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PÄÄKIRJOITUS
JOE MAJANEN

Hallituksen
puheenjohtaja

Olen työskennellyt työllistämisen
parissa 16 vuoden ajan, eikä koskaan aiemmin ole tehty yhtä paljon päättömyyksiä työllistämisrintamalla kuin viime vuonna.
Onko kysymys todellisuudentajun menettämisestä vai välinpitämättömyydestä, kun maan hallitus laiminlyö täysin
työllisyydenhoidon turvaamisen?
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström kommentoi
taannoin Kalevassa pitkäaikaistyöttömyyttä ja kolmannen
sektorin ”työllistämisongelmaa”. Työllistämisongelma on
tämän maan hallituksella ja eduskunnalla, ei kolmannella
sektorilla! Työllistymisongelma on myös niillä yli 110 000
pitkäaikaistyöttömällä, jotka palkkatukirahojen loppumisen vuoksi menettävät sen viimeisenkin mahdollisuuden
päästä palkkatöihin!
Kolmas sektori luo ja on luonut pitkäaikaistyöttömille
palkkatuettuja työpaikkoja, koska eduskunta on näin päättänyt jo lähes 20 vuotta sitten. 1990-luvun lopusta alkaen
kolmatta sektoria on pyydetty ideoimaan ja keksimään mielekästä yhteiskuntaa hyödyttävää, työmarkkinoille johtavaa
työtä, joka ei kuitenkaan saa kilpailla yksityisen sektorin
kanssa, mutta jonka pitää toimia ponnahduslautana avoimen sektorin työpaikkoihin.
Palkkatukijärjestelmän luominen on mahdollistanut,
että on voitu tehdä sellaisia tehtäviä, joita yhteiskunta ei ole
pystynyt muulla tavoin hoitamaan.
Kolmas sektori auttaa työllistämistoiminnan kautta mm. vanhuksien hoivaamisessa, koululaisten iltapäivätoiminnassa, luonnon ja ympäristön hoitamisessa ja paljon
muussa.
Nyt työllistävä kolmas sektori on erittäin huolissaan
palkkatukirahoituksen supistamisesta ja loppumisesta.
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”Hyvinvointivaltion”

Työllisyysmäärärahoja on leikattu seitsemän vuotta peräkkäin, mikä on johtanut valtavaan pitkäaikaistyöttömyyteen. Välityömarkkinoita on rakennettu
15 vuotta, ja kolmas sektori on huolissaan, että tämä työ on valumassa hukkaan.
Ympäri maata on tehty kiitettävästi työtä ja kehitetty monenlaisia työpaikkoja. Parhaiten työmarkkinoille johtavia
töitä ovat olleet palvelualan, lasten ja vanhusten arkea tukevat työt. Suuri arvo on ollut myös muilla työmahdollisuuksilla, joilla on saatu katkaistua ihmistä raastava pitkäaikaistyöttömyys.
Päätöksentekijöiden tulisi nyt ymmärtää, mitä ovat tekemässä ja mitä ovat lopettamassa. Yhteiskunnalle hyödyllisten toimintojen uudelleen rakentaminen tulee kalliiksi!
Ministeriön linjauksen mukaan työllisyysmäärärahojen käytössä painottuu tänä vuonna erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen. Ajatuksena on myös ollut helpottaa kuntien rahoitusvastuuta työttömyyden hoidossa.
Käytännössä linjaus on tarkoittanut sitä, että vähintään 300
päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saanut
henkilö voi saada palkkatukea. Työttömyys on kestänyt tällöin noin 3 vuotta 3 kk.
Pitkäaikaistyöttömyyden määritelmän raja on yksi
vuosi. Suurin osa pitkäaikaistyöttömistä on siis rajattu tuen ulkopuolelle! Ja kaiken huipuksi elämme nyt syyskuuta
ja kaikki määrärahat ovat loppuneet ajat sitten koko maassa.
Kuntien talousvastuulliset saavat myös meiltä äärimmäistä myötätuntoa osakseen. Tilanne on erittäin haastava!
Turku maksaa vuonna 2015 arviolta 25 miljoonaa valtiolle
takaisin Kelan maksuosuutta. Mikäli valtio leikkaa edelleen
lisää työllisyysmäärärahoja, niin ensi vuonna maksua kertyy huimasti enemmän.

