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Milloin Turku herätetään
koomasta?

H

elsinki ja Tampere havahtuivat viime hetkellä veronmaksajien edun
nimissä uneen vaipumisen sijaan.
Helsingin kaupunki kirjasi vuodelle
2014 tavoitteekseen aiemmasta passiivisesta työvoimapolitiikasta johtuvan Kelan tukien takaisinmaksun puolittamisen 20 miljoonasta eurosta 10
miljoonaan euroon. Turun kanssa samansuuruisia
sakkomaksuja* (n. 12 miljoonaa euroa/vuosi)
maksanut Tampere puolestaan päätti 5 miljoonan euron lisäpanostuksesta pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon.
Mitä tekee Turku?
Aika kuluu ja tilanne pahentuu entisestään. Turussa työttömyysmittarit ovat jo pitkään
paukkuneet punaisella. Turun TE-toimiston kaikki
kolme palvelulinjaa täyttyvät yli 500 päivää
työttömänä olleista. Liian monen työttömyydestä
kärsivän ihmisen toiveikkuus paremman arjen ja
tulevaisuuden toivosta alkaa jo hiipua. Pitkittynyt
työttömyys luo lieveilmiöineen ja kerrannaisvaikutuksineen pitkiä ja kalliita lonkeroita yhteiskuntaamme.
Uutisia Turun pikaisesta lisäpanostuksesta
rakenteellisen pitkäaikaistyöttömyyden vai-

kutusten lieventämiseksi odotetaan kovasti.
Muutokseen motivoituneet Turun Seudun TST ry
ja Varsinais-Suomen Martat ry kolmannelta
sektorilta ovat olleet aloitteellisia yhteistyön
toteuttamisesta yhdessä Varsinais-Suomen
Ely-keskuksen, Turun TE-toimiston ja Turun
kaupungin kanssa. Aikatauluja neuvotteluille
sovitellaan parhaillaan.
Resursointivaje asioiden hoidossa johtaa liian monen ihmisen kärsimykseen ja
taloudelliseen ahdinkoon. Lisäksi pitkäaikaistyöttömyyden taloudelliset vaikutukset ovat
tuhoisia kuntatalouden kannalta. Tästä johtuen
turkulaista veromaksajaa varmasti kiinnostaa,
miten työllisyysasioita hoidetaan kaupungissa.
Osaltaan hoitamattomuus johtaa työssäkäyvien
ja eläkeläisten verojen korotuksiin, ja moniin
palveluiden supistamisiin kaupungin toiminnassa, kuten opettajien lomautuksiin.
Kehotankin Turun päättäjiä tarttumaan
laskutikkuun ja perehtymään uudella otteella
paikalliseen työllisyyspolitiikkaan ja sen taloudellisiin vaikutuksiin. Edellisten kunnallisvaalien
alla suurimmalla osalla kokeneistakaan ehdokkaista ei ollut hajuakaan hoitamattoman pitkäaikaistyöttömyyden hintalapusta, puhumattakaan sen aiheuttamista kerrannaisvaikutuksista
perheisiin ja koko yhteiskuntaan. Lapsi ja nuori
saavat tahtomattaan heikomman kasvualustan

perheessä, jossa pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvat lieveilmiöt ovat läsnä. Sellaisenko vanhemmuusmallin me haluamme lapsillemme ja nuorillemme sysätä? Pitkäaikaistyöttömyys on usein
periytyvää. Nyt on aika toimia, mikäli haluamme
mahdollisimman monesta nuoresta toimeliaita
vastuunkantajia tulevaisuuteen.
Motivoituneita ja työhön valmiita ihmisiä
riittää erilaisiin yhteiskuntaa hyödyttäviin tehtäviin satamäärin. Nyt ei tarvita yhtään keppiä, vaan
etuusasiakkaille annetaan mahdollisuus muuttua
veronmaksajiksi ja työmarkkinatuen valtionosuudet kotiutetaan Turkuun. Turun Seudun TST ry tarjoaa nyt työtä noin 200 henkilölle vuosittain. Tämä
määrä olisi mahdollista tuplata Turun kaupungin
rakentavalla päätöksellä.
Monet Turun Seudun TST :läiset ovat kysyneet
minulta, miten jaksan vuodesta toiseen jahnata
kaupungin päättäjien asennetta vastaan. Eihän
siellä mikään koskaan kuitenkaan muutu. Uskon
kuitenkin toisin. Uskon, että sinnikkyydellä ja hyvin
perustelemalla on mahdollista vaikuttaa ihmistä
koskeviin päätöksiin.
Pitää uskaltaa nostaa kissa pöydälle!
TST ry:n yksi tehtävistä on tuoda kohderyhmää
koskettavia epäkohtia esille ja neuvotella rakentavasti, jotta asiat muuttuisivat paremmaksi taloudellisessa, sosiaalisessa ja terveydellisessä vajeessa
elävillä ihmisillä.

Sinunkin nelihenkisen
perheesi kukkarosta
otetaan ylimääräinen
260 € Turun kaupungin
jahkailun takia.

* Sakkomaksu = kaupunki maksaa yli 500 päivää työttömänä olleen kuluista puolet
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Vieraskynä

”Hyvästä tyypistä kasvaa hyvä työntekijä!”
Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa

VÄLITTÄÄKÖ
KUKAAN JOS
ESIMIES EI
JAKSA?
Työyhteisöjen ja työntekijöiden hyvinvoinnista puhutaan paljon – mutta
huolehtiiko kukaan esimiehen jaksamisesta? Monesti kuulee ulkopuolisten
toteavan: ”Hyvähän sinun on kun saat
tehdä mielenkiintoista työtä, kohtuullisella palkalla ja saat vieläpä arvostetun
aseman ja osallistua kaikkeen kivaan”.
Mutta riittääkö se, kun väsyttää,
uuvuttaa – hommaa tuntuu olevan
loputtomasti, enkä tänäänkään saanut
tehtyä kaikkea mitä piti ja siitä huolimatta on vaan selvittävä? Onnistumisen tunteet jäävät puuttumaan, tavoite
tuntuu karkaavan ja voimat ehtyvät.
Tyypillisesti esimiehet ovat hyvin
sitoutuneita omaan tehtäväänsä - työajoissa joustetaan ja venytään, töitä on
paljon, luvataan hoitaa asia kuin asia,
aikataulut kiristyvät ja usein työ myös
keskeytyy tai ainakin häiriintyy, sillä
joihinkin asioihin on oltava valmis
reagoimaan välittömästi tilanteen niin
vaatiessa. Työpäivää jatketaan varsinaisen työajan jo päätyttyä, usein myös
viikonloppuisin. Ja kun teet työsi riittävän hyvin, niin miten sinut palkitaan?
Lisätyöllä! Työstä uhkaa tulla ”perhe”
ja oma elämä voi jäädä elämättä.
Järjestökentän esimiestyö on suureksi osaksi ihmissuhdetyötä; jatkuvaa
kontaktien luomista, olemassa olevien suhteiden ylläpitämistä, ihmisten
huomioimista ja kuuntelemista. Epämiellyttäviäkin asioita on siedettävä ja
hoidettava, koska ne nyt vaan kuuluvat
tämän työn kuvaan. Esimiehen on
oltava aina valmis vastaanottamaan
erilaisia tunnereaktioita laidasta
laitaan, sietämään vastarintaa, moti-
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teksti LEA LEHTINEN

kuva:
Iida Liimatainen

voiduttava itse sekä motivoitava ja kannustettava toisia, jaksettava perustella
tekemisiään tai tekemättä jättämisiään.
Siis jatkuvaa puolustuskannalla oloa.
Ristiriitatilanteissakin omat tunteet on
siirrettävä sivuun ja hoidettava tilanne
provosoitumatta, puolueettomasti ja
tahdikkaasti.

PARASTA MITÄ
VOIT TEHDÄ
TOISTEN
HYVÄKSI
ON PITÄÄ
HUOLTA
ITSESTÄSI

Järjestötyö on jatkuvaa kamppailua
olemassa olon oikeutuksesta. Kun
yhden asian saa oordinkiin, niin toinen
jo vyöryy niskaan – laakereilleen ei
voi eikä ennätä jäädä lepäämään. Niin
– ja se alituinen kiire. Riittämättömillä
resursseilla yritetään vastata ulkopäin
asetettuihin alati kasvaviin vaatimuksiin.
Kun sitten iltamyöhään raahustaa
lopen uupuneena kotiin, ei enää jaksakaan huolehtia omasta hyvinvoinnistaan – saati sitten muiden. Huonosti
nukutun yön jälkeen on taas kiiruhdettava töihin, toimittava esimerkillisesti
ja jaksettava innoittaa muita. Näin

jatkuu kunnes fyysinen tai henkinen
kantti pettää. Vielä tässäkin vaiheessa
mielessä jyllää päällimmäisenä kysymys: ”Miten hommat nyt hoituvat
– kun minä en ole asioista huolehtimassa?” Mielen valtaa syyllisyyden ja
riittämättömyyden tunne.
Uupumuksen tunnusmerkit ovat yksilöllisiä, mutta ne on tärkeää tunnistaa
ajoissa.
Yleensä uupumisen huomaa siitä,
että on väsynyt ja kyllästynyt töihinsä.
Käytös muuttuu epäystävälliseksi ja
tuomitsevaksi. Ihminen saattaa huomata, että puhuu mielessään vihaisesti
sekä itselleen että muille. Voi tulla fyysisiä oireita, kuten päänsärkyä, vatsakipuja tai univaikeuksia.
Varmoja merkkejä uupumisesta ovat
katkeruus ja usko omaan korvaamattomuuteensa. Hälyttävää on jos havaitsee
alkavansa kyynistyä asioille.
Jos esimies voi huonosti, heijastuu se
vääjäämättä niin hänen alaisiinsa kuin
koko työyhteisöön. Mutta miten sitten
pysäyttää esimies tarkastelemaan omaa
työtään, toimintaansa ja jaksamistaan,
ennen kuin on liian myöhäistä?
Kuka keksisi vastalääkkeen esimiehen
väsymykseen ja ponnettomaan oloon?
Ehkä meidän pitäisi olla armollisempia
ja myötätuntoisempia myös itseämme
kohtaan – enkä nyt tarkoita itsensä
ylenpalttista hemmottelua, vaan yleensä ystävällistä ajattelua ja asennetta.
Armollisuutta itseään kohtaan.
EIJA TUOHIMAA
toiminnanjohtaja
Jyvässeudun Työttömät ry

T

urun Seudun TST ry on aloittanut
Turun Oppisopimustoimiston
(TOST) kanssa yhteistyön, jonka
myötä innostetaan yrityksiä ottamaan
myös yli 50-vuotiaita oppisopimuskoulutukseen.
Oppisopimukseen pätee sääntö
80/20. Eli työ opitaan olemalla 80 %
ajasta töissä ja 20 % koulunpenkillä.
Enemmistö koulutettavista päivittää
omaa osaamistaan. Uudelle alalle
suuntaa noin joka neljäs opiskelija.
Työnkuva on hyvä miettiä etukäteen hyvin, sillä työtehtävien on oltava
työnkuvan mukaisia. Tärkeässä roolissa työpaikalla on työnohjaaja, joka
mentoroi ja opastaa opiskelijaa. Tavoitteena on tutkinnon suorittaminen, korostaa koulutustarkastaja Esa Anttila
Turun Oppisopimustoimistosta.
Mitä tutkintoja voi suorittaa?
1) Perustutkinto
kestää yleensä 2–3 vuotta,
työ on uusi eli halutessa voi
vaihtaa alaakin
2) Ammattitutkinto
kestää yleensä 1–2 vuotta,
henkilö on jo työskennellyt
tällä alalla
3) Erikoisammattitutkinto
kestää ½–2 vuotta,
antaa valmiudet esimiestehtäviin
ja valmistaa erikoisosaamiseen
Erilaisia tutkintoja on 380, joista yleisimpiä on 120. Tällä hetkellä yleisimmin suoritettu tutkinto on lähihoitajan
tutkinto. Turussa aloitti viime vuonna
oppisopimuskoulutuksen noin 2 500
henkilöä ja aloittajien keski-ikä oli
37 vuotta.
LISÄTIETOJA mm.
www.oppisopimus.turku.fi
https://www.facebook.com/oppisopimus
www.osaan.fi
www.jobcafeturku.net/tapahtumat
www.tstry.com
http://www.te-palvelut.fi

