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Pääkirjoitus
Joe Majanen

Hallituksen puheenjohtaja

Ylistävät juhlapuheet käytännön teoiksi
– kello käy ja aika loppuu
Yhdistyksemme juhlavuoden
ensimmäinen iso tapahtuma on
ohi. Turun Seudun Työttömät
TST ry:n 20-vuotisjuhlaseminaari onnistuikin mainiosti.
Ajankohtainen aihe seminaaripäivälle oli vakava ja puhutteleva: Työttömien yhdistysten resursointi / toimintaedellytysten
turvaaminen vai pillit pussiin?

S

aimme yksimielisen vastauksen kysymykseen, silti emme
ole maalissa. Tuskin kukaan
haluaa nähdä tilannetta, että juhlapuheet jäävät vain puheiksi.
Seminaari alkoi näin: TÄNÄÄN
OLEMME TIENHAARASSA, NYT
ON PÄÄTÖSTEN AIKA. Kysyimme kutsutuilta panelisteilta (Turun
Kaupungin apulaiskaupunginjohtaja
Jouko K. Lehmusto, Porin Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen,
Raha-automaattiyhdistyksen valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen - ei
paikalla, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kehittämispäällikkö Kjell Henrichson, Turun Työ- ja elinkeinotoimiston
johtaja Veli-Matti Vesterinen, Turun
ja Kaarinan Seurakuntayhtymän diakoniajohtaja Hannu Suihkonen):
Mihin seuraavista TST ry:n kannattaa
risteyksestä suunnata?
> PILLIT PUSSIIN -TIELLE?
Laitetaan toiminta seis ja pillit pussiin?
Epärealistista, mutta mahdollista. Yhdistyksen jäsenet päättävät!
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> YKSIN TEKEMISEN TIELLE?
Palaamme TST ry:n toiminnan lähtöruutuun (vuosi 1992) käymättä yhteistyökumppaneiden kukkarolla ja
toteuttaen pelkkää yhdistystoimintaa.
Tällöin loppuu työllistävä projektitoiminta, kuntouttava työtoiminta ja
nuorten aktivointi. Turun kaupunki
ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ja
monet muut menettävät merkittävän
yhteistyökumppanin. Tämän johdosta
tulee vuosittain satoja työttömiä lisää
ja sosiaalitoimen jonot pitenevät entuudestaan, mistä johtuen kaupunki
saa taas väärän värisiä sulkia hattuunsa. Yhdistyksenä käännymme
sisäänpäin välittämättä yhteisistä
yhteiskunnallisista haasteista. Yhdistyksemme intohimo, osaaminen ja
tavoitteellisuus laajassa toiminnassamme sekä yhteiskuntavastuusta
välittäminen heitetään romukoppaan.
Tehdään vain kivoja asioita leikkien ja
laulaen.
> YHDESSÄ TEKEMISEN TIELLE?
Tehdään asioita YHDESSÄ tavoitteena rakentaa parempaa yhteiskuntaa
Turun seudulle ja turkulaisille. Yhdessä tekeminen vaatii tekoja, ei pelkkiä
juhlapuheita! Tämä edellyttää: Turun kaupungilta asianmukaiset tilat,
kaikilta rahoittajilta (Turun kaupunki,
RAY, Varsinais-Suomen ELY-keskus
ja Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä) riittävä rahoitus ja yhteistyötä,
yhteistyötä ja nykyistä enemmän yhteistyötä.
Vierastamme ajatusta, että mikään
toimintaamme rahoittava taho joutuu
pelkäksi maksumieheksi ilman maksimaalista hyötyä sijoittamalleen panostukselle!

P

uhuaksemme
taloudesta,
esim. Turun Kaupunki saa
Turun Seudun Työttömät TST
ry:stä taloudelliselle panostukselleen
viisinkertaisen hyödyn eli viime vuonna toteutuneella noin 120 000 euron
panostuksella noin 600 000 euroa.
Perusteina tälle laskelmalle ovat työntekijöiden maksama kunnallisvero ja
työmarkkinatuen valtionosuus sekä
sosiaaliset ja terveydelliset hyödyt.
Turun kaupungin osuus yhdistyksen kokonaisrahoituksesta on 10 prosenttia, kun kunnat tukevat vastaavanlaista toimintaa valtakunnallisesti
lähes 25 prosentilla.
Jatketaan vielä kuntataloudesta
ja sen tosiasioista. Kunnat maksavat vuosittain valtiolle arviolta noin
100 miljoonaa euroa siitä, etteivät
kykene järjestämään työtä tai aktivointimahdollisuuksia yli 500 päivää
työttömänä olleille. Passiivisuuden
hintalappu tulee parhaiten esiin Turun
kaltaisen suuren kaupungin kohdalla.
Kaksikymmentä suurinta kaupunkia
maksoivat passiivien työllistämisen
seurauksena niin sanottuja sakkomaksuja valtiolle 86,7 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja summa nousi
edelleen 93,4 miljoonaan euroon
vuonna 2010. Helsingin hintalappu oli
noin 17 miljoonaa euroa, Tampereen
11 milj. euroa, Turun 7 milj. euroa,
Vantaan 5,7 milj. euroa, Lahden 5,4
milj. euroa ja Porin 2,3 milj. euroa jne.
Yli 500 päivää työttömänä olleiden
aktivointiaste oli 29,3 % suurissa
kaupungeissa vuonna 2010. Korkein
aktivointiaste oli kuntalehden tietojen
mukaan Joensuussa (46,2 %), Porissa (41,5 %), Vaasassa (37,1 %) ja

Turussa vain 24,4 %. Pitäisikö pitkäaikaistyöttömiä Turussakin aktivoida
lisää, miksi heitä ei aktivoida ja voisiko TST ry olla avuksi näissä talkoissa? Muun muassa näihin kysymyksiin
olisi kiva saada vastauksia.
Lisäpäänvaivaa TST ry:n talouden
kantokyvylle toi toimitilojemme omistajanvaihdos. Turun kaupunki myi
meidän toimintatilamme yksityiselle.
Siitä johtuen emme saa enää edes
50 prosentin vuokratukea. Neuvottelemme parhaillaan korvaavaa rahoitusta rahoitusvajeen täyttämiseksi ja
etsimme uusia tiloja. Pääsemme nyt
konkreettisesti mittaamaan, miten toimintaamme arvostetaan Turun kaupungin päättäjien osalta.
Raha-automaattiyhdistykseltä toivomme panostusta laajan kansanterveyttä edistävän toiminnan rahoittamiseksi. Aito ymmärrys toimintamme
tärkeydestä RAY:llä on hyvällä alkutaipaleella, sillä olemme saaneet
sieltä rahoitukseen varauksen toimintaedellytysten turvaamiseksi myös
vuodelle 2013. Suunta on oikea, mutta toimintamme laajuus huomioiden
rahoitus ei ole vieläkään riittävä.

Työ- ja elinkeinoministeriöstä suunnattu rahoitus Varsinais-Suomen
ELY-keskukselle ja alueen työllisyyspoliittisille hankkeille ei sekään ole
riittävällä tasolla. Alueellisesti hankerahoitusta jaetaan näiden riittämättömien resurssien puitteissa. Pakostikin projektirahasta liian suuri osuus
suuntautuu hallintokuluihin ja tilavuokriin, joten esimerkiksi kohderyhmän koulutusrahat ovat alkeellisella
tasolla ja kipeästi tarvittavien työvalmentajien palkkaamiseen käytämme
yhdistyksen omaa varainhankintaa.
Teemme tilanteen parantamiseksi
vaikuttamistoimintaa ministeriötasolla
lähes viikoittain yhteistyössä kattojärjestömme Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n
kanssa.
Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän kanssa haluamme hyvän yhteistyön jatkuvan nousujohteisena.
Yhteistoimintaa voisi olla koulutustarjonnan ja retriitin lisäksi enemmänkin.
TST ry:n ja Seurakuntayhtymän intressit ovat samat; molemmat haluavat auttaa ihmisiä.

J

uhlavuosi alkoi onnistuneissa
tunnelmissa. Jatkoa seuraa:

Seuraavaksi ”TST ry tempaisee
taas” keskiviikkona 4.4. Puutorilla.
Uuden tapahtuman ”Järjestötori Mahdollisuuksien toimintaympäristö
Sinulle” tavoitteena on löytää turkulaisen työttömän arkipäivään iästä
riippumatta aktivoiva ja mielekäs toimintaympäristö. Mukana on monia
merkittäviä järjestöjä Turusta.
TST ry:n yhdistyksen 20-vuotispääjuhla järjestetään Sepänkadun toimintakeskuksessa perjantaina 25.5.
Työttömien Ruissalopäivä järjestetään 12. kerran Kansanpuistossa
keskiviikkona 6.6. Yleisön pyynnöstä
”2. Työttömien risteily Förillä” saa jatkoa Aurajokirannassa 29.8.
Katso monet muut mukavat tapahtumat osoitteesta www.tstry.com.
Hyvää ja aktiivista juhlavuotta kaikille!
Tehdään asioita yhdessä!
Joe Majanen, pj.
(poliittisesti sitoutumaton)

Kuva: Vesa Junell
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harri laaksonen Hallituksen jäsen

Mitä jännää TST ry:n väki tekee lokakuussa?

K

ehittäminen-termi pitää sisällään kaiken. Siihen viitaten
toimintaa voidaan viedä eteenpäin ja luoda uutta, joka taas voi
synnyttää sellaista, jota alun perin ei
kyetty edes ennakoimaan. Kehitystyö
voi joskus myös epäonnistua, kuten
joidenkin suurten matkapuhelinyhtiöiden suhteen on käynyt. Yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset perinteiset
puhelintoimijat ovat kehitelleet itsensä hautaan, koska kiinnittyivät liiaksi
menneeseen, turvalliseen ja edellisten vuosien säihkylukuihin.
Eli arvio omasta toiminnasta voi
mennä metsään ja pahasti. Siksi on
syytä miettiä, mihin arviointi oikeastaan perustuu. Liian kapea-alainen
toiminnan pohdinta, seuranta ja päätäntä todennäköisesti suistaa tekemisen alamäkeen. Arvioinnin perusteet
on rakennettava lujiksi, mutta samalla
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myös joustaviksi. Mikäli haluaa hieman kärjistää, periaatteeksi organisaatiossa on kohotettava se, että
kaiken pitää muuttua, jotta mikään ei
muuttuisi.

Toukokuu 2012
Koska TST ry on työttömien yhdistys,
on melko luonnollista, että se arvioi
toimintaansa myös yhteiskuntavastuunäkökulmasta. Siihen se tarvitsee
jäsenistönsä apua. Näillä näkymin
ainakin toukokuussa järjestetään tilaisuus, jossa mm. jäsentoimintojen
vetäjille, osalle henkilökuntaa ja myös
kiinnostuneille jäsenille selvitetään
yhdistyksen arvioinnin perusteita ja
tapaa. Heitä opastetaan tekemään
arviointia ISO 26 000 -periaatteella.
Tähän lähestymiseen liittyy melkein
kaikki, mitä TST ry tekee.

