
2/2015

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti

2/2015

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti

Onko köyhyydessä mitään 
hyvää?



Turun Seudun TST ry 
Kanslerintie 19, 20200 Turku
puh. 044 7007 421
info@tstry.com
www.tstry.com

Julkaisija
Turun Seudun TST ry

Vastaava päätoimittaja
Joe Majanen

Taitto /Toimitus
Nina Kurki, Meri-Pauliina Sundén, Sisko Tampio 
 
tiedotus@tstry.com

Kansi
Sisko Tampio

Painopaikka
Suomen Uusiokuori Oy
ISSN 1795-6404

Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja muokata lehdessä jul-
kaistavia kirjoituksia ja oikeuden siirtää hyväksytyn kirjoi-
tuksen julkaisua sovittua myöhempään lehden numeroon. 
Emme palauta lehteen toimitettua aineistoa ilman erillis-
tä sopimusta. Kirjoitusten mielipiteet edustavat kirjoittajien 
omaa, eivät yhdistyksen kantaa.

Pyydämme osoittamaan mahdolliset lahjoitukset  
yhdistyksellemme TST ry:n lahjoitustilille:  
IBAN FI71 4309 1820 1126 78 
BIC ITELFIHH

TST – JÄSENTEN PARHAAKSI
Hyvä jäsen, tervetuloa mukaan vireään toimintaan ja nauttimaan monista ed-
uistasi! Toimimme yhdistyksenä koko jäsenkunnan toiveiden mukaisesti. Ota 
rohkeasti yhteyttä ryhmän vetäjään ja kerro omat toiveesi.  
Yhteystiedot toimintakeskuksen Infosta.

Aina Duuri: Outi Hokka
Anna Duuni: Seppo Nieminen
Juhlat ja tapahtumat: Outi Hokka ja Rita Nartamo
Kalakerho: Mika Salonen
Keskustelukerhot (ruotsi, englanti): Bertel Abrahamsson,  
Alexandra Ryles
Koulutus: Matti Kontio
Liikunta: Seppo Blomqvist
Luontoretket: Ilkka ”Luru” Hoviseppä
Matkailutoiminta ja kulttuuri: Anne Tyni
Metsäkerho: Mikko Urpo
Midas: Mika Salonen
Paavarotti: Henriika Hyry
Perhekerho Akkuna: Taina Suomela
Radioryhmä: Markku Strengell ja Juha Tolvanen
Retriitti: Pirjo Lehtonen
Senioritoiminta: Seppo Nieminen
TST Teatteriryhmä: Sirpa Rinne ja Lars Rantanen
Tietotupa: Kari Rindell
Video- ja kamerakerho: Markku Strengell
Väkertäjät: Henriika Hyry 
Sukkelat silmukat: Ulla Syväkari 

Tärppi on Turun Seudun TST ry:n sitoutumaton tiedotuslehti, joka ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa. 21. vuosikerta.

LEHDEN TEKNISET TIEDOT
Aineistovaatimukset: 
Digitaalisessa muodossa (esim. valmiina PDF:nä tai teksti rtf-/doc-muodossa 
ja kuvat tiff-/jpg-muodossa), resoluutio 300 dpi, mustavalkoisilla 300 dpi.
Taitto: Lehti taitetaan yhdistyksessä tiedottajan koneella, ohjelmat InDesign 
ja Photoshop. 

Painos:  2500 kpl, 32 sivua, sivukoko 215 x 285 mm
Painopaikka:  Suomen Uusiokuori
Paperi:  G-print 100g silk
Kannet:  200g kiiltävä, 4/4 väri

ILMOITUSHINNAT
Pikkuilmoitus (käyntikorttikoko)   30 €
1/8 sivua   50 €
1/4 sivua (postikorttikoko)    100 €
1/2 sivua   240€
Koko sivu   420€
Yhdistyksemme ei maksa arvonlisäveroa.

LEHDEN VASTUU
Lehti ei vastaa virheestä, joka aiheutuu esim. puutteellisesta tai virheellisestä 
ilmoitusaineistosta, epäselvistä käsikirjoituksista  tai puhelinvälityksessä sat-
tuneista väärinkäsityksistä. Postituspäivä ei sido julkaisijaa.

Mediakortti 2015



Sisältö

Pääkirjoitus      4
Kallis köyhyys 

Palokärki-ryhmän havaintoja 5 

Uudet työvalmentajat esittelyssä 6

Mihin välityömarkkinat ovat menossa? 8
 
Kaikenkarvaiset koiraharrastukset                                                  10
 
Kulttuurimatka Gdanskiin 5. - 9.5.2015                                           12

KasarmiTallin kesä                                                                           14

Työttömyyden syy voi löytyä myös työnantajasta                         18

Kevät tuo pääskyset ja projektihakemukset                                   20  

Turun Elokuvaajat - klaffi kilahtaa ja kamerat käy                          22

Hortoilu on halpaa ja hyödyllistä                                                    24

TST kiittää vapaaehtoistyön palkittuja aktiiveja                              26

Delfoin oraakkelit 28

Onko köyhyydessä mitään hyvää?                                                  30

Kesä kutsuu teatteriin ja kesäretkille                                               32

Keilailukisa Kupittaan keilahallissa                                                   34

2/2015 tärppi 3

www.tstry.com



JOE MAJANEN 
Hallituksen  
puheenjohtaja

PÄÄKIRJOITUS K A L L I S K Ö Y H Y Y S

Köyhyys on moniulotteinen ilmiö ja jokaisella on siitä jo-
kin käsitys. Köyhyyttä kokenut henkilö tietää konkreetti-
sesti mitä köyhyys jokapäiväisessä elämässä hänen kohdal-
laan tarkoittaa. Yksilölliset kokemukset voivat olla erilaisia 
riippuen mm. siitä, onko köyhyys jatkuvaa ja pitkäaikaista 
vai vain hetkittäistä ja väliaikaista. Niillä, joilla ei ole oma-
kohtaista kokemusta köyhyydestä, voi olla hyvin monenlai-
sia ja vääristyneitä käsityksiä köyhyydestä ja sen syistä.

Köyhyys jaetaan absoluuttiseen ja suhteelliseen köy-
hyyteen. Absoluuttisella tai äärimmäisellä köyhyydellä tar-
koitetaan tilaa, jossa ravinnon, vaatetuksen ja asumisen vä-
himmäisedellytykset eivät täyty.

Suhteellisella köyhyydellä tarkoitetaan yksilön tai ryh-
män selkeää huono-osaisuutta verrattuna muun väestön 
keskimääräisen elintasoon tai elintapaan. Suhteellisessa 
köyhyydessä elävät joutuvat kamppailemaan elääkseen nor-
maalia elämää ja pystyäkseen osallistumaan yhteiskunnan 
taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin toimintoihin. Mi-
käli tämä ei toteudu, niin Turun Seudun TST ry laajoine yh-
teistyöverkostoineen on ahdingossa elävälle oikea toimin-
taympäristö.

Haloo Helsinki! Helsingissä ollaan nyt paljon vartioina, 
jotta ihmisten eriarvoistumiselle saadaan stoppi. ”Kolme 
ässää” neuvottelevat parhaillaan hallitusohjelmasta, jonka 
suurimpana murheina on talous ja massatyöttömyys. 

Aktiivisen työllisyyspolitiikan pitää alkaa nopeasti, sil-
lä motivoituneet ihmiset täytyy saada yhteiskuntaa hyö-
dyttäviin tehtäviin välittömästi. Pitkän tauon jälkeen ei saa 
unohtaa pitkäaikaistyöttömiä, sillä 400 000 työttömästä jo 
yli 100 000 henkilöä on kärsinyt pitkittyneestä työttömyy-
destä yli vuoden ajan. He tarvitsevat tuettuja työllisyyspal-
veluita, moniammatillista tukea, kuntoutusta ja ennen kaik-
kea kohtaamista – henkilökohtaista kohtaamista. 

TE-palveluista ei saa supistaa! Tuntuu pahalta kuulla 
päivittäin, että TE-toimiston työntekijöillä ei ole aikaa meil-
le ja virkailijoiden tavoittaminen lähes mahdotonta. Kun 
yhteyden on saanut virkailijaan, niin epäonnistunut palk-
katukiuudistus ja epäselvä ohjeistus on tuonut kaikille osa-
puolille kovan jännityksen ja luottamuksen puutteen. Sa-

maan kysymykseen saa monta eri vastausta. Ei näin saa ol-
la! Onneton yhtälö: huono uudistus ja pienentyneet määrä-
rahat.  Pitää muistaa, että myös välityömarkkinoilla tienatut 
veroeurot kartuttavat valtion kassaa.

Miksi kuormittaa aliresursoitua TE-hallintoa kohde-
ryhmällä, jotka eivät sinne kuulu? Olisi myös inhimillistä  
saattaa täysin työkyvyttömät, ikääntyneet pitkäaikaistyöt-
tömät asian mukaisesti eläkkeelle.

Jos ja kun hallitus osoittaa meille järjestösektorin köy-
hyyden- ja työllisyydenhoidon palvelutuottajille uusia toi-
mintoja ja velvoitteita, pitää valtion myös resursoida nämä 
vaateet. Ammatillista työllisyydenhoitotyötä ei voida hoitaa 
vapaaehtois- eikä talkootyönä.

Kannattaisi vakavasti miettiä, että pitäisikö pitkäai-
kaistyöttömien työllistäminen siirtää 100%: sti kuntien hoi-
dettavaksi. Ja kunnille kaikki mahdolliset edellytykset hoi-
taa sitä. Nykyinen tilanne on täysfarssi kaikkien kannalta, 
jossa valtiolla on nyt osavastuu. Yhteistyö valtion ja kunti-
en välillä ei toimi!

Mikäli hallitus suunnittelee indeksileikkauksia lisää-
mään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien toi-
meentulotukiriippuvuutta ja heikentämään näin entises-
tään heidän työllistymisensä edellytyksiä, niin ei pidä pu-
hua köyhyyden ja eriarvoistumisen nujertamisesta. Olisi 
reilua kirjata ohjelmaan suoraan köyhien nujertaminen, mi-
tä se oikeasti on. Ei kannata aliarvioida ihmisiä!

Me kaikki tiedämme, että työttömyys aiheuttaa eriar-
voistumista ja köyhyyttä – köyhyys taas puolestaan terveys-
ongelmia ja syrjäytymistä ja sitä kautta lisäkustannuksia yh-
teiskunnalle. Köyhyys tulee yhteiskunnalle kalliiksi!

Viime vuosien epäonnistumisista huolimatta, toivo-
tamme nykyisille valtiomme vastuunkantajille menestys-
tä haastavaan työhön. Lähtökuopista pitää päästä nyt no-
peasti liikkeelle! Vaikka myös työ- ja elinkeinoministeriön 
virkamiesten osaaminen ja arvostus on saanut tekemisistä-
än työttömien keskuudessa pahan särön. Silti usko ja luot-
tamus paremmasta ja oikeudenmukaisemmasta yhteiskun-
nasta elää vahvana! Hyvää kesää kaikille lukijoille!
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Kuvat: VEIJO NURMINEN

Korjauksia edellisen numeron tietoihin: kyseessä oli keräkurmitsa (ei kesäkurmitsa), joka havaittiin Kiilopäässä 
(ei Kilopää).

Palokärki-ryhmän havaintoja

SINIRINTA [Kiilopää] METSO [Pukkipalon reitti, Kurjenrahkan kansallispuisto]

KAPUSTARINTA [Karigasniemi] JÄRRIPEIPPO [Viiankiaapa, Sodankylä]

KIIRUNA [Kiilopää] RISKILÄT [Isokari]

Ryhmä on tiiraillut lintuja taas koko kevään aktiivisena. Tornien taistossakin 9.5. kirjattiin komeasti 63 lajia.



Uudet työvalmentajat esittelyssä

teksti ja kuva: SISKO TAMPIO

Työvalmentaja Anne Kairavuo

Tapaan TST:n uuden työvalmentajan Anne Kairavuon hä-
nen työhuoneessaan. Hänen tehtäviinsä Välityö-projektis-
sa kuuluu työntekijöiden työssä valmentamista ja urasuun-
nittelua, jossa hahmotellaan jatkomahdollisuuksia kuluvan 
pestin jälkeen.

Anne Kairavuolla on lähes 20:n vuoden työkokemus 
TE-toimiston eri tehtävissä, mm. kouluttajana ja koulutus-
neuvojana. TST:lle hän siirtyi innostuneena laajemmasta 
työnkuvasta ja mahdollisuudesta tehdä pitkäjänteisemmin 
yhteistyötä kunkin asiakkaan kanssa. Hänen alaisuudes-
saan ovat  infon, kassan ja ompelimon työntekijät. TST on 
siis saanut joukkoonsa todellisen alan konkarin.

Epävarmuuden keskellä monet etsivät uutta työpaikkaa 
ja koulutusta aloilta, joissa olisi varma työllistyminen. 

-Työelämä on niin epävakaata, että työntekijän urapo-
lun tai vaikkapa ammatinvaihdon suunnittelu on haasteel-
lista. Työvoimapoliittista koulutusta on melko vähän tarjol-
la, joten ammatin vaihtaminen on muodostunut vaikeaksi. 
Omaehtoisen tuella opiskelu on toki myös joissakin tapauk-
sissa mahdollista, mutta se on harkinnanvaraista. Mitä tulee 
aloihin, jotka varmimmin työllistäisivät…sosiaali- ja ter-
veydenhoitoala on tällä hetkellä korostuneesti esillä. Alalta 
löytyy toistaiseksi töitä, tosin hakijoitakin on paljon. Maail-
ma muuttuu koko ajan, Kairavuo kertoo.

 

Kaikesta huolimatta Anne Kairavuo mainitsee useamman-
kin kerran, miten hänen sydäntään lähellä on tehdä töitä 
ihmisten parissa; perehtyä kunkin alaisen tarpeisiin. Asia-
kaspalvelu on hänellä ns. veren perintöä, sillä hän aloitti jo 
13-vuotiaana isänsä alaisena kaupan myyjänä. Myöhemmin 
hänen tiensä vei yliopistokoulutuksen ja opettajan töiden 
jälkeen matkaoppaaksi ja asumaankin Egyptiin ja Saudi 
Arabiaan saakka. Kulttuurit ovat kiinnostaneet Annea aina:

-Tottakai Egyptin vanha historia tuli tutuksi. Islami-
laisen alueen visuaalisesti rikas ympäristö oli kiehtova. 