Työsuhdeasiat
Koulutussopimus on määrä-aikainen
työ- ja koulutussopimus, jossa on
4 kk:n koeaika. Se voidaan solmia olemassa olevaan työsuhteeseen (vakituinen) tai alkavaan työsuhteeseen (uusi
työntekijä). Työsuhteessa noudatetaan
alan työehtosopimusta: palkka, työaika ja lomapäivät määräytyvät TES:in
mukaan. Työaika on vähintään
25 h/viikossa.
Mitä opiskelija saa?
Opiskelija saa todistuksen ammattitaidosta. Tämän hän osoittaa työpaikalla
järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa.
Koulutuksen lähiopetuspäivät ja työssä
opitut asiat johtavat lopulta tutkintotodistukseen.
Koulutus on maksutonta. Jos
työnantaja ei maksa palkkaa lähiopetuspäiviltä, niin oppisopimustoimisto
maksaa koulutettavalle päivärahaa ja
matkakorvauksia/majoituskorvauksia
matkasta ja paikasta riippuen. Ajankäytön hallinta tulee varmasti tutuksi,
sillä lähiopetuspäivien lisäksi opiskelija suorittaa erilaisia etätehtäviä työn
ohessa.

Ota jalat alle ja
salkku kouraan
ja mene suoraan
työpaikkoihin
Mitä työnantaja saa?
Työnantaja saa koulutuskorvauksen,
joka on perustutkinnossa 260 €/kk ja
ammattitutkinnossa 120 €/kk, sekä
mahdollisesti palkkatukea n. 700 €/kk.
Koulutettavan palkkatukikelpoisuus
tulee selvittää TE-toimiston kanssa.
Palkkatuki on yksi huomattavista
tekijöistä, joka voi auttaa oppisopimuspaikkaa hakiessa! Työnantaja saa
myös sinusta motivoituneen, tulevan
ammattilaisen!

Miten edetä?
Selvitä itsellesi, mitä oppisopimus
tarkoittaa. Tutustu valitsemaasi koulutukseen etukäteen, ota selvää montako lähipäivää siihen kuluu, missä ne
suoritetaan ja milloin. Valmistaudu
hyvin työnhakuun, sillä se on ihan
tavanomaista työnhakua ja sinä itse
etsit itsellesi oppisopimuspaikan. Tee
tätä tarkoitusta varten hyvä CV tai
pienimuotoinen esite. Markkinoi työantajalle oppisopimuksen hyötyjä, ole
aktiivinen. Anna itsestäsi hyvä ensivaikutelma ja myy tulevaa osaamistasi.
Ole motivoitunut ja todista sitoutumisesi.
Kun olet löytänyt itsellesi sopivan työpaikan, ota yhteyttä Turun
Oppisopimustoimistoon ja varaa aika
oppisopimuksen solmimiseen. Paikalla
tulee olla läsnä opiskelija, työnantaja ja
työnantajan työpaikkakouluttaja sekä
koulutustarkastaja. TOST varaa opiskelupaikan alan oppilaitoksesta. Työ
ja opiskelu alkavat sovittuna aikana;
palkkatukea saavien sopimus alkaa
tosin yleensä aikaisintaan noin kahden
viikon päästä, koska TE-toimistossa
asian käsittely ja vastaus kestävät yleensä tämän ajan.
Juuri alkaneen pilottijakson aikana
TST ry auttaa pieniä yrityksiä palkkatuen hakuun ja maksatukseen liittyvissä
asioissa.
Oppisopimus sopii kaikenikäisille.
Vuonna 2013 jopa joka viides sopimuksen solmineista oli yli 50-vuotiaita ja
osuus kasvaa toivottavasti tänä vuonna.
Eli tästä se alkaa!
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Ymmärrätkö yskän?

teksti MARITA SKIPPARI

Epikriisiä * sähköisesti ja suomeksi
Vanhaan aikaan koulussa kiinnitettiin huomiota kauniiseen käsialaan.
Epäselvästi kirjoittavia moitittiin
sanomalla, että tekstin tulkitsemiseen tarvittaisiin apteekkarin apua.
Vaikka lääkärin lausunnot saadaan
nykyään siisteinä tulosteina, on niiden ymmärtäminen silti vaikeaa.
Lääkärien lausunnoissa käyttämä
kieli poikkeaa arkikielestä. Se vilisee
latinan- ja englanninkielisiä termejä ja
lyhenteitä. Diagnoosin ja paranemisen
kannalta on tietenkin tärkeää, että
vaiva tulee tarkoin paikallistetuksi ja
oikein hoidetuksi. Toisaalta potilaan on
usein itse mahdotonta käsittää, mistä
on kyse. Vastaanotolla ei aina ehdi tai
hoksaa kysyä, mitä lääkäri tarkoittaa.
Muulla henkilökunnalla ei ole aikaa
eikä välttämättä riittävää kokemustakaan tulkita edes hoito-ohjeita yksiselitteisesti. Potilaalla on kuitenkin aina
oikeus ymmärtää terveydentilaansa
koskevat lausunnot. Tätä edellyttää
myös Sosiaali- ja terveydenhuollon
lupa- ja valvontavirasto (Valvira).
Hoitovaihtoehdot ja mahdollisesti
ilmenevät haitatkin on tehtävä selväksi
potilasoikeusturvan vuoksi.
Tekniikka tulee avuksi lääkärien
ammattikielen selventämisessä maallikoille. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan alaisena toimi
IKITIK-konsortio. Sen tehtävänä on
kehittää informaatio- ja kieliteknologiaa terveystiedon ja -kommunikaation tueksi. Tähänastisista tuloksista

voi mainita kielentarkistimen, jonka
avulla potilaskertomuksesta karsitaan ammattisanastoa ja muunnetaan
tekstiä potilaalle ymmärrettävämpään
muotoon. Kehitteillä on myös sovellus, jolla lääkärin sanelu muunnetaan
puheentunnistuksella automaattisesti
tekstiksi. Tämä taas helpottaa tekstin
jatkokäsittelyä ja vähentää mahdollisia
virhetulkintoja.
Reseptejä on kirjoitettu sähköisinä
jo muutaman vuoden ajan. Kaikkien
lääkemääräysten kirjaaminen samaan
tietokantaan helpottaa paitsi asiointia
apteekissa niin myös lisää potilasturvallisuutta. Kahden vuoden sisällä on
kaikkien lääkärien saatavilla Kelan
laatima helppokäyttöinen selainpohjainen reseptisovellus, jolla voi tehdä
merkintöjä myös potilasasiakirjoihin.
Paperi- ja puhelinresepteistä siirrytään
pois asteittain. Julkisella puolella sähköinen resepti on jo nyt pääsääntöisesti
arkea. Yksityisessä terveydenhuollossakin se otetaan käyttöön vuoden 2015
alkuun mennessä, ja 31.12.2016 jälkeen
vanhat käytännöt ovat mahdollisia vain
poikkeustapauksissa. Luvan terveydenhuollon ammattilaisille käyttää
Reseptitietokantaa antaa asianomainen
potilas. Suostumuksia ja kieltoja voi itse
hallinnoida sähköisesti Omakannan
eli kansalaisen katseluyhteyden kautta.
Siellä voi lisäksi esimerkiksi pyytää
reseptin uusintaa.
Kela on muuttamassa tänä vuona
myös lääkärinlausuntojen lomakesisältöä paremmin nykyaikaa vastaavaksi.
Kela saa vuodessa käsiteltäväkseen

noin 1,2 miljoona lääkärilausuntoa.
Uudistuksen tarkoituksena on, että
tiedot voidaan tulevaisuudessa siirtää
Kelaan sähköisesti terveydenhuollon
yksiköistä. Samalla lisäselvitysten
tarve vähenee ja etuuspäätösten saanti
nopeutuu.
Kela lähettää vuosittain noin 18,5
miljoonaa asiakaskirjettä. Vaikka ohjeiden ja lomakkeiden viilaaminen voi
tuntua turhalta, kyseessä ovat suuret
summat. Esimerkiksi jos vastaavasti
valtionhallinnossa kaikkien virkamiesten työ tehostuisi päivässä 10 minuutilla, säästyisi laskelmien mukaan rahaa
vuodessa jopa 70 miljoonaa euroa!
Ensiapua tiedonjanoon netissä
Kotona lääkärintodistuksiaan
omatoimisesti tutkivalle on jo nyt
tarjolla neuvoja. Viiden vuoden ajan
on netissä ollut käytettävissä julkisten
ja yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ylläpitämä Terveyskirjastopalvelu. Siihen on Terveystieto-osioon
kerätty asiantuntijoiden laatimia
terveysaiheisia artikkeleita ja ohjeita.
Sivustolta löytyy muun muassa aakkostettu lääketieteellinen sanasto ja
apua laboratoriotutkimusten tulosten
ymmärtämiseen. Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen (Fimea)
sivuilta saa lisäksi tietoa mm. siitä,
miten arvioida lääketietojen luotettavuutta. Potilaista onkin tullut entistä
valveutuneempia etsimään aktiivisesti
itseä kiinnostavia terveystietoja.
Terveyden ja hyvinvointilaitos
(THL) kerää parhaillaan alan ammat-

* epikriisi= hoitoyhteenveto, loppuarviointi
http://www.kanta.fi/omakanta
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti
http://www.terminaattori.fi/
http://www.fimea.fi/vaesto/katse (tarkistuslista lääketiedon arviointiin)
http://www.fimea.fi/laaketieto/laakehaku (lääkevalmisteiden tietoja)
http://www.fimea.fi/laaketieto/laakehoitojen_arviointi/iakkaiden_laakityksen_tietokanta
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tilaisten kanssa sanastoa, joka tulee
internetissä kaikkien kansalaisten
käyttöön. Tavoitteena on kerätä
palveluluokitusta koskevia termejä
niin, että kaikki käyttäisivät samanlaisia ja ymmärrettäviä termejä. Tämä
auttaisi sekä ammattilaisia kuvailemaan terveydenhuollon palveluja että
asiakkaita löytämään ne paremmin.

