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PÄÄKIRJOITUS
Hallituksen puheenjohtaja Joe Majanen

NYT SE ALKAA JA
HAALARIT JALKAAN!

U

usi ja ehompi Turun Seudun
TST ry on totta. TST vaalii
toimintansa kautta TYÖTÄ,
SOSIAALISUUTTA ja TERVEYTTÄ. Jatkossa TST on terveys- ja sosiaalialan yhdistys. Vuosikokous päätti
uudesta linjasta täysin yksimielisesti.
Uudet säännöt mahdollistavat laajemman työ- ja toimintakentän. Nyt
varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä
työttömien lisäksi esimerkiksi opiskelijat ja eläkeläiset. Lähtökohtaisesti
kohderyhmän yhteisenä nimittäjänä
on edelleen vähäosaisuus sekä työn ja
omaehtoisen tekemisen puute. Näihin
haasteisiin vastaa uudistunut Turun
Seudun TST ry. Toiminnan keskiössä
on edistää yksilön sosiaalista, terveydellistä ja taloudellista hyvinvointia.
TST:n uudessa ilmeessä paistaa auringon oranssi ja puhaltavat positiivisuuden tuulet. Symbolisuus valakoon
uskoa paremmasta tulevaisuudesta
yksilön ja yhteisön arkeen. Kovatkin
ajat voi kääntää voitoksi. Näin me
teemme. Yhdistys jäsenineen ei saa
käpertyä sisäänpäin, vaikka olemmekin joutuneet kohtuuttomasti sijaiskärsijöiksi toimitilaongelmassa. Perinteinen omaehtoisuuteen perustuva
jäsentoiminta on ollut käytännössä
vuoden ”telakalla”. Tästä johtuen tulevat toiminnan rahoitukset ovat
vaarassa kutistua. Pahimpaan hätään
saimme kokoustila-apua Varsinais-
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Suomen Martat ry:ltä. Toivon sydämestäni, että Turun kaupunki huomioi eri hallintokunnissaan aiheuttamansa taloudelliset ja toiminnalliset
vajeet yhdistykselle. Näin uskonkin,
teemmehän yhdistyksenä sosiaalista,
terveydellistä ja taloudellista hyvää
Turulle ja turkulaisille.
Lyhyessä ajassa TST on saanut
osakseen paljon positiivista huomiota. Vuoden Turkulainen -äänestyksen
mitalisija on osoitus siitä, että yhdistys
tekee hyvää työtä. Tulos antaa potkua
tuleviin haasteisiin. Toinen miellyttävä uutinen oli valinta pitkäaikaistyöttömyyttä vähentävän kuntakokeilun
Varissuo-hankkeen ohjausryhmään.
TST on ryhmän ainoa kolmannen sektorin toimija. Imartelevaa oli TST:n
varapuheenjohtaja Harri Laaksosen
valinta pääasiantuntijaksi pk-yritysfoorumiin, aiheena ISO 26 000 -yhteiskuntavastuustandardi, jota TST
on toteuttanut soveltuvin osin. TST
on kutsuttu myös kuntouttavan työtoiminnan valtakunnalliseen käsikirjaraatiin. Asiantuntijaksi on kutsuttu
vastaava lähiohjaaja Hannu Isotalo.
Viimeisimpänä huomionosoituksena on TST:n valinta vetämään TVY:n
valtakunnallista työttömien yhdistysten osaamista lisäävää osahanketta.
Ryhmässä on mukana yhdistyksiä 24
paikkakunnalta Varsinais-Suomesta,
Satakunnasta ja Pirkanmaalta. Edellä

mainitut valinnat kertovat, että meihin luotetaan. Luottamus onkin kaiken toimintamme perusta.
TST kohtaa ihmisiä monin tavoin.
Uudistunut Turun Seudun TST ry
esittäytyy massatapahtumissa, yhteistyöverkostoissa ja joka arkipäivä toimintakeskuksessa osoitteessa Kanslerintie 19. Verkkopalvelumme www.
tstry.com tavoittaa päivittäin 400 kävijää. TST on pian myös sosiaalisessa
mediassa, facebookissa.
Vihdoin se remonttikin alkaa, nyt
vaan työhaalarit jalkaan! Innokkaat
palkatut rakennusmiehet ja maalarit
saavat remontoida yhdistykselle entistä ehomman toimintakeskuksen. Talkootyötä riittää myös muille jäsenille,
ilmoittaudu mukaan rakentamaan
uutta, hienoa kotipesäämme! Ensimmäisenä kunnostetaan liikunta- sekä kerho- ja kokoustilat. Seuraavana
vuorossa on tietokoneluokka ja muut
toimintahuoneet. Pihalle on suunnitteilla terassi kioskeineen ja esiintymislava. Toimitilat alkavat palvella
jäsenistön tarpeita sitä mukaa, kun
valmista tulee. Hulppeita avajaisia
juhlitaan myöhemmin syksyllä. Hyvää kannattaa odottaa.
Hyvää kesää lukijoille!
Joe Majanen

Miten TST ry kehittyy?
Jäsenet ja työntekijät arvioivat

J

okainen meistä katsoo peiliin,
arvioi toimiaan ja puheitaan,
ainakin silloin tällöin – toivottavasti. Muiden ihmisten arvioiminen
käy ilman peiliäkin, ja usein liiankin
helposti ja hätäisesti. Itsensä arviointia on syytä suorittaa siksi, että toiminnan ja tekemisen järkevyys selkeytyisi, ja siksi, että meille selviäisi
miten muut meidät kokevat.
Myös yhdistys arvioi itseään. TST
ry otti syksyllä 2010 käyttöön itsearviointitavan (ISO 26 000) ensimmäisten
joukossa tässä maassa. Standardi oli
juuri lanseerattu yritysten, yhdistysten
ja muiden organisaatioiden käyttöön.
TST ry:ssä arviointia ovat suorittaneet
pariin otteeseen työntekijät ja jäsenet.
Arviointeja on tehty yhteensä 90 (katso kuvat), viimeisin oli lokakuussa
2012, jolloin 60 ihmistä oli mukana.
TST ry mittaa itseään yhteiskuntavastuunäkökulmasta siksikin, että
olemme mm. verottajan näkökulmasta yleishyödyllinen yhdistys, ja sen
osoittaminen kuuluu asiaan. Tähän
liittyy seuranta, eli miten yhteiskuntavastuullisuutemme tila vuosien myötä
etenee. Nyt meillä on vertailutietoa,
jota voi esitellä esimerkiksi rahoittajille. Itse olin alkuvuodesta Sastamalassa
yhteiskuntavastuuseminaarissa esitelmöimässä pienyrittäjille standardista
saamistamme kokemuksista. Tässä
muutamia arviointituloksia aineiston
pohjalta.

Kuvasta käy ilmi, että kahdessa vuodessa järjestössä koulutus ja inhimillinen
kehitys ovat vahvistuneet. Vuonna 2012 jo 61 prosenttia vastaajista koki koulutuksen ja inhimillisen kehityksen edistämisen olevan TST ry:ssä runsasta tai
melko runsasta.

Yhdistyksen verkostoituminen on näkyvästi lisääntynyt, kuten ensimmäisessä
arvioinnissa odotettiinkin tapahtuvan. Yhteydenpitoa alueen muihin järjestöihin ja viranomaisiin on selvästi lisätty. Uutena asiana TST ry on ainoana kolmannen sektorin toimijana kuntakokeilun ohjausryhmässä Turussa.
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Arvioijien mielestä toimeentulon
mahdollisuudet ovat yhdistyksen ansiosta parantuneet. Jotta olo ei olisi
positiivisen kehityksen takia turhan
auvoisa, todettakoon, että arvioinnin mukaan työpaikkojen luomisen
ja henkilöstön valmiuksien kehittämisen tulee jatkossa tehostua. Siihen
tähdätäänkin hakemalla ja ottamalla käyttöön uusia tapoja esimerkiksi
työllistää nuoria työttömiä muutenkin
kuin yhteistyössä perinteisten työllistämiskumppaniemme kanssa.
Harri Laaksonen

Tehomimmi Rita Nartamo organisoi tavarankeräyksen Turun turvakodille yhteistyössä
kolmannen sektorin toimijoiden ja yksityisten lahjoittajien kanssa. –Yksikö ihminen
ei voisi vaikuttaa asioihin?
–Kyllä voi!

Tempaus turvakodille

1

990-luvulla Rita Nartamo havahtui turvakotiin paenneiden
äitien ja lasten uuden elämän
aloitushaasteisiin sekä siihen, että
hänellä ja tutuillaan oli aivan liikaa
ylimääräistä mutta käyttökelpoista
tavaraa komeroissaan. Tällöin hän yhdessä yksityisten lahjoittajien kanssa
organisoi tavarakeräyksen, jolla haalittiin näiden perheiden käyttöön leluja ja vaatteita. Tänä keväänä Nartamo
toisti tempauksen. Nyt mukaan saatiin
yksityishenkilöiden lisäksi järjestöistä
Turun Seudun TST ry sekä VarsinaisSuomen Martat.
–Soitin Turun turvakotiin ja kysyin, olisiko keräykselle tarvetta. He
vastasivat myöntävästi, joten ryhdyin
tuumasta toimeen.
Nartamo kertoo yllättyneensä iloisesti siitä valtaisasta positiivisuudesta,
jolla tempaus on otettu vastaan. Liikuttaviakin palautteita on tullut.
–Noutaessamme Martoilta heidän
lahjoituksiaan eräs heidän työntekijänsä kertoi, kuinka hänen lapsensa
olivat asiasta kuultuaan alkaneet omaaloitteisesti seuloa tavaroistaan kaikkea, mistä arvelivat turvakotilasten
voivan pitää, hän muistelee.
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–Haluan kiittää sydämestäni yksityislahjoittajia, Marttoja ja TST:tä
mahtavasta hankkeesta. Te olitte ” Arjen enkeleitä”. Saatte olla ylpeitä itsestänne.

Teksti: Juha Nordman
Kuva: Valtteri Holopainen

Järjestötori Puutorilla

J

TST:n tuore Teatteriryhmä valmistautuu esitykseensä ohjaajansa Sami
Sainion johdolla.

ärjestyksessään toinen järjestötoritapahtuma pidettiin jälleen Puutorilla 24. huhtikuuta 2013. Turun Seudun TST ry:n
isännöimmän ja emännöimän tapahtuman
järjestämisessä olivat mukana paikalliset yhteistyökumppanimme Ehkäisevä päihdetyö
EHYT ry, Monipalvelukeskus Tsemppi, Omakotitalkkari-projekti / Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry, Turun Ekotori, Turun
Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas, Varissuon Työttömät VT ry ja Varsinais-Suomen
Martat ry. Tapahtuman suojelijana toimi Puutorin puolesta ry.
Aurinkoinen ilma suosi tapahtumaa ja
paikalle saapui varsin runsas kävijäjoukko.
Puheenjohtaja Joe Majasen avauspuheen jälkeen Turun kaupungin tervehdyksen toi kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pentti Huovinen. Päivän ohjelmasta vastasivat tunnettuun tyyliinsä TST:n Aina Duuri -kuoro,
Klassikko-trio sekä Monitaide-projekti. Aivan
uutena ohjelmanumerona nähtiin TST:n teatteriryhmän iloinen improvisaatioesitys. Ekotori puolestaan oli tuonut Puutorille kierrätysaiheisen nukketeatteriesityksensä.
Teksti: Antti Lehtinen
Kuvat: Valtteri Holopainen

Liigapörssin voittaja Joe Majanen kiitti taustajoukkojaan ja otti voittonsa hillittyyn tyyliinsä. Ensi vuonna taas torillla tavataan.
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Teräsvaari kerjuulla
T

urun Seudun TST ry:n toimenkuvitushistoriassa käännettiin jälleen uusi lehti huhtikuun alussa talon saadessa ensimmäiseksi PR- ja hankintapäällikökseen pitkäaikaisen aktiivijäsenensä
Markku Teräsvaaran. Tarkoituksena
on helpottaa ruokalan ja jäsentoimintojen hankintoja sekä luoda yhdistykselle uusia kontakteja.
Teräsvaaran mukaan tarve uudelle
postille oli yhdistyksessä ilmeinen.
–Olin jo pitkään ollut sitä mieltä,
että yhdistys tarvitsee yhden nimetyn henkilön tekemään hankintoja
muillekin kuin ruokalalle. Taannoisen
hevoslihakohun myötä päätin esittää
asiaa hallitukselle. Hankinnat piti olla
keskitetty yhdelle henkilölle, joka tietää hankintojen yksityiskohdat, Teräsvaara taustoittaa.
Hänen mukaansa tavarahankintoja suoritetaan tyypillisesti lähestymällä Varsinais-Suomen alueen yrityksiä
ja sidosryhmiä suoraan. Tulokset ovat
olleet positiivisia.
–Olen lähestynyt esimerkiksi säh-
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köpostitse noin 25 firmaa, joista viideltä tuli välittömästi myönteinen
vastaus. Ylipäätään asiaan on suhtauduttu erittäin hyvin. Eräisiin tahoihin
minulla on valmiit suhteet luotuina
jo aiemmin työelämästä sekä kilpaurheilun saralta, mistä siitäkin on ollut
hyötyä.
Kysyttäessä toimen parhaista puolista vastaus on kilpaurheilijalle ominainen:
–Parasta on ehdottomasti onnistumisen elämys. Eli silloin, kun ”kerjuu”
on onnistunut ja lahjoittaja saatu mukaan, voin olla tyytyväinen itseeni. Ja
toisaalta sosiaalisena tyyppinä pidän
siitä, että voin asioida ihmisten kanssa
face to face -metodilla. Onhan kiitosta jo tullutkin, ja hyvää palautetta. Ja
saattaahan olla, että joku joskus huomioi vähän tännekin päin. Vaikkapa
Tärppi-lehdessä, ”Make” veistelee.
–Haluamme hankintatoiminnan
myötä ja ohessa myös tehdä lähialueen eri alojen toimijoille tiettäväksi
kaiken sen osaamisen, mitä TST:ltä
löytyy. Ettemme todellakaan ole mi-

tään päivät pitkät täällä kahvia litkiviä
kelkasta jättäytyneitä, vaan meiltä löytyy ammattitaitoista ja pätevää väkeä
laajalla skaalalla ja lavealla ikähaitarilla.
Toimen eräs aspekti on tehdä siitä
tutumpi ja helpommin lähestyttävä.
–Teemme erilaisin tietoiskuin ja
kampanjoin yhdistystä tutuksi lähialueen ihmisille.
Yllään olevalle t-paidalle ”Naisten
Kuntovitonen 2013” Teräsvaaralla on
(lähes) uskottava selitys.
–Olin eilisiltana Bruce Springsteenin konsertissa. Pitihän sinne laittaa
parempaa päälle, ja olen edelleen samoissa kuteissa. Mutta voihan se olla,
että näistä tarttuu jotain ympäristöönkin – niistä hyvistä fiiliksistä, jotka itselleni keikasta jäivät.

