vaikka työllistymiseen olisikin myönnetty 100 % 
palkkatuki.

Työllisyyden Turku-lisää myönnetään harkinnanva-
raisesti ja sitä myönnetään työsuhteen ajaksi, kuitenkin 
pääsääntöisesti enintään seitsemäksi kuukaudeksi . Op-
pisopimuskoulutukseen tukea voidaan myöntää koko 
koulutuksen keston ajalle, edellyttäen, että koulutuksen 
kesto on tavanomainen. Samalle henkilölle saman työn-
antajan palvelukseen tukea maksetaan vain kerran.

Tukea myönnetään turkulaisesta työttömästä työnha-

kijasta, joka on saanut yli 300 päivää työmarkkinatukea 
työttömyyden perusteella. Työmarkkinatuen makset-
tujen päivien määrän pystyy selvittämään esimerkiksi 
työntekijän omista tiedoista Kelan sivuilta (työntekijä 
itse tarkistaa asian), TE-toimiston virkailijalta tai Työl-
lisyyspalvelukeskuksesta. 

Vipuvoimaa yhdistyksille

Teksti ja Kuva: Turun kaupunki

Vastaava urasuunnittelija Miia Savinainen Turun 
kaupungilta kertoi että työllisyyden turkulisää on haet-
tu vasta vähän. Turkulisää on käytetty muun muassa 
oppisopimuskoulutuksen yhteydessä, työntekijän lisä-
koulutukseen sekä työnohjauiksesta ja työvälineistä ai-
hetuneisiin kustannuksiin.

Myönnettävän tuen määrä riippuu tuella palkattavan henkilön 
työttömyyden pituudesta:

■ 350 €/kk, kun tuella palkattava henkilö on saanut yli 300 päivää 
työmarkkinatukea työttömyyden perusteella
■ 500 €/kk, kun tuella palkattava henkilö on saanut yli 1000 päivää 
työmarkkinatukea työttömyyden perusteella. 

Tuki maksetaan täysien kuukausien mukaan. Tukea voidaan käyt-
tää myös palkkauskustannuksiin, mikäli:

a) palkattavalle henkilölle ei ole haettu / myönnetty palkkatukea
b) yhdistykselle (joka ei harjoita taloudellista toimintaa) myönnet-
ty palkkatuki ei kata kaikkia palkkauskustannuksia
c) kyseessä on oppisopimuskoulutus

Lisätietoja antaa vastaava urasuunnittelija Miia Savinainen,  
puh. 040  668 3293, miia.savinainen@turku.fi
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silti turvallista. Nesteen kuumenemisen ja höyrysty-
misen yhteydessä voi syntyä haitallisia aineita, kuten 
syöpää aiheuttavia nitrosamiineja ja autojen jäädytys-
aineenakin käytettyä dietyleeniglykolia. Niin kauan 
kun sähkösavukkeen turvallisuudesta ei ole varmuut-
ta, ei käyttöä tupakoinnin vähentämisen tai lopetta-
misen apuna voi suositella. Jos tarvitsee apukeinoja 
tupakoinnin lopettamiseen, tulee vieroituksessa käyt-
tää turvallisia, valvottuja ja tehokkaita nikotiinikorva-
ustuotteita, tai lääkehoitoa.

Tupakasta irti -vertaistukiryhmä aloittaa maanantai- 
na 4.4.2016 klo 11.30–13.00 Mietitään yhdessä pulla- 
kahvien merkeissä, mikä on juuri sinulle sopiva keino 
vähentää nikotiiniriippuvuutta. Jaetaan kokemuksia 
ja kuulumisia, tuetaan toisiamme. 

Suomessa on arviolta noin 900 000 tupakoijaa. Suu-
rin osa heistä haluaisi lopettaa, mutta ei pysty sii-
hen yksin. Kolme neljästä lopettamista yrittävästä 

ratkeaa kuukauden sisällä. Ennen pysyvää onnistumista 
tupakoijat yrittävät lopettaa keskimäärin kolmesta nel-
jään kertaan. Kansanterveysjärjestö Filha ry kehitti tu-
pakoinnin lopettamiseen koko Suomen laajuisen uuden 
mallin, jossa tukena on vertaisryhmä ja ryhmän vetäjänä 
vertaisohjaaja. 

Turun Seudun TST ry:llä käynnistyi syksyllä 2015 jo 
Salossa hyväksi havaittu malli, jossa työttömiä kannus-
tetaan tupakasta irti vertaistuen avulla. TST ry:n ryhmä 
kokoontui seitsemän kertaa, joissa jokaisella kokoontu-
miskerralla oli oma teemansa. Toiminta oli ohjaajalle va-
paaehtoistyötä ja osallistujille maksutonta. Ryhmässä oli 
kahdeksan tupakoitsijaa, joista kuusi vähensi tupakointia 
huomattavasti. Neljä ilmoitti yrittävänsä lopettaa tupa-
koinnin kokonaan ennen kesää 2016.  

Monet uskovat nuuskan tai sähkösavukkeen käytön 
olevan perinteistä tupakointia vähemmän haitallista. 
Sähkösavuketta saatetaan käyttää tupakasta vieroituk-
sessa tai tupakoinnin vähentämisessä. Tämä ei ole suo-
siteltavaa. Sähkösavukkeiden käytöstä ja sen vaikutuk-
sista ei vielä ole riittävästi tutkimustietoa, eikä niiden 
turvallisuutta ole pystytty osoittamaan tutkimuksissa. 
Sähkösavukkeen yhteydessä ei synny terva-, häkä- tai 
muita myrkyllisiä palamistuotteita, joita tupakoinnissa 
muodostuu. Tupakointiin liitettäviä sairauksia ei ole kui-
tenkaan pystytty sulkemaan pois sähkösavukkeita kos-
kevissa tutkimuksissa. Niinpä kyse on toistaiseksi käyt-
täjien toiveajattelusta, sillä sähkösavukkeissa käytettävän 
nesteen aineosien vaikutuksista ihmisten terveyteen ei 
tiedetä riittävästi. Vaikka neste sisältäisi samoja turval-
lisiksi luokiteltuja ainesosia kuin elintarvikkeet, niiden 
käyttö höyrystettynä ja hengitettynä ei välttämättä ole 

Vertaistukiohjaajakoulutus, Filha ry:n erityisasiantuntija  
Patrick Sandström ja projektivastaava Anelma Lammi esitte-
levät tupakan 599 lisäainetta.