Terminaattori-hakemisto valmistuu
vuoden 2015 aikana.
Sähköinen asiointi tekee tuloaan
laajalla rintamalla. Monessa asiointipalvelussa voi kätevästi päivittää omat
tietonsa ja liitteetkin saa jo toimittaa
sähköisen kanavan kautta vaikkapa
valokuvan muodossa. Muun muassa
Kelassa on panostettu verkkoasioin-

Yhden pysäkin yleisneuvontaa

tiin ja sen opastamiseen. Neuvojat
päivystävät huhti-toukokuussa esim.
Turun ja Raision toimipisteissä, joissa
on käytettävissä myös asiakaspäätteet.
Tietotekniikan käyttöä kavahtavien on
silti hyvä muistaa, että oikeus asioida
henkilökohtaisesti säilyy jokaisella.

teksti MARITA SKIPPARI

www.kansalaisneuvonta.fi
Tarvittaisiin lupa järjestää kaupunkitapahtuma. Kuka vastaa asiasta?
Tai sitten postiluukusta kolahtaa kirje
viranomaiselta. Päätös on selvä, mutta ei tyydytä saajaa. Mitä oikein pitäisi
tehdä? Soittokierroksesta voi tulla
pitkä. Kun jonkun saa viimein puhelimen päähän vastaamaan, saa samalla
usein uuden numeron, jonne soittaa
edelleen.
Näihin tarpeisiin luotiin Kansalaisneuvontapalvelu. Palvelu aloitti
netissä marraskuussa 2013. Se antaa
yleisluonteisia neuvoja julkisista palveluista sekä ohjaa ottamaan yhteyttä
asiasta vastaavaan viranomaiseen.
Tavoitteena on vähentää aikaa vievää
ja turhauttavaa oikean tahon etsintää.
Palvelua on ajettu sisään vähin
erin, ilman suurempaa markkinointia.
” Tämä on tarkoittanut, että yhteydenottojen määrä on varsin maltillinen, runsas 200 yhteydenottoa
viikossa. Näin olemme saaneet
rauhassa opetella ja hioa palvelua”
kertoo Kansalaispalveluista vastaava
apulaisjohtaja Hannu Korkeala Valtiokonttorista.
Kysyä voi verkkosivuston lomakkeella,
sähköpostilla, tekstiviestillä tai soittamalla. Yhteydenotoista on hieman
yllättäen yli puolet tullut sähköisten kanavien kautta. Käyttäjät ovat

www.kansalaisneuvonta.fi
Sähköpostiosoite:
palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi
Puhelinnumero:
0295 000
Avoinna:
ma–pe klo 8–21 ja la klo 9–15

ottaneet varsinkin sähköpostin käytön
omakseen. Sitä kun voi lähettää kellon
ympäri.
”Yhteydenottolomakkeemme on sähköisten asioinnin tukipalvelujen, kuten Kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelun (Vetuma) ja asiointitilin
yhteydessä, jolloin näiden palvelujen
käytössä ongelmia kohdanneet ovat
ottaneet sillä yhteyttä meihin.”
Arviolta noin kolmannes kaikista palvelupyyntöjen sisällöistä on koskenut
sähköisiä asiointipalveluja. Sähköisen
asioinnin käyttäjäkunta on selvässä
kasvussa, mutta kaikkia palveluja ei
vielä tunneta saati osata käyttää.
”Joka tapauksessa asiointi tulee siirtymään voittopuolisesti sähköiseksi
seuraavan viiden vuoden kuluessa”,
ennustaa Korkeala.

”Kysymyksiä voi sanoa tulleen laidasta laitaan. Palveluntuottajista meillä
ovat kärjessä samat isot toimijat
kuten kunnat, Kela, verohallinto ja
poliisi, joiden tapahtumamäärien tiedetään muutenkin olevan isoimmat.
Ehkä oletuksia enemmän olemme
saaneet kysymyksiä, jotka koskevat
esim. valituksia saaduista päätöksistä
tai monimutkaisia elämäntilannekysymyksiä, joissa sopivan palvelun
löytäminen vaatii paljon selvittelyä.
Toisaalta ne ovat tulleet oikeaan
paikkaan, koska niistä ei oikeaa
vastuuviranomaista heti tunnista
eivätkä yksittäiset viranomaiset osaa
välttämättä auttaa sen löytämisessä.”
Suurin osa tähän asti tulleista yhteydenotoista on koskenut asioita, joissa
palvelun on ollut tarkoituskin olla
avuksi. Mainoskampanja alkaa kevään
korvalla, silloin nähtäneen palvelun
tosiasiallinen tarve. Palveluresursseja
voidaan sen mukaan vielä kohdentaa
uudelleen.
Palautetta on tullut ymmärrettävästi vasta vähän, mutta se on ollut
positiivista. Asiakkaat ovat kokeneet
hyötyvänsä, joten palvelulle on ilmiselvästi ollut tilausta.

Esimerkiksi TE-toimistot suosittavat jo
nykyään työnhaun aloittamista ensisijaisesti verkossa.
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Teksti RITA NARTAMO

Rita n s e lviytymista rina

Sohvaperunasta
himoliikkujaksi .
Mun tarinani on varmaan aika tavallinen.
Mä olin noin 10 vuotias kun lihosin
(meillä oli kioski ja karkkia oli aina
saatavilla, eikä sitä rajoitettu).
Ennen kuin menin yläasteelle aloin

liikkumaan ja säännöstelemään syömisiäni, koska kukaan ei leikkinyt lihavan
kanssa. Mä olin kiusattu kokoni
vuoksi.
Muistan vielä kansakoulusta sellaisen liikuntatunnin, kun piti juosta sata
metriä. Kaikki muut olivat jo
maalissa ja mä lyllersin paksuilla jaloillani minkä pystysin. Koko luokka oli istumassa
maaliviivan takana maassa
jalat ristissä ja joku huusi, että
pyörisit lihapulla, niin pääsisit
nopeammin. Eikä opettaja reagoinut
siihen mitenkään.
Siitä lähti mun ensimmäinen
laihduttaminen. Yläasteella olinkin
himoliikkuja ja juoksija. Se meni niin
yli, että olin 17-vuotiaana jo anorektikko. Tosin sellaisesta ei siihen maailman
aikaan puhuttu mitään. Eikä taaskaan
kotona tai koulussa siihen kiinnitetty
mitään huomiota.

kuihin. Ei ollut rahaa ruokaan. Ei ollut
varaa tehdä mitään. Henkinen prässi
oli niin kova, ettei ollut mitään resursseja itsestään huolehtimiseen. Kävely
on ilmaista, mutta kun on sellaisessa
mustassa aukossa, niin eipä siinä paljon
ihanat kävelylenkit kiinnosta.
Ja kaiken lisäksi äitini tila romahti
yht`äkkiä. Hän sokeutui ja tuli harhaiseksi ja hänestä tuli täysin autettava.
Piti taistella sosiaaliviranomaisia ja
lääkäreitä vastaan, että äiti pääsi lopulta pitkän sairaalajakson jälkeen vanhainkotiin. Piti opiskella
aivan uusia juttuja.
Tämäkin oli yksi
stressi lisää. Ja paino
senkun kasvoi. Pahimmillaan painoin 97
kg. Eikä siitä ole kuin
runsas neljä vuotta aikaa. Silloin mä
ajattelin, että mä en voi koskaan painaa
sataa kiloa!
Vihasin ja häpesin
itteäni. En esimerkiksi
mennyt pariin vuoteen
uimarannalle uimaan tai
aurinkoa ottamaan, koska
pidin itseäni vastenmielisenä valaana. Siihen aikaan
olin sinkku, enkä paljon missään ulkonakaan käynyt, koska ajattelin, että
kukaan ei katso tai huoli mua, että olen
ruma ja lihava.

Ole
armollinen
itsellesi

.

Taisin olla jotain 30+ kun niitä kiloja

taas tuli. Enkä piitannutkaan niistä
elämäntilanteestani johtuen.

5 vuotta sitten jäin työttömäksi 12

vuoden työrupeaman jälkeen. Ensimmäinen käsileikkaus oli edessä.
Ja puolen vuoden päästä tuli toinen
käsileikkaus.
Kun shokki työttömyydestä jotenkin helpottui, niin sitten iski päälle taloudelliset ongelmat. Ei ollut rahaa las-
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Toinen hetki oli se, kun pitkästä
aikaa olin ystävättärien kanssa ulkona.
Eräs tuttu mies tuli vastaan ja sanoi:
”Hei, en meinannut tuntea sua, kun
olet lihonnut noin paljon.” Kyllähän mä
sen tiesin. Ajattelin, että pitääkö siitä
vielä mainita. Ymmärrettävästi mun
iltani loppui, ennen kuin se pääsi alkamaankaan ja lähdin kotiin itkien.
Pukukoppi-episodin jälkeen itkin
pari päivää ja päätin että nyt riittää. Ja
varsinkin, kun lääkäri sanoi, että diabetes on oven takana, jos en tee mitään
asian hyväksi. Ja kun mulla on kuusi
polvileikkausta takana, niin nivelet
olivat isossa rasituksessa.
Mä vihaan piikkejä yli kaiken, ja
mä ajattelin, että jos mä omaa saamattomuuttani sairastutan itteni ja että
mun pitää ruveta piikittämään itteäni,
niin haloo! Tuli mieleen, että onko
mulle tehty lobotomia. Et nyt nainen,
ota itteäs niskasta kiinni ja tee jotain.
Siitä se sitten lähti.

.

Hae itsellesi
sopiva
liikkumismuoto

Kaikista pahimmat hetket olivat, kun
menin vaatekauppaan. Pyysin numeroa
isommat housut, eikä nekään mennyt
jalkaan. Sitten pyysin kaksi numeroa
suuremmat housut ja ne meni jalkaan,
mutta kiristivät. Itkin pukukopissa ja
päätin, että nyt tämä itsesääli saa loppua ja elämäntaparemontin pitää alkaa.

Repisin itteni sohvanpohjalta ja päätin,

että joka ikinen päivä
lähden kävelylle. Mä
aloitin vartin lenkistä. Viikon jälkeen se
oli jo puoli tuntia.
Kolmennella viikolla
kolmevarttia. Ja sitten rupes näkymään
tuloksia. Nesteet lähtivät ja olo oli niin
henkisesti kuin fyysisesti parempi. Mä
jopa huomasin eräänä päivänä, että
mä hyräilin. Siitä tietää, että mä olen
hyvällä tuulella.
Vaihdoin ison ruokalautasen ns.
pullalautaseen, eli annoskoko pieneni
huomattavasti. Ja mä opettelin juomaan vettä. Ja voin sanoa, että se on
vieläkin vaikeaa.
Koska ylimääräistä rahaa ei ollut,
niin pyysin kaikilta ystäviltä, että jos

heillä on pakkasen pohjalla vanhoja
marjoja, niin otan ne kiitollisuudella
vastaan. Marjat on terveellisiä ja hyviä
ja niistä voi tehdä mitä vain.
Ja sitten aloitin polkupyöräilyn.
Muistan kun asuin silloin Suikkilassa, niin välillä oli päiviä, että kävin
parikin kertaa kaupungilla pyörällä.
Hyvää liikuntaa! Ja koska ei pahemmin ollut bussi- saatikka taksirahaa,
niin kesät on mennyt pyöräillen. Oli
muuten ihana huomata, miten nopeasti
kunto kasvoi. Joku mäki, jonka talutin
aikasemmin niin menikin polkien.
Pitää osata iloita pienistä edistymisistä!
Baby-steps on mun mottoni!!!
Aloitin jumppaamaan kotona viime-

vuoden huhtikuussa ton kävelyn ja
polkupyöräilyn lisäksi ja yritin kovin
tehdä halvalla terveellistä ruokaa. Ja
samalla lopetin sokerin käytön. Tosin
vieläkin laitan kahviin jos juon sitä,
niin yhden vajaa lusikallisen sokeria
tai pari makeutusainetta.
Muutin myös elämäntapani niin,
että ma–to en syö mitään makeaa, vaan
terveellistä ruokaa. Pe–la voi sitten syödä jotain pientä makeaa ja ottaa vaikka
kuohuviiniä tai viiniä. Se hyvyys pitää
ansaita, on mun toinen mottoni.
Kun sitten kävi niin onnellisesti,
että löysin heinäkuussa elämäni suuren
rakkauden, joka sattumalta on kuntosaliohjaaja ja tarkka liikkumisesta
ja ruokavaliosta, niin sehän oli kuin
lottovoitto mulle!
Munssa on tapahtunut aivan mieletön

muutos viime vuoden huhtikuusta.
Kiloja on jokunen lähtenyt, mutta niitä
senttejä senkin edestä. Voin rehellisesti
kertoa, että vuosi sitten mulle koko 48
oli tiukka. Nyt koko 42 on vain muutaman vyötärösentin päässä.
Vuoden työn jälkeen taivaallisen
upea kynähame mahtuu päälle ennen
kesää. Mä olen ajatellut, etten koskaan
siihen enää mahdu. En vain ole voinut laittaa niitä pieniä vaatteita pois.
Ensinnäkin ne on ollut niin ihania,
ja toiseksi, olen salaa haaveillut siitä
päivästä, että joskus mä vielä laihdutan
ja mahdun niihin. Nyt se päivä on lähempänä kuin koskaan, mutta työtä se
vaatii. Varsinkin tässä mun iässä kun
51 on mittarissa.