Palaamme vielä juttelemaan uudelleenkouluttautumisesta. 
Toteamme, miten harmillista on mm. luovien alojen ihmis-
ten jääminen tyhjän päälle osittain siksi, että heitä on viime 
vuosien aikana koulutettu liikaa. Media, markkinointi  sekä 
muut luovat alat eivät ole työllistäneet läheskään siinä mää-
rin kuin aikoinaan kuviteltiin. Anne Kairavuo on työssään 
kohdannut  luovia ihmisiä, joita hän on rohkaissut mietti-
mään ammatinvalintaansa. Jospa kykyjä voisi soveltaa am-
matissa, josta maksetaan palkkaa?  Vapaan taiteilijan tie 
kun ei ole niitä helpompia.

-Arvostan tosi paljon luovuutta, kertoo Anne. 
-Jos ei uskalla tarttua hetkeen, niihin tilaisuuksiin mi-

tä kohdalle osuu, voi jämähtää paikoilleen, hän jatkaa

Olemme yhtä mieltä siitä, että työelämän epävarmuudes-
ta huolimatta ihmisen tulee kuunnella unelmiaan ja pyrkiä 
niitä kohti. Liika järkeily sen suhteen, mikä olisi varma tai 
turvallinen valinta, ei välttämättä johda kuitenkaan toivot-
tuun tulokseen. Epäonnistumisenkin uhalla kannattaa yrit-
tää toteuttaa haaveitaan ja mennä sitä kohti, mikä vetää puo-
leensa.

-Kaikkein pahinta on, että ei tee mitään. Tilaisuudet 
jäävät silloin kokeilematta, Anne lisää.

Lopuksi kysyn, mitä Anne Kairavuo tekisi jos hänellä olisi 
Taikasauva käytössään?

-Antaisin ammatinvaihtajille enemmän koulutusvaih-
toehtoja. Loisin tietenkin myös paljon lisää työpaikkoja.

Välityö-projektin muina työvalmentajina jatkavat Matti 
Kontio, Marita Skippari sekä osa-aikaisena muun toimen 
ohessa Kalle Seitovirta.
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teksti ja kuva: MERI-PAULIINA SUNDEN

Työvalmentaja (Välityö-projekti)

Jarkko Korpelan tie Turun Seudun TST ry:n löytyi työpaik-
kailmoituksen kautta, juuri kun Puropellon koulun opin-
to-ohjaajan sijaisuus päättyi. Toukokuussa työvalmentaja-
na aloittaneella Jarkolta löytyy laaja-alainen kokemus muun 
muassa koulutusalan erilaisista työympäristöistä. 

”Laskin, että minulle on kertynyt noin 15 eri ammatti-
nimikettä, kesätöiden, projektitöiden ja erillaisten sijaisuuk-
sien kautta”, Jarkko kertoo.

Opinto-ohjaajan opintoja työn ohessa viimeistelevä 
Jarkko haluaa käyttää koulutustaustaansa hyväksi asiak-
kaiden parissa toimiessaan. Hän ohjaa Välityö-projektissa 
työntekijöitä henkilökohtaisten suunnitelmien kautta eteen-
päin. Ajatuksena on katsoa asiakkaan tilanteen mukaan jat-
kosijoitusmahdollisuuksia joko kohti koulutuspaikkaa tai 
avoimia työmarkkinoita. Hänen vastuullaan ovat etenkin 
Turun Seudun TST ry:n huoltomiehet, autonkuljettajat ja 
vahtimestarit. 

Jarkko on kiinnostunut vapaa-ajallaan myös ohjel-
moinnista. Harrastuksesta on poikinut Java-ohjelmointi-
kurssi, jolle on voinut toukokuun lopulta alkaen ilmoittau-
tua Turun Seudun TST ry: n Toimintakeskukseen.
Lisätietoja: jarkko.korpela@tstry.com / 044 7007 437

Tervetuloa kokeilemaan!
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Työttömien retriitti

Rymättylän Tammilehdossa 10.9. - 13.9.
Ilmoittautumiset: 

Retriittitoimisto Auli Hynönen-Rinne 
p. 040 341 7207

auli.hynonen-rinne@evl.fi
Muut tiedustelut: 

Pirjo Lehtonen p. 044 974 1610



teksti: TEIJA LEPPÄMÄKI 
kuvitus: MERI-PAULIINA SUNDÉN
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Helsingissä toukokuun alussa pidetyillä Vates-päivällä kä-
siteltiin työmarkkinoita ja erityisesti välityömarkkinoiden 
kehittymistä. Päivien avauspuheenvuoron piti kansanedus-
taja, entinen työministeri Tarja Filatov pohtimalla, pitää-
kö nykyisillä työmarkkinoilla vain työnhakijan muuttua vai 
muuttuvatko myös työyhteisöt? 

Hyvinvoinnin ja tasa-arvon uhkana on tällä hetkel-
lä voimakkaasti kasvanut pitkäaikaistyöttömyys. Viimei-
sen vuoden aikana pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on ollut 
lähes 20 %. Nuorisotyöttömyydestä puhutaan paljon, mut-
ta nuorten työttömyys on monien kohdalla lohdullisen ly-
hytaikaista. Nuorten työttömyys kestää keskimäärin 11–12 
viikkoa, muilla ryhmillä noin 42 viikkoa. Ongelmallisinta 
työttömyys on yli 55-vuotiaiden kohdalla: työttömyysjak-
son pituus on keskimäärin 84 viikkoa.

Työ muuttuu, odotukset kasvavat

Työ ja työn tekeminen ovat voimakkaassa muutoksessa. Di-
gitaalisen lukutaidon tarve lisääntyy; täytyy myös ymmär-
tää ja soveltaa lukemaansa.  Tiedon hallinta ja verkostoyh-
teistyö vaativat moniosaamista ja toimimista monella sek-
torilla yhtä aikaa. Moniosaajuuden vaade koskee yhä laa-
jempia työntekijäryhmiä ja ammatteja, ei vain asiantuntija- 
ja tietotyöntekijöitä. Työaika ja työtehtävät pirstaloituvat ja 
feminiinistyvät eli vaativat stereotyyppisesti feminiinisinä 
pidettyjä ominaisuuksia: henkistä joustavuutta, monialai-
suutta ja vuorovaikutustaitoja. Työntekijän pitää samanai-
kaisesti osata toimia sosiaalisessa asiakastyössä, kestää työn 
yksinäisyyttä, myydä itseään aktiivisesti työnantajalle sekä 
johtaa itseään. Kaikkien halutaan olevan hyviä tyyppejä!

Timo Lindholm, joka työskentelee Sitrassa, käsitte-
li myös omassa puheenvuorossaan työn ja työnteon muut-
tumista sekä työkyvyttömyyden torjuntaa. Työmarkkinoi-
den kahtiajako uhkaa kärjistyä: huippuosaajien asema pa-
rantuu ja muiden heikentyy. Suomessa on paljon työvoiman 
ulkopuolisia ja melko vähän osa-aikatyötä tekeviä moniin 
muihin länsimaihin verrattuna, ”epätyypillinen työsuhde” 
ja erityyppinen yrittäjyys ovat yhä yleisempiä työn tekemi-
sen malleja. Niihin sopivat huonosti työmarkkinoiden pe-
lisäännöt, jotka ovat yksityiskohtaisia ja osin vanhentunei-
ta. Lindholm kyseli puheenvuorossaan myös, tarvitaanko 
palkkatyön ja yrittäjyyden välille vielä uudenlainen työn te-
kemisen muoto sekä miten työ jatkossa tulee jakaantumaan 
palkkatyön, yrittäjyyden ja vapaaehtoistyön kesken?

Ristiriita työelämän odotusten ja pitkäaikaistyöttömyy-
den arkitodellisuuden välillä on suuri. Välityömarkkinaky-
selyn mukaan yli vuoden työttömyyden jälkeen noin kol-
masosalla työnhakijoista on mahdollisuus työllistyä avoi-
mille työmarkkinoille.  Kyselyn mukaan yli puolet pitkäai-
kaistyöttömistä ei kykene palkkatyöhön avoimilla markki-
noilla ja lähes viidennes ei kykene palkkatyöhön myöskään 
välityömarkkinoilla. Ongelmina ovat usein terveydelliset 
haitat: vajaakuntoisuus, päihdeongelmat ja mielenterveys-
ongelmat sekä myös motivaation puute.

Mitä välityömarkkinatoimijat voivat tarjota?

Välityömarkkinatoimijat, siis yhdistykset ja säätiöt, tarjoa-
vat usein osa-aikaisia ja määräaikaisia työpaikkoja, joista on 
tarkoitus ponnistaa avoimille työmarkkinoille. Mutta kun 

Mihin välityömarkkinat 
ovat menossa? ?

Välityömarkkinoiden idea on tarjota 
työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden on syystä tai toisesta 

vaikea päästä avoimille työmarkkinoille.
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ponnistaminen ei kaikille ole realistista, niin mitä hyvää yh-
distykset ja säätiöt voivat sitten tarjota? Näiden toimijoiden 
vahvuutena on ehjätä ihmisiä, tarjota kokemusasiantunti-
juutta ja vertaistukea, parantaa sosiaalista yhteisyyttä, tar-
jota osallistamista ja arvostusta sekä antaa aikaa ja välittä-
mistä sekä mahdollisuuden tulla kuulluksi.

Yhdistysten heikkouksia ovat projekti- ja pisararahoi-
tus, tilanteet, joissa ”työtön työllistää työtöntä”, heikko yh-
teys elinkeinoelämään ja yrityksiin, heikko palkanmaksu-
kyky ja tuettu pätkätyöllistäminen. Se, voivatko yhdistykset 
luoda pysyvämpää työtä, on harvoin niiden omissa käsissä. 
Pysyvyyttä toisi välityömarkkinoille helpompi oma rahoi-
tus, julkisissa hankinnoissa sosiaalisen ja työllisyyttä tuke-
vien aspektejen huomioiminen, ennakoitavat ja nopeat tuki-
päätökset ja pysyvämpi palkkatukimahdollisuus niille, joil-
le eivät avoimet työmarkkinat ole realistinen mahdollisuus.

Rakennetyöttömyyden purku on pitkäjännitteistä ja 
pysyvää työtä, johon tarvitaan laadukkaat ammattilaiset.

?



Kaikenkarvaiset  
koiraharrastukset

Koiran kanssa harrastavalle on monia 
eri tapoja yhdistää koiraharrastus ja 
vapaaehtoistyö, kuten saimme kevääl-
lä pidetyllä Koirako kaveriksi sinulle 
-kurssilla kuulla. Tällä Maarit Haapa-
saaren vetämällä kurssilla pohdittiin 
ensin koiran hankkimiseen liittyviä 
seikkoja sekä sitä, miten ihmisen par-
haan ystävän kanssa eletään niin, että 
yhteiselo on mieluisaa kaikille osapuo-
lille. Lisäksi kurssilla kävi vierailijoita 
eri yhdistyksistä esittelemässä edusta-
mansa järjestön toimintaa. 

Etsijäkoira paikantaa karkurit 

Etsijäkoirien toimintaa kurssilla kävi 
esittelemässä Mari Tonteri, jonka työ-
parina toimii valkoinen paimenkoira 
Darwin. Etsijäkoirat ohjaajineen ovat 
hajutunnistuksen ja erityisesti kadon-
neiden eläinten etsintään koulutettuja 
ammattilaisia. 

Hajutunnistus tarkoittaa käytön-
nössä sitä, että ohjaaja antaa etsijäkoi-
ralle haistettavaksi kadonneen eläimen 
vaatteen, lelun, makuualustan tai mitä 
tahansa, missä on karkurin hajua. Saa-
mansa hajutunnisteen perusteella koi-
ra etsii maastosta karkurin jäljet tai il-
moittaa ohjaajalle, jos karkuri ei ole 
liikkunut kyseisellä alueella. 

Suomessa etsijäkoiria ja niiden oh-
jaajia kouluttaa Etsijäkoiraliitto, jon-
ka verkkosivustolta löytyy tietoa eläin-
etsinnästä ja siitä, miten toimintaan 

pääsee mukaan. Tästä vaativasta har-
rastuksesta voit lukea lisää osoitteesta: 
http://www.etsijakoiraliitto.fi. 

Vapaaehtoisesti koiralle koti

Kurssilla vieraili myös Turun Eläinsuo-
jeluyhdistyksen (Tesy) eläinsuojeluval-
voja Heidi Leyser-Kopra, jonka työn-
kuvaan kuuluu eläinten omistajien oh-
jeistaminen ja neuvominen hyvään 
eläintenpitoon.

Hyvään eläintenpitoon kuuluu 
muun muassa oman elämäntilanteen 
tiedostaminen eli sen miettiminen, so-
piiko lemmikin omistaminen nykyi-
seen elämänvaiheeseen. Leyser-Kop-
ra korostikin, ettei koiraa tai mitään 
muutakaan eläintä pidä ottaa hetken 
mielijohteesta vaan huolellisen harkin-
nan jälkeen.

Mikäli koiran omistaminen ei ole 
mahdollista tai ajankohtaista, on useis-
sa järjestöissä tarjolla muita mahdol-
lisuuksia koirien kanssa touhuami-
seen. Yksi mahdollisuus on ilmoittau-
tua eläinsuojeluyhdistyksen vapaaeh-
toiseksi ja tarjota huostaanotetulle tai 
muutoin uutta kotia etsivälle koiralle 
väliaikainen sijaiskoti. 

Myös opaskoiratoiminnassa va-
paaehtoiset kodintarjoajat ovat toimin-
nan kulmakivi, sillä opaskoiriksi kou-
lutettavat koiranpennut asuvat hoito-
kodeissa ennen siirtymistään koulu-
tettavaksi Opaskoirakouluun. Eläk-

keelle opaskoira pääsevät 12-vuotiai-
na ja mahdollisuuksien mukaan palaa-
vat viettämään eläkepäiviään pentu-
ajan hoitokotiinsa. Mikäli tämä ei jos-
tain syystä onnistu, päätyvät eläkeläis-
koirat asumaan uusien vapaaehtoisten 
omistajien luokse. 

Pentuajan hoitokotien tulee ol-
la alle 100 kilometrin päässä Vantaal-
la toimivasta Opaskoirakoulusta, mutta 
eläkeläiskoirat voivat asua kauempana-
kin. Opaskoiria koulutetaan Suomessa 
kolmessa eri koulussa, mutta kurssilla 
vierailleet Taru Luukkala (Varsinais-
Suomen Näkövammaiset ry) ja Rilla 
Aura-Korpi (Sokeain lasten tuki ry:n 
toiminnanjohtaja) kertoivat Vantaalla 
toimivat Opaskoirakoulun toiminnas-
ta. Lue lisää: www.opaskoirakoulu.fi ja 
www.tesy.fi.

