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Muutoksia 
muutoksen 
perään

Mikään ei ole pysyvää. Maa-
ilma muuttuu, niin on mei-
dänkin tehtävä. Globaali 

maailma on elänyt pitkään murrok-
sessa, joka on heijastunut Eurooppaan 
ja sen kautta myös koto-Suomeen. 
Muutos on pysyvä olotila, niin sa-
notaan. Toivottavasti se ei pidä aina 
paikkaansa.

Puheenjohtajakauteni ensimmäi-
sellä puoliskolla ei ole ollut mikään 
normaalia ja pysyvää.  Asetuttuani 
ehdokkaaksi TST ry:n puheenjohta-
jakilpaan en todellakaan tiennyt, mil-
laiset haasteet tulevaa puheenjohtajaa 
ja yhdistystä odottavat. Käytännössä 
olemme olleet yhdistyksenä melkoi-
sessa muutospyörteessä kokoajan. Pe-
rustekemisestä ei ole ollut tietoakaan. 

Onnistuneiden 20-vuotisjuhlavuo-
den tapahtumien lomassa olen saanut 
opetella muutosjohtajan tutkinnon 
lyhyen oppimäärän pikakelauksella. 
Sain hotkaista sen haasteet ja ihanuu-
det nahkoineen, karvoineen.  Muutos 
herättää sanana ihmisissä kovin erilai-
sia tunteita. Toisia se inspiroi ja toisia 
se ahdistaa ja kiukuttaa. Jotta muu-
toksen läpivieminen organisaatiossa 
olisi pääasiallisesti hyvä kokemus, 
tarvitaan hyvää muutosjohtamista. 
Jäsenet ja projektien työntekijät voivat 
arvioida, onko tässä onnistuttu vai ei. 

Kaikki päätökset eivät valitettavasti 
ole olleet omissa käsissä, koska olem-
me vahvasti rahoituspohjainen toi-
mija. TST ry:n hankehautomo tuotti 
viime vuonna ennätysmäärän toinen 
toistaan parempia projektihakemuk-
sia rahoittajille. Lopputulos oli nolla. 
Raha ratkaisi rahoittajapäässäkin. Uu-
sia hankehakemuksia ei edes luettu, 
koska niitä ei kuitenkaan olisi pystytty 
rahoittamaan. 

Mikä sitten on muuttunut? 

Maailmanlaajuisesta lamasta johtu-
en työttömyys on räjähtänyt käsiin 
joka kolkassa, myös Turussa. Emme 
ole yhdistyksenä pystyneet vastaa-
maan kohderyhmämme voimalliseen 
lisääntymiseen Varsinais-Suomessa 
ja Turussa. Turun Seudun Työttömät 
TST ry:n toiminnan tärkein perus-
edellytys oli taas kerran uhattuna. 
Toimivat tilat menetettiin ties kuinka 
monennen kerran. Turun kaupunki 
myi rahapulassa toimitilamme yksi-
tyiselle. Kiusallisinta tilanteessa oli, 
että samaan aikaan uusia jäseniä tulvi 
ovista ja ikkunoista satamäärin. 

Korvaavat tilat löydettiin kuitenkin 
kesän korvalla Kanslerintieltä. Syys-
kuussa oli tarkoitus muuttaa koko-

naisuudessaan uusiin tiloihin. Muutto 
ja remontti ovat vieläkin pahasti kes-
ken, koska Turun kaupungin työkes-
kuksen Pansion tilojen remontoinnin 
aikataulu on pettänyt pahasti.  Tästä 
johtuen yhdistyksen kaikki toiminnot 
ovat joutuneet säästöliekille. Tila-asia 
on ollut suurin yksittäinen ongelma jo 
pitkään. Nyt muutosta kaivataan no-
peasti. Etunenässä tilojen puutteesta 
on kärsinyt perinteinen jäsentoimin-
ta, joka on yhdistyksen tärkeä kivijal-
ka. Turun kaupungin työkeskuksen 
muuttoa pois uusista tiloistamme on 
odotettu jo pitkään. Tilojen pitäisi olla 
käytössämme huhtikuun alussa, jol-
loin remontti voi alkaa. 

Muutoksiin jouduttiin muualla-
kin. TE-toimistojen uudelleen organi-
soituminen on ollut huulilla pitkään. 
Palvelulinjauudistus on vihdoin val-
mistumassa. Toivottavasti tästä uu-
distuksesta saadaan kerätä kokemuk-
sia ennen uuden uudistuksen alkua. 
Muutos on ollut sielläkin pysyvä olo-
tila. Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja 
varmasti TE-toimiston omat työnteki-
jät kaipaavat tulevaisuudessa pitkäjän-
teisempää toimintaa.

Vuoden vaihteessa astui voimaan 
upouusi työvoimapalvelulaki. Laki 
toi muutoksia jonkin verran työvoi-
mapoliittisten projektien ja niiden 

Hallituksen puheenjohtaja  Joe Majanen
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asiakkaiden ohjaamiseen. Se toi tul-
lessaan monta pähkinää purtavaksi, 
mm. työllisyyspoliittisten projektien 
rahoituksella katettavien hallinnollis-
ten vuokrakustannusten sekä kone- ja 
laitehankintojen kohdalla. Pitkäai-
kaistyöttömät eivät saa olla enää pit-
käaikaistyöttömiä, vaan jotain muuta. 
Entiset työharjoittelijat ovat nykyään 
työkokeilijoita jne. 

Muutos on todellakin pysyvä olo-
tila. Uuden lain voimaan tulosta kului 
pari viikkoa, kun välityömarkkinoiden 
selvitysmieheksi nimetty Tarja Filatov 
julkaisi raporttinsa välityömarkki-
noiden toimivuudesta. Raportissa on 
paljon hyviä elementtejä, jotka ovat 
kannatettavia ja toteuttamiskelpoisia. 
Raportissa on kuunneltu ja huomioitu 
myös ruohonjuuritason tarpeita. Aika 
näyttää, miten työ- ja elinkeinominis-
teriön virkamiehet reagoivat raportin 
antiin. Mielenkiintoisinta on, että Fi-
latov olisi siirtämässä työvoimapo-
liittiset velvoitteet valtiolta kokonaan 

kunnille. Haluavatko kunnat tällaisen 
lisähaasteen ja pystyvätkö kunnat hoi-
tamaan sen tyylikkäästi? Kunnat ovat 
jo nyt velvollisia tarjoamaan kuntout-
tavan työtoiminnan palveluita niitä 
tarvitseville asiakkaille. Senkin resur-
soinnissa tarpeeseen nähden on ollut 
paljon toivomisen varaa. Lisäksi hal-
lituksen kärkihankkeen, nuorisota-
kuun toteuttaminen kunnissa ei var-
masti ole ongelmatonta. Toteuttami-
nen vaatii kunnilta entistä enemmän 
yhteistyötä mm. kolmannen sektorin 
kanssa.

Yhteiskunta muuttuu ympäril-
lämme, niin on meidänkin muutut-
tava. Turun Seudun Työttömät TST 
ry:n ydinhenkilöt ovat jo pitkään 
huolestuneina seuranneet maailman 
menoa. Perinteisten työttömien yh-
distysten alasajo on jo jonkin aikaa 
ollut käynnissä. Isot yhdistykset ovat 
vielä hengissä, mutta tuskin nekään 
pitkään. Tulevaisuudessakaan yleis-
hyödyllisen statuksen omaavat työt-

tömien yhdistykset eivät pärjää ilman 
kunnan ja muiden rahoituslähteiden 
tukea. Mikäli yhteistyö rahoittajien 
kanssa ei toimi, yhdistysten on pakko 
siirtyä elinkeinotoimintaan eli polke-
maan markkinoita. Tähän TST ry ei 
ole halunnut lähteä mukaan, koska se 
on tuonut yhdistyksille monenlaisia 
hankaluuksia kuten yleishyödyllisen 
statuksen menettämisen tai vero-on-
gelmia. TST ry:n toiminnot on tarkoi-
tettu vain jäsenille.

Nyt on TST ry:ssäkin ison muu-
toksen aika. Tule kuulemaan, miksi 
meidänkin on järkevää muuttua ja 
mitä se tarkoittaa. Järjestämme jäse-
nistölle sääntömuutos-seminaarin Tu-
run suomenkielisellä työväenopistolla 
torstaina 28.2.2013 klo 9.00 alkaen. 
Tarjoamme osallistujille myös soppaa. 
Tervetuloa!

Joe Majanen
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Suuntasimme Suomen kansallis-
oopperaan tutustumaan vaih-
teeksi hieman toisenlaiseen 

kulttuuriin jo moneen kertaan kier-
rettyjen elokuvafestareiden sijaan. 

Matkanjärjestäjänä vietin ennen 
matkaa unettomia öitä miettiessäni, 
mikä kaikki voisi mennä vikaan. Sii-
tä huolimatta ajoimme vihdoin kohti 
oopperataloa, jonka sijainnista ei si-
vumennen sanoen ollut mitään aa-
vistustakaan. Melko kivuttomasti löy-
simme oikean paikan ammattimaisen 
matkaoppaan avustuksella, joka tosin 
oli mukana vain osallistujana.

Perillä kuljimme pääosin rähjäise-
nä saattueena hienosti pukeutuneiden, 
tyylikkäiden ihmisten keskellä.  Mat-
kanjohtajana aloitin illan tietenkin 
lasillisella kuohuviiniä, jota siemailin 
mekko päällä ja punaiset kengät jalas-
sa, pukumies käsipuolessa. Illan alku 
oli siis erittäin onnistunut. 

Kaikki sujui jatkossakin paremmin 
kuin oletin. Löysimme oikean parven, 
liput olivat mukana ja ne kelpasivat 
tarkastajalle. Jopa oikeat istumapaikat 
löydettiin jostakin. Hieman turhan 
myöhään aloittamani valmistelut ai-
heuttivat sen, että suunnattoman suu-

ri yhdeksän hengen joukkomme oli 
jouduttu hajauttamaan kahtia.

Ooppera  alkoi. Valot himmenivät. 
Orkesteri soitti ensimmäiset tahdit. 
Esiriput nousivat ja jännitys tiivistyi. 
En tiennyt mitä odottaa, sillä tämän-
kaltainen korkeakulttuuri on minulle 
täysin vierasta. Lähinnä mielikuvani 
oli kai pyyleviä naisia mekoissaan kie-
kumassa korkealta ja kovaa. Sen sijaan 
syntinen kurtisaani liihotteli esiinty-
mislavan poikki liverrellen maallisista 
nautinnoista, pyhän munkin kärsiessä 
sieluntuskia sellaisesta jumalattomuu-
desta.

Kun valot räpsähtivät taas päälle 
väliajan alkamisen merkiksi, oli pak-
ko vilkaista kelloa. Joko ensimmäi-
nen tunti oli kulunut? Aika oli tuntu-
nut lyhyeltä, eikä kyse ollut siitä, että 
pehmeät penkit olisivat houkutelleet 
torkkumaan. Esitys oli todellakin yl-
lättänyt mielenkiinnollaan. 

Keskiaikaiseen legendaan perustu-
van oopperan säveltäjä Jules Massenet 
oli 1800-luvun lopun suosituimpia 
säveltäjiä Ranskassa. Tämänkertainen 
näytös Thaïs kuuluu hänen tunne-
tuimpiin teoksiinsa, mutta sitä on esi-
tetty Suomessa varsin harvoin, edelli-

sen kerran liki 80 vuotta sitten. 
Kommentit ensimmäisen näytök-

sen jälkeen olivat moninaisia. Kuka 
oli katsellut esiintyjien pukuja, kuka 
lavasteita, joku oli ihastellut naispää-
osan esittäjän lanteita, toinen taas tut-
kaillut orkesterin soittimia. Yksi yh-
teinen piirre tuntemuksissa kuitenkin 
oli: kaikkien mielestä kokemuksessa 
oli jotain kiinnostavaa, eikä yksikään 
halunnut lähteä kesken pois.

