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Turuilla ja toreilla on kuultu parranpä-
rinää tulevasta osallistavasta sosiaali-
turvasta. Miten niin tulevasta? Sehän 
on jo olemassa. 

 
TE-toimisto on jo kauan ohjannut työttömiä 
työvoimapoliittisiin koulutuksiinsa tai työllisty-
mispolulle yrityksiin, julkiselle tai kolmannelle 
sektorille. Pahimmat kriitikot näkevät osallista-
van sosiaaliturvan fasistisena orjatyön muotona. 
Tietojeni mukaan kuitenkaan mitään uusia ehtoja 
tai giljotiinia ei ole tulossa. Ihmisarvo ja perusoi-
keudet kun taataan perustuslailla. Eihän osal-
listava sosiaaliturva voi edes riistää kenenkään 
ihmisarvoa ja perusturvaa. 

Keskustelu aiheesta ihmetyttää muuten-
kin. Todellisuus Turussakin on, että tuhansilla 
motivoituneillakaan työnhakijoilla ei ole mah-
dollisuutta saada työpaikkaa vapailta työmark-
kinoilta. Paikkoja ei ole julkisella puolella eikä 
löydy riittävästi kolmannen sektorin tukityö-
paikkojakaan. Työpaikkoja on liian vähän tarjolla. 
Rakennetyöttömyys Turussa on noussut 60 % 
vuoden takaisesta. Työttömyysprosenttikin on 
huimasti yli maan keskiarvon. Turun Seudun 
TST ry:n kaltaisia isoja yhteiskuntaa hyödyttäviä 
työnantajia (200 työntekijää) pitäisi olla kymme-
niä, jotta edes kaikille aktiivisille työnhakijoille 
löytyisi työpaikka.

Yritys tai yhdistys valitsee jatkossakin 
työntekijöikseen vain motivoituneita henkilöitä! 
Kenelläkään ei ole intressejä vääntää pakotet-
tujen ihmisten kanssa; aikaa ja resursseja me-
nee hukkaan. Työyhteisöt eivät kauaa katsele 
persuksille potkittavia, joita valitettavasti myös 

on. Panostetaan mieluummin potentiaalisiin 
tapauksiin, jotka itse haluavat muutosta omaan 
elämäänsä.

Yritykset ja julkinen sektori vähentävät 
työntekijöitä, kun taas kolmas sektori luo uusia 
työpaikkoja osaajille. Kolmannen sektorin esil-
letulo työpaikkojen luojana on vääjäämätöntä, 
koska inhimilliset palvelut on turvattava. Kunnat 
eivät siihen nykyresurssilla pysty. Yhteistyö on 
kultaa! Kuntien panostus kolmannen sektorin 
toimintaan tuo moninkertaiset taloudelliset 
säästöt kunnille ja sen kautta veronmaksajille. 
Laskelmat on toimitettu myös kunnan päättäjille.

Voidaanko työllistämisessä puhua giljotiinis-
ta ja orjatyöstä? Missä muualla motivoituneelle 
työttömälle tarjotaan eväitä takaisin työelä-
mään? Keskustellaan, ohjataan, valmennetaan ja 
koulutetaan sekä tehdään yhteiskuntaa hyö-
dyttäviä oikeita töitä. Henkilöillä on päivätyö, 
viiden tunnin työaika, kannustava työympäristö. 
Palkan lisäksi voi hakea soviteltua päivärahaa. 
Jos unelmien ammatti ei vastaakaan odotuksia, 
niin Turun Seudun TST ry ei anna monoa, vaan 
voidaan koettaa toista työtä. Kaikille on myös 
tarjolla Tyky-toimintaa ja monenlaista koulutus-
ta. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan palvelussa 
oleville asiakkaillemme tarjotaan mm. aamiai-
nen ja lounas, joiden avulla henkilö saa eväitä 
jaksamiseen ja arjenhallintaan. Annamme pitkän 
kokemuksen ja osaamisen yhdessä yhteistyö-
kumppaniemme kanssa yksilön käyttöön. Oma 
asenne ratkaisee, kuinka paljon palvelut antavat 
yksilölle. Paratiisiin eli vapaille työmarkkinoille 
on sijoittunut lukuisia. Tervetuloa töihin!

Giljotiinin ohi paratiisin 
      esikartanoon

YHTEISTYÖ ON 
KULTAA!
 
Kuntien panostus 
kolmannen sek-
torin toimintaan 
tuo moninkertai-
set taloudelliset 
säästöt kunnille ja 
sen kautta veron-
maksajille.

Laskelmat  
on toimitettu  
myös kunnan  
päättäjille.

JOE MAJANEN 
Hallituksen  
puheenjohtaja

PÄÄKIRJOITUS

”

Vieraskynä: TVY:n uuden puheenjohtajan terveiset

Morjens! 

Työni TVY:ssä on käynnistynyt 
tohinalla. Kansanedustajia ja 
ministeriön henkilökuntaa on 
tavattu ja muutama lausunto-
kin on jo lausuttu. 

Eduskunnassa oli käyntieni aikana 
odottava tunnelma. EU-vaaleja jännitet-
tiin. Todettiin, että valtion taloustilanne 
on haastava. Leikkauksia perusturvaan 
on tehty – eli indeksikorotuksia ei tehdä 
täysimääräisesti. Työllisyysbudjettia lei-
kattiin. Mitään vielä pahempaa ei ollut 
nyt tiedossa. Vuoden päästä on sitten 
kansanedustajavaalit, jonka seuraukse-
na mitä tahansa on mahdollista.

Työllisyyspolitii-
kan yleinen näkymä 
on synkkä. Julkista 
vastuuta työllisyydestä 
on jo pidemmän aikaa 
vähennetty ja sitä 
edelleen vähennetään. 
Noin 3000 virkailijalla 
pitäisi hoitaa yli 300 
000 ihmisen työttö-
myys ja toimenpiteis-
sä olevat n. 120 000 
ihmistä vielä päälle. 

Työ- ja elinkeinoministeriöstä 
ilmoitettiin, että työllisyyspoliittinen 
avustus yhdistyksille tulee vähenemään. 
Kunnallista ja yritysyhteistyön merki-
tystä korostettiin, jotta saadaan vaikut-
tavuutta työvoimapolitiikkaan. Mitä 
aikaisemmin saadaan ihmiset yrityksiin 
töihin, sitä parempi.

Miten tästä eteenpäin?

Vaikka tilanne on paha, niin paljon 
on myös kehittämisvaihtoehtoja. Ensik-
si on muistettava, että työllisyysbudjetti 
voisi olla paljon suurempi. TVY:n vuo-
sikokouksessakin perättiin työllisyys-
takuuta, jossa saisi edes halutessaan 20 

tunnin työviikon. Sinänsä hyvä ehdotus 
tulisi vähintäänkin puolitoistakertais-
tamaan nykyisen työllisyysbudjetin 
karkean arvioni mukaan.

Toinen suuri linja olisi panostaa 
sosiaalisten kriteereiden käyttöön 
julkisissa hankinnoissa. Esimerkiksi 

kunnat voisivat hankin-
tayksiköissä pohtia voisiko 
esimerkiksi rakennushan-
kinnoissa toteuttaa sosiaa-
lisia kriteereitä hankinnan 
laatukriteereiden lisäksi. 
Kriteerinä olisi esimer-
kiksi, että 20% hankkeen 
työllisyyskustannuksista 
syntyisi pitkäaikaistyöttö-
mien palkkaus-
kustannuksis-
ta. 

TVY:ltä on pyydetty 
aktiivisempaa työmark-
kinavaikuttamista. Silloin 
vaikutettaisiin enemmän 
työelämän yleisiin pelisään-
töihin. Esimerkiksi, työelä-
män kuormittavuutta tulisi 
keventää, tai tehdä helpom-
maksi palkata uusia työn-
tekijöitä sekä tukea eri töiden välisiä 
siirtymisiä. Työttömien ennaltaehkäi-
sevää terveydenhoitoa pitäisi parantaa. 
Olisiko teillä työelämän kehittämiselle 
hyviä ehdotuksia?

EK:ssa nähtiin työllisyyspolitiikkaa 
tärkeämpänä kehityksenä koulutuspo-

litiikka. Pitäisikö järjestöjen koulutus-
puoleen panostaa nykyistä enemmän? 
Miten otettaisiin paremmin huomioon 
se, etteivät paikalliset työnhakijat ja 
tarjolla olevat työpaikat kohtaa? 

Entäpä voitaisiinko räätälöidä 
enemmän työttömien osaamisen mu-
kaan eri työpaikkoja? Työhönvalmen-
nus ja TOPPIS-mallit, jossa sovelletaan 
palkkatukea sekä koulutusta ovat olleet 
melko kovassa huudossa. Seinättömistä 
palveluista on myös puhuttu. Voisiko 
esimerkiksi työttömien yhdistys olla 
tulevaisuudessa nykyistä enemmän 
sellainen paikka, jossa aina käydään 
kun työ katkeaa? Yhdistyksestä saisi 
ajankohtaista tietoa, mitä työmarkki-

noilla tapahtuu tällä 
hetkellä, ja missä 
ovat seuraavat mah-
dollisuudet. 

Toki on hyvä, 
että työttömien yh-
distyksissä on seinät. 
Tärkeää on myös, 
että seinien sisäl-
läkin on toimintaa 
ja että työttömien 
yhdistykset tavoitta-

vat kaikki ne työttömät jotka tarvitsevat 
tukea ja haluavat olla mukana toimin-
nassa. TVY:tä arvostetaan erityisesti 
siitä, että työttömien ääni tulee esille. 
Eli antakaa kuulua! Kaikki palaute ja 
yhteydenotot ovat tervetulleita. 

Kunnille pohdit-
tavaa: ”voisiko 
rakennushankin-
noissa toteuttaa 
sosiaalisia kritee-
reitä hankinnan 
laatukriteereiden 
lisäksi.”

TVY:tä arvostetaan 
erityisesti siitä,  
että työttömien  
ääni tulee esille.  
Eli antakaa  
kuulua! 

JUKKA 
HAAPAKOSKI

TVY ry:n  
puheenjohtaja

”

”
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Mitä yhteistä on medialla, poliitikoilla, 
säätiedotuksilla, terveyskeskuksella, kirkolla, 
julkkiksilla, aikuisviihteellä, dopingilla, lähim-
mäisellä, ystävällä, puolisolla ja omalla itsellä? 
Se, että kaikkia näitä epäillään epäilijöiden 
klubissa. Kyseinen kerho on diakoniakeskuksen, 
TST:n ja TSL:n yhteistyössä toteuttama keskuste-
lufoorumi, joka kokoontuu kerran kuukaudessa 
Kanslerintiellä. 

Kahvin ja pullan lisäksi tarjolla on alus-
tettu epäilyksen aihe, jonka pohjalta ryhmässä 
äänestetään interaktiivisesti. Epäilijöiden klubi 
puolustaa vähemmistöjä, sillä äänestyksessä 
vähemmistöön jääneet henkilöt pääsevät kom-
mentoimaan kantojaan ensimmäisinä. 

On ollut hienoa havaita, että myös miehet 
ovat löytäneet tiensä ryhmään. Seurakunnalli-
sissa tilaisuuksissahan yhtä miestä kohti osallis-
tuu kymmenen naista. Miehiä on hengaillut klu-
billa jopa enemmän kuin naisia, mutta balanssi 
sukupuolten välillä on toimiva. 

Koko elämä voidaan nähdä balanssin 
hakemisena. Tarvitaan tasapainoa tekemisen ja 
lepäämisen välille. Sitä tarvitaan myös uskon 
ja epäilemisen välille. Juice ilmaisi epäilyksen 
tarpeellisuuden uskon rinnalla, laulaen: ”Kyllä 
Jeesuskin diggaa Tuomastaan, epäile vain”. 

Tehdessämme epäilijöiden klubia tämän 
kevään ajan TST:llä, olemme huomanneet, että 
epäily on vapauttavaa. Mutta miksi epäilyä tar-
vitaan? Elämme yhteiskunnassa ja maailmassa, 
jossa jo varhain opimme, ettei kaikki ole sitä, 
miltä se näyttää. Myyntimies jättää kertomatta 
tuotteen huonoja puolia. Työpaikkailmoitukses-
sa ei ole kerrottu, että paikka on jo käytännössä 
täytetty. Ensitreffeillä on vaikea kertoa rehelli-
sesti, että valitessasi minut saat kaupan päälle 
pienoisen pieremisvaivan. 

Myös tietoista huijaamista esiintyy. Tarvit-
semme epäilystä, jotta emme purematta niele 
kaikkea, mitä meille kerrotaan. Ja jotta osaamme 
pitää puolemme (yhteiskunnallista) öykkäröintiä 
vastaan. Uskoa taas tarvitsemme sisäisen rauhan 
kokemiseen. Ilman uskoa on mahdotonta kokea 
elämää mielekkääksi. 

