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Pääkirjoitus
Joe Majanen

Hallituksen puheenjohtaja

Pienestä siemenestä täyteen kukkaan
20 vuoden aktiivisuuden tulos:
TST ry on Euroopan suurin ja
laajin työttömien yhdistys.

T

uskinpa Turun Seudun
Työttömät TST ry:n alullepanijat tiesivät, mitä olivat
perustamassa ja millainen
yhdistys olisi 20 vuotta
myöhemmin. Kaikki lähti liikkeelle
kourallisesta ihmisiä ja heidän halustaan tehdä asioita yhdessä. Yhteiskunnan tilanne vuonna 1992 oikean
laman aikana oli erittäin vaikea. Työttömiä Suomessa oli pahimmillaan yli
500 000 ja taloudelliset huolet olivat
yleisiä. Pankkikriisin vaikutukset ja
ulkomaankaupan lopahtaminen vei
monelta työn ja toimeentulon. Työttömyys saattoi viedä myös omanarvontunnon; työ oli silloinkin kunnia-asia.
Talkoo- ja yhteishenki oli kukoistuksessaan, kun yhdistys otti ensiaskeleitaan.
Ilman näiden nyt jo seniori-ikäisten
jäsenten panosta yhdistystä tuskin olisi olemassa. Välillä ihmetyttääkin keskustelu, jossa ”veteraanijäsentemme”
osallistuminen yhdistyksen toimintaan
kyseenalaistetaan. Päinvastoin, meidän tulisi nostaa hattua senioreillemme, kunnioittaa historiaamme ja ottaa
siitä oppia. Vielä tänään seniorijäsenet tekevät arvokasta, yhteiskuntaa
hyödyttävää vapaaehtoistyötä TST
ry:n ja yhteistyökumppaneidemme
toiminnassa, esimerkiksi palvelutaloissa. Jatkossakin yhdistyksen tulee
mahdollistaa aktivoiva ja kannustava
toimintaympäristö ”vauvasta vaariin”.
TST ry:n kaltaisia turvaverkkoja syrjäytymisuhan alaisille ihmisille ei ole
liikaa. On selvää, että aktiivisempi ja
tyytyväisempi ihminen tuo iloa myös
lähimmäisilleen ja ympäristölleen.
Pitkäaikaistyöttömien työllistäjänä
yhdistys on toiminut noin 15 vuotta. TST ry:stä on vuosittain saanut
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työpaikan määräajaksi 200-400 eri
henkilöä. Itsekin olen ollut rekrytoimassa toistatuhatta työntekijää. Huomattavaa on, että lähes kaikki ovat
tulleet työhaastatteluun ja työhön
omasta halustaan. Työllistämisjaksonsa kesken lopettaneiden määrä
on ollut erittäin vähäinen. Syyt jakson keskeytymiseen ovat yleensä
olleet terveydellisiä ja ongelmat tulleet esiin jakson aikana. Päihderiippuvuus sekä nykyään nettiriippuvuus
ja siihen liittyvä unettomuus ovat pitkäaikaistyöttömyyden lieveilmiöitä.
Normaalin päivärytmin saamiseksi
on kuntouttava työtoiminta oiva mahdollisuus ongelman itsessään tunnistaville. Yhdistys on mahdollistanut
kuntouttavan työtoiminnan palvelupaikkoja Turun kaupungille noin viiden vuoden ajan. TST ry on ideoinut,
hallinnoinut ja onnistuneesti toteuttanut 42 projektia. Yhdistyksessä on
toteutettu systemaattista koulutustoimintaa toistakymmentä vuotta. TST
ry on ottanut vuosittain vastaan EUrahoitteista ruoka-apua turkulaisille
jaettavaksi. Viime vuonna tuli jaettavaksi 74 000 kg ruoka-apua, jonka
rahallinen arvo oli noin 250 000 €.
Tähän on tultu. Vuosi 2011 oli värikäs ja monimuotoinen. Paljon hienoja
asioita tapahtui lähinnä yhdistyksen
oman toiminnan kehittymisen kautta.
Tämän ovat mahdollistaneet Euroopan korkein jäsenmäärä ja aktiiviset
toimijat. Jäseniä on alkuvuonna 20
prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Yhdistyksen ylpeyden aihe, omaehtoinen ja
aktiivinen jäsentoiminta elää vahvassa nosteessa.
Työllisyyspoliittiset hankkeet Välityö ja Monitaito ovat ottaneet askelia kunnianhimoisempaan suuntaan.
Hankkeiden raportointi on saanut
tunnustusta työ- ja elinkeinoministeriötä myöten. Nuorten aktivointi on
saatettu alulle RAY:n rahoittaman

Kotipesä -projektin avulla. Turun kaupungin ostopalveluna toteutettu kuntouttava työtoiminta yhdistyksessä
on jatkunut ja kehittynyt. Kaikessa
yhdistyksen toiminnassa tärkeintä on
ihminen. Meille on tärkeämpää, mitä
toiminta antaa ihmiselle kuin ihmisen
tuottama hyöty yhdistykselle. Koulutustarjontaa on kehitetty entisestään:
TST ry:ssä voi suorittaa esimerkiksi
viralliset tietokoneen A-ajokortin ja
työturvallisuuskortin. Turun Seudun
Työttömät TST ry oli julkisuudessa
muun muassa onnistuneen Työttömien Föriristeilyn ja jättimäisen EUruoka-avun varastoinnin kautta. Tapahtumien perimmäiset tavoitteet ja
niiden näkyvyys tiedotusvälineissä
toi kiistattomat tulokset paikallisesti ja
jopa valtakunnallisesti.
Alkuvuosi on ollut kaikille työntäyteinen, koska täällä sattuu ja tapahtuu. 20-vuotisjuhlaseminaari sujui
mainiosti, saimme toimintaamme panostavilta tahoilta vastauksia asettamiimme kysymyksiin. Huhtikuussa
TST ry tempaisi taas järjestämällä
Järjestötori -tapahtuman yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Keväinen tapahtuma monipuolisine
ohjelmineen oli menestys. Puutorilla
jaettiin muun muassa 930 annosta
lohikeittoa ja 251 EU-rahoitteista ruokakassia.
Yhdistyksen 20-vuotistaivalta juhlitaan Sepänkadulla 25. toukokuuta.
Samalla juhlimme kaikkia tänä vuonna tasavuosia täyttäviä jäseniämme.
Mukava meno jatkuu muun muassa 12. perinteisen Ruissalo -päivän,
Työttömien Föriristeilyn, Työttömän
Karibian ja muuton merkeissä. Tilakysymys kaupungin kanssa ratkennee lähiaikoina – kiitos Turun kaupungille toimintamme tarpeellisuuden
ymmärtämisestä ja hyvästä yhteistyöstä! Paljon onnea meille!
Joe Majanen
puheenjohtaja

harri laaksonen Hallituksen jäsen

T

Talo täynnä kummeja

ST ry:n 18-30-vuotiaiden
päivä- ja yökerho rientää
24 tuntia vuorokaudessa
omilla teillään. Loput yhdistyksen jäsenet taas ovat
ryhtyneet nuorten aikuisten kummitädeiksi ja kummisediksi – eivätkä tyydy
ainoastaan muistelemaan omaa kadonnutta nuoruuttaan. Vaikka tekevät
myös sitä kerhossaan.

Olennaista on havaita, että ikäryhmällä 18-30 ei välttämättä ole kontakteja ikääntyneisiin ihmisiin.Jos joku on
palkkatyössä, hän voi sitä kautta tutustua ikäluokkaansa vanhempiin ihmisiin, toisin kuin työtön. Kummisedät
ja kummitädit toimivat nuorempien
työttömien sosiaalistajina ja valmentavat heitä toimimaan kaiken ikäisten
ihmisten kanssa.

Hankesuunnitelmassa vuonna 2011
hahmoteltiin, että Kotipesän kokeiluprojektissa olisi pienehkö joukko nimettyjä kummeja, jotka avustaisivat tai
ohjaisivat vapaaehtoisina nuorten ryhmiä. Tehtävänä mm. auton kuljettaminen, eräopastus, vapaaehtoistoimintaan tutustuttaminen yms. Huomattiin
kuitenkin melko pian, että jäsenkunnasta löytyy paljon enemmän tahtoa ja
kiinnostusta kummitoimintaan. Kummiuden sisältöä kannatti ryhtyä kehittämään ja jalostamaan.

Kesäinen pihaparlamentti on tänäkin vuonna täynnä jäseniä, jotka jakavat pyyteettömästi huomiota nuorten
ryhmälle. Kesäterassin ohi ei nuori
pääse ilman aktiivisten jäsenten kannustavia kommentteja. Jäsenet ovat
myös levittäneet hankkeen sanomaa
ympäri kaupunkia, mm. kauppojen ilmoitustauluille.

Nuorten ilmoittautumisia Kotipesähankkeeseen on maaliskuuhun 2012
mennessä tullut 24. Lukua on pidettävä kohtalaisen kovana, kun tietää
vastaavien hankkeiden vaikeuden
saada nuoria aikuisia työttömiä kiinni
ja mukaan toimintaan.
Harri Laaksonen

Sen lisäksi, että jäsenkummeja riittää antamaan neuvoja ja osoittamaan
huomiota nuorille, kummit osaavat
antaa arvokasta palautetta myös projektihenkilöille. Jäsenistön valpas ote
hankkeen etenemisestä pitää osaaikaiset projekti-ihmiset liikkeessä ja
samalla rahoittajalle (RAY) luvatun toiminnan käynnissä.
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Lait uudistuvat
– miten yhdistykset toimivat jatkossa?
TST:n varapuheenjohtaja Harri
Laaksonen 50 vuotta.

H

aastateltavamme Harri
Laaksonen on juuri
täyttänyt 50 vuotta.
Tärppi-lehti onnittelee
Harria ja toivottaa hyvää
toista puolikasta! Harri on toiminut
TST ry:n hallituksessa eri rooleissa:
varajäsenenä, varsinaisena jäsenenä, sihteerinä ja varapuheenjohtajana. Työttömien yhdistykseen hän tuli
v. 2004 työelämävalmennettavaksi
pitkän työttömyyden jälkeen.

Miten olet tutustunut
järjestöelämään?
– Järjestösektori oli tullut tutuksi Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkimustyössä. Olimme tavallaan järjestö- ja säätiösektorin tutkimuksen
pioneereja. Kartoitimme, mitä Suomen kolmas sektori pitää sisällään,
kuten tulovirtoja, henkilötyövuosia
tai jäsenmääriä. Tutkimukset olivat
osa kansainvälistä tutkimusprojektia, jossa hahmoteltiin globaalia järjestökenttää. Kolmas sektori on alun
perin amerikkalainen nimitys. Johns
Hopkins -yliopisto olikin tukimuksen
koordinoijana ja tavoitteena oli luoda
yleiskuva 23 maan toimijoista.
– Yhteistyökumppaniemme SLU:n,
Allianssin, YTYn ja kuntaliiton avulla
saimme yhteyden 4 000 järjestöön.
Tutkimuksesta tuli varsin kattava,
joskin se painottui aika yksipuolisesti taloudellisiin asioihin amerikkalaiseen tapaan. Valmiiseen, lukittuun
Excel-tiedostoon vain lisättiin tietoja.
Kolmas sektori on erilainen jokaisessa maassa, joten mitään yleispäteviä
johtopäätöksiä ei tästä voi tehdä, mutta viitteitä tutkimus antaa siitä, missä
mennään.
– Jossain vaiheessa ymmärsin tuntevani järjestösektorin vain teoriassa ja
muiden puheiden perusteella, muiden
tietojen varassa. Itse en ollut toiminut
yhdessäkään yhdistyksessä aktiivisesti. Se asia on kyllä sittemmin kor-
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jaantunut. Yhdistyksiä on perustettu,
ja niitä on myös johdettu.

Tasavuodet kääntävät
katseet taaksepäin, mutta
tärkeää on tarkastella myös
tulevaisuutta. Muokkaako
kaavailtu uusi sosiaalialan
lainsäädäntö järjestösektoria
uusiksi?
– Lainsäädäntö määrittelee pitkälle, mitä järjestöt voivat käytännössä
tehdä. Yhdistelmätuki työttömälle
mahdollistui 1990-luvun lopulla, jolloin monet järjestöt käsittivät yhtäkkiä
olevansa myös työnantajia. Koska
kokemuksia ei ollut, sormi meni usein
suuhun. Suomessa on rekisteröityjä
yhdistyksiä n. 120 000, joista 70 000
toimii aktiivisemmin. Henkilötyövuosia
on sektorilla n. 80 000. Jos tällaisia
työntekijämääriä johdetaan harrastuspohjalta, homma ei kerta kaikkiaan
suju.
– Yhdistyksissä on oppimassa työelämävalmennettavia, työharjoittelijoita,
palkkatukityöntekijöitä jne. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat osoitetaan jatkossakin sellaisiin järjestöihin,
joilla on pätevin henkilöstö ja riittävät
resurssit.
– Kunnille kaavaillaan suurempaa
vastuuta työllistämisestä. Mutta miten
se toteutuu? Uudistus etenee todennäköisesti niin, että myös kokemusta
kartuttaneet järjestöt työllistävät nykyistä enemmän. Se luo järjestöille
tilaisuuksia, mutta myös tiukennuksia.
Henkilöstöä on koulutettava lisää ja
toiminnan vaikuttavuutta on osattava
arvioida paremmin. Suurinpiirtein –
ajattelun on väistyttävä kolmannelta
sektorilta.

Vaikuttaako tuleva työvoimapula järjestösektoriin?
– Nyt puhutaan työvoimapulasta, mutta talouden suhdanteet ovat ja pysyvät. Laskut ja nousut heittävät ihmisiä
kortistoon ja sieltä pois. Järjestöistä ei
ole työttömyysongelman poistajaksi,

mutta niillä on selkeä tehtävä tiettyjen
työnhakijoiden työelämään sopeuttajina. Markkinasektori on kova. Joko
tulos tai ulos. Kaikki työstään elävät
eivät siihen helpolla sopeudu – eivät
ehkä koskaan.

Mitä odotat järjestöiltä
jatkossa?
– Yksi asia, jota toivoisin, on toimijoiden yhteistoiminnan selkeä lisääminen. Synergiaedut on kammettava
esiin jo siksikin, että pyörää ei kannata keksiä montaa kertaa. Lisäksi tulee
muistaa, että suuri osa toiminnasta
on julkisen sektorin rahoittamaa, ja
tehostamistoimet ja -vaateet leviävät
sieltä kolmannelle sektorille varmasti.
Harri Laaksonen luonnehtii 50-vuotista taivaltaan ylämäkenä ja odottaa,
että elämän toinen puolisko olisi alamäkeä. Tähän tietysti liittyy vanhenemisen problematiikka. Vähitellen
vähenevät fyysiset voimat on korvattava henkisillä. Monia meistä pelottaa
vanhuus ja sen mukanaan tuoma riippuvaisuus toisista ihmisistä. Harri ei
pelkää vanhenemista sinänsä, mutta
sen mukanaan tuomat vaivat ja vaikeudet esimerkiksi asioihin osallistumisessa hän kokee haasteina.
Eräs järjestöjen tärkeimmistä tehtävistä onkin luoda osallistumisen
mahdollisuuksia myös senioriväestölle. Ehkä nyt menossa olevan
Kotipesä-projektin jälkeen näemme
Harrin jälleen ikäkausitöiden parissa myös senioripuolella. Hänen kokemustaan tarvitaan, onhan mies
ollut koko Suomen EU-ajan järjestösektorin kanssa tekemisissä, joskin järjestöissä vasta kahdeksas
vuosi on menossa. Toinen puolisko painottuneekin järjestötyöhön ja
projekteihin sekä näiden arviointiin.
Jari Suominen

Puutorilla taas elämää!

Turun ikivanha Puutori heräsi
taas hetkeksi eloon 4.4., kun
TST ry yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa järjesti
”Mahdollisuuksien toimintaympäristö Sinulle” -tapahtuman.