Väliaika kului kuljeskellen ympä-
ri oopperataloa, kunnes äänimerkki 
kutsui yleisön paikoilleen. Itse asiassa 
pelkässä oopperatalossa ensimmäistä 
kertaa vieraileminen oli oma elämyk-
sensä.

Toinen näytös sujui yhtä nautit-
tavasti kuin ensimmäinenkin, huoli-
matta parven kaiteista, jotka koettivat 
kovasti sabotoida katseluelämystä. 
Näköesteetkään eivät suuresti haitan-
neet kunhan tarinaan alkoi eläytyä. 
Turhaan useat kriitikot eivät ole ke-
huneet Thaïsia. Rekvisiitta, lavastus ja 
puvustus olivat uskomattoman hieno-
ja. Juoni oli riittävän yksinkertainen ja 
helppo seurata, mihin tietysti vaikutti 
suuresti suomenkieliset tekstitykset. 
Esityskieli ranska kun ei ole kaikista 

Munkkeja ja kurtisaaneja



 1/2013    tärppi     7  

vahvinta alaani. Aiemmin pikkubus-
sissa luetut libretot tuskin helpottivat 
seuraamista, etenkään kun moni ei 
muuta kuin pikaisesti selaillut niitä. 

Väliajalla oli jälleen hetki aikaa 
sipsutella korkeissa koroissa katsellen 
fiinejä ihmisiä, sekä tietenkin istua au-
laan sijoitetuilla ihastuttavilla viktori-
aanisen ajan tyylisillä lavastetuoleilla, 
siemaillen tällä kertaa limsaa.

Kolmannen näytöksen jälkeen fii-
lis oli, että tämähän loppui kesken. 
Pidempäänkin näytöstä olisi voinut 
seurata, reilut kolme oopperatalol-
la vietettyä tuntia eivät vaikuttaneet 
lainkaan liian pitkiltä. Ne meistä, jot-
ka emme aiemmin ole suuremmin 
oopperaan tutustuneet, lienemme 
olleet kaikkein hämmentyneimpiä. 
Minä ainakin olin. Joukkoon mahtui 
kyllä pari sellaista, jotka odottivatkin 
aikaisempien kokemusten pohjalta jo-
tain mielenkiintoista, eivätkä tainneet 
hekään pettyä. Kuljettajakin saatiin 
käännytettyä lähestulkoon oopperan 
ystäväksi huolimatta edellisistä, ei 
välttämättä yhtä hyvistä kokemuksis-
ta.

Tarina paheellisesta kurtisaani 
Thaïsista, joka luopuu kerjäläismunk-
ki Athanaëlin käännyttämänä elä-

mäntavoistaan ja omaisuudestaan, oli 
kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvin 
viihdyttävä. Mukana oli niin tragiik-
kaa kuin hieman komiikkaakin ja 
myös uskontokritiikkiä.

Paluumatka oli pitkä ja väsyttävä. 
Kotona viiden tunnin päästä koittava 
herätys kouluun ei kuulostanut hou-
kuttelevalta. Pituudestaan huolimatta 
päivä jäi kuitenkin ehdottomasti plus-
san puolelle. Taas tuli hankittua aivan 
uusi kokemus, jonka perusteella voi 
esittää sivistynyttä ja kulturellia ih-
mistä. Onnistumiseksi voinen laskea 

senkin, että kukaan ei kadonnut mat-
kan varrella, ja kaikki pääsivät suu-
remmitta ruumiinvammoitta takaisin 
kotiinsa.

Paluumatkalla täytettyjen lomak-
keiden perusteella kotipesäläisten kes-
kuudessa opituin asia oli oopperatalon 
kalliit hinnat. 75 euron samppanjapul-
lo kirvoitti pitkän keskustelun. Täytyy 
vain toivoa, että jotain muutakin jäi 
mieleen mukaan lähteneille.

Teksti: Anu Hinkkuri
Kuvat: Markus Lammi
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Tämän päivän hektisessä työelä-
märytmissä on yhäti yleistyvä 
suuntaus, jossa kypsempään 

ikään ehtineet henkilöt vaihtavat 
alaa lennosta. Yhteiskunta, jossa val-
mistuttiin koulun penkiltä eläköity-
misammattiin, on pitkälti historiaa. 
Myös kouluttautumisväylät ovat mo-
nimuotoistuneet huomattavasti enti-
sestä.

Yksi tällainen alan vaihtaja on 
Matti Åhman, 50, entinen telakkatyö-
läinen, joka parhaillaan suorittaa sosi-
aali- ja terveysalan ammattitutkinnon 
työharjoitteluosuutta Iso-Heikin pal-
velutalossa Turun Iso-Heikkilässä.

–Telakalta lähdön jälkeen olin pari 
vuotta koti-isänä ”iltatähdellemme,” 
jolloin ajatus hoiva-alalle vaihdosta 
kypsyi. Hain AKK:n hoiva-avustaja-
kurssille, jonne pääsin yhtenä kahdes-
tatoista valitusta. 

Åhman pohtii, ettei työvoima-
hallinnossa aina taideta ottaa varttu-
neempia alan vaihtajia oikein vaka-
vasti.

–Minunkin kohdallani taisivat 
epäillä, että yritän vain makailla toi-
mettomana aina välillä muka kurssit-
tautumalla. Yleensäkin tuntuu siltä, 
että viranomaiset aika kärkkäästi oli-

Hoitajaako nyt tarvitaan?
sivat heti työntämässä sen aiemman 
alan koulutuksiin, ja jos ei niihin läh-
de, karenssit paukkuvat aika herkästi.

Åhmanilla oli kuitenkin oma ta-
pansa ”näpäyttää” skeptisimpiä virkai-
lijoita:

–Saatuani kutsun AKK:n haastat-
teluun ajoin sinne suoraan silloiselta 
mökiltämme Sulkavalta Itä-Suomesta. 
Halusin osoittaa olevani tosissani.

Kauas laivat karkaavat

Hoiva-avustajakoulutus alkoi syksyl-
lä. Kaksi ensimmäistä kuukautta oli 
tuntiopetusta AKK:lla, jonka jälkeen 
jalkauduttiin työharjoittelupaikkoihin 
neljäksi päiväksi viikossa. Maanantait 
ovat edelleen lähiopetusta. Åhman on 
viihtynyt erinomaisesti.

– Lokakuun alusta olen täällä ollut, 
ja nauttinut joka päivästä. Koskaan ei 
ole harmittanut aamulla lähteä liik-
keelle. Harjoitteluni täällä päättyy 
toukokuun lopussa, mutta minulle on 
jo tarjottu jatkoa. Ja olen ajatellut, että 
tartun kyllä siihen mahdollisuuteen, 
hän paljastaa.

Paikka Iso-Heikissä järjestyi TST 
ry:n kautta, jonka kautta myös Åh-

manin palkka maksetaan. Hän on siis 
opiskelija palkkatuetussa työharjoitte-
lussa. 

–Muiden muassa TST:n ja Martto-
jen kautta tällainen koulutusjärjestely 
on nykyään mahdollinen.

Eräänä hyvänä puolena työssään 
hän mainitsee sen, että työstä tulee vä-
litön palaute ja sen tuloksen voi todeta 
itse konkreettisesti.

–Toisin kuin vaikkapa telakalla, jos 
verrataan laivan rakentamiseen. No, 
toki näet valmiin laivan siinä satamas-
sa, mutta entäs sitten, kun se lähtee 
liikennöimään maailman merille? Et 
sinä välttämättä koskaan pääse käy-
tännössä toteamaan, miten hyvin se 
laiva siellä maapallon toisella puolel-
la kulkeekaan. Täällä taas voit todeta 
työsi jäljen kokonaisvaltaisesti.

Kysyttäessä tulevaisuudensuunni-
telmista Åhman arvelee ”varmaankin 
eläköityvänsä” nykyiseltä alaltaan.

–Ei tässä varmaan enää lähdetä 
sen kummemmin hämmentämään. 
Olen löytänyt oman alani, ja se piisaa 
minulle.

Teksti ja kuvat:
Juha Nordman 
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Yli kymmenen vuoden ajan jä-
senistö on ideoinut ja järjes-
tänyt koulutusta. Poikkeusta 

ei tehdä tänäkään vuonna, vaikka re-
montin vuoksi epätavallisissa oloissa 
toimimmekin. 

Tiedossa on monenlaista tietois-
kua ja puuhaa: opitaan käyttäytymään 
hyvin, tapoja päästä esiintymisjän-
nityksestä, NetPostin käyttämistä ja 
tapahtumien järjestämistä. Mielen 
ja kielen virkistykseksi harjoitellaan 
palstaviljelyn niksejä, hyödynnetään 
kasviksia, tunnistetaan kauppasieniä 
ja verrytellään jauhopeukaloita.

Tietotekniikka on näpeissäsi kun 
olet perehtynyt hakukone Googleen, 
tutustunut älykännykän käyttöön tai 
tietokoneen ylläpitoon. Syksyllä on 
jälleen valittavissa moduuleita, joista 
seitsemän suorituksen jälkeen saa to-
disteeksi tietokoneen A-ajokortin.

TST-koulutusta päästä varpaisiin

Opintokerhoissamme tehdään muun 
muassa käsitöitä, perehdytään met-
sänhoitoon, avataan ääntä lauluryh-
mässä, keskustellaan ruotsiksi ja eng-
lanniksi ja varustaudutaan kullankai-
vuuseenkin.

Mukavahan se on, että sinulla 
on tekemistä siellä palkka-
tukihommissa. Mutta mil-

loin menet oikeisiin töihin?” 
Edellinen kysymys on kiusallisen 

tuttu turhan monille sukupolveni (s. 
1981) suomalaisille. Esittäjinä ovat 
usein itseämme vanhemmat, tulevai-
suudestamme huolestuneet sukulaiset 
ja tuttavat. Työelämän muutos verrat-
tuna parin vuosikymmenen takaisiin 
rakenteisiin on ollut niin huomattava, 
että ikäisteni on siitä, vaikkapa van-
hempiensa kanssa keskustellessaan, 
usein vaikea tehdä itseään ymmärre-
tyiksi.

Menneiden aikojen työmarkki-
noista puhuttaessa eteemme piirre-
tään usein selkeän johdonmukainen 

kuva: käytiin koulut, opittiin ammatti, 
työllistyttiin, oltiin töissä eläkeikään 
saakka. Mikäli katastrofi nimeltä 
työttömyys pääsi jostain syystä yllät-
tämään, suunnattiin työnvälitystoi-
mistoon hoitamaan asia pikapikaa 
kuntoon. Pitkäaikaistyöttömät suun-
tasivat ”käpykaartiin” siirtotyömaille.

Tällaiseen maailmaan kasvaneel-
le voi olla hankala selittää nykyisen 
työelämäviidakon lainalaisuuksia. Kä-
sitys vakituisesta, kivijalkaan muura-
tusta työsuhteesta yksityisen työnan-
tajan palveluksessa ainoana ”oikean” 
työn muotona elää sitkeästi – myös 
työnantajapuolella, missä tämä ilme-
nee esimerkiksi runsaanlaisen silp-
putyöhistorian omaavan työnhakijan 
vieroksuntana. Herkästi ajatellaan 

monien lyhyiden työsuhteiden ”epä-
määräisillä” työkokeilu-, palkkatu-
ki- ym. nimikkeillä kertovan lyhyt-
jänteisyydestä tai epäpätevyydestä. 
Jää huomaamatta, että yksilö on vain 
toiminut ympäröivän yhteiskunnan 
tarjoamissa puitteissa. Ja se, että palk-
katukityöt ja työharjoittelujaksot ovat 
nykyään täysipäiväistä työntekoa. 

Muutos on väistämätön. Paitsi ra-
kenteissa, myös asenteissa.  