Me ollaan miehen kanssa
päätetty, et käydään kerran

jä l ke e n

viikossa aamulla ennen töihin lähtöä uimassa. Ja sitten
pari kertaa viikossa pitää käydä puolen tunnin tai kolmen
vartin kävelyllä illalla. Joskus
jopa innostun tekemään PT:n
(personal trainerin) neuvomia ihania vatsalihasliikkeitä
kotona. Tämä tahti ja rytmi
sopii mulle. Muttei välttämättä sulle.
Toivottavasti saitte tästä jotain vinkkejä. Ja jos edes yksi
teistä sai tästä kipinän, niin
mun tarinani kannatti kertoa.
Kiitos!

Koskaan ei ole
liian myöhäistä
aloittaa elämäntaparemotti

ennen

.

RITAN VINKIT

1

2
3

Aloita just ny. Tänään. 		
Aloita vaikka siitä vartin reip-		
paasta kävelystä. Niin mäkin aloitin.
Ensimmäiset kaksi viikkoa 		
on kaikista pahimmat. Mut sen
jälkeen tulet jopa nauttimaan siitä.
Usko mua!
Jos joskus syystä tai toisesta 		
syö jotain makeaa viikolla, niin
se on vain sitten kulutettava pois,
niin yksinkertaista se on.

6

Vaatteet on paras mittari.
Ja ai niin, kun laihdut, niin annat
heti pois ne löysät vaatteet. HETI!
Niitä ei sinne kaapin pohjalle enää jätetä. Koska kun vähän kiristää, niin otat ne
löysemmät housut ja siinä sitä sit taas
ollaankin.

7

Ota kuva itsestäsi jossain
vanhassa ihanassa vaatteessa,
joka ei mahdu päällesi, eikä ole
vuosiin mahtunutkaan. Sovita kerran
kuukaudessa. Muutaman kuukauden
päästä ne housut voi mennä jo ylös
asti, muttei lähellekkään kiinni. Siitä ei
kannata masentua. Kahta kauhiammin
vain liikkumista ja ruoan tarkkailua. Ja
ehkä puolen vuoden tai vuoden päästä
se lempivaate mahtuukin päälle.

4

8

5

9

Jos todella haluat tuloksia 3–4
on maksimi kuntosalikertoja
viikossa, enempi on pahasta, sillä
silloin kroppa ei saa lepoa. Lepopäivät
ovat todella tärkeitä!

Vaaka varastoon. Kiloja ei 		
kannata tarkkailla niin orjallisesti.
Treenattu lihas painaa kaksi kertaa
enemmän kuin löysä läski.

Kilo ja kuukausi on hyvä
laihdutusvauhti. Siinäkin saa 		
jo tehdä töitä. Jos nyt niitä kiloja
haluaa tarkkailla.
Ei saa olla liian ehdoton, eikä 		
tehdä mahdottomia tavoitteita.

10

		 Tsemppiä kaikille ja muis-		
		 takaa baby-steps!
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Monimuotoisuusosaajakoulutus
– Harjoittelijana Turun Seudun TST ry :ssä
teksti JUKKA HIETALA

Muutin Turun Pansioon viime vuoden kesällä. Olin asunut
alueella ensimmäisen kerran parikymmentä vuotta sitten.
Hämmästyin alueella tapahtunutta muutosta tänä parinkymmenen vuoden ajanjaksona. Katukuvassa näkyy nykyään maahanmuuttajataustaisia henkilöitä paljon, kauppojen
läheisyydessä on kaljoitteluporukoita samoin lapsi- ja nuorisoporukoita, jotka tupakoivat ja joskus kerjäävät rahaakin
ohikulkijoilta. Myös katujen- ja polkujen varret ovat silmiinpistävän roskaisia. Keskeisellä paikalla sijaitseva ja siten alueen ilmettä hallitseva massiivinen rakennus, entinen Pernon
yläkoulu ja lukio, antaa nykyisin tyhjillään ollessaan alueelle
negatiivisen ja alakuloisen ilmeen.
Ajattelin monesti, että alueen ja sen ihmisten hyväksi tulisi
tehdä jotain. Pansio-Perno-alueella toimii useitakin yhdistyksiä. Voisinko toimia niissä vapaaehtoistyössä? Voisinko
hyödyntää pari vuotta sitten Ammattiopisto Liviassa hankkimaani luonto- ja ympäristöneuvojatutkintoani. Sitten huomasin TE-toimiston sivuilta ilmoituksen monimuotoisuusosajakoulutuksesta. Ehkä saisin tämän koulutuksen avulla
valmiuksia paremmin kohdata eri ikä- ja väestöryhmiä
ja erityisesti maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, joiden
kanssa en ole aiemmin juurikaan työskennellyt.
Minua onnisti ja pääsin hakemaani koulutukseen. Ensimmäisen jakson koulutukseen sisältyvästä työssäoppimisestani olin Pansion koulun iltapäiväkerhossa tutustuen tällä
tavalla yhteen alueen monista toimijoista. Toisen, runsaan
neljän viikon työssäoppimisjakson olin Turun Seudun
TST ry:ssä.

Monimuotoisuusosaajakoulutus
Monimuotoisuusosaajakoulutus on osa Good Relations
-hanketta, joka on Euroopan unionin rahoittama hanke.
Suomen hankekumppaneita ovat Ruotsi ja Pohjois-Irlanti.
Suomessa hankekoordinaattorina toimii sisäministeriön
oikeusyksikkö.
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Monimuotoisuusosaajakoulutus on pilottikokeilu, joka alkoi
loka-marraskuun vaihteessa 2013 ja jonka kesto on noin
viisi kuukautta. Koulutukseen osallistuu 25 opiskelijaa eri
ammattialoilta. Osallistujien joukossa on mm. datanomi,
Steineropettaja, kansatieteilijä, rikostutkija ja kuntosaliohjaaja. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta vaan se
on lisäkoulutusta jo aiemmin hankittuun koulutukseen ja
työelämäkokemukseen.
Lainaus koulutuksen esittelytekstistä valottaa koulutuksen
tavoitteita ja sisältöä:
”Koulutus antaa valmiuksia tunnistaa eri väestö- ja ikäryhmien välisiin suhteisiin vaikuttavia tekijöitä, käsitellä
kulttuurieroista, muukalaisvihasta tai vastaavista ennakkoluuloista johtuvia konfliktitilanteita, edistää myönteistä vuorovaikutusta, ehkäistä rasismia ja syrjintää omaan työhön
liittyvissä vuorovaikutustilanteissa sekä toimia vertaiskouluttajana oman viiteryhmän sisällä näissä teemoissa.
Koulutuksen osana suoritetaan Romanikulttuurin ohjaajan
ammattitutkinnon tutkinnonosa Monikulttuurisessa työyhteisössä toimiminen.”
Koulutus on toteutettu Turun Akk:n, Tampereen Takk:n ja
Helsingin Amiedun yhteistyönä niin, että Turussa ja Tampereella opiskelee kummassakin seitsemän opiskelijaa ja
Helsingissä yksitoista. Opetusta on annettu netin välityksel-

lä vuoron perään Tampereelta ja Helsingistä. Tämän tyyppinen opetusmenetelmä on ollut kaikille osapuolille uutta ja
ongelmilta ei ole voitu kokonaan välttyä. Nettiyhteyksissä on
ollut välillä häiriöitä ja kuuluvuuden kanssa ongelmia. Toiselta paikkakunnalta tulevan nettilähetyksen seuraaminen
ja siihen keskittyminen on myös ollut haastavaa. Esimerkiksi
opettajan on ollut vaikea tietää, mikä on oppilaiden vireystila ja kuinka vastaanottavaisia he toisella paikkakunnalla
ovat. Myös kysymysten esittäminen toiselta paikkakunnalta
kesken opetuksen on koettu haasteelliseksi.
Meillä on ollut koulutuksen aikana opiskeluun liittyen kaksi
kaikille kolmen paikkakunnan opiskelijoilla yhteistä tapaamista Helsingissä. Toinen tapaamisista oli sisäasiainministeriön tiloissa ja siinä oli mukana edustajia kaikilta niiltä
tahoilta, jotka ovat Suomessa olleet mukana Good Relations
-hankkeessa. Toinen tapaaminen oli järjestetty pelkästään
meille opiskelijoille ja siinä oli Majid Allahyari kertomassa Ihmisoikeusliiton toiminnasta sekä Kalliolan Nuoret
ry:stä projektityöntekijä Mohamed Adil kertomassa SOPUhankkeesta (kunniakonflikteja ennaltaehkäisevä yhteisötyön
hanke). Käytännön elämän asiantuntijoiden lisäksi parasta
Helsingin matkojen antia ovat olleet Tampereen ja Helsingin
opiskelijoiden ja opettajien tapaamiset kun heitä oli aiemmin
voinut nähdä ja kuulla vain videokuvan välityksellä.
Tiedostamisviikonloput ja yhteisötapahtumat

Yhteisötapahtumat toteutettiin samoin kolmella paikkakunnalla ja niiden tavoitteena oli parantaa hyviä suhteita
ja lisätä vuorovaikutusta sekä tietoa syrjinnästä, rasismista,
muukalaispelosta ja romanivastaisuudesta. Turussa järjestettiin asian tiimoilta järjestötreffit 9.10.2013. Meitä opiskelijoita
järjestötreffeistä ei epähuomiossa lainkaan informoitu, joten
mielenkiintoinen tapahtuma pääsi harmiksemme livahtamaan kokonaan ohi. Turussa järjestettiin myös itsenäisyyspäivänjuhla 4.12.2013. Itsenäisyyspäiväjuhla oli monikulttuurista työtä tekevien yhdistysten edustajille ja heidän
puolisoilleen tarkoitettu tapaaminen. Paikkana oli Manilla
Itäisellä Rantakadulla ja ohjelmassa oli ruokaa, puheenvuoroja, musiikkiesityksiä ja yhdessäoloa.

Muita Good Relarions -hankkeeseen liittyviä osia ovat olleet
tiedostamisviikonloput ja yhteisötapahtumat.
Tiedostamisviikonloput toteutettiin kolmella eri paikkakunnalla, Turussa, Helsingissä ja Tampereella yhdessä paikallisjärjestöjen kanssa. Tiedostamisviikonlopun tarkoituksena oli
mm. lisätä tietoa syrjinnästä, rasismista, ja muukalaisvihasta
sekä tarjota mahdollisuus luontevaan, myönteiseen vuorovaikutukseen ja kokemusten vaihtoon.
Tiedostamisviikonloput toteutettiin käytännössä niin, että
eräitä viranomaisia ja muita toimijoita (suojelupoliisi, psykologi, terveydenhoitaja, kansanedustaja, poliisiammattikorkeakoulun opettaja, opiskelija, maahanmuuttajapalveluiden
erityisasiantuntija) oli kutsuttu vierailulle maahanmuuttajaperheisiin. Joillekin vierailuille osallistui myös näiden virkamiesten lapsia. Tapaamiset kestivät käytännössä muutamasta
tunnista noin yhteen päivään.
Myös Perussuomalaisten kansanedustaja Timo Soini osallistui tiedostamisviikonloppuun. Afganistanista kotoisin
oleva ja Afganistanin naisten yhdistyksen puheenjohtaja
Jami Homa halusi kutsua Soinin kotiinsa perheensä kanssa
illastamaan.
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Torstaina 13.3.2014 Torstaipalaverin yhteydessä pidettiin Sotshin talviolympialaisten kisaveikkauksen palkinnonjako. 1. Pia Rae (30 pistettä) 2. Kalle Perttula, Tauno Tiisanoja, J Kotajärvi (28 pistettä).
Lahjakortin viikonlopuksi Paavarotti-mökille voitti Björn von Westen.
Perjantaina 14.3.2014 Turun Seudun TST ry :n toimintakeskuksessa vietettiin avoimien ovien päivää.
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Perjantaina 7.3.2014 TST:llä muistettiin naisia Naistenpäivän kunniaksi, niin
kukkasin, lauluin kuin pienin lahjoin.
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Tervetulo

Tervetuloa mukaan mukavaan toimintaan!
TULEVIA TAPAHTUMIA 2014
23.4.
7.5.
4.6.
11.6.
2.7.
8.8.
28.8.