Eläinavusteinen toiminta
Eläinavusteinen toiminta on toimin-
taa, jossa eläimen avulla tuodaan iloa ja 
vahvistetaan ihmisen terveyttä ja sosi-
aalista hyvinvointia, ehkäistään ihmi-
sen hyvinvoinnin ongelmia ja tuetaan 
ongelmia kohdanneita ihmisiä. Suo-
messa eläinavusteista toimintaa koor-
dinoi muun muassa Suomen Karva-
Kaverit ry, jonka perustajajäseniä kurs-
sin vetäjänä toiminut Haapasaari on.

teksti ja kuvat: NINA KURKI

Tutkimusten mukaan lähes puolet suomalaisista tekee  
vapaaehtoistyötä, ja tästä vapaaehtoistyöstä iso osa  
tehdään kulttuurin ja harrastustoiminnan parissa.  
Tutkimukset osoittavat myös, että vapaaehtoistyötä  
tekevät ovat keskimäärin onnellisempia ja terveempiä  
ja usein myös elävät pidempään. 
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Hyvä kontakti omistajan ja koiran välil-
lä on sujuvan yhteistyön edellytys. Ku-
vassa Taru Luukkala ja opaskoira Pluto.



Karva-Kavereiden toiminnassa 
mukana olevat vapaaehtoiset käyvät 
lemmikkeineen ilahduttamassa van-
huksia, kehitysvammaisia ja lapsia ja 
nuoria lastenkodeissa, päiväkodeissa ja 
erilaisissa tapahtumissa. Kaikki muka-
na olevat eläimet ovat läpäisseet sovel-
tuvuustestin. 

Yhdistyksen perustamisvuonna 2011 
Suomen Karva-Kaverit ry:n toimin-
nassa oli mukana lähinnä vain koiria 
ja kissoja, mutta tällä hetkellä mukana 
on myös marsuja, frettejä, poni, mini-
hevonen, possu ja alpakoita. Karva-Ka-
vereiden tarjoamiin vapaaehtoistyön 
mahdollisuuksin voi tutustua Interne-
tissä osoitteessa: www.suomenkarva-
kaverit.fi. 
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Työttömät ja vapaehtoistyö
Työttömien mahdollisuutta tehdä vapaaehtoistyötä parannettiin kesällä 2013  
annetulla uudella ohjeella, jolloin epäselvään ja virkailijakohtaiseen laintulkinta-
malliin saatiin selkeyttä. 

Työttömyysturvalain mukaan ”työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen 
tämän lain mukaisesti siltä ajalta, jona hän palkatta osallistuu tavanomaiseen 
yleishyödylliseen vapaaehtoistyöhön tai tavanomaiseen talkootyöhön. Työnha-
kijalla, joka palkatta työskentelee yrityksessä tai sellaisissa tehtävissä, jotka ylei-
sesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana, ei ole oikeutta työttömyysetuu-
teen.” 4 § (28.12.2012/1001) Muu kuin työsuhteessa tehty työ

Uuden ohjeistuksen mukaan työmarkkinatukioikeus säilyy silloin, kun ja 
jos vapaaehtoisen tekemiä tehtäviä ei tehdä samassa organisaatiossa työsuhtees-
sa. Sillä ei ole väliä, vaikka jossain toisessa organisaatiossa vapaaehtoisen teke-
miä tehtäviä tehtäisiinkin työsuhteessa. Lisäksi vapaaehtoiset ja palkatut työn-
tekijät voivat tehdä samoja tehtäviä tilapäisesti esimerkiksi tapahtumissa ja ylei-
sötilaisuuksissa. Ohjeistuksessa mainitaan myös, ettei työttömien tekemän va-
paaehtoistyön tarvitse rajoittua järjestösektorille, vaan työttömät saavat teh-
dä vapaaehtoistyötä myös yleishyödyllisissä yrityksissä, seurakunnissa tai kun-
nalla – kunhan he eivät osallistu elinkeinotoimintaan. Varminta on kuiten-
kin tarkistaa TE-toimistosta, ettei omalle vapaaehtoistoiminnalle ole estettä.  
(Lähde: http://www.kansalaisareena.fi/Vapaaehtoistyohon_liittyvat_lait_suo-
messa_VETY_verkko.pdf)

Berninpaimenkoira Viljo-Valdemar 
työskentelee Maarit Haapasaaren 
kanssa muun muassa  
kehitysvammaisten lasten kanssa.

 

Turun Seudun TST ry on aloittanut jäsenilleen suunnatun yhteistyön 
Lakiasiainpalvelu Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy:n kanssa. Laki-
asiainpalvelu Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy:n lakimiehet tarjo-
avat Turun Seudun TST ry:n jäsenille puhelimitse maksutonta oikeu-
dellista neuvontaa keskiviikkoisin kello 10:00-14:00 

Varaudu ilmoittamaan jäsennumerosi neuvontaan soittaessasi.

Lakiasiainpalvelu Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy  
Brahenkatu 2, 20100 TURKU  

puh. 050 321 8670

Lisätietoja osoitteesta www.turunlakipalvelu.com



K irjoitin tiistaina 5.5. Turun lentoasemal-
la matkapäiväkirjaani: ”Matkalla Puolan 
Gdanskiin 22 TST-läisen kanssa. Takana 
kamala päivä.” Onneksi matkustajat eivät 

tienneet eurooppalaisen maksuliikenteen monimutkaisuu-
desta. Wizz Airin koneen noustessa jäivät murheeni matkan 
osalta taivaan tuuliin, ja tilalle tuli puolalainen ystävällisyys 
ja kesäinen sää koko retken ajaksi. Majapaikkamme hotelli 
Celestin Residence aivan kantakaupungin sydämessä osoit-
tautui loistavaksi valinnaksi – tämä kerrottakoon vinkiksi 
omatoimisesti kaupunkiin matkaaville.

Keskiviikko aloitettiin opastetulla kävelykierroksel-
la kantakaupungin kuuluisimpiin nähtävyyksiin tutustu-
en. Virheellisesti kaupungin osaa nimitetään vanhaksi kau-
pungiksi siksi, että Danzigin vapaakaupunki restauroitiin 
II ms:n täystuhon jälkeen entiseen myöhäiskeskiaikaiseen 
loistoonsa. Itse vanha kaupunki on toisaalla kommunisti-
sessa kuosissa. Oppaamme Dorota Laitinen osoittautui 
täydelliseksi helmeksi. Hän kertoi mm. että puolalaiset ovat 
hyvin katolilaisia mutta myös taikauskoisia mieleltään se-
kä snobeja! Dorota neuvoi, että heidän kanssaan ei kanna-
ta tehdä mitään tärkeitä päätöksiä täysikuun aikaan. Snobi-
udesta kertovat kaupungin talojen fasaadipuolella olevat lu-
kuisat ikkunat. Veroja näet maksettiin muista valtioista poi-
keten ikkunoiden määrästä eikä talojen julkisivun leveydes-
tä. Vapaakaupunki kylpi rahassa eikä menoissa säästelty.

Gdanskin tunnetuimman maamerkin paikasta kilpai-
lee keskiaikanen, ihmisvoimalla toiminut nosturi sekä Eu-
roopan suurin punatiilestä tehty Pyhän Marian kirkko, jo-

teksti ja kuvat: ANNE TYNI

hon mahtuu 28 000 henkeä. Erikoisuuksista voisin maini-
ta kullatun veistoksen, jossa on Jumala Jeesuksen ja Marian 
kanssa sekä keskiaikaisen mallin mukaan rekonstruoidun 
astrologisen kellon, kalenterin ja teatterin. 

Motlawa-joen nähtävyyksien l. kuninkaan-, vihreän- ja 
kidutusportin ohitettuamme jatkettiin matkaa bussilla kol-
moiskaupungin (Gdansk,Gdynia,Sopot) muihin osiin. Ohi-
timme Puolan historian kannalta tärkeän telakan ja Soli-
daarisuus-aukion. Jo vuonna 1973 telakalla oli kapinoitu 
työläisten oikeuksien puolesta ja silloin surmansa sai usei-
ta telakan työntekijöitä. Uhreille on pystytetty muistomerk-
ki Solidarisuus-liikkeen vaatimuksesta. Vuonna 1981 Lech 
Walesan johdolla alkaneet tapahtumat aloittivat vallitsevan 
yhteiskuntarakenteen muutosprosessin niin Puolassa kuin 
myöhemmin muuallakin Itäisessä Euroopassa. Nykyisin 
Gdanskin telakalla ei rakenneta uusia aluksia, vaan se toi-
mii korjaustelakkana. Suomalaisille tuttuja laivoja ja nimiä 
nähtiin paremmin seuraavan päivän retkellä katsoessamme 
telakka-aluetta joelta käsin. 

Matkalla ohitimme ”Meripihkadonitsin” (Amber Aree-
na -stadion) sekä puolalaisittainkin epänormaali yhdeksän 
konsonanttisen ja kolme vokaalisen lähiön (Psmprzymo-
re), jossa kiemurtelee erikoinen 70-luvulla rakennettu, 992 
m pitkä käärmetalo. Kompleksissa on peräti 3 500 asuntoa!

Ensimmäinen pysähdyspaikkamme oli Oliwassa, Wa-
lesan kotinurkalla. Oliwaan perustettiin edelleen toimin-
nassa oleva luostari vuonna 1196, ja sen yhteyteen raken-
nettiin luonnollisesti kirkko. Dorota oli suositellut tätä ai-
nutlaatuista nähtävyyttä otettavaksi mukaan ohjelmaan eh-
dottaen myös lyhyen urkukonsertin kuuntelemista. Epäilin 
aivan oikein ryhmän innokkuutta, mutta loppujen lopuksi 
kirkon ja urut nähtyään porukka pyysi saada jäädä konsert-
tiin! Urkuja, joissa on peräti 7876 pilliä, soitettaessa niissä 
olevat enkelihahmot puhaltavat torviin ja helisyttävät kel-
loja.

Luostaria on vaurioitettu usein sen olemassa olon ai-
kana. Ruotsin kuningatar Kristiina tuli synnintuntoon 
1600-luvulla ruotsalaisten joukkojen aiheuttamista valta-
vista tuhoista, siksi hän anteliaisuudessaan kirjoi ainakin 
osittain itse samettipintaisen kunniakatoksen kirkolle sota-
korvauksena. Katos on edelleen kellastuneena kirkon sivu-
käytävällä. Luostarikirkko on saanut katedraalin statuksen, 
ja sinne on haudattu Puolan piispat vuodesta 1938 lähtien.

Matka jatkui Sopotin kuuluisille hiekkarannoille ja 
pääsymaksua vastaan kävelylle Euroopan pisimmälle lau-
talaiturille (yli 500 m). Hevoskastanjat ja orvokit kukkivat 
kuuluisten hotellien seassa.
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Voitonpäivä ja Westerplatten
Torstai oli järjestetystä ohjelmasta vapaapäivä. Osa meistä 
lähti merirosvolaivalla Westerplattenille, jossa II ms alkoi 
1.9.1939 saksalaisen ”Schleswig-Holstein”-aluksen aloitet-
tua puolalaisen varuskunnan pommituksen mereltä käsin. 
Saksalaisten Kansainliitolle antama virallinen selitys vie-
railusta koski seppeleen laskua I ms:n uhreille Westerplatte-
nin hautausmaalle. Varuskunnassa oli virallisesti 88 mies-
tä totuuden ollessa noin 200, jotka puolustivat varuskuntaa 
7 päivää urhoollisesti vaatimattomin asein saksalaisiin ver-
rattuna. Suomalaisten puhuessa vaikeina hetkinä talvisodan 
hengestä, Puolassa kuulutetaan esiin Westerplattenin taiste-
luhenki! Nyt saarella oli sodan loppumisen 70-vuotisjuhla-
päivä, minkä kunniaksi Puolan presidentti oli kutsunut sin-
ne Euroopan johtohenkilöitä. Katselimme laivan kannelta 
liehuvia lippuja, Naton helikopteria ja myöhemmin mustien 
autojen saapumista Gdanskin Hilton -hotellin. 

Retki Stutthofiin ja Malborkiin
Perjantaina mietteet vakavoituivat uudelleen. Päivän bussi-
retken ensimmäinen kohde Dorotan opastamana oli Stutt-

hofin (Sztutowo) keskitysleirimuseo. Sitä ennen ihastelimme 
tunnin verran Pommernin alueen viljavia, tasaisia maisemia. 
Rypsipellot kylpivät kultaisina, omena-, kirsikka- ja magnoli-
apuut kukkivat. Haikarat puuhasivat pesillään sähkötolppien 
ja savupiippujen päällä. Idylli alkoi murtua kun tien viereen 
ilmestyi kapearaiteinen junarata, jota pitkin kulkivat inter-
nointileirin uhrivaunut vuoteen 1945.

Alun perin työleiriksi tarkoitetusta rangaistusvankilas-
ta, hyvän syrjäisen sijaintinsa vuoksi keskitysleiriksi muute-
tusta leiristä ei oikein voi sanoin kertoa. Sen historian voi ko-
kea jokainen paikan päällä tavallaan. Museoituna muistona 
kauheuksista on muutamia parakkeja, kaasukammio, poltto-
uunit, miljoonia kengän pohjia ja muistomerkki.

Matka jatkui bussilla puolen tunnin verran pois meren 
rannalta syvemmälle sisämaahan Weikselin sivujoen Noga-
tin rannalle rakennettuun Malborkin (saksaksi Marienburg, 
Pyhän Marian kunniaksi) linnaan. Ristiritarit aloittivat ny-
kyisin maailman suurimman punatiilestä rakennetun lin-
nan 150-vuotisen rakennusurakan 1343. Linnan historia on 
uskonnon värittämä, mutta myös erittäin kovan poliittisen 
vallanhimon tyyssija. Linnaa hallinneet ritarikunnan suur-
mestarit seisovat pronssiin valettuina luonnollisessa, noin 
150 cm:n ylväässä koossaan linnan sisäpihalla. Rakennusten 
tärkeimpiä osia lämmitettiin kuten suomalaista saunaa salien 
lattian alla olevan kiukaan avulla ja systeemi toimi! 

Linnassa keksin selityk-
sen epämääräiselle mital-
le ”hajurako”. Se on 60 m. 
Opastauluksi tarkoitettu kor-
kokuva sisäseinän pilaris-
sa näyttää suunnan ja mat-
kan tavalliselle lukutaidotto-
malle väelle käytävän päässä 
olevaan hotelli helpotukseen. 
Pyyhkimishygieniasta huo-
lehdittiin kaalinlehdin.

