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Pääkirjoitus
Joe Majanen

Muutto Kanslerintielle
– TST:n toiminta uudelle portaalle

E

pätietoisuus yhdistyksen
tilojen suhteen on ollut
monien huulilla vuosia.
Viimeksi riemu uusien tilojen saannista kesti vain
muutaman vuoden, tällä kertaa toivottavasti vähän pidempään. Jo vuonna
2007 korviimme kantautui huhuja, joiden mukaan Turun kaupunki kauppaa
Sepänkadun tiloja yksityiselle. Leikillisesti sanottuna olemme olleet löysässä hirressä viisi pitkää vuotta. Ei nyt
sentään. TST ry:n toiminta on pyörinyt
ja kehittynyt systemaattisesti siitäkin
huolimatta.
Vuoden alusta lähtien olemme haarukoineet eri tilavaihtoehtoja ympäri
kaupunkia. Apua tilojen löytämiseen
olemme saaneet Turun kaupungin tilaliikelaitokselta ja Sepänkadun kiinteistön nykyiseltä omistajalta. Helmikuussa saimme vihiä Kanslerintie
19:n vapautumisesta. Turun kaupungin työkeskus muuttaa sieltä Pansioon uusiin tiloihin. Viestitimme heti
kiinnostuksemme tiloja kohtaan. Tästä alkoivat neuvottelut ja pääsimme
nopeasti ratkaisuun. Suuri kiitos kuuluu Turun kaupungin ja tilaliikelaitoksen johdolle.
Nyt on kaikki hyvin. TST saa uuden
ja toimivan kotipesän. Muutto Kanslerintielle on edessä syyskuun lopulla.
Toimivat tilat ovat toiminnan perusta ja antavat mahdollisuuden nousta
uudelle portaalle (joskaan Kanslerintiellä ei portaita ole). TST-Kestävän
kehityksen yhdistyksen hallinnoima
Turun Ekotori muuttaa naapurirakennukseen. Yhteistyö heidän kanssaan
voi poikia positiivista synergiaa välillemme.
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Tätä kirjoittaessani elämme kesäkuuta. Suunnittelu tilojen jakamiseksi eri toiminnoille on käynnissä.
Pääsuunnittelijaksi on valittu luontaisesti lahjakas nörttimme Jarmo Jalonen. Huomasimme nopeasti, että
toimintamme laajuuden huomioiden
1251 m² ei olekaan iso tila. Lisäksi
jäsen- ja hanketoimintamme laajenee
ensi vuonna. Tärkeänä haasteena on
saada tiloille mahdollisimman suuri
käyttöaste.

Poliittisesti sitoutumattoman yhdistyksemme
vaikuttamistoiminnan
päätempaus on Turun suomenkielisellä työväenopistolla järjestettävä
kunnallisvaalipaneeli, jossa kaikki
puolueet ovat tasavertaisesti tentattavina. Työttömän Karibia -risteily purjehditaan lokakuussa teemalla ”26000
yhteiskuntavastuustandardi toiminnan
työkaluna”.
Perinteiset joulujuhlat
järjestetään joulukuussa hulppeassa Kanslerintien toimintakeskuksen
ruokalassa. Näin se homma etenee
vauhdilla kohti tulevaa vuotta ja uusia
haasteita.

Muut muuttovalmistelut ovat jo täydessä käynnissä. Paperisilppuri laulaa rouheasti, sekajätelava täyttyy
vauhdilla ja Turun Ekopaja saa kierräJuhlat on juhlittu, lomat on vietetty ja
tettävää sodanaikaisista hetekoista ja taas on alkamassa uusi aika!
muista metalliaarteista. Alkulämmitte			
Joe Majanen
lynä ensimmäinen kalustekuorma
on
Hallituksen puheenjohtaja
saatettu kuorma-autolla välivarastoitavaksi.
Muuton ja remontin takia osa toiminnoista jää syystauolle. Pyrimme normalisoimaan tilanteen heti vuodenvaihteen jälkeen. Ruokalatoimintaan
ei tule katkoja.
Syyskauden tapahtumia suunnitellaan jo täyttä häkää. Syksy lähtee
liikkeelle toisella Työttömien risteily
förillä -tapahtumalla.

TST uudelle tielle...
Kanslerintielle

Syyskuun lopulla TST muuttaa uusiin tiloihin Turun Isoheikkilän alueelle Kanslerintie
19:ään.

J

älleen kerran eli nyt jo seitsemännen kerran TST on
muuttamassa. Uudet toimitilat olivat haussa koko alkuvuoden ja nyt ne löytyivät
Iso-Heikkilästä.
Kaikki jäsentoiminnot siirtyvät
Kanslerintielle entisiin Turun kaupungin työkeskuksen tiloihin syyskuun lopussa. Muutto aiheuttaa
toimintojen keskeytyksiä, mutta
palvelua pidetään yllä niin hyvin
kuin mahdollista.
Toimitilat koostuvat kahdesta rakennuksesta. Kanslerintien puoleiseen
rakennukseen tulevat TST:n tilat ja
toiseen siirtyy myöhemmin Kirkkotien
Ekotori. TST:n ruokala saa paremmat,
suuremmat ja ajanmukaisemmat tilat.
Nyt TST saa myös oman liikunta-/juhlasalin.

> Tiesitkö? Talot ovat toimineet hevossairaalana 1900-luvun alussa.

Kauppatori

Bussiyhteys esim. keskustasta toimii hyvin. Bussilinjat numerot 32 ja 42
kulkevat arkisin 15 minuutin välein ja
pysäkki on ihan talon vieressä.
Tunnetustihan seitsemän on onnen
luku, eli siitä on hyvä lähteä uudelle
tielle ja uusiin tiloihin.

Teksti ja kuvat:
Rauli Oka
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Unelmaa tavoittelemassa:
Tervemenoa töihin ulkomaille?
Työttömyysluvut ovat jälleen
Suomessa hienoisessa nousussa, ja mielessä käy, löytyisikö muualta helpommin
leipäpuu. Etelä-Eurooppaan
asti ei kannata vaivautua, sillä
sieltä vastaantulijoita on paljon.
Talousmahti Saksa kuulostaa
varmemmalta paikalta aloittaa
etsintä.

E

lintaso on Saksassa vankalla pohjalla ja vastaa
pitkälti omaamme. Palkat
ja elinkustannukset ovat
Saksan taloustutkimusinstituutin (IW) mukaan nousseet
viimeisten 20 vuoden aikana samaa
tahtia: palkat 45 % sekä hinnat ja palvelut 43 %. Elintarvikkeiden, vaatteiden sekä erityisesti teknisten laitteiden ostamiseksi täytyy työskennellä
entistä lyhyemmän aikaa. Energia
yleensä ja varsinkin bensiini ovat
kallistuneet eniten: tankillista varten
joutuu kolmen tunnin sijaan nykyään
puurtamaan keskimäärin viisi tuntia.