Järjestötori Puutorilla
Kesäpihan avajaiset
”Ihan Pihalla” -tapahtuma
Ruissalo-päivä Kansanpuistossa
Pihatapahtuma
Sikajuhlat
Föriristeily Aurajoella

3.9.
15.10.
18.10.
20.11.
3.12.
12.12.

Sadonkorjuujuhla

TST-Karibia-risteily Viking Line
TST:n Avoimet ovet
TST:n Syyskokous

Joulupihan avajaiset
Joulujuhlat

TST
14
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Tekstit JUHA NORDMAN Kuvat ELISA HEIMO

Metalli 49 :n liikkuva yksikkö kävi
kertomassa eduskunnalle harkitun
kantansa työttömien masinoimisesta
kustannusvapaaksi työvoimaksi.
”Paras vaihtoehto on tehdä työtä ja saada palkkaa.
Toiseksi paras on olla saamatta palkkaa ja olla tekemättä töitä.
Mutta sinä päivänä, kun minua yritetään pakottaa töihin ilman
palkkaa, lopetan syömisen ja juomisen.”

N

äin välitti megafonitse terveisensä Suomen eduskunnalle
eräs niistä aktiivisista kansalaisista, jotka kokoontuivat 13.2.
Eduskuntatalon eteen missionaan tehdä tiettäväksi vastustuksensa hallituksen kaavailuille ns. osallistavasta sosiaaliturvasta, jonka nojalla kaikki työttömät henkilöt voitaisiin jatkossa
velvoittaa erilaisiin työsuoritteisiin tukien menetyksen uhalla. Turusta
paikan päälle suunnisti Metalli 49 :n organisoimana parikymmenpäinen sitkeä joukko jatkeenaan tämän kirjoittajan kaikennäkevä silmä.
Pohdimme, oliko taivaalta vihmonut tihkusade yhtään mitään verrattuna hallituskoalition kaavailujen kylmäävyyteen. Totesimme sen
olevan epätodennäköistä.

POLIISI ON YSTÄVÄ

Palkkatyötä,
ei orjatyötä!

Kuten sanottu, aamu oli harmaa ja räntää vihmoi. Vaikka ihmisiä oli
saapunut ympäri maata ja jokunen ohikulkija jopa liittyi porukkaan
spontaanisti, en silti voinut olla kummeksumatta väen vähyyttä.
Eivätkö ihmiset ymmärrä tämän asian koskevan kaikkia, eikä vain juuri
nyt työttöminä olevia?
Saatuamme banderollimme pystyyn ja äänet avatuiksi huomasimme Yleisradion auton kaartavan portaiden eteen, ja sitten toisen.
Toimittajat eivät kuitenkaan kiinnittäneet meihin mitään merkille pantavaa huomiota, mikä aidosti yllätti minut, niin skeptinen kuin olenkin.
Sen sijaan poliisi osoitti kiinnostustaan meihin sitäkin enemmän; portaiden länsipäädyssä nökötti kiinteästi neljä ”maijaa.” Mietin, pitäisikö
käydä sanomassa heidänkin voivan joutua lähiaikoina työttömiksi…

HYMYILEMINEN KIELLETTY
Vaikka suurin osa kansanedustajista ohitti meidät kaukaa ja ääneti,
ottivat eräät myös kontaktia. Nimeltä mainittakoon Jyrki Yrttiaho (vr),
Turun seudun vasemmiston voimahahmo, joka kävi portailla valamassa uskoa asiaan vakuuttamalla jatkavansa taistelua orjuutusklausuuleja vastaan parlamenttitalon seinien sisällä. Tämä lämmitti suuresti viimaa urheasti uhmanneita aktiiveja. Toinen parlamentaarikko tervehti
kansaa toivottaen hyvät huomenet kolmannen ihmetellessä, etteihän
työttömiä pitäisi naurattaa. Kuten asiaan kuuluu, hän sanoi tämän hymyillen. Työttömiltä nauramisen kieltävän lakialoitteen valmistelusta
hän ei maininnut tällä erää enempää. Perästä kuuluu, tai sitten ei…
					

Mikä osallistava
sosiaaliturva?
Hallituksen kaavailemassa osallistavassa
sosiaaliturvassa on kiteytetysti kysymys siitä,
että kaikki työttömät henkilöt velvoitetaan lain
nojalla ja sosiaalietuuksien menettämisen uhalla
erilaisiin työsuoritteisiin. Alustavasti on kaavailtu työajaksi 2-4 tuntia päivässä viitenä päivänä
viikossa tapauskohtaisesti arvioiden.
Hanketta perustellaan odotetusti kauniilla
sanoilla siitä, kuinka työttömistä ”välitetään” ja
heidät halutaan ”ottaa mukaan.” Siitä, että samalla tuotetaan satojentuhansien ihmisten kustannusvapaata työvoimaa yhteiskunnan käyttöreserviksi, puhutaan paljon vähemmän.
Mutta toisenlaisiakin puheenvuoroja on
kuultu sentään joitakin. On kuultu puheita mm.
siitä, kuinka ilmaistyövoiman olemassaolo pitää
palkolliset ruodussa ja ”nöyrinä” työnantajaa
kohtaan taaten täten osaltaan työmarkkinoiden
vakauden.
Eiköhän sovita, että vaaditaan päättäjiltämme palkkaa ja työtä. Mieluiten molempia.
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TST:n projektit // Monitaide

KÄRVISTELYÄ

MONITAIDE-tiimi jatkaa 				
					projekti(e)n työtä

Projekti päättyi

Monitaito-projektin (2018–2012) jatkajan, entistäkin enemmän luovaan
sektoriin keskittyneen Monitaideprojektin rahoitus ja sen seurauksena
projektitoiminta päättyi 31.12.2013.
Projekti työllisti 47 henkilöä. Näistä
34,8 % oli maahanmuuttajataustaisia. Ikähaitari oli laaja – vähän päälle
kaksikymppisistä vähän yli kuusikymppisiin. Lahjakkaan joukon
erilaiset taustat ja työkokemukset
toivat työskentelyyn omat haasteensa,
mutta ennen kaikkea suuren rikkautensa. Projektin ulospäin suuntautunut
anti näkyi musiikkiesityksinä ympäri
Turkua (mm. palvelutaloissa), näyttelyinä, etno-ruokaan erikoistuneena
catering-toimintana (taidetta sekin) ja
mukanaolona lukuisten tapahtumien
suunnittelussa ja toteutuksessa. Projektin tunnettuudesta luovan sektorin
työntekijöiden keskuudessa kertonee
se, että uusia halukkaita oli koko ajan
jonotuslistalla ja moni olisi ollut halukas liittymään joukkoon heti vuoden
2014 alusta, jos projektille olisi saatu
jatkorahoitusta.
Vuoden 2013 osalta kiitos työntekijöille, kaikille yhteistyökumppaneille,
hallinnoineelle yhdistykselle TST ry :lle
sekä tietysti rahoittajille eli VarsinaisSuomen Ely-keskukselle ja Turun
kaupungille!

teen ammattilaisia. Ja eihän sitä tiedä,
mihin kenenkin polku lopulta vie.
Ensimmäisenä vuosineljänneksenä
2014 Monitaide-tiimi on jo toteuttanut useita musiikkiesiintymisiä.
Näyttelyitäkin on ollut kaksi, Marita
Ojalan näyttely Omaishoitokeskuksessa ja Anneli Maanpään näyttely
galleria Outolinnussa. Pienimuotoista
catering-toimintaa on myös jatkettu.
Tiimi on aktiivisesti mukana mm.
Taideapteekki-toiminnassa. Läheisiin
yhteistyökumppaneihin kuuluu tietysti
myös TST ry, jonka jäseniä me yksilöinä
edelleen olemme. Vanhasta uuteen siirryttäessä on tukea saatu myös Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiskunnalliselta työltä.
Kaikesta ja kaikista jää jälki

Vaikka katseemme on kohti tulevaa, ei
mennyttäkään pidä unohtaa. Uskomme, että Monitaito- ja Monitaide-projektit ovat jättäneet paljon positiivisia
tunnejälkiä sinne, missä projektilaiset
ovat työtään harjoittaneet. Uskomme
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P. A. Kärvinen päätti ryhtyä
yrittäjäksi. Siihen konsultit
ja monet paljon uskottavammatkin talousgurut
jatkuvasti yllyttivät. Omaehtoinen työllistyminen,
innovaatio, liikeidea. Hiki
tuli jo pelkästä urasuunnittelusta. Vaarojakin oli
matkassa, niistä kertoivat
taloussivut ja poliisiuutiset
päivittäin. Liikemiehen tie
saattoi olla karikkoinen, ja
tien päässä kalterit. Kärvinen teki varoiksi visionäärisiä mielikuvaharjoituksia.
Näin se meni.

PIRJO LEHTONEN
Monitaide-tiimin yhteyshenkilöt:
Pirjo Lehtonen, puh. 044 974 1610
Musiikkiasioissa myös
Tapio Aalto 0500 861 664

K

aksikymppisenä tuleva
liikemies aloittelee uraansa. Hänellä on leveä solmio, joka roikkuu pitkälle
vyön yli. Se on värikäs ja raidallinen. Hymy on leveä kuin avattu
läppäri. Nauru raikuu pankkisalissa, kun lainaa on luvattu puolisen
miljoonaa enemmän mitä alun
perin haettiin.

Yhdistys jatkaa

Entisten projektilaisten osaamiselle on
edelleen kysyntää. Niinpä olemmekin
perustaneet projektin työtä jatkamaan
luovan sektorin ammattilaiselle tarkoitetun uuden yhdistyksen eli Monitaide-tiimin. Yhdistyksen jäsenkunta
muodostuu ainakin aluksi pääasiassa
Monitaide/Monitaito-projekteissa
mukana olleista – kaikelle yhdistystoiminnalle tarpeellisia ”byrokraatteja”
unohtamatta.
Lähdemme liikkeelle rauhallisesti,
pienin askelin. Määrien sijasta keskitymme laatuun. Uskomme edelleen
vankasti taiteen merkitykseen ja siihen,
että maailmanvalloittajien lisäksi myös
pienemmissä ympyröissä tarvitaan tai-

myös, että projektijakso on jättänyt
myönteisiä jälkiä mukana olleisiin
työntekijöihin. Toivomme, että saadut kokemukset ja verkostot kantavat
osaltaan vielä vuosien kuluttuakin.
Toivomme kaikille mukana olleille
valoisaa tulevaisuutta.
Hyvä yhteistyö tuo välillä mukanaan myös surua. Joidenkin Monitaito/
Monitaide-projektilaisten maallinen
taival on ehtinyt jo päättyä. He kaikki
antoivat oman ainutkertaisen panoksensa ja ovat siten unohtumaton osa
yhteistä historiaamme. Me työtä vielä
jatkavat kunnioitamme tässä yhteydessä heidän muistoaan. Jaco Palmukari,
Jana Ivansson, Taina Kuusikoski,
Mohadin Aliti ja Jaakko Toivonen –
muistamme teitä lämmöllä ja kiitoksin.