Klubissa on tarkoitus pitää hauskaa.  
Välillä hauskanpito lipsahtaa haasteeksi ajatte-
luun. On hyvä kriittisesti kyseenalaistaa ”itses-
täänselvyyksiä”. Voidaan kysyä vaikkapa: Millä 
perusteella seiska on vähemmän luotettava kuin 
Suomen Kuvalehti? Tai: Miksei kirkko muka voi 
olla hilpeä paikka? Tai: Mihin pohjautuu käsi-
tyksemme ruokien terveellisyydestä? Kuriosi-
teettina voidaan mainita, että Tärppi-lehti voitti 
Epäilijöiden klubin äänestyksen luotettavim-
masta lehtijulkaisusta. Hmmm…. 
Onnea lehdelle! 

Kesän jälkeen klubi jalkautuu. Jäsenet 
suorittavat ”täsmäiskuja” epäiltäviin kohteisiin. 
Kriittisten kysymysten kanssa mennään käy-
mään vierailulla ainakin terveyskeskuksessa, 
lehden toimituksessa, kirkossa ja aikuisviih-
defirmassa. Jos olisin kohteidemme housuissa, 
vapisisin jo nyt! 

Ensi syksyksi diakoniakeskuksella ja TST:n 
teatteriryhmällä on tulossa näytelmäyhteistyö. 
Näytelmä kantaa työnimeä ”Lempi Lintunen”. 
Treenit alkavat elokuussa. Ohjaajana toimii Jaa-
na Rantala. Projektin tavoitteena on nostaa esiin 
ihmisen arvo tässä kovenevassa yhteiskunnassa. 
Toisaalta haluamme yleisemminkin herättää 

keskustelua arvoista. Lempi Lintusen elämä 
herättää kysymyksiä siitä, mikä on elämässä 
oikeasti tärkeää. 

Tarina on tosipohjainen. Lempi syntyi 
Jokioisissa kylän köyhimpään perheeseen. Jo 
aivan pienenä hänen vanhempansa kuolivat, ja 
tyttönen jäi orvoksi. Lempillä oli kampurajalka, 
mistä seurasi pilkkaa kaveripiireissä. Aikuistut-
tuaan nainen muutti Turkuun palvelijaksi. Hän 
työskenteli monessa perheessä ja päätyi lopulta 
palvelemaan varakasta tuomaria. Tuomari kuoli 
vailla perillisiä.

 
Hänen omaisuutensa jäi näin Lempille, josta 

tuli hetkessä äveriäs. Sankarittaremme ei kuiten-
kaan saanut pitkään nauttia varallisuudestaan. 
Muutaman viikon sisällä hän sairastui vakavasti. 
Nainen vietiin sairaalaan. Elämä näytti taas raa-
dollisuuttaan. Kaikki Lempin läheiset ja ystävät 
unohtivat hänet. Kukaan ei tullut katsomaan 
häntä sairaalaan. Myös henkilökunta unohti 
Lempin. Hän sai virua yksin osaston käytävällä 
pitkän aikaa. Näin sairaus pääsi ratkaisevasti 
pahenemaan. Lintunen kuoli sairaalaan. 

Ei naista muistettu kuolemansa jälkeen-
kään. Hautajaisissa vain kourallinen ihmisiä saa-
pui paikalle ja suntio unohti soittaa kirkonkel-
loja. Vaikka suurin osa Lempin elämästä meni 
inhimillisesti katsoen pieleen, hän eli suuren-
moisen elämän. Hän testamenttasi kuolemansa 
jälkeen omaisuutensa diakonialle. Maallisen 
elämänsä päätyttyä sankarittaremme on autta-
nut tuhansia – ellei kymmeniätuhansia – talou-
dellisissa ahdingoissa painiskelevia ihmisiä. 

Lempin tarina on ajankohtainen. Juuri nyt 
yhteiskunnassa tulee nähdä ihminen. Raha ja 
menestys eivät saa määrittää kenenkään arvoa. 
Toivomme on siinä, että ihminen on ihmiselle 
ihminen.  

PS. Myös yksittäisten TST:n ihmisten kans-
sa on todella siistiä tehdä yhteistyötä. Viimeksi 
kirjoitin Antti Lehtiselle, siis ”Hattu-Antille”, 
Haudankaivajanbluesin. Siinä hautaan pudonnut 
pappi ja montusta toimitusjohtajan kadonneen 
älypuhelimen hakenut suntio hoilaavat:

”En oo ensimmäinen joka nousi haudasta. 
Ei juttu tää oo uus. Sen teki jo mies Nasaretista. 
Haudankaivajan blues.” 

PETrI LAITINEN

Kirjoittaja työskentelee  
yhteiskunnallisen  
työn pastorina  
diakoniakeskuksessa

Epäilijöiden klubi ja 
Lempi Lintunen

Ensitreffeillä on vaikea  
kertoa rehellisesti, että  
valitessasi minut saat  
kaupan päälle pienoisen  
pieremisvaivan. 

”

Yhteistyökumppanilta

Tärppi-lehti voitti 
Epäilijöiden klubin 
äänestyksen 
luotettavimmasta 
lehtijulkaisusta.  
Hmmm...

Vaikka suurin  
osa Lempin  
elämästä meni  
inhimillisesti  
katsoen pieleen, 
hän eli 
suurenmoisen  
elämän.

”

”
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Miksi pitää  
varmistaa tiedostot?  
Miten se tehdään? 
Onko se vaikeaa? 
Mitä tarvitsen?
 
Tarvitset toisen tallennuslaitteen esim. 
USB-muistitikun. Niitä on monta 
erilaista. Halvimmat ja pienimmät ovat 
noin 4–8 GB. Isommat maksavat enem-
män. Jos muistitikku on liian pieni 
kannattaa harkita ulkoista kovalevyä, 
joista pienimmät ovat noin 500 GB ja 
isommat ovat yli 1 TB. Muistitikkujen 
hinnat alkavat 10 € tienoilta ja ulkoisten 
kovalevyjen hinnat noin 50 € tienoil-
ta. Kaikki riippuu siitä, miten paljon 
tallennettavia tiedostoja on, eli paljonko 
on kuvia, tekstitiedostoja, musiikkia, 
elokuvia jne.
Varmistukseen ei tarvita välttämättä 
mitään erityistä ohjelmaa tai ajastusta. 
Varmuuskopion voi tehdä itse kopioi-
malla tiedostot muistilaitteelle. 

Tapahtumakalenteri:

Tietotekniikka tutuksi:
ATK-TUKI, TST rYVarmuuskopiointi

UUSI 

PALSTA

3.9. 
Sadonkorjuu-
juhla8.8. 

Sika- 
juhlat

 
Tiedostojen valinta:

1.  1 tiedosto:  
 napsauta tiedostoa, jolloin se   
 muuttuu siniseksi.

2.  Useampi vierekkäinen  
 tiedosto:   
 Paina näppäimistöltä Vaihto,  
 eli Shift näppäin (   ) ja pidä se  
 alhaalla. Napsauta hiirellä   
 viimeistä haluamaasi tiedostoa.

3.  Tiedostot eri puolilla  
 kansiota:  
 Jos tiedostot ovat eri puolilla  
 samaa kansiota, paina näppäi- 
 mistöltä CTRL-näppäin alas ja   
 pidä pohjassa. Napsauta hiirellä  
 siniseksi kaikki haluamasi  
 tiedostot ja kansiot.

 4.  Kaikkien tiedostojen valinta:  
 Käytä näppäinyhdistelmää 
	 CTLR  + A	maalataksesi	kaikki		 	
 tiedostot ja kansiot kohdelevyllä  
 tai kansiossa.

 
Ota näkymä Oma tietokone 
-ikkunaan

1.  Laita muistitikku tai ulkoinen  
 kovalevy kiinni tietokonee- 
 seen.

2.  Avaa haluamasi kansio  
 tietokoneesi kovalevyltä.

3.  Valitse tiedostot ja kansiot,  
 jotka haluat kopioida talteen.

4.  Hiiren oikealla napilla  
 (2. näppäin) avataan apuvalik- 
 ko. HUOM! pidä hiiri valittujen  
 tiedostojen päällä

5.  Valitse: Kopioi.

6.  Siirry muistitikulle ja avaa siellä  
 tarvittava kansio.

7.  Hiiren oikealla napilla  
 (2. näppäin) avataan  
 apuvalikko.

8.  Valitse: Liitä.

  

TEE NÄIN: — Eija Erlamo, mikä on Trooli?

Trooli on tuttu brändi jo vuosilta 2010–2012, jolloin palve-
limme lomautettuja meriteollisuuden palveluksessa olevia ja 
muita ammattilaisia. Varsinais-Suomen ELY-keskus halusi 
tälle vuodelle vielä kerran Troolin palveluksia, koska lomau-
tuksien määrä on kasvussa tänä vuonna. Trooli on siis lyhyes-
ti lomautettujen ihmisten kohtaamispaikka.

— Kenelle Troolin palvelut ovat suunnattuja ?

Troolin asiakkaaksi voivat tulla ketkä vain lomautuksen 
piiriin joutuneista ammattialasta riippumatta. Meillä on ava-
jaisissa käynyt niin tarjoilijoita, kuin metallimiehiäkin iästä 
riippumatta.

— Miten Trooli auttaa lomautettuja?

Oikeastaan palvelun tarpeen kartoitus lähtee kokonaan 
asiakkaan tarpeista. Kaikkihan eivät tarvitse lomautuksen 
aikana minkäänlaisia palveluita. Trooli voi toimia lomautet-
tujen ihmisten kokoontumispaikkana ilman ajanvarausta ja 
monimutkaisia järjestelyjä. Troolissa lomautetut voivat tavata 
työkavereita tai luottamusmiestä ja saada ajankohtaista tietoa, 
missä siellä omalla työpaikalla mennään. Ennen kaikkea 
Troolin kohtaamispaikka toimii vertaistukena, jossa voi  
vaihtaa ajatuksia muiden lomautettujen kanssa.

Toisaalta myös työnantajat ovat kiinnostuneita, että millaisia 
lomautettuja meillä käy. Meille voi tuoda vaikka oman ansio-
luettelon, tai autamme tekemään sellaisen.  

Voimme näiden tietojen pohjalta olla yhteydessä työnanta-
jiin ja vinkata sopivista tekijöistä. Juhannuksen jälkeen 26.6. 
meidän tiloissa aloittaa työskentelyn myös TE-toimiston vir-
kailija, jolloin voimme tarjota lomautetuille kaikki nämäkin 
palvelut ns. yhdeltä luukulta.

— Millaista yhteistyötä toivotte  
Turun Seudun TST ry:n kanssa?

Troolilla ei ole tarjota yhtä monipuolista toimintaa, kuin mitä 
TST pystyy järjestämään. Esimerkiksi erilaiset työelämässä 
tarvittavat todistukset, luennot ja kurssit, tai vaikka liikun-
nan palvelut ovat juuri näitä, joista meidänkin asiakkaat hyö-
tyisivät. Koska Trooli 2014 -hanke kestää vain tämän vuoden 
loppuun asti, olisi hienoa, jos meidän asiakkaat löytäisivät 
TST:ltä mielekkäitä palveluita, ja hanke jäisi elämään jossain 
muodossa TST:lle, tuumii Troolin projektikoordinaattori  
Eija Erlamo.

    

Lomautus ei ole lamautus, pohtii 
Trooli 2014 -hankkeen projektikoor-
dinaattori Eija Erlamo.

Tärpin toimitus pääsi 
haastattelemaan 27.5. 
Trooli 2014 -hankkeen 
projektikoordinaattori 
Eija Erlamoa hankeen 
avajaistunnelmissa.

teksti ja kuva MArEK PELTOMAA

Föriristeily   
Aurajoella28.8.

2.7. 
Piha- 
tapahtuma

Yhteistyökumppanilta
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Teksti MArjO LAMMErVO ja ELISA HEIMO  
kuvat VALTION rAVITSEMUS- 
NEUVOTTELUKUNTA

MArjO LAMMErVO: 60-VUOTIAS 
rAVITSEMUSPALVELUPääLLIKKÖ jA 
NUOrUUSIäN dIABEETIKKO
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Pienin askelin pysyvään tulokseen

Vaikka muut ihmiset voivat olla 
tukenasi tällä matkalla, sinun 
itsesi on tehtävä päätös järjen ja 

sydämen tasolla, jotta jaksat uskoa pai-
non pudotukseen. Elämänmuutos ei ole 
lyhytaikainen muutos, vaan tarkoituk-
sena on muodostaa uusia tapoja, jotka 
muodostuvat aikaa myöten pysyviksi ja 
jokapäiväisiksi.

Pidä mielessäsi, että olet päättänyt 
muuttaa ruokailun terveellisempään 
suuntaan ja muistuta itseäsi tästä heik-
koina hetkinä.