Teksti: Pia Rae

VERTAISTUELLA 
IRTI TUPAKASTA

Filha ry on perustettu vuonna 1907 nimellä Tuberku-
loosin vastustamisyhdistys. Myöhemmin järjestö tun-
nettiin nimellä Hengitys ja Terveys. Vuodesta 2003 al-
kaen nimenä on ollut Filha ry. Nimi on lyhenne sanoista  
Finnish Lung Health Association.
Filha on kansanterveysjärjestö. Yhdistys toimii 
asiantuntijana ja kouluttajana tuberkuloosin ja 
keuhkosairauksien torjumiseksi ja niiden  aiheut- 
tamien haittojen rajoittamiseksi yhteistyössä tervey- 
denhuollon ammattilaisten kanssa.
(lähde: www.filha.fi)
Hyödyllisiä linkkejä: 
www.stumppi.fi 
www.thl.fi/tupakka 
www.rookikroppa.fi

Ilmoittautumiset infoon pe 1.4.2016 mennessä. 
Turun Seudun TST ry 
Kanslerintie 19 20200 Turku 
Info puh. 044 7007 421



Tulkoon Sinun kevääsi! II
Retriitti työttömille kolmen yön yli
ma 25.4. -  to 28.4.2016

Jälleen on mahdollisuus hiljentymiseen ja levähtä-
miseen. Ei kiirettä, ei päivittämistä, ei raportointia, 
ei suorittamista. Näiden sijaan levollista läsnäoloa, 

elämistä tässä ja nyt, ulkoilua keväisessä luonnossa, 
saunomista. Päivää rytmittävät yhteiset hiljaiset hetket 
kappelissa. Ruoka nautitaan taustalla soivan musiikin 
säestämänä. On myös mahdollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ohjaajien kanssa.

Työttömien retriitti pidetään Rymättylän Tammileh-
dossa, joka sijaitsee Kirkkojärven rannalla. Yhteiskulje-
tus on järjestetty Turun Kauppatorilta. Retriittiä tukee 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiskunnalli-
nen työ. Osallistumismaksu Turun ja Kaarinan alueel-
la asuvilta työikäisiltä työttömiltä (alle 65 v) on 76 €, 
muilta 96  € (Turun ja Kaarinan alueella asuvat) / 120 € 
(muualla kuin Turun ja Kaarinan alueella asuvat). Mak-

su sisältää ohjelman, majoituksen yhden hengen huo-
neessa ja kaikki ruokailut. 

Retriitin ohjaajana toimii Pirjo Lehtonen, avustaji-
naan Mereta Kotala ja Jani Salonen. Messun toimittaa 
pastori Eetu Myllymäki.  

Ilmoittautumiset: toimistosihteeri Auli Hynönen-Rinne, 
auli.hynonen-rinne@evl.fi.

Tiedustelut myös: Pirjo Lehtonen, 044-9741610.
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TST ry jäsenetu

Lakiasiainpalvelu Hokkanen 
Huovinen & Rantanen Oy:n laki-
miehet tarjoavat TST ry:n jäsenil-
le maksutonta oikeudellista neu-
vontaa puhelimitse keskiviikkoi-
sin klo 10 - 14 sekä henkilökoh-
taisesti Kanslerintien Toiminta-
keskuksessa erikseen ilmoitetta-
vina aikoina. Varaudu ilmoitta-
maan jäsennumerosi lakiasiain-
palvelun kanssa asioidessasi. 

Lakiasiainpalvelu  
Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy
Aurakatu 15 B, 1.krs
20100 TURKU
Puh. 050 321 86 70
www.verkkoasiakirja.com
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Työnohjaajat esittelyssä

Päivi Lintulalla on vaatealan koulutus. Nimikkeenä 
oli silloin pukinevalmistaja/pukuompelija, joka vas-
taa nykyistä artenomia. Myyntityötä vaatetusliikkeissä 
hän on tehnyt lähes 20 vuotta. Hän on käynyt myynti-
päällikkökoulutuksen ja ollut vaatetusvalmentajana ja 
myynnin vastaavana. Työuraan kuuluvat myös makei-
set – Päivi työskenteli vuosikymmenen makeistehtaas-
sa, tuli Hellakseen ja lähti Leafiltä.

Päivi on aiemmin ollut TST:n ompelimossa palk-
katukityössä vuonna 2014. Siellä hän huomasi, että 
jäsenet korjauttavat vaatteitaan yllättävänkin paljon. 
Ajatus käytettyjen vaatteiden uusiokäytöstä korjaamal-
la, uudelleenprosessoimalla tai uutta käyttöä ideoimalla 
alkoi itää ja johti lopulta siihen, että Päivi toi ajatuk-
sensa TST:n johdolle, joka tarttui heti ideaan. Näin sai 
alkunsa TST-Texvex.

Työ on mielekästä, kun tuntee tekevänsä jotain hyö-
dyllistä. Vaatteiden parissa Päivi on kokenut tekevänsä 
paitsi tarpeellista myös uutta luovaa työtä. Texvex on-
kin potentiaalinen kasvuala, lähtötaso kierrätykseen 

kun oli lähes nolla. Jo pilottivuotena TST-Texvex työl-
listää 150 ihmistä, ja se on vasta alkua. Lievitystä Turun 
seudun työttömyystilanteeseen lienee luvassa, jos päät-
täjät vakuuttuvat kierrätystalouden näkymistä.

Hanna Manninen toimii työnohjaajana TST-Texvex 
-hankkeessa. Ohjaajan tehtävänä on pyörittää systee-
miä, eli ohjata työntekijöitä, joita hankkeeseen vuoden 
aikana tulee pitkälle toistasataa. Hanna toimi viimeksi 
Turun kaupungin nuorisotoimessa nuorisotalolla, ai-
empaa työkokemusta on muun muassa SPR:ltä maa-
hanmuuttajien parista ja toimistotyöstä. Monikult-
tuurisuus on siis hallussa. TST:llä kokemus erilaisten 
ihmisten kanssa toimimisesta onkin tärkeää.

Pilottijakso on vuoden mittainen, kuten työsopi-
muskin. Uudella alalla mahdollisuudet ovat kuitenkin 
vaikka mihin, sillä tekstiilikierrätyksessä ollaan vielä 
alkuvaiheessa, ja jo ensi vuonna toiminta saattaa laajeta 
paljonkin. Hannalla on vaatetusalan koulutus, hän on 
artenomi. Lisäksi hän on yhteisöpedagogi kansalaistoi-
minnan ja nuorisotyön alalta. Tämä yhdistelmä lienee 

TST-Texvex -pilottihankkeessa on kaksi työnohjaajaa, Päivi Lintula ja Hanna Manninen. 
Molemmat aloittivat työnsä vuoden 2016 alussa. TST-Texvexin avajaiset olivat 7.3. 

Teksti: Jari Suominen
Kuvat:  Elize Syrkiäinen
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Kädentaidot ovat taas pinnalla. Käsityötä arvoste-
taan ja kurssituksia olisi hyvä järjestää. Artenomi- 
koulutusta on Turun AMK:lla, ja ammattikoulus-

ta valmistuu pukuompelijoita vuosittain. 
Tekstiili- ja vaatetusalalle on vaikea työllistyä, mut-

ta kierrätys voi tuoda uusia mahdollisuuksia. Kierrätys 
tuottaa materiaalia uusiin ideoihin niin vaatetuksen, si-
sustuksen kuin teollisuudenkin piirissä.

Kaikkia yritetään auttaa. Tavoitteena on elämänhalli-
nan ja valmiuksien parantaminen. Siinä sivussa kierrä-
tetään tekstiilejä järkevään, kestävään ja taloudelliseen 
tapaan. TST-Texvex rakentaa tulevaisuuden työpaikko-
ja, joita kierrätystaloudessa hyvin todennäköisesti tulee 
avautumaan. Samalla luodaan toivoa siitä, että vaikea 
tilanne voisi joskus helpottua.