M

ukana olivat Turun
Seudun
Kehittämiskeskus, Tsemppi, Varissuon
Työttömät,
Va r s i n a i s - S u o m e n
Martat, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Lähimmäispalveluyhdistys
Kotikunnas. Lisäksi mukana kuviossa
oli Puutorin Puolesta ry, joka jo toistakymmentä vuotta on järjestänyt torilla
toimintaa lähinnä kesäisin. Kuuluisin
Puutorin tapahtumista on ilman muuta
Booktori, antikvaarinen kirjamyyntitapahtuma, joka on maankuulu laadukkaasta tarjonnastaan. Myös Puutorin
Vessa -ravintola on ahkera tapahtumajärjestäjä.
Nyt olivat puitteet isommat. Järjestäjäorganisaationa toimi TST ry
Markku Teräsvaaran ja Rita Nartamon johdolla. TST on jo kokenut ta-

pahtumajärjestäjä, jonka Föritapahtumasta saamme lukea toisaalla tässä
lehdessä. Yhteistyökumppanit toivat
tapahtumaan syvyyttä ja monipuolisuutta, niin ohjelmallisesti kuin tietotaidon osalta. Hyvä arkipäivä ja hyvä
ihmisyys ovat kotiseutuhengen ohella
kaikkia näitä yhdistyksiä kokoavia voimia.
Ekotori keräsi kotien elektroniikkaa.
Hyvin homma onnistuikin, paikalle
tuotiin käytöstä poistettuja laitteita
mukavasti, ja toipa eräs rouva jopa televisionkin pienen ostoskärryn päällä.
Ekotoria miellytti mahdollisuus tavata
ihmisiä, jotka muuten eivät Ekotorista mitään tietäisi ja sellaisiahan tapaa
juuri torilla.
Martat kehuivat tapahtuman olleen
aurinkoinen ja mukava, kysyivätpä
vielä, miksi se oli vain kolmituntinen.
Ainoa huono puoli oli kylmä viima,
joka näin huhtikuun alussa torilla riipii. Ensi vuonna tapahtuma lieneekin
nelituntinen ja kuukautta myöhemmin
kuin nyt.
Torin pystytys sujui ripeästi heti aa-

mulla. Esiintymislava oli tuotu paikalle
jo edellisenä iltana, ja se oli eri paikassa kuin tarkoitus oli. Myös telttojen
tukipuita oli kadoksissa ja keittojakelu sekä ruokakassit aiheuttivat TST:n
ruokalalle paineita. Kaikesta kuitenkin selvittiin ja telttakylä syntyi aurinkoiselle Puutorille, hieman erilaisena
kuin piti, mutta toimivana kuitenkin.
Erityinen kiitos tästä Ari Tammelle
ja Harri Saariselle. MLL:n (Mannerheimin Lastensuojeluliiton) antamaa
palautetta: ”Etukäteissuunnittelu oli
hoidettu erittäin huolellisesti ja hyvin,
osallistujana oli helppo tulla mukaan,
kun kaikki mahdolliset tekijät oli huomioitu (sähköt, turvallisuus yms.) ja
vielä ajoissa.”
Kaikki osapuolet vaikuttivat tyytyväisiltä toritapahtumaan. Monet olivat saaneet uusia aktiiveja ja ennen
kaikkea olivat tavanneet ihmisiä, joihin tuskin olisivat muuten törmänneet.
Järjestötoriväki tapaa toisensa toivottavasti taas kesäkuussa Ruissalopäivän meiningeissä ja ensi vuonna on
jälleen Puutorin vuoro saada kansoitusta kannelleen.
Jari Suominen
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Tulla toimeen – tuella vai ilman?
Laskuja kahdessa pinossa:
osasta eräpäivä on jo umpeutunut. Rahaa ei ole taskussa
eikä tilillä. Joko olisi aika hakea
toimeentulotukea?

V

asta kun kaikki muut
ansionlähteet ovat käyneet riittämättömiksi,
voi toimeentulotukea
saada sosiaali- ja terveystoimesta. Apua on
luvassa tilapäisesti, silloin kun muita
ensisijaisia etuuksia, kuten työttömyysturvaa, asumistukea tai esimerkiksi opintorahaa on anottu eikä
ansioitaan voi parantaa myöskään
työnteolla. Toimeentulotuen myöntäminen on aina harkinnanvaraista. Sitä
voi silti anoa useampaan kertaan, sillä
jokaisesta asiasta tehdään päätös niin
monta kertaa kuin asiakas haluaa.
Sosiaalihuollon työntekijän tulee
olla tavattavissa seitsemän arkipäivän
kuluessa anomuksesta, mutta tähän
ei Turussa aina päästä. Keskustelu
voidaan käytännössä käydä puhelimitsekin. Palaveriin päästessään
voi ottaa mukaan tukihenkilön. Kun
toimeentulotukea on saanut kolme
kuukautta, laaditaan yleensä asiakassuunnitelma.

Asiakkaan oikeudet
Lakiin on kirjattu asiakkaan oikeus
saada tiedot ja kopiot sosiaalitoimen
asiakirjoista, jotta voisi nähdä, mihin seikkoihin päätökset perustuvat.
Väärät tiedot voi vaatia poistamaan
tai korjaamaan, mutta käytännössä
muiden kuin asiakysymysten oikaiseminen on vaikeaa.
Poikkeustapauksissa sosiaalitoimi
voi kieltäytyä antamasta tietoja. Syy
siihen on erikseen perusteltava. Esimerkiksi perheissä, joissa ei ole yhteishuoltajuutta, eivät myöskään expuolison tiedot ole toisen saatavissa.
Jos tuntee kärsineensä vääryyttä
asiansa hoidossa, voi ottaa yhteyttä
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sosiaaliasiamieheen. Tämä voi neuvoa sekä toimia asiakkaan ja henkilöstön välisenä sovittelijana. Kohtelusta voi tehdä myös hänen avullaan
muistutuksen. Viranomaisen toiminnasta voi myös tehdä kantelun sosiaalilautakunnalle, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.
Viranhaltijan päätöksiä koskevat
muutoksenhaut tehdään erikseen. Ne
osoitetaan peruspalvelulautakunnalle. Mikäli tulos ei tyydytä, valittaa voi
Turun hallinto-oikeuteen. Toimeentulotukea koskevissa asioissa seuraavana portaana on hakea valitusoikeutta korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Paperityötä riittää puolin
ja toisin.
On aina syytä varmistaa, että tukihakemus on toimitettu kaikkine liitteineen. Tositteet on oltava mm. asumismenoista, kotivakuutusmaksuista,
julkisista terveydenhuoltomenoista ja
työmatkakuluista. Lasten hoitomaksuista haetaan ensisijaisesti maksuvapautusta.
Oleskelukunta myöntää toimeentulotuen, ja päätöksien määräaika on
seitsemän arkipäivää. Kiireellisen vaikkapa lääkityksen hankintaa koskevan päätöksen - voi saada jopa heti
tai seuraavana päivänä. Jos Kelassa
myönnettävän tuen päätöksenteko
viivästyy, voidaan toimeentulotuen
päätökseen lisätä maininta takaisinperintäpäätöksestä Kelalta. Ilman
mainintaa ei takaisinmaksuvelvoitetta
ole.
Perusturvan 100 euron tasokorotus ei realisoitunut täysimääräisenä
toimeentulotukea saaville. Tuen perusosaa korotettiin kuitenkin kaikilla
vuoden 2012 alusta kuudella ja yksinhuoltajien lisäksi kymmenellä prosentilla. Indeksitarkistusten jälkeen
yksinasujan perusosa on nyt 461,05
ja yksinhuoltajan 507,16 euroa, jonka
oletetaan kattavan ruoka-, hygienia-,
vaate-, harrastus-, reseptivapaat lääke-, tv-, lehti-, puhelin- sekä liikkumi-

sesta aiheutuvat kulut. Reseptit ym.
edellytetään hankittavan julkisen terveydenhuollon kautta. Yksityislääkärillä käyvä saa varautua selontekoon:
vain kiireellinen tapaus tai hyvin harvoin jatkuva hoitosuhde käy poikkeuksesta. Silmälasit ja hammasproteesit
voi saada sosiaalityöntekijän kautta:
sen sijaan hammasimplantteja ei korvata.

Mikä on perhe?
Toimeentulotuki määräytyy aina perheen koon mukaan ts. kaikkien osapuolien tulot ja varat vaikuttavat sen
suuruuteen. Ansiotulosta jätetään 20
% huomiotta tai enintään 150 euroa
nettotuloista. Huomattavaksi tuloksi
lasketaan Turussa jo 30- 50 euron tilillepanokin, ja se vähentää vastaavasti
tuen määrää.
Ongelmaksi saattaa muodostua käsite perheestä: avioparillakin saattaa
saman katon alla olla eri rahat. Nuoren avoparin kohdalla taloudellinen
taakka on kohtuuton: pitäisikö opiskelijan elättää kalliilla opintolainalla työtön puolisonsa? Viimekädessä jopa
jääkaappi eri hyllyineen voi toimia todisteena erillistalouksista.
Hakemukseen vaaditaan tiliote kahdelta edeltävältä kuukaudelta. Mainittavaa omaisuutta ei tuen saajilla voi
olla. Turussa auton arvo ei saa ylittää
2000 euroa. Perikunnan osakkaalta
voidaan vaatia todistus siitä, etteivät
toiset osapuolet ole halukkaita myymään kohdetta. Onpa jopa asunnonvälittäjältä pyydetty lausuntoa siitä,
ettei kukaan vieras ole valmis ostamaan osuutta yhteisestä ”kimppakämpästä”.
Toimeentulotuki määritetään sille
kuukaudelle, jolloin hakemus on saapunut, eikä sitä yleensä myönnetä takautuvasti. Maksetut menot katsotaan
suoritetuiksi, vaikka ne olisi hoidettu
vipeillä. Laskun eräpäivän siirtäminen
seuraavalle kuullekaan ei pelasta pulasta, sillä edellisen kuun maksuja ei
huomioida.

Kohtuulliset asumismenot saavat
kunnat määritellä itse. Turussa vuokran raja on 1.3. alkaen 450 euroa, sisältäen sähkön ja veden. Jos vuokra
on korkea, voi halvempaan asuntoon
vaihtaessa saada tukea muuttokuluihin. Lasten koulu ja hoitopaikkojen
läheinen sijainti saattavat toisaalta
puoltaa asuntoon jäämistä.
Kohtuulliset
muuttokustannukset
voidaan korvata ja vuokravakuuden
voi saada myös uudelle työ- tai opiskelupaikkakunnalle. Vakuus voidaan
tehdä raukeavaksi silloin, kun toinen
päätös uudelta paikkakunnalta on
saatu.

Ehkäisevää tukea
Vähemmän tunnettua on, että tuki voi
olla ehkäisevää. Kaikesta myönnetystä tuesta sen osuus kokonaispotista

on toisin 3.3 %. Tukea voi saada koulutuspaikan ym. hakemisesta aiheutuviin matkakuluihin maksimissaan 300
euroa. Jopa pieni velka 1000 euroon
saakka voidaan huomioida, samoin
yhden kuukauden vuokraennakko.
Haettaessa tukea on muistettava mainita sen olevan ehkäisevää.
Jos vuokriin on jo saanut toimeentulotukea, ei juuri ole mahdollisuuksia
saada lisää rästivuokriin.
Apu on mahdollista toteuttaa kolmikantamaksuna, jossa osan maksaa
itse, osan sosiaalitoimi ja osan jokin
muu osapuoli kuten diakoniatyö tai
kirkon avustustoimikunta.

hoito ajoissa kannattaa kuitenkin
aina. Sosiaalitoimi ei toisaalta ole mikään maksuautomaatti, joka syytää
rahaa tarkoitusperiä kyselemättä, joten paperipinoilta ja perusteluilta ei
välty kukaan tukea hakeva.
Lähteenä on käytetty Turun kaupungin sosiaaliasiamiehen Rita Salvianderin luentoa Polku-hankkeen projektityöntekijöille 20.3.2012.
Varsinais-Suomessa toimii kolme
neuvovaa sosiaaliasiamiestä. Turussa yhteyden saa puhelimitse 02 262
6171 ma - to klo 10.00 - 12.00, tai sähköpostitse sosiaaliasiamies@turku.fi.
Marita Skippari

Vitkuttelu ei auta
Kansanluonteeseemme näyttää kuuluvan halu pärjätä omillaan. Asioiden

Minä ja työttömyys
Muistan ajan, jolloin työvoimatoimistoja perustettiin ja
työttömyyskorvauksia alettiin
maksaa.

E

nsimmäisen peruspäivärahailmoituksen
täyttäminen oli työn ja tuskan
takana. Kesätöitä hakiessani törmäsin vakituisten
työntekijöiden lasten suosimiseen.
Usein työmatkat tulivat ongelmaksi:
millä kulkisi pitkät välimatkat. Tuntui
välillä toivottomalta, koska aina vaadittiiin työkokemusta. Mutta mistä työkokemusta sitten olisi saanut?
Haaveenani oli päästä toimistoon
työskentelemään. Uskoin siihen aikaan vakaasti koulutuksen voimaan.
Tavoitteeni oli korkealla, minulla riitti
yritystä ja kunnianhimoa. Usein tuntui, että oli pakko uhmata kulman
takana väijyvää kohtaloa. Ajattelin
ensin edetä urallani keskiasteen koulutuksen kautta. Yliopistostoonkin
hain pari kertaa ja sitten yliopiston
opetusjaostoon varmasti jo kymmeniäkin kertoja. Unelmat varsinaiseen
uraputkeen pääsystä kariutuivat pian.
Mutta en antanut periksi, vaan pyrin
kauppaoppilaitokseen. Siellä pärjät-

tyäni hyvin tiesin löytäneeni paikan
yhteiskunnassa.
Minun oli kuitenkin työstettävä omaa
elämääni ja omaa pärjäämistäni. Kukaan ei todellakaan pysty antamaan
mitään onnellisuuspilleriä. Nuorena ei
tule ajatelleeksi, että elämä on pitkä ja
ehtii kyllä kokea ja nähdä vaikka mitä.
Olen työskennellyt vaikeissa elämäntilanteissa olevien parissa ja olen oppinut, kuinka monitahoinen elämä on.
Omien vahvuuksien tuntemiseen
kasvaa iän karttuessa sekä yrityksen ja erehdyksen kautta. Virheistään ei kannata masentua, vaan
lähtee tilanteesta ”petraan vielä tästäkin.” Kilpailee ainoastaan itsensä
kanssa. Elämässä ei ole täydellistä menestyjää eikä täydellistä epäonnistujaa. On todella vapauttavaa
huomata, ettei aina tarvitse olla paras pärjätäkseen elämässä. Arvokasta elämässä on pyrkiä hyvään
elämänlaatuun.
Elintasokilpailussa
on moni tuupertunut kesken matkan.

Minua on elämäni varrella siivittänyt
vakaa omakohtainen usko korkeimman suojelukseen. Kodin olen aina
tuntenut turvapaikaksi ja haluankin
uskoa kodin olevan se paikka, mistä
ammentaa jaksamista. Isänmaa on
minulle rakas; juureni ovat täällä Suomessa enkä vaihtaisi sitä mihinkään
muuhun maahan. Isänmaa on paikka, joka tarjoaa kodin, turvallisuutta
ja paikan yhteiskunnan toimivana jäsenenä.
”Hyvä on hiihtäjän hiihdellä...”
(Eino Leino)
Toimistosihteeri Merja
Ekopaja

Nykyisin työskentelen toimistossa
ja tunnen valtavaa tyydytystä työstäni. Koen, että minulla on jotain annettavaa kanssaihmisilleni ja läheisilleni.
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				Postia – käsiteltävä varovasti! 						
Uusi ammattialoihin perehtyvä
TST ry:n opintoretkien sarja
aloitettiin tutustumalla karkauspäivänä Riihimäen Suomen
lasimuseoon sekä läheiseen
lasinpuhalluspajaan.