Kolmekymppisenä hän moninkertaistaa liiketoimensa. Kirkkaanpunainen deodorantilta ja testosteronilta tuoksuva pikkutakki
on vaihtunut viininpunaiseen.
Solmioon on tullut raitojen sijaan
valkoisia pilkkuja tummansinisellä
pohjalla, lisäämään luotettavuutta.
Hänet pannaan merkille monissa
merkittävissä tilaisuuksissa ja hän
esitelmöi liike-elämän vaikuttajille.
kuva:
Elisa Heimo

Nelikymppisenä hän antaa konsulteille koulutusta ja lehdistölle
lausuntoja. Hän on perustanut yritysryppään. Hän käyttää harmaata pukua ja solmio on maltillinen,
tummanharmaa. Klassista eleganssia. Valtiomiesainesta. Puolueet katsovat häntä sillä silmällä.
Viisikymppisenä konserninjohtaja nähdään television pääuutislähetyksessä. Hän seisoo isopalkkaisten juristien ympäröimänä.
Juristeilla on paksuissa salkuissaan
yritysryppään verotietoja. Liikemies on luopunut solmiosta, hän
esiintyy beigenvärisessä pusakassa. Vuoden yrittäjäpalkinnon
pokanneella on parransänki, eikä
hän välitä juuri nyt kommentoida.
Hän jäähdyttelee uraansa tutkintavankeudessa.

Juristit kommentoivat: sanotaan
näin, että syytön mies. Valitamme ehdottomasti hovioikeuteen.
Päämiehemme on järjestelmällisen ajojahdin uhri, totuuden
nimessä.
Totuus ei pala tulessakaan,
mutta konkurssipesien kirjanpito
vasta mainiota sytykettä onkin,
toisinaan.
Kärvinen pestautui kierrätyskeskukseen yrittämään liikatuotannon hillitsemistä, konsulttien
kiusaksi.
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TST:n projektit // Välityö

Työllistävä projekti on monialaista yhteistyötä

Miten asioida TEpalveluissa?

Välityö-projektin kuudes vuosi
TST:n rooli on auttaa yritystä
palkkatuen hakemisessa ja maksatuksen hakemisessa. Palkkatuen
hakeminen on monelle pienemmälle yritykselle tuntematonta, mutta
TST:lle se on rutiinia. Palkkatukea
eli myöntöä siihen haetaan etukäteen
ja sen maksatusta jälkikäteen TEtoimistolta.

projektin lopullista vaikuttavuutta.
Väliraportteihin kerätään edelleen
tiedot myös kunta- ja valtionsektorille työllistymisestä.

T

yöllistäviä hankkeita rahoittavan Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen viime syksyn
avoimessa hankehaussa oli
noin 40 hakijaa ja työllistävien hankkeiden toteutukseen oli varattu 1,5–2
miljoonaa euroa. Valmisteluvaiheessa ELY-keskus ja TE-toimisto tarkastelivat, miten hankehakemukset vastasivat asetettuja kolmea vaatimusta,
jotka ovat tarjottavien työtehtävien
työmarkkinaläheisyys, yritysyhteistyö ja asiakkaiden eteenpäinohjaus.

Osa hankevastaavista kutsuttiin joulukuussa jatkokeskusteluihin. TST:n osalta käsiteltiin kahden
projektin yhdistämistä, jolloin osa
Monitaiteen kohderyhmästä siirtyisi Välityö-projektiin edellytyksenä
työtehtävien työmarkkinaläheisyys,
toimintatavan ja työllistettävien
yhteismäärän pysyessä samana.
Monitaide-projektille ei esitetty enää
jatkorahoitusta.
TST sai yhden työllistävän
projektin, joka suureni entisestään.
Välityö-projektin osallistujamäärän
tavoite on 140 henkilöä ja työllistymistä edistävän henkilökohtaisen
ja ryhmäohjauksen / koulutuksen
määrät kirjataan ylös. Yrityskontaktit
kuuluvat myös projektiin. Työllistymisellä yrityssektorille mitataan
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TE-toimiston tehtävä on osoittaa
projektille kohderyhmään kuuluvia
eli tarkistaa henkilöiden palkkatukikelpoisuus; projektin on vastaavasti
aina hyväksytettävä omatoimiset
työnhakijat TE-toimistolla ennen
palkkausta. Omatoimisia työnhakijoita – ilman TE-toimistolta saatua
työtarjousta – on paljon. Myös opiskelijat kysyvät harjoittelupaikkaa/
työssäoppimispaikkaa lähes viikottain. Heille sanomme pääsääntöisesti
ei. Meille töihin pääsyvaatimuksena
on 500 päivää kestänyt työttömyys.

Tammikuun työllisyyskatsauksen mukaan Varsinais-Suomessa
oli työttömiä työnhakijoita 28 300 ja
avoimia työpaikkoja 3 500. Kaikkia
työnhakijoita oli yhteensä 45 700.
Lukemat ovat kovia ja nousseet aiemmilta vuosilta. Tilastoista voi myös
lukea, että monet avoimet työpaikat
täytetään muulla hakijalla kuin TEtoimistossa työnhakijana olevalla.
Työllisyyspoliittisten määrärahojen
käyttämättä jättäminen kertonee
myös osaltaan sen, että yrityksiin
on vaikea työllistää. Palkkatukea
kun ei voi käyttää, jos yrityksessä on
taloudellisista syistä irtisanomisia tai
lomautuksia yms. jotta työvoimaa ei
korvattaisi tukityöllistetyillä.
Entä miten sitten mitata vaikut-

tavuutta, jos avoimia työpaikkoja ei
löydykään? Tätä on pohdittu Varsinais-Suomessa työryhmän kanssa
kevään mittaan. Vaikuttavuutta voi
mitata muutenkin kuin katsomalla
tilastoista, kuinka moni on työssä
vapailla markkinoilla jonain tiettynä
päivänä palkkatukijaksonsa jälkeen.
Pitkäkestoisen projektin – vaikka projektia täytyy hakea joka vuosi
uudestaan ja takuita jatkosta ei ole –
aikana projektin työntekijöiden osaaminen karttuu kokemuksen ja työn
ohella opiskelun kautta. Uusia ideoita
ja yhteistyömuotoja eri toimijoiden
kanssa voi kokeilla ja niiden toimiessa vakiinnuttaa. Uudet työntekijät
tuovat mukanaan uutta osaamista.
Ja tehtäköön vielä selväksi yksi asia:
vaikka projektityöntekijät eli projektipäällikkö ja työvalmentajat ovat
esimiesasemassa, heille työllistetyt
ja työkokeilijat ovat myös asiakkaita, joilla on oikeus sada halutessaan
aikaa ja apua työnhakuun ja koulutuksen etsintään.
Kampanja oppisopimustoimiston kanssa osana yritysyhteistyötä
Turun oppisopimustoimisto ja
Turun Seudun TST ry käynnistivät
yhdessä kampanjan edistääkseen yli
50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden ja alanvaihtoa suunnittelevien oppisopimuksien syntymistä.
Apumme voi merkittävästi helpottaa
ihmisiä työllistymään oppisopimuksen kautta haluamaansa ammattiin
aloille, joissa on töitä tarjolla.

Molemmat hoidetaan nykyään
sähköisten TE-palvelujen kautta ns.
Katso-tunnisteen avulla.
Katso-tunnistus on Verohallinnon yrityksiä ja organisaatioita
varten luoma tapa tunnistautua eri
viranomaisten, kuten TE-toimiston,
sähköisiin palveluihin. Katso-tunniste on maksuton ja sen voi saada käyttöönsä henkilö, jolla on yrityksen tai
yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.
Katso-tunnisteella voi myöntää
ja vastaanottaa valtuutuksia asioida
sähköisesti yrityksen puolesta. Valtuutuksen voi antaa toiselle organisaatiolle jossain tietyssä asiassa eli
yritys voi antaa meille valtuutuksen
TE-hallinnon kanssa asioimiseen tämän yrityksen puolesta. Yhdistyksen
kautta ei liiku palkka eikä raha vaan
ainoastaan paperityöt, jotka tässä
tapauksessa ovat sähköisiä.
Muutakin yritysyhteistyötä
suunnittelemme, mutta se lähtee aina
työllistettävästä henkilöstä, hänen
taidoistaan, valmiuksistaan ja kiinnostuksestaan.
MARJUKKA HIRVONEN

Projektissa neuvotaan myös TEpalvelujen käyttöön liittyvissä
asioissa. TE-toimiston palvelut löytyvät uudesta osoitteesta www.
te-palvelut.fi. (Ennenhän sivun
osoite oli www.mol.fi.) TE-toimiston kanssa voi asioida verkossa,
puhelimitse, henkilökohtaisesti
käymällä, yhteispalvelupisteessä
tai postitse.
Työnhaku suositellaan aloittamaan verkossa. Oma asiointiverkkopalvelussa voi hoitaa monia
muitakin asioita. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla
tai sähköisellä henkilökortilla.
Tietoturvan takia sähköpostitse
ei voi asioida.
Kun TE-palveluista soitetaan
asiakkaalle, on siitä useimmiten
sovittu etukäteen. Puhelu tulee
0295-alkuisesta numerosta. Valtakunnallisiin palvelunumeroihin voi
soittaa, jos tarvitsee apua verkkopalvelujen käytössä tai tietoa
TE-palveluista.
TE-toimistossa tarvitsee käydä yhä

harvemmin. Käynnistä sovitaan
useimmiten etukäteen ja keskusteluun varataan aika. Ilman ajanvarausta voi käydä TE-toimistossa
esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
Haluaa käyttää itsepalvelupäätteitä, haluaa tavata työnantajia
rekrytointitilaisuuksissa tai aloittaa työnhaun, jos ei jostain syystä
voi aloittaa sitä verkossa. TEpalvelujen toimipaikkojen lisäksi
voi asioida yhteispalvelupisteissä.
Niissä voi käyttää verkkopalveluja
ja saada opastusta niiden käyttöön. Postitse voi toimittaa asiakirjoja, joita TE-toimisto tarvitsee
asiakkaan asian selvittämiseen.
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TST:n projektit // TUOHI

TST:n projektit // Kotipesä

Kotipesän uusi vuosi ja uudet kujeet!