Järjestelytyötä riittää. 75 henkilön työt tulisi ohjata ja 
organisoida niin, että tekemistä olisi tasaisesti, eikä vain 
silloin, kun kuorma tulee. Ihmiset ovat erilaisia, ja koska 
kyseessä ovat työvoimahallinnon toimenpiteissä olevat 
henkilöt, ovat haasteet suuria. Pystytäänkö erilaisissa 
elämäntilanteissa kolhiutuneita ihmisiä auttamaan yk-
silötasolla yhtä hyvin kuin työyhteisöä kokonaisuutena? 

– Työ kierrätyksen parissa sopii melkein kenelle vain ja 
TST:n konseptiin se sopii kuin nenä päähän. Tekstiili-
kierrätys on monimuotoista ja sosiaalista toimintaa, eikä 
vaadi erityisosaamista. Uskomme että tulevaisuus alalla 
on valoisa.

mitä parhain juuri tämänkaltaisessa projektissa, jossa 
erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset on tarkoitus 
saada osallisiksi työelämästä ja voimaantumaan. Pitkä-
aikaistyöttömät, nuoriso ja erilaiset erityisryhmät ovat 
haasteellinen kirjo ihmiselämää. Osa tulee palkkatuki-
töihin, osa kuntouttavaan työtoimintaan ja osa työko-
keiluun.
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Puheet aloitti Lola Odusoga, joka oli tullut mie-
lellään juontamaan, onhan hän hengeltään kier-
rätysnainen. Pöytäliinasta valmistettuun huiviin 

pukeutunut Lola kertoi perusfaktat TST-Texvexistä. 
Toiminnan idea on kiertotalouden edistäminen lajit-
telemalla ja uudelleenkäsittelemällä kuluttajilta tulevia 
poistotekstiilejä. Samalla työllistetään ihmisiä. Käyttö-
kelpoiset ja uudelleenjalostetut tuotteet tulevat esille 
kierrätysmyymälöihin Kanslerintielle ja Rieskalähteen-
tielle. Käsityöläiset, koulut ja päiväkodit saavat tarvik-
keita ja kankaita askartelupankista.

Tilaisuuden avasi TST:n puheenjohtaja Hannu Isotalo. 
 
– Kun tehdään paljon töitä ja ollaan monessa muka-

na niin usein saadaan onnikin siihen mukaan, Isotalo 
totesi. Hän viittasi siihen, miten arkisista työkiireistä 
huolimatta poistotekstiilikierrätysideasta innostuttiin 
välittömästi. 

– Lähdimme alkukesästä opintomatkalle Loimaalle, 
Forssaan ja Hämeenlinnaan. Huomasimme nopeasti, 
että tämä on TST:n heiniä, kuin ompelulanka parsin-
neulaan. Forssan kaupunki myi TST:lle Texvex tuote-
merkin käyttöoikeudet. Kierrätystoimintaa testattiin 
heti syksystä alkeellisissa ja pienissä olosuhteissa. Seu-
raavaksi pamahti tuplajättipotti, kun naapurirakennuk-
sesta oli vapautumassa Turun kaupungin tilat ja Turun 

TST-Texvexin avajaiset Turun Seudun TST:llä pidettiin maanantaina 7.3.2016. Paikalla oli runsaasti kutsuvierai-
ta, joihin lukeutui niin Turun kaupungin ja valtakunnan päättäjiä, virkamiehiä kuin yhteistyökumppanienkin 
edustajia. Myös TST:n jäseniä oli paikalla sankoin joukoin. Tilaisuus oli juuri sopivan mittainen kiireisille ihmi-
sille. Puheet alkoivat yhdeltätoista ja ruokailuun päästiin jo ennen puoltapäivää. KasarmiTallin keittiö osoitti 
voimansa jakamalla yhden tunnin aikana 500 ruoka-annosta!

TYYNTÄ ENNEN MYRSKYÄ
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Ammattikorkeakoulu tarjosi TST:lle mahdollisuutta 
osallistua Sitran rahoittamaan yhteistyöpilottiin. Kau-
pungin luottamus- ja virkamiesjohto sai erittäin suuren 
kiitoksen puheenjohtajalta.

Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli 
A. Manni kehui Texvexiä kaikkien arvioiden mukaan 
positiiviseksi hankkeeksi, niin työllistymisen kuin jä-
tehuollon ja kiertotalouden näkökulmasta. Turun kau-
pungilla on kunnianhimoinen hanke tehdä Topinojan 
jätekeskukseen materiaalinkäsittelykeskus, joka olisi 
jopa pohjoismaiden suurin.

Teksti: Jari Suominen
Kuvat: Elize Sykriäinen

– Minulla on kova usko siihen, että tulette tekemään 
hyvää työtä ja pärjäämään, Manni totesi lopuksi.

Projektipäällikkö, lehtori Henna Knuutila Turun 
Ammattikorkeakoulusta esitteli Tekstiili 2.0 -pilotti-
hanketta, jonka tavoitteena on löytää poistotekstiileille 
muutakin kuin energiakäyttöä.   

– Jokainen suomalainen heittää keskimäärin yli kym-
menen kiloa tekstiiliä pois joka vuosi. Siitä osa menee 
polttoon ja osa ulkomaille. Haluaisimme täällä Lounais-
Suomessa löytää yhteistyötä yritysten, julkisen sekto-
rin, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kesken. Ihan 
keräyksestä tekstiilin hyödyntämiseen asti. Keräyksen 
on oltava kuluttajille helppoa, pitää löytää vastaanotto, 

lajittelu, poistaa käyttökelpoiset helmet. Likaantuneet ja 
nuhruiset on myös käsiteltävä. Tähän tarvitsemme mo-
nia, monia toimijoita. Toivon että vuoden päästä täällä 
olisi vielä lisää töitä! Onnea tälle hienolle tilalle, joka 
tänne on saatu aikaiseksi.

Työllistämispäällikkö Teija Leppämäki TST:ltä iloit-
si tilaisuuden väenpaljoudesta. Hän kiitti idean äitiä, 
Texvex-ohjaaja Päivi Lintulaa ja hänen työpariaan 
Hanna Mannista, jotka kahdessa kuukaudessa oli-
vat saaneet aikaan toimivan tilan. Kiitokset sai myös  
Joakim Liewendahlin johtama huoltotiimi. 

– TST-Texvexin työllistämistavoite on kunnianhi-
moinen, mutta on syytä ollakin. Turussa on pitkäai-
kaistyöttömiä yli 5000. Alkuvuosi painottuukin palk-
katukitöihin, mutta työllistämisrahat palkkatukiin ovat 
loppumassa jo lähiviikkoina. Me tarjoamme Texvexissä 
työosallisuutta ja työkyvyn ylläpitoa niille ihmisille, jot-
ka ovat vuosia olleet työelämän ulkopuolella. 

Leppämäen mukaan TST-Texvexläiset suorittavat 
kaikki työturvallisuuskortin. Suomen kielen opetusta 
saavat ne, jotka tarvitsevat ja hygieniapassin voivat suo-
rittaa ne, joiden työura jatkossa suuntautuu elintarvike-
puolelle.

Humanistisen ammattikorkerakoulun viisi mallia kulkivat yleisön joukossa.



Teksti: Jari Suominen
Kuvat: Elize Sykriäinen
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Lola Odusoga: Uskon että tämä lähtee hyvin käyntiin, 
tämä on työllistämistä. Olen itse kierrätyskulttuuri-ih-
minen. Arvostan muiden vanhaa, se mitä toinen ei enää 
tarvitse voi olla toiselle aarre. 