tyhjäkäynti uhkana yhteiskuntarauhalle

Turun kaupunki ansaitsee suurkiitoksen työllisyydenhoidon rytminmuutoksesta. Uutena, kannustavana ja viisaana päätöksenä Turun kaupunki maksaa
1.8. lähtien kuntalisää mm. työllistäville
yhdistyksille.
Turussa kuntalisä maksetaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti valtion tuen päälle ja ehtona on valtion
työllistämistuen saaminen. Ilman valtion työllisyyttä vauhdittavaa lisäbudjettia tervetullut uudistus sutii Turun kaduilla tyhjää.
Valtion pitää helpottaa kuntien rahoitusvastuita välittömästi! Ilman valtion tukea tuhannet palkkatukipaikkaa
kaipaavat kuntien asukkaat jäävät ilman yhteiskuntaa hyödyttävää työpaikkaa.
Toimivan kolmannen sektorin rooli on toimia välityömarkkinoina, polkuna työttömyydestä opiskelemaan uutta alaa tai siltana avoimen sektorin työpaikkoihin. Toiminta on rakennetyöttömyyden aikana oiva mahdollisuus esim.
alanvaihtajille. Kolmannen sektorin henkilöstö on myös
kannattanut, rohkaissut ja tukenut työnhakijaa, kun tällä
on ollut vaikeaa.
Mikä rooli kolmannelle sektorille halutaan jatkossa vai
halutaanko mitään? Huudetaanko kolmatta sektoria apuun
vain, kun ei muuta keksitä? Toivottavasti työministeriössä
on ryhdistäydytty ja herätty todellisuuteen. Onko sen virkamiehillä takataskussa suunnitelma, jossa välityömarkkinoiden kohderyhmä saa ansaitsemaansa työtä ja tekemistä?
Todellisuudessa käytäntö on osoittanut, että hallintoviranomaiset pakoilevat vastuuta tehdyistä muutoksista ja linjauksista - niistä ei ota vastuuta kukaan. Jokainen toimijataho vain vierittää vastuun toiselle: TE-hallinto TEM:n antamille ohjeille, TEM alueellisille toimijoille (TE-toimistoille)
tai lakeja säätävälle eduskunnalle, joka puolestaan ei kiireen

keskellä ole välttämättä ymmärtänyt lainkaan mistä virkamiestyönä valmistelluissa lakimuutoksissa on kyse. Niinpä
edellisen eduskunnan tehdystä päätöksestä ei tullut metallinhohtoista johtotähteä, vaan tuli ruosteinen Lada!
Onko meillä ylipäätään (entisenä?) hyvinvointivaltiona
varaa tällaiseen työllisyydenhoidon tyhjäkäyntiin? Pitkäaikaistyöttömyyden pitkittyminen ja sen laajentuminen näkyy jo nyt ihmisten pahoinvointina, joka johtaa vihaan valtiovaltaa ja yhteiskuntaa kohtaan.

Radikalisoituminen ja yhteiskuntarauhan menettäminen uhkaa, jos ei aleta
tehdä pikaisia päätöksiä työttömyyden
katkaisemiseksi. Paljon puhuttu yhteiskuntasopimus ei ole vastaus kohderyhmän haasteeseen. Positiivisena ihmisenä jaksan uskoa, että virkamiehet ministeriöissä ja maan hallitus ymmärtävät mihin ollaan menossa.
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ei voi enää pyrkiä aktiivisesti etsimällä etsimään esteitä kaikenlaiselle
työllistämistoiminnalle. Sen sijaan sen tulisi keskittyä rakennetyöttömyyden purkamiseen ja työllistämisen mahdollistamiseen, keinoilla millä hyvänsä. Nyt Työministeriöltä (TEM) odotetaan pikaista esitystä työllisyydenhoidon lisämäärärahaan hallitukselle. Lisäpanostukselle on nyt kiire, sillä pitkäaikaistyöttömät haluavat töihin!