Painon pudotus ei ole itsensä rääk-
käämistä henkisellä tai fyysisellä tasol-
la, vaan tavoitteena on tehdä muutoksia 
parempaan rauhallisessa tahdissa. Jos 
pudotat painoa hokkuspokkus-tem-
puilla, saat kilot vauhdilla taas takaisin, 
kun siirryt normaaliin ruokavalioosi. Ja 
hiukan lisää vielä päälle. Joten tehdään 
sitä, mikä toimii tehokkaasti pitkällä 
aikavälillä. Tavoitteena on pudottaa pai-
noa pienin askelin muuttamalla ruokai-
lutottumuksia loppuelämäksi.

Alkutilanne: Voimaa perheestä

Perheen ja ystävien tuki on en-
siarvoisen tärkeää. Istu alas heidän 
kanssaan ja keskustele tilanteestasi 
rehellisesti ja avoimesti. Mielipiteiden 
kertomista saattaa helpottaa, jos he 
ajattelevat sinua jonain tuntemattomana 
henkilönä, Maija tai Matti Meikäläi-
senä, joten pyydä kutsun yhteydessä 
heitä suhtautumaan sinuun näin. Tällä 
tavalla sinulla on mahdollisuus saada 
heidän näkökulmansa esille. Valmistau-

du ottamaan vastaan palautetta, joka ei 
kenties ilahduta sinua. 

On tärkeää kuulla ja ottaa huo-
mioon kaikkien perheenjäsenten 
näkökulmat ja tunteet, sillä ruokailu 
on koko perheen yhteinen tapahtuma. 
Keskustelujen avulla kaikki tietävät, 
millä tavoilla ruokatottumukset py-
ritään muuttamaan terveellisempään 
suuntaan. Palaverin jälkeen voit koota 
yhdessä puolisosi kanssa listan tarvitta-
vista toimenpiteistä ja suunnitella miten 
etenette käytännössä.

Ensimmäiset kaksi viikkoa:

Aloittakaa muutos aamupalalistan 
laatimisella. Keskustelkaa siitä, mitä 

sinä itse syöt ja mitä perheesi haluaisi 
syödä. Noukkikaa näistä vaihtoehdoista 

teille sopivimmat vaihtoehdot.
Pelkkä kahvi tai tee ei ole terveel-

linen aamupala. Jos et ole siis ennen 
syönyt aamulla, niin nyt on aika 
opetella. Istu keittiön pöydän viereen ja 
syö vaikka joku hedelmä tai juures, se 
nostaa verensokeriasi yön jäljiltä. Varat-
kaa aikaa esim. 5-15 minuuttia ja syökää 
ruokapöydän ääressä.

Tämä on tarpeeksi iso muutos ensi 
alkuun, muuhun ei tarvitse vielä kes-
kittyä. Tarkoitus on totuttautua uusiin 
asioihin yksi pieni askel kerrallaan.

 
Tilanteen tarkistus:

Kahden viikon jälkeen pyydä per-
heesi/ystäväsi koolle uudestaan. Käykää 
läpi miten muutos on sujunut ja miltä 
se on tuntunut. Onko käytetty erilaisia 
ruoka-aineita? Miten suunnitelmaa 
hienosäädetään? Mikä uusi muutos 
otetaan yhteiseen ohjelmaan seuraavak-
si kahdeksi viikoksi? Seuraava palaveri 
pidetään taas parin viikon päästä.

Terveellisestä ruokavaliosta on 
olemassa paljon materiaalia kirjastoissa 
ja internetissä, mm. niiden avulla voit 
syventää tietojasi, viereisellä sivulla 
kuitenkin joitain vinkkejä, joilla pääset 
alkuun.

Sinulle,  
joka haluat saada  
ylipainosi pienempiin  
lukemiin

Ota käyttöön makeispäivä, jolloin 
yhtenä päivänä viikossa voit nautiskella 
kohtuudella mitä haluat. 

Pansuola on terveellisintä. Siihen 
ei ole lisätty natriumia, mutta se sisältää 
jodia, joka on tarpeellinen elimistöllem-
me.

Kesällä on helppoa paistaa, gril-
lata tai hauduttaa kokolihatuotteita 
kekäleissä foliopaperiin käärittynä. 
Käytä merisuolaa, niin saat mehevän, 
maukkaan liharuoan. Pidä herkutte-
luhetkiä ystävien kanssa. Samalla voit 
paistaa foliossa myös perunoita ja syödä 
ne voinokareen kera.

Syö hedelmiä 3-4 kpl vuoro- 
kaudessa.

Ruokaostoksilla osaat valita kevy-
empiä vaihtoehtoja: hedelmiä, marjoja, 
kalaa, lihaa, vihanneksia, juureksia. 
Makaronit ja perunat eivät varmasti 
lihota kun syöt perunoita 1-2 kpl/ate-
rialla, tai 1dl makaroneja tai keitettyä 

riisiä. Tumma pasta sisältää kuituja, 
sekä B-vitamiineja. Keittoa voit syödä  
3 dl ja laatikkoruokaa 2 dl.

Jugurtit ja maitotaloustuotteet 
ovat välttämättömiä. Niissä on kalkkia 
ja lisättyä D-vitamiinia. Juo rasvatonta 
maitoa 4 dl/pv. Kesällä et tarvitse vita-
miini- tai kivennäisainepillereitä, mutta 
talven aikana voit syödä D-vitamiinia 
tai kalanmaksaöljyä. 

Leipäviipaleita voit syödä 5-6 kpl/
vrk (20g/viipale). Tai voit vaihtaa viipa-
leen johonkin seuraavista: yksi man-
dariini, appelsiini, pieni banaani (60g), 
omena (80g), tai luumuja 4 isoa tai 10 
pientä (100g). Voit tehdä saman vaihdon 
millä tahansa ravintoaineella, josta saat 
hiilihydraatteja. Koristele leipä vapaasti 
vihanneksilla. Vältä kovia rasvoja. Käy-
tä kokolihaleikkeitä, älä syö metwurstia 
ollenkaan. Suosi vähärasvaisia juustoja 
ja tuorejuustoja. 

Ruokaile perheen kesken. Kirjoita 

ruokalista yhdessä perheen kanssa. Yh-
dessä tekeminen on parasta ja antoisaa. 
Ruokailkaa nauttien ja keskustellen päi-
vän tapahtumista ruokapöydän ääressä.

Syö usein ja pieniä annoksia, 4-5 
ruokailukertaa vuorokaudessa, aamu-
palan, lounaan, välipalan, päivällisen ja 
iltapalan. 

Muutokset painossasi huomaat 
pukeutumisen yhteydessä.

Iltapalalla on hyvä kokeilla lasil-
lista maitoa tai jugurttia. Valkuainen 
pitää näläntunteen poissa, jolloin nukut 
hyvin ja rauhallisesti.

Harrasta liikuntaa ainakin neljäs-
ti viikossa, 30-45 min kerralla. Valitse 
liikuntalaji, mikä kiinnostaa sinua, oli 
se sitten tanssia, pyöräilyä, uintia, jalka-
palloa, kävelyä tai sulkapallon peluuta 
kotona. Tärkeää on reipas ote ja sykkeen 
kohottaminen. Reippaasti askeltaen, ei 
laahustaen.

Marjon vinkit:
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KUKA ON HÜLYA ”HISSU” KYTÖ?

Turkissa syntynyt Hissu muutti Suomeen 1971 mie-
hensä perässä. Suomen kansalaisuuden hän sai vuonna 
1974. Hän on toiminut maahanmuuttaja-asiantuntijana 
1970-luvulta lähtien. Vuonna 1987 hän työskenteli Tu-
run ammatillisen kulttuurikeskuksen kurssisihteerinä. 
Tällöin Kytö perusti Turun kaupungin Kansainvälisen 
kohtauspaikan. Hänet valittiin vuonna 2000 ETNO:n 
Hyvän tahdon lähettilääksi. Kytö perusti vuonna 2002 
DaisyLadies –yhdistyksen, joka auttaa maahanmuutta-
janaisia integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Hän teki myös aloitteen ikääntyneille maahanmuut-
tajille tarkoitetusta tapaamispaikasta, ja näin syntyi 
Muistojen koti vuonna 2006. 

Muistojen koti –hankkeen tarkoituksena on perus-
taa uudenlainen yhteinen kohtaamispaikka Suomeen 
muuttaneille ikääntyneille naisille ja kantaväestöön 
kuuluville naisille. Ideana on naisten elämää yhdistä-
vien asioiden (ruoka, käsityöt, taide, musiikki, terveys, 
liikunta, muistot) kautta löytää yhteinen kieli.

Lähteet:
www.kulttuurifoorumi.fi
www.kansallisetmaahanmuuttajat.fi

T urun Seudun TST ry:n Väkertäjät, Sukke-
lat Silmukat ja vapaaehtoiset käsityöntai-
tajat kutoivat talkootyönä vauvannuttuja 

hyväntekeväisyyteen. Neuleet menevät Syyrian 
pakolaisten hyväksi. Hyväntekeväisyyslahjoituk-
sen vastaanotti Hülya ”Hissu” Kytö Muistojen 
kodissa, Linnankatu 41:ssä Turussa.

Pakolaisleirillä nähty tuska kosketti syvästi

Keväällä vuonna 2013 turkulainen Hissu Kytö 
lähti viemään konkreettista apua Inanna-
yhdistyksen edustajana Kilisiin, turkkilaiseen 
kaupunkiin Syyrian rajalla. Kilis on kaupunki, 
johon Syyriasta pakenee Turkin puolelle sadoit-
tain ihmisiä pakolaisleiriin.

Saman matkan aikana Kytö vieraili myös 
koulussa ja vei piirustustarvikkeita lapsille. 
Lasten piirustukset olivat paljonpuhuvia ja kos-
kettivat syvästi Kytöä. Piirustuksissa oli muun 
muassa verta ja väkivaltaa – asioita, joiden ei 
kukaan aikuinen haluaisi liittyvän lapsen ajatus-
maailmaan. 

Ihmisten tuska ja pelko, joita Kytö kohtasi 
Syyrian rajalla, saavat hänen silmäkulmansa 
kostumaan niistä kertoessaan. Pakolaisleirillä 
on paljon avun tarvitsijoita, ja meillä on paljon 
annettavaa. Nyt on siis aika toimia.

Eräs TST:n käsityökerhon jäsen on ollut 
aiemmin yhteistyössä DaisyEläkeläiset ry:n ja 
Hissu Kydön kanssa. Tästä heräsi kysymys, mitä 

TST:llä voitaisiin tehdä Syyrian pakolaisten hy-
väksi. Langat ja kutimet otettiin esiin ja ryhdyt-
tiin talkoovoimin vauvanuttujen tekoon. 

Vauvannutut pääsevät perille syksyllä

TST ry:n lahjoitus luovutettiin keväisen kau-
niina keskiviikkopäivänä 26.3.2014 Muistojen 
kodissa. Kaksi pahvilaatikollista vauvan vaat-
teita siirtyi TST:n edustajan Ulla Syväkarin 
kädestä DaisyLadiesin toiminnanjohtaja Hissu 
Kydölle. Kytö kertoi Turkuun saapuvan syksyl-
lä Syyrian pakolaisia, ja vauvavaatteet löytävät 
joko silloin avuntarvitsijat tai lähtevät hänen 
matkassaan Kilisin kaupunkiin pakolaisleirille 
syksyn aikana. 

Tehdään yhdessä lisää hyvää

Muistojen kodissa on paljon toimintaa ja yksi 
niistä on käsityöt. TST:n Väkertäjät ja Sukkelat 
Silmukat lahjoittavat omista tarpeistaan jonkin 
verran lankoja Muistojen kodin käsityöntaitajil-
le. Myös Syyrian pakolaisten hyväksi on alusta-
vasti suunniteltu lisää neulelahjoituksia, kuten 
leikki-ikäisille paitoja ja myyjäisiä.

          

Teksti ja kuvat PIA rAE

Väkertäjät ja 
Sukkelat sil-
mukat -ker-
hot kutoivat 
talkoovoimin 
vauvannuttuja 
pakolaisille. 

Lisätietoja:

www.kotikunnas.fi/
joomla/index.php/
projektit/ajankohtai-
sethankkeet/muisto-
jenkoti

www.daisyladies.org/

Pakolaisleirillä 
on paljon avun 
tarvitsijoita, ja 
meillä on paljon 
annettavaa.  

Nyt on aika  
toimia.
– Hissu Kytö 

 LAHJOITUKSEN SISÄLTÖ: 

•	 paitoja 25 kpl
•	 settejä 4 kpl
•	 jakkuja + tossuja 2 kpl
•	 myssyjä + tossuja 1 kpl
•	 myssyjä 4 kpl

•	 pipoja 1 kpl
•	 sukkia + lapasia 3 kpl
•	 sukkia 13 paria
•	 junasukkia 12 paria
•	 tossuja 8 paria

Käsitöillä hyväntekeväisyyttä
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Järjestötori 

Puutorilla
23.4.2014

K untouttavaa työtoimintaa on ollut TST:n 
palveluvalikoimassa vuodesta 2006 lähti-
en. Vuosittain asiakkaita on ollut 20-60. 