Teksti: Juha Nordman
Kuva: Valtteri Holopainen

Rahoitus? Mistä?

Y

hdistyksemme on kyennyt
luovimaan läpi tuulien ja
tuiskujen jo 20 vuotta. Se on
muuttunut oleskeluyhteiskunnan oleskeluyhdistyksestä raikkaaksi toimijaksi, joka työllistää 150 ihmistä vuodessa ja tarjoaa noin 70 ihmiselle työkokeilumahdollisuuden ja kuntouttavan
työtoiminnan paikan. Yhteiskuntavastuuta esimerkiksi työllistäjänä
toteutetaan hihat käärittyinä, mutta
kristallinkirkas selviö edelleen ja yhä
on, että jäsentoiminta on kaiken todellisen perusta. Ilman jäsentoimintaa
ei ole mitään, ja ilman jäsentoiminnan
aktiiveja ei ole mitään, ei työpaikkoja
yhdistyksessä, ei mitään.
Vuonna 2012 meillä oli noin 190
vapaaehtoista, jotka tekivät työtä yhdistyksen eteen. He toimivat TST ry:n
jäsenistön ja tietysti jäseninä itsensä
puolesta tavalla, joka ansaitsee hatunnoston. Viikoittain toimivia aktiiveja
oli noin 30, eli heidän osallisuutensa
oli jokaviikkoista ja intensiivistä. Vapaaehtoisten työ ja toiminta tuo interiööriin mahdollisuuden, josta muu
itää.

Jotta yhdistys on puoleensavetävä,
eli mahdollistaa työttömien ja vähäosaisten palvelut, joita tietenkin työpaikat ja -pisteet olemisellaan ovat ja
sellaisina takaavat, tarvitaan ulkopuolisia rahoittajia. Tahojen tarve johtuu
toiminnan kannattamattomuudesta
markkinatalousmielessä, eli emme
todellakaan ole yritys, joka maksimoi
voittojaan. Yhdistyksemme rahoitusvirta on läpijuoksevaa, se ei pysähdy
nurkkiin, ei tupaan, vaan on jo kohta
muualla, mikä tavoitteellisesti ilmenee työttömien alenevina menoina tai
palkkoina, ei keidenkään ”omistajien”
povessa pullottavana lompakkona.
Kaupunki on ollut rahoittamassa
kolmatta sektoria – etenkin vuokraavustuksien suhteen, kuten kuuluukin. RAY on ollut panostamassa
sosiaali- ja terveysalan sektoriin, kuten pitääkin. Palkkatuen muodossa
myös valtio, sekin. TST ry on hakenut
omansa ja tulee hakemaan jatkossakin
tukea vanhoilta tuttaviltaan ja ymmärtäjiltään, mutta se ei riitä. On löydettävä uusia tapoja ja lähteitä taata
toimintamme, ja etenkin se toiminta,

jonka tulevina vuosina uutena käynnistämme. Älkää kysykö mitä se on,
mutta sitä tulee taatusti olemaan uusien ja kekseliäiden ihmisten myötä,
niiden, jotka saapuvat TST ry:n ovesta
ensimmäistä kertaa sisään.
Tähän kaikkeen liittyy yhdistyksemme esilläolo, suorastaan työntyminen kaikkialle, jatkuva markkinointi. RAY:n Ari Mattila totesi
käydessään Kanslerintiellä, kuinka
tärkeää on selvittää ulkopuolisille sitä, mitä me teemme, mitä hyvää työtä
teemme ja miten laajasti. RAY on osarahoittajan ominaisuudessa tietysti
kiinnostunut työttömien yhdistysten
vaikuttavuudesta, tuloksista, ja ne on
tuotava esiin, mutta tärkeää on kertoa
tavallisille ihmisille, kaupunkilaisille,
mikä merkitys sellaisella yhdistyksellä
kuin TST ry ylipäätään on.
Siihen panostamme edelleen, sillä
näkymättömyydestä ei ole yhdellekään työttömälle eikä huonompiosaiselle piirunkaan vertaa hyötyä.
Harri Laaksonen

Kassillinen tarpeeseen

M

ikaelinkirkossa 14.2. järjestetyn Köyhä-seminaarin
yhteydessä esiteltiin Turun
osuutta hankkeesta, joka koskee leipäjonojen asiakkaita. Itä-Suomen yliopiston vetämässä valtakunnallisessa
tutkimuksessa on kartoitettu ruokaavun saajia kahdeksassa kaupungissa.
Turussa tutkimus tehtiin Diakoniaammattikorkeakoulun alaisena ja sen
rahoitti Turun kaupunki. Syksyllä
2012 kyselyyn osallistui 331 henkilöä
Pelastusarmeijan, Mikaelin seurakunnan sekä helluntaiseurakunta Uuden
Pesulan ruokajonoissa.
Enemmistö ruoka-apua hakeneista on Turussa naisia. Yli 46-vuotiaita
on kolme viidestä hakijasta. Maahanmuuttajia joukossa on 16 prosenttia.
Työttömiä ja lomautettuja sekä eläkeläisiä oli kumpiakin yli kolmannes. Joka kolmas talous on lapsiperhe, jossa

yli puolessa on vain yksi huoltaja.
Asumistukea kahden viimeisen
kuukauden aikana on saanut kaksi
kolmesta, toimeentulotukea 41 prosenttia. Vaille tukea oli jäänyt joka
kymmenes asumis- ja joka viides toimeentulotukea hakenut vastaajaa.
Ruoka-apua todella tarvitaan. Neljä viidesosaa vastaajista pitää sitä itselleen ja lähipiirilleen välttämättömänä.
Yli kolmasosa turvautuu siihen viikoittain. Joka kuudes noutaa säännöllisesti sitä useammasta pisteestä. Pakollisten menojen jälkeen sata euroa
tai sen allekin jää kuukaudessa käyttövaraa joka neljännelle. Suoranaista
nälkää kyselyn alla ilmoitti kokeneensa neljännes.
Avun tarvitsijoita on kaikista väestöryhmistä ja ikäluokista. Todennäköisimmin siihen turvautuvat eläkeläiset, opiskelijat sekä työelämäs-

tä syrjään joutuneet. Avun varassa
eläminen vie voimia, ja moni kokee
itsensä huono-osaiseksi. Tulevaisuuteen optimistisesti suhtautuu silti yli
60 prosenttia.
Kalle Karppisen opinnäytetyö aiheesta julkaistaan myöhemmin tänä
vuonna. Pääkaupunkiseudun tulokset
ovat ilmestyneet nimellä ”Kuka käy
leipäjonossa?”
TST ry jatkaa EU-ruoka-avun jakamista kesäkuusta lähtien. Tarkemmat jakopäivät niiden tarkennettua
löytyvät viikkotiedotteesta, nettisivuiltamme sekä Kanslerintien ilmoitustauluilta.
Marita Skippari
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Kuntouttavan työtoiminnan käsikirjan toimitusneuvosto
– nimihirviö, mutta muutakin

L

aki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan vuonna 2001
ja se uusittiin vuonna 2010.
Kuntouttava työtoiminta on työllistämismuoto, jota kunta on velvollinen
järjestämään kaikille sitä tarvitseville
joko itse tai ostopalveluna. Se on muita työllistämistoimenpiteitä joustavampi tapa aloittaa työelämä tai palata
sinne uudelleen. Työpäivien ja tuntien
määrä on sovellettavissa asiakkaan
mukaan. Työpäiviä viikossa voi olla
yhdestä viiteen, työtuntien määrä on
vähintään neljä tuntia päivässä. Kuntouttavasta työtoiminnasta edetään
usein joko opiskelemaan tai työelämään. Asiakaslähtöisyys on olennainen osa toimintaa.
Sain kunnian tulla valituksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) asettamaan toimikuntaan, jonka tehtävänä on seurata, ohjata, ideoi-

da ja edistää kuntouttavan työtoiminnan käsikirjan verkkopalvelua sekä
palvelun kehittämistä.
Toimituskuntaan on kutsuttu asiantuntijoita eri ministeriöistä, Kelasta, Kuntoutussäätiöstä, Kuntaliitosta,
Valtakunnallisesta työpajayhdistyksestä, VATES-säätiöstä, Helsingin kaupungista, Mäntsälän kunnasta sekä
allekirjoittanut Turun Seudun TST
ry:stä.
Toimituskunnan on tarkoitus toimia kahden vuoden ajan, kokoontumisia on kahdesti vuodessa ja tarvittaessa. Ensimmäinen kokoontuminen
oli huhtikuussa Tilkanmäellä THL:n
tiloissa.
Painettu Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja on aiemmin ollut lähinnä alalla toimivien käytössä, vaikka
se on tarkoitettu kaikkien saatavaksi.
Viime vuoden syksystä alkaen on ko-

keiltu sähköistä versiota. Tarkoituksena on saavuttaa suurempi käyttäjäkunta ja kehittää vuorovaikutteisuutta, siis lähinnä kysymyksiä ja niihin
vastauksia. Vaikuttaa siltä, että tämä
kokeilu on saavuttamassa sille asetettuja toiveita. Verkossa kävijöiden
määrä on koko ajan ollut kasvussa ja
kiittävää palautetta on tullut. Toivottavasti myös suuri yleisö löytää sivut.
Olisi positiivista, jos mahdollisimman
moni tietäisi asiasta ja huomaisi, kuinka suuria mahdollisuuksia toiminnalla on niin työllistymisen kuin yksilön
aktiivisuuden kannalta.
Seuraava sovittu tapaaminen on
syyskuussa, siihen terveisiä odottaen.
Hannu Isotalo
Kuntouttava työtoiminta
Turun Seudun TST ry

Kuvaajana kuntouttavassa
työtoiminnassa TST:llä

T

yöviikko alkaa. On tiistaiaamu
kello 10.30 ja olen matkalla
kohti Turun Seudun TST ry:n
Kanslerintien työtiloja. Saavuttuani
perille istahdan koneen ääreen ja
vaihdan muutaman sanan työkavereideni kanssa. Samalla selaan edellisviikolla ottamiani kuvia ja videoita
TST:n järjestämästä tapahtumasta,
missä vierähtääkin muutama tovi.
Tuntia myöhemmin lähden ulos etsimään uusia kuvaamisen kohteita ja
ennen kuin huomaankaan olen viettänyt kaupungilla pari tuntia. On aika lähteä takaisin syömään ja samalla
selailemaan päivän Turun Sanomia,
miettien lehdessä vastaantulevia kuvia. Syötyäni hyvin palaan pikaisesti
viemään tämän päivän kuvat koneelle
ja lähden kotiin.
Näin lyhyesti voisin kuvailla suurinta osaa päivistäni TST:llä viimeisen
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kahden kuukauden ajalta, mutta tarkoittaako se, että työpäiväni olisivat
liian lyhyitä ja tylsiä? Eipä oikeastaan.
Toki väliin mahtuu myös hiljaisempia
päiviä, mutta useimpina päivinä tunnit vain tuntuvat vierähtävän nopeasti,
kun on mielekästä tekemistä. Itse olen
löytänyt kuvaamisesta jopa mahdollisesti tulevan ammatin. Joustavat työajat, keikkaluonteinen tekeminen ja
helposti nähtävä työnjälki, nämä kaikki ovat kannustaneet käymään töissä
säännöllisesti ja myös nauttimaan siitä. Vaikka työ on kuntouttavaa työtoimintaa, tunnen tekeväni työni hyvin
ja olevani tärkeä osa tiimiä.
Tähän asti työjaksoni TST:llä on
ollut yksi parhaista motivaation lähteistä yrittäessäni päästä takaisin
työmaailmaan pitkäaikaisen masennuskauteni jälkeen. Toivonkin, että
muutaman kuukauden sisällä olisin jo

valmis etsimään vakituista työsuhdetta tai mahdollisesti kouluttautumaan
valokuvaajaksi.
Teksti ja kuva (ja kuvassa)
Valtteri Holopainen

KÄRVISTELYÄ

P

.A. Kärvinen hakeutui vihanhallintakurssille. Hänellä heräsi
pakkomielteinen tarve kuristaa
entinen työnantajansa. P.A:n mielestä
dirikan kuristaminen olisi ollut moraalisesti oikein, mutta juridisesti ei.
Tulisi ikäviä seuraamuksia (molemmille luonnollisesti).
Kurssin vetäjänä toimi entinen
kuritushuonevanki, joka oli oppinut
antamaan anteeksi. Hän oli hintelä
eläkeläinen, joten muut vaihtoehdot
olivatkin jo vähissä. Vanhana väkivaltarikollisena hän tiesi mukiloinnin
vaarat. Muiden lisäksi siinä herkästi
teloi myös itsensä.
Neiti Alm pyysi kurssilaisia aluksi hengittämään syvään kymmenisen
minuuttia. Se rauhoitti aggressiivista
mieltä, ja sinä aikana hän ehti lähettää pari tekstiviestiä asianajajilleen.
Eläkeläisenäkään väkivaltarikollinen
ei ollut turvassa vahingonkorvausvaatimuksilta.

