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Pääkirjoitus

Hallituksen puheenjohtajajOe MAjANeN

Olemmeko myöhässä vai 
pystymmekö vielä pelas-
tamaan nykynuorten suku-
polven yhteiskunnan sisä-

kehälle? Nyt on katkaistava holtiton 
kierre. Nuorisossa on yhteiskunnan 
tulevaisuus. Suomella ei ole varaa 
kasvattaa työvoimareserviä. Nuoret 
pitää saada mukaan työelämään tai 
siihen tähtäävään opiskeluun. Me-
netetty nuori maksaa yhteiskunnalle 
elinkaarensa aikana miljoona euroa. 
Haasteet ovat suuret, sillä vapaita työ-
paikkoja on vähän ja hakijoita paljon. 
Fakta on, että laskentatavasta riippu-
en vapaita työpaikkoja on noin 30 000 
ja työnhakijoita noin 250 000. Perus-
koulun lopettaneista nuorista yli 5 000 
on ilman jatko-opiskelupaikkaa. Alle 
30-vuotiaista nuorista 110 000:llä on 
pohjana pelkkä peruskoulu. Nuorista 
40 000 on kokonaan työn ja koulutuk-
sen ulkopuolella. Perusasteen varas-
sa olevista nuorista vain vajaa puolet 
on töissä. Yksin Varsinais-Suomessa 
oli vuonna 2011 alle 30-vuotiaita työt-
tömiä noin 6 000. Nuorten syrjäyty-
minen yhteiskunnasta on hoidettava 
kuntoon. Asia on vakava, sitä ei saa 
jättää pelkäksi vaaliteemaksi. Kuntien 
on otettava asia vakavasti ja toteutet-
tava velvoitteensa nuorten mukaan 
saamiseksi. Myös nuorilla on oikeus 
omaan polkuun kohti parempaa tule-
vaisuutta. Kaikkien pitää olla talkoissa 
mukana: kodin, koulun ja viranomais-
ten sekä elinkeinoelämän. 

Jotta väärä kehitys saadaan kat-
kaistua, täytyy jo tänään vastata huo-
misen haasteisiin. Kodeissa ja per-
heissä pitää olla nykyistä enemmän 
rajoja ja rakkautta sekä vastuullista 
läsnäoloa ja välittämistä. Koulun ja ko-
din yhteistyöstä ei saa tinkiä. Lasten 
ja nuorten ongelmia ei saa sälyttää 
pelkästään viranomaisille. Resursseja 
nuorten mielenterveys- ja päihdetyö-
hön pitää lisätä. Viranomaisten tärkeä 

tehtävä on tukea apua tarvitsevia per-
heitä ja nuoria. Elinkeinoelämän on 
tiedostettava tuleva yhteiskunnallinen 
pommi. Työnantajien on muokattava 
ajatteluaan sen mukaan. Yritysten pi-
täisi olla valmiita palkkaamaan enem-
män nuoria aikuisia. Tämäkään ei ole 
helppoa, koska yt-neuvottelut sävyttä-
vät yritysten arkea. Kaikki nuoret eivät 
tule sijoittumaan yrityssektorille. Myös 
julkisen ja kolmannen sektorin pitää 
saada olla mukana talkoissa. Jäykkää 
lainsäädäntöä tulisi muokata siten, 
että saamme aikaan pitkäjänteisiä tu-
loksia tilastokikkailun sijaan.

Onko nuorisotakuussa lääke työllis-
tymisen edistämiseen, ja auttaako se 
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 
pysymisessä yhteiskunnassa? Mikä 
on nuorten yhteiskuntatakuu? Nuori-
sotakuu on yksi Suomen hallituksen 
kärkihankkeista. Vuoden 2013 alusta 
taataan alle 25-vuotiaille työttömille 
sekä alle 30-vuotiaille vastavalmis-
tuneille koulutus-, harjoittelu-, työpa-
ja- tai työpaikka kolmen kuukauden 
sisällä työttömäksi ilmoittautumises-
ta. Nuorisotakuuseen kuuluu myös 
koulutustakuu, joka takaa jokaiselle 
juuri peruskoulunsa päättäneelle kou-
lutuspaikan. Nuorten aikuisten osaa-
misohjelma tarjoaa ilman koulutusta 
oleville alle 30-vuotiaille nuorille mah-
dollisuuden ammatillisen tutkinnon 
tai sen osan suorittamiseen. Ohjel-
massa voi suorittaa joko ammatti- tai 
erikoisammattitutkinnon tai ammatilli-
sen perustutkinnon oppilaitoksissa tai 
oppisopimuksella. Nuorten aikuisten 
osaamisohjelmaan kuuluvia koulutuk-
sia järjestetään vuosina 2013-2016. 
Ensimmäiset alkavat joustavasti vuo-
den 2013 aikana.

TST ry ketteränä toimijana on ollut 
jo askeleen edellä nuorten auttami-
seksi. Vuonna 2011 alkanut RAY:n 
rahoittama Kotipesä-projekti on mah-
dollistanut ryhtiä nuoren arkeen. Ko-

tipesän ryhmätoiminta on tavoittanut 
40 nuorta aikuista. Heistä puolet on 
löytänyt uuden suunnan elämälleen 
ja päässyt töihin tai siihen tähtäävään 
koulutukseen. Kannattaa ottaa yhteys 
TST ry:n Kotipesään www.tstry.com, 
mikäli tunnet piston sydämessäsi ja 
haluat toimia.

TST ry on hakenut Varsinais-Suo-
men ELY-keskuksesta rahoitusta 
hankkeelle nimeltä KiHo-projekti. 
Työllisyyspoliittinen hanke on suun-
nattu myös nuorille aikuisille. Tavoit-
teena on työllistää 80 kiinteistönhoi-
don ja rakennusalan työtöntä. Työssä 
oppimiseen käytetään hyväksi todet-
tua action learning-, (mestari-kisälli) 
-menetelmää. Toimintatapa mahdol-
listaa pienen uraputken työjakson 
aikana. Tavoitteena on, että kyvykäs 
työntekijä sijoittuu lopulta ns. vapailla 
työmarkkinoilla toimivaan yritykseen 
kuten kiinteistöhuoltoyhtiö tai raken-
nusliike. Halukkuudesta yhteistyöhön 
on sovittu 10 yrityksen kanssa. Siir-
tyminen tehdään joustavaksi siten, 
että omalle työmaalle TST:lle on help-
po palata takaisin, mikäli työntekijän 
omat siivet eivät vielä kanna. Näin 
vältytään ikäviltä irtisanomisilta ja niis-
tä seuranneilta karensseilta. 

Pitää kuitenkin muistaa, että nuo-
ret ovat vain yksi ryhmä työttömistä. 
Nuorten tilanteen parantamisessa riit-
tää kaikille toimijoille purtavaa. Lisäksi 
entuudestaan kansakunnan pitkäai-
kaistyöttömyyttä ei ole pystytty poista-
maan, eikä työvoimareserviä voi kas-
vattaa saatikka menettää kokonaan.

Toivotaan, että hieno hankeidea saa 
projektirahoitusta ja TST ry pääsee 
mukaan nuorisotalkoisiin. Rahoituk-
sesta päätetään joulukuun aikana, mi-
käli vanha aikataulu pätee. Pidetään 
peukkuja, sitä odotellessa…

Hyvää Joulua kaikille!  

estääkö nuorisotakuu nuorten  
syrjäytymisen?
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HARRI LAAKsONeN Hallituksen jäsen

Taloustieteessä on eräs laki, 
joka toteaa, että tarjonta luo 
oman kysyntänsä. Suosi-
tumpi näkemys on kuitenkin 

se, että kysyntä luo oman tarjon-
tansa. Jälkimmäinen voisi tarkoittaa 
järjestömaailmassa tilannetta, jos-
sa jäsenten tarve määrittelee, mitä 
järjestö jäsenilleen tarjoaa nyt ja 
tulevaisuudessa.

Lokakuussa TST ry:n 60 jäsentä ko-
koontui yhteiskuntavastuuseminaariin 
yhdistyksensä kehittämiseksi. Vanhat 
jäsenet ilmoittivat kysyttäessä sen, 
että käyntikerrat uudessa TST ry:n 
toimintakeskuksessa eivät tule laske-
maan entiseen osoitteeseen verrat-
tuna. Jokainen käy keskimäärin 2,5 
kertaa viikossa toimintakeskukses-
sa. Kun työntekijät lisättiin arvioon, 
käyntien kerrat tietysti vielä nousivat. 
Vanhojen uskollisuus on hyvä juttu 
jäsentoiminnan kannalta, vielä kun 
muistaa alueen tarjoamat mahdolli-
suudet ihan uusiin jäseniin.

 
Nykyään työttömien yhdistykset ja 

toimintakeskukset ovat paljon muuta-
kin kuin pelkästään työttömien ihmis-
ten tapaamispaikkoja. Vuodet ovat 
vieneet yhdistyksiä suuntaan, jossa 
esim. työllistäminen ja erilaiset syrjäy-
tymisvaarassa oleviin kohdistuneet 
julkisrahoitteiset hankkeet ovat tulleet 
mukaan. Näiden kautta ainakin suu-
rimmista työttömien yhdistyksistä on 
hiljalleen muotoutunut aina vain yh-
teiskuntavastuullisempia toimijoita.

Seminaarissa todettiin, että tänään 
yli 1000 jäsenen yhdistyksemme pitää 
sisällään myös erityisryhmiä enem-
män kuin ehkä koskaan. Mukana on 

mm. seniorikansalaisia, kuntouttavan 
työtoiminnan asiakkaita, lapsiperhei-
tä, opiskelijoita jne. Näiden toiminnan 
tukeminen ja mahdollistaminen on 
myös yksi TST ry:n tehtävistä. Semi-
naarikyselyyn vastanneista 58 % kat-
soi, että erityisryhmiä tulee jatkossa 
huomioida TST ry:ssä paljon tai melko 
paljon, 37 % taas toivoi huomioitavan 
sopivasti.

Edelleen TST ry:stä tiedottaminen 
ulospäin kaikin keinoin on tärkeää. 
Se on olennaista rahoittajien ja si-
dosryhmien kannalta vaikuttavuuden 
osoittamiseksi. Jäsenten kokemusten 
perusteella tärkeimpiä tiedottamisen 
keinoja olivat kuitenkin ihmiskontak-
tit. Työvoimaviranomaiset, ystävät ja 
muut ihmiset välittivät vastaajien mu-
kaan 70 %:sti sen olennaisen tiedon, 
että on olemassa työttömien yhdistys 
nimeltä Turun Seudun Työttömät TST 
ry.

järjestö on jäsentensä summa

20 vuoden päästä yhdistyksemme 
on varmasti erilainen kuin tänään. 
Silloin toiminnassamme olevat työttö-
mät ja muut ovat rakentaneet itsensä 
näköisen toimijan, jossa jäsentoimin-
ta on pysynyt keskeisessä asemas-
sa, mutta muutakin aktiviteettia löy-
tyy. Toivottavasti osoite on nykyinen. 
Tässä yhteydessä voidaankin paljas-
taa, että muuttoon osallistuneiden tal-
koolaisten kesken sovittiin siitä, että 
seuraava muutto järjestetään, kun 
nuorin meistä täyttää 100 vuotta.  