Pääasiassa asiakkaat tulevat Turun kaupun-
gin työllistymispalveluyksiköstä ja nuoret alle 
25-vuotiaat työllistymispalveluyksikön KOHO-
toiminnan kautta. Kuntouttavan työtoiminnan 
piiriin tulevien asiakkaiden taustat ovat moni-
naiset. Toisin kun yleensä luullaan, ovat useat 
henkilöt kuitenkin varsin koulutettuja. Erinäiset 
kolhut elämän varrella ovat osaltaan syrjäyttä-
neet nämä henkilöt työmarkkinoilta tai pahim-
millaan normaalista elämänhallinnasta. 

Kuntouttava työtoiminta on ollut yksilöstä 
käsin rakentuvaa tähän asti. On pidetty alku-
haastattelut, jonka jälkeen kuntoutettavalle on 
löytynyt sopiva työnkuva TST:n monista työteh-
tävistä. Kuntoutettavan työtoiminnan kautta tu-
leva henkilö onkin integroitunut yleensä hyvin 
osaksi muuta TST:n henkilökuntaa.

Turun kaupungin sisällä ryhmämuotoisesta 
kuntouttavasta työtoiminnasta on saatu hyviä 
kokemuksia, joten mallia haluttiin laajentaa 
yhteistyökumppanien suuntaan. Turun Seudun 
TST:lle tämä sopi erittäin hyvin ja syksystä 2014 
mallia tullaan soveltamaan myös meillä. Tämä 
tarkoittaa, että muodostetaan n. kahdeksan hen-
kilön ryhmä, jossa olisi kaksi ohjaajaa.

Ryhmän on tarkoitus kokoontua kahdesti 
viikossa. Ohjelma on luotu siten, että päivät 
alkavat aina aamiaisella. Tiistait olisivat ns. reis-
supäiviä. Tällöin on tarkoitus tutustua työssä-
käyntialueen työ- ja koulutuspaikkoihin. Lisäksi 

tutustuttaisiin viranomaistoimintaan, kuten 
TE-toimiston ja KELA:n palveluihin. Toinen 
lähipäivä torstai olisi enemmän opiskelupäivä. 
Tällöin on mahdollista perehtyä esimerkiksi ko-
koustekniikkaan, jota harjoitellaan joka torstai 
TST:n jäsentoiminnan torstaipalaverissa. Lisäksi 
on mahdollista suorittaa ATK-ajokortti, ja muita 
työelämässä tarvittavia todistuksia, kuten hygie-
niapassi tai työturvallisuuskortti. Myös TST:n 
monipuolisia liikuntapalveluja on tarkoitus 
hyödyntää ryhmien toiminnassa.

Ryhmämuotoisen toiminnan etuna on 
ryhmistä saatava vertaistuki. Sosiaaliset taidot 
parantuvat, kun ollaan vuorovaikutuksessa sa-
massa elämäntilanteessa olevien ihmisten kans-
sa. Samalla myös sosiaaliset verkostot kasvavat. 
Ennen kaikkea asiakkaat oppivat toimimaan 
ryhmissä. Tämä taito on usein unohtunut pitkän 
työttömyysjakson aikana, jolloin usein sosiaali-
set verkostot supistuvat.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on 
tietenkin saada ihmiset työkykyisiksi. Osalle 
tämä voi avata ensimmäisen kerran pääsyn 
työmarkkinoille, toiset palaavat sinne pidem-
män tauon jälkeen, mutta yhtä pätevä tavoite on, 
että nämä henkilöt kykenisivät taas itsenäiseen 
elämään. Tämä voi yksinkertaisimmillaan tar-
koittaa laskujen maksamista omatoimisesti tai 
kaupassa käyntiä. Kun ihminen pääsee sohvalta 
ylös ja lähtee ulos kodista, ollaan otettu iso askel 
kohti kuntoutusta.

     

Teksti MArEK PELTOMAA

Uusi ryhmämalli osaksi kuntouttavaa 
työtoimintaa

Haastattelussa Hannu Isotalo, 
Kuntouttavan työtoiminnan 
vastaava lähiohjaaja

ryhmämuotoisen 
toiminnan etuna 
on ryhmistä saa-
tava vertaistuki. 
Sosiaaliset taidot 
parantuvat, kun 
ollaan vuorovai-
kutuksessa sa-
massa elämänti-
lanteessa olevien 
ihmisten kanssa.

”
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Tahtotilaa  
ja tavoitteita

Haastattelussa Turun kaupunginhallituksen-
puheenjohtaja Minna Arve

T urun kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Minna Arve. 
Kuinka hyvin te tunnette  

Turun Seudun TST ry:n toimintaa?
Minulle tulee Tärppi-lehti. Mutta 

valitettavasti minulla ei ole vielä ollut 
tilaisuutta käydä tutustumassa paikan 
päällä yhdistyksen toimitiloihin ja toi-
mintaan. Toivottavasti sellainen mah-
dollisuus tulee.

Meillä on monia pitkäaikaistyöttömiä 
ja rakennetyöttömiä. Minkälainen on 
kaupunginhallituksen puheenjohtajan 
näkemys kaupungin tahtotilasta?  
Mitä tilanteelle voidaan tehdä

Kyllä Turussa varmasti tahtotila on 
hyvin kohdallaan. Kaikilla on yhteinen 
pyrkimys löytää ennen kaikkea ratkaisu-
ja siihen, että tämä taloudellinen tilanne 
ylipäätään Turussa helpottaisi, jotta 
saataisiin syntymään ihan aitoja, uusia 
työpaikkoja. Ajateltaessa pitkäaikais-
työttömiä tämä liittyy työllistämiseen 
ja kuntouttavan työllistämiseen. Meillä 
on lähes 3600 pitkäaikaistyötöntä, se 
määrä on niin iso, että vaikka tahtotila 
olisi kuinka hyvä, niin kovin nopeasti 
tai helposti, ei heille ole löydettävissä 
työpaikkoja, tai työllistämispaikkoja,  
tai edes kuntouttavaa työtä. 

Suurin tehtävä olisi nyt alkuun pys-
tyä kartoittamaan, että kuinka paljon 
ihmiset tarvitsevat erilaisia terveyden-
hoitopalveluita ja kuinka paljon heistä 
on sellaisia, jotka eivät terveydentilansa 
takia edes pystyisi työllistymään. Ja sen 
jälkeen olisi toisena asiana koulutus, 
eritoten täydennyskoulutuksen osalta eli 
että minkälaista osaamista ihmisillä on, 
ketkä heistä tarvitsevat lisää osaamista, 
joko vanhassa ammatissaan tai sitten 
ehkä kokonaan kouluttautumista uuteen 
ammattiin. Tuon jälkeen jäisi jäljelle se 
osa ihmisiä, jotka oikeasti pystyisivät 
heti työllistymään kun työpaikkoja olisi. 

Turun kaupungin eri viranomais-
ten, valtion viranomaisten mutta myös 
järjestöjen ja yritysten pitäisi pystyä yh-
dessä miettimään, että mistä löydetään 

riittävästi sellaisia työpaikkoja, joissa 
jokainen pystyisi säilyttämään oman 
työkykynsä siihen saakka, että oikeasti 
työllistyisi. Turussa pitäisi enemmän 
pystyä yhdessä yritysten kanssa etsi-
mään niitä olemassa olevia työpaikkoja. 
Vaikka sitten ihan jalkatyönä tehtynä.

 Itse en kuitenkaan halua lähteä 
sellaiseen tempputyöllistämiseen, jossa 
sitten yritetään keksiä jotakin näennäis-
tä tekemistä ihmisille. Se ei ole varmasti 
kenellekään motivoivaa. Työllistämistoi-
minnan pitäisi olla sillä tavoin innos-
tavaa ja järkevää työtä, jotta siitä tulisi 
sellainen olo, että tekee jotakin, jolla on 
merkitystä.

Minulla on käsitys, että ei näissä 
muissa isoissa kaupungeissa tilanne ole 
sen helpompi. Ongelmat, joiden kanssa 
painitaan, ovat samaa suuruusluokkaa. 
Resurssit ja voimavarat ovat Tampe-
reella ja Turulla kohdistettu samoin. 
Näkisin että Turun kaupunki sinänsä on 
työllistänyt ihmisiä kohtuullisen hyvin.

Miten kaupunki suhtautuu henkilös-
tön eläkkeelle siirtymiseen ja niihin 
jotka ovat työssä? Miten estetään 
työssä olevien liika kuormittuminen ja 
otetaan huomioon työtä hakevat? 

Ne alat missä oikeasti henkilömäärä 
on kasvanut, ovat sosiaali- ja terveys-

puoli sekä sitten opetuspuoli. Samoin 
kuin muualla, kun on täytynyt miettiä 
taloudellista tilannetta, niin Turussa on 
myös ylipäätään vedetty tiukemmalle 
uusien työtekijöitten palkkaaminen. 
Poikkeuksia on tehty sosiaali- ja terveys-
puolella sekä opetuspuolella, sekä sel-
laisissa tehtävissä joissa ollaan suoraan 
asiakaspalvelussa tai ihmisten kanssa 
tekemisissä. Näitä paikkoja on ollut lupa 
täyttää. 

Jokainen tietää, ettei käsillä tehtävä 
työ vähene ainakaan tällä tavalla tehty-
nä, mitä tänä päivänä tehdään. Miten 
toimitaan kouluissa, miten opettajat 
opettavat tai miten terveydenhuollossa 
hoidetaan asiakkaita ja miten van-
hustenhuollossa vanhuksia. Tekemisen 
tapa pitäisi kokonaan muuttaa toiseksi, 
jotta voitaisiin arvioida, että voidaan-
ko vähemmällä henkilökunnalla tulla 
toimeen.

Minna Arve kävi tutustumassa 
TST ry:n toimintaan 19.05.

Haastattelijana  
TST Työttömän ääni.  
Toimittajat  
Juha Tolvanen ja  
Markus Strengell

Suurin tehtävä olisi nyt 
alkuun pystyä kartoitta-
maan, että kuinka pal-
jon ihmiset tarvitsevat 
erilaisia terveydenhoito-
palveluita ja kuinka pal-
jon heistä on sellaisia, 
jotka eivät terveydenti-
lansa takia edes pystyisi 
työllistymään.

kuva MArEK PELTOMAA

”

”

järjestöjen ja yritysten pitäisi 
pystyä yhdessä miettimään, 
että mistä löydetään riittä-
västi sellaisia työpaikkoja, 
joissa jokainen pystyisi säi-
lyttämään oman työkykynsä 
siihen saakka, että oikeasti 
työllistyisi.



18                2/2014

Teksti ja kuvat MArITA SKIPPArIOMAN ELÄMÄNSÄ  
 VALOKUVAMALLI?

Musiikki ja muut taidemuodot luovat 
elämyksiä. rentoutumisen edistämisen 
ohella niillä on muitakin hyvää tekeviä 
vaikutuksia. Taidetta voidaankin käyttää 
apuna hyvinvoinnin, terveyden ja  
oppimisen tukemisessa.

teksti ja kuvat MArITA SKIPPArI

Ilmoittauduin uteliaana keväällä mukaan Turun Avoimen yliopis-
ton opintokokonaisuuteen ”Terveyttä ja hyvinvointia valokuvista”, 
joka järjestettiin yhteistyössä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. 

Siinä perehdyttiin muutaman luennon ja harjoituskerran ajan siihen, 
mitä valokuvat merkitsevät itse kullekin ja miten niistä voidaan saada 
voimavaroja arkeen. 

Kuvataide-, musiikki-, liike- ja tanssiterapia eivät ole mitään 
varsinaisia hoitomuotoja, mutta ne vahvistavat minäkuvaa ja edistävät 
jaksamista. Uusin tulokas on valokuvaterapia. Kuvia on tosin käytetty 
hyödyksi lähes yhtä kauan kuin niitä on otettukin. Jo 1800-luvun puo-
livälissä huomattiin, kuinka kuvat konkreettisina esineinä helpottivat 
asioista puhumista. Lääketieteessä niiden avulla seurattiin mm. hoidon 
edistymistä. Kuvien terapiakäyttö yleistyi kuitenkin vasta 1980-luvulta 
alkaen. Turussa on kuljettu tieteenalan eturintamassa: Suomen Valoku-
vaterapiayhdistys perustettiinkin täällä helmikuussa 2004.  

Ylen Teema-kanavalla pyöri hiljattain suo-
malainen dokumenttisarja ”Voimaa valokuvis-
ta”. Siinä seurattiin voimauttavaa valokuvausta. 
Joka jaksossa kaksi saman perheen jäsentä työsti 
lukkiutunutta keskinäistä suhdettaan. Apuna 
oli valokuvaus, jossa tavanomaisesta poiketen 
kuvattava antoikin ohjeita kuvaajalle siitä, mil-
laisen kuvan itsestä halusi otettavan. Vuorovai-
kutuksen edetessä päästiin vähitellen sivuamaan 
suhdetta hiertäviä ristiriitoja.