Pentti Kallio: Meillä Kaarinassa on vastaavaa toimin-
taa ja teemme yhteistyötä TST:n ja Lounais-Suomen jä-
tehuollon kanssa. Jakamalla saamme enemmän! Ainoa 
heikkous on toistaiseksi kuitujen liuotus, mutta senkin 
parissa työskennellään ja olemme noin puoli vuotta 
Ruotsia edellä. Kasvatettaessa kolme teepaitaa eli kilo 
puuvillaa vaatii 13000 litraa vettä. Kierrätyskuidulla on 
maailmanmarkkinoilla kysyntää ja parempia menetel-
miä kaivataan.

Antti Laaksovirta: Eilen laitoin Päiville tekstarin, että 
haluatko minun tulevan avajaisiin tässä asussa.

Antti oli pukeutunut kilttiin, jonka Päivi teki ompeli-
mossa kaksi vuotta sitten.  

– Asiakkaat ovat tosi innostuneita. Hinnat ovat tosi 
edulliset, joten ei ihme, että kauppa käy, Antti jatkoi.

Eija Tuohimaa: Suomen välityömarkkinat ry:n pu-
heenjohtajana haluan onnitella TST:tä. Vanha on mo-
nesti arvokkaampaa kuin uusi, hienoja ideoita, joita voi 
hyödyntää. Tämä on myös hieno tapa työllistää oikei-
siin töihin. Huominenhan rakentuu siitä, mitä teemme 
tänään. Oikein paljon onnea TST ry:lle!

Mikael Miikkola: Tilat ovat siistit ja ihmiset näyttävät 
olevan toimeliaasti työnsä ääressä. Tässä on sosiaali-
nenkin puoli. Jos ihminen etääntyy työstä vuosiksi, hän 
voi syrjäytyä pysyvästi. Myös tekstiilialan ammattitaito 
säilyy paremmin Texvexin avulla.
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Rita Nartamo: Olen itsekin kierrätysfani, ostan kirppu-
toreilta vaatteita ja tuunaan niitä. Osaan laittaa helmiä 
ja timantteja, ja ne mitä en itse käytä toimitan tästä läh-
tien Texvexiin.

Joe Majanen: Työllisyysmäärärahat loppuvat, eikä 
ihmisiä pysty palkkaamaan enää huhtikuussa.  
 
Ilkka Kanerva: Kyllä lisäbudjetteja tehdään. Eihän elä-
mä voi loppua huhtikuussa, usein se paremminkin al-
kaa silloin. 

TST-Texvexin idea on lyömätön. Useat fiksut tahot 
yhdessä toimimassa. Kyllä tämä onnistuu, tässä yhdis-
tyy halu näyttää ja tietotaito. Olen yllättynyt, että näin 
monet ovat lähteneet mukaan, Sitra ja ammattikorkea-
koulu myös. Jos keksinnöistä jaettaisiin Nobeleita, kuu-
luisi sellainen Päivi Lintulalle.

Päivi Lintula: Tämä on iso juttu 
meille ja olemme todella innos-
tuneita. Tässä on niin monelle 
ihmiselle kivaa tekemistä, joka 
ei vaadi erityisosaamista. Ihan 
kenelle vaan voi olla tässä mah-
dollisuuksia. Yritetään että kä-
dentaidot tulisivat taas pinnal-
le. Tässä ei oikeasti ole huonoja 
puolia, kaikki on vain plussaa.

Henna Knuutila: Aloimme tekstiili 2.0:n parissa etsiä 
kumppaneita. Meillä on lisäkseni työntekijöitä muun 
muassa viestinnässä ja iso määrä opiskelijoita. He ovat 
oppimassa työelämän taitoja. Heistä tulee logistiikkain-
sinöörejä, tradenomeja bisnespuolelle, muotoilijoita ja 
kestävän kehityksen asiantuntijoita. Me tarvitsemme 
lisää yrittäjiä ja riskinottajia.

Lassi Lähteenmäki: Vaatteisiin on käytetty valtavasti 
materiaalia ja työpanosta. On hyvä että niille löytyy uu-
siokäyttöä. Meillehän tulee muun muassa turvapaikan-
hakijoita paljon, ja he tarvitsevat työtä, joka ei edellytä 
niin hyvää kielitaitoa tai pitkää koulutusta.
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Turun Seudun TST ry, Turun kaupunki, Turun 
AMK:n Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimus-
ryhmä ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ovat 

aloittaneet yhteistyön poistotekstiilien kierrättämisessä. 
Pilottihankkeessa testataan tekstiilien keräystä, kulje-
tusta, vastaanottoa ja lajittelua. Samalla kartoitetaan ke-
rätyn materiaalin jatkohyödyntämismahdollisuuksia ja 
nähdään konkreettisesti, mitä haasteita, mahdollisuuk-
sia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia tekstiilikier-
rätys luo.

TST-Texvexin toiminta-ajatus on edistää kiertotalo-
utta lajittelemalla ja käsittelemällä kuluttajilta tulevia 
poistotekstiilejä sekä tarjota aktivoimismahdollisuuksia 
pitkään työttömänä olleille turkulaisille. TST-Texvexin 
toiminnassa on tarkoitus tarjota vuoden 2016 aikana 
palkkatukityötä tai työkokeilupaikkoja 150 turkulaiselle 
työnhakijalle. Kohderyhmänä on erityisesti niin sano-
tulla Kela-listalla olevat työnhakijat, joille työttömyys-

päiviä on kertynyt runsaasti. Paikkoja voidaan lisäksi 
tarjota myös kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. 
Turun Seudun TST ry:n työllistämistoiminta edistää 
pitkäaikaistyöttömien työelämäosallisuutta, tukee hei-
dän jatkopolkuaan ammatilliseen koulutukseen tai 
avoimille työmarkkinoille sekä kehittää heidän työky-
kyään lyhytkoulutuksin ja uraohjauksen avulla. 

TST-Texvexissä lajitellaan käyttökelpoiset vaatteet ja 
tekstiilit uudelleen käyttöön. Huonokuntoisista poiste-
taan kierrätettävät osat, kuten napit ja vetoketjut. Tar-
vikkeet ja kangaspalat siirretään Kanslerintien kierrä-

TST-Texvexin työpajamuotoinen kierrä-
tyspaja  vastaa vuoden alussa voimaan 
tulleen tekstiilien kaatopaikkakieltoase-
tuksen tarpeeseen ja lisääntyvään pitkä-
aikaistyöttömyyteen.

Teksti: Miia Kivikankare
Kuva: Elize Sykriäinen
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tysmyymälän yhteydessä olevaan Materiaalipankkiin, 
josta koulut, koulujen yhteydessä toimivat iltapäiväker-
hot ja päiväkodit voivat hakea askartelumateriaalia il-
maiseksi. Muilta harrastajilta kerätään pieni maksu. 

