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PÄÄKIRJOITUS

Yhdessä olemme enemmän

OIKEUDENMU-
KAISUUS on 
sanana iso ja 
merkityksekäs.
Kaikkia ihmisiä 
tulee kohdella 
oikeamielisesti.

”

Määräajoin on tärkeä pysähtyä, miettiä 
joukolla TST-perheen arvoja ja sopia 
yhteisistä pelisäännöistä. Tähän asti 
Turun Seudun TST ry:llä ovat viihtyneet 
yleensä ihmiset, jotka haluavat toimia 
yhteistuumin ja ymmärtävät myös yhtei-
sen toimintakulttuurin tarpeellisuuden 
ja yhdistyksen yhdessä sovitut arvot. 
He myös noudattavat niitä arjessa. Nyt 
oli taas aika päivittää tärkeysjärjestystä, 
koska muuttuvassa yhteiskunnallisessa 
tilanteessa on aiheellista muistutella 
mieliimme, missä olemme ja minne 
olemme yhdistyksenä menossa. Tuhan-
net ihmiset tarvitsevat TST ry:tä tulevai-
suudessakin. 

TST-Karibia -risteilyllä lokakuussa 
sovittiin paikalla olleen jäsenistön kanssa 
arvot ja pelisäännöt, joita ovat tulevaisuu-
dessa: REHELLINEN, LUOTETTAVA,  
OIKEUDENMUKAINEN, SUVAITSE-
VAINEN, YSTÄVÄLLINEN, TURVAL-
LINEN, YHTEISTYÖKYKYINEN, PO-
SITIIVISESTI KEHITYSKYKYINEN, 
YHTEISKUNTAVASTUULLINEN, 
KUNNIOITA TOISEN ARVOJA JA 
RAJOJA, TST ON PÄIHTEETÖN YH-
DISTYS.

Aito REHELLISYYS on onnellisuu-
den ja kaiken hyvän perusta. Sama pätee 
sanaan LUOTETTAVUUS. Epärehelli-
syydellä ja epäluotettavuudella on lyhyet 
jäljet. Vaikeuksia on yleensä odotettavis-
sa kaikilla elämänaloilla. OIKEUDEN-
MUKAISUUS on sanana iso ja merki-
tyksekäs. Kaikkia ihmisiä tulee kohdella 
oikeamielisesti. Epäreilu kohtelu syn-
nyttää aina eripuraa. SUVAITSEVAI-
SUUS on TST:llä tärkeää. Jäsenistö on 
heterogeeninen joukko; jäsenissä on mu-
kana maahanmuuttajia. Joillekin meistä 
erilaisuuden kohtaaminen on uusi asia. 
TST:llä on hyvä opetella suvaitsevuutta 
ja avarakatseisuutta, sillä olemme kaikki 

ihmisiä, joilla on paljon annettavaa lä-
himmäisille ja koko yhteiskunnalle. YS-
TÄVÄLLISYYS on aina kuulunut TST:lle. 
Ystävällisyys liitetään usein myös 
asiakaspalvelutilanteisiin ja ihmisten 
väliseen positiiviseen kanssakäymiseen. 
Ystävällisyys on ryhmähengen sydän.  
TURVALLISUUTTA yhdistyksessä 
pyritään takaamaan ennalta ehkäise-
mällä vaarat ja kouluttamalla ihmisiä 
työturvallisuuteen. TST:ssä myös valvo-
taan toimitiloissa tapahtuvaa toimintaa. 
YHTEISTYÖKYKYISYYS korostuu 
yhdistystoiminnassa, sillä yhdistyksissä 
asioita tehdään usein kimpassa. Yhdis-
tystoiminta perustuu pitkälti joukkue-
urheilulajien lainalaisuuksiin. Yhdessä 
olemme enemmän kuin yksin. POSITII-
VISESTI KEHITYSKYKYINEN yksilö 
ja yhteisö motivoituvat kehityksestä. Se 
taas heijastuu ympäristöön ja muuttuu 
positiivisiksi kerrannaisvaikutuksiksi. 
YHTEISKUNTAVASTUULLISUUS on 
summa, joka koostuu yksilön pienistä 
teoista. TST:llä toimintamme yhteiskun-
tavastuullisuutta arvioidaan soveltuvin 
osin ISO 26000 yhteiskuntavastuus-
tandardilla. Lähimmäisen ARVOJEN 
JA RAJOJEN KUNNIOITTAMINEN 
korostuu TST:ssä. Eritaustaisia ihmisiä 
on paljon ja ikäkirjo on laaja. Monilla 
maahanmuuttajilla on kokemuksia syr-
jinnästä jo omassa kotimaassaan. Valta-
väestön haasteina voivat olla päihde- tai 
talousvaikeudet. Vaikka TST on yhtei-
söllinen ja lämminhenkinen yhdistys, 
silti yksilön lähempi koskemattomuus 
on pyhä asia. Yhdessä sovittiin myös, 
että TST ON PÄIHTEETÖN YHDIS-
TYS. Yhdistyksen toimintaympäristö 
kannustaa jäseniään terveisiin elämän-
tapoihin. Päihteiden käyttöä korvataan 
innostavalla ja yhteisöllisellä ilmapiirillä 
sekä harrastuksilla ja työn eri muodoilla. 

Poikkeuksina alkoholin käytössä voivat 
olla virallisemmat juhlat, joissa kilistel-
lään sivistyneesti.

Jos ja kun jäsenet sisäistävät edellä 
mainitut hyveet, niin meillä kaikilla on 
parempi olla. TST on ja tulee olemaan  
sadoille ja sadoille, uusille ja vanhoille 
jäsenille oma kotipesä. Juuri sinä olet 
yksi meistä, arvostettu TST-perheenjä-
sen! TST olemme ME!

Toivotan kaikille TST ry:n jäsenil-
le ja yhteistyökumppaneille rauhaisaa 
joulun aikaa ja oikein onnellista uutta 
vuotta!
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Eväät arkeen – Operaatio Ruokakassi
tarjoaa ihmisille muutakin kuin ruokaa
Operaatio Ruokakassi ry. on Turun seu-
dulla lahjoitusruoan jakelua organisoiva 
yhdistys. Operaatio Ruokakassi on laajuu-
deltaan ja toimintatavoiltaan ainutlaatui-
nen toimija Suomessa. Ruoanjaon lisäksi 
Operaatio Ruokakassi organisoi lahjoitus-
vaatteiden jakoa ja järjestää vähävaraisille 
suunnattuja tapahtumia, joista suurin on 
Logomossa tänäkin vuonna järjestettävä 
Vähävaraisten joulujuhla. 

Operaatio Ruokakassi käynnisti Ra-
ha-automaattiyhdistyksen ja Turun kau-
pungin tukeman Eväät Arkeen –projektin 
keväällä 2013.  Eväät Arkeen –projekti on 
suunnattu vastaamaan ihmisen tarpeisiin 
kokonaisvaltaisesti. Tarkoituksena on huo-
mioida ihmisen moninaiset tarpeet ja ohja-
ta ihminen hänen niitä vastaavan toimin-
nan ja palveluiden piiriin. Lisäksi Eväät 
Arkeen – projekti koordinoi ja kouluttaa 
ruoka-avun piirissä toimivia vapaaehtoisia 
sekä tekee yhteistyötä ruoka-apua jakavien 
seurakuntien ja järjestöjen kanssa.

Turun seudulla ruoka-avun piirissä 
toimii 200–300 vapaaehtoista, jotka tekevät 
arvokasta ja ahkeraa työtä. Ilman heidän 
työpanostaan ruoka-apua ei voitaisi jakaa. 
Vapaaehtoisten hyvinvointi, jaksaminen 
ja viihtyminen koetaan Operaatio Ruo-
kakassissa tärkeäksi. Tästä syystä Eväät 
Arkeen –projekti on rakentanut vapaa-
ehtoisten koulutuksista kokonaisuuden, 

jonka avulla vapaaehtoisten tarpeisiin 
pyritään vastaamaan. 

Aineellisen avun ohella ihmiset 
tarvitsevat tukea ja apua myös sosiaa-
lisella ja hengellisellä alueella. Monet 
ruoka-avun piirissä käyvät kaipaavat 
apua esim. lomakkeiden täytössä ja 
muissa käytännön asioissa. Puhumme 
palveluohjauksesta, jossa avun tarvitsija 
ohjataan hänelle sopivien palveluiden ja 
tukimuotojen piiriin. 

Palveluohjausta voidaan laajentaa 
koskemaan kaikkia elämänalueita, sillä 
erilaista toimintaa järjestetään Turun 
seudullakin valtavasti. Moni kaipaa 
sosiaalista verkostoa, ystäviä, porukkaa 
,johon kuulua. Vapaaehtoistyö ja muu 
avoin toiminta, josta voi löytää vertaisia 
ja jopa ystäviä, ovat hyviä paikkoja ra-
kentaa sosiaalista verkostoa. Toiset kai-
paavat kuuntelijaa, ihmistä, joka välittää 
ja antaa aikaa. Ihmiset kaipaavat myös 
hengellistä hyvinvointia, johon pyritään 
vastaamaan yksilöllisten tarpeiden mu-
kaan ja ohjaamalla ihmisiä seurakuntien 
toimintaan. Kunkin ihmisen itsenäisyy-
den kunnioitus on lähtökohta. Kutakin 
pyritään auttamaan hänen kaipaamal-
laan tavalla ja ratkaisuja etsitään yhdes-
sä. Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että 
ihminen tahtoo rakastaa ja tulla rakas-
tetuksi. Ihminen kaipaa muiden ihmis-

TST:n
yhteistyö-

kumppani

NÄKÖKULMA

ten läsnäoloa, välittämistä ja myös sitä, 
että saa kantaa vastuuta muista. Eväät 
Arkeen –projektin motto on Søren Kier-
kegaardilta lainattu viisaus: ”Elämä ei 
ole ongelma, joka pitäisi ratkaista, vaan 
todellisuus, joka on koettava.” Elämä it-
sessään ei ole ongelma, mutta jos siihen 
kuuluu ongelmia, hoidetaan ne yhdessä, 
jotta voimme paremmin keskittyä elä-
män kokemiseen: itsestä ja toisista välit-
tämiseen.

Lisätietoa Operaatiosta ja Eväät Ar-
keen –projektista löydät kotisivuiltam-
me www.operaatioruokakassi.com
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Ohjelma: 
Perinteisiä jouluherkkuja 

Kotiin mukaan jouluinen 
ruokakassi 

Lapsille oma yllätys 

Jouluevankeliumin lukee 
Melissa Lindeman 

Puhujina kirkkoherra Jouni 
Lehikoinen ja rovasti Jorma 
Kalajoki 

Kaupungin tervehdyksen tuo 
Turun Hyvinvointitoimialan 
johtaja Riitta Liuksa 

Tanssia esittää Kristanssi 

Yhteisiä joululauluja johtaa 
Leonard Stenroos, jota 
säestävät Matti Lempinen ja 
Markku Järvenpää 

Ilmoittautumiset ja 
bussikuljetus: 
Ilmoittautumiset TST:n infoon 044 700 7421 
tai Operaatio Ruokakassin Lottariina 
Hämäläiselle 045 150 2251 tai Jari 
Niemelälle 045 150 2250. Juhlaan mahtuu 
1000 ensimmäistä ilmoittautunutta. 

Liikuntarajoitteisille bussikuljetus. Bussit 
lähtevät ensimmäiseltä pysäkiltä klo 15.30. 
Reitit; 

Lauste (pääteas.) – Varissuo (jäähallin pysäkki) – 
Littoistentie – Jaanintie – Kohmo (pääteas.) – Kurala 
(Vanha Hämeentie) – Halinen (liikekeskus pp.) 
Palli/Kiikku (Runosmäen TB) – Tampereentie – 
Markulantie – Länsikeskuksen CM pysäkki – 
Satakunnantie – Logomo 

Länsinummi (päätepysäkki) – Aurorankatu – Markulantie 
– Suikkila – Härkämäki (pääteas.) – Jyrkkälä (pys.) – 
Höveli (pys.) – Paakarlan seurakuntatalo (pys.) – Vienola 
(pääteas.) – Patterihaka - Logomo 
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      Haluatko tuottaa hyvää mieltä jouluksi?
           