Aktiivisten ihmisten asialla!
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Palokärki-ryhmän havaintoja
KUVAT: VEIJO NURMINEN JA REIJO NIEMINEN
Palokärki-ryhmän linturetkillä on bongattu myös monta harvinaista lintuvierasta.

KATTOHAIKARA (Aura). Kuvaaja Veijo Nurminen

MERISIRRI (Utö). Kuvaaja Veijo Nurminen

RANTAKURVI (Utö). Kuvaaja Reijo Nieminen

NOKIKANAN POIKASET (Järvelän kosteikko). Kuvaaja VN

SUOKUKKO (Liminganlahti). Kuvaaja Veijo Nurminen

TIIBETINHANHI (Ruissalo). Kuvaaja Veijo Nurminen
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PARTY

Parempaa työ- ja toimintakykyä -hanke
Turun Party -osahanke
Hanke on käynnistynyt loppukeväällä 2015 ja kohderyhmänä
ovat pitkään työttömänä olleet turkulaiset.
Hanke tarjoaa:
•
•
•
•
•

yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta Turun kaupungin,
järjestöjen ja muiden tahojen palveluihin
terveystarkastuksia, työ- ja toimintakyvyn arviointeja
ryhmämuotoisia tapahtumia ja palveluita
ohjausta Kelan palveluiden piiriin
kuntoutuskursseja

Jos pohdit työ- tai toimintakykyysi liittyviä asioita ja haluat
keskustella asiasta asiantuntijan kanssa, niin voit ottaa yhteyttä
suoraan hankkeen työntekijöihin:
Sisko Lipponen		
puh.
Raimo Kinnunen
puh.
Merja Uusitalo		
puh.
Raija Nordman		
puh.
Jenni Tuominen
puh.
Nedad Jakupovic
puh.
Elina Mäntylä 		
puh.
projektikoordinaattori

040
040
040
040
040
044
040

652 9162		
848 2726		
481 0941		
179 0340		
481 2107		
907 2294		
483 8913		

sisko.lipponen@turku.fi
raimo.kinnunen@turku.fi
merja.t.uusitalo@turku.fi
raija.nordman@turku.fi
jenni.m.tuominen@turku.fi
nedad.jakupovic@turku.fi
elina.k.mantyla@turku.fi

Sijainti:
Työllisyyden palvelukeskus, 3. krs
Linnankatu 55 J, 20100 Turku
paikalle pääsee bussilla numero 1
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TEKSTI: TEIJA LEPPÄMÄKI
KUVA: LAKIASIAINPALVELU HOKKANEN, HUOVINEN & RANTANEN