M

atkanjohtaja
Annen
lisäksi
pikkubussiin
kiipesivät
Kotipesän
Anu, Antti, Juha K.,
Juha N. sekä tiedotuksesta Rauli ja kirjoittaja. Miesvoittoisen seurueen juttujen taso kohosi heti
huimiin korkeuksiin. Jo ennen ensimmäisiä liikennevaloja ilmoille kirposi
kyllästyneeltä kysymys: ”Vieläkö on
pitkä matka perille?” Ajankulunamme jalostui käsikirjoitus ja roolitus
minibudjetilla tehtävään Mannerheim
-elokuvaan, joka valmistunee ennen
M. Selinin versiota. Keskustelimme
vilkkaasti myös ajankohtaisuuksista, eli mikä on riittävä hamekankaan
määrä hyvityksenä kosinnan hylkäämisestä, ja saako sulhokokelas yksin
määrätä ko. kangastilkun koon. Kosintoja ei kuitenkaan kuultu.
Museolle saavuttiin aiheista eksymättä, ja sisällä vastassa oli oppaamme Helena Lahti. Kaksi tuntia on
lyhyt aika tutustua mittaviin näyttelyihin, mutta kierroksen ohessa saimme
rautaisannoksen lasitietoa.

Yksinkertainen resepti
Lasia on valmistettu tuhansia vuosia.
Ainesosiksi riittävät pelkkä kvartsihiekka, kalkki ja sooda. Erilaisia oksideja tai lisäaineita voidaan käyttää
lasin käyttötarkoituksesta, halutusta
koostumuksesta tai värisävystä riippuen. Pinttiä eli murskattua lasia on
mukana jopa yli neljännes, sillä se
laskee kustannuksia ja helpottaa lasin
valmistamista. Tärkeää on sulattaa
kaikki ainekset riittävän kuumassa eli
1 500° C, ja sitten laskea lämpöä lasin käsittelyn ajaksi.
Valtaosa lasista tehdään nykyään
koneellisesti, mutta lasin puhaltamista käsityönä pillin avulla arvostetaan
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edelleen.
Suupuhaltamistakin on eri vaikeusasteita.
Vapaa
puhaltaminen on varsinainen ammattitaidon
mittari, mutta muottiin
pyörittäen tai kiinnipuhaltaminenkaan eivät
heti vasta-alkajalta onnistu.
Näyttelyssä
oli kattava otos
erilailla valmistettua ja käsiteltyä lasia.
Ennen arkinen
käyttölasikin oli
arvossaan: pyöreät kuljetus- eli
ns. mahapullot vuorattiin tuohipunoksella, jotteivät
ne hakkautuisi toisiinsa ja rikkoutuisi. Juomalasin särkynyt jalkakin
saatettiin korvata puisella.

Tartu sääreen
Lasista useimmat tietävät, ettei pidä
tarttua pesään, sillä silloin juoma lämpenee. Poikkeuksena ovat konjakkilasit. Ote otetaan lasin ohuimmasta
osasta, jota yleensä kutsutaan jalaksi. Oppaamme valisti, että lasin jalka onkin se osa, jonka
varassa lasi seisoo. Sitä vastoin kaikkein sirointa osaa
kutsutaan sääreksi.
Kristalli- ja taidelasien
välkkeen ohella silmäilimme
muun vaihtuvan tarjonnan:
Dürnaun
saksalaistehtaan
sekä nuoren lupauksen Erkkitapio Siiroisen ja lasimuotoilija Jukka Isotalon näyttelyt. Sitten nopeasti murkinalle
ja uunin ääreen.

Puhku ja puhalla
Vanhastaan lasinvalmistus
on ollut ryhmätyötä, jota tehty verstakossa eli työkunnassa. Tätä perinnettä jatkaa
SodaShop Designin nelihen-

kinen osuuskunta. Marjut Numminen ja Aino Vilpas olivat lupautuneet
neuvomaan ja auttamaan meitä saamaan aikaan kukin oman astian – puhaltamalla!

						

...Vapaasti puhallettua
Marjut näytti mallia, ja epäusko
oli heti vallata meidät. Seurasi loputonta puhalluspillin pyöritystä
ja monia työvaiheita. Välillä työtä
kuumennettiin uudelleen sulatusuunissa, mutta pillin pyöritys ei lakannut hetkeksikään.
Jähmettymään päässyt
lasi kun ei ole
enää työstettävissä.

^ Tulevaisuuden muotoilijalupausten (?) esikoistuotantoa mallia Tine, Koivisto, Anu, Rauli,
Aallonharja (!), Marski ja Antti.

Ensimmäisen rohkelikkona meistä asettui
Juha K.
korokkeelle
valmiusasentoon.
Aino
lämmitti massaa pillin päässä, Marjut
puhkui siihen ilmakuplan eli postin
ja käsitteli alkuun puulaikalla, jotta
muotoa alkaisi syntyä. Juha sai ohjeen aloittaa varovasti. Liian äkkinäinen puhallus levittää esinettä liikaa,
eikä siitä enää saa maljakon mallista.
Välillä voi massaa kevyesti riiputtaa,
jolloin se venyy pituutta. Pillin on silti oltava jatkuvassa liikkeessä. Uunit
hehkuivat kuumuutta ympäristöönsä, mutta kukaan ei pyörtynyt. Koko keuhkokapasiteettiaan ei tarvitse puhaltaessaan
hyödyntää, mutta teräspillin
pyörittely kysyy pidemmän
päälle käsivoimia.

Valitsimme vuorollamme vaasille
värin sekä lisätäänkö massaan soodaa, jolla saa aikaan esineeseen
kuplia. Noudatimme parhaamme mukaan Marjutin ohjeita ja tulosta syntyi.
Viimeistelyt, esineiden jäähdytyksen
omassa uunissaan sekä kaiverrukset
pohjaan hoitivat ammattilaiset. Lupausten mukaisesti jokainen meistä sai
aikaan ehjän esineen - melkein omin
avuin. Joku tosin moitiskeli omaansa
muotopuoleksi ”sorsaksi” ja toinen
pahoitteli maljakkonsa likilaskuisuutta, mutta kaikki tuotokset tuomittiin
joukkopäätöksellä harvinaisen onnistuneiksi.

Helmeilevää väriloistoa
Taitavina tekijöinä meidät palkittiin
vielä ylimääräisellä ohjelmannumerolla. Aino esitteli meille lampputyön
tekniikkaa. Pienen kaasupolttimon
liekissä sulatettaan lasiputkea, jota
kieputetaan käsitellyn teräspillin ympärille. Näin saadaan aikaan lasihelmiä. Ne voidaan koristella eri tavoin
ja tuloksena on mitä suloisempia, värikylläisiä koruja, joita haluaisi kahmia
mukaansa kuin kaupan irtokarkkeja.
Samalla tavoin voidaan valmistaa
muitakin pienoisesineitä.
Reissu oli onnistunut kaikin puolin.
Mukaan tarttui tietoa ja taitoa, sekä ainutlaatuinen vaasi, johon kelpaa kukkia asetella. Ammatinvaihto ei tullut
vielä ajankohtaiseksi, mutta harrastaminen kiinnostaisi jatkossakin.
Teksti ja kuvat: Marita Skippari

<< Puulaikan ja märän sanomalehden avulla Marjut
Numminen viimeistelee lasille muotoa.
< Valmiista tuli Juha K. osalta. Marjut ottaa työn vastaan
viimeistelyjä varten.
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Nyt kaikki retkeilemään!
Kevään ja kesän 2012 retkiä ja matkoja
>> ke 30.5. Retki Ypäjän Hevosopistolle ja Kanniston kotieläintilalle Alastarolle.
Hinta 12 € jäsenille, ei-jäsenille 22 €.
>> ke 6.6. Naantalin Musiikkijuhlat: Dallapé-orkesteri Emma-teatterissa.
Hinta kuljetuksineen 20 € jäsenille, ei-jäsenille 35 €.
>> ke 18.7. Retki Jokisivun kultakaivokselle Huittisiin ja ”Egyptin aarteet” -näyttelyyn
Mouhijärvelle. Hinta 28 € jäsenille, ei-jäsenille 38 €.
>> pe 20.7. ”Isoäidin aikaan 1917”. Suositun Ruukin avain -trilogian viimeinen osa
Mathildedalin ruukin kesäteatterissa (ei vaadi aiempien osien tuntemista) ja Teijon
kirkko. Hinta 22 € jäsenille, ei-jäsenille 32 €.
>> ma 6.8. - pe 10.8. Bussimatka Setomaalle Viroon ja Koillis-Latviaan. Hinta
puolihoidolla (paluupäivänä vain aamiainen) kahden hengen huoneissa
Põlvassa 380 €, lapset alle 12 v. 200 €.
>> ke 29.8. Retki Hattulaan Petäys Resortiin ja Lepaan viinitilalle.
Hinta 15 € jäsenille, ei-jäsenille 25 €.
Lippuja rajoitetusti:
>> ke 30.5. Naantalin Emma-teatterin ennakkonäytökseen ”Kekkonen”,
jäsenhinta 18 €, muut 23 €. Kuljetus Sepänkadulta klo 18.15, 5 €.
Ilmoittautuminen 21.5. mennessä infoon.
>> ke 11.7. klo 19. Samppalinnan kesäteatterin ”Housut pois” -esitykseen.
Hinta 15 €, ilmoittautuminen ja maksu infoon 4.7. mennessä.
Retkille ilmoittautuminen ja maksu toimintakeskuksen infoon, Sepänk. 5 A,
puh. 044 7007 421. Seuraa ilmoituksia!
Viron ja Latvian -matkan matkaesite saatavana infosta ja Tietotuvasta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Anne Tyni, 044 7007 416 tai anne.tyni@tstry.com

TVY:n Kesäpäivät 8.-10.8.2012
Paikka: Munkkeeranta, Munkkeentie
251, 21620 Kuusisto.
Aika: 08-10.08.2012.
Aihe: Työttömien valtakunnallisen yhdistyksen kesäpäivät.
Mukaan: n. 40-45 henkilöä.
Paketti:
8.8. Tulokahvit – Lounas – Päivällinen
9.8. Aamiainen – Lounas – Päivällinen
10.8. Aamiainen – Lounas –- Kahvit
Majoitus 2-3 hengen huoneissa
sis. liinavaatteet ja kylpypyyhkeen.
Hinta: 116 €/henkilö, sis. alv.
Ruoka on monipuolista ja terveellistä
kotiruokaa leipineen, juomineen ja salaattipöytineen. Lämpimiä ruokia on
aina kaksi esim. keitto/pihvi. Mahdolliset allergiat huomioidaan. Ns. päiväihmiset lounas 9 €, päivällinen 10 €.
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Majoitustilan sauna kuuluu hintaan.
Rantasauna vuokrataan erikseen
30€/h. Pihagrilli ja pihapelit (minigolf,
mölkky, kroketti ym.) kuuluvat hintaan. Paikalla on myös kanootteja.
Sitovat varaukset ja ilmoittautumiset 23.7. mennessä pentti.kallio@
ekokaarina.net. Maksut 27.7. mennessä Kaarinan Työttömät ry:n tilille:
Fi 75 5710 8320 0315 14.
Ke 8.8.
Majoittuminen ja lounas noin klo 12
14.00 Päivien avaus. Kaupungin
ja
yhdistyksen
yhteistyö
ja sosiaalitoimen asema. Päivällinen. Saunat
ja uintia ym.
Illaksi varattu omakustanteinen teatteri Kaarina-Teatteri / Kunnankoukkuja (Reviisori) klo 19.00, varattu 20 lippua à 20 €. Illanviettoa, karaokea ym.

To 9.8.
Aamiainen. Anna Duuni, TST:n vene
tekee NonStop–risteilyjä. Harrasteosiot, taideleiri + muut, eli yhdistykset
tuokaa askartelu- ym. asioita mukananne. Mahd. kirkkovene paikalla
koko päivän + kullanhuuhdontaa (vielä avoin). Lounas klo 12-13.30. Klo
14.00 Olympialaiset. Päivällinen. Saunat ym. Illanvietto, Nalle & Rapi duo
(Kaarina) tanssittaa, karaokea.
Pe 10.8.
Aamiainen
Aamujumppa, vetäjä TST
Palkitsemiset
Lounas
Huoneiden luovutus
Kotiin rennolla ja hyvällä mielellä!
Tervetuloa!

Liigapörssi – urheilun kautta
tietoteknistä osaamista
Mikä ihmeen liigapörssi?

A

luksi lienee syytä hieman
valottaa, mikä tämä paljon
puhuttu liigapörssi oikein
on. Kyseessä on eräänlainen valmentajapeli, johon
TST:llä on ollut oma porukka jo parin
vuoden ajan. Pelissä kootaan tiettyjen
reunaehtojen mukaan kuusihenkinen jääkiekkojoukkue sisältäen kolme hyökkääjää, kaksi puolustajaa ja
maalivahdin. Joukkuekohtaisia rajoituksia ei ole, joten vaikka kaikki kuusi
pelaajaa voivat olla eri joukkueista.
Kullakin kierroksella nämä pelaajat
saavat sitten pörssipisteitä tekemisistään valmiin taulukon mukaisesti.
Esimerkiksi hyökkääjän tekemä maali
on kuuden pisteen arvoinen, puolustajan taas kahdeksan pisteen. Ottelurangaistuksista ja jäähyistä tulee miinuspisteitä. Maalivahdit puolestaan
saavat pisteitä torjuntojen ja päästettyjen maalien mukaan. Nämä pisteet
lasketaan yhteen kierrosta kohti ja ne
kartuttavat valmentajan pistepottia.
Koska kaikki joukkueet eivät pelaa
joka kierroksella, on käytössä vaihto-

ja, yleensä 20 kappaletta ja varsinkin
pudotuspelitilanteessa vaihdot ovat
kullan arvoisia. Jos kaikki pelaajat
ovat jo pudonneista joukkueista, ei voi
paljoa pisteitäkään enää odottaa.
Valtakunnan tasolla peli on erittäin
suosittu. Osanottajia kaudella 20112012 oli peräti 70 000 ja peliporukoitakin oli 5500. TST ry:n porukan sijoitus
kausitasolla oli noin 600., joten parantamisen varaa olisi. Aikaisempina
vuosina ollaan oltu korkeammallakin,
jalkapallon MM kisoissa 2010 TST:n
kimpan paras sijoitus oli peräti 18.,
mikä ei ole lainkaan hullummin 4000
porukan joukossa.
Yksilötasolla TOP 100 -sijoituksia
on vuosien varrella ollut muutama. Ja
tämä siis tuosta noin 40-70 tuhannesta osallistujasta. Kaudella 2011-2012
TST:n porukka oli kutistunut yhdeksään henkeen, josta kierrostasolla
ehkä 6-7 aktiivia. Lisää porukkaa tarvittaisiin tuleviin tapahtumiin, joista
jääkiekon MM kisat ovat seuraavat ja
jalkapallon EM-kisatkin käydään ensi
kesänä.
Lieveilmiönä, eikä vähäisenä sel-

laisena, voidaan selvästi huomata
osallistujien tietoteknisten valmiuksien kasvaneen. Otetaanpa esimerkkinä vaikka tietotuvan päällikkömme
Kari Rindell. Vielä pari vuotta sitten
Kari vakuutteli, ettei ikinä tule tarvitsemaan tietokonetta ”yhtikäsmihkään”.
Liigapörssi kuitenkin viekoitteli innokkaan urheilumiehen, ja nykyään Kari
käyttää aktiivisesti netin palveluita ja
sähköpostia. Lisäksi hän vielä neuvoo
ja opastaa muita tietotuvassa kävijöitä pienemmissä ongelmatilanteissa.
Allekirjoittaneen nörtin sydäntä lämmitti joulun alla, kun tietotuvan aktiivijäsenistö lähetteli toisilleen joulukortteja netin välityksellä. Moinen olisi
ollut pienoinen ihme vielä kolme - neljä vuotta sitten.
Nyt porukka tarvitsisikin lisää jäseniä. Opastusta ja apua löytyy tietotuvasta aina, eikä omaa tietämättömyyttään tarvitse hävetä. Vaikkei
omaa tietoteknistä osaamista paljoa
olisikaan, on liigapörssi oiva ponnahduslauta ehkä aiemmin hieman outoon ja pelottavaankin tietotekniikan
maailmaan. Tulevista peleistä informoidaan viikkotiedotteissa ja TST:n
webbisivuilla.
Jarmo Jalonen
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Lahjoitukset yhdistykselle
– tärkeä tuki toiminnallemme
Yksityishenkilöiden, yhteisöjen
ja yritysten lahjoitukset ovat
työllemme työttömien parissa
hyvin tärkeitä.