            Joululahjakeräys Turun Ensi- ja turvakodille saa jatkoa

Turun Seudun TST ry tempaisee taas! 

 Jos haluat tulla mukaan kampanjaamme, niin toimi näin:
       - Osta lahja (1 eurosta ylöspäin) lapselle tai aikuiselle. 
          Ikähaitari on vauvasta teini-ikäiseen; vanhempina sekä isiä että äitejä.

       - Paketoi lahja, teippaa naruun kiinni lappu, jossa on merkintä siitä, 
          mitä se sisältää, minkä ikäiselle on tarkoitettu, onko lahja tytölle, pojalle, miehelle vai naiselle.  
           Paketin mukana voi olla myös kortti, jossa on jokin viesti tai tarina vastaanottajalle.

           Lahjan pitää siis olla uusi ja käyttämätön! 
           Aikuisille toivotaan lahjoitettavan jotain henkilökohtaista, kosmetiikkaa, vaatetta tms.  
           Vaatelahjoissa on ilmoitettava lapussa kokonumero niin lapsien kuin vanhempienkin osalta.

Lahjat toimitetaan Turun Seudun TST ry:hyn, Kanslerintie 19 tapahtumakoordinaattori 
Rita Nartamolle 15.12.2014 mennessä.

Keräykseen osallistuvilla on varmasti hyvä mieli jouluaattona, kun tietää tuoneensa 
edes pienen ilon hädässä oleville! 

Tässä viime vuoden keräyksen jälkeistä palautetta Turun Ensi- ja turvakodista:

         - ” Lahjanne otettiin loistavasti vastaan asiakkaiden taholta. 
           Myös henkilökunta oli erittäin tyytyväinen kun pakettien sisältö oli kuvattu niin selkeästi.”

         - ” Lapset olivat niin onnessaan saatuaan ihania lahjoja. 
          Mieltä liikutti, kun eräs nuori äiti totesi, ettei itse ole koskaan aikaisemmin saanut joululahjoja.       
          Jouluaattona turvakodista kotiutui perhe, jossa on monta lasta. 
          Perheenäiti lähti joulunviettoon lapsiensa ja lahjanyyttien kera, hymy huulissa.”

Lahjat luovutetaan henkilökohtaisesti edelleen Turun Ensi- ja turvakodille 22.12.2014.

Sanat eivät riitä kertomaan, miten kiitollisia lahjapaketin saaneet lapset, naiset, 
miehet ja taatusti myös turvakodin henkilökunta ovat keräykseen osallistumisestanne! 

Sydämelliset kiitokset teille kaikille!

Rita Nartamo



Jäsenmäärä on 
kasvanut viime 
vuosina. Vuoden 
2003 jäsenmäärään 
nähden se on 
viisinkertaistunut.”

Turun A-Kilta -päihdetyötä 
paikallistasolla
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Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen 
toiminnan tarkoituksena on auttaa ja 
tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa 
riippumattomuuteen päihteistä, sekä tu-
kea ja opastaa heidän läheisiään olemaan 
avuksi tällä taipaleella. Turun A-Kilta ry 
on yleishyödyllinen, lähes kokonaan va-
paaehtoisvoimin toimiva yhdistys. Se on 
Suomen vanhin A-Kilta.  

Turun A-Kilta ry tekee ehkäisevää ja 
korjaavaa päihdetyötä. Sen asiakkaisiin 
ja jäsenistöön kuuluu sekä turkulaisia 
että lähikuntien asukkaita.  A-Killassa 
on mukana miehiä ja naisia kaikista 
ikäryhmistä, myös kokonaisia perheitä. 
Toimintaan osallistuvia ja asiakkaina on 
myös paljon eri maista lähtöisin olevia 
maahanmuuttajia. Työttömyys, päihde-
ongelmat ja toimeentulovaikeudet ovat 
monille tuttuja. Jäsenmäärä on kasvanut 
viime vuosina. Vuoden 2003 jäsenmää-
rään nähden se on viisinkertaistunut.  

Myös toimintakeskusten kävijämäärä on 
lisääntynyt kymmenkertaiseksi. 

Turun A-Killan päivätoimintakes-
kus Jokitupa sijaitsee keskustan tun-
tumassa, Aurajokirannassa; toinen on 
Jyrkkälän lähiön asukastuvassa. Päivä-
toimintakeskukset tarjoavat kävijöille 
päihteettömät tilat, joissa voi tavata mui-
ta ihmisiä, juoda kahvia, lukea lehtiä, 
pelata biljardia ja surffailla netissä. Toi-
mintakeskuksissa on myös mahdollisuus 
nauttia päivittäinen, kohtuuhintainen 
lämmin ateria. Niissä on monipuolista 
ryhmä- ja harrastetoimintaa.Asiakkaille 
ja jäsenille järjestetään myös matkoja, 
juhlia ja erilaisia tapahtumia. Toimin-
takeskuksissa jaetaan elintarvikkeita jä-
senille kolme kertaa viikossa ja tuoretta 
leipää kaksi kertaa viikossa. Ruokakas-
si- ja leipäjonoissa käy viikoittain n. 600 
henkilöä. Turun A-Killan toimintaan ja 
ajankohtaisiin tapahtumiin voi tutus-

tua osoitteessa www.turun-a-kilta.fi ja 
varsinkin facebookissa nimellä Turun 
A-Kilta Ry.

Luukkukavereista asiointiin apua  
 
A-Killassa opiskelee 2 henkilöä lähihoita-
jaksi oppisopimuskoulutuksessa RAY:n nuorille 
suunnatussa Paikka auki -ohjelmassa. 
Sopimuksen ajan he ovat työsuhteessa 
Turun A-Killassa. Heistä Juha Peltonen 
aloitti vapaaehtoisena luukkukaverina 
2013 ja nyt hänen tehtäviinsä kuuluu mm. 
luukkukaveritoiminnan pyörittäminen. 
      Oletko koskaan miettinyt sosiaalitoi-
miston luukulla tai Kelassa, että voisipa 
joku auttaa, tsempata ja ennen kaikkea 
neuvoa, mistä ne kaikki lomakkeiden 
liitteet haetaan?  
Turun A-Killasta löytyy ihmisiä, joilla 
on omaa kokemusta ja he tietävät, mis-
tä pitää mitäkin liitettä lähteä metsästä-
mään. He myös jaksavat kulkea rinnalla. 
A-Kilta on kouluttanut heistä luukkuka-
vereita. Ensimmäinen luukkukaverien 
koulutus oli vuosina 2012 – 2013 ja kesti 
36 h. Koulutus perustuu Stop Huumeil-
le ry:n Fattaluuta-toiminnassa hyviksi 
todettuihin käytäntöihin. Nyt koulu-
tuksessa on parhaillaan menossa toinen 
kierros. 

teksti JUHA PELTONEN lähihoitajaopiskelija
kuvat  TITTA HOLM
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Homma alkaa 
siitä, kun saamme 
avunpyynnön 
joko asiakkaalta 
itseltään tai 
virastosta.

”

Meillä toimii tällä hetkellä 8 ak-
tiivista luukkukaveria, joille voi soit-
taa ja pyytää lähtemään asiakkaan 
kanssa ”luukuille”. Homma alkaa sii-
tä, kun saamme avunpyynnön joko 
asiakkaalta itseltään tai virastosta.  
Sovimme asiakkaan kanssa tapaamis-
ajan, jossa käymme tilannetta läpi ja 
pohdimme, miten voimme olla avuk-
si. Tähän tapaamiseen pyydetään mu-
kaan luukkukaveri. Jos tilanne on 
erityisen hankala, voi sopia ensim-
mäisen tapaamisen vapaaehtoisen so-
siaalityöntekijämme kanssa, joka ot-
taa asiakkaita vastaan maanantaisin. 

Tapaamisen jälkeen luukkukave-
ri ottaa homman haltuun, hoitaa asi-
akkaan kanssa hakemukset ja liitteet 
kuntoon ja lähtee asiakkaan kanssa so-
siaalitoimistoon, työvoimatoimistoon, 
Kelaan tai minne sitten pitääkin mennä. 
Asian edistymistä seurataan ja luukku-
kaveria sekä hänen asiakastaan tuetaan. 
    Luukkukaveri toimii aina asiakkaan 
edun ja tahdon mukaisesti. Hän on 
toinen silmä- ja korvapari asiointiti-
lanteessa.  Luukkukaveri toimii myös 
eräänlaisena puskurina asiakkaan ja 
virkailijan välillä ristiriitatilanteissa.  
Luukkukaverit ovat vertaisia ja sen 
myös odotetaan näkyvän toiminnassa. 
He ovat itse kantapään kautta oppineet, 
miten hoidetaan asioita virastoissa. 
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uuteen tilanteeseen, eikä heillä välttämättä ole mitään käsitys-
tä siitä, mitä tehdä seuraavaksi, missä työpaikkoja on ja miten 
niitä haetaan. Ihmisten on tosi vaikea ajatella, että työkseen 
voisi tehdäkin jotakin muuta. Esimerkiksi Salon alue on to-
della pahassa kriisissä ja ihmisten hätä on suuri. Monen koko 
elämä koti, ystävät ja muut ihmissuhteet ovat rakentuneet 
työpaikan varaan ja nyt ollaan aivan tyhjän päällä. On pal-
jon perheitä, joissa molemmat vanhemmat ovat olleet samassa 
yrityksessä töissä ja on ostettu uudet asunnot, jotka eivät tässä 
tilanteessa mene kaupaksi. Näissä perheissä arki, talous ja ih-
missuhteet saattavat olla aivan sekaisin. Tässä tilanteessa he 
tarvitsevat tukea ja neuvontaa.

Työttömyys koetaan yhä hyvin leimaavana, vaikka se 
on valitettavan yleistä ja arkipäiväistä. Leimaaminen pitäisi 
saada loppumaan myös kielenkäytössä. Sana työtön ilmaisee 
sitä, että ihminen on jollakin tavalla puutteellinen. Sen sijaan 
että puhuttaisiin työttömistä tai pitkäaikaistyöttömistä voitai-
siin puhua ihmisistä, jotka ovat työpaikkojen välissä. Vaikka 
ihmisellä ei ole palkkatyötä hänellä voi olla hyvinkin paljon 
tekemistä ja sisältöä elämässään, Leppämäki summaa.

Onnistusmiskokemusten jakaminen on balsamia  
kolhiintuneelle itsetunnolle

Työn menettäminen vaikuttaa sekä työttömän itsensä että 
hänen perheensä hyvinvointiin, ja työttömyyden pitkittyes-
sä myös arjen hallintaan ja itsetuntoon. Pitkään ilman työtä 
ollut voi kadottaa tunteen oman elämän hallinnasta ja uskon 
tulevaisuuteen. Useat epäonnistuneet yritykset saada työtä 
ovat voineet viedä uskon omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa 

Kokkaus, siivousvinkit tai vaikkapa neuvot tiukkaan talouden-
pitoon on totuttu yhdistämään Marttojen toimintaan kotien ja 
perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Siksi monet yllättyvät 
kuullessaan, että Varsinais-Suomen Martoissa tehdään myös 
ammattimaista työtä pitkään työttömänä olleiden ihmisten 
auttamiseksi takaisin työelämään. Marttojen Työavain -hank-
keen tavoitteena on, että jokainen asiakas työllistyisi tai löytäi-
si jatkopolun työllistymiseen.