Neuvoja ja yhteistyötä

Turun Seudun TST ry ja Lakiasiainpalvelu Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy ovat sopineet kevään aikana yhteistyöstä, jossa jäsenistölle tarjotaan mahdollisuutta maksuttomaan oikeudelliseen neuvontaan puhelimitse kerran viikossa. Lisäksi lakiasiaintoimiston lakimiehet tarjoavat mahdollisuuden keskustella henkilökohtaisesti oikeudellisista asioista Toimintakeskuksessa erikseen ilmoitettavina aikoina.
Lakiasiainpalvelu Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy
on perustettu elokuussa 2014. Vaikka toimisto on vielä melko nuori, on lakimiehillä runsaasti toisiaan täydentävää työkokemusta ja erityisosaamista. Siten kyseessä on täyden palvelun lakitoimisto eli lakimiehet avustavat yksityishenkilöitä ja pienyrityksiä kaikenlaisissa asioissa. Kaikki lakitoimiston lakimiehet ovat myös asianajajatutkinnon suorittaneita luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia eli niin kutsuttu-
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ja lupalakimiehiä, joiden toimintaa valvoo oikeudenkäyntiavustajalautakunta.
Lakiasiainpalvelun lakimiehet Jonne Rantanen, Jan
Huovinen ja Tapio Hokkanen kävivät esittäytymässä TST
ry:n jäsenistölle 11.6.2015. Torstaihuoneeseen oli kokoontunut runsas joukko jäseniä saamaan tietoa uudesta, mielenkiintoisesta jäsenpalvelusta. Lakiasiainpalvelun esittelyn lisäksi kuultiin luennot edunvalvontavaltuutuksesta sekä testamentista - kumpikin aihe kilvoitti vilkasta ja aktiivista
keskustelua jäsenistön parissa. Tilaisuuden aluksi lakimiehet Jonne Rantanen, Jan Huovinen ja Tapio Hokkanen kertoivat toimistostaan ja omista taustoistaan ja esittelivät sen
jälkeen luentoaiheitaan. Lopuksi yleisöllä oli mahdollisuus
kysyä sekä yleisiä kysymyksiä käsitellyistä aiheista että henkilökohtaisesti vaihtaa ajatuksia lakimiesten kanssa.

lakiasioissa
Jonne Rantanen (31 vuotta) kertoi olevansa kotoisin Satakunnasta, lukijan oman mieltymyksen mukaan joko Porista tai Raumalta. Ennen opintojaan Jonne on toiminut
muun muassa luottamusmiehenä rakennusalan yrityksessä sekä useamman vuoden ajan käräjäoikeudessa avustavissa tehtävissä. Tästä syystä hänellä onkin kokemusta sadoista riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynneistä. Rikosasioiden
lisäksi Jonnen oikeudellinen suuntautuminen on työoikeudessa, kuluttajaoikeudessa, yhtiöoikeudessa sekä perus- ja
ihmisoikeuksissa. Vapaa-aikansa Jonne kertoi viettävänsä
musiikin, elokuvien tai liikunnan parissa.
Jan Huovinen (33 vuotta) on toimiston ainoa turkulainen. Ennen lakimiesuraansa Jan kertoi toimineensa kahdeksan vuoden ajan psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävissä. Tällaista käytännön kokemusta lakimiehillä harvoin on
ja tämä kokemus onkin osoittautunut äärimmäisen hyödylliseksi jo useiden toimeksiantojen yhteydessä. Jan on perehtynyt erityisesti edunvalvontaoikeuteen, perhe- ja perintöoikeuteen, potilasasioihin sekä rikosasioihin. Vapaa-aikansa Jan käyttää yleisimmin kuntosalilla, musisoiden tai ystävien seurassa.
Tapio Hokkanen (26 vuotta) kertoi olevansa kotoisin
Keski-Suomesta ja muuttaneensa Turkuun opiskelujen perässä. Turkuun hän on tykästynyt siinä määrin, että on päättänyt tänne myös jäädä. Leppoisasta murteesta tosin on yhä
kuultavissa tämän lakimiehen alkuperä. Tapio on erikoistunut perhe- ja jäämistöoikeuteen sekä sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen, erityisesti asunnon ja kiinteistön kauppaan ja niistä seuraaviin riitaisuuksiin. Vapaa-ajan harrastuksina Tapiolla on kuntosali sekä syksyisin metsästys.
Kaikki toimiston lakimiehet kertoivat olevansa yrittäjähenkisiä, mutta todennäköisesti kukaan heistä ei olisi perustanut omaa toimistoa, ellei yhtiökumppaneiksi olisi saatu juuri tätä kokoonpanoa. Vain harvoin nuoremman polven lakimiehet perustavat yhdessä lakitoimiston, eikä yrittäjäksi ryhtyminen missään nimessä ole se helpoin tie lakimiesuran eteenpäin viemiselle, kertoi Jonne Rantanen. Vanha klisee on kuitenkin osoittautunut oikeaksi: yrittäjyydessä
parasta on vapaus. Koimme lisäksi, että Tapio kivenkovana
asiakkaan etujen puolustajana, Jan äärimmäisen vakuuttavana ja markkinointihenkisenä lakimiehenä sekä Jonne pilkuntarkkana ja tunnollisena työmyyränä, muodostavat niin
toimivan yhdistelmän, että muut uravaihtoehdot tuntuivat
huomattavasti vähemmän houkuttelevilta. Lisäksi olemme

