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Pääkirjoitus

PuheenjohtajaOLaVi nUMMeLa

perusturva

Eduskuntavaalien jälkeen neuvo-
tellaan uudesta hallituksesta ja sen 
ohjelmasta. Vaalin tulos vaikuttaa 
neuvotteluun osalistuvien puolueiden 
kokoonpanoon. Hämmästyttävintä oli 
nyt se, että vaalien voittaja halusi jää-
dä neuvotteluista pois. 

Nyt näyttää, että neuvottelut ovat 
vaikeita ja ne pitkittyvät. Neuvottelui-
den osapuolia on paljon ja jokaisella 
on omia tavoitteita tulevan hallituk-
sen ohjelmaan. Yhdistyksemme on 
pitänyt esillä perusturvan tasokoro-
tuksen tarvetta. Sama tavoite näyt-
tää olevan myös monella puolueella. 
Miten se toteutetaan, jää nähtäväksi. 
Työttömyysturvan osalta tasokoro-
tusta tarvitaan työmarkkinatukeen ja 
peruspäivärahaan. Tätä koskevasta 
korotuksesta ollaan eri mieltä. Myös 
toimeentulotuen korottaminen on yksi 
mahdollisuus taloudellisen perustur-
van parantamiseksi.

Taloudellinen perusturva on ehkä 
mitattavissa rahan määrässä, vaikka 
siinäkin on varmasti yksilöillä erilaisia 
tarpeita. Mutta onko muita perustur-
van määritelmiä?

Yhdistyksemme toiminta osoittaa 
joka päivä, että turvallisuutta luo toi-

miminen yhdessä toisten henkilöiden 
kanssa. Olen osa yhteisöä ja turva-
verkko muodostuu meistä jokaises-
ta. Olemme erilaisia, mutta samassa 
tilanteessa. Yhdistyksemme antaa  
mahdollisuuden luoda itselle ja muille 
aktiivista toimintaa sekä sisältöä arki-
päivään. Pystymme myös auttamaan 
toisiamme eteen tulevien vaikeuksien 
yli. Tämä ei välttämättä vaadi rahaa, 
mutta se vaatii vastuunottoa omasta 
ja muidenkin elämänhallinnasta.

Jäsentoimintamme on monipuolista 
ja hyvin monet löytävät siitä oman ja 
itselle sopivan toimintamuodon. Toi-
nen pitää liikunnasta ja toinen kulttuu-
rista tai jostain muusta. Jos sopivaa 
toimintamuotoa ei ole, voi tiedustella 
toisilta kiinnostusta omalle tarjoamal-
leen uudelle toimintamuodolle. Näin 
vahvistuu ja monipuolistuu tarjolla 
oleva toiminnan kirjo.

Mielestäni ruokailumahdollisuus 
yhdistyksemme ruokaloissa on jäse-
nille hyvin tärkeä perusturva. Lisäk-
si jäsenistöstämme löytyy aktiivisia 
palstaviljelijöitä ja he antavat mielel-
lään neuvoja asiasta kiinnostuneille. 
Palstalta saatava sato on varmasti ai-
toa ja edullista lähiruokaa. Lähiruoka: 
vihannekset, juurekset, marjat ja use-

at muut tuoretuotteet ovat tärkeä osa 
perusturvamme. Lisäksi jäsentemme 
pitämillä kursseilla saamme tietoa 
luonnon yrttien, sienien ja marjojen 
sekä kalojen hyödyntämisestä, säi-
lönnästä ja ruuaksi valmistamisesta. 
Näin voimme valinnoillamme vaikut-
taa omaan ”hiilijalanjälkeemme”. 

Edellä on muutama esimerkki koke-
mastani ja näkemästäni perusturvas-
ta. Varmaan jokainen voi kokea sen 
omalla tavallaan, mutta on tärkeää 
keskustella eri vaihtoehdoista, joita 
käsite perusturva itsekullekkin merkit-
see.
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Mitä kuuluu perusturvaan?

Perustuslaki turvaa jokaiselle oikeu-
den välttämättömään toimeentuloon 
ja huolenpitoon. Tällöin edellytetään 
sitä, että henkilö ei itse kykene hank-
kimaan ihmisarvoisen elämän edel-
lyttämää turvaa. Käytännössä tällä 
tarkoitetaan sitä, että jokaisella on oi-
keus saada katto pään päälle, välttä-
mätön jokapäiväinen leipä sekä oike-
us riittävän sairaanhoitoon. Jokaisella 
on myös oikeus perustoimeentulon 
turvaan työttömyyden, sairauden, työ-
kyvyttömyyden ja vanhuuden aikana.

Jotenkin näin laki perusturvan mää-
rittelee, mutta mitä se merkitsee taval-
liselle ihmiselle? Se voi merkitä sitä, 
että arki pyörii kohtuullisesti ja ilman 
yllättäviä takaiskuja. Jos ihmisen elä-
mäntilanne on heikko, niin mikä hy-
vänsä pieni tai vähäpätöinenkin asia 
voi suistaa koko elämän raiteiltaan. 
Jo parin päivän sairauskin voi saada 
koko elämän sekaisin. Ihmisen perus-
turvaan voi siis kuulua paljon muuta-
kin kuin raha, vaikkakin se luo perus-
tan. 

Jos ihminen tietää, että elämä kul-
kee tasaisesti ja mitään yllätyksiä ei 
ole odotettavissa, niin hän voi löytää 
itselleen jotain mielekästä tekemistä. 
Se voi olla esimerkiksi vapaaehtois-

toimintaa, talkootoimintaa, yhdistys-
toimintaa tai vaikka luonnossa liikku-
mista. Erilaisten yhdistysten kautta 
voi myös löytää juuri sen oman jutun 
tai sitten voi kokeilla myös jotain täy-
sin uutta asiaa, jota ei muuten olisi 
edes löytänyt. On myös hyvä jos ih-
minen löytää sellaisen harrastuksen 
joka antaa jatkuvuutta elämälle. Har-
rastus voi olla esimerkiksi kodin lä-
hipiirissä, josta artikkeli jäljempänä. 
Samoin, jos muodostaa itselleen jon-
kin pidempiaikaisen tavoitteen, joka 
voi olla esimerkiksi opiskelu tai muu 
itsensä kehittäminen.

Ihmiselle on tärkeää voida myös 
puhua asioistaan jollekin luotettavalle 
ystävälle. Hyvä ystävä osaa kuunnel-
la. Hän voi antaa neuvoja ja ehdotuk-
sia, mutta ei tuputa. Hän osaa myös 
kunnioittaa toista ihmistä ja hänen 
näkemyksiään. Kun omia ongelmiaan 
alkaa selittää toiselle ihmiselle niin 
voikin huomata, että ongelmat eivät 
ehkä olekaan niin suuria, kuin on niitä 
yksinään miettiessään luullut niiden 
olevan.

Kun ihminen on esimerkiksi jonkun 
yhteisön jäsen, niin hänellä on mah-
dollisuus saada apua yhteisön tai sen 
jäsenten kautta. Myös vertaistukion 

tärkeää. Ryhmässä voivat monet asi-
at selvitä, kun niistä keskustellaan 
laajemmin.Parhaassa tapauksessa 
yhteisönapu voi konkretisoitua hyvin-
kin monitahoisesti. Jos ystävää ei vä-
hään aikaan näy tai hänestä ei kuulu 
mitään, niin pyritään ottamaan yhteyt-
tä tai käydään hänen luonaan. Sa-
moin sairastuneelle tuodaan ruokaa. 
Onneksi suomalaiseenperinteeseen 
kuuluu, että kaveria ei jätetä.

Ihmisen tarvitsema perusturva ei 
siis mielestäni perustu pelkästään ra-
haan, vaan sitä täydentävät ystävät, 
harrastukset, vakaa terveys, oman 
elämän hallinnan mahdollisuus ja tur-
vallisen ongelmallisten asioiden selvi-
äminen.

Ja niin kuin ”oppiäitini” sanoisi: Asi-
oilla on tapana selvitä.

Rauli Oka

1. kpl:n lähde: http://www.laki24.fi/
ihpe-perusoikeudet-perusturva.html
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harri LaaksOnen Hallituksen jäsen

Hiljainen tieto on tässäkin tapauk-
sessa taas piilossa. Se on jäänyt pe-
rinteisesti ja vaatimattomasti kätköön 
järjestösektorin sisään. Vapaaehtois-
toimintaan on riittänyt pelkkä halu 
tehdä sitä. Vaivannäkö on tuonut koh-
teille ja tekijöille tyydytystä. Näkyvyys 
ja vaikuttavuus on jäänyt mikrotasolle. 
Mutta se ei enää tulevaisuudessa rii-
tä.

Lapsi on monta kertaa heitetty pe-
suveden mukana ulos. Ja sen jälkeen 
on ollut ihmettelemistä. Sosiaali- ja 
terveysalan järjestöjen hyvin tärkeä 
rahoittaja, Raha-automaattiyhdistys, 
on saanut osakseen arvostelua jo 
jonkin aikaa. Siihen on kohdistettu 

yhdistyksenä kovia tykistökeskityksiä 
jo ennen vaalirahoitusjupakkaa. Sitä 
on yritetty monopolilaulannan keinoin 
Euroopan tasolla kammeta syrjään, 
ja sen paikalle on tahdottu nostaa 
yksityisiä yrityksiä, maailman pelas-
tajia. Markkinayritykset pitävät voitot 
itsellään - jakamatta niitä keillekään 
muille. Voimme olla jokseenkin var-
moja, ettei huonompiosaisien, syrjäy-
tyneiden tai sairaiden järjestöille heru 
yhteiskuntavastuun nimissä juuri mu-
ruakaan. 