Varsinais-Suomen Marttojen toimistossa leijuu ruuan 
herkullinen tuoksu. Ruokakurssi on päättynyt ja ulko-ovella 
parveilee maahanmuuttajanaisten soriseva joukko. Pipopäi-
nen nuori toimistosiistijä kuljettaa taitavasti moppia parket-
tilattialla maton ja seinän välissä. Homma hoituu ja siistiä 
tulee. Neuvotteluhuoneen seinille on teipattu värikkäitä aar-
rekarttoja, joihin pitkään työttömänä olleet avainjaksolaiset 
ovat leikanneet, piirtäneet ja kirjoittaneet haavekuvan tulevai-
suudestaan. Kyseessä ei ole mikä tahansa askartelu, vaan toi-
minnallinen menetelmä, joka suuntaa ajatuksen ja toiminnan 
toivetulevaisuuteen, johon pitkään työttömänä olleilla liittyy 
tietenkin mieluinen työpaikka. Haaveista tehdään yhdessä 
tavoitteita, joita kohden pyritään valmentajan tuella joskus 
hyvin pienin askelin, joskus harppauksin. Onnistumisen ilo 
on yhteinen, kun ehkä hankalienkin vaiheiden jälkeen pala-
set loksahtavat paikalleen ja työpaikka löytyy tai kun unelma 
koulutuspaikasta toteutuu. Näitä onnistumistarinoita on 
hankkeen historian aikana kertynyt monia.

Tukea ja neuvontaa nopeasti muuttuvan työelämän  
töyssyihin 

Työelämä muuttuu yhä epävarmemmaksi ja työttömäksi voi 
joutua kuka tahansa. Pitkittyneen työttömyyden taustal-
la on yleensä rakenteellinen työttömyys, joka ei poistukaan 
suhdanteiden parantuessa. Palveluiden kysyntä heikkenee 
ja yritykset irtisanovat työntekijöitään tuotannollisista ja ta-
loudellisista syistä, ja joskus jopa kannattavia tuotantolai-
toksia lopetetaan. Usein pitkäaikaisesti ilman työtä jäävät 
ihmiset, jotka ovat paremmassa työtilanteessa menneet työ-
hön suoraan peruskoulusta ja jääneet ilman jatkokoulutusta. 
Projektipäällikkö Teija Leppämäki on luotsannut Työavain-
hanketta 13 vuotta. Sinä aikana hän on nähnyt suomalaisen 
työelämän suuren ja nopean muutoksen vaikutukset perheisiin.  
        On niitä, jotka ovat olleet 30 vuotta töissä vaikkapa Leafil-
la tai Nokialla ja sitten tehdas siirretään muualle tai toiminta 
lakkautetaan. He joutuvat yhtäkkiä ihan uuteen maailmaan ja 
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elämäänsä. Siksi hankkeen Avainjaksolla harjoitellaan työelä-
mään ja työnhakuun liittyvien taitojen lisäksi itsetuntoon ja 
itsetuntemukseen liittyviä asioita, kuten omasta osaamises-
ta ja onnistumisista kertomista. On voimaannuttavaa kertoa 
muille missä on hyvä ja jakaa omat onnistumisen kokemuk-
sensa kannustavassa ja myönteisessä ilmapiirissä. 

Usein ajatellaan, että positiivinen palaute, onnistumisen 
kokemukset ja onnistumistarinat ovat jenkkihumputusta ja 
itsekehua. Mutta eihän se ole kehumista, jos kertoo, missä on 
onnistunut. Toki on tärkeää antaa korjaavaakin palautetta, jos 
siihen on tarvetta. Suomalaisessa kulttuurissa pitäisi korostaa 
enemmän onnistumisia eikä jäädä pyörimään epäonnistumi-
siin. Jokaisen olisi hyvä miettiä joka päivä viisi asiaa, jossa on 
onnistunut sinä päivänä ja kertoa ne työpaikalla ja perheessä, 
Leppämäki neuvoo.

Kotien ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen on  
sosiaalisen kestävän kehityksen tukemista

Marttojen missiona on on kotien ja perheiden hyvinvoinnin 
edistäminen ja arjen hallinta, joten myös hankkeen koulutuk-
sissa opetellaan perheen arjen hallintataitoja. Iltapäivätoimin-
nassa opetetaan lapsille hyviä käytöstapoja, ympäristöasioita 
ja kierrätystä sekä terveellisen ruuan ja välipalojen merkitystä. 
Toimintaan liittyvät myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
ja kestävän kehityksen näkökulmat, jotka ovat tärkeitä arvoja 
myös Leppämäelle itselleen. Yhtä tärkeä asia on uskoa muu-
tokseen.

Mielestäni koko marttatoiminta on sosiaalisen kestävän 
kehityksen tukemista. Teemme yhteiskunnallista vaikutta-
mista ruohonjuuritasolla yhden ihmisen kanssa kerrallaan. 
Pyrimme auttamaan asiakasta ja vaikuttamaan hänen elä-
määnsä, jotta hän saisi työurasta kiinni ja yhteiskunnan 
vastuu hänen asioistaan pienenisi. Uskomme aidosti jokaisen 
omiin voimavaroihin ja haluun kehittyä.

Haaveilen työelämästä, jossa olisi avustavia tehtäviä ja 
että työmarkkinoilla olisi työpaikkoja myös vajaakuntoisille. 
On paljon ihmisiä, jotka ovat omimmillaan selkeässä tehtä-
vässä ja konkreettisessa työssä, eivätkä kaikki halua tehdä 
tietotyötä. Yhteiskunnassa on myös paljon tekemätöntä työtä, 
kuten esimerkiksi ulkoilutus ja viriketoiminta vanhuspuolella. 
Mielestäni kaikilla on oltava mahdollisuus siihen, että arki ja 
ihmissuhteet ovat kunnossa, on mielekästä tekemistä ja että 
tulee toimeen omilla tuloillaan. Siksi me tätä työtä tehdään, 
että ihmisillä olisi parempi elämä, Leppämäki kiteyttää. 

Työkokeilu vahvisti päätöstä uudesta ammatista 

Arja Churman on työkokeilussa Marttojen vanhusavussa. 
Hänen vajaa 20 vuotta kestänyt uransa pakkaajana päättyi 
kahdeksan kuukautta sitten, kun Leafin tuotanto siirrettiin 
Baltiaan. Alussa elämä tuntui sekavalta eikä hän tiennyt, mis-
tä narusta ottaa kiinni. Arja otti yhteyttä TE-toimiston am-
matinvalintapsykologille, jonka kanssa pohdittiin yhdessä 

eri vaihtoehtoja. Tapaamisen tuloksena hän haki Marttojen 
Avainjaksolle, jonne ilokseen pääsi. Sukututkimusta harrasta-
va Arja tekee työtä vanhusten parissa sydämellään. 

– Olen todella iloinen siitä, että sain apua. Työn loppu-
minen veti mielen alas ja mietin saanko enää töitä ja onko 
minusta mihinkään. Minut pelasti harrastukseeni keskittymi-
nen. Arkirytmi meni aivan sekaisin: valvoin yöt tietokoneella 
sukututkimuksen parissa ja nukuin pitkälle päivään, kunnes 
tajusin, ettei siitä tule mitään. Ennen työkokeilua pakotin it-
seni ajoissa nukkumaan ja nousemaan ylös ihmisten aikaan. 
Asioiden selkiytyminen vei oman aikansa ja tarvitsin todella-
kin apua siihen tilanteeseen. 

– Avainjakson jälkeen halusin kokeilla työtä vanhusten 
parissa, koska olen hyvin kiinnostunut historiasta ja sota-ajas-
ta. Kokeilun myötä olen alkanut nähdä vanhat ihmiset ihan 
eri tavalla ja oma ikääntyminenkin käy mielessä useammin. 
Nykyisin työelämässä tuijotetaan liikaa työntekijän ikään ja 
vanhempi ihminen voi tulla syrjityksi. Työkykyyn vaikuttaa 
niin moni muukin asia kuin ikä, kuten vaikka fyysinen ja hen-
kinen terveys tai motivaatio, Churman pohtii.

Työkokeilussa voi kokeilla työn tekemistä pitkän tauon 
jälkeen tai ammatinvaihdon yhteydessä tutustua kokonaan 
uuteen alaan. Se on mahdollisuus oppia, raikastaa näkökulmia 
ja saada uutta potkua työllistymiseen. Jokaisessa työssä on 
omat haasteensa ja huippuhetkensä, niin myös vanhusavussa.

– Parasta työssä on vanhusten kohtaaminen. Kerran asi-
akkaana oli yksinäinen vanhus, jolla ei ollut sukulaisia eikä 
ystäviä. Juttelimme pitkään sukututkimuksesta ja kun lähdin, 
halasimme toisiamme spontaanisti kuin vanhat ystävät. Siitä 
tuli todella hyvä mieli.  

– Olemme kaikki erilaisia ja olen oppinut kohtaamaan 
erilaisuutta, vaikka se usein aiheuttaa pohdintaa siitä, mistä 
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toisen ihmisen käytös johtuu ja olenko itse tehnyt jotakin vää-
rin. Myös uusi paikka jännittää eikä aina ole helppoa mennä 
vieraaseen kotiin. Vanhusten kanssa on oltava herkkänä sil-
le, haluaako asiakas jutella vai haluaako hän olla hiljaa. Kun 
asiakas on känkkis-tuulella, tarvitaan vähän jopa näyttelijän 
lahjoja, Arja naurahtaa.

Suuri elämänmuutos voi olla mahdollisuus tarkistaa elä-
mänsä suuntaa ja laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Se mikä 
ennen tuntui ainoalta oikealta tavalta elää, voi ajan kuluessa 
muuttua aivan toisarvoiseksi uuden rinnalla.

– Loppujen lopuksi olen tyytyväinen, että jäin työttömäk-
si, koska muuten en olisi tajunnut, että elämässä on muuta-
kin. Nyt koen, että minua tarvitaan ja että teen tärkeää työtä. 
Martat on perinteinen ja arvostettu järjestö ja olen ylpeä, kun 
saan olla Martoilla töissä. Toivon, että saan jatkossakin työs-
kennellä vanhusten parissa, vaikka elänkin päivän kerrallaan 
ja tyytyväisenä tässä hetkessä, Churman miettii.

Faktoja

     – Varsinais-Suomen Marttojen Työavain -hanke täyttää 
tänä vuonna 15 vuotta. Hankkeen työllistämisprojekteissa on 
vuosina 1998-2013 ollut mukana yhteensä noin 800 pitkään 
työttömänä ollutta henkilöä. 

– Työavain sai alkunsa Marttojen iltapäiväkerhotoimin-
nasta, johon myöhemmin yhdistettiin Marttojen kotiapu 
lapsiperheille vähävaraisille vanhuksille. Pitkään työelämästä 
poissa olleen on mahdollista saada työ- tai työkokeilupaikka 
iltapäiväkerhon ohjaajana tai vanhusavustajana. Työkokei-
luun kuuluu myös valmennus, jossa työelämäneuvoja auttaa 
valmennettavaa etsimään polkua työelämään.

www.marttojentyoavain.fi 

Teija Leppämäen työ hankkeessa on tasapainottelua lakimuutosten, rahoituspäätösten ja yksittäisen ihmisen arkielämään vaikuttavien 
päätösten välillä.



Sukkelat Silmukat-neulekerho  
 
jatkaa kokoontumisiaan entiseen tapaan keskiviikkoisin  
klo 10.00 - 12.15 kaksi kertaa kk:ssa aina jokaisena parillisena 
viikkona, alkaen 7.1.2015, jatkuen aina toukokuulle. 
Keskitymme pääsääntöisesti neule- ja virkkaustöihin.  
Opettelemme uusia työmenetelmiä ja tutustumme 
uutuusmalleihin. Suunnittelemme omaleimaisia neuleita ja 
tuunaamme vanhoja asusteita uudelleen käyttöön.  
Käytämme pääsääntöisesti omia tarvikkeitamme, mutta teemme 
myös lahjoituslangoista neuleita hyväntekeväisyyteen (esim.
asusteita Syyrian pakolaislapsille) ja myyjäisiin. 
Kerhomme on keskusteleva, jaamme tietoja ja taitoja keskenämme. 
Mukaan on tulossa myös ryhmä maahanmuuttajanaisia.
Kokoonnumme Kanslerintiellä, kokoustilat vaihtelevat, joten 
seuraa ilmoitteluamme.

Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoomme!

Lisätietoja antaa Ulla Syväkari p. 040 7237364

Lukutoukat-kirjallisuuspiiri 
jatkaa kokoontumisiaan nyt kaksi kertaa kuukaudessa aina parittomina viikkoina klo 13.00 - 15.00. 
Uutta on, että joka toinen kokoontuminen tapahtuu entiseen tapaan Kotosalla-senioritalossa, Kutomonkatu 1, vetäjänä Ulla  
Syväkari ja samoin joka toinen Kanslerintiellä, vetäjänä Taimi Räsänen.
Valitsemme yhdessä joka kuukaudelle oman käsiteltävän kirjan, kirjailijan tai muuta aiheeseen sopivaa ohjelmaa.
Aloitamme 14.1.2015 Kutomonkadulla ja 28.1.2015 Kanslerintiellä. 
Käsiteltävä kirja on Henning Mankell: Askeleen jäljessä. Kirja on Mankellin vanhempaa tuotantoa, suomennettu v.1997, 
joten se on varmaan helposti saatavilla kirjastosta ja ehkä kirpputoreiltakin. 
Voit osallistua kumpaan tahansa tapaamiseen ja vaikka molempiin.
Tervetuloa keskustelevaan ryhmäämme vaihtamaan mielipiteitä ja samalla oppimaan toisiltamme uusia näkökulmia.

Hiljentyminen - ja muita hyviä käytäntöjä II - retriitti työttömille,       
       kolmen yön yli, järjestetään Rymättylän Tammilehdossa 

ma 16.3. - to 19.3.2015. Ohjaajana toimii Pirjo Lehtonen, 
mukana ovat myös Kata Vesivalo ja Mereta Kotala. 
Messun toimittaa pastori Eetu Myllymäki. 

Ilmoittautumiset retriittitoimistoon p. 040 341 7007, 040 341 7207
sähköposti: auli.hynonen-rinne(at)evl.fi
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Hiljaisuuden retriitti työttömille
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Kelan palvelut esittäytyvät

Turun Seudun TST ry:n toimintakeskuksen Torstaihuone 
täyttyi 20.10.2014 kiinnostuneista ihmisistä ja odottavasta 
tunnelmasta. Tarjolla oli kahvia ja pullaa sekä tuhti tietopa-
ketti Kelan palveluista. Tilaisuuden järjestäneen TST ry:n 
puolesta Seppo Blomqvist esitteli Olga Rytökosken Kelan 
Työvoimapalvelu-yksiköstä sekä Katja Kulmalan Varissuon 
toimipisteestä. Varapuheenjohtaja Harri Laaksonen toivotti 
kaikki tervetulleiksi tilaisuuteen. 

Kela yleisesti

Kela eli Kansaneläkelaitos sai alkunsa 1937 säädetystä kan-
saneläkelaista. Silloin Suomessa elettiin enimmäkseen maa- ja 
metsätalouden varassa ja katsottiin, että eläketurvaa tarvittiin. 
Eläkeiäksi määrättiin 65 vuotta. Kelan ensimmäinen kokous 
pidettiin Helsingissä eduskuntatalolla ja paikalla ei ollut Ke-
lan työntekijöitä, koska heitä ei ollut vielä palkattu. Arkkitehti 
Matti Visanti loi Kelan ensimmäisen logon, jota on myöhem-
min muokattu paremmin sopimaan nykyaikaan.

Vuosikymmenten vieriessä Kelan tehtäviä laajennettiin 
kattamaan eläke- ja työttömyysturva, sairausvakuutus, äitiys-
päivärahat, lapsilisät sekä opiskelun ja asumisen tuet.

Kela on päättänyt säilyttää mahdollisimman suuren toi-
mistoverkon, joten toimipisteitä v. 2012 oli 136. Pohjoisin toi-
misto on Inarissa. Kela on satsannut myös ATK-järjestelmään, 
jonka avulla kaikki pääsevät palvelujen piiriin asuinpaikas-
taan riippumatta. 

Palvelut työttömille

Työttömyystukeen ovat oikeutettuja 17−64 -vuotiaat. Tuen 
saamisen edellytyksenä on, että työtön on aktivoinut työnha-
kunsa eli ilmoittautunut työttömäksi TE-toimistoon.  Päätös 
tukikelpoisuudesta lähetetään TE-toimistosta Kelaan. Kela 
tarkistaa tiedot, ja maksaa työttömälle joko peruspäivärahaa 
tai työmarkkinatukea. Työtön lähettää Kelalle neljän viikon 
välein ilmoituksen työttömyysajastaan.

Laki sanoo, että työmarkkinatuen tarkoitus on ”parantaa 
ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevan tai pitkäaikais-
työttömän edellytyksiä hakeutua tai palata työmarkkinoille, 
turvata toimeentuloa työnhaun ja työllistämistä edistävien 
palveluiden aikana.”

Työttömyys- ja työmarkkinatuen maksamisen ohella Kela 
tukee lisäksi kuntouttavaa työtoimintaa, uravalmennusta ja 

työkokeilua. Työmarkkinatukeen eivät enää vaikuta puolison 
tulot, mutta omat tulot kuten palkka- ja pääomatulot vaikutta-
vat tuen määrään. Edellä mainittua tarveharkintaa ei ole työl-
listymistä edistäviin palveluihin osallistumisen aikana, eikä 
yli 55-vuotiaalla, joka on työttömäksi joutuessaan täyttänyt 
työssäoloehdon.

Työmarkkinatuen määrä vuonna 2014 on 32,66 €/arkipäi-
vä yhden henkilön taloudessa. Lapset nostavat tuen määrää 
5,27 – 9,98 € päivässä riippuen lasten määrästä.

Työllistymistä edistävien palvelun ajalta maksetaan sa-
mantasoista työttömyysetuutta, johon henkilöllä olisi työttö-
mänä oikeus. Näistä eduista Kela sopii TE-toimiston kanssa. 

Työllistymistä edistäviksi palveluiksi lasketaan:
- työvoimakoulutus
- omaehtoinen koulutus
- opiskelu
- työelämävalmennus
- työharjoittelu
- työ- ja koulutuskokeilu
- maahanmuuttajien omaehtoinen opiskelu
- kuntouttava työtoiminta

Kulukorvaus oli ennen nimeltään ylläpitokorvaus. Työ-
voimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun ajalta voi saada 
kulukorvausta 9 €/koulutuspäivä enimmillään 200 päivää. 
Tietyin edellytyksin kulukorvaus voi olla jopa 18 €.

Kulukorvausta maksetaan myös työmarkkinatoimenpi-
teiden, kuntouttavan työtoiminnan ja 5 – 20 päivää kestävän 
työnhakuvalmennuksen osallistumisen ajalta.

Kun sairastut

Sairausvakuutus korvaa ansionmenetystä, sairaanhoitokuluja, 
hammashoitokuluja ja työterveyshuoltoa. Se ei kata mm. eh-
käisevää hoitoa, terveystarkastuksia, hoitoon liittyviä laitos-
maksuja, apuvälineitä ja terveyskeskusmaksuja.

Kuntoutus

Kuntoutuslaki määrittää perusteet ja tavoitteet. Kuntoutusra-
ha turvaa toimeentuloa kuntoutuksen aikana. Ammatillisen 
kuntoutuksen myöntämisedellytykset:

- sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut työ- tai opiske-
lukyvyn ja ansiomahdollisuuden olennaisen heikentymisen. 
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Mahdollisuuksien heikentymisen arvioinnissa otetaan huomi-
oon henkilön kokonaistilanne.

- kuntoutus on tarkoituksenmukaista ja tavoitteena on 
ansiomahdollisuuksien säilyttäminen tai parantaminen tai 
työkyvyttömyyden estäminen.

- ammatillista kuntoutusta ei ole järjestetty joko työeläke-
lakien tai erityisopetusta koskevien säännösten nojalla.

Kelan kortit

Kuvaton Kela-kortti myönnetään jokaiselle Suomessa asuvalle 
vakuutetulle. Sen saa ilmaiseksi, ja se toimii sairausvakuutus-
korttina. Kortti lähetetään automaattisesti jokaiselle vastasyn-
tyneelle.

Kuvallisia Kela-kortteja ei enää saa eikä niitä uusita. 
Henkilökorttiin saa liitettyä sairausvakuutustiedot. Kortin 
myöntää poliisi ja Kela päättää sairausvakuutusta koskevista 
tiedoista. Poliisi on määrittänyt kortin hinnan.

Matkavakuutuksen lisäksi kannattaa hankkia ilmainen 
Eurooppalainen sairausvakuutuskortti, joka on voimassa 2 
vuotta ja uusitaan sen jälkeen automaattisesti. Kortin voi tilata 
netin kautta osoitteesta: www.kela.fi/asiointi.

Kansaneläkkeensaajan kortti annetaan ilman hakemusta 
niille, joille ei ole kertynyt työeläkettä. Kortti on ilmainen ja 
kuvaton.

Kelan asiakaspalvelu 

Ajanvarauksella:
Voit varata toimistoon joko puhelinajan 
tai ajan toimistoon. 
Tilaa aika kun tarvitset apua tai tulkin.

Internetissä: 
Kelan nettisivuilla voit tarkastella omia 
tietojasi, lähettää hakemuksia liitteineen ja kokeilla 
laskureilla, miten tulosi vaikuttavat etuisuuksiisi.

Kelan osoite internetissä:
www.kela.fi

Verkkopalvelun käytön video-opastus:
http://www.kela.fi/video-nain-haet-tukea-verkossa  

TSK TUKEE LAULUA TURUSSA

Turun soitannollisen kerhon (TSK) Aulis Kotaviita 
lahjoitti kesällä 2014 yhteislaulukokoelmansa Aina Duurin 
ja Varissuon Työttömät VT ry:n Valo-lauluryhmän käyttöön. 
Lauluryhmät esiintyvät yhdistysten omissa tilaisuuksissa ja
vanhusten palvelukeskuksissa.

TSK:n kokoelma sisältää viisi monistetta ja yhteensä 
639 laulua. Tästä kokoelmasta tulemme kokoamaan 45 min
ja noin 20 laulun esityksiä varten monien tulevien vuosien 
lauluaineistoja.

Tämän aineiston innoittamana lauluryhmämme jäsen 
Arto Aho tallensi isänsä eläkeläiskokoelman, joka nimettiin
AAA:n laulukirjaksi. Tämä kokoelma sisältää 693 laulua.
Nämä kaksi kokoelmaa muodostavat perustetun Aina Duurin
lauluarkiston ytimen, jota lisätään tarvittaessa. 

Arto Ahon kädessä oleva muistitikku sisältää maailman ensimmäisen TST:n 
lauluarkiston tallenteen. 
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4/2014                   17  



teksti KrISTIINA ILONEN

Meillä TST ry:llä on ollut tarjolla syksyn mittaan Taimi Räsä-
sen vetämänä useampi opintokerhotapaaminen aiheesta Ter-
veyttä ravinnosta. Jo ensimmäisellä kerralla meitä oli kokoon-
tunut innokas terveydestä kiinnostunut porukka; molemmat 
sukupuolet olivat edustettuina.