TST-Texvexin Kanslerintien toimipisteessä toimii 
kierrätysmyymälä, jonne työntekijät ovat suunnitelleet 
ja toteuttaneet omia tuotteitaan poistotekstiilimateri-
aaleista. Myynnissä on myös hyväkuntoisia käytettyjä 
lasten, naisten ja miesten vaatteita. Kilohintaperiaat-
teella voi ostaa muun muassa lakanoita ja erikokoi-
sia kangaspaloja. Yksityishenkilöt ja muut toimijat  

voivat  tuoda puhdasta ja kuivaa poistotekstiiliä pa-
jan aukioloaikoina maanantaista perjantaihin kello 
9–15 välisenä aikana. Yritykset sekä yhdistykset voivat 
antaa toimeksiannon materiaalin keräämiseen omien 
tarpeidensa mukaan.

Kevään aikana TST-Texvexillä käynnistyy  palvelu, 
joka soveltuu hyvin esimerkiksi taloyhtiön asukkail-
le, jotka haluavat kerätä kotien poistotekstiilit yhteen 
ja jonka jälkeen TST ry:n kuljettajat hakevat ne ilmai- 
seksi Texvexiin.

TST-Texvexin toinen vaatemyymälä 
avataan kevään 2016 aikana  

osoitteessa Rieskalähteentie 74.  

Lisätietoa TST-Texvexin palkkatukityöpaikoista,
toiminnasta ja tulevasta kuljetuspalvelusta 

voi kysyä sähköpostilla: 
paivi.lintula@tstry.com  

tai hanna.manninen@tstry.com



22 tärppi 1/2016

Kotitalouksien poistotekstiilien keräys alkoi 4. 
tammikuuta. Jo ensimmäisten kuukausien aikana 
keräykseen tuotiin yli 3000 kiloa tekstiiliä. Var-

sinaissuomalaiset kuluttajat ovat olleet kiinnostuneita 
keräyksestä ja se on saanut hyvin huomiota mediassa. 
Hankalimmaksi tehtäväksi on odotetusti osoittautunut 
poistotekstiilien teollisen mittakaavan hyödyntämisestä 
kiinnostuneiden yritysten löytäminen.

Tekstiilikeräykseen saapuneet materiaalit voidaan 
hyödyntää joko sellaisenaan, uusien tuotteiden raaka-
aineena tai energiana. Ehjät ja puhtaat vaatteet, jotka 
ovat käyttökelpoisia alkuperäisessä tarkoituksessaan, 

KULUTTAJILTA KERÄTTÄVÄLLE
 

E T S I TÄ Ä N  H YÖ D Y N TÄ J I Ä

Vuoden 2016 alusta käynnistyi poistotekstiilien pilottihanke Tekstiili 2.0 Lounais-Suomen  
Jätehuollon alueella. Hankkeen avulla halutaan avata ovia tekstiilijätteen kierrättämiselle.  
Tietoa poistotekstiilinä kerätyn materiaalin määristä ja laadusta sekä keräyksen parhaaksi ha-
vaituista käytänteistä kerätään vuoden ajan. Tavoitteena on herätellä suurta yleisöä sekä yri-
tyksiä tekstiilikierrätyksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

on tarkoitus saada uudelleenkäyttöön esimerkiksi myy-
mällä ne kirpputoreilla. Puhtaista materiaaleista voi-
daan myös valmistaa kokonaan uusia tuotteita, joiden 
toteutuksessa vain mielikuvitus on rajana. 

Sellaiset tekstiilit, jotka ovat käyttökelvottomia, ku-
ten pahasti likaantuneet tai rikkinäiset vaatteet ja ko-
dintekstiilit, luokitellaan tekstiilijätteeksi. Niitä voidaan 
hyödyntää mekaanisen, kemiallisen tai termisen kierrä-
tyksen avulla sekä niitä yhdistelemällä. Tekstiilijätteestä 
saadaan myös energiaa polttamalla sitä jätevoimaloissa.

Innovaatioalusta rohkeille kokeiluille
Tekstiili 2.0 -pilotin on tarkoitus toimia alustana, erään-
laisena vanhojen ja tulevien, pienten ja isojen yritysten 
”temmellyskenttänä”, jossa saa vapaasti testata eri tuot-
teita ja palveluja ja hakea sitä kautta palautetta kulutta-
jilta. Tavoitteena on kokeilla paljon ja jättää elinkelpoi-
simmat ideat ja toimintatavat elämään.

Poistotekstiileille luodaan nyt Varsinais-Suomessa 
mahdollisimman ympäristö- ja kustannustehokas teol-
lisen mittaluokan materiaalikierrätysratkaisu. Mukaan 
halutaan kaikenlaisia yrityksiä.

 – Tärkeintä on halu kokeilla rohkeasti uutta ja tehdä 
yhteistyötä, sanoo projektipäällikkö Henna Knuutila 
Turun AMK:sta.

Suomessa tekstiilijätteen hyödyntäminen painottuu 
vielä pienten yritysten valmistamiin uusiotuotteisiin, 

Tekstiilialan yritykset pohtivat kierrätysyhteistyötä.

Teksti ja kuvat: Sara Malve
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Kerätyt tekstiilit lajitellaan Turussa ja Kaarinassa sijaitsevissa halleissa  
Turun seudun TST ry:n ja Kaarinan kierrätyskeskuksen voimin.

kuten vaatteisiin ja erilaisiin asusteisiin. Nykyisten teks-
tiilien huono laatu sekä vaatteiden kertakäyttökulttuuri 
lisäävät poistotekstiilien volyymia.  Poistotekstiilipilo-
tin tavoitteena on saada kasvatettua hyödyntäjien mää-
rää niin, että tekstiilijäte saataisiin käyttöön uusioraaka-
aineena mahdollisimman tehokkaasti.

Tekstiilien syntypaikkalajittelu säästää resursseja
Kerätyt tekstiilit lajitellaan Turussa ja Kaarinassa sijait-
sevissa halleissa Turun seudun TST ry:n ja Kaarinan 
kierrätyskeskuksen voimin. Keräykseen tuodut teks-
tiilit jaotellaan useampaan eri jakeeseen muun muassa 
myytäväksi kelpaaviin, puhtaisiin käyttökelpoisiin, sekä 
tekstiileihin joita tulee käsitellä jollain tavalla jatkohyö-
dyntämisen onnistumiseksi. Lajittelun tuloksista pide-
tään tarkkaa kirjaa. 

Kuluttajat ovat tuoneet keräykseen pääosin sinne toi-
vottua sellaisenaan käyttökelvotonta tekstiiliä. Kaikki 
keräykseen vahingossa tuodut myyntikelpoiset tekstiilit 
ohjataan eteenpäin niistä kiinnostuneille. Pilotin aikana 
halutaan selkeyttää kotitalouksille tekstiilin kierrätystä 
– mitkä tekstiilit kannattaa viedä hyväntekeväisyysjär-
jestöjen myytäväksi ja mitkä taas kuuluvat poistoteks-
tiilikeräykseen. Monet hyväntekeväisyysjärjestöt ovat 

FAKTA Vuoden aikana järjeste-
tään myös erilaisia tempauksia kulut-
tajille sekä kiinnostuneille yrityksille. 
Ensimmäinen iso kampanja Tekstii-
litalkoot järjestetään 7.–13.3. Skans-
sissa, missä kerätään viikon ajan 
tekstiiliä sekä järjestetään erilaisia 
työpajoja. Materiaalista kiinnostu-
neille yrityksille tarjotaan mahdolli-
suutta ottaa tekstiiliä kokeiltavaksi 
kuukausittain järjestettävissä Poisto-
tekstiilipäivissä Kaarinassa. Lisätieto-
ja tapahtumista: 

www.poistotekstiili.fi

kertoneet heille lahjoitettavien myyntikelvottomien 
vaatteiden suurista määristä, mitkä aiheuttavat järjes-
töille suuria menoja.