Yksi maa, monen kerroksen
kansalaisia
Saksat yhdistyivät vuonna 1990, mutta taloudelliset erot maan läntisen ja
itäisen osan välillä eivät ole vieläkään
tasaantuneet. Kaikkiaan joka yhdeksäs saksalainen tienaa alle 8,50 euroa
tunnissa. Liittovaltion tilastokeskuksen mukaan idässä matalapalkkaisia
on kaksi kertaa enemmän kuin vanhoissa, läntisissä Hampurin ja Hessenin sekä erityisesti hyvinvointialueina
tunnetuissa
Baden-Württembergin
ja Baijerin osavaltioissa. Eroa on selitelty idän alhaisemmilla vuokra- ja
hintatasoilla sekä suurten teollisuuskonsernien ja niiden johtajiston sijoittumisella länteen. Palkkakuilu tasoittunee kyllä ajan kanssa, vakuuttelevat
taloustutkijat, mutta kaikki eivät näitä
verukkeita enää jaksa kuunnella. Berliinissä ollaan jäljessä lännen tasosta
yhä noin 30 prosenttia.
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Töissä köyhyysrajalla
Kolmasosa huonosti palkatuista on
kokopäivätyöläisiä, monet heistä
idässä ammattikoulutuksen saaneita
miehiä. Valtaosa, noin 60 %, pienituloista on kuitenkin naisia. Tämä selittyy paljolti sillä, että osa-aikaistyö on
ollut aina Saksassa suosittua, varsinkin naisvaltaisilla palvelualoilla. Äidit
huolehtivat pitkälti koululaisistakin,
jotka eivät välttämättä käy kokopäiväistä koulua Suomen tapaan. Alle
3-vuotiaillekin on vasta ensi vuodesta
alkaen taattava hoitopaikka, joista jo
nyt ennustetaan tulevan pulaa. Erityisesti yliopistokaupunkien liikkeiden
ikkunoissa tarjotaan työtä ”Minijob”periaatteella. Toimeentuloon ei 400
euron kuukausipalkka riitä, mutta ylityöllä tulojen lisääminen tulee sosiaalikuluineen ja jälkiveroineen todella
kalliiksi sekä työnantajalle että –tekijälle. Opiskelijoille lisätulo työstä kelpaa, mutta yksinään elävän todellisia
elinkustannuksia se ei kata, joten monet osa-aikatyöntekijät joutuvat turvautumaan sosiaaliapuun. Berliinissä
heitä (Working Poor), on noin 130
000. Ja yhä useampi tekee vajaata
viikkoa. Osa-aikaisten ja minijobbareiden osuus pääkaupungin työväestöstä on jo 42 prosenttia.

Ilman työtä, vailla kohtuullisia ansioita
Työttömyys on ongelma Saksassakin.
Noin 82 miljoonan kansasta melkein
kolme miljoonaa on vailla työtä, ja
heistä yli kaksi miljoonaa lasketaan
köyhiksi. Viimeksi on uutisoitu osaaikaisten työpaikkojen vähentyneen,
mikä puolestaan ennustaa huonone-

vaa taloustilannetta. Työttömyysturva
on Suomen tapaan kaksijakoinen:
tietyin ehdoin voi saada korkeampaa
ansiosidonnaista tukea. Viime vuosina on riittänyt paljon puhetta järjestelmän uudistuksesta vuonna 2005,
jolloin alempi työttömyyspäiväraha ja
sosiaaliturva yhdistettiin. Tarkoituksena oli tietenkin saada aikaan säästöjä valtiolle ja kunnille, mutta yllättäen
kustannukset lähes kaksinkertaistuivat. Monien tuensaajien asema kuitenkin huononi, ja muutoksesta hyötyneetkin saivat pientä tulonlisäystä.
Virallisemmin tämä Arbeitslosengeld
II -tuki kulkee kansan suussa nimellä Hartz IV. Sen määrä on Suomen
peruspäivärahaa pienempi, 364 euroa kuussa, mutta tätäkin vähemmän
saavat turvapaikanhakijat. Hiljattain
Saksan korkein oikeus totesi tämän
käytännön lainvastaiseksi, ja nyt siihen on tulossa muutos. Tuen ehtona
on olla käytettävissä työmarkkinoilla, mutta Saksassakin sitä käytetään
väärin. Heinäkuussa työmarkkina- ja
ammattitutkimusinstituutin (IAB) julkaisemassa raportissa todettiin, että
naisten työstä kieltäytymistä, usein
perhesyihin vedoten, katsotaan silti
usein sormien läpi. Miehiä pidetään
paikallisissa Jobcentereissä eli työvoimatoimistoissa melko yhteistyöhaluttomina. Nuoret ja miehet joutuvatkin
kaksi kertaa useammin sanktioiden
kohteeksi. Vähän kouluttautuneita tarkastellaan myös tarkemmalla seulalla. Ensimmäisestä rikkomuksesta tuki
vähenee aina kolmeksi kuukaudeksi
30 prosentilla, toisesta 60 prosentilla
ja kolmas rike vuoden sisällä lopettaa
tuen saannin kokonaan.

Käy pöytään
Vaikka hintataso on Saksassa Suomea alhaisempi, elintarvikkeissa selvästikin edullisempi, on ruoan hankinta monelle työttömälle ongelma.
Berliinissä perustettiin vuonna 1993
ensimmäinen Tafel-yhdistys (suomeksi ’pöytä’), jonka ideana on kerätä
lahjoituksina saatuja elintarvikkeita ja
myydä niitä myymälöissä nimelliseen
hintaan tai lahjoittaa apuna tarvitseville. Tarkoituksena on monipuolistaa

avunsaajien ruokavalioita, jättää heille taloudellista pelivaraa muuhun kulutukseen ja mahdollistaa kohtaamisia. Systeemiä pyörittää koko maassa
nykyään 50 000 vapaaehtoista 900
yhdistyksessä niiden 2500 jakelupisteessä. Apua saa noin 1,5 miljoonaa
ihmistä. Tafel antaa ruokatarvikkeita
myös muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen käyttöön, jotka valmistavat
niistä lämpimiä aterioita. Ruokakassien jakelu vaihtelee paikkakunnittain
1-2 kertaan viikossa, jossakin jopa
useammin. Sisältö poikkeaa olennaisesti EU-kasseista, sillä lahjoituksena
saadut elintarvikkeet ovat useimmiten
tavaraa, joiden käyttöaika on lyhyt:
vihanneksia, hedelmiä ja maitotuotteita. Makaroni, riisi, säilykkeet ja hillo,
joka kuuluu tyypillisesti saksalaiseen
aamiaiseen, loistavat poissaolollaan.

Tervetuloa?
Saksa sai suojata työmarkkinoitaan
uusien EU-maiden kansalaisilta maaliskuuhun 2011 asti. Odotettu ulkomaalaisten rynnistys jäi tulematta.
Ammattitutkintojen vastaamattomuus,
palkkataso itäisessä Saksassa ja
puutteellinen kielitaito pitävät naapurit kotimaissaan. Samat tekijät tosin
jarruttavat kyllä suomalaistenkin lähtöintoa. Työpaikan pitää olla valmiina
tiedossa, merta edemmäs sitä ei kannata lähteä kalastelemaan.
Marita Skippari
Lähteinä kesä-heinäkuun numeroita päivälehdistä Berliner Kurier, Berliner Zeitung ja Der
Tagesspiegel. www-sivustot: de.wikipedia.org,
www.tafel.de (Bundesverband Deutsche Tafel
e.V. kotisivu)

Idän ja lännen raja näkyy yhä Berliinin
katukuvassa merkintöinä (= tiiliraja).

Hoiva-avustajaksi opiskeleva
TST:n jäsenten tueksi syksyllä

A

vustajan
kohderyhmää
ovat TST ry:n ikääntyneet jäsenet, joilla on
tarvetta apuun kodin ulkopuolisessa asioinnissa
ja päivittäisissä toiminnoissa kuten
ruokailussa, liikkumisessa sekä kodin siisteydestä, viihtyisyydestä ja
turvallisuudesta
huolehtimisessa.
Myös vammaiset, liikuntarajoitteiset ja fyysisesti loukkaantuneet jäsenemme kuuluvat kohderyhmään.

Mitä kaikkea
avustaja tekee?
• siivousapu (perussiivous:
imurointi, pölyjen pyyhkiminen,
lattianpesu, tiskaus)
• pyykkihuolto
• asiointi- ja kauppa-apu
• ruuan valmistus
• saattoapu TST:n tapahtumiin (esim.
seniorikokous tai yhdistyksen retki tai
kulttuuritapahtuma)

Varaaminen TST:n infosta
TST ry:n info ja kassa hoitavat ajanvaraukset, työlistat ja laskutuksen.
TST ry:n infolla on kaavake, jossa
on tarvittavat tiedot, kuten asiakkaan
nimi, osoite, ovikoodi, puhelinnumero,
käyntiaika, tehtävä ja asiakkaan jäsenyyden tarkistaminen. Hinta varmistuu myöhemmin.