Taimi meni heti suoraan asian ytimeen. Hänellä oli mu-
kanaan uusinta tietoa sisältävää materiaalia ravintoympyrästä 
ja -pyramidista, vitamiineista, salaateista ja painonhallinnas-
ta. Ja mikä parasta: hän tarjoili meille herkullisia, tuoreita 
sesongin kasviksia ja hedelmiä. Joten siitä oli helppo virittää 
rönsyilevä keskustelu. Aloitimme vitamiineista ja päädyimme 
jakamaan keskenämme vinkkejä kokemustemme perusteella. 
Kaksi tuntia vierähti todella nopeasti. Rohkeimmat astuivat 
kehonkoostumusmittarin päälle, joka muistuttaa tavallista 
henkilövaakaa.

Kehonkoostumusmittaus kertoi täsmällisinä numeroina 
painon, sisäelinrasvan määrän, painoindeksin ja paljon muu-
ta. Eli faktoja, jotka sivuavat asiaa, joka on minua jo kauan 
kiinnostanut: mistä oma hyvinvointi koostuu ja miten sitä 
vähätuloinen voi edistää?

Mielestäni kaikki alkaa kirjaimellisesti omaan napaan tui-
jottamisesta. Miltä vatsassa tuntuu? Kuuluuko sieltä murinaa 
ja meteliä, vaiko tyytyväistä kehräystä? Peiliin pitää vilkaista, 
vaikka se onkin vain kaksiulotteinen kuvastin. Näkyykö sieltä 
pirteä tyytyväinen olemus, vaiko kokoon lysähtänyt, väsynyt 
ja kireä tuntematon peikko? Kaikki ulkoiset kauneusihanteet 
voi surutta unohtaa. Niillä ominaisuuksilla mennään, jotka on 
syntymälahjana saatu. Pahan mielen saa varmimmin vertaile-
malla omia piirteitään muotilehtien kansikuvamalleihin. 

Omassa hyvinvoinnissa on tärkeää muistaa, että olemme 
kaikki erilaisia. Yksi suosii luonnostaan perunoita ja pastaa, 
toinen kesäkurpitsaa ja kolmas on A-luokan lihansyöjä. Jos olet 
perusterve ja voit hyvin, jatka samaa rataa! Mutta jos suvussasi 
on diabetesta, korkeaa verenpainetta, korkeaa kolesterolia tai 
vaikka allergioita, olet jo ehkä tarvinnut lääkärinohjeita tai 
lääkitystä. Silloin ei aina pelkkä oma ideointi riitä. 

Mutta entä jos päällimmäisenä huolena ovat pienet tulot 
ja haluaa silti syödä hyvin? Lapsuudestani mieleeni on jäänyt 
oman äitini pärjääminen miltei olemattomilla markoilla. 
Ruokittavana meitä oli 60- ja 70-luvuilla neljä ihmistä. Hän 
kävi Turun kauppatorilla ja tuli kotiin mukanaan juureksia, 
vihanneksia ja kalaa. Kaiken hän teki alusta alkaen itse; kala 
usein vielä sätki tiskialtaaseemme perattavaksi jouduttuaan. 
Niinpä parhaimmat makumuistoni ovatkin äidin tekemä uu-
nilahna, kaali- ja lanttulaatikko sekä lehtisalaatti kananmu-

nahakkelusta sisältävän kastikkeen kera. Äitini on aina syönyt 
kohtuudella ja harrastanut paljon hyötyliikuntaa. Hän täytti 
tänä syksynä 91-vuotta.

Itse opettelin laittamaan ruokaa vasta aikuisella iällä. 
Aloitin varovaisesti Otavan suurella keittokirjalla, mutta 
TV-kokki Jamie Oliver sai aikaan suuren herätyksen. Ryntä-
sin 90-luvulla hänen ohjelmansa jälkeen kauppaan ja ostin 
tarvikkeita viimeisimpään reseptiin. Kalliiksihan se tuli: jää-
kaappi pullotti maustekastikkeita, joita kaikkia en hyödyntä-
nyt tyhjiksi ennen niiden vanhenemista, ja yli jääneet tuoreet 
yrtit nuukahtivat.  

Joten ota mieluummin käyttöön perusvarasto omia 
lemppareita, kuivamausteita suosien. Kuivamausteet säilyvät 
pitkään, kun purkit ja pussit säilyttää kaapissa. Maustekas-
tikkeista suosikkini ovat kalakastike, Worcester-kastike ja 
Sriracha Hot Chili Sauce − ne tulevat käytettyä loppuun hy-
vissä ajoin ennen eräpäivää. Kasviöljyistä auringonkukkaöljy 
kestää kovaa kuumennusta ja on halvempaa kuin maapähki-
näöljy. Tavallinen oliiviöljy on mainio yleiskäyttöön. Herkuksi 
salaatin päälle lorautan jotain kylmäpuristettua erikoisöljyä ja 
balsamietikkaa. Suoloista Maldon-merihiutalesuola on paras. 
Se on kallista, mutta toisaalta suolaa kuluu nuukanlaisesti, 
koska käytän muita mausteita runsaasti. Juomana on hanavesi 
hyvää, siitähän pitää maksaakin. Eli miksi ostaisi pullotettua 
lähdevettä Suomessa; minä en ainakaan makueroa huomaa.

Ruokaostoksilla käyn harvakseltaan tutussa kaupassa ja 
vatsa ainakin puolillaan täynnä. Usein tosin erehdyn nälkäi-
senä kauppaan − tuloksena on ikävännäköinen loppusumma 
kuitissa. Seuraan tarkkaan tarjoukset ja vertailen yksikköhin-
toja. Pieni pakkaus voi olla yksikköhinnaltaan halvempi kuin 
iso. Välittömään käyttööni liian isoista pakkauksista pakas-
tan ylijäämän, vaikka yleensä teen ruokaa kerralla vähintään 
kahdeksi päiväksi, hyödynnän siis inspiraation iskun. Välillä 
ei huvita tehdä yhtikäs mitään muuta kuin siivuttaa juustoa 
leivän päälle. Jos ei tähteitä löydy jääkaapista, niin suosik-
kieinekseni on mikroaaltouuniin lykättävä keitto. Niitä on 
jatkuvasti tarjouksella tai kohtuuhinnalla ja monissa maku 
kohdallaan. Sitten kun taas ruoanlaitto huvittaa, niin orans-
silla hintalapulla varustetusta jauhelihapaketista saa taiottua 
vaikka mitä!

Rohkeasti siis itse loihtimaan! Perusmunakas on hyvää 
ja juustopastapussillista voi tuunata jauhelihalla ja/tai pakas-
tevihannespussillisella. Tuoreiden vihannesten pilkkomista 
varten riittää yksi hyvä omaan käteen sopiva veitsi ja tukeva 
leikkuulauta. Ruoanlaitto on mukavaa, jos keittiöstä löytyy 

18                4/2014

Keittiöfilosofin mietteitä:
Terveyttä ravinnosta



ihan perusvälineet. Uskokaa nyt ihmeessä, mutta älkää vain 
kysykö minulta paistinpannujeni lukumäärää! Sekosin las-
kuissa jo ajat sitten.

Mukavaa on myös yhdistyksemme ruokalan antimista 
nauttiminen. Jäsenet voivat edulliseen hintaan käydä aamiai-
sella, lounaalla tai pikkupurtavalla eikä kahvihammas jää ko-
lottamaan. Salaattipöytä houkuttelee jo pelkällä ulkonäöllään. 
Kasvisruokia kannattaa kokeilla maun vuoksi ja kevennyk-
senä, oli sitten oma vakioruokavalio mikä tahansa. Aina kun 
joku viitsii kuunnella, innostun puhumaan kasviksista ja siksi 
helposti kuulostan tuntemattomamman korvissa kasvissyöjäl-
tä. Mutta kasvisruoat ovat vain niin hyviä.

Ravinnosta ja painonhallinnasta löytyy pilvin pimein 
nykymaailmassa tietoa. Tästä jutusta uhkasi tulla romaanin 
pituinen, joten toivotan kaikki lukijat hetimiten tervetulleeksi 
makujen maailmaan. Jokainen omalla tyylillään!!
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Raha-automaattiyhdistyksen rahoitta-
ma Turun Seudun TST ry:n Kotipesä-
projekti loi vuosien 2011-2014 kuluessa 
18-35-vuotiaille työttömille järjestelmän 
ja tavan, jossa työttömyysjaksoilla pätkä-
töiden ja koulutuksen välissä työttömät 
voivat aktiivisesti osallistua ryhminä 
elämysmatkoille ja myös perehtyä yh-
distyksen koulutus- ja jäsentoiminnan 
tarjontaan.

Vuosina 2011 - 2014 toiminnan 
järjestäminen toteutui hyvin, joskin 
etenkin ensimmäinen vuosi tuotti 
vaikeuksia nuorten rekrytoinnin suh-
teen. Projektin mainonnan keinoja ja 
määrää sekä suoria kontakteja nuoriin 
lisättiin vuoden 2012 alusta. Se vaikut-
ti osallistuja- ja ilmoittautujamääriin 
myönteisesti. Mukaan toimintaan il-
moittautui kaikkiaan 84 ihmistä (alku-
peräinen tavoite 40). Nuorten aikuisten 
suunnittelemia ja toteuttamia matkoja 
järjestyi toimintakuukausien aikana 
26, matkapäiviä oli 55. Hankkeeseen  
ilmoittautuneista      noin     60  prosenttia  työllistyi  
tai meni koulutukseen tarkastelujakson aikana. 
Osanoton projektiin katsottiin päätty- 
neen onnistuneesti, kun nuori  aikui-
nen meni kouluun, löysi jatkopaikan 

joko TST ry:ltä, muualta kolmannelta 
sektorilta tai avoimilta markkinoilta.

Tuloksena oli nuorten omatoimi-
suuden ja elämänhallinnan lisäänty-
minen. Haastatteluista ja kyselyistä 
kohderyhmälle ilmeni, että matkat ja 
toimiminen uudessa ympäristössä olivat 
hankkeen edetessä avanneet osallistujil-
le täysin uusia asioita. Vertaisryhmissä 
ja yhdistyksessä toimiminen oli vaikut-
tanut siihen, että nuoret aikuiset olivat 
oppineet tuomaan itseään esille. Kynnys 
osallistua kurssi- ja kerhotoimintaan oli 
madaltunut, mikä myös liittyy siihen, 
että henkilöt arvioivat itseään aktii-
visemmiksi ja sosiaalisemmiksi kuin 
ennen. Kun nuoret aikuiset olivat olleet 
hankkeessa ja yhdistyksessä jo jonkin 
aikaa, he kokivat, että toiminta oli mie-
lekäs vaihtoehto työttömänä olemiselle. 
Nuoret osallistuivat jo valmiisiin heitä 
kiinnostaviin jäsentoimintoihin ja kurs-
seihin, mutta ilahduttavasti myös perus-
tivat niitä itse.

Myös vapaaehtoiset, nuoria opas-
taneet kummit, havaitsivat toiminnan 
hyödyt. Sen lisäksi, että nuoret aikuiset 
kehittyivät myönteiseen suuntaan, he ri-
kastuttivat yhdistyksen toimintaa. Sama 

havainto välittyi myös yhteistyökump-
paneilta. 

Koulusta valmistuvien tai työttö-
mien nuorten houkuttelu kolmannen 
sektorin jäsen- ja hanketoimintaan on 
vaikeaa. Ihan ensimmäiseksi nuori ei 
hakeudu työttömien yhdistykseen tai 
yleensä mihinkään yhdistykseen, vaan 
jo elämäntilanteensa sanelemana haluaa 
työllistyä mahdollisimman pian. Polku 
kapakasta, pussikaljalta Aurajoen ran-
nalta tai neljän seinän sisältä on melko 
pitkä järjestösektorille, melkeinpä mah-
doton etappi ilman hakijaa ja opastajaa. 
Jos kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, 
työvoimaviranomainen, sosiaaliviran-
omainen, työnantaja tai joku muu osaa 
ohjata nuorta omalta sektoriltaan eteen-
päin, kaikki käy helpommin. Pakotta-
minen ei tietenkään tule kysymykseen.