Tämä vuosi on Kotipesälle erilainen kuin aikaisemmat vuodet. On Kotipesän viimeinen vuosi,
eikä se ole edes koko vuosi. Rahaa saimme 48 %
siitä mitä haimme, joten joudumme muutenkin supistamaan toimintaamme. TST:n muiden toimijoiden toimintoihin osallistumista tuemme yhä, mutta
itse emme järjestä muuta kuin jo sovittuja juttuja.
Suopotkupallojoukkue joutuu kehittämään
matkarahansa jostain muualta, eivätkä Kotipesäläiset pääse laskettelemaankaan tai Animeconiin,
mutta kaikkea muuta kiinnostavaa on tiedossa.
Vaikka Kotipesää supistetaan, niin kuitenkin
kesäinen reissu Lappiin toteutuu. Kymmenen
päivää kauneinta Suomea. Ensin vietämme kaksi
päivää bussissa ja sitten pääsemme tunturiin, jonne
leiriydymme telttoinemme ja tutkimme ympäristössä kiinnostavia luontokohteita. Onhan siellä toki
jotain ihmistenkin tekemää. Komeampaa päätöstä
Kotipesälle ei ole vielä keksitty.
Tänä vuonna on jo tapahtunut; Teatteriryhmän Vuolahden reissu, ja Forssan uintireissu
Taimin johdolla. TST:n toimintaan saa muutenkin
edelleen osallistua, tietokoneen ajokorttimaksuja
ja matkojen omavastuita maksetaan niin kauan
kun rahaa riittää. Syksyisellä risteilyllä joillakin oli
vaikeuksia löytää tiloja jutuilleen, niin paljon uutta
on tiedossa. Taimi on alkanut pitää ”Hyvinvointia
ravinnosta” - kurssia, Aleksandra on laajentanut
”Iisi Inglish” -kerhoansa toiseenkin, joka on vielä
Iisimpi. ”Euro Tour” -kerhossa käydään läpi Euroo-

pan maita. Myös Seniorit puuhaavat kaikenlaista.
Vaikka he nimellisesti senioreita ovatkin, eivät he
ikää kysy eivätkä ryppyjä laske. Saunaseura siirtyy
Metsäkerhon yhteyteen.
Vaikka uutta toimintaa alkaa, niin varmasti
vanhaakin säilyy. Esimerkiksi siipiveikkoja aletaan
jahdata (kiikarilla ja kameralla) Lurun johdolla,
kunhan ne tänne ensin ehtivät. Anna Duuni jatkaa
pitkää matkaansa. Midas menee etsimään kultaa
valtaukselleen. Vanhat kunnon Väkertäjät jatkavat
ja Aina Duurikin on voimissaan. Väkertäjissä ei
tarvitse osata väkertää ja Aina Duurissakin hyvää
laulutaitoa pidetään lähinnä etuna, mutta ei pakollisena. Kyllä tästä kerho-, kurssi- ja koulutustarjonnasta jokaisen pitäisi löytää omansa. Lisäksi pitäisi
ehtiä vielä syödäkin sekä käydä jumpissa. Tietotuvassa löytyy edelleen tietokoneet, päivän lehdet ja
jonkinlaista seuraakin.
Kotipesäläiset jatkavat kokoontumisiaan ja he
ovat esimerkiksi suunnitelleet matkaa Suopotkupallon maailmanmestaruuskisoihin. Valitettavasti sitä
matkaa ei Kotipesä voi rahoittaa, mutta katsotaan
mitä Juha keksii.
Kyllä tästä näillä näkymin tulee hieno vuosi.
Yhdistys kehittyy kiinnostavaan suuntaan ja olen
varma, että uusia juttuja keksitään paljonkin.
HENRIIKA HYRY
Nuorisokoordinaattori

Osaamisen kehittämishanke
Turun Seudun TST ry on vuonna 2014 järjestämässä koulutuksia
työttömien yhdistyksille VarsinaisSuomen, Pirkanmaan ja Satakunnan
alueella. Koulutus on maksutonta ja
koulutettavien kokonaistavoitteeksi
on sovittu 100 henkilöä. Hankkeen
tavoitteena on järjestää erittäin
tarpeellista osaamisen kehittämiskoulutusta työttömien yhdistyksiin.
TUOHI-hanke rahoitetaan valtion
budjetista (TEM), ja toimintaa valvoo
Varsinais-Suomen ELY-keskus. Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö (TVY) on ollut mukana
hankkeen suunnittelussa.
Työttömien järjestöillä on vahva
rooli välityömarkkinoiden työllisyydenhoidonpalveluiden tuottajana
ja kehittäjänä. Koulutustarpeen
taustalla on järjestötoiminnan
toimintaympäristön muuttuminen
aikaisempaa haastavammaksi lisäten
järjestötyöntekijöiden ja vastuuhenkilöiden toiminnan kehittämiseen,
johtamiseen ja projektityöskentelyyn
liittyviä osaamistarpeita. Kehittämishankkeen tavoitteena on vaikuttaa
siihen, että kolmas sektori voi vastata
tulevaisuuden haasteisiin palvelutarjonnan tuottajana.
Osaamisen kehittämiskoulutuksen tavoitteena on organisaation, henkilöstö- ja taloushallinnon
sekä projektikentän ammatillisen
osaamisen syventäminen. Yhdistyksissä on palkkatuella työllistettyjä,
työkokeilussa olevia sekä muuta
henkilöstöä, joiden esimiehien tulee
olla riittävän tietoisia asioista ja

(TUOHI)

mahdollisuuksista edistää työntekijöiden kehittymistä. Taustalla on
pitkäaikaistyöttömien ja vastaavien
työelämävalmiuksien välillinen
auttaminen, ja heidän opastamisensa eteenpäin. Koulutuksiin voivat
osallistua puheenjohtajien, toimin-

Turku

Yhdistysten toimintaa ohjaavat lait ke 26.3.
TST ry, Kanslerintie 19, Torstaihuone

Projektiosaaminen ti 8.4.

TST ry, Kanslerintie 19, Torstaihuone

Työhön valmennus – ohjausmenetelmät pe 23.5.
TST ry, Kanslerintie 19, Torstaihuone

Tiedottaminen ma 26.5.

TST ry, Kanslerintie 19, Torstaihuone

Työhön valmennus – koulutus- ja työpaikkaneuvonta ke 3.6.
TST ry, Kanslerintie 19, Torstaihuone

Tuotteistaminen ke 18.6.

TST ry, Kanslerintie 19, Torstaihuone
Tampere

Yhdistysten toimintaa ohjaavat lait ma 14.4.
SAK, Sähköliitto, Aleksanterinkatu 15.

Projektiosaaminen ma 28.4.

Väliasema, Nokian valtatie 25c, Nokia.

Työhön valmennus – ohjausmenetelmät ke 29.4.
TAKK, Nirva A-rakennus, työpaja 1108

Tiedottaminen ma 16.5.

TAKK, Nirva C-rakennus, luokka 005

Työhön valmennus – koulutus- ja työpaikkaneuvonta ke 28.5.
TAKK, Nirva C-rakennus, luokka 011a

Tuotteistaminen ke 3.6.

Ilmoittautumiset

Taina Suomela 044 700 7436
taina.suomela@tstry.com
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Vuoden 2014 TUOHI-koulutukset:

TAKK, Nirva C-rakennus, luokka 011a
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nanjohtajien ja työvalmentajien lisäksi
myös esim. yhdistyksien jäsentoimintoja vetävät vapaaehtoistyöntekijät.
Koulutuksia järjestetään kevään ja
syksyn aikana sekä Turussa että Tampereella.

TST:n SENIORIT

TST:n urheilu

Kultaa Kultaa!!
teksti TST:N TOIMITUS kuva MAREK PELTOMAA

TST:n oman tytön Kirsti Viitasen upeat taidot

toivat kultaa, hopeaa ja pronssia ja kutsun tasavallan presidentin vuoden 2014 linnan juhliin.
Tämänvuotiset 35–100-vuotiaiden eri ikäluokkien MM-kilpailut järjestettiin 16.–27. lokakuuta
Porto Alegressa, Brasiliassa. Eri ikäluokkien
kisat etenevät siten, että 35-vuotiaat ja sitä
vanhemmat yleisurheilijat kilpailevat maailmanmestaruuksista viiden vuoden välein jaetuissa
ikäluokissa. Suomea edusti Brasiliassa 89 urheilijaa. Viitasen mitalikaappi täydentyi kahdella
kullalla, kahdella hopealla ja yhdellä pronssilla.

KIRSTIN TULOKSET:
Kultaa

Seiväshyppy tuloksella 1.90m
Painonheitto tuloksella 12.10m
Hopeaa

Kolmiloikka tuloksella 6.91m
Heittolajien 5-ottelu tuloksella 4206 pistettä
Kirsti Viitanen haluaa lämpimästi kiittää
Turun Seudun TST yhdistystä saamastaan tuesta.

Pronssi

7-ottelu tuloksella 5062 pistettä

Hyvähenkisestä ja kaveria kannustavasta kilpailusta kiittäen.
TIMO ”TINDE” VIHERSAARI
Kilpailun johtaja
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eniorit tekivät tutustumisretken
Perniössä sijaitsevaan eläkeliiton omistamaan Lehmirannan
lomakeskukseen. Se on ympärivuotisesti toimiva ja monipuolinen virkistyspaikka aivan Lehmijärven rannalla.
Meille oli varattu esittely auditoriossa
Lehmirannan toiminnoista. Siellä järjestetään jatkuvasti erilaisia teemaviikkoja. On esim. ATK-seniori, kirjoitus,
askartelu, jooga, pelimanni-musiikki
ym. kursseja jotka ovat kuulemma tosi
suosittuja. Luennon jälkeen tutustuimme laitoksen eri paikkoihin,
uima-allasosastoon, eri kokoustiloihin
ja saleihin matkalla seisovan pöydän
ääreen. Sitä on kehuttu kuuluisana hyvästä ja monipuolisesta tarjonnasta ja
se oli totta. Ruoka oli erittäin maukas-

KEILAKISAN TULOKSET
Henkilökohtainen. 4 sarjaa.

Timo Vihersaari
Topi Asikainen
Anja Rainisalo
Tuula Sellman
Seija Kanto
Eero Peippo
Tauno Tiisanoja

750
713
697
676
628
568
373

Parikilpailu.

Anja – Tuula
Seija – Topi
Tinde – Eero

1373
1341
1318

ta, kauniisti katettu – varmasti jokainen
tuli kylläiseksi.
Ruokailun jälkeen oli mahdollisuus tutustua talossa olevaan asenäyttelyyn. Siellä oli esillä vanhoja aseita ja
kypäriä ym. rekvisiittaa vuodesta 1801
lähtien.
Tämän jälkeen pääsimme pääasiaan: Veikko Lavin laulujen konserttiin.
Aarhollarit-yhtye esiintyi. Solisti kertoi
Lavin elämäntarinaa ja välillä lauloi
Lavin tunnettuja lauluja. Veikko Lavin
laulut ovat runsassanaisia ja reippaita,
joten niitä pitää kuunnella huolella.
Ainakin ”Väärä vitonen” vaatii
solistilta paljon ja hän suoriutui siitä
kunnialla. Yleinen loppulaulu on kuulemma ”Jokainen ihminen on laulun
arvoinen”, niin tälläkin kertaa. Ja mo-

nella näkyi jalkaa vipottavan mukana.
Aarhollarit yhtye jatkoi tanssimusiikilla ja sai parkettien partaveitset
kuin myös haarukatkin partnereineen
tanssilattialle. Musiikki oli sopivasti
senioreille mieleen. Aika kului kyllä
reippaasti, mutta kotiinlähtö odotti ja
niinpä bussiin ja kotimatkalle joka kului joutuisasti mukavien juttujen kera.
Sukuvika on se kun suksi ei luista...
laulatti vielä kotonakin.
SIRKKA JA SEPPO NIEMINEN

TST-seniorien kevätkauden tapahtumia
Kaikille avoimet
kuukausikokoukset
Perjantaisin klo 11–13.
Torstaihuone, Kanslerintie 19,
seuraavasti: 11.4., 16.5. ja
13.6. Tule suunnittelemaan
ja rohkeasti toteuttamaan
tapahtumia.
Lukutoukat-kirjapiiri
kokoontuu Kotosallasenioritalon yhteistilassa,
Kutomonkatu 1.
Ke klo 13–15 (9.4. ja 23.4.)

Keilailukisa 2014
Yhdistyksen keilailumestaruuksista vuosimallia
2014 pelattiin kupittaan keilahallissa maanantaina 31.3. Henkilökohtaisen kilpailun voittoon
heitti, varsin isolla veikkauskertoimella Timo
Vihersaari. Hopealle nousi kokenut, Bulgarialaisen takapokan omaava Topi Asikainen.
Moninkertainen menestyjä Anja Rainisalo,
hyvän viimeisen sarjan ansiosta, otti pronssia.
Parikilpailun voitti Anja, yhdessä Tuula Sellmanin kanssa. Hopeaa otti pari Seija Kanto – Topi
Asikainen. Pronssiin saivat tällä kertaa tyytyä
pari, Timo Vihersaari – Eero Peippo.

