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JOE MAJANEN 
Hallituksen  
puheenjohtaja

PÄÄKIRJOITUS

Ajellessani pitkästä aikaa Pansio-Pernon 
alueella silmääni pisti alueen negatiivisuus 
ja epämääräisyys. Minun ja monien muiden 
ihmisten mielestä alueen nykyisessä habituk-
sessa on paljon kehitettävää, niin ihmisten 
kuin ympäristön kannalta. Turun kaupungin 
Eviva-hanke on rantautunut koordinoimaan 
Pansio-Pernon alueen toimijoita yhteen ja on 
jo aloittanut tarpeellisen työn alueen profiilin 
nostamiseksi. Välttämättömiä palasia toteutuk-
sesta vielä kuitenkin puuttuu. Alueen asuk-
kaiden työpolku on saatava nopeasti käyntiin, 
jotta saadaan lisättyä nyt työttömänä olevien 
vaurautta ja inhimillistä hyvinvointia.

Turun Seudun TST ry on suunnitellut 
hankkeen tähän tarpeeseen. Rahoitusta hank-
keelle on haettu Turun kaupungilta. AHAA 
– Alue haltuun asukkaiden avulla -hanke on 
alueellinen työllistämisprojekti Pansio-Pernon 
alueelle vuosille 2015–2017.

Projektin ansiosta lisätään alueellista hy-
vinvointia ja vetovoimaa Pansio-Pernoa koh-
taan. Profiilin nosto heijastuu lukemattomiin 
asioihin, esim. omistusasuntojen hintoihin. 
Projekti on tärkeä ihmisten ja ympäristön lisäk-
si myös kuntatalouden kannalta. Kuntatalous 
kiinnostaa Turun kaupungin päättäjien lisäksi 
myös tavallista turkulaista veronmaksajaa. Täl-
lä projektilla Turun kaupunki säästää vuosina 
2015–2018 lähes 800 000 euroa, kun hankkee-
seen ohjataan vuosittain 70 pitkään työttö-
mänä ollutta henkilöä, yhteensä 260 henkilöä. 
Säästöihin on laskettu mukaan ainoastaan se, 
että osallistujista ei aiheudu Turun kaupungille 
Kelan sakkomaksuja (4000 - 5000€ / henkilö / 
vuosi). Sakkomaksuja Turku maksaa vuonna 
2014 arviolta 14 miljoonaa. Vuoden 2015 alusta 

summa tulee nousemaan huomattavasti. 
Projektin tuottamat säästöt Turun kau-
pungille tulevat kokonaisuudessa olemaan 
vielä paljon huomattavammat, kun mukaan 
lasketaan sosiaaliset ja terveydelliset hyödyt, 
verotulot ja muut kerrannaisvaikutukset turku-
laiseen yhteiskuntaan, puhumattakaan siitä vai-
kutuksesta, mikä kohdistuu alueen asukkaiden 
talouden ja elämänlaadun parantumiseen.

Projektin tarkoituksena on yhdistää Pansio-
Perno -alueen työllisyystilanteen parantami-
nen lisäarvoa tuottavaan yhteiskunnalliseen 
palvelutoimintaan. Projektin toiminta tuottaa 
alueelle palkkatukityöpaikkoja, joissa tehty työ 
hyödyntää suoraan alueen asukkaita sekä lisää 
viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä alueella. Projekti 
on suunniteltu vuosille 2015–2017.

Projektin toimintamalli perustuu 15 vuoden 
käytännön työllistämiskokemuksiin turkulaisissa 
3. sektorin organisaatioissa. Toimiviksi todetut 
hyvät käytännöt yhdistetään uudella tavalla 
dynaamiseksi ja tuloksia tuottavaksi kokonaisuu-
deksi. Projekti tarjoaa pitkään työttömänä olleille 
työnhakijoille ohjaavan alkukartoitusjakson, mo-
nipuolisen valikoiman erilaisia palkkatukitöitä 
sekä edelleensijoitusmahdollisuuden yrityssekto-
rille. Lisäksi projekti tarjoaa osallistujille koulut-
tautumismahdollisuuksia sekä lyhytkoulutusten 
(esim. hygieniapassi) että TOPPIS-mallisen 
koulutuksen (=työvoimapoliittinen koulutus + 
palkkatukityö) kautta. Asiakkaan työelämään 
ohjaukseen panostetaan erityisesti mm. paran-
tamalla työelämävalmiuksia sekä hyödyntämällä 
voimakkaasti yritysyhteistyötä, mm. edelleensi-
joitusta.

Laitetaanko alue kuntoon 
asukkaiden voimin?

Projektin toi-
minta tuottaa 
alueelle 
palkkatukityö-
paikkoja, 
joissa tehty 
työ hyödyntää 
suoraan alueen 
asukkaita 
sekä lisää 
viihtyisyyttä ja 
yhteisöllisyyttä 
alueella.

”
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Hankkeen merkittävä ja poikkeukselli-
nen lisäarvo on työllistämisen lisäksi alueen 
palveluiden ja yhteisöllisyyden parantuminen. 
Projektissa tehtävän työllistämistyön hyöty 
kohdistuu projektialueeseen ja sen asukkai-
siin, mm. yleiseen viihtyvyyteen ja siistiyteen, 
harrastemahdollisuuksien lisääntymiseen 
sekä ikäryhmistä erityisesti ikäihmisten toi-
mintamahdollisuuksien parantumiseen.

Projekti on tärkeä valmistella huolella 
yhdessä Turun kaupungin eri organisaatioi-
den kanssa siten, että työllistämistyön työpa-
nokset saadaan kohdistettua oikein. Projek-
tissa tehtävien töiden on tarkoitus tuottaa 
lisähyötyä alueelle ja sen asukkaille eikä tehdä 
päällekkäistä työtä kaupungin tai muiden 
toimijoiden kanssa. Turun Seudun TST ry:ssä 
on myös Välityö-projekti, joka työllistää kaik-
kialta Turusta 140 henkilöä vuodessa mm. 
keittiö-, media- ja toimistotehtäviin.

Mittaristona hyvinvoinnin kehittymiselle 
on tarkoitus käyttää Alueellisen terveys- ja 
hyvinvointitutkimuksen yhteydessä käytettyä 
mittaristoa sekä myös tutkimuksen aineistoa.

Jatkossa projektin mallia on tarkoitus 
levittää myös muihin Turun lähiöihin. Töitä 
ja tekijöitä riittää varmasti monella muullakin 
alueella. Rahalla kannattaa työllistää ihmisiä 
eikä maksaa sitä takaisin valtiolle

Yle uutisen mukaan: Tampereen kaupun-
ki kohdistaa tänä vuonna pitkäaikaistyöttö-
mien aktivointiin 5 miljoonaa euroa. Tämän 
ansiosta yli vuoden työttömänä olleiden 
määrä on Tampereella vastoin muun maan 
kehitystä laskenut alkuvuonna yli 600:lla. 

Rahaa hyödynnetään kuntouttavaan työtoi-
mintaan, palkkatuettuun työhön tai sosiaali-
seen kuntoutukseen. Tänä vuonna palvelun 
piiriin pääsee yli 1000 motivoitunutta työtön-
tä enemmän kuin viime vuonna. Tampereen 
kaupungin mukaan on järkevämpää työllistää 
osaajia yhteiskuntaan hyödyttäviin tehtäviin, 
kuin palauttaa rahaa valtiolle. Näin toimi-
malla mm. kuntouttavan työtoiminta maksaa 
käytännössä itse itsensä takaisin. Tavallinen 
työ tai palkkatuettu työ on tietenkin kuntou-
tujalla tavoitteena, siitä kun maksetaan työeh-
tosopimuksen mukaista palkkaa ja samalla se 
kerryttää eläkettä.

Turku maksaa työllistämiseen suunnat-
tua rahaa takaisin valtiolle tulevaisuudessa 
yli 15 miljoonaa vuodessa, mikäli nykyinen 
meno jatkuu. Tuntuu ruohonjuuritason toimi-
jan kannalta pahalta, kun resursseja heitetään 
hukkaan, vaikka motivoituneita avuntarpees-
sa olevia on tuhansia. On myös säännönmu-
kaista, että kuntouttavan työtoiminnan rahat 
loppuvat syksyllä kesken. Monet kuntoutujat 
voivat jäädä tyhjän päälle. Vuoden 2015 bud-
jettiin tulee lisätä tuntuvasti rahaa, joka tulee 
virtaamaan monin verroin takaisin tulevai-
suudessa. Toimijoiden resursointia on tarpeen 
myös lisätä, sillä lypsävää lehmää kannattaa 
ruokkia.

Työntäyteisen arjen lomassa odotamme 
rahoittajiltamme rakentavia päätöksiä, jotta 
voimme luoda taloudellisessa, sosiaalisessa ja 
terveydellisessä vajeessa eläville inhimillistä 
hyvinvointia.

Vuoden 2015 
budjettiin tulee 
lisätä tuntuvasti 
rahaa, joka tu-
lee virtaamaan 
monin verroin 
takaisin tulevai-
suudesssa.

Toimijoiden 
resursointia 
on tarpeen 
myös lisätä, 
sillä lypsävää 
lehmää kannat-
taa ruokkia.

”
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Pansio-Pernon vapaa-aikapalveluita 
kehitetään yhteistyöllä

Tutkitusti liikunta ja kulttuuri 
tekevät hyvää. Turun vapaa-aikatoimi-
alan koordinoiman EVIVA-toiminta-
ohjelman tavoitteena onkin innostaa 
entistä suurempi osa kaupunkilaisista 
aktiivisiksi vapaa-ajanharrastajiksi. 
Työtä tehdään erityisesti niillä alueilla, 
joissa vapaa-ajanpalveluita on vähän. 
Palvelut halutaan tuoda lähelle asukkai-
ta ja helposti saavutettaviksi, jotta yhä 
useammalla olisi mahdollisuus osallis-
tua harrastustoimintaan. Yksi toiminta-
alueista on Pansio-Pernon alue. 

Pansio-Pernon alueella työ on 
käytännössä tarkoittanut alueen kirjas-
ton, liikuntapalveluiden, nuorisotalon 
ja kulttuuripalveluiden välisen säännöl-
lisen yhteistyön tehostamista. Yhteis-
työllä tavoitellaan parempia ja käyttä-
jäystävällisempiä vapaa-ajanpalveluita. 
Palveluiden kehittäminen ei kuitenkaan 
onnistu ilman asukkaiden panosta. 
Siksi Pansion ja Pernon asukkailta on 
kahden viime vuoden aikana ahkerasti 
kerätty ja kyselty vapaa-ajan toiveita ja 
tarpeita. Tulokset ovat olleet kannus-

tavia, sillä esimerkiksi kahtena viime 
kesänä järjestetyt Pansion Peliperjantait 
ovat lähtöisin asukkaiden esittämistä 
toiveista. Peliperjantaissa on voinut 
omatoimisesti kokeilla eri liikuntavä-
lineitä ja saada lajiopastusta eri lii-
kuntamuotoihin. Toiveita otetaan toki 
edelleen vastaan, mutta seuraava askel 
on innostaa asukkaita osallistumaan 
vapaa-ajanpalveluiden varsinaiseen 
suunnitteluun ja toteutukseen.

Pop up -vapaa-aikatoimintaa 

Höveliin

Väliaikaiset pop up -myymälät 
ja -ravintolat ovat monille tuttuja. Ne 
putkahtavat esille toviksi ja sulkevat 
sitten ovensa. Nyt Pansiossa on tarkoi-
tus kokeilla ensimmäistä kertaa pop up 
-vapaa-aikapalveluja. Idea lähti liikkeel-
le alueen asukkaiden ja järjestötoimi-
joiden toiveesta löytää tiloja yhteiseen 
käyttöön sekä osittain tyhjillään olevan 
Hövelin kauppakeskuksen tilojen hyö-
dyntämisestä.

—Tilat ovat meillä nyt valmiina ja 
seuraavaksi tavoitteenamme on löytää 
seuroja, yhdistyksiä ja järjestöjä tai 
asukasaktiiveja pyörittämään toimintaa 
syksystä alkaen, kertoo Toni Ekroos 
vapaa-aikatoimialalta.

Eri harrastustoimintaa järjestäville 
tahoille annetaan siis mahdollisuus tuo-
da palvelujaan Pansio-Pernon alueelle. 
Toiminnan järjestäminen halutaan teh-
dä mahdollisimman helpoksi ja jokaisen 
kiinnostuneen tahon kanssa neuvotel-
laan tapauskohtaisesti. Tervetulleita ovat 
niin urheiluseurat, kulttuuriyhdistykset 
kuin asukkaiden omat kellarikerhot, 
ompeluseurat ja jumpparyhmät.

Pansio-Perno-päivänä juhlitaan 
vapaa-aikaa

Sen lisäksi, että vapaa-aikatoimiala 
pyrkii kehittämään kaupungin ja asuk-
kaiden välistä työtapaa, vahvistetaan 
kaupungin sekä seurojen, yhdistysten ja 
järjestöjen välistä yhteistyötä. Yksi hyvä 
esimerkki yhteistyöstä on nyt pitkän 
tauon jälkeen henkiin herätetty ja nyt 
toista kertaa järjestettävä Pansio-Perno-
päivä. 

Pansion koulun piha täyttyy nyt 
6.9. alkavan syksyn kunniaksi mo-
nenlaisesta vapaa-ajantoiminnasta. 
Tapahtuma yhdistelee sekä kulttuuria 
että liikuntaa, kun tapahtumassa voi 
mm. tutustua alueen eri liikuntaväli-
neisiin, saada opastusta frisbeegolfiin, 
nauttia lyhytelokuvista ja sarjisräpistä 
sekä saada tietoa syksyn harrastusmah-
dollisuuksista.  Päivän aikana pääsee 
myös tutustumaan pop up -toiminnan 
tiloihin Höveliin. Pansio-Perno-päivä 
on osa kaupunginosaviikkoja, jotka 
järjestetään 1.–6.9.