Hankkeen henkilökunta kiittää 
lämpimästi kaikkia projektiin osallistu-
neita. TST ry:n jäsenistö ja kummit an-
saitsevat erityisen maininnan hankkeen 
onnistumisen mahdollistajina. 

teksti HArrI LAAKSONEN
kuva  VALTTErI HOLOPAINEN
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Luontokerhon 2014 
ohjelmasta poimintoja:

Kuukausikokoukset
Tietoiskut linnuista
Luontokuvat
Luonnon yrtit
Marja- ja sieniretket
AD:n kalastusretket
Metsä- ja suoluennot

2015 suunnitelmia:
     Kanslerintiellä kuukausikokoukset       
     torstaisin klo 10.30 - 12.00 

15.1.  12.2.  12.3.  16.4.  7.5.

Suunnitelmissa uutuuksina mm. linnunpöntöt ja 
niiden seuranta,  pidennetyt veneretket, suoretket, 
Paavarotin mökillä opetellaan leivontaa  
ja kalankäsittelyä, tähtitieteen alkeita. 

Jäsentoimijoiden perinteikkääl-
lä risteilyllä 4.11. jaettiin jälleen 
kerhonvetäjille diplomeja tun-
nustukseksi vuoden aikana teh-
dystä vapaaehtoistyöstä. Samassa 
yhteydessä suunniteltiin myös 
ensi vuoden kursseja ja muuta 
toimintaa. 

Luvassa on niin tuttuja suo-
sikkeja kuin uusia tuulia.
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teksti ULLA SyVäKArI
kuvat MArKKU STrENgELL

Luontokerho

Jäsentoimijat aalloilla



Voiko hauskuuttamista oppia, jos se ei ole itselle luonteen-
omaista? Tosikko testasi huumorintajunsa vedenpitävyyden.

Ilolle tulisi elämässä olla aina sijaa. Kaikista ei kuitenkaan 
ole naapurin naurattajaksi tai ainakaan patsastelemaan parras-
valoihin vitsin kertojina. Monesti arjen tilannekomiikkakin 
riittää pelastamaan ikävän päivän. Itselle nauramisella vasta 
vapauttava vaikutus onkin. Mutta jos tuntee itsensä välillä pel-
leksi, niin pitääkö sitä ryhtyä klovniksi? Kyllä kannattaa, jos 
siihen on tilaisuus! Varsinkin kun aiempaa esiintymiskoke-
musta ei vaadita; rohkeus jättäytyä tilanteen vietäväksi riittää.

Teatteriryhmän kaksipäiväisellä kurssilla 15.-16.11. ei ope-
teltu varsinaisia sirkusklovnin temppuja tai akrobatiaa. Niitä 
taitoja ei hetkessä opita. Tavoitteena oli luoda klovnihahmo 
omista edellytyksistä käsin. Tunnusomaista useimmille klov-
neille ovat liioitellen maalattu kasvomaski ja punainen nenä. 
Siihen loppuvatkin yhtäläisyydet. Klovnejahan on erityylisiä, 
kaikki eivät suinkaan ole hauskoja. Minkään tunnetun vit-
sikkään hahmon kopiointi ei kannata, vaan idean voi antaa 
muotoutua mielessään omia aikojaan. Klovnin rooli otetaan 
ja sisäistetään, sitä ei näytellä, kuuluu yksi klovnerian perus-
säännöistä.

Minäkö klovni?

Ilmaisutaiteen ohjaaja Tuija Vertainen on vetänyt klovnerian 
harrastuskursseja yli 20 vuoden ajan. Kipinän aiheeseen hän 
sai aikoinaan opiskellessaan Ranskassa. Hänen mukaansa jo-
kaisen mielen sopukoista löytyy klovni, kun sille antaa mah-
dollisuuden astua esiin. Lähtökohta voi olla vaikka jokin oma 
luonteenpiirre: ujous, vilkkaus, jääräpäisyys. Yhtä hyvin hah-
mo voi kehittyä liikkeen kautta. Koko kurssin ajan tehdään 
erilaisia improvisaatioharjoituksia, jolloin klovni saa kasvaa 
vähitellen. Lopputulos voi olla yllätys itsellekin!

Alkuun verryttelimme ja kokeilimme, miltä tuntuvat 
muutokset liikekielessä. Takakenossa ketkottaminen tuntui 
hölmöltä; polvia ulospäin kääntäen kävellessä alkoi hymyi-
lyttää. Sitten siirryimme vähitellen klovnin maailmaan. Ren-
toutimme itsemme ja laitoimme pellenenät päähän. Silmät 
avattuamme ryhdyimme tutkimaan ympäristöä. Keitä me 
olimme? Mihin olimme joutuneet? Klovnithan eivät hahmota 
maailmaa aivan samoin kuin muut. Kaikkea uutta on ihme-
teltävä. Matkimme myös pareittain toisiamme pikkutarkasti. 
Siinä räpistellessä ei monella meinannut enää pokka pitää!  
 
Minä olen klovni!

 
Seuraavaksi otimme yksitellen estradin haltuun. Klovnina 
oleminen on oikeastaan läsnäolon ja vuorovaikutuksen hal-
litsemista. Katsekontaktia yleisöön on varsinkin harjoiteltava. 
On yllättävän vaikeaa pysyä tyynenä ja marssia yleisön eteen 
vain sanoakseen: Hei! Verhon takana oman vuoron odottelu 
jännittää, vaikka vastassa on tuttu ja myötämielinen katsomo, 
jolta on luvassa takuuvarmat aplodit. 

Nimet hahmoille alkoivat löytyä. Auguste, Bruustiina, 
Illu, Juupa Jokinen, Kuunsisar, Manna Ryyni, Milli, Myllä-
ri, Pimpula, Sointu ”Soikku vaan” Sävel ja Tok harjoittelivat 
vuorollaan toistensa kohtaamista yleisön edessä. Vaikka 
kaksin touhuillessa jännitys väistyi vähän taka-alalle, oli-
kin vaikeampaa muistaa esiintyvänsä katsomolle. Sitten 
laitettiin tanssiksi! Klovnit opettivat toisilleen pareittain 
mm. tangoa, sambaa ja steppausta. Lajeissa ja tyyleissä löy-
tyi koko kirjo. Valssia syntyi suoraan koneesta, rantarok-
kia väännettiin syrjähypyllä. Yleisönkin oli vaikea istua 

teksti ja kuvat MArITA SKIPPArI

Kokemuksia vertailemassa. Ohjaaja Tuija kuuntelee.
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Pellehyppy tuntemattomaan
- TST-teatterin Klovneria-kurssi



penkeissään kiemurtelematta! Tuija jaksoi muistuttaa, että 
naurun kirvoittaminen ei ole mikään mittari sille, onko 
klovni onnistunut tehtävässään. Katsoja voi imeytyä täy-
sin mukaan esitykseen, vaikkei päästäisi pihahdustakaan. 

Hattutemppu

Toinen kurssipäivä käynnistyi klovnikoneella. Yhteistuumin 
tämä pelle-energialla käyvä ihmislaite tuotti monenmoista 
ääntä ja liikettä. Kaikki sujuikin hyvin siihen asti kunnes 
erehtyi vilkaisemaan viereensä antaumuksella sihisemään tai 
naksumaan uppoutunutta klovnia. Naurun tyrskimisestä ei 
meinannut tulla loppua…

Seuraavaksi oli aika jalostaa hahmoja eteenpäin − kaivet-
tiin hatut esiin. Niitä sovittelemalla löytyi hahmon olemusta 
tukeva päähine. Yön aikana oli kuitenkin tapahtunut ihme: 
Pimpulasta oli tullut Rimpula, ja Augustesta Rudolf (muuttu-
akseen myöhemmin takaisin Augusteksi). Roolinimen vaihtu-
minen on kesken prosessin on kuulemma tavallista, sillä sekin 
voi kuulua klovnin kehitykseen.

Yksin esiintymistä harjoiteltiin lisää. Kuulimme klovnien 
lausuvan synkeää Bukowskia, laulavan ponnekasta Hopeista 

kuuta sekä Hämä-hämä-häkin uudempia seikkailuja. Ryh-
mätöinä syntyi ns. taidepläjäyksiä: mm. oopperaa Lindströ-
miltä varastetuista pihveistä. Useampikin meistä sai pyyhkiä 
vettä silmistään, niin koomiselta ja liikuttavalta meno näytti. 
 
Läsnäolon voima

 
Kun tuli aika vetää yhteen kahden päivän antia huomattiin, 
että uusia puolia oli löytynyt sekä itsestä muissa osallistujista. 
Klovnin tyyli ja olemus vaikuttivat olevan jokaisella valmiita, 
vaikkei klovni vielä itse niin kokenut.

Mikä meitä sitten nauratti? Kun toinen klovni vei toista 
kuin litran mittaa, kun ilmeet ja katseet puhuivat omaa kiel-
tään, kun liioiteltiin tai tehtiin vähäeleisesti. Pieni on usein 
kaunista klovnien maailmassakin. Hauskaa oli myös seurata, 
kun joku ei onnistunutkaan pysyttelemään roolihahmossaan. 
Sehän on tunnetusti vaikeaa ammattinäyttelijöillekin. Ja onko 
se lopulta oikeassa elämässäkään niin vakavaa jos mokaa – sii-
täkin voi nauttia!

Tuija Vertainen pitää Klovneria-kursseja ajoittain mm. 
Turun kristillisellä opistolla.  
Lisätietoja http://www.turunkristillinenopisto.fi/index.php/
lyhytkurssitIllu on hämillään. Manna Ryyni ja Tok tukevat.
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Vielä vanhakin jaksaa - 
vireää senioritoimintaa

Vuosi alkaa olla lopuillaan ja vaikka 
aina ajatellaan tulevaisuutta, niin pa-
kosta katse kääntyy myös menneeseen 
vuoteen.  Kuluva vuosi on ollut seniori-
en historiassa merkittävä, koska nyt on 
osallistujien määrässä ylitetty kahdek-
sansadan raja.  Järjestettyjä tilaisuuksia 
tai matkoja on vuoden aikana tehty 45. 
Keskimääräinen osallistujamäärä on 
ollut 19 / tilaisuus. Jos yhdistys myöntää 
vielä rahaa jäsentoimintaan, on päättäji-
en syytä huomioida seniorien lisääntynyt 
aktiivisuus ja sekin, että uusia kasvoja on 
ilmaantunut joukkoon.  Tämän lisäksi 6 
- 10 seniorijäsentä käy vapaaehtoistyössä 
palvelutaloissa useita kertoja viikossa. Se 
nostaa myös TST:n imagoa.

Mitä sitten on oikeastaan tehty?  
Toimintamme on ollut suunnitelmal-
lista.  Kaikki ovat tervetulleita ikään ja 
sukupuoleen katsomatta. Olemme pyr-
kineet toteuttamaan vuosisuunnitelmaa 
ja budjettia mahdollisuuksien mukaan. 
Meillä ei ole tarvetta rikkoa Ilkka Ka-
nervan kokousennätystä (yhdeksän 
kuittausta päivässä).  Meille riittää, kun 
palautteet ja suunnitelmat on käsitelty 
kerran kuussa.  Pyrimme ymmärtämään 
nykyarkea, saamaan virikkeitä omaan 
elämään ja tietysti kokemaan iloa sekä 
virkistystä.

Lukutoukat-kirjapiirissä olemme 
lukeneet romaaneja ja dekkareita sekä 
herkistelleet runoilla. Kirjain kerral-
laan -näyttely Aboa Vetus Ars Nova-
museossa oli myös mielenkiintoinen.                            
Ikääntyneille tärkeää tietoa on saatu 
Muisti-Luotsin toiminnasta ja suolahoi-
tojen terveysvaikuksista. Tästä innostu-
neena miehet kokeilivat hoitoja useita 
kertoja. En halua puhua sairauksista, 
mutta normaali ikääntyminenkin tuo 
useimmille meistä jotain rajoitteita. 
Tulevia vuosia ajatellen tutustuimme 
Lehmusvalkaman palvelukeskuksen 
toimintaan ja sen päätteeksi nautimme 
maittavan lounaan.  