jo pitkään olleet ystäviä keskenämme, lisäsi Jan Huovinen.
Liekö tämä sitten hyvä vai huono asia yleensä yritysmaailmassa, mutta joka tapauksessa pidimme keskinäistä luottamusta välttämättömänä edellytyksenä yhtiön perustamiselle.
TST ry valikoitui kumppaniksi
Toimistolla on pienimuotoista yhteistyötä muidenkin tahojen kanssa, mutta kyse on lähinnä luennointitilaisuuksista.
Periaate on ollut, että olemme avoimia kaikenlaiselle yhteistyölle ja pyrimme muutenkin olemaan aktiivisia ja jalkautumaan ihmisten pariin, kertoi Jonne Rantanen. Lakimiehen
ei missään nimessä tule eristäytyä oikeusjärjestelmän sisäpuolelle, vaan lakimiehellä tulee olla myös läheinen käsitys
niistä taustoista ja elämän realiteeteista, jotka toisinaan johtavat siihen, että ihminen ottaa lakimieheen yhteyttä. Onpa
kyse sitten perheriidoista, päihdeongelmista, maksukyvyttömyydestä tai mistä tahansa muusta.
TST ry on ainoa yhdistys, jonka kanssa olemme saaneet
kunnian harjoittaa laajempaa yhteistyötä. Tarkoituksena ei
olekaan ryhtyä samankaltaiseen yhteistyöhön muiden tahojen kanssa, mainitsee Tapio Hokkanen. Osittain tämä johtuu resurssisyistä, mutta enemmänkin kyse on siitä, että koemme meille rakkaassa kaupungissa toimivan työttömien
yhdistyksen ja sen jäsenistön tukemisen tärkeäksi, emmekä pitkän pohdinnankaan jälkeen keksineet parempaa yhteistyön kohdetta. Jonnella työttömien asiat taitavat kulkea
veressä, sillä myös hänen äitinsä ja veljensä toimivat eräällä toisella paikkakunnalla työttömien yhdistyksen organisaatiossa, lisää Jan Huovinen. Kukaan meistä ei myöskään
ole elänyt sellaista elämää, jossa olisimme välttyneet kohtaamasta esimerkiksi hyvinvointiin tai taloudellisiin vaikeuksiin liittyviä ongelmia. Tästä syystä toivomme, että voimme olla avuksi yhdistyksen jäsenistölle niin vähäisemmissä kuin merkittävissäkin juridisissa asioissa. Meille voi huoletta soittaa ja sopia vaikka tapaamisesta. Me emme laskuta asiakkaitamme ennen kuin olemme siitä erikseen sopineet ja asiakkaan kanssa yhdessä todenneet, että lakipalvelulle on oikeasti tarvetta, toteavat uudet yhteistyökumppanimme.