Mielikuvaharjoituksena jokainen
kuvitteli itsensä värjöttelemässä sateisena syysyönä sillan alla verityönsä
jälkeen. Seuraavaksi kuviteltiin hävitty oikeusjuttu ja nähtiin vankiselli ja
seinäkalenteri, johon merkittiin lusimispäivät. Sitten jaettiin väriliidut.
Hyvänä väkivaltaa ehkäisevänä
keinona oli havaittu vankilaruokaympyrän piirtäminen sattumineen. Nämä pökäleet eivät aina olleet siitä terveellisimmästä päästä.
Terapia perustui siihen, että oma
mielikuvitus on pahin vihollinen. Ja
nälkä vihan tunnettakin motivoivampi. Jos miellyttävä ateriahetki vaarannetaan, saa tappaminen jäädä. Näin
heikko on ihminen. Kun mielikuvitus saa painajaismaiset mittasuhteet
ja jälkiruokakiisseli onkin jostain
muualta kuin keittiöstä, romahtaa
ihmismieli. Silloin hän on valmis halaamaan pahinta vihamiestäänkin.
Pääasia, ettei ruokapäiväkirjaan tule

merkintöjä mistään inhottavuuksista.
Hyvä ruoka, parempi mieli.
Vihanhallintakurssi päättyi odotettua aikaisemmin poliisiviranomaisten toimesta. Neiti Alm sai ilmaisen
kyydin. Jotain kahakointia kirjakaupan piirustusosastolla.
Kurssilaiset kokoontuivat lopuksi
nakkikioskille nauttimaan ravitsevaa
iltapalaa. Ateriointi sujui hyvässä hengessä, kukaan ei etuillut, vain ketsuppi
oli punaista.
Kurssi todettiin kelvottomaksi,
mutta neiti Almin oma esimerkki kertakaikkisen väkivallasta vieroittavaksi.
Teksti ja kuva:
Matti Kaivonen
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K

ansalaistoiminnankeskusta
suunniteltiin Jyväskylään useita vuosia. Nyt toimijoiden
pitkäaikainen haave on vihdoinkin
toteutunut ja keskus on avannut ovensa Tourulassa, aivan keskustan tuntumassa. Matara on järjestöjen ja kansalaisten tarpeesta syntynyt kohtaamispaikka – kansalaisten olohuone. Yksi
keskuksen tavoitteista on yhteistyön
kehittäminen eri toimijoiden välillä.
Matara tarjoaa osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia säännöllisten kansalaiskeskusteluiden kautta.
Myös Turkuun suunniteltiin TST ry:n
aloitteesta vastaavanlaista kansalaistoiminnan keskusta Sepänkatu 5:een,
mutta tilat ehdittiin myydä toiselle taholle.
Kansalaisille Matara tarjoaa olohuoneen. Matarassa voi käydä lukemassa päivän lehdet kahvikupin äärellä, keskustella asioista ja tapahtumista
eri ihmisten kanssa tai surffailla yleisönettipäätteellä internetin iloisessa
maailmassa. Keskuksesta löytyy terveystietopiste, jossa voi mitata verenpaineen, painon tai hakea muuten
vaan terveyteen liittyvää tietoa.
Kansalaistoiminnankeskuksessa
toimii monien eri järjestöjen lisäksi
Monikulttuurikeskus Gloria palveluineen, Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palvelut ja KeskiSuomen Yhteisöjen Tuen järjestöjen
tuki- ja kehittämispalvelut.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö hämmästyi tiedosta, että peräti
30 eri yhdistystä on laittanut hynttyyt
yhteen, ja hän katsoi parhaaksi tulla
paikan päälle 26.4. katsomaan, onko
tämä totta. Mielenkiintoista on myös
Järjestöhotelli, josta yhdistykset, joilla ei ole omia tiloja, voivat vuokrata
kokoontumistilaa, vaikka vain pariksi
tunniksi.
TST ry:n puheenjohtaja Joe Majanen, varapuheenjohtaja Harri Laaksonen ja kuntouttavan työtoiminnan
lähiohjaaja Hannu Isotalo kävivät
työmatkalla Jyväskylässä 7. toukokuuta aivan muissa merkeissä, mutta
samalla myös kansalaistoiminnan-
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keskus Matara sai ansaitun huomion. Oppaana oli paras mahdollinen
asiantuntija, Jyvässeudun Työttömät
ry:n toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa, jonka oma taustaorganisaatio on
luonnollisesti mukana Matarassa.
Tuohimaa esitteli Jyväskylän kaupungin panostusta myös nuorisotoimintaan viemällä vieraat tutustumaan entiseen veturitalliin, johon on
rakennettu bändihuoneita, kahvila,
konserttitila, näyttelytila ynnä muuta
kivaa. Talo tunnetaan yllättäen nimellä Veturitallit, ja musiikillisesti se on
keskittynyt kone- ja rap-musiikkiin.
Vierailun aikana ei valitettavasti musiikkiesityksiä ollut.
Lisätietoja matara.fi
Toimitus
Kuvat: Matti Kontio

KANSLERINTIE 19
Iso-Heikkilässä
Nykyisen Turun, entisen Maarian pitäjän ja entisen Isoheikkilän kuninkaankartanon mailla, Iso-Heikkilän korttelissa 39, Kanslerintie 19:ssä, seisoo iso tiilirakennus. Se on yksi venäläisten ensimmäisen maailmansodan
aikana rakentamista seitsemästä kasarmirakennuksesta. Nykyinen pohjoisin kasarmitallirakennus oli sen jälkeen akateemisessa käytössä Yliopiston
kemian laboratoriona ja myöhemmin Turun Kaupungin Työkeskuksena,
kunnes TST ry vuokrasi tilat kaupungilta omaa toimintaansa varten. Sisätilojen remontti on vielä kesken, mutta muun muassa lounaskahvila toimii
jo uusituissa tiloissa.

M

aininta Isoheikkilän kartanosta (erotuksena toisella
puolella jokea sijainneeseen
Heikkilän kartanoon, joka sai tyytyä
Vähäheikkilän nimeen) löytyy jo vuodelta 1450. Se oli Turun linnan alainen
latokartano ja toimi linnan voudin
virkatalona 1600-luvulta lähtien. Kartano joutui vuokrakierteeseen aina
vuoteen 1919 asti. 1750 kruunun virkatalossa aloitettiin neljäksi vuodeksi jopa kapakkaliikkeen pito vastoin
kaikkia määräyksiä. Vuonna 1908 Turun kaupunki otti kartanon itselleen
vuokraten sen edelleen.

Akateeminen kausi
Alueen akateeminen historia alkoi
vuodesta 1919, kun silloinen Valtioneuvosto lahjoitti Iso-Heikkilästä
maata vasta perustetulle Yliopistoseuralle. Osasta aluetta tehtiin myös
vaihtokauppa. Yliopistoseura oli saanut Naantalin Kultarannan testamenttilahjoituksena Alfred Kordelinin
kuolinpesältä, ja Kultaranta vaihtui
142 hehtaariin Isoheikkilän maita.
Yliopistolle siirtyneillä alueilla oli
vanhan virkatalon lisäksi venäläisten
rakentamat kasarmirakennukset.
Suunnitelmat olivat suuria. Vuonna 1919 Bertel Jung teki Turun kaupungille asemakaavaehdotuksen, joka
sisälsi suunnitelman Turun linnan ja
sataman alueet Isoheikkilään yhdistävästä keskuspuistoakselista. Suunniteltiin suoranaista metropolia ja IsoHeikkilään oli määrä rakentaa komea
kampus perusteilla olevalle yliopistolle. Muistot näiltä ajoilta elävät vielä ni-

missä Kanslerintie ja Kanslerinpuisto.
Haaveet haihtuivat ja pääosa yliopiston toiminnasta sijoittui torin laidalle
Phoenixin rakennukseen.
Venäläisiltä jääneistä rakennuksista yliopiston käyttöön otettiin vain
alkuaan keskeneräinen 70 metriä pitkä punatiilinen tallirakennus. Vuonna
1922 sen tiloihin sijoitettiin kemian laboratorio. Peltoalueen keskelle rakennettiin kasvitieteellinen puutarha ja
varhainen puinen tähtitorni. 1930-luvulla alueelle tuli Yrjö Väisälän johtama fysiikan laboratorion mekaaninen
paja ja nykyisin Ursan käytössä oleva
punatiilinen tähtitorni rakennettiin
mäelleen 1935–1936.
Yliopisto oli melkoinen maanomistaja. Toiminnalle saatiin tuloja
vuokraamalla alueelta tonttimaata
pääasiassa tuotannollista toimintaa
varten. Sodan jälkeen osa maista myytiin Turun kaupungille. Isoheikkilän
tärkeyttä yksityisin varoin perustetulle ja ylläpidetylle yliopistolle kuvaa, että vielä 1950-luvun puolivälissä
Isoheikkilästä saaduilla tuloilla katettiin lähes puolet yliopiston menoista.
Kasvitieteellinen puutarha siirrettiin Ruissaloon 1956, tähtitorni kaupungin valosaasteesta pois Tuorlaan
1952 ja kemian opetus ja tutkimus
yliopiston uusiin laitosrakennuksiin.
Vuonna 1974 yliopisto valtiollistui ja
samalla akateemisesta Iso-Heikkilästä
tuli lopullisesti historiaa.

kus, kaikkialle Suomeen alunperin
naisten työttömyyden vähentämiseksi
1917 perustettujen työtupien edeltäjä.
Myöhemmin 1936 aloitettiin myös
miesten työtuvat, joissa nuoria miehiä
koulutettiin mm. räätälin, puusepän
ja nupukivenhakkaajan toimiin. Työkeskus on jo muuttanut Kanslerintieltä osittain isompiin tiloihin Pansioon.

TST uutena vuokralaisena
Alkukesästä 2012 sovittiin kaupungin
kanssa rakennuksen vuokraamisesta TST ry:n käyttöön sen menetettyä Sepänkatu 5:ssä olleet toimitilat.
Muutto aloitettiin syksyllä 2012. Työkeskus luovutti vain osan tiloista sen
omien uusien tilojen korjauksen viivästyttyä ja niinpä myöskään yhdistys
ei ole voinut saneerata tiloja kuin pieneltä osalta omiin käyttötarpeisiinsa.
Ainoastaan ruokala toimii uusituissa
tiloissa. Info, tiedotus ja projektit toimivat normaalisti, joskin väliaikaisin
ratkaisuin. Kun rakennustoiminnassa
päästään vauhtiin, kunnostetaan ensimmäisinä Torstai-huone ja liikuntatilat. Rakennuksen toiselle puolelle
muuttaa Turun Ekotori.

Alueen suojelusta
Kuninkaankartano ja virkatalo hävisivät täydellisesti vuonna 1955, kun kaupunki tarvitsi lisää tilaa teollisuudelle
ja myi alueen SOK:lle. Silloisen museolautakunnan ponnisteluista huolimatta ei kartanosta jäänyt jäljelle oikeastaan mitään muuta kuin venäläisten rakentama kasarmitalli.
Nyt alueella on suunnitteilla asemakaavamuutos uuden Linnakaupungin perustamiseksi. Museovirasto
on esittänyt vanhan kasarmirakennuksen suojelemista.
Teksti: Anne Tyni
Kuva: Rauli Oka

Kaupungin Työkeskus
Rakennuksessa toimi alkukevääseen
2013 asti Turun kaupungin Työkes-

Lähteet: Juhan Suku-uutiset 19.6.2008, xREKOx
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TST:ltä
tulevaisuuden
tekijät
Työpaikkoja kuten ennenkin

V

älityö-projektilla, joka on
toinen TST ry:n työllistävistä projekteista, on ollut lähes
kaikki työpaikat kuten edellisinäkin
vuosina. Joukkoon kuuluu keittiötyöntekijöitä, siivoojia, autonkuljettajia, huoltohenkilökuntaa, tiedottajia,
mikrotukihenkilöitä, infotyöntekijöitä, kassanhoitajia ja korjausompelijoita.
Ainoastaan liikunnanohjaajia ei
ole ollut muuton jälkeen liikuntatilojen puuttumisen vuoksi. Perhetoimintaan ei ole palkattu ketään, vaan se on
päätetty pitää selkeästi jäsentoimintana. Uusia työnkuvia on tullut tilapäisesti, kuten remonttityöntekijöitä
ja muuttomiehiä. Myös vahtimestari
on saatu taloon. Kotipesä-projektille
tilansa Sepänkadulla luovuttanut jäsenistöä palveleva korjausompelimo
muuttaa Rieskalähteentien Ekopajan
vierestä toimintakeskukseen.