Hoiva-avustajien
Toppis-koulutus
Hoiva-avustajien Toppis-koulutus alkaa elokuussa Turun AKK:ssa toteutettavalla kahden kuukauden lähiopetusjaksolla, jonka jälkeen opiskelija
siirtyy palkkatuettuun työhön hoiva-

avustajan tehtäviin Varsinais-Suomen
Martat ry:lle, TST ry:lle tai edelleensijoitettuna palvelutaloon. Työsuhteen
kesto on lokakuusta toukokuuhun.
Palkkatukityöjakson aikana maanantait ovat oppilaitoksessa toteutettavaa opetusta. Koulutus rakentuu
seuraavista kokonaisuuksista: aikuisopiskeluun orientoiva jakso, asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen, kuntoutumisen tukeminen ja
ylläpitosiivous. Koulutuksen päätyttyä
tavoitteena on työllistyminen ammattitaitoa vastaaviin avustaviin tehtäviin
sosiaali- ja terveysalalle.
Toppis-malli on työttömien työnhakijoiden työllistymiseksi kehitetty
oppisopimus-tyyppinen koulutusmalli.
Toisin kuin oppisopimuskoulutus, Toppis-koulutus on lyhytkestoista eikä se
yleensä johda valmiiseen tutkintoon.
Siinä yhdistyy työvoimapoliittinen ammatillinen koulutus ja palkkatuettu työ.
Tarkempaa tietoa syksyllä
tisivuiltamme
www.tstry.com
Infosta puh. 044 7007 421.

koja

Marjukka Hirvonen
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Kunnallisvaalit 28.10.2012 —
TST RY:N (POLIITTISESTI SITOUTUMATON)
PERINTEINEN VAALIPANEELI
KUNNALLISVAALIEHDOKKAILLE
MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 10.00
TURUN SUOMENKIELISELLÄ TYÖVÄENOPISTOLLA,
KASKENKATU 5, TURKU
Puolueelta tai listalta yksi edustaja kustakin.
Paneelissa keskitytään työttömyyteen, syrjäytymiseen ja köyhyyteen.
Miten näitä ikäviä asioita tulisi torjua?
Mikä on kolmannen sektorin rooli tulevaisuudessa työllisyysasioissa?
Tervetuloa kuulemaan ehdokkaiden kantoja tärkeisiin asioihin!

Sakari Hihnala

Risto Räty

Kaupunginhallituksen jäsen
Kaupunginvaltuutettu (kesk)
TST ry:n jäsen
Ehdolla syksyn vaaleissa

Sosiologi, freelance
veteraaniurheilija
TST ry:n jäsen

Vähäosaisten ja
syrjään tuupattujen asialla

Oikeudenmukaisen
yhteiskunnan puolesta

Työtä työn
puolesta

Ilm. maksaja: Turun Sdp

Kunnallisvaalit järjestetään 28.10.2012.
Minkälaisin arvoin haluat, että Turussa päätöksiä
tehdään? SDP:llä on monipuolinen ja osaava
ehdokaslista, vielä tarvitaan tukeasi muutokseen.

SDP:n kärkiteemat
kunnallisvaaleissa:

TYÖ
OIKEUDENMUKAISUUS
Uudistajat ry
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www.sdpturku.fi

— Ehdokkaiden ilmoituksia

Seppo Blomqvist

Jarmo Jalonen

KTM, ekonomi
Varissuon Työttömät VT ry:n hallituksen puheenjohtaja, liikunnanohjaaja, tarkastuslautakunnan varajäsen 2009-2012

Järjestelmäasiantuntija
Koulutusohjaaja
TST ry:n hallituksen jäsen
Sitoutumaton

Jarmo Lempinen

Jaakko Mäkelä

Linja-autonkuljettaja, eläkkeellä

Mukana perustamassa TST:tä 1992,
edustin yhdistystä Strasbourgin Kairos -konferenssissa kesällä 1992
Toiminut sosiaalitoimen tehtävissä,
nyt eläköitymässä.

Asun Runosmäessä
Sitoutumaton

May the force be with you.

Juha Nordman
TST ry:n aktiivijäsen
Kotipesä-projektin ryhmäorganisaattori
Entinen myyntineuvottelija
Entinen jalkinetyöläinen
Sitoutumaton

Niilo Suojama
Maanviljelyskoneteknikko,
merkonomi
Kiinteistötoimitusten uskottu mies
TST:n perustajajäsen

Äänestä valtuustoon
tulevaisuuden mies!

Jari Suominen

Ulla Syväkari

Tiedottaja, Työmies
Asun Runosmäessä
Puheenjohtaja HVHRY, monissa
järjestöissä aktiivinen

Toimistonhoitaja, eläkkeellä
TST ry:n aktiivi vuodesta 1992.
Asun Kastussa.
Vaikutan monissa yhdistyksissä.

Ihmiskasvoiseen politiikkaan

Oikeus ihmisarvoiseen vanhuuteen
taattava jokaiselle
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Päättötodistusten aikaa

”Onnellisia ilmeitä”

Tulokset
31.6.2012 saatiin päätökseen
taas kolme atk-ajokorttikurssia.

Tieken tutkinnot

Kursseista yksi oli tyyppiä FirstStep, jonka oppilaat olivat suurimmaksi
osaksi aivan vasta-alkajia. Tämä oli
huomioitu myös tuntimäärissä, joita
oli lisätty aikaisemmasta lähes kolminkertaiseksi. Kokonaistuntimäärä
kokeineen oli 96 tuntia ja kurssi kesti
tammikuun alusta kesäkuun puoliväliin.

Moduuleja suoritettiin kevään aikana
hyväksytysti 92 kappaletta ja A-todistuksen sai 11 henkilöä. Vuoden 2011
tapaan pudokkaita kultakin kurssilta
löytyi muutamia. Kokonaisosanottajamäärä oli 19 ja kurssit jätti kokonaan
kesken viisi oppilasta. Samoin viideltä oppilaalta jäi A-kortti suorittamatta.
Kurssien ulkopuolelta A-kortin suoritti kaksi henkilöä. Tutkintoa voi toki
täydentää jälkikäteen, joten hukkaan
menneeksi kursseja tuskin voi sanoa,
puhumattakaan yleisten tietoteknisten
valmiuksien noususta. Osasuorituksia
eli moduuleja voi myös suorittaa eri
oppilaitoksissa.

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus
(Tieke) ylläpitää A-korttitutkintoja. Tietokoneen käyttäjän A-kortti koostuu
seitsemästä osiosta eli moduulista.
Suorittaja osallistuu kaikille pakollisten kolmen moduulin kokeeseen
ja valitsee vähintään neljä muuta
moduulia oman mielenkiintonsa tai
oppilaitoksen tarjonnan mukaan.

Kaksi muuta kurssia oli suunnattu
jo edistyneemmille käyttäjille ja tuntimääräkin oli huomattavasti pienempi,
yhteensä 52 tuntia. Kesto kummallakin oli 12 viikkoa.

ATK:n ajokorttikoulutukset jatkuvat
TST:llä edelleen, mutta tämän vuoden puolella niitä ei järjestetä uusiin
toimitiloihin muuton ja rakennustöiden
takia.

Vapaavalintaiset moduulit (vähintään neljä) valitaan seuraavista:

K

ursseja järjestettiin keväällä 2012 kolme kappaletta, joihin kuhunkin otettiin kuusi oppilasta.

Kullakin kurssilla oppitunteja oli viikossa kaksi kahden tunnin jaksoa,
joka vaikuttaa jatkoa ajatellen varsin
sopivalta.