Syyskuun keskusteluaika torstaina 24.9. klo 10 - 12
A-kerhohuoneessa.
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Köyhyydestä
TEKSTI: JERE SUMELL
KUVITUS: MIIA KIVIKANKARE

Mistä ottaa, kun ei ole mistä ottaisi? Tuttu kysymys monelle valtiolle - Kreikasta nyt puhumattakaan - saati sitten ihmiselle, jolla ei aina ole turvaverkostoa alla, johon tiputtautua tai josta hakea vauhtia, anoa apua. Valtio sentään voi
turvautua kansainvälisiin keskuspankkeihin ja muihin valtioihin lainan haun merkeissä. Ihmisellä saattaa olla tilanne, että pankki äärimmäisenä rahan lähteenä omaa suljetut
ovet lainan myönnön merkeissä, eikä oman elämän sidosryhmissä ole rahamiehiä rahoittamassa elämistä. Kuinkas
sitten suu pannaan?
Pääomaakin on niin monenlaista. Puhutaan henkisestä sekä maallisesta, sidotusta, omasta ja vieraasta. Jos pääomalla on monta ulottuvuutta, niin on myös köyhyydellä.
Enkä tarkoita pelkästään valtion tai valtioiden köyhyyttä tai
rahallista köyhyyttä, vaan ennen muuta ihmisen köyhyyttä
ja sitä, että köyhyys saa monenlaisia ilmentymiä. Aina ei pidä ensin edes köyhtyä, vaan osa meistä syntyy maailmaan
jo valmiiksi köyhänä. En ole varma, onko mahdollista syntyä jo valmiiksi köyhää tai heikon kansantalouden omaavaa
valtiota; kirjoittajalla on vielä opinnot kesken.
Moni ihminen mieltää ja yhdistää köyhyyden nimenomaan rahalliseen köyhyyteen. Se lienee ymmärrettävää,
sillä ainakin sivistyneet länsimaat ovat jo pitkään pyörineet
pitkälti rahan ehtojen sanelemana, halusi sitä kukaan tai ei.
Suomalaisina eurokansalaisina olemme yhdysvaltalaisten
jälkeen eniten tai ehkä toiseksi eniten länsimaalaisia, jotka
ovat jo liian monen sukupolven ajan kasvaneet kiinni kulttuuriin, jossa rahalla saa kaiken. Jos minäkin aloittaisin siksi siitä. Rahahan on kokemukseni mukaan lopulta hyvinkin traumaattinen kokemus ja väline. En ole aivan varma,
onko se traumaattisempi silloin, kun sitä ei ole vai juuri toisinpäin eli silloin, kun sitä on. Varmaan sekin vaihtelee ihmisittäin. Itse en ole ainakaan toistaiseksi päässyt maistamaan rahallisen omaisuuden mukanaan tuomaa tunnetta.
Tarkoitan trauman yleisemämpää puolta - sitä, joka on useammalle meistä tuttu. Monet sanovat, että rikastumisen jälkeen vasta ongelmat alkavat. Olen lukenut usean lottomiljonääriksi tulleen ”taviksen” sanoneen näin.
No entäpä henkinen köyhyys sitten? Jos on jäänyt paitsi jostain ihmiselle tärkeästä, tai on vain muuten jäänyt niin
sanotusti ”vajaaksi”, tai on jokin perustarve jäänyt tyydyttämättä? Sen on pakko heijastua myöhempään elämään jollain tasolla, ja silloinkin kai voidaan puhua jonkin sortin
köyhyydestä? Olen myös lukenut, että monet raharikkaat
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ovat välinpitämättömiä jopa toisia ihmisiä kohtaan, mikä
kait sekin kielii köyhyydestä? Entä miten tulkitsisin niiden
uutiskuvissa pääosaa esittäneiden ihmisten henkistä elämää, joiden eurovaluutan käyttöönoton juhlintaa Brysselissä uutisoitiin kuvin, jossa rahamiehet nostivat käteistä automaatista ja voiton merkiksi kohottivat tukun seteleitä ilmaan muiden rahamiesten hurratessa taustalla? No, tämä ei
sentään kieli välttämättä henkisesti köyhänä olemisesta jollain elämän alueella, vaikka raha näyttelisikin tämän kaltaista jumalan asemaa elämässä.
Yritysmaailmassa puhutaan talouden terveydestä. Talouden pitäisi olla terve. Toisaalta tämä saa muotonsa myös
ihmisten keskuudessa, jos ajatellaan tilastoja. Jos väitän, että kansalaisen terve talous on yhtä kuin terve ihminen, tai
terve kansa monikossa puhuttaessa, en varmaan aivan metsään menisi. Tilastojen mukaan köyhimmät ihmiset nimittäin sairastavat muita enemmän ehkä juuri siksi, ettei heillä ole rahaa käyttää terveyspalveluihin yhtä paljon kuin rikkaimmilla yhteiskunnan jäsenillä. Siis epäterve talous luo
myös epäterveyttä ihmisten keskuudessa, ja kansasta tulee kipeämpi. Kenen vastuulle tämän pitäisi jäädä? Kenties
valtion pitäisi luoda jonkinlainen turvaverkosto, palomuuri edes niiden kansalaisten tukemiseksi, jotka ovat vaarassa jäädä sinne heikoimpaan asemaan? Muistan kerran katselleeni televisiosta Eduskunnan kyselytuntia, jossa vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki totesi, että yhteiskunnan tila on yhtä kuin sen heikomman lenkin tila. Tai
jotenkin siihen suuntaan.
No, Suomesta voidaan vielä kait käyttää jonkinlaista ”hyvinvointiyhteiskunta”-määritelmää? Yhteiskunta voi
hyvin, tai enimmäkseen hyvin, mitä olen oppinut tilastotieteestä. Mittareitakin on niin monia. Talous ja terveys luovat
yhdessä hyvinvointia, jotta jatkossakin voitaisiin puhua hyvinvointiyhteiskunnasta, eikä niinkään ”heitteillejättö”-yhteiskunnasta. Jos talous ja terveys ovat luomassa hyvinvointiyhteiskuntaa, ja länsimaalainen hyvinvointiyhteiskunta nimeltä Suomi ja sen kulttuuri pyörivät tyystin talouden
ehdoin, pitäisikö julkisen talouden ottaa huomioon paremmin ne terveyspalvelut, joita valtaosa kansasta joutuu käyttämään? Valtaosa suomalaisista kuuluu julkisten terveydenhuoltopalveluiden piiriin. Miten Suomessa onkaan julkisen
terveydenhuollon palvelujen laita tätä kirjoittaessani vuonna 2015 heinäkuussa järjestetty? No voin sanoa, että paremmin kuin monessa muussa valtiossa, mutta totta kai aina