         Harri Laaksonen
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Kelalle maksettavien ”sakkojen” suuruus
 hämmästytti ehdokkaita

TST ry oli kutsunut joukon turkulaisia 
kunnallisvaaliehdokkaita paneeliin 
1.10. 2012 Turun suomenkieliselle 
työväenopistolle. Paikalla olivat Pasi 
Ahola (SDP), Olavi Mäenpää (Si-
nivalkoiset), Li Andersson (Vasem-
mistoliitto), Olli Manni (Kokoomus), 
esko Luukkonen (Suomen Työvä-
enpuolue), tapani Karvinen (Piraat-
tipuolue), Anita Birstolin (Vihreät), 
Kirsti Vuolo-äärilä (SKP), Liisa jo-
hansson (RKP), erkki sinkko (Pe-
russuomalaiset), jarmo Nevalainen 
(Itsenäisyyspuolue), timo Hellman 
(Muutos 2011) ja sakari Hihnala 
(Keskusta).

TST ry:n toiminta tuli tutuksi eh-
dokkaille viimeistään puheenjohtaja 
joe Majasen esittelyn jälkeen. Yh-
distyksen merkitys tärkeänä kolman-
nen sektorin työllistäjänä tunnustettiin 
laajalti. Kaupungin omien investoin-
tienkin yhdistykseen tiedettiin tuovan 
tuntuvia säästöjä kuntatasolla. 

Turun kaupunki maksaa pitkäai-
kaistyöttömien työllistämisvelvoitteen 
hoitamatta jättämisestä Kelalle ns. 
”parkkisakkoja”. Vuonna 2011 sum-
man suuruus oli 8 miljoonaa euroa, 
mikä yllätti muut panelistit paitsi Ola-
vi Mäenpään ja Pasi Aholan, jotka 
ainoina haarukoivat kokoluokan oi-
kein. Kuluvana vuonna maksettavaa 
kertyy jo yli 10 miljoonaa. Yhdeksi 
ongelmakohdaksi tarjottiin ontuvaa 
tietojen kulkua yli 500 päivää työttö-
mänä olleista Kelan ja kaupungin vä-
lillä, jolloin työllistämiseen ei päästä 
ajoissa puuttumaan. Lopputulokses-
ta panelistit olivat lähestulkoon yhtä 

mieltä: säästämällä vääristä kohteista 
ja ohjaamalla niukkoja määrärahoja 
harkitsemattomasti kasvatetaan vas-
taavasti mm. sosiaalitoimen ja eri-
koissairaanhoidon kustannuksia. Ylei-
söstä muistutettiin myös, että Turun 
kaupungilla ei ole ollut esittää varsi-
naista työllistämisstrategiaa koko tällä 
vuosituhannella.

Nuorten työttömyyteen osallistujat 
etsivät ratkaisua oppisopimuskoulu-
tuksesta sekä laajemmasta kesätyö-
tarjonnasta. Yrittäjyyden polulle ai-
koville nuorille toivottiin vanhempien 
ikäluokkien välittävän omaa tietotai-
toaan. Pakkotyön todettiin kuuluvan 
menneisyyteen, eivätkä pakkohaut-
kaan oppilaitoksiin saaneet kannatus-
ta. Pudokkaille eli työ- ja opiskelupaik-
kaa vaille jääneille on käytännössä 
kuitenkin vaikea tarjota mitään, sillä 
tietosuojalaki estää henkilörekisterien 
käytön tähän tarkoitukseen.

Pitkäaikaistyöttömyyden lieventä-
miseen ehdotettiin tuttuja keinoja eli 
aukioloaikojen vapauttamista, yrittä-
jyyden tukemista ja työn uudelleen 
jakamista. Työelämävalmiuksien yllä-
pitämistä esimerkiksi liikunnan avulla 
suositeltiin lämpimästi.

Suhtautuminen kuntaliitoksiin jakoi 
ehdokkaat: Birstolin, Johansson ja 
Sinkko olivat niiden puolesta. Muut 
esittivät varauksena vapaaehtoisuu-
teen pohjautumisen. Kannatusta sai 
myös neuvoa-antava kansanäänes-
tys asiasta.

Ehdokkaista kolme eteni valtuus-
toon: Li Andersson, Olli Manni sekä 
Olavi Mäenpää. Sakari Hihnala Kes-
kustasta jäi ensimmäiselle varasijalle.  
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Suuret ikäluokat ovat huolis-
saan eläkkeistään, kun vastaa-
vasti yhä suurempi osa nuoris-
ta ei tunnu pääsevän lainkaan 
kiinni työuraan. Nuorisotyöt-
tömyyteen ei ole kuitenkaan 
herätty yllättäen.

Polttavan ajankohtaisen ongelmasta 
tekevät laskelmat väestön ikäänty-
misen myötä heikkenevästä huolto-
suhteesta. Kun lapsia ja senioreita 
on yhteensä määrällisesti enemmän 
kuin työikäisiä, syntyy epäedullinen 
tilanne. Nuorten koulutus- ja van-
huusiän hoitokustannukset ovat suuri 
menoerä valtion taloudelle. Ikäluokat 
pienennevät ja niinpä uusia työikäi-
siä veronmaksajia ei tule tarpeeksi 
eläköityvien tilalle. Samalla eläke- ja 
hoitomenot kasvavat. Jokainen nuo-
ri, joka jää pysyvästi pois työelämän 
rattaista - syystä tai toisesta - maksaa 
sekä menetettyinä tuloina että suorina 
kustannuksina. Vuositasolla arvioitu-
na nykyisistä noin 55 000 työttömästä 
alle 30-vuotiaasta koituu 300 miljoo-
nan euron lasku. 

Jotta tilanne ei lopullisesti riistäytyi-
si käsistä, maaliskuussa 2012 tehtiin 
päätös nuorten yhteiskuntatakuusta, 
jonka hallitus on sitoutunut toteutta-
maan vuosina 2013-2016. Saloon 
2.10. 2012. Nuorta ei  jätetä -semi-
naariin hankkeesta oli tullut kerto-
maan neuvotteleva virkamies jaana 
Walldén Opetus- ja kulttuuriminis-
teriöstä. Hän toimii yhtenä kolmesta 
nuorten yhteiskuntatakuun työryhmän 
sihteereistä.

Mitä minusta tulee isona – 
vai tuleeko mitään?

Nuorisotakuu-hanketta varten tehtiin 
esiselvitys.	 Mol.fi	 -verkkosivuilla	 jär-

jestettiin ”Nuorten ääni kuuluviin” –ky-
sely, jossa kartoitettiin nuorten omia 
näkemyksiä koulutuksesta ja työstä. 
Vastaajia oli 6 350. Tulokset kertovat 
karua kieltä nuoten 
vaikeudesta orien-
toitua työelämään.

Joka kolmas vas-
tanneista epäröi 
koulutuksen aloit-
tamista taloudelli-
sista syistä. Opin-
tolainan ottaminen 
arveluttaa ja opin-
torahan riittävyyttä  
epäiltiin. Työ- ja 
opiskelupaikoista 
kilpaileminen koe-
taan vaikeaksi..
Työttömistä nuorista 
puolet haluaisikin saada ammattitai-
don oppisopimuksen tai työssä oppi-
misen kautta. Suoraan peruskoulusta 
työttömiksi jääneistä oli joka viiden-
nellä myös terveydentilaansa liittyviä 
esteitä työllistyä. Epävarmuus omasta 
tulevaisuudesta painaa monien miel-
tä. Työnhakuun ollaan silti valmiita 
panostamaan. Yrittäjyyskin kiinnostaa 
melkein puolta vastaajista. Ammatin-
valinnanohjauksesta, TE-toimistojen 
koulutusneuvonnasta, työpajoista se-
kä työnantajilta toivottiin enemmän 
apua ammatin ja koulutuksen valin-
nassa. 

Toteutuuko nuorisotakuu 
täysimääräisenä?

Hallitus toimeenpanee yhteiskuntata-
kuun yhtenä tärkeimmistä hankkeis-
taan. Talkoisiin pyydetään mukaan 
niin viranomaiset, elinkeinoelämä, jär-
jestöt kuin ennen kaikkea oman tule-
vaisuutensa tekijät – nuoret itse.

Nuorille työttömille (17-29 v.) on lu-

töitä ja koulutusta takuulla

vassa tukea urasuunnitteluun 22 000 
henkilölle. Kahden viikon kuluessa 
työttömäksi joutumisesta tehdään kai-
kille työnhakuhaastattelu. Sen perus-
teella sovitaan jokin koulutus-, työ-, 
työharjoittelu- tai kuntoutusvaihtoehto 

aloitettavaksi     kolmen    kuukauden     
kuluessa työttömäksi joutumisesta. 
Kielikoulutusta maahanmuuttajille lisä-
tään mm. kansan-   ja   kansalaisopis-

toissa. Uraohjaukseen kohdennetaan 
henkilöstöresursseja, jotta uutta uraa 
etsiviä nuoria voidaan tukea ja ohjata 
tehokkaammin.

Koulutustakuu 

Peruskoulun päättävästä ikäluokasta 
noin 5000 ei jatka samana vuonna toi-
selle asteelle. Heitä koskee ensi vuo-
den alusta koulutustakuu. Tavoitteena 
on lisätä ja uudelleen kohdentaa am-
matillista koulutusta myös alueellises-
ti, jotta kaikilla olisi mahdollista jatkaa 
opiskelujaan. Nuorten ammatilliseen 
peruskoulutukseen kaavaillaan lisää 
1 200 aloituspaikkaa. Koulutukseen 
pääsyn kriteereitä muutetaan niin, 
että perusasteensa päättäneet saavat 
etusijan toisen asteen opiskelijavalin-
nassa. Myös oppisopimuksesta aiheu-
tuvien kulujen korvausta työnantajille 
korotetaan. Koulutustakuun toteutuk-
seen on varattu 60 miljoonaa euroa. 
Siitä summasta ei riitä ennen vuotta 
2013 koulunsa päättäneille. Niille alle 
30-vuotiaille, joilla ei ole perusopetuk-
sen jälkeistä tutkintoa, ja jotka jo ovat 
työuran polutuksen tarpeessa luo-
daankin oma ohjelma. 

Vuonna 2060 huoltosuhteen arvi-
oidaan Suomessa olevan 0,8 eli 
jokaista 100 työikäistä kohti on 80 
bruttokansantuotetta kartuttamaton-
ta nuorta tai eläkeläistä.

Nuorten yhteiskuntatakuu astuu voimaan vuonna 2013

Nuorten tilanne Varsinais-Suomessa 2010 
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Nuorten aikuisten osaamis-
ohjelma

Osana yhteiskuntatakuuta toteute-
taan kaudella 2013-2016 väliaikainen 
nuorten aikuisten osaamisohjelma,  
jonka puitteissa mahdollistetaan toi-
sen asteen ammatillisen tutkinnon 
suorittaminen niille 20-29 -vuotiaille, 
joilta se vielä puuttuu.

Ammatti- ja erikoisammattitutkin-
toon valmistavaan koulutukseen 
lisätään 2 500 paikkaa oppilaitos-
muotoiseen ja 1 500 oppisopimus-
muotoiseen koulutukseen. Määrära-
hoja näihin toimenpiteisiin varataan 
vuodelle 2013 27 miljoonaa euroa 
sekä vuosille 2014–2016 yhteensä 52 
miljoonaa euroa.

