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OLAVI NUMMELA Puheenjohtaja

Pääkirjoitus

Vaalit 2011

Suomeen luotiin 1900–luvun alussa perusta käyt-
töön tulleelle vaalilainsäädännölle. Ensimmäiset 
eduskuntavaalit järjestettiin 1907. Silloin Suomi 
oli vielä suuriruhtinaanmaana. Siihen aikaan oli 
suomalaisille erittäin suuri oikeus, että voitiin va-
lita omat kansanedustajat. Tätä oikeuttaan käytti 
1 272 873 henkilöä eli 70,7 % äänioikeutetuista. 
Ensimmäiset vaalit järjestettiin 15. – 16.3.1907 
ja niitä järjestettiin Venäjän vallan aikana 7 eri 
kertaa. Suomen itsenäistymisen jälkeen äänes-
tysvilkkaus lisääntyi ja vilkkainta äänestäminen 
oli 1960-luvulla. Silloin äänioikeuttaan käytti yli 
80% äänioikeutetuista.

Seuraavien  eduskuntavaalien äänestyspäivä 
on sunnuntai 17.4.2011 ja ennakkoäänestys on 
mahdollista 6. – 12.4.2011.

Usein väitetään, etteivät työttömät ole aktiivi-
sia äänestäjiä. Kuitenkin yhdistyksemme toimin-
ta kannustaa jäseniään aktiivisuuteen ja omiin 
asioihinsa vaikuttamiseen. Tänä päivänäkin on 
tärkeää, että oikeutta äänestämiseen käytetään. 
Jokainen hakee ehdokkaan, jolle äänensä antaa. 
Äänestäminen on ainoa vaikuttamismahdolli-
suus, joka äänioikeutetulle on annettu vaaleissa. 
Näin on  kunnallisvaaleissa, eduskuntavaalissa, 
presidentin vaalissa  jne. 

Varsinkin tulevissa eduskuntavaaleissa on 
muutoksen tuulia, jos ennakkoasetelmiin on 

luottamista. Tuloksen näemme kuitenkin vasta 
äänestyspäivän jälkeen. 

Edustajilla, joille äänestyksen jälkeen valta-
kirjat myönnetään, ei tulevaisuudessakaan tule 
olemaan helppoja asioita hoidettavana. Ainakin 
työttömyyteen, työllistymiseen ja toimeentuloon 
liittyvät asiat vaativat ratkaisuja. Varsinkin pit-
käaikaistyöttömyyden ongelmaan on löydyttävä 
uusia ratkaisuja. Nykyinen työvoimapolitiikka 
on sen unohtanut. Yhteiskunnallamme ei ole sii-
hen varaa. Lisäksi nykyinen käytäntö on yksilön 
kannalta erittäin turhauttavaa ja yhteiskunnasta 
syrjäyttävää.

Yhdistyksemme on järjestänyt jäsenille vaa-
likeskusteluita niin kunnallisvaalien kuin edus-
kuntavaalienkin alla. Vaalipaneeleissa on ollut 
ehdokkaita useista puolueista. Esitetyt kysy-
mykset koskevat yleensä työttömyyteen liittyviä 
asioita, työllistymistä, työttömiin kohdistuvia 
hallinnollisia palveluja, taloudellista toimeentu-
loa ja työttömien mahdollisuuksia saada terve-
ydenhuoltoa. Näistä tilaisuuksista saatujen pa-
lautteiden avulla on pystytty testaamaan ehdok-
kaiden tietoisuuden tasoa työttömän arkipäivän 
sujumisesta ja siihen liittyvistä ongelmista tai 
mahdollisuuksista. Lisäksi saamme tietoa siitä, 
minkälaista valmiutta ja tahtoa heillä on hoitaa 
näitä asioita.
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Ajankohtaista

TST ry:n vaalipaneeli kiinnosti jäseniä
KUVAT: EETU MOISIO
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HARRI LAAKSONEN Hallituksen jäsen

Harva varmaan tietää, että viime 
vuosi oli Euroopan unionissa Eu-
roopan köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan teemavuo-
si. Köyhyysriskirajan alapuolella 
elää unionin kansalaisia jopa 84 
miljoonaa, joista 700 000 Suomes-
sa, joten köyhyydelle pitäisi tehdä 
jotakin. Tämä sillä edellytyksellä, 
että köyhyyden koetaan jollain ta-
valla poikkeavan epäedukseen tyy-
pillisestä elämänmenosta eli keski-
vertotulojen nauttimisesta.

Runsas tuhat euroa on asetettu 
Suomessa köyhyyden tulorajaksi 
kuussa (n. 13 700 vuodessa). Se 
on tietysti melko karkea ja myös 
epäreilu päätös, koska ihmisten 
tarpeet vaihtelevat ja asuinpaik-
kakunnallakin on merkitystä. 
Totuus on, että oikea köyhä kyllä 
tietää ja tuntee olevansa köyhä, 
vaikka saisi kouraansa selvästi 
enemmän kuin tuhat euroa. On 
myös ihmisiä, jotka eivät koe 
olevansa lainkaan köyhiä, vaik-
ka tulot olisivat kuinka alhaiset.

Terminä köyhä onkin hieman 
vanhahtavan harhaanjohtava, ja 
sitä myös omakohtaisesti siksi 
joskus karsastetaan. Kun toi-
mittaja halusi löytää Helsingistä 
köyhiä, missään ei tuntunut heitä 
olevan, ja juttu tahtoi jäädä sii-
hen. Apua toi tilanteeseen se, että 
vähä- ja pienituloisia ilmoittautui 
runsaasti. Ihmisten käsitys köy-
hyydestä – myös ns. köyhien kä-
sitys - on monimutkaisempi kuin 

äkkiseltään luulisi.
Euroopan unionissa tehtiin 

kysely, jossa 28 maan kansalai-
silta kysyttiin: ”Onko köyhyys 
maassanne mielestänne vähäis-
tä?”. Unkarilaisista vastaajista 
vain 4 % ilmoitti, että vähäistä 
on. Ranskalaisista taas 13 % ja 
saksalaisista 26 % näki vähäi-
syyttä. Kun suomalaisilta asiaa 
tiedusteltiin, liikuttiin jo eri pro-
senteilla. Suomalaisista 45 % 
oli sitä mieltä, että köyhyyttä on 
maassamme vähäisessä määrin. 
Noinkohan tosiasiassa on? Toi-
meentulotukea saa tässä maassa 
6 % väestöstä, muissa pohjois-
maissa puolet siitä

Puhutaan nyt sitten köyhyy-
destä tai pienituloisuudesta tai 
taloudellisesti huonosti menemi-
sestä, ilmiö liittyy vahvasti eten-
kin työttömyyteen. On vihjailtu, 
että Suomessa hyvätuloisilla on 
tarkoituksella hankittu tietämät-
tömyys huono-osaisista. Tämä 
sivuaa myös yhteisten asioiden 
hoitoa eli ns. politiikkaa, ylära-
kenteen ohjailua, jossa viime ai-
koina on mieluummin korostettu 
työllisyysastetta kuin työttö-
myysastetta. Kuka 1990-luvulla 
(tai Kekkosen hätätilan aikana) 
olisi toistellut työllisyysastetta 
mittarina, kuten nyt? Eipä juuri 
kukaan. Yhteisten asioiden tie-
tynlainen hoito ja näkökulma hei-
jastuvat alaspäin niin, että esim. 
sosiaalituessa ajatellaan lähinnä 
sitä, miksi jollekin ei kuuluisi tai 

ei pitäisi antaa tukea, vaikka asi-
an pitäisi olla päinvastoin.

Vaalien lähestyessä köyhil-
le ilmaantuu ystäviä yllättäviltä 
suunnilta. Myös poliitikkojen 
köyhyyspaneelit ovat osoittaneet 
sen. Tuomari Nurmiolla oli ai-
koinaan yhtye nimeltä Köyhien 
ystävät, joka tarjosi sävelmän 
”Valoa yössä”. Euroopan laajui-
nen köyhyyden vastustaminen 
toivottavasti poikii valoa köyhil-
le, jotka pimeydessä vaeltavat, ja 
poliitikot – tavoistaan poiketen 
– pysyvät tiukasti lupauksissaan 
auttaa köyhyyden torjunnassa 
myös vaalien jälkeen.

Lähteet:Eurobarometri-kysely 
2009/ EU julkaisutoimisto; Köy-
hyyspuheet  pidetty,  on  tekojen 
aika!-  seminaari,  Eduskunta 
25.11.2010.    

KÖYHIEN ASIALLA
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HARRI LAAKSONEN

TST ry:n edustajat osallistuivat hel-
mikuussa Kansalaisyhteiskunnan 
tutkimuksen seuran, Jyväskylän 
yliopiston ja muiden oppilaitosten 
järjestämille kansalaisyhteiskun-
nan tutkimus- ja kehittämispäiville. 
Teemana oli kansalaisyhteiskunnan 
rajat. Aihetta kannatti ja kannattaa 
pohtia, sillä kansalaisyhteiskunnan 
määrittely-yrityksiä on runsaasti. 
Kansalaisyhteiskunta ei ole yksis-
tään järjestösektori tai kolmas sek-
tori, vaan laajempi kokonaisuus, 
jonka tarkoitus on myös esim. toi-
mia valvojana suhteessa päättäjiin.    

Kehittämispäivien luentotarjonta 
oli vahvaa ja moninaista. Yleislu-
ennot olivat mielenkiintoisia. Eril-
listen työryhmien määrä aiheutti 
suorastaan runsauden pulaa. Aiheis-
tot oli jokaisen osallistujan pantava 
tärkeysjärjestykseen ja luentojen 
kesken oli tehtävä valintoja. Järjes-
täjien ratkaisu oli kuitenkin käytän-
nön syistä perusteltua.

Kansalaisyhteiskunnan tutkimuk-
sen taso ja etenkin määrä on noussut 
viimeisen kymmenen vuoden aika-
na tuntuvasti. Kolmannen sektorin 
tutkimusnäkökulmat ovat monipuo-
listuneet, ja tutkimuksen suosio on 
nuorien tutkijoiden joukossa lisään-
tynyt. Se osaltaan heijastaa kansa-
laisyhteiskunnan ja järjestösektorin 

arvon huomaamista, jopa sen tun-
nustamista.

Toisaalta kansalaistoiminnan 
työkalujen, yhdistysten, tilanne ei 
kymmeneen vuoteen ole juurikaan 
kohentunut. Suurimmalla osalla yh-
distyksistä tulot ovat todella mata-
lat. On toki myös yhdistyksiä, joilla 
menee hyvin. Sitä kielii sekin, että 
toimijoilla on varaa palkata työn-
tekijöitä toteuttamaan yhdistyksen 
pyrkimyksiä ja tavoitteita. Silti run-
saassa kymmenessä vuodessa koko 
kolmannen sektorin työntekijä-
määrät eivät ole juuri kasvaneet (n. 
80 000 työntekijää).

Yhdistykset tarvitsevat toimin-
taansa rahaa. Julkisen sektorin, lä-
hinnä kuntien, panos ei kaiken kaik-
kiaan ole riittävä. Paikallisyhdistys 
saa keskimäärin 15% tuloistaan 
kunnan kassasta.  Yhtäältä on to-
dettava, että yhdistyksiä on todella 
monenlaisia ja kokoisia, joten kes-
kiarvojen esittäminen johtaa hieman 
harhaan. 

Yhdistyssektorin historia kertoo, 
että monien palvelujen idut on ke-
hitelty yhdistyksissä. Tarve on ollut 
ilmeinen. Yhdistysten määritellessä 
yhteiskunnallisia kansalaisyhteis-
kunnassa ilmeneviä tarpeita ja luo-
dessa palveluja, julkinen sektori on 

Kansalaisyhteiskunnan 
tutkimus- ja kehittämispäivillä 
runsaasti antoisaa kuultavaa

perinteisesti tullut jatkamaan työtä 
ja ominut toiminnan muotoja itsel-
leen. 

Hämmentävää on nykyään se, 
että julkinen sektori on tavallaan 
kääntänyt historiaa taaksepäin tai 
päinvastaiseen suuntaan. On ol-
lut viitteitä, että julkiselta puolelta 
osoitetaan kolmatta sektoria toimin-
tojen uutena pyörittäjänä. Tämä ei 
tietenkään tarkoita julkisen sekto-
rin vetäytymistä tai korvautumista, 
mutta kehityksen tulisi vakuuttaa 
poliittiset päättäjät ja viranomaiset 
järjestöjen talouden vankemmasta 
ja oikeudenmukaisemmasta järjes-
tämisestä.
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TST:n ruokala Sepänkatu viidessä 
on toiminut vuodesta 2003. Työn-
ohjaaja Markku Virtanen on ollut 
töissä noin 3.5 vuotta. Virtasen mu-
kaan työpaikka on haastava, koska 
ihmiset vaihtuvat usein. Monella 
ruokalassa aloittavalla työntekijäl-
lä ei ole työkokemusta alalta, mikä 
asettaa haasteita henkilökunnan 
ohjaamiselle, sillä ihmisten taidot 
vaihtelevat. Tällä hetkellä ruoka-
lassa on mukava porukka ja hyvä 
henki, vaikka siellä on töissä kes-
kenään hyvin erilaisista taustoista 
olevia ihmisiä: maahanmuuttajia, 
nuoria, vanhoja, miehiä ja naisia. 

Ammattitaitoista keittiöhenkilö-
kuntaa työllistyy suhteellisen hy-
vin avoimille markkinoille.  Tässä 
siis ala, jonka opetteleminen tai 
ainakin kokeileminen voisi kan-
nattaa. Mikäli on palkkatukeen oi-
keutettu voi hakea keittiöön töihin. 
Keittiötyöntekijöillä on vaihtelevia 
työtehtäviä ja ruokalaan voi tulla 
harjoittelemaan, jos esim. leipu-
rin tai kylmäkön hommat tuntuvat 
kiinnostavilta. Alan koulutuksessa 
olevat voivat myös tehdä työhar-
joittelujakson täällä. 