Kaikille
A-kortin
suorittajille
pakolliset kolme moduulia ovat:
• Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta
• Tekstinkäsittely
• Internet ja sähköposti

•
•
•
•
•
•
•

Tietotekniikan perusteet
Taulukkolaskenta
Tietokannat
Esitysgrafiikka
Langaton viestintä
Kuvankäsittely
Oppiminen ja työskentely verkossa

Onnittelut valmistuneille!

Teksti: Jarmo Jalonen, Rauli Oka
Kuvat: Matti Kontio, Antti Lehtinen
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Olympiatunnelmaa
Sepänkadun terassilla on usein
pohdiskeltu elämän kulkua ja
vaihdettu ajatuksia menneistä,
unohtamatta kurkistaa tulevaisuuteenkin. Heinäkuun helteisenä viimeisenä perjantaipäivänä istumme Kari Rindellin
kanssa paahteelta osittain
suojaavan varjon alla. Alamme jutella urheilusta. Ovathan
olympialaiset juuri saman päivän iltana alkamassa.

K

ari Rindell, oletko
koskaan käynyt
olympiakisoissa?

Muistikuvat ovat aika hatarat. Isän kanssa kävin
seitsenvuotiaana vuonna 1952. Aloitin
koulun samassa koulussa, missä M.
Koivistokin aloitti.

Mitä pidit liikunta- tai voimistelutunneista koulussa?
Kyllä olen aina pitänyt, koska lapsena harrastettiin eri lajeja. Oma jääkiekkoura kesti 19-vuotiaaksi ja olen
sitten ollut junioreiden valmentajana
5-6 vuotta ja sitten siirryin erotuomarihommiin, jota jatkui 15 vuotta
Turun Erotuomarikerhossa. Erotuomarit ovat puolueettomia ja taustastani TuTo:ssa oli sikäli haittaa, etten
saanut tuomita oman seuran pelejä.
Tuomitsin lähinnä juniorijääkiekkoa.
Aikuisten sarjasta on III divisioonasta
kokemuksia.

Voitko kertoa työhistoriastasi?
Mulla on 30 vuoden työhistoria huolinta-alalta. Toisena hommana siinä oli
kiinteistönhoito. Päivääkään en vaihtaisi pois siitä ajasta. Se, että viihtyy
työssä, on 50 %, ja palkka muodostaa
toiset 50 %. Sitten olen ollut kauhean onnekas, että olen saanut olla niin
paljon työssä, että pääsin suoraan ansiosidonnaiselle ja sitten eläkkeelle.
Löysin sitten tämän yhdistyksen. Ensinnä tuntui olevan aikamoinen kynnys ennen kuin ”pääsi sisälle” tänne.

Mikä muodosti mielestäsi lähinnä sen kynnyksen?
Se on se ennakkokäsitys kun kuulee
työttömien yhdistyksen nimen. Sitten
huomasin, että täällähän löytää hyviä kavereita ja harrastuksiakin riittää
vaikka mihin. Ennen kaikkea arvostan
ihmissuhteita. Sijainti Sepänkadulla
on ollut ihanteellisin vaihtoehto, siksi
on aika haikeat tunnelmat, kun joudutaan jättämään tämä paikka.
Sen verran mulla on uudesta paikasta positiivista sanottavaa, että tulemme saamaan sieltä suuremmat
ja uudemmat tilat. Mutta toivottavasti
sama TST:n henki säilyy.

Mitä odotat seuraavan parin
viikon ajalta? Millä tavalla
toteutat penkkiurheilijan roolia? Sinulla on kissa. Kuinka
hän suhtautuu TV:n jatkuvaan
ääneen ja keskeiseen rooliin
näinä päivinä?
Olen sikäli kaikkiruokainen, että minulle kelpaa urheilussa laji kuin laji.
Katson TV:stä kisat. Kyllä 80-90 prosenttisesti katson. Yleisurheilu tietysti
lähinnä kiinnostaa.
Kunhan pitää kissan ruokapuolesta huolen, niin minä pidän omastani.
Kyllähän kissan hyvinvointi kulkee
aina käsi kädessä isännän hyvinvoinnin kanssa. Kumpikin on riippuvainen
toisestaan.

Mitä sanoisit vaikkapa keihäänheiton mitalimahdollisuuksista
Lontoossa? H-M. Seppälän
mahdollisuuksista uinnissa?
Suomalaisilla on hyvän päivän tullen
mahdollisuuksia pistesijoille, mutta
mitalisijoihin en usko. Keihäässä tulostaso on laskenut 10 vuodessa viisi
metriä ja jos suomalainen onnistuu,
niin voi mitalikin tulla. Uintiin en kyllä
jaksa uskoa. Laji, jossa lähinnä odotan, on purjehdus. Se on ainoa, jossa
on mahdollisuus. Voihan yllätyskin
tulla, mutta tämä on arvio ennakkoon.
Risto Räty
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Saariston
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rengastiellä
Bussiretki Turku-Kustavi-IniöMossala-Korppoo-NauvoParainen tehtiin 13.6.12 kahdeksan yhteysaluksen/lossin/
lautan kautta. Edellisen kerran
olin polkupyöräillyt 30 vuotta
sitten kolmen päivän aikana
saman reitin. Iniö-Turku -osuus
oli 133 ja koko matka 250 km.

K

ello kahdeksalta starttasimme bussin Pyhän
Marttyyri
Aleksandran
kirkon luota. Reitti kulki
suoraa Kustavintietä Kaitaisten korkean ja pitkän sillan kautta kohti Kustavin savipajaa, joka oli
ensimmäinen pysähdyspaikkamme.
Toinen mahdollinen vaihtoehto olisi
ollut pyöräilijöiden suosima lyhyempi
Naantali-Merimasku-Velkua-Taivassalo -osuus lisälossilla. Matkanjärjestäjä jakoi tuoreen Saariston matkailukartan, jolta oli hyvä seurata matkan
sujumista.

venetalaksien rypäs. Kyläkaupasta ostimme virvokkeita. Tienvarrella
nähtiin harvinaisia seljakämmeköitä
(Adam&Eve).
Houtskarin tie oli vaihtelevan mutkikas, vain yksi 700 metrin suora. Kittuis-Galtby -lauttavälillä nähtiin kookkaita aluksia, koska laivareitti Ruotsiin
ristesi siinä. Näillä meriosuuksilla
saimme ihailla aivan upeita saaristomaisemia.
Korppoossa joimme iltapäiväkahvit salakuljetusrahoilla rakennetussa
talossa, joka oli puoli metriä pidempi
kuin aikaisemmin rakennettu kunnantalo.

Tiirojen pesiä luodoilla aivan lauttarannassa. Haahkaparvia monessa
paikassa, viimeksi Nauvon Prostvikin
lauttarannassa. Väliä muuten liikennöi nyt kolme alusta!
Saltmarkin
tienoilla
ihailimme
upeita tammimetsiä ja sielta lähti
luontopolkuja ja suosittuja pyöräteitä.
Lähtöpaikkaan Turun Ortodoksikirkolle tultiin varttia vaille 19. Oli helppoa kiittää sekä informoivaa opasta,
bussikuskia että matkanjohtaja Hämäläistä, sillä ”tilattu” sääkin oli erinomainen: aurinko paistoi koko päivän.