Pansiossa on 
tarkoitus kokeilla 
ensimmäistä kertaa 
pop up -vapaa-
aikapalveluja. ”

Kehittyvä Pansio-Perno
Piia Vuorinen
EVIVA -hankekoordinaattori

TST:n
yhteistyö-

kumppani

NÄKÖKULMA
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Selviytymiskeinot ovat koetuksella, kun 
elämässä tulee eteen yllättäviä vaikeuksia tai 
odottamattomia ongelmia. Vastoinkäymiset, 
kuten läheisen ihmisen kuolema, äkillinen 
sairastuminen, parisuhteen päättyminen tai 
työpaikan menettäminen, voivat horjuttaa 
hallinnan ja selviytymisen tunnetta.

Elämänhallinnalla tarkoitetaan 
henkisiä voimavaroja, jotka auttavat ihmistä 
selviytymään vastoinkäymisistä ja stressistä. 
Elämänhallinta on myös luottamusta siihen, 
että ihminen voi omilla teoillaan 
ja valinnoillaan vaikuttaa omaan 
elämäänsä. Jos elämänhallinnan 
tunne heikkenee, seurauksena 
voi olla masennusta ja ahdistusta, 
yleistä haluttomuutta, väsymystä tai 
unihäiriöitä. Ehkäisevä päihdetyö 
EHYT ry:n kouluttaja Timo 
Nerkon mukaan työttömyyden 
yleisiä ongelmia ovat rutiinien 
ja aikataulujen katoaminen sekä 
sosiaalisten suhteiden väheneminen. 
Myös päihteiden käyttö voi lisääntyä, 
etenkin jos alkoholia on käytetty 
aiemminkin runsaasti. 

Uudet selviytymiskeinot ja taidot ratkaista 
ongelmia ovat kuitenkin opeteltavissa ja 
vaikeisiin elämänmuutoksiin on saatavilla 
tukea. EHYT ry:n aikuisille suunnatun 
toiminnan tavoitteena on tukea aikuisten 
arjen ja päihteidenkäytön hallintaa ja vähentää 
päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja. 
EHYT ry:n aikuistyön asiantuntijat kohtaavat 
työttömiä esimerkiksi Elokoloissa ja Taitolaji-
kursseilla.

EHYT ry:n kohtaamispaikkaverkostoon 
kuuluu noin 25 paikkaa ympäri Suomea. Näistä 
viisi on EHYT ry:n yhdessä jäsenjärjestöjen 
kanssa ylläpitämiä päihteettömiä Elokoloja. 
Elokolot sijaitsevat Helsingissä, Hyvinkäällä, 
Lahdessa, Pirkkalassa ja Turussa. Elokolot ovat 
suosittuja kohtaamis- ja ajanviettopaikkoja. 

Vuoden 2013 aikana Turun Elokolossa kävi 
noin 30 aikuista päivässä. Vuoden aikana Turun 
Elokolossa oli siis lähes 10 000 kävijää.

Elokolojen toiminnan tavoitteena on 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja arjen 
eri tilanteissa elämään oppiminen. Toiminnassa 
keskeistä on toisesta ihmisestä välittäminen, 
vuorovaikutus ja vertaistuki. Elokoloista on 
muodostunut kantapaikkoja monelle kävijälle ja 
niissä saatetaan viettää useita tunteja päivässä. 
Elokolot tarjoavat mahdollisuuden monenlaiseen 

vapaaehtoistoimintaan 
sekä harjoittelu- ja 
työllistymispaikkoihin. 
Säännöllinen aikataulu 
helpottaa rutiinien ja 
rytmin säilyttämistä 
arjessa.

EHYT ry:n Taitolaji-
toiminta on suunnattu 
aikuisille, jotka haluavat 
muuttaa alkoholinkäyttöön 
liittyviä tottumuksiaan. 

Myös Turun Seudun TST:n kanssa on räätälöity 
koulutusta, jossa työllistettyjen ja yhdistyksen 
jäsenten tarpeet on huomioitu. Koulutukseen 
osallistuminen on yksi keino ottaa puheeksi 
työelämän säännöt  ja vaikeiksi koetut asiat.

Taitolaji-toiminnassa opitaan 
alkoholinkäytön vähentämistä tai käytön 
lopettamista. Keskustelu, avoimuus ja asioiden 
ihmettely ovat toiminnan keskeisiä menetelmiä. 
Koulutuksissa voidaan keskustella, mihin 
alkoholia tarvitaan tai millaisia asioita alkoholi 
korvaa elämässä. Taitolaji haastaa pohtimaan, 
mitä tekisin, jotta tästä tulisi niin hyvä päivä, 
etten tarvitsisi päihteitä. Ryhmässä toimiminen 
ja yhdessä tekeminen tukevat haluttua muutosta.

Taitolaji-toiminnassa ihminen asettaa 
itse oman tavoitteensa ja myös löytää itse 
parhaiten sopivat ratkaisukeinot. Koulutuksissa 
löytyneet uudet voimavarat auttavat muutoksen 

Elämänmuutoksista elämänhallintaan
Johanna Kahilakoski
Suunnittelija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Elämänhallinta on 
myös luottamusta 
siihen, että ihminen 
voi omilla teoillaan 
ja valinnoillaan 
vaikuttaa omaan 
elämäänsä.

”

Usein pienet 
muutokset 
riittävät 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämisessä.

”

Timo Nerkko
Kouluttaja, EHYT ry

TST:n
yhteistyö-

kumppani

NÄKÖKULMA
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tekemisessä. Kohtaamisissa pyritäänkin siihen, 
että ihminen itse tunnistaisi, mihin asioihin 
hän on tyytyväinen ja tyytymätön elämässään.  
Usein pienet muutokset riittävät hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä.

EHYT ry tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa 
ja ohjausta myös neuvontapuhelimessa. 
Neuvontapuhelin vastaa ympäri 
vuorokauden kaikkina viikonpäivinä ja 
tarjoaa ammattiapua ja tukea päihteisiin 
liittyvissä kysymyksissä. Neuvontapuhelin 
on valtakunnallinen, anonyymi ja maksuton 
palvelu, jota EHYT ry toteuttaa yhteistyössä 
Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa. 
Neuvontapuhelimen numero on 0800 900 45.

Ihmisten omilla yhteisöillä voi olla 
merkittävä rooli voimavarojen löytämisessä 
päihteidenkäytön hallintaan ja päihdehaittojen 
ehkäisyyn. On tärkeää, että jokaisella 
työpaikalla on päihdeohjelma, joka huomioi 
koko työyhteisön tarpeet. Riittävät valmiudet 
havaita ja ratkaista työpaikoilla esiintyviä 
päihdeongelmia ovat osa esimiestaitoja. EHYT 
ry:n työelämän alkoholiohjelma HUUGO 

tarjoaa tukea työelämässä esiintyvien 
alkoholihaittojen hallintaan ja erityisesti niiden 
ennaltaehkäisemiseen. HUUGO-toiminnan 
yhteistyökumppani on Työturvallisuuskeskus.

EHYT ry:n aikuistyöntekijät ovat 
järjestäneet erilaisia tapahtumia ja koulutuksia 
myös Turun Seudun TST ry:n kanssa. EHYT ry 
on ollut mukana esimerkiksi TST:n Järjestötori-
tapahtumassa.

Lisätietoja:
www.ehyt.fi
www.ehyt.fi/fi/toiminta/kohtaamispaikat
www.paihdeneuvonta.fi, puh. 0800 900 45
www.taitolaji.fi
www.huugo.fi

Elokolojen toiminnan 
tavoitteena 
on sosiaalisen 
hyvinvoinnin 
edistäminen ja arjen 
eri tilanteissa elämään 
oppiminen.

”
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”Yksineläjien määrä kasvaa nopeasti –
Suomessa on jo yli miljoona yksineläjää. Se 
tarkoittaa yli miljoonaa muita haavoittuvampaa 
kotitaloutta. Sinkun talous on alttiimpi kriiseille 
kuin kahden työssäkäyvän perhe: työttömyys 
tai muu kriisi iskee sataprosenttisena koko 
perheyksikköön. Joustovaraa on vähemmän, 
ja tukijärjestelmätkin on kehitetty perheiden 
näkökulmasta. Miten sinkku pärjää?”

Näin kirjoitti Taloussanomat yksinelävien 
asiasta pari vuotta sitten.  Yksin eläminen ei 
ole ainoastaan kriisialtista, vaan se on myös 
kalliimpaa kuin kahden aikuisen taloudessa.  
Kotitalousvähennys on selkeä esimerkki 
epäkohdasta, joka koskettaa yksinelävää. Kahden 
aikuisen taloudessa vähennyksen saavat tehdä 
molemmat, vaikka remonttikustannus on aivan 
samanlainen yksinelävällä.

Yksinelävien edunvalvontaa hoitamaan 
perustettiin viisi vuotta sitten yhdistys, 
Suomen Yksinelävät ry – Ensamboende i 
Finland rf. Yhdistys on valtakunnallinen ja sen 
päätoimipaikka on Turku.  

Yhdistyksen tärkein tavoite on yksinelävien 
inhimillisen ja tasavertaisen elämän 
toteutuminen yhteiskunnassa. Erityisen tärkeää 
on sosiaalisesta ja taloudellisesta syrjäytymisestä 
aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. 

Yhdistys tekee aloitteita ja antaa lausuntoja 
yksinelävien asemaan liittyvissä ajankohtaisissa 
kysymyksissä. Lyhyesti kiteyttäen yhdistyksen 
tavoite on tehdä yksinelävät näkyväksi ryhmäksi 
yhteiskunnassamme. Meitä on yli miljoona! 
On jo aika, että yksinelävät huomioidaan 
esimerkiksi valtakunnan tason päätöksenteossa 
kuten muutkin väestöryhmät.

Nämä kaikki sinkku maksaa itse:

Asuminen: 
Yksiövuokra 600–700 €/kk, pariskunta 
saisi kaksion ehkä 1000 eurolla

Nettiliittymä, lehtitilaukset

Kodinkoneet: 
Kotiin tarvitaan samat laitteet kuin 
perheelläkin

Elintarvikkeet: 
Pienpakkauksissa: 20–30 % kalliimpia

Etelänmatka: 
Lisähinta 1 hengen huoneesta 300–800 €

Yhteistyötä TST:n kanssa

Suomen Yksinelävät solmi keväällä 
aiesopimuksen Turun Seudun TST ry:n kanssa 
yhteistyön kehittämisestä esimerkiksi yhteisten 
tilaisuuksien, kokoustilojen käytön ja viestinnän 
osalta. 

Yhteistyösopimus liittyy myös 
siihen, että yhdistyksemme on hakenut 
Raha-automaattiyhdistyksen rahoitusta 
projektillemme, jonka tavoitteena on laajentaa 
toimintaa valtakunnalliseksi. Projektiin 
liittyy myös viestinnän tehostaminen, 
unohtamatta jäsenille ja muille kiinnostuneille 
suunnattuja tilaisuuksia. Tärkeä osa on tietysti 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen, suhteiden 
luominen päättäjiin, tutkimuslaitoksiin ja 
muihin yhdistyksiin.

Yksinelävät 
näkyviksi yhteiskunnassamme
Marja Vaiste
Puheenjohtaja, Suomen Yksinelävät ry

Marja Vaiste

Yhdistyksen 
tavoite on tehdä 
yksinelävät
näkyväksi ryh-
mäksi yhteiskun-
nassamme.

Meitä on yli 
miljoona!

”

TST:n
yhteistyö-

kumppani

NÄKÖKULMA
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Tapahtumakalenteri:

12.12. 
Joulujuhla

Joulupihan
avajaiset3.12.

TST-KARIBIA RISTEILY
KE 15.10.2014 KLO 8.00

Teemoina mm:
-Yhteiskuntavastuukysely
-Palvelukartoituskysely

Yhteyshenkilö: Tapahtumakoordinaattori Rita Nartamo

Lähtö 8:45 (Amorella), laivanvaihto 14:10 Maarianhaminassa (Grace), takaisin Turussa 19:50

17.10. 
Avoimet ovet

Turun Seudun TST ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOKOUS 27.11.2014
klo 10 Kanslerintie 19 

monitoimitilassa

Käsitellään 
sääntömääräiset asiat

Tervetuloa!
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Välityö-projektiin haluttiin lisätä siivu luo-
via aloja. Luovaksi alaksi jo aiemminkin luoki-
teltu tiedotus sai keväällä ”kaverikseen” doku-
menttiryhmän, joka liikkuu paljon sekä TST:n 
toimintakeskuksessa että talon ulkopuolella – 
aina siellä, missä TST aiheista kuvattavaa riittää. 
Videoita on julkaistu Youtubessa, jonne on linkit 
kotisivuillamme ja Facebook-sivuillamme, ja 
tavoitteena ryhmällä on työstää materiaalista 
pitkä dokumentti. Haastavinta lienee saada 
yhdistyksen jäseniä ja työntekijöitä kuvattavaksi 
ja kertomaan itsestään tai yhdistyksen merkityk-
sestä itselleen.

Media-alan työ sopii hyvin projektiim-
me, koska se kytkeytyy niin moneen muuhun 
työhön. Media- ja elokuva-ala hyödyttävät myös 
muuta elinkeinoelämää, koska sen alan luova 
työ tarvitsee avukseen myös muita ammatteja. 
Esim. elokuvanteossa tarvitaan ohjaajan, kuvaa-
jan, leikkaajan, lavastajan ja näyttelijöiden ym. 
lisäksi myös esimerkiksi siivoojia, kuljettajia, 
keittiöalan työntekijöitä ja monenlaista teknis-
tä osaamista. Paikallisilta yrityksiltä ostetaan 
palveluita ja ne voivat hyödyntää alaa tuotteista-
misen ja tuotesijoittelun kautta.

Soviteltu päiväraha osa-aikatyötä tekeville ja työttömyysturvan suojaosa

Uutena asiana on tullut mahdollisuus hakea soviteltua päivärahaa osa-aikatyön lisäk-
si, jos työaika sovittelujakson aikana on enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikatyön 
ajasta. Tämä koskee myös osa-aikaista palkkatuettua työtä. Työtulot sovitellaan yhteen 
peruspäivärahan kanssa neljän viikon välein tai kalenterikuukausittain. Jokainen palkkaeuro 
vähentää peruspäivärahaa 50 senttiä. KELA:n nettisivuilta löytyvillä laskureilla voi todeta, 
että palkkaa 1098,62 €/kk  25 viikkotunnin työstä saava voi saada 14,09 € päivässä sovitel-
tua päivärahaa, josta menee 20 % veroa. Muut sosiaalietuudet vähennetään yleensä perus-
päivärahasta.