Lokakuu 2012
Yhteiskuntavastuuasiaan perehtyneet
jäsenet saavat myöhemmin syksyllä
yleisen kutsun seminaariin. Varsinainen TST ry:n ruodinta ja arviointi tehdään lokakuussa risteilyllä. Kysymyksessä on jo perinteinen Työttömän
Karibia, joka taas muutaman hiljaisen
vuoden jälkeen nostaa profiiliaan.
Matka on valjastettu tuottamaan tietoa yhdistyksen kehittämisen helpottamiseksi, luomaan lihaksi ja vereksi
niitä faktoja, joiden turvin toimintaa
tukevat ihmiset ja organisaatiot kykenevät perustamaan omat ratkaisunsa.
Lyhyesti: jäsenet arvioivat yhdistyksen tilan ja antavat viitteitä siitä, mihin
toimintaa on kehitettävä. Tulokset julkistetaan, ja niiden avulla kehitämme
yhteistä toimintaamme, yhteisin arvoin, yhteisiä tavoitteita kohti.

Matka ajassa
Tärppi 1/2012 on tulevaisuuslehti. Sen teemana ovat TST
ry:n tapahtumat vuonna 2012.

S

iksi lehti lähestyykin scifi-kirjallisuutta siltä osin kuin pitäisi
kertoa, millaista tapahtumissa
oli. Miten scifiä sitten tehdään? Siinä
käytetään aikajatkumoa menneisyysnykyisyys-tulevaisuus, joka on historiatieteen tutkimuskohde. Nykyisyys
rakentuu menneisyyden päälle ja tulevaisuus nykyisyyden. Menneisyyden tapahtumat ja niiden vaikutukset
siirretään tulevaisuuteen ja annetaan
mielikuvituksen lentää.
Puutorilla
tullaan
järjestämään
Mahdollisuuksien
toimintaympäristö Sinulle -niminen tapahtuma, jonka
järjestäjänä toimii Turun Seudun Työttömät ry. Yhteistyö muiden järjestöjen
kanssa kasvaa ja kukoistaa myös alkaneena vuonna, paikalla tultaneen
näkemään useiden yhteistyökumppaneiden edustajia. Puutoria on jo vuosia hallinnoinut Puutorin Puolesta ry,
joka vuosittain anoo Turun kaupungin
kiinteistöliikelaitokselta torin käyttöönsä, hoitaa vakuutukset ja tukipalvelut
sekä myöntää luvat erilaisten tapahtumien järjestämiseen torilla, joka on
Turun keskeisimpiä kauppapaikkoja
niin historiansa kuin sijaintinsakin puolesta.
Puutori-tapahtuma on siis järjestöjen
tori. TST ry on iso toimija talousalueellamme, sen jäsenmäärä hipoo tuhatta
joka vuosi ja yhdistyksen työllistävä ja
kotiseudun taloutta edistävä vaikutus
on huomattava. Järjestötori pyrkii osaltaan tuomaan TST:n merkitystä myös
suuren yleisön tietoisuuteen. Haluamme kertoa kansalaisille, mitä teemme
ja kenen kanssa. Yleinen hyvinvointi
on yhdistyksen toiminnan tavoitteena
ja tähän tavoitteeseen pyrkiessämme
on loogista tehdä yhteistyötä muiden
järjestöjen kanssa: MLL, Martat, vanhuspalveluja järjestävät tahot sekä
tietenkin rahoittajatahot kuten Rahaautomaattiyhdistys RAY, valtion ja
kunnan viranomaistahot ja nyt myös
kotiseutuyhdistykset ovat TST:n sisaria matkalla kohti parempaa.

Järjestöjen toritapahtumassa on
runsaasti ohjelmaa. Monitaito-projekti
esiintyy laajalla taiteilijajoukolla, asiantuntijat pitävät puheenvuoroja ja
kaikenlaista kivaa on tarjolla arkipäivän ratoksi keskiviikkona 4.4. klo 1114. Tarkempi ohjelma tiedotetaan kun
tapahtuma lähenee.
Tapahtumasta toivomme tulevan
sellaisen, että saamme paljon julkisuutta asiallemme kuten Föritapahtumassa viime vuonna. Lehdistö
osoitti kiitettävää mielenkiintoa Föritapahtumaa kohtaan ja jopa Tullilaitos
oli kiinnostunut siitä, tapahtumaa kun
markkinoitiin mm. tax free -tuotteilla
eli EU-ruokakasseilla. Seuraavassa
tapahtumassa joulukuussa tulli olikin
paikalla varmistamassa, ettei vääryyksiä tapahtuisi.
Tullin reagointi on paitsi huvittavaa,
myös loogista. Heidän tehtävänsä on
valvoa ettei tuonti- ja vientimääräyksiä
rikota. Tullissa onkin nyt oikeaa tietoa
TST:n toiminnasta juuri sen ansiosta,
että tulimme ulos toimintakeskuksestamme ja onnistuneesti markkinoimme itseämme. Lehdistö on jatkossakin pidettävä tietoisena yhdistyksen
toiminnasta. Puutorin järjestötapahtuma on osa tätä pyrkimystä. Saapa
nähdä, millainen iskulause nyt keksitään ja millaiset vaikutukset sillä on.
Järjestöt muodostavat yhdessä kolmannen sektorin julkisen ja yksityisen
rinnalla. Kolmannen sektorin tehtäviä
ovat yleensä yleiseen hyvinvointiin
liittyvät asiat, joista suoraa kaupallista tuottoa ei ole odotettavissa, mutta
joilla on huomattavia kerrannaisvaikutuksia. Kolmas sektori on suomalaisen yhteiskunnan selkäranka. Se
on vapaaehtoisen osallistumisen ja
osallisuuden kanava, johon työttömät
ovat tutustuneet muun muassa TST:n
toiminnan piirissä. TST onkin ollut ratkaisevan tärkeä henkireikä niille, jotka
syystä tai toisesta eivät ole kestäneet
kilpailutalouden piirissä. Aikamme
ilmiöt, kuten syrjäytymiskehitys, vaativat välitöntä puuttumista yksilöiden
ongelmatilanteisiin ja tällainen on
mahdollista vain siellä, missä vertais-

> Kuva: Raimo Hossi 2002

tukea on saatavilla. Yhdistyksen eri
tapahtumien keskeisenä tavoitteena
onkin saada uusia jäseniä esimerkiksi
sosiaalitoimen asiakkaista täyttämään
arkipäiväänsä aktiivisella toiminnalla
ja muulla hyvällä.
On aika saattaa yleiseen tietouteen kolmannen sektorin merkitys.
Valtio ja kunnat säästävät vuosittain
valtavia rahasummia sillä, että ne tekevät kolmannen sektorin toiminnan
mahdolliseksi pienillä panostuksilla,
järjestämällä toimitiloja ja tekemällä
muita vastaavia sosiaalisia investointeja. Kiitokseksi pienistä uhrauksistaan ne saavat isoja tuottoja niin taloudellisesti kuin yleisen hyvinvoinnin
muodossa. TST:n tuottama hyöty on
jo pelkästään rahalla mitattuna viisinkertainen Turun kaupungin siihen sijoittamaan rahamäärään nähden.
Turun Seudun Työttömät ry menetti
käytännössä toimitilansa, kun Turun
kaupunki myi Sepänkadun toimintakeskuksen. Uusia tiloja odotellaan
ja ehkä karkauspäivänä 29.2. nähdään, joutuuko TST:n väki siirtymään
pysyvien toritapahtumien aikaan
vai onko se saamassa uuden kodin,
jossa tehdä hyvää työtään. Kaupungin isät ja äidit ovat avainasemassa
yhdistyksen tulevaisuutta ajatellen.
Jari Suominen

Tärppi 1/2012

7

Elämä on liikettä – Akku
Rakennus Sepänkadun vierellä, jota me TST:llä olemme
tottuneet kutsumaan Akkunaksi
tiloissa aikoinaan vaikuttaneen
saman nimisen projektin mukaan, tyhjennettiin tavaroista
tammikuun viimeisellä viikolla.

M

uutto tuli ajankohtaiseksi, kun
Turun kaupunki sai jo pitkään
myyntilistoilla olleen Sepänkadun rakennuskokonaisuuden myytyä ja uusi omistaja haluaa remontoida vanhan rakennuksen. Koko TST
ry:n toimintakeskus joutuu etsimään
uusia tilaratkaisuja. Perhetoiminta kuten muukin ”Akkuna-talossa” sijainnut
toiminta oli ensimmäinen muuttolintu.

Hankaluuksia muuttaminen aina
tuottaa. Perhetoiminnan tilapäinen
koti on nyt B-portaan neljännessä
kerroksessa yhdessä kulttuurin, matkailun ja radioryhmän kanssa. Ahdasta ja puutteellista varmasti on, mutta
myös puhdasta ja aatteellista. Onneksi kuitenkin tuo ratkaisu on lyhytaikainen. Jo huhtikuun alussa vapautuu
Rieskalähteentieltä sata neliötä, jotka remontoidaan TST:lle toimiviksi.
Talkootöitä on siis luvassa monella
suunnalla, muutto ja remonttityöt pyrittäneen hoitamaan omin voimin.
Elämä on liikettä ja usein tuo liike on
edestakaista. Juuri syksyllä, marraskuussa, ladattiin ”Akkuna-talon” kuntosali täyteen EU-ruokaa. Sitä varattiin runsain mitoin viime vuonna, kun
EU:n päätös vuoden 2012 jakelusta

viipyi ja piti varmistaa, että jaettavaa
riittäisi. Nyt tuo valtava määrä ruokaa
kannettiin talkoilla taas muualle.
Tilakysymys on yhdistyksen historiassa ollut arjen kauraa. Aina on toimittu riittämättömissä ja usein myös
epäkäytännöllisissä tiloissa. Aina on
myös muutto tullut vastaan ennemmin tai myöhemmin.
Nyt alkanut muutto on yhdistyksen
kuudes, eikä varsinaista uutta toimitilaa tätä kirjoitettaessa ole vielä tiedossa – kuten ei sitäkään, jatkaako
yhdistys toimintaansa ja millä tavoin.
Juhlaseminaarissa 20-vuotisen taipaleemme kunniaksi otti uusi puheenjohtajamme Joe Majanen esiin
vaihtoehtoja, joita yhdistyksellä on
nykytilanteessa.

> Perhetoiminta Akkunan muuton jälkeisiä tiiviitä tunnelmia (kuva: Jari Suominen).