Teksti ja kuvat:
Martti Vanhanen

Aamukahvien nauttimisen jälkeen
oli aikaa tutustua alueeseen ja tehdä
ostoksia: ruukkuja, posliinia, luomutuotteita... Ostin pettuleipää tuliaisiksi. Sepän pajassa taottiin mm. nauloja. Kysyin aitauksen vuohilta, kuka
on lammas, ja kaikki ”valehtelivat”
yhdestä suusta että ’MÄÄÄÄ’.
Ensimmäinen lautta M/S Auroran
matka Heponiemestä ja olimme Jumon saaressa. Sieltä lossi Iniöön
kesti vain viisi minuuttia eikä bussista
tarvinnut poistua.
Iniössä tutustuimme ”naisten” (kirkkoherrakin nainen) Sophia Wilhelminan kirkkoon ja hautausmaahan, joita
hoidetaan vuoronperään talkoovoimin. Seurasi lounas buffet-pöydästä
pitopalveluruokalassa. Laadukas ja
maittava saaristolaisateria voimisti.
Poikettiin Bruddalsvikenin satamassa, jossa oli kauppa ja pieni tori.
Sitten tehtiin pisin lauttamatka M/S
Antonialla Mossalaan. Aluksella oli
kahvila. Rannassa näkyi suojeltu
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Jäämeri. Ja meri jää
TST:n reteä retkue suuntasi
kesämatkallaan Jäämerelle.

T

ST-tukijoukkueen jälkijussinen invaasio tarjosi kokijoilleen kosolti positiivisia
elämyksiä myös Norjaan
johtavan tien lisäksi. Bussi
oli öljytty turskalla. Enimmäkseen naurunturskalla. Vaikkei Oseaniaan asti
aivan ehdittykään. Erikseen ansaitsee
tulla mainituksi, että tällä reissulla oltiin ahkerahkosti kupilla. Tällä kertaa
tosin kuumalla kupilla. Kylmistäkin kupeista toki kuultiin, mutta eihän niistä
kukaan kertoa tiennyt. Arktisen tuulen
kuiskauksiako lienevät olleet..?

Kalajoen särkät eli Nordmanin sisäinen delirium-paini
Ne, jotka halusivat kuulla Radiotoimittajan spontaanin laulu- tai tulkintaperformanssin aamulla kello 9.15 voimatta paeta, olivat oikeassa paikassa
retkueemme bussissa 26.6. Liljankukka tuli veret seisauttavasti poimituksi,
mies oli selvästi alansa huippu. Minkä
alan, jäi epäselväksi. Mutta edelleen
hänellä on hyvä radiokasvo.
Vihaan tavaranpaljoutta, ja aikaisia
herätyksiä siedän huonosti. Tästä
syystä ryhmäretkien käsikirjoitukset
vaativat usein kohdallani kompromissivalmiutta. Tällä kertaa ratkaisun osalle määrittämäni puolimatkan
krouvi sijaitsi seuraavassa pisteessä:
Olen lähtöpaikalla sovitusti ennen
kello kahdeksaa, mutta vastaavasti
annan palttua varustelistalle, ja otan
mukaan vain sen, mitä katson välttämättömästi tarvitsevani, ja minkä
saan survottua uskolliseen selkäreppuuni. Hirveät määrät nyssäköitä
saavat hitsityskynnykseni laskemaan
himputisti, vaikka vermeet näennäisesti olisivatkin tarpeellisia, joten
huvi-hyötysuhde ei tulkintani mukaan
jäisi tuolloin positiivisen puolelle. Niinpä en ollut yllättynyt, kun saapuessani
Sepänkadulle silmät ristiinnaulittuina
reppu selässäni Anuskaisen (tuolla
taisin tienata litsarin) reaktio kuului:
”Missä sun tavarat on?!”
Tien päällä matkanjohtaja Tuula
Nevalainen kertoi ensimmäisen yön
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vieteltävän Haukiputaalla. Kuka piti
vietellä, jäi tarkentamatta.
Iltapäivällä heräsin siihen, että bussi
pysähtyi. Mutta ikkunasta katsoessani näin meriaavan hiekkadyynirannan
takana, ja epäilin, josko orastava seinähulluuteni olisikin jalostunut hallusinatiiviselle tasolle. Ei ollut. Olimme
Kalajoella, sen kuuluilla hiekkasärkillä. Haistoin ilmaa, seireeni lauloi. En
vastannut.
Saavuimme Haukiputaalle alkuillasta. Majoitukset oli varattu paikallisen
urheilukeskuksen yhteydessä olevalta leirintäalueelta jonkin matkaa Haukiputaan keskustasta. En tosin muista nähneeni Haukiputaan keskustaa.
Ehkä olisi pitänyt katsoa nopeammin.

Yö ei ole pimeä päivä
Aamulla epäinhimilliseen aikaan
(8.30) matka jatkui, suuntana Inari. Hyvissä ajoin etukäteen meitä oli
informoitu kylän keskustassa sijaitsevasta legendaarisesta, saluunamaisesta kuppilasta, jossa paikalliset
tapasivat nauttia edullista smurffilimonadia sekä laittaa jalalla koreasti.
Mutta keskuudessamme kollektiivisesti sovimme olevamme tietämättömiä tästä yksityiskohdasta.
Illan ”hämärtyessä” (tosiasiassa
päivä ja yö kulkivat kaiken aikaa kimpassa kuin onnellisempikin kyyhkyläispari) suuntasimme leirintäalueen
kuppilaan. Reilu meininki; olivat luvanneet venyttää aukioloaikaa meidän
porukkamme EM-jalkapallohullujen
(futis)himon tyydyttämiseksi. Välierä,
Espanja-Portugali. Espanja voitti. Ei
lainkaan kiva.
Seuraavan päivän vierailukohde,
saamelaismuseo Siida, on sinänsä
maininnan arvoinen. Museo oli jaettu
sisä- ja ulkotiloihin siten, että sisätiloissa oli näytteillä saamelaistaidetta
eri aikakausilta, ensimmäisiä saamenkielisiä kirjallisia teoksia sekä
audiovisuaalista materiaalia saamelaisten historiasta. Ulkopuolella taas
esiteltiin vanhoja saamelaisasumuksia, pyyntivälineitä, työkaluja sekä
muuta autenttista historiallista matskua. Allekirjoittanutta kiehtoi erityisesti
paikalle tuotu vanha käräjätupa, jonka
hirsiseiniin aikoinaan tuomitut ovat

kaivertaneet nimiään ja päivämääriä.
Tuttuja ei näkynyt.
Myös paikallinen saamelaiskeskus
tuli tutuksi. Pelkästään oppaana toimineen eläväisen saamelaisneidon
takia paikka oli käymisen arvoinen.
Ehtoolla keskiyön aurinko osoitti lumovoimansa valaisemalla sydämeni
germanofiilisen sopukan sen jälkeen,
kun Italia oli voittanut Saksan. Ankea
peli, eikä minulla ollut kivaa. Antti
Friskillä oli.

Ailigas, vaikeasti
tavoiteltava
Utsjoella on eräs verraton valtti useisiin eteläisempiin kotimaan matkakohteisiin nähden. Siellä nimittäin on
ulkomaille johtava tie. Siispä saavuttuamme Utsjoelle emme Kotipesäkoplalaisten kanssa voineet vastustaa kiusausta ottaa tilanteesta ilo irti.
Siispä hankkiuduimme rajajoen ylittävälle sillalle rajalinjan kohdalle suorittamaan Norjan-matkoja hyppelemällä edestakaisin linjan yli. ”Norjassa,
Suomessa, Norjassa, Suomessa..”
Hulluilla on halvat huvit, idiooteilla ilmaiset.
Siitä juontuikin mieleeni yhteinen
yömme Ailigas-tunturin kanssa. Kun
Anu alkuillasta tuli kysymään lähtijöitä kanssaan yöllä kiipeämään Ailigakselle (338 m), luulin kuulleeni
kahdessa kohtaa väärin. Mutta viisihenkinen valloitusjoukkomme lähti,
näki huipulla seisovan mastolinkin ja
raivasi tiensä sen luokse primitiivisten
vaistojensa ohjaamina ja pakottamina. Sisäinen eläin on eri velikulta aktivoituessaan.