Tuo rikkinäiset ja kuluneet tekstiilit keräykseen
Loppuun kuluneet vaatteet ja kodintekstiilit voi toimit-
taa Lounais-Suomen Jätehuollon alueen jätekeskukseen 
tai lajitteluasemalle. Vuoden 2016 aikana kodin poisto-
tekstiiliä voi tuoda maksutta Topinojan, Korvenmäen, 
Isosuon ja Rauhalan jätekeskuksiin sekä Auranmaan, 
Kemiönsaaren, Korppoon, Paimion, Perniön ja Ylä-
neen lajitteluasemille.

– Tekstiilit tulee pakata tiiviisti muovisäkkeihin, jotta 
ne eivät kastu, ympäristökouluttaja Miia Jylhä Lounais-
Suomen Jätehuollosta kertoo. 

Keräykseen kelpaavat kaikki kodin käyttökelvotto-
mat vaatteet, kuten takit, housut, paidat ja sukat, sekä 
kodintekstiilit, esimerkiksi verhot, pyyhkeet ja lakanat. 
Mattoja, tyynyjä ja täkkejä keräykseen ei sen sijaan saa 
tuoda. Myöskään kengät, laukut ja vyöt eivät kelpaa 
poistotekstiilin joukkoon.
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Kesä teki jo loppua, kun teatteri Lennartin jäsenet 
kokoontuivat taas Turun Seudun TST ry:n mo-
nitoimitiloihin. Oli aika valita seuraava näytel-

mä työn alle, sillä Föri-tapahtuma ja Justiina Harakka 
& Köyhät Ritarit olivat jo menneet menojaan. Ohjaa-
ja Kauno Takarautio oli tuonut mukanaan muutaman 
näytelmän käsikirjoitukset, joiden pohjalta aloimme 
pohtia tulevaa. Löysimmekin nopeasti mielestämme 
sopivan käsikirjoituksen ja pistimme lukupiirin käyn-
tiin. Muutaman tapaamiskerran jälkeen tulimme kui-
tenkin siihen tulokseen, ettei näytelmä toimi meidän 
ympäristössämme, joten käsikirjoitus päätyi pöytälaa-
tikkoon. Samanaikaisesti ohjaajamme oli jo mielessään 
työstänyt meille sopivampaa näytelmää. 

Seuraavalla tapaamisella meillä oli käsissämme oh-
jaajamme tekemän näytelmän Helena 50v käsikirjoituk-
sen ensimmäinen osa. Roolit jaettiin ja lukupiiri saatiin 
käyntiin. Kävimme yhdessä plaria (käsikirjoitusta) läpi. 
Jokainen näyttelijä otti ensituntumaa tulevaan rooli-
hahmoonsa. Ei riitä, että ymmärtää tekstin, vaan pitää 
myös oppia tuntemaan hahmo, joksi kukin muuttuu, 
sekä sisäistämään roolin ajatusmaailmaa, käyttäyty-
mistä ja tunnetiloja. Tämä voi toisinaan sotia paljonkin 
omaa näkemystä vastaan, mutta näyttelijän on osattava 
samaistua siihen hahmoon, jota hän esittää. Plarien lä-
pikäynti ja roolihahmojen sisäistäminen koitui jokaisen 
kotitehtäväksi. Vuorosanat oli opeteltava omalla ajalla, 
jotta harjoituksissa voitaisiin keskittyä tekemiseen. 

 

Käsikirjoitus syntyi vähitellen syksyn ja talven aikana. 
Niin näyttelijät kuin ohjaajakaan eivät harjoituksista 
kotiin lähtiessään tienneet, miten näytelmä jatkuu. Oli 
aina yhtä jännittävää palata harjoituksiin, kun odotti, 
mitä juonenkäänteitä tai jekkuja ohjaajamme on taas 
keksinyt päämme menoksi. Harjoitukset etenivät ja 
aloimme suunnitella lavastusta ja roolihahmoille pu-
vustusta. Koska lavastus pitää saada nopeasti paikalle 
ja pois, päädyimme jälleen sohvaan ja pikku kaappiin. 
Haaveilemme, että jonakin päivänä voisimme näytellä 
sellaisen lavastuksen kanssa, jota ei tarvitsisi aina esi-
tyksen jälkeen purkaa pois ja taas pystyttää ennen näy-
töstä.

 

Teatteri kulissien takaa

Teksti: Pia Rae
Kuvat: Elize Sykriäinen



Oletko kiinnostunut teatteritoiminnasta?
Ota yhteyttä!  tst.teatteri@gmail.com 

Pia Rae, 040  129 7600 / pia.rae@tstry.com

Sydämelliset kiitokset:
Kauno Takarautio, 
Juha Nordman, 
Päivi Hörkkö, 
Anu Hinkkuri, 
Jorma Tamminen, 
Silla Sarckin ja 
Venus Revilla 
sekä aivan mahtava 
TST:n yleisö! 

Emme säästyneet ongelmilta. Harjoitukset olivat katko-
naisia, eivätkä kaikki näyttelijät päässeet aina paikalle. 
Jolleivat opinnot tai työ olleet esteenä, niin sitten syksyn 
ja talven flunssat. Paikkasimme toinen toisiamme harjoi-
tuksissa ja samalla hioimme kohtauksia sen mukaisesti, 
miten kukin pääsi harjoituksiin tulemaan. 

Ohjaajamme ilmoitti, että tammikuussa alkaisivat har-
joitukset ilman plareja, eli jokaisen pitäisi osata vuorosa-
nat. Samoihin aikoihin joukkomme kasvoi ja saimme 
kaksi mahtavaa muusikkoa mukaamme. Harjoitukset 
musiikilla ja ilman plareja alkoivat. Muusikot pääsivät 

nopeasti näytelmän rytmistä kiinni. Ohjaajamme sa-
neli, mitä kappaleita toivoi mihinkin kohtaukseen, ja 
muusikot toteuttivat ammattimaisesti ohjaajan toi-
veet. 

Jouduimme flunssan kouriin juuri ennen ensi-iltaa. 
Viimeiset harjoitukset menivät särkylääkkeen voimin 
ja kuumehoureisena unohtui vuorosanoja yhdeltä jos 
toiselta. Vielä kenraaliharjoituksissa verhojen takana 
muutama voi pahoin, mutta lavalle astuttuaan näytte-
lijät eivät tietenkään näyttäneet pahoinvointisuuttaan. 

Teatteri ei ole pelkästään harrastus, se on elämänta-
pa. Toiseen luottaminen näyttelemisessä on kaiken a 
ja o. Me pystymme luottamaan toisiimme, siksi saim-
me näytelmän valmiiksi ennen ensi-iltaa. Näytelmää 
tehdessä tuli jaettua monet naurut ja murheet, sekä 
parhaimmat piloille menneet kohtaukset. Eihän tässä 
voi muuta sanoa kuin että jatko-osaa tekemään!
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Lennart-ohjaaja Kauno Takarautio kanavoi mer-
kittävän osan (ainoan?) elämänsä ajankäyttöreser-
vistä harrastajanäyttelijöiden kaitsemiseen nimel-

listä korvausta vastaan. Onko mies hullu, masokisti vai 
molempia? Kysytään mieheltä itseltään.