Remonttityötä – joko vihdoinkin?
Uudet tilat vaativat korjauksia, kuten väliseiniä, jotta saamme toimivan
työ- ja harrastusympäristön. Viime
vuoden lopulta asti olemme hakeneet
rakennus-/remonttityöntekijöitä
ja
odottaneet, että työt voidaan aloittaa.
Remonttiporukkaa vetää Jari Sahlberg
ja remontin johtoryhmä. Porukkaan
on saatu mukaan ammattilaisia ja niitä, joilla on alan koulutukseen hakeutuminen suunnitteilla. Ensimmäinen
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työllistyi vapaille markkinoille välittömästi.
Lyhyen ajan sisällä kolme muutakin henkilöä työllistyi avoimille
työmarkkinoille palkkatuetun työsuhteensa aikana. Nämä ovat aina ilouutisia. Meilläkin on kiinnostuneita
työnhakijoita enemmän kuin voimme
ottaa. Suunnittelemme myös yritysyhteistyötä resurssiemme mukaan.
Pienimuotoisena yhteistyötä on jo ollutkin. Yhteistyön tavoite on edistää
meille työllistyneiden jatkomahdollisuuksia työelämässä.

Hoiva-avustajien TOPPIS-koulutusta myös tänä vuonna
Hoiva-ala työllistää. VarsinaisSuomen Martat ry, Varsinais-Suomen
ELY-keskus, Turun AKK, Turun Seudun TST ry ja Turun kaupunki järjestävät ns. TOPPIS-mallisen hoivaavustajien koulutus- ja työkokonaisuuden, jossa yhdistetään opiskelua
ja palkkatukityötä. Opiskelukokonaisuuteen kuuluu osia lähihoitajan ja kodinhuoltajan tutkinnoista, ja tarkoitus
on valmistaa opiskelijoita kohtaamaan
erityisesti vanhustyön haasteita. Koulutuksen yhteydessä on mahdollisuus
myös suorittaa opiskeltavien ainekokonaisuuksien näyttötutkinnon osatutkintoja. Turun Seudun TST ry on
etsinyt yhteistyökumppaneita, joille
kaksi työntekijää voisi edelleensijoittua kokonaan. Palkkatuella palkattu
henkilö on työsuhteessa tässä tapauk-

sessa TST ry:lle, mutta työpanos tulee
käytetyksi toisella työnantajalla.

Koulutusta niin TST:llä kuin
muualla
Välityö-projektiin
työllistyneet
voivat osallistua työajallaan tiettyihin
koulutuksiin, kuten työturvallisuuskorttikoulutukseen,
ATK-ajokorttikurssille ja hygieniapassin suorittamiseksi hygieniakurssille. Uusille
työntekijöille on 2-3 tunnin kestoisia
uusien työntekijöiden infotilaisuuksia. Välityö-projektin henkilökunnan
kanssa voi sopia ajan, jos haluaa apua
työpaikkojen etsimiseen tai työhakemuksen tekemiseen. Projektityöntekijät käyvät työllistävien projektien
ohjaajille tarkoitetuissa koulutuksissa
ja jotkut opiskelevat työn ohessa täydentääkseen osaamistaan.
Marjukka Hirvonen
projektipäällikkö
Välityö-projekti

Suosiomme verkossa
on kasvanut räjähdysmäisesti

M

uutaman vuoden takaisen internet-sivujemme uudistamisen jälkeen ovat kävijämäärät singahtaneet
uusiin sfääreihin. Vierailijat ovat lähes kymmenkertaistuneet kyseisenä aikana.
TST:n verkkosivuilta (www.tstry.com) löydät tulevat tapahtumat, viikon ruokalistamme, tietoa koulutuksista ja kursseista
ja paljon muuta sekä hyödyllistä että toisinaan myös viihdyttävääkin aineistoa.

TULOSSA UUSI
PALKKATUETUT
TYÖPAIKAT KIRJANEN
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TST:n KEILAILUKISAT 6.5.2013

P

erinteiset yhdistyksen keilailukisat järjestettiin Kupittaan
keilahallissa.

Pelasimme neljä sarjaa henkilökohtaisena ja joukkuekilpailuna, formaatilla
kaksi keilaajaa/joukkue. Henkilökohtaisen kilpailun ylivoimaiseksi ykköseksi
heitti keilailun naiselittiin lukeutuva Anja
Rainisalo, loistavalla parituloksella 819.
Kakkoseksi kiri moninkertainen arvokisamitallisti Arto Pitkänen hyvällä tuloksella 726. Kolmoseksi heitti Anjan joukkutoveri Seija Kanto. Perusvarmoilla otteilla keilanneen Seijan tulokseksi saatiin
704 pistettä.
Joukkuekilpailun voiton veivät Anja
ja Seija hulppealla tuloksella 1523. Arto,
parinaan rutinoitunut Topi Asikainen
ripustivat vitriiniin hopeamitallit tuloksella 1335. Pronssia pokkasivat Tauno
Tiisanoja parinaan Eero Peippo. Tulos
oli 1005 pistettä.
HENKILÖKOHTAISEN KILPAILUN
TULOKSET:
1. Anja Rainisalo 819
2. Arto Pitkänen
726
3. Seija Kanto
704
4. Tinde Vihersaari 662
5. Topi Asikainen 609
6. Eero Peippo
523
7. Tauno Tiisanoja 482
8. Juha Nordman 326
Radalla seitsemän (7) operoineet Anu
Hinkkuri ja muuan Markku Teräsvaara
jäivät tällä kertaa teknisistä ongelmista ja
sähkökatkoksesta johtuen ilman tulosta
Lämmin kiitos molemmille osallistumisesta. Ensi kerralla paremmalla onnella.

JOUKKUKILPAILUN TULOKSET:
1. Anja & Seija
1523
2. Arto & Topi
1335
3. Tauno & Eero 1005
4. Tinde & Juha
988
Lämpimät kiitokset kaikille osanottajille. ”Kansainvälisen liiton delegaattina” ja
tuomariston puheenjohtajana toimi Kari
Rindell. Tulospalvelusta vastasi asiantuntemuksella Tuula Sellman. Kiitokset
myös heille.
Lämpöistä kesää
Teksti ja kuva: Timo ”Tinde” Vihersaari
Kilpailun johtaja
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LAPA JÄÄHÄN ja kuva lehteen!

V

Kuva: Matti Kontio

uoden Turkulainen 2013 äänestyksen voitti Juhani ”Tami” Tamminen, kiekkolegenda, jonka meriittilista lienee niin pitkä, että se veisi lehtemme sivuista
suurimman osan. Turun kaupungin, Kaupunkilehti Turkulaisen ja Radio City
Turun järjestämä kilpailu järjestettiin jo kuudetta kertaa ja Turun Seudun TST ry kiilasi
Työttömien risteily Förillä -tapahtumallaan komeasti kolmannelle sijalle heti Tamin ja
nuorisotähti Robinin kantaan. Jos kilpailussa olisi ollut yhdistys-sarja olisimme olleet
kirkkaasti sen sarjan ykkönen.
Voittajakolmikon lisäksi tänä vuonna ehdolla olivat Olli Simell (Turun yliopiston
lastentautiopin professori), Jouko K. Lehmusto (joulurauhan julistaja), Lola Wallinkoski (Miss Universum vuodelta 1997), Petteri Orpo (Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja), Kari J. Kettula (Turun Kirjamessujen ”isä”), Roda Hassan (Turun
valtuuston varapuheenjohtaja, somalinainen) ja Ravintola Mami (Suomen 50 parhaan
ravintolan listalla vuonna 2012 sijalla 7). Äänestäjien omista ehdokkaista keräsi eniten
ääniä muusikko Ziggy Pääkkönen.
Nämä kaikki siis jäivät Turun Seudun TST ry:n taakse.

Aiemmin Vuoden Turkulainen -kilpailun ovat voittaneet:
2012 rokkikukko Michael Monroe, 2011 Pallivahan oma tyttö Marja Tyrni (Aku Hirviniemi), 2010 yrittäjä Jethro Rostedt, 2009 eläinsuojeluvalvoja Heidi Leyser-Kopra,
2008 vanhusten puolustaja, professori Sirkka-Liisa Kivelä.

V

iime vuoden lopulla Turun Kaupungin Liikuntalautakunta oli suuressa
viisaudessaan päättänyt lopettaa työttömille osoitetun edullisen mahdollisuuden harrastaa liikuntaa kaupungin eri liikuntapisteissä. Kaupungin
liikunta-asiamies Pertti Perko oli tuohtunut, koska asianomaisilta yhdistyksiltä,
siis myös meiltä (TST ry), ei ollut pyydetty minkäänlaista kannanottoa kyseiseen
asiaan. Päätimme palata asiaan.
Aikaa kului. Tuli vuodenvaihde. Liikuntakortti lopetettiin. Samalla alkoivat
puhelimet soida. Minullekin tuli useita soittoja tutuilta, ystäviltä ja täysin tuntemattomilta ihmisiltä. Kysymys kuului, miksi? Myös Joe Majaselle tuli soittoja ja
yhdessä päätimme tehdä asialle jotakin, vaikkei se varsinaisesti meidän tehtävä ollutkaan. Kyse oli työttömien kortista, ei TST ry:n omasta jutusta.
Otin yhteyttä silloiseen liikuntalautakunnan puheenjohtajaan Saara-Sofia
Sutelaan. Juttelimme pitkän sekä asiallisen keskustelun syistä, miksi kortti oli poistettu käytöstä. Kuten niin useasti, kyse oli väärinkäytöksistä sekä siitä, että kortti
oli alunperin lanseerattu akuutissa liikunnan tarpeessa oleville, juuri työttömäksi
jääneille, esimerkiksi telakkatyöntekijöille. Näin hän minulle kertoi, ja kertoi samalla liikuntalautakunnalla olevan kova tahto palauttaa kortti sitä tarvitseville.
Päätimme taas palata asiaan. Uusi lautakunta odotteli valintaansa. Aikaa kului ja
asia jotenkin unohtui kaiken muun kiireen vuoksi, kunnes.......
Keskustelin uuden liikuntalautakunnan jäsenen Olavi Mäenpään kanssa. Siitä alkoi uusi vaihe liikuntakortin palauttamisessa. Tämän jälkeen kokoonnuimme
yhdessä Joen, Olavi Mäenpään sekä lautakunnan uuden puheenjohtajan Janina
Anderssonin kanssa. Teimme ehdotuksen kortin saavutettavuudesta. Ehdotimme
myös, että Turun Seudun TST ry ottaa vastuun kortin myynnistä sekä valvoo sen
käyttöä. Tämän ehdotuksen vieraamme ottivat mielihyvin vastaan. Pienen viilauksen jälkeen olemme tilanteessa, että asia on menossa lautakunnan käsittelyyn
toukokuun kokoukseen. Aika näyttää, koska saadaan lopullisia päätöksiä ja mikä
se päätös lopulta on. Itse yltiöpositiivisena ihmisenä uskon kaikkien asioiden kääntyvän joskus parempaan.
Kortti saadaan takaisin, se on varmaa, sanon minä.

Markku Teräsvaara

alustava tilasuunnitelma

TDFZ

Liikuntakortti tulee, oletko valmis!

V

ähätorin liepeillä, Aurajoen rannalla järjestettiin Knit ’n’ Tag
Turku –neulegraffititapahtuma
18.5.2013 osana Turku Design Festivaalia.
Ideoinnista vastasi Åbolands Hantverk rf.
Yhdistyksillä, järjestöillä, ryhmillä
ja yksityishenkilöillä oli etukäteen mahdollista varata jokirannasta itselleen puu,
johon sai valmistella haluamallaan tekniikalla – neuloen, virkaten, punoen – ns.
neulegraffitin langasta tai muusta säänkestävästä materiaalista.
TST ry:n kädentaitokerho Väkertäjät
osallistui Uusi Rooli –nimisellä teoksellaan, joka oli toteutettu kerhon periaatteiden mukaisesti edullisesti kierrätysmateriaalista eli pääosin videonauhasta. Kirjastotaloa vastapäätä, itäisellä jokirannalla
sijaitsevaa ”Rouvaa” sekä muita kaupunkitaideteoksia voi ihailla 5.6. saakka.

Teksti ja kuva: Marita Skippari
Kuin jatkaen edellisen aukeaman Anne Tynin juttua julkaisemme vahvasti alustavan
suunnitelman Kanslerintie 19 TST:n tilojen käytöstä. Jotkin huoneet on jo remontoitu,
toisiin taas ei päästä edes remonttia vielä aloittamaan.
Uudistuva TST ry tarvitsee kipeästi näitä uusia tiloja jäsentensä käyttöön, joten paine niiden valmiiksi saattamiseen on melkoinen. Urhea remonttiryhmämme on ollut
jo pitkään valmiudessa, ja heti kun jokin tila on vapautunut Työkeskukselta, he ovat
hyökänneet paikalle ja alkaneet remontoida kiivaalla tahdilla.
Remonttiporukan kymppi Jari Sahlberg kertoikin toimituksellemme, että ”vaikka
esteitä on joskus tiellä kohtalon, niin voimme kaikki ne voittaa kun kuljemme vain...
tiemme yhdessä näin rinnakkain.”
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Minun Pietarini

Jääkiekkoreissusta tuli kulttuurimatka
Turun ystävyyskaupunkina 60-vuotta olleen Pietarin ytimeen.