N

iiden avulla mahdollistuvat monet sellaiset asiat,
johon jäsenmaksumme
ja oma varainhankintamme ei yksin riitä. Yhdistyshän on voittoa tuottamaton, joten
raha on välillä tiukalla. Lahjoittajia on
vuosien mittaan ollut lukuisia, ja mielestäni nyt on aika antaa heille heidän
ansaitsemansa kiitos.
Millaisia lahjoituksia yhdistys sitten
on saanut? Seuraavassa vain muutamia esimerkkejä viime vuosilta, ei
missään tärkeysjärjestyksessä, vaan
hieman eri aloilta poimittuna, jotta
valottuisi kuinka tärkeitä lahjoitukset
ovat, ja kuinka paljon ne vaikuttavat
yhdistykseen ja sen eri jäsentoimintoihin.
Aloitetaan vaikkapa ruokalan saamista lahjoituksista. Jäsenruokalamme tarjoaa hyvää ja ravitsevaa
kotiruokaa halpaan hintaan. Aterian
hinta on pystytty pitämään samana
viimeiset kaksi vuotta, vaikka elintarvikkeiden hinnat samaan aikaan ovat
nousseet huimasti. Kiitos tästä kuuluu suurelta osalta lahjoittajillemme.
Ruokalahjoituksia olemme saaneet
K-Supermarket Runosmäki Marko
Huhtanen Oy:ltä, K-Market Runosmäki Juha Kuuselalta sekä muutamilta
Turun kouluilta. Avustuksia on saatu
myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä.
Ruokalan uudesta ilmeestä kiitos
kuuluu TE-toimistolle ja Job Cafelle. Monet ovat varmaankin huomanneet uudet siniset tuolit ruokalassa.
Ne sekä huomattava määrä toimistokalusteita, mukaan lukien torstaihuoneen uusi puheenjohtajanpöytä,
saatiin kierrätystavarana Job Cafen
muuton yhteydessä ja TE-toimiston
uusiessa kalusteitaan.
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Tietotekniikka tunnetusti vanhenee nopeasti. Lahjoittajien ansiosta
olemme kuitenkin pystyneet pitämään
tietotuvan konekannan tyydyttävällä
tasolla sekä vielä tämän lisäksi rakentamaan pienen kuuden koneen mikroluokan ATK-koulutuksia varten. Tämä
ei olisi ollut mahdollista ilman lahjoittajilta saatuja koneita ja komponentteja. Lahjoittajina ovat olleet mm. Turun
Kaupungin IT-palvelukeskus, Turun
Sanomat, Ekotori sekä Panvision Oy.
Kuten esimerkeistä ilmenee, lahjoitusten ei tarvitse olla suoria rahalahjoituksia. Niitäkin yhdistys on silloin
tällöin saanut. Viimeisimpänä Jethro
Rostedt lahjoitti neloskanavan Mitä
tuli tehtyä –ohjelmassa voittamansa
summan TST ry:lle.
Lahjoitusten ei aina tarvitse edes
olla rahaa tai kiinteää omaisuutta.
Moni ei varmaan tiedä, että vuosi- ja
syyskokoukset Turun Työväenopiston
auditoriossa on saatu pitää veloituksetta.
Tai Anna Duunin laituri- sekä talvisäilytyspaikka. Nämä yhdistys on
saanut varsin nimellisellä maksulla

käyttöönsä Turun satamalta. Suurkiitos molemmille.
Rajoitetun tilan takia monet lahjoittajat jäävät valitettavasti tässä artikkelissa vaille ansaitsemaansa mainintaa. Olkaa kuitenkin varmat, että
yhdistyksen sisällä näitä lahjoituksia
arvostetaan. Myös jatkossa yhdistys
tulee tarvitsemaan lahjoittajia, ja pienistäkin asioista kertyy ajan mittaan
arvokas osa yhdistyksen toimintoja ja
palveluita. Esimerkkinä vaikkapa tietotuvan ”kirjasto”.
Lopuksi vielä kaikille lahjoittajille,
yhdessä ja erikseen yhdistyksen ja
sen koko jäsenistön sydämelliset ja
vilpittömät kiitokset.
Jarmo Jalonen

Mahdolliset lahjoitukset 20-vuotisjuhlavuottaan viettävälle yhdistyksellemme
voi osoittaa Turun Seudun Työttömät
TST ry:n lahjoitustilille
IBAN FI71 4309 1820 1126 78
BIC HELSFIHH

Ja sitten taas muutettiin
Koko historiansa ajan TST ry
on ollut liikekannalla.

U

udenmaankadun ja Hämeenkadun
kulmauksessa käytiin alkuun
käännähtämässä ja toimintaa käynnistämässä, mutta jo samana vuonna 1992
matka jatkui Läntisen Pitkäkadun
39:n tiloihin.

neet. Harjoitusta on jo saatu tyhjentämällä osa tiloistamme tammikuussa.
Innostusta ja pitkämielisyyttä silti tarvitaan, kun muutorumba jälleen kerran alkaa.

TST ry:n seuraava vuosikymmen alkaa siis toisessa osoitteessa.
Muuto(kse)ssa piilee aina uutta käynnistävä voima. Vierivä kivihän ei tunnetusti sammaloidu.

Kauan ei sielläkään viihdytty, kun
edessä oli muutot Puistokatu 2:een
ja edelleen Raunistulaan Murtomaantielle. Vuonna 1993 sinne
päästiin parakkiin ja melkein ehdittiin kotiutua, kunnes kuuden vuoden
päästä unelman jyräsi suunnitelma
Helsingintien
rakennusprojektista.
Uudet tilat löytyivät Helsinginkatu
15:stä ja avajaiset pidettiin jälleen
kerran 1999.
Kolme vuottahan olikin pitkä aika,
todettiin kun elokuussa 2002 aloitettiin neuvottelut Sepänkadulle siirtymisestä. Lokakuussa puheenjohtaja
Lasse Räsänen esitteli Torstaipalaverille uusien tilojen pohjapiirroksen
ja joulukuussa alkoi jälleen kerran
tavaroiden pakkaus. Avajaiset viettiin
13.2.2003, torstainapa tietenkin, ja
toiveikkaina ajateltiin, että kunpa ei
tarvitsisi heti kohta etsiä uusia tiloja.
Riemua kesti syksyyn 2007 asti, jolloin kantautui tietoja siitä, että Turun
kaupunki aikoo myydä kiinteistön alta.
Onneksi kiireet olivat hidasta laatua,
ja kauppakirjat allekirjoitettiin vasta
vuoden 2011 lopulla.
Toiminnalle sopivia tiloja on jo pitkään silmäilty kaupunkia katsastettaessa. Yhdistys on etsinyt sijainniltaan
edullista paikkaa, jossa tilaa olisi riittävästi. Tätä kirjoittaessa on varmaa,
että muuttolaatikoita tarvitaan taas
syksyllä, mutta minne ne tällä kertaa
kiikutetaan, on vielä epävarmaa.
Seitsemäs kertakin sujunee rutiinilla, vaikka pakkaajat olisivat vaihtu-

Kannen suunnittelu: Päivi Salminen
Kuvat: Mari Vaalto
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TST ry:n organisaatio

Y

hdistyksen korkein päättävä elin on jäsenkokous.
Syyskokouksessa
valitaan hallitus, puheenjohtajan toimikausi on kaksi
vuotta. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista- ja kuusi
varajäsentä. Näillä on kaikilla oma
vastuualueensa, myös varajäsenet
ovat täysin työllistettyjä yhdistyksen
monipuolisen toiminnan ansiosta.
Hallitus kokoontuu usein ja lisäksi se
pitää myös palavereita, arkiasiat pidetään toiminnassa.

Tärkein kokouksista on avoin torstaipalaveri, jossa yhdistyksen hallitus
tiedottaa jäsenille, missä mennään.
Yleensä puheenjohtaja avaa kokouksen ja kertoo yhdistyksen asioista,
käsitellään eri kerhojen ja kurssien,
ruokalan, veneen ym. ajankohtaiset
asiat ja hyväksytään yhdistyksen seuraavaa viikkoa koskeva viikkotiedote.
Torstaipalaveri on tärkeä foorumi.

linto ja toimistopalvelut pitävät pyörät
pyörimässä. Tiedotus kertoo jäsenille
ja ulkomaailmalle yhdistyksen ajankohtaisista asiosta mm. tämän kädessäsi olevan Tärppi-lehden avulla. Erillistoiminnoista ruokala on yhdistyksen
sydän. Ompelimo on myös toiminut
pitkään. Kuntouttava työtoiminta antaa monille tilaisuuden saada elämä
hallintaan.

Jäsentoiminta-nimikkeen alle mahtuu koko maailma. Uusia kerhoja syntyy koko ajan ja kurssitarjonta monipuolistuu. Tukitoiminta on nimensä
mukaista toimintaa, ATK, taloushal-

Projektit
ovat
erillisrahoitteisia
(esim. RAY, Ely-keskus) toimintoja,
joilla on jokin tavoite. Projektien rahoituksesta päättävät rahoittajat yleensä
vuosi kerrallaan.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAT:

TST ry:n vuosi- ja syyskokous
HALLITUS
PUHEENJOHTAJA

AVOIN
TORSTAIPALAVERI

- Mikko Immonen 1993-1994
- Onni Koponen 2001

JÄSENTOIMINTA

- Lasse Räsänen
1995-2000,
2002-2007

MATKAILU

TIETOTUPA

PERHETOIMINTA

TAPAHTUMAT

AINA DUURILAULURYHMÄ

SENIORIT

ANNA DUUNIVENE

KERHOT JA
KURSSIT

PAAVAROTTIMÖKKI

LIIKUNTA

MIDAS
KULTAVALTAUS

RETRIITIT

LUOMASTUDIO

- Olavi Nummela
2008-2011

TUKITOIMINTA

ERILLISTOIMINNAT

TALOUS
HALLINTO

JÄSENRUOKALAT

VÄLITYÖ

TIEDOTUS

JÄSENOMPELIMO

MONITAITO

ATK

KUNTOUT
TAVA
TYÖTOIMINTA

KOTIPESÄ

PROJEKTIT

TOIMISTOPALVELUT

- Joe Majanen
2012-

Jari Suominen
Kuvat: TST arkisto
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Paella, pelmeni, pasta…
TST ry:n siivin makumatkalla maailmalla
Anna Duuni on purjehtinut
kymmenessä vuodessa tuhansia kilometrejä, käytännössä
maailmanympärimatkaa vastaavan määrän. Maapalloa on
kyllä kierretty vinhasti myös
ruokalan matkassa.

R

uokalan teemapäiviä on
järjestetty kahdesti vuodessa vuodesta 2007 alkaen. Sitä ennen tehtiin
muutamia ennakoivia piipahduksia maailman ruokakulttuurien
pariin. Maanosat on valloitettu yhtä lukuun ottamatta ja lisää matkakohteita
on tulossa.

Varaudu siis jatkossakin tutustumaan ennakkoluulottomasti kansainväliseen kattaukseen ja hemmottelemaan makuhermojasi uusilla
elämyksillä – tietysti edulliseen hintaan ja kotoisasti omassa, tutussa
ruokalassamme ystävällisen henkilökunnan palvelemana!

ps. TIESITKÖ EU-RUOKA-AVUSTA?

ALAN

RUOK

IVÄT

APÄ
TEEM

kko
Maro a
k
Kreik i
Turkk
Irak
nja
Espa maat
e
er n
Välim kari
Un
Italia
jä
Venä
iko
s
k
Me
o-Itä
Kauk
Intia rdistan
/ Ku
istan
n
a
g
f
A

TST ry on jakanut EU-ruokakasseja jo yli 10 vuoden
ajan. Viime vuonna tuli jaettavaksi 74 000 kg ruokaapua, jonka rahallinen arvo oli noin 250 000 €.
TST:n viikoittain jakama EU-ruokakassi sisältää vehnäjauhoja, puurohiutaleita, näkkileipää, hapankorppua, makaronia, maitojauhetta, keksipaketin, pastaa
juustokastikkeessa ja mysliä.
- Kaikki kassit menevät. Lähemmäs puolet EUruokakassin hakijoista tulee lapsiperheistä, kertoo
keittiöpäällikkö Leila Ketonen.
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Tulipa kirjattua...
Akkuna:

...eli torstaipalaverien
pöytäkirjojen
valittuja
paloja
vuosien
varrelta

a?
vää halvall

Hy

luja:
Alku valmiste s ja
sustu
pubjetti, si
n palkkaus.
ja
a
lastenhoit

upunki
(...) Terve ka en.
Tiistaitreffit
ud
estää tilaisu
toimisto järj terveellinen
Aiheena on n ilmainen.
eo
ruokavalio. S

2007
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Edellisenä torstaina päätettiin
tämän torstain kokous.
2004

Sot

tais

Vaihtopiirissä SK
seurattavaksi es nosti
imerkiksi
tiedottajamme
JS
, joka on
luvannut tehdä
piirin puitteissa
kaikkea muuta
paitsi lapsia.
2003

P.j. luki edellisen kokouksen
pöytäkirjan, jossa
eräs hekilö muutettiin
intialaiseksi.
2008

2005
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s
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2004

Asiat
tärkeysjärjestykseen:

Kultavaltaus: ”Ei kultoo,
vaan sorroo”, mutta huussi
tuli valmiiksi!”
2006

Vähistä
materiaaleis
ta taitaen...

Ompelimo pys
tyy myös
uusien vaatte
iden
valmistuksee
n, vaikka
lehtikuvasta.
2003

Lyhyesti?
Lapinmatkatapahtum
asuunnitelmaehdotuksia ka
iva

18

Tärppi 2/2012

ta p

oru
kka
talk Myyjä
a?
ook isva
mat orvau lmiste
kat
s
l
ja ru norm un
a
oka
a
lap li, eli
pu.
200
3

jäsenistöltä.
2003

taan

Förille ohoi!
Viime vuonna suuren suosion saanut Föritapahtuma saa
jatkoa elokuussa 2012.

T

maittava.

ST ry on tässä välillä harjoitellut Kauppatorilla joulukuussa ja Puutorilla huhtikuussa, joten eiköhän
tapahtumasta taas tule

TST ry on nyt yhdistyksenä saavuttanut nuoren aikuisuuden. 20-vuotias
ei enää katso pelkästään elettyyn hetkeen – sen ikäisellä on jo historiaa ja
siten perspektiivi nähdä pidemmällekin. Föritapahtuma on siis tällä kertaa
perinteinen, se järjestetään toista kertaa. Myös emäntä ja isäntä pysyvät
samoina, Rita Nartamo ja Markku
Teräsvaara ovat lupautuneet jatkamaan tapahtuman ruorissa. Tästä
suuri kiitos heille, tämä dynaaminen
duo on Föritapahtuman sielu, vaikka eivät he ihan Batman ja Robin
olekaan. Sen sijaan Robin olisi kyllä
hyvä viihdyttäjä Föritapahtumassa,
mikä vinkiksi em. duolle näin laitettakoon.
Tänä vuonna Föritapahtuma järjestetään vähän aikaisemmin, jo elokuussa, toivoen että myös Föri olisi
nyt paikalla eikä telakalla kuten viimeksi. Ajelkaapa siis kuskit varoen
sitä lauttavanhusta!
Muistin virkistykseksi Tärppi julkaisee pari kuvaa viime vuoden tapahtumasta ja toivottaa väen tervetulleeksi
taas tänä vuonna.
Jari Suominen

Kuvat: Jouni Särkelä ja
TST:n arkisto

Anna Duun

i:

Ei näkynyt ty
puolella. Ei to yr- eikä paarpuurin
sin kehdattu
mastosta
tähystää.
2012
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42
Projekti poikineen

Hukkapuu 1/2 Leonardo Ekotori 1/2
Kierrätysneuvonta Taitotilan suunnitteluprojekti
Taitotila 1/2 Odysseia Tutkain Luotsi 1/2/3
Vene 1/2 Pätkätyöviesti Ekopaja Pönttöpartio
Ekoverstas Hankeaktivointi Sosiaalisen
yrityksen mahdollisuudet Ketsy TST-Aktivointi
Monitaito 1-4 Köpö-Odysseia Akkuna
Välityö 1-4 Tietotupa Kotipesä
Jäsentoiminnan ohella projektit ovat olleet tärkeä kulmakivi
TST ry:n toiminnassa.