Lehmirannan Hyvinvointikeskuk-
sessa vierailimme sekä talvella että syk-
syllä.  Talvella meille esiteltiin keskuksen 
toimintaa, ja iltapäivällä meitä virkisti 
Veikko Lavin laulut ja tanssit, sekä seu-
dun paras seisova lounaspöytä. Syksyllä 
tutustuimme historialliseen asenäytte-
lyyn, lounastettiin ja päivä päättyi peli-
mannimusiikkiin ja tanssiin. Ensi vuon-
na on taas uudet ohjelmat. Kannattaa 
tutustua Lehmirannan teemaviikkoihin.

Kädentaitomessut, kirjamessut 
ja varsinkin Rauman Pitsiviikkojen 
Mustan Pitsin Yö saivat kädentaitojen, 
musiikin ja kulttuurin ystävät liikkeelle 
sankoin joukoin. Näissä tapahtumissa 
oli ilo nähdä myös uusien jäsenten vil-
pitön kiinnostus toimintaamme koh-
taan. Lippuja ja kuljetuksia varatessa on 
vaikea arvioida etukäteen osallistujien 
määrää.  Varmista paikkasi, ilmoittaudu 
heti.

Talven teatterimatkat suuntautuivat 
Uuteenkaupunkiin ”Pokka pitää”,  ja 
Raumalle vähän rempseämpää menoa 
”Reppu ja reissumies” sekä Tampereelle 
”Villikalkkuna”, jossa pääosissa ikisuo-
sikit Tuija Ernamo ja Heikki Kinnunen. 
Paluumatkalla oli tyytyväisen näköistä 
porukkaa.  Kevään korvalla sekä syk-
syllä käytiin vielä Maneeriteatterissa.  
Harrastajien pyörittämät kesäteatterit 
esityksineen toivat värikästä   vaihtelua; 
Sipilänmäki ”Aina oon veljeä toivonu” ja 
Kauttua ”Teuvo ja paperitaivas” olivat 
todella piristävää vaihtelua. Myös va-
kavat asiat ja hassut tilanteet voi esittää 
niin, että rahvaskin ymmärtää. 

Paavarotin mökin ja Anna Duu-
ni -veneen reissuilla voimme ihailla ja 
nauttia ympäröivästä luonnosta.

Lienee vaikea uskoa, että me seni-
orit kaipaamme myös nautintoja. Sen 
toiveen toteutti matkamme Viiking SPA 
kylpylään Pärnuun. Matka oli tietenkin 
rasittava (tai ei), mutta sen jälkeen oli 
tarjolla     jokseenkin monipuolinen päi-

vällispöytä, porealtaat, hieronta, jalka- ja 
käsihoidot ym. ystävällisten ihmisten 
toteuttamina.  Ja iltaohjelmassa oli uk-
rainalaista- ja mustalaismusiikkia, kara-
okea, yhteislaulua ja tanssia ja tietenkin 
hyvää seuraa (oli siellä muualtakin tul-
lutta väkeä).

Perjantaina joulukuun 19. päivä klo 
16.00 on iloiset pikkujoulut Manillan 
Köysisalisssa. Tervetuloa kokemaan ja 
näkemään joulujuhlamme! Toivottavasti 
tulette mukaan.

Olen saanut olla senioritoiminnan 
vapaaehtoistyössä kuusi vuotta vas-
tuunalaisissa  tehtävissä.  Vuodet ovat 
menneet kuin siivillä. Joskus olen on-
nistunut, joskus taas en, mutta aina olen 
yrittänyt tehdä parhaani.
Toivon että innokkaita jatkajia löytyy 
ja saadaan toimintaan taas uusia tuulia. 
Tulkaa mukaan ja tuokaa esille omat 
ideanne!

Kiitän teitä, aktiiviset seniorit osal-
listumisesta ja yhdessäolosta näinä vuo-
sina. Olen saanut kokea  paljon teidän 
kanssanne mieleenpainuvia ja hauskoja 
hetkiä.  Vaikka nyt siirryn syrjään jär-
jestelyvastuusta, haluan olla mukana 
osallistumassa. 

Kiitän menneestä vuodesta, toivo-
tan rauhallista joulun aikaa  ja toivon 
onnekasta ja vireää vuotta 2015 sekä 
senioreille että koko TST:n toiminnalle!

   
 

teksti SINIKKA HäMäLäINEN
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Tilattavissa on mm. seuraavia musiikkiryhmiä:

Retrox-trio – ikivihreitä iskelmällisiä kappaleita, 
tanssittaviksikin taipuvia

Klassinen ryhmä (4-5 muusikkoa) - 
kevyttä klassista musiikkia 

Malaya Groove – kevyen musiikin kansainvälisiä, 
tanssittavia ikivihreitä,  suomalaissuosikkeja unohtamatta, 
suomalais-filippiiniläinen trio

Folkduo Jani & Kasper - 
lauluja Kareliasta Alabamaan, omiakin sävellyksiä, 
yhteislaulun vetäminenkin onnistuu
(Trubaduuri Jani esiintyy myös yksin)                                                                

Zaman Nasimi ja Johanna Routola - 
musiikkia Afganistanista ja sen inspiroimaa tanssia

Lauri Portin ja Johanna Routola - 
kevyttä klassista oboella / pianolla, laulua

Mercia Manfrinato ja Karim Khalef - 
tanssia afrikkalaisten rumpujen säestyksellä

Monitaide-tiimi

Muista myös nämä:

1. MONITAIDE-tiimin kuvataiteilijat järjestävät näyttelyitä.
2. MONITAIDE-tiimin maahanmuuttajataustaiset naiset       
pitävät maaesittelyjä Bangladeshista, 
Irakista ja Afganistanista - makumaistiaisin.

Tiedustelut: Pirjo Lehtonen, gsm 044-974 1610

Lama tai ei, kulttuuria tarvitaan aina! 
Ota siis yhteyttä!

Monitaide-tiimiltä voi edelleen kysyä ohjelmaa palvelutaloihin, vanhainkoteihin sekä
kaikenlaisiin yhdistysten ja yritysten tilaisuuksiin, miksei omiin yksityisiin juhliinkin.

Tiedustelut ja tilaukset: 
Pirjo Lehtonen, gsm 044-974 1610 tai 
Tapio Aalto, gsm 0500-861664
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Töitä tuntiveloituksella tai urakalla, 
satunnaisesti tai säännöllisesti.

Internettiin on perustettu tänä vuonna ilmainen 
palvelualusta Työtori.com, jossa voi tarjota joko omaa 
työpanostaan tai työtä suoritettavaksi. Työnhakija 
kertoo ilmoituksessaan, mihin tehtäviin tarjoutuu ja 
millä veloituksella. Työ voi liittyä esim. kotiaskareisiin 
ja olla kertaluontoista tai jatkuvaakin. Tarkemmat ehdot 
ajankohdasta ym. neuvotellaan mahdollisen työantajan 
kanssa palvelun kautta. Mikäli yksimielisyyttä ei synny, ei 
velvoitetta työn vastaanottamiseen ole.

Palvelu sopii esim. työttömille, joiden on ollut 
vuoden 2014 alusta saakka mahdollista ansaita 300 euroa 
kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa työttömyysturvaan. 

Myös eläkeläisille ja opiskelijoille palvelu soveltuu 
lisäansioiden hankintaan.

Työantajina voivat toimia mm. kotitaloudet, jotka etsivät 
palvelun kautta remonttiapua. Maksullinen Työllistäminen 
Helpoksi™ -lisäpalvelu hoitaa työantajan puolesta 
työsopimuksen lisäksi esim. pakollisten vakuutusmakujen 
tilitykset sekä veroilmoitukset verohallinnolle. 

Työantajan maksamat palkkaennakkomaksut takaavat, 
että tehdystä työstä sovittu summa päätyy työntekijän tilille. 
Palkka kerryttää eläkettä normaalisti. Palvelun käyttö vaatii 
rekisteröitymisen.

Lisätietoja www.tyotori.com 

Työtori.com



teksti MIKrOTUKI, TST ry

Mikä ihmeen pilvi?

26                4/2014

Tietotekniikka tutuksi:

Pilvipalvelu? Käytä pilveä?
Mitä ihmettä, mikä ihmeen pilvi? Mitä sillä teen?
Onko se edes laillista?

Internet on miljoonien tietokoneiden, verkkolaitteiden ja tietoverkkojen (tietokoneverkkojen) muodostama verkko,              
        jossa ihmiset voivat vaihtaa erilaista dataa eli tietoa tai tiedostoja tavalla tai toisella. Pilvipalvelu on tietojenkäsittelyä        
        internetissä. 

Internetiä kuvataan usein epämääräisenä pilvenä, koska sen kaikkia laitteita tai ohjelmistoja ei voi tarkasti määrittää.
Pilvipalvelut ovat ns. paikasta riippumattomia; ne sijaitsevat ”pilvessä” palveluntarjoajan palvelimella eli tietokoneella. 

Mitä pilvessä on?

Tyypillisiä palveluita ovat mm. ohjelmistot (ilmais- ja vuokraversiot), palvelulisenssit, sosiaalinen media ja tallennustila. 
Palveluja tarjoavia tahoja ovat mm. Google, Microsoft, Facebook ja Flickr. Käyttäjä rekisteröi ensin itselleen tunnuksen 
palveluun, useimmiten sähköpostiosoitteellaan, ja määrittää salasanan. 
Palvelu lähettää rekisteröinnin yhteydessä vahvistusviestin. Sen jälkeen palveluun kirjaudutaan omilla tunnuksilla.

Mitä etuja on pilvestä?

- tiedostot säilytetään muualla kuin omalla koneella, joka voi rikkoutua
- tiedostoihin pääsee käsiksi muiltakin koneilta kuin kotikoneelta
- tallennuslaitteiden hankintakuluissa voi säästää
- varmistukset hoitaa palveluntarjoaja
- voi käyttää palveluntarjoajan tarjoamia ohjelmia mm. tekstinkäsittelyä

Onko pilvessä ongelmia? Mitä asioita on muistettava pilvipalveluissa? 

 Varmista tietoturva verkon yli. Voiko ko. palveluntarjoajaan luottaa? Tieto voi tuhoutua tai palvelu lakata. 
 Missä tiedostot ovat fyysisesti? Kuka omistaa tiedon aineettomat oikeudet? Mitä laki sanoo? 
 Onko tili suojattu kaappauksen varalta?

Pilvipalvelutyypit:

yksityinen: yrityksen oma tai vuokrapalvelu omaan käyttöön.
yhteisön omaan käyttöön tarkoitettu: resurssit vain määritellyn yhteisön käytössä.
julkinen: avoin, lähes rajattomat resurssit ja käyttäjät.
yhdistelmä: edellisten tyyppien sekoituksia.

Palveluntarjoajia:

Google.fi, jos sinulla on gmail-osoite, pääset heti kiinni tähän.
Dropbox.com, vaatii rekisteröinnin ja kirjautumisen
https://onedrive.live.com/about/fi-fi/ , palvelu on Microsoftin OnceDrive,  johon on linkki suoraan Windows 8:ssa tai 8.1:ssä.  
Microsoftin tili on tarpeen tai jos sinulla oli messengerissä hotmail.com -tili, se käy myös.



teksti NIKO KOSTET
kuva  JUHA AHOKAS     
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Turku palaa jälleen!
Turku on palanut useita kertoja yli 
700-vuotisen historiansa aikana, mutta 
ei koskaan niin tuhoisasti kuin syys-
kuussa 1827. Ainoastaan Turun Linna, 
Vartiovuori, Luostarinmäki ja Puola-
lanmäki säästyivät Pohjoismaiden suu-
rimman kaupunkipalon tieltä. Turku 
oli palon aikana Ruotsin vallan alainen 
pääkaupunki, mutta menetti yhteis-
kunnallisesti johtavan asemansa, kun 
sen hallinto ja korkein opetus siirrettiin 
katastrofin jälkeen Helsinkiin. Palo al-
koi Aninkaistenmäeltä ja jätti raunioksi 
kolme neljäsosaa koko kaupungin pinta-
alasta.