Sibeliusta,
tyylillä!

M

arian kirkossa järjestettiin
Suomi-Instituutin sponsoroima Sibelius-konsertti.
Laulamassa oli Tuomas Katajala ja
pianistina Erkki Korhonen. Upeaa,
varsinkin viimeinen Finlandia. Konserttipaikka on maailmanlaajuisestikin kuuluisa ja kirkon urut ovat muuten ainoat barokkiurut Venäjällä.
Seuraavana päivänä, lauantaina Inkerinkirkon tiedottaja Tuulikki Vilhunen kertoi inkeriläisistä ja Marian
kirkosta, mikä olikin niin kiinnostavaa, että jouduin toppuuttelemaan
kyselyjä, jotta ennättäisimme ruokailemaan ennen vierailua Verikirkossa.
(AT)

Yllätyskonsertti
Tihvinän taiteilijahautausmaan portit olivat jo kiinni, kun ennätimme kolmistaan iltahämärissä paikalle. Ei ollut enää asiaa etsiä vaikkapa Dostojevskin tai
Tšaikovskin hautamuistomerkkejä. Meitä viittoiltiin kuitenkin innokkaasti siirtymään läheisiin sisätiloihin, ja vaikka yhteistä kieltä ei löytynyt, menimme uteliaina katsomaan. Alkamassa oli konsertti. Jotain klassista olisi luvassa, saimme
vaivoin selville. Hetken neuvottelujen jälkeen löytyi pääsylipuille hinta ja me
etsimme paikkamme katsomosta. Ilmoille kajahti ensimmäisenä Kimalaisen
lento kolmen soittajan esittämänä. Kokoonpanoon kuuluivat kitara, mandoliini ja balalaikka. Olipa näppäräsormisia soittajia! Kuulimme monista tutuista
kappaleista uusia versioita ja taidokasta soitantaa olisi kuunnellut mielellään pidempäänkin kuin noin runsaan tunnin. Joskus kannattaa eksyä ”väärään paikkaan” oikeaan aikaan. (MS)
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Kuin kotonaan

K

uulin monilta, että Pietarin
matka onnistui oikein hyvin ja
olen aivan samaa mieltä. Rajoilla ei ollut minkäänlaisia ongelmia,
hotellin sijainti oli loistava, huone oli
siisti ja ekstrana siinä oli jääkaappi ja
tallelokero.
Vaikka olen kotoisin Pietarista,
ajattelin silti osallistua kiertoajeluun.
Kaupunki näytti tosi siistiltä. Oli aikamoinen ero verrattuna siihen, miltä
se näytti silloin kun lähdin asumaan
Suomeen perestroikan alussa. Silloin
kaupungilla ei ollut rahaa mihinkään.
Nyt monien vanhojen talojen ulkosivut on korjattu ja siisteydestä pidetään huolta. Onneksi Pietarissa ei ole
Turun tautia ja vanhoja rakennuksia
ei pureta uusien tieltä. Kun kuuntelin
opasta, tuntui oudolta, että vaikka hän
kertoo tutuista paikoista, se kuulosti
jotenkin vieraalta. Sitten tajusin, että
monien katujen ja siltojen nimet on
vaihdettu. Ne ovat saaneet uudet tai
oikeastaan vanhat nimet eli ne, jotka
olivat käytössä ennen vallankumousta. Minä tunsin ne kadut aikoinaan
toisilla nimillä ja tuntui hiukan ikävältä, että paikat ovat samoja, mutta
samalla erilaisia.
Olen jo pitkän aikaa halunnut
käydä Veren päällä -kirkossa ja tällä
reissulla se vihdoinkin onnistui. Niin
kauan kuin muistan, kirkko oli aina
rakennustelineiden peitossa, mutta
minkäänlaista korjausta sille ei ollut tehty moneen vuoteen. Kirkko
avattiin muutama vuosi sitten, mutta
käyntejäni Pietarissa voisi kutsua pistäytymisiksi ja minulla ei koskaan ole
ollut aikaa käydä siellä.
Oli uusi kokemus olla kirkon oppaan tulkkina. Vaikka tein aikaisemmin käännös- ja tulkkityötä, niin
oppaan tulkkaaminen oli aivan uusi
juttu. Kirkollinen sanasto on minulle
aika vierasta, mutta kun selitin omin
sanoin, mitä joku sana tarkoittaa, aina
löytyi joku, joka osasi sanoa, mitä se
on suomeksi. Mielestäni pärjäsin tässä
hommassa kohtuullisen hyvin. (NS)

Kirkko
veren päällä

V

erikirkko eli Kristuksen ylösnousemuksen katedraali erottuu Pietarin muista kirkoista
sipulitorneillaan. Kaikki yhdeksän
kupolia ovat erilailla koristeltuja. Kirkolla on synkkä syntyhistoria, sillä se
rakennettiin samalla kohdalla terroriiskussa vuonna 1881 saamiinsa vammoihin menehtyneen keisari Aleksanteri II:n muistoksi.
Rakennusmateriaaleiksi
kelpasi
vain paras. Verhoilussa on käytetty
graniittia, marmoria, eri puolilta Venäjää tuotuja harvinaisia kivilajeja
sekä värillisiä kaakeleita. Alttarin kuoritaulu on arvokasta hopea- ja emalointityötä. Kaikkialla lattiasta kattoon
on upeita yksityiskohtia. Näkyvin osa
koristelusta ovat pinta-alaltaan lähes
8000 m² huikeat ”seinämaalaukset”,
jotka ovat itse asiassa lasimosaiikkia
ja siksi onneksi säilyneet vaihtelevissakin oloissa.
Kirkko oli valmistumisensa jälkeen
1907 vain lyhyen aikaa yleisessä käytössä ennen sen sulkemista vuonna
1930. Toisen maailmansodan aikana
se vaurioitui ja rapistui. Sitä käytettiin
ruumishuoneena sekä vihannes- ja
kulissivarastona ja sinne suunniteltiin
ateismimuseota. Purkamiselta sen pelasti lopulta kansalaisten aktiivisuus.
Kunnostus alkoi viimein 1970-luvulla
ja se on yhä kesken. Yleisölle rakennus
avattiin mosaiikkimuseona vuonna
2004. (MS)

Kuljettaja-Antti, kokenut kävijä, oli toivonut aina, että voisi vain kävellä pitkin Nevskyä ajamatta bussia.
Henrikssonit olivat usein halunneet päästä Verikirkkoon, mutta se oli ollut korjaustöiden takia suljettu.
Tällä matkalla haaveista tuli totta! (AT)
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Pala matkanjärjestäjän arkea

V

iipurin turisti-infolta ei puuttunut yritystä olla avuksi, vaikka intoa
taisi olla matkassa enemmän kuin kielitaitoa.

Anne (15.02. 2013): Sain tietää Matka13 -messuilla Helsingissä mahdollisuudesta tutustua uuteen Wiborg-herkkukauppaan Krepostnaja ulitsalla.
Olemme tulossa Viipuriin sunnuntaina 17.3. Olisiko vierailu mahdollinen
n. klo 14.30?
Info (15.02. 2013): Moi! Onnellinen tutkia! Jos olen ymmärtänyt oikein haluat sunnuntaina käymään ”Shop herkkuja” klo 14. 30 ilmainen makuista? On
tietenkin mahdollista. Kirjoitan teille?
Anne (15.02. 2013): Da, ymmärsit oikein. Tulemme sunnuntaina 17.3.
Kirjoita aika meille. Onko myös kauppahalli (market hall) auki?
Info (15.02. 2013): 14.30 järjestää sinulle? Markkinat avataan torilla!

Info (18.02. 2013): Moi! Ryhmä ei koskaan saapunut makuista. Odotimme
hyvin valmisteltu. Useita, sinulla ei ole vastattu, kukaan otti putken. Mitä tapahtui?
Loppu hyvin, kaikki hyvin. Väärinkäsitys selvisi ja ryhmä pääsi maistiaisille – sovittuna aikana eli kuukautta myöhemmin.
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Tulleista päästiin nopeasti. Suurena
apuna minulla oli Antti Viljanen aivan koko matkan ajan. Hän kertoi
mitä teen ja miten ohjaan matkustajat tullista toiseen minkäkin paperin
kanssa.
Takaisin tultaessa ensimmäisessä
kontrollissa ennen raja-asemaa venäläinen mies kysyi Antilta:
Ovatko kaikki suomalaisia? ‒Ovat.
Ovatko kaikki normaaleja? ‒Ovat.
Saatiin jatkaa matkaa passeja näyttämättä!! (AT)

Tulomatkalla jatkettiin Viipurin kauppahallilta pikkuisen matkaa eteenpäin
‒ ikimuistettava kymmenminuuttinen
‒ uudelle keskiaikaiselle Wiborgkaupalle. En ymmärrä, miten Antti
uskalsi lähteä sille kapealle kujalle isolla autolla. Ehdotinkin jo, että jätetään väliin, mutta hyvä kun
mentiin. Pikku putiikki oli siisti ja
nätti uudistetussa keskiaikaisessa
rakennuksessa. Tarjolla oli maistiaiset glögistä, aidoista viipurinrinkeleistä (ei sellaisia pullia, joina me ne
tunnemme), kotijuustoa ja hunajainkiväärikakkua. (AT)

Kirjoittaneet: Natalia Ståhl, Anne Tyni
ja Marita Skippari
Kuvat: Anne Tyni, Paula Lotvonen
ja Marita Skippari

O

lin juuri nähnyt Eremitaasin, tuon maailmanhistorian
megalomaanisen
muuttolaatikon, jonka keisarinna Katariina
Suuri perusti vuonna 1764 keisarilliseksi hovimuseoksi. Tai oikeammin
häivähdyksen siitä, sillä kaksituntinen
riittää juuri ja juuri kyseisen kolossin
kiertämiseen, tosin sillä edellytyksellä,
ettei pysähdy hetkeksikään minkään
ääreen. Taideteokset ja reliikit olivat
kolmessa kerroksessa aikakausien ja
maailmankolkkien mukaan löyhästi luokiteltuina. Tämän Reportterin
tasaton tahti saattaisi mahdollistaa
paikan haltuun saamisen ehkä noin
kolmessa kuukaudessa. Kokoelma
käsittää tällä erää noin kolme miljoonaa taide-esinettä, joista toki vain
murto-osa on asetettu näytteille. Poistuessani katsoin vieressä kohoavaa
entistä tsaarien asumusta, Talvipalatsia, joka näytti jatkuvan kauas horisonttiin ja jonka vieressä Eremitaasi
näytti lähinnä vierasmajalta. Nytpä
ainakin tiedän mistä kysyn, jos joskus
tarvitsen Pietarista kämpän. Mahtuu
egokin ehkä mukaan. Eikä varmaan
maksakaan juuri mitään.
Katumaastureiden osuus kaupungin autokannasta oli silmiinpistävä.
Ilmastonmuutoskeskustelun
myötähän yleinen ilmapiiri länsimaissa
kääntyi näitä ökykansan bensasyöppöjä vastaan, ja monet niitä ostaneet
hankkiutuivat monstereistaan vähin
äänin eroon. Venäjällä - tai ainakin
Pietarissa - katumaasturit ovat kuitenkin yhä ison miehen merkki. Niillä
myös yleisesti ajetaan sangen suruttomasti. Kuten liikennevaloissa kohtaamani amerikkalaisopiskelija totesi:
”Vihreä valo merkitsee täällä ainoastaan sitä, että silloin saatat päästä ehjänä kadun yli.” Hieman karrikoitua
kenties, muttei paljon.

”Because you look like a
socialist…”
Paljastettakoon tässä Reportterin olevan puolivalmis jäätanssija. Jääminen
sujuu, tanssiminen ei niinkään. Kysyttäessä minua tanssimaan kieltäydyn
johdonmukaisesti. Mutta nytpä ei kysytty, vaan vietiin. Omapäisellä matkallani kaupungin sieluun pysähdyin

Merkintöjä

Pietarista
pieneen puistoon katsomaan kansantanssitapahtumaa. Olenko naisten vietävissä? Aina, eikä se käteeni
muitta mutkitta tarttunut nuori pikkupojan äiti tehnyt poikkeusta. Hän
ilmoitti, että nyt mennään (venäjäksi,
jota en juuri ymmärrä, mutta viesti
kävi selväksi). Ja sitten tanssattiin, käteni hänen ja toinen poikansa kädessä,
ja tapailin itselleni käsittämättömiä
sanoja. Katselin puistoa kiertävää
ihmisketjua; miehiä, naisia, nuoria,
vanhoja kädet käsissä tanssaamassa ja
laulamassa samoja värssyjä, spontaanisti rinkiin liittyviä ohikulkijoita. En
voinut välttyä oletukselta, etten näkisi
Suomessa koskaan mitään tällaista.
Tanssin tauottua jatkoin kulkuani
kohti Nevajoen vartta. Vastarannalta
löysin kauppiaiden sekatavarakojuja,
ja erään kohdalla nuori myyjätyttö
kysyi hymyten murteellisella englannilla: ”Because you look like a socialist,
why don`t you wear socialist clothes?”
(suomeksi: ”Kun kerran näytät sosialistilta, miksi et käyttäisi sosialistivaatteita?”). Ja seuraavaksi minä olin punaista NKP-kokardilla varustettua
karvalakkia ja hän 350 ruplaa rikkaampi. Mikäpä siinä, myssy päähän
ja menoksi.
Kun Nevskillä sattui hetken kuluttua kohdalle ”Soviet restoran”, neuvostotyylinen teemaravintola, olihan
uutta kostyymiä testattava asianmukaisessa ympäristössä. Ämyreistä
soivat taistolaislaulut, vahakangaspöytäliinat, ikkunasyvennyksissä vanhoja toimistotarvikkeita ja transistoriradioita. Vanhat venäläiselokuvat pyörivät tv-ruudulla nonstoppina. Söin
halpoja pelmenejä ja yritin poseerata
ryhdikkään yrmeästi, aidon puolueen
miehen lailla. Eikä kukaan varmaan
tajunnut minua turistiksi...