Kun ihmiset valittelevat pesuveden 
suhteellista likaisuutta ja puistelevat 
päätään, he totaalisesti ja täysin koh-
tuuttomasti unohtavat erään asian. 
Ainutlaatuinen rahoitusyhdistys koko 
Euroopassa on syntynyt ilmiselvästä 
tarpeesta rahoittaa välillisesti heikom-
piosaisia. Se on osunut paikalleen 
kuin nenä päähän juuri Suomessa, 
yhdistysten luvatussa maassa. Pai-
kallisyhdistykset ovat saaneet sen 
avulla voimaa keskittyä tärkeään työ-
hönsä: auttamaan huonompiosaisia, 
syrjäytyneitä ja sairaita. 

Vapaaehtoistoiminta ei synny vain 
syntyäkseen, nappia painamalla. Se 
on vaivalla synnytettävä. Ja sitä on 
tuettava, jollei muuten niin kannusta-

malla ja ohjaamalla. Julistetun vapaa-
ehtoistoiminnan teemavuoden 2011 
jälkeenkin on edelleen vapaaehtois-
toimintaa, joka pysyttäytyy syrjässä ja 
piilossa, hiljaisessa roolissaan, mutta 
toivottavasti ei enää yhtä paljon. Muu-
toksen välttämättömyydestä se tulee 
nostaa esiin ja sille tulee rakentaa 
indikaattoreita eli kelvollisia lukuja ja 
tapoja, joilla toiminta esittäytyy ja jä-
sentyy oikealla tavalla. Vapaaehtois-
toiminta ja koko kolmas sektori todis-
tetaan tärkeäksi. Toivottavasti tämän 
prosessin myötä vapaaehtoissektorin 
rahallisten avustajien asema hyväk-
sytään oikeassa valossa.

”Olen uuvuttanut itseni kiehtovien 
töiden äärellä”

Otsikon lainaus on Anne Birgitta 
Pessiltä, joka on tutkinut etenkin va-
paaehtoistoimintaa – ja uuvuttanut 
siinä itsensä, kuten moni muukin va-
paaehtoistoiminnan äärellä.  Raha-
automaattiyhdistyksen seminaarissa 
toukokuussa kävi viimeistään selville, 
että järjestösektorin vapaaehtoistyö-
tä organisoivat ja sitä tekevät osal-
listuvat haasteelliseen, mutta palkit-
sevaan toimintaan. Ongelmaksi on 
noussut se, miten toiminnan ilmiselvä 
positiivinen vaikutus osoitetaan järjes-
tösektorin ulkopuolisille.
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harri LaaksOnen

nuorten turvaksi tYÖ

Harri-setä
TST ry:n Kotipesä-projekti nuorille 

Nuortenkin perusturvaksi on nyt kek-
sitty työ. Briljantti havainto tehtiin jäl-
leen kerran vaalien edellä. Tätä on 
ehkä hieman avattava sen vaikea-
selkoisuuden vuoksi. Homma etenee 
näin: kun nuori saa työpaikan, hän 
vastaanottaa joka kuussa pankkitilil-
leen työnantajaltaan rahaa. Näillä va-
roilla nuori maksaa vuokran, vaatteet, 
matkat, ruoat, juomat ja muun viih-
teen, eli turvaa fyysisen ja psyykkisen 
selviytymisensä. Saattaa jopa jäädä 
jokunen killinki säästöön.

Palkka on vastikkeellista. Työnan-
taja edellyttää nuorelta työpanosta 
ennen kuin tilille ilmaantuu yhtään mi-
tään. Työpaikalla nuori äheltää työn 
touhussa siinä missä vanhempikin 
työntekijä, ja kykenee täten kartut-
tamaan osaamistaan – tulevaisuut-
ta varten.  Jokainen päivä tuo uusia 
kokemuksia ja ideoita, jotka jossain 
vaiheessa kasaantuvat henkiseksi 
pääomaksi, jota voi kartuttaa edelleen 
koulutuksen avulla. Työllä on nimittäin 
taipumus kaivaa ihmisestä uusia omi-
naisuuksia ja paljastaa mahdollisuuk-
sia, joita ei muuten tahdo tai osaa 
löytää.

Turussa nuorten työttömien määrä 
on muhkea. Pelkästään alle 25-vuo-

tiaita työttömiä on yli 1200. Kysym-
me: miten se voi olla mahdollista? 
Melkoinen osa tästä ihmisjoukosta ei 
ole mahtunut opinahjoihin, joten työt-
tömäksi ilmoittautuminen on mielekäs 
vaihtoehto. Ja jotta asia ei olisi liian 
helppo nakki, kuuluisan ja ärhäkän 
työvoimapulan uhatessa töitä ei löy-
dy heti, vaan järkevän toiminnan – eli 
koulun ja työn – väliin jää ns. luppoai-
kaa. Sellainen ajanjakso ei välttämät-
tä kerrytä henkistä pääomaa, paitsi 
harvoilla ja valituilla, ehkä karheahkon 
kirjailijanuran valinneilla henkilöillä. 
Jos heilläkään.

Mitä ihmettä siinä puun ja kuoren 
välissä ihminen voi tehdä? Peruspäi-
värahalla ei pitkälle pötkitä. Monet 
oleskelevat paremman puutteessa 
isänsä ja äitinsä hoteissa ja kamma-
reissa. Vanhempien yksilöä kehittävä 
ja jalostava vaikutus alkaa ajan oloon 
olla pikemminkin rasite kuin yhtä juh-
laa. Joillakin nuorilla käy mielessä ot-
taa pesästä hatkat. Kodin lämpö on 
kuitenkin siinä määrin turvallisuutta ja 
turvaa tarjoavaa, että joskus lähtemi-
nen viivästyy – useilla vuosilla.

Nuoren ihmisen on kuitenkin syytä 
olla aina optimisti. Ja sitä hän melkein 
aina luonnostaan onkin. Työtä löytyy 

varmasti ennemmin tai myöhemmin, 
kun suuret ikäluokat ymmärtävät jää-
dä eläkkeelle. Koulutuspaikkoja on 
Suomessa niin paljon, ettei ikuisesti 
voi jäädä rannalle. Pitää löytää oikea 
ajankohta ja paikka livahtaa sisään. 
Siinä mielessä on huojentavaa, että 
nuorella on valttina edessään mel-
koinen määrä sovittautumisvuosia tai 
sopeutumisvuosia. Toisin on meillä 
entisillä nuorilla, ns. kadotetulla su-
kupolvella, joka ei edelleenkään ole 
saanut kunnolla maistaa työn raakaa 
ylenpalttisuutta valmistuttuaan kou-
luista juuri parahiksi 1990-luvun la-
maan.

Sivumennen mainittakoon, tai pi-
kemminkin pääasiana todettakoon, 
että TST ry niminen yhdistys on va-
rannut myös nuorehkojen ihmisten 
joukolle monenlaista tekemistä. Paitsi 
perusturvaa eli työtä, tarjolla on järjes-
tölähtöistä perustoimintaa, josta voi 
ammentaa kokemusta. Monipuolista 
sellaista. Ja sekaan kyllä sopii. 
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MarkkU strengeLL

Budassa 
tonavalla
pestissä

seniOrit

Kuvat: Mervi, Keijo ja Markku

(1) Budan Gellért vuorelta näkyy toiset Budan vuoret ja (2) Tonavan siltoja kuvassa: Ketjusilta, Margitin silta ja Pestin 
puolen rantaa. (3) Uuden turistin on hyvä aluksi tutustua vajaan 2 milj. ihmisen kaupunkiin Hop On Hop Off kyydillä. Li-
pun voi ostaa esim. hotellista ja siihen saa alennuslipukevihkon sisäänpääsyihin ja tarjouksia ravintoloissa. (4) Margitin 
silta oli kulkukelpoinen vaikka laaja uudistustyö oli käynnissä. Silta yhdistää Pestin, Tonavan Margit-saaren eteläosan 
ja Budan. Tulimme saareen pohjoisosan kautta Árpád –sillan kautta.(5) Pestin puolella Sankarien aukiolla (Hösök tere) 
kävimme poseeraamaan. Sieltä oli kävelymatka eläintarhan lippuluukulle. (6) Kétpúpú kamelin silmät ovat isot. Kaksi-
kertaiset silmäripset suojaavat silmiä autiomaan hiekkamyrskyiltä. Tuuheat kulmakarvat suojaavat silmiä paahtavalta 
auringolta.

 2

 3

 4
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1 

 5
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(7) Karitsalla oli kuuluva ääni. (8,9)  Onkaloissa piilotelleita (vigyázat harapi = varo purevaa) eläimiä ihmeteltiin.
(10) Ihmeellinen muinaisen dodo-linnun sukulainen tepasteli katsomaan meitä. (11) Virtahevot, (12) intialaiset norsut  ja 
(13) gorillat elivät omaa elämäänsä. Äitigorilla opetti poikastaan kiipeämään köysissä. Pestin puolella Àllakertin kasvi- ja 
eläintarhassa oli paljon katsottavaa. Kävimme myös Állakert-kadun toisella puolella tutustumassa Széchenyi Gyógyfür-
dö -kylpylaitokseen. Siellä hyödynnetään mineraalipitoisia maanalaisia lämpimiä yli 70 asteisia vesilähteitä.
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(14) Aamiaisaikaan kokoonnuttiin. (15) Yhtenä aamuna hälyttimet soivat käytävillä kovalla ulinalla. Huoneissaan olleita 
poistui vihreiden ohjekilpien opastamina portaita myöten ulos. Raija kertoi tuleensa kylpytakissaan respaan. Onneksi 
hälytysääni taukosi tarpeettomana. (16) Margit-saarella kävelimme ja  osan matkoista ajoimme kumipyörävaunuilla 
moottori- tai hevosvedolla. (17) Millenáris Park -puistossa (ent. höyryveturitehdas) olimme EU:n tukemilla kirjafesti-
vaaleilla, jonne oli maksuton pääsy. Piha-alueen piripintainen vesiallas kaloineen oli uskomattoman näköinen. (18) 
Liikkuminen johdinautoilla, busseilla ja ratiovaunuilla sujui vaivattomasti omatoimisestikin. (19) Pehmeiden paperisten 
metrolippujen leimaus ei oikein sujunut ja saimme sakkoakin aktiiviselta lippujen tarkastajalta. Ostimme sitten jämäkät 2 
Day or 3 Day Legenda Pass -näyttökortit hotellimme palvelusta. Legenda Passiin sisältyi jopa jokiristeilyä.
 