Koulutus ei aina takaa työtä

Oppilaitoksista vastavalmistuneitakin 
on koko joukko työttöminä. Ammatil-
lisen- tai korkeakoulutuksen suoritta-
neista tuetaan 13 000 nuoren työllisty-
mistä. Keinoina käytetään esimerkiksi 
lyhyitä  työnhakukoulutuksia. 

Sanssi-korttn käyttö, joka takaa 
työnantajalle palkkatukiedun työkoke-
musta vailla olevan nuoren palkkaa-
misessa, ulotetaan kokeilusta koske-
maan koko maata. Vastavalmistuneita 
nuoria ei enää pääsääntöisesti ohjata 
työharjoitteluun vaan työllistämiseen 
käytetään palkkatukea. 

Työn etsijöitä ja työhönvalmentajia, 
jotka auttavat nuorten sijoittumista 
työelämään lisätään. Monet nuoret 
tarvitsevat apua työpaikan löytämi-
sessä tai työsuhteen alussa. Työ-
harjoittelun enimmäiskestoon tulee 
enemmän harkinnanvaraa.

Yrittäjyyttä edistetään koulutuksen, 
neuvonnan ja starttirahan avulla. Yrit-
täjyyskoulutusta järjestetään työvoi-
makoulutuksena, ja sen eri muotoja 
kuten osuuskunta ja tiimi tuodaan 
enemmän nuorten tietoisuuteen ja ke-
hitetään heille sopiviksi. 

Varsinais-Suomessa oli vuonna  
2011 153 988 alle 29-vuotiasta, 
joka on 33 % maakunnan koko 
väestöstä.

Nuorisotyöttömyys on edelleen 
kasvussa: Varsinais-Suomen  ELY-
keskuksen julkaiseman työllisyys-
katsauksen (20.11. 2012) mukaan 
alle 25-vuotiaiden työttömien mää-
rä oli  maakunnassa 21 prosenttia 
suurempi kuin vuosi sitten eli 2 800 
henkilöä.

Hansatorilla 25.10. pidetyssä Roadshow-tilaisuudessa esiteltiin turkulaisyleisölle nuorten 
yhteiskuntatakuun ideaa. Antti Parpo (vasemmalta) Kaarinan kaupungin hyvinvointipalvelui-
den johtaja, Sami Renberg Turun kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä sekä Jarkko Åkerberg 
Pajamestareiden työpajan valmennuskoordinaattori Kaarinasta totesivat tarvittavan laajaa 
ajattelutavan muutosta ja enemmän yhteistyötä eri toimijoiden välille nuorisotakuun toteut-
tamiseen.

Kukaan ei jää syrjään

Kunnille annetaan vastuu perusope-
tuksen päättävien nuorten ohjauk-
sesta. Säädöksiä tiedon saannista 
koulutuksen ja työn ulkopuolelle jät-
täytyneistä tarkennetaan. Etsivää 
nuorisotyötä ja työpajatoimintaa 
laajennetaan kattamaan koko maa. 
Jatkossa ammatillista kuntoutusta 
voidaan myöntää elämäntilanteen 
mukaan. 

Vaikka lähtökohtana takuun toteut-
tamiselle on on taloudellinen pak-
ko työurien pidentämiseen, painaa 
toisessa vaakakupissa vielä ras-
kaampana inhimillinen ulottuvuus. 
Jokaisella tulee olla oikeus kiinnit-
tyä yhteiskuntaan ja ansaita elan-
tonsa mielekkäällä työllä. Walldénin 
mukaan yksikin nuori, joka ei löydä 
paikkaansa yhteiskunnassa on liikaa. 
Hänen kohdallaan on epäonnistuttu 
100%:sti. Toivottavaa on, ettei koko 

maasta löydy jatkossa enää yhtään 
9-luokkalaista, joka työuraansa mietti-
essään joutuu turhaan haaveilemaan 
siitä, että saisi tavata opinto-ohjaa-
jansa lukuvuoden aikana toisenkin 
kerran.

 Marita Skippari
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Etsivä työ kuulostaa salape-
räisemmältä kuin mitä se on: 
nuorten auttamista arjen hal-
linnassa. Pohjana on yksinker-
taisesti ajatus siitä, että jotta 
kukaan ei putoaisi pysyvästi 
sosiaalisten tai taloudellisten 
tukiverkkojen ulottumattomiin, 
tietoa tarjolla olevista palve-
luista tuodaan niitä tarvitsevien 
luo. 

Käytännössä koulutuksen 
ja työelämän ulkopuolelle 
jääneitä nuoria yritetään ta-
voittaa kaduilta, baareista, 

kauppakeskuksista ja netin välityk-
sellä, kertoo sami Renberg, yksi Tu-
run neljästä nuorisoetsivästä. Erityis-
nuorisotyöllä on yhteyksiä lisäksi niin 
koulujen, iltalukion, nuorisotalojen, 
sosiaali- ja terveystoimen, poliisin, 
psykiatrisen poliklinikan kuin lasten 
ja nuorten poliklinikan kanssa. Viran-
omaisillakin on nykyään velvollisuus 
luovuttaa tietoja siviilipalvelun ja ar-
meijan keskeyttäneistä nuorista. Asi-
asta säädettiin lailla vuonna 2011.  

Toimintamalli sai alkunsa erityisryh-
mien parissa Brittein saarilla jo viime 
vuosisadan alussa; nuorison kanssa 
työskentely aloitettiin pohjoismaissa 
1960-luvun puolivälissä. Turkuun etsi-
vä nuorisotyö on jalkautunut vuonna 
1998. Projektina alkanut hanke va-
kiinnutettiin osaksi kaupungin työtä 
2012. Viitisentoista vuotta sitten koko 
maassa oli noin 40 nuorisoetsivää, 
nykyään määrä on kymmenkertainen.

Omasta tahdosta

Etsivän työn periaatteet ovat yksin-
kertaisia. Kaikki toiminta on vapaa-
ehtoista eikä sido nuorta jatkossa 
mihinkään. Tapaamispaikka voi olla 
melkein mikä tahansa: kotiovelle as-
tikin tullaan vastaan, mutta sisälle ei 
tuppauduta. Nuoren on osoitettava 
kiinnostuksensa, vaikka vain tule-
malla kynnyksen yli rappukäytävään. 
Osalle kotiin jumiutuneista nuorista 

jo sekin muodostaa henkisen esteen. 
Ensimmäisillä tapaamisilla luodaan 
luottamuksellista kontaktia etsivän ja 
nuoren välillä jutustelemalla yleisluon-
teisesti. Jos nuorella on tarve ja halua 
selvittää asioitaan, sovitaan seuraa-
vasta kerrasta. Kaikki toiveet lähtevät 
nuoresta itsestään. Etsivä ei kierrä 
ympäriinsä mukanaan nippu asian-
omaisen papereita. Apua ja tukea saa 
silti tarvittaessa vaikka mukaansa asi-
ointikierrokselle viranomaisten kans-
sa tai hakemusten täyttämiseen. 
– Jokirannassakin on kannettavalla 
tietokoneella laitettu nuoren asioita 
kuntoon, kertoo Renberg.

Liikettä korvien väliin

Kun akuuteimmista ongelmista, kuten 
vaikka vuokrarästien käsittelystä tai 
terveysongelmista on selvitty, toivee-
na on ”ajatteluttaa” nuorta. Tarkoitus 
on saada nuori miettimään, mitä hän 
oikeastaan tulevaisuudeltaan haluaa: 
kuvitella ihannetilannetta esimerkiksi 
viiden vuoden päästä niin työn kuin 
yksityiselämän osalta. Piirretään se 
tarvittaessa vaikka kuvaksi. Sen jäl-
keen on helpompi hahmottaa keinoja, 
miten tavoitteeseen päästäisiin. 

Etsivä nuorisotyö ei erottele koh-
teitaan, vaan kaikki alle 30-vuotiaat 
kuuluvat sen piiriin. Keskiviikkoisin 
iltapäivällä päivystetään nuorisokes-
kus Vimmassa, jolloin ovet ovat auki 
tulla keskustelemaan mistä tahansa 
mieltä hiertävästä asiasta. Toiveissa 
on tavoittaa myös maahanmuuttajia. 
Heillä on usein kielitaitonsa vuoksi 
vaikeuksia sopeutua ympäristöönsä. 
Oman haasteensa muodostavat hiljai-
set pojat, joilla on taipumusta vetäytyä 
omiin oloihinsa. 

Vuonna 2011 etsivätyössä oli var-
sinaisina asiakkaina noin 280 nuorta. 
Käytännössä jokaisella etsivällä on 
kolmisenkymmentä kontaktihenkilöä. 
Tapaamisten määrä vaihtelee, mutta 
tyypillisesti nuoren kanssa tehdään 
yhteistyötä noin 1 ½ vuotta.

Toisin silmin
Renberg perää suvaitsevaisuutta arvi-
oissa yksilön hyödyllisyydestä yhteis-
kunnalle. Kaikista ei tule menestyjiä.
– Aivan kaikkea ei pitäisi mitata talou-
dellisesta näkökulmasta. Onnellisuu-
teen pyrkiminen tuottaisi lieveilmiöi-
neen kaikille osapuolille paremman 
tuloksen! 

Syrjäytyminen kalskahtaakin termi-
nä nuorison parissa työskentelevien 
korvaan pahasti. Jokaiselle tekisi vä-
lillä hyvää kyseenalaistaa oman elä-
mänsä itsestäänselvyyksiä. Etsivät 
puntaroivat kokeeksi keskenään, mis-
tä kaikesta he tuntevat jääneet paitsi. 
Listasta tuli yllättävän pitkä.

– Kaikkihan me ollaan elämästä 
syrjäytyneitä – tavalla tai toisella! Tär-
keintä on pitää mielessä suunta kohti 
parempaa.

 Marita Skippari

Kynnyksen yli 
                         Etsivää nuorisotyötä Turussa
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Kotipesän kummit lähtivät 
tarkistamaan matkailukohteita 
tuolla Itä-Suomen suunnassa. 
Tarkoitus oli käydä Kolilla ja 
laskea muutama koski puuve-
neellä. Ja paljon muuta. Minä 
olin päätynyt matkaan jonkin-
laiseksi apukuskiksi, vaikka en 
mikään kummi olekaan, leikin 
gps:in kanssa ja harrastin 
muutenkin kartanlukua. 

Perjantai 24.8.2012

Perjantai oli pääasiassa ajo-
päivä, ajoimme eteläistä 
reittiä tarkoituksena päätyä 
Joensuuhun. Meillä oli ma-

joitus varattuna Partiolaisten ylläpitä-
mässä hostellissa. Tarkistimme muu-
tamien levähdyspaikkojen palveluja, 
mutta molemmat matkan kiinnostavat 
paikat löytyivät Parikkalasta. Siellä oli 
hieno Viljo Rönkkösen patsaspuis-
to. Tämä tehtaantyöläinen oli tehnyt 
satoja betonipatsaita, ja tehnyt niis-
tä näyttävän puiston talonsa pihaan. 
Käsittääkseni tämä tyyppi oli joskus 
kerännyt tekohampaita, joten monilla 
hänen ihmishahmoillaan oli mielen-
kiintoinen hymy. Kaikki meistä saivat 
paikasta ainakin paljon kuvia ja muu-
tamat naurut. 