Mielikuvien voima
Vuosikymmen sitten punakoneen
maalivahtilegenda Vladyslav Tretjakin
nimikoitu pelipaita oli suuri aarteeni.
Kerran pyykättyäni tulin vieneeksi
sen opiskelija-asuntolan kuivaushuoneeseen (idiootti). Ei tarvinne sanoa,
etten nähnyt sitä enää koskaan. Niinpä innostuin nähdessäni nyt erään
nuoren jätkän kojussa samaisen kollektiivin toisen maestron, Aleksei Kovalevin vormun. Kysyin hintaa. ”1500
ruplaa”, hän vastasi (1500 ruplaa = n.
37 euroa). Tinkiminen ei käynyt, joten ilmoitin, ettei nyt tule kauppoja.
Aikoessani jatkaa matkaa hän silmiini
katsoen tokaisi englanniksi, vapaasti
suomennettuna seuraavasti: ”Sinuun
muuten sattuu.” ”Häh, miten niin?”,
kysyin, jolloin hän toisti sanomansa. Mieleeni hiipivät kaikki stereotypiat Venäjän hämäristä liikemiehistä ja
mafiapomoista, joiden kosto oli oleva
hirmuinen. Olinko suututtanut väärien tyyppien rengin? Näin jo itseni
tämän jätkän toimeksiantajien happoaltaissa, pälyilin ympärilleni. ”Kuinka
niin”, toistin pulssi hakaten. Sitten hän
osoitti puoliaukisia kengännauhojani kehottaen sitomaan ne, etten vain
kompastuisi ja satuttaisi itseäni. Hävetti.

Eräs opetus
Loppukaneetiksi, taustoihin tai mahdollisiin yksityiskohtiin uppoutumatta, ojennan teille kaikille oleellisen
sekä ennakoivasti terveellisen ohjenuoran: Tytöt ja pojat, muistakaa, että
vain merkitty taksi on taksi.
Juha Nordman
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YKSILÖN
VAI
YHTEISÖN
KRIISI?

P

itkittyessään työttömyys kutistaa, ahdistaa, itkettää, vituttaa,
masentaa, suututtaa, turhauttaa
ja katkeroittaa. Jatkuva varuillaan olo,
itsensä ja ympäristön kontrolloiminen
sekä taloudellinen epävarmuus estävät levollisen mielialan. Tämän myötä
ihmisen elimistökin väsyy ja altistuu
sairauksille.
Työttömät toki kärsivät rahan
puutteesta, mutta myös voimattomuudesta, että he eivät pysty vaikuttamaan
elämäänsä eivätkä saa riittävästi apua
ongelmien kohtaamiseen ja arjesta
selviämiseen. Tilanteesta seuraava
syrjäytyneisyys ja osattomuus saattavat purkautua rajuina tekoina. Ja
huolestuttavat lieveilmiöt ovat jo näkyvissä.
Apua ja palveluja vaille tuntuvat
jäävän juuri ne, jotka sitä kipeimmin
tarvitsisivat.
Pystyykö nykyinen järjestelmämme vastaamaan näihin syrjäytymisen
ja huono-osaisuuden ilmentymiin?
Kuntien terveydenhoitopalveluiden resurssit ovat selvästi alimitoitettuja, palveluista ei tiedoteta eikä niitä
ole riittävästi saatavilla. Terveydenhoitohenkilöstö ei tunne työttömien maksutonta terveyspalvelua eikä
kykene tunnistamaan kokonaisvaltaisesti kohderyhmän erityispalveluntarpeita. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan koko avosairaanhoidon
henkilöstön asiantuntijakouluttamista
kohtaamaan ja tunnistamaan riittävän
ajoissa työttömyyden mukanaan tuomat terveysongelmat (mm. paniikkihäiriöt ja muut mielenterveysongelmat) ja tämän oppimisprosessin on
oltava jatkuva.
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Valitettavasti jo olemassa olevat
kuntoutuspalvelut taas toimivat tyhjäkäynnillä, kun työttömillä ei ole
riittävästi tietoa tarjolla olevista eri
kuntoutusmahdollisuuksista. Lisäksi
nykyinen lainsäädäntö tulppaa vastentahtoiseen hoitoon ohjaamisen ja
usein jopa omaehtoinen hoitoon hakeutuminen tuntuu toivottoman vaikealta.
Vuodenvaihteessa toteutetun työttömyysturvalain uudistuksen tavoitteeksi oli asetettu parantaa työttömien
yhdenvertaista kohtelua, kannustaa
työnhakijaa aktiiviseen työnhakuun,
työvoimapalveluihin osallistumiseen
sekä omien työllistymisedellytysten
parantamiseen. Todellisuudessa lakiuudistus ei todellakaan kannusta vaan
kurjistaa, eriarvoistaa, katkeroittaa ja
tekee välinpitämättömäksi. Työttömyyden ahdinkoon ja huono-osaisuuteen ajautunut ihminen ei ensimmäisenä ajattele kansalaisvelvollisuuksiaan ja yhteiskuntavastuutaan. Tällöin
se, mistä toimeentulo tulee, menettää
merkityksensä. Ydinkysymys on arjessa jaksaminen ja siitä jollain keinoin
selviäminen.
Avuksi tarvitaan TE-hallinnon,
kuntien työllistämisyksiköiden, työvoimapalvelukeskusten ja aikuissosiaalityön poikkihallinnollista yhteistyötä siten, että saadaan aikaan yksi-

lölliset, asiakaslähtöiset, tarkoituksenmukaiset palvelut.

Mitä sitten todellisuudessa
tapahtuu?
Valtionvarainministeriön valmistelemalla Asiakaspalvelu 2014 –hankkeella tavoitellaan sitä, että asiakas saa
jatkossa julkisen hallinnon palvelut
yhteisistä asiakaspalvelupisteistä eli
ns. yhden luukun periaatteella (etä- ja
videoyhteyspalveluna). Tämän seurauksena julkiset palvelut (sis. poliisi,
TE-toimisto, Verohallinto, maistraatti,
ELY-keskus, työvoiman palvelukeskus
ja Kela) etääntyvät ja muuttuvat kasvottomiksi, joten tarvittava erityisosaaminen on osattava itse etsiä.
Tänä päivänä meiltä */välityömarkkinoiden toimijoilta odotetaan
moniammatillista osaamista, innovatiivisuutta, ongelmien ratkaisukykyä,
vertaistuen jakamista ja loputonta
jaksamista, jotta selviytyisimme alati
kurjistuvassa toimintaympäristössä ja
haastavien asiakkaiden kohtaamisesta.
Avuksi tähän välityömarkkinoiden
haasteelliseen tehtävään esitän Terveysluotsi-palvelun kehittämistä. Tavoitteena olisi helpommin lähestyttävä ja tavoitettava kiertävä terveydenhoitaja, joka jalkautuisi sinne, missä

työttömät ovat. Lisäksi terveystupa- ja
terveyskioskipalveluja tulee lisätä paikoille, joissa on normaalia päivittäistä
asiakasvirtaa. Myös hammashuolto
tulee saattaa osaksi työttömien terveydenhuoltopalveluita. Liikunta- ja
kulttuuriseteleiden tulisi olla työttömien etuutena, aivan kuten ne ovat
työsuhde-etuna työssä olevilla.
Eläkeselvittelyihin tulee panostaa
niin, ettei työkyvyttömien tarvitse turhaan kuormittaa TE-toimistojen alati
supistuvia, jo nyt ylikuormittuneita
palveluita. Työttömien vertaistukitoimintaan on löydyttävä yhtenäinen
rahoitusinstrumentti, joka takaa jatkuvan toiminnan kehittämismahdollisuuden.
Jokaiseen kuntaa tulee nimetä hyvinvoinnin neuvottelukunta, ja sen
toiminta on saatettava kansalaisille
näkyväksi ja kuuluvaksi. Terveyden
ja hyvinvoinnin edistämiseen on toimintasektoreittain nimettävä vastuuhenkilöt. Järjestökentän osaaminen ja
asiantuntijuus on tunnistettava ja tunnustettava osaksi hyvinvoinnin edistämistä ja toimijoille on koottava ”työkalupakki”, josta löytyy koottua tietoa
terveyden edistämiseen kehitetyistä ja
jo tarjolla olevista palveluista.
Kaikki yhteiskunnalliset toimijat
on koottava mukaan tietoon perustuvaan päätöksentekoon ja toimijoita
on myös rohkaistava oikea-aikaiseen
päätöksentekoon.
Esimerkkinä keskustelun avaukselle haluan vielä nostaa valtion budjettikirjan kirjauksen:

Kohta 51. Julkiset työvoimapalvelut
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annettu laki edellyttää huolehdittavan
siitä, ettei minkään maan työmarkkina-alueen työttömyys olennaisesti ylitä
maan keskimääräistä työttömyyden
tasoa. Sovelletun määritelmän mukaisesti tämä tarkoittaa vuositasolla työmarkkina-alueen työttömyyden ylittymistä 80 prosentilla maan keskimääräisestä tasosta. Määrärahan käyttö
voidaan kuitenkin aloittaa työttömyyden tason ylittymisen estämiseksi, kun
työmarkkina-alueen työttömyys ylittää
vuositasolla vähintään 60-prosentilla
maan keskimääräisen tason.
Samalla esitän kysymyksen: Olisiko
tässä nyt toiminnan paikka?
Yhteiskunnan kannaltahan työllisyydenhoidon määrärahat ovat pieniä
menoeriä, joista osa palautuu verokertyminä sekä selkeinä säästöinä (mm.
Kelan passiivituki-, toimeentulotukimenot jne.) suoraan kunnille.
Henkisen ilmapiirin on tässä
maassa muututtava, jos tavoitteena on
kaikkien kansalaisten hyvinvointi ja
menestyvä Suomi!
”Työ luo parasta sosiaalipolitiikkaa”
Eija Tuohimaa
Toiminnanjohtaja
Jyvässeudun Työttömät ry
Kuva: Iida Liimatainen

*/ Välityömarkkinat on kehitetty Suomessa 1990-luvulla vallinneen laman mukanaan tuoman suurtyöttömyyden purkuun ja
sitä kautta syrjäytymisen ehkäisyyn. Työ- ja elinkeinoministeriön
määritelmän mukaan välityömarkkinoiden (sis. järjestöt, säätiöt, työpajat ja sosiaaliset yritykset) tarkoitus on tarjota lähinnä
vaikeasti työllistyville työnhakijoille työllistymismahdollisuuksia
työttömyyden ja vapaiden työmarkkinoiden välillä aikana, jolloin
maassamme vallitsee korkea työttömyys ja näin turvata osaavan
työvoiman tarjonta tulevaisuudessa, jolloin työvoimalle on taas
kysyntää.
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MONITAIDE

-PROJEKTI

Työtä tekijöille,
elämyksiä kokijoille!

T

oimintansa 1.1.2013 aloittanut
MONITAIDE on työllistävä
projekti, jonka kohderyhmänä
ovat toisaalta luovan sektorin ammattilaiset työntekijöinä ja toisaalta mitä
erilaisemmat ryhmät tai yksilöt taiteen kokijoina. Asiakasryhmistä aivan
erikseen mainittakoon Turun alueen
palvelutalot ja vanhainkodit, joihin
viedään muun muassa musiikkiesityksiä ”klassisesta retroon ja etnoon”.
Ei kuitenkaan tarvitse odottaa palvelutaloon pääsyä nauttiakseen projektilaisten työn tuloksista. MONITAIDEtaiteilijoihin voi yhtä hyvin törmätä
messuilla, näyttelyissä, erilaisissa tapahtumissa ja juhlissa.
Suurimmat työntekijäryhmät projektissa ovat muusikot, kuvataiteilijat,
AV-työntekijät ja kirjoittajat. Heidän
lisäkseen tarvitaan myös tiedottajia,
toimistotyöntekijöitä ja muuta ”taustahenkilökuntaa”.
Projektiin voivat työllistyä korkeampaan korotettuun palkkatukeen tai
työkokeiluun oikeutetut luovan sektorin työntekijät.