Ruokala toimii työttömille myös 
kohtaamispaikkana, jossa TST:n 
jäsenet voivat vaihtaa kokemuksia 
arkisen kotiruuan äärellä työttömä-
nä olemisesta ja muistakin asioista. 

Laura Tapana syö mielellään 
keittoja ja salaattia, ja on todella 
tyytyväinen tämänpäiväiseen nou-
topöydän antiin: graaviin loheen, 
savusiikaan ja silliin ja salaattiin. 
Kahden pojan äitinä hän joutuu joka 
päivä kokkaamaan kotona ja leipoo 
paljon. Hän sanoo poikiensa ole-
van melko kranttuja ruuan suhteen, 
mutta ainakin noutopöydän kylmät 
kalaruuat maistuisivat myös heille.

Raavaalle miehelle ja nälkäiselle 
naiselle ruokala tarjoaa riittoisia ja 
edullisia annoksia. Mannermaisen 
runsas aamiainen alkaa kello kah-
deksan: 1,50 euron hintaan kuuluu 
puuro, monenlaisia leikkeleitä, jo-
gurttia ja kahvi. Nykyään Sepänka-
dun ruokalaan pääsee lounaalle jo 
klo 10.30 alkaen. Tarjolla on moni-
puolista ruokaa ja runsaat annokset 
3,50 euron hintaan: kasvisvaihto-
ehdon tai keiton saa joka päivä. Jä-
senten lapset ovat myös oikeutettuja 
ruokalan antimiin. Maksavan van-

Työtä, ruokaa ja rattoisaa 
seuraa Sepänkadun ruokalassa

hemman seurassa alle kouluikäiset 
pääsevät ilmaiseksi ja pikkukoulu-
laiset puoleen hintaan. Ruokalassa 
järjestetään erilaisia teemapäiviä 
pari kertaa vuodessa. 

Tulevan teemapäivän aiheena on 
Kaukoitä ja sen herkut huhtikuun 6. 
ja 7. päivä. Hinta on sama kuin kes-
kiviikkoisin olevalla noutopöydällä, 
5,50 euroa. 

Laura Tapana pitää ruokalamme 
salaateista ja keitoista
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Elämä on niin kallisarvoi-
nen asia, ettei kaikilla ole 
siihen  enää varaa osallis-
tua.

Köyhille ja muille elinta-
sorajoitteisille suositellaan-
kin  nopeaa poistumista. 
Toki se tehdään vihjaillen, 
koska selväsanainen tappo-
tuomio olisi epäkorrektia. Ja 
kyllähän jotkut niistä vielä 
äänestävätkin. Ollaan siis 
kohteliaita, mutta tiukkoja 
etuuksien suhteen. Jos ki-
tisevät, suositellaan silak-
kaa päivittäin syötäväksi. 
Se on halpaa ja terveel-
listä ravintoa näille yh-
teistyöhaluttomille (ter-
vehdyttää yhteiskuntaa: 
dioksiini tappaa).

P.A.Kärvisen maha-
laukku oli peruspäivära-
hoja odotellessa kutistu-
nut sen verran, että nälkä 
yllätti enää joka toinen 
päivä. Pääsee siitäkin riip-
puvuudesta, ajatteli P.A. 
myönteisesti. Ruoka se 
vasta ihmistä koukuttaa-
kin. Jos sille antaa vallan, 
on kohta joka päivä nälkä, ja ruumis 
huutaa alinomaa leipää. Se on kuin 
huumetta.

P.A. kehitteli keinoja, millä täyt-
tää vaatimattoman mahalaukkun-
sa ilmaiseksi.  Markettien tuote-
esittelyt osoittautuivat tuottoisiksi. 
Juusto- ja makkarakonsultit tulivat 
tutuiksi. Myös vahtimestarit. Kah-
deksannen suupalan jälkeen Kärvis-
tä jo autettiinkin ulko-ovelle. 

Taidenäyttelyjen avajaiset olivat 
suurta juhlaa. Hyvin menestyneet 
maalarit tarjoilivat jopa punaviiniä. 
Oli luonnollisesti myös patonkia, 

sinihomejuustoa, lihapullia, pikku-
nakkeja ja niitä iänikuisia suolakek-
sejä. P.A. vuorasi takkinsa taskut 
muovikelmulla, joten niihin saattoi 
sulloa kotiin viemisiksi vaikka mitä 
herkkuja: raviolia, rosollia, lihahyy-
telöä (sile), perunasalaattiakin. 

Kynttilä-illallisella (sähkö oli 
katkaistu) avajaisten antimet mais-
tuivat päivän kommelluksia analy-
soiden. Mustelmilta säästyi harvoin, 
leukaluu jomotti vain kuukausittain. 
Viranomaiset olivat hitaita ja väsyi-
vät nopeasti juoksemiseen. P.A. oli 
laiha kuin etiopialainen maratoonari 

KÄRVISTELYÄ

ja livisti ketterästi jopa kiviseinää 
ylös.

On tässä etunsakin, ajatteli Kär-
vinen. Kunto pysyy hyvänä ja näl-
kä yllättää aina vain harvemmin. 
Voisi tosin käydä kuin erään etni-
sen vähemmistöryhmän hevosen. 
Osoittautuisi sitten sillä tavoin yh-
teiskuntakelpoiseksi. Olisi yhteis-
työhaluinen.

Teksti ja piirros: Matti Kaivonen
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HEIKKI MÄKI
KESKUSTA

ANNELI SUOMINEN
PERUSSUOMALAISET

RAIJA EEVA
KRISTILLISDEMOKRAATIT

MONIKA ANTIKAINEN
VIHREÄT

 EDUSKUNTAVAALIT 2011:  TÄRPIN VAALITENTTI

Kevään eduskuntavaalit herättävät jälleen puheensorinaa ympäri Suomea. Ehdokaslistat pullistelevat sekä 
uusia että tuttuja nimiä, joista kansalaisten tulisi osata jälleen valita heidän arvojaan parhaiten edustava kokoon-
pano Arkadianmäelle. Valintaa helpottaakseen Tärppi-lehti antoi TST ry:n jäsenille mahdollisuuden lähettää 
Varsinais-Suomen alueen ehdokkaille kysymyksiä. Otimme yhteyttä kaikkiin puolueisiin, joilla on vaaliehdokkai-
ta jakelualueemme vaalipiirissä. Näistä puolueista seitsemän valitsi vaalitenttiimme edustajansa. Pidemmittä 
puheitta käykäämme kysymystenne kimppuun!

Mitä olet valmis tekemään yksinelävien 
elämän helpottamiseksi ja nostamiseksi 
tasa-arvoiseen asemaan parisuhteessa 
olevien kanssa.

Monika Antikainen (vihr): Yhteiskuntam-
me rakentuu liiaksi ydinperheen ympärille 
ja oletukseen siitä, että ihmisillä on vakitui-
nen työsuhde. Maailma on kuitenkin muut-
tunut ja tällä hetkellä Suomessa kaikista 
kotitalouksista lähes puolet ovat yhden hen-
gen kotitalouksia. Yksinhuoltajaperheiden 
lisäksi yksin elävien kotitaloudet ovat tilas-
tokeskuksen mukaan tulotasoltaan heikoim-
massa asemassa kaikkien kotitalouksien 
vertailussa. Yhtiövastikkeet, energialaskut 
ja ruoka ovat suhteessa yksinelävälle kal-
liimpia kuin muille. Yksi päänavaus, joka 
on tullut juuri vihreiltä on Yleisradion ra-
hoittaminen mediamaksulla, joka huomioisi 
henkilön tulot ja se olisi henkilökohtainen. 
 
Heikki Mäki (kesk): Mielestäni yksin 
eläminen ei tee lähtökohtaisesti ihmisestä 
epätasa-arvoista. Katson, että Suomessa 
kaikilla on tasa-arvoinen oikeus saada vaik-

kapa peruspalvelut sekä oikeus esimerkiksi 
äänestää.

Raija Eeva (kd): Olen tehnyt työtä jo pit-
kään yksinelävien elämän helpottamiseksi 
ja nostamiseksi tasa-arvoiseen asemaan 
parisuhteessa olevien kanssa. Pyrin vaikut-
tamaan, ettei epäoikeudenmukaisia lakeja 
enää syntyisi esim. epäoikeudenmukaista 
yle-maksua. Toisaalta pyrin vaikuttamaan, 
että jo voimassa olevat epäoikeudenmukai-
suudet poistuisivat, esim. työasuntovähen-
nys tulisi ehdottomasti kuulua myös yksin 
asuvalle. Lisäksi tarvittaisiin tutkimusta 
yksinelävien tilanteesta sekä palveluiden 
kohdentamista heille. Yli 25-vuotiaista pe-
ruspäivärahan ja työmarkkinatuensaajista 
60 prosenttia asuu yksin. Yksin asuvat ovat 
suurin köyhien ryhmä, siksi yksin asuvien 
aseman parantaminen on erityisen tärkeää.
 
Anneli Suominen (ps): Olen asunut yksin 
itsekin 7 vuotta ja miettinyt näitä asioita. 
Kaikki on lähtenyt liikkeelle jo ruokaostok-
sista, yleensä valmiit pakkauskoot ja varsin-
kin tarjoukset ovat isoja kokoja eli on pakko 

ostaa. Tällä hetkellä jotain saa pienissäkin 
erissä. Vaikea asia koska esim. vakuutuk-
set, tv-luvat ja kaikki elämän perusasiat on 
maksettava yksin, miten esim. sähkölasku? 
Mielestäni jokin alennus veroon siihen liit-
tyen olisi ainoa keino puuttua, koska sähkö 
ja vesi ovat kulutuksen mukaan. Sitten iso 
asia on esim. kotitalousvähennys: yksin saa 
3000€ ja koska se on henkilökohtainen, pa-
riskunta saa tuplaten. Isossa rempassa tosi 
iso tekijä, otan esim. vaikka omakotitalon 
kattorempan, tilanteessa kuitenkin koko 
katto on korjattava kerralla. Vastaus kysy-
mykseen on yksinasuvien verohelpotus.

Jyrki Yrttiaho (vas): Pienet palkat, pät-
kätyöt, heikko perusturva, heikon indeksin 
takia leikkautuvat eläkkeet – toimeentulon 
niukkuus kohdistuu pienituloiseen yksin-
elävään kaikkein kovimmin. Eläminen on 
yksin kalliimpaa kuin parisuhteessa elävien. 
Monista normaalielämän välttämättömyyk-
sistä on pakko luopua, lehtitilauksista, tele-
visiosta jne., kun rahat eivät riitä. Muuttai-
sin pienituloisten yksinelävien verotusta ja 
erityisesti asumiskustannuksiin liittyviä ve-
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roja, jotka rasittavat yksineläviä kohtuutto-
masti. Yksinelävät vanhukset ovat todellista 
unohdettua kansaa. Virallisen mantran mu-
kaan on selvittävä pidempään kotona. Mutta 
samaan aikaan kun laitospaikkoja karsitaan, 
vähenevät kunnissa myös kotihoidon palve-
lut. Mutta puhetta riittää. Yhtälö on mahdo-
ton. Oikeisto on pantava vastuuseen tästä 
valehtelun politiikasta. Kuntiin tarvitaan 
lisää resursseja. Suuri huonosti toimeentu-
levien ryhmä ovat yhden vanhemman per-
heet, yksihuoltajaperheet. Heitä on yli 120 
000. Joka neljäs heistä joutuu turvautumaan 
toimeentulotukeen. Yksinhuoltajaperheiden 
kodinhoitoapu on käytännössä kunnissa lo-
petettu. Vuosikymmen sitten kotiapua sai 
yli 50 000 yksihuoltajaperhettä. Yksinhuol-
tajilla on vaikeuksia päästä työhön syrjinnän 
takia. Poissaolot lasten takia verottavat jak-
samista ja lisäävät paineita työssä. Tarvitaan 
ehdottomasti resursseja kotiapuun.

Pitäisikö pääomatulojen alentaa myös 
peruspäivärahaa ja työttömyyskassojen 
maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa?

Monika Antikainen (vihr): Ei. Kun työt-
tömyys osuu kohdalle, olisi kohtuutonta, 
että joutuisi esimerkiksi luopumaan omis-
tuksistaan (osakkeet, metsäosuus, sijoitus-
asunto) ollakseen oikeutettu ansiosidonnai-
seen päivärahaan. Kuuluessaan johonkin 
työttömyyskassaan, henkilö on myös itse 

maksanut vakuutta työttömyysuhasta. Pe-
ruspäivärahan sidonnaisuus pääomatuloihin 
hankaloittaisi todennäköisesti myös uuden 
työn hankkimista.

Heikki Mäki (kesk): Kyllä, mielestäni tu-
loja tulee tarkastella kokonaisuutena. Tilil-
le päädyttyään raha on rahaa tulolähteestä 
riippumatta.

Raija Eeva (kd): Pitäisi.

Anneli Suominen (ps): Mielestäni perus-
päivärahaan ja ansiosidonnaiseen päivära-
haan ei saa koskea.

Lea Myllymäki (sdp): Jos pääomatuloi-
hin saadaan verokorotus niin ei alennuksia  
muihin etuuksiin. Tosin en nyt tunne ketään 
sellaista työtöntä henkilöä, jolla olisi pää-
omatuloja niin paljon että sillä olisi vaiku-
tusta.