Kommentteja: Budapestissa 65-vuotias voi matkustella julkisissa kulkuneuvoissa henkilöllisyyspaperi taskussaan mak-
sutta. Saimme kulkea rauhassa, mutta valmistautuessamme nousemaan ensimmäiseen kyytiin Hop On -pysäkillä 7  
jouduimme työntämään laukkuvarkaan pois. Hän oli jo tunkenut sormensa selän taakse kiertyneeseen käsilaukkuun. 
Hän vetäytyi sitten mutkitellen ihmisjoukon läpi tyhjin käsin apukaverinsa kanssa pois. Hotellihuoneen turvalokero oli 
jälleen maineensa arvoinen voittaja. Kaupunkiliikenteestä löytyy kulkuneuvojen reittejä ja aikatauluja osoitteesta http://
www.bkv.hu/  -> menetrendek (= aikatauluja). Aikamme ei riittänyt tutustua kaikkeen ja, koska ryhmät jakaantuivat eri 
reiteille, jää kertomuksestani paljon pois, mm. käyntejä kauppahalleissa: Nagycsarnok, Pestin puolella Ketjusillan koh-
dalla, Lehel (Lehel tér) ja Fény utcai piac (Moszkva tér), Váci-kävelykatu ja Unkarin suurin kauppakeskus Aréna, joka 
on Kerepesi-kadulla raviradan tontilla, ja vesibussimatkat Tonavalla. Kaikki olivat tyytyväisiä ja lämpötilat 5 – 18 astetta 
pienine sateineen olivat sopivat. 
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tasavertaisen perusturvan merkitys 
opiskelijoille ja työttömille työnhakijoille

Perusturvan yhtenä ajatuksena on 
tarjota kaikille niille ihmisille riittävä 
toimeentulo, jotka eivät ansaitse sitä 
palkkatuloilla. Jotta perusturvajärjes-
telmä olisi oikeudenmukainen, sen 
tulisi kohdella kaikkia ihmisiä tasaver-
taisesti mihinkään yksittäiseen hen-
kilökohtaiseen erityisominaisuuteen 
katsomatta.

Näin vaalien jälkeen monet var-
maan miettivät, mahtaako työttömän 
työnhakijan perusturva kokea muu-
toksia. Tosiasiahan on, että viimeisten 
vuosien aikana on tapahtunut oikeas-
taan vain tuloerojen kasvua, kun sa-
manaikaisesti on kevennetty tulovero-
tusta ja korotettu arvonlisäveroa. Kun 
tuloveroja on kevennetty, niin veroke-
vennykset ovat vaikuttaneet kaikkein 
eniten lähinnä suurituloisiin. Näin ol-
len arvonlisäveron korotukset tuntu-
vat voimakkaimmin juuri pienituloisten 
kukkarossa, koska opiskelijoiden ja 
työttömien perusturva ei ole noussut 
riittävästi, ja tämä kehitys on aiheutta-
nut aivan turhaa eriarvoistumista. 

Yksi merkittävä heikkous suomalai-
sessa yhteiskunnassa on, että yhteis-
kunnalliset instituutiot eivät ole tulleet 
tarpeeksi vastaan hinnoittelussaan 
työttömien osalta. Jotta suomalai-
nen yhteiskunta asettaisi työttömät ja 
opiskelijat tasavertaiseen asemaan 
hinnoittelun osalta, mm. joukkoliiken-
teen palvelumaksuihin olisi saatava 
samankaltainen alennus myös työttö-
mille kuin opiskelijoille. Opiskelijathan 
ovat jo todella kauan saaneet ainakin 
VR:ltä 50 prosentin alennuksen juna-
matkoista. Tätä etuutta ei ole edel-
leenkään olemassa työttömille. Kum-
mallakin ryhmällä on hyvin niukka 
perusturva, joten olisi varsin tasaver-
taista, jos myös työtön voisi maksaa 
junamatkansa edullisemmin.

Joiltakin osin on saatu tehtyä myös 
joitakin parannuksia vuosien varrel-
la. Tämä koskee lähinnä sosiaali- ja 
terveyspalveluja. Esimerkiksi Turus-
sa on käytössä terveydenhuollossa 
järjestelmä, jossa esittämällä 
viimeisimmän työttömyys-

etuuden maksuilmoituksen, saa va-
pautuksen terveyskeskusmaksusta. 
Sama sääntö koskee myös opiske-
lijoita, olkoonkin että opiskelijoilla on 
käytössään myös muita terveyspal-
veluja kuin kunnalliset palvelut, ku-
ten esimerkiksi yliopisto-opiskelijoilla 
ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 
YTHS. 

On tärkeää, että kunnallisen ja val-
tiollisen virallisen hallintokoneiston 
lisäksi on olemassa tällaisia yhdistyk-
siä, kuten esimerkiksi Turun Seudun 
Työttömät TST ry. Muita yhtä tärkeitä 
järjestöjä voisin luetella paljon, mutta 
näiden arvaaminen jätettäköön lukijal-
le. Tehkäämme hyvää työtä perustur-
vamme eteen. 

Teemu Huotari
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perustulo - mikset tule jo?

Sosiaaliturvajärjestelmässä ilmennei-
tä vikoja on aikojen saatossa korjattu 
kuin palapeliä, josta uupuu nappuloi-
ta. Puuttuvat palat on korvattu lainaa-
malla niitä ikään kuin muista peleistä. 
Sillä seurauksella, että kokonaiskuva 
saattaa vaikuttaa ehjältä, mutta juuri 
kukaan ei saa siitä mitään tolkkua. 
Kelalla on käytössään 148 etuisuus-
nimikettä ja niistä saatavien yhdistel-
mien määrä huimaa asiaan perehty-
neitäkin. Viimeksi hämmästystä on 
aiheuttanut tieto siitä, että kaikkein 
pienituloisimmilta leikkaantuvat lap-
silisät pois muiden tukien yhteissum-
mana. Muillekin tuetuille elämäntilan-
teiden muutokset ovat hankalia, sillä 
kukaan ei osaa ennustaa miten omal-
la kohdalla käy ”tukiarpajaisissa”.

Kaikki perusturvaetuudet on vuoden 
2011 alusta sidottu hintaindeksiin. 
Tällä pyritään turvaamaan tuensaaji-
en ostovoiman säilyminen. Tosiasial-
linen elintaso on kuitenkin perustur-
van saajilla jäänyt jälkeen noin 30 % 
yleisestä tasosta viimeisen 20 vuoden 
aikana. Uudistuksille olisi siis vähin-
täänkin tilausta. SATA- komitea teki-
kin useita ehdotuksia, joita on käsitel-
ty mm. Tärpeissä 1/2009 ja 1/2010. 
Maaliskuussa toteutunut takuueläke 
on mainittavin tulos. Perustulo eli ns. 
kansalaispalkka oli yksi komiteassa 
käsitellyistä teemoista, joka kuiten-
kin kohtasi eniten vastustusta. Osmo 
Soininvaara käsittelee kirjassaan niitä 

vaikeuksia, joita komiteatyössä kohta-
si ja joihin suuri perusturvan uudistus 
tällä erää lopulta karahti.

Ikäluokkien suuruuserojen vinout-
tama elatussuhde on Suomessa 
huonontunut viime vuosikymmeninä. 
Jokaista palkkatyöläistä kohden on 
nyt entistä useampia ei-työllisiä.Työt-
tömyys sinänsä ei yllättäen ole työlli-
syysasteen kannalta merkittävin asia. 
Samaan lopputulokseen voidaan 
päästä työuria muutamalla vuodella 
pidentämällä ja varsinkin kiinnittä-
mällä huomiota ennenaikaisen elä-
köitymisen ehkäisemiseen. Jaettavaa 
rahaa on silti laman jäljiltä vähemmän 
ja se pitäisi kohdentaa entistä tar-
kemmin. Keskusteluissa nouseekin 
toistuvasti esille esteenä korotuksille 
tukipolitiikan kannustavuus. Työttö-
myysturva ja asumistuki ovat minimis-
sään tosin niin matalia, että tarvitaan 
usein toimeentulotukea, jonka taas ei 
sanota lisäävän hakeutumista töihin. 
Kehuttu ns. Tanskan malli, jossa työt-
tömyysturva on korkea, mutta irtisa-
nomiskynnys matala, ei Soininvaaran 
mukaan sovi Suomen oloihin. Asunto-
pula ja sen myötä korkea vuokrataso 
vaivaavat kasvukeskuksia, työttö-
myys taas pahiten maamme syrjäseu-
tuja. Työ ja tekijät eivät senkään vuok-
si täällä aina kohtaa.