Valokuvia käytetään myös apuna ammatil-
lisessa hoitotyössä, jolloin puhutaan valokuva-
psykoterapiasta. Terapeutin johdattamana kuvia 
ja niiden herättämiä tunteita voidaan käydä läpi 
joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Kuvien ja niiden 
esittämien asioiden käsittelemisen kautta voi-
daan työstää vaikeita, traumaattisiakin muistoja 
ja kokemuksia. 

Kuvan monet kasvot

Kuvat havainnollistavat oivallisesti asioiden 
tilaa. Toisaalta niihin kiteytyy historia: ”Tämä 
on ollut”. Vasta ymmärtämällä mennyttä, voi-
daan mieli suunnata kohti tulevaa. Asioita on 
helpompi nimetä; kuvat houkuttavat pukemaan 
tunteet sanoiksi.

Kuvia voidaan hyödyntää terapiatyössä mo-
nella tapaa. Kuvat voivat olla aiemmin otettuja 
esim. lapsuuden aikaisia. Niiden avulla päästään 
siirtymään hetkeksi menneisyyteen. Katselu 
saattaa laukaista muistoja; miltä kuvassa ollut 
vaate tuntui päällä, miten piha tuoksui mansi-
kalta tai linnut lauloivat. Yksi tapa on käyttää 
täysin symbolisia kuvia, joille annetaan merkitys 
ja luodaan tarina vasta niitä katsellessa. 

Näppäilen, olen siis olemassa                          

Valokuvaus itseilmaisuna on ollut trendi-
kästä viime aikoina. Lähes kaikissa kännyköissä 
on mukana kamera. Kuvaaminen on arkipäi-
väistynyt. Tallennamme ja jaamme havainto-
jamme kuvina yhä useammin.

Selfie-kuvien suosio sosiaalisissa medioissa 
on jatkunut jo pitkään. Varsinkin nuoret ottavat 
ja julkaisevat näitä omakuvia, joissa taustalla on 
jokin itselle merkittävä paikka tai esine. Keväällä 
kiersi facebook-sivuilla haaste, jossa kavereita 
pyydettiin julkaisemaan kukin omalla sivullaan 
viisi kuvaa arjestaan. Toiset kuvasivat tiskivuo-
ria, toiset huolella aseteltuja kattauksiaan. Juuri 
kuvien erilaisuus paljasti jotain omasta suhtau-
tumisestamme todellisuuteen. 

Laukaisimen takana

Ensimmäisen oman pokkarikameran sain 
joululahjaksi kun olin noin 12-vuotias. Sillä näp-
sin suttuisia maisema- ja henkilökuvia. Innostus 
hiipui ja kuvaaminen unohtui. Pitkään pärjäsin 
kertakäyttökameroilla, joita hankin voidakseni 
tallentaa matkoilta maisemia. 

Kaksi vuotta sitten palasin ohikulkumat-
kalla päiväksi entiseen opiskelukaupunkiini. 
Keskustassa olisin osannut liikkua edelleen vai-
keuksitta. Yliopiston kampuksella asuntolanikin 
näytti ulkoapäin tutulta. Maisema oli kuitenkin 
muuttunut: puut venyneet pituutta, näköalat 
kasvaneet umpeen. Maastoa tuskin tunnisti. 
Kotona tutkin ottamiani kuvia pitkään. Omissa 
muistoissani aika oli pysähtynyt vuosien takai-
seen. Kuvat eivät valehdelleet. Elämä oli kulke-
nut eteenpäin niin siellä tuhansien kilometrien 
päässä kuin täällä omassa arjessani. 

Kuka pelkää kameraa? 

Kurssin ryhmätapaamisiin toimme mu-
kaan ottamiamme kuvia. Yhden kerran aiheena 
olivat iloa tuottavat asiat. Valitsemamme kuvat 
olivat melko samankaltaisia: perhe, lemmikit, 
luonto, maisemat, harrastukset. Keskusteluissa 
kuvat saivat uusia tulkintoja, niistä aukeni uusia 
asioita ja pienet vivahteet tulivat esiin. Opin 
katsomaan kuviani toisen silmin.

Toista ryhmätapaamista varten piti etsiä 
kuvia itsestä eri aikoina. Ei aivan yksinkertainen 
tehtävä, digiaikana kun kuvia talletetaan monin 
eri tavoin. Vilkaisu omiin kuva-albumeihini pal-
jastaa monenmoista. Kuvia on minusta pienenä 
käärönä, taaperona, leikki-ikäisenä. Murrosikää 
kohti kuvat vähenevät, opiskeluajasta on sentään 
joitakin. Aikuisena kuvat eivät enää aina pääty-
neet albumin sivuille. Kukaan minut tunteva ei 
ylläty jos kerron, että niitä otoksia ei ole paljon. 
Väistän kameraa. En halua tulla kuvatuksi. 

En ymmärrä, miksi pitäisi asettautua 
johonkin valokuvattavaksi. Jokainen hymyilee 
pingottuneena odottaen vain sitä, että voi taas 
hengittää ja liikkua vapaasti. Kutsu tulemaan 
kuvattavaksi kaikuukin kuuroille korvilleni.  
Toisaalta juuri mikään ei saa minua yhtä paljon 
pois tolaltani kuin se, että joku ottaa minusta 
kuvan yllättäen. Salaa, luvatta – senhän pitäisi 
olla lähestulkoon rangaistavaa! En tarvitse jäl-
keenpäin todisteita läsnäolostani. Omat muis-
tikuvani riittävät minulle hyvin. – Mutta ehkä 
toiset haluaisivat pitää kuvan muistona, sanoi 
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T ST ry laajensi toimintaansa 
liikkuvan kuvan muotoon, 
perustamalla oman dokumentti-

ryhmänsä. Tarkoituksena on taltioida 
TST ry:n lukuisia tapahtumia, sekä 
koota materiaaleista perusteellinen 
dokumentti organisaation toiminnasta 
ja tavoitteista. Dokumentin on tarkoitus 
valmistua loppuvuodesta. Sitä ennen, 
ryhmän työnjälkeä voi seurata TST:n 
Youtube-kanavan ja Facebook-sivujen 
kautta, jonne on lähiaikoina ilmestynyt 
runsaasti videomateriaalia sekä haastat-
teluja.

Turun Taide-Akatemiasta me-
dianomiksi valmistunut Rami Airola 
on aikaisemmin toiminut muun muassa 
Vares-elokuvien jälkituotannossa ja 
on nyt vastuussa videoiden kuvaukses-
ta sekä leikkaamisesta. Pitkän linjan 
teatteriammattilainen ja myös media-
tuotantoa opiskellut, Teija Lindholm 
jakaa kuvaus- sekä haastattelutehtävät 
kollegansa Niko Kostetin kanssa. Myös 
TST:n media-assistentti Joonas Kalmi 
on mukana editoimassa klippejä.

Dokumenttiryhmän perustaminen 
on hyvä esimerkki TST ry:n toimin-
nasta. Tiimin jäsenille, kuten muillekin 
TST:n palkkatukilaisille ja työkokei-
lussa oleville, se tarkoittaa osapäiväistä 

työllistymistä, ja voi parhaimmillaan 
toimia ponnahduslautana uuteen työ-
paikkaan.

Media-ala eri osa-alueineen, kuten 
kuvaus, leikkaus, käsikirjoitus ja tuotta-
minen on trendi tämän päivän media-
keskeisessä yhteiskunnassa. Työmark-
kinoilla pärjääminen vaatii jatkuvaa 
taitojen harjaannuttamista, koska alan 
teknologia kehittyy hurjaa vauhtia, ja 
perässä pysyminen voi olla paikoin 
haastavaa. Media-alaa ei myöskään 
kannata kuvitella oikotieksi elokuva- ja 
televisiomaailmaan, vaikka aktiivises-
ti alan töitä etsivät voivatkin bongata 
itsensä keikkahommista ”ihka-oikealta” 
elokuvan kuvauspaikalta. Kyseessä on 
käytännön työ, jonka lahjakkaat tekijät 
löytävät usein kulissien takaa, kaukana 
punaisesta matosta, valkokankaalta 
tai televisioruudulta. Media-alan työt 
saattavat olla siis kiven alla ja seuraavas-
ta keikasta on usein vain kaunis ajatus, 
mutta esimerkiksi Turussa on alkanut 
tapahtua paljon elokuva- ja televisiopro-
jekteja, jotka työllistävät lukuisia alalle 
valmistuneita.

Dokumenttiryhmässä työskentele-
vä Niko Kostet valmistui elokuvanteki-
jäksi työelämänvalmennuskurssilta, jos-
ta useat kurssitoverit työllistyivät oitis 

Mika Kaurismäen ”Girl King” eloku-
vaan. Kesällä Turkuun rantautuu jälleen 
neljän uuden Vares-elokuvan kuvauk-
set. Aikaisemmin työvoima on tuotu 
Helsingistä käsin, mikä luonnollisesti 
nostaa elokuvien tuotantokustannuksia 
huomattavasti. Nyt Aurajoen rannalla 
sijaitseva Länsi-Suomen elokuvakomis-
sio on aloittanut kampanjan muokata 
Turusta Suomen Hollywood. On paljon 
mahdollista, että tänne juurtuu pysyvä 
media-alan työverkosto.

Sosiaalinen media on tulevaisuutta. 
Tiedotus liikkuvaa kuvaa hyödyntäen 
on erittäin tärkeää TST:n kaltaiselle 
organisaatiolle. Dokumenttiryhmä 
toivoo, että heidän videonsa tavoittavat 
sosiaalisen median kautta mahdollisim-
man laajan yleisön ja onnistuisi näin 
tiedottamaan TST ry:n monipuolisesta 
toiminnasta. Ryhmä aikoo jatkossa 
toteuttaa videoinserttejä mm. TST:n 
kerho- ja liikuntamahdollisuuksista, 
sekä erilaisista tutustumismatkoista 
ja tapahtumista, jotka molemmat ovat 
hyvin keskeinen osa TST:n toimintaa. 
Videot ovat vapaasti yleisön kommen-
toitavissa sosiaalisessa mediassa. Tekijät 
ovat valmiina vastaanottamaan niin 
ruusuja kuin risujakin. 

TST:n toimijat // Dokumenttiryhmätätini, kun jälleen kerran keskustelimme asiasta. 
Silti olen sitä mieltä, että läheiseni voivat tyytyä 
kohtaamaan minut kasvokkain. Muille ei kuvil-
lani pitäisi edes olla mitään merkitystä. 

Historia säilöttynä sivuille

Perhealbumit ovat monille kodin rakkaim-
pia esineistä. Niitä halutaan varjella. Kuvat 
kertovat enemmän kuin ensisilmäyksellä voisi 
olettaa. Ajan kuluminen ja vanheneminen 
näkyvät. Asennot ja ilmeet paljastavat paljon 
mielentiloista. Kuvia on merkkipäivistä, juhlis-
ta, tilanteista, jotka halutaan muistaa. Vanhat 
valokuvat eivät useinkaan esitä arkielämää 
ja sen vastoinkäymisiä. Kaikki eivät näy yhtä 
paljon kuvissa: kuvaajan lisäksi joku muukin 
henkilö voi puuttua kuvista. Joiltain ajanjak-
soilta kuvia on vähemmän kuin toisilta. Kuvien 
jatkumosta, aukkoineenkin, muodostuu suvun 
ja oman henkilöhistorian tarina.

En koskaan ehtinyt tavata isänpuoleisiani 
isovanhempiani. Tunnistan heidät muuta-
mista kuvista. Kuvia katsellessani en voi olla 
miettimättä, millaisia persoonia he olivat ja 
minkälainen suhde meillä olisi ollut, jos olisim-
me saaneet tutustua. Kuvien kanssa voi käydä 
vuoropuhelua. Mitä kuvan henkilöt haluaisivat 
sanoa minulle? Mitä minä tahtoisin kysyä heiltä 
nyt?

Kouluikäisenä löysin yllättäen erään pos-
tikortin. Se oli lähetetty sukulaiselleni, joka oli 
minulle ja isällenikin tuntematon. Sattumien 
kautta sain vuosien jälkeen samaisen isotätini – 
isoisäni aikuisuuden kynnyksellä menehtyneen 
siskon – nuoruuden kuvan. Palaset tuntuivat 
loksahtelevan paikoilleen, kun nimi sai vihdoin 
kasvot. Kuva suvustani täydentyi.

Kuva on muistojen kollaasi

Vaikka sanotaan, että yksi kuva vastaa tu-
hatta sanaa, ei kumpikaan korvaa toista. Kuvien 
kertomaa on hyvä täydentää sanoin. Kuvista 
voidaan muodostaa elämänviiva, joka näyttää 
käännekohdat ja merkkipaalut yksilön elämässä. 
Kun kuvista muokataan mielessämme tai pape-
rilla tarinaa, se auttaa meitä laajemmin ymmär-
tämään omaa elämänkulkuamme. Tarinan on 
kerrottaessa jopa lupa muuttua. Oleellista ei ole 
menneisyys, vaan se miten me siihen suhtau-
dumme. 