Jiri Keronen (m11): Kaikissa tukimuodois-
sa tulisi siirtyä asteittain kohti yleistä kan-
salaispalkkaa, joka ei alene tulojen myötä. 
Kansalaispalkka purkaisi tuloloukkuja ja se 
varmistaisi sen, että omistamisesta tai ennen 
kaikkea tuottavan työn tekemisestä ei enää 
rangaistaisi.

Jyrki Yrttiaho (vas): Kaikkia tuloja tulee 
verottaa saman progressiivisen verotaulu-

kon mukaan. Myös pääomatulojen 
vaikutukset työttömyys-, sairausva-
kuutuksen ja vanhempainvapaiden 
päivärahoihin tulee yhtäläistää palk-
katulojen kohtelun kanssa.

Kuinka tärkeää on syrjäytymistä 
ehkäisevän politiikkaohjelman val-
mistelu? Mitä mieltä olette näistä: 
kuntouttavan työtoiminnan kehittä-
minen ja lisääminen ja pitkäaikais-
työttömille suunnatun työelämäval-
mennuksen kehittäminen ja lisää-
minen yhdistyksissä ja yrityksissä?

Monika Antikainen (vihr): Jokaisel-
la tulisi olla jotakin, josta olla ylpeä 

ja jotakin, joka tuo sisältöä elämään. On se 
sitten työ, vapaaehtoistyö, harrastus, perhe, 
ystävät tai jokin muu. Se että kokee kuulu-
vansa johonkin yhteisöön, se että voi osal-
listua oman arjen hallintaan. Tästä syystä 
koen, että ennaltaehkäisevä työ on äärim-
mäisen tärkeää. Pitkäaikaistyöttömyyden 
torjumiseen kaivataan sekä kuntouttavaa 
työtoimintaa että työelämävalmennusta. 
Vihreiden esittämä perustulomalli mahdol-
listaisi myös osa-aikaisen työn vastaanotta-
misen, joka nykytilanteessa on poissuljettu 
vaihtoehto sillä se syö muita tukia. Työn-
teon pitäisi aina kannattaa taloudellisesti ja 
erilaisten valmennusten tulee vastata henki-
lön todellisia tarpeita.

Heikki Mäki (kesk): Kaikki esitetyt asiat 
ovat hyviä ja kehittämisen arvoisia.

Raija Eeva (kd): Syrjäytymistä ehkäisevän 
politiikkaohjelman valmistelu on erittäin 
tärkeä. Minua huolettaa työttömien käyttö 
työvoimana ilman kunnon palkkaa. Lisäksi 
jaksot ovat kovin lyhyitä eikä kokeiluista 
synny välttämättä kovinkaan usein pysy-
vää työsuhdetta. Tosin niistä on varmasti 
myös hyötyä sekä työttömälle että yhdis-
tyksille. Vakituisia työsuhteita voisi syntyä 
enemmän jos mukaan tulisi enemmän yri-
tyksiä. Ajattelen, että pitkäaikaistyöttömän 
kohdalla tulisi aina ensiksi selvittää esim. 
terveyden tila, onko työnteko henkilölle yli-
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päätään mahdollista. Lisäksi tulisi selvittää 
olisiko mahdollista vielä kouluttaa uuteen 
ammattiin työmarkkinatuen tai peruspäivä-
rahan turvin, ammattiin valmistavissa op-
pilaitoksissa. Yllä mainittuja kysyjän mai-
nitsemia vaihtoehtoja tulisi myös kehittää, 
mutta pyrkiä kohtuulliseen palkkaan.

Anneli Suominen (ps): Tämä on tärkeä asia 
tämän päivän Suomessa, jossa työttömyys 
on suuri ongelma. Todelliset työttömyyslu-
kemat eivät näy tilastoissa. Varsinkin pitkä-
aikaistyöttömien kohdalla kyseisten asioi-
den ylläpitämistä on kannustettava.

Lea Myllymäki (sdp): Hyvin tärkeää, tosin 
en pidä sanasta syrjäytynyt. Kuntouttavan 
työtoiminnan jälkeen pitäisi olla oikeus 
palkkatuettuun työhön korkeimmalla koro-
tetulla tuella ja riittävän pitkään. Kuntoutta-
vasta työtoiminnasta on joissakin paikoissa 
tullut elinikäinen järjestelmä joka jatkuu 
ja jatkuu. Kunnat ja yhdistykset tarjoavat 
hienoja toimintapaikkoja, mutta vain harva 
pääsee niihin työsuhteeseen.  Yrityksiin pi-
täisi lisätä sosiaalista velvoittavuutta palkata 
myös osatyökykyisiä työsuhteisiin.

Jiri Keronen (m11): Syrjäytyminen ei vä-
hene poliittisilla ohjelmilla, vaan käytän-
nön toimilla. Erityisen tärkeää on purkaa 
kaikkia syrjäytymistä aiheuttavia tekijöitä, 
kuten tuloloukkuja ja ihmisten tuntemaa 
voimattomuutta. Muutos 2011 ajaa suoraa 
demokratiaa, joka tarkoittaa sitä, että ih-
miset voivat itse päättää heitä koskevista 
asioista sitovissa kansanäänestyksissä. Aito 
kyky vaikuttaa yhteiskuntaan on Sveitsissä 
tehtyjen tutkimuksien mukaan tehokas tapa 
voimistaa ja sitouttaa kansalaista yhteiskun-
nalliseen toimintaan.

Jyrki Yrttiaho (vas): Kaikki työttömiä tu-
kevat työmarkkinatoimenpiteet (byrokrati-
an termi) ovat tarpeellisia. Mutta eräs asia 
minua jurppii, nimittäin se, että Suomessa 
erilaiset työllistämistoimet (työharjoittelu, 
työelämävalmennus, kuntouttava työtoimin-
ta, työkokeilu) erotettiin eräänlaiseksi pal-
kattomaksi pakkotyöksi. Olin niitä, jotka ai-
koinaan 1990-luvun alussa protestoivat täl-
laista erottelua ja karsinointia vastaan. Mut-
ta silloin ammattiyhdistysliikkeen eliittikin 
oli valmis luopumaan normaalin työsuhteen 

vaatimuksesta. Lähdettiin Ahon hallituksen 
ja ministeri Kanervan vetämänä kaltevalle 
pinnalle. Nyt ”työmarkkinatoimenpiteissä” 
työskentelevien perusoikeuksia loukataan 
häikäilemättä. Olen tehnyt eduskunnassa 
toimenpidealoitteen, jossa vaadin näiden 
palkattomien pakkotyösuhteiden tarkkaa 
syyniä ja niiden perustuslain ja Kansain-
välisen työjärjestön ILO:n sopimusten yh-
teensopivuuden tarkastamista. Olisi aivan 
välttämätöntä, että kaikille näille työsken-
telyn muodoille saataisiin normaalin työso-
pimuksen status ja oikeudet. Myös riittävän  
toimeentulon pitäisi tulla juuri ko. työstä. 
Työelämävalmennuksessa ja kuntouttavas-
sa työtoiminnassa on runsaasti kehittämisen 
varaa. Työttömien yhteydenotot kunnista eri 
puolilta maata kauhistavat. Mutta hyviäkin 
esimerkkejä ja kehittämisotetta löytyy.

Mitä mieltä olet toimeentulotuella eläväs-
tä ihmisestä? Onko oikein, että heitä syr-
jitään ja vähennetään tuloista 20%, jos 
ei mene töihin? Kuinka nuori voi saada 
töitä ilman ammattikoulutusta tai työko-
kemusta?

Monika Antikainen (vihr): Moni joutuu 
turvautumaan toimeentulotukeen hyvin eri-
laisissa elämäntilanteissa. Koska kyseessä 
on viimesijainen toimeentuloturva, harva 
pyrkii ehdoin tahdoin elämään juuri tällä 
tuella. Osa toimeentulotukeen oikeutetuis-
ta jättävät jopa hakematta tukea, mikäli 
kyseessä on lyhyempi tarvejakso. Nuorten 
kohdalla tilanne on ongelmallinen, kun tu-
kea voidaan leikata mikäli nuori ei hakeudu 
koulutukseen, ei vastaanota koulutuspaik-
kaa tai jättää koulunsa kesken. Tämä kan-
nustaa hakemaan koulutusohjelmiin joihin 
ei käytännössä ole mahdollisuuksia päästä, 
tai nuori päätyy itselleen aivan väärälle alal-
le. Järjestelmä ei siis omasta mielestäni ole 
kovin kannustava, vaan kurjistaa jo muu-
tenkin vaikeassa tilanteessa olevan nuoren 
toimeentuloa. Tärkeintä olisi saada nuorelle 
ohjausta ja sellaista tukea joka auttaa nuorta 
löytämään sen alan josta on kiinnostunut. 
Hyvin moni havaitsee jossakin vaiheessa 
elämäänsä vain ”ajautuneensa” tietylle alal-
le ilman että se olisi ollut ennalta suunni-
teltua. Onko siis järkevää luoda järjestelmä 
jonka myötä nuori ajautuu jo alusta alkaen 
väärälle raiteelle?

Heikki Mäki (kesk): Toimeentulotuella 
elävän ihmisen tilanne on monin tavoin 
vaativa. Uskon, että tukea saavien ihmisten 
tilanteet ovat hyvin yksilöllisiä ja moninai-
sia. Yleistyksiä ei pidäkään tehdä ja yhteis-
kunnan tuleekin kaikissa toimissaan pyrkiä 
estämään syrjäytymistä. Velvoittava työhön 
ohjaaminen on monesti hyvä ratkaisu jos 
ihminen on työkykyinen. Nuorten kohdalla 
esim. työpajatoiminta, josta saa myös työ-
todistuksen, on hyvä toimintamalli ja sen 
avulla moni nuori voi päästä elämässään 
eteenpäin.

Raija Eeva (kd): Toimeentulotuki on niin 
pieni, ettei siitä ole enää vähennettävää, eikä 
sitä tulisi vähentää. Työni kautta asia on mi-
nulle hyvin tuttu. Arvostan joka ainoaa, joka 
selviää kyseisellä rahasummalla. Nuoren on 
vaikea löytää töitä, jos ei ole suhteita. Kai-
killa ei ole suhteita ja siksi valtion ja kuntien 
tulisikin kannustaa yrittäjiä palkkaamaan il-
man työkokemusta olevia nuoria. Kuntien ja 
valtion tulisi toimia myös itse esimerkkinä 
ja palkata nuoria.

Anneli Suominen (ps): Toimeentulotuki 
2000-luvun Suomessa ei saa olla syrjintää, 
omista ihmisistä pitää kantaa huolta ja vas-
tuuta. Jos joku ei mene töihin, syyt on sel-
vitettävä. Tämän päivän Suomessa ei ilman 
koulutusta saa töitä, koska koulutetuillakaan 
ei ole töitä. Kokemushan tulee iän mukana.

Lea Myllymäki (sdp): Alennus voi olla 
toistuvasta kieltäytymisestä 40%. Jos on 
työkykyinen ja tarjotaan työtä niin, miksi 
sitä ei ota vastaan. Työnkäynnin mahdol-
listamiseksi harkinnalla voitaisiin toimeen-
tulotukena maksaa vaikka seutulippu. Jos 
tarjotaan palkkaan perustuvaa työsuhdetta 
niin minusta se pitää ottaa vastaan. Toinen 
asia on, kun sama alennus tulee toimenpi-
teestä kieltäytymisestä eli työharjoittelu, 
kuntouttava työtoiminta tai koulutus. Jos 
edellämainitut eivät sovi henkilön omaan 
polkuun, niin harkinnalla alennus voitaisiin 
jättää tekemättä.

Jiri Keronen (m11): Nuoret ovat noidan-
kehässä, jossa tarvitaan työkokemusta töi-
den saamiseksi, mutta työkokemusta ei voi 
saada ilman töitä. Kysymys ei yleensä edes 
ole siitä, etteikö nuori tahtoisi mennä töihin, 
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vaan siitä, että jos hän menee esimerkiksi 
pätkätöihin, hänen tukiaisistaan vähenne-
tään hänen palkkansa, joka pahimmassa 
tapauksessa voi tarkoittaa sitä, että hän itse 
joutuu maksamaan siitä ilosta, että hän saa 
tehdä ilmaista työtä. Näiden tuloloukkujen 
purkaminen olisi ensisijaisen tärkeää nuor-
ten työttömyyden hoitamiseksi.

Jyrki Yrttiaho (vas): Vastustin eduskun-
nassa tätä oikeiston ajamaa nuorten ”lisä-
kannustinta”.  Eihän tässä järkeä ole. Mutta 
hyvinvoivien porvarinappuloiden röyhkeyt-
tähän tämä kuvaa. Nuorille on taattava joko 
koulutuspaikka tai työpaikka. Ruotsin malli 
osoittaa, että se ei ole utopia. Ja kustannuk-
set ovat kohtuulliset verrattuna kymmenien 
tuhansien nuorten syrjäytymisen seurauk-
siin. Kysymys on poliittisesta tahdosta. Oi-
keistoa kiinnostaa ikääntyneiden pidempi 
piina työelämässä vailla täyttä työkykyä, 
koska eläkevaroja riittää paremmin yhtiö-
hyvitysten maksamiseen ja keinotteluun. 
Nuorista puhutaan, mutta vähät välitetään.

Pitäisikö jo jarrutella maahanmuuttoa 
tänne Suomeen? Maahanmuuttajat vie-
vät työpaikkoja omilta kansalaisilta ja 
työttömiä on jo liikaa! Kaipaan rehellisiä 
vastauksia.