Seniorit tutustui ja virkistyi

Maneeriteatteri: ”Teetä
vaikka väkisin”
Ke 23.4. klo 19.00
Navarron ja Haudecoeurin
kirjoittama hulvaton komedia, jossa teatteriseurue valmistelee salonki-näytelmää:
kurkistuksia esiripun taakse,
nasevaa sanailua ja koomisia
kommelluksia. Suomennos
Aino Piirola, ohjaus ja sovitus Tauno Takarautio. Ilmoittautuminen ja maksu infoon,
kaikilta 10 €. Liput jaetaan
teatterilla Maariankatu 1
(valopiha) alkaen klo 18.30.
Lippuja rajoitetusti.

Mustan pitsin yö, Rauman pitsiviikot
25.7. Ilmoitetaan lähemmin
kesäkuun alussa.

Kevätpäivä Paavarotin
mökillä 14.5.
Tule viettämään keväistä
päivää ulkopelien, saunomisen ja grillauksen merkeissä.
Makkaran lisäksi tarjolla salaattia, mehua ja pullakahvit.
Pikkubussin lisäksi voi lähteä
omalla autolla ja matkakorvaus maksetaan, jos kuljettajan
lisäksi on vähintään 3 henkilöä. Lähtö Kanslerintieltä
klo 9.00. Ilmoittautuminen
ja osallistumismaksu infoon,
kaikilta 10 €.

tuminen infoon viimeistään
30.5. max 30 hlöä.

Sipilänmäen kesäteatteri
”Aina oon veljeä toivonu”
Ti 10.6. klo 19.00
Suomalaiset kesähäät ovat
yhtä idylliä niin kauan kuin
sitä kestää. Juhla tuo yhteen
yksiä ja toisia, varsinkin
toisia. Vallalla on monenlaisia tunteita. Illan varjot saa
todistaa elämää naurettavimmillaan. Käsikirjoitus:
Markku Hyvönen. Dramaturgia ja ohjaus: Elina Haavisto.
Hinta 18 €/jäsen, 25 € ei jäsen,
sisältää, pääsylipun, väliaikakahvin ja matkat. Ilmoittau-

Vuolahden luontopäivä
Syyskuulla Vuolahden
leirikeskuksessa. Seuraa
Hemmotteluloma Haapsa- ilmoitustauluja, kotisivuja
luun Fra Mare-kylpylään
ja viikkotiedotteita, kysy
4.– 8.5. Hinta 297 € /hlö 2 hh, infosta.
yhden hengen huonelisä 75 €.
Kaikki tervetulleita – uusia
Ilmoittautuminen ja sitova
toimijoita tarvitaan!
maksu infoon viimeistään
3.4. Varaudu antamaan puheSINIKKA HÄMÄLÄINEN
linnumerosi ja syntymäaikasi.
Paikkoja rajoitetusti. Tarkat
tiedot matkan sisällöstä ja
aikataulut saat infosta tai lue
ilmoitustaululta.

Tampereen teatteri:
”Villikalkkuna”
4.10. klo 14.30. Poikkeuksellisesti ilmoittelu alkaa 1.4.
Nautinnollinen hurmaava komedia. Rooleissa mm. Heikki
Kinnunen, Tuija Ernamo ja
Elina Rintala. Ilmoittautuminen ja maksu infoon seuraavasti: 1.4 – 30.4. 37 € /jäsen,
47 € /ei jäsen ja 1.5.– 30.8.
45 € /jäsen ja 60 € /ei jäsen.
Hinnat sisältävät pääsylipun,
lounaan ja matkat. Bussi lähtee klo 11.00 Kaupungintalon
luota, Aurakatu 2.

Pyhäjärvi-teatteri:
”Teuvo ja paperitaivas”
3.8. klo 15, Kauttua.
Ilmoitetaan lähemmin
kesäkuun alussa.
”Anna Duuni”
Kuutamoristeily
25.8. Ilmoittautuminen ja
lähemmät tiedot 1.8.
alkaen.
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Seija Vasama in memoriam
26.4.1941 – 26.11.2013

Seija Vasama oli TST:n pitkäaikainen ja aktiivinen
jäsen. Hän liittyi yhdistykseen 6.6.2000 ja osallistui
innokkaasti niin torstaipalavereihin kuin erilaisiin
tapahtumiin ja retkiinkin. Karaoke- ja Outiokeilloissa hän kävi uskollisesti kuuntelemassa muiden
laulua. Aivan erityisesti hän nautti Anna Duunilla
risteilemisestä ja kuuluikin alusta alkaen venematkojen vakioasiakkaisiin. Jonkin aikaa hän toimi
myös yhdistyksen neulekerhon vetäjänä.
Luonteeltaan Seija oli valoisa, lämmin ja antelias ihminen, joka ei milloinkaan pitänyt meteliä
itsestään. Läsnäolonsa lisäksi hän ilahdutti monia
TST:läisiä leipomillaan herkullisilla kaurapikkuleivillä tai kutomillaan villasukilla. Vaivoista ja
kivuista huolimatta Seijalla oli hymy herkässä ja
pilke silmäkulmassa. Hän nautti myös leikkimielisestä flirtistä ja kepeästä, ketään loukkaamattomasta
huumorista.
Me Seijan tunteneet jäämme kaipaamaan häntä.
Seijan TST:läisten ystävien puolesta,
Sa t u Kaa rm ela ja Pi rjo Lehton e n

Mediakortti 2014

Tärppi on Turun Seudun TST ry:n sitoutumaton tiedotuslehti,
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 20. vuosikerta.

LEHDEN TEKNISET TIEDOT:

tst – jäseNTEN PARHAAKSI

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

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

Painos:		
Painopaikka:
Paperi:		
Kannet:		

2500 kpl, 28 sivua, sivukoko A4
Suomen Uusiokuori
G-print 115g silk
150g kiiltävä, 4/1 väri

ILMOITUSHINNAT:
		

Mustavalkoiset

Takasivu 4-väri

Pikkuilmoitus (käyntikorttikoko)
30 €
70 €
1/8 sivua				
60 €		
200 €
1/4 sivua (postikorttikoko)		
100 €		
380 €
1/2 sivua				
160 €		
700 €
Koko sivu				
280 €		
1200 €
Takasivu						 800 €
Yhdistyksemme ei maksa arvonlisäveroa.
LEHDEN VASTUU:
Lehti ei vastaa virheestä, joka aiheutuu esim. puutteellisesta tai virheellisestä
ilmoitusaineistosta, epäselvistä käsikirjoituksista tai puhelinvälityksessä sattuneista
väärinkäsityksistä. Postituspäivä ei sido julkaisijaa.
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Aina Duuri: Outi Hokka
Anna Duuni: Matti Kontio
Juhlat ja tapahtumat: Outi Hokka ja Rita Nartamo
Kalakerho: Mika Salonen
Keskustelukerhot (ruotsi, englanti): Bertel Abrahamsson, Alexandra Ryles
Koulutus: Matti Kontio, Rauli Oka
Liikunta: Ulla Erjala ja Suleyman Sevinc
Luontoretket: Ilkka ”Luru” Hoviseppä
Matkailutoiminta ja kulttuuri: Anne Tyni
Metsäkerho: Mikko Urpo
Midas: etsii vetäjää
Paavarotti: Jari Sahlberg
Perhekerho Akkuna: Taina Suomela
Radioryhmä: Markku Strengell ja Juha Tolvanen
Retriitti: Pirjo Lehtonen
Senioritoiminta: Sinikka Hämäläinen
TST Teatteri ryhmä: Antti Laaksovirta
Tietotupa: Kari Rindell
Video- ja kamerakerho: Markku Strengell
Väkertäjät: Ulla Syväkari
Sukkelat silmukat: Ulla Syväkari

TULEVIA MATKOJA JA
KULTTUURITAPAHTUMIA

TST:n MATKAILU & KULTTUURI

Seuraa ilmoituksia – retkikalenteri elää!

TO 15.5.
Draamakierros s/s Borella
Matkustajia opastavana emäntänä kaikkitietävä toimittaja
Eeva Turpeinen ja laulavana baarimestarina palvelee Pekka
Rantanen. Kierros kestää tunnin alkaen klo 14. Hinta 5 €
jäsenille, ei-jäsen 10 €. Kokoontuminen Baltic-salissa laivan
tuloaulassa. Ilmoittautumiset infoon 9.5. mennessä.
LA 14.6.
Kirjurinluodon kesäteatterissa
”Näillä palkoilla ei makseta”
Rooleissa mm. Satu Silvo, Jukka-Pekka Palo, Katariina
Kaitue, Jukka Puotila ja Reidar Palmgren. Näytös klo 14.
Ruokailumahdollisuus Reposaaressa Merimestassa (12–
27 €). Matkan hinta jäsenille sisältäen kuljetukset ja teatterilipun 30 €, ei-jäsen 40€. Ilmoittautumiset ja maksu infoon
viimeistään 13.5.

KE 21.5.
Retki Vironperälle Lohjalle
Ruokailu Evästorpassa ja tutustuminen J.
Virolaisen muistomerkkiin ja Pyhän Laurin
kirkkoon. Matkan hinta jäsenille 18 €, ei-jäsenille 30 €. Lähtö klo 9 Kauppatorilta Ortodoksikirkon edestä, paluu n. klo 16.

LA 25.10.
Kansallisteatterissa
Helsingissä Anton Tšehovin
”Vanja-eno” – Kohtauksia elämästä.
Rooleissa Eero Aho, Krista Kosonen,
Heikki Nousiainen, Terhi Panula, Emmi
Parviainen, Seppo Pääkkönen, Kristo
Salminen ja Seela Sella. Ohjaus Paavo
Westerberg. Näytös klo 13, aitiopaikat.
Hinta kuljetuksineen jäsenet 35 €,
ei-jäsenet 47 €. Viimeinen ilmoittautuminen ja loppumaksu infoon 24.9.
Ennakkomaksu 10 €.

KE 30.7.
Linnateatterin Aboa Vetus & Ars Novan
pihanäyttämöllä Juha Vuorisen
”Kristian – idiootti iskussa”.
Rooleissa Kalle Lamberg, Tom Petäjä ja Miska
Kaukonen. Näytös klo 19. Liput jäsenille 22 €,
ei-jäsenille 25 €. Ilmoittautuminen ja maksu
infoon viimeistään 30.6.

PE 4.7.– MA 7.7. Tallinnan laulujuhlille ja Paldiskiin on jäljellä 2 paikkaa.
Matkan hinta puolihoidolla jäsenille 320 €. Pyydä
esite infosta. Ilmoittautuminen 23.4. mennessä.
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KANSLERIN KEITTIÖ

Kanslerintie 19 (Iso-Heikkilä), Turku
Avoinna ma–to klo 8.00–17.30, pe 8–15
Lounaslista: www.tstry.com
Pääset suoraan perille busseilla 32 ja 42,
pysäkki Maaherrankatu.

Tervetuloa tutustumaan uuteen,
hulppeaan Kanslerintien ruokalaamme!

RIESKARUOKALA

Rieskalähteentie 17, Turku
Avoinna ma–pe klo 11.00–15.00
Lounaslista: www.tstry.com
(ei noutopöytää)

Meiltä voit ostaa myös
ruokalippuja ennakkoon!

PÄIVÄ KÄYNTIIN

Tuhdilla aamiaisella Kanslerissa
klo 8.00–9.30 2,00 €

POIKKEA KAHVILLE

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

KUNNON KOTIRUOKAA

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

TAKE-AWAY

Annokset myös mukaan omaan astiaan
(ei noutopöydästä)

MUKSUT MUKAAN

Alle 7-vuotiaat maksutta ruokailevan jäsenen seurassa.
Pienet koululaiset puoleen hintaan.
Kaikki palvelumme on tarkoitettu vain TST ry:n jäsenistölle.
TST:n jäsenyys maksaa kalenterivuodelta 7 €,
kannatusjäsenyys 30 €.

TERVETULOA!
Ruokalista: www.tstry.com