Myös työttömyysetuutta saava voi tienata 300 euroa kuukaudessa ilman, että työttö-
myysturva vähenee. Ansiotulot on kuitenkin ilmoitettava KELA:an.

Välityö nyt myös Youtubessa

Media- ja eloku-
va-ala hyödyttä-
vät myös muuta 
elinkeinoelämää, 
koska sen alan 
luova työ tar-
vitsee avukseen 
myös muita 
ammatteja.

”

Informoimme työllistettyjämme lisäkoulu-
tuksesta ja tilaisuuksista, joissa voi saada tietoa 
oman työnsä eteenpäinviemisen tueksi. Esimer-
kiksi syksyllä KSL järjestää avoimia luentoja 
sekä työpajan osuuskuntayrittäjyydestä. Samasta 
aiheesta on myös alkamassa työvoimakoulutus. 
ELY-keskuksessa järjestetään syyskuussa luovien 
alojen rahoituspäivä.

Uuden ideointi ja luovuus koskee toki 
kaikkea työtä. Keittiötyöhön on suunniteltu 
uudistuksia. Mikrotukihenkilöt ovat huoltaneet 
yhdistyksen atk-laitteita ja järjestelmää sekä 
järjestäneet myös jäsenistölle teemapäivät oman 
tietokoneen huoltamisesta. Veneelle saatiin 
työllistettyä oma kansimiestaitoinen emäntä. 
Huoltoryhmä on käynyt yhdistyksen Paavarotti-
mökillä pintakäsittelytöissä ja huussin raken-
nushommissa. Heidän korjaustaitoaan tarvitaan 
jatkuvasti muutenkin. Ompelimon toiminta on 
ollut vilkasta; vaatteita on korjattu ja tehty pieniä 
kekseliäitä tuotteita myyntiin. Kaikki ompelu-
koneet olivat huollossa tänä vuonna. Liikuntaa-
kin on ollut todella paljon tarjolla monipuolisten 
liikunnanohjaajien toimesta.

Joulupihan
avajaiset

Marjukka Hirvonen
Projektipäällikkö, TST:n Välityö-projekti
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Työnhaun A B C
Tapa, jolla haet työtä, kertoo siitä, miten teet tulevaa työtäsi!

Työnhaun apuna on tapana käyttää kahta eri asiakirjaa: 
hakemus on mainos sinusta ja ansioluettelo tuoteseloste itses-
täsi. Nämä kulkevat käsi kädessä toistensa kanssa.

Hakemuksia on kahdenlaisia: kohdennettuja ja avoi-
mia. Kohdennetulla haetaan suunnatusti yleensä tiettyyn 
tehtävään, joka on ilmoitettu avoimeksi esim. TE-toimiston 
nettisivuilla tai muulla sivustolla, lehdessä ym. Avoimelle 
hakemukselle on käyttöä kun etsitään piilotyöpaikkoja.

Kohdennettu hakemus

Kun haet työtä, lue työpaikkailmoitus huolella! Älä pel-
kää lueteltuja vaatimuksia. On ilmeistä, ettei sellaista henki-
löä ole olemassakaan, kuin mitä hakemuksessa oletetaan ja 
vaaditaan! Ilmoituksella etsitään henkilöä juuri määrättyyn 
työtehtävään. Lue ilmoitus hyvin läpi ja vastaa siihen räätä-
löidyllä hakemuksella eli pyri tekemään siitä juuri sellainen, 
joka tarjoaa työnantajalle sitä, mitä etsitään! 

Avoin hakemus

Tämä on ns. markkinointikirje, joka on sisällöltään 
yleisempi. Sillä kerrot itsestäsi: tätä tarjoan, tätä osaan! On 
tutkittu, että täytettävistä työpaikoista on jopa 70 % piilotyö-
paikkoja. Voit etsiä esimerkiksi yritysten kotisivuilta tietoa 
yrityksestä, joka sinua kiinnostaa. Kun löydät sopivan, jonne 
haluaisit siirtyä töihin, käytä avointa hakemusta, jolla lähdet 
tavoittelemaan piilotyöpaikkoja. 

Mikä on sitten hyvä hakemus?

Hyvä hakemus on kohdennettu ja vastaa ilmoitukseen. 
Sen tulee olla selkeä ja loogisesti rakennettu. Pituus on mak-
simissaan 3-5 kappaletta. Haet paikkaa tulevana työntekijä-
nä, joten kuvaile rohkeasti osaamisesi, kokemuksesi, kiinnos-
tuksesi. Käytä lyhyitä lauseita, niin lukija saa nopeasti tiedon 
osaamisestasi siis Sinusta! Kerro myös, miksi haet juuri tätä 
paikkaa tässä yrityksessä, mikä yrityksessä sinua kiinnostaa.

Kieliasun täytyy olla huoliteltua. Varo kirjoitusvirheitä ja 
tee huolellista jälkeä.  Vältä turhia kliseitä kuten: pyydän teitä 
ottamaan minut huomioon.., kunnioittaen…, jne.  Kielen ei 
tarvitse kuulostaa siltä kuin se olisi peräisin jostain vanhasta 
Suomi-filmistä!

Omaperäisyys voi näkyä jonain pienenä, esim. otsikossa. 
Jos haetaan metallimiestä, laitakin hakemuksen otsikoksi 
Teräsmies! Jos et laita kuvaasi hakemukseen, laita kuvan koh-
dalle esim. firman logo. Sisältö on kuitenkin tärkein. Keskity 
ja mieti tarkkaan ne kolme, viisi lausetta, joita käytät.

Jos sinulla on sellaisia harrastuksia tai luottamustehtä-
viä, joista tulevassa työssä on ehkä hyötyä, mainitse niistä. 
Kun haet tehtävää esim. ravintola-alalta, kerro kiinnostuksesi 
tehdä ruokaa myös kotona jne. 

Loppuun vielä naseva teksti: Olen vain puhelinsoiton 
päässä, odotan yhteydenottoanne ja työhaastattelua. Pystyn 
aloittamaan vaikka heti! Olen vahva vaihtoehto yrityksenne 
palvelukseen. Jos etsitte luotettavaa osaajaa, jolla on hymy 
huulilla - minä olen juuri se!

Jos harkitset alan vaihtoa, voit kirjoittaa, että päätin to-
teuttaa pitkäaikaisen haaveeni ja siksi etsinkin uusia haasteita 
teidän yrityksestänne juuri tämän työn parista.  Voit ilmaista 
halusi tulla aluksi vaikka ilmaiseen työharjoitteluun, jonka 
aikana näette onko sinusta alalle. 

Muista myös se, että jos tiedät hakevasi alalle, jonne vaa-
ditaan rikosrekisteriote, hanki se jo etukäteen. Mainitse siitä 
hakiessasi, ja että näin ollen voin aloittaa työt heti. Kerro, 
mitkä kortit olet suorittanut: minulla on suoritettuna työtur-
vallisuuskortti sekä tulityökortti (rakennusala), hygieniapassi 
(elintarvikeala) jne.

Ansioluettelo

Ansioluettelo on hakemuksen pari, se kertoo ikään kuin 
tuoteselosteen osaamisestasi räätälöitynä haettavaan tehtä-
vään. Voit miettiä, kun katsot esim. televisiosta jonkin tuot-
teen mainosta, miten tuotteen tuoteselosteen tulee vastata ko. 
tuotetta.

Yleensä ansioluettelossa tulevat esille seuraavat: hen-
kilötiedot, käyty koulutus ja kurssit, IT-taidot (ATK-taidot 
modernimmin ilmaistuna), mitä ohjelmistoja hallitset/olet 
käyttänyt. Kielitaidon tason voi eritellä suulliseen ja kirjalli-
seen. Esimerkiksi asiakaspalvelua varten on hyvä kertoa, että 
puhun sujuvasti tätä kieltä, ymmärrän toista kieltä, ja kirjalli-
sesti osaan kumpaakin tai vain toista.

Jos sinulla on jokin aikaisempi esimies tai muu tuttava 
suosittelijana, pyydä häneltä aina lupa ja muistuta eli laita 
viesti suosittelijaksi pyytämällesi henkilölle, että haet tätä 
paikkaa ja hän voi siis saada puhelinsoiton.

teksti LEA LEHTINEN
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Erittele työkokemuksesi, joka kertoo, että olet ollut 
aktiivisesti töissä! Jos työhistoriassasi on aukkoja opiskelun, 
perhevapaan tai työttömyyden vuoksi, älä peittele niitä, mut-
ta varustaudu siihen, että mahdollisessa työhaastelussa niistä 
kysytään. Kun teet luetteloa työkokemuksestasi, et tarvitse 
tarkkoja päivämääriä. Tarkkuudeksi riittävät vuosiluvut ja 
kuukaudet esim. 11/2006- 3/2011.

Panosta selkeyteen. Käytä hakemuksessa yhtenäistä tyy-
liä kirjasinlajeissa, otsikoiden väreissä ym.

Tee itsellesi ensin hyvä emoansioluettelo, joka on niin 
perusteellinen, kuin vain olla voi. Lähde muokkaamaan sitä 
haettavan työpaikan mukaan. Peilaa siihen, mitä haet ja pai-
nota niitä asioita, joita haluat tuoda esille eniten. 

Hakemuksesi kertoo myös siitä, miten teet tulevaa työtä. 
Tee siis siitä selkeä. Yksi sivu on paras, kaksisivuinen myös 
ok, mutta mieti sivun pituutta. Ei näytä hyvältä, jos toinen 
sivu on paljon lyhyempi kuin ensimmäinen. 

Hakemuksen ja ansioluettelon on tarkoitus olla napakoi-
ta. Kymmenessä sekunnissa työnantajan pitäisi saada kuva 
sinusta, osaamisestasi ja koulutuksestasi. 

Vuokrafirmatkin arvostavat sitä, että täytät heidän 
sivuilleen huolellisesti tiedot koulutuksestasi ja työkokemuk-
sestasi, mutta silti liität vielä ansioluettelosi mukaan.

Voit tehdä itsestäsi erillisen esitteen esim. taitettu A4, 
jossa on hakemus/ansioluettelo. Kun etsit töitä avoimilta 
markkinoilta, ota se mukaasi ja sitten vaan menoksi ja näyt-
tämään itseäsi työnantajille.

Vinkkejä

Luetuta molemmat jollakulla toisella! Virheet löytyvät 
helpommin ja voit vielä muokata tekstiä.

Kun kirjoitat asiakirjat esim. Word, LibreOffice tai 
OpenOffice-ohjelmilla, tallenna ne pdf-muotoon. Tällöin 
kun lähetät ne sähköpostin liitteenä, ne tulostuvat ja pysyvät 
muuttumattomina samanlaisessa muodossa myös vastaanot-
tajalla. Tee pdf-tiedostosta mahdollisimman pienikokoinen, 
jottei postisi mene vastaanottajalla suoraan roskapostiin. 

Jos haluat saada kuvasi ansioluetteloosi tai hakemuksee-
si, käytä ilmaista kuvankäsittelyohjelmaa GIMP.

Työnhaku on täyttä työtä, ehkä kaikista rankinta, mitä 
koskaan olet tehnyt, ainakin henkisesti.

Eikä sitten muuta kuin onnea työnhakuun!

Esimerkkipohja: 
http://www.henkilostotalo.fi/tyonhakija/ansioluettelo-eli-cv-malli/

Sivu 1/2 

 
Etunimi Sukunimi   ANSIOLUETTELO 
Syntymäaika 
Jakeluosoite 
00000 Postitoimipaikka   
000 – 000 0000    5.2.2013 
sahkoposti@osoitteesi.fi 
 

 
 
 
 
KOULUTUS 

Oppilaitos, valmistusmisvuosi  
Tutkinto 
Erikoistuminen, pääaineet, sivuaineet, lopputyön aihe. 

 
Oppilaitos, 100/120 op. (suoritetut/vaadittavat opintopisteet, mikäli kesken) 
Tutkinto 
Aloitusvuosi, erikoistuminen, pääaineet, sivuaineet, lopputyön aihe, arvioitu 
valmistumisaika. 

 
Kurssi tai muu vastaava, kesto 
Kurssin kuvaus 

 
TYÖKOKEMUS 

Työnantaja, 09/2008 –  
Työnimike 
Työnkuvaus yhdellä kahdella lauseella. 
Mahdollinen saavutus ja/tai erikoisosaaminen työhön liittyen. 

 
Työnantaja, 01/2006 – 08/2008 
Työnimike 
Työnkuvaus yhdellä kahdella lauseella. 
Mahdollinen saavutus ja/tai erikoisosaaminen työhön liittyen. 

 
Työnantaja, kesätyö 2008 
Työnimike (esim. freelancer, vapaaehtoistyö) 
Työnkuvaus yhdellä kahdella lauseella sekä työn kesto.    

 
KIELITAITO 

suomi    äidinkieli 
englanti   erinomainen 
ruotsi   sujuva 
saksa   perusteet 

 
Lisätietoja, esim opiskelijavaihto, ulkomailla käytetty työkieli tai ammattisanaston 
erikoisosaaminen.       

IT-TAIDOT 
Ohjelmisto  hyvä  
Ohjelmisto  perusteet 
 
Ohjelmointikieli   
Vaihtoehtoinen, tarkempi kuvaus osaamisen tasosta. 

 
LUOTTAMUSTEHTÄVÄT 
 

Järjestö, 09/2008 – 10/2009 
Luottamustehtävä 
Kuvaus luottamustehtävästä sekä mahdollinen saavutus tehtävässä. 
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LISÄTIETOJA 
 
Saavutukset 

Palkinnot, huomionosoitukset ja vastaavat yksinkertaisena listana sekä mahdollisine 
lisätietoineen. 
 