Monika Antikainen (vihr): Suomi vastaan-
ottaa hyvin kohtuullisen määrän pakolaisia 
verrattuna muihin maihin, eikä määrää ole 
syytä pudottaa nykyisestä. Mitä tulee työ-
peräiseen maahanmuuttoon, niin en missään 
nimessä lähtisi rajoittamaan sitä. Ongelma-
na näen sen, että ulkomaista työvoimaa voi 
käyttää Suomessa hyväksi. Alihankkijan 
alihankkijaa on vaikea valvoa. Jokaisella 
työntekijällä tulisi olla sama palkka teh-
dystä työstä, sillä muuten luomme kahden 
portaan työntekijöitä. Osittainhan sitä esiin-
tyy jo nyt, mutta siitä on päästävä eroon. 
Varsinkin Turun kaltaisessa yliopistokau-
pungissa kansainvälisyys näkyy. Tiede- ja 
tutkimusyhteisö elää siitä, että ihmiset 
liikkuvat korkeakoulujen ja maiden välil-
lä. Myös opiskelijavaihto on yleistynyt. Eli 
siinä missä meiltä lähdetään kielikursseille 
ja suorittamaan opintojaksoja maailmalle, 
ulkomailta tullaan myös enenevässä määrin 
meille. Koulutuksesta ollaan myös tekemäs-
sä suomalaista vientituotetta. Ne maahan-

muuttajat jotka kuitenkin jäävät ja juurtuvat 
tänne Suomeen, ovat ansainneet yhtälailla 
työpaikkansa kuin kaikki muutkin.

Heikki Mäki (kesk): Olen kaikissa vaali-
konevastauksissani suhtautunut kriittisesti 
työperäiseen maahanmuuttoon, jolle tällä 
hetkellä ei ole tarvetta.

Raija Eeva (kd): Inhimillinen hätä on asia, 
johon tulee reagoida ja pyrkiä poistamaan 
niin meillä kuin muualla. Yhteiskunnassam-
me tulisi ehdottomasti parantaa työttömien 
tilannetta ja jo tänne tulleiden maahanmuut-
tajien. Maahanmuuttoa tulisi hallita parem-
min ja arvioida kuntien kykyä ottaa vastaan 
maahanmuuttajia sekä kunnan kykyä huo-
lehtia omista kaupunkilaisistaan.

Anneli Suominen (ps): Kyllä, ehdottomasti 
pitää laittaa punainen valo päälle. Ensin pi-
tää saada töitä omalle kansalle ja siinä sitä 
työsarkaa nyt onkin. Nyt on nuoria työttö-
mänä ja sitten toinen lukunsa on yli 50-vuo-
tiaat pitkäaikaistyöttömät, joihin itsekin 
kuulun. Ei ole mitään saumaa päästä mihin-
kään ja mitä kauemmin ollaan työttömänä 
sitä huonompi tulevaisuus.

Lea Myllymäki (sdp): Maahanmuutto 
näkyy Turun seudulla, mutta on suures-
sa osassa maata ihan vieras asia. Toisaalta 
suomalaiset lähtevät ulkomaille ja ulko-
maalaiset tulevat tänne. Kelloa ei voi siirtää 
enää takaisin päin. EU:n sisällä on vapaa 
liikkuvuus.  EU:n ulkopuolelta tulevia maa-
hanmuuttajia ja pakolaisia varten on omat 
kiintiöt.

Jiri Keronen (m11): Työn teettäminen ul-
komaisella työvoimalla on edullista, koska 
ulkomaalaista työvoimaa eivät koske samat 
säännökset kuin suomalaista työvoimaa. 
Työehtosopimusten yleissitovuus tulee 
ulottaa ulkomaalaiseen työvoimaan ja kai-
kille Suomessa työskenteleville on makset-
tava samantasoista palkkaa. Humanitaarista 
maahanmuuttoa Suomen valtion tulee kui-
tenkin vähentää ja ennemmin pyrkiä ulko-
poliittisesti vaikuttamaan siihen, että glo-
baali pakolaisongelma ratkeaisi.

Jyrki Yrttiaho (vas): Totesin jo seitsemän, 
kahdeksan vuotta sitten, että ulkomaisen 

halpatyövoiman avulla pyritään syrjäyttä-
mään kotimaista, Suomessa asuvaa työvoi-
maa. Halpatyövoiman avulla poljetaan suo-
malaisia työehtoja ja hyökätään työmark-
kinoiden sopimusturvaa ja ay-liikettä vas-
taan. Tälle painan jarrua, ja raskaimmalla 
saappaalla. Olen eduskunnassa vastustanut 
ulkomaalaislain muutoksia, joissa työlupa-
käytäntöjä väljennetään. On ehdottomasti 
pidettävä kiinni periaatteesta, että työlupia 
ei myönnetä niille ammattialoille ja alueil-
le, joissa on kotimaista ammattityövoimaa 
työttömänä. Työluvat koskevat kolmansis-
ta maista, EU:n ulkopuolelta tulevia. EU-
alueelta tulevat eivät lupaa tarvitse. Heidän 
työehtojen polkeminen on tehtävä valvontaa 
tehostamalla mahdottomaksi. Myös verot ja 
muut velvoitteet on näiden yritysten ja työn-
tekijöiden hoidettava Suomessa.

Mitä aiotte tehdä suomalaisten perusoi-
keuksien ja terveyden suojelemiseksi: a) 
Jotta Suomi saisi erivapauksia EU:ssa 
muutoin yleisesti voimaanastuvista ra-
dikaaleista rajoituksista koskien yrttien 
ja luontaistuotteiden saatavuutta, pian 
myös vitamiinien ja mineraalien osalta?
b) Jotta Suomessa voitaisiin varmistaa 
ravintorikkaiden ja turvallisten elintar-
vikkeiden saatavuus myös jatkossa, esim. 
välttämällä haitallisen säteilytyksen käyt-
töä valmistuksessa, tai näin käsitellyn 
ruuan ostamista, sekä ilmoittamalla ny-
kyistä tarkemmin ja ymmärrettävämmin 
elintarvikkeiden etiketeissä niiden sisäl-
tämät erilaiset lisäaineet?

Monika Antikainen (vihr): a) Jos kysy-
mys viittaa EU-direktiiviin, jossa EU:n 
lääkevirasto määrittelee, mihin kategoriaan 
esimerkiksi eri kasvirohdokset luokitellaan, 
niin ongelma ei ole itse direktiivissä, vaan 
Suomen lääkelaissa. Laki määrittelee, että 
lääkkeeksi luokiteltuja tuotteita ei voida 
myydä muualla kuin apteekeissa. Tämä 
tarkoittaisi siis sitä, että tällä hetkellä luon-
taistuotekaupoista ostettavissa oleva tuote 
(esimerkiksi auringonhattu-uute) poistuu 
näiden valikoimista ja siirtyy kokonaan ns. 
apteekin hyllylle. Myyntikanavaa ei mää-
rittele siis direktiivi, vaan Suomen lääke-
laki. Heidi Hautala teki asiasta kirjallisen 
kysymyksen vuonna 2009. Hautala kysyi 
tuolloin ministeri Hyssälältä, voisiko lääke-
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laitokselle antaa harkintavalta kasvirohdos-
valmisteiden myyntikanavan määrittelyyn, 
kuten perinteisten kasvirohdosvalmisteiden 
kohdalla tehdään. Ministerin mukaan lää-
kelakia ei tuolloin ollut aikomusta muuttaa 
siihen suuntaan, että kasvirohdosvalmisteita 
voitaisiin myydä muualla kuin apteekeissa. 
Itse koen että varsinkin tietyt reseptivapaat 
itsehoitolääkkeet (kuten särkylääkkeet) voi-
sivat olla jopa tavallisissa kaupoissa saata-
villa. Tämä koskee myös kasvirohdoksia. 
b) Tässä EU:lla on selkeä rooli. Viimek-
si vuonna 2010 komissio äänesti uusista 
ruokapakkausmerkinnöistä. Lähtökohtana 
oli, että merkinnöissä olisi mm. selkeästi 
ilmoitettava, mistä liha- ja maitotuotteet 
sekä hedelmät ja vihannekset ovat peräisin 
ja mahdolliset transrasvat olisi myös ilmoi-
tettava pakkauksessa. Mietinnön pahimpia 
puutteita oli ilmeisesti se, että jäsenvaltiot 
eivät tässä vaiheessa voi itsenäisesti päät-
tää tiukemmista merkintäsäädöksistä. Vih-
reiden Satu Hassi on kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokun-
nan jäsen EU komissiossa ja yksi parhaista 
asiantuntoista alalla.

Heikki Mäki (kesk): Nähdäkseni Suomessa 
tuotettu ruoka on terveellistä ja turvallista. 
Monipuolisesti käytettynä se myös turvaa 
päivittäisen ravintoainetarpeen. En tiedä 
mitä tuotteita kysyjä on yksilöidysti tarkoit-
tanut – ymmärtääkseni kyseisiä tuotteita on 
varsin laajalti saatavissa. Elintarvikemer-
kintöjä tulee varmasti edelleen tarkentaa ja 
kirjoittaa niin isolla ne pakkauksiin, että ne 
voi myös lukea. Säteilytyksen vaikutuksista 
en löytänyt tutkimusnäyttöä, joten en osaa 
siihen vastata.
 
Raija Eeva (kd): Tästä tarvitsisin enemmän 
tietoa, jotta osaisin vastata. Ensiksi ottaisin 
yhteyttä kysyjään ja kysyisin häneltä.
 
Anneli Suominen (ps): a) Minä henki-
lökohtaisesti pelkään pahoin, että onko 
Suomen mitenkään mahdollista saada eri 
vapauksia tässä asiassa, koska esim. nyt jo 
on nähty mitä on EU:ssa tehty esim. kalas-
tuksen ja elintarvikkeiden suhteen. He siellä 
kun eivät halua ymmärtää miten pohjoises-
sa me eletään ja asutaan.b) Olen sitä mieltä, 
että meillä kotimaassa pystytään tuottamaan 
ihan itse kaikkea mahdollista mitä syömme, 

kunhan annetaan mahdollisuus ajaa asiat 
niin että on kannattavuutta, eikä tarvitse tuo-
da muualta, näin olisi vähemmän ongelmia.

Lea Myllymäki (sdp): Jos olen oikein 
tulkinnut lähteet niin Suomessa on tehty 
muutokset lakeihin jo aiemmin ja viimei-
sin maa- ja metsätalousministerion asetus 
78/2010 ravintolisistä. Meillä muutokset 
on  tehty, mutta muualla Euroopassa tullaan 
jälkijunassa.

Jiri Keronen (m11): Monet yrttejä, vi-
tamiineja, superruokia ja luontaistuottei-
ta koskevista rajoituksista johtuvat YK:n 
Codex Ailimentarius -päätöskokoelmasta. 
Suomen tulee irtautua Codex Ailimenta-
riuksesta ja rajoituksia purkamalla pyrkiä 
varmistamaan jokaiselle mahdollisimman 
suuri vapaus syödä sellaisia ruokia kuin he 
kokevat omalta kannaltaan tarpeelliseksi.

Jyrki Yrttiaho (vas): a) Suomessa lääke-
valvonta on hyvä ja perusteltu. Mutta siinä 
on vahvana läsnä vähemmän läpinäkyvänä 
lääketeollisuuden etujen vaikutus. EU:n ko-
vat rajoitukset luontaistuotteiden osalta ovat 
osa tätä suojausta. b) Olen geenimuuntelus-
ta yms. samaa mieltä.

Mitä aiotte tehdä eläkeläisten asioiden 
eteen? Itsekin tarvitsisin kipeästi sairaa-
lahoitoa, mutta eläkkeeni on tuhat euroa 
liian pieni siihen mahdollisuuteen.

Monika Antikainen (vihr): Takuueläke on 
ollut yksi parhaista uudistuksista pitkään 
aikaan. Se tulee tarpeeseen, mutta samalla 
on tiedossa, että mm. asumiskustannukset 
ovat syömässä suoralta kädeltä osan koro-
tuksesta. 

Heikki Mäki (kesk): Keskustan edustajana 
olen valmis jatkamaan niitä toimia, joilla 
nyt päättyvällä vaalikaudella puolueemme 
on jo parantanut pienituloisimpien eläke-
läisten asemaa. Ymmärrän, että erikoissai-
raanhoidon jonot ovat liian pitkiä, mutta us-
koakseni valtio ei nykyisessä taloudellisessa 
tilanteessa voi osoittaa määrärahoja jonojen 
merkittävään purkamiseen esim. yksityis-
sairaanhoidon palveluita hyödyntämällä. 

Raija Eeva (kd): Pienituloisille eläkeläisil-

le tulee turvata tarvittava hoito ja perustoi-
meentulo.

Anneli Suominen (ps): Eläkeläisten ja 
vanhusten hoito on tärkeä asia, koska me 
emme olisi täällä jos ei olisi veteraaneja jne. 
Olen ollut omaishoitajana omille vanhem-
milleni ja tiedän mitä elämä sitä kautta on 
todellisuudessa. Mielestäni hyvinvoivassa 
Suomen maassa eläkkeen tulisi olla mini-
missä ainakin 1000€/kk. Nyt kun markat 
ovat euroja ja elämä maksaa, saatikka ter-
veyden hoito. Huono-osaisten eli tavallisten 
ihmisten eläkkeet tulisi saada elämän laatua 
vastaaviksi, mielestäni tuo 1000€ olisi hyvä 
pohja.

Lea Myllymäki (sdp): Nuorten eläkeläisten 
tilanne on heikko, koska heillä ei ole muuta 
kuin kansaneläke. Sama tilanne on pieni-
eläkkeisillä vanhuksilla. Terveydenhuol-
losta ja kotipalvelusta ei saa periä sellaisia 
maksuja ettei ihmiselle ei jää elämiseen 
rahaa. Sairaanhoitajamaksua terveyskes-
kuksissa ei saa ottaa käyttöön. Tämän eteen 
pyrin tekemään työtä.