Ruokailimme hienossa ravintola 
Lohikontissa Parikkalassa. Ravintola 
oli kauniilla paikalla lammen rannalla.  
Päivä oli pitkällä, että sain etiäisen 
käydä kysymässä, onko lounas vielä 
pöydässä. Oli, ja pääsimme syömään 
todella hyvästä seisovasta pöydästä. 

Illaksi saavuimme Joensuuhun. 
Joensuuhun tullessa oli kaameat tie-
työt, joten jouduimme välillä ajamaan 
ihan väärään suuntaan. Reitit kun oli 
merkattu ihan miten sattuu. GPS kui-
tenkin näytti reitin oikein, kun tietyöt 
oli ohitettu. Jo patsaspuistossa nä-
kemämme nuorten venäläisten seu-
rue yöpyi samalla käytävällä meidän 
kanssamme. Itse en tiedä kuinka pit-
kään he juhlivat, nukahdin ennen kuin 
he lopettivat meluamisen käytävällä. 

No, tämä on edullisen matkustamisen 
haittoja. 

Lauantai 25.8.2012

Lauantaiaamuna kävimme aamiaisel-
la paikallisella huoltiksella sekä vil-
kaisemassa miltä aamuinen Joensuu 
näyttää. Tori oli jo täysin hereillä, joten 
sen tutkiminen oli pääasiallista puu-
haamme. Ostin muistaakseni kaup-
pahallista paketillisen teetä. 

Seuraavaksi suunnistimme Kolille.
Jo kiipeäminen hotellille oli kokemus, 
autolla pääsimme vain lähelle hotellia 
ja sitten ylös rinnehissillä. Mielenkiin-
toinen hökötys, jossa matkustaminen 
on huomattavasti mukavampaa kuin 
vuoristoradassa. Tutustuimme Luon-
tokeskus Ukkoon lähinnä esitepuo-
leen, kauppaan ja kahvilaan. Meidän 
hieman harventunut porukkamme 
lähti kiipeämään Koleille (monikossa) 
Koko porukka kävi Ukko-Kolilla. Mai-
semat olivat todella komeat, vaikka 
olivatkin muuttuneet siitä kun klassi-
sen kauden taiteilijat vierailivat siellä. 
Ihmisen luomia suoranaisia merkkejä 
ei tosin näkynyt maisemassa, ei mö-
kin mökkiä. Suomessa näitä rantoja 
tuntuu riittävän. Kävin Annen kanssa 
myös Akka-Kolilla. Mauri väitti, että 
polku Paha-Kolille on niin huono, ettei 
sinne kannata lähteäkään. Akka-Kolin 
maisemat olivat latteat Ukko-Kolin jäl-
keen joten minulle siltä kävelyltä jäi 
mielen vain se, että näin ruskean kär-
pässienen. No, uutta oltiin kokemassa 
ja näkemässä, uusi sieni oli kiinnosta-
va, myrkyllinenkin. 

Kolin jälkeen kävimme Räsävaaran 
näkötornilla. Suunnilleen sama po-
rukka kuin Kolille kiipesi tieltä erittäin 
huonosti merkatulle tornille, vain osa 
meistä kiipesi kahdeksantoistametri-
seen näkötorniin, josta näki koko ym-
päristön, mukaan lukien Kolit. Olimme 
suunnitellet makkaranpaistoa siellä, 
mutta se jäi polttopuiden puutteen 
takia. Opimme, että mihin tahansa 
luontokohteeseen suunnitellessa 
makkaranpaistoa kannattaa varata 
omat puut tai hiilisäkki. Turun kaupun-
gin retkeilysaaret ovat hemmotelleet 

meidät piloille. Kantarelleja tosin löytyi 
tornin alta ja matkalta vadelmia.

Pois lähtiessämme pysähdyimme 
katsomaan Kolin kylää. Kolin kirkon 
edessä oli tapuli, missä kelloja ei ol-
lut piilotettu millään tavalla. En muista 
nähneeni sellaista muualla kuin Vas-
kikellossa. Meidän oli tarkoitus tutus-
tua Kivimuseoon, mutta se oli ehtinyt 
mennä jo kiinni kun ehdimme sinne. 
Katselimme pihaa ja kävimme kivi-
luontopolun alussa tutustumassa vä-
hän paikan historiaan. Saimme sieltä 
ainakin hauskoja kuvia. 

Päivän viimeinen käyntikohde oli 
Bombatalo Nurmeksessa. Katselim-
me taloa ja muutamat meistä söivät 
seisovasta pöydästä. Karjalanpiira-
kat ja sultsinat olivat ihania. Talon 
historiasta löytyi hieno tarina, vaikka 
nykyinen Bomba onkin uustuotantoa. 
Päivä päättyi seuraavien öiden vietto-
paikkaan Yrjölän kotiseututalolle Liek-
saan, joka on upea iso talo hienolla 
paikalla joen rannalla. Lisäksi löytyy 
vielä rantarakennus ja kaksikerrok-
sinen aitta yöpyjiä varten. Paikka oli 
kuulemma entinen vaivaistentalo, jo-
ten siellä oli laitostasoinen keittiö sekä 
iso tila missä järjestää juhlia. Säh-
kösauna oli vähän liian kuuma, mutta 
pukuhuoneessa ollut Dannyn vihta oli 
mukava kuriositeetti. 

Sunnuntai 26.8.2012

Sunnuntain aloitimme kuitenkin tu-
tustumalla Lieksan kirkkoon. Vaikka 
paikka oli vanha, oli siellä uusi kirk-
ko. Edellinen engelin suunnittelema 
puukirkko oli palanut 1979 ja uusi 
Pietilöiden suunnittelema oli valmis-
tunut samalle paikalle 1982. Kirkko 
oli hieno ja hautausmaa varsin kiin-
nostava. Kotiseututalon vieressä oli 
viljelypalstoja, ja Kirsti oli käynyt ju-
tuttamassa siellä paikallisia ja kuul-
lut tästä museosta. Sitten siirryimme 
joen toiselle puolelle Pielisen muse-
oon. Heti aulassa oli popmuseonäyt-
tely, missä näin museoidun Nevalai-
sen. Eli Nightwishin rumpalin kamat 
sekä julisteita. Vaikka museon sisällä 
olisi saanut menemään aikaa vaikka 

Kummit matkalla Ruunaata laskemaan
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Kummit matkalla Ruunaata laskemaan
kuinka, oli ulkotilakin ihan uskoma-
ton. Pääsin ensimmäistä kertaa kat-
somaan sisään tuulimyllyyn. Todella 
upeaa. Hieman harmitti, että vanhat 
uittolautat on päässyt rapistumaan, 
muttei kaikkea voi ylläpitää. Näin 
myös vanhan neulekoneen ja näyt-
teillä oli myös maamoottori. Mainitsen 
tässä noin prosentin kiinnostavista 
kohteista, joita siellä oli, eli TODELLA 
paljon jää mainitsematta. Sinne pitää 
päästä vielä uudestaan, mielellään 
niin, että tälle museolle on varattu 
oma päivänsä. Seuraava paikka oli 
matkailutalo Kukko Vuonislahdella. 
Reissun ainoa kirppis oli siellä, mutta 
en ostanut mitään kirppiskamaa, vaan 
pussillisen yrttiteetä. Vaihteeksi. Seu-
raava kohde oli oikein opastetun  kier-
roksen kera eva Ryynäsen Paateri. 
Ryynänen oli tunnettu kuvanveistäjä, 
joka myös myöhemmin rakensi tilal-
leen kirkon. Paikka oli oikein ylistys 
puulle, joka oli Ryynäsen pääasialli-
nen materiaali. Hän oli oikein mestari 
sen käytössä, ja sai siitä irti huomat-
tavasti enemmän kuin mitä siitä luulisi 
löytyvän. Upea paikka, vaikkakin se 
oli ollut alun perin hänen ja miehensä 
pitämä maatila, joka oli myöhemmin 
muutettu taitelijan käyttöön. 

Seuraavana kohteena oli Ruunaan 
retkeilykeskus, missä tutustuimme 

näyttelyyn	ja	katsoimme	filmin	koskis-
ta. Sen jälkeen menimme katsomaan 
koskia veneellä, mikä olikin mat-
kamme ykköskohde. Haimme reis-
sunjärjestäjän varastosta saappaat 
ja sadeviitat, jätimme ylimääräiset 
tavaramme autoon ja ahtauduimme 
reissunjärjestäjän pikkubussiin. Itse 
koskenlasku oli hauskaa, varsinkin 
kun pisti Vuoristorata -moodin päälle 
ja antoi vain mennä. Me olimme pu-
keutuneita sadeviittoihin, joten vain 
hattu ja housuntakamus kastuivat, 
vaikka välillä tuli kovastikin vettä naa-
malle. Pari koskea käytiin kahdestikin, 
ja välillä nähtiin rodeokajakissa oleva 
tyyppi. Joki oli aika kesy johtuen sii-
tä, että veden korkeus oli kevättulvan 
tasolla. Välillä pysähdyttiin syömään 
ja paistamaan makkaroita siksi aikaa, 
että osa vaatteista ehti jopa kuivaa 
kastuakseen uudestaan loppumatkan 
koskissa. Hauskaa oli. Lopullisesti 
kuivalle maalle päästyämme kävim-
me vielä katsomassa Ruunaan retkei-
lykeskusta. 

Päivän päätteeksi meille esiteltiin 
kotiseututaloa tarkemmin. Kuulimme, 
että siellä on myös Dingon tossut. 
Nämä kulttuurihistorialliset kohteet ei-
vät olleet lähteneet edellisenä talvena 
käyneiden varkaiden mukaan. Taloa 
ja sen pihapiiriä pidettiin yllä talkoo-

voimin, eivätkä kaikki talkoolaiset ol-
leet edes eläkeläisiä. Sinne mahtuisi 
vaikka bussilastillinen porukkaa yöpy-
mään. Meidän pikkubussiseurueeem-
me katosi sinne tehokkaasti. Paikka 
oli todella rauhallinen verrattuna edel-
liseen yöhön. Verenhimoiset ötökät 
olivat siellä ainoa negatiivinen asia, 
mutta pakkanen hoitaa ne.

Maanantai 27.8.2012

Maanantai oli ajopäivä kotiin. Menim-
me niin kutsuttua välireittiä eli Mikkeli 
– Lahti – Hämeenlinnan kautta. Mat-
kalla kävimme luonnollisesti Heinäve-
dellä tutustumassa luostariin. Kirkko 
oli hieno, en tosin ole varma olenko 
ennen ortodoksisessa kirkossa käy-
nytkään. Pysähdyimme myös upealla 
P-paikalla, en tosin muista missä se 
oli, mutta siellä olisi voinut mennä ui-
maankin. Ihana paikka. 
Matka meni minusta tosi hyvin, opin 
paljon uusia asioita, joista vähäisin 
tuskin on se, että elokuun viidestoista 
päivä Suomi menee talviunilleen he-
rätäkseen jossain vaiheessa touko-
kuuta. Tämä on tärkeä asia jatkossa 
ottaa huomioon matkoja suunnitelles-
sa.