Juha Nordman

Oikeita töitä

Houkuttaisiko jokin näistä sinut uu-
den harrastuksen pariin?
•	 maaliskuu: Vanhat valokuvat jär-

jestykseen
•	 huhtikuu: GEO-kätköily
•	 toukokuu: Linnunlaulukurssi 
•	 kesäkuu: Tuoreista yrteistä teetä

Koulutusopas 2013 on vastikään 
ilmestynyt. Siitä löydät lisää tar-
jontaa. Osasta koulutuksia puut-
tuvat edelleen tarkemmat aika- ja 
paikkatiedot. Viikkotiedotteissa, 
ilmoitustaululla sekä nettisivuil-
lamme palataan näihin yksityis-
kohtiin niiden tarkentuessa vähitel-
len. Opasta on saatavilla Infosta ja se 
on näppärästi luettavissa nettisivul-
tamme etusivun linkin kautta.

”
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Torstai, marraskuun ensimmäi-
nen päivä valkeni sateettomana. 
Edellisinä päivinä olikin sadel-

lut ihan riittävästi. Joukko innokkaita 
opintoretkeläisiä odotti malttamatto-
mana lähtöä kohti tuntematonta, eli 
kohti Paraista ja Livian kalatalous- ja 
ympäristöalan toimipistettä.

Livialla on Paraisten lisäksi kolme 
muuta toimipistettä Varsinais-Suo-
messa, maaseutuopistot Paimiossa ja 
Tuorlassa sekä sosiaali- ja terveysopis-
to Kaarinassa. Kaikissa toimipisteissä 
on tarjontaa peruskoulunsa päättä-
neille, ylioppilaille ja aikuisille. Lisä-
tietoja saat nettisivuita www.livia.fi.

Ja ei kun matkaan. Osallistujia oli 
ihan mukavasti eli kaikkiaan kuusi, 
kaksi jäi pois ihan viime metreillä – il-
meisesti lämmin sänky veti enemmän 
puoleensa kuin hauska retki melkein 
ulkomaille. Onneksi tällä reissulla ei 
tarvittu virallisia matkustusasiakirjo-
ja, passia tai viisumia. Parainenhan on 

kaksikielinen kunta, jonka enemmis-
tökielenä on ruotsi. Matka sujui rat-
toisasti mm. tulevan isänpäivän ruo-
kailupaikkoja joukolla pohtiessamme. 
Kas kummaa, ruoka on aiheena sellai-
nen, että siitä riittää aina juttua.

Yhdessä hujauksessa olimmekin 
jo perillä ja meitä oltiin heti vastas-
sa. Opiston rehtori Mailis Kuuppo 
tervehti meitä ja luovutti ryhmämme 
lehtori Arto Katajamäen huomaan. 
Arto aloittikin jutustelun tarjoamal-
la kahvia, teetä ja pullaa. Virvokkeita 
nauttiessamme saimme yleistietoa 
opiston tarjonnasta ja juttelimme 
mahdollisuuksista lisätä yhteistyötä 
esimerkiksi oman kalastuskerhom-
me ja opiston kesken. Keskustelimme 
myös mahdollisuuksista tehdä yhteis-
työtä opiston luonto- ja ympäristöalan 
sekä omien kerhojemme kanssa.

Tutustuimme kalojen kasvatuk-
seen erilaisissa altaissa. Aivan pyhim-
piin paikkoihin eli mätituotantoon se-

kä poikashoitolaan meitä ei päästetty 
korkean hygieniatason vuoksi. Kaik-
kiin ulkoaltaisiin pääsimme tutustu-
maan, tosin vain katselemalla. Vesi 
oli jo todella kylmää. Merellä olevis-
sa kasseissa ei tähän aikaan vuodesta 
ollut paljoakaan kalaa ja muutamaa 
kassia huollettiin juuri. Kassithan ovat 
niitä isoja ”kalasumppuja”, joissa ka-
loja kasvatetaan. Koulun kalatuotanto 
ei ole kovin suurta, jos sitä verrataan 
varsinaisiin kalankasvattajiin, jot-
ka toimivat lähinnä ulkosaaristossa. 
Tiukentuneet säännökset ruokinnan 
osalta ovat siirtäneet kasvatusta kau-
emmas ulkomerelle.

Oppilaitoksessa saimme tutus-
tua myös oppilaiden työn alla oleviin 
puuveneisiin. Jokaisella oppilaalla on 
mahdollisuus rakentaa omalla ajallaan 
haluamansa mallinen puuvene – ei 
ihan troolarin kokoista, vaan lähinnä 
soutuveneen tyyppisiä. Opiskelijoilla 
on myös mahdollisuus asua opiston 

hei, hoi hauki! 
TOTuudENMuKAINEN KALAJuTTu

Opintoretki Livian kalatalous- ja ympäristöopistolle 
sekä maatalousopistolle
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Teksti: Antti Laaksovirta
Kuvat: Markku Strengell

alueella sijaitsevassa asuntolassa ja 
näin ollen tällainen harrastus on help-
poa.

Tutustuimme myös erilaisiin pyy-
dyksiin, joita opistolla valmistetaan. 
Paikalla oli myös tämän alan opettaja.
Tutustumiskierroksen jälkeen pää-
simme ostoksille opiston yhteydessä 
sijaitsevaan kalakauppa Halsteriin. 
Kauppa on avoinna vain torstaisin, 
joten matkamme oli viisaasti sijoitettu 
tälle viikonpäivälle. Ostimmekin ka-
laherkkuja oikein kilpaa, graavilohta, 
savulohta, friteerattuja silakoita ym. 
Myynnissä oli aamulla pyydystettyjä 
haukia, ja niillä oli kokoa. Hauen leuat 
näyttivät olevan melkein miehen mit-
taisia.

Seuraavaan kohteeseen lähties-
sämme saimme jokainen mukaam-
me iloisen yllätyksen, reilun kokoisen 
nyssäkän friteerattuja silakoita. Ja kyl-
läpä ne olivatkin herkullisia, varsinkin 
kotona, kun lämmitin niitä uunissa, 
nam. Kiitokset lehtori Arto Kataja-
mäelle, mukavasta ja asiantuntevasta 
opastuksesta. Suosittelen kyllä lämpi-
mästi yhteistyötä opiston kanssa uu-

sienopintoretkien ja muun toiminnan 
muodossa.

Sitten käänsimme nokkamme 
Kaarinaa kohden ja suuntasimme 
kulkumme Tuorlaan, jossa olimme 
päättäneet einehtiä ennen ohjelmaan 
kuuluvaa planetaarioesitystä. Kuten 
varmaan monessa ruokapaikassa tors-
taina, myös Tuorlan majatalossa, oli 
tarjolla hernekeittoa ja pannukakkua. 
Listalla oli myös herkullisen näköis-
tä uunilohta. Molemmat tuntuivat 
maistuvan meille retkeläisille. Ruuan 
päälle olisi varmaan tehnyt hyvää pie-
net tupluurit eli ettonet, koska toisen 
mielenkiintoisen ja hienon planetaa-
rioesityksen alkaessa ainakin omat sil-
mäni tuntuivat melko raskailta, ja osa 
tästä upeasta esityksestä taisi mennä 
ohi silmieni.

Esityksen jälkeen suuntasimme 
kohti Kanslerintietä ja saavuimme ta-
kaisin tarkemmin aikataulussa pysyen 
kuin yksikään VR:n Pendolino.

Matkan jälkeen suoritetun palau-
tekyselyn jälkeen 80 prosenttia opin-
toretkeläisistä piti vastaavia retkiä 
tarpeellisina, ja kaikki olisivat valmii-

ta osallistumaan toiseenkin retkeen. 
40 prosenttia osallistuneista aikoo 
tutustua tarkemmin oppilaitoksen 
tarjoamaan koulutukseen ja olisi val-
mis hankkiutumaan lisä-/täydennys-
koulutukseen. Kun se voisi saada työ-
voimapoliittisena aikuiskoulutuksena.

Kiitokset kaikille retkelle osallistu-
neille, opiston porukalle ja erityisesti 
Annelle.
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Viime vuoden ensimmäisessä 
Tärpissä kerrottiin TE-toimis-
tojen uusista palvelulinjoista, 

joita ovat suoraan työmarkkinoille 
suuntaavat palvelut, osaamisen kehit-
tämispalvelut ja tuetun työllistymisen 
palvelut. Uudistukset ovat saaneet 
jatkoa ja lakiin julkisesta työvoima- 
ja yrityspalvelusta tuli muutoksia 
vuodenvaihteessa. Keskeisinä asioina 
uudistuksissa painotetaan henkilö-
asiakkaiden yhdenvertaisuutta, mutta 
samalla erilaisten palvelutarpeiden 
huomioimista ja yrityspalvelujen li-
säämistä.

TE-toimistojen hallinto on nyt kes-
kitetty viiteentoista alueelliseen toi-
mistoon. Varsinais-Suomen alueella 
työ- ja elinkeinopalveluja tarjoaa Var-
sinais-Suomen TE-toimisto, jolla on 
toimipaikat Kaarinassa, Kemiönsaa-
ressa, Laitilassa, Liedossa, Loimaalla, 
Paimiossa, Paraisilla, Raisiossa, Salos-
sa, Somerolla, Turussa ja Uudessakau-
pungissa.

Palkkatuki 

Yritysten mahdollisuuksia saada palk-
katukea määräaikaisiin työsuhteisiin 
lisätään. Palkkatukea voidaan myön-
tää, vaikka työpaikan arvioitaisiin 
täyttyvän ilmankin. Palkkatuen 
myöntäminen lähtee työttömän työn-
hakijan tarpeesta. Tukea ei kuitenkaan 
myönnetä, jos se vääristäisi kilpailua. 
Yrityksellä ei saa edelleenkään olla ir-
tisanomisia, lomautuksia tai työajan 
lyhennyksiä viimeisen vuoden aikana 
eikä maksuhäiriöitä. Kaikki yritykset 
voivat siirtää tukityöllistetyn toisen 
työnantajan tehtäviin.

Palkkatuen perustuki on 32,46 €/
päivä ja lisäosan suuruus vaihtelee 
tapauksittain työnhakijaan ja työn-
antajaan liittyvistä seikoista johtu-
en. TST:llä käytettävä 500 päivää 

TYö- JA ELINKEINOPALVELUT JÄRJESTETÄÄN 
ASIAKKAIDEN PALVELUTARPEIDEN MUKAISESTI

työttömyysetuutta työttömyyden 
perusteella saaneiden korkein 
korotettu palkkatuki on 61,67 €/päivä. 
Siinä lisäosa on 90 % perustuesta ja 
tätä palkkatukea voi saada vuoden 
ajan.

Jos 500 päivää työttömyysetuutta 
saaneella on vamma tai sairaus, joka 
vaikeuttaa työllistymistä, voi korkein-
ta korotettua palkkatukea saada vuo-
den ja sen jälkeen 60 % lisäosaa. 

Alle 30-vuotiaille vastavalmis-
tuneille työttömille työnhakijoiksi 
ilmoittautuneille voidaan TE-toi-
mistosta myöntää Sanssi-kortti, joka 
osoittaa työnantajalle, että kyseisen 
nuoren palkkakustannuksiin voidaan 
myöntää palkkatukea korkeintaan 700 
euroa kuukaudessa enintään kymme-
neksi kuukaudeksi.

Työkokeilu ja koulutuskokeilu

Työelämävalmennus ja työharjoittelu 
ovat poistuneet.  Mahdollisuutena on 
työkokeilu, jonka tarkoitus on amma-
tinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvit-
täminen tai työmarkkinoille paluun 
tukeminen. Työkokeilu on mahdollis-
ta siten nuorille ja muille ammatillista 
koulutusta vailla oleville, alanvaihta-
jille, yrittäjyyttä suunnitteleville ja pit-
kään työmarkkinoilta poissa olleille. 
Sopimuksessa työkokeilusta tulee käy-
dä ilmi työkokeilun tavoitteet. Työko-
keilua ei ole tarkoitettu työkokemuk-
sen hankkimiseen. Työkokeilussa voi 
olla vuoden, mutta samalla työn jär-
jestäjällä enintään puoli vuotta.