Jiri Keronen (m11): Muutos 2011 aikoo 
leikata hallintobyrokratiaa, edustusmenoja 
ja poliittisia etuuksia. Tästä säästyvät ra-
hat käytetään ensisijaisesti huonoimmassa 
asemassa olevien suomalaisten aseman pa-
rantamiseksi, mikä tarkoittaa muun muassa 
eläkeläisiä.

Jyrki Yrttiaho (vas): Olen kamppaillut 
neljä vuotta taitetun eläkeindeksin korjaa-
miseksi. Olemme äänestäneet siitä kaikkien 
budjettikäsittelyjen ja eläkelain muutosten 
yhteydessä. Taistelua on jatkettava. Ilman 
indeksin korjaamista eläkkeet jäävät jat-
kuvasti jälkeen ansiokehityksestä ja ikään-
tyneiden köyhyys kasvaa. Meillä on 139 
miljardin eläkerahastot. Niitä varoja on 
purettava työeläkkeiden tasokorotuksiin, 
kuntoutukseen ja vanhusten palveluasu-
misen kehittämiseen. Meillä kerätyt eläke-
maksut kattavat hyvin maksetut eläkkeet. 
Sitten 1960-luvun alun, jolloin työeläkejär-
jestelmämme luotiin vain kahtena vuonna 
1990-luvun laman pahimmassa kurjimuk-
sessa, tuhansien konkurssien ja massatyöt-
tömyyden keskellä kerätyt eläkevarat olivat 
maksettuja eläkkeitä pienemmät. Normaa-
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listi eläkemaksujen kertymä on n. 1-1,5 
miljardia suurempi kuin maksetut eläkkeet. 
Varaa on. Tahto puuttuu.

Puhutteko aina totta vaalilupauksissa? 
Voiko puolueeseenne luottaa?

Monika Antikainen (vihr): Kyllä vihreisiin 
voi luottaa. Puolueella on hyvin vahva kan-
salaisvaikuttamisen perinne ja avoimuuden 
periaate. Vihreillä ei myöskään ole mitään 
vahvaa taustaorganisaatiota, joka pyrkisi 
vaikuttamaan puolueen päättäjiin. Vihreät 
peräänkuuluttavat sitä, että kansanedustaji-
en pitää kertoa kaikista kytköksistään, Siitä 
on seurauksena mm. uusi vaalirahoituslaki-
kin. Itse pyrin aina rehellisyyteen ja odotan 
sitä myös muilta.

Heikki Mäki (kesk): Kyllä, olen antanut 
vain sellaisia lupauksia, joita katson ky-
keneväni toteuttamaan tai joihin kykenen 
varmasti vaikuttamaan. Keskustan ASIAA- 
kampanja perustuu samaan lähtökohtaan. 
Eiköhän valehtelevan poliitikon ura lopu jo 
ennen kuin se on alkanutkaan – ihmisten ali-
arvioiminen johtaa vääjäämättä luottamuk-
sen menettämiseen
.
Raija Eeva (kd): Puhun niin kuin aion vie-
dä asioita eteenpäin, mutta tiedän, etteivät 
puheeni välttämättä täyty enemmistövaltai-
sessa demokratiassa, jos enemmistö halu-
aa muuta kuin minä haluan. Olen tottunut 
puhumaan asioista, joista muut eivät puhu, 
joten varmaa on ainakin se, että teen kaik-
keni niiden asioiden eteen, joista olen pu-
hunut. Minä en luovuta, olen sitkeä. Luotan 
puolueeseeni tai oikeastaan ihmisiin, joista 
puolue muodostuu. Luottamus on asia, joka 
testataan ihmisten kanssakäymisessä ja toi-
minnassa.

Anneli Suominen (ps): Itse henkilökohtai-

sesti olen perusrehellinen ihminen, toinen 
asia on että miten muut siihen suhtautuvat ja 
olenko tarpeeksi uskottava. Puolue on van-
ha SMP ja vuodesta 1995 Perussuomalaiset 
nimellä, itse olen kasvanut tähän puoluee-
seen, minulla ei ole valitettavasti muusta 
mahdollisuudesta tietoa, enkä ole tarvinnut.

Lea Myllymäki (sdp): Lupaan olla rohkea, 
kantaaottava ja aloitteellinen ja tämän voin 
pitää, koska niin olen tähänkin saakka toi-
minut. Asiasta saa aina sanoa. Demarit ovat 
aina kantaneet vastuunsa. Pitkäjänteisellä 
työllä päästään tulokseen ja riittävällä yh-
tenäisyydellä. Jos jokainen vie vain omaa 
asiaansa eteenpäin mikään ei kehity. Jos-
kus joutuu tekemään kompromisseja, koska 
maailma ei ole mustavalkoinen, myös har-
maan sävyjä löytyy.

Jiri Keronen (m11): Muutos 2011 ajaa 
suoraa demokratiaa. Suora demokratia 
tarkoittaa pähkinänkuoressa sitä, että kan-
salaiset voivat itse järjestää eduskuntaa ja 
päättäjiä sitovan kansanäänestyksen niistä 
asioista, jotka he kokevat tarpeelliseksi. Jos 
Suomessa olisi suora demokratia, kansa-
laiset voisivat itse ottaa lainsäädäntövallan 
omiin käsiinsä, mikäli poliitikot pettäisivät 
esimerkiksi vaalilupauksiaan tai toimisivat 
muutoin vastoin kansalaisten tahtoa.

Jyrki Yrttiaho (vas): Olen tehnyt työtä ay-
toimitsijana liki 30 vuotta. Se vaatii pitkä-
jänteisyyttä. Jäsenten edut, arkiset ongelmat 
ja asiat eivät etene puhumalla tai lupaamal-
la. Niiden eteen on tehtävä työtä. Tietenkään 
kaikkea ei voi voittaa. Sekin on selvää. Mut-
ta mieluummin sanon, että hoidetaan tämä 
yhdessä, kuin että lupaan: minä hoidan. 
Luottaa voi vain yhteiseen taisteluun.

Milloin tämä työttömyys viimeinkin lop-
puu Suomessa? Jos satut olemaan nykyi-
sin kansanedustaja, niin pelkäätkö ettet 
enää pääse Eduskuntaan?

Monika Antikainen (vihr): Työttömyyttä 
saadaan ainakin pienennettyä, mikäli työtä 
saadaan jaettua tasaisemmin sekä luomalla 
uusia työpaikkoja. Ei siinäkään ole järkeä, 
että osa tekee kahta tai kolmea työtä tullak-
seen toimeen. Samaan aikaan toinen mielel-
lään vastaanottaisi sen osa-aikaisuudenkin, 

mikäli se olisi oman talouden kannalta jär-
kevää. Varsinkin pienten lasten isät tekevät 
suhteessa eniten työtä, vaikka he toivoisivat 
enemmän aikaa perheelle. Itse kuulun siihen 
ryhmään, joka todellakin pahimmillaan on 
tehnyt kolmea työtä samanaikaisesti: yhtä 
täysipäiväistä sekä kahta freelancerhommaa 
plus luottamustoimet päälle.

Heikki Mäki (kesk): Epäilen, että se ei 
koskaan lopu kokonaan. Selvästi pienempää 
työttömyysprosenttiin on kuitenkin ehdotto-
masti päästävä.

Raija Eeva (kd): Toivottavasti joskus.

Anneli Suominen (ps): Tähän ei ole rehel-
lisesti sanottuna mitään vastausta minulta. 
Mutta näinhän maailmalla on aina menty. 
On ala- ja ylämäkeä vuorotellen. Tässä sit-
ten yritetään sukkuloida mukana me kaikki.
Kaikkihan me toivomme, että talous nousisi 
ja Suomessa pitäisi kannattaa yrittäjyyttä ja 
yrittäjiä, niin pieniä kuin vähän suurempia-
kin, jotta saataisiin muun muassa vientiä ja 
sitä kautta talous paranisi. Olen ensimmäis-
tä kertaa ehdokkaana.

Lea Myllymäki (sdp): Ikävä kyllä ei kos-
kaan, mutta silti pitää pyrkiä täystyöllisyy-
teen, koska vain niin sitoudutaan tekemään 
oikeita toimenpiteitä.

Jiri Keronen (m11): Työttömyys loppuu 
heti, kun poliitikot aidosti tahtovat sen 
loppuvan. Tämä edellyttäisi laajamittaisia 
toimia byrokratian purkamiseksi ja niistä 
säästyvien resurssien ohjaamista tuottavaan 
toimintaan, kuten teollisuuteen.

Jyrki Yrttiaho (vas): Työttömyys on osa 
kapitalismia. Työvoiman riisto, voittojen 
maksimointi, työmarkkinakuri edellyttää 
ylimääräväkeä. Työttömyys on työttömälle 
onnettomuus – taloudellinen ja henkinen. 
Mutta työttömyys on tehokas ase palkka-
vaatimuksia ja työntekijöiden oikeuskamp-
pailua vastaan. Työttömyys heikentää myös 
ay-liikettä. En pelkää vaalien tuloksia. Ky-
symys ei ole minun työpaikastani. Kysymys 
on ihmisten eduista, niiden ihmisten, jotka 
minun toimintaani tukevat ja jotka tunnis-
tavat yhteiset edut, arvot ja tavoitteet. Jäl-
leen korostan: työni eduskunnassa on yksi 
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osa edustajan työtä. Oleellista on yhdistää 
edustajan työni ja tavallisten työtätekevien 
aktiivinen toiminta. Sitä on liian vähän. Ay-
liike on eliitin hyvinvoinnin ja vallan van-
ki. Jäsenten asioita ajetaan laiskasti. Mutta: 
maailma ei maaten muutu!

a)Onko TV-lupamaksu mielestänne oi-
keudenmukainen, kun vertaa työttömän/
yksinelävän tilipussia palkansaajiin? 
Onko mahdollista saada lupamaksu val-
tion budjettiin? 
b)Mitä halutaan viestittää äänestäjille 
vinguttamalla valtion luottokorttia elitis-
tisesti, kuten esim. Wallinin tai Sinnemä-
en tapauksissa?
c)Mikä on mielipiteesi työllistämiskurs-
seista, joissa työnantaja käyttää harjoit-
telijaa hyväkseen ottamalle sitten heti 
seuraavan harjoittelijan?

Monika Antikainen (vihr): a)Vihreät ovat 
esittäneet, että Yleisradion rahoitus turvat-
taisiin jatkossa tulosidonnaisella mediamak-
sulla. Se olisi sosiaalisesti oikeudenmukai-
nen ja näin ollen henkilökohtainen. Tämä 
korjaisi sitä epätasa-arvoa, joka maksuun 
tänä päivänä liittyy. Jos Yleä rahoitettaisiin 
suoraan valtion budjetista, mallissa tulisi 
ehdottomasti huomioida Yleisradion riip-
pumattomuus. Rahoitusmalli on saatava 
kiireellisesti ratkaistua, sillä jo nyt tässä 
epäselvässä rahoitustilanteessa Yleisradio 
on joutunut vähentämään tuotantoyhtiöiden 
käyttöä ja elokuvien tukemista. Se puoles-
taan heijastuu koko media-alalle. Suomi 
on niin pieni maa, että ilman Yleisradion 
tukemia tuotantoyhtiöitä ei MTV3:lla ja 
Nelosellakaan näkyisi kotimaisia ohjelmia. 
Kaupalliset kanavat tuottavat itse vain uuti-
sensa, muu ohjelmisto ostetaan tuotantoyh-
tiöiltä. b)Luottokortteja kuuluu käyttää har-
kitusti ja on hyvä että korttien käyttöä val-
votaan. Kuitenkin ministerin työhön kuuluu 
myös vieraanvaraisuus ja edustaminen tiet-
tyyn rajaan asti. c)Työttömälle tällaiset har-
joittelupaikat ovat erinomainen tapa saada 
kokemusta ja jalansijaa itselle mieluisalle 
alalle. Valitettavan usein kuitenkin tuntuu 
siltä, että työnantajat pystyvät käyttämään 
järjestelmää juuri kuvaamallasi tavalla hy-
väkseen. Siksi olisikin hyvä saada tilastotie-
toja siitä, työllistyvätkö harjoittelussa olleet 
jatkossa alalle, ja siitä, miten nämä yritykset 

hoitavat rekrytointinsa.

Heikki Mäki (kesk): a)Maksu ei ole tasa-
arvoinen ja mielestäni ainakin YLE:n ka-
navien katselumahdollisuus on järjestettävä 
valtion budjetin kautta. Jo nyt maksukana-
via katsovat ne, jotka niistä ovat valmiita 
maksamaan. Itse en ole moisia hankkinut.
b)Tyhmyyttä, itsekkyyttä, välinpitämättö-
myyttä ja äänestäjien törkeää aliarvioimista.
c)Kurssit sinällään ovat hyviä, mutta vää-
rinkäytettyinä osoittavat järjestelmän val-
vonnan puutteet. 

Raija Eeva (kd): a)Ei ole. Toivon, että 
yle-maksu rahoitetaan valtion budjetista 
tai muuttuu vähintään henkilökohtaiseksi 
maksuksi, joka huomioisi pienituloisuuden. 
Tähän pyrin. b)Ehkä vallan houkutusten 
olemassaolosta tai ihmisyyden heikoista 
kohdista. Nämä pelkkiä ajatuksia, parhaita 
vastauksia voisi saada henkilöiltä itseltään.
c)Tähän vastasin oikeastaan jo kysymykses-
sä numero kolme.

Anneli Suominen (ps): a)Aikaisemminkin 
totesin tähän asiaan, että esim. verohelpotus 
yksin asuville. b)Mielestäni törkeää kansan 
pettämistä omilla lupauksilla. c)Se on tör-
keää työntekijää kohtaan, työnantaja hyö-
tyy kun saa siitä vähän rahaa, halpaa. Tosin 
monelle pienyrittäjälle arkipäivää, varsinkin 
nyt kun on lama.