SATA-komitean mietintö valmistui 
huonoon rakoon rahoitusmarkkinoi-

den kriisin aikaan. Pohjan uudistuksil-
ta vei jo aiemmin työmarkkinajärjestö-
jen keväällä 2009 ajama sosiaalitupo, 
jossa perusturvan nosto kytkettiin an-
siosidonnaisen turvan nostoon. Vielä-
pä sellaisella parempituloisia hyödyt-
tävällä kertoimella, ettei uudistuksella 
olisi sanottavaa arvoa tuensaajille. 
Jälkeenpäin arvioiden Soininvaaran 
mielestä komitean kokoonpanon olisi 
pitänyt olla toisenlainen. Keskiluok-
kaa edustavat edunvalvontatahot oli-
vat mukana hyvin järjestäytyneinä, 
kun taas pienituloisten ja työttömien 
ääntä ei juuri kuultu.

Soininvaara ei puolla mallina kor-
keaa perustuloa, vaan edellyttää että 
sitäkin voitaisiin täydentää tarvehar-
kintaisesti. Pienituloisimmat voisivat 
saada siis edelleen menotukia, mut-
ta erillisen työttömyystuen perusteita 
tiukennettaisiin. Tämä taas vaatisi 
parempaa palkan ja sosiaalietuuksien 
yhdistämistä.

Kevään hallitusneuvotteluissa on 
lupailtu perusturvan korotusta; perus-
tulosta ei ole hiiskuttukaan. Nykyistä 
käytäntöä paljon selkeämpi malli on 
jo olemassa. Ehkä se jää odottamaan 
toteutustaan seuraavaan tai sitä seu-
raavaan nousukauteen.

Lähde: Osmo Soininvaara: Sata-
komitea. Miksi asioista päättäminen 
on niin vaikeaa. Teos 2010.

Marita  Skippari
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keilailukisat

Perinteiset yhdistyksen keilailun mes-
taruuskisat järjestettiin Kupittaan hal-
lissa toukokuussa. Osallistujia paikal-
la oli mukavasti neljätoista henkilöä. 
Henkilökohtaisen kilpailun voiton vei 
Arto Pitkänen pistein 538. Hopealle 
keilasi Seija Kanto pistein 498. Prons-
sia vei Toivo Asikainen 461 pisteellä. 
Joukkuekilpailun voitti Team ”Sepi”, 
jossa keilasivat Seija Kanto, Raija 

Kandolin ja Timo Vihersaari pistein 
1331. Uskomattomalla yhden pisteen 
erolla hopealle jäi Arto Pitkäsen kip-
paroima joukkue, jossa heittivät myös 
Esa Rantanen ja Ensio Marre. Tulos 
siis 1330 pistettä. Kolmoseksi keilasi 
Anja Rainisalon ja Tauno Tiisanojan 
muodostama kahden henkilön jouk-
kue pistein 1190. Kisassa mukana 
olivat lisäksi kierrespesialisti Markku 

Timo ”Tinde” Vihersaari
Kilpailun johtaja

Teräsvaara, Raimo Kosonen, Jukka 
Virtanen, Marja Åhman ja Tuula Sell-
man.
Kiitokset kaikille hyvähenkisestä ta-
pahtumasta.

Kiitokset kaikille hyvähenkisestä 
tapahtumasta.

Henkilökohtaisen kilpailun voittaja 
Arto Pitkänen

Kultamitalistit joukkuekisassa:
Raija Kandolin, Seija Kanto ja Tinde

Hopeamitalistit joukkuekisassa:
Esa Rantanen, Arto Pitkänen ja Ensio Marre

Kaunista, aurinkoista säätä uhmaten  lähti yhdeksän miehen joukko Naantaliin tavoittelemaan mahdollisim-
man suurta kalansaalista pilkkimällä. Sää oli niin kaunis, etteivät kaikki malttaneet edes pilkkiä ja tunnelma 
niin intensiivinen, että grillausvehkeitä ja makkaroita ei kukaan edes muistanut; ne saivat olla autossa odot-
tamassa seuraavaa kertaa.

Naisosanottajia ei näkynyt; heillä lienee ollut samanaikaisesti joku Martta-seuran kokous. Kauniista säästä 
johtuen kala ei suuresti kiinnostunut houkuttamistamme, mutta sen verran sitä kuitenkin saatiin, että palkinnot 
tuli jaettua.

       

        Suuri kiitos osallistujille!

tst:n pilkkimestaruuskilpailut

Tulokset:

1. Pertti Lähteenmäki 850 g
2. Rauno Karhu 397 g
3. Antti Aalto 213 g

Simo Wallin
kalakerho

Marita  Skippari

keiLaiLU kesäLLä: Harjoitukset jatkuvat normaalisti maanantaisin klo 13 - 15.
2.7 - 24.7 välisenä aikana halli on suljettu!
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Ajankohtaista

Ilves-tytön	nimeä	ehdottaneista	
arvottiin	voittaja: Ulla syväkari

Palkintona	vaihtoehtoisesti	
vuorokausi	TST	ry:n	Paavarotti-
mökillä	tai	päiväretki	M/S	Anna	
Duunilla.

																				Onnea	voittaneelle!

tst ry Onnittelee!

Graafikko          Janna-Riina Perämäki

Juhlimme	tasavuosia	täyttäviä	yhdistyksemme	jäseniä	pihatapahtumassa	Sepänkadulla.	
TST	ry	onnittelee	kutsuvieraita!

Vastaukset sivulla 26
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perusturvan sudenkuopat

Vaalit ovat ohi ja useimmat puolueet 
ennen vaaleja lupailivat vähintään sa-
dan euron korotuksia perusturvaan. 
Tätä kirjoitettaessa hallitusta on sor-
vattu kasaan jo kaksi viikkoa eikä lop-
pua näy. Nähtäväksi sitten jää, josko 
tuleva hallitus näitä vaalilupauksia 
kunnioittaa.

Perusturva Suomessa ei kuiten-
kaan ole niin yksiselitteinen asia. 
Useimmilla 500 päivää työttömänä ol-
leista perustoimeentulo koostuu työt-
tömyyspäivärahasta, asumistuesta ja 
vielä ehkä toimeentulotuesta.

Tässä kolmikantaisuudessa piilee 
kuitenkin ongelmakohta, jota poliitikot 
eivät välttämättä tiedosta. Tai eivät ha-
lua tiedostaa. Jos yksi tukimuoto nou-
see, niin muiden tulorajat ja omavas-
tuut pitävät huolen siitä, että käteen 
jäävä osuus työttömällä ei varmasti 
pääse kasvamaan.Tarkastellaanpa 
asiaa esimerkin valossa. Yksinasu-
va työtön, joka asuu ”hyväksytyssä” 
vuokra-asunnossa. Hyväksytty tässä 
tarkoittaa sitä korkeintaan 37 neliön 
asuntoa, jonka vuokra ei ylitä 10,27 
euroa neliö kuukaudessa. Kaikkihan 
me tiedämme asumismenojen olevan 

aina suuremmat mutta tuo on valtio-
neuvoston vahvistama maksimi. Ote-
taan esimerkkiin vaikka 37 neliötä, 
kuukausivuokra maksimin mukainen 
eli 380 euroa kuukaudessa. 

Työmarkkinatuen suuruus keski-
määrin on 553 euroa kuukaudessa ja, 
kuten kaikki tiedämme, veroa tuosta 
menee kannustavat 20% eli käteen 
jäävä osuus on huikeat 442 euroa 
kuukaudessa. Asumistukea esimerk-
kimme työtön saa asuntoonsa 304 
euroa kuukaudessa, joten käteen jää-
vä osuus asumismenojen jälkeen on 
442 + 304 – 380 = 366 euroa kuukau-
dessa.

Nytpä sitten oletetaan että uusi 
hallitus – mikäli sellainen maahan 
saadaan – nostaa peruspäivärahaa 
vaikkapa 120 euroa kuukaudessa eli 
673 euroon, mistä puhtaana käteen 
verojen jälkeen jäisi 538 euroa. Mikäli 
asumistuen laskuperusteille ei tehdä 
mitään, putoaa asumistuki korotuk-
sen jälkeen 241 euroon. Uudet tulot 
korotuksen jälkeen 538 + 241 – 380 
= 399 euroa.

Näinpä huomaamme käteen jäävän 
osuuden nousseen peräti 33 eurol-

la vaikka peruspäivärahaa nostettiin 
hulppealla 120 eurolla. Vain noin nel-
jännes korotuksesta itse asiassa rea-
lisoitui esimerkkityöttömämme käytet-
täväksi.

Esimerkkimme työtön minimaali-
silla tuloillaan luultavasti saisi myös 
joitakin kymppejä toimeentulotukea 
kuukaudessa, jonka määrä niin ikään 
tipahtaisi.

Kaikki, jotka koskaan ovat kokeneet 
500 päivää pidemmän työttömyysjak-
son, tietävät jo tämän. Jos toinen käsi 
antaa jotain, niin toinen sitten ottaa 
sen saman pois. Rahaa ei kulutuk-
seen jää senttiäkään enempää. Toi-
vottavasti asia selkenee myös päät-
täjille

Tämä asia tulisi uuden hallituksen 
ottaa huomioon, mikäli perusturvaa 
nyt ensinnäkään edes korotetaan. 
Pitää huomioida perusturvaa koko-
naisuutena niin, että mahdolliset ko-
rotukset todellisuudessa päätyisivät 
helpottamaan kaikkein pienituloisim-
pien asemaa sen sijaan, että korotuk-
set sitten karsittaisiin muista tukimuo-
doista. Nähtäväksi jää, mitä tapahtuu 
ja millä aikataululla.