Malborkin linna tuhou-
tui 1945 suurelta osin venä-
läisten ja saksalaisten vä-
lisessä maataistelussa. Sitä 
ei siis pommitettu. Vuonna 

1961 Puola aloitti linnan restauroinnin. Linna kuuluu Unes-
con maailmanperintökohteisiin ja EU myönsi miljoonia sen 
erityisen loistokkaaksi mainitun kirkon rekonstruointiin. 
Söimme perinneherkkua haudutettua hapankaalia porsaan 
kera linnan kellariravintolassa. 

Seuraava kotiinlähtöpäivä meni monelta vielä ostosten 
tekoon mm. varsin hyvin varustetussa kauppahallissa aivan 
hotellin tuntumassa. Lentosää oli hyvä ja kotimatka taittui 
tunnissa ja kymmenessä minuutissa. Meillä oli onnistunut 
retki ja hyvä mieli!
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teksti: NINA KURKI 
kuvat: TUULA LEMPINEN

KasarmiTallin työntekijät ovat tunnetusti monitaitoisia 
henkilöjä, ja tätä henkilöstön monipuolista osaamista hyö-
dynnetään kaikkia TST:läisiä ilahduttavalla tavalla. Jo tou-
kokuussa keittiön työntekijät, puutarhurit Mika ja Samu te-
kivät Toimintakeskuksen ja Ekotorin rakennusten väliseen 
kujaan elikäs välikköön kompostin ja kunnostivat siellä ole-

vat laatikot keittiön istutuksia ja kasvatuksia varten. Tämä 
katseilta suojassa oleva välikkö tarjoaa kukkaistutuksineen 
meille TST ry:n työntekijöille kesäisen levähdyspaikan, sil-
lä ilmojen niin salliessa voi välikössä viettää virkistyshetken 
vaikkapa kahvikupposen kera. 

  

KasarmiTallin kesä
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Turun Seudun TST ry

Wappubrunssin saaman suosion innoittamana myös juhan-
nusta juhlistetaan brunssin merkeissä. Juhannusbrunssia 
päästään nauttimaan juhannuksen aatonaattona eli torstai-
na 18.6. klo 10 – 12. Tarjolla on perinteisiä juhannusherkku-
ja - kalaa ja perunoita sekä tietysti mansikkakakkua. 

Eikä herkuttelu jää tähän, sillä juhannuksen jälkeisel-
lä viikolla KasarmiTalli järjestää kaikille jäsenille avoimen 
grillijuhlan. Louisiana Grillijuhlassa, jota vietetään perjan-
taina 26.6. klo 17 alkaen, on hyvän ruoan lisäksi tarjolla elä-
vää musiikkia ja mahdollisuus leppoisaan yhdessäoloon. 
Kymmenen euron hintaisella lipulla saat ruoan lisäksi yh-
den juoman. Sisäänpääsy on mahdollista vain etukäteen os-
tettavalla lipulla, joita voi ostaa Toimintakeskuksen Infosta 
aina keskiviikkoon 24.6. saakka. 

Heinäkuun alussa KasarmiTallin palveluja supistetaan 
henkilökunnan kesälomien vuoksi. Heinäkuun 6. päiväs-
tä lähtien ruokaa laitetaan A-kerhohuoneessa ja aamupala 
ja keittolounas tarjoillaan KasarmiTallin kesäterassilla. Ke-
vyttä keittolounasta nautitaan viikkojen 28 ja 29 ajan. 

KasarmiTallin henkilöstö toivottaa kaikille 
herkullista jäätelökesää !!
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TST -KUVAAJIEN vaihtuva valokuvanäyttely on esillä kesäkahvilassa.

Ruokalan pysyvä Turku-näyttely. Valokuvat ovat vuosilta 1962-1964, kuvaaja Antti Lehtonen.



TVY:n valtakunnallista työllisyyden edistämisen päivää vie-
tettiin Turussa 13.4. Kauppatorin tapahtumassa olivat mu-
kana Kaarinan Työttömät ry, Varissuon Työttömät VT ry ja 
Turun Seudun TST ry. 
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TST-liigapörssin 2014-2015 voittaja Marko Nieminen.

Pääsiäismyyjäisten tuotteita.

Opas Dorota Laitinen Ruotsin kuningatar Kristiinan 
kirjoman katoksen alla Oliwan luostarissa.



Valitettavan usein työtä vailla oleminen nähdään työttömän 
omana syynä. Kohdattu työttömyys lyö ihmisen otsaan lei-
man ja usein työttömän kohdalla mietitään, mikä ihme ih-
misessä on vikana, kun hän ei ole töissä. Yleisestivieläkin 
ajatellaan että: ”ihminen ei ole minkään arvoinen, ellei tee 
työtä”. Työttömyys on kuitenkin hyvin harvoin kenenkään 
oma syy, eikä siitä tarvitse tuntea syyllisyyttä eikä huonom-
muutta. Äärimmäisen harvoin, tuskin koskaan tiedoste-
taan, että työttömyyden syy voi löytyä myös työnantajasta. 
Tässä hieman arkirealismia suomalaisesta työelämän ”iha-
nuudesta”:

Kiinteistövälittäjä
Kiinteistönvälittäjänä saat olla tunnetusti ”katiska auki” 
vuorokauden ja vuoden ympäri, seitsemänä päivänä viikos-
sa, sillä provisiopalkkasi muodostuu vain toteutuneista kau-
poista. Arkipäivät päivystät toimistolla, illat ja viikonloput 
notkut asuntoesittelyissä. Vain ani harvoista kehkeytyy alan 
”Kiinteistökuninkaita” tai ”-kuningattaria”.

Pahimmillaan maksat viikoittaiset asuntomyynti-il-
moitukset omasta pussista, rylläät omalla autollasi renkaat 
soikeana pitkin maakuntia ja lopulta jäät nuolemaan näppe-
jäsi ilman palkkaa. Käytännössä siis maksat siitä, että saat 
olla aina töissä ja tavoitettavissa. Kiinteistöalalla työsken-
nellään täysin lainsuojattomana, ilman minkäänlaista työ-
ehtosopimusta.

Taksirenki
Työpäivät tai työyöt venyvät usein 12 jopa 16-tuntisiksi. 
Palkkasi muodostuu ajetuista asiakaskyydeistä saaduista 
prosenttiosuuksista.

Eräs taksirenki oli laskenut oman tuntipalkkansa kulu-
neen kahden työvuoden osalta ja se oli arkipäiviltä kaksi eu-

Työttömyyden syy voi löytyä  
myös työnantajasta

roa ja viikonlopuilta viisi euroa tunnissa. Jos kyytitilauksia 
ei ole, ei palkkaakaan tule. Sosiaalisina tiloina toimii kulku-
pelisi, hyvän sään sattuessa joskus myös ulkoilma. Taksiau-
toilijoilla on toki omat edunvalvontaliittonsa, mutta taksi-
rengeillä ei.

Elintarvikemyyjä
Saatat joutua työnantajan pakottamana  raaputtelemaan 
vanhoja päiväyksiä elintarvikkeista ja vaihtamaan niihin 
”tuoreet” päiväykset. Usein jäät ilman työehtosopimuk-
sen mukaisia lisiä eikä eteenkään yksin työskennellessä ole 
mahdollista pitää edes lakisääteisiä taukoja. Härskeimmil-
lään työnantaja voi myös velvoittaa sinut tekemään osan 
työstä ”pimeänä”, jotta hän ”säästäsi” työnantajakuluissa.Ja 
jos et suostu - saat palkaksi potkut.

Hoitaja
Paikkakunnalla, jossa vallitsee suuri työttömyys, vanhus-
ten palveluyksikön johtaja käyttäytyy epäasiallisesti työn-
tekijöitänsä kohtaan. Huonon kohtelun vuoksi työntekijät 
joutuvat itkemään esimerkiksi liinavaatevarastossa, ettei-
vät vanhukset näkisi heidän tuskaansa. Kun työntekijä sit-
ten uskaltautuu antamaan palautetta huonosta kohtelusta, 
heikentyneistä työoloista ja –ilmapiiristä, johtaja toteaa:” Ir-
tisanoutukaa vaan, ette te kuitenkaan mihinkään muualle-
kaan pääse töihin ja tilalle tulijoita kyllä riittää”.

Rakennusmies
Työllistämislupauksesta ilahtuneena, kirjallinen työsopi-
mus jää solmimatta, sillä suullisesti solmittu sopimushan 
on lainsäädännöllisesti ihan yhtä sitova. Noh, grynderi vain 
teettää raskasta työtä urakalla, ilman sovittua työaikaa tai 
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teksti: EIJA TUOHIMAA 
kuvitus: MERI-PAULIINA SUNDÉN



palkkatietoja. Tauoista ei luonnollisesti ole tietoakaan, edes 
vessaan ei pääse. Kun uuvut tämän taakan alla ja lopetat 
työn, saat palkaksi tietenkin karenssin.

Kokki
Ammattitaitoisena kokkina ilmoittaudut vapaaehtoises-
ti henkilöstöpalvelufirmaan, toiveenasi osaamistasi vastaa-
vat kokin tehtävät. Sinua heitellään keikkahommiin ravin-
toloiden ammattikeittiöille, mutta vain tiskaajan hommin ja 
näin tapahtuu kerta toisensa jälkeen. Kun laitat stopin tälle 
osaamisensi aliarvioinnille ja heittopusseilulle on tuloksena 
työttömyys ja pahimmillaan myös karenssi.

Puhelinmarkkinoija

Voit joutua vastoin omia arvojasi, epäeettisesti tyrkyttä-
mään, jopa pakkomyymään ihmisille turhuustuotteita, joi-

ta he eivät tarvitse eivätkä halua. Palkkasi koostuu yksin-
omaan toteutuneista kaupoista kertyvistä provisioista. 

Ja tältä alalta löytyy TE-toimiston mukaan – yllätys, yl-
lätys, myös pahin työvoimapula! Eikä ihme.

Kyllä olisi Aluehallintoviraston (lue: ent. työsuojelupii-
rin) työsuojelutarkastajille töitä, mutta ai niin, nehän on val-
tion tuottavuusohjelman myötä irtisanottu… joten siinä li-
säosoitus siitä, että joskus työttömyyden syy voi löytyä myös 
työnantajasta!

Kirjoittaja on Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST ry:n  
toiminnanjohtaja
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Vuosien saatossa on muun muassa kunnostettu kahvelisket-
sistä hieno moottoripurjehtija Anna Duuni jäsenten käyt-
töön, kohotettu mielen ja kehon kuntoa KÖPÖ-ryhmis-
sä, tarjottu työttömille nuorille puitteet toimia Kotipesäs-
sä sekä tehty ansioluetteloita ja etsitty työpaikkoja Luotsis-
sa. Vuoden vaihteessa päättyi Tuohi-hanke, jossa tarjottiin 
koulutusta yhdistyksen jäsentoiminnan vastuuhenkilöille ja 
muulle henkilöstölle. Työllistävissä projekteissa Monitaito, 
sittemmin Monitaide ja yhä edelleen Välityö-projektissa on 
tarjottu ja tarjotaan satoja kipeästi kaivattuja palkkatuki- ja 
työkokeilupaikkoja. Kevään tullen on näiden hankkeiden 
jatkumona jälleen lennätetty TST:ltä ilmoille tuoreita pro-
jekti-ideoita ja jalostettu niitä hakemuksiksi. 

Työttömyysaste on edelleen korkea koko Suomes-
sa ja Varsinais-Suomessa, eikä merkkejä nopeasta laskusta 
ole näkyvissä. Viime vuonna monien muiden tavoin jäim-
me ikävä kyllä tavoitteesta työllistämisessä, kun syksyllä ei 
enää ollut mahdollista palkata uusia henkilöitä muuttuneen 
palkkatukilainsäädännön tulkinnan vuoksi. Vielä joulu-
kuussa olimme luottavaisia, että vuoden 2015 alusta tilan-
ne normalisoituu. Yllätys oli suuri, kun osalle työttömistä 
uudet, väljemmät palkkatukikriteerit tiesivätkin tukijakson 
karkaamista kauemmas ulottumattomiin.

Avoimilta työmarkkinoilta kantautuu jatkuvasti uuti-
sia irtisanomisista ja lomautuksista. Kun Turun seudulla on 
noin 20 000 työtöntä ja yksin Turussakin 14 000, ei työllis-
täminen edes yhdistyksiin vedä riittävästi. Myönnetyt työl-
listämismäärärahat eivät vastaa tarvetta. Yhä useammalle, 
yhä kauemmin työttömänä olleelle tämä tarkoittaa pitene-
vää toimettomuutta. TST:llä olemme huolissamme tämän-
kaltaisesta kehityksestä.

Niinpä TST:llä on noin puolen vuoden verran etsitty 
kumppaneita Turun seudun yhdistyksistä yhteisprojektia 
varten. Vaikka yhdistyksessämme on kaikenlaista osaamis-
ta, on muissa yhdistyksissä arvokasta, täydentävää tietoa ja 
taitoa monilta aloilta. Usean yhdistyksen rintamassa toimi-
malla voimme toivottavasti tavoittaa suuremman määrän 

heitä, joille työpaikkaa ei ole löytynyt, mutta jotka hyötyi-
sivät projektin suomista mahdollisuuksista.

Tarkoitus on tarjota toimintaa työikäisille, yli 35-vuo-
tiaille työttömille, ja aivan erityisesti heille, jotka eivät ole 
tähän asti tulleet lähteneeksi mukaan yhdistystoimintaan. 
Suunniteltu toiminta ei silti vaadi jäsenyyttä yhdessäkään 
projektiin osallistuvassa yhdistyksessä eikä niihin liitty-
mistä edellytetä myöhemminkään. Emme ole silti harmis-
samme, vaikka jokunen kokisi yhdistysten toimintakult-
tuurin tai työllistämispolun omakseen tai haluaisi osal-
listua säännöllisemminkin vaikkapa järjestettyyn vapaa-
ajan toimintaan.

Raha-automaattiyhdistyksestä on haettu rahoitusta 
projektille vuosiksi 2016-2018. Erilaisia pienryhmiä, mak-
sutonta toimintaa eri teemojen ympärillä, tapahtumia ja 
luentoja on luvassa, mikäli rahoitus projektille järjestyy. 
Päämääränä ei ole suoraan työllistää, vaan antaa ryhmäs-
sä vertaistukea ja tilaisuus tutustua erilaisiin ihmisiin, 
saada uutta kipinää elämään ja mielekästä vaihtelua ar-
keen. Jos työllistymisen esteenä on jokin mieltä hiertävä 
asia, siihen yritetään pureutua henkilökohtaisissa keskus-
teluissa palvelutarpeen kartoituksesta.

Projektissa kumppanuusverkkomme, tusinan verran 
toimijoita, on vahva. Monet ovat jo TST ry:n läheisiä yh-
teistyökumppaneita, mutta joukkoon on saatu myös uu-
dempia tuttavuuksia. Yhdistysten lisäksi mukaan projek-
tiin on lupautunut edustajia Turun kaupungin eri toimi-
aloilta. Ne kaikki tukevat omalla tavallaan yhteistä pää-
määräämme.