Natsibunkkeri
pastellifrescossa
Päästiin Norjaan toki luvankin kanssa.
Kumma, miten pienistä maiseman nyansseista voi päätellä vaihtaneensa
äsken valtakuntaa. Pian Norjan rajan
ylityttyä asutuksen ilme alkoi hiljalleen
muuttua. Talot olivat värikkäitä ja koristeellisia, eivätkä koskaan saman
värisiä kuin naapurilla. Se sai miettimään, että on vaikea kuvitella täkäläisten eteläisempiin asutuskeskuksiinsakaan kyhäävän tasaharmaita

betonikolosseja vieri viereen. Pitäisi
käydä katsastamassa, mikäli joskus
maltan olla ryyppäämättä matkarahoja edeltäpäin laitakaupungin kämpässäni, joka sijaitsee kerrostalossa, joka
on täsmälleen samannäköinen kuin
kymmenen muuta ympärillään.
Seistessään Jäämeren rannalla voi
tilanteen ratkaista kahdella tapaa:
menemällä uimaan tai olemalla menemättä. Minä, Faride Lala ja Timo
Hirvikangas menimme. Yleisön pyynnöstä huolimatta tulimme takaisin.
Samaisella rannalla havaitsimme betonirakennuksen, joka osoittautui sota-ajan natsibunkkeriksi. Voi liki kuulla
historian rautasaappaiden kopseen..
Keräsivätköhän sakemannit simpukoita? Toisaalta siellä kiviröykkiörannalla voisi kuvitella tylsämielisten
sotahullujen olleen elementissään.
Ehkäpä ne keräsivät marssilauluja
hyräillen kivikimppuja rakastetuilleen.
Petturit ne varmaankin kukittivat hengiltä.
Hamningsberg oli idyllinen, mutta
oudon hiljainen kaupunki. Olisi voinut
kuulla turskanruodon putoavan. (Myöhemmin sain kuulla kaupungin tulleen
aikoinaan hylätyksi, ja asujaimiston
koostuvan nykyään paljolti kesäasuk-

kaista.) Seuraavan päivän ilta oli viimeisemme Utsjoella. Finaali peruttu:
Espanja-Italia 4-0. Kivaa oli kenties
jollain jossain.

Raattamasta raikaa
Yöpyessämme Raattaman kylässä päätimme antaa periksi sitkeille
huhuille siitä, että olisi myös kylmiä
kuppeja. Mutta vain vähän. Ja sen vähän määrittelimme me, luonnollisesti.
Paikallinen baariravintola viritti käyttöömme karaokelaitteiston. Sallimus,
anna heille anteeksi. He eivät tienneet, mitä tekivät. Alunperin lupasin
käydä lavalla, mutta rikoin lupaukseni, sillä lopuksi taisin asua siellä. Eivät
sentään vuokraa vielä laskuttaneet.
Heidi Pajunen muuten laulellen vannotti tehneensä minulle kotiviinin. Ja
tälle on parisenkymmentä todistajaa,
eli pitänee käydä perimässä se pois
juotavaksi.

Ja tulivat kahdeksas
ja yhdeksäs aamu

sä (valaan)evättiin kaksimielisesti.
Sen sijaan poikettiin saksalaispariskunnan aikoinaan perustamassa taidekeskuksessa. Tilateoksia, täytettyjä
eläimiä ja psykedeelisiä valaisimia
riitti.
Valuessamme tämän jälkeen hitaasti rajan yli ja jälleen kohti Haukipudasta, ensimmäistä ja viimeistä yöpymispaikkaamme (eikös ollut maanisen
melodramaattinen ilmaisu?) pysähdyimme erinäisillä kirkoilla, mikä sai
ilman väreilemään lopun enteitä siinä
määrin, että viimeisen kirkon vieraskirjaan ilmestyi teksti ”Barabbas.” Älkää lyökö, en se minä ollut. Kohtalo
se vain käytti minua työkalunaan.
4. 7. aurinko nousi kuin petturi, joka
oli päättänyt edistää ihmisten aikeita
suunnata Turkuun. Ja mitäkö tästä
kaikesta opin? Sen, etten osaa pelata
kiinanshakkia. Kysykää Heidiltä. Samalla voitte pyytää tuomaan minulle
sen viinitonkan.
Teksti: Juha Nordman
Kuva: Anu Hinkkuri

Ehdotus terrori-iskusta valaanpyyntialukseen Kautokeinoon suunnatun
viimeisen Norja-ekskursion yhteydes-
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Mikko Immosen juhlatervehdys
Hyvät Turun SeudunTyöttömät
ry:n jäsenet ja ystävät, haluan
lausua lämpimimmät onnitteluni 20-vuotisen taipaleenne
johdosta.

K

ahteen vuosikymmeneen
sisältyy monenlaisia, värikkäitäkin vaiheita. Vaikka tekemänne työ on
arvokasta, toivon sydämestäni, että työttömyys loppuisi eikä
työttömien toimintaa enää tarvittaisi.
Ihmiselon tilkkutäkki koostuu monenlaisista yhteensattumista, myös kohtalo tahtoo usein työntää lusikkansa
soppaan. Tällä kertaa se järjesteli
asiat ikäväkseni niin, että kun minun
piti olla kanssanne juhlimassa, olinkin
työtapaturman seurauksena leikkauspöydällä.
Kuten sanottua, olen pettynyt, mutta
samalla tyytyväinen yhdistyksen toimintaan. Työttömien yhdistyksethän
perustettiin aikoinaan lakkautettaviksi. Yhdistysten tarkoituksena oli toimia vain sen aikaa, että valtakunnassa kaikille olisi tarjolla ihmisarvoista
työtä. Tässä ei kuitenkaan ole onnistuttu, eivätkä Euroopan ja maailman
taloustilanteesta johtuen Suomenkaan työttömyysluvut näytä kovin hyviltä. Työttömien yhdistyksiä tarvitaan
takuuvarmasti edelleen.
Toimintamme alkuaikoina yhteiskunta kynti suuressa lamassa. Päivittäin kymmeniä yrityksiä ajautui
konkurssiin ja työttömyys kasvoi
silmissä. Taloudellinen ahdinko painoi
niin koko yhteiskuntaa kuin yksittäisiä
ihmisiäkin.
Työttömyys
aiheutti
henkilötasolla raastavaa henkistä ahdinkoa ja työpaikan menetys merkitsi
monelle myös sosiaalisen verkoston
häviämistä. Perheissä liitokset alkoivat natista, ja valitettavan usein näköalattomuus ja taloudellinen ahdinko
johtivat perheiden hajoamisiin, jopa
elämän päättymiseen oman käden
kautta.
Tammikuussa 1990 Turun Työväenopiston auditorio oli täpötäynnä
työttömiä.
Paikalle
kootussa
paneelissa olivat edustettuina SAK,
Turun Seurakuntayhtymä ja Turun
Terveydenhuolto. Muistan ikuisesti,
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miten terveyskeskuslääkäri Risto
Pomoel sanoi, että ”työttömyys on
sellainen kohtalo, ettei sitä ymmärrä
kukaan muu kuin työtön itse, ja siksi
on tärkeää, että työttömät järjestävät
itse oman toimintansa”. Tuolloin sisälläni liikahti jokin ja uskon, että niin liikahti monen muunkin sisällä. 20 vuoden kokemus työttömien toiminnasta
kertoo, mitä tuo liikahdus aiheutti.
Heti toimintamme aluksi omaksuimme työmme keskiöksi yhteistyön
mahdollisimman monen tahon kanssa. Tuohon pyrittäessä ehdoton edellytys oli, ettemme ”myy” itseämme kenellekään. Myyminen olisi tarkoittanut
sitä, että emme olisi olleet vaatimuksinemme vakavasti otettava järjestö. Yhteistyön merkitystä kuvaa eräs
ystävänpäivä, jolloin menin työttömän
ystäväni kanssa Radio Sataan toivottamaan, pienen lahjan myötä, hyvää
ystävänpäivää. Meitä oli vastassa
Markku Heikkilä, jolta kysyimme, voisiko radio informoida yhdistyksemme
toiminnasta. Tähän Heikkilä sanoi oitis, että ”kyllä se sopii, aloitetaan heti
huomenna”. Siitä lähtien vuosien ajan
Radio Sadasta tuli kello kymmenen
maissa muutaman minuutin tiedote
toiminnastamme. Yhteistyötä teimme
Varsinais-Suomen ja koko Suomen
työttömien yhdistysten kanssa. Liityimme valtakunnalliseen työttömien
järjestöön, jonka puheenjohtajana
olin kaksi vuotta. Ei sovi myöskään
unohtaa yhteyksiä Euroopan maiden
työttömien yhdistyksiin. Mainittakoon,
että puheenjohtaja-aikanani olin mukana Saksassa kansainvälisessä seminaarissa Suomen nelihenkisessä
delegaatiossa.
Työmme sisältönä oli edunvalvonta
ja kaiken kattava sosiaalinen toiminta,
yhtenä tärkeimmistä opiskelu. Edunvalvontaan liittyivät oleellisesti kirjeet
ja palaverit, mutta erittäin tärkeitä
olivat myös joukkomielenilmaisut.
Merkillepantavin ja parhaiten mieleen
jäänyt oli 4.1.1993 Eduskuntatalon
edessä järjestetty Murrostorstai, johon
osallistui yli 20 000 ihmistä eri puolelta
Suomea. Tuon jälkeen vastaavankokoista mielenosoitusta ei Suomessa
liene nähty. Huomionarvoista oli, että
VR antoi työttömien käyttöön kaiken
vapaan kalustonsa, ja hinta oli vain