Miten aikoinaan päädyit TST-Teatterin (nyk. Teatteri 
Lennart) ohjaajaksi?

– Minut pyydettiin mukaan. Innostuin heti asiasta, 
koska kyseessä on teatteri.

Miten määrittelisit TST:tä toimintaympäristönä teat-
teriohjaajan näkökulmasta?

– Se on mielenkiintoinen ja haastava johtuen näyt-
telijöiden verrattain vähäisestä kokemuksesta ja näyttä-
mötilan naturillisuudesta.

Kaunopuheisuuden 
kronikka

-eli miten komeljanttarit kesytetään

Teksti: Juha Nordman
Kuvat: Elize Sykriäinen

Tehtäväsi on saada ryhmä yksilöitä toimimaan ta-
rinankerronnan kollektiivina. Miten annostelet risut, 
ruusut ja raipat?

– Ohjaustapani perustuu näyttelijään luottamiseen. 
Sitä kautta saa upeita roolisuorituksia aikaiseksi. Elän 
myös hetkessä, jolloin voin muuttaa tilanteita tarpeen 
mukaan. Viime kädessä ohjaaja on kuitenkin pomo, eli 
Ukko Ylijumala.

Miten määrittelisit teatterin roolin yhteiskunnallisen 
keskustelun luotaajana?

– Teatterilla on paljon pienempi rooli kuin voisi olla. 
Kuitenkin teatteri on fiktiota, yhteiskunta faktaa. Ns. 
”pakollisia” teatterikomplekseja, esim. Kansallisteatteri, 
voisi paloitella pienempiin osiin.

Onko sinulla toteutumistaan odottavia haaveita, 
vaikkapa jokin tietty näytelmä, jonka haluaisit ohjata?

– Kyllä, Sirkku Peltolan Pieni raha. Ja melkein mikä 
tahansa rockmusikaali.



Valkoselkätikka Lapinsirri, Karigasniemi

Punakuireja, Karigasniemi

Mustapyrstökuiri, Liminganlahti Pikkusirri, Mietoistenlahti

Pohjantikka
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Kuvat: Reijo Nieminen
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Vuonna 1954 Turun seudun elokuvaamista har-
rastaneet piirit päättivät järjestäytyä ja perustaa 
oman yhdistyksensä nimeltä Turun Kaitafil-

maajat. 1970-luvulla kamerat ja projektorit kehittyivät, 
1980-luvulla siirryttiin videoaikaan, ja niin myös yhdis-
tyksen nimi vaihtui Turun Elokuvaajat ry:ksi. 2000-lu-
vulla, digitaalisen vallankumouksen jälkeen, videoku-
vaus ja editointi on kasvattanut suosiotaan harrastajien 
keskuudessa. Turun Elokuvaajat onkin viime vuoden 
aikana vahvistanut rivejään uusilla tulokkailla. Yhdessä 
he ovat työllistäneet elokuva- ja media-alan osaajia.

PALUU ARKEEN – sosiaalisen kuntoutuksen 
pilottihanke.

Työllisyyden kuntakokeilu tilasi Turun Elokuvaajilta 
dokumentin, joka esittelisi huhtikuussa 2015 voimaan 
tulleen sosiaalihuoltolain palvelumuodon. Sosiaalisella 
kuntoutuksella tuetaan syrjäytyneiden henkilöiden pa-
luuta yhteiskunnalliseen osallistumiseen. 

Dokumenttia varten haastateltiin useita palveluntar-

Teksti : Niko Kostet
Kuvat : Rami Airola

Turun elokuvaajat ry toimii TST ry:n toimintakeskuksen tiloissa. 
Juttu esittelee heidän toimintaansa ja tulevia julkaisujaan.

jojia sekä asiakkaita. Kuvaukset veivät tekijänsä soisille 
vaellusretkille, hohto-Curlingiin sekä kasvitieteelliseen 
puutarhaan. Dokumentin ensi-ilta pidettiin Logomos-
sa, ja sen voi katsoa myös Youtuben kautta. Dokumentti 
esitetään AlfaTV:llä keväällä.

JEANNE D´TRANS – VINOKINON synttäreillä 2016!

Jeanne d´Trans on elämänmyönteinen katsaus suku-
puolivähemmistöjen maailmaan. Teemoja käsitellään 
niin asiantuntijoiden kuin kirkonkin näkökulmasta. 
Dokumentissa esiintyvät muun muassa Euroopan ainoa 
transsukupuolinen showpainija Jessica Love sekä Suo-
men tunnetuimmat burleski-taiteilijat Kiki Hawaijista  
Dixie Muffinsiin. Dokumenttia on kuvattu lukuisissa 
eri burleski-tapahtumissa sekä Turku Pridessa. Doku-
mentin painopiste on kuitenkin ihmisyydessä, jonka te-
kijät haluavat esitellä yleisölle sen kaikessa laajassa kir-
jossaan. Dokumentin ensi-ilta pidetään syksyllä 2016. 

Showpainija Jessica Loven sukupuo-
lenkorjaus ei ole haitaksi alalla, jossa 
kaikkeen erilaiseen suhtaudutaan vä-
hintäänkin uteliaasti. Fyysisesti vaativan 
lajin suosio perustuukin hyvän ja pahan 
mielikuvitukselliseen ikuisuustaiste-
luun. Tony Halme piipahti kehässä 1990- 
luvulla, mutta hän ei koskaan saavutta-
nut yhtä suurta suosiota kuin Jessica. 
Japanin kiertueella Jessican T-paidat 
myydään loppuun, ja hän rikkoo suku-
puolirajoja ottelemalla niin naisia kuin 
miehiäkin vastaan.
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Alla
Ammattitason kalusto ja osaavat tekijät pysty-
vät toteuttamaan mainos- ja musiikkivideoita 
sekä dokumentti- ja elokuvatuotantoja. Toi-
mintaan on helppo tulla mukaan ja tekemistä 
riittää aina. Lisätietoa: www.turunelokuvaajat.
net ja www.yhdistysturku.net.

Vasemmalla
Jeanne d´Transin ensi-ilta on Vinokino –elo-
kuvafestivaalin 25-vuotisjuhlien yhteydessä lo-
kakuussa 2016. Vinokino on Suomen ainoa su-
kupuoli- ja seksuaalivähemmistöhin keskittyvä 
elokuvafestivaali, jonka järjestää Turun Seudun 
Seta ry. Festivaali kerää vuosittain yli 3000 kä-
vijää, ja se on suunnattu kaikille elokuvien ys-
täville. Turun Seta juhlii samalla 45-vuotispäi-
viään.

Valittu kuvauspaikka vaikuttaa elokuvan valaisuun. Kuvassa lavastetaan Linnateatterin lavalla ulkona tapahtuvaa 
yökohtausta sisätiloihin. Kuva elokuvasta Christian Dreadful.