Työkokeilun lisäksi myös koulu-
tuskokeilu on mahdollinen. Koulu-
tuskokeilun kesto on enimmillään 
10 päivää ja se räätälöidään yhdessä 
oppilaitoksen kanssa. Tavoitteena 
on tutustua koulutukseen ja testa-
ta oma soveltuvuus ja motivaatio. 

Valmennukset

Aiempien ohjaavien koulutusten 
sijaan TE-toimisto järjestää nyt 
uravalmennusta, työnhakuvalmen-
nusta ja työhönvalmennusta. Uraval-
mennus kestää enintään 40 päivää ja 
on nimensä mukaan tarkoitettu tuke-
maan ammatinvalintaa. Siihen ei si-
sälly työharjoittelua.

Koulutusyhteistyö

Jos työnhakijoilta tai työntekijöiltä ei 
löydy sopivaa osaamista, työnantaja 
voi kouluttaa työntekijöitään yhteis-
työssä TE-palvelujen kanssa. Työn-
antaja ja TE-hallinto suunnittelevat, 
hankkivat ja rahoittavat koulutuksen 
yhdessä. Nimikkeinä ovat RekryKou-
lutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKou-
lutus. 

Sähköiset palvelut

Monet ennen henkilökohtaista käyn-
tiä vaatineet asiat voi hoitaa netitse tai 
puhelimitse. Kannattaa muistaa myös 
CV-netti ja paikkavahti-palvelu, jon-
ka avulla saa tiedot valitsemansa alan 
avoimista työpaikoista sähköpostilla 
tai tekstiviestillä. Käy tutustumassa 
TE-toimiston sivuihin www.mol.fi, 
jotka uudistuvat sisällöltään ja ilmeel-
tään kevään aikana. 

Marjukka Hirvonen



Vuoden 2013 alusta on Kelan 
käytännöissä sekä sen myön-
tämissä etuuksissa jälleen 

tapahtunut muutoksia. Kansan-, per-
he- ja takuueläkkeitä, sairauspäivära-
haa, kuntoutusrahaa, äitiys-, isyys- ja 
vanhempainrahan vähimmäismääriä 
sekä työmarkkinatukea ja peruspäivä-
rahaa korotettiin tämän vuoden alusta 
3,5 prosentilla. Lapsilisiin tarkistuk-
sia tehdään seuraavaksi vuonna 2016. 
Työttömän täysi perusturva koostuu 
nyt 32,46 eurosta päivässä eli noin 698 
eurosta kuukaudessa, josta 20 prosen-
tin ennakkopidätyksen jälkeen käteen 
jää noin 558 euroa. Työttömäksi jää-
välle ei enää jaksoteta loppupalkassa 
maksettuja lomakorvauksia. Työttö-
myysetuuksien maksatus mahdollis-
tuu siis vastedes heti työttömyyden 
alusta seitsemän päivän omavastuu-
ajan jälkeen.

Kannustavuutta tukiin

Tärkeä periaatteellinen uudistus kos-
kee puolison tulojen osuutta työmark-
kinatuen määräytymisessä. Tähän asti 
puolison tulot ovat vaikuttaneet vä-
hentävästi tuen määrään ja monissa 
tapauksissa jopa estäneet tuen saannin 
kokonaan. Vuonna 2013 tämä jäänne 
vihdoin poistuu. Työttömien työnha-
kijoiden tai kotoutumistukea anonei-
den kannattaa välittömästi jättää uusi 
hakemus Kelaan, jos tuki on aiemmin 
evätty tai siitä ei ole lainkaan haettu. 
Kela on jo muuttanut automaattisesti 
omat päätöksensä, joissa puolison tu-
lot ovat aiemmin vähentäneet tukea.  
Muiden omien tulojen tai esimerkiksi 
vanhempien tulojen määrän vaikutus 
samassa taloudessa asuvan työmark-
kinatukeen ratkaistaan edelleen ta-
pauskohtaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön tu-
kemaan kuntakokeiluun osallistuvilla 
paikkakunnilla, kuten Turussa, pyri-
tään kolmivuotisella työllistymisra-

hakokeilulla vauhdittamaan pitkään 
työttömänä olleiden (500 pv) hakeu-
tumista työmarkkinoille. Ensimmäi-
seltä työssäolokuukaudelta makse-
taankin kannustuksena palkan lisäksi 
edelleen työmarkkinatuki niille, jotka 
vastaanottavat vähintään 3 kuukautta 
kestävän työn. Osa-aikatyön alkuvai-
heessa on samoin mahdollista saada 
työllistymisrahaa.

Asumistuki nousee

Työttömän perusturvan nousun joh-
dosta myös yleisen asumistuen saaji-
en tulorajoja korotettiin, jotta nekin 
vastaisivat yleisen vuokratason koho-
amista. Vahvistetun perusomavastuun 
tulorajaa nostettiin 25 eurolla kuukau-
dessa. Esimerkiksi yksin asuvan ylin 
tuloraja, joka oikeuttaa täysimääräi-
seen asumistukeen, on nyt 700 euroa. 
Asumismenojen omavastuuosuuksiin 
tehdyn inflaatiotarkistuksen ohella 
nostettiin myös hyväksyttäviä enim-
mäisasumismenoja. 

Asumistuen tarkistusjakso työtä 
vastaanottaneiden pitkäaikaistyöttö-
mien osalta muutettiin kolmesta kuu-
deksi kuukaudeksi. Näin on mahdol-
lista saada korkeampaa asumistukea 
hieman pidempään työn alettua ja 
tulojen noustua, jotta tuen tarkista-
minen ei heti uudelleen heikentäisi 
taloudellista tilannetta.

Takaisinperintä tehostuu

Aiheettomasti tai liikaa maksettuja 
etuuksia Kela perii takaisin entistä 
pontevammin. Useimmiten kohteina 
ovat asumis- ja opintotuki tai työttö-
myysturva, joiden tosiasiallinen tarve 
on ajan myötä muuttunut. Takaisinpe-
rintäpäätös ilmoitetaan tästä lähtien 
aina kertamaksuna. Päätöksessä asiak-
kaalle ilmoitetaan liikamaksun määrä, 
eräpäivä ja maksutiedot. Mikäli sum-

maa ei ole mahdollista maksaa takai-
sin kerralla, voi asiasta sopia Kelan 
perintäyksikön kanssa, jonka yhteys-
tiedot löytyvät päätöksestä. Kela voi 
osittaa takaisinperinnän koskemaan 
muita samalle henkilölle maksettavia 
etuuksia tai perinnästä voidaan laatia 
maksusuunnitelma. Takaisinmaksu-
erän on oltava kuitenkin vähintään 30 
euroa kuukaudessa. Osamaksusuun-
nitelmia, jotka on solmittu 28.1.2013 
jälkeen, koskee menettely, joka jatkos-
sa mahdollistaa velan ulosmittauksen 
suoraan asiakkaan veronpalautuksista 
ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset 
eivät koske elatusavun ja eläkkeiden 
perintää.

Hoito- ja lääkekorvaukset 
muuttuivat

Yksityisen sairaanhoidon korvaus-
käytäntö muuttui tammikuussa. Kor-
vaustaso säilyi ennallaan muilta paitsi 
laboratorio- ja radiologisten tutki-
musten osalta. Kela vahvistaa jatkossa 
lääkärin- ja hammaslääkärinpalkki-
oille sekä hoidoille ja tutkimuksille 
taksan, joka on sama kuin potilaalle 
maksettava korvaus. Kiinteästä 13,46 
euron omavastuusta hoitokerralta ja 
prosenttiosuuksiin perustuvasta kor-
vausjärjestelmästä luovuttiin samassa 
yhteydessä.

Pienituloisten arkeen vaikuttavat 
myös helmikuinen lääkkeiden perus-
korvauksen lasku 42 prosentista 35 
prosenttiin ja alemman erityiskorva-
uksen pieneneminen 72 prosentista 
65 prosenttiin. Toisaalta vuotuinen 
lääkekustannusten omavastuuosuus 
laski 670 euroon, jonka jälkeen jo-
kaisesta korvattavasta lääkkeestä jää 
asiakkaan maksettavaksi ostokertaa 
kohden 1,50 euroa. 

Marita Skippari

Korotuksia Kelan etuuksiin, 
muutoksia lääkekorvauksiin
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Uusi Turun Seudun TST ry

Muutosehdotukseen sisältyy yhtenä 
osana Turun Seudun Työttömät TST 
ry -nimen lyhentäminen muotoon 
Turun Seudun TST ry.  Nimen muu-
tos on ollut esillä yhdistyksen histori-
assa ennenkin. Perinteikästä nimeä on 
haluttu ylläpitää, vaikka sen on aika-
ajoin katsottu leimaavan jäsenistöä. 
Nyt monissa muissakin työttömien 
yhdistyksissä on pohdiskeltu samaa 
asiaa, ja käynnissä on vastaavia ni-
menmuutoshankkeita. Esimerkkinä 
on Uudenkaupungin Seudun Työttö-
mät ry, joka vaihtanee nimensä tämän 
vuoden aikana. 

Uuden nimen myötä emme mui-
den mielissä toivottavasti enää linkity 
vain yhden asian yhdistykseksi, vaik-
ka toimimme jatkossakin vahvasti 
työttömien ja samalla muiden vähä-
varaisten etujen puolustajana. Tär-
keyslistaltamme ei siis työttömyyden 
torjuminen ja sen aiheuttamien hait-
tojen vähentämisen tarve katoa, vaik-

ka työttömyys sanana nimestä häviäi-
sikin. TST-lyhenteen takaa paljastuu 
uudeksi merkitykseksi työtä, sosiaali-
suutta ja terveyttä, jotka kaikki ovat 
tosiasiassa asiasisältöinä näkyneet 
toiminnassamme painopistealueina jo 
vuosia.

Mihin tarvitaan TST ry:n sään-
töuudistusta?

Olemme viime lokakuisen muu-
ton jälkeen uuden tilan ja tilanteen 
kynnyksellä. Yhdistyksellä on ollut 
tähänkin saakka selkeät tavoitteet 
ja kohderyhmä, joiden mukaan toi-
mintaa on suunnattu. Vaikka omasta 
mielestämme yhdistyksen tarkoitus 
on toteutunut, on ulkopuolisilla ollut 
meistä ehkä turhankin kapea-alainen 
kuva. Nimeämällä julkisesti toimi-
alaksemme sosiaali- ja terveysalan 
yleishyödyllisen yhdistyksen työt-
tömien yhdistyksen sijaan, on meillä 
entistä paremmat mahdollisuudet löy-

tää hyviä yhteistyökumppaneita tuke-
maan monipuolista toimintaamme. 
Tällä on merkitystä erityisesti silloin, 
kun haemme rahoitusta hankkeillem-
me. Kaavaillulla sääntömuutoksella 
haluamme laajemmin tarjota paikan 
ja kanavan toimia myös muille kuin 
työttömille. 

Toiminta säilyy ennallaan

Jäsentoiminta sekä hankkeiden toi-
meenpano ovat Turun Seudun TST 
ry:n kaksi tärkeintä osa-aluetta. Tal-
koohengellä pyöritetystä yhdistykses-
tä on vähin erin tullut myös alueen 
merkittävä työllistäjä. Toteutuneiden 
projektien myötä myös jäsenistöm-
me on monipuolistunut. Mukaan on 
tullut niin työuran alkua etsiviä nuo-
ria kuin maahanmuuttajia. Toimin-
tamuodoistamme suosituimpia on 
ollut liikunta, ja ruokala on vastannut 
aineellisen hyvinvoinnin tarpeisiin. 
Terveydenhoitopalveluihin on ohjat-

 – jotakin muuttuu, perusteet pysyvät
Kaksikymmentä vuotta on pitkä ajanjakso, ja Turun Seudun Työttömät TST ry:ssä se samalla kattaa koko 
yhdistyksen historian. Toiminta-ajatustamme on hyvä kehittää ajanmukaiseksi ja suunnitteilla onkin tätä 
tukeva sääntömuutos.