Harrastukset  
Harrastukset listauksena. Ei välttämätön tieto. 
 

Varusmiespalvelus  
Mikäli varusmieskoulutuksessasi tai siviilipalvelusta suorittaessa olet saanut koulutusta, 
josta koet olevan hyötyä myös työelämässä (esimerkiksi yhdistelmäajoneuvon 
kuljettaja, suurtalouskokki tms.), niin se kannattaa mainita CV:ssä. Ei välttämätön tieto 
ja ilmoittaminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. 

Luonne 
Kuvaus luonteestasi, esimerkiksi miten edelliset työnantajasi ovat sinua kuvailleet. Ei 
välttämätön tieto. 
 

 
SUOSITTELIJAT 

Etunimi Sukunimi, työnimike, toimipaikka 
Tarkennus suosittelijan pätevyyksistä sekä kytköksestä sinuun, esim. erikoisopettaja, 
osaston esimies tms. 
Suosittelijan puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
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Tallinnan laulujuhlat
 

”Ajan kosketus, kosketuksen aika” - Tallinnan laulujuhlat 
4.-7.7.2014, 

Tallinnassa tänä vuonna järjestetyt XXVI Laulujuhlat 
kuuluvat Unescon henkisen ja suullisen maailmanperinnön 
luetteloon. Esiintyjiä oli ennätykselliset 42 000 ja laulukent-
tä täyttyi molempina päivinä ääriään myöten yltäen 100 
000 kuulijaan; luvussa mukana 24 TST-läistä! Laululavan 
torniin  sytytetty laulutuli lähti matkaan Tartosta, josta lau-
lujuhlaperinne alkoi vuonna 1869.  Juhlat siirtyivät  Tallin-
naan  vuonna 1896, jossa perinne on jatkunut katkeamatta 
yhtä sotavuotta lukuun ottamatta. 

 
Pidemmän aikaa piinannut koleus muuttui perjantai-

aamuna sopivasti aurinkoiseksi, kun meidän oli aika lähteä 
kohti Helsingin Katajanokkaa ja sieltä Vikingin Mariellalla 
Tallinnaan. Satamasta oli vain vartti majoittautumiseen 
Meriton Old Town –hotelliin, joka on rakennettu Rentenin 
tornin  paikalle vanhan kaupungin muuriin. Illemmalla 
nautimme maittavan päivällisen venäläisessä ruokatuvassa, 
U Natašissa, joka on rakennettu vanhaan hevosmyllyyn. 

Lauantaina yhteinen ohjelma alkoi iltapäivällä Mosko-
van olympialaisia varten rakennettuun, välillä suljettuun ja 
taas 2012 uudelleen avattuun Televisiotorniin. Tästä alkoi ta-
vaksi tullut tarkempi tutustuminen Koplin kaupunginosaan 
bussilla. Mainittavaa Koplin alueessa on Balti Jaam ja venä-
läinen tori rautatieaseman kupeessa. Ränsistynyttä puutalo-
aluetta kunnostetaan  yhdeksi halutuimmista asuinalueista 
Tallinnassa. 

Itse keskikaupunki oli suljettu kulkueen vuoksi ja kierto-
tie oli välttämätön. Tallinnassa asunut matkalaisemme Eeva 
neuvoi jätettyämme viimein Koplin sopivan reitin kertoen 
matkalla ohittamistamme alueista, joten huomasimme Kop-
lin kierroksen koituneen pelkästään eduksemme.

Oppaamme kertoi havaintotauluin tornin vaiheista, jon-
ka jälkeen katsoimme 3D-lasit nenällä auditoriossa koomisen 
pienoiselokuvan antennin korjaamisesta. Virolaiset osaavat 
tehdä tutustumiskohteista eläviä ja kiinnostavia! Torni oli 
huomattavassa osassa Viron itsenäisyysprosessissa;  lähe-
tysten häirinnästä tulee väistämättä mieleen Viipurin linna 
ja Säkkijärven polkka! Vihollista ei kai sentään Viipurissa 
lukittu torniin...

Näköalatasanteelta 21. kerroksesta aukenivat mahtavat 
näkymät! Aamusumu oli hälvennyt ja näkymä oli moitteeton 
jopa lattiaikkunoista tornin juurelle! Seuraavassa kerroksessa 
nautittiin kakkukahveista ja muista herkuista.

Laulujuhlien avajaiset

Lähestyessämme Laululavaa näimme vain kilometreit-
täin parkkeerattuja autoja ja luulimme jo hetken, että mekin 
joudumme kävelymiehiksi. Eevan vironkielen ja yhteisen 
neuvokkuutemme ansiosta saimme bussin lopulta aivan 
portin viereen. 

Keskustasta lähteneet kansallispukuiset kulkueet tulivat 
rantaa pitkin laululavalle, ja heidät toivotettiin tervetul-
leiksi yksi kerrallaan. Kuoroja oli kaikkialta maailmasta. 
Ukrainalaisen kuoron saavuttua yleisö puhkesi valtaviin 
suosionosoituksiin! Olihan Viro itse saavuttanut itsenäisyy-
tensä verettömästi laulavan vallankumouksen avulla. Tä-
hän Ukraina ei enää pysty, mutta laulu luo  valtavan yhteen 
kuuluvaisuuden tunteen. Mu isamaa –laulun eri versioiden 
kohdalla yleisö nousi seisomaan. 

Tunnelma oli rauhallinen - tutut ja tuntemattomat, 
perheet ja sinkut, lapset ja vanhukset - kaikki sulassa sovussa 
toisiaan tarvittaessa auttaen ja istuinsijaa tiivistäen. Ihmeel-
listä! Kaikkialla oli siistiä. Kun viimeiset marssijat saapuivat 
kentälle, satatuhatta ihmistä huusi ”Uhuu” ja lukemattomia 
kertoja ylösnousevat kädet nostattivat aaltoja laululavan kaa-
ren alta kohti katsomon perää. 

Sitten saapui laulutuli. Se oli matkannut polkupyörä-
saattueessa kaksikymmentä päivää ympäri Viroa kädestä 
käteen Tartosta Tallinnaan ja vietiin ylös laulutorniin, missä 
se leiskui kilpaa auringon kanssa. Avajaispuheen piti Viron 
presidentti Toomas Hendrik Ilves kertoen siitä, miten viro-
laiset ovat aina halunneet laulaa vapaudesta – kun vapaus on 
puuttunut, sitä on kipeästi kaivattu.

Suurkuorossa, kun lava oli ääriään myöten täynnä, lauloi 
25 000 laulajaa ja musiikin voima tuntui! Vironkielen taidot-
tomuus latisti omaa tunnelmaa, mutta virolaisten hurratessa 
tiesimme jotain suurta sanotuksi tai merkittävän kuorojohta-
jan tulleen puikkoihin. 

Virolaiset osaavat tehdä 
tutustumiskohteista eläviä”

teksti ANNE TYNI
kuvat  ANNE TYNI ja WIKIMEDIA COMMONS
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Pääjuhlat

Sunnuntaina lähdimme laululavalle puoliltapäivin. Yöllä 
hankittu ajolupa takasi pääsymme portin eteen. Nyt aurinko 
ei paistanut suoraan  laululavan takaa kuten edellisiltana  ja 
katsominen oli mukavampaa. Sävelten tenhoon vaipumista ei 
aurinko haitannut! Paahdetta riitti siltikin ja ihmiset hakivat 
suojaa meidän laillamme puiden suojasta. Istuttiin viltillä tai 
retkituolilla, mutusteltiin mansikoita, kirsikoita, perunalas-
tuvartaita, juustolettejä ja makkaraa sekä nautittiin musiikis-
ta.

Nelituntiseksi oletettu konsertti venyi kuusituntiseksi, 
mutta me lähdimme sovitusti neljän tunnin jälkeen. Sata-
päisen puhallinorkesterin säestämänä jätin itse laululavan. 
Loput näki halutessaan suorana lähetyksenä televisiosta 
illallisenkin aikana Ruokatuvassa. 

Jälkeenpäin luin lehdistä, että tämänvuotinen Laulujuhla 
oli monella tapaa ainutlaatuinen. Mene ja tiedä ilman aiem-
paa kokemusta, mutta uskomaton se oli; juhlat järjestetään 
seuraavan kerran vuonna 2019.

Koplista Padiseen ja Munkkiniemeen

Maanantaiaamuna lähdimme taas Koplin kautta ret-
kelle Harjumaalle, 60 km Tallinnasta länteen sijaitsevaan 
Paldiskin kaupunkiin, joka oli neuvostoaikana sotilaallisen 
toiminnan vuoksi suljettu. Rautatieasemalta tuli mukaan 
opas retken ajaksi. Paldiski on Tallinnan kolmanneksi suurin 
satama ja pinta-alaltaan toiseksi suurin Viron kaupunki. Sen 
tunnetuin asukas lienee kuvanveistäjä Amandus Adamson. 
Hän on veistänyt mm. Piritan rantakadulla olevan Russalka-
enkelipatsaan 1893 Helsinkiin matkalla olleen panssarilaivan 
uppoamisen ja siinä menehtyneiden merimiesten muistoksi 
sekä viimeiseksi työkseen jääneen Lydia Koidula-patsaan 
Pärnussa.  Laulujuhlien vietto alkoi Lydia Koidulan isän, 
Johann Voldemar Jannsenin aloitteesta.  

Istuttiin viltillä tai retkituolilla, 
mutusteltiin mansikoita, kir-
sikoita, perunalastuvartaita, 
juustolettejä ja makkaraa...

”
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Paldiskin Kaubamaja on ulkoapäin tyypillinen neuvos-
toaikainen rakennus. Aikanaan siellä myytiin virolaiselle 
rahvaalle saavuttamattomissa olevia ylellisiä tavaroita. Vilun-
kipelillä hankittiin lupia alueelle, mutta luvattomat “junaan 
nukkuneet” heitettiin armottomasti matkalla metsätaipaleel-
le. Nykyäänkin kaupungissa on sotilaallista toimintaa, mm. 
Naton lentokenttä ja kasarmi, jossa harjoitetaan vapaaehtoisia 
erikoisjoukkoja lähetettäväksi maailman kriisipesäkkeisiin.

 
Niemen kärjessä olevalle Viron korkeimmalle majakalle 

tultaessa kauneinta on luonto. Rapautuva maa vajoaa koko 
ajan, ja törmäät ovat korkeat. Merivesi on rannan tuntumassa 
kirkasta ja matalalla, mutta kohta on jo 300 metrisiä syvän-
teitä, joista sukellusveneet pitävät! Moninaisten luonnonkuk-
kalajien seassa kasvavat villiomenapuut ja ruusut.

Neuvostoaikana tavaratalona olleen, nyt taas seurakun-
nan käytössä toimivan Nikolainkirkon puistikossa näkyy 
Suomea jatkosodassa auttamaan tulleiden “Suomi-poikien”, 
rykmentti 200:n, vaatimaton muistokivi. Jostain syystä op-
paamme ei oma-aloitteisesti kertonut neuvostoajasta paljo-
akaan, vaan vasta kyselemällä sain hänet kertomaan tämän 
ajan historiasta.

Paldiskista jatkoimme parinkymmenen kilometrin 
päässä olevaan Padisen kuntaan v. 1317 valmistuneen sisteri-
läisluostarin rauniolle. Kukoistavan luostarin toiminta loppui 
1500-luvun puolivälissä ja siitä tehtiin linnoitus.  

1600-luvun alussa Ruotsin kuningas Kustaa II Adolf 
lahjoitti valtavat maa-alueet linnanherra Thomas von Ram-
mille, joka muutti linnoituksen kaksikerroksiseksi kartanok-
si.  Se paloi salamaniskusta 1788, eikä sitä enää kunnostettu. 
Viereen rakennettiin uusi kartano, jonka salissa nautimme 
herkullisen lounaan, ja joka on pysynyt von Ramm-suvun 
omistuksessa koko sen historian ajan lukuun ottamatta 
maailmansotien vuosia. Suku pakeni Yhdysvaltoihin ja 
kartano valtiollistettiin vuonna 1920 sen toimiessa kouluna 
1980-luvulle, jonka jälkeen Koidulan kolhoosi käytti sitä 
sahkötarvikkeiden tuottamiseen. Viron itsenäistyttyä 1991 
maat  luovutettiin niiden alkuperäisille omistajille. Kartano 
kunnostettiin ravintola- ja hotellikäyttöön vuonna 2009.

Palasimme takaisin Tallinnaan hyvissä ajoin. Lahden 
ylitys taittui Viking XPRS:llä leppoisissa tunnelmissa ilman 
ruuhkia. Munkkiniemen raitiovaunun kanssa Helsingissä 
rintarinnan ajettuamme saavuimme Turkuun hieman ennen 
puoltayötä. Ortodoksikirkolla odotti 8 taksin letka. Muu-
ten tiesitkö sinä, että Munkkiniemi -nimi Helsingissä tulee 
samaisen Padisen luostarin maa-alueista Suomen puolella? 
Näin se on.

 

 

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
TUOHI-PROJEKTIN KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2014

Koulutukset on tarkoitettu Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja 
Satakunnassa Työttömien yhdistyksissä  esimiestehtävissä toimi-
ville ja vapaaehtoistyöntekijöille. Koulutukset ovat maksuttomia. 
Matkakorvaukset koulutuspaikkakunnalle korvataan halvimmalla 
julkisella kulkuneuvolla kuittia vastaan.

Ilmoittautumiset Anne Tynille. anne.tyni@tstry.com, 044 7007416.

Lisätietoja: 
Anne Tyni, hankekoordinaattori

Huom! Koulutusaikoihin saattaa tulla muutoksia.