P

itkäaikaistyöttömien
työllistymistä on haluttu edistää yhdistyksessä
syntyneitä ideoita jalostaen. Kaikkiaan yli neljäkymmentä hanketta on käynnistetty
ja viety läpi yhdistyksen 20-vuotisen
historian aikana. Viimeisen kymmenen vuoden aikana niitä on toteutettu
toistakymmentä.
Taitotila käynnistyi projektina, jossa Metsola-maatilasta Askaisissa tuli
työllistämis-, koulutus- ja vapaa-ajan
paikka pitkäaikaistyöttömille 19972003. Olavi Nummelan johdattamana tilalla viljeltiin maata ja tehtiin polttopuita. Kunnostustehtävien ohessa
koheni kädentaitajien elämänlaatu.
Kierrätyskeskukselle oli tarvetta
1998 ja sellainen perustettiin TEkeskuksen ja Turun kaupungin tuella
TST:n aloitteesta. Ekotorin kolmivuotinen projekti sai hetimiten kahden
vuoden jatkoajan vuoteen 2003. Se
on sittemmin irtaantunut TST:stä
omaksi menestyväksi yksikökseen.
Veneprojekti sai alkunsa Onni Koposen ajatuksesta syyskuussa 2000.
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Huhtikuussa 2002 oli tarkoitus olla
valmista, mutta työ viivästyi rungon
huonon kunnon ja ammattilaistyövoiman puutteen vuoksi. Jatkoprojekti
Vene II päättyi joulukuussa 2002 ja
vesille päästiin keväällä 2003.

Ketsy eli Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä –projekti kartoitti
vuosina 2004-2007 sosiaalisen yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämisedellytyksiä Euroopan Sosiaalirahaston ESR:n tuella.

Hankeaktivointi ideoi vuodesta
2001 uusia hankkeita, kehitti projektiosaamista ja ohjasi oman työpaikan
luomiseen. Luotsi puolestaan tuki,
ohjasi ja aktivoi työn etsinnässä. Samalla opittiin omien työllisyystavoitteiden määrittämistä ja miten niitä
voisi saavuttaa. Ohessa kehiteltyä
asiakaskeskeistä palveluohjausmallia
on vuodesta 2002 alkaen sovellettu
myös muissa projekteissa.

Vuonna 2012 TST:llä on käynnissä
kolme projektia. Välityö työllistää neljättä vuotta pitkäaikaistyöttömiä enimmillään vuodeksi kerrallaan ja toimii
astinlautana takaisin työelämään.
Taiteen ammattilaiset ovat löytäneet
harjoitus- ja työskentelytilat Monitaidon suojasta, joka viidentenä toimintavuotenaan on nyt Turun Taitotiimin
sijaan osa emoyhtiötään TST:tä.

Nimelläänkin ihastuttanut Pönttöpartio aloitti 2002 linnunpönttöjen
valmistuksen, ripustuksen ja huollon.
Pönttöjä valmistui satoja ja niitä asennettiin Turun seudun ympäristökuntia
sekä Lappia myöden. Luonnon tarkkailu oli osa projektilaisten toimenkuvaa. Pöntöt tehtiin entisen, vuonna
2001 päättyneen Hukkapuu-projektin
tiloissa.
Ekopaja TST– Kestävän kehityksen
yhdistyksen projektina on lokakuusta
2002 saakka noutanut, vastaanottanut, hajottanut sekä kierrättänyt sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osia.

Aiemmin senioreiden toimintakyvyn
säilyttämiseen ja aktivointiin luotua
KÖPÖ–Odysseia –mallia on hyödynnetty nykyisessä Kotipesä-projektissa, joka nyt toista vuotta houkuttelee
nuoria pariinsa suunnittelemaan ja toteuttamaan haluamansa kaltaista toimintaa pätkätöiden ja opiskelupaikan
etsinnän välissä.
Uusia projekti-ideoita kehitellään
TST ry:llä edelleen, ja niitä viritellään
jatkossakin jäsenistön ja yhdistyksen
toiminnan jatkumisen hyväksi.

Valloittava tuttavuus, M/S Anna Duuni
Joskus ideat vaikuttavat syntyessään niin oudoilta, että
niiden toimimista käytännössä
on suorastaan pakko kokeilla.

N

äin kävi, kun yhdistyksen jäsenistössä heräsi
kaipuu vesille. Päätettiin
hankkia oma vene, eikä
mikä tahansa soutuvene
vaan ihan oikea VENE. Vuonna 2001
ei yhdistyksellä tietenkään ollut paljon
rahaa siihen sijoittaa, mutta onneksi
Varsinais-Suomen TE-keskuksesta
ja Turun työvoimatoimistosta saatiin
hankkeelle tukea. Puinen, vanha, palanut - ja joidenkin mielestä loppuunkulunut - kahveliketsi sai toimia runkona, jota työllistettyjen ja lukemattomia
työtunteja puurtaneiden talkoolaisten

toimesta alettiin kunnostaa ja rakentaa uudelleen toimivaksi alukseksi.
Anna Duuniksi kastettu vene laskettiin vesille toukokuussa 2003 ja on
nykyään yhdistyksen suuri ylpeyden
aihe. Monille jäsenille kesä alkaa veneilykauden koittaessa ja halutuimmat
retket varataan pian loppuun. Erilaisia
koulutus-, kokous- ja virkistysmatkoja
tehdään kaudessa noin parikymmentä. Tilaa matkata on 16 hengelle, mutta yön yli retkillä makuupaikkoja riittää
kymmenelle.
Turvallisuus on merellä seilaamisessakin kaiken perusta, joten yhdistys kouluttaa kaikki veneellä toimijat.
Jäsenistöstä on löytynyt kiitettävästi
vapaaehtoisia vastuukuljettajia, kan-

M/S Anna Duunin
10. kesä
Anna Duunin v. 2012 kevätkun- tamaalauksen sai uudistettavaksi kilnostukset menivät suotuisasti
ven aikoinaan veistänyt, taitava Reijo
Kasti.
5-7 henkilön käydessä säännöllisesti huoltotöissä.

K

olme alkuperäistä akkua
vaihdettiin uusiin. Sähköistystä
vahvistettiin
uusin kytkimin, mastoja ja runkoa maalailtiin.
Sinkkianodeja vaihdettiin. Konetta
huollettiin. Aluksen nimikilpi irrotettiin
aluksen peräpeilistä. Tyylikkään kul-

Veneen henkilöstön kurssitukset
aloitettiin köysityöharjoituksin. Kansimiehiä ja kippareita koulutetaan ajoharjoituksissa.

Toukokuussa alkuun suunniteltiin
luontomatkoja. ”Lurun” lintumatkat ja
kevään luontomatkat saaristoon ovat
olleet suosittuja. Kesäkuussa Ruis-

simiehiä ja –emäntiä, mutta uusiakin
sopii joukkoon. Seppo Ruuhilahti
vastaa itseoikeutetusti pääosin veneen kipparoinnista.
Purjehduskohteita on ollut läheltä ja
kaukaa, mutta kuka tahansa voi ryhtyä matkanvetäjäksi ja kerätä oman
porukan tai ideoida kokonaan uuden
teemamatkan. Matkatiedustelut ja
veneen varaus hoituvat Infon kautta.
Sinne voi kääntyä samoin ideoita tai
palautetta koskien.
Moottoripurjehtija-kaunottaremme
”strategiset” mitat ovat: pituus 13,6 m;
leveys 4,86 m; syväys 1,6 m; suurin
korkeus 8,0 m. Moottori on merkkiä
Pergins – MF – A 4.212 ja tehoa siinä
on 76 hevosvoimaa.

Kuvat: TST arkisto, Rauli Oka

salon ulkoilupäivänä halukkaat pääsevät lyhyille matkoille Ruissalon Kansanpuiston laiturilta. AD:n retkivetäjät
ovat suunnitelleet matkoja ja kohteita
Seili, Kasnäs, Rumari, Juhannuksen
aatto, Parainen, Teersalo, Maisaari,
Naantali, Nötö, Luonnonmaa. Syys- ja
lokakuussakin vielä järjestetään kalaja luontomatkoja mm. Maisaareen.
Tulevista jäsenetumatkoista pidetään
aikataulua ilmoitustauluilla ja mukaan
ilmoittaudutaan A-portaan Infossa.
Markku Strengell
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Luontoa lähellä
Paavarotti otti paikkansa
Lyhyessä ajassa Paavarottista
on tullut tärkeä osa yhdistyksen jäsentoimintaa.

P

itkään oli haussa paikka,
jossa jäsenistö voisi nauttia luonnosta ja virkistävästä toiminnasta, mutta
joka ei olisi kohtuuttoman
taipaleen takana. Rymättylän Paavaisista paikannettiin keväällä 2005 sopivaksi arvioitu tontti.
Airiston rannalla olevaa kohdetta
varten perustettiin kiinteistöosakeyhtiö, ja osa tilasta vuokrattiin yhdistyksen käyttöön kesällä 2009. Aikomuksena oli rakentaa tontille yöpymiseen
sopiva kiinteistö. Jo marraskuussa
samana vuonna alkoi saunamökin
pystytys ja käyttökunnossa mökki on
ollut elokuusta 2010 alkaen. Raken-

tamisessa ja ympäristön kunnostuksessa on ollut mukana suuri joukko
talkoolaisia yhdistyksestä. Nyt mökki
on kaikkien jäsenten käytettävissä.

käytännössä hoitaa pitkälti mökin
kunnossapidon yhdessä muiden aktiivien kanssa.

Paavarottia on käytetty retkillä niin
Akkuna-perhetoiminnan,
liikunnan,
kala- ja metsäkerhon kuin Väkertäjienkin tukikohtana. Virkistystä ja voimaannuttavia elämyksiä on koettu
siellä muissakin ryhmissä. Yhdistys
järjestää säännöllisin väliajoin päiväretkiä, joilla kohteeseen on autottomankin jäsenen helppo tutustua. Mökin voi tietyin ehdoin vuokrata myös
omaan käyttöönsä; asiasta lisää alla..
Toimintaa kehitetään edelleen ja
Paavarottin käyttöä lisäävät ideat
sekä tapahtumaehdotukset ovat tervetulleita. Tervetulleeksi paikan päälle
toivottaa myös Kalle Perttula, joka
Kuvat: Jouni Särkelä ja TST:n arkisto

Paavarotti - kauden avajaiset
Paavaisten kevät 2012 avattiin
aurinkoisissa tunnelmissa niin
mielen kuin sään kannalta.

O

sallistujia oli kiitettävästi, pikkubussillinen sekä
kaksi pienempää kuljetusyksikköä suorittivat
aktiivien kuljetukset.

Pehtoori Kalle oli toimitettu ”huvilalle” edeltävänä päivänä. Paikat olivatkin jo hyvässä hantissa ja sauna
lämpiämässä.
Toiminnasta vastasivat omilta osiltaan myös liikunta ja väkertäjät. Tarjolla olleiden juomien, siis kahvin ja
veden lisäksi, Henriikka valmisti teetä
niin luonnosta kuin kiinastakin.
Väkertäjillä oli risulintujahti tuloksellista. Lintuja syntyi niin koivuista
kun kallioimarteestakin. Lajeja oli niin
monta kuin väkertäjääkin. Äänet vaan

22

Tärppi 2/2012

jäi rekisteröimättä, ehkä ensi kerralla
löytyy myös linnulle laulua.
Liikuttajat hyötyliikuttivat asiaan uskaltavia. Valitettavasti osallistujat olivat kaikki miehiä. Naiset kannustivat
osallistujia tasapuolisesti. Voittajaa
vaan ei vielä paikanpäällä saatu selville. Tai siis voittaja oli itse selvyys,
mutta muut sijat jäivät jostakin syystä
selvittämättä.
Evästys oli hoidettu ruokalan puolelta, niin ”lihamunkit” kuin piirakat ja
kahvitkin. Lisäksi oli hankittu grilliin
makkaraa.
Kokonaisuudessaan päivä tuntui
onnistuneelta. Onnistuminen ilmeni
sitenkin, että usean osallistujan taholta tuli toivomuksia, että olisi mieluisaa
jatkaa samantapaisia tapahtumia. Kiitos kaikille mukana olleille sekä muutoin tapahtumaan vaikuttaneille.
Hannu Isotalo
Paavarottin johtoryhmän pj.

Paavarottin vuokraus
•
•
•
•
•
•
•

Paavarotti-mökki Rymättylän
Paavaisissa on jäsenten vuokrattavissa yksityiskäyttöön.
Päiväkäytön maksu on 5 €/henkilö. Muuten 10 €/vrk/henkilö.
Tilaa on 8-10 henkilölle.
Omat makuupussit ja petivaatteet
mukaan.
Varaukset infosta.
Pisin varattava aika on 3 vrk. Pidemmistä neuvoteltava puheenjohtaja Joe Majasen kanssa.
Jokainen siivoaa jälkensä lähtiessään ja jättää sisälle käyttämäänsä vastaavan puumäärän.

Tule tutuksi, TST:n tekijä
Tärpin yhdistyksen jäseniä ja
työntekijöitä esittelevä juttusarja jatkuu. Osassa kaksi tutustumme tiedottajaan ja kouluttajaan, Rauli Okaan.

1

Minkälaisia hommia teet
juuri nyt TST:llä?

Päätyöni on tiedotuksessa, jossa laadin ilmoituksia sekä teen Tärppi -lehteä. Tämän työn lisäksi toimin kouluttajana
atk:n ajokorttikursseilla. Opiskelijoina
on TST ry:n jäseniä ja työntekijöitä.
Työn alla on lisäksi varttuneemmalle
väelle tarkoitettu projekti, jonka tarkoituksena on parantaa heidän sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuuksiaan.
2. Kertoisitko hieman aiemmasta
urastasi?
Vuonna 1989 aloitin silloisessa Rai-

sion aikuiskoulutuskeskuksessa ohjelmoinnin opettajana. Myöhemmin
opetusalueet laajenivat Käyttöjärjestelmiin mm. Unix, Linux ja Windows.
Opetettavat kurssit olivat pitkäkestoisia (n. 1-2 vuotta.), työvoimapoliittisia ja aikuisille suunnattuja. Myös
yrityslyhytkursseja pidin melko usein.
Toimin myös muutaman vuoden ajan
atk-tukitehtävissä. Opettajapätevyyden hankin vasta 1999. Minulla on
aikuisten ammatillisen perustutkinnon
arviointikoulutus (Näyttötutkintomestari).
3. Miten TST ry on vaikuttanut Sinun elämääsi?
Oltuani pitkään työttömänä, olen
todella tyytyväinen päästyäni töihin
TST:lle. Olen saanut sekä oppia uutta, että tehdä entistä työtäni, eli toimia
atk-ajokorttikurssien
kouluttajana.
TST antaa myös mahdollisuuksia laajentaa omaa osaamistaan. Työnteko

on mielekästä ja antaa elämään sisältöä.
4. Millaisia vapaa-ajan harrastuksia
Sinulla on?
Ehkä hieman perinteisesti ulkoilu ja
lukeminen sekä elokuvat. Elokuvien
painopiste on toiminnassa ja Scifissä,
mutta myös taiteellisemmat elokuvat.
Ruuanlaittokin käynee harrastuksesta, koska myös vähän vaativammankin ruuan teko onnistuu. Niin, ja GEOkätköilyharrastusta olen aloitellut.
Siinä
lajissa
yhdistyy hyvin
ulkoilu ja ”vehkeily”, eli älykännykän tai
GPS-laitteen
käyttö
sekä
onnistumisen
ilo
löytäessään kätkön.

Vanhat VHS-nauhat DVD-levylle
Onko VHS-nauhasi arkistossa
vanhassa formaatissa?