SÄÄNTöUUDISTUS
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tu halukkaita, viimeksi maksuttoman 
terveystarkastuksen myötä. Työllis-
tävien hankkeiden avulla tuotetaan 
jatkossakin palveluja jäsenille. Vilkas 
jäsentoiminta taas käy näytöstä ak-
tiivisuudestamme muille tahoille ja 
puoltaa osaltaan uusien hankkeiden 
myöntämistä TST ry:n toteutettaviksi. 
Täsmentämällä sääntöjä ennakoimme 
tulevaa ja varaudumme mahdollisiin 
muutoksiin ympäröivässä yhteiskun-
nassa. Sääntöuudistuksella takaamme 
toimintaympäristön säilymisen sekä 
mahdollistamme jäsenpohjan laajen-
tamisen koskemaan kaikkia vähäva-
raisia.  

Työtön, työtön …työssä

1990-luvun alussa tuli suuri lama ja 
pyyhkäisi yli Suomen vieden mennes-
sään tuhansittain työpaikkoja. Syntyi 
tarve pitää korostetusti esillä työttömi-
en asiaa, puolustaa heidän etujaan se-
kä luoda mielekästä toimintaa arkeen 
korvaamaan edes osittain menetettyä 
työyhteisöä. Tätä tarkoitusta varten 
perustettiin oma yhdistyksemmekin. 
Työttömyys kosketti monia – ja kos-
kettaa yhä. Kaikki eivät ole vieläkään 
toipuneet edellisen lamakauden seu-
rauksista, vaikka enemmän vakavaa 
puhetta riittääkin ymmärrettävästi 
nykytilasta. Varsinais-Suomessa työt-
tömyys on ollut viime aikoina kasvus-
sa, ja koko maassakin erityisesti pit-
käaikaistyöttömien määrä on jälleen 
noussut.

Työttömyyskin on menneinä vuo-
sikymmeninä kokenut muutoksen. 
Työvoimatoimistojen kortistoihin 

ilmoittautumiset seinän vierustoja 
pitkin hiipien ovat vaihtuneet enim-
mäkseen sähköiseen asiointiin TE-
toimistoissa. Lama-Suomessa työn 
menettäminenhän tuntui hävettävältä. 
Ostoksillakaan tuskin kehtasi käydä 
päivänvalon aikaan, jottei kukaan oli-
si huomannut osaksi sattunutta kur-
juutta. Nykyään pätkä- ja vuokratyöt 
ovat käsitteinä arkea. Niiden myötä 
kokonainen uusi sukupolvi on tullut 
työmarkkinoille ja tottunut työelämän 
pirstaloitumiseen. Työssäkäyntiäkään 
ei voi enää yksinkertaisesti määritellä 
pelkästään on-off -muotoiseksi, vaan 
moni jää pidemmäksi tai lyhyemmäk-
si aikaa osittain tai osa-aikaisesti työ-
elämän ulkopuolelle. Toimettomuus 
ja taloudellinen turvattomuus vaivaa-
vat toki yhä, mutta moni muu asia on 
toisin kuin yhdistystä perustettaessa. 
Nykyään voi työtönkin järjestelmän 
puitteissa sallitusti lomailla ja teh-
dä lyhyitä ulkomaan matkoja; tietyin 
edellytyksin myös opiskella.

Työttömäksi jäämiseen löytyy 
syitä yhtä hyvin maailmantalouden 
muutoksista kuin paikallisesta kilpai-
lutilanteestakin. Useimmiten ne ovat 
täysin riippumattomia työttömyyden 
kohteeksi joutuneesta. Vaikka pitkä-
aikaistyöttömyys viranomaisterminä 
korvautuikin lyhyesti(!) 500 päivällä 
(ks. toisaalla lehdessä), on vähäva-
raisuus ainainen vieraamme. Syytön 
omaan heikkoon taloudelliseen tilan-
teeseensa kun on moni muukin. Sen 
kanssa joutuvat tulemaan toimeen 
niin lomautetut, osatyökykyiset, opis-
kelijat, eläkeläiset kuin monet kovien 
työmarkkinoiden vuorottelupaikois-
ta ja tilapäistöistä kynsin ja hampain 

kamppailevat. Epävarmuudesta kärsi-
tään yhtä kaikki. Yhtenä uudistuksen 
lähtökohtana onkin halu ottaa kaikki 
taloudellisesti heikkoon asemaan jou-
tuneet mukaan yhdistyksen toimin-
taan. Vakituisessa työsuhteessa olevat 
ovat edelleen tervetulleita kannatusjä-
seniksi.

Järjestökenttä murroksessa

TST ry:n jäsenmäärä on viime vuosina 
ollut tuhannen jäsenen tietämissä ja 
suuntaus on ollut jälleen nousemaan 
päin. Muualla Suomessa ei vastaavil-
la yhdistyksillä ole yleensä ollut esit-
tää samankaltaista kehitystä. SOSTE, 
Suomen sosiaali- ja terveys ry:n viime 
marraskuussa julkaisema järjestöba-
rometri (Yle 28.11.2012) kertoo mo-
nien työttömien yhdistysten – toisin 
kuin sosiaali- ja terveysalan yhdistys-
ten yleensä – kamppailevan talousvai-
keuksissa. Lähes puolet kyselyyn vas-
tanneista yhdistyksistä on jo joutunut 
karsimaan toimintaansa. Joka kolmas 
ennakoi supistusten yhä jatkuvan. 
Näin siksi, että kunnat ovat leikanneet 
avustuksiaan ja valtio on puolestaan 
vähentänyt hankkeille myönnettävi-
en työllistämistukien määrärahoja. 
Korvaavaksi tulonlähteeksi kehitelty 
toiminta on voitu tulkita verotettavak-
si elinkeinotoiminnaksi, mikä onkin 
päinvastoin kaventanut taloudelli-
sia toimintaedellytyksiä entisestään. 
Raha-automaattiyhdistyskään ei ole 
löysännyt kukkaronnyörejään aivan 
entiseen malliin. Tämä kaikki on tar-
koittanut monen yhdistyksen kohdal-
la toiminnan vähittäistä alasajoa ja sen 
seurauksena jäsenkatoa.

Koko olemassaolonsa ajan on TST 
halunnut tarjota tilat ja tukea omien 
ongelmiensa kanssa painiskeleville. 
Jäsentoiminnasta on löytynyt punai-
nen lanka arjen hallintaan, ja saman-
mielisestä seurasta on saanut vertais-
tukea. Tähän joukkoon sopii uusien 
jäsentenkin liittyä!

Tule kuulemaan lisää uudistuksen 
periaatteista ja yksityiskohdista tors-
taina 28. helmikuuta kello 9 Torstai-
palaverin jälkeen Turun suomenkieli-
selle työväenopistolle!

Marita Skippari
Kuva: Jouni Särkelä



TST ry:n Teatterikerho on yksi 
yhdistyksemme kerhotoimin-
nan uusimmista aluevaltauksis-

ta. Ryhmän ideoi ja puhalsi henkiin 
Antti Laaksovirta, joka on paremmin 
tuttu tietotekniikka-asiantuntijana 
TST:n atk-tuesta. Antin oma teatteri-
harrastus alkoi vuonna 2009, kun hä-
net värvättiin Paimion kesäteatteriin, 
ja sillä tiellä mies on vieläkin. Takana 
on teatterirooleja, rooli keskiaika-
markkinoilla ja muutamia elokuva-
avustajan töitä muun muassa uusim-
missa Vares-elokuvissa.

Antti kertoi teatterikerhon pe-
rustamisajatuksen syntyneen viime 
syksyn mittaan. Tutustuttuaan TST:n 
toimintaan Antti oli huomannut, että 
yhdistyksestä löytyi monen alan har-
rastustoimintaa, jota voisi hyödyntää 
teatterin tekemisessä, mutta ei lain-
kaan teatteriryhmää. Mies päätti tart-
tua Januksen molempiin kasvoihin ja 
perustaa kerhon.

Antti kutsututti vasta perustetun 
TST:n teatterikerhon tiistaina 29. 
tammikuuta tutustumiskäynnille Lin-
nateatteriin, jonka toimintaan ja hen-
kilökuntaan mies tutustui ollessaan 
muutama vuosi sitten työharjoitte-
lussa teatterin markkinoinnissa. Pai-
kalle teatterikerhon ensitapaamiseen 
kokoontui yhdeksän innokasta teatte-
rikärpäsen puremaa tst:läistä.

Linnateatterin kaltaisen ammat-
titeatterin harjoitukset olivatkin oi-
va aloitus teatterikerhon toiminnan 
käynnistämiseen. Vierailulla teatteri-
ryhmä sai konkreettisen havaintoesi-
tyksen siitä, miten moninaista osaa-
mista tarvitaan teatteriesityksen lä-
piviemiseen ja katsomossa syntyvään 
illuusioon paikasta, ajasta ja maail-
masta, joskus jopa maailmankaikkeu-
desta, johon näytelmän teksti ja sen 
tulkit, näyttelijät, sijoittuvat.

Joskus on paras luottaa katsojan 
mielikuvitukseen ja antaa hänen it-
sensä kuvitella kaikki se, joka on näy-
telmässä läsnä. Tällaiseen ylöspanoon 
luotettiin onnistuneesti Linnateatte-
rin produktiossa Monsteri olohuonees-
sa, jonka riisuttu toteutus varmasti 
rohkaisee TST:n teatteriryhmäläisiä 
omissa tulevissa tuotannoissaan. Re-
surssit kun ovat ainakin näin aluksi 
varsin minimaaliset.

teatterIkärpäsen
puraIsemat



Tuula Rahunen esitteli TST:n teatterikerholaisille Linnateatterin tiloja joihin tavalliset katsojat harvoin pääsevät tutustumaan.  
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Harjoitusten jälkeen ohjaaja  
Kari-Pekka Toivonen vastaili kysy-
myksiin ja kertoi Monsteri olohuo-
neessa -näytelmän tekoprosessista. 
Mielenkiintoiseksi yksityiskohdaksi 
hän nosti alkuperäiskäsikirjoituksen 
muodon. Siinä dialogia ei oltu laitettu 
kenenkään suuhun, vaan tekijät jou-
tuivat miettimään kenen sanomaksi 
mikäkin repliikki luontevasti osui. 
Toivonen kertoi harjoitteluprosessin 
olleen aluksi katkonaista pienten pa-
lasten yhteen kokoamista. Näin lop-
puvaiheen harjoituksissa keskityttiin 
jo kokonaisuuden hiomiseen sekä 
pientenkin yksityiskohtien kokeilemi-
seen. Harjoitusten seuraaminen antoi 
mielenkiintoisen näköalapaikan näyt-
tämötaiteen ytimeen.

Juha Nordmaniin, uuteen teat-
terikerholaiseen, Linnateatterin har-
joitukset tekivät vaikutuksen. Mies 
kertoo jo lapsena tehneensä kaveripo-
rukalla ”puskafarsseja”, joita aikuiset 
pakotettiin katsomaan. Tähän hen-
kilökohtaiseen perinteeseen vedoten 

kuin myös palavaan haluun välittää 
ajatuksia ja tunteita Juha luonnehtii 
teatterikerhoon liittymisensä motii-
veja. Dramaturgian saloihin kansan-
opistotasolla tutustunut Juha näkisi 
itsensä teatterikerhossa ainakin käsi-
kirjoittajan, lavastajan tai peräti pulla-
kahvi-vastaavan rooleissa. ”Kyllä mie 
varmaan vielä näyttelenkin, anteeksi 
jo etukäteen”, Juha tunnustaa lopuksi.

Antti Laaksovirta kehottaa ikään 
tai sukupuoleen katsomatta kaikkia 
teatterintekemisestä kiinnostuneita 
mukaan TST:n teatterikerhoon. Näyt-
telijäkokemusta ei vaadita ja teatteris-
sa on paljon muutakin toimintaa kuin 
itse näytteleminen, Antti korostaa. 
Tarkoitus on ensisijaisesti pitää yh-
dessä hauskaa. Antin mukaan rajana 
on vain taivas, ja sekin on mahdollis-
ta ylittää. Teatterikerho voi tehdä esi-
merkiksi kuunnelmia, varjokuva- tai 
nukketeatteria tai jopa elokuvia. Te-
atterikerhoon liittyminen on helppoa, 
TST:n infosta saa ilmoittautumiskaa-
vakkeita.