Lea Myllymäki (sdp): a)Ei ole, mutta kuin-
ka kauan se kestää, että saadaan se yhtei-
seksi päätökseksi. Kuinka tärkeää on että 
meillä on oma YLE? b)Tyhmyyttä ja rahan 
valtaa. c)Silloin harjoittelupaikka on väärä, 
harjoittelupaikan hakemisessa kannattaa 
olla itsekäs ja hakea sellaista paikkaa vaik-
ka kauempaa, missä voisi olla mahdollisuus 
työsuhteeseen. Joskus nuorille ensimmäi-
seen työkokemukseen tarvitaan harjoittelu-
paikkaa yrityksestä, mistä tiedetään ettei ole 
pienintäkään mahdollisuutta työllistyä.

Jiri Keronen (m11): a)Ylen budjettia tulee 
supistaa rajusti ja uudesta mediamaksusta 
on järjestettävä kansanäänestys. Järjestelmä 
ei ole reilu kenenkään kannalta. b)Wallin 
ja Sinnemäki todennäköisesti eivät ajattele 
viestittävänsä mitään. Eliitti elää norsunluu-
tornissa, jossa he eivät pysty mitenkään sa-

maistumaan meihin muihin. c)Työllistämis-
kurssit ovat työvoimapoliittista kikkailua, 
jolla siivotaan tilastoja, mutta monesti ne 
eivät tuota toivottua tulosta. Työllistämis-
kursseihin kuluvat resurssit tulisi suunnata 
julkisen vallan tuottaviin hankkeisiin, jotka 
työllistäisivät ihmisiä oikeasti.

Jyrki Yrttiaho (vas): a) Olen eduskunnassa 
ajanut linjaa, jonka mukaan TV-lupamaksu 
on määriteltävä maksukyvyn mukaan. Siis 
progressiivisen veron tapaan. Ylen rahoituk-
sen turvaamiseksi tarvitaan rahasto, johon 
veroraha kerätään. Suuri vaara on, että Yle 
joutuu yksityisen media-pääoman (Sanoma-
konserni ym.) pilkkomaksi. Kannattavat, 
paljon katsojia saavat ohjelmat ja tuotanto 
halutaan muuttaa julkisesta palvelusta ra-
han tekemisen välineeksi. Tästä taistellaan: 
Ylen asemasta, sen kansallisesta palveluteh-
tävästä, suomalaisen kulttuuri ja kansansi-
vistyksen kehittämisestä. b) Minulla ei ole 
valtion luottokorttia. En hyväksy ministeri-
en luottokorttien vinguttamista Wallinin ja 
Sinnemäen tapaan. c)Työvoimakoulutus, 
-kurssitus ja työharjoittelu on saatavat tiuk-
kaan valvontaa. Työttömien oikeusturvaa on 
vahvistettava. Laatu on taattava. Konsultti-
en keinottelu on estettävä.
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Tietotuvan tunnelmia:

Viimeaikaiset keskustelut tietotu-
vassa ovat luonnollisista syistä ol-
leet toiveikkaita. Kaikesta ankeu-
destaan ja hämäryydestään huoli-
matta pakkasherran täytyy väistyä.

Kun päivät pitenevät tammi-
kuussa hitaasti, on helmikuussa jo 
vauhtia. Päivän pitenemisilmiö on 
ollut silmin selkeästi havaittavissa. 
Tämä valon lisääntyminen ei ole 
tänä vuonna johtanut aivan suora-
viivaiseen lämmön lisääntymiseen. 
Helmikuun viimeiset viikot ovat ol-
leet kylmiä. Koko talvikauden (jou-
lu-helmikuu) keskilämpö on koko 
maassa mitattuna laskenut peräti 
-15 asteen tasolle eli noin viitisen 
astetta normaalia alemmaksi.

Helmikuu vaihtui maaliskuuk-
si aika jännällä tavalla, kun Aino-
Kaisa Saarinen toi 28.1. Suomelle 
hiihdon pronssimitalin ja seuraa-
vana päivänä tuli ”se pöljä päivä”, 
kun Matti Heikkinen pyyhkäisi van-
hat Lahti-masennukset hiihtokansan 
mielistä. Kukkia.

Lunta tupaan!
Lumista aloitettiin ja tupaan käy-

dään perälle. Vanhat parrat pohtivat 
ajan kysymyksiä.

Niitä pakkaa kertyä sitä mukaa 
kun ”lumiukkoja” ilmestyy talvi-
seen tupaan. On se ihminen aika-
moinen laumasielu. Vuoron perään 
”määkitään” suupielistä ulos vii-
meisiä totuuksia tai yrityksiä yhteis-
kuntamme ja varsinkin Turun olo-
suhteiden parantamisen suuntaan. 
Kuka sellaisen kehityksen takaaja-
na voisi olla? Kyllä jokaisen täytyy 
ite jotakin tehdä. Mauno Koivisto, 
entinen turkulainen satamatyönte-
kijä ja myöhemmin pankinjohtaja 
ja ”pressa” Hesassa tokaisi : jotain 
tarttis tehdä.

Keskustelutasolla olemme va-
kuuttuneita muutoksen tarpeesta. 

Tietyt tahot (eli puolueet) ovat töh-
rineet ja tuhlanneet Arkadianmäellä 
neljä vuotta. Olisi kohtuutonta, jos 
meillä ei olisi ymmärrystä muutok-
sen tarpeellisuudesta. Siinä tapauk-
sessa olisimme turhaan seuranneet 
mediaa. Turhaan olisimme mahdol-
lisesti myös voivotelleet tilannetta, 
johon riisto ja oman edun tavoitte-
lu on ollut ajamassa taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia olosuhteita maas-
samme. Sanotaanhan selkokielellä: 
tulos taikka ulos ! Sen enempää 
politiikkaan puuttumatta olemme 
tietotuvassa päätyneet vetämään 
sopivan ja tarkoituksenmukaisen 
numeron leimalla varustettavaan 
paperiin 17.04.2011.

 Risto Räty                                                  
Kari Rindell
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JOE MAJANEN

Yhteistyöllä polku 
pidempiin työsuhteisiin
Matka pitkään jatkuneesta 
työttömyydestä vakituiseen 
työsuhteeseen voi olla han-
kala. Yhdistystyöjakson 
päätyttyä pitäisi löytää käyt-
töä treenatulle työkyvylle ja 
-halulle.  
POLKU-yhteistyössä lyödään 
päitä yhteen, ei seinään. 

Työskentely avoimilla työmarkki-
noilla voi olla vaativaa ja työhön 
perehtymiseen käytettävissä oleva 
aika on usein yhdistystyötä lyhyem-
pi. Myös työpaikalla annettava tuki 
on usein vähäisempää. Siksi työnte-
kijältä vaaditaan usein myös parem-
pia työelämän taitoja. 

Työn tekeminen yhdistyksessä 
kehittää työntekijän työkykyä ja 
on hyvä keino päästä takaisin työ-
elämään työttömyyden jälkeen. 
Yhdistystyötä kannattaakin pitää 
hyödyllisenä välivaiheena matkalla 
kohti pysyvämpää työllistymistä. 

Yhdistyksissä tehtävää työtä kutsu-
taan joskus osuvasti välityöksi, siis 
tilaksi työttömyyden ja avointen 
markkinoiden työsuhteen välissä. 
Yhdistykset voivat tarjota työtä ja 
tukea vain rajalliseksi ajaksi.  POL-
KU-yhteistyön tavoitteena on saada 
yhdistyksestä hankittu työkyky siir-

tymään työntekijän käyttöön avoi-
mille työmarkkinoille. 

POLKU-yhteistyössä ovat mu-
kana Turun Seudun Työttömät TST 
ry:n Välityö 3 -projekti, Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton Varsinais-
Suomen piiri, Varsinais-Suomen 
Martat ry ja Monipalvelukeskus 
Tsemppi.  Työtön henkilö tulee 
työhön johonkin edellä mainituis-
ta hankkeista, Tsempin henkilöstö 
tarjoaa mahdollisuutta työpaikan 
hakemiseen samalla, kun työtä yh-
distyksessä tehdään. Parhaassa ta-
pauksessa tuloksena on työpaikan 
löytyminen jo ennen alkuperäisen 
yhdistystyön päättymistä. Kyseessä 
on siis polku työttömyydestä yhdis-
tystyöllistymisen kautta avointen 
työmarkkinoiden työsuhteeseen. 

Avoimille työmarkkinoille pyrki-
minen on työuran kannalta tärkeää. 
Kun yhdistystyön kesto perustuu 
tukikäytäntöön, riippuu avointen 
työmarkkinoiden työsuhteen kesto 
työntekijän työpanoksesta, yleises-
tä markkinatilanteesta ja yrityksen 

taloustilanteesta. Pitkät työsuhteet 
ovat yrityssektorilla täysin mahdol-
lisia, kun taas yhdistyksissä ne eivät 
ole. Mahdollisuudet kehittyä ja ede-
tä työssään nostavat usein työnteki-
jän motivaatiota ja siten vaikuttavat 
myös työssä viihtymiseen. Palkka-
us avoimilla markkinoilla perustuu 
yleensä eri asioihin kuin yhdistyk-
sissä, mikä tarkoittaa työntekijän 
henkilökohtaisen talouden kohene-
mista. 

Sekä työtä tarjoavissa yhdis-
tyksissä että työpaikkoja etsivässä 
Tsempissä työskentelee työllistä-
misalan ammattilaisia, jotka tun-
tevat avointen työmarkkinoiden 
vaatimukset. Työskentely yhdistyk-
sessä antaa myös hyvän kuvan siitä, 
mitkä ovat työntekijän vahvuudet ja 
kehittämiskohteet. Nämä tiedot aut-
tavat sekä työntekijää itseään että 
yhdistyksen ja Tsempin henkilöstöä 
arvioimaan sopivia työtehtäviä tule-
vaisuudessa. 

Työnhakijalle POLKU-yhteistyö 
on turvallinen tapa tehostaa työnha-

EETU MOISIO
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kuaan. Vaikka työpaikkaa avoimilta 
työmarkkinoilta ei heti löytyisikään, 
työn tekeminen yhdistyksessä jat-
kuu sovitusti. Työpaikan löytyessä 
työ yhdistyksessä on mahdollista lo-
pettaa nopeasti ja siirtyminen uusiin 
töihin on vaivatonta. Koko tämän 
siirtymän ajan työnhakijan apuna on 
sekä hankkeen että Tsempin henki-
löstön tuki. 

POLKU-yhteistyön onnistu-
minen vaatii kaikkien osapuolten 
sitoutumista asialle. Tärkeimpä-
nä lähtökohtana on, että asiakkaat 
saavat riittävästi työhönosoituksia 
TE-toimistoista ja Työvoiman pal-
velukeskuksesta kyseisiin yhteis-
työkumppaneihin. Kohderyhmää 
saamiemme tietojen mukaan on tu-
hansittain. Jos asiakasvirtaa ei saada 

lisääntymään työllistäviin projektei-
hin päin, tahtotilamme hyödyntämi-
nen jää valitettavan vajaaksi.

 Joe Majanen, projektipäällikkö,  
Välityö 3 -projekti, TST ry

Ari Montonen, projektipäällikkö,  
Tsemppiä Työttömille –palvelut 

Asiakas
TE– toimisto

TST-Välityö
-projekti

Tsemppi ry:n työnhakupalvelut

Avoimet
markkinat

Palvelukeskus

Palveluyhteistyökaavio

Näkymättömästä toimijasta 
aktiiviseksi vaikuttajaksi
Tiesitkö, että Turun Seudun Työttömät TST ry on Suomen suurin työttömien yhdistys?

1000 jäsentä, 200 työntekijää, 60 kuntouttavassa työtoiminnassa.

Tiesitkö, että Turun Seudun Työttömät TST ry ei ole pelkkä avustuksien saaja? 

Jäsenistölle suunnatun ruokalatoiminnan kautta on saatu omaa varainhankintaa. Turun kaupungin kanssa  on  
sovittu kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen TST ry:ssä. Projektien kautta yhdistys on testannut ja levittänyt 
erilaisia toimintamalleja, joita on juurrutettu yhteiskuntaamme.  TST ry on 20 vuoden aikana hallinnoinut 42 eri 
projektia.

Tiesitkö, että Turun kaupunki saa jokaiselle TST ry:lle suunnatulle avustuseurolle kolminkertaisen hyö-
dyn?

 Väittämälle perusteina on 200 työntekijän maksama kunnallisvero. Valtiolta saatu henkilökohtainen palkkatuki 
työllistetylle mahdollistaa hyödyn Turun kaupungille. Työssä käyvät työntekijät eivät tarvitse Turun kaupungin 
sosiaalitoimen palveluita. Yli 1000 jäsenen aktivointi ehkäisee syrjäytymistä yhteiskunnasta, mistä koituu henki-
löille sosiaalista ja terveydellistä hyötyä. Tästäkin näkökulmasta Turun kaupunki säästää kohdistamalla panostus-
taan Turun Seudun Työttömät TST ry:lle.

"

POLKU- yhteistyökaavio
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Tiesitkö, että TST ry vaikuttaa valtakunnallisesti työllistämispolkujen kehittämiseen kohti  vapaita työ-
markkinoita ja mielekästä ammattikoulutusta?