Keitä Kotipesän kummit sitten ovat? 
Kotipesän kummit ovat vanhempia 
yhdistyksen jäseniä joiden tarkoitus 
on kotiuttaa Kotipesään tulevat nuoret 
yhdistyksen toimintaan. Kummit ovat 
aktiivisia jäseniä eri puolilta yhdistyk-
sen vapaaehtoistoimintaa. 

             Henriika Hyry
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-Vannotteko oikeudelle kertovanne  
totuuden ja vain totuuden?
-Vannon.
-Okei. Ei muuta kysyttävää.
 - Rick Casey Show

Voidakseen rikkoa tradition on 
ensin luotava sellainen. Ko-
tipesän traditioksi on täten 
valikoitunut vuotuinen maal-

lisiinvaellus Night Visions Maximum 
Halloween	–kauhufilmifestivaalille.	Ei	
ei, arvoisat zombiet ja kummitusjuna-
ryöstäjät, älkää vielä teroittako skal-
peeraimianne. Emme ole viemässä 
teiltä näyttämöä. Vaikka matkanjoh-
tajaksi itsensä näennäisdemokraat-
tisesti valikoituttanut allekirjoittanut 
henkilö saattaakin tulla naamansa 
puolesta kilpailleeksi kanssanne sa-
man kohdeyleisön huomiosta. Mutta 
se on lähes täysin tahatonta, sekä 
osin sattumanvaraisen genetiikan sa-
nelemaa. 

Tapahtuma järjestettiin viimevuo-
tiseen tapaan Suomen tasavallan 
pääkaupungissa Helsingissä. Artikke-
lin luonteen ja verrattain eksoottiset 
puitteet huomioiden lienee aiheellista 
kutsua paikkaa tässä yhteydessä ni-
mellä ”HellKinky”. Kukaan ei pahastu-
ne kun ei kysytä keltään. Mutta ei se 
mitään.

Ison, pitkän ja leikkaamattoman 
viikonlopun viettelyksessämme oli 
mukana Kotipesän tähänastinen en-
nätyskokouma, yhdeksän henkeä. 
Eräänlainen Projektin elävän elämän 
avolabrakoeversio Kissan kuole-
ma –klassikkoelokuvasta siis. Vielä 
kahdeksankin hengen menetyksen 
jälkeen kollektiivin pitäisi siis yhäti pi-
histä kuin sumpin konsanaan. Ja lau-
luvuoro TST:n karaokessa sille, joka 
tajusi tuossa kohtaa nauraa, suuttua 
tai ylipäätään reagoida...

2.11. klo 15.12. Olen matkanjohta-
jan arvoni suomin valtuuksin silkkaa 
ilkeyttäni vahvistanut kohtaamispai-
kalle saapumisen takarajaksi kello 

15.15 siitä huolimatta, että bussi läh-
tee vasta 20 minuuttia myöhemmin. 
Näennäisesti tämä on tietenkin perus-
teltavissa tarpeella varmistua kaikki-
en mukaan ehtimisestä asianosaisten 
toki tietäessä tämän tulkinnan opera-
tiivisen arvon, mutta mitäpä he muu-
ta voivat kuin alistua Rakastamatta 
Jätetyn Johtajan oikkuihin? Nyt kui-
tenkin näyttää siltä, että tulen täysin 
tahattomasti noudattaneeksi itsekin 
omaa mielipuolista ohjeistustani, ku-

ten käykin. Ei hyvä, murentaa aukto-
riteetin. Minunhan pitäisi jakaa ukaa-
seja, eikä noudattaa niitä. Ehkä ehdin 
ottaa vielä vahingon takaisin. Onneksi 
sentään sataa, ja katoksessa on so-
pivasti tunkua. Lopulta havaitsemme 
sateen lomasta uhkaavasti lupaavan 
murisevan dieselhirviön, jonka on 
määrä kyyditä meidät manalahkom-
piin maisemiin. Rahastonhoitajam-
me Anu kaivaa veskansa kätköistä 
mystisen Dokumentin, joka on oleva 
pääsylippumme Onnibus-onnikan uu-
meniin. Matka kuluu nopeasti sopivaa 
nukkuma-asentoa aktiivisesti etsies-
sä. Asentoa ei löydy.

Saavuttuamme Kampin parkkihalliin 
ja suunnattuamme kulkumme kohti 
Katajanokalla sijaitsevaa majapaik-
kaamme ilmoitan juhlallisesti kaikille 
retken etenevän jo nyt ennakoitua 

paremmin. Olen nimittäin taktises-
ti kaukokatseisena yksilönä jättänyt 
varmistamatta hostellin sisäänkirjau-
tumistakarajan. Käy kuten ajattelinkin, 
ja onnittelen itseäni: voin kirjata tämän 
raporttiin.	 Leffat	 eivät	 ole	 vielä	 edes	
alkaneet, ja jo nyt retkue on kauhusta 
ja jännityksestä jäykkänä. Pääsem-
me kuitenkin kirjautumaan sisään, eli 
todennäköisesti vietämme ensi(kin) 
yön lämmitetyissä sisätiloissa. Edel-
leen retken teemaa mukaillen kutsu-

kaamme paikkaa 
nimellä Neuro-
hostel. Miljöönsä 
puolesta paikka 
sopii hyvin tar-
koituksiimme: öi-
sin aavemaiset, 
pitkät käytävät, 
avarien huonei-
den valkeat sei-
nät, aulabaari. 
jack torrance 
istuu tiskin ääres-
sä lausuen baari-
mestari Lloydille 
aina pitäneensä 
tätä parhaana 
kyypparina Kali-
forniasta	 South-

land Maineen ja Oregoniinkin, ja Lloyd 
kiittää kohteliaisuudesta. Sitten Jack 
kiroaa katkerasti vaimonsa, sen nar-
tun, joka ei ikinä anna hänen unohtaa, 
mitä kolme vuotta sitten tapahtui. 

Kello 21.30 on aika avata peli itse 
asian osalta elokuvateatteri Maxi-
missa,	 joka	 on	 festivaalin	 pääkallon-
paikka. Listallani on kaksi elokuvaa. 
Ensin God bless America, jossa ve-
detään	 tosi-TV	 –formaatteja	 pataan,	
raivotaan, kuollaan ja rakastutaan, ja 
toiseksi japanilainen tieteiselokuva, 
jonka nimeä en muista ja joka ei kiin-
nosta minua millään tasolla.

Saavun yöksi hiljentyneeseen hos-
telliin kellon lyödessä kaksi. Huoneen 
237 ovi on raollaan. Onpa hajamielis-
tä porukkaa. Kuulenko jonkun naura-
van?

Desperate living
- Kotipesän gonzoliajelu audioviihdevenusten sydänkohtauspaikkaan
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3.11. kello 10.32. Nousen ylös ja ve-
dän housut jalkaani siitäkin huolimat-
ta, että saatan kohdata naisia. Ehdin 
vielä törsätä kahdeksan euroa aami-
aiseen aulabaarissa. Käytävän pääs-
sä kaksi leninkipukuista koulutyttöä 
pyytää minua leikkimään kanssaan, 
mutta ilmoitan olevani juuri nyt liian 
väsynyt ja nälkäinen. Tytöt kääntyvät 
symmetrisesti kannoillaan mennen 
viereisestä ovesta sisään. Samassa 
kuulen ryhmäni huutavan minua kii-
reesti alas, koska aamiaisbileet lop-
puisivat pian. Menen alas ja kiitän hei-
tä ilmoituksesta, jolloin he väittävät, 
etteivät he mitään ole huutaneet. Voi 
noita pesäläisiä, aina kujeilemassa.

Elokuvakimaran käynnistyessä tä-
män päivän osalta vasta kello 16, ryh-

mäläiset päättävät ehkäistä uhkaavan 
kauhupuutoksen ilmeisimmällä käy-
tettävissä olevalla keinolla: hakeutu-
malla Eduskuntatalon läheisyyteen. 
He uskaltautuvat matkaan, enkä voi 
kuin ihailla heitä; noin hurjaksi en 
tohdi minäkään heittäytyä. Sovimme 
kohtaavamme	 Maximissa	 filkkojen	
alkaessa, ja viimeiseen asti jännitän 
jälleennäkemisemme koittoa. He kui-
tenkin tulevat paikalle hyvävoimaisi-
na. Myöhemmin saan kuulla olevan 
pyhäinpäivä, jonka johdosta kansan-
edustajat eivät olleet paikalla.

Ryhmänjohtajan ominaisuudessa 
olen päättänyt johtaa joukkojani edes-
tä vielä silloinkin, kun takanani ei ole 
ketään. Toisin sanoen aion katsoa 
festarin	 päätöspäivän	 ja	 	 –yön	 loput	

yhdeksän elokuvaa, taukoineen 19 
tuntia, yhtä soittoa. ”No mitä muuta 
voisin tehdä?”, heitän haasteen jäsen 
Koivistolle. ”Elää”, hän julkeaa vas-
tata. Heikkoa argumentointia, ajatte-
len: tiedän paljon elämään kuolleita 
ihmisiä. Seuraava vajaa vuorokausi 
menee mukavasti sodomian, vampyy-
rien, mustan huumorin, perversioiden, 
kotitekoisten sukupuolenvaihdosleik-
kausten ja hännäkkäiden entisten 
neitsyiden ilo-, suru- ja eritetulitukse-
na. 

4.11. klo 10.40. Hoipun teatteri-
salista kadulle viimeisenä muistiku-
vanani aaveen räjäyttämä sikiö. Valo 
käy silmiin. tyler Durden kaasuttaa 
Lexuksellaan karkuun Hotelli Kämpin 
edestä salkkumiehen huutaessa sol-
vauksia peräänsä.

Tavoitan uskolliset ystäväni hos-
tellilta. He ovat nukkuneet, syöneet 
ja seurustelleet. Pyörittäisin päätäni, 
jollen pelkäisi pyörtyväni. Tätä nyky-
nuorisoa. Enää ei Kollaa kestäisi. 

Kävelemme keskustaan. Käym-
me Kiasmassa. Näemme asetelmia, 
videoita ja aseteltuja videoita, enkä 
tiedä, olenko hereillä, olenko valveilla 
vai olenko. Osoitan Suuren Johtajan 
elkeitä ilmoittamalla hakeutuvani en-
simmäisenä etuvartiona takaisin hos-
tellille. Ryhmäläiseni ihailevat kyynel-
silmin Johtajansa uhrimielen lujuutta.

Hostellin käytävän loppumetreillä 
Wendy torrance kävelee vastaani 
leipäveitsi koholla. ”Keittiö on tuolla”, 
saan opastettua. Hän kiittää hämil-
lään ja poistuu. Saan oven auki. Nu-
kahdan. 

5.11. klo 11.59. Poistumme hostel-
lilta juuri ennen määräaikaa. Eräät 
kertovat kuulleensa yöllä koputuksia. 
Juupa juu, ajattelen mielessäni. Ehkä-
pä olette myös nähneet kummituksia?

Käytävällä vastaani tulee hovimes-
tari päässään verinen vekki ja grogi-
lasi kourassaan kysymään, että onko 
ollunna hyvät pilleet. Siinähän tuo, 
mutta kaikki loppuu aikanaan, vas-
taan seuraten ryhmääni.