Turun VPK:n mukaan, vastaava 
katastrofi ei olisi enää mittakaavassaan 
mahdollinen, koska sammutustekniik-
ka kehittyy jatkuvasti ja palosuojaus 
otetaan huomioon jo uusia rakennuksia 
suunnitellessa. Mutta entä jos palo syt-
tyisi Turun katujen alla sijaitsevassa tun-
neliverkostossa? Ja vielä jouluna? Tämä 
pelottava skenaario on uuden, kotimai-
sen PYRO -elokuvan keskipiste!

PYRO on palokunta-aiheinen toi-
mintaelokuva, joka toteutettiin täysin 
ilman virallisia tuotantotukia, tiiviissä 
yhteistyössä Turun VPK:n kanssa, jonka 
miehistö oli vastuussa näyttävien tulipa-
lokohtauksien toteutuksessa. Myös Maa-
rian VPK oli avustamassa kuvauksissa. 
Tekijät saivat kokemusta aidosta palo-
kuntatoiminnasta Pitkäjärven VPK:n 
koulutuksessa. PYRON tuotannolla 
tuettiin Turun VPK:n 175-vuotisjuhlia 
viime vuonna.

Turun VPK on Suomen ensim-
mäinen ja Pohjoismaiden vanhin yhä 
toiminnassa oleva vapaapalokunta, joka 
perustettiin vuonna 1838. Turun VPK 
toimii nykyään alueellisena sopimuspa-
lokuntana, ja se osallistuu aktiivisesti 
yleisen turvallisuuden ylläpitoon Turus-
sa. 

PYRO on kuvattu aidoissa olosuh-
teissa Turun kaupungin alla sijaitse-
vassa tunneliverkostossa. Tunneleista 
liikkuvia urbaanilegendoja voi jäljittää 
aina Sakari Topeliuksen satuihin asti, 
joiden mukaan tunneleita pitkin kä-
vivät toisiaan tervehtimässä Tuomio-
kirkon ja Turun Linnan tontut. Myös 
Kakolan vankien kaivamista luolista 
on kuultu tarinoita, mutta sellaisiin 
kuvausryhmä ei ainakaan törmännyt, 
vaikka viettivätkin pitkiä aikoja tunne-
lin onkaloissa, syvimmillään 90 met-
rin syvyydessä, Aurajoen alapuolella. 
Elokuvan juoni lyhyesti:

Taantuman seurauksena, useita 
palo- ja pelastuslaitoksia on suljettu. 
Turvallisuutta ylläpidetään vajaalla 
miehistöllä ja vapaaehtoisilla. Palokun-
talaisten keskinäiset suhteet joutuvat 
koetukselle, kun pyromaani sytyttää 
maanalaisen tunneliverkoston tuleen!  

Turun Seudun TST ry tuki PYRO-
elokuvan ensi-iltaa, joka järjestettiin 

Turun VPK-talolla 13.11., tekijöiden ja 
yhteistyökumppaneiden seurassa. 

PYRON tekijät koostuvat osittain 
TST ry:n omasta dokumenttiryhmästä. 
Muita tekijöitä on mm. Frans Isotalo (21 
tapaa pilata avioliitto, Ainoat Oikeat) 
Veera.W.Vilo (Girl King, Nymfit) ja Pet-
teri Avilia (Salatut Elämät, Skandinavi-
an Hunks). Reilut kaksi vuotta kestänyt 
tuotanto yhdisti yli 200 elokuva-alan 
ammattilaista, opiskelijaa sekä har-
rastajaa, ja sen tuotantoa tukivat myös 
lukuisat  paikalliset yritykset. Seuraa-
vaksi PYRON voi käydä katsomassa val-
kokankaalta Turun legendaarisessa elo-
kuvateatteri Dominossa marraskuusta 
lähtien. PYROLLE on myös varmistunut 
näytöksiä kansainvälisiltä elokuvafes-
tivaaleilta, jotka tulevat vahvistamaan 
Turun asemaa Suomen virallisena elo-
kuvakaupunkina. 

Lisätietoa www.pyromovie.com.

Mitä etuja on pilvestä?

- tiedostot säilytetään muualla kuin omalla koneella, joka voi rikkoutua
- tiedostoihin pääsee käsiksi muiltakin koneilta kuin kotikoneelta
- tallennuslaitteiden hankintakuluissa voi säästää
- varmistukset hoitaa palveluntarjoaja
- voi käyttää palveluntarjoajan tarjoamia ohjelmia mm. tekstinkäsittelyä

Onko pilvessä ongelmia? Mitä asioita on muistettava pilvipalveluissa? 

 Varmista tietoturva verkon yli. Voiko ko. palveluntarjoajaan luottaa? Tieto voi tuhoutua tai palvelu lakata. 
 Missä tiedostot ovat fyysisesti? Kuka omistaa tiedon aineettomat oikeudet? Mitä laki sanoo? 
 Onko tili suojattu kaappauksen varalta?

Pilvipalvelutyypit:

yksityinen: yrityksen oma tai vuokrapalvelu omaan käyttöön.
yhteisön omaan käyttöön tarkoitettu: resurssit vain määritellyn yhteisön käytössä.
julkinen: avoin, lähes rajattomat resurssit ja käyttäjät.
yhdistelmä: edellisten tyyppien sekoituksia.

Palveluntarjoajia:

Google.fi, jos sinulla on gmail-osoite, pääset heti kiinni tähän.
Dropbox.com, vaatii rekisteröinnin ja kirjautumisen
https://onedrive.live.com/about/fi-fi/ , palvelu on Microsoftin OnceDrive,  johon on linkki suoraan Windows 8:ssa tai 8.1:ssä.  
Microsoftin tili on tarpeen tai jos sinulla oli messengerissä hotmail.com -tili, se käy myös.

Kuvassa vasemmalla näyttelijä Frans Isotalo, keskellä Paula Kovanen ja Tommy Johansson,     
oikealla ohjaaja Niko Kostet.



Ihminen on sopeutuvainen ja sinnikäs nisäkäs, joka kykenee 
elämään vaikka Siperian pakkasessa ilman minkäänlaisia 
sosiaalisia etuuksia. Mikä ongelma on olla onnellinen hyvin-
vointivaltiossa, jossa ihminen saa työmarkkinatukea eläkepäi-
viin saakka? Vai onko ihmisarvomme nykyään niin sidottu 
julkiseen imagoon ja statukseen, että meidän kannattaa jättää 
suvun jatkaminen muiden huoleksi, koska se haittaa omaa 
urakehitystä? Kuka ostaa uuden urheiluauton, jotta pääsisi töi-
hin, mutta kiroaa duuniaan seuraavan vuosikymmenen, kun 
joutuu maksamaan silmänteränsä pois?

Näitä asioita puidaan läpi eri elämänkohtaloiden kautta 
Turun Seudun TST ry:n tuottamassa dokumentissa TYÖT-
TÖMYYS EI OLE KIROSANA! Dokumentti sai alkunsa, 
kun TST ry päätti laajentaa toimintaansa, lanseeramalla 
oman dokumenttiryhmän, joka on viimeisen puolen vuo-
den aikana taltioinut lukuisia eri tapahtumia ja matkoja 
TST ry:n Youtube-kanavalle sekä Facebookiin. Materiaalia 
on kertynyt satoja tunteja, joista kootaan perusteellinen 
katsaus Turun Seudun TST ry:n toimintaan ja arvoihin.  
Turun Seudun TST ry:stä on kasvanut tärkeä kolmannen sek-
torin vaikuttaja, niin työllisyysasioissa, kuin vertais- ja vapaa-
ehtoistoiminnan saralla.   

TST ry:n tavoitteena on aktivoida ja kuntouttaa työnha-
kijoita sekä toimia palveluntuottajana erilaisissa projekteissa, 
jotka työllistävät vuosittain yli 300 ihmistä. Jäsenyys maksaa 8 
euroa vuodessa, ja sillä saa lukuisia etuja, kuten edulliset ruo-
kalapalvelut, laadukkaat ompelimopalvelut, erilaisia matka- ja 

tutustumiskäyntejä, laitteiden ATK-huollon, kursseja ja monia 
eri koulutuksia. 

Dokumentin tarkoitus on korostaa, että on yhä olemas-
sa ihmisiä, jotka ymmärtävät ja tukevat läheisiään. Työttö-
myyden ja laman painaessa hartioita alas, useat murehtivat 
tulevaa. Luomme skenaarioita puutteellisen tiedon varassa ja 
tuhlaamme valtavan määrän energiaa vihaamiseen ja häpe-
ämiseen. Moni ajattelee, ettei omilla haaveilla ole sen enem-
pää arvoa kuin itselläkään. Pelko muutoksesta pitää ihmiset 
vanhoissa kaavoissa, vaikka he tietäisivätkin, mitä oikeasti 
haluavat. Työelämä voi joutua varikolle monestakin syystä. 
Toisinaan henkiset arvet vaativat enemmän aikaa parantua 
kuin fyysiset vaivat, mutta joillekin on halveksuttavaa olla 
sosiaalitoimiston, Kelan tai liiton asiakkaana. Toiset valitsevat 
tietoisesti toimettoman elämäntavan. He kaatavat tekosyynsä 
ikävien kotiolojen, vaikean elämänkumppanin tai yhteiskun-
nan niskaan, mutta miten entinen koulukiusattu, joka hädin 
tuskin kykenee katsomaan vastaantulijoita silmiin, ikinä pys-
tyy keräämään rohkeutta lähteä opiskelemaan? Dokumentti 
tulee sisältämään monta erilaista teoriaa.  

TST ry:n teatteriryhmä otti osaa dokumentin tekoon, 
kirjoittamalla ja esiintymällä työttömyysaiheisissa sketseissä. 
Yhteistyö herätti myös ajatuksen mahdollisesta nettisarjan 
toteutuksesta.

TYÖTTÖMYYS EI OLE KIROSANA – dokumentin 
ensi-ilta on 05.03.2015 Dominossa.

Ensi-ilta toimii myös v. 2015 järjestötoritapahtumana.

  

 

 

teksti NIKO KOSTET
kuvat NIKO KOSTET, ELISA HEIMO
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Työttömyys ei ole
kirosana
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KasarmiTalli kutsuu tutustumaan 

Kanslerintien ruokala sai lokakuussa uuden nimen  
Ruokaravintola KasarmiTalli. Nimi liittyy rakennuksen histo-
riaan, sillä samaisen rakennuksen oli muinoin tarkoitus toimia 
venäläisen varuskunnan hevossairaalana.

Ravintolalle nimeä ehdottaneiden kesken arvottiin kolme 
herkkukoria, jotka on toimitettu onnekkaille voittajilleen.
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TST ry:n 
HALLITUS 2015

Joe Majanen

Puheenjohtaja

Varsinaiset  
jäsenet

Varajäsenet

Hannu Isotalo Seppo NieminenHarri Laaksonen

Kari Rindell

Rita Nartamo

Seppo Blomqvist

Anne Tyni

Kristiina Ilonen

Pia Rae

Henriika Hyry

Kalle Seitovirta

Taimi Räsänen



RUOKARAVINTOLA 
KasarmiTalli
MA-TO klo 8-16, PE klo 8-15
Kanslerintie 19, Turku
p. 044 7007 426 (keittiöpäällikkö)

RUOKARAVINTOLA KasarmiTalli 
TARJOAA:

AAMIAINEN 2€
klo 8.00 - 9.30

LOUNAS 3-4€
ma-to klo 10.30 - 15.30
      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