KOULUTUKSET TURUSSA, 
V-S Martat, Yliopistonkatu 33 G / TST ry

29.9. klo 9.30 – 16 
9.10. klo 9 – 15.30

KOULUTUKSET TAMPEREELLA, TaKK Nirva

18.-19.9 klo 9.30 – 16 
7.10. klo 9.30 – 16  
23.10. klo 9.30 -15.30  
   

KOULUTUKSET RAUMALLA  Lokki-talo, Seminaarikatu 3

29.10. klo 10 – 16
11.11. klo 10 – 16  
25.11. klo 10 – 16 
28.11. klo 10 – 16  

ASIAKKUUDET JA YHTEISTYÖSUHTEET
TYÖHÖN VALMENNUS syventävä osio
”Monensorttiset työntekijät” 

JOHTAMINEN osat 1 ja 2
ASIAKKUUDET JA YHTEISTYÖSUHTEET
TYÖHÖN VALMENNUS syventävä osio
”hankalan asiakkaan kohtaaminen”

YHDISTYSTEN TOIMINTAA OHJAAVAT LAIT
TUOTTEISTAMINEN
TIEDOTTAMINEN
PROJEKTIOSAAMINEN

TST
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Laulua ja lämpöä

Aina Duurin erittäin onnistunut kevätkonsertti ”Eu-
roopan taivaan alla laulun siivin ja keväisiä säveliä” pidettiin 
Outi Hokan johdolla Turun Vanhan Raatihuoneen juhlasalis-
sa sunnuntaina 25.5.2014. Toukokuun lopun ajankohdasta ja 
helteisestä ilmasta huolimatta paikalle saapui mukava määrä 
musiikin ystäviä. Yleisö liikuttui ja lauloi täysin rinnoin mu-
kana konsertin loppupuolen keväisissä lauluissa. Varsinaisen 
konsertin päätyttyä yleisö pyysi vielä ylimääräistä kappaletta. 
Aina Duurin alkaessa laulaa uudelleen ”Budapestin yössä”-
laulua yleisö alkoi taputtaa rytmikkäästi mukana. Tunnelma 
oli ”käsin kosketeltavan lämmin”.

Aina Duuri -lauluryhmä haluaa kiittää lämpimästi ylei-
söään ja toivottaa kaikille oikein hyvää syksyä!

Yleisö liikuttui ja 
lauloi täysin rinnoin 
mukana 

”
AINA DUURI LAULURYHMÄHarjoittelee torstaisin klo 14-16.15

TST:llä torstaihuoneessa4.9. alkaen        

teksti ja kuva AINA DUURI
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Liejua, Hikeä ja Suomalaista Hulluutta!

kuvat MIKKO URPO

TST ry - Suopotkupalloa Ukkohallassa
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teksti NIKO KOSTET
Soilla on pitkät perinteet Suomen urheiluhistoriassa. 

Juha Mieto nosti aikanaan suojuoksun esille, ja moni varmas-
ti muistaa Mika Myllylän suopainotteiset harjoittelumetodit. 
Ajatus suopotkupallon menestymisestä laitettiin käytäntöön 
Hyrynsalmen kunnassa kesällä 1998, ja niin syntyi suopot-
kupallon MM-kisat. Suopotkupallon MM-kisoilla oli tänä 
vuonna juhlavuosi, sillä tapahtuma järjestettiin heinäkuussa 
15. kerran. Kiinnostus lajia kohtaan on jatkuvasti kasvussa ja 
tunnelma soilla oli mahtava!

Hyrynsalmen kunta ja Ukkohalla ovat jo sopineet Suo-
potkupallon MM-kisojen järjestämisestä kesällä 2015.

Hyrynsalmen Vuorisuolla järjestettäviin MM-kisoihin 
osallistui tänä kesänä 300 joukkuetta, kymmenestä eri 
maasta, tuhansien pelaajien kera. Turun Seudun TST ry:n 
oma suopotkupallojoukkue FC FINAALIIN ASTI koostui 
yhdistyksen omista jäsenistä. Joukkue ei ottanut osaa itse 
kilpasarjaan, vaan harrastuspohjaiseen, sekajoukkueiden 
sarjaan. Joukkue todisti sinnikkyytensä erittäin vaativassa 
lajissa, joka on niittänyt huimaa kansainvälistä suosiota mm. 
Saksassa, Venäjällä, Englannissa ja Islannissa. Vaikka po-
kaalia ei tällä kertaa kotiin tuotukaan, joukkue lupasi palata 
liejusta juokseville pelikentille myös ensi vuonna. Joka vuosi 
osanottajamäärät ovat olleet nousussa. Yleisö mukaan luettu-
na, alueelle saapui parhaimmillaan yli 30 000 ihmistä. Tämä 
kertoo tapahtuman ympärillä vallitsevasta ainutlaatuisesta 
tunnelmasta.

Suopotkupallo poikkeaa jalkapallosta muutenkin kuin 
kenttänsä pehmeyden puolesta.

Kentän koko on 60 x 35 metriä ja maalit ovat 2 x 5 
metriä. Peliaika on 2 x 10 minuuttia. Kulmapotkut, rangais-
tuslaukaukset ja ”sivurajaheitot” suoritetaan käsistä potkai-
semalla. Paitsiosääntöä ei ole. Suoraan maalivahdin käsistä 
lähteneestä avauksesta tullutta maalia ei hyväksytä. Vapaa-
potkut, sivurajat ja kulmapotkut ovat epäsuoria. Kentällä on 
yhtä aikaa 1 + 5 pelaajaa. Vaihdot ovat vapaita, eikä vaihto-
pelaajien määrää ole rajoitettu.

Swamp Rock tarjosi yleisölle nostalgista rokkia!

Ukkohalla on täyden palvelun matkakeskus kylpylöi-
neen ja virkistys mahdollisuuksineen, joka houkutteli yleisöä 
suopotkupallokisojen jälkeen Swamp Rock rockfestivaaleille. 
Swamp Rock on Hyrynsalmen kunnan ja Ukkohallan mat-
kakeskuksen yhdessä järjestämä, kolmipäiväinen rockfes-
tivaali, jonka pääesiintyjänä oli tänä kesänä Turò s Hevi 
Gee, alunperin lahtelainen huumoriorkesteri, joka muotoili 
nimensä Pedro Hietasen muinaisen yhteyeen Pedró s Heavy 
Gentlemenin mukaan. Nimi muutettiin nykyiseen muotoon-
sa sekaannusten välttämiseksi, ensimmäisen singlen julkai-
sun jälkeen, itse Pedro Hietasen ehdotuksesta.

Turun Seudun TST ry:n koettelemuksista suopotkupal-
lokisoissa on tehty hauska videokooste, jonka voi käydä kat-
somassa TST ry:n Youtube-kanavalta tai Facebook-sivujen 
kautta.

joukkue lupasi palata 
liejusta juokseville 
pelikentille myös 
ensi vuonna

”
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Teemana terveys:

Heinäkuu 2014, haastattelu

Heinäkuisena päivänä istuin Markku Teräsvaaran kanssa 
TST:n vilpoisassa huoneessa. Tunnelma oli mitä mainioin, 
vaikka asia oli haudanvakava. Puhuimme näet korkeasta 
verenpaineesta. 

Markku on ollut squashin, tuttavallisimmin kössin, Suo-
men mestaruustason pelaajia, juossut maratoneja ja muuten-
kin liikkunut koko elämänsä aktiivisesti. Tuon ohella hän on 
tehnyt laajalla kirjolla hyväntekeväisyystyötä. Kun hän joutui 
työttömäksi 2005, mies löysi TST:n ja alkoi liikunnanohjaa-
jana vetää viitenä päivänä viikossa ryhmäliikuntaa. Mies on 
ollut kaikkea muuta kuin sipsejä mutusteleva sohvaperuna.

Monen muun lailla Markku ei oikein ottanut vakavasti 
kohonnutta verenpainettaan. Lääkäri oli todennut sen tavan-
omaisessa seurannassa, ja määrännyt lääkkeen.  −”Tulihan 
sitä joskus otettua, mutta kun ei ollut mitään selviä oireita, 
niin usein lääke jäi ottamatta”, totesi mies.

Vuosi 2013, takautuma

Markku kertoi, että silloin lenkkeillessä oli alussa ajoit-
tain tuntenut hengenahdistusta. Lepohetken jälkeen saattoi 
silti viedä juoksumatkan tavalliseen tapaan loppuun asti. 
Taustalla oli verenpaineen nousu. Tappaja teki itseään tiettä-
väksi. Tuolloin kaikkien varoituskellojen olisi pitänyt kilkat-
taa äänekkäinä.

Käännekohdaksi muodostui elokuun 7. päivä 2013. 
Markku oli mökillään saaristossa, mutta tuli sovitun haastat-
telun takia käymään TST:llä. Kaikki oli vielä hyvin haastat-
telun loppuun asti. Sitten puhuttiin, että mennään ottamaan 
muutama kuva ulkona. Markku nousi tuolistaan seisomaan ja 
valahti saman tien lattialle. Tappaja oli iskenyt. Miehelle tuli 

hyvin epätodellinen, omien sanojensa mukaan täysin hölmö 
olo. TST:n väki ymmärsi kuitenkin oitis, että kyse oli jostakin 
paljon vaarallisemmasta kuin äkillisestä krampista. Ambu-
lanssi tuli ja miestä vietiin vauhdilla TYKS:iin halvauspoti-
laita hoitavaan Stroke-yksikköön. Vasta tuolloin Markku tuli 
oikeastaan ensi kerran tietoiseksi tilanteen vakavuudesta. 

Ensin yritettiin saada verenpaine alas. Aivan helppoa se-
kään ei ollut, sillä Markun urheilijan lepopulssi laski entises-
tään luvattoman matalaksi. Seuraavat kaksi viikkoa menivät-
kin teholla kiikun ja kaakun, kunnes tilanne tasaantui.

Oikealla puolella aivoissa tapahtunut verisuonen repeämä 
aiheutti kehon vasemman puolen halvaantumisen. Markku 
ei päässyt edes kääntymään omin avuin. Vasemman käden 
sormet toimivat hiukan. Repeämä korjautui itsestään ilman 
leikkausta. Toki tilannetta seurattiin valppaasti.

Rankkaa uudelleenopettelua

Kului pari viikkoa. Sitten tuli siirto neurologisen teholta 
Turun kaupunginsairaalaan. Siellä mottona oli, että potilas 
kuntouttaa itseään. Ensin oli opettelua, miten päästä pyörä-
tuoliin. Paikassa oli myös kuntopyörä, jota saattoi käyttää 
pyörätuolista käsin. Sitten seurasivat nojapuut. Ja luvaton 
treenaus portaissa, mistä mies sai satikutia, kun oli toiminut 
yksin. Markku harjoitteli ahkerasti. Mies palautti tosissaan 
itseään kävelevien joukkoon.

Kannustusta ja tukea tuli niin TST:ltä kuin muualtakin. 
Tärkeimpänä tukijoukkona toimivat vaimo, tytär ja sisko, 
jotka kävivät päivittäin katsomassa. He veivät myös Markkua 
ulos syksyiseen maisemaan, jossa oltiin ainakin hetki poissa 
hoitoympäristöstä. Kahden kuukauden jälkeen koitti kotiut-
taminen, jota varmistivat niin fysio- kuin toimintaterapeutin-
kin käynnit.

Tappaja oli 
iskenyt.”

Päästäkseen tuollaiseen 
pisteeseen on tarvittu 
paljon onnea.

”

Markku vastaan tappaja



3/2014                   23  

Aivoinfarkti eli aivohalvaus johtuu joko aivo-
valtimon tukkeutumasta tai verenvuodosta ai-
voissa. Aivohalvaus iskee   äkisti ja yleisimmin 
sen aiheuttaa aivovaltimon tukkiva veritulppa, 
joka puolestaan voi olla seurausta valtimon 
kovettumataudista tai sydämestä lähtöisin ole-
vasta verihyytymästä. Aivoverenvuodon yleisin 
syy puolestaan on kohonneen verenpaineen 
koettelemat valtimoiden seinämät.

KASVOT
Aivohalvaus voi oireilla vain toisella puolella 
kehoa ja näkyä esimerkiksi kasvojen osittaise-
na halvauksena. Onnistuuko hymyily?

KÄSIVARRET
Pyydä henkilöä nostamaan käsivarsia. Onko 
toinen käsivarsi heikko, voimaton tai tunno-
ton? Roikkuuko käsi?

PUHE
Epäselvä puhe ja vaikeuden puheen tuotta-
misessa voivat kieliä aivohalvauksesta. Pyydä 
henkilöä toistamaan esimerkiksi jokin yksin-
kertainen lause. Kangerteleeko puhe?

Mikä tahansa näistä merkeistä on syy hakeu-
tua välittömästi sairaalahoitoon, vaikka oireet 
menisivätkin ohitse. Soita siis heti hätänu-
meroon! Muista ottaa ylös kellon aika, jolloin 
oireet ilmaantuivat.

Lähteet: 
Strokeassociation.org, Terveyskirjasto.fi

Tappajan iskun jälkeen

Nyt on kulunut vajaa vuosi tappajan iskusta. Edessäni on 
mies, jonka liikkeistä saa viitteitä siitä, että jotakin on tapah-
tunut, mutta joka samalla todistaa sen, että noinkin rajusta ti-
lanteesta voi kuntoutua lähestulkoon entiselleen. Lääkäreiden 
mukaan Markku voi vielä saavuttaa paremmankin kunnon.  
Tavoitteena on kävellä normaalisti. Se on Markun maraton. 
Siihen edetään askel kerrallaan.

Päästäkseen tuollaiseen pisteeseen on tarvittu paljon 
onnea. Markku oli oikeassa paikassa, kun verenpaine aiheutti 
verenvuodon aivoissa. Pääsy hoitoon oli tarpeeksi nopeaa. Jos 
hän olisi ollut saarella, jonne avun saaminen olisi kestänyt 
kauan, ei tätä keskustelua ehkä olisi lainkaan käyty. Toinen 
onni oli se, että tehtiin oikea diagnoosi ja hoito sen mukaan. 
Aivoinfarkti ja aivoverenvuoto tuottavat samankaltaiset 
oireet, ja tarvitaan kokenutta lääkintähenkilökuntaa erot-
tamaan, kummasta on kyse.  Kolmanneksi hänellä oli hyvä 
pohjakunto.