Bussimme lähtee vasta alkuillasta, 
ja pitää keksiä tekemistä ajantappo-
talkoisiin. Joku saa vallankumouk-
sellisen idean: mennään elokuviin. 

Likat menevät Madagascariin, minä, 
Markus Lammi ja janne saari Ben 
Affleckin ohjaamaan ja tähdittämään 
Argoon.	 Ben	 Affleck,	 tuumin	 pelon-
sekaisesti. No olkoon, reissu on joka 
tapauksessa reilusti voiton puolella. 
Ei yksi ilmeetön Hollywood-patsaste-
lija sitä enää miksikään muuta. Kaksi 
tuntia myöhemmin olen vaikuttunut: 
elokuva oli hyvä, viihdyttävä, jopa si-
vistävä.	 Olen	 nähnyt	 hyvän	 Ben	Af-
fleck-elokuvan!

Ehkä näen kohta kummituksiakin.

                           teksti:Juha Nordman
                   kuvat: Kotipesä-työryhmä
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Kanslerintien ruokalan avajaiset

TST:n Kanslerintien ruokalan viralliset avajaiset pidettiin 14.11.2012. Tarjolla oli hyvän ruuan ja kakun lisäksi 
Lauri Portinin Oboe-sooloja. EU-ruokakassijaon tärkeys tuli myös hyvin esille jälleen kerran. Tilaisuuden yhte-
ydessä jaettiin kasseja 342 kappaletta, ja kävijöitä oli lähes 500. EU-kassien jakajana toimi tällä kertaa Päivi 
Vilenius. Hän on ollut TST:llä töissä ”joskus maailmassa”, ja jäi nyt avustamaan kassien jaossa. - Kysyin voinko 

olla avuksi ja tähän päädyin.
Ruokalassa on n. 70 asiakaspaikkaa. Ruokailuajat ovat seuraavat: aamiainen klo 8 - 9.30, arkilounas, kasvisruoka, 
keitot klo 10.30 - 14.30. Ruokalan pöytien hankintaan on saatu hankinta-avustusta ystävälliseltä taholta.



Rauli Oka
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Kanslerintien ruokalan avajaiset

Kanslerintien ruokala on saavuttanut jäsenkunnan keskuudessa suuren suosion. Siellä kokoonnutaan päivittäin, nau-
titaan edullista ja ravitsevaa kotiruokaa ja kerrataan itse kunkin viimeaikaiset kuulumiset. Sosiaalisen kanssakäymisen 
foorumina	ruokala	toimiikin	mitä	mainioimmin.	Tällä	hetkellä	myös	Torstai-palaverit	järjestetään	ruokalassa.	Palaverit	
alkavat kello 9.00 ja aloituskahvit ovat 8.45 alkaen. Tervetuloa tutustumaan. 
30.11. pidettiin TST:n perinteiset pikkujoulut hyvän ruuan ja hauskojen esitysten merkeissä. Kiitoksia kaikille järjestäjille 
ja osallistujille.

panoramakuva: Matti Kontio
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Ajoa on kertynyt matkassa yli 50 000 km ja yli 8 600 henkilökertaa.
Koulutuksena on ollut veneilyn perus-, jatko- ja yöajokoulutus. Koulu-
tusta on annettu 131 henkilölle sekä köysityökoulutusta 118 henkilölle 
eli 10 kesän aikana 249 henkilölle.

Veneen huollosta ja ajamisesta vastaavat yhdistyksen jäsenet vapaaehtois-
työnä. Huoltotyössä on mukana edelleenkin venettä rakentamassa olleita hen-
kilöitä. 

Veneessä on monipuolinen varustus, joten vene sopii hyvin ve-
neilykoulutukseen. Vene on toiminut myös kokoustilana ja pieni-
muotoisena kurssitilana esim. sieni-, marja-, kala-, yrtti-, lintu- ja 
luontomatkoilla. Virkistäytymisellä on myös tärkeä merkitys lii-
kuttaessa Turun lähisaaristossa vesillä ja noustessa maihin mm. 
Ruissaloon, Vepsään, Maisaareen, Pähkinäisiin, Luonnonmaalle, 
Naantaliin, Nauvoon, Korppooseen sekä Kasnäsiin. Retkien vetä-
jinä ovat toimineet yhdistyksen jäsenet, jotka ovat ottaneet selvää 
kohteista ja asiantuntijoina antaneet kurssituksia mm. luonnonasi-
oista.

M/s Anna Duuni

Takana on jo kymmenen kesää veneilyä ja koulutusta.

Moneen työpaikkaan vaaditaan työkokemusta. 
Miten sitä saa, jos ei ensin pääse töihin?

Vastaus:
sitä voi hankkia esim. osallistumalla tst ry:n toimintaan (josta saa 
todistuksen)
Vuonna 2013 ohjelmaan kuuluvat esim.  

•	 Kokouskäytännöt (osaa laatia esityslistan, osaa toimia kokouksen

•	 työturvallisuuskortti (arvo 70 €)
•	 Hygieniapassi (arvo 70 €)
•	 työelämän pelisäännöt (ei järjestetä muualla)
•	 AtK-ajokortti (arvo 120 €)
•	 ja kaikki tämä ihan ilmaiseksi!

Lisäksi: Kun nuoret aikuiset kokoavat ryhmän (min 5 henk.), he voivat 
suunnitella ja toteuttaa useampipäiväisiä elämysmatkoja kotimaassa, 
ihan minne vain. 

Kotipesä-projekti
turun seudun työttömät tst ry
Kanslerintie 19, 20200 turku
toimintakeskus auki arkisin 8—15
www.tstry.com

terveisin Henriika Hyry
Puh. 044 7007 430
email. kotipesa@tstry.com

sihteerinä tai puheenjohtajana)

tunnetko nuoren aikuisen (18 - 30 vuotiaan) jolta puuttuu työ- tai opiskelupaikka?

Markku Strengell
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”Kyllä siellä on elämää”, 
professori	 vakuutti.	 	 Si-
nisen asukkaat eivät 
halunneet uskoa kuule-

maansa. ”On siellä, katsokaa vaikka”. 
Kaikki kumartuivat lähemmäs. Monet 
painoivat nenänsä ikkunaa vasten, 
samalla kun uskaliaimmat kiipesivät 
kielekkeelle ja kurkistivat ulos luukus-
ta. Ohi pyyhältävien otusten tuottama 
tuulenvire heilutti heidän hattujensa 
tupsuja.

”Ja mitä sitten tapahtuu?”, kysyn 
itseltäni. Hyvin alkanut tarina hyytyy 
heti lähtöviivan tuntumaan.

 Olin erittäin otettu, kun minua pyy-
dettiin	 kirjoittamaan	 jotain	 fiktiivistä	
yhdistyksemme lehteen. Ihmiset, jot-
ka ymmärsivät sanoja, uskoivat mi-
nuun.  Jos osaat hallita sanoja, pystyt 
hallitsemaan maailmaa, ainakin niitä 
kaikkia mahdollisia maailmoja, joita 

voi sanoilla luoda. Yhtä hyvin minulle 
olisi voitu ojentaa luottokortti (jossa ei 
ole luottokattoa eikä huolta takaisin-
maksusta) ja lentoliput maailmanym-
pärysmatkalle.  Siispä kaivoin kirjahyl-
lystäni esille hienoimman vihkoni, otin 
sen jopa mukaan lomalle. Ihan siltä 
varalta, että olisin valmistautunut, kun 
inspiraatio iskee.

Inspiraatio on ailahtelevaista. Inspi-
raatiohan on hienompi ja lyhyempi ni-
mitys sille tilalle, jolloin pää pursuaa 
niin hienoista ajatuksista, että maa-
ilmankaikkeus ei koskaan voi enää 
olla kohdillaan, jos et saa niitä äkkiä 
paperille muistiin. Inspiraatio on, tot-
ta tosiaan, ailahtelevaista. Iskiessään 
se valvottaa yön pikku tunteina ja pi-
tää otteessaan tuntikausia. Toisinaan 
se taas piiloutuu arkielämän rutiinien 
ja ongelmien taa, niin pikkuruiseen 
sopukkaan, ettei sitä saa esille sieltä 
edes pinseteilläkään. Kun inspiraa-

tarina tarinoista

tio ei iske, kaikki luottamus itseensä 
häviää. Epäilys toisten luottamuksen-
osoitusten vilpittömyyttä kohtaan he-
rää. Tuntuu ihan siltä, kuin luottokortti 
ei enää toimisikaan, juuri kun ollessa-
si hienon butiikin kassalla ja takanasi 
seisoo pitkä jono. Mutta luottamuksen 
osoitus (epäilyttäväkin sellainen) on 
aina otettava vastaan ja lehtikirjoitus 
on kirjoitettava.

Tällöin on tietenkin ensin mietittävä 
mitä haluaisin kertoa ja mitä tarinoita 
jakaa. Tarinoita ei keneltäkään tässä 
asiakaspalveluyhteiskunnassa eläväl-
tä aikuiselta puutu, siitä olen varma. 
Iloisia tarinoita, hullun hauskoja, nau-
roin vatsani kipeäksi silloin -tarinoita. 
On olemassa myös tarinoita, joiden 
tuska tuntuu sielussa asti ja tarinoita, 
jotka saavat sapen kiehumaan ja kä-
det puristumaan nyrkkiin. Nämä kaik-
ki pitäisi yksinkertaisesti siis muovata 
käteviksi sanoiksi, siisteiksi lauseik-
si ja asialliseksi jutuksi. Kaikki pikku 
tarinat on ommeltava toisiinsa kiinni 
niin kun tilkkutäkin palaset valmiiseen 
peittoon.        

Ongelma vain on siinä, ettei elämä 
ole kätevää, siistiä ja valitettavasti lii-
an harvoin asiallista. Värikästä se to-
sin on, totta tosiaan.

Aikansa katseltuaan, Sinisen asuk-
kaat pudistelivat päätään. ”Ei se 
tuollainen touhu ja tohina ole meitä 
varten”, he mumisivat itsekseen ja 
toisilleen.  Ainoastaan kaikista nuo-
rimmat ja uskaliaimmat jäivät luukun 
tuntumaan, katselemaan maailman 
menoa.

Alexandra Ryles
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Ristikko

TST:n ristikko on uudistunut. Nyt laajempi ja vähän haasteellisempi, 
mutta hyvää ajankulua joulun pyhille. Ratkaisu löytyy seuraavasta 
Tärpin numerosta sekä tammikuussa kotisivuiltamme.
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Lopputili ei tullut P.A. Kärvi-
selle suurena yllätyksenä. 
Pätkätyö tietyömaalla ei lu-
paillut nousujohteista uraa, 

vaikka hän alussa toimikin työnjohta-
jan luottomiehenä. Alamäki alkoi kun 
Kärvinen tönäisi lapionvarrella pomoa 
selkään, ja tämän eväät levisivät jyrän 
alle. Oli kuulemma parasta naudanli-
haa leivän päällä ja hollantilaista gou-
daa.	Oliivejakin.	Jonkinlainen	asfaltti-
täytteinen pizza jyrän alta ilmestyi.