Lähitaide jälleen kunniaan!
Projekti on verkostoitunut monien
luovan sektorin työllisyyttä ajavien
tahojen kanssa. Yhteisiin ponnistuksiin onkin paljon aihetta. Olemme
huolestuneina panneet merkille, että
samat kehityssuunnat mitkä ovat tuttuja muualta työelämästä, ovat tätä
päivää myös luovalla sektorilla. Turun
alueella on valtava määrä koulutettuja, osaavia taiteilijoita – jos ei ihan
joka makuun, niin melkein ainakin.
Silti tilaajat menevät liian usein Aurajokea edemmäs taidekalaan. Ainakin Helsinkiin, usein maan rajojen
ylikin. Muusikoita tilataan muualta,
julkisten tilojen ja kahviloiden, ravintoloiden ja hotellien somistus toteutetaan melkein millä tahansa muulla
kuin paikallisten taiteilijoiden aidoilla töillä. On aika masentavaa istua
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Kuva: Aaron Enlund
kulttuurikaupunki Turun kahvilassa
ja katsella ”trendikästä” halpataidetta
esim. Provencen maaseudulta. Uskoisin myös, että turisti katselisi hotellihuoneessaan mieluummin turkulaista
taidetta (vaikkapa Turku-valokuvia)
kuin oman kotimaansa taidejäljitelmiä. Oma lukunsa ovat ”TV:stä tutut” suosikkihahmot, jotka käväisevät suosionsa huipulla kääntymässä
kaikissa mahdollisissa tapahtumissa.
Oma kokemukseni kuitenkin on, että
usein suuret, mieliinpainuvat taideelämykset ovat kuitenkin syntyneet
paikallisin voimin, kiireettömässä,
aidon vuorovaikutuksen mahdollistavassa tilanteessa. ”Paikallisia voimia”
ei pidä erehtyä luulemaan miksikään
suljetuksi, muuttumattomaksi piiriksi. MONITAIDE-projektissakin on jo
ehditty kokea, että tämän päivän ”lähitaiteen” juuret voivatkin koti-Suomen
lisäksi olla Ranskassa, Afganistanissa,
Latviassa, Ukrainassa jne. Projektista
löytyy niin didgeridoon soittaja kuin
kalevalaisen laulannan vetäjäkin. Ja
paljon siltä väliltä.
Edellä kirjoitettua ei pidä tulkita
niin, ettei tarvittaisi kulttuurinvaihtoa. Vaihto, vaihtelu ja uuden oppiminen on rikastuttavaa ja välttämätöntäkin. Mutta vaihto ei saisi koskaan
jyrätä oman alueen elävää kulttuuria.
Kulttuurivientiäkin syntyy vain, jos
omalla maaperällä on saanut kasvaa ja
kehittyä jotain, mikä kiinnostaa muuallakin.

Tämän sivun kuvitukseksi valikoitui kahden hiljattain projektiin tulleen
taiteilijan työ: lähiseutua kamerallaan
oivaltavasti taltioivan Aaron Enlundin
valokuva ja satusilmin lähiseutua herkällä siveltimellä maalaavan Marita
Ojalan akvarelli.
Lähikuukausina tapaat projektimme taiteilijoita esimerkiksi TST ry:n
Föriristeily-tapahtumassa jokirannassa torstaina 29.8. klo 11-14 ja Mahdollisuuksien tori -tapahtumassa Vanhalla Suurtorilla sunnuntaina 15.9. klo
12-18.

Valitse siis ensi kerralla lähitaide!

Kuva: Marita Ojala

Pirjo Lehtonen
MONITAIDE-projektin rahoittajat / yhteistyökumppanit työllistämisasioissa:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turun kaupunki, Turun työ- ja elinkeinotoimisto.

Monitaideprojektin
viestinnästä
avain
työllistymiseen?

O

len alkuperäiseltä koulutukseltani sähköisen viestinnän
medianomi. Lapsuuden haaveeni oli, että minusta tulisi isona radiotoimittaja. Tuon haaveen toteutinkin, sillä erikoistuin medianomiopinnoissani radiotyöhön. Radiotoimittajan työtä en ole kuitenkaan
koskaan opiskeluajan jälkeen päässyt
enää tekemään. Suomen radiotoiminta eli jonkinlaisessa murroksessa juuri
2000-luvun alussa, kun valmistuin.
Paikallisradioiden omistuksia keskitettiin ja väkeä sen myötä vähennettiin
lähes joka paikasta. Lisäksi huomasin
jo opiskeluaikana, että perinteinen arkinen reportterin työ radiossa ei minulle oikein pyörätuolin käyttäjänä
kuitenkaan sopinut. Juttukeikoille oli
monesti hankala lähteä ilman avustajaa, ja työpäivien kiireinen rytmi oli
minulle usein melko haastavaa.
Medianomi-opintojeni jälkeen päätin kuitenkin edelleen pysyä tavalla tai toisella viestinnän alalla. Isäni
työskenteli mainosalalla, joten hänen
mukanaan pääsin tutustumaan mainosalaan, ja olinkin työkokeilussa
mainostoimistossa. Tuona aikana sain
ensikosketukseni kuvankäsittely- ja
taitto-ohjelmiin. Minusta alkoikin vähitellen tuntua siltä, että haluan koulutuksen myös graafiselle alalle. Niinpä parin lyhyemmän kurssin jälkeen
pääsin Turun Ammatti-Instituuttiin
painopinnanvalmistaja- ja ulkoasuntoteuttaja-koulutukseen.
Tuon graafisen alan koulutuksen jälkeen minusta tuntui, että olen
omalla alallani. Työpaikat olivat kui-

tenkin tiukassa. Mainosalalle töihin
pääsy oli tuolloin jo hankalaa, kuten
nykyäänkin, samoin kirjapainoalalla
alkoi mennä huonosti. Pääsin kuitenkin melko pian työkokeiluun erääseen
kirjapainoon, jossa sain olla sitten kaiken kaikkiaan yhteensä vuoden. Tuo
ajanjakso oli ammattitaitoni kannalta
korvaamaton. Kirjapainon PrePressosastolla kun on aina kiire, ja töitä on
käyntikorteista esitteisiin ja kirjoihin.
Työjaksoni kirjapainossa kuitenkin
päättyi lopulta siihen, että jatkuvat
työkokeilut ja työelämävalmennukset
eivät olleet enää mielekkäitä ja palkkaukseen ei kirjapainolla kuitenkaan
ollut mahdollisuuksia.
Kirjapainojakson jälkeen opiskelin itseni vielä tiedottajaksi Markkinointi-Instituutissa ja sillä tiellä olen
nyt sitten pysynyt. Työttömyysvuosia on kuitenkin minulle kertynyt jo
melkoisesti. Minun tarinani osoittaa
sen, että vaikka ihmisellä olisi hyvä
ja monipuolinen koulutustausta, työkokemuksen saaminen on sen lisäksi ensiarvoisen tärkeää, jotta pääsisi
työuralla eteenpäin tai ylipäänsä edes
alkuun. Minun pitkä työttömyyteni
on nyt vihdoin katkeamassa ainakin
hetkeksi, kun pääsin TST Ry:n Monitaide-projektiin tiedottajaksi ja toimistotyöntekijäksi.
Tätä kirjoittaessani olen ollut
Monitaide-projektissa noin kuukauden työkokeilussa ja olen jo saanut
päätöksen palkkatuesta, joten työt
jatkuvat ainakin ensi syksyyn asti. Se
on hienoa paitsi työkokemuksen saamisen kannalta myös sen kannalta,

että pystyn vihdoin kokemaan itseni
tasavertaiseksi muiden työssäkäyvien
suomalaisten kanssa. Juuri tämä tasavertaisuuden ja itsensä hyödylliseksi
kokemisen tunne on mielestäni todella tärkeä asia kaikkien pitkään työttömänä olleiden kannalta.
Aloittaessani Monitaide-projektissa ajatukseni olivat hyvin sekavat,
koska en ollut täysin selvillä omasta
työnkuvastani ja siitä mitä kaikkea
tehtäväkseni lopulta tuleekaan. Tiesin
vain sen, että Monitaide-projektissa
on kaikenlaisia ihmisiä lähinnä luovilta aloilta, kuten muusikoita ja kuvataiteilijoita. Itsekin koen olevani
luonteeltani sopiva juuri tuolle alueelle, koska olen harrastanut musiikkiakin paljon eri muodoissa koko ikäni.
Tästä huolimatta minulla oli pientä
jännitystä siitä, riittääkö vähäinen
työkokemukseni minulle annettaviin
työtehtäviin.
Näin muutaman viikon työssäolon jälkeen voin kuitenkin todeta,
että alun jännitys oli tervettä, mutta
toisaalta melko turhaa. Olen ainakin
omasta mielestäni sopeutunut ja selviytynyt varsin hyvin työtehtävistäni
tähän mennessä. Ensimmäisenä projektina olen hoitanut Monitaide-projektin kuvataiteilijoiden näyttelyn tiedotusta yhteistyössä kuvataiteilijoiden
ja galleria Outolinnun kanssa. Tämä
koko kevään kestävä vaihtuva näyttely on saatu hyvin käyntiin ja jatkossa
työt varmaan vielä osaltaan helpottuvat, kun kokemusta ja rutiinia vähitellen karttuu.
Minusta on erittäin mielenkiintoista ja etuoikeutettua saada työskennellä TST ry:n kaltaisessa ympäristössä, missä saa olla tekemisissä
monenlaisten ihmisten kanssa ja tehdä monenlaisia työtehtäviä suvaitsevaisessa ja avoimessa ympäristössä.
Tästä on suuri apu siihen, että jonain
päivänä uskallan entistä helpommin
tarttua avoimien työmarkkinoiden
mahdollisesti tarjoamiin haasteisiin
liikuntavammastani huolimatta. Sama asia pätee tietysti kaikkien hieman
erilaisiksi itsensä kokevien kohdalla.
Kokemus tuo varmuutta, ja sitä tässä
elämässä pärjäämiseen tarvitaan.
Teksti: Tapio Elfving
Kuva: Aaron Enlund
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Senioreiden
kanssa
kylpylässä

Kuvat ovat Haapsalun Piispanlinnanraunioilta.

V

aikken vielä ihan seniori-ikäinen
olekaan, lähdin kokeneen reissuporukan kanssa Viroon. Tarkoituksena oli hoitaa terveyttä ja saada hieman etäisyyttä tavalliseen elämään.
Matka Viroon hoitui ihan kivasti, vaikka kärsinkin hieman aikataulun puutteesta.
Aina piti odotella tietämättömänä siitä, milloin seuraavat jutut tapahtuvat.
Kylpylässä kaikki palvelut toimivat ihan
hyvin. Päivät olivat hyvin samanlaisia, päivä alkoi yleensä aamu-uinnilla. Olisi ollut
myös tarjolla aamujumppaa ulkona, muttemme koskaan saaneet aikaiseksi mennä
sinne. Uiminen ennen aamiaista oli todella virkistävää. Hoitoja oli joko aamulla tai
illalla, aikataulut oli laadittu niin, että ne
olivat mahdollisimman paljon kasassa.
Lounaan jälkeen lähdimme yleensä liikenteeseen. Kävellen pääsi ihan hyvin tutustumaan Haapsalun maisemiin. Ennätys oli
yli kymmenen kilometrin kävely kaverini
kanssa uudelle ostarille. Sitten illalliselle,
tunnin verran haahuilua ja illaksi uimaan
ja saunoihin. Hyvin riitti tekemistä koko
ajaksi.
Illat menivät yleensä uimisen ja saunomisen merkeissä. Kun aamulla oli käytössä
vain yksi sauna, oli illalla täysi arsenaali, eli
kaikki kuusi. Ehdoton suosikkini oli sanarium, eli lähinnä lämmittelysauna, jossa
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värit vaihtelivat ja välillä yrtit haisivat ilmassa. Mukaan kuului myös
”rentouttava musiikki”. Sisustus oli kuitenkin suomalaisen saunan mukaisesti puinen, vaikka vastukset olikin piilotettu rakenteisiin. Toisella
puolella oli suolasauna, eli matalalämpöinen sauna, jossa oli paikat täynnä suolaa ja iso vadillinen suolaa keskellä jalustalla. Ei sopinut minun
nuorelle iholleni yhtään, vaikka muuten se oli suosittu. Toisella puolella oli infrapunasauna. Siitäkään en pitänyt; sen olisi pitänyt lämmittää
sisuksia suoraan, enkä huomannut sellaista efektiä. Toisella saunakäy-

Kuvat ovat Haapsalun museorautatieasemalta.

tävällä oli nk. suomalaiset saunat. Toinen oli nk. oikea
suomalainen sauna, eli siinä sai heittää löylyä ja lämpöä
oli 90°. Toinen suomalainen oli 70° ja kiuas piilotettu
rakenteisiin niin, ettei löylyä voinut heittää. Huijausta.
Turkkilainen sauna sentään toimi niin kuin pitääkin.
Ainoa hyvä viileämmässä suomalaisessa saunassa oli se,
että sieltä näki merelle. Uima-altailta näki myöskin hyvin merelle ja isossa altaassa oli kuulemma merivettä.
Siellä oli myös ulkoallas. Minä olin tosin hieman kylmänarka sinne. Mahtava oli myös paikka, jota kutsuimme Lepolaksi (en muista virolaista nimeä). Mahtavat
panoraamalasit peittivät osan katostakin, luonnollisesti
merinäköalalla, lisäksi siellä oli kaakeloituja lepotuoleja
lämmityksellä ja mahdollisuudella kuunnella musiikkia.
En ymmärtänyt hoidoista musiikkiterapiaa, koska puoli
tuntia Lepolassa olisi ollut parempi valon ollessa oikeaa
luonnonvaloa.
Ruokala oli hieno ja siellä oli upeat merimaisemat.
Ruoka oli hyvää, vaikka heillä oli ongelmia normaalien
suomalaisten ruokavalioiden kummallisuuksien kanssa.
Reissussa oli ainakin kolme kasvissyöjää, mutta ensimmäisillä aterioilla heitä ei ollut mitenkään huomioitu.
No, se sentään parani myöhemmin. Ainoa valituksen
aihe aamiaisilla tuli siitä, että tee oli ruusunmarjahauduketta, ei siis minkäänlaista apua teenpuutteeseen. Illallisella sentään oli tarjolla pussiteetä.
Huoneet oivat siistejä, vaikka käytävät olivatkin pitkiä. Hotellin pihalla näimme jotain, mitä Suomessa en
ole pitkään aikaan nähnyt: puutarhuri haravoi pihoja
sen sijaan, että olisi käyttänyt meluavaa lehtipuhallinta.
Mielenkiintoista.