8

Tärppi 1/2012

unan muutto tammikuussa

kuva: Rauli Oka

Paras vaihtoehto meidän kaikkien ja
myös koko talousalueen sekä Suomenkin kannalta olisi, että TST ry
saisi asialliset toimitilat erittäin laajaalaiselle toiminnalleen, joka on tärkeää syrjäytymisen ehkäisyn ja työllisyyden kannalta. Välityömarkkinat
toimivat yhdistyksessä tehokkaasti
opettaen tarpeellisia taitoja ihmisille,
joista työmarkkinat saavat kipeästi tarvitsemaansa täydennystä. Toisaalla tässä lehdessä kertookin Porin
kaupunginjohtaja hyvin osuvasti siitä,
mikä on kolmannen sektorin toimijoiden merkitys yhteiskunnan kannalta.
Talkoohenkeä on vielä maailmassa
ja ainakin Turun Seudun Työttömissä,
sen sai konkreettisesti havaita jälleen
kerran, kun teki juttua muutosta. Tavaran kantajia ja remontoijia löytyy
omasta takaa, TST:n väki on kiitettävän aktiivista. Ilman jäsenten aktiivisuutta ei yhdistystoiminta voisikaan

onnistua – ainakaan niin laajamittaisesti kuin meillä. Itsekehua ehkä,
mutta kyllä joskus kannattaa huutaa:
Hyvä me! Yhteishenkeä löytyy aina
tarvittaessa.
Perhetoiminnan osalta siis muutto
tarkoittaa toimintojen hajautumista
– ainakin nyt aluksi. Rieskalähteelle
vietiin isommat koneet ja huonekalut
ja varsinainen perhetoiminta siirtyi
pieniin tiloihin, jotka nekin se joutuu
jakamaan kolmen muun jäsentoiminnan kanssa. Tämä tilanne olisi pitkän
päälle kestämätön ja se arvokas työ,
jota TST ry perheiden parissa tekee,
kävisi mahdottomaksi. Toivoa sopii,
että myös tämä tärkeä toimintamuoto
saisi asianmukaiset tilat.

nähtäväksi. Turun Seudun Työttömät
TST ry on 20-vuotisen toimintansa aikana ansainnut kannuksensa ja näyttänyt, että vapaaehtoisella pohjalla
toimiva työttömien yhdistys ei ole kuluerä kunnalle tai valtiolle. Se tuottaa
selvää voittoa kummallekin, inhimillisistä arvoista puhumattakaan.
Jari Suominen

Tulevaisuus on siis avoin, kuten se
elämässä usein on. Yksi asia lienee
varma. Elämä on liikettä jatkossakin.
Mikä liikkuu ja mihin suuntaan, jää
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Kunnareita ja kujanjuoksuja
– kohti Kotipesää 2012
Kotipesän vinhahko vuoroparittelu jatkuu kiihkeänä myös
kuluvana vuonna. Lisäjäsenistöä värvätään moninaisin
psykofyysisin menetelmin.

K

eväällä 2011 lanseerattu Kotipesä-projekti on osoittautunut
huikeassa määrin kehityskelpoiseksi toiminnoksi. Avausvuonna
projektin peloton pioneeriryhmä levitti ilosanomaansa valtakunnallisesti
mm. Helsingissä, Hankasalmella sekä
pohjoisessa, Kutturan kultamailla.
Operatiivinen toimintamme on keskittynyt retkien järjestämiseen sekä
asianmukaisen budjetin kartuttamiseen vapaaehtois- sekä talkootoimeksiannoin, mm. palvelutalo Kotikunnaassa, minkä huomasimme erittäin
antoisaksi ja palkitsevasti myös muu-

toin kuin taloudellisessa mielessä.
Tätä tulemme näin muodoin jatkamaan tulevanakin vuonna riemurinnoin ja -mielin.
Kokoonnumme
huippuviralliseen
tapaamiseen joka toinen keskiviikko
parittomina viikkoina. Tämä siksi, että
tulisimme kylliksi manifestoineiksi itse
kunkin paritonta säätyä. TARJOLLA
PULLAA JA KAHVIA!!!!! Eikö teilläkään? Ei hätää, ei meilläkään ole.
Vapaamuotoisia assosiaatioita sen sijaan sinkoilee sitäkin enemmän.
Kuluvana vuonna tarkoituksemme
on suunnistaa myöhemmin vahvistettaviin retkikohteisiin totaalisella satunnaisotannalla ja jokaisen vapaan
ideoinnin pohjalta. Viime vuonna onnistuneiksi koetut retket Hankasalmen kesäisille Kihveli soikoon! -festivaaleille sekä Night Visions Maximum
Halloween -elokuvatapahtumaan
Helsinkiin on vakaa

> Kirjoittaja on Kotipesä-projektin
ryhmäorganisaattori.

tarkoitus uudentaa kuluvan vuotisiksi saagoiksi itse kunkin päihin. Eikä
tämä tarkoita sitä, että välttämättä
reissaisimme päissämme...
Koskapa olemme syvähkösti mieltyneet elävien kuvien kulttuuriin,
suunnistamme maaliskuussa Tampereelle sikäläisten lyhytelokuvajuhlien
merkeissä. Kesä-heinäkuun vaihteessa otamme kurssin pohjoiseen
Jäämeren rannoille, jossa koko porukalle on tarjolla kokonainen viikko
varustettuna raikkaalla meri-ilmalla,
uusilla kokemuksilla sekä henkeäsalpaavilla maisemilla. Kaikki tämä
meikäläisten seurassa. Ihanaa..!
Mentaalinen ilokaasujalostamomme on näin muodoin vahvasti muurattu Kotipesä-projektin kivijalkaan.
Kaikki ko. alan ”kemistit” toivotamme
avosylin vastaan projektiin edellyttäen vain alle 31:n vuoden fyysistä
ikää. Henkinen ikä aaltoilkoon vapaasti ja villisti.
Mahalo,
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Juha Nordman

TST:n tietoniekat puntarissa:
”Mitä enemmän tietoa, sitä hienompi titteli!”
Tietotupa on vuoden alusta
virallisesti oma jäsentoiminnan
lohkonsa. Osana uutta ilmeen
kohotusta aloitettiin koko
vuoden kestävä tietovisailujen
sarja.

K

uukauden tietoviisaiden tittelien lisäksi odottaa vuoden lopussa vielä kauden voittajaparia komea palkinto.
Ensimmäiseen osakilpailuun 24.1.
ilmoittautunut runsas osallistujamäärä pääsi iloisesti yllättämään järjestäjä
Kari Rindellin. Tietotuvan sijaan kilpailu pidettiinkin Kabinetissa, mutta
seuraavia kertoja varten on varattu
Torstaihuone, joten mukaan mahtuu
13 joukkueen lisäksi vielä uusia yrittäjiä. Taso on tosin kova. Mukana kisaamassa on tietokilpailujen puoliammattilaisia, mm. takavuosien ”Rikkiviisaat”
-radio-ohjelman vakiojäsen sekä ”Haluatko miljonääriksi” -kilpailun finalisti!

tytty. Kisassa ensimmäisenä tiedusteltiin kuitenkin nykyistä sisäministeriä. Helpolla ei päästy jatkossakaan:
Minä vuonna syttyi 1. maailmansota?
Koska oli Turun palo? Antero Rokan esittäjä Tuntemattoman sotilaan
ensimmäisessä elokuvaversiossa oli
monelta kateissa. Kilpakumppaneita
yritettiin auttaa ja harhauttaa ehdottamalla vastaukseksi Ansa Ikosta,
mutta oikea nimi (ks. alla) ei tullut
useimmille mieleen pitkänkään pähkäilyn jälkeen.

Tunteiden paloa
Aikaa vastaamiselle oli annettu puoli
tuntia, mutta hätäisimmät poistuivat
jo 10 minuutin kuluttua. Veteraanikaksikko Ilkka ”Luru” Hoviseppä &
Markku Strengell käytti harkinta-ajan
tarkkaan ja palautti paperinsa viimeisenä, ajassa 26 minuuttia 30 sekuntia! ”Tinden” paljastaessa kysymyk-

siin oikeat vastaukset, alkoi voimakas
protestointi. Turkuhallin avajaisvuodeksi väitettiin vuotta 1990, jolloin
siellä tosin järjestettiin ensimmäinen
yleisötilaisuus. Viralliset vihkijäiset
pidettiin kuitenkin vasta 1991. Koska
kysymys avajaisista oli tulkinnanvarainen, päätettiin vastaukset tämän
kohdan osalta mitätöidä.
Saadun palautteen mukaan kysymysten vaikeustasoa pidettiin sopivana. Kehittämisen varaakin visassa silti vielä on, myöntää Tietotuvan
vastuuhenkilö Kari Rindell. Tilanne
ensimmäisen kilpailun jälkeen on
tasainen. Lehden mennessä painoon on toinenkin osuus jo käyty, ja
kenties uudet tittelin kantajat ovat
löytyneet. Jos haluat nimesi ylimmäiseksi listalla, seuraavaksi tietotasonsa pääsee mittaamaan 26.3.
Marita Skippari

Tiedon janoa
Vastaus: Reino Tolvanen = Antero Rokka

Kysymysten laatijaksi oli lupautunut
Timo Vihersaari, joka oman ilmoituksensa mukaan on kunnostautunut
lähinnä urheilukysymysten laatijana.
Niiltä ei siis tälläkään kertaa täysin väl-

> Tammikuun tietoviisaiksi julistettiin kaksikko:
Ismo Lindholm ja Rauli Oka
Kuvat: Jouni Särkelä
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NÄE uusi ammattisi
Vaihe kuvitellusta Teppo ja Taito Turkulaisen elämästä (joka
voisi olla totta):

T

eppo Turkulainen, synt. 1958,
oli vuosia uutterasti tehtaassa töissä trukkikuskina ja osin
varastonhoitajana, kunnes tuli eteen
lama ja irtisanomiset, ja hän jäi työttömäksi. Sen jälkeen hän sai erilaisia
pätkätöitä, mutta oli suurimman osan
ajasta työttömänä. Hän kävi työttömyyskurssin ja pääsi työharjoitteluun
täysin kurssia vastaamattomaan
työtehtävään ja jäi kurssin päätyttyä
taas työttömäksi. Sitten hän osallistui
työelämään perehdyttävälle kurssille
saaden ohessa välttämätöntä perusATK-koulutusta. Työpaikkaa ei vain
ole löytynyt.
Tepolla on poika, Taito synt. 1988,
eikä hänellä ole ollut oikein koulun
jälkeen tietoa, mitä hänestä isona
tulisi. Erinäiset yritykset pimeissäkin
hanttihommissa rakennuksella eivät
ole kovasti kiinnostaneet. Eläkkeen
karttumisesta hän ei vielä ole välittänyt. Isästä ei ole neuvojaksi ammatinvalinnassa, kun hänelle tuli itselleenkin yllättäen sama ongelma muutama
vuosi sitten.
Niinpä isä ja poika eivät tiedä mitä
tehdä. He ovat juosseet TE-toimistossa alussa ahkerasti katsomassa
työpaikkailmoituksia ja hakemassa
virkailijoilta neuvoa. Mutta kun sinnekään ei ole enää pakko säännöllisesti
ilmoittautua, on alkanut into molemmilta aikaa myöden laskea ja käynnit
vähetä.
Teppo ei oikein osaa kursseilta saadusta opista huolimatta etsiä työtä
netistä, poika katselee silloin kuin jakselee.
Ainainen rahapula ja tekemisen
puute alkavat ahdistaa. Molemmat
haaveilevat unelma-ammatista, jolla saa töitä, ja juoksevasta palkasta.
Mikä se ammatti olisi, ja mitähän se
pitäisi sisällänsä? Olisiko firman puolesta työvaatteet ja edustustili vai kellokortti? Taito ei ole edes kuullut kel-
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lokortista enempää kuin herätyskellon
pirinää aamuisin. Tepolla on sen sijaan tällaiset asiat hallussa, mutta
ammatti hukassa.
Eri medioista he ovat kuulleet tietoa,
kuinka kunnat ovat velvollisia työllistämään pitkäaikaistyöttömiä ”työllistämissakon” uhalla valtiolle. ”Kunnat
maksavat ja vielä kuntalaisten rahoista turhaa sakkoa” -ajatuksella Teppo
ja Taito Turkulainen suunnistavat TEtoimistoon kyselemään töitä. Heidän
pitkittyneeseen tilanteeseen turhaantunut virkailija kehottaakin tai jopa hiillostaa ottamaan osaa opintoretkelle
etsimään uutta ammattialaa:
”Työpaikkoja näille aloille olisi tarjolla ja niihin koulutusta - tai vaikka oppisopimusta voisi ajatella, jos vain jokin
aloista kiinnostaa. Lähtekää mukaan
opintoretkelle tutustumaan omin silmin työpaikkoihin tai oppilaitoksiin,
aikuisillekin tarkoitettuihin, ammattia
vaihtaville.”
”Lähdetään katsomaan, mistä on
kyse, eihän siitä muuten voi olla oikein
varma. Onhan niitä esitteitä ja mainospuheita jo tullut luetuksi ja kuultu,
kurssejakin turhaan käyty,” tuumaavat
isä ja poika.