T

urussa analogista kuvamateriaalia voi siirtää
digiaikaan esim. Turun
kaupungin
pääkirjastossa. TST ry:n Kuvaajista
Juha ja Markku kävivät siirtämässä
DVD-levyille Esa Rantaselta lainatut
VHS-videonauhat ”Lapissa” vuonna 1993 ja Timo
Aunion ”TST:n pyöräretki
Ahvenanmaalle” vuonna
1997. Myös lyhyt noin. 5
min. kooste Murrostorstaista ja tavanomaisistakin työttömien toiminnoista siirrettiin digiaikaan.
Kooste on peräisin työryhmältä Esa Rantanen,
Anita Halmesmaa ja

Oiva Hietala. Esityksiä on tarkoitus
näyttää mm. avoimen Torstaipalaverin
ohessa tai muutoin sovittavina aikoina
tietokoneella tai DVD-tallentimella.
Turun kirjastossa on kahdet samanlaiset laitteet rinnakkain. Hyvän tuurin
sattuessa on viereinenkin laite vapaana ja voi siirtää kahta nauhoitusta
samaan aikaan. Muutosta VHS-DVD

ei voi nopeuttaa, vaan tunti siirtyy
tunnissa. Huom. pikakelauksessa
ei kannata suunnata kaukosäädintä
kohti viereistä nauhuria, koska signaali näytti vaikuttavan toiseenkin
nauhuriin. Vanha arkistosta kaivettu
VHS-nauha pitäisi ainakin kerran kelata loppuun ja takaisin alkuun, jotta
tiukassa rullassa vuosia ollut magneettinen analoginen nauha löystyisi.
Jonkin verran näkyi tulevan häiriöitä, kun kelausta emme olleet suorittaneet pyöräretkivideoon.
Nauhurissa myös yhden
nauhan ääni takkusi mahdollisesti samasta syystä.
Teksti ja kuva:
TST ry:n Kuvaajat
Juha Tolvanen ja
Markku Strengell
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Muotoa muuttamassa
Kauneus on katoavaista, mutta
aina sitä voi edes yrittää jarruttaa.

7

.3. kahdeksan reipasta
miestä oli päättänyt laittaa
ulkomuotonsa parempaan
kuosiin. He olivat ottaneet
yhteyttä Sannaan, joka oli
tapahtuman vetäjä. Siellä sitten Turun
Ammatti-insituutin kauneushoitolan
odotushuoneessa nämä urhot odottivat jännityksellä (=pelonsekaisin
tuntein), mitä tuleman pitää. Miesten
kesken virisi pikkuhiljaa keskustelua
arkisista asioista sekä tulevasta koitoksesta.

NYT!
Sitten yhtäkkiä alkoi tapahtua! Kahdeksan nuorta naista tuli hakemaan
meitä ensimmäiseen käsittelyyn, eli
kasvohoitoon. Jokaiselle oli varattu
oma ”sänky” eli hoitopöytä, jonka saa
laitettua eri asentoihin, vaikkapa tuolin muotoon. Ensin kasvoille laitettiin
ihohuokosia laajentava voide, jonka
tehoa parantamaan kasvoille kohdistettiin otsonilla terästettyä vesihöyryä,
(hieman epämiellyttävää, mutta kesti
vain kymmenen minuuttia). Parempaa oli luvassa, koska seuraavaksi
ihosta hierottiin pois epäpuhtauksia ja
laitettiin viilentävää voidetta.

KLIP KLIP!
Sitten mentiin kipin kapin seuraavaan

paikkaan eli parturiin. Jälleen sama
juttu, eli miehet jakoon ja hommat
käyntiin. Ensin tehtiin leikkaussuunnitelma asiakkaan, opettajan ja oppilaan kanssa. Kyselinpä itselleni myös
värjäystä, mutta ajanpuutteen vuoksi
se ei ollut nyt mahdollista; no pitää
käydä joku toinen kerta. Oma risutukkani olikin jo sen verran sotkuisen
näköinen, että leikkaus tulikin tarpeeseen.

RÄPS!
Vielä kuvaus ja sitten oli tilaisuus paketissa. Kuvia otettiin eri ”asennoissa” ja vähän eri kulmista. Niitä sitten
yhdessä valikoitiin ja ihmeteltiin.

MENOKS!
Ja sitten kiireesti esittelemään uutta
lookkiaan seuraavaan paikkaan; no
se on oma tarinansa.
Kiitoksia Turun ammatti-instituutille,
sen opettajille ja opiskelijoille sekä
kaikille tilaisuuden järjestäjille.

HYVÄ VIRE
HYVÄ VIRE -hanke on Turun Seudun
Kehittämiskeskuksen ja Euroopan
sosiaalirahaston rahoittama työttömien hyvinvointihanke, joka kestää vuoden 2012 loppuun. HYVÄ VIRE on
toiminut palvelupiste TROOLIssa Aurajokirannassa, osoitteessa Läntinen rantakatu

53, vuodesta 2010 saakka ja järjestää
virikkeitä ja työkykyä ylläpitävää toimintaa asiakkaille. HYVÄ VIREen tapahtumissa on ollut jo muutama tuhat
kävijää ja tapahtumia oli viime vuonna
muutama sata.
Yhteistyötä on myös TST ry:n kanssa. Helmikuussa TST antoi kuntovälineensä HYVÄ VIREen asiakkaiden
käyttöön ja 4.4. HYVÄ VIREen väki oli
mukana Puutori-tapahtumassa.
TROOLI on matalan kynnyksen
palvelupiste, jossa työnhakijat, irtisanotut ja lomautetut voivat kokoontua
yksin tai porukassa.
HYVÄ VIRE järjesti asiakkailleen
7.3. ja 14.3. muodonmuutosillat yhdessä Ammatti-instituutin parturikampaaja -opiskelijoiden ja kosmetologiopiskelijoiden kanssa. Illat olivat
todellinen menestys ja asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä ja iloisia lopputulokseen. Kotiin viemisiksi sai illan
päätteeksi muistitikulla oman kuvan
työhakemukseen liitettäväksi. Miesten illassa oli mukana 9 miestä ja
naisten illassa 18 naista.
Projektipäällikkö Sanna Forslund:
”Ihmisellä on tärkeää olla positiivinen
mielikuva itsestään etenkin työnhakijana, kun kohdataan työnantajia – ja
ulkoinen tyylinmuutos voi edesauttaa
sitä. Tällainen toiminta voisi olla
osana esimerkiksi TE-toimiston palveluja, mikäli saataisiin päättäjät vakuuttuneiksi
tämän kaltaisten palvelujen
tarpeellisuudesta.
Palautetta naisilta: ”Tosi ihanaa kun pääsin mukaan. Oikea
hemmotteluilta. Työnhakukin on
työtä. Nyt sai rentoutua eikä tarvitse
ajatella muuta. Olen liikuttuneen iloinen. ”
Rauli Oka
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Monitaito
Onnea Pirjo!

Monitaito-projektin sielu Pirjo Lehtonen palkittiin TVY:n vuosikokouksessa Kuopiossa 23.3. järjestön
kokonais- ja tiedotustrategiat valmistaneen työryhmän johtamisesta.

Kuva: Vesa Junell

Elämään vapautetut
– retriitti työttömille
ma 1.10. - to 4.10.2012
Hiljaisuuden retriitti kolmen yön yli
Rymättylän Tammilehdossa.

Vetäjät:
Pirjo Lehtonen, Pirjo Ketola ja Kata Vesivalo
Ilmoittautumiset retriittiin:
p. 040 3417007 tai 040 341 7207
auli.hynonen-rinne@evl.fi
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Savuavat tehdasrakennukset ja konkurssit...

.A.Kärvinen
yritti aina
tunnollisesti
noudattaa
isänsä
kuolinvuoteella
antamaa elämänohjetta:
vastuun pakoilu on kaukonäköistä viisautta. Isä ei tosin malttanutkaan kuolla. Lotossa oli miljoonapotti jaossa.

kädessä kaikki menee selittelyksi.
Jos pääsee niin pitkälle urallaan, että
aina korkeimpaan oikeuteen saakka,
niin silloin selittelytaito on elämän ja
kuoleman kysymys. Tämän tien on
moni ökyrikas käynyt ennen lokoisia
eläkepäiviä, selitti Tauno-Ilmari Kärvinen.

Pettymyksestään huolimatta tai siitä
johtuen isäukko jatkoi kiusallisenkin
kauan LSA ry:n (Lounais-Suomen
Asennevammaiset ry.) puheenjohtajana.

Pitkäaikaistyöttömyys
epäoikeudenmukaisuudessaan eväsi Kärviseltä mahdollisuuden aikaansaada yhtä
paljon vahinkoja kuin työelämässä.
Savuavat tehdasrakennukset ja konkurssit elävöittivät P.A:n työhistoriaa,
joka oli varsin kirjava, kauniimmin sanottuna monivaiheinen.

P.A:n suunnitellessa pelokkaana
tulevaisuuttaan isä antoi taas korvaamattoman neuvon: kauaskantoisia päätöksiä on turha siirtää, ne
menevät kuitenkin pieleen. Tärkeintä on varata riittävästi aikaa vahinkojen peittelemiseen. Kun tehtyjä
ei saa tekemättömiksi, niin viime
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Toisaalta, sinnikkäänä työnhakijana Kärvisellä oli nyt oivallinen tilaisuus kehitellä maailmankirjallisuuden
huippuja hipovia selityksiä työuransa
rönsyilyjen kaunistelemiseksi. Niinpä

hänelle usein ansioluetteloon tutustumisen jälkeen suositeltiinkin laivalevysepän tai kaarihitsaajan toimen sijasta
runoilijan uraa.
Herkkänä runoilijasieluna liiallinen
kohteliaisuus ja rehellisyys kuitenkin
hidastivat merkittävästi Kärvisen työelämään sitouttamista.
Työ- ja Elinkeinotoimistossa asioidessaan hän antoi kohteliaisuuttaan
aina etusijan muille. Viimeinen ja ainoa virkailija, jota hän siellä kätteli ja
tervehti oli vahtimestari, joka tuli sulkemaan ovet.
Mutta lannistumiselle P.A. oli immuuni. Virheistä voi aina oppia. Niitä
oppii tekemään enemmän, nopeammin ja tuhoisammin.
Matti Kaivonen

Toivo, Tyttöjen talo ja TUAS
Biljardipallot kolisevat taustalla, kahvinkeitin porisee ja
tietokone hurisee. Työntekijät
hymyilevät iloisesti. Nuorten
kohtaamispaikka Toivossa on
miellyttävä tunnelma.

T

oivo on suunnattu 17-28
-vuotiaille nuorille aikuisille. Siellä on ollut jo vuodesta 2004 mahdollisuus
kokoontua
monenlaisen
aktiivisen tekemisen, kuten kädentaitojen, biljardin peluun ja dartsin pariin,
tai ihan vain viettämään rauhassa
aikaa. Toivo tarjoaa mahdollisuuden
tutustua muihin nuoriin sekä aina tarvittaessa saada apua ja tukea työntekijöiltä.

Myös Turun Tyttöjen talolla voi tavata muita nuoria ja saada uusia ystäviä.
Tyttöjen talo on tarkoitettu 12-28 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Viihtyisästä ympäristöstä löytyy ohjattua
toimintaa erilaisten kurssien ja kerhojen parissa: Harrastaa voi vaikkapa teatteria, kirjoittamista tai tanssia.
Myös monenlaisia keskusteluryhmiä
erilaisissa elämäntilanteissa oleville
on tarjolla. Yhtenä päivänä tapaavat
nuoret äidit, toisena omilleen muuttavat tai juuri muuttaneet, kolmantena
kokoontuu monikulttuurinen ryhmä.
Saatavilla on lisäksi mm. seksuaalineuvontaa ja terveysinfoa, läksyapua
tai mahdollisuus keskustella työntekijöiden tai vapaaehtoisten toimijoiden
kanssa kaikenlaisista mieltä askarruttavista asioista.

TUAS, eli tuetun asumisen säätiö
puolestaan auttaa 18-25-vuotiaita,
jotka tarvitsevat jonkinlaista apua tai
tukea yksin asumisen ja aikuisuuteen
astumisen haasteiden kanssa. Jokaiselle nuorelle etsitään vapaaehtoinen
tukihenkilö, joka auttaa erilaisten arjen ongelmien kanssa aina muutosta
kaupassakäyntiin ja laskujen maksamiseen.
Tukihenkilö ei ole pelkästään auttaja, hänestä voi tulla myös yksinäiselle
ystävä, jonka turvallisessa seurassa
on helppo lähteä tutustumaan uusiin
asioihin, paikkoihin ja ihmisiin. Turussa on siis tarjolla Kotipesä-projektin
lisäksi muitakin paikkoja nuorille aktivoitua ja tutustua kaltaiseensa seuraan. Jokaiselle löytyy jotakin!
Anu Hinkkuri

Tyttöjen talon
lukunurkkaus

Biljardinpeluuta
Toivossa

Onnea nyt, onnea aina
Kaksikymppinen ei ole enää
mikään teini.

E

nglanninkielessä
–teen
-loppuiset, ikää ilmaisevat
sanat päättyvät 19:ään,
joten 20-vuotias katsotaan auttamatta aikuiseksi. Eikä se mikään huono ikä olekaan.
Ei tarvitse kärsiä isompien määräilystä tai pyristellä kasvukivuissa ja
kaikennielevässä maailmantuskassa.
Hehkeys on tallella, mutta asiat osaa
suhteuttaa, kun kokemusta ja näkemystä on kertynyt, mutta ihan kaikkea
ei ole vielä vanhuuttaan unohtanut.

Mark Twainia vapaasti siteeraten:
hän sanoi huomanneensa, kuinka
isänsä oli kovasti kehittynyt ihmisenä
samaan aikaan, kun hän itse varttui
nuoresta aikuiseksi. Vai olisiko kehitystä tapahtunut sitten toisessakin
päässä… Nuori on kovin ehdoton ajatuksissaan. Musta ja valkoinen, oikea
ja väärä – välimuodoille ei ole paljon
kysyntää. Aikuisuuden kynnyksellä on
mahdotonta edes myöntää, ettei ole
ihan perillä jostain asiasta. Muutaman vuoden päästä osaa puutteisiinsa
ehkä jo suhtautua naureskellen. Välillä
kykenee toteamaan muotikukkasistakin – EVVK, ei voisi vähemmän kiin-

nostaa, ei ole minun heiniäni. Parasta
kypsymisessä on kuitenkin tieto, ettei
kaikkea tosiaankaan tarvitse itse tietää ja yksin hallita. Usein varsin läheltä löytyy joku, jolta voi kysyä neuvoa,
tai jonka kanssa yhdessä pähkäillä,
miten tässä tilanteessa tulisi toimia.
Yritys- ja yhdistysmaailmassa tätä tavataan kutsua kaveruuden sijaan verkostoitumiseksi.
Onnittelut nuorekkaalle TST ry:lle!
Onnea ponnisteluille kasvun tiellä yhdessä koko jäsenistön ja kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa!
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POLKU – Vauhtia työllistymiseen!

P

OLKU–yhteistyössä ovat mukana viisi
Turun seudun yhdistyksissä toimivaa hanketta:
Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n Työllisty järjestöön –hanke,
Monipalvelukeskus Tsempin Tsemppiä työttömille –rekrytointipalvelut,
SPR:n Kontti-kierrätystavaratalon
Työtä, taitoa ja tuloksia –hanke,
Turun Seudun Työttömät TST
ry:n Välityö-projekti ja Varsinais-Suomen Martat ry:n
TYÖAVAIN –hanke.
Kaikilla
näillä
yhdistyksillä on
tarjolla työ- ja/
tai harjoittelupaikkoja,
joiden
tavoitteena
on
toimia
polkuna työttömyydestä avoimille
työmarkkinoille. Yhdistysten yhteistyön tavoitteena on edistää tätä tarjoamalla työnhakijoille monipuolisempia mahdollisuuksia ja uusia väyliä
kohti avoimia työmarkkinoita.

Tavoitteena työ
Työ- tai harjoittelupaikka yhdistyksessä tarjoaa
tärkeää
työkokemusta
ja konkreettista apua
työnhakuun. Työ- tai
harjoittelujakso myös
selkeyttää omaa osaamista, kehittämiskohteita
ja vahvuuksia. Jakson
aikainen aktiivinen ja oikein suunnattu työnhaku
yhdessä yhdistyksen oman
ohjaajan tai valmentajan
kanssa parantavat mahdollisuuksia löytää työpaikka
avoimilta työmarkkinoilta. Jakso
voi myös kannustaa hakeutumaan
koulutukseen jatkotyöllistymisen tukemiseksi.