Yhdistys on antanut osaamisensa ja pitkän kokemuksensa valtakunnalliseen käyttöön erilaisien työttömyyttä ja 
työllistymistä koskevien asioiden kehittämisessä. Realismi ja oikea tieto ruohonjuuritason tilanteesta on meillä. 
Turussa on tuhansia TE-toimiston ja työvoiman palvelukeskuksen palveluiden ulkopuolella olevaa henkilöä, joi-
ta ei kukaan auta kohti ihmisarvoisempaa tilannetta. TST ry pyrkii antamaan hedelmällisen toimintaympäristön 
heille.

Tiesitkö, että TST ry: n koulutuksien kautta voit aidosti lisätä ammatillista pääomaasi?

Koulutustarjonnasta löytyy kymmeniä ammattivalmiuksia tukevia koulutuksia. Hygienia-, työturvallisuus- ja 
tietokoneen A-ajokorttikoulutus yms.
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TURUN SEUDUN TYÖTTÖMÄT TST RY:n  TULO- JA MENOGRAFIIKKA 2011
TULOT EUR % MENOT EUR %

1 700 000 45,8 1 -715 000 -46,8
2 197 000 12,9 2 -200 000 -13,1
3 156 000 10,2 3 -280 000 -18,3
4 131 000 8,6 4 -25 000 -1,6
5 134 000 8,8 5 -100 000 -6,5
6 5 000 0,3 6 -50 000 -3,3
7 205 000 13,4 7 -30 000 -2,0

8 -30 000 -2,0
yhteensä: 1 528 000 100,0 9 -35 000 -2,3

10 -63 000 -4,1
yhteensä: -1 528 000 -100,0

Jäsentoiminnan kulut
Hallintokulut
Tiedotus- , markkinointi- ja tstokulut
Kaikki muut kulut

Palkkatukipalkat
Esimiespalkat
Muut palkat
Asiantuntijapalkkiot
Tila- ja laitevuokrat
Raaka-ainekulut yms.

Oma varainhankinta (ruokala yms.)

Valtio (palkkatuet)
ELY-keskus (projektit)
RAY (Projekti ja kohd. yl.avustus)
Turun kaupungin avustukset
Ostopalvelut (KTT)
Muut avustukset (seurakunnat yms.) 
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KOTIPESÄ INFO

Varsinais-Suomen nuoret työttömät ovat saaneet oman 
hankkeensa. Jo pelkästään Turussa on noin 2 000 
nuorta työtöntä, jotka ovat aktivoivan, omaehtoisen 
toiminnan tarpeessa. Raha-automaattiyhdistys avustaa 
hanketta, jonka tarkoituksena on sitouttaa mielekkää-
seen vapaaehtoistoimintaan pätkätyöstä toiseen siirty-
viä ihmisiä. Työttömien yhdistys on luonteva paikka, 
jossa vaalia nuoremman väestönosan terveyttä, pitää 
yllä työkykyä ja vahvistaa sitä.

TST ry:n hallinnoima Kotipesä-projekti kutsuu par-
aikaa 18-30-vuotiaita työttömiä pienryhmiin, joissa 
toiminta aloitetaan. Tarkoitus on luoda toimintamal-
li, jota voidaan hyödyntää muissa työttömien yhdis-
tyksissä ja koko kolmannella sektorilla. Taustalla on 
Odysseia-menetelmä, jota on jo kahteen otteeseen to-
teutettu yhdistyksessä, tosin eri kohderyhmille.

Nuoremmille työttömille tarjotaan mahdollisuus 
suunnitella ja tehdä asioita, jotka eivät muuten toteu-
tuisi jo pelkästään varojen puutteen takia. Pienryh-
mässä työttömät rakentavat ohjelman ja tekevät use-
ampipäiväisen opintomatkan. He jakavat retken työt 
ja vastuut keskenään ja myöhemmin osoittavat toteut-
taneensa suunnitellut asiat. Tarkoitus ei ole ylhäältä 

Kotipesä kutsuu
valmistella työttömille tekemistä, vaan pitää yllä ja 
kohentaa työttömien kykyä toimia määrätietoisesti ja 
omaehtoisesti.

Hanke kestää neljä vuotta. Tavoite on perustaa use-
ampi pienryhmä niin, että mahdollisimman moni nuori 
pääsee mukaan. Tueksi on rakennettu kummijärjestel-
mä, jossa vanhemmat työttömät vahvistavat nuorem-
pien työttömien aktiivista suuntautumista kohti uuden 
oppimista.

Projekti on aloittanut toimintansa maaliskuussa. 
Uusien ryhmien syntyminen on täysin kiinni siitä, mi-
ten vapaaehtoiset nuoret työttömät ottavat kontaktia ja 
lähtevät mukaan hankkeeseen. Opintoretkien sisältöä 
ei ole rajattu, se on paljolti nuorten omasta tahdosta ja 
kiinnostuksesta riippuvaa. 

Mikäli olet nuori työtön ja haluat tulla mukaan - ja 
kenties tunnet muita nuoria työttömiä ja yhdessä ha-
luatte perustaa ryhmän - nyt kannattaa ottaa yhteyttä. 
Soita Henriika Hyrylle (p. 044 700 7430) tai lähetä 
sähköpostia: henriika.hyry(at)tstry.com. Katso myös 
yhdistyksen kotisivut, siellä on lisätietoa: www.tstry.
com. Kotipesä kutsuu.

Harri Laaksonen   
                

46
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Pirjo Lehtonen - Monitaito-projektipäällikkö

Monitaito

MONITAITO-projekti aloitti neljännen toimin-
tavuotensa 1.1.2011.  Kolmen edellisvuoden ta-
paan työntekijöiden kirjo on laaja. Kirjoitusajan-
kohtaan -  maaliskuun alkuviikkoihin –mennessä 
työntekijöitä on eri näkökulmista tarkasteltuna 
kuluvana vuonna ollut seuraavasti: eri ammat-
tinimikkeitä 11, eri kansallisuuksia 6 ja erilaisia 
työtiimejä 6.Työajan ulkopuolinen verkostoitumi-
nen (myös jaksonsa päättäneiden MONITAITO-

MONITAITO-projekti
haastaa päättäjät 

laisten kanssa) vielä kasvattaa työtiimien määrää. 
Eri henkilöitä on projektissa ko. ajanjaksona ollut 
26. Ikäjakauma ulottuu 25-vuotiaista 60. rajapyy-
kin ylittäneisiin. Naisia on ollut 10 ja miehiä 16. 
Vuoden vaihteessa tai alkuvuoden aikana tiede-
tään vähintäänkin määräaikaisesti työllistyneen 8 
vuoden 2010 lopun / 2011 alun MONITAITOlais-
ta. Yksi heistä suorittaa työn ohessa uutta ammat-
titutkintoa.

”Me ei olla tultu millään viekkau´ella, vaan Teidän oman hyvän tahtonne ansiosta”. MONITAITO-projektin Tier-
napojat oli loppuvuoden 2010 riemullisen harras ”hitti”. Tiernapoikina loistivat  Jarmo Ojala, Lauri Portin, Tapio 
Hiltunen ja Jaakko Toivonen. Vinkiksi loppuvuoden juhlanjärjestäjille! Keväällä ohjelmistossa on keväisempää.

LIISA HINKKANEN
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Vaikka ammattilaisia on MONITAIDOSSA lai-
dasta laitaan, on luovan sektorin työntekijöiden 
osuus ehkä entistäkin näkyvämpää. Itse asiassa 
he ovat ulospäin projektin tunnistettavin osa. ” 
MONITAITO-muusikot” on esim. turkulaisissa 
palvelutaloissa hyvin tunnettu korkeatasoisena ja 
pidettynä  kulttuuripalvelujen tuottaja-ryhmänä. 
”MONITAITO-muusikot”-ryhmiäkin on oikeas-
taan  kaksi: klassinen ja etno-ryhmä. Toinen tois-
taan lahjakkaammat  kuvataiteilijat, kuvanveis-
täjät, valokuvaajat, kirjoittajat, AV-työntekijät,  
teatterintekijät ja luovan ilmaisun ohjaajat  ovat 
osaamisellaan ilahduttaneet ja sävähdyttäneet 
monissa näyttelyissä, julkaisuissa, tapahtumissa 
ja koulutustilaisuuksissa. Millainen olisikaan yh-
teiskunta ilman kulttuuria? Ja millainen olisikaan 
innovatiivinen työelämä ilman luovaa osaamista? 
Siis olisiko niitä ollenkaan?

Palvelutalon asukas – oman päivätyönsä tehnyt 
– on kulttuurinsa ansainnut siinä missä nuorem-
pi polvikin. Vastaväittäjiä ei ole tullut vastaan. 
Tulevaisuuden työelämä tarvitsee sellaista luo-
vaa osaamista, joka syntyy vain luovien ihmisten 
lahjakkuuden, työn ja yhteistyön vaikeasti määri-
teltävänä yhtälönä. Tästäkin puhutaan paljon juh-
lapuheissa. Millään kaavalla ei kuitenkaan pysty 
etukäteen laskemaan, että ”juuri tämän työn” tu-
loksena syntyy (tai ei synny)  se uusi suuri idea. 
Liikaan ”tulosvarmuuteen” pyrkiminen tappaa 
luovuuden ja sitä kautta sen toivotun tuloksenkin. 

 MONITAIDON arjessa näkyy selvästi miten luo-
vien ihmisten vuorovaikutus synnyttää luovuuden 
omia merkillisiä lakeja noudattaen mitä erilaisim-
pia tuloksia. Paljon inhimillisesti, yhteiskunnalli-
sesti – ja taiteellisesti  - merkittäviä. Ja lopulta 
varmasti myös taloudellisesti merkittäviä. Muis-
tutettakoon varmuuden vuoksi, että puhumme 
nyt luovista ammateista, työstä josta olisi saatava 
myös jokapäiväinen leipä. Luova harrastaminen 
on sekin tärkeää ja paljon iloa tuottavaa, mutta se 
ei kuulu meidän työllistävän projektimme toimin-
ta-alueeseen.

MONITAITOLAISET ovat kiitollisia saamastaan 
mahdollisuudesta. Turun Taitotiimi ry ja vuodes-
ta 2011 alkaen TST ry hallinnoijina, Varsinais-
Suomen ELY-keskus ja Turun kaupunki ennakko-
luulottomina rahoittajina sekä Turun TE-toimisto 

hyvänä yhteistyökumppanina ovat tehneet jo to-
teutuneen ja koko ajan kehittyvän toiminnan mah-
dolliseksi. Mihin MONITAITO-projekti siis haas-
taa päättäjät ympäri maan? Haastamme antamaan 
entistä enemmän tilaa uusille avauksille myös 
työllistävässä toiminnassa. Jo hyviksi koettuja 
käytäntöjä tietenkään hylkäämättä. Projektissa 
saatujen kokemusten perusteella haastamme myös 
antamaan kasvurauhaa ja mahdollisuutta yksilöl-
lisiin polkuihin. Ja vielä: oman kokemuksemme 
perusteella haastamme ottamaan erilaiset kulttuu-
ritaustat suurena rikkautena. Turun TE-toimiston 
kansainvälisen osaston kautta on projektiimme 
virrannut valtava määrä luovaa energiaa. Kukaan 
ei sitä osannut ennustaa. Kukaan MONITAIDON 
tunteva ei tänään osaa kuvitella projektia ilman 
maahanmuuttajataustaisten työntekijöidemme pa-
nosta.

Maahanmuuttajataustaiset työntekijät ovat ottaneet 
innolla vastaan kokoustekniikan ja esiintymistaidon 
koulutuksen.

LIISA HINKKANEN

Maahanmuuttajataustaiset työntekijät ovat ottaneet 
innolla vastaan kokoustekniikan ja esiintymistaidon 
koulutuksen
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Seniorit

SINIKKA HÄMÄLÄINEN

Huhtikuussa meillä on taas mahdollisuus käyttää ää-
nioikeuttamme, toisin sanoen vetää meidän punainen 
viivamme. Punainen viiva viittaa eduskuntavaaleissa 
vuosina 1907–35 käytettyyn merkintätapaan, jolla ää-
nestäjä merkitsi listavaalin vaalilippuun kannattavansa 
ao. ehdokaslistaa. Onneksi vaalimenettely on kehitty-
nyt noista ajoista. Mutta aina asia on yhtä tärkeä, sillä 
nämä valitsemamme henkilöt luotsaavat maatamme 
seuraavat neljä vuotta mielestämme joko hyvin tai 
huonosti.

Väestön ikärakenteen muutos tulevina vuosina 
asettaa edustajille suuren haasteen.  Vuoden 2009 ti-
lastojen mukaan väestöstä 25 % oli yli 55-vuotiaita.  
Vuonna 2010 kansanedustajista 27,5 % oli syntynyt 
ennen vuotta 1950 ja vuosina 1950–59 27 %.   Tällä 
perusteella eduskunnassa on ollut melko hyvä edustus 
myös seniori-ikäisillä. Jokainen seniori voi mielessään 
punnita, ovatko päätökset ja käytännön ratkaisut edis-
täneet kansalaisten hyvinvointia.

TST ry:n jäsenet voivat katsoa olevansa avainase-
massa, sillä voihan 923:n henkilön (vuoden 2010 jä-
senmäärä) äänet ratkaista jonkin valinnan. Toivotta-

PUNAINEN VIIVA
vasti kaikki äänestävät.  Varsinkin toivon seniorien (55 
v. tai vanhempia 56,4 % jäsenistä v. 2010) olevan täs-
säkin asiassa aktiivisia ja harkitsevan tarkkaan kenelle 
äänensä antavat. Valtion sosiaalipoliittiset päätökset ja 
kunnalliset ratkaisut ovat työttömyydestä eläköityville 
ja eläköityneille toimeentulon kannalta hyvin tärkei-
tä. Toki kannattaa kuunnella ehdokkaiden lupauksia 
– kaikkihan lupaavat vain hyvää, mutta pitäisi pystyä 
seulomaan pois jo heti havaittavat katteettomat lupa-
ukset. Kannattaa myös ottaa selvää ehdokkaan aikai-
semmasta toiminnasta. 