Teppo mietti, olisiko hänestä metsäkoneenkuljettajaksi, kun niitä autohommia on tullut tehdyksi. Taito
taasen tahollaan, että onhan sitä
mummoa ja vaariakin tullut aina välillä
autetuksi ja mukavaahan se on ollut
vanhojen ihmisten kanssa, ja sitä paitsi siitähän saisi rahaakin.
Molemmat lähtevät opintoretkilleen
ja näkevät, mitä heidän työnsä olisi
käytännössä ja mitä heiltä vaadittaisiin. Taito on varma, että hän hakee
lähihoitajaksi. Teppo sen sijaan, ajeltuaan simulaattorilla metsäkonetta tuli
siihen tulokseen, että onhan muidenkin alojen kuljettajista puutetta ja koulutusta tarjolla. Niistä hänelle nimittäin
kerrottiin retken aikana ja kehotettiin
kääntymään tutun TE-toimiston virkailijan puoleen.
Molemmat menivät retkiensä jälkeen TE-toimistoon. Molemmilla oli
unelma uudesta ammatista, joka on
täysin mahdollista toteuttaa. He saivat sen näkemällä uuden ammattinsa.
Äitikin tuli takaisin kotiin.

KLIK, KLIK
- Näin syntyi uusi kerho

O

letko vaihtamassa alaa,
mutta et ole varma, mille
alalle suuntautuisit? Tai
oletko vain kiinnostunut jostain
tietystä alasta, muttet tiedä mitä
kaikkea se pitää sisällään?
Tule mukaan TST ry:n järjestämille opintoretkille, joita järjestetään kerran kuussa. Tulossa
retkiä mm. Tampereen Työväen
Teatteriin ja kirjastoon, Ypäjän
hevosopistolle, ravintola-alalle
Petäykseen, Jokisivun kaivokselle, Poriin tuulivoimalaan,
Kalakouluun, hoiva-alalle Kaarinaan ja Kullaan Metsäopistolle.
Kaikilla retkillä myös mielenkiintoista oheisohjelmaa!
Lisätietoja saat koulutusoppaan Opintoretket-osiosta tai
infosta, jonne myös ilmoittautumiset.
Huom! Jos olet tuetussa työsuhteessa TST ry:ssä, on matkasi ilmainen. Kotipesä-nuoret,
ottakaa yhteyttä projektin henkilökuntaan matkan kustannuksista. Opinto-oppaassa ilmoitetut
hinnat ovat pääsääntöisesti 10 €
halvemmat kaikille osanottajille!
Kaikki kohteista ja niiden
oheisohjelmasta kiinnostuneet
– tervetuloa mukaan!

Anne Tyni

Kaikille kuvauslaitteille ikään
ja kokoon katsomatta pyritään
keksimään käyttöä TST ry:n
video- ja kamerakerhossa.

D

igikameroiden hintojen laskettua viime vuosina, yhä useampi hankkii sellaisen itselleen. Kotona laatikossa saattaa tosin
lojua pölyyntyneenä sen edeltäjä: se
vanha, tavallinen filmikamera. Jotta
kameroista saataisiin irti mahdollisimman paljon iloa ja hyötyä, perustettiin
Markku Strengellin aloitteesta tammikuussa uusi kerho radioryhmän tiloissa.
Tästedes kokoonnutaan kerran
kuussa yhteen ja jaetaan tietoutta
kuvaajien kesken. Ensimmäisellä kerralla perehdyttiin kameroiden ominaisuuksiin pintapuolisesti ja mietittiin,
mihin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota niitä ostettaessa. Kameroissa
käytetään esimerkiksi mallista ja merkistä riippuen virtalähteinä erilaisia
akkuja, joita ei voi välttämättä siirtää
laitteesta toiseen. Hankipa omaasi
varalle toinen akku ja pidä molemmat
ladattuina, niin saat kuvattua tilanteessa kuin tilanteessa, ehdottaa kokemuksesta kerhon vetäjä Strengell.
Kylmyys, zoomauksen käyttö ja kuvien katselu kamerassa kun kuluttavat
yllättävän nopeasti akun kestoa.
Erilaisia lisälaitteitakin tulee harrastajana hankittua, joista ulkoinen kovalevy on hyvä apu kuvia tietokoneella
käsiteltäessä sekä varsinkin niiden
varmuuskopioinnissa. Mottona voi
pitää: mitä useammassa tallennusmediassa kuvia on, sitä varmemmin
ne säilyvät jälkipolville. Kamerassa
käytettävät muistikortit eivät yksin riitä. Lisäksi ne irrallaan säilytettyinä
häviävät helposti. Erityinen niitä varten suunniteltu rasia on paikallaan,
vinkkaa Markku. Vakiona uusissa kameramalleissa on kuvanvakaaja, joka
vaimentaa tärähdyksiä. Silti jalusta
on hyvä hankinta, mikäli aikoo saada
onnistuneita otoksia vaikkapa ulkona

luonnossa. Ja jos vielä hallitsee automaattisen sulkijan käytön, ehtii itsekin
mukaan kuvaan.
Puhetta piisasi myös netin kuvien
kehittämispalveluista sekä kuvankäsittelyohjelmien ominaisuuksista.
Näytteitä saatiin TST ry:n juhlavuoden DVD:stäkin, jonka teossa Radioryhmä on hyödyntänyt ilmaisohjelmia.
Parhaimmillaan ne tulevat tietokoneen käyttöjärjestelmän mukana,
kuten MovieMaker tai Windowsin elokuvatyökalu. Niiden avulla voi yksittäisistä kuvista itse koostaa tehosteita
ja ääniä lisäämällä levylle tallennettavan ”videon”.
Oikeaa liikkuvaa kuvaa ihmeteltiin
helmikuussa, jolloin päästiin alulle
videokameran käytössä. Lisää oppia
kuvauksen saloissa sekä innostuneita osallistujia kerhoon haetaan maaliskuussa 19.3.
Marita Skippari
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Toimintaedellytysten turvaaminen
- vai pillit pussiin?
Porin kaupunginjohtaja AinoMaija Luukkosen puheenvuoro
TST ry:n 20-vuotisjuhlaseminaarissa: Työttömien yhdistysten resurssointi / toimintaedellytysten turvaaminen vai pillit
pussiin?

P

uheenvuoron otsikko on ytimekäs, suora ja sopivan provosoiva. Juhlaseminaarin järjestäjiä
ei voi kuin kiittää häpeämättömän hyvästä ja tärkeästä puheenvuoron otsikosta. Puheenvuoron aihe pakottaa
meidät kaikki puheenvuoron pitäjät
etsimään ja esittämään vastauksia
kysymykseen liturgisen juhlapuheen
sijaan.
Toki aluksi on rehellisesti todettava,
ettei puheenvuoron kysymykseen voi
vastata yksiselitteisesti niin tai näin.
Ei siinäkään tapauksessa, että puheenvuoron pitäjällä tai hänen taustayhteisöllään olisi vaikka kuinka paljon halua, tahtoa ja ymmärrystä asiaa
kohtaan.
Puheenvuoron pitäjän osa on astetta helpompi, jos otsikko puretaan ensin pienempiin osiin: miksi työttömien
yhdistykset alun perin perustettiin
vuonna 1991, mitä 116 työttömien jäsenyhdistystä ympäri suomenniemen
tekevät nyt ja mitä niiden pitäisi tehdä
jatkossa, mikä on työttömien yhdistysten rooli yhteiskunnan kiihtyvässä
muutospyörteessä, mitä toimintaedellytysten turvaaminen tarkoittaa
kunnan tai valtion näkökulmasta jne.
Kyse on ennen muuta siitä, mistä
näkökulmasta ja millaisin silmälasein työttömien yhdistyksiä halutaan tarkastella.

Vastaukset ovat erilaisia yksilöllisestä, yhteisöllisestä, sosiaalisesta,
paikallisesta, yhteiskunnallisesta tai
taloudellisesta näkökulmasta. Keskityn puheenvuorossani aiheen
laajuuden ja käytettävissä olevan
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rajallisen ajan vuoksi vain yhteen
eli taloudelliseen näkökulmaan.
Mutta ennen kuin pureudun kiinni
taloudellisiin vaikutuksiin, haluan tehdä yhden asian kaikille läsnäolijoille
selväksi. Työttömien yhdistysten merkitys yksilöiden ja paikallisyhteisöiden
kannalta on niin merkittävä, ettemme
todennäköisesti edes kykene näkemään toiminnan kaikkia suoria ja
epäsuoria vaikutuksia toimintaympäristöömme.
Toiminnan näkymättömät kerrannaisvaikutukset ovat luonteeltaan
sellaista yhteiskunnallista työtä, jonka
arvon oikeasti ymmärtäisimme vasta
siinä vaiheessa, jos Turun Seudun
Työttömät ry:n kaltaiset järjestöt todella laittaisivat ”pillit pussiin”.

T

urun Seudun Työttömät ry:n toiminnan laajuus kertoo olennaisen: noin tuhat jäsentä, 15 000
osallistumiskertaa vuodessa, 350‑400
työntekijää vuositasolla, projektitoimintaa, kerho- ja kurssitoimintaa, tapahtumia, liikuntaa, ruokalaa, Ekotoria, ompelimoa, edunvalvontaa ja niin
edelleen ja niin edelleen. Luettelo toiminnan eri muodoista on suorastaan
hengästyttävä, mutta samalla hyvä
esimerkki siitä, mitä yhteiskunnallinen
vastuu tarkoittaa käytännössä.
Sanalla sanoen tarve tämän kaltaiselle toiminnalle on kiistaton.
Kuten tiedämme, TEM:in tilastojen
mukaan maassamme oli noin 230 000
työtöntä työnhakijaa marraskuun lopussa 2011. Neljä kymmenestä työttömästä oli yli 50-vuotiaita ja kolme
kymmenestä yli 55-vuotiaita. Joka
neljäs työtön oli ollut yhtäjaksoisesti
yli vuoden työttömänä ja joka kymmenes yli kaksi vuotta. Luvut ovat lukuja,
mutta lukujen takana on tuhansia ja
tuhansia erilaisia ihmisiä, yksilöllisiä
elämäntarinoita.
Jokainen tarina on ainutlaatuinen
ja ansaitsisi tulla kuulluksi, mutta

valitettavasti kaikki yhteiskunnalliset ongelmat, kuten pitkäaikaistyöttömyys, tulevat parhaiten ymmärretyksi vasta silloin, kun ilmiö
ja sen syy- ja seuraussuhteet kyetään muuttamaan taloudellisiksi
käsitteiksi ja talouden kielelle.
Tällöin puhutaan euroista, euroista
ja euroista. Kansantaloutemme yksi
kriittisimmistä menestystekijöistä on
työllisten määrän kasvattaminen kaikissa ikäryhmissä. Ei siis pidä kysyä, mitä työllistäminen maksaa
valtiolle, kunnalle, yhdistykselle tai
järjestölle, vaan mitkä ovat kustannukset, ellei tehdä mitään? Ei pidä
myöskään jumiutua työttömien rakenteeseen tai määrään, vaan pureutua
siihen, millaisia hyötyjä yhteiskunnalle ja yksilöille kertyy yhdenkin ihmisen
aktivoinnista ja työllistämisestä.