parantamisen varaakin löytyy.
Köyhyyden voi myös kääntää rikkaudeksi. Ainakin itse voin paljon paremmin, jos lakkaan ajattelemasta rahaa ja
keskitän tarmoni johonkin itselleni mieluisaan tai tärkeään
asiaan, joka ei välttämättä vaadi rahaa ainakaan rikkaudeksi
asti, kuten opiskeluun tai vaikka musiikin kuunteluun. Ainahan sitä voi hakea heikkona hetkenä lohtua luonnon rikkaudesta, ja tehdä kävelyretken metsässä ja käydä ahon laitaan kesän tullen eikä paidan tarvitse olla edes päällä? Housut sentään on kiva pitää jalassa, ja mitä asusteeseen tulee,
shortsit nyt lähinnä kesällä. Kovin pitämäni Junnu ”Watt”
Vainiokin tästä jo lauloi eläessään, kuten moni muukin.
Unohtakaamme siis ainakin rahan mukanaan tuoma
köyhyys, ja hakekaamme rikkautta elämään luonnon helmasta, joka itsessään tuottaa pääomaa vihreän markkinatalouden periaatteen mukaan, ja eläkäämme pitkään rikas
elämä! Tänään tai viimeistään huomenna hyvin nukutun
yön jälkeen on hyvä aloittaa uusi, rikkaampi elämä!