Muutoin tappaja voi 
yllättää. Lopullisesti.”

teksti JUHA NIEMELÄ
kuva TIEDOTUS
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Terveyttä ja makua
Raikkaat tuulet puhaltavat TST:n ruokalatoiminnassa uuden 
keittiöpäällikön Tuula Lempisen myötä. Myönteisiä muutoksia 
on jo pienessä ajassa tapahtunut paljon.  Millainen on tämä 
keittiöpäällikkö, joka on saanut näitä ihmeitä aikaan kaikkien 
hyödyksi? Otetaanpa selvää.

Kuka olet Tuula Lempinen? 

Olen 51-vuotias, Itä-Suomesta kotoisin, Raisiossa 
asuva kahden tyttären äiti. Perheeseen kuuluu myös mies 
ja koira. Toinen tytär asuu jo poissa kotoa. Koulutukseltani 
olen restonomi, joka on palvelualan johtamisen 
ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi olen suorittanut 
hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen sekä laivakokin 
tutkinnot.

Mitä keittiöpäällikkö tekee? 

Keittiöpäällikkö vastaa keittiön ja ruokalan sujuvasta 
toiminnasta. Olen esimiehenä keittiön henkilökunnalle 
Kanslerintien ja Rieskalähteentien toimipisteissä, laadin 
toiminnalle budjetin, noudatan sitä sekä huolehdin, että 
päivittäiset ateriat on valmistettu terveellisesti ja maukkaasti. 
Lisäksi tiedotan jäsenille ruokalan tapahtumista ja luon 
kontakteja yhteistyökumppaneihin.

Mitä uutta voit tuoda kokemuksesi pohjalta TST ry:n 
ruokalatoimintaan?

Minulla on laaja tuntemus erilaisista 
ammattikeittiöistä. Olen ollut nuorena töissä rahti- ja 
matkustajalaivalla. Kokemusta on myös ravintolan, 
kahvilan, henkilöstöravintolan ja suuren koulun 
keittiöstä. Olen työskennellyt keittiöapulaisena, kokkina, 
kylmäkkönä, emäntänä ja ruokapalveluohjaajana. Tein 
myös muutaman sijaisuuden ruokapalvelupäällikkönä 
ja ruokapalvelujohtajana. Kokemusta on siis yksityiseltä, 
valtiolta ja kunnalta. Kunnalla työskentelin viimeiset 13 
vuotta.

Tältä pohjalta luulisin, että minulla on näkemystä tuoda 
uusia tuulia ruokalatoimintaan. Pyrin houkuttelemaan lisää 

asiakkaita sekä pitämään jäsenet ja keittiöhenkilökunnan 
tyytyväisenä. Työtyytyväisyyteen haluan panostaa ja toivon, 
että keittiömme olisi mukava ja haluttu työpaikka.

Miten työtön voi syödä terveellisesti ja edullisesti? 
Anna jokin hyvä ruokaresepti!

Itsevalmistettu ruoka tulee edullisemmaksi kuin 
valmiina ostettu. Suuremmat pakkaukset ovat yleensä pieniä 
edullisempia. Kotona kannattaa pitää kuivatarvikkeista 
perusvarasto, ettei raaka-aineen loppuessa tarvitse mennä 
ostamaan esimerkiksi kioskista kalliimpaa tuotetta. Itse 
leivottu leipä ja pulla ovat huomattavasti halvempia kuin 
ostotuotteet.

Nyt loppukesästä tuoreet kotimaiset kasvikset ja 
juurekset ovat parhaimmillaan.  Toreilta suoraan tuottajilta 
tuotteita ostaessa säästää. Esimerkiksi valkokaalista saa 
helpolla ja halvalla maistuvaa pataa, keittoa ja laatikkoa.

Mitä raaka-aineita tulisi välttää, jos on korkea veren-
paine? Mitä silloin tulisi suosia?

Suolainen ruoka voi nostaa verenpainetta. Silloin pitäisi 
ainakin rajoittaa seuraavien tuotteiden syöntiä: sillit ja muut 
suolakalat, meetvursti, lakritsi, salmiakki, perunalastut, 
suolapähkinät yms. Myös runsas alkoholin käyttö kohottaa 
verenpainetta. Rasvan laatuun kannattaa kiinnittää 
huomiota.  Pehmeä rasva ja kalan rasva ovat kovaa rasvaa 
parempia. Kalaa (ei suolattua) pitäisi siis syödä pari kertaa 
viikossa.

Kasvikset, juurekset, marjat ja hedelmät ovat erittäin 
suositeltavia myös verenpainetaudin hoidossa. Niistä saa 
hyvää tekevää kuitua. Pienikin säännöllinen liikunta auttaa 
pitämään verenpaineen kurissa.

Nykytutkimus suosittaa myös kalsiumin, kaliumin ja 
magnesiumin saannin lisäämistä verenpainetaudin hoidossa.

teksti JUHA NIEMELÄ
kuvat TITTA HOLM ja WIKIMEDIA COMMONS 
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Tomaattinen kalakastike kahdelle

200 g raakaa kalaa kuutioituna (ahven, kuha, lohi; voit käyttää myös 
purkki tonnikalaa)
2 dl tomaattimurskaa
öljyä
1-2 sipulia
pari valkosipulin kynttä
1-2 dl ruokakermaa
(vihreitä oliiveja viipaloituina) 
tilliä
suolaa
mustapippuri rouhetta
vettä

Laita kattilan pohjalle loraus ruokaöljyä. Lisää pilkottu sipuli ja 
valkosipuli. Kypsennä hetki sekoitellen, älä anna paahtua! 

Lisää tomaattimurska ja noin 1 dl vettä. Jos käytät raakaa kalaa, lisää se 
tässä vaiheessa kattilaan kypsymään. Muista, että kalaa ei saa kypsyttää 
liikaa. Kalan ollessa lähes kypsää, lisää ruokakermaa ja viipaloidut oliivit. 
Voit myös jatkaa kastiketta vedellä, jos kastike on liian paksua. 

Mausta suolalla ja mustapippurilla. Tämä kastike ei tarvitse liemijauheita; 
näin kalan oma maku ei peity. 

Tonnikalaa käytettäessä lisää se vasta valmiiseen kastikkeeseen. 
Kuumenna ja ripottele lopuksi silputtu tuore tilli. Voit halutessasi käyttää 
kastikkeessa esimerkiksi porkkanaa tai palsternakkaa pilkottuna.

Tarjoa keitetyn perunan, pastan tai riisin kanssa.
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SURUN 
KESKELLÄ

teksti KRISTIINA ILONEN
kuva WIKIMEDIA ja TIEDOTUS
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Netin kotisivullamme oli 23.7.2014 päivän mietelauseena 
Viktor Hugon mietelmä: ”Jos murhe on kestänyt kauan, ei onni 
ole enää kaukana”. Se osui ja upposi. Elämäni muuttui vuotta 
aiemmin silmänräpäyksessä, kun elämänkumppanini Jarmo 
Jalonen kuoli melkein kirjaimellisesti käsiini. Ensihoitajat vah-
vistivat tapahtuneen, sydän oli pysähtynyt lopullisesti. Tajusin 
tuona viikonloppuna, että tämä todella oli totta, vaikka olo oli 
epätodellinen.

Minulle on koko aikuisikäni ollut tuntematon käsite 
tasainen elämä. Syviin, isoihin kuoppiin olen pudonnut, niitä 
olen mukana ollut itsekin kaivamassa. Mutta aina olen kuo-
pasta pois kiivennyt ja kokenut huimia onnen hetkiä, korke-
alla aallonharjalla keikutellut.

Nytkin olin kuvitellut yksityiselämän aallonharjan 
jatkuvan; kotiosoitteemme oli muutamaa kuukautta aiemmin 
muuttunut samaksi. Meillä oli paljon suunnitelmia, miten 
jatkossa parhaiten pärjäisimme tässä taas kerran surkeassa 
taloustilanteessa.

Toisin kävi. Kotona kummitteli, näin iltapäivisin Jar-
mon tulevan ovesta kotiin. Juttelin parvekkeen ovesta sisään 
tulleille yöperhosille. Perhosia ei aikaisempina kesinä ole 
sisään tullut, ei tänäkään kesänä ainakaan vielä. Onneksi sain 
hiukan myöhemmin kuulla, että kummittelu johtuu omien 
aivojen puolustusmekanismista shokin mennessä ”överiksi”. 
Kerrostalokaksio tuntui valtavan isolta ja tyhjältä asunnolta. 
Ei ollut aamukahvin juontikaveria, kahvi lakkasi maistumas-
ta.

Heti oli pakko ryhtyä järjestämään käytännön asioita, 
kuljin robottina, päässäni raksutti jokin autopilotilla toimiva 
kone. Jarmon nuorimman veljen Jussin ansiosta asiat saatiin 
hoidetuksi. Hän tuli välittömästi mukaan kaikkeen ikävään 
järjestettävään, mitä kuolema aiheuttaa.

Maailmankuvani muuttui. Olin ihmeissäni, olen edel-
leen, herätessäni aamulla hengissä. Uusi päivä ei enää ole 
itsestäänselvyys. Henkinen ikäni, joka oli lievästi ilmaistuna 
hyvin nuori, vanheni kymmenillä vuosilla. Huumorintajuni 
katosi. Tiesin, että ennenkin olin kuopista noussut, mutta 
kauanko tämä kamala tuskainen olo oikein tulee kestämään? 
Kevään aurinko on minulle aina auttanut murheisiin, mutta 
kevääseen oli pitkä aika. Viha ja katkeruus iskivät, miksi taas 
kuoppaan putosin? Järkeilin joka päivä, että vihaamalla ei saa 
mitään muuta kuin pahaa aikaiseksi, itselle ja muille. Jouluun 
mennessä kiukku lopulta helpotti.

Kaiken kyseenalaistavana umpimaallikkona henkimaa-
ilman enkelit eivät ole minua koskaan puhutelleet. Mutta 
enkeleitä löytyi! Ihan eläviä ihmisiä! Oma rakas perheeni oli 
heti mukana tukemassa. Jarmon Jussi-veli ja TST:n Hannu 
Isotalo kantoivat pahimman yli; keskustelut jatkuvat edel-
leen. TST:hen tullessani oli aina vastassa ystävällisiä jäseniä 
ja työntekijöitä. Aina kysyttiin, miten voin. Monen kanssa 

keskusteltiin, pitempäänkin sopivana hetkenä. Itselleni on 
usein ollut vaikeaa kohdata sureva lähimmäinen, nyt sain ko-
kea tulleeni kohdatuksi aidosti ja lämpimästi. Sama lämmin 
kohtaaminen on ollut Ekotorilaisten kanssa. Ja tämä kaikki 
jatkuu edelleen. Kiitos enkeleilleni! Matti Kontiolle kiitos 
kauniista muistokirjoituksesta viime syksyn Tärpissä!

Viime syksyn hallitusvaaleihin osallistuminen oli kova 
paikka. Normaalisti puhun paljon asiaa ja vielä enemmän asi-
an vierestä. Vaalipaneelissa pinnistin kaikkeni, että pystyin 
vastaamaan kysymyksiin. Olin ensimmäisen kaksivuotisen 
hallituskauteni loppumetreillä ja vasta päässyt alkuun. Tulin 
valituksi; saan jatkaa loistavan yhdistyksemme yhteisiin asi-
oihin vaikuttamista.

Tämän vuoden tammikuussa aurinko pilkahteli pilven 
raosta, samoin helmikuussa. Aloin katsella ympärilleni hitu-
sen eri tavalla kuin syksyllä. Taisi olla toukokuu, kun yhtäk-
kiä hukassa ollut huumorintajuni osoitti elonmerkkejä, siis 
ihan itsestään, muutaman lausumani sammakon muodossa. 
Kuluneen vuoden aikana olen käynyt läpi Jarmon kanssa vie-
tettyjä tilanteita ja tilaisuuksia, mukana on ollut paljon meille 
yhteisiä merkkipäiviä. Ne ovat olleet vaikeita ja hiljentäviä 
hetkiä. Nyt kesän valo ja helteet sekä kiltit lähimmäiset ovat 
saaneet minut varovaisesti kurkkimaan kuopan yläreunan 
suuntaan. Josko jo pääsisi pienille laineille, aallonharjalle en 
enää uskaltaudu. Maailmasta löytyy kesällä paljon pientä, 
halpaa ja kivaa huvia. Kotilähiöni poluilla vaeltelu helpottaa 
kummasti oloa, ja kun ahdistaa, niin kotiin palaan vasta kun 
en enää fyysiseltä väsymiseltä jaksa miettiä mitään.

Kannan mukanani kaiken elämässäni tapahtuneen, niin 
hyvän kuin pahankin. En yritä unohtaa tai kieltää mitään 
tapahtunutta, ei kannata, eikä onnistu. Tehdyistä virheistä 
toki oppii, mutta sitten tekee samat uudestaan, ja lisäksi aivan 
uudenlaisiakin, eli isompi viisaus ei taida kohdalleni osua. 
Mutta Jarmon ajatusmaailmasta mieleeni painui mielestäni 
tärkeitä juttuja. Aina kun olin naama nurin perin, Jarmo vei 
peilin eteen ja kysyi, kuka on minulle tärkein ihminen. Sehän 
oli se peilikuvassa näkyvä. Jarmo sanoi, että ensin pitää huo-
lehtia itsestä, vasta sitten kykenee huolehtimaan muista. Ja 
hänelle muista huolehtiminen oli missio, hän oli aina valmis 
auttamaan kaveria. Koskaan ei ollut niin kiire etteikö olisi 
kerinnyt. Olin koko ikäni yleensä vaiennut vaikeista asioista, 
murjottanut ja pihissyt itsekseni, kasvattanut pilvenpiirtäjän 
korkuisia mörköjä. Opin, että ongelmat puidaan puhki heti 
avoimesti. Jopa riitelemällä − sovinnonteko vasta kivaa on-
kin. Jarmo kulkee kanssani, kannustaa jatkamaan elämääni 
mieli avoimena kivoille ja vähemmän kivoillekin tapahtumil-
le ja ihmisille.
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Kärvistelyä
Pakina

P. A. Kärvinen kyllästyi köyhäilyyn ja päätti 
perustaa konsulttitoimiston. 100 000 euroa olisi 
ihan kohtuullinen palkkio arvokkaan tietotai-
don jakamisesta avuttomalle pienyritykselle. 
Esimerkiksi nakkikioskien myyjät ovat usein 
keski-ikäisiä ja vähäpuheisia. Yötyö uuvuttaa. 
Kenkää, jos ei hymy maistu aamuneljältä, eikä 
huuli lennä ketsupin ohella. Stand up - koomi-
koksi kouluttautuneelle höyrymakkarakon-
sultille olisi töitä. Öinen örveltäjä tilaa iloisesti 
tuplalihapiirakan 10 nakilla, koska saa samalla 
hupaisaa seuraa kaikilla mausteilla. Vaaditaan 
vain työtä, vastuullisuutta ja innovaatiota. Ja 
suoraselkäisyyttä. 