JarmoJalonenGraafikko          Janna-Riina Perämäki
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terveestä ravitsemuksesta ja 
kuntoutuskeskus petrean toiminnasta

Turun Seudun Työttömät TST ry sai 
vieraakseen Kuntoutuskeskus Pet-
reasta ravitsemusterapeutti Sarianna 
Miettisen ja sosiaalityöntekijä Maria 
Lindénin. Ensin Sarianna Miettinen 
puhui ravitsemuksesta ja tämän jäl-
keen Maria Lindén puhui kuntoutus-
keskus Petrean toiminnasta. Paikalla 
ollut TST:n jäsenistö otti myös osaa 
keskusteluun.

Aluksi Sarianna Miettinen puhui ter-
veyttä ylläpitävästä ravitsemuksesta 
ja näytti havainnollisesti, millainen 
on riittävä ja terveellinen ruokavalio. 
Miettinen havainnollisti ruokavalion si-
sältöä ruokakolmion avulla. Ensinnä-
kin hän korosti sitä, että ruokavaliosta 
puolet tulisi olla kasviksia, juureksia, 
hedelmiä ja marjoja. Jokaisella ateri-
alla olisi myös hyvä olla kuitupitoista 
leipää. Läsnäolijat kiinnittivät huomio-
ta myös ylipainoa koskevaan hiilihyd-
raattikeskusteluun, jonka osalta todet-
tiin, että hiilihydraattien vähentäminen 
on oikeastaan lähinnä muotiseikka. 
Kyllä hiilihydraattejakin tarvitaan. 

Tärkeää olisi myös noudattaa sään-
nöllistä ruokailurytmiä. Erityisen tär-

keää tämä on ainakin yleisen jaksami-
sen kannalta. Viimeisin ruokakolmio 
kiinnittää erityisesti huomiota sydän-
terveyteen ja diabeteksen ehkäisyyn. 
Yleiset ravintosuositukset ovat Sari-
anna Miettisen mukaan säilyneet sa-
moina, mutta ne ovat tarkentuneet. 
Suomalaisten perimä on myös vaikut-
tanut yleisiin ravintosuosituksiimme. 
Verrattuna useiden vuosikymmenten 
takaiseen tilanteeseen on suomalais-
ten työnteko muuttunut vähemmän 
energiaa  kuluttavaksi. Aikaisempina 
vuosikymmeninä tehtiin enemmän 
raskasta fyysistä työtä. 

Kannattaa kuitenkin muistaa, että 
ravitsemuksen tarpeessa voi olla suu-
riakin yksilöllisiä eroja. Eivät kaikki 
nykyisinkään tee töitä koko ajan toi-
mistoissa. Ja yksilöiden harrastukset 
voivat olla sellaisia, että esimerkik-
si proteiineja tarvitseekin ajoittain 
enemmän. Lisäksi kaikkien ihmisten 
ruumiinrakenne ei suinkaan ole sa-
manlainen. Meitä on moneksi. Kuten 
kuuluukin olla. 

Luennon toisessa osassa käsiteltiin 
Kuntoutuskeskus Petrean palveluita. 

Sosiaalityöntekijä Marja Lindén kertoi 
erinäisistä projekteista ja kuntoutus-
ohjelmista, joiden tavoitteena on aina 
muutos jostakin johonkin. Suurin osa 
asiakkaista tulee KELAn kautta, mutta 
myös mm. työ- ja elinkeinotoimisto voi 
ohjata kuntoutukseen. Edellytyksenä 
kuntoutukseen pääsystä on työky-
vyttömyysuhka, ja tavoite on päästä 
kuntoutuksen kautta takaisin työelä-
mään, mahdollisesti täysin erilaiseen 
työhön kuin aiemmin. Lisää Petrean 
toiminnasta voit lukea netistä Kuntou-
tuskeskus Petrean sivuilta.

Teemu Huotari
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Työ - ja elinkeinotoimiston tren-
dikonsultti kehotti P.A.Kärvistä 
hymyilemään enemmän. Työn-
antajat eivät pidä umpimielisis-
tä jurottajista. Kyllä työttömäl-
läkin tulisi olla iloisempi ilme. 
Positiivisuutta kehiin ja ei kun 
uraputkeen!

• Pienistäkin asioista voi iloita, kuten siitä, etten kirjoita teille juuri nyt karenssia, naureskeli virkailija.
• Olen pitkäaikainen työnhakija. Hymy ei ole enää herkässä, perusteli Kärvinen.
• Hyvä, että olette aikainen. Aikainen lintu madon nappaa, kiitteli virkailija.
• Toisaalta, aikainen mato joutuu syödyksi, toppuutteli P.A.
• Pessimismi ei teitä nyt auta. Myönteisempi asenne ja kohta olette jo kokopäivätöissä. Ja illat ylitöissä. Kauanko    
 olette ollut työtön?
• En ole työtön. Olen pitkäaikaistyönhakija jo kymmenettä vuotta. Sellainen käy työstä.
• Ja vielä hengissä. Sitkeä sissi. Mutta sanoitteko käyvänne jo työssä?
• Sanoin, että työnhaku käy työstä. Haen kokopäivätöitä päivittäin.
• Vai päivittäin. Ja koko päivän. Ettehän te silloin voi vastaanottaa kokopäivätyötä, tehän työllistätte itsenne jo koko 
 päiväisesti. Ette voi olla samanaikaisesti työmarkkinoiden käytettävissä ja  täysipäiväisesti työnhaussa. Ja kymme 
 nen vuotta olette nostanut korvauksia, kiihtyi virkailija.   Saatte maksaa kaikki etuudet takaisin. Hyvä jos selviätte  
 ilman oikeudenkäyntiä.
• Taitaa olla teillä pikapuolin pidemmän loman paikka.
• Mauttomat vitsit eivät herra työtöntä nyt auta. Ja lopettakaa tuo virnuilu. Ei työpaikkaa hymyilemällä hankita. Tyhjän 
 naurajat syrjäytyvät automaattisesti. Siirtyvät kilometritehtaalle hauskaa pitämään. Työelämä on vakava asia, moitti  
 virkailija.
• Työuupuneille jopa haudanvakava. Mutta tehän sanoitte, että pitäisi hymyillä enemmän.
• Älkää tulko minua neuvomaan työasioissa. En ole ollut päivääkään työtön. Kyllä minä työvoima-asiantuntijana teidän  
 asianne paremmin tiedän kuin te itse, vaahtosi virkailija.
• Siis hymyilenkö vai jurotanko?
• Jurottakaa iloisemmin!

kärvistelyä
Teksti ja piirros: Matti Kaivonen
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Matti kOntiO

tietokoneen ajokorttikoulutus

Turun Seudun Työttömät TST ry:llä on 
ollut helmikuusta lähtien oikeus myön-
tää virallisia tietokoneen ”ajokortteja”. 
Todistukset ovat aidosti kansalaisten 
tietoteknisiä valmiuksia mittaavia tut-
kintoja, ja ne ovat kansainvälisesti hy-
väksyttyjä. TST pystyy tällä hetkellä 
järjestämään A-tutkintoon tähtäävää 
koulutusta, mutta tenttitilaisuuksiin voi 
osallistua myös itseopiskelun kautta.

Tietokoneen A-ajokortti koostuu seit-
semästä osiosta, joista kolme on pa-
kollisia. Loput neljä omavalintaista 
osiota voi valita seitsemästä vaihto-
ehdosta. Koetilaisuudet järjestää ja 
valvoo vastuuhenkilö, jonka on kou-
luttanut Tietoyhteiskunnan Kehittä-
miskeskus TIEKE ry. Niinpä TST on 

nyt atk-koulutuksen saralla yksi tasa-
vertainen oppilaitos muiden joukossa.

Ensimmäiset opiskelijat saivat A-
tutkintotodistuksensa 21. huhtikuuta. 
TST juhlisti tilaisuutta pienimuotoi-
sella mutta arvokkaalla todistuksen-
jakotilaisuudella ja kahvitilaisuudella. 
Läsnä olivat valmistuneet opiskelijat, 
kouluttajat Jarmo Jalonen ja Rauli 
Oka, vastuuhenkilö Matti Kontio sekä 
”rehtori” Joe Majanen. Tilaisuus ikuis-
tettiin ottamalla ryhmäkuva keväisel-
lä pihamaalla. Juttelun lomassa kävi 
ilmi, että osalla opiskelijoista on jo 
mielenkiintoa syventää opintojansa 
edelleen. Tätä voitaneen pitää merk-
kinä onnistuneesta ja kannustavasta 
opetuksesta pilottijakson aikana.

Tulevan syksyn aikana järjestetään 
todennäköisesti parikin kurssia, joista 
ilmoitetaan tarkemmin viikkotiedot-
teessa ja ilmoitustauluilla. Edellytyk-
senä osallistumiselle on luonnollisesti 
TST:n jäsenyys. Perinteiseen tapaan 
koulutus tapahtuu omakustannushin-
taan.

Itsensä jatkuva kehittäminen on pe-
rusturvaa parhaimmillaan!

Kuvassa: Rauli Oka, Jarmo Jalonen, Joe Majanen, Matti Kontio
Maija Einola, Sinikka Kilpeläinen, Hannele Paajanen, Seija Virtanen
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Vähemmän on enemmän

Sujuvan arjen edellytykset ovat aika 
yksinkertaiset. Jokainen tarvitsee 
ruokaa ja juomaa - meillä Suomes-
sa käytännössä siis vähän rahaa 
lompakossa ja turvana mielellään 
vähän enemmän tilillä. Kun asumis- 
ja muut elinkulut vielä vähennetään, 
jää jäljelle usein harmittavan vähäi-
nen summa, joka kyllä sekin näyttäisi 
usein jos ei ihan katoavan, niin sitten 
materialisoituvan esineiksi. Ainakin 
siitä päätellen, mitä kaikkea kaapeis-
tamme löytyy. Jos löytyy.