Viimeisimpänä hyvänä uutisena 
voidaan kertoa, että TST:n teatteri-
kerho on saamassa ihan oikean ohjaa-
jan. Taideakatemian kolmannen vuo-
sikurssin opiskelijan Sami Sainion 
kanssa on keskusteltu asiasta ja hän on 
alustavasti lupautunut mukaan. Har-
joitustilatkin ovat löytyneet Amiraa-
listonkadulta, joten kaikki on valmista 
näyttämötaiteen suurtekoihin.

Teksti ja kuvat: 
Jokke Ihalainen
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Käsissäsi oleva Tärppi on jälleen 
yksi näyttö TST ry:n tiedo-
tuksen osaamisesta. Vuodesta 

1995 ilmestynyt lehti on läpikäynyt 
monta vaihetta. Tekijät ovat alusta 
saakka olleet joko oman väkemme 
vapaaehtoisia tai palkattuja ammat-
tilaisia. Tiedotuksen väki ja samalla 
Tärpin ulkoasu on matkan varrella 
vaihtunut monesti.  Alkuaikoina sisäl-
tö oli pääosin hyvin informatiivista; 
sittemmin on ilmestynyt viihteelli-
sempiäkin juttuja ja kuvitukseen on 
panostettu. Ensimmäiset lehdet olivat 
monistettuja, mustavalkoisia lehtisiä. 
Pian sivumäärä kasvoi, ilmestymis-
kerrat vakiintuivat vuodessa neljään ja 
lehteä alettiin painaa painotalossa. Le-
vikki on nykyään 2500 kappaletta, ja 
lehteä on jäsenistön lisäksi postitettu 
yhteistyötahoille sekä jaettu eri tapah-
tumissa.

Yhdistyksessä puhaltavat uudet 
tuulet ilmenevät tämän numeron kan-
nessakin. TST ry on hiljattain muut-
tanut Iso-Heikkilään toisiin tiloihin ja 
vireillä on ehdotus yhdistyksen sään-
tö- ja samalla nimimuutokseksi. Tässä 
yhteydessä on haluttu uusia myös yh-
distyksen ulkoista profiilia. Vuodesta 

2005 helmisimpukkana tunnettu lii-
kemerkkimme, jonka taiteilija Teija 
Nykänen suunnitteli, säilyy entisellä-
än. Pysyviä ovat myös siinä esiintyvät 
tunnusvärimme: dynaaminen oranssi, 
hento liila ja meren sinivihreä. Ar-
kikäytössä yhdistyksestä käytettävä 
lyhenne TST ry pysyy myös samana. 
Siitä johdettu logomme saa kirjasin-
tyypiksi helppolukuisen Segoe UI:n. 
Fonttia käytetään myös muussa vies-
tinnässä käsikirjoitusmaisella Segoe 
Scriptillä höystettynä.

Lähitulevaisuudessa visuaalista il-
mettämme tehostavat simpukasta tu-
tut kaaret, jotka ovat keventyneet vies-
tintäsuunnittelija Päivi Savolaisen 
käsittelyssä. Nyt ne kiertyvät ja kohoi-
levat ilmavina. Uusi asiallisen raikas 
teema yhtenäistää TST ry:n sisäisen 
ja ulkoisen viestinnän ulkoasua ja tu-
lee toistumaan linjakkaana kaikissa 
viestintämateriaaleissamme: nimikyl-
teissä, opasteissa, autoteippauksissa, 
painotuotteissa, tiedotteissa, käynti-
korteissa ja niin edelleen.

Suunnitteilla on myös kehittää in-
ternet-sivustoamme vuoden kulues-
sa. Kun tiloja jäsentoimintaan ja siitä 
kertomiseen on Kanslerintiellä ollut 

Tiedotuksen uudet ulottuvuudet

tähän asti niukasti, ovat monet ilah-
duttavasti löytäneet sähköisen ”ilmoi-
tustaulumme” osoitteessa www.tstry.
com. Nettisivut ovatkin olleet viime 
aikoina nosteessa, sillä tältä vuodelta 
on jo peräisin uusi ennätys - 10  592 
kävijää kuukaudessa! Sivustolle päivi-
tetään säännöllisesti mm. viikkotiedo-
te sekä viikon ruokalista. Myös muista 
tulevista tapahtumista sekä ajankoh-
taisista asioista informoidaan tuoreel-
taan – TST ry:tä koskevien perustie-
tojen lisäksi. Sivuiltamme on linkki 
näytöllä luettavan Tärpin pdf-version 
lisäksi Issuu.com -verkkopalvelussa 
olevaan näköislehteen. Molemmilla 
lukutavoilla pääsee tutustumaan myös 
TST-Työpaikat -julkaisuun sekä juuri 
ilmestyneeseen tämän vuoden TST-
koulutusoppaaseen.

Innovatiivisuus ja oivaltavuus, joi-
ta simpukkamerkkimme symboloi, 
kukoistanevat edelleen niin yhdistyk-
sen toiminnassa kuin tiedotuksessam-
mekin. Palautetta esimerkiksi Tärppi-
lehteen tai muuhun yhdistyksen tie-
dotukseen liittyen voi lähettää sähkö-
postiosoitteeseen tiedotus@tstry.com.
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P.A. Kärvinen yllätti sukulai-
sensa ja ystävänsä (2kpl+kissa) 
liittymällä golfkerhoon. Valta-

kuntamme parhaimmiston suosimiin 
klubeihin ei tosin noin vain tepastel-
tu tuulipuvussa. P.A. hankki suhteita. 
Epätoivon hetkenä Kärvinen pestautui 
luotettavan tuntuisen pyramidihui-
jausfirman myyntitykkirinkiin. Kat- 
teettoman itseluottamuksen puuskas-
sa hän hankki koko kuukauden pe-
ruspäivärahallaan 150 kpl edullisia ja 
eheyttäviä Laihdu Tai Kuole -terveys-
dieettipatukoita. Sisäänpäin käänty-
neenä luonteena hän ei kuitenkaan 
kehdannut niitä kaupitella, vaan söi 
koko kuorman itse. Epäonniset liike-
toimet taas avasivat luontevasti tien 
golfmaailmaan. 

Kärvinen ei ollut varsinaisesti ur-
heilumiehiä. Toisaalta eihän golfilla 
ja urheilulla juurikaan ollut tekemistä 
keskenään, arveli P.A. Golftamineet 
Karvinen lainasi pilailuvälinekaupas-
sa työskentelevältä serkultaan.

K
Ä

RV
ISTELYÄ

Karvisen lyönnit olivat kireitä joskin 
epätarkkoja. Kun päävammat ja ni-
vusiin kohdistuneet osumat ylittivät 
kipurajan, alkoi johtokunta puuhata 
kypäräpakkoa. Ja munasuojuksia kai-
kille sukupuolille. Jopa haarniskoista 
keskusteltiin aatelistaustaisten aloit-
teesta. Ettei vain suku sammuisi. Am-
bulanssi kävi viheriön reunalla päivit-
täin.

Kärvistä ei kuitenkaan haluttu 
erottaa klubista, pelättiin kohulööp-
pejä. Olihan pyramidihuijaus tuottoi-
sa bisnes muutamille maksimaaliset 
tasoitukset saaneille. Umpimielinen 
Karvinen jätettiin sooloilemaan itsek-
seen.

Kärvinen mäiski golfpalloja sydä-
mensä kyllyydestä ja aloitteleva lää-
kärifirma tarjoutui sponsoriksi. Nyt 
tehtiin kovaa tulosta. Luunmurtumat 
lisääntyivät, kate kasvoi.

Kärvinen heilutti mailaa hurmios-
sa. Marraskuun räntäsateet lisäsivät 
haasteellisuutta ja golf alkoi tuntua jo 

tosimiesten meiningiltä. Pelikavereita 
ei näkynyt.  Kuka sairaalassa, kuka tut-
kintavankeudessa. Lääkärifirma peri 
slipoverin ja mailakotelon takaisin. 
Laskuttikin vielä.

TST:n ruokalassa Kärvinen tun-
nusti Arskalle (nimi muutettu): Jos 
haluat laihduttaa, liity ulosottomiehen 
kuntopiiriin. Niitä pakoillessa ei ehdi 
ihraa kertyä. Suurkiitokset ulosotto-
miehille! Arska (nimi edelleen muu-
tettu) ei yllättynyt. Entinen ulosotto-
mies itsekin. Työkavereita paossa.

Teksti ja kuva: 
Matti Kaivonen
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Taidetta tarvitaan aina

Monitaide-projektin toiminta on käynnistynyt ikkunatto-
massa toimistotilassa ja sen muusikko-osaston toiminta 
kokonaan tilattomassa harjoitustilanteessa. Edeltäjän – 
Monitaito-projektin – kuvataiteilijoiden työn tuloksia on 
kuitenkin kaikilla seinillä. Siinä on näköalaa koko maail-
maan – ikkunattomuudesta ei tarvitse ahdistua. Siihenhän 
taidetta tarvitaan - aina, tilanteessa kuin tilanteessa. Tarvi-
taan kauneutta, iloa, lohtua, harmoniaa, särmää, yllätyksiä, 
uusia näköaloja ja uusia näkökulmia. Yritäpä vain riisua 
arjestasi kaikki taide, koko luovan sektorin osuus elämäs-
täsi! Silloin viimeistään huomaat, miten ankeaa voisi olla. 
Kuvittelepa kehitystä ilman luovuutta! Olisiko sitä?

MONITAIDE-PROJEKTI

Taide tarvitsee tekijänsä

Taidetta ei ole ilman tekijöitä. Koulutettujenkaan taiteente-
kijöiden työllisyysnäkymät eivät  kuitenkaan juuri nyt ole ko-
vin ruusuiset. Monitaide-projekti pyrkii osaltaan helpotta-
maan tilannetta työllistämällä luovan sektorin työnhakijoi-
ta – esim. muusikoita, kuvataiteilijoita ja AV-työntekijöitä. 
Tavoitteena on löytää uusia mahdollisuuksia ja uusia ver-
kostoja kunkin omalla urapolulla. Monikulttuurisessa 
projektissa maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden on 
mahdollista myös parantaa suomen kielen taitoaan käy-
tännön työtilanteissa.

Monitaide-projekti palvelee taiteen tekijöitä 
ja kokijoita

TST ry:n hallinnoima Monitaide-projekti on työllistävä 
projekti, joka on erikoistunut palvelemaan taiteen tekijöi-
tä tai laajemmin ilmaistuna luovan sektorin ammattilaisia. 
Projektijaksot ovat määräaikaisia kuten muissakin työllis-
tävissä projekteissa. Projektijakson aikana voi ylläpitää ja 
kehittää omaa ammatillista osaamistaan. Taiteen tekijät 
ovat usein hyvin yksin työssään ja työnhaussaan. Liitty-
mällä Monitaide-projektin sisäisiin ja ulkoisiin verkostoi-
hin on mahdollista löytää uusia yhteistyökumppaneita ja 
uusia työmahdollisuuksia.

Monitaide-projekti palvelee myös taiteen kokijoita tuo-
malla ammattitaiteilijoiden osaamista sellaistenkin asia-
kasryhmien ulottuville, joilla ei muuten ole mahdollisuutta 
osallistua esim. konsertteihin ja näyttelyihin.