Liituraitapuku tarvittiin ja luottamusta 
herättävä toimisto keskustasta. Vaikeahkoa 
pitkäaikaistyöttömälle. Starttiraha-anomuksen 
käsittelijä oli tukahtua nauruun. Hyvä ettei tul-
lut syytettä kuolemantuottamuksesta.

Talous- ja poliisiuutisista  P. A. ymmärsi 
nopeasti, ettei menestyvä konsultti korkeakou-
lutusta tarvitse. Vain sujuvaa puhetaitoa, sekä 
rehtiä ja avointa näkemystä oman edun tavoit-
telusta. Myös vilpittömyys on eduksi. Vilpitön 
egoismi takaa toivotun tuloksen. Jos psykopaatti 
voi menestyä teollisuusjohtajana, miksei myös 
mukava sosiopaatti konsulttina? Täysin ymmär-
rettävää sekin, että joutavanpäiväinen lähim-
mäisten herkkien tunnetilojen ja kehonkielen 
tunnistaminen vain heikentää kassavirtaa. 
Empatia on talouselämän syöpä. Lälläröinti ei 
kannata. Ihmistovereita on järkevämpää (tuot-
tavampaa) käsitellä  ihmismateriaalina. Joustava 
materiaali muovautuu tarpeen mukaan. Jos ei 
järkipuhe tai uhkailu auta, jäykempi henkilö-
aines saatetaan hoidella toisin. Saattohoidellaan. 

Liike-elämä on myös riskialtista. Talous-
rikollisuus vaanii jokaisen gourmet-ravintolan 
nurkan takana.  Korruptio on ruma sana, eikä 
semmoisia iljetyksiä huudella kovaäänisesti 
ruokapöydässä. Varsinkin jos on tarjolla kavi-
aaria. Tai edes kylmäsavulohta. Omavaraisuus 
ja vieraanvaraisuus törmäävät toisinaan epä-
korrektisti ja syntyy sekaannusta rahavirroissa. 
Erikoista kyllä, vieraanvaraisimpia ovatkin juuri 
talousrikolliset: luovat varakkuutensa vieraan 
varoin. Tilaisuus tekee varakkaan.

P. A:n onneksi rahoitus epäonnistui. Näin 
hän säästyi stressi-ihottumalta, vatsahaavalta 
sekä MOT-ohjelmalta.  Ja moni uuttera pienyrit-
täjä konkurssilta.

Vilpitön egoismi 
takaa toivotun 
tuloksen. Jos 
psykopaatti voi 
menestyä teol-
lisuusjohtajana, 
miksei myös 
mukava sosio-
paatti konsultti-
na?

”
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Matkailu ja kulttuuri
TULEVIA TAPAHTUMIA

EDVARD MUNCH -NÄYTTELY HELSINGISSÄ 25.9.
To 25.9. Retki Helsinkiin Didrichsenin taidemuseoon Edvard Munch-

näyttelyyn ja Tarvaspäähän, jossa esillä Antti Tantun grafiikkaa ja akva-
relleja. Näyttelyn ydin koostuu Norjan Munch-museon, Norjan kansal-
lismuseon, Ateneumin ja Turun taidemuseon öljyvärimaalauksista sekä 
grafiikoista. Nähtävinä ovat myös tunnetut ”Huuto” ja ”Madonna”.  Lähtö 
8.30 Ortodoksikirkko, tori, paluu n. klo 18.00. Hinta 45€ ( jäs.), 55€ (muut). 
Hintaan sisältyy bussikuljetus, pääsyliput, opastus ja lounas. Max. 25 
henkeä.

VANJA-ENO KANSALLISTEATTERISSA 25.10.
Kansallisteatterin ”Vanja-eno” 25.10. klo 13.00. Paikkoja 40 kpl. Hinta 

35€ ( jäsenet), 47€(muut). Näytelmän kantava teema on tuhlattu elämä. 
Vanja-eno toteaa 47-vuotiaana olevansa vanhus - hän on tehnyt maa-
tilalla työtä antaen työn tuoton - jo kuolleen - sisarensa miehelle, pro-
fessorille, joka käytti koko uransa saamatta mitään aikaan. Näytelmän 
alussa professori haluaa muuttaa tilan rahaksi ja muuttaa niillä Suomeen 
viettämään eläkevuosiaan. Vanjan nuorempi sisar on syvän uskonnolli-
nen ja on valmis uhraamaan elämänsä tuonpuoleisen palkinnon toivossa. 
Näytelmässä miesten ja naisten väliset rakkaudet tai ihastumiset kohdis-
tuvat tavoittamattomiin henkilöihin. Klassikko, joka on nähtävä! 

VILLIKALKKUNA TAMPEREEN TEATTERISSA 4.10.
La 4.10. Teatterimatka Tampereelle näytelmään ”Villikalkkuna”. Sisäl-

tää matkat, lounaan ja pääsylipun. Seniorit. TÄYNNÄ!

KYLPYLÄMATKA PÄRNUUN 2.-6.11
Su-To 2.-6.11 Viiking SPA KYLPYLÄLOMA PÄRNUN KYLPYLÄSSÄ. 

Toteutuu, jos mukana on vähintään 20 henkilöä. Ilmoittaudu ajoissa. Vii-
meinen sitova ilmoittautuminen on 20.9. Varattu vain 30 paikkaa. Lisätie-
toja Infosta!



Kotipesä vislasi kuolinkorinansa avaran akustiikan
atmosfäärissä, jossa kohteen nähdessään
saattoi luulla olevansa lähellä määränpäätä.

Jokunen päivä Lapissa keskellä kesää oli vaivihkaa pääs-
syt muodostumaan Kotipesä-koplan odotetuksi traditioksi, 
jota noudatimme nytkin. Tietoisina tämän kerran jäämisestä 
tällä erää viimeiseksi suhtauduimme asiaan siihen kuuluvalla 
haikealla, mutta sanoisinko vinoutuneella hartaudella.

Mitä Kotipesä-projekti on opettanut tämän kirjoittajalle? 
Ainakin täsmällisyyttä, minkä konkreettisena ilmentymänä 
ilmaannuin bussin lähtöpaikalle jo kaksi minuuttia ennen 
starttia. Kuka vielä sanoo, ettei ihminen kehity. Tai sitten 
ilmiö voidaan laittaa ennenaikaisen Lapin hulluuden tiliin. 
Onneksi ystäväni tuntevat minut. Tosin tällä kertaa oma osal-
listumiseni retkelle varmistui vasta siinä vaiheessa, kun sel-
visi, että reitin varrella olisi kuin olisikin mahdollista seurata 
TV-lähetyksiä eräästä ylikansallisesta urheilutapahtumasta, 
jonka olen pyhästi luvannut jättää tässä mainitsematta.

Reittihän oli tuttuakin tutumpi - luulenpa, että uskolli-
nen kuljettajamme Tom osaisi ajaa sen vaikka silmät kiinni, 
mitä en, edes näin ajokortittomana, kuitenkaan suosittelisi. 
Yö Haukiputaalla, toinen Kaamasen kievarissa (tai no, sen 
kupeessa olevalla leirintäalueella), ja seuraavana päivänä 
bussilla matkanjohtaja Nevalaisen osoittamaan kohteeseen 
Pohjolan perukoille. Tällä kertaa bussi pysähtyi hautausmaal-
le. Hetkinen, tulimmeko saman tien määränpäähän?

teksti JUHA NORDMAN 
kuvat MIKKO URPO ja FARIDE LALA

Kumuja Kuoppilasjärveltä 

Mökki keskellä metsää & Via Dolorosa  

Vastoin odotuksia vastassa ei ollutkaan kuopankaivaja, 
mikä antoi viitteitä siitä, ettei aikamme sittenkään ollut vielä 
tullut. Rinkat selkään ja tunturiin, kuului kehotus. Itse olin 
jälleen ansiokkaasti laistanut tavaravuoresta ottaen mukaan 
vain sen, minkä katsoin tarvitsevani: ruokaa, vaihtovaatteita, 
vessapaperia sekä taskutaitettavan yöpymispussin.

Muutaman kilometrin taivalluksen jälkeen saavuimme, 
kukin tahtiinsa, välipysähdyskodalle, jonne johtavalla rä-
meellä kuulin ihmisten kenkien ”haukanneen” vettä. Kum-
mia kenkiä, ajattelin, kun pystyvät vettä paloittelemaan! Liki 
messiaanista, sanoisin. Omani kyllä hörppivät sitä kaiken ai-
kaa, mutta se lienee tuon haukkaamisen rinnalla niin tylsän 
tavallista, ettei siitä sen enempää.

Vielä puoli poronkusemaa, ja saavuimme kohteeseen, 
Kuoppilasjärven autiotuvalle. Joskin matkanjohtaja Nevalai-
sen kaavailema varsinainen teltta-alue olisi ”enää kolmensa-
dan metrin” (kertaa kaksi) päässä, jonne eräät jatkoivatkin 
matkaa. Telttaparini Antin kanssa tuumimme, etteihän meil-
lä tässäkään hätää ole, kotimme on siellä, minne kassimme 
laskeutuvat. Me ja muutama muu urbaani kerma-ahteri jäim-
me yöksi mökkiin ajatellen, että huomenna sitten. Myöhem-
min kuulimme alueelta (ihme kyllä) palanneilta karmivia 
kauhutarinoita reitin koettelemuksista: jyrkkiä, viivasuoria 
nousuja, veren makua suussa ja maailman reunalla päivystä-
viä hattivatteja, ja tuumasimme, että maksaneeko vaivan.

Haluan olla yksin

Häippäsin seuraavana päivänä. Akuutin Greta Garbo-
syndrooman lisäksi pontimena oli päästä Utsjoelle seuraa-
maan suoria lähetyksiä ylikansallisesta urheilujuhlasta, jota 
en, kuten sanottu, saa tässä mainita. 

Parinkymmenen kilometrin vaellukseni muistutti minua 
jälleen konkreettisesti eräästä Lapin maaston ominaispiirtees-
tä: välimatkojen arviointi on optisten harhojen johdosta täysin 
mahdotonta tottumattomalle. Näin Utsjoen linkkimaston 
matkojen päästä ja luulin olevani enää parin askeleen päässä 
kohteestani. Ja sitten se meni kauemmas, ollen taas kohta 
lähempänä, kunnes kohta katosi kokonaan. Ja sitten sama 
uusiksi... Ei ihme, että Lappi kauneudestaan huolimatta tekee 
hulluksi. Saavutin Utsjoen kolmen tunnin kuluttua tornin 
näkemisestä.

Kylän baari oli kuin olikin vielä toiminnassa. Kahtena 
seuraavana päivänä seurasin tiiviisti, miten eräiden kansa-
kuntien parhaat pojat olivat hieman etevämpiä kuin toisten. 
Siinä sivussa nukuin kodassa, syötin itseäni hyttysille ja - yl-
lätys yllätys - edistin työllistymistäni. Ai mitenkö? Olosuhtei-
den ollessa sellaiset, että Norjan rajalinja kulki maantiesillan 
puolivälin kohdalla, oli tietenkin helppo kartuttaa matkai-
lukokemuksiaan menemällä koitosten välillä hyppelemään 
rajalinjan yli. Laskujeni mukaan kävin Norjassa tuollaiset 
parisataa kertaa. Olisin voinut käydä enemmänkin, mutta se 
ei kenties olisi enää näyttänyt uskottavalta CV:ssä. 

Mutta liekö nuo parisataa keikkaa käypää kamaa hakies-
sani paikkaa matkatoimiston Norja-oppaana? Aika näyttää, 
ellei himmennä valoja.

Yö ei tunne armoa

Palasin aikanaan leiripaikalle, jota seuraavan päivän ilta-
na lähdimmekin paluumarssille. Oli ajateltu sen olevan hyvä 
idea, ettei tule seuraavana aamuna kiire bussille ollessamme 
jo valmiina lähtöpaikalla. Se oli, ja ei ollut, hyvä idea. Oli 
sikäli, ettei tullut kiire. Ei sikäli, että illalla ja yöllä mellastivat 
hyttyset.

Lapin hyttysparvia on vaikea kuvailla, ne pitää itse kokea. 
Olisi liioittelua sanoa, että selvisimme ehjin nahoin, koska 
nahkamme olivat parinkymmenen kilometrin jälkeen näke-
misen arvoiset. Mutta niinhän ne sanovat, että mikä ei tapa, 
sattuu aivan perhanasti. Vai olikos se niin, ei kait sitten. Ja 
eihän siinä mitään, saahan minun lihastani ottaa. Olisivat 
nyt edes neuvotelleet hinnasta. Kun autojen äänet vaelluksen 
lopussa alkoivat kantautua korviimme, olivat äänet sanoinku-
vaamattoman kauniita.

Mutta hauskaa oli kuin hammaslääkärissä. Ja Utsjoki oli 
tällä välin hetken myös Euroopan lämpimin kolkka.

Paluumatka sujui normaalia reittiä. Sillä välin kansakun-
nat jatkoivat ruuduilla toistensa arvottamista.

                                                                                                                                      

PS. Kiitos Tuula, Harri, Kotipesäläiset ja kummit. Ilman 
teitä olisi minulta jäänyt monta artikkelia kirjoittamatta.
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Kotipesä vislasi kuolinkorinansa avaran akustiikan
atmosfäärissä, jossa kohteen nähdessään
saattoi luulla olevansa lähellä määränpäätä.