Se, saako projekti ilmaa siipiensä alle ja löytääkö se 
pysyvän pesäpaikan TST:ltä, selviää vuoden loppupuolel-
la. Sitä ennen nautitaan lempeistä, suven tuulista.

Kevät tuo pääskyset ja projektihakemukset

Yhdistyksessämme on 23 toimintavuoden aikana ehtinyt olla 
monenlaista projektia, kaikkiaan lähes 50 erilaista. Niitä on yh-
distänyt se, että tarve perustamiseen on syntynyt Turun Seudun 
TST ry:llä.
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3.6.

Juhlistimme tasavuotisten syntymäpäiviä pe-
rinteisesti kakkukahvin ja kukituksen merkeis-
sä. Myös tapahtumaa läsnäolollaan kunnioitta-
nut kaupunginjohtaja Aleksi Randell sai kukan -- 
täyttäähän hänkin tänä vuonna pyöreitä. 



Turun Elokuvaajat ry on tehnyt ohjelmia ja elokuvia jo vuo-
sia. Välillä aktiivisemmin ja välillä hitaammalla tahdilla. 
Yhdistys perustettiin 1954, ja silloin nimi oli silloista mate-
riaalia kuvaavasti Turun Kaitaelokuvaajat - Åbo Smalfilma-
re ry.

Paljon on muuttunut ajan kuluessa. Nyt vuoden vaih-
teessa TST ry:n kanssa tehty vuokrasopimus tuo toivotta-
vasti muutakin kuin vain työtilan editointiin. Toivomme 
yhteistoimintaa ja uusia, elokuvauksesta kiinnostuneita li-
sää joukkoomme.

Yhteistoiminnan merkitys

Ohjelmantekijöiden, videokuvaajien yhteistyö on ehdotto-
masti kannattavaa. Isokokoista kuvaa käyttävien videoiden 
editointi vaatii aika järeät tietokonetehot, jotta tekeminen 
sujuisi ongelmitta.

Jos vuodessa tekee vain muutaman videon, ei itselle 
ole välttämättä kannattavaakaan hankkia isompaa konetta, 
kun nettiyhteydet ja sähköpostit hoituvat halvalla koneella-
kin. Tällöin kannattavinta on hommata yhteinen editointi-
tila, johon saa varata käyttöajan ja editoida nämä paremmat 
videot  siellä valmiiksi.

Editointilaitteeseen voidaan asentaa myös etähallinta-
ohjelma, joka tarkoittaa sitä, että kun editoijalle tulee kohta, 
jossa omat taidot eivät riitä, voi käynnistää etähallintaohjel-
man, antaa sen tarjoaman salasanan opastajalle, joka käyt-
tää samaa tietokonetta oman koneensa kautta.

Esimerkiksi, jos opastettava istuu editointitilassa Tu-
russa ja hän käynnistää etähallintaohjelman, voi vaikka Ro-
vaniemellä istuva opastaja näyttää Turussa istuvalle miten 
temppu tehdään. Lisäksi on muistettava, että uutta konet-
ta ja ohjelmia on usein myös päivitettävä, ja siten yhteislait-
teita käytettäessä joku muu voi hoitaa huollot ja päivitykset.

Laitteisto

Välineet kehittyvät koko ajan, mutta samat ohjelmanteke-
misen säännöt pätevät aivan riippumatta siitä, miten kallis-
ta kameraa kädessään pitää. Siksi harjoitteluun kelpaa hyvin 
200 euron hintainen kamera. HD-kuvanlaatu on aivan riit-
tävä nettivideoihin. On hyvä muistaa sanonta: ”Laitteet ei-
vät tee miestä”!

Parinkympin jalustakin riittää, jos kameralla ei tee ku-

vauksen aikana tapahtuvia siirtoja. Halvalla jalustalla kan-
nattaa siirtyä usein paikasta toiseen, vaihtaa kuvakokoa ja 
-kulmaa ilman jalustan päällä tapahtuvia ”käännöksiä”.

Monta kuvaajaa

Kun vaikka yhdistystoiminnasta tehdään ohjelmaa, jossa 
kerrotaan toimista, tapahtumista ja haastatellaan yhdistyk-
sen aktiivihenkilöitä, on tietysti nopeampaa hoitaa kuvauk-
set, kun paikalla on yhden kameramiehen sijasta useampia.

Monipuolinen kuvas tarvitsee lähikuvia, puolilähiku-
via, kokokuvia ja vielä laajempia. Nuo kaikki pystytään ot-
tamaan yhdellä kertaa, kun käytetään useita kuvaajia. Sekin 
riittää, että jalustan päälle on sijoitettu kamera, joka paine-
taan käyntiin ja annetaan kameran tallentaa kohtaus ilman 
kuvaajaa. Otosten värejä voi joutua korjaamaan, niin että 
kameroiden otokset näyttävät mahdollisimman samanlai-
silta, mutta se on suhteellisen helppoa nykytekniikalla.

Tekemällä oppii

Yhteistoimintaan kehottamalla yritämme etsiä kaikenikäi-
siä kiinnostuneita, samaten kuin myös taidoltaan eritasoi-
sia tekijöitä.

Parhaiten oppii tekemällä, katselemalla muiden teke-
misiä kuvatessa ja vaikka vain seuraamalla tapahtumia ku-
vauspaikoilla. Jos tottuneita kuvaajia on paikalla jo kolme, 
ei yleensä haittaa, jos mukaan tulee kokematonkin kuvaaja, 
jonka materiaalista voidaan käyttää se mikä on kunnollista. 

Turun Elokuvaajat, 
klaffi kilahtaa ja kamerat käy

teksti: JUHA KAITANEN ja ANNELI NYGREN 
kuvat: PERTTI KANSA

Pertti Kansa on tehnyt pitkään kaitafilmien ja vanhojen vi-
deonauhojen siirtoa digitaaliseen muotoon, jolloin ohjel-
mia voi katsella vaikka suoraan tietokoneella. Työpaja on 
täynnä vanhempaa sekä uudempaa kalustoa, jota siirtoihin 
tarvitaan.
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Kun käy riittävästi harjoittelemassa, huomaa nopeasti taita-
vansa hommat mestarikuvaajan taidoilla.

Tervetuloa mukaan!

Toimintakertomus

Vuosi 2014 oli Turun Elokuvaajien 60-vuotisjuhlavuosi, jos-
sa ei kuitenkaan muistelulle ollut juuri sijaa. Kokousosanot-
to kohtasi vaihtelevaa menestystä ja aktiviteetit ovatkin yhä 
enemmän siirtyneet kokousten ulkopuolelle.

Keväällä 2014 jatkui yhteistyömme kaupunkilehti Tur-
kulaisen kanssa. Tuotimme Turkulaisen uutisaiheista netti-
videoita mm. lasten koodauskoulusta ja kaupungin ajoneu-
vojen huutokaupasta. Kesään kuuluvat myös tallennussessi-
ot kesäteattereissa. Pitkin vuotta on muitakin pienempiä ja 
suurempia tilaustöitä toteutettu 2-3 hengen ryhmillä.

Yhdistyksellä oli 8 kuukausikokousta Turku-seuran 
Föri-tuvalla. Kokouksissa on katsottu jäsenten tekemiä elo-
kuvia ja joitakin ulkopuolisia videoita (mm. Jouko Numme-
lan vanhaa Raumaa kuvaava kokoomateos) sekä keskusteltu 
teknisistä kysymyksistä.

Jäsenten pitämistä luennoista mainittakoon Lassen 
Vegas-editointiohjelman esittely marraskuun kokoukses-
sa. Syyskuun kokouksessa esittäytyi nuori ohjaaja Kasimir 
Högnäs.

Olemme pitkään etsineet itsellemme toista, rinnakkais-
ta toimitatilaa, jossa yksilöllinen ja pienryhmissä toimimi-
nen mm. editoinnin opiskelu, olisi mahdollista. Joulukuun 
lopulla allekirjoitettiin sopimus Turun Seudun TST:n kans-
sa pienen toimitilan vuokrauksesta. Yhteistoiminnalta odo-
tetaan jatkossa hyviä tuloksia.

Vanhat filmit ja 
nauhat kannattaa 
siirtää talteen

On 16 mm, 8 mm ja 2x8 
mm filmejä, jotka vaativat 
omat siirtolaitteensa.

SUKKELAT SILMUKAT - 
NEULEKERHO
jatkaa kesätauon jälkeen 19.8.2015 alkaen  
joka keskiviikko-iltapäivänä (ei 14.10 ja 11.11.)  
klo 12.30 - 14.45 Muistojen kodin tiloissa.  
Osoite: Linnankatu 41. 

Syyskausi päätetään yhteiseen pikkujouluun,  
ja käsityönäyttelyyn keskiviikkona 16.12.2015. 

Keskitymme pääsääntöisesti neule- ja virkkaustöihin. 
Opettelemme uusia työmenetelmiä ja tutustumme uu-
tuusmalleihin. Suunnittelemme omaleimaisia neuleita 
ja tuunaamme vanhoja asusteita. Käytämme pääsään-
töisesti omia tarvikkeitamme, mutta teemme entistä 
enemmän lahjoituslangoista asusteita Syyrian pakolais-
leireille vietäväksi. Jaamme tietoja taitoja keskenäm-
me. Teemme yhteistyötä Maahanmuuttaja-eläkeläisten 
kanssa.

Tarkoitus on virittää yhteistä keskustelua kultaisis-
ta, ja vähän muistakin muistoista ja tietenkin ajankoh-
taisista asioista.
 
Tiedustelut:
Ulla Syväkari p. 040 723 7364
ulla.syväkari@gmail.com
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 Terveyttä luonnosta

Hortoilu on halpaa ja hyödyllistä

Hortoilu eli villivihannesten 
keräily ja käyttö ruoanvalmis-
tuksessa on helppo ja hauska 
harrastus, jolla on monia 
terveysvaikutuksia. 

Väitetään, että me suomalaiset olemme 
metsäkansaa, ja siksi sielumme virkis-
tyy luonnossa. Metsäntutkimuslaitos 
Metlan tutkimus tukee tätä näkemystä, 
sillä sen mukaan jo pelkkä luonnossa 
oleilu (erityisesti metsässä oleilu) edis-
tää terveyttä vähentämällä stressiä, las-
kemalla verenpainetta ja kohottamalla 
mielialaa. Kun tähän yhdistetään ter-
veellisten villivihannesten keräily ja 
siitä saatava liikunta, saa halvempaa ja 
hyödyllisempää harrastusta jo hakea! 
Horta on myös ekologista lähiruokaa, 
sillä helpoimmillaan villivihannek-
sia voi poimia omalta pihalta tai lähi-
luonnosta. Kaiken hyvän lisäksi villi-
vihanneksissa on paljon ravintoainei-
ta, ja varsin monella kasvilla on myös 
lääkinnällisiä vaikutuksia. Esimerkiksi 
poimulehdissä (Alchemilla spp.) on C- 
vitamiinia neljä kertaa enemmän kuin 
appelsiinissa.

Näin pääset alkuun

Ennen hortoiluun ryhtymistä on hyvä 
kerrata jokamiehen oikeudet ja se, mi-
hin kaikkeen ei ole oikeutta. Villivi-
hanneksien keräämiseen pätevät samat 
säännöt kuin marjojen ja sienien kerää-
miseen, eli ei kerätä teollisuuslaitosten 
eikä autoteiden lähistöiltä. Lisäksi on 
hyvä varmistaa, ettei poiminta-alueel-
la ole käytetty torjunta-aineita eikä kei-
nolannoitteita. 

Olennaista on kasvien tunnistami-
nen hyvän kasvioppaan tai opastajan, 
kuten villivihanneskurssittajan avulla. 
Raija Kivisen teos Villiiny villivihan-
neksiin on hyvä perusteos aloittelijalle, 

sillä siinä esitellään vain kymmenkun-
ta yleisintä villivihannesta. Kannattaa 
tutustua myös Yrtit ja villivihannekset 
teokseen, josta selviää muun muassa eri 
yrttien keruuajat. Ulla Lehtosen teok-
sessa Ullan yrtit esitellään myös kasvi-
en matkijakasveja, mikä vähentää ris-
kiä kerätä myrkyllisiä tai muuten syö-
täväksi kelpaamattomia kasveja. 

Ravintolakokki ja biologi Päivi 
Lehtonen kehottaa aloittamaan hortoi-
lun helpoista salaattikasveista, joita voi 
lisätä kaupasta ostetun salaatin sekaan. 
Tähän tarkoitukseen soveltuvat muun 
muassa miedonmakuinen pihatähtimö 
l. vesiheinä (Stellaria media), voiku-
kat (Taraxacum spp.), suolaheinät, eri-
tyisesti pohjolan sitruunaksi nimetty 
niittysuolaheinä (Rumex acetosa) sekä 
isomaksaruoho (Hylotelephium telep-
hium). Isomaksaruohoa, kuten yleen-
säkin hortaa poimiessa, on hyvä jättä 
osa kasvustoa kasvamaan ja lisäänty-
mään. 

Suomessa yleisen rikkavoikukan 
(Taraxacum officinale) maku vaihte-
lee kasvupaikan ja lajin mukaan, joten 
vain maistelemalla voi varmistua kas-
vin syötävyydestä. Vaikka voikukkaa 
kasvaisi omalla pihanurmella riesak-
si asti, tulee poimintaa välttää mikäli 
nurmikkoa leikataan bensiinikäyttöi-
sellä ruohonleikkurilla.

”Hortoilu juontuu  
kreikan kielen sanasta horta, 

joka tarkoittaa kaikkea  
luonnossa kasvavaa villiä,  

vihreätä syötävää.”

Käyttö

Villivihanneksia käytetään tuoree-
na: osa kelpaa syötäväksi sellaisenaan, 
osa vaatii ryöppäyksen ja/tai freesauk-
sen ennen ruoaksi valmistamista. Kas-
veista käytetään joko niiden juuria, leh-

tiä, kukkia tai siemeniä ja vain hyvä-
kuntoisia ja terveitä kasvinosia poimi-
taan. Parhaimmillaan horta on ennen 
kukintaa. Mikäli hortaa haluaa läpi ke-
sän, voi kasvustoja niittää. Puutarhojen 
vihulaiset - nokkonen (Urtica dioica) ja 
vuohenputki (Aegopodium podagraria) 
- soveltuvat hyvin tähän tarkoitukseen. 