Portti II – Elisa Kaikkonen
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Monitaide-projektiin voi työllistyä 

•	 luovan sektorin ammattilainen
•	 ammatin vaihtoa harkitseva, joka voi käytännössä ko-

keilla, olisiko luova sektori se omin ala
•	 luovan sektorin koulutukseen pyrkivä, joka voi saada 

tarvittavaa käytännön kokemusta
•	 luovan sektorin työtä tukevat työntekijä, esim. toimisto-

työntekijä

Työllistyäkseen Monitaide-projektiin tarvitaan

•	 oikeus korkeampaan korotettuun palkkatukeen 
•	 aito halu tulla mukaan toimintaan – ilman omaa intoa ei 

luovuus kukoista
•	 valmius sitoutua osa-aikaiseen työsuhteeseen –  

päivittäinen työaika 5 h 

Työkokeilu Monitaide-projektissa

•	 on mahdollinen, jos kokeilu yhdessä TE-palvelujen 
kanssa todetaan työnhakijan

•	 urasuunnitelmaa tukevaksi
•	 työkokeilu voi olla 1-6 kk pituinen

Työ Monitaide-projektissa

•	 käytännönläheistä ja yksilöllisesti räätälöityä
•	 muusikot esim. käyvät esiintymässä mm. kaupun- 

gin palvelutaloissa ja vanhainkodeissa sekä eri- 
laisissa tapahtumissa, kuvataiteilijat valmistavat 
näyttelyitä tai muita työnäytteitä ja av-työntekijät tekevät 
ääni- ja kuvatallenteita

•	 moniammatillista
•	 monikulttuurista

Monitaide on mukana monissa verkostoissa

•	 Edistääkseen taiteen tekemisen ja kokemisen mahdol-
lisuuksia Monitaide-projekti tekee yhteistyötä monien 
samanhenkisten tahojen kanssa. Esimerkkinä mainitta-
koon ILOA-hanke, jossa mukana olevat toimijat vievät 
taide-elämyksiä alueen palvelutaloihin ja vanhainkotei-
hin.

Suursyömäri–Tommi Juutilainen

Heijastus–Elisa Haaranen 

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö: 044-7007444, pirjo.lehtonen@tstry.com
Työvalmentaja: 044-7007445, sharmeen.khan@tstry.com
Toimisto: 044-7007446
Valmisteilla on kotisivut Monitaide.fi
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Keskiviikkona 30. tammikuuta 
Kotipesä lähti laineille koulu-
tuskonferenssitarkoituksessa. 

Ajatuksena oli kerrata Kotipesän kuu-
lumisia sekä kertoa vapaamuotoisissa 
puitteissa projektin toiminnasta uu-
demmille tulokkaille. Tätä varten oli 
sovittu tapaaminen kello 08.00 sata-
materminaaliin. Kaikki paitsi allekir-
joittanut olivat ajoissa paikalla. Eipä 
silti, Turun joukkoliikennevälinekan-
ta (linja-autot) tulivat tutuiksi. Jotain 
hyvää tässäkin. Saapastelin terminaa-
liin noin kello 8.36, jolloin satamavir-
kailija osoitti meditatiiviset kykynsä: 
”Oletko sä Nordman?” Onneksi olin, 
sillä se avasi tien Viking Amorella 
-alukseen.

Tulin konferenssitilaan kello 09.01. 
Sain kuulla katkaisseeni kamelin se-
län. Onneksi eläinsuojeluviranomai-
sia ei näkynyt.

Kello 09.06 Tuula Nevalainen ava-
si tilaisuuden. Aluksi otimme perintei-
sen kuka kukin on -esittelykierroksen, 
jossa allekirjoittaneen ikuisuushaaste 
on puhua mahdollisimman monipol-

Aaltoja!
visesti siitä, ettei mitään puhuttavaa 
itse asiassa ole.

Kellon lyödessä herran aikaa 09.30 
talousvastaava Sinikka Hämäläinen 
kävi läpi yleisiä periaatteita yhdistys-
toimintaan liittyen ylittäen komeasti 
aikarajat. Tauko kello 10.03 tuli to-
della tarpeeseen. Kahvin tarpeeseen. 

Kurssitarjotin kunniaan

Ansaitun tauon jälkeen TST:n ansioi-
tunut tapahtumaretkijärjestäjä Anne 
Tyni otti ns. lauteet haltuunsa kertoen 
ja kerraten yleisiä, patinoituja niksejä 
ja huomionarvoisia seikkoja liittyen 
työnhakuun ja selviytymiseen työ-
voimaviidakossa. Erityisesti tähdensi 
hän loppuun suoritetun tutkinnon 
– minkä hyvänsä sellaisen – tärkeyt-
tä työnantajien silmissä hakijaa mää-
rittelevänä tekijänä. Kehottipa myös 
käyttämään hyväkseen TST:n kurssi-
tarjotinta. Tällöin eräs Projektin nuori 
naisjäsen ilmoitti välittömästi kiin-
nostuksestaan, johon Jarmo Jalonen 
hihkaisi heti voivansa järjestää ”hyvin 
vapaamuotoista kurssitusta.” No mi-
käpäs siinä..?

Siunaamattomaksi lopuksi Jalo-
nen itse kiipesi estradille kertomaan 
TST:llä käynnistettävästä päihdeva-

listuskurssista. Ohjelman tavoitteeksi 
hän ilmoitti ”häiriöttömän alkoholin-
käytön taidon”.

Näin ratkiriemukkaan antoisissa 
merkeissä kului Kotipesän päivä Itä-
merellä. Maarianhaminassa vaihdoim- 
me uuden uutukaiseen Viking Grace 
-laivaan, joka osoittautui todelliseksi 
insinööritaidonnäytteeksi.

Juha Nordman

Kotipesän koulutuspäivä 
Itämerellä ravitsi osallistu-
jansa sielullisesti ja ruumiil-
lisesti.
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Tammikuisen perjantaipäivän 
selkä taittuu päättäväisesti pi-
meneväksi talvi-illaksi Turun 

yllä. Kaamosöljy maalaa tuttuun ta-
paansa auringonvalon pimentoon.

Mutta erään vinttihuoneen ikku-
nassa tuikkii valo, jonka loistetta laulu 
ja yhdessäolon ilo kirkastavat entises-
tään. Vähin erin saapuu laulavien vas-
tavirtauimareiden satakielinen jaosto 
Älliullakon uumeniin. Mitä pimeäm-
pää ulkona on, sitä ponnekkaammin.

TST:n jo legendaarinen karaoke, 
on vuosien varrella kokenut liki täy-
dellisen muodonmuutoksen etenkin 
teknisten puitteidensa osalta, kertoo 
illan isäntä Juha Tolvanen.

- Ero alkuaikoihin on huomattava, 
kuin yö ja päivä. Kun karaoketoiminta 
alkoi vuonna 2006, käytössä oli VHS-
nauhuri karaokekasetteineen, televi-
sio ja mikrofoni. Sittemmin olemme 
saaneet videotykin, jolla heijastaa 
sanat valkokankaalle kaiken kansan 
silmien ulottuville, DVD-laitteen sekä 
mikserin kaiuttimineen.

Karaokeiltoja järjestetään säännöl-
lisen satunnaisesti, keskimäärin ker-
ran kuukaudessa. Konseptiin kuuluvat 
olennaisesti Outioke-iltamat, joissa 

puitteet ovat hieman poikkeavat. Tuol-
loin tilaisuuden vastaava järjestäjä 
Outi Hokka asettuu pianonsa ääreen 
säestämään laulukirjasta bravuurinsa 
löytänyttä rohkeaa jäsentä. Normaali-
na karaokeiltana, kuten tänään, laule-
taan levyltä katseen hyppiessä seinäl-
lä. Iltamissa taidetaan olla panostettu 
kodinomaiseen tunnelmaan?

- Ilman muuta. Eikä täällä ole 
”kynnyksiä” sen suhteen, kuka kehtaa 
ja kuka ei kehtaa esiintyä. Henki on 
kannustava ja positiivinen, ja kaikki 
saavat esiintyä omina itsenään, Tolva-
nen painottaa. 

-Porukkaa on riittänyt hyvin, ja 
suosio on vakiintunut. Keskimäärin 
iltamien osallistujamäärä pyörinee ai-
ka tarkkaan 20:n hengen hujakoilla.

Tilaisuuksiin osallistuminen on 
luonnollisesti maksutonta. Iltamissa 
on mahdollisuus myös saada kahvia ja 
pientä purtavaa, jota kara- sekä outio-
ken edellä mainittu puuhanainen Outi 
Hokka järjestää halukkaille vaivaisen 
kolmen euron nimellistä korvausta 
vastaan.

Ai niin, entäs ne laulut?
Ensin kuulimme hyviä, erinomai-

sia ja hyvin erinomaisia esityksiä. Ja 
sitten koitti reportterin tulikoeput-
kihedelmöitys. Ja mikä biisi? No tie-
tenkin Raptorin ikimyrkynvihreä 
Oi beibi- rallatus, oliko muita biisejä 
olemassakaan?! No niin, nyt sitten 

Nuotin vieressä on vielä tilaa
katsotaan kortit… ”Laulan” kipaleen 
asianmukaisella tunteella (kaikki yn-
seällä 90-luvulla nuoruuttaan eläneet 
ymmärtävät sitaattien tarpeellisuuden 
tuossa laulan-kohdassa), lasken mikin 
ja katson yleisöön. Ja ne totta vieköön 
ovat täällä vieläkin! Eivät ne turhia 
puhuneet, täällä ei totisesti ole kyn-
nyksiä.

TST-Kara- ja Outioket Rieskalähteen-
tie 74:n Älliullakolla kulloinkin ilmoi-
tettavina ajankohtina.

Juha Nordman

TST:n karaokessa kuuluu työt-
tömän ääni.

Näin ennen muinoin...Timo Hirvikankaan tyylinäyte vuodelta 2006.   (Kuva: Satu Kaarmela)
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SENIORIT PÄÄTTIVÄT VIRKISTÄYTYÄ!
1. Turusta lähdettiin aikaisin. Katajannokalla terminaalissa 
Jorma ja Sinikka pääsivät kuvaajan kameraan. Kännykkäka-
mera välähti.
2. Matkalaukut nostettiin Tallinnan satamassa suomalaisesta 
bussista vastassa olevaan siirtoliikennettä hoitavaan bussiin.
3. Kuvaaja Markku päätti jäädä Maurin vierelle ja ottaa etuik-
kunasta maisemakuvaa uudehkolla kännykkä- kamerallaan.
4. Piritan tiellä on arvoituksellinen muistomerkki ”Moottoritie 
Itämerelle”. Myöhemmin selvitin, että kyseessä on osa moni-
tahoisesta kompleksista Marjamäen muistoalueella. Muisto-
merkkejä on neuvostojoukkojen ja saksalaisten taistelusta v. 
1941. Alueella on myös hautausmaita.
5. Raitiovaunuja,  mielenkiintoista seurattavaa riitti. 
6. Kerrottiin, jos kylpylän ruoka ei riittäisi, niin lähellä on 
maukkaista ruuista tunnettu ”Jussin pubi”.
7. Noin 10 km siirtoajon jälkeen kuvaajalle tuli vilu. Missä ovat 
ulkotakkini ja reppuni ja kamerani? Matkalaukkuni olin nos-
tanut autosta toiseen. Muut tavarat olin jättänyt Suomeen 
palaamassa olevan bussin hattuhyllylle. Onneksi matkalau-
kussa olivat vaihtovaatteet ja tuulipuku ja verkkarit. Niillä sel-
visin kylpylässä.
8. Kuuntelimme juttuja kylpylän hoidoista.
     Pettymys valtasi, kun kuulimme, että mainoksissa näke-
mämme iso poreallas oli vielä remontissa. Katsoimme itse 
kukin hoito-ohjelmiamme ja vapaa-ajan tarjontaa kuten jou-
lutori, konsertti, baletti jne. Pieniä ryhmiä muodostui. 

9. - 10. Teletornissa huomasin, että takki olisi ostettava. Pää-
timme jatkaa matkaa kaupungille ostoksille, kunhan tulisim-
me hissillä 170 m alas maan kamaralle.

Vanhasta Kauppamajasta löysimme sopivan talvitakin. 
Kiitos kuuluu Anna-Liisalle kärsivällisistä neuvoista. Itse olisin 
varmaan jättänyt takin ostamatta, kun piti kiertää monen uu-
den ja kalliin kaupan kautta. Ehdimme vielä Estonia teatterille 
lunastamaan aikaisemmin tilaamani omat piletit.