Jokunen päivä Lapissa keskellä kesää oli vaivihkaa pääs-
syt muodostumaan Kotipesä-koplan odotetuksi traditioksi, 
jota noudatimme nytkin. Tietoisina tämän kerran jäämisestä 
tällä erää viimeiseksi suhtauduimme asiaan siihen kuuluvalla 
haikealla, mutta sanoisinko vinoutuneella hartaudella.

Mitä Kotipesä-projekti on opettanut tämän kirjoittajalle? 
Ainakin täsmällisyyttä, minkä konkreettisena ilmentymänä 
ilmaannuin bussin lähtöpaikalle jo kaksi minuuttia ennen 
starttia. Kuka vielä sanoo, ettei ihminen kehity. Tai sitten 
ilmiö voidaan laittaa ennenaikaisen Lapin hulluuden tiliin. 
Onneksi ystäväni tuntevat minut. Tosin tällä kertaa oma osal-
listumiseni retkelle varmistui vasta siinä vaiheessa, kun sel-
visi, että reitin varrella olisi kuin olisikin mahdollista seurata 
TV-lähetyksiä eräästä ylikansallisesta urheilutapahtumasta, 
jonka olen pyhästi luvannut jättää tässä mainitsematta.

Reittihän oli tuttuakin tutumpi - luulenpa, että uskolli-
nen kuljettajamme Tom osaisi ajaa sen vaikka silmät kiinni, 
mitä en, edes näin ajokortittomana, kuitenkaan suosittelisi. 
Yö Haukiputaalla, toinen Kaamasen kievarissa (tai no, sen 
kupeessa olevalla leirintäalueella), ja seuraavana päivänä 
bussilla matkanjohtaja Nevalaisen osoittamaan kohteeseen 
Pohjolan perukoille. Tällä kertaa bussi pysähtyi hautausmaal-
le. Hetkinen, tulimmeko saman tien määränpäähän?

teksti JUHA NORDMAN 
kuvat MIKKO URPO ja FARIDE LALA

Kumuja Kuoppilasjärveltä 

Mökki keskellä metsää & Via Dolorosa  
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jo valmiina lähtöpaikalla. Se oli, ja ei ollut, hyvä idea. Oli 
sikäli, ettei tullut kiire. Ei sikäli, että illalla ja yöllä mellastivat 
hyttyset.

Lapin hyttysparvia on vaikea kuvailla, ne pitää itse kokea. 
Olisi liioittelua sanoa, että selvisimme ehjin nahoin, koska 
nahkamme olivat parinkymmenen kilometrin jälkeen näke-
misen arvoiset. Mutta niinhän ne sanovat, että mikä ei tapa, 
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Tietotekniikka tutuksi:

TEE NÄIN:

Mitä on tietoturva tietokoneissa? Miksi tietokoneeseen ja älypuhelimeen laitetaan tietotur-
vaohjelmisto? Koska maailmalla liikkuu huijareita, joilla on aina pahat mielessä. Ilman 
tietoturvaa he voivat hetkessä kaapata koneesi omiin ilkeämielisiin tarkoituksiinsa tai heidän 
lähettämänsä virukset voivat tuhota tärkeitä tiedostojasi.

Yleensä tietokoneen suojauksen voi saada vahvaksi, mutta jos käyttäjä ei tiedä, kuinka toimia, siitä ei välttämättä ole 
apua. Huolellisuus ja maalaisjärki ovatkin parhaat apuvälineet tietoturvan lisäksi.

Yleisimmin tietoturvan piiriin kuuluu virustorjunta ja palomuuri sekä mahdolliset lapsilukot, tiedostojen varmuuskopi-
ointi ja niiden turvallinen säilytys, käyttäjätunnusten salasanojen oikea käyttö ja säilytys, urkinta- ja vakoilu- ja haittaohjel-
mien suodattimet ja tarvittaessa tiedon salaus tai kryptaus. 

Näitä ohjelmistoja on erilaisia. Niistä tunnetuimmat ovat F-Secure, Norton ja McAfee. Osa ohjelmistoista on ilmaisia, osa 
on maksullisia. Internet-palveluntarjoaja tarjoaa kuukausimaksulla käyttöön esim. F-Securen palvelut.

Mikä on palomuuri?

Palomuuri on ohjelmisto, joka seuraa tietoliikennettä tietokoneen ja internetin välillä. Se sallii luvallisten ohjelmien liiken-
teen, mutta pyrkii estämään muun liikenteen. 

Mikä on virus?

”Tietokonevirukseksi määritellään tietokoneohjelma, joka monistaa itseään ja leviää tietokoneesta toiseen. Virukset lasketaan 
nk. haittaohjelmiin. Virukset voivat levitä esimerkiksi tietokoneverkkoon tai USB-muistitikun mukana tulleen tiedoston kautta. 
Pahimmillaan virus saattaa tuhota tietokoneen BIOS-muistin, jolloin tietokone ei enää käynnisty.”  —Wikipedia

Muita haittaohjelmia

Mato leviää ilman isäntäohjelmaa tietoturva-aukon kautta, tai sitten käyttäjä erehtyy lataamaan sen koneelleen.
Troijalainen naamioituu hyötyohjelmaksi, mutta todellisuudessa on haittaohjelma.
Takaovi on ohjelma, joka avaa pääsyn koneelle turvamekanismien ohi. 
Vakoiluohjelma kerää koneelta tietoja mm. luottokortti ja pankkitunnistetietoja ja lähettää ne sitten isännilleen.
Mainosohjelma näyttää mainoksia koneen näytöllä. Nämä asentuvat netistä ladattavien ohjelmien mukana.

Tiedon kalastelu eli phising

Joskus sähköpostiin ilmestyy huijausviesti eli jos luvataan kuuta taivaalta tai uhataan tyyliin: Jos et toimi pian niin 
palvelusi poistuu käytöstä... Älä usko. Ota yhteys pankkiisi tai jopa poliisiin. Älä koskaan lähetä henkilökohtaisia 
tietojasi vastauspostissa. Pankki, viranomaiset tai palveluntarjoaja eivät milloinkaan kysy näitä sähköpostilla! Jos 
olet epävarma tai et tiedä mitä tehdä, ota yhteys pankkiisi tai palveluntarjoajaan, jonka nimissä posti on lähetetty 
joko soittamalla puhelimella tai käymällä ko. palvelutiskillä ja kysy neuvoa.

Hyvä salasana

Salasanan tulisi olla vähintään 8 merkkiä pitkä ja sisältää pieniä ja isoja kirjaimia, numeroita ja jos järjestelmä sallii 
erikoismerkkejä (mm. välimerkit ja @, # £, €, & jne.) Hyvää salasanaa ei helpolla arvaa eikä saa helpolla ohjelmalli-
sesti väännettyä auki.

Hyvä Huono
T3l3v!si0 televisio Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tietokonevirus

Lisätietoa aiheesta: http://www.tietoturvaopas.fi

Tietoturva kuntoon! Jos jokin tarjous on liian hyvä ollakseen totta, älä usko sitä!

teksti MIKROTUKI, TST RY
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Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tietokonevirus
Lisätietoa aiheesta: http://www.tietoturvaopas.fi

Monitaide-tiimin syksy rakentuu viikottaisista kokouksista, musiikkiesityk-
sistä ja erilaisiin tapahtumiin osallistumisesta. Ainakin yksi kuvataidenäyttely on 
tulossa marraskuussa, jolloin Martin Kulttuuriolohuoneella on Mereta Kotalan ja 
Tommi Juutilaisen yhteisnäyttely.

Tilattavissa on mm. seuraavia musiikkiryhmiä:

Monitaiteen syksy

Tiedustelut ja tilaukset: Pirjo Lehtonen, 044-974 1610 tai Tapio Aalto, 0500-861664.
Lama tai ei, taidetta tarvitaan aina! Ota siis yhteyttä!

Folkduo
Jani & Kasper

Musiikkia Kareliasta 

Alabamaan

Malaya Groove
Kevyen musiikin kansainvälisiä, 
tanssittavia ikivihreitä, suoma-

laissuosikkeja unohtamatta, 
suomalais-filippiiniläinen trio

Retrox 

Ikivihreitä iskelmällisiä 

kappaleita, tanssittaviksikin 

taipuvia

Klassinen 
ryhmä

Kevyttä klassista musiikkia

teksti PIRJO LEHTONEN
kuva JUHA NIEMELÄ
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teksti JUHA TOLVANEN ja MARKKU STRENGELL
kuvat RADIORYHMÄ ja TST-KUVAAJAT 

Gangut R
egattaa 

seuraamassa

Kesällä 300 vuotta sitten käytiin suuri meritaistelu Venä-
jän ja Ruotsin välillä Riilahdella Hangon vesillä. Asiaa muis-
teltiin vuoden 2014 regatalla Kotka – Hanko – Turku.

TST-kuvaajat, radioryhmä ja joukko TST ry:n jäseniä 
olivat m/s Anna Duuni −veneellä ainutlaatuisella kuvaus-
matkalla seuraamassa Gangut Regattaa. Tapahtuman aikana 
vallitsi verrattoman helteinen sää. Regatta toteutettiin suoma-
laisvoimin STAF:in (Suomen Purjelaivasäätiö) organisoimana 
ja se päättyi alusparaatiin Airistolla su 3.8.2014.

Kilpailu käytiin luokittain. Neljänä päivänä oli mahdol-
lista kokea merellinen tapahtuma ja nähdä suuret A-luokan 
raakapurjealukset Mir ja Shtandard sekä suomalainen kuuna-
ri Helena aidossa, valloittavassa elementissään. Saimme kokea 
enemmän kuin etukäteen osasimme edes kuvitellakaan.

Seilasimme Aurajoella ja Korppoon vesilläkin asti. 
Älykännykällä onnistuttiin seuraamaan veneiden liikkeitä 
hyvissä ajoin. Parhaat näkymät tavoitettiin jo Nauvon venesa-
taman läheltä.

Joka päivälle löytyi kohokohtia, mm. keskiviikkona 30.7. 
saimme lähikuvia saapuvista aluksista. Torstaina koimme 
Shtandardin avajaislaukaukset, perjantaina uimme Maisaa-
ressa ja paluumatkalla näimme helikopterin ja ulkovartiolai-
va Turvan harjoituksia Vepsän lähellä. Sunnuntaina kävimme 
Saaronniemessä ja jatkoimme Rajakarin lähelle seuraamaan 
vauhdikasta poistuvien alusten paraatia.

Matkassamme oli yhteensä 60 henkilöä. Merisää oli 
hyvä.

TST-kuvaajat ja radioryhmä kiittävät ripeää ja osaavaa 
veneemme henkilökuntaa, TST:n Infoa sekä Tiedotusta.

Gangut Regatta −alukset eivät kilpail-
leet pelkästään nopeudesta, vaan myös 
ympäristöystävällisyydestä. Esimerkiksi 
moottorien käyttäminen regatan aikana 
tuli olla mahdollisimman vähäistä, sillä 
alusten polttoainelähtöisiä hiilidioksidi-
päästöjä mitattiin. Harmaa-, ruskea- ja pils-
sivesitankkien sisältö punnittiin aluksista. 
Ideana oli, etteivät alukset päästä tankkien 
sisältöä mereen, vaan tyhjentävät ne oikea-
oppisesti satamissa.

Lainaus Gangut Regattan aineistosta: 

”Ympäristöystävälliset seikat saaristo-
merellä ovat tärkeitä. Saaristomerta käyt-
tävät veneilijät ja purjehtijat ymmärtävät 
vesialueiden haavoittuvaisuuden. Saaristo-
merellä on noin 15 000 virkistysajoa ke-
sässä. On tärkeää, että jokainen kiinnittää 
huomiota meren tilaan, johon vaikutetaan 
pienillä tuntuvilla valinnoilla.”
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Saaronniemessä ja jatkoimme Rajakarin lähelle seuraamaan 
vauhdikasta poistuvien alusten paraatia.

Matkassamme oli yhteensä 60 henkilöä. Merisää oli 
hyvä.

TST-kuvaajat ja radioryhmä kiittävät ripeää ja osaavaa 
veneemme henkilökuntaa, TST:n Infoa sekä Tiedotusta.

Gangut Regatta −alukset eivät kilpail-
leet pelkästään nopeudesta, vaan myös 
ympäristöystävällisyydestä. Esimerkiksi 
moottorien käyttäminen regatan aikana 
tuli olla mahdollisimman vähäistä, sillä 
alusten polttoainelähtöisiä hiilidioksidi-
päästöjä mitattiin. Harmaa-, ruskea- ja pils-
sivesitankkien sisältö punnittiin aluksista. 
Ideana oli, etteivät alukset päästä tankkien 
sisältöä mereen, vaan tyhjentävät ne oikea-
oppisesti satamissa.

Lainaus Gangut Regattan aineistosta: 

”Ympäristöystävälliset seikat saaristo-
merellä ovat tärkeitä. Saaristomerta käyt-
tävät veneilijät ja purjehtijat ymmärtävät 
vesialueiden haavoittuvaisuuden. Saaristo-
merellä on noin 15 000 virkistysajoa ke-
sässä. On tärkeää, että jokainen kiinnittää 
huomiota meren tilaan, johon vaikutetaan 
pienillä tuntuvilla valinnoilla.”
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KANSLERINTIEN KEITTIÖ
MA-TO klo 8-17, PE klo 8-15
Kanslerintie 19, Turku
p. 044 7007 426 (keittiöpäällikkö)

KANSLERINTIEN KEITTIÖ 
TARJOAA:

AAMIAINEN 2€
klo 8.00 - 9.30

LOUNAS 3-4€
ma-to klo 10.30 - 16.30
      pe klo 10.30 - 14.30

Mahdollisuus ostaa lounas myös mukaan. 
Joka päivä tarjolla talon keittiössä leivottuja leivonnaisia.

Valmistamme tuotteita myös tilauksesta.

Ruokalista: www.tstry.com

RIESKARUOKALA
MA-PE klo 11-15
Rieskalähteentie 17, Turku
p. 044 7007 429

TURUN SEUDUN TST RY
Kanslerintie 19, 20200 Turku
Info p. 044 7007 421
www.tstry.com