Villivihanneksia kannattaa säilöä 
talven varalle, ja useimmille kasveille 
sopii pakastaminen. Kuivattuja kasveja 
tai niiden osia käytetään yrttiteenä tahi 
mausteina tai niitä voi halutessaan se-
koittaa jalkakylpyveteen. Kuivaaminen 
on suositeltavaa muun muassa siankär-
sämölle (Achillea millefolium), josta saa 
kuivattuna pippurisen terveysvaikut-
teista maustetta. Toisaalta siankärsämö 
voi aiheuttaa pujoallergikoille oireita, 
joten allergisten on hyvä aloittaa villi-
vihannesten käyttö varoen. 

Kasvien lääkinnällisiä vaikutuk-
sia voi ottaa talteen myös valmistamal-
la tinktuuraa, jolloin murskattua kas-
via tai kasvinosaa uutetaan kirkkaassa 
viinassa (40 - 60 %) parin viikon ajan, 
siivilöidään ja pullotetaan. Tinktuuraa 
voi tehdä esimerkiksi piharatamosta 
(Plantago major), jolloin saa erinomais-
ta haavalääkettä, jota voi käyttää myös 
kurlausvetenä suuhaavoissa ja -tuleh-
duksissa. 

Villivihannekset keittiössä 

Villivihannes- ja villiyrttikeittokirjoja 
on julkaistu useampiakin, joten jokai-
nen löytänee mieleisensä. Koska jois-
sain teoksissa käytetään myös myrkyl-
lisiä vihanneksia, tulee ohjeisiin suh-
tautua varauksella. Lisäksi oksaalihap-
poa ja voimakkaita lääkinnällisiä omi-
naisuuksia sisältäviä kasveja kannattaa 
käyttää kuuriluontoisesti, mutta muu-
toin villivihanneksia voi käyttää taval-
listen kasvisten tapaan, jahka niiden 
makuun on ensin tottunut. 

teksti: NINA KURKI 
kuvitus: NINA KURKI ja MERI-PAULIINA SUNDÉN
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Piharatamo-perunasalaatti 

Kourallinen nuoria piharatamon lehtiä tai 
poimulehden lehtiä tai näiden sekoitusta
4 uutta perunaa keitettynä
1 iso kirpeä omena

Kastike: 
50 g homejuustoa
1 1/2 dl ruokajogurttia 
suolaa
mustapippuria

Leikkaa huuhdellut villivihannekset  
leikkuulaudalla isoksi silpuksi. Kuutioi 
keitetyt uudet perunat sekä omena.  
Sekoita kaikki keskenään kulhossa.

Murenna sinihomejuusto ja sekoita se  
ruokajogurttiin. Mausta suolalla ja mus-
tapippurilla. Kaada salaatin päälle  
ja nauti hyvän leivän kera. 

Ohje: Raija Kivisen kirjasta Villiinny  
villivihanneksiin.

Lähteita ja linkkejä:  

Turkka Aaltonen ja Martti Arkko: Yrtit ja villivihannekset. Suomen matkailuliitto, 1999
Suvi Heino: Rakkausyrtit ja muita lemmenrohtoja. Gummerus, 2000
Elisabeth Hoppe: Yrttikirja. Tammi, 2003
Raija Kivinen: Villiinny villivihanneksiin. Lasten Keskus, 2005
Jaroslav Kresánek: Lääkekasveja luonnosta ja puutarhasta. Gummerus, 1990
Ulla Lehtonen: Ullan yrtit. Luonnon hyötykasvien keruu- ja käyttöopas. WSOY, 1987
Toivo Rautavaara: Mihin kasvimme kelpaavat. Ruokaa, ryytiä ja rohtoa luonnosta. WSOY, 1979
Heikki Väänänen (toim.): Uusi värikuvakasvio. Kolmas korjattu painos. WSOY, 1989

Luento: Villivihannekset kesyyntyvät keittiössä, 18.5.2015 Turun Pääkirjaston Studiossa,  
luennoitsijana kasvi- ja sieniekologi, ravintolakokki Päivi Lehtonen

Metla Metsäntutkimuslaitos, tutkimustulosta referoitu esim. Ylen verkkosivustolla uutisessa: 
http://yle.fi/uutiset/jo_20_minuutin_oleskelu_metsassa_laskee_verenpainetta/7739746

Myös http://www.metla.fi/tapahtumat/2014/hyv-loppuseminaari/pdf/millainen-luonto-elvyttaa.pdf.  
Metlan tutkija Ann Ojalan esitys Terveyttä luonnosta – millainen luonto elvyttää?

Verkkosivustot: 

www.arktisetaromit.fi
www.hortoilu.fi
www.luontoportti.com
www.perinnepata.fi

Lemmenrohtoja luonnosta

Afrodisiakumi (lat. afrodisiacum) on seksuaalielämää stimuloiva aine,  
jonka avulla voi tervehdyttää ja rikastuttaa rakkauselämää.  

Afrodisiakumi, käytetään myös nimeä afrodisiakki, juontuu kreikkalaisten 
rakkauden, kauneuden sekä hedelmällisyyden jumalatteren Afroditen  
nimestä. Suvi Heinon teoksessa Rakkausyrtit ja muita lemmenrohtoja  

on monenlaisia vinkkejä lemmennostatukseen, mutta Suomen luonnosta  
tähän tarkoitukseen löytyy helpoiten monikäyttöistä siankärsämöä  

(Achillea millefolium). Navajo-intiaani ovat pitäneet siankärsämöä  
pyhänä kasvina nimenomaan sen afrodisiviisten vaikutusten vuoksi.  

Pari tuntia ennen oletettua lemmenhetkeä oli juotava siankärsämöstä  
tehtyä yrttijuomaa tai pureskeltava kasvin vartta ja tulos oli taattu. 

Toinen Suomessa, ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa, kasvava  
afrodisiakumi on ukonputki ja erityisesti sen alalaji idänukonputki  

(Heracleum sibiricum). Heino mainitsee, että ukonputkesta voi käyttää juu-
ria, lehtiä sekä siemeniä. Luontoportti.com-sivuston mukaan idänukonput-
ken lohkohedelmistä tehtyä tinktuuraa on käytetty lemmennostatukseen. 

Ukonputkea kerättäessä on huomioitava, että sarjakukkaisiin  
putkikasveihin lukeutuu monia myrkyllisiä lajeja, joten varma  

tunnistaminen on keräämisen ja käytön ehdoton edellytys. Kerättäessä on 
hyvä suojautua pitkähihaisella vaatetuksella, sillä kasvineste aiheuttaa  

yhdessä auringonvalon kanssa vakavia palovammoja. 

Vaihtoehtoisesti myös kaikkia yleiskuntoa kohottavia kasveja,  
kuten nokkosta (Urtica dioica) voi käyttää lemmennostatukseen. 
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Vapaaehtoistyön palkittuja aktiiveja

teksti ja kuva: MIIA KIVIKANKARE

Onneksi olkoon Kari Rindell, sinut on valittu TST ry:n Vuoden 
2014 vapaaehtoistyöntekijäksi yhdessä Outi Hokan ja Alexan-
dra Rylesin kanssa. 

Mitä ajatuksia se sinussa herättää?
Arvostan tunnustusta todella paljon, vaikkakin minusta 
tuntuu että en ole ansainnut sitä. Tunnustuksen voisi antaa 
kymmenille järjestössä toimiville vapaaehtoistyöntekijöille. 
Työni on tiimityötä, joten pidän tunnustusta meidän kaikkien 
vapaaehtoistyötä tekevien yhteisenä.

Kuinka kauan olet tehnyt vapaaehtoistyötä? 
Olen ollut mukana siitä asti kun jäin työelämästä pois, eli n. 7 
vuotta. Sitä ennen toimin TuTon junnujääkiekkovalmentajana 
3-5 vuotta ja siirryin siitä jääkiekon erotuomariksi. Sitä kesti n. 
15 vuotta. Päivääkään en vaihtaisi pois.

Miten löysit yhdistyksen?
Eräs tuttavani kertoi yhdistyksestä kun jäin työelämästä pois. 
Minulla oli todella paljon ennakkoluuloja yhdistystä kohtaan. 
Kuvittelin, että siellä käy ainoastaan hyljeksittyjä ja pahasti 
alkoholisoituneita jäseniä, joiden ongelmia hoidetaan ja joille 
tarjotaan ruoka. Koin, etten kuulu joukkoon. Yhdistys toimi 
silloin Sepänkadulla ja kävelin monta kuukautta paikan edestä 
ja katselin pihalle ennen kun uskalsin astua sisään. Kynnys oli 
todella korkea. Sisälle tultuani huomasin, että olin ollut todel-
la väärässä ja siellähän oli samanlaisia ihmisiä kuin minäkin ja 
tunsin heti löytäneeni oikean paikan itselleni. Olen huoman-
nut, että hirveän monella on samanlaisia ennakkoluuloja kuin 
minulla, ja toivon sydämestäni, että ihmiset siitä huolimatta 
tulisivat tutustumaan yhdistyksen toimintaan, koska täällä on 
paljon erilaisia kerhoja, tapahtumia ja muuta toimintaa joista 
voi olla iloa ja apua arkielämässä. 

Missä kaikessa olet mukana?  
Liityttyäni jäseneksi, aloin käydä täällä jokaisena arkipäivänä. 
Tulin aamulla ja lähdin iltapäivällä ja siihen aikaan Tietotuvalla 
ei ollut vetäjää. Minulta kysyttiin, kiinnostaisiko minua hom-

ma, ja ajattelin että kun joka päivä muutenkin olen täällä, 
miksikäs ei. Näin minusta tuli Tietotuvan ”isäntä”. Se tarkoit-
taa, että katson onko paikat ja tietokoneet kunnossa ja että 
kaikilla jäsenillä jotka tänne tulevat, on hyvä olla. Ihanaa 
on, että täällä jokainen saa olla oma itsensä, kaikkia ihmisiä 
arvostetaan yhtä paljon. Isännöin kerran kuukaudessa pi-
dettävää Tietokilpailua eli teen kilpailun pohjatyöt ja vedän 
kilpailun. 

Toinen jossa olen mukana, on Epäilijöiden klubi, jota isännöi 
pastori Eetu Myllymäki. Jäsenien toivomuksesta haluaisin 
vielä kolmannen, kerran kuussa pidettävän kerhon, jotta 
palvelutarjonta olisi kattavampaa. Molemmissa illoissa käy 
keskimäärin 12-15 jäsentä ja mukaan mahtuu monta jäsentä 
lisää, eikä ketään käännytetä pois. Liikuntapuolella pystyn 
auttamaan entisen urheiluseuratoiminnan ansiosta siten, 
että pystyn hankkimaan jonkin verran jäsenillemme edullisia 
lippuja paikallisiin peleihin. 

Mitä se sinulle antaa?
Minulle tärkeää on mahdollisuus kohdata erilaisia, mielen-
kiintoisia ihmisiä ja kuulla heidän tarinoitaan. Tykkään olla 
ihmisten kanssa tekemisissä ja tärkeintä on ollut saada uusia 
ihmissuhteita lisää. On ollut antoisaa saada olla mukana 
ihmisten arjessa, joka joillakin on todella rankkaa esimerkik-
si työttömyyden, yksinäisyyden tai muun elämäntilanteen 
vuoksi ja omalla toiminnallani pystynyt tuomaan (toivon 
mukaan) edes hieman iloa tai tukea ihmisen arkielämään. 

Millainen on ”tyypillinen päiväsi” Tietotuvassa?
Tulen aamulla 8-9:n aikaan ja lähden siinä klo 14-15:sta ai-
koihin kotiin päin. Tapaan erilaisia ihmisiä, juttelen niitä näi-
tä, kuuntelen toisia ja koetan auttaa kykyjeni mukaan. Meillä 
käy paljon eri-ikäisiä, eri elämäntilanteessa olevia miehiä ja 
naisia. Ihmiset tulevat lukemaan lehtiä, käyttämään tieto-
koneita ja hoitamaan asioita netissä, juttelemaan toisille ja 
viettämään aikaa. Tietotupa toimii kohtauspaikkana jossa 
on rento ilmapiiri, ja toivon mukaan se välittyy myös uusille 
ihmisille jotka tulevat tutustumaan paikkaan ensimmäistä 
kertaa. 

Mitä mieltä olet yleisesti TST ry:n toiminnasta?
Yhdistys on työttömien edunvalvontajärjestö ja on mielestä-
ni todella tärkeä yhdistys varsinkin tämän päivän Suomessa. 
Jäseneksi voi liittyä jos on työtön, työttömyysuhanalainen, 
eläkeläinen tai opiskelija. Erityisesti kaipaan lisää nuoria 
jäseniä mukaan. Minusta täällä todella kuunnellaan ihmistä, 
annetaan apua ja jokainen ihminen on tärkeä. Ainahan on 
parannettavaa, mutta jos yhdenkin ihmisen arkeen pystyy 
edes hieman positiivisesti vaikuttamaan, olemme silloin 
mielestäni paikkamme ansainneet.

Kiitos Kari haastattelusta ja hyvää alkavaa kesää!

- Kiitos samoin!
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teksti ja kuva: SISKO TAMPIO

Outi Hokka tekee aktiivisesti vapaaehtoistyötä TST ry:ssä. Hän 
vetää Aina Duuri -lauluryhmää ja tapahtumaryhmää. Aina 
Duuri -lauluryhmä on tarkoitettu kaikille laulamisesta kiinnos-
tuneille yhdistyksen jäsenille. Outi säestää pianolla. Aina Duu-
ri on myös sosiaalinen tapahtuma. Aina Duuri esiintyy paljon 
mm. vanhainkodeissa. 

-  Olen tullut mukaan Aina Duuri -lauluryhmään muis-
taakseni vuonna 2005. Hoidan myös raha-asioita ja 
paperiasioita, Outi lisää. 

Kysyin hänen musiikillisesta taustastaan; mistä harrastus on 
lähtenyt liikkeelle. Hän kertoo aloittaneensa pianotunnit 
lapsena, mistä lähtien hän on opiskellut klassista musiikkia. 
Sittemmin työsarka on pitäytynyt lähinnä iskelmissä ja ikivih-
reissä.

Outin vetämän Tapahtumaryhmän tehtävänä on järjestää 
TST:llä mm. pihatapahtumia, myyjäisiä, kirpputoreja, tansseja, 
hartauksia sekä tietysti Outioke- ja karaokeiltoja. Hartaushet-
ket tehdään yhteistyössä seurakunnan papin kanssa.

-  Haluan kiittää kaikkia ihmisiä, jotka ovat osallis-
tuneet tapahtumaryhmän toimintaan. Toivotan 
tervetulleeksi myös lisää ihmisiä porukkaamme, 
sanoo Outi.