M

uutama esimerkki kertoo
olennaisen työn merkityksestä niin kansantalouden kuin
kuntien näkökulmasta.
Aloitetaan kansantaloudesta.
Valtiontalouden tarkastusviraston
mukaan työelämän ulkopuolelle jäävä
syrjäytynyt tai syrjäytetty nuori maksaa kansantaloudelle noin 700 000
euroa, jos työttömyys alkaa alle
25-vuotiaana ja jatkuu 60-ikävuoteen
saakka. Pitkäaikaistyöttömyys lisää
loppusummaa noin 400 000 eurolla.
TEM:in neuvottelevan virkamiehen
Pekka Tiaisen selvitysten mukaan
yksi työtön maksaa yhteiskunnalle
18 000 euroa vuodessa verrattuna
siihen, että tämä olisi töissä. Jokainen voi laskea millaisista summista
puhutaan, kun löydetään esimerkiksi
etsivän työn kautta yksikin tilastojen
ulkopuolella olevista 20 000-30 000
”kadotetusta nuoresta” tai kyetään
alentamaan työttömien määrää esimerkiksi 10 000 henkilöllä.
Jatketaan kuntataloudesta.
Kunnat maksavat vuosittain valtiol-

le arviolta noin 100 miljoonaa euroa
siitä, etteivät kykene järjestämään
työtä tai aktivointimahdollisuuksia yli
500 päivää työttömänä olleille. Passiivisuuden hintalappu tulee parhaiten
esiin Turun tai Porin kaltaisten suurten
kaupunkien kohdalla. Kaksikymmentä
suurinta kaupunkia maksoivat passiivien työllistämisen seurauksena niin
sanottuja sakkomaksuja valtiolle 86,7
miljoonaa euroa vuonna 2009 ja summa nousi edelleen 93,4 miljoonaan
euroon vuonna 2010. Helsingin hintalappu oli noin 17 miljoonaa euroa,
Tampereen 11 meuroa, Turun 7 meuroa, Vantaan 5,7 meuroa, Lahden 5,4
meuroa, Porin 2,3 meuroa jne.
Yli 500 päivää työttömänä olleiden
aktivointiaste oli 29,3 % suurissa
kaupungeissa vuonna 2010. Korkein aktivointiaste oli Joensuussa
(46,2 %), Porissa (41,5 %) ja Vaasassa (37,1 %).

M

ikä sitten on Turun Seudun
Työttömien kaltaisen yhdistyksen rooli taloudellisesta
näkökulmasta?
Millainen hintalappu voidaan asettaa
sille, että TST:n perinteinen järjestötoiminta tavoittaa noin 15 000 osallistumiskertaa vuodessa? Tai että TST:n
konsortion eri toimipisteet osallistuvat
noin 350-400 henkilön työllistämiseen
vuositasolla? Entä miten lasketaan
vaikka niiden 200 henkilön panos,
jotka osallistuvat TST:n toimesta kuntouttavaan työtoimintaan? Entä jos
TST olisi jättänyt hakematta niihin
noin 40 työllistämisprojektiin, joissa
se on toiminut hakijana ja hallinnoijana? Tai miten lasketaan se, että TST
tarjoaa muille alueen toimijoille työkokeilu-, työharjoittelu- ja työvalmennuspaikkoja?
Muutama kysymys paljastaa sen,
kuinka vaikeaa on arvioida ja asettaa hintalappuja TST ry:n kaltaisen
toimijan tekemälle yhteiskunnalliselle
työlle. Yksinkertaistaen voidaan perustellusti todeta, että kaikki TST:n
toimenpiteet vaikuttavat sekä välittömästi että välillisesti useaan asiaan,
kuten kuntien verotulokehitykseen,
sosiaali- ja terveysmenojen kehitykseen,
toimeentulotukimenoihin,
julkisten palveluiden käyttöön jne.
puhumattakaan siitä arvosta, mitä
aktivointi tarjoaa yksilöille itselleen ja

> Juhlaseminaarin puheenvuorossa Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.
(kuva: Amos Taylor)

heidän perheenjäsenilleen tai muille
läheisille.
Nostan esille vain pienen yksittäisen esimerkin, joka kertoo paljon
TST:n yhteisöllisestä merkityksestä.
Yhdistyksen vapaaehtoiseen toimintaan osallistui yhden vuoden aikana
noin 200 henkilöä, jotka käyttivät vapaaehtoistoimintaan yhteensä noin
11 700 tuntia. Jos vapaaehtoistyöhön
käytetty aika kerrotaan minimipalkalla (8-10 euroa), päädytään noin
100 000 euroon. Vapaaehtoistyö on
vain pieni osa TST ry:n toiminnasta,
mutta tehdyn työn taloudellinen arvo
on huomattava. Jos jokainen TST:n
toimenpide ”hintalaputetaan” samalla
tavalla, puhutaan merkittävistä summista vuosien 1991–2011 välillä.

K

ysymys kuuluu: kuka maksaa
tämän laskun, jos Turun Seudun työttömät ry laittaa pillit
pussiin?

Jos laskun maksajaa ei löydy, niin
jatkokysymys kuuluu: kenen tehtävä
on turvata toimiviksi osoittautuneiden
työttömien yhdistysten toimintaedellytykset? Kuka ottaa vastuun ja kopin
asiassa?
Vastaan, että on kyse yhteisestä,
jaetusta kumppanuus- ja kehittämisvastuusta valtion ja kuntien ja
kolmannen sektorin kesken. Kyse
on myös roolien ja työnjaon määrittämisestä, toisin sanoen mikä työttömien yhdistysten toiminnassa on
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> Yhdistyksen toiminta sai täyden tuen juhlaseminaarin kutsuvierailta. Kuvassa (vas.) puheenjohtaja Joe Majanen, Hannu Suihkonen Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymästä, Veli-Matti Vesterinen Turun TE-toimistosta, Turun apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto ja Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen (kuva: Amos Taylor).

sellaista, joka on tavalla tai toisella
turvattava julkisten toimijoiden taholta
ja mikä on sellaista, jossa vastuu on
yksilöillä ja paikallisyhteisöillä. Kyse
on jatkossa myös valintojen tekemisestä, jolloin on valittava huonoista
vaihtoehdoista vähiten huono.
Tarjotaanko jäsenille työllistämiseen
liittyviä aktivointimahdollisuuksia vai
painotetaanko yhteisöllisyyttä vahvistavia kursseja ja tapahtumia? Tarjotaanko vain työmarkkinoille paluuta
edistävää koulutus- ja kurssitarjontaa
vai pidetäänkö tarjonta yhtä laajana
kuin tähän saakka? Palvellaanko tasavertaisesti kaikkia yhdistyksen jäseniä vai keskitytäänkö muita enemmän
tiettyihin ryhmiin? Riittävätkö omat resurssit enää ulkopuolisten projektien
hakemiseen?
Kysymykset ovat ikäviä ja vaikeita,
mutta nähdäkseni on kaikkien etujen
mukaista realistisesti tunnustaa, ettei
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näköpiirissä ole mitään sellaista tulevaisuuspolkua, jossa kuntien tai
valtion suorat tai epäsuorat työllistämisresurssit kasvaisivat. Päinvastoin.

N

äen hyvin todennäköisenä
sen, että työllisyyttä tukeva
palvelutuotanto,
kumppanuudet ja resurssit keskittyvät jatkossa aikaisempaa harvemmalle
joukolle.
Vahvoilla tulevat olemaan sellaiset
ammattimaiset toimijat, jotka pystyvät
järjestelmällisesti kehittämään toimintaansa ja henkilöstöään. Toimijoiden
on kyettävä samanaikaisesti erikoistumaan ja profiloitumaan sekä olemaan
joustavia, ketteriä ja muuntautumiskykyisiä ympäristön muuttuessa.
Turun Seudun Työttömät ry on
edustava esimerkki jäsenyhdistyksestä, joka on kahden vuosikym-

menen ajan pystynyt johdonmukaisesti kehittämään toimintaansa ja
uusiutumaan pyörteisessä ympäristössä.
Tulevat haasteet eivät ole vähäisiä
eivätkä vaatimattomia, mutta uskon
vahvasti niin, että Turun Seudun Työttömät ry kuuluu jatkossakin niiden
edelläkävijöiden joukkoon, jotka toimivat suunnannäyttäjänä niin kolmannen sektorin kuin työttömien valtakunnallisten jäsenyhdistysten joukossa.
Aino-Maija Luukkonen
Porin kaupunginjohtaja

Tule tutuksi, TST:n tekijä
Tärpissä alkaa vuonna 2012
uusi yhdistyksen jäseniä ja
työntekijöitä tutuksi tekevä
juttusarja. Sarjan aloittaa
TST ry:n Monitaito-projektin
työvalmentaja Sharmeen
Khan.

1

. Mitä kuuluu nykyiseen työnkuvaasi, Sharmeen? Minkälaisia
töitä teet päivän aikana?

Toimin TST:ssä työvalmentajana.
Teen yleisiä toimistotöitä, työajan
seurantaa, selvittelen tietokoneongelmia sekä koulutan muita työntekijöitä.
Osallistun sekä TST:n jokaviikkoiseen
henkilökuntapalaveriin että Monitaidon omaan palaveriin, jota olen myös
järjestämässä. Olen myös yhteydessä yhdistyksen sidosryhmiin. Lisäksi
työhöni kuuluu työnhakuvalmennus
ja neuvontatyö. Aloitin työt TST:ssä
palkkatuella helmikuussa 2010 mikrotukihenkilönä ja helmikuusta 2011
alkaen olen ollut työvalmentajana.

2. Millaisia töitä olet tehnyt aikaisemmin?

5. Minkälaisia harrastuksia Sinulla
on?

Koulutukseltani olen B. Sc. Insinööri (AMK) ja minulla on psykologian
maisterin tutkinto (M. Sc.), jonka olen
suorittanut synnyinmaassani Bangladeshissa.

Harrastan numismatiikkaa, lukemista
ja puutarhan hoitoa.

Vuonna 2008 olin IT-freelancerina Teleste Oy:llä. Tein tietokoneiden ohjelmien asennuksia ja tietokoneverkon
ylläpitotehtäviä. 2003-2004 Turun ammattikorkeakoulussa olin opiskelijoiden assistenttina. Coderum Software
Oy:ssä tein PDF-dokumenttien suunnittelua ja PHP-ohjelmointia.

Mieliruuakseen Sharmeen mainitsee
biryanin, jossa on riisiä, lihaa ja mausteita.
Rauli Oka

3. Kauanko olet asunut Suomessa?
Suomeen muutin vuonna 1998, eli
huhtikuussa tulee 13 vuotta täyteen.
4. Miten päädyit Suomeen?
Tulin Suomeen miehen kanssa.
> Sharmeen Khan

Maaliskuussa maistellaan bulania

T

urun Seudun Työttömät TST ry:n
ruokalassa, Sepänkatu 5, vietetään taas teemaruokapäiviä keskiviikosta torstaihin
21. - 22.3.2012.
Tällä kertaa teemana on afgaanilainen ja kurdilainen keittiö. Lounaan
hinta on 5,50 €. Tervetuloa maistamaan, millaista on vaikkapa bulani!
ps. Kokeilemme ruokalassa 19.3. alkaen pidennettyjä aukioloaikoja. Seuraa ilmoittelua!
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Työ- ja elinkeinotoimistojen
palvelut uudistuvat
Työ- ja elinkeinotoimistoissa
tehdään laajoja uudistuksia.
Asiakkaiden tarpeiden mukaan
jaetut uudet palvelulinjat on
jo otettu käyttöön. Koko TEpalveluverkon uudistus toteutetaan asteittain.