JOE MAJANEN 
Toiminnanjohtaja
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Turun Seudun TST ry on taas organisoitunut uu-
delleen vastaamaan tämän hetken toimintaa. 
TST:n toiminta jakautuu pääasiallisesti kahdelle 

kivijalalle, sosiaalista osallisuutta- ja työelämäosalli-
suutta edistävälle toiminnalle. 

Yhdistyksen sosiaalinen osallisuus koostuu jäsenil-
le suunnatusta harraste- ja vertaistoiminnasta, johon 
kuuluvat muun muassa koulutus-, liikunta-, hyvinvoin-
ti-, olohuone-, matkailu-, kulttuuri-, luonto-, käden-
taito-, ilmaisu-, keskustelu-, media- ja vaikuttamistoi-
minta. Lisäksi merkittävässä osassa ovat järjestettävät 
massatapahtumat sekä lukuisat pienemmät tapahtumat 
eri teemoin.

Myös jäsenille suunnatut palvelut ovat merkittäväs-
sä roolissa kokonaisuuden kannalta. Palvelumuotoina 
ovat muun muassa perinteiset ruokapalvelut ja ompe-
limotoiminta. Jäsenillä on mahdollisuus päästä kerää-
mään elämyksiä merellä Anna Duuni-veneellä. TST:n 
saunamökkielämästä voi nauttia Rymättylän Paavaisis-
sa ja eräelämästä Lapin valtauksella.

Tiesitkö, että TST:n palveluja tai toimintaa käytetään 
lähes 100  000 kertaa vuodessa? Jäsenpalvelut ovat tar-
peellisia, koska ne auttavat ihmisten arjessa selviytymis-
tä merkittävästi. Harraste- ja vertaistoiminnan suuret 
osallistumismäärät kertovat yksilön tarpeesta osallistua 
yhdistyksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Yhteenvetona voi todeta, että TST:n sosiaalista osalli-
suutta edistävälle toiminnalle ja yhdessä tekemiselle on 

suuri tilaus nyky-yhteiskunnassa.
Yhdistyksen sosiaalisen osallisuuden hyviä tekoja 

rahoittavat Raha-automaattiyhdistys RAY ja osaltaan 
myös Turun kaupunki.

Yhdistyksen työelämäosallisuutta edistävät työvoi-
mapoliittinen hanke ja muu työllistäminen.

TST hallinnoi Välityö-projektia, joka on työllisyys-
poliittinen projekti. Hanke vie vuosittain 140 yksilöä 
kohti työmarkkinoille työllistymistä tai koulutukseen 
pääsemistä. 

Muut työllistämistoimet toteutetaan uuden poisto-
tekstiilikierrätyskeskus TST-Texvexin kautta, joka työl-
listää 150 turkulaista pitkäaikaistyötöntä vuodessa, vie-
den heidän työmarkkinavalmiuksiaan eteenpäin. 

Lisäksi TST on aloittamassa sopivan hetken tullen 
niin sanottua kuntalisätyöllistämistä taide- ja kulttuu-
rialan työttömille.

TST tarjoaa toimintaympäristössään myös kuntout-
tavan työtoiminnan yksilö- ja ryhmätoimintamahdol-
lisuuksia. Näissä työllistämismuodoissa yksilöllistä pal-
velua saa yli 80 turkulaista vuodessa.

Yhdistyksen työllistämistoiminta on laajaa ja koko-
ajan kehittyvää. Pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymisen 
hillinnässä tarvitaan lisää TST:n kaltaisia kunnianhi-
moisia toimijoita, jotka kantavat yhteiskuntavastuuta 
edistäen pitkäaikaistyöttömien työllisyyttä. Yritykset 
eivät nykyään palkkaa kohderyhmää suoraan.

TST on ulkopuolisten arvioiden mukaan Turun ta-

TST TEKEE 
MEILLE HYVÄÄ

TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA
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lousalueen pitkäaikaistyöttömien työllistämisen ykkö-
nen. Se sopii meille. TST kantaa saamaansa ”titteliä” 
ylpeänä, mutta nöyränä, sillä työ pitkäaikaistyöttömyy-
den nujertamiseksi ei ole valtiovallan taholta edes käyn-
nistynyt, vaikka tilanne pahentuu päivä päivältä.

Yhdistyksen työelämäosallisuutta edistävää toimin-
taa rahoittavat Varsinais-Suomen TE-toimisto ja Turun 
kaupunki.

Kantaaottava ratkaisumalli mielettömään 
tilanteeseen

TST:n kattojärjestö Suomen Välityömarkkinat ry ih-
mettelee tilannetta. Suomalaiset pitkäaikaistyöttömät 
ovat olleet valtion ja kuntien pelinappuloina jo liian 
kauan. Eikö ihmisiä ole kiusattu jo tarpeeksi? Nyt on 
aika puhaltaa peli poikki ja kysyä kumpi kantaa vastuun 
pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä: kunnat vai val-
tio? Yhteisvastuu ei ole toiminut enää pitkään aikaan.

Katse siirtyy taas kerran Helsinkiin. Kysymys kuuluu, 

kuka tai ketkä ovat työ- ja elinkeinoministeriössä kehi-
tyksen tulppana? Sillä tulpat on poistettava ensi tilassa! 

Nykyinen työllisyydenhoidon systeemi ei toimi. Sitä 
on oikeiden asiantuntijoiden mukaan kehitetty väärään 
suuntaan jo pitkään. Vanhoihin toimimattomiin raken-
teisiin ei kannata enää panostaa, vaan asiat on saatet-
tava uusille urille. Suomen Välityömarkkinat ry:n mu-
kaan normien ja byrokratian purkutalkoot tulee ulottaa 
myös TE-toimistoon ja TEM:n omiin käytänteisiin.

TST:n kattojärjestö Suomen Välityömarkkinat ry vaa-
tii, että pitkäaikaistyöttömien työllisyydenhoito tulee 
siirtää viipymättä kokonaisuudessaan kunnille – vastui-
neen, velvoitteineen ja päätöksentekomahdollisuuksi-
neen. Näin kunnat voivat yhdessä kolmannen sektorin 
kanssa käynnistää tavoitteellisen työllisyydenhoidon. 

Kuntaliitto on valmis ja poliittinen tahtotila on uu-
distuksen takana. Nyt on selvitykset selvitetty. Painakaa 
nappia, sillä nyt ei ole varaa odotella mitään sote- tai 
itsehallintoalueita vuoteen 2019. 



Joka päivä tarjolla talon  
keittiössä leivottuja
leivonnaisia.
Valmistamme tuotteita
myös tilauksesta.

AAMIAINEN 2 €
ma - pe klo 8.00 - 9.30
 
LOUNAS 

Keittolounas 3,50 € 
Lounas 4,50 €

RUOKALISTA:

www.tstry.com

MA-PE klo 8 - 15
Kanslerintie 19 
20200 Turku
p. 044 7007 426 (keittiöpäällikkö) 
Bussit 42, 32

TURUN SEUDUN TST RY 
Kanslerintie 19  
20200 Turku
Info p. 044 7007 421
www.tstry.comwww.facebook.com/kasarmitalli

Mahdollisuus ostaa lounas 
myös mukaan.

Ruokalasta voi ostaa lounaslippuja edulliseen 
pakettihintaan. 

Keittolounas: 10 kpl lippuvihko 30 €  
Lounas: 10 kpl lippuvihko 40 €