Kun kysyn, mikä on kaikkein mielekkäintä tällaisessa vapaa-
ehtoistyössä, häneltä nousee heti useita ajatuksia. Outi kokee 
voivansa hyödyntää osaamistaan. Siksi hän lämpimästi suosit-
telee vapaaehtoistyötä kaikille.

- Ihminen tarvitsee tekemistä. On tärkeää, että on an-
toisaa tekemistä.

Outi kokee myös voivansa hyödyntää osaamistaan. Siksi hän 
lämpimästi suosittelee vapaaehtoistyötä kaikille.

teksti ja kuva: MERI-PAULIINA SUNDÉN

Jäsentoimintakerhon vetäjä, Iisi Inglish: Kunniakirja vuoden 
vapaaehtoistoimija vuoden tulokas Alexandra Ryles. 

Alexandra ohjaa Iisi Inglish -keskustelukerhoa toista vuotta. 
Hän on ollut mm. palkkatuettuna työntekijänä Turun Seudun 
TST ry: n Infossa, minkä jälkeen häntä kannustettiin osallis-
tumaan keskuksen toimintaan vapaaehtoistyön kautta. Ale-
xandran toinen kotikieli on englanti, joten englannin kielisen 
kerhon perustaminen oli luonteva jatko yhteistyölle.

Alexandran ideana oli matalan kynnyksen kielikurssi, jossa 
painotetaan vapaata keskustelua ja käytännön puheen tuot-
tamista. Keskustelun aiheina voivat olla sanomalehtien uuti-
set, elokuvat, televisio-ohjelmat, kirjallisuus tai musiikki.

-  Suomalaiset ovat hyvin ujoja puhumaan ja siksi 
olen ottanut periaatteeksi yhden lauseen sään-
nön. Että ihan jokainen sanoisi ainakin sen yhden 
lauseen englanniksi. 

-  Pyrin myös siihen, että oppilaani osaisivat opastaa 
turistia, joka kysyy neuvoa vaikkapa Turun kaup-
patorilla.Englannin keskustelukerhossa tehdään 
myös retkiä ja tunneille voi ilmestyä satunnaisia 
vierailijoita.

Vaikka joskus vapaaehtoistyö voi viedä paljon aikaa, kuten 
esimerkiksi silloin kun etsii oppimateriaalia tai valmistelee 
hakemuksia, niin onnistumisen hetkiä on ollut paljon. Ale-
xandran mukaan palkitsevaa vapaaehtoistyössä on ollut 
etenkin kerholaisten oppiminen, ja hän suosittelee toimintaa 
niille, jotka haluavat tekemistä ja haasteita uusien asioiden 
parissa.

TST KIITTÄÄ 
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teksti ja kuvitus: MERI-PAULIINA SUNDEN
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Delfoin oraakkelit
Vuonna 2009 Kelassa järjestettiin kaksipäiväinen seminaa-
ri, jossa tutkittiin mitkä ovat  ennakoitavissa olevat talou-
den sekä terveyden ja muun hyvinvoinnin suunnat Suomes-
sa 2000-luvun globaalin talouden taantuman jälkeen. Erity-
sen kiinnostuksen kohteena oli pohtia, millainen on talous-
tilanteen kehitys vuoteen 2020 mennessä, millaisin raken-
tein palveluita tuolloin tuotetaan ja miten sosiaaliturvajär-
jestelmämme tulee toimimaan.

Tulevaisuuden ennakoinnin metodina käytettiin ske-
naariotyöskentelyä, jossa oli tarkoituksena ottaa huomioon 
sellaiset kehitykseen vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät, 
joiden muutokset ovat vielä tällä hetkellä epävarmoja, sekä 
erilaisten politiikkavaihtoehtojen vaikutukset kehitykseen. 

Työskentelyyn osallistui kolme eri tahoa: ydinryhmä, 
kansalliset asiantuntijat talouden, terveyden ja muun hy-
vinvoinnin aloilta sekä kolme ulkopuolista kansainvälis-
tä asiantuntijaa. Kansainvälisiä asiantuntijoita pyydettiin 
”oraakkeleiksi” arvioimaan kehityskulkuja ja uhkakuvia. 

Oraakkelien huomiot Suomen nykytilasta
”Luulimme, että Suomi on pohjoismainen hyvinvointival-
tio”, totesivat ulkomaiset asiantuntijat kommenttiensa aluk-
si. Hämmästyttävää oli kuitenkin se, että suomalainen yh-
teiskunta on jakaantunut voimakkaasti sisä- ja ulkopuoli-
siin. Tämä työmarkkinoihin perustuva jako on nähtävissä 
niin sosiaalisissa tulonsiirroissa kuin useimmissa keskei-
simmissä palvelujärjestelmissäkin, esimerkiksi terveyspal-
veluissa, jotka ovat jakaantuneet perusterveydenhuoltoon ja 
työpaikkaterveydenhuoltoon.

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä takaa suhteellisen hy-
vät edut sisäpuolisille, mutta työmarkkinoiden ulkopuolis-
ten toimeentulon turvaamiseen tarkoitetut perusturvaetuu-
det ovat heikot. Ne suomalaiset, jotka eivät ole päässeet mu-
kaan työmarkkinoille, syrjäytyvät terveydellisesti ja talou-
dellisesti. Tämä tilanne näkyy kasvavina köyhyyslukuina ja 
eriarvoisuuden lisääntymisenä. 

Yleisen yhteiskunnan kaksijakoisuuden lisäksi asian-
tuntijat moittivat suomalaista sosiaalipoliittista järjestelmää 
liian hajanaiseksi. Se on keskittynyt enemmän rahoituksen 
riittävyyteen kuin hyvinvoinnin sosiaaliseen kestävyyteen.

Vaikka Suomi toipuikin taloudellisesti katsottuna koh-
talaisen nopeasti 1990-luvun lamasta, sen sosiaaliset seura-
ukset ovat paljon pidemmät. Suuri osa työvoimasta jäi py-
syvästi työelämän ulkopuolelle. Useisiin sosiaaliturvajärjes-
telmiin tehtiin leikkauksia, jonka vuoksi tuloerot ovat nyt 
suuremmat ja köyhyys laajempaa kuin ennen lamaa.

Asiantuntijat arvioivat, että jos Suomi haluaa vielä 
kuulua pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden ryhmään, tu-
loerojen kehitykseen on puututtava. 

Köyhyyden vastainen  toiminta vaatii 
voimakasta poliittista sitoutumista 

Kokeilevan tutkimusprojektin tavoitteena oli hahmottaa 
suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuutta  soveltaen me-
netelmää, jota antiikin Kreikassa käytettiin ratkomaan eri-
laisia ongelmia ja ennustamaan tulevaisuutta. Kreikkalaiset 
vaelsivat Delfoin oraakkelin luo, kertoivat asiansa, ja saa-
mansa tiedon perusteella loivat suuntaviitat tulevaan. 

Kelaan kutsuttiin Delfoin malliin kolme ulkomais-
ta asiantuntijaa antamaan arvionsa suomalaisen yhteis-
kunnan tulevasta suunnasta. Taloustieteen professori Nina 
Smith, professori Johan Frizell ja professori Karl Hinrichs 
ovat oman alansa kansainvälisiä huippuasiantuntijoita.  
Näille  kolmelle ”oraakkelille” suomalaiset kunta- ja  val-
tiontalouden sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan  asiantunti-
jat kuvasivat suomalaisen  yhteiskunnan tilaa, kehitystren-
dejä ja tulevaisuuden haasteita. Tämän ”delfoilaisen” kokei-
lun kantavana ajatuksena oli, että saamansa tiedon pohjalta 
ulkomaiset vieraat  pystyisivät hahmottamaan keskeisiä tu-
levaisuuden suuntaviivoja Suomelle. 

Tulevaisuutta voi tulkita monella tapaa; sen reunaehdot 
hahmottuvat taloudellisista ja poliittisista painotuksista, ja 
usein myös puhtaasti sattumista. Eri tahojen näkemyksiä 
tulevaisuudesta on toisinaan vaikea erottaa näiden tahojen 
omista tavoitteista, intresseistä ja ideologioista. Oraakkelit 
voivat nähdä tulevaisuudessa jotain sellaista, mitä suoma-
laisten itsensä on vaikea hahmottaa.

Suomalaisesta hyvinvointivaltiosta löytyi kaksi suur-
ta keskeistä teemaa: ensimmäinen oli sosiaalipoliittisen 
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järjestelmän pirstaleisuus ja toinen oli tulonsiirroissa ja pal-
veluissa näkyvä selkeä jaottelu työmarkkinoiden sisä- ja ul-
kopuolisiin. 

Oraakkelien mukaan Suomi on liukumassa hiljalleen 
eroon muista Pohjoismaista. Kyseessä on laaja ja pitkäkes-
toinen prosessi. Siksi tuloerojen kasvua on vaikea pysäyt-
tää. Oraakkeleitten mukaan köyhyyden vastainen toimin-
ta vaatii voimakasta poliittista sitoutumista. Tämä edellyt-
tää perusturvaetuuksien tason korjaamista mutta myös ak-
tivointia. 

Tulonjaollisen eriarvoisuuden on todettu liittyvän yh-
täältä pitkäaikaiseen ja jopa ylisukupolviseen köyhyyteen 
ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. Kansainvälinen  tutkimus-
näyttö viittaa siihen, että mitä suuremmat suhteelliset tu-
loerot ovat, sitä suurempi on myös terveydellinen eriarvoi-
suus. Ottaen huomioon viimeisten vuosikymmenten aikai-
set yhteiskuntapoliittiset kehitystrendit, tämä on todennä-
köinen kehityskulku myös Suomessa.

Kuusi vuotta seminaarista
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD jul-
kaisi 21.5.2015 laajan raportin, joka vertaa valtioiden tu-
loeroja keskenään. Sen mukaan rikkaiden ja köyhien väli-
nen kuilu maailman kehittyneimmissä talouksissa on ennä-
tyksellisen suuri. Yhteiskunnallinen liikkuvuus on vähen-
tynyt ja erityisesti köyhimpien, niiden joiden tulot jäävät al-
le 40 % mediaanituloista, ero muun yhteiskunnan kanssa 
kasvaa lähes kaikkialla. 

Köyhäksi määritellään henkilö, jonka tulot ovat alle 60 
prosenttia suomalaisten mediaanitulosta eli yhden hengen 
taloudessa alle 1190 euroa kuukaudessa. Alle 40 % mediaa-
nitulosta eläviä kansasta on 130 000, mikä on 17 000 enem-
män kuin vuotta aiemmin. Suomessa näiden vähiten ansait-
sevien osuus kaikista tuloista on 23,6 %, kun OECD : n kes-
kiarvo on 20,6 %.

”Olemme saavuttaneet käännekohdan. 
Eriarvoisuus OECD-maissa on suurimmil-
laan sitten rekiserin aloittamisen.”
Kiteyttää OECD: n pääsihteeri José Ángel Gurría oraakke-
lien ennustuksen.

Lähteet:

Hiilamo, Kangas, Manderbacka, Mattila-Wiro, Niemelä & 
Vuorenkoski (2010) Hyvinvoinnin turvaamisen rajat, Näkö-
alojen talouskriisiin ja hyvinvointivaltion kehitykseen Suo-
messa. Helsinki:  Kelan tutkimusosasto.

http://yle.fi/uutiset/oecd_varoittaa_patkatyokulttuuri_kas-
vattaa_tuloeroja_ja_hidastaa_talouskasvua/8007727
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Onko köyhyydessä mitään 
 hyvää?

teksti ja mixed media: SISKO TAMPIO

Voisi ajatella, että köyhyys on laskennallisesti määriteltävis-
sä. Kokemus köyhyydestä on kuitenkin jokaisella omanlai-
sensa. Toiselle on rankka paikka joutua ostamaan käytettyjä 
vaatteita, kun toiselle se on pelkästäoän hauskaa hupia. On 
perheitä, joissa vapaaehtoisesti on luovuttu tv:stä ja tietoko-
neista ja silti lapset ovat onnellisia. Monille tällainen valin-
ta olisi mahdottomuus. Se mistä itse kukin kärsii ja minkä 
kokee nöyryyttäväksi puutteeksi, on subjektiivinen asia. Sa-
noisin; myös asenne johon voi vaikuttaa.

On selvää, että pitkäaikainen varattomuus rasittaa 
ja rikkoo elämää eri tavoin. Varattomuus estää tekemäs-
tä asioita, joita muutoin tekisi. Asioita, jotka veisivät elä-
mää eteenpäin ja jotka kuuluisivat minimaaliseen elämän-
laatuun, kuten lääkärissäkäynti tai polkupyörän hankinta. 
Olen kokenut katkeruutta aikoinani siitä, että en kyennyt 
ylläpitämään ammattitaitoani hankkimalla laitteita ja ka-
meroita vain siksi, ettei minulla ollut rahaa. Seurasin vas-
tenmielisyyttä tuntien ”harrastajia” ja ”välineurheilijoita”, 
jotka huvikseen panostivat suuria summia laitteisiin, joi-
ta moni työtön ammattilainen ei kyennyt hankkimaan. He 
olivat silmissäni menestyjiä, keskiluokkaisia sopeutujia, jot-
ka olivat löytäneet varsin vihreän oksan. Miten kateelli-
nen ja vihainen olinkaan; tunsin että olin naiivin idealisti-
nen hölmö, kun en kyennyt samaan. Roikuin työttömien jo-
nossa myös yhteiskunnan pakosta; kun yrittäminenkään ei 
kannata, kun sosiaaliset tuet eivät riittäisi edes kattoon pään 
päälle. Tiedän mitä yhteiskunnallinen viha ja katkeruus on. 
Olisin yksityisyrittäjä heti, kun se vain olisi edes jotenkin 
järkevää. Yhden yrityksen jo pussiin laittaneena minulla ei 
ole hommasta illuusioita. Mutta hinku jäi oman itsenäisyy-
den ja intohimon perään. Silti näen, että on muitakin lähes-
tymistapoja kuin katkeruus.

Hätä nousee selkeästi esiin mm. Facebookissa, jossa 
juttelen monenlaisten ihmisten kanssa. Vaikeudet työn löy-
tymisen tai säilyttämisen suhteen, kuin myös taloudelli-
nen ahdinko koskettavat monia. Yhä useampi pohtii kaiken 
merkitystä ja työn tekemisen miellekyyttä. Vielä useampi 
kyseenalaistaa länsimaisen elämäntavan. Mielestäni se on 
oikea suunta, josta löytyy ennenpitkää ratkaisu.

Kun ajattelen heitä ja itseäni, näen tavallaan kaksi eri-
laista ihmisryhmää. Suhtautuminen köyhyyteen ja työttö-
myyteen värittyy sen kautta, mihin ryhmään henkilö kuu-
luu.