Y

hteistyötä työnantajien kanssa
lisätään ja palkkatuella työllistymistä yrityksiin lisätään.
Työttömien yhdistyksien työllistämistoimintaa tuetaan kuitenkin edelleen.

Uudet palvelulinjat ja
asiointikanavat
Palvelulinjoja on työnhakija-asiakkaille kolme: Työnvälitys suoraan
työmarkkinoille, koulutuksen ja osaamisen kehittäminen sekä työmarkkinavalmiuksien parantaminen. Ensikäynnillä TE-toimistossa selvitetään
työnhakijan palveluntarve, jonka jälkeen hänet ohjataan jollekin kolmesta
palvelulinjasta.
Suoraan työmarkkinoille suuntaavalle palvelulinjalle ohjataan ne, joiden työllistymismahdollisuudet omin
neuvoin katsotaan hyviksi. Koulutus
ja ammattitaito ovat ajan tasalla ja
alalta löytyy töitä. Tällä palvelulinjalla
voi asioida ilman ajanvarausta.
Mikäli ammattitaito ei ole ajan tasalla tai ammattialalla on huono työllistymistilanne, ohjataan koulutuksen ja
osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavalle palvelulinjalle. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien
ja rakennetyöttömien mahdollisuuksia
työvoimakoulutukseen lisätään.
Työmarkkinavalmiuksien parantamisen palvelulinjalle ohjataan moniammatillista palvelua tarvitsevia eli
heitä, jotka tarvitsevat muitakin kuin
työvoimapalveluja. Välityömarkkinatoimijoiksi on pyritty löytämään yhdistyksiä, jotka voivat tarjota mm. koulutusta ja ohjausta työpaikalla. Kaksi

> Palkkatukihakemukset TE-toimistoon hoidetaan vielä toistaiseksi postitse
– verkkopalvelut ovat kehitteillä. (Kuva: Matti Kontio)

jälkimmäistä palvelulinjaa edellyttävät
ajanvarausta.
Palvelulinjojen lisäksi uudistukset
koskevat palvelukanavia. TE-toimisto
kampanjoi jo viime syksynä lisätäkseen asiakkaiden verkkoasiointia.
Neuvontaa ja osan palveluista voi
jatkossa saada myös puhelimitse.
Henkilökohtaisia
asiakaskäyntejä
vähennetään niiden kohdalta, joiden
työllistymismahdollisuudet ovat hyvät,
ja keskitetään kahden muun palvelulinjan asiakkaille. Monikanavaiset
palvelut ovat sekä työnhakijoiden että
työnantajien käytettävissä.

Työllistävät projektit
jatkuvat
TST ry:ssä toimiva ELY-keskuksen ja
Turun kaupungin rahoittama työllistävä Välityö-projekti on laaja-alainen
projekti, joissa työllistetyille on järjestetty työnohjausta, työnhakutaitoja ja
työelämän taitoja kehittäviä kursseja
sekä apua jatkosuunnitelmien tekemiseen. Yhdistys kokonaisuudessaan
on myös sosiaalinen ja monipuolinen
ympäristö.
Välityö-projekti jatkuu neljättä vuot-

ta. Palkkatuki nousi vuoden alussa ja
sen myötä työllistettyjen työaika on
nyt 5 tuntia päivässä. TST ry:n monipuolisessa koulutustarjonnassa on
riittävästi projektille sopivia koulutuksia.

Koulutuksien tavoitteena
työmarkkinavalmiuksien
parantaminen
Projektiin työllistyneiden on mahdollista ja tarpeen mukaan suositeltavaa
osallistua työajallaan seuraaviin yhdistyksen koulutuksiin:
• Työtä, taitoa, tavoitteita, infotilaisuus uusille työntekijöille
• Työelämän pelisäännöt 1&2,
tiedä oikeutesi ja vastuusi
• Työhaastatteluun valmentautuminen
• Suomen kieltä maahanmuuttajille
• Suorita työturvallisuuskortti
• Hygieniakurssi
• CV ja työhakemus netissä
• ATK-ajokorttikurssit
• Työnhaun apuneuvot netissä
TST ry ja työllistävät projektit ovat ottaneet huomioon kaikenlaisen verkkoasiointiin opastamisen tarpeen.
Marjukka Hirvonen

18

Tärppi 1/2012

Talkootunnelmaa
Helmikuun 2. päivälle oli järjestetty ”laatikkoprojekti”.
Kohteena oli EU:n ruoka-avulle
kuuluvan varaston tyhjennys
Sepänkadun kiinteistön puutalosta jykevän päärakennuksen
B-rapun toiseen kerrokseen.

P

akkanen puri hieman reippaitten osallistujien nenännipukoita. Noin kuutisenkymmentä
metriä muuttomatkaa pihan poikki
sujui kevyesti rattain. Muutamien
sylissään laatikoita kantavien osuuskaan ei jäänyt merkityksettömäksi.

Ensin otettiin vähän painavampaa
tavaraa: kaurahiutalelaatikot, makaronit ja jauhot. Kevyimpiä rahdattavia
olivat näkkileivät ja kaurakeksit.
Kaiken keskellä ajatus liikkuu
TST:n olemassaolon ja toiminnan
mahdollisen tulevaisuuden suuntaan. Onkohan tällainen sosiaalisesti
yleishyödyllinen yhdistys jäämässä
väliinputoajan asemaan? Ajetaanko
toimintaan varatut tilat entistä ahtaampiin puitteisiin? Lohdullista on
tietoisuus siitä, että TST on selvinnyt
muutoksista ennenkin. Kaupungin
päättäjiltä odotetaan tekoja eikä ai-

noastaan lämpimiä kädenpuristuksia. Toivottavasti lähitulevaisuudessa
avautuu mahdollisuus vaikka hyvän
uuden tontin löytymiseen toiminnan
jatkoa silmällä pitäen.
Toivorikasta mieltä on syytä ylläpitää. Tähän suuntaan viritti aurinkokin
mieliämme muistuttaen jatkuvasti lisääntyvästä valosta ja lämmitysvaikutuksestaan.
				
Risto Räty

Pitihän välillä käydä lämmittelemässä sisällä hieman jäisiä sormia ja varpaita 20 asteen pakkasesta johtuen.
Joku taisi tokaista, että on työntekijän
vika, jos jäätyy työpaikalla!

Kuvat: TST ry:n arkisto
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ATK-ajokorttikoulutus

Kuva: Amos Taylor

Tietokoneen ATK-ajokorttikurssit ovat vakiinnuttaneet
paikkansa TST ry:n kurssitarjonnassa.

V

Tutkintoja voi suorittaa myös moduuleittain. Viime vuonna suoritettujen koko tutkintojen määrä oli 11 ja
suoritettuja moduuleita oli 117. Nyt
alkuvuonna on kolme kurssia.

uonna 2011 aloitetut kurssit antavat jäsenille mahdollisuuden
suorittaa TIEKEn (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus) A-korttitutkinnon.

24.1. alkoi ns. tehokurssi, joka on
pituudeltaan kolme kuukautta sekä
peruskurssi kestoltaan puoli vuotta.
Toinen tehokurssi alkaa 6.3. ja päättyy 14.6.

Kaikille A-kortin suorittajille pakolliset kolme moduulia ovat käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta, tekstinkäsittely
sekä Internet ja sähköposti. Vapaavalintaiset moduulit ovat tietotekniikan
perusteet, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka ja kuvankäsittely. Nämä moduulit TST on valinnut kursseilleen.

Myös muihin kursseihin ja tapahtumiin kannattaa tutustua. TST-koulutusoppaan laajasta valikoimasta löytyy kursseja auto-GPS:stä veneilyyn,
työelämän pelisäännöistä kielten
opiskeluun sekä työ- ja opiskelumahdollisuuksiin tutustuttaviin opintoretkiin.

TIEKEn kaikki vapaavalintaiset moduulit ovat: tietotekniikan perusteet,
taulukkolaskenta, tietokannat, esitysgrafiikka, langaton viestintä, kuvankäsittely ja oppiminen ja työskentely
verkossa. Näistä vähintään neljä pitää
valita A-kortin kokeissa.

Rauli Oka
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Vierailuja Varissuolla
Tammikuussa Jyväskylän
Jyvässeudun Työttömät ry:n
hallitus vieraili Turun Seudun
Työttömät ry:llä ja samalla he
tutustuivat Turun Varissuon
Työttömät VT ry:n toimintaan.
TST:n ATK-tuki teki myös
oman vierailunsa.

V

ierailun tarkoituksena oli kehittää VT ry:n postijärjestelmää.
Vierailun päätteeksi VT ry:n puheenjohtaja Seppo Blomqvist esitteli
taloa.
Varissuon työttömät VT ry on perustettu vuonna 1998. Tarkoituksena on
toimia työttömyyden vähentämiseksi
ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja
fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.
Edellä
mainittujen
tavoitteiden
saavuttamiseksi yhdistys järjestää
perinteistä työttömien omaehtoista toimintaa, neuvonta-, tiedotus- ja
opintotilaisuuksia sekä harrastus-, virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia.

Huolimatta Turun parantuneesta
työllisyystilanteesta ja jopa työvoimapulasta Varissuolla työttömyysaste on
korkea. Erityisiä haasteita seudulla
asettaa maahanmuuttajien työllisyystilanne ja puutteellinen kielitaito.
VT ry:n tiloissa toimii ruokala, ompelukerho, liikuntapiiri, ATK-ohjaus,
parturi, kirpputori ja akupunktiohoitola, jota pitää itsenäinen yrittäjä.