30 % normaalista.
Turun
Seudun Työttömät ry teki
mammuttityön
tuon mielenosoituksen onnistumiseksi. Järjestimme myös hyvin lavastetut hirttäjäiset
Turun kauppatorilla, jolloin maan hallitus joutui pölkylle. Tämä näytelmä
sai paljon julkisuutta osakseen. Järjestelyistä lankeaa iso kiitos Raision
Seudun Työttömät ry:lle.
Työttömien elämäntilanteen kohentamisesta ja edunvalvonnasta voidaan puhua myös työttömien ruokala- ja ruoanjakelutoiminnassa, joiden
eteen tehtiin paljon töitä. Tunsin tuolloin, ettei pitkään työttömänä olleilla
ollut aina edes ruokaa ja että meillä
yhdistyksenä oli avaimet tilanteen
korjaamiseksi.
Ruokalatoiminnan
käynnistämisen aikaan pieneksi ongelmaksi uhkasi muodostua se, ettei
hommaan tahtonut löytyä sopivia, pitkäjännitteisiä tekijöitä.
Henkilökohtaisesti en aliarvioi mitään sosiaalipuolen toimintamuotoa,
koska ne kaikki kokoavat ihmisiä.
Kokoontumiset ovatkin ensiarvoisen
tärkeitä, tapaavathan ihmiset tuolloin
toisia saman kohtalon kokeneita ja
saavat tukea toisistaan. Moni ei tule
edes ajatelleeksi, että työttömälle yhteisessä ruokalassa kohtalotoverin
tapaaminen voi olla päivän kohokohta
ja henkireikä.
Hyvät ystävät, kun tervehdin teitä,
sisälläni on hyvin herkkä tunne. Aika,
jolloin sain toimia kanssanne, oli henkisesti elämäni rikkainta, vaikkakin
taloudellisesti köyhintä aikaa. Silloin
sain jakaa surut ja ilot niin monen
aidon ihmisen kanssa. Silloin ei tarvinnut kierrellä eikä kaarrella, kun toivottiin, että maailmasta tulisi meillekin
ihmisarvoinen paikka elää. Toivotan
Teille kaikille mukavaa, lämmintä ja
keskinäistä rakkautta hehkuvaa kesää ja syksyä!
Mikko Immonen
Turun Seudun Työttömät ry:n
perustajajäsen ja ensimmäinen
puheenjohtaja 02/1992-03/1995
Kuva: Kimmo Rapatti

20-vuotisjuhlavuoden tapahtumia
Tulossa: Työttömän Karibia -risteily 9.10.12
Lokakuun 9. järjestetään perinteinen Työttömän Karibia -risteily Viking Amorellalla (Turku-Maarianhamina-Turku).
Tällä kertaa seminaariteemaksi on valittu TST ry:n yhteiskuntavastuu. Jäsenet ja työntekijät arvioivat TST ry:n onnistumista keskeisillä yhteiskuntavastuullisuuden osa-alueilla. Ohjelmassa puntaroidaan TST ry:n kannalta: päätöksentekoprosesseja ja rakenteita, kansalaisyhteiskuntaan osallistumista, työpaikkojen luomista ja valmiuksien kehittämistä,
kestävää kulutusta, työllisyyttä ja työsuhteita, koulutusta ja kulttuuria, vaurauden ja toimeentulon luomista, terveyttä
sekä inhimillistä kehitystä ja koulutusta työpaikalla.
Menomatka Maarianhaminaan seminaarin merkeissä, paluumatka vapaata ideointia ja verkostoitumista. Hinta: 10 euroa, jonka seminaariin osallistuneet saavat seminaaristipendinä takaisin (sis. buffet, muutaman varastointihytin ostoksille ja vaatteille, kongressitilat, aamupäiväkahvit). Ilm. TST-infoon viim. 21.9. Mukaan max 60 henkilöä. Lähtö 9.10.2012
klo 8.45, Viking-terminaali, Turun satama. Paikalla oltava jo klo 8.15, lippujen ja ohjelman jakamiseksi lähtijöille. Tervetuloa pohtimaan ja kehittämään oman yhdistyksesi loistavaa tulevaisuutta ja viihtymään joviaalissa seurassa!

Ruissalopäivä 6.6.12
Yhdistyksen perinteinen liikuntapäivä Ruissalon Kansanpuistossa keräsi jälleen ison porukan ja sääkin suosi
ulkoilua. Lajeja riitti pussijuoksusta saappaanheittoon ja
tyylejä joka lähtöön. Kiitokset osallistujille - ensi kesään!

20-vuotisjuhlat 25.5.12
20-vuotias yhdistys juhli pyöreitä vuosiaan upeassa
alkukesän auringonpaisteessa. Pääjuhlan iloinen tunnelma, hienot tarjoilut,
Monitaidon musisoinnit ja muu mukava ohjelma sekä liikkeelle lähteneiden
jäsenten määrä ylittivät odotukset. Iso kiitos kaikille tapahtumaan kortensa
kantaneille sekä tietysti jäsenille! Onnea TST!

> 20-vuotisjuhlassa juhlittiin
myös yhdistyksen pyöreitä
vuosia täyttäviä jäseniä.

Kuvat:
Päivi Savolainen
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ILMOITUKSIA
MUUTTO ISO-HEIKKILÄÄN
Turun Seudun Työttömät TST ry muuttaa syyskuun lopussa
osoitteeseen Kanselerintie 19, Turku. Kaikki jäsentoiminnot siirtyvät Kanslerintielle entisiin Turun kaupungin työkeskuksen tiloihin. Muutto aiheuttaa toimintojen keskeytyksiä, mutta palvelua
pidetään yllä niin hyvin kuin mahdollista. Ruokalatoimintaan ei
tule katkoja. Pahoittelemme muutosta mahdollisesti aiheutuvaa
harmia. Ks. lisätietoja s. 4-5 ja seuraa ilmoittelua!

SYYSKOKOUS 22.11.2012 KLO 10.00
TURUN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON AUDITORIO, KASKENKATU 5, TURKU
TERVETULOA!