Toisen ryhmän ihmisillä on materialistinen maailman-
kuva. Maailma nähdään paikkana, jossa ihmisen osa on sel-

viytyä sattumanvaraisten tapahtumien armoilla sekä kil-
pailla kanssaihmisiä vastaan. Se on darwinistinen maail-
ma, jossa vahvat voittavat, heikot menehtyvät ja se olikin 
sitten siinä. Kertarykäisy, säälittävä ja lyhyt. Inhimilliset ar-
vot ovat kyllä ”ihan hienoja juttuja”, mutta käytännön tasol-
la niihin on varaa vain rikkailla. Valtamedian informaati-
oon, tieteellisiin tutkimuksiin ja asiantuntijoihin luottami-
nen elää vahvana. Valtaapitävien koetaan yksin olevan vas-
tuussa kaikesta. Jos asiantuntija ilmoittaa, että ”yksinhuol-
taja saa huonommin töitä kuin sinkku”, väite hyväksytään 
varsin kritiikittömästi.

Toisen ryhmän ihmiset näkevät maapallon paikkana, 
jonne tullaan kehittymään. Evoluution ihmisapinasta todel-
liseksi ihmiseksi ajatellaan olevan vasta alkamassa. Inhimil-
liset arvot voidaan tuoda käytäntöön, kunhan ihmiskunta 
ensin selvittää tiensä. Tienhaaran aika on nyt. Vaikka fyy-
sisen elämän tavoitteet kuten perhe, työ, oma koti ja terve-
ys ovat yhtä tärkeitä kuin ed. ryhmälle, elämä nähdään en-
nenkaikkea sisäisen viisastumisen kouluna, jossa on koetta-
va myös tavattoman vaikeita asioita. Heillä on sisäinen pak-
ko ja luottamus kulkea omaa polkua, vaikka se ei olisikaan 
yleisesti hyväksytty, ulkokohtaisesti mitattuna järkevää tai 
toisi ulkoista menestystä. Koska he eivät koe olevansa tääl-
lä ensimmäistä eivätkä viimeistä kertaa, heidän kokemuk-
sensa köyhyydestä asettuu lohdullisempiin mittasuhteisiin. 
Kaikilla kokemuksilla on syvempi merkitys ja syy-yhteys, 
kuin mitä pinnalta näyttäisi. Asiat eivät vain tapahdu meil-
le. Kärsimykseen sisältyy myös lahjoja.

Mitä nämä lahjat voisivat olla?

Kokemani mukaan myötätuntoisimmat, anteliaimmat, luo-
vimmat, elämäniloisimmat ja aidoimmat ihmiset löytyvät 
niistä, jotka ovat jossain vaiheessa menneet rikki ja kärsi-
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neet paljon. Menetykset paljastavat sen, mikä on kallisar-
voisinta ja kauneinta. Mikäli he eivät ole kadottaneet täy-
sin toivoaan he löytävät itsestään taitoja, jotka ovat ulkoista 
menestystä arvokkaampia. Materia itsessään ei tietenkään 
estä ihmistä kasvamasta mutta eri juttu on, viitsiikö ihmi-
nen kasvaa materian keskellä. Nuoret ovat kiinnostuneita 
kuluttamisen vähentämisestä, perinteisistä käsityötaidois-
ta, kierrätyksestä ja lähiruuasta; jopa omavaraistaloudesta. 
Jospa tästä syntyisi kohtuullisen elämäntavan malli.

Köyhyyttä ei saa ihannoida. Yhteiskuntaa pitää kehit-
tää niin, että kaikilla on elinmahdollisuudet. Mutta lantil-
la on aina kaksi puolta. Jospa me olemme täällä löytämässä 
sisäisen rikkauden ulkoisen sijaan?

Some-suomi –sanastoa

• bannaus häiriköivän yhteisön jäsenen julkaisuesto
• cache välimuisti väliaikaista talletusta varten, jolloin 

tiedonkulku nopeutuu
• chat reaaliaikainen keskustelu toisten käyttäjien kanssa
• eväste (engl. cookie) on pieni tiedosto, jonka www-pal-

velin lähettää käyttäjän koneelle. Evästeeseen tallentuu 
tietoja. Kun käyttäjä seuraavan kerran saapuu samalle 
palvelimelle, voidaan hänet tunnistaa.

• foorumi tietylle aihepiirille omistautuvat sivut tai kes-
kustelupalsta, johon käyttäjät voivat lähettää kom-
menttejaan.

• fanittaa ihailla
• floodata laittaa niin paljon materiaalia verkkoon, että 

se menee tukkoon
• follata seurata toisen päivityksiä mediassa
• hakkeri intohimoisesti tietokoneasioita harrastava 

henkilö. Termiä käytetään usein virheellisesti kuvaa-
maan myös tietojärjestelmiin murtautujaa eli krakkeria

• hymiö keskustelussa käytetty merkkiyhdistelmä, joka 
kuvaa ihmisten tunnetilaa, esim. :-) hymyilevät kasvot

• hashtag, häsä risuaita # eli aihetunniste, jonka avulla 
kuvia voi luokitella

• kommata osallistua viestiketjuun kommentilla
• kompata olla samaa mieltä toisen kirjoittajan kanssa
• meemi hokema, lausahdus tai aforismi, joka on usein 

myös kuvitettu
• multimedia aineisto, joka koostuu useasta viestinnän 

muodosta kuten tekstistä, grafiikasta, kuvasta ja äänestä
• insta, ig instagram-palvelu
• postaus käyttäjän tuoma sisältö mediaan, viestiketjuun 
• quote sitaatti, motto
• selfie omakuva
• sharettaa jakaa
• spämmi useaan kertaan tai asiaankuulumaton toistet-

tu viesti, roskaposti
• stalkata vainota tai ihailla häiritsevällä tavalla
• swag mahtava, upea
• threadi viestiketju
• trollata aiheuttaa tahallaan erimielisyyttä, provosoida
• twiitata julkaista viesti Twitter-palvelussa
• tägätä tunnisteen, esimerkiksi kaverin nimen lisäämi-

nen sisältöön
• yv yksityisviesti, mm. Facebookissa
• warettaa ladata tiedostoja laittomasti
• wlan langaton lähiverkkotekniikka, jolla erilaiset verk-

kolaitteet voidaan yhdistää ilman kaapeleita.

LUKUTOUKAT-
kirjallisuuspiiri
jatkaa toimintaansa kesätauon jälkeen 26.8.2015  
alkaen kerran kuukaudessa keskiviikko-iltapäivällä 
klo 13-15 Kotosalla-senioritalossa,
Osoite: Kutomonkatu 1.

Syyskauden aikataulu ja käsiteltävät kirjat ja/tai kirjai-
lijat:

26.8. Jussi Valtonen: He eivät tiedä mitä tekevät
23.9. Joni Skiftesvik: Valkoinen Toyota vei vaimoni
21.10. Anne B. Radge: Berliinin poppelit
18.11. Anna-Leena Härkönen: Juhannusvieras
16.12. Aulikki Oksanen: Helise, taivas

Tervetuloa mukaan keskustelevaan ryhmäämme vaih-
tamaan mielipiteitä ja samalla oppimaan toisiltamme 
uusia näkökulmia!

Tiedustelut: Ulla Syväkari p. 040 7237 364
ulla.syväkari@gmail.co,
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Kesä kutsuu teatteriin ja kesäretkille 
Pe 10.7. klo 19.00 Samppalinnan kesäteatterissa Onnen päivät. 
Maksut ja ilmoittautumiset Infoon 25.6. mennessä 

Ti 21.7. klo 8.45 - 19.00 Retki Sääksmäelle ja Valkeakoskelle 
Pyhät veljet - Sibelius ja taiteilijaystävät Sääksmäellä. Tarinoita kulta-ajan taiteilijoiden välisestä ystävyydestä. 
Matkan hinta sisältää bussikuljetuksen, opastukset, pääsymaksun ja ruokailun Visavuoressa. Ilmoittautumiset 
ja maksu Infoon 14.7. mennessä. Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä kumman lähtöpaikan valitset 
(Kanslerintie/Kauppatori). Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Retken aluksi Valkeakoskella nousu Rapolanharjulle, 
mikä ei sovi liikuntarajoitteisille. Vaihtoehtona harjulle nousulle on tutustuminen Voipaalan taidekeskukseeen 
omakustanteisesti

To 23.7. klo 19.00 Aboa Vetus & Ars Nova -museon pihanäyttämöllä Linnateatterin uutuuskomedia  
Stockmann Yard. Ilmoittautumiset ja maksut 23.6. mennessä Infoon

Ke 5.8. klo 14.00 Pyynikin kesäteatterissa Tampereella Avioliittosimulaattori kotimainen uutuuskomedia. Lähtö 
Kanslerintieltä klo 10.00. Kyytiin pääsee myös Kauppatorilta, Ortodoksikirkon edestä  
klo 10.15. Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä kumman lähtöpaikan valitset. Paluu Turkuun noin klo 19.30. 
Matkan hintaan sisältyy bussimatka, teatterilippu ja ruokailu. Ennakkomaksu maksetaan ilmoittautumisen  
yhteydessä Infoon. Loppumaksu 3.7. mennessä. Esityksen arvioitu kesto on 2 h 30 min

Pe 7.8. klo 13.00 – n. klo 17.00 Leena Luostarinen Salon Taidemuseo Veturitallissa.  
Matkan hintaan sisältyy bussimatka, pääsymaksu ja opastus. Vain jäsenille. Ilmoittautuminen ja maksu Infoon 
4.8. mennessä. Mukaan mahtuu 7 henkilöä.

Kuvat on otettu keväällä 2015 Kemiönsaarella
Kuvaaja: Juha A. Tolvanen 
Kuvausreissulla: TST-KUVAAJAT  /
luontokerho

Pönttötalkoissa tehtiin haapapuuhun 
talitiaiselle koti:  
kaksio varattu puolessa tunnissa ripustuksesta
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Seniorien kuukausikokoukset syksyllä 2015 
perjantaisin klo 11.00

Torstaihuoneessa 

 21.8. / 18.9. / 23.10. / 20.11. ja 18.12.

Kuutamoristeily Anna Duunilla 28.8. 

Englannin ja ruotsin  
keskustelukerhojen syyskausi 

 

keskiviikkoisin 9.9. – 16.12. 2015 

Englanti klo 11.00 – 12.00 
Ruotsi klo 12.00 – 13.00 

Tuntien sisältö: 
 keskustelua, kuuntelua ja lukuharjoituksia. 

Ryhmän vetäjänä Bertel Abrahamsson. 
Kokoontumiset A-kerhohuoneessa



KEILAILUKISA
Kupittaan keilahallissa

Vauhdikas ja iloinen joukko yhdistyksen jäseniä kokoontui 
Kupittaan keilahalliin kisailemaan tämän vuoden mesta-
ruudesta. Paikalle työkomennuksen saanut TST:n tiedotta-
ja katseli kaikkea tuorein silmin: hän kun oli elämänsä en-
simmäistä kertaa sekä keilahallilla että peliä seuraamassa. 

Joukkueita arvottiin viisi, ja he asettuivat oitis vierek-
käisille radoille lämmittelemään. Harjoitteluheittojen jäl-
keen alkoi kisa. Tulostaulut ratojen yläpuolella näyttivät pe-
lin kulkua ja pisteiden kertymistä. Tiedottaja ei tosin ym-
märtänyt niistä mitään. 

Pelaajien innokkuus ja onnistuneiden heittojen tuo-
ma ilo vei mukanaan. Pelistä kehkeytyi vähitellen jännit-
tävä. Värikkäitä palloja – jotka muistuttivat valtavia mar-
morikuulia – pyyhittiin hikiliinoilla ja heittoasentoja oli yh-
tä monta kuin pelaajaakin. Sivusta vaikutti siltä, että keilat 
kaatuivat varmimmin silloin, kun heitto oli sähäkkä ja voi-
makas. ”Aaaaa - mahtavaa, upeeta!”, kuuluivat huudot kun 
kaikki keilat kaatuivat. Tyyliin kuuluivat ahkera käsien läis-
kintä eli yläfemmat, joita jaettiin kannustavasti myös kilpa-
kumppaneiden kesken. Julkaisukelpoisia huudahduksia oli-
vat mm. ”ei tullu kaatoo”, ”voi juku minkä teki”, ”tulihan se 
sieltä” ja ”kyllä jämpti on jämpti”.

Tiukka taisto käytiin henkilökohtaisesta sijoitukses-
ta. Riehakkuus nousi entisestään kun kilpailun johtaja Ti-
mo ”Tinde” Vihersaari jakoi halauksien kera mitalit, to-
sin ”Asikaiselle ilman suudelmaa”. Kaverihenkeä oli haus-
ka seurata sivusta, kun tutut kiusoittelivat ja kehuivat toisi-
aan. Kiitos pelistä!

Muuten - Kupittaankuja 1 ei ole käytännössä Keilahal-
lin oikea osoite. Varsinais-suomalaista huumorintajua? Tie-
dottajan torvelo joutui lampsimaan mainitun kävelykadun 
päästä pitkin nurmikoita hallin etuovelle. Tällaista se on 
muualta muuttaneelle. 

Yhdistyksen keilailun mestaruuskilpailut 11.05.2015 
Tulokset

1. Arto Pitkänen  565
2. Anja Rainisalo  564
3. Seija Kanto  514
4. Tinde Vihersaari 489
5. Riitta Tikka  474
6. Martti Laakso  471
7. Topi Asikainen  459
8. Esa Rosman  457
9. Eero Peippo  455
10. Tauno Tiisanoja  390
11. Tapio Karhu  354
12. Seppo Blomqvist 349
13. Erkki Kallio  341
14. Seppo Kaunela  330
15. Juhani Kulmala  312

Joukkuekilpailun tulokset:

1. Topi Asikainen – Riitta Tikka – Seija Kanto 1447
2. Anja Rainisalo – Tauno Tiisanoja – Martti Laakso 1425
3. Esa Rosman – Eero Peippo – Tinde Vihersaari 1401
4. Arto Pitkänen – Tapio Karhu – Erkki Kallio 1260
5. Seppo Blomqvist – Juhani Kulmala – Seppo Kaunela 991

teksti ja kuvat: SISKO TAMPIO
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Niin pal tapahtumii 
Kummalki pual jokkee!
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Mahdollisuus ostaa lounas 
myös mukaan.
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 €

 
Ruokalasta voi ostaa lounaslippuja 
edulliseen pakettihintaan.  
 
Keittolounas: 10 kpl lippuvihko 30 € 
Lounas: 10 kpl lippuvihko 40 €

RUOKALISTA:
www.tstry.com

Ruokaliput myynnissä!

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

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