Estonian talvipuutarhassa en uskaltanut kuvata esityksen 
aikana. Oopperalaulajien konsertti alkoi suomalaisella joulu-
laululla. Kyyneleitäkin silmissä.
11. Rosalinde – balettiin tultiin oppaan johdolla ja minä omil-
la pileteillä. Esitys oli hauska ja nauraa sai tosissaan. Yllätyk-
senä oli vielä, kun baletin koreografi istui vieressäni. Hän oli 
tullut Englannista asti katsomaan poikansa, joka esiintyi ”juo-
pottelevan vanginvartijan” osassa. Roolissa ”viiksekäs veijari” 
teki korkeita hyppyjä, joita en ole elokuvissakaan nähnyt.

Markku Strengell

12. Aika meni nopeasti. Lähdön aika.
 ”tere ja näkemist!”

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10 11

12
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Kaikille avoimet kuukausikokoukset 

Perjantaisin klo 11–13 Älliullakolla, Rieskalähteentie 
74, seuraavasti: 15.3., 19.4., 24.5. ja 14.6. Heinäkuus-
sa pidettävän kesätauon jälkeen toiminta jatkuu 
elokuussa. Tule suunnittelemaan ja rohkeasti to-
teuttamaan tapahtumia.

Leivontapiiri ”Pullapojat”  

Tehdään yhdessä kotoisia kahvi- ja ruokaleipiä. Lei-
vontapiiri on tarkoitettu henkilöille, joilla jauhopus-
sit jää yleensä kaappiin vanhenemaan. Tarkoitus on 
hyödyntää tältä osin EU-kassien sisältöä. Kokoon-
nutaan keskiviikkoisin klo 15–18 Älliullakolla/keit-
tiössä, Rieskalähteentie 74, seuraavasti: 13.3., 17.4. 
ja 22.5. Ilmoittautuminen infoon, osallistumismaksu 
2 €/krt. Yhteen ryhmään voidaan ottaa vain kuusi 
henkilöä.

Kädentaitomessut Turun Messukeskuksessa 16.3. 

Kädentaitomessut lauantaina 16.3. klo 10–17. Mes-
suille on varattu 20 kpl ryhmälippuja hintaan 5 €/
kpl. Ilmoittautuminen ja maksu infoon 18.2. alkaen. 
Varsinaiset liput jaetaan osallistujille messukeskuk-
sen sisäänkäynnistä oikealla ryhmäkassan luona klo 
10.30 (Sinikka jakaa). Samalla lipulla pääsee myös 
Taide- ja Antiikkimessuille.

Kylpyläloma Viron Haapsalussa  
kylpylä Fra Mare, 21–25.4. 

Hinta 230 €/hlö (2hh) sisältää bussi- ja laivamatkat, 
kuusi hoitoa ja täysihoidon. Ilmoittautuminen ja 
maksu infoon 20.3. mennessä. Bussi lähtee Turun 
linja-autoasemalta 21.4. klo 7.35, paluu 25.4. noin 
klo 23.30.  Hinta edellyttää 26 matkustajaa.

TST-SENIORIEN  KEVÄTKAUDEN TAPAHTUMIA

Kevätretki Paavarotin mökille 28.5. 

Kevätretki Paavarotin mökille tiistaina 28.5. Lähtö 
pikkubussilla toimintakeskuksen pihasta, Kansle-
rintie 19, klo 9.00. Ohjelmassa ulkopelejä, sauna, 
grillausta ja tarjolla pullakahvit ja makkaraa. Ilmoit-
tautuminen infoon ajalla 1.–23.5. Retken hinta 10 €. 
Bussiin mahtuu kahdeksan henkilöä, mutta omalla 
autollakin voi tulla ilmoittautumalla ja maksamalla 
osallistumismaksun.

”Tankki täyteen” Rauman kesäteatterissa 
ke 12.6. klo 18.00  

Neil Hardwickin ja Jussi Tuomisen kirjoittama per-
henäytelmä, josta on kehittynyt hulvaton klassinen 
komedia. Jahkailua mutta myös räväkkää tempera-
menttia löytyy, kun Ritva Oksanen ja Mikko Kivinen 
panevat parastaan Emminä ja Sulona. Ja mitä Sulo 
keksiikään, kun saa niin halvalla. Halvalla tämäkin 
menee, vain 25 € jäsenhinta (muut 40 €). Hinta si-
sältää teatterilipun, väliaikakahvit ja matkan. Ilmoit-
tautuminen infoon ajalla 2.4.–10.5. Mukaan mahtuu 
maksimissaan 40 henkeä. Bussi lähtee kauppatorilta 
ortodoksikirkon edestä klo 16.00.

Kesällä tulossa mm. Retki Kuhankuonon virkistys-
alueelle, jos vetäjä löytyy. Rauman pitsiviikot ”Mus-
tan Pitsin Yö” 26.7. Laajennettu ohjelmatarjonta. Ve-
neretket ”Anna Duunilla”: päiväretki Maisaareen ja 
kuutamoristeily 21.8. Kapteenivaraus!

Kaikki ovat tervetulleita – uusia toimijoita tarvitaan!

Seuraa ilmoitustauluja, kotisivuja ja viikkotiedottei-
ta, kysy infosta!

Sinikka Hämäläinen

12. Aika meni nopeasti. Lähdön aika.
 ”tere ja näkemist!”

4
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tst – jäseNteN PaRhaaksi

Hyvä jäsen, tervetuloa mukaan vireään toimintaan ja nauttimaan monista eduistasi!
Toimimme yhdistyksenä koko jäsenkunnan toiveiden mukaisesti. Ota rohkeasti 
yhteyttä ryhmän vetäjään ja kerro omat toiveesi. Yhteystiedot toimintakeskuksen 
infosta.

Aina duuri: Outi Hokka
Anna duuni: Matti Kontio
Juhlat ja tapahtumat: Outi Hokka
Kalakerho: Mika Salonen 
Keskustelukerhot (englanti, ruotsi): Bertel Abrahamsson
Koulutus: Jarmo Jalonen ja Rauli Oka
Liikunta: Markku Teräsvaara
Luontoretket: Ilkka ”Luru” Hoviseppä
Matkailutoiminta ja kulttuuri: Anne Tyni
Metsäkerho: Mikko urpo
Midas: Sakari Ruuskanen
Paavarotti: vetäjä haussa
Perhekerho Akkuna: Taina Suomela
Radioryhmä: Markku Strengell ja Juha Tolvanen
Retriitti: Pirjo Lehtonen
Senioritoiminta: Mauri Heino ja Sinikka Hämäläinen
Tietotupa: Kari Rindell
Video- ja kamerakerho: Markku Strengell
Väkertäjät: Aila Koivisto, Marjatta Litmanen ja Paula Wennström

Mediakortti 2013
Tärppi on Turun Seudun Työttömät TST ry:n sitoutumaton tiedotuslehti,
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 19 vk

LehDeN tekNiset tieDot:

Aineistovaatimukset: 
digitaalisessa muodossa (esim. valmiina PdF:nä tai teksti 
rtf-/doc-muodossa ja kuvat tiff-/jpg-muodossa), resoluutio 300 dpi, 
mustavalkoisilla 250 dpi.
Taitto: 
Lehti taitetaan yhdistyksessä tiedottajan koneella, ohjelma Indesign, 
kuvien käsittelyssä Photoshop.

Painos:  2500 kpl, 28 sivua, sivukoko A4
Painopaikka: Mynäprint Oy
Paperi:  90g matta, mv
Kannet:  150g kiiltävä, 4/1 väri

ILMOITuSHINNAT:     Mustavalkoiset      Takasivu 4-väri

Pikkuilmoitus (käyntikorttikoko)        30 €       70 €
1/8 sivua       60 €    200 €
1/4 sivua (postikorttikoko)   100 €    380 €
1/2 sivua     160 €    700 €
Koko sivu     280 €  1200 €
Takasivu        800 €
Yhdistyksemme ei maksa arvonlisäveroa.

LEHdEN VASTuu:
Lehti ei vastaa virheestä, joka aiheutuu esim. puutteellisesta tai virheellisestä 
ilmoitusaineistosta, epäselvistä käsikirjoituksista tai puhelinvälityksessä sattuneista 
väärinkäsityksista. Postituspäivä ei sido julkaisijaa.

tärppi 4/2012
ristikon ratkaisu

KuTsu 

TST ry:n Klassikko Ruissalo-päivä
ke 5.6.2013 Kansanpuistossa klo 10–14
ohjelmassa:
•	 Pihapelejä
•	 Saaristoristeily M/S Anna duunilla
•	 Lauluryhmä Aina duuri esiintyy
•	 Kullanhuuhdontaa
•	 Keittolounas, grillattavaa, Kaffetta ja pullaa
•	 Luvassa yllätys ohjelmaa
kuljetus:
Kanslerintieltä pikkubussilla non–stop Ruissaloon 
ja takaisin. Aurajoen rannasta meno–paluu 
M/S Anna duunilla, Itäinen Rantakatu 64

teRVetuLoa - tst ry



JÄRJESTÖTORI: 

Mahdollisuuksien 
toimintaympäristö

Ohjelmassa:

> Soppaa tykistä > EU-ruokakassien jakoa > Musiikkiesityksiä > Taidenäyttely > Lapsille keväistä 
puuhaa > Jumppatuokioita > Terveysinfoa ja verenpaineen mittausta 
> Tuo Ekotorin pisteeseen tarpeettomat tai rikkinäiset pienet sähkö- ja elektroniikkalaitteesi!

Tavattavissa:

> MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry > Monipalvelukeskus Tsemppi > Turun Ekotori > Turun Lähim-
mäispalveluyhdistys ry Kotikunnas > Turun Seudun Kehittämiskeskus > Turun Seudun Työttömät 
TST ry > Varissuon Työttömät VT ry > Varsinais-Suomen Martat ry 

Tervetuloa!

> Tapahtuman suojelija: Puutorin puolesta ry
> Tapahtuman pääjärjestäjä:  Turun Seudun Työttömät TST ry         >> www.tstry.com

ke 24.4.
klo 11-14 
Puutorilla

Sinulle!

tärppi 

PALJASTAA!
2/2013

TST:n Työttömien Föriristeilyn 

HUIKEAN MENESTYKSEN ”VUODEN TURKULAINEN” - ÄÄNESTYKSESSÄ!



Kanslerintie 19 (Iso-Heikkilä), Turku
Avoinna ma–pe klo 8.00–14.30 
Lounaslista: www.tstry.com

KANSLERIN KEITTIÖ

RIESKARUOKALA
Rieskalähteentie 74, Turku
Avoinna ma–pe klo klo 11.00–15.00
Lounaslista: www.tstry.com
(ei noutopöytää)

Pääset suoraan perille busseilla 32 ja 42, 
pysäkki Maaherrankatu.

Tervetuloa tutustumaan uuteen, 
hulppeaan Kanslerintien ruokalaamme!

Tuhdilla aamiaisella Kanslerissa
klo 8.00–9.30    2,00 €

Itse leivottu päivän pulla tai suolainen pala 
alk. 0,70 €

Alle 7-vuotiaat maksutta ruokailevan jäsenen seurassa. 
Pienet koululaiset puoleen hintaan.

Kaikki palvelumme on tarkoitettu vain 
TST ry:n jäsenistölle. TST:n jäsenyys 
maksaa kalenterivuodelta 7 €, 
kannatusjäsenyys 30 €.

Kanslerin keittiössä klo 10.30–14.30    3,00–5,50 € 
Rieskaruokalassa 11.00–15.00    3,00–4,00 €
(santsiannos -50%)

Annokset myös mukaan omaan astiaan
(ei noutopöydästä)

PÄIVÄ KÄYNTIIN

TAKE-AWAY

MUKSUT MUKAAN

POIKKEA KAHVILLE

KUNNON KOTIRUOKAA