Liity jäseneksi!
Jäsenedut ovat rahanarvoisia etuja:
►herkullista ja riittoisaa kotiruokaa edullisesti
Sepänkadun ja Rieskalähteentien ruokaloistamme
►vaatteesi korjattua Rieskalähteentien ompelimossa
►matkoja, lippuja, tutustumiskäyntejä edullisesti
►alennuksia mm. kylpylä Caribiasta ja Turun Ekotorilta
(jäsenkortilla -20%)
►kursseja ja edullisia koulutuksia eri aihealueilta
►monipuolista liikuntaa mm. jumppaa, keilailua, lentopalloa
►ajantasaista tietoa työttömän oikeuksista
►tietokoneesi korjattua/huollettua edulliseen
jäsenhintaan.
Jäseneksi liittyminen:
TST-Toimintakeskus, INFO-piste, Sepänkatu 5 A, 2. krs.
Jäsenmaksu: 7 €, kannatusjäsen 30 €

Matkailua, kulttuuria ja opintoretkiä syksyllä
OPINTORETKI HATTULAAN HYVÄN OLON NIEMELLE JA LEPAAN PUUTARHAAN ke 29.8.
Tutustuminen ”Petäys Resort”:iin, Palvelualojen ammattiliiton omistamaan kokous- ja vapaa-ajankeskukseen sekä Lepaan puutarha- ja viinitilaan.
Lähtö klo 9.00, paluu n. klo 20.00. Matkan hinta 15 €/25 € (ei-jäsen) sis. kuljetukset, vierailut opastuksin, tuotemaistajaiset.

ATELJEE JOHANNA ORAS JA HEVOSKÄRRYAJELU HÄMEEN HÄRKÄTIELLÄ ke 5.9.

Opastettu vierailu ensin J. Oraksen Ateljeessa, jonka jälkeen paluu Hämeen Härkätietä Marttilan ja Tarvasjoen kautta. Tutustuminen mm. Tarvasjoen kirkkoon ja kotiseutu-museoon sekä Kylämäen Hevostilaan, jossa myös lounas. Lyhyt luontopolku putoukselle Tarvasjoella. Lähtö klo 9.15, paluu
n. 16.30. Hinta 19 €/30 € (ei-jäsen) sisältää kuljetukset, opastukset, hevoskärryajelun, sisäänpääsymaksut ja keittolounaan. (7 paikkaa).

RETKI ATENEUMIIN HELENE SCHJERFBECKIN NÄYTTELYYN ke 12.9.

Lähtö klo 9.00, paluu n. klo 18.00. Hinta 20 €/30 € (ei-jäsen) sisältää kuljetukset ja lipun. Ilmoittautuminen TST:n infoon 5.9. mennessä.

LINNATEATTERI: KOMEDIA ”SYNTIPUKKI” pe 14.9. klo 19.00

mukana mm. Juha Veijonen, Mikko Kivinen, Ville Keskilä, Janne Kääriäinen, Kaija Kiiski. Liput 20 €/25 € (ei-jäsen). Viim. ilm. infoon 13.8.

OPINTORETKI PORIN TUULIPUISTOON JA REPOSAAREEN ke 26.9.

Tutustuminen Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimatuotantoon ja voimalaan, jonka jälkeen kiertoajelu Reposaaressa. Lähtö klo 9.00, paluu n. klo
19.00 Hinta 18 €/30 € (ei-jäsen) sisältää kuljetukset ja vierailun.

JO-JO –TEATTERI ”VARTIOSTO VALMIINA PALVELUKSEEN” ennakkoesitys vk 41

Englantilaiskirjailija Terry Prachettin Kiekkomaailma -fantasiakirjasarjan 15.osaan perustuva Suomen kantaesitys. Näytelmän 30 roolia hoituvat 18
näyttelijän voimin. Ohjaus Kauko Takarautio. Liput 6 €. Seuraa ilmoittelua, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

OPINTORETKI KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTOON PARAISILLE to 1.11.

Tutustuminen Paraisten kalakoulun toimintaan monipuolisella kierroksella tutkimus-laboratoriosta veneiden rakentamishalliin ja tietoa kalatalouden
tilasta, kehityksestä ja nykypäivästä elinkeinona. Mahdollisuus tehdä kalaostoksia kalakauppa Halsterissa (sitoumuksetta). Retken päätteeksi planetaarioesitys Tuorlassa. Lähtö klo 10.00, paluu noin klo 16.30. Hinta 7 €/10 € (ei-jäsen) sisältää kuljetukset, vierailukäynnin ja planetaariolipun.

ÅBO SVENSKA TEATER: MUSIKAALI HAIR ke 14.11. klo 19.00

Legendaarinen rockmusikaali, hippisukupolven rauhan ja rakkauden vallankumouksellinen ylistyslaulu. Hairin teemat ovat yhä ajankohtaiset: suvaitsevaisuus, avoimuus ja ihmisten välinen rakkaus - kaikki loistavan musikaalin kautta tulkittuna! Musikaalin ohjaa Georg Malvius. Esitys tekstitetään
suomeksi, esityskieli on ruotsi. Kesto n. 2,5 t. Liput 40 €/42 € (ei-jäsen). Ennakkomaksu 20 € viimeistään 11.10. infoon.

OPINTORETKI ”VIRE KOTI KAARINAAN” JA PAIMION SAIRAALAAN ke 28.11.

Retkellä tutustutaan uuteen 30-paikkaiseen muistisairaille tarkoitettuun ryhmäkotiin, Vire Koti Kaarinaan, jonka jälkeen käydään Alvar Aallon suunnittelemassa Paimion sairaalassa ja lounastetaan. Retken lopuksi käydään monimuotoisessa sisustuspuoti Torpparin Werstaassa Paimiossa. Lähtö
klo 10.30, paluu n. klo 16.30. Hinta 7 €/10 € (ei-jäsen) sisältää kuljetukset, vierailut, opastukset, lounaan.

JO-JO -TEATTERI: NOITA NOKINENÄ

Nokinenän tarina jatkuu marraskuussa. Ilmoitus ennakkonäytöksestä myöhemmin – seuraa ilmoittelua.

Kotipesäläisille opintoretket ovat maksuttomia – ota ennen varaamista infosta yhteyttä Henriikaan/Sinikkaan.
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TST-Ruokala

Sepänkatu 5 A > Muutto Kanslerintie 19 syyskuun lopulla
Seuraa ilmoittelua, tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihimme!
Avoinna ma-pe klo 8-14.30. Lounaslista: www.tstry.com
Poikkea kahville

Päivä käyntiin
tuhdilla aamiaisella
klo 8-9.30
1,50 €

Teemme
tilauksesta

makeat ja suolaiset
herkut edullisesti.

Nauti kunnon
kotiruokaa

Itse leivottu päivän
pulla tai suolainen
pala alk. 0,60 €

klo 10.30-14.30
2,50-5,50 €
(santsiannos -50%)

Take-away

Annokset myös mukaan
omaan astiaan
(ei noutopöydästä).

Muksut mukaan
Alle 7 v. maksutta
ruokailevan jäsenen
seurassa. Pienet
koululaiset -50%.

Rieskaruokala

Rieskalähteentie 74, Turku
Avoinna ma-pe klo klo 11-15
Lounaslista: www.tstry.com (ei noutopöytää)
Nauti kunnon
kotiruokaa

klo 11-15
2,50-3,50 €
(santsiannos -50%)

Muksut mukaan

Alle kouluikäiset maksutta
ruokailevan jäsenen seurassa.
Pienet koululaiset -50%.

Poikkea kahville
Itse leivottu päivän
pulla 0,60 €

Take-away

Annokset myös mukaan
omaan astiaan.

Tulossa uutta:

Tarjonta laajenee.
Seuraa ilmoitteluamme!