Työttömänä Kärvisellä oli aikaa se-
lailla lehtiä kirjastojen lukusaleissa. 
Eurokriisin ohella otsikoista ponnahti 
esiin kohumissejä, kohulaulajia, ko-
hujuontajia, kohukiekkoilijoita, kohu-
valmentajia. Kohujulkkiksia vaikka 
avaruuteen ampua, ja kaikilla tärkeää 
sanottavaa. Maailma on jakautunut 

selkeästi kahteen leiriin. Taviksiin ja 
julkkiksiin. Eliittinä kohujulkkikset. 
Kärvinen alkoi viettämään unettomia 
öitä suurten suunnitelmien parissa. 
Josko hänestäkin tulisi julkkis? Kohu-
työtön. Mutta miten hänen hitaasti kii-
ruhtavat päivänsä saisivat mediakiin-
nostavuutta? Työttömyys ei enää ollut 
kohun  aihe kuten joskus Kekkosen 
aikoina.

Polttoitsemurha-ajatukset Kärvinen 
hylkäsi nopeasti, koska hän oli allergi-
nen kuumuudelle, löylyssäkin ahdisti. 
Tuli rakkuloita. Ja halusi hän nähdä 
kohulehtien otsikot.

Kohahduttavimpana ideana nousi 
lopulta joutavanpäiväisen keskikou-
lutodistuksen polttaminen kauppato-
rilla parhaaseen lahnanmyyntiaikaan. 

KäRVIsteLyä

Kun ei enää koulutuskaan auttanut. 
Piti vain ajoissa tiedottaa lehdistölle 
suurtapahtumasta. Ja kympinuutisille. 
Jos vaikka edes loppukevennykseen. 

Ajankohta piti sijoittaa seuraavan 
kuun alkuun, jotta häneen ehdittiin 
kohdistaa työvoimapoliittinen päätös. 
Rahaa tarvittiin uuteen pukuun ja ken-
kiin. Ei sopinut rähjäisenä edustaa 
koko valtakunnan työttömiä. Piti ostaa 
myös kokonainen tulitikkupuntti. Jos 
vaikka sattuisi sadekuuro tai puuskit-
taista tuulta. 

Entiselle työnjohtajalle Kärvinen 
päätti kirjoittaa kiitoskortin. Ilman po-
mon suosiollista avustusta Kärvisestä 
ei koskaan olisi tulossa julkkista. Ko-
hutyötöntä.
            Matti Kaivonen
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MONItAItO-PROjeKtI  2008-2012

MONItAItO-PROjeKtILLA on vuoden 2012 päättyessä takanaan viisi värikästä ja toiminnantäyteistä vuotta. 
sen kunniaksi järjestämme loppuseminaarin, johon kiitollisina kutsumme kaikkia tukijoitamme, yhteistyö-
kumppaneitamme ja ystäviämme sekä luonnollisesti kaikkia projektin entisiä ja nykyisiä työntekijöitä. tervetu-
loa!

Loppuseminaari maanantaina 17.12.2012 klo 9.30 – 13.30

Paikka: turun suomenkielisen työväenopiston juhlasali, 2. krs, Kaskenkatu 5

Ohjelma
09.30  Tervetuloa yhteistyöfoorumille! 
 Turun suomenkielisen työväenopiston rehtori Ilkka Virta

09.40 MONITAITO-muusikot vuodelta 2008

09.50 MONITAITO-projekti hallinnoivan yhdistyksen näkökulmasta 
 TST ry:n hallituksen puheenjohtaja joe Majanen

10.00 Rahoittajan näkökulma 1      
 Varsinais-Suomen ELY-keskus

10.20 Rahoittajan näkökulma 2 
           Turun kaupunki, urasuunnittelija jussi Rantalainen

10.45   Moniammatillinen ja -kulttuurinen projekti TE-toimiston näkökulmasta 
  Turun TE-toimisto

11.00 MONITAITO-muusikot

11.15 Yhteistyöllä ILOA 
 ILOA-toiminnan koordinaattori Helena Norokallio

11.20 TAIDEPAUSSI  
 Virkisty MONITAIDON kuvataiteilijoiden töiden äärellä, 
 ammenna myös arkistomateriaalista!

11.55 MONITAITO-muusikot kutsuvat jatkamaan

12.00 Minäkin olin – ja olen – monitaitolainen 
 Työllistetyn puheenvuoro

12.10 Martoista MONITAITOON, palkkatuelta työvalmentajaksi 
 MONITAITO-PROJEKTIN työvalmentaja sharmeen Khan

12.20 Olemme tässä - katsaus menneeseen, toiveita tulevasta, kaikesta KIITOS! 
 MONITAITO-PROJEKTIN projektipäällikkö Pirjo Lehtonen

12.30 ”Have you ever seen the rain to fall down on a sunny day?” 
 MONITAITO-muusikot vuodelta 2012

12.35 Sana on vapaa    
 Takaisin luovaan arkeen MONITAITO-muusikoiden saattelemana.

juontajana toimii seremoniamestari Patu Heiskanen.

saatamme joustaa luovasti kellonajoissa, mutta tilaisuus päättyy viimeistään klo 13.30.

Ps toki meillä on myös tulevaisuudensuunnitelmia ja -haaveita. Niihin toivomme voivamme palata vuoden 
2013 alussa.
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Kuvia kuluneelta toimintakaudelta

Kuvat: Jouni Särkelä 1955 - 2012
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Muuttohommia tulee itse 
kullekin aina silloin tällöin 
vastaan. Joko omia, tai 
sitten tuttavien muuttoja. 

Itse muutin runsas vuosi sitten: muu-
tama pakettiautollinen tavaraa. Isom-
mat huonekalut jouduin kantamaan 
seitsemänteen kerrokseen. Vaatteet 
ja astiat kaappiin, ja senkun ryhdyin 
asumaan.

Kuten kaikki tietävät, yhdistys muut-
ti juuri äskettäin. joe alkukesästä ky-
seli, suostuisinko ottamaan TST ry:n 
muuton hoitaakseni ja tietysti lupau-
duin asian hoitamaan. Eiväthän nuo 
muuttohommat nyt niin pahoja ole. 
Vähänpä silloin asiasta tiesin….

Heinä-elokuulla kun melkein kaikki 
pitivät kesälomaa, alkoi Sepänkadul-
la jo tapahtua. Vintit, kellarit, varasto-
huoneet ja piharakennukset tyhjen-
nettiin. Kuulostaa simppeliltä, mutta 
vaati useammalta mieheltä parin vii-
kon työpanoksen. Arkistot pakattiin, 
pari roskalavaa täyttyi ja homma oli 
aloitettu. Aikaa ja tupakkia oli kulunut 
kiitettävästi, mutta mitään näkyvää ei 
oikeastaan vielä ollut tapahtunut.

Varsinainen muutto alkoi sitten 
syyskuun alussa, tarkalleen sanot-
tuna kolmas päivä. Kastin Reijo hu-
rautti maanantaiaamuna isolla autolla 
pihaan ja talkooporukkaakin oli kii-

tettävästi saapunut paikalle. Kahden 
päivän aikana siirtyi kolme kuorma-
autollista tavaraa Akselintien varas-
toon. Jo tuossa kohtaa oli selvää, että 
välivarastotilat ovat auttamattoman 
riittämättömät, varsinkin kun ei ollut 
edes vielä selvillä minkälaisia tiloja 
Kanslerintieltä lokakuun alusta va-
pautuu. Sitten musta skenaario toteu-
tui. Kanslerintien tiloista vapautuisivat 
ainoastaan alihankinta ja ruokala. 
Kaikki kalusteet ja muut tavarat eivät 
mitenkään mahtuisi työkeskukselta 
vapautuviin tiloihin. Jostain oli saata-
va lisää neliöitä – ja paljon.

Onneksi Pernon koululta järjestyi 
tiloja, jonne tavaroita voitiin väliva-
rastoida. Homma aloitettiin syyskuun 
viimeisellä viikolla. Kuorma-auto oli 
käytössä viitenä päivänä, ja töitä pais-
kittiin aamukuudesta iltaseitsemään. 
Tavaran määrä oli käsittämätön. Täs-
sä kohtaa olisi ollut hyvä tehdä karsin-
taa, eikä vain laputtaa välivarastoita-
vaksi kaikkea mahdollista.
 

Onneksi muuttotalkoissa mukana 
ollut porukka osasi ottaa asiat ren-
nosti. Hurtti huumori lensi, ja TST ry:n 
maallinen omaisuus siirtyi pikkuhiljaa 
joko välivarastoon tai Kanslerintielle. 
Tässä kohtaa iso kiitos kaikille talkoi-
siin osallistuneille. Saman porukan 
kanssa voin tehdä toisenkin vastaa-

Muuttoja ja toisenlaisia muuttoja

van projektin, esim. Kiinan muurin 
uudelleenrakentamisen tai Panaman 
kanavan kaivamisen lapiohommina… 
mutta en ihan vielä ensi viikolla.

Välivarasto täyttyi, ja kun työkes-
kuksen alihankinta kantoi yhdestä 
ovesta omia tavaroitaan pois, tulivat 
TST:n tavarat samanaikaisesti toises-
ta päästä sisään. Kuorma-autolastil-
lisia kertyi toistakymmentä, ja lisäksi 
molemmat pakettiautot ajoivat lähes 
jatkuvasti. Henkilökunta oli pakannut 
tavarat kiitettävän hyvin ja homma toi-
mi.

Kaiken kaikkiaan muutto sujui hy-
vin eikä isompia katkoksia toimintaan 
tullut. Ruokala lopetti toimintansa 
Sepänkadulla 25.9 ja Kanslerintie tar-
joili ruokaa jo 27.9. Toimistopalvelut 
taisivat olla pois toiminnasta koko-
naista kaksi päivää.

Nyt sitten alamme totutella uusiin 
toimitiloihin ja suunnitella remontteja. 
Voi olla edessä mielenkiintoinen ke-
vät.

                                    Jarmo Jalonen
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Nostalgiaa museojunan matkassa… 
tunnelma katossa      

TST ry:n matkailun ja kulttuu-
rin matkassa sinisillä junilla eli 
lättähatuilla

Muistathan VR:n siniset 
junat ns. ”lättähatut”? 
Vuonna 1958 ne alkoivat 
liikennöidä useilla rata-

osuuksilla. Niiden rinnalla puuskut-
tivat Turku – Uusikaupunki  –radalla 
aina vuoteen 1966 asti höyryveturit. 
Tämän jälkeen tulivat kiskoille ”pork-
kanajuna” liikanimen saaneet vaunut. 
Säännöllisestä matkustajaliikenteestä 
viimeiset lättähatut poistuivat vuonna 
1988, mutta niitä oli vielä jonkin verran 
tilausliikenteessä ja museojunissa. 
Lättähattu -junat lopettivat liikennöin-
nin radalla vähäisen matkustajamää-
rän johdosta 1.1.1993.

Dm7

Dm7, kansankielellä lättähatut, ovat 
Valtionrautateiden käyttämiä, Valme-
tin vuosina 1954 - 1963 valmistamia 
dieselmoottorivaunuja eli kiskobus-
seja. Erilaiset liitevaunut mukaan lu-
ettuina niitä valmistettiin yhteensä yli 
400 kappaletta. Dm6- ja Dm7-sarjat 
korvasivat valmistuessaan höyryve-
turimaiset junat suurelta osin Suomen 
rautateiden paikallisliikenteessä.