Veikko Huovisen ”Hamsterit” huvit-
taa, sillä kirjan päähenkilö avustaa 
naapuriaan varustautumaan tulevaan 
talveen kuin maailmanloppuun kon-
sanaan. Kellari ja varastot täytetään 
kaikella mahdollisella, tietysti vain 
ehdottoman tarpeellisella, mutta ihan 
varmuuden vuoksi ääriään myöten.

Omassa kotikolossa ei sitten niin 
nauratakaan, kun ympärilleen katso-
essaan huomaa olevansa samanlai-
nen hamsteri. Tavaraa näyttäsi olevan 
selvästi yli tarpeen, mutta mistä sitä 
onkin tähän malliin kertynyt? Esineillä 
ei ole enää omaa paikkaansa - aina 
huomaa olevansa jotain etsimässä ja 
samalla löytää jotain, jonka olemas-
saoloa ei muistanut. 

Psykologi Maslowin tunnetussa 
tarvehierarkiassa puhutaan perustar-
peista. Kun yksi taso on saavutettu 
voidaan alkaa tavoitella seuraavaa. 

Kaiken pohjana ovat fysiologiset tar-
peet (ravinto ja uni), joita seuraavat 
turvallisuuden, yhteenkuuluvaisuuden 
ja rakkauden, arvonannon sekä itsen-
sä toteuttamisen tasot. Varsinaisesti 
roinan keräämistä ei siis mainita, mut-
ta kaikilla tasoilla on jotain, joka vah-
vistaa tätä viettiämme. Jonkinlainen 
perusvaranto on kieltämättä hyvä olla; 
silti me säilömme yli sen. Sota-aikojen 
pula-aikojen muistokaan ei selitä nuo-
rempien sukupolvien intoa ostaa kaik-
kea kuin viimeistä päivää. Hyllyllinen 
”muumimukeja” ei tuo sen enempää 
turvallisuutta kuin kolhiintunut kuppi-
parikaan. Montako erilaista kauhaa 
taloudessa tarvitaan, kun jokainen 
tietää, että tarvittaessa homma hoituu 
vaikka yhdellä lusikalla? Mainosmies-
ten ”kerää koko sarja”-kampanjat ja 
viimeistään naapurikateus saavat ai-
kaan sen, että meillä on esineitä, joilla 
ei ole niinkään käyttö- kuin näyttöar-
voa.

Osa meistä on saanut tavarakaaok-
sesta tarpeekseen. Yhdysvaltalaisen 
Dave Brunon aloitteesta on levinnyt 
100 tavaran haaste. Siinä jokainen 
keskittyy säästämään 100 tärkeintä 
tavaraansa; perheen yhteiset tarvik-
keet saavat jäädä. Ylimääräisestä 
painolastista on tarkoitus luopua. Kun 
jokaisella on kuulemma keskimää-
rin 3500 esinettä luulisi siitä helposti 
löytyvän karsittavaa. Haaste on silti 
kova. Vastarinta herää  heti ensi met-

rillä: minä en luovu kirjoistani enkä 
CD-levyistäni, vaikka ne kuinka saisi 
pelkästään elektronisessa muodos-
sa. Tarkempi silmäys periaatteisiin 
kertoo, että kokoelmat lasketaan yh-
deksi esineeksi. Hienoa, nyt kun tämä 
porsaanreikä löytyi alkaa asia var-
maankin edistyä. Kokoelman idea on 
kylläkin kartuttaa sitä, joten miten käy 
haasteen kanssa jatkossa? Yhdenkin 
esineen poistaminen muuttaa kokoel-
man luonnetta eikä yksikään ole kor-
vattavissa toisella. Voinko jatkaa levy-
jen ostoa rajoituksetta? 

Vaatekaappi vaikuttaisi helpoimmal-
ta pelikentän avaukselta. Vai onko se 
sittenkään? Kulahtaneessa paidassa-
kin voi olla arvoa, jota eivät muut näe, 
mutta joka itselle jotakin merkitsee. 
Innostuneimmat tarttuvat varmaankin 
haasteeseen, joka kehottaa pärjää-
mään 6 vaatekappaleella koko kuu-
kauden - tämähän voi olla vain miehen 
keksimää. Taidanpa alkuun turvautua 
haasteista kevyimpään: poistan ensin 
ne ensimmäiset 100 turhinta esinettä. 
Sillä jostain on aloitettava. 

Lähteet: 
http://www.kulutus.fi/artikkelit/100-ta-
varan-haaste-%E2%80%93-lupaus-
vuodelle-2011/

http://uusimusta.squarespace.com/
etusivu/2010/8/19/sinut-on-haastettu.
html (luettu 19.5. 2011)

Marita Skippari
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geokätköily

Geokätköily on noin 10-vuotias ulko-
liikuntamuoto, jossa ulkoiluun on yh-
distetty nykyaikainen ”aarteenetsin-
tä”. Tarkoituksena on jonkun toisen 
ihmisen tekemän kätkön löytäminen 
piilostaan, siitä saatujen karttakoor-
dinaattien avulla. Geokätköily on siis 
eräänlainen suunnistuslaji, jossa 
suunnistetaan kohti kätköä ja sen si-
jaintia joko kartan ja kompassin tai 
satelliittipaikannuslaitteen, (GPS) 
avulla. Geokätkeilyä harrastaa Suo-
messa 5000 – 8000 henkilöä, jois-
ta aktiivisesti etsiviä on noin puolet. 
Maailmalla harrastajia on noin 1,3 mil-
joonaa. Kätköjä ympäri maailmaa on 
yli miljoona ja Suomessa noin 17 000.

Kätkö

Kätköt sijaitsevat useimmiten met-
sikössä mutta kuitenkin melko lähellä 
asutusta. Kätköjä on myös ihan kau-
punkien keskustoissakin, ja monesti 
oman asunnonkin läheisyydestä voi 
löytää kätköjä. Varsinainen kätkö on 
isohko tai pieni muovinen tai peltinen 
rasia, jonka sisällä on pieni vihko/
lokikirja ja kynä ja mahdollisesti niin 
sanottu reissaaja. Rasia ei monesti-
kaan ole kätkössä sellaisenaan, vaan 
se voidaan naamioida löytämisen vai-
keuttamiseksi. Naamiointi on usein 

hyvinkin taidokasta. Rasia on voitu pii-
lottaa, esimerkiksi ontoksi porattuun 
puun oksaan. Kätkö voi sijaita myös 
erikoisessa paikassa; sillan alla, puun 
oksalla tai rakennuksessa olevassa 
kolossa. Kun kätkön on löytänyt, niin 
vihkoon merkitään oma nimimerkki ja 
ajankohta, milloin on kätkön löytänyt 
eli ns. logannut. Tämän tiedon voi sen 
jälkeen kirjata myös kyseisen yhtei-
sön nettisivuille.

Geokätköjen tyypit

Geokätköjä on erityyppisiä ja eri 
vaikeusasteisia.  Perustyyppejä ovat 
yksinkertainen peruskätkö ja pulma-
tehtävien ystäville mysteerikätkö. Pe-
ruskätkötyypissä annetut koordinaatit 
osoittavat suoraan paikkaan, josta pii-
lotettu rasia löytyy. Peruskätkökin toki 
voi olla vaikea löydettävä, maastosta 
ja naamioinnista riippuen. Mysteeri eli 
multikätkö voi koostua monesta kät-
köstä. Jokaiselta etapilta löytyy vihje, 
jolla pääsee seuraavalle etapille ja lo-
pulta itse kätkölle. 

Geokätköjen tavarat

Kätkörasiassa voi olla reissaaja 
(Travel Bug) tai Geokolikko, jotka liik-
kuvat kätköstä kätköön, niitä ei saa 

ottaa itselleen eivätkä ne ole vaihto-
esineitä, vaan ne on vietävä toiseen 
kätköön mielellään parin viikon sisällä. 
Reissaajat tunnistaa yleisemmin niis-
sä olevasta kirjain/numerosarjasta ja 
kehotuksesta merkitä reissaaja geo-
kätköilysivustolle. Lisäksi kätkössä 
on jo ensimmäisestä kätköstä alkaen 
ollut vaihtotavaroita. Vaihtotavarak-
si sopii mikä tahansa koko perheelle 
sopiva esine, joka mahtuu kätköpurk-
kiin, esimerkiksi suklaamunien pikku-
tavarat.

Tarvittavat varusteet

Varsinaisesti mitään erikoisia varus-
teita ei tarvita, mutta esimerkiksi hyvä 
maastokartta ja perinteinen kompassi 
ovat hyvä aloituspaketti. Kartan voi 
tulostaa netistäkin tai jos haluaa tar-
kemman tiedon haluamansa alueen 
laadusta, niin kartan voi ostaa kirja-
kaupasta tai hakea netistä. Kun ha-
luaa teknisempää hakukalustoa voi 
hankkia GPS-paikanninlaitteen, joka 
on joko tavallinen GPS-paikannin tai 
geokätköilyyn räätälöity malli. Älypu-
helimiin on saatavissa ohjelmia, joil-
la puhelintakin voi käyttää kätköjen 
hakemiseen. Myös autonavigaattoria 
voi käyttää varauksin. Kevyt retkeily-
vaatetus/varustus riittää, mutta joskus 
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Rauli Oka

kätkö voi olla sen verran huonossa 
maastossa, että ainakin hyvät mie-
lellään vedenpitävät maastokengät 
voivat olla tarpeen. Taskulamppu ja 
monitoimityökalu voivat myös olla 
hyödyksi. Hanskat suojaavat käsiä 
lasinsiruilta ja teräviltä kiviltä kätköä 
etsittäessä. Lisäksi on hyvä pitää mu-
kana paperia ja kynä, sillä kätkössä ei 
ehkä ole kynää tai se ei toimi. Paperia 
tarvitaan lokikirjamerkintään varten, 
jos kätkön lokikirja on täynnä. 