Yhdistyksellä on noin 400 jäsentä.
Työvoimapoliittisia toimenpiteitä tarjotaan noin 60-70 henkilölle vuodessa.
Ruokalassa aterioimassa käy päivittäin noin 50 henkilöä. Koska yhdistys
vuokraa kokoustiloja, liikuntasalia ja
muita toimitiloja myös muille toimijoille, kuten maahanmuuttajayhdistyksille, elämä Majanummessa on vilkasta.
Rauli Oka

> Seisooko takarivissä mahdollinen Työttömien
Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry:n tulevaisuuden puheenjohtaja?
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Vuoden 2011 toiminnan satolukuja
Vuoden alussa, ja nyt
erityisesti TST ry:n
20-vuotisjuhlan kynnyksellä, on hyvä katsoa
taaksepäin ja nähdä,
mistä kaikesta arki
vuonna 2011 koostui.
Takana on menestyksekäs
toiminnan vuosi. Työntekijöitä TST ry:llä oli noin 150 ja
jäsenmäärä hipoi tuhatta.
Aktiivisuus näkyy myös toimintaan osallistumisena. TST:n järjestämään koulutukseen osallistuttiin
viime vuonna lähes 1400 kertaa.
Jo pelkästään hyödyllisen
työturvallisuuskortin
tai
hygieniapassin
suoritti
satakunta
henkilöä. ATK:n opetusta lisättiin ja monipuolistettiin, ja TIEKE ry:n hyväksymän
A-ajokortti -tutkinnon
läpäisi 11 henkilöä.
Toki houkuttelevaa
tarjontaa oli muutakin mistä valita. Jo
kurssien nimet AutoGPS,
Linnunlaulu
ja Veneen köysityöt
paljastavat, ettei opin
saannissa edes tarvitse rajoittua
neljä seinän sisälle.
Kurssien ohessa innostusta harrastaa opintokerhoissa oli myös
nähtävissä. Lähes 2600
kertaa aktivoiduttiin lukemaan, laulamaan, keskustelemaan vierailla kielillä
tai vaikka suunnittelemaan
matkaa Lappiin tai muuhun
retkikohteeseen.
Virtaa riitti vielä ryhtyä
vapaaehtoistoimintaankin. Vuodessa ahersimme
11 700 tuntia joko yhdistyksen tai yhteistyötahon,
kuten palvelukeskus Koti-
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kunnaan hyväksi. Kaikkiaan
jäsentoiminnan pariin hakeuduttiin yli 11 000 kertaa!
Joskus yhdistykseltä saatu
apu voi olla aivan konkreettistakin. Vuoden aikana tuli
tutuksi näky Sepänkadun
pihaan kurvaavista autoista,
joiden sisältönä oli EU:n ruoka-apua. Sitä kertyikin edelleen toimitettavaksi vuoden
aikana peräti 7000
kassillisen verran.
Ilman yhdistystämme tämä apu olisi
todennäköisesti
jäänyt jakamatta,
sillä monet pienet
toimijat ovat vetäytyneet jakelusta
sen vaatimien resurssien puuttuessa.
Jotta toiminta voisi jatkua, tarvitaan tietysti maaperä ja ravinteet eli
tilat ja rahoitus. Tähän asti tukea on
saatu suurimmaksi osaksi talousalueen ulkopuolelta, vaikka suurin
hyötyjä on tosiasiassa Turun kaupunki.
Tänä
vuonna
tähän toivottavasti tulee muutos ja
kaupunkikin omaksi
parhaakseen
havahtuu panostamaan enemmän
yhdistykseemme.
Marita Skippari
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L
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I
KÄRV
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.A.Kärvinen havahtui
uudenvuodenpäivään
kädet vibraten vaikka
mandoliini roikkui seinällä.
Se ei ollut sitä.
Ei juhlimiseen
ollut varaa enää
vuosiin. Tämä
oli muuta.

tietotaito, mikä sitoutumiskyky, mikä
positiivinen asenne? Asenteella ja
työkokemuksilla ei ollut väliä kunhan
moppi liikkui liukkaasti (nuorekkaasti).
Vanhemmilla ei oikein liiku.

Talon seinä resonoi tutuhkoa ääntä ja maali rapisi.
Tasavallan presidentti
puhui.
Yläkerran isäntä
lisäili volyymia,
pitihän alakerran
vähätöisenkin
saada herätys.

P.A. seurasi henkisten valmentajien
lipeviä luentoja, teki mielikuvaharjoituksia ja alkoi uskoa itsekin. Haki
siivoojan vakanssia. Työnjohtaja ei
uskonut, kyseli: mikä iäkkäämpien

Kailotus loppui kymmenen minuutin
kuluttua ja Kärvinen käänsi kylkeä
(ei valitettavasti
siankylkeä).
Pystytukkaisten konsulttien
ja
city-gurujen
luennot olivat valmentaneet P.A:n
nopeaan nukahtamiseen.
Kärvinen
pääsi vaivatta
takaisin etelämerellisiin
tunnelmiin.
Rommicolaa
ojentava käsi
ei ollut häipynyt todellisuuskatkoksen
säikäyttämänä.
Juomaa oli tyrkyllä.

Kärvinen palasi etelämerellisistä unistaan
pohjoiseen
kauhutodellisuuteen, eikä
kovin juhlatuulella. Rommicola jäi saamatta.
Edes toiveunia
ei ollut lupa
katsoa
loppuun.
Vuosikaudet
hän oli kyllästymiseen
saakka kuunnellut miten tulevaisuudenuskoa nuijittiin lopputilin saaneiden kalloihin. Jos et usko itseesi, kuka sitten
uskoo. Äitimuori uskoi, ja kuoli.

la yhden vastaanoton personal trainerille. Nuorehko nainen oli empaattinen
ja puhui puolet ajasta englantia. Hän
tsemppasi tosi coolisti. Piti vain olla
fresh ja innovatiivinen. Ulosottomies
oli myös.

Kyllä kunnon
toiveuni arkitodellisuuden voittaa.
Matti Kaivonen

Televisiossa intomielinen ekonomitäti suositteli lomautetuille laivalevysepille ym. työtä vieroksuville pizzerian perustamista. Kärvistä ei juuri nyt
konkurssi innostanut. Velkaa oli riittävästi muutenkin.

> Kuva: Kärvinen
nukkuu
uuden vuoden pä
ivän.

Kärvinen otti kuitenkin mainostajille
uskollisena pikavipin ja sai sillä rahal-
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Viidennen vuoden
MONITAITO-projekti aloitti
1.1.2012 viidennen toimintavuotensa.

H

aasteet ovat samat kuin edellisinäkin vuosina: 1) Tarjota mielekkäitä, työkykyä ylläpitäviä ja
parantavia työtehtäviä pitkäaikaistyöttömille ja syystä tai toisesta vaikeasti
työllistyville, 2) Löytää kohderyhmälle uusia verkostoja sekä koulutus- ja
työllistymispolkuja, 3) Luovan sektorin osaajien voimin viedä kulttuuria
muun muassa palvelutaloihin, vanhainkoteihin, kouluihin ja yleensäkin
kaupunkilaisten arkeen ja juhlaan,
4) Olla osaltaan luomassa ja testaamassa toimivia malleja luovan sektorin ammattilaisten työllistymisen helpottamiseksi.

Moniammatillinen
osaajajoukko
Monitaitolaiset ovat varsin osaavaa
joukkoa. Monilla on hyvä koulutus
ja paljon työkokemusta. Ne, joilla ei
ikänsä puolesta ehdi olla kokemusta,
on kuitenkin paljon luovuutta ja intoa
löytää oma paikkansa työmarkkinoil-

la. Työllistymisen kannalta useimpien
ongelmana on, että heidän osaamisensa on sellaisilla aloilla, joilla perinteisestikin tehdään paljon pätkätöitä
ja toimitaan freelancereina. Tällaisia
ovat mm. muusikot, kuvataiteilijat,
graafikot, AV-työntekijät, tanssijat jne.
Edellä mainitut ammattiryhmät
muodostavatkin viidennen vuoden
monitaitolaisten suurimman ja ulospäin näkyvimmän ryhmän. Heidän
rinnallaan työskentelee toki myös sellaisia ammattilaisia, joiden osaaminen
jää taustalle, mutta on kokonaisuuden
kannalta välttämätöntä. On toimistotyöntekijöitä, tiedottajia, tulkkeja,
autonkuljettajia, roudareita, siistijöitä
jne. Koko projektin toiminnan ajan
moniammatillisuus on osoittautunut
suureksi rikkaudeksi. Työntekijät ovat
luontevasti voineet jakaa omaa osaamistaan muille.

Monikulttuurinen
osaajajoukko
Kaikki monitaitolaiset tulevat projektiin ammatillisista lähtökohdista.
Tästä huolimatta projektista on vuosi

vuodelta muodostunut yhä monikulttuurisempi. Vuoden 2012 alkupuolen
työntekijäjoukkoon on jo mahtunut
14 eri kansallisuutta. Työn ohessa tapahtuva suomen kielen harjoittelu on
yksi työllistymisen esteitä madaltava
seikka, josta maahanmuuttajataustaiset työntekijät voivat jaksonsa aikana
hyötyä.
Merkillepantavaa ja ilahduttavaa on
ollut se, että projektin moniammatillinen ja -kulttuurinen joukko on elävä
esimerkki siitä, että hyvinkin erilaisista taustoista tulevien ihmisten on
täysin mahdollista muodostaa toimiva
ja hyvähenkinen työyhteisö. Toki ihmiset voivat olla asiasta jos toisestakin
eri mieltä. Kuin toiselta planeetalta
tulevilta ovat kuitenkin tuntuneet ne
keskustelut vihapuheista ja rasismin
lisääntymisestä, joita tiedotusvälineissä on käyty. Projektiin on varmasti jo
lähtökohtaisesti hakeutunut henkilöitä, jotka ovat tottuneet ylittämään
erilaisia rajoja ja toimimaan sillanrakentajina.
Kokemus on joka tapauksessa ollut
valtavan rohkaiseva. Erilaisuudesta

Monitaidon esitykset ovat värikästä katsottavaa (kuva: Amos Taylor).

24

Tärppi 1/2012

n monitaitolaiset
voimaa ammentava, erilaisia ihmisiä
aidosti arvostava monikulttuurisuus
on yksi niistä asioista, joita projektissa
jatkossakin halutaan vaalia.

Monenlaisia työvälineitä
Projektin työvälineluettelo on sekin
omiaan kuvaamaan työtehtävien moninaisuutta. Tietokoneet, tulostimet,
painepesuri ja kamera ovat luettelon
tutuimmasta päästä. Enemmän joutuu tavaamaan kertoessaan ulkopuolisille, että tarvitaan myös mm. oboe,
santouri, djembe, hurdy-gurdy ja didgeridoo.

Haasteellinen
vuosi 2012

A

lussa lueteltiin projektin haasteita. Tuntuu kuin viides toimintavuosi alkaisi vielä aikaisempiakin
haasteellisempana.
Pitkäaikaistyöttömien ja varsinkaan
luovan sektorin työntekijöiden työllisyystilanne ei näytä mitenkään ruusuiselta. Koko TST:n toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeä tilakysymys
kaikkine epävarmuustekijöineen on
heittänyt oman varjonsa myös MONITAIDON toimintaan ja tulevaisuuden
suunnitteluun. Työmotivaatio ja työnilo eivät kuitenkaan ole kadonneet
monissa aikaisemmissa haasteissa
karaistuneilta projektilaisilta.

Djembeä rummuttaa Zaman Nasimi (kuva: Amos Taylor).

Tänäkin vuonna aiomme olla monessa mukana ja toivottavasti pystymme tuomaan iloa moneen tilanteeseen. Haluamme uskoa, että vanha
kulttuurikaupunki Turku osaa kulttuuripääkaupunkivuoden entisestään
vahvistamana arvostaa ja käyttää
myös meidän osaamistamme.
Pirjo Lehtonen
projektipäällikkö

MONITAITO-projektia tukevat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Turun kaupunki.
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M/S Anna Duunin matkassa
Astu laivaan!

M

/S Anna Duunilla ajeltua
vuonna 2011:

• matkoja 66
• mukana 741 henkilöä
• 11 henkilöä / matka
• ajotunteja 418
• matkaa 2 344 meripenikulmaa /
4 337 kilometriä.
Ajotiedot vuosilta 2003-2011:
• yhteensä 7 885 henkilöä
• ajomatkaa 24 515 meripeninkulmaa / 45 400 kilometriä.
Markku Strengell
> Kuvia Airistolta ja
Aurajoelta
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< Maisema Anna Duunin kajuutasta kurkattuna

Senioreiden muistelukerho

Oi niitä aikoja.