Onneksi yhdistyksemme ei ole mikään poliittinen 
kilpakenttä, koska täällä jäsentoiminta ei ole leimaan-
tunut oikealle eikä vasemmalle eikä sitoutunut uskon-
tokuntiin. Monipuolinen jäsentoiminta on tarkoitettu 
kaikille olipa järjestäjänä mikä ryhmä tahansa. Jos 
jokin toiminta kiinnostaa, jokainen osallistuja on ter-
vetullut. Toivon mukaan uusia toimijoita, varsinkin 
nuoria, ja uusia tuulia jäsentoimintaan.

Ole aktiivinen, osallistu - vedä oma punainen viiva-
si! Aurinkoista kevättä kaikille!

Johtoryhmä ja 
seniorikummit 
Kotipesä-projek-
tin seminaarissa 
9.3.2011.

MATTI KONTIO
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TST-SENIORIEN ALKUVUODEN 
TAPAHTUMIA

 ►Kaikille avoimet kuukausikokoukset perjantai-
sin klo 11-13 torstaihuoneessa seuraavasti:  8.4., 
15.5. ja 10.6.2011.

 ► 1960-luku – Suurten ikäluokkien vallanku-
mous.  Kokoonnutaan tiistaisin klo 13-14.30 
torstaihuoneessa seuraavasti:  22.3.  Seurustelu 
ja perheen perustaminen, 5.4.  Apua arkeen  
–  kodinkoneet yleistyvät ja 19.4.  Tietotulva – 
maailmankuva laajenee

 ► Tutustuminen Palvelutalo Wileniin torstaina 
28.4. klo 13.00. Talo tarjoaa päiväkahvit. Ilmoit-
tautuminen infoon viimeistään 26.4.

 ►Paavarotti – luontopäivä mökillä viikolla 18.  
Nautitaan keväisestä luonnosta, liikutaan, sauno-
taan ja  grillataan  - ohjelmaa omien mieltymys-
ten mukaan.  
  Matkasta ilmoitetaan lähemmin huhtikuun 
alussa.

 ►Helsingin matka perhetoiminnan kanssa 13.6. 
Kohteina Suomenlinna ja Linnanmäki.

 ► ”Mistä rakkaus alkaa” – Pöytyän kesäteatteri 
14.6. Näytelmä kertoo elämän koettelemasta 
Martti Jokisesta, joka saa tuntemattomalta perin-
nöksi asunnon rähjäisestä talosta. Harmia piisaa 
– kunnes ilmestyy Marjo. Hulvatonta menoa 
riittää, mutta välillä kuullaan iki-ihanaa Paul An-
kan musiikkia. Ilmoittautua voi infoon 8.4. alkaen, 
jäsenhinta 13 € sisältää teatterin, väliaikakahvin 
ja matkan.  Ilmoittautuminen päättyy 13.5. Max 
20 henkilöä.

Kesällä  tulossa:
 
Päiväretki Amoksen jalanjäljissä: Kesäkuussa 
Sagalundin maaseutumuseo ja Söderlångvikin 
kartano

Päiväretki :  Pokrovan luostari ja Porkkala elo-
kuussa 

Seuraa ilmoitustauluja ja viikkotiedotteita.  
Kysy infosta!

Istuudu aurinkoon. 
Luovu kruunusta 

ja ole oman itsesi kuningas.

- Fernando Pessoa -

EU-RUOKAA JA JUUREKSIA
Taas on Sepänkadulla säpinää.  Jaetaan EU-ruokaa ja  
tarvitsijoita on aina vain enemmän.  Jauhot, hiutaleet, 
makaronit ja myslit ovat ihan kunnon aineksia, mutta 
miten tämän maitojauheen kanssa menetellään. Pakka-
uksen kyljessä on jo monia hyviä ohjeita, esimerkiksi 
uunijuusto.  Kannattaa tutustua, sillä se on oikeastaan 
aika hyvää pelkästään jo sokerin ja kanelin kera tai 
vaihtoehtoina voivat olla marjat, hillo tai mehukeitto. 
Edellä mainitut marjatuotteet sopivat myös puurojen 
ja myslin seuraksi. 

Pelkät viljatuotteet kyllästyttävät ajan myötä ja ka-
lat ja lihat ovat hinnaltaan jo sunnuntairuokaa. Kan-
nattaa poiketa torille iltapäivällä, kun myyjät suun-
nittelevat jo kotiin lähtöä. Silloin voi ostaa juureksia 
ja vihanneksia ulosheittohintaan.  Porkkanat, lantut ja 
kaalit sopivat vaikka iltapalaksi, eikä missään tapauk-
sessa pidä unohtaa sipulia.  Oletko tehnyt makaroni-
laatikkoa tai -pataa ilman jauhelihaa käyttämällä juu-
reksia ja vaikkapa tomaattimurskaa? Oletko leiponut 
sämpylöitä korvaamalla osan jauhoista hiutaleilla tai 
juuresraasteella? Kannattaa kokeilla esim. seuraavaa 
reseptiä:

3 dl maitoa jauheesta, 1 ps kuivahiivaa tai 1 pala 
hiivaa, 200 g porkkanoita hienoksi raastettuna, 1 tl 
suolaa, 2 rkl öljyä, 3 dl kaurahiutaleita (tai 4-viljan) ja 
n. 6 dl vehnäjauhoa. Taikina tehdään ja leivotaan ku-
ten sämpylät yleensä.  Kohonneet sämpylät voidellaan 
vedellä ja päälle ripotellaan kaurahiutaleita. Paistetaan 
225-asteisen uunin keskitasolla 10 minuuttia.

Tämä salaatti on maistuvaa ja säilyvää: Suikaloi tai 
raasta kilo keräkaalia ja puoli kiloa porkkanoita. Se-
koita edelliset ja lisää 1-2 dl öljyä ja 2-3 valkosipulin 
kynttä. Sekoita yhteen litraan kiehuvaa vettä 1 dl so-
keria, 1-1,5 dl etikkaa ja n. 1 rkl suolaa. Kaada liuos 
raasteiden päälle. Jäähtynyt salaatti siirretään kylmään 
ja on valmista 1 vrk:n kuluttua, mutta säilyy hyvin 2-3 
vrk.

Maukas juuressose: Kuori ja paloittele porkkanaa, 
perunaa ja lanttua kutakin 250 g sekä 100 g  sipulia.  
Pane juurekset kasariin ja lisää vettä niin, että ne juuri 
peittyvät. Lisää kasvisliemikuutio. Kun raaka-aineet 
ovat täysin kypsiä, kaada keitinvesi erilleen talteen ja 
soseuta juurekset. Sen jälkeen lisää soseeseen keitin-
lientä,  että saat soseesta sopivan pehmeää.  Mausta 
yrttisuolalla ja halutessasi valkosipulilla ja lisää tilkka 
ruokaöljyä. 

Pienennä hiilijalanjälkeäsi, suosi lähiruokaa!
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TIEDOTUKSIA

TST ry:n Tapahtumaryhmä järjestää kevätkaudella 2011 

 ►Teemallisia karaoke- ja ”Outioke” -iltoja joka kuukauden viimeinen perjantai: 25.2., 25.3., 29.4. ja 
27.5. ”Outioke” on livekaraoke, jossa Outi Hokka säestää sinua pianolla

 ►Keväthartaus ke 25.5. Torstaihuoneessa.

 ►Luonto- ja yrttiretken veneellä Pähkinäisiin touko-kesäkuussa

 ►Ruissalopäivä tiistaina 31.5.

Tapahtumaryhmä etsii myös muusikoita esiintymään tapahtumiinsa.  
Tiedustelut: Outi Hokka 050-4368919 
 
Seuratkaa ilmoittelua!

Tärpin ilmestymisaikataulu vuonna 2011
Materiaali tiedotukseen  Ilmestymispäivä

2.5.  14.6.

29.7.  14.9.

1.11.  16.12.

Perhetoiminta

Tervetuloa mukaan Turun Seudun Työttömien perhe-
toimintaan. Voit tulla juttelemaan ja kohtaamaan samas-
sa elämäntilanteessa olevia vanhempia. 

Käytössämme on netti  ja mikro. Lapsille on  tarjolla 
leluja, pelejä ja mahdollisuus askarteluun. Alle 7-vuoti-
aat syövät ilmaiseksi ruokalassamme. Meiltä voit kysyä 
lastenhoitoapua osallistuessasi jäsentoimintaan.

Perhetoiminta on avoinna arkisin 9-13.
Sijaitsemme Tutolan kanssa samassa pihassa. Meille 

pääsee busseilla 3 ja 30.

TERVETULOA!
terveisin Akkuna- perhetoiminta

Pingiskisat 21.-23.2 

Turnaukseen  osallistui  kuusi  pelaajaa. Alkusarjan 
pelit pelattiin maanantaina ja välierät ja mitalipelit kes-
kiviikkona. Turnauksen finaalissa Ari Tammi voitti erin 
2-0 yllättävän pirteästi esiintyneen Markku Teräsvaaran. 
Kansainvälisen tason erotuomari Timo Vihersaari hoiti 
finaalin tuomaritehtävän ammattitaidolla. Lievien tuoma-
rivirheiden sävyttämässä pronssiottelussa Puistokadun 
Palloseuran Ilkka Laamanen löi allekirjoittaneen korkea-
tasoisen väännön jälkeen erin 2-1. Tuomarina toimi juuri 
ennen turnausta alkeiskurssin käynyt Markku Teräsvaa-
ra.

Lopputulokset:
1. Ari Tammi
2. Markku Teräsvaara
3. Ilkka Laamanen
4. Timo Vihersaari
5. Timo Manninen
6. Pertti Lahti

Aurinkoista  kevättä kaikille lukijoillemme!
Timo Vihersaari, kilpailun johtaja

Anna Duunin jäsenetumatkat 2011

Matkoille on ilmoittauduttava vähintään viisi päivää ennen 
matkaa ja matka maksettava. Tuuliraja on 12 m/s. Omat 
eväät mukaan. Jahdilla on mikro, keittolevy ja kahvinkeitin.
Muutokset ovat mahdollisia, seuraa TST:n viikkotiedotteita 
ja kotisivuja.

29.4. Pähkinäinen, 8€ / 1.5. Naantali, 5€ / 9.-11.5. Utö ja 
Jurmo, 12€ / 18.-20.5. Jungfruskär ja Kökar, 12€  
23.5. Pähkinäinen, 8€ / 24.- 25.5. Vänö, 12€ / 26.5. Aina 
Duurin matka / 1.6. Kasnäs, Saaristokeskuskeskus, 12€ / 
8.6. Seili, 8€ / 14.6. Maisaari, 5€ / 15.6. Nauvo, 12€ / 
24.6. Juhannusmatka, mm Teersalo, 12€ / 6.7. Harjattula, 
8€ / 29.7. Parainen, kalkkikaivos, 8€ / 2.8. Pähkinäinen, 8€ 
/ 3.-4.8. Katanpää, 12€ / 12.8. Seniorien kuutamoreissu / 
27.8. Muinaistulien päivä, saaristokierros, 12€ / 30.8. 
Villan tila, 5 €
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TST:n kaveriapu toimii monien vastaavien vertaisryhmien tavoin. Kulloisillakin voimavaroilla ja rajoituk-
silla – tavallisen ihmisen taidoilla – teemme pieniä palveluksia yhdistyksemme jäsenille.

Tarkkaa rajausta tehtävistä emme ole halunneet tehdä. Meiltä voi kysyä mm. seuraavanlaista apua:

· saattoapua lääkäriin, apteekkiin tai vaikkapa TST:n tapahtumiin
· neuvontaa lomakkeiden täytössä
· EU:n ruokakassien jakoaikoina kassin perille toimittamista niille, jotka eivät itse (terveydellisistä 

syistä) pysty sitä noutamaan

Kun mietit, millaista muuta apua voisit kysäistä, ajattele vaikkapa näin: “Onko tämä sellainen juttu, jota 
kohtuudella voisin pyytää lähinaapurilta?” Jos vastaat myöntävästi – eikä sitä lähinaapurin apua ole 
saatavissa – voit soittaa meille. 

Naapuriapua, johon meillä valitettavasti ei ole resursseja:
· siivous (mukaan lukien ikkunanpesu)

Haluaisitko mukaan kaveriavun toimintaan?

Jos sinulla on silloin tällöin ylimääräistä aikaa, jota mielellään käyttäisit muiden TST:läisten auttamis-
een, ota meihin yhteyttä. Ei ole toimintaa ilman toimijoita. Pienelläkin ajankäytöllä voisit olla arvokas 
lisäresurssi joukkoomme.

PÄIVYSTÄMME TST:N TOIMINTAKESKUKSESSA, SEPÄNKATU 5 C, MAANANTAISIN KLO 10–12.00.  
KIIREELLISISSÄ ASIOISSA VOIT SOITTAA MUULLOINKIN. KAVERIAVUN PUHELIN 044 7007 439.

1. 2.  4. 5 7. 

2.     

3.     

4.    

    8. 

5. 3.  6.  

7.       

Sanaristikon laati Markku Strengell

SANARISTIKKO:
Vaakaan tulevat sanat 1 menettely- 
tai toimitus, 2 kuulantyöntäjän 
kaimoja, 3 suunta, 4 työntekijän 
vapaata, 5 voihkaisu, 6. kieltoni, 7. 
ministerin paikka.
Pystysuuntaan tulevat sanat 1. 
matkata, 2.  Aho tai Bryggare, 3. 
Kunta, 4. pysähdyspaikka, 5. väri, 6. 
jaa,?,poissa, 7. suunta, 8.äidin veli.