Kätkön etsiminen

Kun on tallentanut kätkön koordi-
naatit GPS:ään, sen voi valita koh-
teeksi. Kun etäisyys kätköön alkaa 
olla kymmenen metrin luokkaa voi jo 
alkaa katsomaan mahdollisia piilo-
paikkoja. Jos GPS-tarkkuus on hyvä, 
kannattaa yrittää etsiä myös ns. nolla-
piste eli kohta jossa GPS näyttää etäi-
syydeksi nolla metriä. Silloin pitäisi 
teoriassa olla täsmälleen kätkön koh-
dalla, mutta käytännössä geokätköjen 
koordinaatit ovat harvoin niin tarkko-

ja. Eroja aiheuttaa huolimaton mit-
taus ja laitteiden tarkkuus. Jos GPS 
tuntuu poukkoilevan edestakaisin, 
kannattaa keskittyä purkin etsintään 
siltä alueelta jonne GPS suunnilleen 
osoittaa. Tuuhea metsä, kallioseinä-
mä tai rakennukset voivat aiheuttaa 
heijastuksia, jotka vaikuttavat GPS:n 
tarkkuuteen.

Geokätkölöydön kirjaaminen

Kaikki löydöt kannattaa kirjata huo-
lellisesti Geocaching.com -sivustolle, 
niin tietää myöhemmin mitä kätköjä 
on jo hakenut. Hyvin kirjoitettu ker-
tomus kätkön hakureissusta on hyvä 
tapa osoittaa kiitosta kätkön piilottajal-
le. Kätkössä olevaan lokikirjaan kirjoi-
tetaan päivämäärä ja oma nimimerk-
ki. Halutessaan voi kirjoittaa myös 
pidemmin kätköreissustaan, mikäli 
siihen on riittävästi tilaa. Lokikirjaan 
kannattaa myös kirjoittaa merkintä, 
jos on ottanut kätköstä reissaajia, niin 
seuraavat kävijät eivät ihmettele, mis-
sä ne ovat.

Geokätköilyllä on omat kotisivut 
internetissä. www.geocache.fi ovat 
suomalaiset ja www.geocaching.com 
ovat amerikkalaiset pääsivut. Voidak-
seen nähdä kätköjen koordinaatit eli 
sijainnit, on rekisteröidyttävä molem-
mille sivustoille. Rekisteröityminen 
on maksutonta, eikä velvoita mihin-
kään. Kätköjen sijainteja kartalta kat-
soessaan saattaa niitä löytää varsin 
läheltäkin ja hyvin mielenkiintoisista 
paikoista

Ulkoilu on aina hauskaa ja terveel-
listä, ja kätköjä haeskellessa tulee 
nähtyä luontoa ja erilaisia paikkoja 
ihan eri tavalla kuin ennen.

Linkkejä
www.geocaching.com (amerikkalainen pääsivusto) 
www.geocache.fi (suomalainen sivusto)
http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/kesalajit/geokatkoily/ (Suomen Latu ry)
http://www.groundspeak.com/ (Geokätköily-yrityksen kotisivut)

Lähteet:
Retki-lehti 3/2011 ja TM 4/2011
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Monitaito

pirjO LehtOnen Monitaito - projektipäällikkö

perusturvamietteitä monitaitolaisittain

Perusturva ja työllistävä projekti on 
hankalalta kuulostava sanapari. Koko 
projektia ei olisi, jos kaikilla maan kan-
salaisilla olisi työn tarjoama taloudelli-
nen perusturva. En tässä puutu siihen 
euromäärään, mikä jokaisen olisi joka 
tapauksessa saatava henkensä piti-
miksi – siitä muilla sivuilla.

Projekteja kuitenkin on. Meidän 
tapauksessamme tämä moniamma-
tillinen ja -kulttuurinen MONITAITO-
PROJEKTI. Yksittäisellä työttömällä 
ei projektiin olisi pääsyä, ellei hänen 
oikeutensa työn tarjoamaan taloudel-
liseen perusturvaan olisi 
jäänyt toteutumat-
ta. Jollakulla 

tämä on tapahtunut pitkän työuran 
”huipentumana” (esim. ”tuotannolliset 
ja taloudelliset syyt”, sairaus tms.). 
Toisella taas työura ei ole ehtinyt edes 
alkaa. Varsinkin monikulttuurisessa 
projektissa joutuu usein törmäämään 
myös siihen, että työntekijän henki 
on voinut olla vaarassa. Vastentah-
toista maastamuuttoa on seurannut 
maahanmuuttajan vastentahtoinen 
taloudellinen turvattomuus. Luovan 
sektorin osaajalla taas voi olla oman 
alansa ammattikoulutus ja niin osaa-
misen kuin työhalutkin todistava luo-
misen vimma. ”Luontaisetuihin” vain 
tuntuu kuuluvan se taloudellinen tur-

vattomuus.Näin on ennenkin 
ollut (Aleksis Kivi, Vincent 

van Gogh…riittäähän 
heitä). Olisiko mei-

dän aikamme jo 
kuitenkin val-

mis takamaan myös luovan sektorin 
ammattilaisille muita työntekijäryhmiä 
vastaavan taloudellisen turvan? 

Sitäkin joutuu miettimään, että pro-
jektille käsitteenä  ”turva”-sana on 
vieras. Kun etsitään uusia suuntia 
ja uusia toimintatapoja, joudutaan 
väistämättä mukavuusalueiden ulko-
puolelle. Onko siis viisasta projektiin 
sitoutuessaan edes odottaa turvalli-
suutta? Ehkä ei. Projektissakin kui-
tenkin kaivataan työrauhaa ja riittä-
vän aikavälin turvallisuutta. Minimiin 
pilkotut pätkät – niin yksilöiden kuin 
koko projektinkin osalta – tuntuvat ta-
voitteen kannalta vähemmän viisailta. 
On kuin hilattaisiin apua tarvitsevaa 
köydellä kuopasta ylös ja heti reunan 
häämöttäessä katkaistaisiin köysi.  
Tämä ei ole valitus. Tämä on totea-
mus: ”Tältä välillä näyttää”.
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Kun puhutaan perusturvasta, ei ole 
syytä puhua vain taloudesta. Väliai-
kaisuudessaankin projektin tarjoama 
perusturva on myös sisäisiä ja ulkoi-
sia verkostoja, joiden ansiosta ei ehkä 
pudotakaan samaan pisteeseen mistä 
alettiin. On ojentuvia käsiä, joihin voi 
tarttua kiinni -  ja itsekin voi ojentaa 
kätensä. On ainakin ehtinyt kurkata 
millaisia polkuja kuopan reunalta läh-
tee eteenpäin. Toivottavasti on saanut 
myös uskoa siihen, että jokin noista 
poluista on itseä varten.

Monitaitolaisten kevätkausi 2011 
on joka tapauksessa ollut toivon ja 
luottamuksen värittämä. Työllistetty-
jä on touko/kesäkuun vaihteeseen 
mennessä ollut 35 ja heidän ikähai-
tarinsa on ulottunut 23 vuodesta 60 

vuoteen. Kan-
sallisuuksia – 
syntyperäiset 
suomalaiset 
mukaan luki-
en – on ollut 
8. Yhtenä yh-
distävänä ta-
voitteena heillä 
kaikilla on omal-
la osaamisella ja 
työnteolla saavu-
tettu, taloudellisesti 
turvattu tulevaisuus. 

MONITAIDOn	nuoria	aikuisia

Monitaito
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Seniorit

sinikka häMäLäinen

tämäkö  on  perusturvaa ?

Eläkkeelle siirtymisen jälkeen mieleeni on tullut ajatuksia 
omasta jaksamisesta, nyt  kutsumanimike on seniori, mutta 
aika kuluu ja pian kuulen olevani vanhus ja ehkä itsekin olen 
samaa mieltä.  Näissä aatoksissa varasin TST:n senioreille 
tutustumiskäynnin Palvelutalo Wileniin (ent. Ukkokoti).

Huhtikuun lopulla  yhdeksäntoista 
uteliasta senioria astui avoimesta 
ovesta avaraan, kauniisti sisustet-
tuun aulaan.  Hetken päästä ilmestyi 
reipas, hyväntuulinen nainen. Kerroin 
keitä olemme ja hän sanoi olevansa 
Sirkku Koskinen ja toimisi talon esit-
telijänä. Jälkeenpäin sain tietää, että 
hän on toiminut jo muutamia vuosia 
talon johtajana. Hän kertoi talon his-
toriaa:  Gustaf Wilhelm Wilenin perus-
taman Ukkokoti-yhdistyksen  toimesta 
lahjavaroin rakennettiin miehiä varten 
palvelukoti, joka valmistui v.1908.  
Vuoteen 1998 asti asukkaina oli vain 
miehiä.  Vanhassa osassa, A-talossa, 
on 30 asuntoa. B-talo valmistui v. 
1988 ja siihen tuli asuntoja 26 kpl ja 
C-talo valmistui v. 1998 ja  asuntoja 
29 kpl. Tällä hetkellä asukkaina on 
naisia, miehiä ja pariskuntia.