M

uistelukerhon kokoontuminen aloitettiin tammikuussa kertomalla
ensimmäinen omasta lapsuudesta selvästi muistissa oleva
tapahtuma tai asia.
Helmikuun alussa puhuttiin
lapsuusmuistoja
isovanhemmista ja vanhemmista. Isovanhempien historiaa luettiin jopa
sukukirjoista. Juttuja varjosti tällä kertaa ankarien aikojen kuten
sota-aikojen, raskaiden töiden ja
karujen elämän olosuhteiden kuvaukset. Asiat koettiin tärkeiksi.
Tulevissa muisteluissa asioina ovat koulumuistot, lapsuuden leikit ja vapaa-ajan vietto.
Markku Strengell
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TST-Seniorien kevätkauden tapahtumia
Kaikille avoimet kuukausikokoukset
Perjantaisin klo 11-13 Torstaihuoneessa seuraavasti: 9.3., 13.4., 11.5. ja 8.6.
Kesätauon jälkeen toiminta jatkuu syksyllä.
Tule suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia!

Muistelukerho
Lapsuus- ja nuoruusvuosien muistelut jatkuvat
tiistaisin klo 9-10.30 A-rapun Kabinetissa:
• 28.2. Varhaisimmat koulumuistoni
• 20.3. Lapsuuden leikit, pelit, liikunta
• 10.4. Nuorison vapaa-ajan vietto

Kalmo-kerho
Hoida asiasi kuntoon ennen kuin on liian myöhäistä.
Käsitellään elämän ehtooseen liittyviä käytännön asioita.
Perjantai 9.3.12 klo 9-10.30 Torstaihuoneessa aiheina:
edunvalvontavaltuutus, hoitotestamentti ja testamentti.

Dallapé-orkesterin konsertti 6.6. klo 21.30 Emma-teatterissa
Suomen vanhin ja legendaarinen tanssiorkesteri tulee
– johtajana Juha Hostikka ja solistina Sami Saari –
seuraten vanhojen mestareiden jalanjälkiä.
Liput 20 €, ilmainen kuljetus, josta tarkemmat tiedot myöhemmin.
Ilmoittautuminen infoon 1.4. - 10.5.

Saariston Rengastie -kierros
Viikolla 24 on saaristo kauneimmillaan. Päivän matkaan sisältyy oppaan
palvelut, lounas ja kahvi. Ilmoittautuminen alkaa 1.4. ja tarkat tiedot noin
kaksi viikkoa aikaisemmin viikkotiedotteessa ja ilmoitustauluilla.

”Isoäidin aikaan 1917” 18.7.
Jatkoa Mathildedalin Ruukissa esitettyyn Ruukin avain -trilogiaan. Käynti myös
Teijon kirkossa. Hinta 22 € sisältää bussikuljetuksen ja teatterilipun.
Ilmoittautua voi heti infoon. (järjestäjä: matkailu)

Muita tapahtumia tulossa
• Keväinen ulkoilupäivä Paavarotissa toukokuussa
• Retki Kuhankuonolle liikuntatoimen kanssa
Kaikki ovat tervetulleita – uusia toimijoita tarvitaan!
Seuraa ilmoitustauluja, viikkotiedotteita ja kotisivuja, kysy infosta!
Sinikka Hämäläinen
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Seniorit Tallinnassa – Orit tallissansa?
Seniorit ovat kovia matkailemaan ja maailmaa onkin kierretty paljon.

J

oulukuussa teimme ostosretken
Tallinnaan ja mukaan oli kelpoitettu myös wannabe-senioreita
eli juniorisenioreita. Toimittaja oli näistä yksi. Mukavaa olikin päästä tutustumaan naapurimaahan ensimmäistä
kertaa ja vieläpä kokeneessa seurassa. Olo oli turvallinen kun oppaita oli
omasta takaa.
Lähdimme iltapäivällä Turun linjaautoasemalta Matkapoikien kyydissä.
Mukana oli juuri sopiva määrä väkeä,
kolmisenkymmentä, ja pois jäi tällä
kertaa vain yksi, joka oli jumissa Paraisilla. Henryn auto oli tehnyt tepposet, eikä Henry päässyt Kaarinaan,
josta hänet olisimme voineet poimia.
Kurja juttu, mutta tuleehan niitä matkoja tuonnempanakin.
Matka Turusta Helsinkiin on lyhyempi kuin ennen. Hieno moottoritie
on lyhentänyt sekä matkan mittaa että
siihen kuluvaa aikaa. Mukava turistibussi minimoi viihtyisyydellään matkan rasituksia, jotka ennen muistaakseni olivat paljon suuremmat. Osansa
kokemuksesta on silläkin, että kun
tätä elämää matkaa ajassa eteenpäin
alkaa aika kutistua. Se kuluu nope-

ammin kuin ennen. Pian olimmekin
Helsingissä ja ryntäsimme laivaan.
Merimatkalla aika taas kulki hitaammin. Kolmen tunnin matkaan saatiin
kulumaan koko yö, mikä olikin asiallista, sillä pääsimme Tallinnaan aamunkajossa klo 9 emmekä joutuneet
yön selkään seikkailemaan. Laiva tosin oli jo yöllä perillä, mutta ystävällisesti saimme nukkua hyteissämme
aamuun asti. Tuhti aamiainen oli katettuna hotelli Euroopan saliin ja sinne
suurin osa meistä suunnistikin. Vain
nirsoimmat (?) valitsivat toisen aamiaisvaihtoehdon.
Europan aamiainen oli mahtava.
Jopa karppaajamestari Jarmo Jalonen kehui sen runsautta ja maukkautta. Maukkaus on hauska sana, ehkä
se juontaa juurensa Heinon Mauriin joka myös oli matkalla mukana.
”Maukasta makkaraa,” sanoo vanha
kannibaalien sananlaskukin. No, me
jätimme Maurin syömättä ainakin tällä kertaa, varmaan Europan mainio
aamiainen vaikutti tähänkin.
Vatsat pönöttäen kaupungille! Linjaauto kuljetti meidät isoon ostoskeskukseen, jossa harhailimme aamupäivän. Konkareiden neuvosta päätimme
kuitenkin säästää ostoaktiviteetit seuraavaan ostoskeskukseen. Neuvo

osoittautuikin rahanarvoiseksi. Junioriseniori tutkaili paikallista pubikulttuuria ja totesi sen paljon meikäläistä
letkeämmäksi: tupakkahuoneeseen
sai viedä olutlasin mukanaan. Tupakkahuoneessa myös pääsi juttusille
henkilökunnan kanssa ihan helposti
ja henkilökunta tyydyttikin pahimman
uteliaisuutemme mitä pubikulttuuriin
tulee.
Halvat ovat hinnat Tallinnassa yhä
tänäänkin. Sen saimme todeta Superalkossa, josta ostimme karamellejä ja
limonaatia kotiin tuomisiksi. Kaupungin nähtävyyksiä katselimme bussin
ikkunasta. Viron parlamentti on vallan
prameannäköinen linna korkealla mäellä. Paljoa ei aikaa ollut, joten puolen
miljoonaan asukkaan Hansakaupungista jäi vielä enin osa näkemättä.
Mukava oli reissu eikä käynyt liian
kalliiksikaan. Uudestaanhan sinne on
mentävä. Turun Seudun Työttömien
parhaita jäsenetuja on miellyttävä
matkaseura – tuttujen joukossa on
mukava matkailla. Sydämeni jäi siis
Tallinnaan kuin Heikki Salon aikanaan, joskin toisesta syystä. Romantiikkaa ei nyt oltukaan hakemassa
vaan shoppailu oli teemana. Hyvinhän se sujuikin mukavassa seurassa.
Jari Suominen

Joulukojuja Tallinnassa (kuva: Markku Strengell)
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Tiedotuksia
Vuosikokous
Turun Seudun Työttömät TST ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 29.3.2012 klo 10.00
TST-Toimintakeskuksessa, Sepänkatu 5 C, Torstaihuone. Tervetuloa!

kurssille osallistujat mukana arvonnassa
Muistatahan, että yhdistys palkitsee kolme kursseille osallistunutta jäsentään myös vuonna 2012.
Palkinnot ovat muhkeat:
1. Naantali Spa, paratiisiloma 1 vrk kahdelle hengelle
2. Paavarotti, yöpyminen grillaustarvikkeineen
3. Anna Duuni, päiväristeily
Arvonta suoritetaan joulukuussa. Aktiivisuus palkitaan!

TOIMINTAKESKUKSEN AUKIOLOAJAT PITENEVÄT
TST ry:n Sepänkadun toimintakeskuksen aukioloa laajennetaan arkisin klo 18 asti
maanantaista 19.3. alkaen.

UUSI JÄSENKORTTI 2012
Yhdistyksen jäsen, käy noutamassa uusi 20-vuotisjuhlavuoden jäsenkorttisi toimintakeskuksen
infosta, Sepänkatu 5A, 2.krs.

Perhetoiminta

Liity jäseneksi!

Tule mukaan Turun Seudun Työttömät TST ry:n
perhetoimintaan!

Jäsenedut ovat rahanarvoisia etuja.
Saat jäsenetuhintaan:

Lapsille on tarjolla leluja, pelejä ja mahdollisuus askarteluun. Alle 7-vuotiaat syövät ilmaiseksi ruokalassamme
ja pienet koululaiset puoleen hintaan. Meiltä voit kysyä
lastenhoitoapua osallistuessasi jäsentoimintaan tai asioidessasi TE-toimistossa. Tai voit tulla vain juttelemaan ja
kohtaamaan samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia. Käytössämme on netti ja mikro.

►herkullista ja riittoisaa kotiruokaa edullisesti ruokalastamme
►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, lentopalloa,
kuntosali käytössäsi Sepänkadulla
►ajantasaista tietoa työttömän oikeuksista
►tietokoneesi korjattua/huollettua edulliseen
jäsenhintaan.

Perhetoiminta on avoinna arkisin klo 9-13.
Sijaitsemme Tutolan kanssa samassa pihassa osoitteessa Sepänkatu 5 B, 4.krs. Meille pääsee busseilla 3 ja 30.
Tervetuloa!
TST ry:n perhetoiminta

Jäseneksi liittyminen:
TST-Toimintakeskus, INFO-piste, Sepänkatu 5 A, 2. krs.
Jäsenmaksu: 7 €, kannatusjäsen 30 €

Taustakuvassa M/S Anna Duuni täysissä purjeissa syyskuussa 2009 (kuva: TST ry:n arkisto).
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TST ry:n juhlavuoden tapahtumia
”Mahdollisuuksien toimintaympäristö Sinulle” -järjestötori
• ke 4.4.2012 klo 11-14
• Puutorilla

Turun Seudun Työttömät TST ry
20 vuotta -pääjuhla
• pe 25.5.2012
• Toimintakeskuksessa

Perinteinen Ruissalopäivä
• ke 6.6.2012 klo 10-14
• Kansanpuistossa

Työttömien risteily Förillä
• to 30.8.2012 klo 11-14
• Aurajoen rannassa

Työttömien Karibia-risteily
• ti 9.10.2012
• Viking Linen laivalla
• ”ISO 26 000 -yhteiskuntavastuustandardi toiminnan työkaluna”
• sisältää 2 pohjustavaa seminaaria
Turun suomenkielisellä työväenopistolla (ajat varmentuvat myöhemmin)

Joulujuhla
• Aika ja paikka avoin

Tärppi 1/2012

31