Kuvia siis kannattaa ottaa ja katsella, yksin 
tai yhdessä. Tämän pidämme mielessä, kun taas 
koittaa kesä ja esittelemme omaa kuvasatoam-
me.

teksti NIKO KOSTET Kuvat: SANNA rAjALA

TST ry:n dokumenttiryhmä esittäytyy

Rami AirolaTeija LindholmNiko Kostet
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ELIKSIIRIÄ ELÄMÄÄN!
Mun tunneilla haetaan tietoista, pehmeää liikettä hyvän fiiliksen kautta. 
Ei tuskan hiellä. Mä en pakota, mulla ei ole mitään semmosia erikoisvaati-
muksia, vaan yritän kysellä miltä liikkujasta itsestään tuntuu. Me haetaan 
yhdessä luonnollista, omalle kropalle sopivaa liikettä, jossa ei ois esteitä. 
Se tapahtuu pehmeästi ja rennosti, ja kun oivallus tulee voi olla valtava 
helpotus, kun monen vuoden tuska kropassa hellittää. 

Jos tekee samat liikkeet vaan joka päivä se jäykistää mieltä ja ruumista 
myös. Sitä kautta alkaa myös muut vaivat. Kun kaikki on valoisempaa si-
säisesti, niin voi alkaa antaa ulospäinkin, kävellä eri tavalla, löytää innos-
tuneen asenteen, voimaantua. Tarkoitus on harjoitella elämistä sisältäpäin, 
ulkoaohjautumisen sijaan. Itsestään voi löytää väylän siihen eliksiiriin, 
joka pitää yllä elämän voimaa. Silloin jokainen paikka, joka minussa liik-
kuu, tuntuu hyvältä – vaikka ihan vaan ostoksilla ollessa. Elämän elik-
siiriä tarvitaan kaiken ikäisenä. Pidä huolta omastasi! Kauneus tulee sitä 
kautta. Nähdään tunneilla! 

RITVA
Kun mä rupesin käymään täällä sään-
nöllisesti mä huomasin yhtäkkii et voin 
ihan rentoutuu kotona ja katsoo tv:tä ihan 
ilman huonoo omatuntoo.

Liikunta vapauttaa kotona pakon-
omaisesta liikkumisen tarpeesta. Energiaa 
vapautuu muihin toimiin. Se on erittäin 
tärkeetä.

Nuorena sitä luuli, että totta kai mä 
teen, ja totta kai mul on voimii, mut sit 
kun tulee tiettyyn ikään, ni huomaa et 
mul ei ookaan samaa voimaa enää käy-
tettävissä ja lihasvoima hiipuu johonkin, 
jossei sitä pikkusen harjota.

SULO

TST:n LIIKUNTA

HANNU
Arvostan sitä että täällä saa olla hyvässä 
ohjauksessa. Ei se oo itsestään selvä asia. 
Et Sulo vääntää välillä rautalangasta, kun 
ei ymmärrä – eikä siltikään välttämättä 
ymmärrä. 

Ollaan käyty intensiivisiä keskuste-
luja. Mentiin pintaa syvemmälle, ettei  
oo semmosta lätinää vaan. 

kuvat ja haastattelut ELISA HEIMO 

Suleyman 
Sevinc

Haastattelussa:

Sulo vetää TST:n monitoimitiloissa kuntonyrkkeilyä, kuntopiiriä,  
joogaa ja qigong-terveysliikuntaa, sekä pöytätennistä.
Osoitteesta www.tstry.com saat lisätietoa TST:n monipuolisesta  
liikuntatarjonnasta ja näet aikataulut tälle kesälle.

P.A.Kärvisen ura Eco Marketissa alkoi 
nousujohteisena. Työnjohtajan pulssi ja 
verenpaine nousivat riskirajoille. Vain 

kynnys väkivaltaiseen käyttäytymiseen madal-
tui.

 Ensi töikseen P.A. heitti Arabian kupit ja 
kermanekat roskalaatikkoon. Hän suosi vain 
suomalaista. Idästä ja etelästä tulvi kaikenlais-
ta krääsää. Niistä oli päästävä nopeasti eroon. 
Myös Kupittaan Saven vanhentuneet tekeleet 
joutivat kaatopaikalle. Savi ei ollut nykypäivää. 
Kukapa järkevä 40-luvun kippoja ostaisi? Muo-
via sen olla pitää. Valtamerillä seilasi jo muovi-
sia saariakin. Sinne kun vielä myytäisiin 3D-
tulostimella tehtailtuja muovisia rantasaunoja, 
niin jopa olisi moderni idylli täydellinen. Muovi 
on asiallinen materiaali, sitä kehtasi asetella 
näytteille vaikka kuinka paljon. P.A:n uurastuk-
sen tuloksena pöydillä keikkui nyt pelkästään 
muovisia rasioita, pikareja, mukeja, lautasia jne. 
Asettelu oli kohdallaan. Vain myynti putosi kuin 
eno veneestä.

 Työnjohdon kanssa tuli yllättäen sovitta-
mattomia erimielisyyksiä. Kärvistä kehotettiin 
myymään, ei sabotoimaan. Haasteellista. P.A. 
tiesi jo bisneselämän perustotuuden: asiakas on 
aina oikeassa. Jääkaappeja sekä sohvakalusto-
ja alkoi mennä pian 50% alennuksella, koska 
ostajat niin toivoivat. Mitäpä Kärvinen vastuste-
lemaan. Asiakas on aina oikeassa. Työhaastatte-
lussakin tähdennettiin, ettei asiakkaiden kanssa 
sovi riidellä. 

 Kärvisen toimintaa ei edelleenkään katsot-
tu hyvällä. P.A:n vastuualue rajoitettiin leluosas-
tolle. Näin suurkatastrofin mahdollisuus yritet-
tiin minimoida. 

 Kärvinen päätti satsata positiivisuuteen. 
Nukketeatteri vetoaisi kaikkiin. P.A. järjesti 
melkoisen spektaakkelin. Hän toimi itse sekä 
ohjaajana, että pääosanesittäjänä. Kaikki toi-
mi hyvin kunnes tuli asiakkaita. Lapset olivat 
kummissaan, äidit kauhuissaan. Shakespearen 
Hamlet ei vedonnut toivotusti. Verisimmät 
lahtausjaksot P.A. yritti hoitaa huumorin pilke 
silmäkulmassa. Lasten takia. Ei auttanut, poliisia 
soiteltiin apuun. Ahdasmieliset. 

 Lopulta psykologin ja urasuunnittelijan 
pitkällisten ponnistelujen kautta löytyi Kärvisel-
le sopiva tehtävä. Mainoskyltiksi kadulle. Raitis 
ilma teki hyvää hermoille (kaikkien). Jäykkä 
olemus tuli luonnostaan.  

Ja vintagepukeutuminen.

Kärvistelyä

KärVISTä  
KEHOTETTIIN  
MYYMääN,  
EI SABOTOIMAAN. 
HAASTEELLISTA.

”

Pakina
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Sikoja ja jahteja

K evään korvilla TST ry:n legen-
daarinen Teatteriryhmä saavutti 
kunnioitettavan yhden (1) kalen-

terivuoden iän. Vaatimattomaan ikään-
sä nähden se on ehtinyt tehdä itsensä 
näkyväksi hämmästyttävän monimuo-
toisesti. Modernisoidun joulusikailun 
lisäksihän olemme jo muun muassa 
laittaneet kansalliseepoksen halki, 
poikki ja vinopinoon, improvisoineet 
eri tapahtumissa pyynnöstä ja ilman 
sekä joukkodemostroineet työttömän 
puuronkeittoa – ilman puuroa, kattilaa 
tahi kauhaa. Tämän kaiken olemme 
tehneet joka hetkestä syntisesti nautis-
kellen.

Näistä lähtökohdista oli selvää, että 
yksivuotiaan oli aika ottaa seuraava 
askel. Se, joka lopullisesti tatuoisi TST-
Teatterin nimen länsimaisen kulttuu-
rihistorian lehdille. Oli aika avata uusi 
ovi, katsoa valoon, aistia odotus, astua 
esiin: tehkäämme siis oma täysimittai-
nen näytelmämme!

Aihepiirin valinnassa emme tieten-
kään suurieleisenä kollektiivina voineet 
sortua mihinkään pienimuotoiseen 
linjaukseen. Niinpä päätimme ottaa 
leivottavaksemme Turun historian. 
Vaatimattomuus ei kaunista. Innovatii-
visen käsikirjoittaja Jenny Säisän sekä 
äärikärsivällisen ohjaaja Tarja Sahl-
stedtin myötävaikutuksella hahmotel-
ma kuitenkin muuttui kuin muuttuikin 
lihaksi.

SIKA LÖYTYY – jA KArKAA

Tarinan keskushenkilöksi vali-
koitui paikkakunnalla myyttisyyteen 
saakka legendaarinen taskuvaras, van-
kikarkuri ja taparikollinen Sika-Kyösti. 

Kerrotaan hänen saaneen liikanimensä 
karattuaan vankilan eläinkuljetuksen 
mukana tappamansa sian nahkaan naa-
mioituneena. Tarinaan liittyisi tietysti 
mm. poliiseja, eräs Sika-Kyöstiä laina-
takseni ”kirottu rakki” ja epälukuinen 
määrä luokseen kutsuvia pesijättäriä, 
niin suksee olisi taattu.

Roolituksessa keskeistä on tietysti 
aina se, kuka mihinkin rooliin sopii. 
Kriittinen kysymys kuuluikin aluksi: 
kuka esittää sikaa? Vaan hetken yhteis-

tuumiskelun päälle todettiin 
tämän olevan tarpeetonta 
pohdiskelua, sillä ”Juhahan 
ON sika!”. Kumarsin syvään 
kiittäen luottamuksesta. Niinpä tuo 
1800-luvun kolmella ensimmäisellä 
vuosikymmenellä velmuillut kelmikon-
kari saisi uudentaa aiemmin kerrotun 
naamiomanööverinsä; hänen tulisi 
jälleen mennä sian nahkoihin. Nord-
manin nahkoihin. Kivuttomastihan se 
kävikin. Sai kerrankin varastella luvan 
kanssa. Mutta jos se eturivin rouva 

TST-Teatteri yli-, poikki- ja läpileikkasi Turun historian 
tarkasti kuin Sika-Kyösti partansa konsanaan.

TST:n kerhot // Teatteriryhmä

joskus kysyy teiltä lompakostaan, kii-
rehdin – tai siis Kyösti kiirehtii – täten 
ilmoittamaan, että en se minä ollut. 
Mutta kovin skitsofreeniseksihän se 
meni, kun karkasi, jäi kiinni – ja sitten 
käskettiin karata uudelleen. Ota näistä 
nyt selvää, mutta enhän minä – tai siis 
eihän Kyösti – toki valitellut kohtalo-
aan. Sai vieläpä juosta läpi vuosikym-

menten pahemmin edes hen-
gästymättä. 

jAHTI PääTTYI –  
KAUAN ELäKÖÖN jAHTI?

Sika-antisankarimme 
ensimmäiset julkiset jahtajaiset, 
myös näytelmän ensi-illaksi 
kutsutut, todennettiin 7.5. 
Kanslerintiellä ja uudennet-
tiin 10.5. sponsorinäytäntönä. 
Tuona aikana Kyöstiä – minua 
– lahdattiin surutta ja säälittä 
olan edestä, sivuilta ja takaa. 
Itse asiassa naurunremakan 
säestyksellä. No mutta, se lienee 
sian osa tässä maailmassa. 

Kysymys kuuluu: Vaikka 
Sika-Kyösti on kuollut, tekeekö 
se automaattisesti hänet myös 
kadonneeksi? Olisiko niin, että 
niin kauan kuin yhdet ovat 
Kyöstin ajan mukaan säätyläi-
sinä julmetun rikkaita ja toiset, 
kolmannet ja kaikki siitä 
eteenpäin niin köyhiä ja 
näköalattomia, että vain 
ääretön kekseliäisyys 
ja sinnikkyys pitävät 

toivonkipinää yllä, Sika-Kyöstin 
henki ei voi sammua? Ja miksi 
ajatus sellaisesta maailmasta 
tuntuu tänä päivänä jotenkin 
tutulta? Se ehkä meni jo, eikä 
sittenkään mennyt minnekään.

Jotain tapahtuu… Naapuri-
pöydän nainen nousee vauhkona 

ihmettelemään, missä hänen taskupei-
linsä on. Joku seurueesta viittilöi mi-
nuun. Nainen ryntää luokseni tivaten, 
missä hänen peilinsä on. Mahtaisin-
kohan minä tietää asiasta jotain? No 
kuinka nyt minä tietäisin. En edes käytä 
peilejä. Ja en minä mikään varas ole, 
enhän?