TST ry:n matkailua ja kulttuuria 
edustava ryhmä lähti elämysmatkalle, 
joita järjestää Haapamäen museo-
veturiyhdistys ry. Nostalgiamatkoja 
Turku – Uusikaupunki -radalla on 
järjestetty 3 kertaa. Kuuden henkilön 
seurueemme matkasi aistimaan tun-
nelmaa.

Lähtötunnelmissa 

Perjantaina 27.7. 2012 klo 8.45 
ryhmämme jäseniä alkaa kokoontua 
tulevan hellepäivän aamuna Turun 
rautatieasemalle odottelemaan si-
nistä Lättähattu –junaa ja sen lähtöä 
klo 9.15. Odottelu ei tunnu suinkaan 
pitkältä. Ajan kulkua ei huomaa, sillä 
kaikilla on omat muistonsa kerrottava-
naan. Mediaakin on paikalla, ja junas-

sa menomatkalla kahta ryhmämme 
jäsentä haastatellaan Uudenkaupun-
gin Sanomiin.

 
Hetken kuluttua saavumme:    

Raisio, Nousiainen, Mynämäki 
… Uki 

Henkilökuntaa ei ole ollut asemilla 
vuodesta 2008. VR on sittemmin myy-
nyt rakennuksia eteenpäin. Muun mu-
assa tämän vuoksi ne erottuvat yhä 
edukseen. Mainittakoon esimerkiksi 
tällä rataosuudella Mynämäen viehä-
tysvoimainen asema. Sen on suun-
nitellut suomalainen arkkitehti jarl V. 
ungern, joka toimi rautatiehallituksen 
rakennusosaston arkkitehtina vuosi-
na 1925 - 1956. Hangon ja Kiuruve-
den asemat ovat hänen piirtämiään, 
ja myös Kuopion rautatieaseman pii-
rustuksista löytyy hänen signeerauk-
sensa. 

Kiskojen kalke...ja sitten Uu-
denkaupungin Kalaranta

Lättähatulla matkustamisessa on 
aivan oma tunnelmansa. Turku-Uu-
sikaupunki -rata on pisin osuus, jol-
la HMVY ry ajaa nostalgiamatkoja. 
Nykypäivään verrattuna äänieristys 
edustaa omaa aikakauttaan. Hattu-
hyllyillä voi kuvitella yhä näkevän ”sa-
vottarepun”.

Tunnin ja 30 minuuttia kestävä mat-
ka tulee ottaa aistien eikä mukana 
tarvita iltalehteä. Sitä paitsi jo mat-
kalippujen tarkistus on ihan oma nu-
meronsa. Ryhmämme oli saanut liput 
hyvin kysytylle matkalle perjantaiksi. 
Ennen paluuta Turkuun klo 14.30, 
saimme mainiosti käytettyä 2 tuntia 

Kalarannassa tutustuen mm. vieras-
venesatamaan sekä merenkulkumu-
seoon (VASO). Vierailumahdollisuuk-
sia on runsaasti. Poiketa voi vaikka 
kaffella	 Aittaranta	 2:ssa	 Uudenkau-
pungin Seudun Työttömät ry:n toimis-
tolla, jonne junalta matkaa on vain 5 
minuuttia. On syytä olla valppaana, 
mikäli mielii saada paikan ikkuna-
paikalta. Nimittäin allekirjoittanutkin 
matkasi vaunu nro 11509 moottorin-
pauhussa VIP-paikalla, josta tunnel-
mallisia kuvia taltioitui runsaasti.   

  
Junassa konduktöörit toimittavat 

kuulutukset ns. vanhaan malliin eli 
keskusradiota ei ole. Matkustajien 
kontakti henkilökuntaan käy sosiaali-
sesti ”hihasta nykäisemällä”. Junasta 
voi tuliaisina ostaa kirjoja yhdistyksen 
ja rautateiden historiasta, tai julisteita 
ihan nostalgian ja kannatuksen vuok-
sikin. Seurueemme kohdalla Dm7 
-julisteet A3-kokoisina tekivät kaup-
paansa.    

Viimeisetkin lättähatut poistuivat 
säännöllisestä matkustajaliikentees-
tä vuonna 1988, mutta niitä on vielä 
jonkin verran tilausliikenteessä ja mu-
seojunissa. Museoveturiyhdistyksen 
ansiokkaan talkootoiminnan ansiosta 
me voimme nauttia yhä niistä kesäi-
sin. Matkoja tehdään heinäkuun vii-
meisenä viikonvaihteena. Ne tulee 
kuitenkin varata Haapamäen museo-
veturiyhdistys HMVY ry:n kotisivuilta.

Kiitos TST ry:n matkailuvastaavalle 
Anne Tynille, matkailun ja kulttuurin 
ystäville sekä ryhmämme jäsenille 
”nostalgisesta lättähattumatkasta” 
Turku – Uusikaupunki – Turku!

teksti: Juha Tolvanen
kuvat: Juha Tolvanen, 

Markku Strengell



Tärppi 4/2012    25

Kaikille avoimet kuukausikokoukset 

Perjantaisin klo 11 - 13 Älliullakolla, Rieskalähteentie 74, seuraavasti: 18.1., 15.2., 15.3., 19.4., 24.5. ja 14.6.  Heinäkuul-
la pidettävän kesätauon jälkeen toiminta jatkuu elokuulla.  Tule suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia.

Leivontapiiri ”Pullapojat”

Tehdään yhdessä kotoisia kahvi- ja ruokaleipiä.  Leivontapiiri on tarkoitettu henkilöille, joilla jauhopussit jää yleensä 
kaappiin vanhenemaan. Tarkoitus on hyödyntää tältä osin EU-kassien sisältöä. Kokoonnutaan keskiviikkoisin klo 15 - 18  
Älliullakolla/keittiössä, Rieskalähteentie 74, seuraavasti: 16.1., 13.2., 13.3., 17.4. 
ja	22.5.		Ilmoittautuminen	infoon,	osallistumismaksu	2	€.

”Notre Damen Kellonsoittaja” - Nokian Työväen Teatterissa su 24.2. klo 15.00

tunteita herättävä musikaali rujosta ja hyväsydämisestä kellonsoittajasta, Quasimodosta, joka elää keskiaikana Pa-
riisissa. Mustalaistyttö Esmeralda ei jätä ketään kylmäksi tanssiessaan kaduilla. Kun kunnon kansalaiset nukkuvat 
kodeissaan, valtaavat kerjäläiset ja varkaat kadut. Laulu ja tanssi saa nälän ja kurjuuden unohtumaan ainakin hetkeksi. 
Carlos Sedanon musiikki vie katsojan tähän hurjaan tarinaan rakkaudesta, himosta, julmuudesta ja katumuksesta.  Ja 
kaiken	yllä	kumisevat	Notre	Damen	kellot.			Ilmoittautuminen	infoon	17.12.	alkaen,	jäsenhinta	35	€	(muut	45	€)	sisältää	
lounaan, teatterin, väliaikakahvit ja matkat.  Ilmoittautuminen päättyy 25.1., max. 40 hlöä.  Bussi lähtee Kauppatorilta 
ortodoksikirkon edestä klo 12.00.

Muita tapahtumia tulossa

Iso-Heikin palvelutaloon tutustuminen - ilmoitetaan erikseen vuoden alussa
Kädentaitomessut 16. - 17.3.  - yhteisestä messukäynnistä ilmoitetaan helmikuulla
Kesäkauden avajaiset Paavarotin mökillä – ilmoitetaan lähemmin huhti- toukokuulla
Kulttuuri- ja luontomatka 16.5. – 20.5. tarttoon, Peipsijärven sipulikyliin ja turin  kukkamessuille.  Miltei täyden 
palvelun	matka.	Oma	bussi	ja	opas	mukana	koko	matkan	ajan.	Varausmaksu	100	€	ilmoittautumisen	yhteydessä	ja	loput	
290	€	8.4.2013	mennessä.	Matkaan	osallistuvien	ei	tarvitse	olla	TST:n	jäseniä.	Lähemmät	tiedot	ja	matkalle	ilmoittautu-
minen: Anne Tyni gsm 044-7007416 (päivisin)                                                                                                                                       
sp. anne.tyni@tstry.com.    

Kaikki ovat tervetulleita - uusia toimijoita tarvitaan! 
Seuraa ilmoitustauluja, kotisivuja ja viikkotiedotteita, kysy infosta!
Kiitos kuluneesta vuodesta ja onnekasta toimintavuotta 2013!

     

    
 

tst-seniorien alkuvuoden tapahtumia

  Sinikka Hämäläinen
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Harri Laaksonen Hannu Isotalo Markku Strengell

Jarmo JalonenMatti Kontio Marita Skippari

Kristiina Ilonen Anne Tyni Markku Teräsvaara

Marjukka Hirvonen Ulla Syväkari Rauli Oka

Joe Majanen
puheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

tst ry:n hallitus 2013
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LIIty jäseNeKsI!

Jäsenedut ovat rahanarvoisia etuja.
Saat jäsenetuhintaan:

►herkullista ja riittoisaa kotiruokaa edullisesti 
Kanslerintien ja Rieskalähteentien ruokaloistamme
►vaatteesi korjattua ompelimossamme
►matkoja, lippuja, tutustumiskäyntejä edullisesti
►alennuksia mm. kylpylä Caribiasta ja Turun Ekotorilta 
(jäsenkortilla -20%)
►kursseja ja edullisia koulutuksia eri aihealueilta
►monipuolista liikuntaa mm. jumppaa, keilailua, lento-
palloa
►ajantasaista tietoa työttömän oikeuksista
►tietokoneesi korjattua/huollettua edulliseen   
    jäsenhintaan.

Jäseneksi liittyminen: 
TST-Toimintakeskus, INFO-piste, Kanslerintie 19, 20200 
Turku tai Rieskaruokala, Rieskalähteentie 74. 
Jäsenmaksu: 7 €, kannatusjäsen 30 €

tst:N uutIsIA

TST ry:n toimitilat ovat helposti saavutettavissa paikallislii-
kenteen linja-autoilla.

Kanslerintielle liikennöivät kauppatorilta linjat 32 (Per-
no) ja 42 (Pansio). Lähin pysäkki Maaherrankatu (1538) 
sijaitsee heti Otavanaukion liikenneympyrästä poistumisen 
jälkeen.

Rieskalähteentielle on torilta paras yhteys linjalla 
320 (Runosmäki). Linjat 13 (Takakirves/Impivaaran uima-
halli) ja 18 (Runosmäki) kulkevat tiheämmin; kävelymat-
kaa pysäkiltä jää noin 800 metriä. Myös linjoilla 2 ja 2A 
(Länsinummi/Liljalaakso) pääsee lähistölle.

Tiedotuksemme uudistuu:  lähetämme jäsenillemme sähkö-
postitse tavallisen viiikotiedotteen sekä uuden interaktiivisen 
pdf-tiedotteen. Siinä on kuvituksen lisäksi myös lisätietoja 
linkkeinä, jotka tunnistat värillisestä tekstistä. Klikkaa ja koe!

Aloitamme ensi vuonna myös tiedottamisen tekstiviesteillä!