Sirkku kierrätti meitä ja samalla vas-
taili kysymyksiimme. Asukkaiden kes-
ki-ikä oli hyvin korkea ja aika monet 
lähentelivät jo sataa vuotta.  Kaikkialla 
oli siistiä, viihtyisää ja rauhallista.  Kier-
roksella istahdimme hetkeksi  suureen 
saliin keskustelemaan ja oppaamme  
ehdotuksesta lauloimme suvivirren: 
”Jo joutui armas aika”. Koulun kevät-
juhlia en ole voinut unohtaa. Saimme 
vilkaista myös kahden asukkaan ko-

teja, jotka asukas oli sisustanut oman 
makunsa mukaan.  Päiväkahvin aika 
alkoi lähestyä ja asukkaita alkoi liik-
kua kohti ruokasalia. Toisilla oli apuna 
rollaattori tai keppi, jotkut vielä täysin 
omin neuvoin.  Kauniisti pukeutuneet 
mammat ja arvokkaasti harmaantu-
neet papat noutivat kahvinsa ja kaikki 
sujui rauhallisesti seurustellen.  Asuk-
kaille järjestetään ohjattua toimintaa 
sekä aamu- että iltapäivisin.  Erilaisia 
palveluja on saatavilla ja lääkäri käy  
talossa kerran viikossa.

Meillekin tarjottiin pöydän antimia: 
hyvää kahvia ja tuoretta pullaa tai 
vanhan  ajan herkkua bostonkakkua,  
jotka nautimme aurinkoisella suurel-
la sisäpihalla satavuotiaiden puiden 
varjossa.   Tähän oli hyvä päättää 
vierailumme.  Kiitimme Sirkkua  siitä, 
että hän oli järjestänyt meille tämän 
mielenkiintoisen tilaisuuden tutustua 
palvelutaloon.

Jälkeenpäin heräsi monenlaisia 
ajatuksia ja kysymyksiä. Kaikki näytti 
hyvältä ja ajattelin, että täällä  olisi tur-
vallista asua sitten vanhana.   Asunnot 
ovat vuokra-asuntoja ja huoneistojen 
vuokrat ovat kohtuullisia.  Mutta tarvit-
see ihminen muutakin.  Palvelut tarjo-
taan perusturvapakettina, jonka hinta 

on melko korkea eikä siihen kuulu edes 
ruoka.  Johtajan kertoman mukaan 
asukkaat ovat tyytyväisiä, sillä vaihtu-
vuutta ei juuri ole, luonnollista poistu-
maa kyllä.  Palvelutalo on yksi vaihto-
ehto ikäihmiselle, mutta moni haluaa 
asua kotona mahdollisimman kauan 
ja saada sinne tarvitsemiaan palve-
luja.  Sanotaan, että meillä on valin-
nan vapaus, mutta onko sitä todella?                                                                                                     
Vastaako suomalaisten perusturva 
tarpeitamme vai onko perusturva vain 
kaunis sana? Jokainen voi miettiä ti-
lannettaan ja antaa itselleen sopivan, 
toivottavasti myös rehellisen vastauk-
sen.
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tst-seniOrien  kesä- ja sYYskaUDen tapahtUMia

► kaikille avoimet kuukausikokoukset perjantaisin klo 11-13 torstaihuoneessa 
seuraavasti:  12.8., 9.9., 7.10., 11.11. ja  9.12.  

► Lähde raumalle ja tutustu ”Mustan	pitsin	yöhön” 29.7..  
Kaupunki on täynnä elämää ja kesän hehkua: nypläyskisat, näyttelyitä, myyjäisiä ja mukaansatempaavaa ohjelmaa pitkälle yöhön.  
Lähtö Sepänkadulta klo 16.00 , paluu porukan toiveiden mukaan. Matka 10 €, ei jäsen 15 €. Ilmoittautuminen infoon 16.6.-21.7.  
Max 20 henkilöä.

► kuutamoristeily ”anna Duunilla” 12.8., lähtö klo 18.00.  Näe auringonlasku ja kuunsilta lähisaaristossa. Nautitaan 
iltakahvit veneellä.  Osallistumismaksu 5 €. Ilmoittautuminen infoon 1.7.- 10.8., max 15 hlöä. Paluu yöllä.

► rakas, raju raunistula – Kesäteatteria Konsan Kartanon pihalla torstaina 18.8. 2011 klo 18.00.  Dramatisointi ja ohjaus: 
Karim Tsarkov. Pohjana ovat Sirkka Rantasen muistelmat 1920-luvulta ja sotien ajalta. Luvassa rakkautta, mustasukkaisuutta ja suku-
riitoja – siis elämää. Ilmoittautuminen infoon 21.7.-11.8.  Jäsenhinta 5 €, muut 8 €. Max 20 hlöä.

► perinteinen luontopäivä Vuolahden leirikeskuksessa  14.9..  Lähtö Sepänkadulta klo 8.45, paluu n. klo 18.00.  
Kaunis luonto ja seudun parhaat sienimaastot. Ohjelmassa mm.  kankaanpainantaa, tikanheittoa, mölkkyä, kuulantyöntöä ym.   Ilmoit-
tautuminen infoon 14.8.-9.9.  Hinta 7 €, ei jäsen 15 €, sisältää kahvit, keittolounaan, saunan ja matkat.  Mahdollisuus grillata (omat 
makkarat).  Max  30 hlöä.

► teatterimatka poriin perjantaina 28.10. klo 13.00 
”Kuin	ensimmäistä	päivää”	– Ajankohtainen kuvaus nykypäivän työelämästä.Teksti: Anna Krogerus, Ohjaus: Iiristiina Väinölä, 
Lavastus: Teemu Loikas – Lepolan hoitokoti kamppailee  tehokkuusvaatimusten kanssa. Väkeä vähennetään ja ihmiset joutuvat 
entistä tiukemmalle. Yhä useammin kaikki kaatuu heikoimman niskaan. Tällä kertaa  se on Ritva, viisikymppinen perushoitaja, hyvän-
tahtoinen ja ahkera ihminen, mutta hänkään ei kestä loputtomiin. Näytelmä huokuu lämpöä ja suvaitsevaisuutta, mutta tuo samalla 
esiin myös kriittisiä näkökulmia.  Lähtö Sepänkadulta klo 10.45. max  40 henkilöä. Jäsenhinta 20 €, muut  40 €, sisältää pääsylipun, 
väliaikakahvit ja matkan. Ilmoittautuminen infoon 5.9.- 4.10.

hUOMiO, hUOMiO:  Aika rientää – merkkaa kalenteriin:  ”puurojuhla  2.12.”

kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme!

seuraa ilmoitustauluja ja viikkotiedotteita, kysy infosta !
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Tiedotuksia

tst: n kesän pihatapahtumat  sepänkatu 5 
(säävaraus)

► 6.7.  Runon ja suven päivä. Musiikkia ja runonlausuntaa 
             klo 10-14

► 3.8. Monipuolista ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa 
            klo 10-14

►23.8. ”Jokainen ihminen on laulun arvoinen” yhteislauluilta 
             klo 17  (ilmainen mehutarjoilu) 

► 7.9.  Sieninäyttely, muuta mukavaa ohjelmaa 
             klo 11-14

Jokaisessa tapahtumassa 
 ruokailua noutopöydästä  ja ruokakassien jakoa klo 11-14

Tervetuloa!

Matkoille on ilmoittauduttava vähintään viisi päivää ennen matkaa 
ja matka on maksettava samalla. Tuuliraja on 12 m/s. Omat eväät 
mukaan. Jahdilla on mikro, keittolevy ja kahvinkeitin.Muutokset 
ovat mahdollisia, seuraa TST:n viikkotiedotteita ja kotisivuja.

anna Duunin jäsenetumatkat 2011

pe 24.6. juhannusmatka, mm. teersalo, 12 €
to 7.7. rumar, 8 €
ke 13.7. Vepsä, 5 € + jojo-teatterilippu 13 €
ke 20.7. Vepsä, 5 € + jojo-teatterilippu 13 €
ti 26.7. harjattula, 8 €
pe 29.7. parainen, kalkkikaivos, 8 €  
ti 2.8. pähkinäinen, 8 € (marja- ja sieniretki)
ke-to 3.-4.8. katanpää, 12 €
pe 12.8. seniorien kuutamoreissu
La 27.8. Muinaistulien päivä, saaristokierros, 12 € 
ti 30.8. Villan tila, 5 € (marja- ja sieniretki)

tärpin ilmestymisaikataulu vuonna 2011

Materiaali tiedotukseen    Teema Ilmestymispäivä

   3/2011 29.7.     Vaikuttavuus      14.9.

   4/2011 1.11.    Jäsentoiminta      16.12.

LiitY jäseneksi!

jäsenedut ovat rahanarvoisia etuja. 
saat jäsenetuhintaan:

►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

jäseneksi liittyminen: a-rappu, 2. krs, 
inFO-piste, sepänkatu 5.
jäsenmaksu: 7 €, kannatusjäsen 30 €



ruissalopäivä



Onko läheistesi
tulevaisuus turvattu? 

Henkivakuuttaminen on vastuunottamista lähimmäisistäsi ja huo-
lenpitoa Sinulle kaikkein tärkeimmistä ihmisistä.  Henkivakuutuk-
sella ja työkyvyttömyysvakuutuksella varaudut pahimman varalle 
ja varmistat perheen taloudellisen toimeentulon.  Vakuutukset 
ovat erityisen tarpeellisia, jos sinulla on lapsia, omaa tai yhteistä 
lainaa tai perheenne toimeentulo on vain yhden henkilön varassa. 

Asiantuntijamme auttaa Sinua valitsemaan oikeat vakuutusrat-
kaisut.  Ota yhteyttä Lähivakuutukseen, niin sovitaan Sinulle aika 
henkilökohtaiseen vakuutusturvan kartoitukseen. 

Lähivakuutus,  Turku
Puh. 010 19 2605

Tervetuloa käymään!