Naisen poistuttua tiskille luulta-
vimmin kyselemään hukkunutta heijas-
tuspintaansa, jokin naksahtaa päässäni. 
Kaivan kultareunuksisen taskupeilin 
povaristani ja valmistaudun avaamaan 
kannen. Jostain syystä pulssini kiihtyy, 
enkä tiedä pitäisikö, uskallankohan 
katsoa. Suljen silmäni, avaan kannen 
ja pakottaudun räväyttämään silmäni 
kerralla auki.. 

AAAArrrrGGHHH!!!  
Minuahan tuijottaa Sika-Kyösti!

Se voinee tarkoittaa vain yhtä asiaa: 
jahti saatetaan uusia syksymmällä. 
Onneksi sentään kesäksi siat on rauhoi-
tettu.

Teksti jUHA NOrdMAN & SIKA-KYÖSTI Kuvat MArEK PELTOMAA

Oli aika avata uusi ovi, 
katsoa valoon, aistia 
odotus, astua esiin: 
tehkäämme siis  
oma täysimittainen  
näytelmämme!

”

Tuona aikana Kyöstiä 
– minua – lahdattiin 
surutta ja säälittä olan 
edestä, sivuilta ja ta-
kaa. 

”
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TST:n projektit // Monitaiteen jälkeen

MONITAIDE-projektin päättymisestä 
tulee kuluneeksi puoli vuotta ja mel-
kein saman verran tulee kuluneeksi 

MONITAIDE-tiimin perustamisesta. Tiimiläi-
sille kuuluu enimmäkseen hyvää. Jotkut ovat 
saaneet töitä – ainakin pätkäsellaisia. Joillakin 
on hyviä toiveita työn löytymisestä. Työttömänä 
olevatkaan eivät ole toimettomia, vaan luovan 
sektorin luonteen mukaisesti pitävät sinnikkääs-
ti yllä ammattitaitoaan ja tähyilevät uskoen ja 
toivoen siihen päivään, jolloin ”aurinko paistaa 
risukasaankin”. Yhteyttä tiimiläisten kesken on 
pidetty mm. viikoittaisissa kokoontumisissa.

TAIDEPILLErEITÄ TArJOLLA VANHUKSILLE.  
EI TODETTUJA HAITTAVAIKUTUKSIA!

Monitaide-tiimi on yksi Taideapteekki-toi-
minnan taidepillereiden tarjoajista. Pillereitä voi 
tilata Turun seudun vanhainkoteihin, palveluta-
loihin ja myös kotona asuvien vanhusten virkis-
tystilaisuuksiin. Toiminnan koordinaattorina on 
Helena Norokallio palvelutalo Kotikunnaassa. 
Pilleritilaukset osoitetaan suoraan taiteilijoille 
tai heidän yhteyshenkilölleen. Monitaide-tiimin 
kautta saa heihin yhteyden. 

Taidepillerit ovat siitä mukava hoitomuo-
to, että haittavaikutuksia ei ainakaan meidän 
tietoomme ole tullut. Sen sijaan on tullut paljon 
ilahduttavaa palautetta mukavista musiikkihet-
kistä, jotka ovat tuoneet tervetullutta vaihtelua 

Monitaide-tiimin 
yhteyshenkilö:
Pirjo Lehtonen, 
puh. 044 974 1610

Musiikkipillerikyse-
lyihin vastaa myös:
Tapio Aalto
puh. 0500 86 1664

MONITAIDETIIMILÄISET NYT
teksti PIrjO LEHTONEN

niin palvelutalojen /vanhainkotien asukkaille 
kuin hoitohenkilökunnallekin.

Musiikkipillereitä ovat alkuvuonna van-
husten iloksi vieneet Retrox-ryhmä, klassisen 
musiikin ryhmä ja kahden nuoren muusikon 
muodostama trubaduuriduo Jani & Kasper. 
Kysellä voi muitakin tiimin muusikoita, monet 
heistä Monitaide-projektista tuttuja. Seuraavassa 
Tärpissä kerromme tarkemmin syksyn tarjon-
nasta.

MUSIIKKIA KAIKILLE MUILLEKIN

Meiltä kysytään usein, mihin muusikoitam-
me voi tilata. Monitaide-tiimin muusikoita voi 
toki tilata muillekin kuin vanhuksille, periaat-
teessa mihin tahansa tilaisuuteen – kunhan 
muistaa yhden asian: ammattimuusikkomme 
eivät voi saapua paikalle ilman matkojen ym. 
työstä aiheutuvien kulujen kohtuullista korvaa-
mista.

Kuvataiteilijoillamme on työn alla niin 
näyttelyitä kuin erilaisia kirjaprojektejakin. 
Toivottavaa olisi, että apurahojen myöntäjät suh-
tautuisivat myönteisesti heidän perusteltuihin 
hakemuksiinsa. Ilman työtilaa ja materiaaleja 
työtä on vaikea tehdä. Taloudellisesti ankeista 
ajoista huolimatta toivoisi, että myös yritykset 
heräisivät enemmän käyttämään oman alueen 
elävien (!) taiteilijoiden töitä. Miksi ihmeessä 

esim. turkulaiset kahvilat, hotellit ym. paikat 
näyttävät suosivat halpoja painojäljennöksiä 
ulkomaisten klassikkomaalarien tuotannosta? 
Nämä taiteilijat olisivat tarvinneet sponsorinsa 
aikanaan. Nyt tukea tarvitsevat uudet sukupol-
vet! Meidän kaikkien iloksi. Monitaide-tiimin 
kuvataiteilijoihin saat yhteyttä mm. allekirjoitta-
neen välityksellä.

KAHVIA, cATErINGIA, SYMPATIAA

Monitaide-projektin aikana muutama pro-
jektin maahanmuuttajataustaisista naisista tuli 
tunnetuksi erinomaisista etnisistä herkuistaan. 
Heistä varsinkin kolme on jatkanut Monitaide-
tiimin puitteissa irakilais-afganistanilais-
bangladeshilaisen ruokakulttuurin – ja myös 
synnyinmaansa muun kulttuurin – tunnetuksi 
tekemistä erilaisissa tilaisuuksissa. Myös tähän 
mainioon catering-kolmikkoon saa yhteyden 
allekirjoittaneen välityksellä. Heidän leipomuk-
siinsa voi tutustua myös palvelutalo Kotikun-
naan ala-aulassa arkipäivisin toimivassa aula-
kahviossa klo 11–15. Kahvion vakioasiakkaana 
voin todeta, että hyvien leivonnaisten lisäksi on 
tarjolla myös hyvää palvelua sekä iloa ja sympa-
tiaa – kunkin asiakkaan tarpeen mukaan.

Elämäniloista kesää kaikille! 

TST:llä todistettiin lauantaina 
31.5.2014 valmistumisen iloa. Valkola-
kin olivat päivällä painaneet päähänsä 
Rand Abdulghani ja Asja Al-Huseini. 
Sukulaisten ja ystävien 70-päinen jouk-
ko oli illalla Kanslerintiellä juhlimassa 
ja onnittelemassa. Joukossa oli mukana 
myös Maryam Nasimi, joka puolestaan 
valmistui samana päivänä lääkealalle 
Turun AMK:sta. TST ei valikoitunut 
juhlapaikaksi ihan sattumalta. Rand ja 
Maryam ovat ”omia tyttöjä”, sillä Ran-
din äiti Feryal sekä Maryamin äiti Ra-
hela, isä Zaman ja veli Masih ovat kaik-
ki olleet työssä Monitaide-projektissa ja 

ovat edelleen monitaidetiimiläisiä. Tytöt 
ovat aina välillä vilahdelleet apujoukois-
sa, kun on ollut suuria tapahtumajärjes-
telyjä. Illan aikana ”omaksi tytöksi” tuli 
ystävä Asjakin. 

Rand, Asja ja Maryam ovat sitä ko-
toutunutta ja koulutettua joukkoa, jota 
maahanmuuttajataustaisten suomalais-
ten toinen polvi varmaan suurelta osin 
on. Heidän vanhempansa ovat heille 
opettaneet koulutuksen ja työn teke-
misen merkityksen. Juhlavieraankin 
silmiin nousivat kyyneleet, kun nämä 
lahjakkaat, kauniit ja hyväkäytöksiset 
tytöt kutsuivat äitinsä ja isänsä estra-

LAKKIAISILOA TST:LLÄ
dille vastaanottamaan vastalakitettujen 
kiitokset.

Juhlan jälkeen Randia, Asjaa ja 
Maryamia odottaa sama kuin muitakin 
ylioppilaita ja valmistuneita: jatkokou-
lutuspaikan tai työpaikan hakeminen. 
Toivotamme siihen onnea! Samoin 
toivotamme onnea näiden nuorten koko 
elämälle! Ei ole vain heidän etunsa, 
vaan koko suloisen Suomemme etu, että 
kaikki löytävät oman paikkansa yhteis-
kunnassamme. 

Pirjo Lehtonen

Kuvassa vasemmalta: Al-Ani Feryal, Rand Abdulghani,Asya Arkan, Maryam Nasimi,  
Rahela Nasimi ja pikkukuvassa Sabah Al-Beijati
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MATKAILU JA KULTTUUrI 
TULEVIA TAPAHTUMIA

”VAIMONI ON TOISTA MAATA” 
KUUSKAJASKARIN SAARELLA 
La 19.7.  
Jo-Jo –teatteri esittää Heikki Kustilan 
ohjaamana kihelmöivää tilannekomiik-
kaa pursuavan komedian ”Vaimoni on 
toista maata” Kuuskajaskarin saarella 
Raumalla. Ranskalaisen Gilles Dyrekin 
käsikirjoittamassa komediassa ennak-
koluulot ja parisuhdeongelmat kietoutu-
vat uskomattomat mittasuhteet saavaksi 
kaaokseksi ennalta hyvin suunniteltujen 
kotijuhlien illallispöydässä. Rooleissa: 
Heli Lehto-Lintunen, Anne Aaltonen, 
Jouko Salminen, Rainer Salonen. 
Lähtö Ortodoksikirkon edestä torilta 
klo 10 Raumalle, josta vesibussilla (30 
min) Kuuskajaskarille. Näytös klo 14, 
kesto n. 1,5 t. Paluu Turkuun n. klo 
18.30.
Matkan hinta jäsenille 38 €, ei-jäsenille 
50 €. Hinta sis. kuljetukset Raumalle, 
vesibussimatkat, teatterilipun ja munk-
kikahvit. Teatteri on sisätiloissa saarella. 
Maksu infoon ilmoittauduttaessa viim.  
14.7. (20 lippua)

”KRISTIAN – idiootti iskussa”   
ÅBOA VETUS & ARS NOVAN PI-
HALLA (Linnateatteri)  Ke 30.7. klo 19
Kristian Pesonen, Juoppohullun päivä-
kirjoista (Juha Vuorinen) tuttu mie-
lipuolinen miehenpuoli kirmaa kuin 
nuori varsa läpi 80-luvun karikoiden 
matkalla kohti jonkinmoista miehuutta 
elämänsä armaimpien ja armeijan kar-
meimpien keskellä. 
Matka kulkee läpi nuoruus- ja teinivuo-
sien aina Suomen valtion palvelukseen, 

tukka putkella ja putki päällä. Ongel-
mana vain tuntuu olevan se, että joku 
tahtoo olla pistämässä asioita Kristianin 
pyllyyn vähintään yhtä usein, kuin psy-
kiatrin vastaanoton ovi kolahtaa. 
Ohjaus: Mika Eirtovaara
Rooleissa Kalle Lamberg, Tom Petäjä ja 
Miska Kaukonen
Liput jäsenille 22 €, ei jäsenille 25 €. 
Maksu infoon ilmoittauduttaessa viim. 
30.6. (30 lippua)

RETKI URJALAAN POHJANTÄH-
DEN MAISEMIIN ti 12.8.
Väinö Linnan reitti tarjoaa matkan 
kohti perisuomalaista kulttuuria. Reitti 
polveilee luonnonkauniissa Urjalassa 
Linnan ”Täällä pohjantähden alla” 
–romaanin maisemissa pysähtyen 
romaaniin liittyvissä paikoissa. Osa 
rakennuksista on raunioina, osa jäljellä. 
Kahvit nautitaan Koskelan Pirtissä ja 
ruokailu on Pentinkulmalla.  Paikal-
lisopas mukana koko reitin (3 t) ajan. 
Kierroksen jälkeen käydään Urjalan 
Makeistukussa ja Nuutajärven lasiky-
lässä.
Lähtö Ortodoksikirkolta Torilta klo 
8.45, paluu Turkuun n. klo 17.00.
Matkan hinta jäsenille 23 €/ ei-jäsenille 
33 € sisältää bussikuljetukset, 3 tunnin 
opastus, sisäänpääsymaksut kierroksel-
la, pullakahvit ja ruokailun. Ilmoittau-
tuminen ja maksu infoon viimeistään 
1.8. 

”HEIDEKEN”  TEHDAS  Teatterissa  
to 11.9.