Yhteistyöllä lisää vauhtia
työllistymiseen
Yhteistyöketju lähtee liikkeelle siitä,
kun asiakas tulee johonkin viidestä
yhdistyksestä esimerkiksi TE-toimiston tai Työvoiman palvelukeskuksen
työtarjouksen perusteella. Jo haastatteluvaiheessa työnhakijalle tiedote-

taan POLKU-yhdistysten tarjoamista
työmahdollisuuksista ja ohjataan tarvittaessa eteenpäin.
Työnhakijan työllistyessä johonkin
POLKU-yhdistyksistä, saa hän henkilökohtaista ohjausta ja koulutusta omasta yhdistyksestään. Lisäksi
hänellä on käytettävissään muiden
POLKU-toimijoiden palveluita, kuten
Tsemppiä työttömille -palvelut koko
jakson ajan. Tehokkaan ja tavoitteellisen yhteistyön tarkoituksena on turvata saumaton palveluketju asiakkaan
työllistymisen tueksi.
Mikäli työ- tai harjoittelupaikka ei
näistä tahoista löydy, Tsemppiä työttömille -rekrytointipalvelut auttavat
etsimään työpaikkaa myös suoraan
avoimilta markkinoilta.
Polku-yhteistyön tuloksena on järjestetty informaatiotilaisuuksia hankkeista mm. TE-toimistossa, Skanssin Yhteispalvelu Monitorissa sekä
Varsinais-Suomen välityömarkkinoita
koordinoivan ELY-keskuksen FYYRAprojektin tilaisuudessa. POLKU-hankkeiden vetäjät saavat toisiltaan myös
vertaistukea.

Kuntopiirin suosio on vankkumaton
Monipuolista liikuntaa on
harrastettu Tutolassa vuodesta toiseen.

O

hjaaja Mikko Nieminen sekä kellottajana toiminut Markku
Teräsvaara pitävät
huolen siitä, että harjoitteet tehdään kunnolla. Väkisin
rypistää ei silti kenenkään tarvitse.
– Parasta tässä on se, että kukin
tekee omalla tasollaan, eikä kilpaile
muita vastaan.
Lepsuiluun ei silti kannusteta.
– Vielä on viisitoista sekuntia aikaa tehdä, paitsi niillä, jotka juuri
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lopettelivat osuuttaan. Heillä harjoitus
jatkukoon vielä hetken kellon pysähdyttyäkin…

Jaksaa, jaksaa – ei hyydytä loppusuoralla
Mahdi kannustaa jämerästi joukkojaan Tutolan
salissa.

Sessio kelpaa päättää
vaikka Nipan nimikkoliikkeeseen: kolme iskua
alas, kaksi iskua ylös ja
lopuksi kohokoukkulyönti.
Viimeiseksi vielä jäähdytellään Mahdin malliin.

K

unnolla
tehtynä
kuntonyrkkeily on
todella
tehokasta
treeniä, väittää Ari
lajistaan. – Vuosi
sitten melkein pyörryin ensimmäisissä harjoituksissa. Yritin
ehkä liikaa.

– Venytä, älä nyi. Se
vain repii lihaksia, eikä venytä niitä.

Ari on vasta ottanut tuntumaa
lajiin, mutta innostus on kasvanut vauhdilla TST:llä Mahdin
ohjauksessa.
– Edellisessä paikassa harjoittelu
tuntui pakotetulta, ja salilla oli liikaa
porukkaa.
Yli 20 vuotta lajin parissa on sijaan
takana Nipalla, joka on aiemmin harrastanut muitakin ”kovia” lajeja, kuten
painia ja judoa. Nipa kyseli aikoinaan
nyrkkeilyvalmentaja Arto Koskelta
itselleen sopivaa kuntoilutapaa. Siihen aikaan lajia harrastivat pääosin
naiset, mutta Nipa pääsi Arton yksityisoppiin.

Nyrkkeily ja jujutsu löytyvät Tuomaksen harrastustaustalta. Tuomas
kiittelee TST:n vetäjän Mahdin ohjeita.
– Juuri rentous on kaikkein tärkeintä
tekniikan opettelussa.
– Mahdi saa meistä puristettua
enemmän tehoa irti ilman, että se tuntuu painostukselta, täydentää Ari.
Harjoittelu tapahtuu omaan tahtiin,
ja Mahdi huomioi kaikkia tasapuolisesti taitojen erilaisuudesta huolimatta.

–
Niska-hartia-selkä -seutua vaivanneet kivut pyyhkiytyivät kuin taianomaisesti pois.
Enimmillään harjoituskertoja oli
vuodessa jopa yli 100, mutta
yleiskunto nousikin kohisten. Puolimaraton taittui ilman varsinaista
juoksuharjoittelua.
Nimensä mukaisesti kuntonyrkkeily pitää sisällään
paljon muutakin kuin
iskuja säkkiin ja pistehanskoihin. Nipa
kehuu lajin kokonaisvaltaisuutta:
verryttely, voimistelu, lajinomainen
harjoittelu
sekä loppuvenyttely
antavat työtä koko
kropalle. Lisää tehoa treeniin saadaan
Mahdin vapaaottelun
puolelta tuomista polvi- ja kyynärpääliikkeistä.

Kuvissa:

- Heti kun jaksaa, niin haluaa yrittää uudelleen.
Mahdia pidetään yhtenä parhaista
vetäjistä.

(ylh.) Mahdin hanskaan pysähtyvät Tuomaksen iskut.
Säkki ja peilikuva toimivat Arin sparraajina.
(vas.) Rautaa nousee ja painot kolisevat
kuntonyrkkeilyssäkin

Teksti ja kuvat: Marita Skippari

– Harjoittelu on käytännössä ilmaista, vaikka näin laadukasta ohjausta ei
saa aina rahallakaan.
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Kotipesä Tampereella Laukaus kajahti keittiössä.
Tiskikaapista korkinavaajaa
tavoitellut isäntä putosi lattialle
kerrasta kuolleena. - Iso mies
eikä usko, porusi vaimo savuava kivääri hyppysissään.

E

lämme huomiotaloudessa. Siksipä onkin tärkeää
lyödä kuluttajaparka heti
alkumetreillä shokkimoukarilla sensaatiokanveesiin. Olipa kyseessä sitten kirjallinen
tuotos, ääni- tai kuvatallenne. Tällä
tekstillä oli mahdollisuus tehdä poikkeus. Onneksi se ei huomannut.
Singahdimme viisihenkisen Kotipesä-komppanian voimin Pirkanmaan
reisivaltimolle Tampere Film Festivallyhytelokuvatapahtuman merkeissä
viettäen varsin visuaalisen viikonlopun. Edellä kerrotun episodin allekirjoittanut plagioi röyhkeästi kinkereillä
esitetystä Sami Korjuksen Elonkorjuu (Harvest time)-teoksesta. Filmin
on muuten tuottanut Kotipesä-projektin karaktäärinen ylipappi Aki Kaurismäki. Lasi calvadosta, kiitos.

Riiston anatomia on
anatomian riisto
08.30, Turun linja-autoaseman kahvio. Railo järkevien ja kunnollisten ihmisten välillä tuntuu jälleen auenneen
allamme. Ensin mainitut ovat nukkumassa, jälkimmäiset töissä tai koulussa. Me emme ole kumpaakaan. Me
olemme lainsuojattomia, piikkejä uusliberalistisessa lihassa. Me menemme
Tampereelle katsomaan elokuvia.
Aseman kahviossa sumppikuppi
maksaa 2,40 euroa. Tästä huolimatta
konjakki ei sisälly hintaan. Kofeinistinen vallankumous ei ala ainakaan
täältä. Toki ne tietävät kahviholistin
kaivavan joka tapauksessa kiltisti kuvettaan, kuten tässäkin tapauksessa.
Kupillinen kurkkuun, santsin sentään
saa ilmaiseksi, kun osaa pyytää. Tärinä hellittää, värit selkenevät, aamu
voittaa sittenkin. Vaan sitten neste
suorittaa anatomisen perustehtävän-
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sä, jonka jälkeen suunnistan määrätietoisesti sekä hiljalleen kovenevalla
kiireellä kohti saniteettitiloja - huomatakseni käynnistä laskutettavan yhden euron. Hivuttaudun kohti bussilaituria toivoen hartaasti onnikan
viemäröinnin toimivan.

Täältä se alkaa
Tampereella tuulee paljon navakammin kuin Turussa. Esitämme toinen
toistaan hienompia teorioita asiantilan syistä, alkaen Näsijärven laajuudesta päätyen salpalinjojen leikkauspisteisiin, yrittäen kukin kuulostaa
tieteellisiltä. Kaikki epäonnistuvat,
mutta se kuuluu koodiin. Keskustan
infrastruktuuri on Tampereella selkeä.
Oletettavasti kukaan ei ole eksynyt
täällä, emmekä onnistu tänään tekemään historiaa. Majapaikkamme
Dream Hostel löytyy miltei epätodellisen helposti.
Henkilökunta vaikuttaa miltei aidosti iloisilta saapumisestamme, vaikka
olemme jo etukäteen informoineet
tulevamme Turusta. Lisäksi paljastuu
eräs keskeinen positiivinen elementti:
Kahvi tulee talon puolesta, ja sitä saa
keittää mielin määrin. Kofeinistinen
vallankumous selkeästikin muhii juuri
täällä. Omasta puolestani olen välittömästi valmis barrikahveille.
Muutoinkin paikan varustelutaso
ylittää keskiarvon. Kirja- ja lehtivalikoima vastaa pienen kirjastoauton
varustelutasoa, pöytäfutista ja lautapelejä löytyy.
Majoitumme kymmenen hengen
huoneeseen saaden kuulla jakavamme sen viiden muun mahdollisesti yösydännä ilmaantuvan henkilön
kanssa. Mikäpäs siinä, olemmehan
sosiaalisia elikoita, emmekä varsinaisesti karttele kontakteja. Herään
ensimmäisenä aamuna pärisevään
ääneen ihmetellen aluksi, kuka täysjärkinen laulattaa katuporaa ikkunan
alla kello seitsemän lauantaiaamuna. Ei kukaan. Naapuriseurueen jäsen siellä vain unestaan toivottaa
kaikille kanssaihmisilleen korisevat

huomenet. Muut porukastamme eivät saaneet nukuttua silmällistäkään.
Jeesus. Jos kännikuorsaus kuulostaa
tuolta, ei ihmekään, että nukun yöni
yksin.

Alina Rudnitskaja
Mental Nord in Nepal

meets

Sivussa toki vähän elokuviteltiinkin.
Leffat oli jaoteltu lajityypeittäin parituntisiin näytöksiin, jotka koostuivat
tyypillisesti 4-7:stä lyhytelokuvasta.
Tämän lisäksi oli muutama yhden pitkän elokuvan käsittänyt niin sanottu
erikoisnäytös. Pääosa näytöksistä
oli Finlaysonin kupeessa sijaitsevassa Plevnassa, ja tämän lisäksi joitain
Pakkahuoneella sekä Hollossa. Filmejä oli meiltä ja maailmalta, ja parasta antia olikin nähdä teoksia niistä
maailmankolkista, jotka Suomessa
ovat tyypillisesti paitsiossa (eli mistä
tahansa angloamerikkalaisen kulttuuripiirin ulkopuolelta, joka sekin oli toki
osaltaan edustettuna).
Ei ole hulluutta istua leffateatterissa
kahdeksan tuntia putkeen kolmena
perättäisenä päivänä. Hulluutta on
haluta sen jälkeen lisää. Kuin työvoimahallintoviidakon sissi syömässä
kapallisen ketsuppisia kaavakkeita
ja vaatimassa maanisin silmin toisen
annoksen. Muille porukasta tusinan
verran näytöksiä kolmeen päivään
riitti omien ilmoitustensa mukaan hyvin. Kai ne hulluja ovat silti, tavoillaan.
Mikä yhdistää moskovalaista vakuutusyhtiön asiakasta yrittämässä
epätoivoisesti selventää asiaansa
jääkylmälle virkailijalle (Alina Rudnitskaja, Virasto), vaimonsa lattialle
ampumaa suomalaisisäntää (Sami
Korjus, Elonkorjuu) ja Nepalissa sairauttaan jakinverellä parantavaa vanhusta vailla yhteiskunnan tukiverkkoja? Elämänlangan ohuus ja sen
kauttalinjainen syheröisyys. Elämä on
eittämättä sotaa, ja siinä jokainen on
juuri nyt ja juuri täällä pirullisen yksin.
Mutta mikäli tykit puhuvat, niiden olisi
parempi olla soppatykkejä. Ja puhukoot sen verran kiihkeästi, että sylkevät siinä sivussa kuolaansa sapuskan

elo lyhyt, lyhyempi kuva
muodossa mahdollisimman laajalle
säteelle. Tämä oli päällimmäinen
ajatus, jonka kolmipäiväinen audiovisuaalivyörytys kertojanne takaraivon
perukoille jätti kytemään.

Runkosarjan helmetär
Olimme kuulleet villejä tarinoita, joissa ihmisten tiedettiin tankanneen itseään jollain sen tapaisella kuin kiinteä
ravinto. Perimmiltämme skeptisinä
yksilöinä suhtauduimme tähän varauksella, mahdollisesti vain jonkun
korporaatiosidonnaisen ravitsemusterapeutin potentiaalisena new age
-hömppänä, jonka tarkoitus on vain
ottaa valuutat pois lähes rehellisen
työttömän hengenravintoaddiktin taskuista, mutta päätimme kuitenkin kokeilla.
Pääkadun kebab-ravintolat tuottivat yksimielisen pettymyksen: paikat olivat klooneja toisistaan ja annokset pieniä mutta hintavia. Kaikki,
mitä visiiteistä jäi käteen, oli raflan
ulkopuolella taksin numeroa kysynyt
missfarkkusuomi, ja hänkin vain viiletti ohi kuultuaan, ettei tietoa löydy.
Olisi pumminut edes reppuselkäkyydin päämääräänsä, mutta eipä tietenkään. Hymy kumminkin irtosi, tosin
kahdelle jaettuna.

kaan odottaa kattavaa läpileikkausta
kansainvälisen vakoilun historiasta.
Esitys oli odotettua suppeampi ja materiaalisesti vaatimaton. Kun selvisi,
että tämän lisäksi kuvausluvasta pitäisi pulittaa ylimääräistä, totesimme
yksissä tuumin tämän olevan nähty.
Ottamamme kuvat luonnollisesti säilytimme.
Työväenmuseoon olisivat punervat
mielemme halajanneet, sinne kun oli
sopivasti sen hetkiseen budjettiimme
sopiva sisäänpääsykustannus (0e), ja
lisäksi mainostivat olevansa auki joka
päivä. Mutta juuri tänä päivänä oli kyseinen laitos päättänyt istuttaa henkilökuntansa koulutuspenkkiin loppupäiväksi alkaen kello 12.00, jonka
johdosta museo olisi tuosta hetkestä
pitäen loppupäivän suljettu. Sanomattakin lienee selvää, että saavuimme
paikalle kello 12.05...
Sanovat historian perimmäisen
funktion olevan opettaa, että asiat eivät sittenkään muutu aikojen saatossa kovin paljon, ja että tietyt asiat toistuvat ikuisesti. Ainakin tämä museo
toteutti tarkoituksen täydellisesti. Se
muistutti, että historian kuohuissa
yksi elementti, Murphyn lain
yleispätevä kaikkivoipuus,
on ja pysyy.

Eron hetki on kaunis eli
sama tyttö on nähnyt Rööperin
Kotipesän projektiretki on kuin hauras
lankakerä: se alkaa ja hajoaa hiljalleen käsiin. Niin tuli taas kerran aamu
ja tuli ilta, sillä erää viimeinen.
Ihmisillä on erilaisia tapoja käsitellä
retkien loppusuorien aiheuttamaa haikeutta. Yhdet juovat, toiset halaavat,
eräät kokoontuvat piiriin kertaamaan
yhteisöllisesti kokemuksiaan. Ja sitten olemme me, jotka sulkeudumme
hostellihuoneeseen
parodioimaan
Dingon ikivihertävää hittiä Nahkatakkinen tyttö:
”Sama tyttö on nähnyt Rööperin, hän on Pepe Willbergin tyttö..”
”Sama tyttö on nähnyt toiletin, hän on
putkiduunarin tyttö..” Sama tyttö on
nähnyt Queeninkin, hän on Freddie
Mercuryn tyttö...” Kaikki tämä kollektiivisen naurunremakan säestyksellä.
Ja mikäli Anu ei sano kyllin usein ”mä
haluun pois täältä”, asiasta tulee huomauttaa kohteliaasti.
Juha Nordman

Sanovat Tamperetta Tapolan kaupungiksi, mutta nähdäksemme mustan makkaran myyntipisteet loistivat
poissaolollaan. Ehkemme katsoneet
kunnolla, tai sitten Tampere muuttuu
maailman mukana.