Maasto oli kuulemma erittäin tasaista, emmekä huomanneet siellä kauheasti korkeuseroja.
Merenlahti oli kuulemma todella matala ja siellä
hyvin viihtyvät lintuset ja eritoten joutsenet antoivat ymmärtää, että pohja ei saanut olla rauhassa.
Loma oli todella rentouttava, suosittelen kaikille jotka haluavat hetkeksi pois. Ei tarvitse olla
seniori lähteäkseen kylpylään lomailemaan.
Teksti ja kuvat:
Levännyt Henriika Hyry
P.S. Kuvissa on pelkkiä turistikohteita.
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Tunnelmaa linja-autossa

Yhteyksiä ulkomaillekin

Matti ja Irma katsomossa

Sinikalla kiireitä kahvitauolla

Teksti ja kuvat:
Markku Strengell

Iltarusko
Samuel

Väliaika päättymässä

SENIORIEN TEATTERIMATKA
NOKIALLE
Radioryhmä ja kuvaajat seurasivat mukana.
Radioryhmä kulkee senioreiden lisäksi myös muiden
jäsentoimintojen mukana.

M

atkasimme Nokian työväen teatteriin. Katsoimme
Notre Damen kellonsoittaja -musikaalin. Viktor Hugon
romaani julkaistiin vuonna 1831. Kertomus liikkui
keskiajan Pariisissa. Nukahtelin lounaan jälkeen väsymyksestä
ja juoni jäi salaisuudeksi. Kellonsoittaja lauloi lopussa oikein
kauniisti. Matkamme ajoittui niin, että radioryhmämme piti
ottaa yhteyksiä liikkuvasta autosta Auran kohdalla. Ei Pariisiin
vaan Frankfurtin Sisu-radioon (Radio-X) suoraan lähetykseen
internetin kautta. Yhteydet toimivat hyvin, kun matkastudio
otettiin mukaan. Kuuntelijat kehuivat kuuluvuutta jälkeenpäin.

28

tärppi 2/2013

Kuu paisteli jo pilven takaa kun
lähestyimme Turkua

Aina Duurin kansanmusiikkilauluja
tallensimme Palvelutalo Iso-Heikissä
ja niitä on kuunneltavissa 3 x n. 10 min
netissä osoitteessa:
http://koti.mbnet.fi/markku-s/
luonnos.html

TST-SENIORIEN KESÄKAUDEN TAPAHTUMIA
Kaikille avoimet kuukausikokoukset
Perjantaisin klo 11–13 Torstaihuoneessa, Kanslerintie 19, seuraavasti: 16.8., 13.9., 11.10. ja 8.11. Tule
suunnittelemaan ja rohkeasti toteuttamaan tapahtumia.

”Mustat autot Maarian yössä” – 30-luvun
kiellot ja käskyt, ti 18.6. klo 19.00
Näytelmä kertoo paikallisesta lähihistoriasta sisällissodan tapahtumien jälkeen. Maarian teatteri. Esitykset: Myllyojan talo, Paimalantie 374. Bussit 22 ja 221
Paimalan koulua vastapäätä. Näytökseen varattu 20
lippua 12 € / kpl. Ilmoittautuminen viimeistään 7.6.
TST:n infoon.

”Laajoen iloiset rouvat”, Laajoen kesäteatteri,
Mynämäki, ti 16.7. klo 19.00
”Hurmuri-Jalmari” levittelee rakkauskirjeitään kylän
rouville. Mutta mitä siitä seuraakaan, kun vakavamielisten rouvien moraali ei salli moisia lemmenlurituksia. Tämä kaikki tapahtuu maalaiskylässä. Näytelmään varattu 20 lippua 18 € / jäsen, muut 25 €.
Hinta sisältää pääsylipun, väliaikakahvit ja matkat.
Ilmoittautuminen TST:n infoon 10.6. – 5.7. Bussi lähtee Kauppatorilta Ortodoksikirkon edestä klo 17.30.

” Musiikkinäytelmä Villit vuodet”,
Pöytyän kesäteatteri , ke 7.8. klo 19.00

”Mustan Pitsin Yö” – Rauman Pitsiviikot,
pe 26.7. lähtö Kauppatorilta klo 16.00
Laajennettu, monipuolinen ohjelma, mahtava kädentaitotori ja ihastuttavat pihakirppikset. Ilmoittautuminen TST:n infoon 17.6. – 16.7. Matkan hinta
kaikilta 10 €. Mukaan mahtuu 30 henkilöä.
Matkoja Anna Duuni -veneellä ja Paavarotti -mökille järjestetään mahdollisuuksien mukaan (veneellä
miehistöpula, pikkubussin varaukset ym.).

Tulossa syyskaudella
Luontopäivä Vuolahden leirikeskuksessa tiistaina
17.9. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen alkaa
elokuun puolivälissä.
Syyskauden ISO teatterimatka Lahden Kaupunginteatteriin la 16.11. Tennessee Williams: Kissa kuumalla katolla – Äärimmäisten tunteiden perhedraama. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen alkaa
syyskuun alkupuolella.

”Kun kyyhkyset katosivat” Kansallisteatterin
suurella näyttämöllä, la 30.11. klo 13.00
Lippu ja kuljetus 30 €/jäsen, 42 €/ei-jäsen. 25 paikkaa. Ennakkoilmoittautuminen infoon maksamalla
10 €. Järjestäjänä TST matkailu.
Kaikki ovat tervetulleita – uusia toimijoita tarvitaan. Seuraa ilmoitustauluja, kotisivuja ja viikkotiedotteita, kysy infosta!

Käsikirjoitus: Vexi Salmi ja Heikki Paavilainen. Sisältää sanoittajamestarin rakastetuimmat laulut: Kaduilla tuulee, Työmiehen lauantai ym. Näytelmään
varattu 30 lippua 25 €/jäsen, muut 35 €. Hinta sisältää pääsylipun, väliaikakahvit ja matkat. Ilmoittautuminen TST:n infoon 15.6. – 25.7. Bussi lähtee
Kauppatorilta Ortodoksikirkon edestä klo 17.30.

Sinikka Hämäläinen
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Tärppi on Turun Seudun TST ry:n sitoutumaton tiedotuslehti,
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 19. vuosikerta.

LEHDEN TEKNISET TIEDOT:

tst – jäseNTEN PARHAAKSI

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

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

Painos:		
Painopaikka:
Paperi:		
Kannet:		

2500 kpl, 28 sivua, sivukoko A4
Mynäprint Oy
90g matta, mv
150g kiiltävä, 4/1 väri

ILMOITUSHINNAT:
		
Mustavalkoiset
Takasivu 4-väri
Pikkuilmoitus (käyntikorttikoko)
30 €
70 €
1/8 sivua				
60 €		
200 €
1/4 sivua (postikorttikoko)		
100 €		
380 €
1/2 sivua				
160 €		
700 €
Koko sivu				
280 €		
1200 €
Takasivu						 800 €
Yhdistyksemme ei maksa arvonlisäveroa.
LEHDEN VASTUU:
Lehti ei vastaa virheestä, joka aiheutuu esim. puutteellisesta tai virheellisestä
ilmoitusaineistosta, epäselvistä käsikirjoituksista tai puhelinvälityksessä sattuneista
väärinkäsityksistä. Postituspäivä ei sido julkaisijaa.

Aina Duuri: Outi Hokka
Anna Duuni: Matti Kontio
Juhlat ja tapahtumat: Outi Hokka
Kalakerho: Mika Salonen
Keskustelukerhot (englanti, ruotsi): Bertel Abrahamsson
Koulutus: Matti Kontio
Liikunta: Markku Teräsvaara
Luontoretket: Ilkka ”Luru” Hoviseppä
Matkailutoiminta ja kulttuuri: Anne Tyni
Metsäkerho: Mikko Urpo
Midas: Sakari Ruuskanen
Paavarotti: Markku Teräsvaara
Perhekerho Akkuna: Taina Suomela
Radioryhmä: Markku Strengell ja Juha Tolvanen
Retriitti: Pirjo Lehtonen
Senioritoiminta: Mauri Heino ja Sinikka Hämäläinen
Tietotupa: Kari Rindell
Video- ja kamerakerho: Markku Strengell
Väkertäjät: Aila Koivisto, Marjatta Litmanen ja Paula Wennström

Tarkennetut TST:n säännöt

A

lkuvuoden TST ry:ssä valmisteltu sääntöuudistus esiteltiin
17.3.2013 vuosikokoukselle.
Paikalla olleet hyväksyivät uudistetut säännöt yksimielisesti ja ne ovat
parhaillaan Patentti- ja rekisterihallituksen käsiteltävinä. Seuraavassa ovat
muutoksen ydinkohdat tiivistettynä.
Turun Seudun Työttömät TST
ry on tästedes viralliselta nimeltään
Turun Seudun TST ry. Sanan työttömät poisjättämisellä nimestä pyritään
avartamaan yhdistyksen julkista kuvaa ja toiveena onkin saada liittymään
uutta jäsenistöä. Mukaan yhdistyksen
toimintaan toivotetaan tervetulleiksi
kaikki siitä kiinnostuneet taloudellisesti heikkoon asemaan joutuneet.
Jäsenpohjamme siis monipuolistuu. Lomautetut, lyhennettyä työaikaa
tekevät ja työttömät saavat seuraansa
opiskelijoita ja eläkeläisiä, jotka ovat
tästä lähin tasavertaisina oikeutettuja
liittymään jäseniksi.
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Lyhenne TST kuvaa työtä, sosiaalisuutta ja terveyttä, jotka ovat yhteisiä tekijöitä toiminnalle. Uudistuksen
yhteydessä TST ry myös nimettiin
kuuluvaksi sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiin. Tulemme näin paremmin
rinnastetuksi muihin samankaltaisiin
toimijoihin ja olemme samalla viivalla niiden kanssa kun hankkeidemme
yleishyödyllisyyttä puntaroidaan.
Edunvalvonnan ja työllistävien
hankkeiden toimeenpanon lisäksi
yhdistys järjestää mm. opinto- ja virkistystilaisuuksia ja harjoittaa tiedotustoiminta. Keskeisiksi tehtäviksi on
kirjattu vastaisuudessa myös toimiminen jäsenten vuorovaikutteisena kohtaamispaikkana sekä eri kulttuurien
välisenä yhteistyöfoorumina. Tärkeää
on myös neuvontapalvelun ja vertaistuen tarjoaminen. Omaehtoiseen
toimintaan ohjaaminen näkyy mm.
jäsenten kannustamisena vapaaehtoistyöhön.

TST ry kuuluu valtakunnalliseen
työttömien kattojärjestö TVY ry:hyn.
Tähän asti syyskokouksella on ollut
oikeus valita edustajansa sen vuosikokoukseen. Nyt kokouksen päätäntävaltaa on lisätty ja haluttaessa on
mahdollista vaihtaa TST jonkin toisen
kattojärjestön alaisuuteen.
Muutokset ovat kokonaisuudessaan pieniä, mutta niillä on merkitystä
yhdistyksen kehittämisen ja jäsenistön toimintaedellytysten turvaamisen
kannalta.
Säännöt ovat luettavissa nettisivuiltamme osoitteessa www.tstry.
com kohdasta Yhdistys > Uudet säännöt
Marita Skippari

KANSLERIN KEITTIÖ

Kanslerintie 19 (Iso-Heikkilä), Turku
Avoinna ma–pe klo 8.00–14.30
Lounaslista: www.tstry.com
Pääset suoraan perille busseilla 32 ja 42,
pysäkki Maaherrankatu.

Tervetuloa tutustumaan uuteen,
hulppeaan Kanslerintien ruokalaamme!

RIESKARUOKALA

Rieskalähteentie 74, Turku
Avoinna ma–pe klo klo 11.00–15.00
Lounaslista: www.tstry.com
(ei noutopöytää)

PÄIVÄ KÄYNTIIN

Tuhdilla aamiaisella Kanslerissa
klo 8.00–9.30 2,00 €

POIKKEA KAHVILLE

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

KUNNON KOTIRUOKAA

Kanslerin keittiössä klo 10.30–14.30 3,00–5,50 €
Rieskaruokalassa 11.00–15.00 3,00–4,00 €
(santsiannos -50%)

TAKE-AWAY

Annokset myös mukaan omaan astiaan
(ei noutopöydästä)

MUKSUT MUKAAN

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

Meiltä voit ostaa myös
ruokalippuja ennakkoon!