Heidekenin tapahtumat alkavat 
1930-luvulta ennen sotien syttymistä 
ja etenevät aina siihen saakka, kun 
vanhan kivilinnan valot sammuvat 
viimeisen kerran. Se on samalla kertaa 
koominen ja koskettava esitys synnytys-
sairaalan iloista ja suruista.
Heideken on kuuluisan turkulaisen 
synnytyssairaalan vaiheista ammentava 
elämänmakuinen visuaalinen sinfonia. 
Tarinan päähenkilönä on fiktiivinen kä-
tilöhahmo, jonka oma elämä nivoutuu 
synnytyssairaalan historiaan. Esityksen 
käsikirjoitus perustuu Heidekenillä 
työskennelleiden kätilöiden haastatte-
luihin. 
Käsikirjoitus ja ohjaus: Lauri Rautiainen
Esiintyjät: Nanna Mäkinen, Jussi 
Jätinvuori, Jenni Helenius, Saara Suni, 
Helena Markku
Haastattelumateriaali: Muistojen Heide-
ken -työryhmä, Turun yliopisto
Liput 18 € .  Ilmoittautuminen ja maksu 
infoon viimeistään 11.8. (30 lippua). Li-
put jaetaan teatterilla (Manilla, Itäinen 
Rantakatu 64) ennen esitystä. 

VANJA-ENO HELSINGIN KANSAL-
LISTEATTERISSA la 25.10.  
näytös klo 13 
Rooleissa mm. Eero Aho, Krista Koso-
nen, Heikki Nousiainen, Terhi Panula, 
Emmi Parviainen, Seppo Pääkkönen, 
Kristo Salminen, Seela Sella.
Liput jäsenille 35 € kuljetuksineen 
(muut 47 €). Paikat 1. rivillä ja aitioissa. 
Ilmoittautuminen infoon viimeistään 
24.9., ennakkomaksu 10 € varattaessa.

Kotipesäprojekti päättyy. Viimeinen yhteinen retki  
järjestetään Utsjoelle 1.7.–10.7.

Käväisin työkkärissä
Työsopimukseni loppui, taas kerran. No se on taval-

lista näissä projektihommissa, joten suuntasin – kuten 
neuvottu on – työkkärin sivuille. Ensin kesti vähän aikaa 
löytää se kohta, mistä ilmoittaudutaan työttömäksi. 
Tajusin kirjautua sisään ja katsoin avautunutta valikkoa. 
”Aloita työnhaku” -teksti oli harmaa, eikä linkki toiminut. 
Vieressä oli kohta ”Muuta työnhakua”, mutta siellä ei 
voinut aloittaa työnhakua, vain muokata sitä. Sieltä löy-
tyi myös ohje: jos haluat ilmoittautua työttömäksi, mene 
työkkäriin, tai soita työlinjalle. 

Minä en periaatteessa soita mihinkään, missä voin 
käydä parin kilometrin säteellä, joten kipitin Linnan-
kadulle. Saavuttuani paikalle huomasin, että jono oli 
hieman pitkä. Siis HIEMAN PITKÄ, eli se lähti siitä tiskin 
vastakkaiselta seinältä, kiersi toisesta ovesta ulos ves-
sojen edestä ja loppui hissien eteen. Laskematta arvioin 
jonottavia ihmisiä olevan noin viisikymmentä. Loista-
vaa. Asetuin jonon päähän odottamaan. Ja funtsin, että 
riittääköhän reilu kaksi tuntia parkkiajaksi. Jonoon tuli 
minun jälkeeni vielä lisää ihmisiä. Jono sentään liikkui, 
vaikkakin aika hitaasti. Otin vesiautomaatista vettä, kun 
se tuli kohdalle. Ehdin hörppiä kupin aika hitaasti tyhjäk-
si ja vielä heittää sen automaatin viereiseen roskikseen, 
ennen kuin jono kuljetti minua eteenpäin. Oleskelualu-
een tuoleja oli käännetty niin, että niissä pystyi istumaan 
ja silti pysyi jonossa. Suurin osa istujista oli naisia, miehet 
seisoivat. Istuin koska en halunnut saada selkääni kipe-
äksi. Mietin, että varautuvatko ihmiset työkkärikäynnille 
laittamalla mukavat kengät jalkaansa. Mutta ainakin nai-
silla näytti olevan heidän tyyliinsä sopivat kengät, joten 
tuskinpa. Edessäni seisovalla miehellä oli rullaluistimet, 
joita hän nähtävästi käyttää paljon, koska en huoman-
nut että ne olisivat alkaneet särkemään hänen jalkojaan. 
Viimeisessä mutkassa tuolit loppuivat, joten jouduin 
taas nousemaan jaloilleni. Oven pielessä oli juliste, missä 
kerrottiin kuinka helppoa on ilmoittautua työttömäksi 
netin kautta!

Kun olin kolmantena jonossa, tuli yksittäisen virkai-
lijamme viereen toinen virkailija tyhjälle palvelupisteelle, 
mutta samalla tämä pitempään ollut virkailija laittoi 
lapun luukulle. Painokelvoton kommentti. Tiskille pääs-
tyäni hoidin hommani nopeasti ja sain jopa palauttaa 
paperin jonon ohi. Siinä vaiheessa jono oli monta metriä 
lyhyempi kuin tullessani, se ei yltänyt kuin vesiautomaa-
tille asti. Tai no, oli se ainakin kaksi metriä lyhyempi. 

Työkkärissä sain tietää, ettei minun olisi alun pe-
rinkään pitänyt käydä siellä, vaan heidän olisi pitänyt 
soittaa minulle. En ole koskaan luottanut siihen että 
työkkäri hoitaisi asioita niin kuin pitäisi, koska jos joku 
tekee virheen, niin minä olen se, joka siitä kärsin. Joka 
tapauksessa. Eli noudatin vanhaa työttömän sääntöä: 
pitää ilmoittautua, kun jää työttömäksi.

Työkkärin toimet jaksavat ihmetyttää. Miksi he eivät 
voi laittaa ylimääräisiä työntekijöitä tiskille sellaisina päi-
vinä, jolloin jo kalenteri kertoo tulevan paljon ilmoittau-
tumisia? Eli esimerkiksi kesäkuun ensimmäinen arkipäivä. 
Siis ensimmäinen arkipäivä koulujen loppumisen jälkeen. 
Toinen mikä ihmetyttää, on netistä löytyvä tieto, tai 
lähinnä se tiedon puute. Minulle ei kerrottu työkkärin 
nettisivuilla, ettei minun olisi pitänyt käydä paikan pääl-
lä, vaan käsittääkseni olisi riittänyt, että olisin odottanut 
puhelua. Olin työkkärissä puolen päivän jälkeen, mutta 
kuulemma päivystysaikoja on vain ennen puoltapäivää. 
Tätäkään tietoa en huomannut nettisivuilta, kun tarkis-
tin aukioloaikoja. Nyt minulla on työkkärissä jätettynä 
teoriassa noin kolme soittopyyntöä vastuuvirkailijalleni. 
Ihmettelen vieläkin, kuka tai ketkä ovat vastuuvirkailijoi-
ta. Ja soittavatko he kerran, vai kolme kertaa?

Toivottavasti sain hommani hoidettua niin, etten 
menetä yhtään työttömyyspäivää.

HENrIIKA HYrY
Enemmän tai vähemmän työtön
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TST:n SENIORIT

TST:N SENIOrIEN
KESÄPÄIVÄ 14.5. 
PAAVArOTISSA
Mölkynheittoa, 
linnunlaulua, 
rentoutumista ja 
yhdessäoleilua 
luonnonhelmassa.

TST-SENIOrIEN KESÄN JA 
SYKSYN TAPAHTUMIA

Kaikille avoimet  
kuukausikokoukset                      
Perjantaisin klo 11-13 Tors-
taihuoneessa, Kanslerintie 19, 
seuraavasti: 22.8., 19.9., 17.10., 
21.11. ja 19.12. Tule suunnitte-
lemaan ja rohkeasti toteutta-
maan tapahtumia.  
          
Lukutoukat–kirjapiiri 
kokoontuu Kotosalla-seni-
oritalon yhteistilassa, Kuto-
monkatu 1, keskiviikkoisin 
klo 13-15.00. Toivotaan, että 
osallistujat tutustuvat etukä-
teen käsiteltäviin teoksiin. Ko-
koontumiset seuraavasti: 27.8. 
aiheena Leena Krohnin ”Hotel 
Sapiens”, 24.9. Tommi Kinnu-
sen ”Neljäntienristeys”, 22.10. 
Gynther Grassin ”Peltirum-
pu”, 19.11. tutustutaan Sarkian 
ja Hellaakosken runoihin ja 
17.12. Waltarin ym. joulutari-
noihin. Kaikki kirjojen ystävät 
tervetulleita.

Kesäpäivä  
Paavarotin mökillä  
ti 22.7.                  
Kesäpäivän viettoa luonnon 
keskellä ulkopelien, sauno-
misen, uimisen ja grillauksen 

merkeissä. Makkaran lisäksi 
tarjolla salaattia, mehua ja 
pullakahvit. Lähtö Kansle-
rintieltä TST:n pikkubussilla   
klo 9.00. Osallistumismaksu 
10€. Ilmoittautuminen infoon 
viimeistään 18.7.

Rauman pitsiviikot  
”Mustan Pitsin Yö”  
pe 25.7.                 
Pitsiviikon huipennus, jolloin 
kaupunki täyttyy juhlijoista, 
esiintymislavoista ja markki-
noista. Kokemisen ja näkemi-
sen arvoinen, monipuolinen 
kesätapahtuma. Edullinen 
matka kaikilta 10 €. Bussi 
lähtee klo 15.00, Aurakatu 2, 
paluu yöllä. Ilmoittautuminen 
infoon viimeistään 15.7. Max 
40 hlöä.

Risteily Anna Duunilla  
25.8.                     
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan 
kesäkuun 15. päivän jälkeen.

”Teuvo ja Paperitaivas” 
– Leevi and the Leavings 
-musiikkinäytelmä  
su 3.8. klo 15.00 
Kauttuan teatterinmäellä 

esitetään railakas komedia 
pienestä paikkakunnasta, 
jossa elämä pyörii paperiteh-
taan ympärillä. Kosolti tuttuja 
Leevi-kappaleita, vauhtia ja 
vaarallisia tilanteita, toki ripa-
us rakkauttakin. Matkan hinta 
20€ jäsen, muut 30€, sisältää 
lipun, kahvin ja matkat. Bussi 
lähtee klo 13.00, Aurakatu 2. 
Ilmoittautuminen infoon vii-
meistään 24.7. Max 30 hlöä.

Pelimannisoitot ja tanssit 
Lehmirannan  
Lomakeskuksessa  
su 14.9. klo 16.00        
Ennen pelimannien soittoa 
tutustuminen asenäyttelyyn 
ja runsas sunnuntailounas 
seisovasta pöydästä. Matkan 
hinta kokonaisuudessaan 25 € 
jäsen, muut 30 €. Bussi lähtee 
klo 13.00, Aurakatu 2, paluu  
n. klo 20.00. Ilmoittautuminen 
infoon 1. – 25.8., max 30 hlöä.

”Villikalkkuna”  
Tampereen teatterissa 
la 4.10. klo 14.30               
Komedian on kirjoittanut 
Christopher Durang ja suo-
mentanut ja ohjannut Mikko 

Viherjuuri. Rooleissa Heikki 
Kinnunen, Tuija Ernamo, Eli-
na Rintala, Martti Manninen, 
Aliisa Pulkkinen ja Johanna 
Kuuva. Iäkkäät naimattomat 
sisarukset viettävät syksyä 
synnyinkodissaan pitkästyen 
ja kinastellen. Tapahtumat 
saavat vauhtia, kun sisaruksis-
ta kolmas, kuuluisa näyttelijä-
tär ja diiva, saapuu vierailulle 
nuoren rakastajansa kanssa. 
Paikalla ilmestyy myös nuori, 
kaunis neito ja silloin onkin jo 
katastrofi lähellä. Matkan hin-
ta 45€ jäsen, muut 60€, sisältää 
lipun, lounaan seisovasta pöy-
dästä ja matkat. Bussi lähtee 
klo 10.30, Aurakatu 2, paluu 
n. klo 19.30. Ilmoittautuminen 
infoon päättyy 25.8.

Seuraa ilmoitustauluja, kotisi-
vuja ja viikkotiedotteita, kysy 
infosta. Kaikki tervetulleita  
– uusia toimijoita tarvitaan !

Aurinkoista kesää toivotellen, 

SINIKKA HäMäLäINEN
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RAY TUKEE TÄNÄ VUONNA
TURUN SEUDUN TST RY:N 
HYVIÄ TEKOJA 145 000 EUROLLA.

TÄMÄN MERKIN
TAKANA ON TUHANSIA

HYVIÄ � KOJA

Tämän merkin takana on tuhansia hyviä tekoja.
RAY rahoittaa vuosittain n. 800 järjestön toimintaa. 
Sadattuhannet saavat apua eri elämäntilanteissa.
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