Murphyn laki & miksi ovet ei
aukene meille?
Ennen väistämättä lähestyvää lähtöhetkeä päätimme vahvistaa kuvaa
itsestämme kulturelleina sekä valveutuneina yksilöinä. Normaali metodimmehan on kiertää kaikki museot, mutta tällä kertaa uskaltauduimme sisälle
asti.
Ensiksi suuntasimme Vakoilumuseoon. Kahdeksan euron sisäänpääsymaksu antoi tulkintamme mu-
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Rieskassa tapahtuu...
TST-yhdistysten yhteiseen perheeseen kuuluu meille monille
tuttu Ekotori osoitteessa Rieskalähteentie 74.

M

utta siellä on ruvennut
tapahtumaan
uusia juttuja, joten
esitelläänpä tämän
hetken
toiminnat
tässä komeassa kiinteistössä hiukan tarkemmin.
Rieskalähteentien puoleisessa
päädyssä on toisessa kerroksessa
remontti meneillään. Tilaa on n. 80
m2. Sinne luodaan monitoimitila jäsenistön käyttöön. Ainakin tietotupa
tietokoneineen, kokouksiakin siellä
voidaan pitää. Pikkuisessa keittiössä
onnistuu vaikka keittokurssin pito.
Seuraavana talosta löytyy viehättävä Rieskaruokalamme. Se tarjoaa samaa maittavaa kotiruokaa kuin
Sepänkadun ruokalammekin. Ja koska ruokala on ainoastaan TST:n jäsenten palveluksessa, niin jäseneksi
voi kätevästi liittyä ruokalan kassalla
ja saa heti tuoreen jäsenkortin käyttöönsä.
Ja jäsenkortista on heti lisää
hyötyä, kun astuu talon seuraavasta ovesta sisään, nimittäin 20
%:n asiakasalennuksen muodossa jo ennestään edullisista hinnoista. Ovella aukeaa näkymä Ekotorin
tavaraparatiisiin. Ensin on kirpputorillinen kirjoja, astioita, tauluja ym.
Sitten päästään huonekaluosastolle:
sohvia, kirjahyllyjä, kaappeja, tuoleja,
sänkyjä, pöytiä jne. Peremmältä löytyy tietokoneita, telkkareita, helloja,
pesukoneita, jääkaappeja, ensimmäiseksi silmään osuvat mainitakseni.
Tietysti myös kevään suosikkiartikkeleita pyöriä ja ruohonleikkureita on
myynnissä. Ja kun Ekotorilta hankkii
jotain, tekee samalla palveluksen ympäristölle. Kaikki tuotteet ovat kierrätystavaraa. Ne tarkastetaan ennen
myyntiin laittamista, jolla toimivuus
taataan.
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Tästä päästäänkin luontevasti talossa eteenpäin Ekopajalle. Siellä
vastaanotetaan kierrätettäväksi telkkarit, tietokoneet, isommat kodinkoneet, polkupyörät ym. Pajan perällä on tilat koneiden testaamista
varten.
Lisäksi Ekopajan peräkammarista löytyy oma ompelimomme, joka
muutti sinne Sepänkadulta 10.4. Hyvin ovat jäsenemme perille löytäneet,
korjaustöitä on jo runsaasti vastaanotettu. Korjaustyöt ovatkin ompelimossa etusijalla, esim. vetoketjut
tuppaavat nykyvaatteissa olemaan
helposti hajoavia.
Ekotorin osastopäällikkönä toimii
Janne Nurmi. Myymälän esimiehinä toimivat Pertti Koponen ja
Habib Rahbar. Jyrki Väkiparta
ja Pasi Saarinen ovat Ekopajan
kierrätystoiminnan esimiehiä. Allekirjoittaneen löytää pajan perältä, josko tulee kysyttävää TST:n
jäsentoiminnasta, ompelimosta tai
rieskaruokalasta.
Janne Nurmen mukaan asiakasmäärä on ollut Rieskassa jatkuvasti
nousussa. Henkilökuntaa saadaan
hyvin. Tällä hetkellä tarvitaan siistijöitä ja kassahenkilökuntaa. Tavarapuolella Rieskassa panostetaan kaikkiin
sähköllä toimiviin tuotteisiin.
TST ry:n ja Ekotorin kotisivuilta
tstry.com, turunekotori.fi ja ekopaja.
com löytyy lisää tietoa mm. aukioloajoista. Mutta kuvat kertovat enemmän kuin nämä sanat. Tuleminen
paikan päälle on helppoa vaikka
kaupungin bussilla numero 18.
Kristiina Ilonen
Kuvat: Jouni Särkelä
Kuvissa (ylhäältä):
> ”Meidän oma Joutsen-merkki”, kuparinen lintu myymälän katossa.
> Jyrki Väkiparta, Pertti Koponen, Habib
Rahbar, Janne Nurmi, Kristiina Ilonen ja
Pasi Saarinen
> Rieskaruokala
> Ruokalan kassan takana Amiri Sima
> Ekotorillinen tavaraa
> Ompelimo ja Sirpa Tikander

TST-Seniorien kesäkauden tapahtumia
Kaikille avoimet
kuukausikokoukset
Perjantaina 8.6. klo 11.00 kevään viimeinen kuukausikokous Torstaihuoneessa C-rappu. Tarkennetaan kesän
ja syksyn ohjelmaa. Syksyn toiminta
aloitetaan elokuun kokouksella 17.8.
klo 11.00 Torstaihuoneessa. Tule
suunnittelemaan ja toteuttamaan syksyn tapahtumia.

Dallapé-orkesterin konsertti
6.6. klo 21.30
Emma-teatterissa
Suomen vanhin ja legendaarinen
tanssiorkesteri tulee – johtajana oopperalaulaja Juha Hostikka ja solistina Sami Saari – seuraten vanhojen
mestareiden jalanjälkiä. Liput jäsen
20 €, ei-jäsen 35 €. Hinta sisältää kuljetuksen ja lipun (sama hinta ilman
kuljetusta). Bussi lähtee kauppatorilta ortodoksikirkon edestä klo 20.45.
Ilmoittautuminen infoon viimeistään
23.5. Max 30 hlöä.

Saariston Rengastie-kierros
13.6.
Alkukesästä on saaristo kauneimmillaan. Päivän matkaan sisältyy oppaan
palvelut, matkat lauttamaksuineen,
lounas ja kahvi. Päivän ohjelma aikatauluineen infossa. Lähtö kauppatorilta ortodoksikirkon edestä klo 8.00, pa-

luu n. klo 19. Saaristo-opas mukana
koko matkan. Hinta kaikilta 55 € ja se
maksetaan ilmoittautuessa viimeistään 30.5. Max 50 hlöä.

”KAKSI MAARIAA – punavalkoinen sukukunta”
20.6. klo 19.00
Uusi kesäteatteri Maariassa Paimalan Myllyojalla esittää koskettavan
kertomuksen elämästä entisessä
Maarian pitäjässä ja Raunistulan kylässä. Näytelmän tapahtumat sijoittuvat sortokauteen ja sisällissodan
päättymiseen saakka. Näytelmä on
satuttava vakavuudessaan ja rikas
riemussaan, kuten elämä itse. Lippuja varattu 20 kpl, hinta kaikilta 10
€. Ilmoittautuminen viimeistään 5.6.
Kauppatorilta bussit 22 ja 221. Os.
Myllyojan talo, Paimalantie 374, Paimalan koulua vastapäätä.

”Suvikomedia Sauna”
12.7. klo 19.00
Laitilan Kaivolan kesäteatterissa nähdään virolaisen näytelmäkirjailija Jan
Rahmanin ja sanamaija Heli Laaksosen yhteisesti lämmittämä Sauna. Ohjaajana toimii Timo Vuento.
Laitilan Nuorisoverstaan ompelemat
sauna-asut tulevat olemaan suven
puheenaihe. Pääroolissa Matti Varjonen. Jäsenhinta 15 €, ei jäsen 25 €,
sisältää pääsylipun ja matkat. Ilmoit-

tautuminen viimeistään 28.6. Max 30
hlöä. Bussi lähtee kauppatorilta ortodoksikirkon edestä klo 17.30.

”Mustan pitsin yö” 27.7.
Rauman Pitsiviikkojen runsas ja monipuolinen ohjelma on parhaimmillaan Mustan Pitsin Yönä 27.7. alkaen
klo 18.00. Kaupunki on täynnä elämää ja tunnelma on sanoin kuvaamaton. Matkan hinta 10 €/jäsen, ei-jäsen
15 €, max 30 hlöä. Ilmoittautuminen
infoon viimeistään 16.7. Bussi lähtee
kauppatorilta ortodoksikirkon edestä
klo 16.00, paluu yöllä.

”Kuutamoristeily”
Anna Duunilla 2.8.
Lähtö Anna Duunin laiturista klo 18.00
kohti Maisaarta, jossa mahdollisuus
omatoimiseen grillaukseen. Veneellä
tarjotaan iltakahvit. Jäsenhinta 10 €.
Max 15 hlöä. Ilm. infoon viim. 26.7.

Tulossa: Luontopäivä
Vuolahden Leirikeskuksessa
19.9.
Huom. Kaikki ovat tervetulleita uusia toimijoita tarvitaan!
Seuraa ilmoitustauluja, viikkotiedotteita ja kotisivuja, kysy infosta!
Sinikka Hämäläinen

Kirsti kahmi MM-mitaleja

V

eteraaniyleisurheilun hallimaailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Jyväskylässä 3.-8.4.2012.

Kirsti saavutti myös MM-pronssia 60
m:n aitajuoksussa ajalla 13,72, korkeudessa tuloksella 113 ja seipäässä
tuloksella 190.

TST:n Kirsti Viitanen osoitti jälleen
kunnonajoituksensa osuneen kohdalleen voittamalla MM-kultaa moukarissa tuloksella 29,25. MM-hopeaa painonheitossa irtosi tuloksella 12,31 ja
4x200m:n viestissä ajalla 2.29,2.

Onnittelut superurheilijallemme ja
menestystä kesäkauden kisoihin!

Kuva: Rauli Oka
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TST:N UUTISIA
Tietotuvan tietoviisaat

Osakilpailujen voittajajoukkueet
tammikuu: Oka/Lindholm
helmikuu: Jorma ja Kalle
maaliskuu: ”Marja”
huhtikuu: ”Marja”

Juhlavuoden tapahtumia

Turun Seudun Työttömät TST ry:n
20-vuotisjuhlat
> pe 25.5.2012
> pääjuhla klo 10-14 Toimintakeskuksessa
> iltajatkot alk. klo 20 Panimoravintola Koulussa

Perinteinen Ruissalo-päivä

Kokonaistilanne neljän osakilpailun
jälkeen (10 parasta joukkuetta):
1. ”Marja”			51
2. Nuijat			45
3. Oka/Lindholm		
42
4. Vanhanen/Perttula
39
5. Tinnis/Santio		
35
6. Isokorpi/Malinen		
34
6. Jorma/Kalle		
34
8. Hinkkuri/Nordman
33
9. National Treasure
32
10.Oivat Naiset		
31
”Marja” on TST ry:n tiedotuksen joukkue.

> ke 6.6.2012 klo 10-14
> Kansanpuistossa

			

Pihatapahtumat

> ke 4.7., ke 1.8., ja ke 5.9. 2012 (säävaraus) klo 10-14
> ruokailu (mm. grillattavaa) klo 11-14

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

Työttömien Karibia-risteily
> ti 9.10.2012
> Viking Linen laivalla
> ”ISO 26 000 -yhteiskuntavastuustandardi
toiminnan työkaluna”
> sisältää 2 pohjustavaa seminaaria

Joulujuhla
Liity jäseneksi!

> Aika ja paikka avoin

Jäsenedut ovat rahanarvoisia etuja.
Saat jäsenetuhintaan:
►herkullista ja riittoisaa kotiruokaa edullisesti
Sepänkadun ja Rieskalähteentien ruokaloistamme
►vaatteesi korjattua ompelimossamme
►matkoja, lippuja, tutustumiskäyntejä edullisesti
►alennuksia mm. kylpylä Caribiasta ja Turun Ekotorilta
(jäsenkortilla -20%)
►kursseja ja edullisia koulutuksia eri aihealueilta
►monipuolista liikuntaa mm. jumppaa, keilailua, lentopalloa, kuntosali käytössäsi Sepänkadulla
►ajantasaista tietoa työttömän oikeuksista
►tietokoneesi korjattua/huollettua edulliseen
jäsenhintaan.
Jäseneksi liittyminen:
TST-Toimintakeskus, INFO-piste, Sepänkatu 5 A, 2. krs.
Jäsenmaksu: 7 €, kannatusjäsen 30 €
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Perhetoiminta
Tule mukaan Turun Seudun Työttömät TST ry:n
perhetoimintaan!
Lapsille on tarjolla leluja, pelejä ja askartelua. Alle 7-vuotiaat syövät ruokaloissamme maksutta ja pienet koululaiset
puoleen hintaan. Meiltä saat lastenhoitoapua osallistuessasi jäsentoimintaan tai asioidessasi TE-toimistossa. Voit
myös tulla muuten vain kohtaamaan samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia. Käytössämme on netti ja
mikro. Kauttamme pääsette edullisesti esimerkiksi lasten
teatteriesityksiin ja kylpylä Caribiaan. Teemme myös koko
perheen retkiä lapsille sopiviin kohteisiin.
Perhetoiminta on avoinna arkisin klo 9-13. Olemme Tutolan kanssa samassa pihassa osoitteessa Sepänkatu 5 B,
4.krs. Meille pääsee busseilla 3 ja 30. Tervetuloa!

Kutsu
Toivotamme
kaikki jäsen
emme tervetu
juhlimaan y
lleiksi
hdistyksen
20-vuotisju
hlavuotta!

Pääjuhla:
Pe 25.5.2012
klo 10-14
TST ry:n toi
mintakeskuk
sen piha, Se
pänkatu 5
Ohjelmassa:
~ Puheenjoh
tajan terveh
- Entisten p
dys
uheenjohtaji
e
n
v
a
lokuvien jul
~ Musiikki
kistus
esityksiä ja
t
a
i
d
e
näyttely
- Jäsentoim
inta esittäy
tyy
~ Juhlatarjo
ilu
Iltajatkot:
Pe 25.5.2012
alkaen klo 2
Panimoravi
0
ntola Koulu
, Historian
luokka,
Eerikinkatu
18.
Ei ilmoittau
tumista. Va
paa pääsy.
Tervetuloa,
juhlitaan y
hdessä!
Joe Majanen
hallituksen
puheenjohta
Turun Seudu
ja
n Työttömät
TST ry
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TST-Ruokala

Sepänkatu 5 A, Turku
Avoinna ma-pe klo 8-16
Lounaslista: www.tstry.com
Päivä käyntiin
tuhdilla aamiaisella

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

klo 8-9.30
1,50 €

Teemme
tilauksesta

makeat ja suolaiset
herkut edullisesti.

Nauti kunnon
kotiruokaa
klo 10.30-15.30
2,50-5,50 €

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

Take-away

Annokset myös mukaan
omaan astiaan
(ei noutopöydästä).

Kesällä grillataan

Rieskaruokala

Rieskalähteentie 74, Turku
Avoinna ma-pe klo klo 11-15
Lounaslista: www.tstry.com (ei noutopöytää)
Nauti kunnon
kotiruokaa
klo 11-15
2,50-3,50 €

Muksut mukaan

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

Poikkea kahville
Itse leivottu päivän
pulla 0,60 €

Take-away

Annokset myös mukaan
omaan astiaan.

Uutta kesällä:

Rieskaruokalan
tarjonta laajenee.
Seuraa ilmoittelua!

Pihatapahtumat
4.7., 1.8. ja 5.9.