Tekstin tekijästä:
Tekstin tekijä toimi AMK-harjoittelijana TST ry:ssä kesällä 2015.
Idea kirjoittaa köyhyydestä syntyi Työttömien Föri-risteily Aurajoella tapahtuman Köyhyys-teemasta.
3/2015
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Vuonna 2016 tulee voimaan asetus orgaanisen jätteen, kuten palavien muovien sekä tekstiilien, kaatopaikkakiellosta.

Terveyttä - sosiaalisuut
TEKSTI JA KUVAT: MERI-PAULIINA SUNDÉN

Uuden asetuksen tarkoituksena on hyödyntää orgaanista jätettä energiana, mutta erityisesti myös materiaalina. Kaupungeissa, joissa jätteitä ei polteta, joudutaan tekemään nopeita ratkaisuja orgaanisen jätteen käsittelemiseksi.
Turun Orikedon jätteenpolttolaitos siirtyi Turun kaupungilta 1.1.2011 Turku Energialle, joka myi laitoksen vuoden päästä TSE:lle (Turun Seudun Energiatuotanto Oy). Jätteenpolttolaitoksen toiminta loppui 31.12.2014 ympäristöluvan päättymisen mukaisesti.
Lounais-Suomen sekalainen yhdyskuntajäte poltetaan
tulevaisuudessa Salossa. Jäteratkaisusta järjestetyn tarjouskilpailun voitti Ekokem. Salon Korvenmäkeen rakennetaan
uusi sähköä ja kaukolämpöä tuottava jätevoimala. Voimala
alkaa tuottaa energiaa Salon seudulla vuonna 2018.
Tällä hetkellä valtaosa hyödyntämiskelpoisesta jätteestä rahdataan Turusta Tukholmaan. Jätteenpolttolaitosten lisääminen on kuitenkin ristiriidassa EU jätedirektiivin
kanssa, jonka mukaan syntyvästä jätteestä voidaan ohjata
polttoon korkeintaan 30 %, kaatopaikalle 20 % ja kierrätykseen 50 %.

Suomessa heitetään pois vaatteita ja
muita tekstiilejä yhteensä noin 54 000
tonnia. Siksi olisi tärkeää kehittää
poistotekstiilien uusiokäyttöä ja
kierrätysjärjestelmää.
Pohjoismaiden neuvoston tutkimus tekstiilijätevirroista osoittaa, että Suomessa suurin osa käyttökelvottomista
painotekstiileistä päätyy kaatopaikoille: noin 90 miljoonaa
kiloa tekstiilijätettä vuodessa. Se on valtavaa luonnonvarojen haaskausta.
Suomessa ei ole yhtenäistä, valtakunnallista tekstiilijätteen kierrätysjärjestelmää. Täällä toimii ainoastaan muutama yritys tai yhdistys, joka käyttää raaka-aineenaan poisto-
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tekstiilejä. Olisi tärkeää saada tekstiilikuidun kierrättämiseen mukaan valtio, tekstiiliteollisuus, kaupan edustajat ja
jätehuoltoyhtiöt.
Vuoden 1990 tekstiilijätteiden ja niiden kierrätyksestä
tehdyn tutkimuksen mukaan yritykset suhtautuivat pääasiassa positiivisesti tekstiilikierrätykseen. Ongelmana oli taloudellisesti järkevien keinojen puuttuminen tekstiilijätteen
hyödyntämiselle.
Tekstiilikierrätystoimijoiden tueksi perustettiin vuonna 2012 Suomen poistotekstiilit ry, jonka päämääränä on
edistää painotekstiilien materiaalikiertoa ja hyötykäyttöä
sekä tekstiilijätemäärien vähentämistä.
Tekstiilikierrätyksen materiaalipankit ovat eräs tapa
ratkaista kasvavaa poistotekstiilien ongelmaa. Poistotekstiilipankit ovat tekstiilinkierrätyspisteitä, jotka vastaanottavat tekstiiliä suoraan kuluttajilta ja yrityksiltä. Ne lajittelevat
tekstiilejä ja myyvät tai luovuttavat sitä eteenpäin. Materiaalipankkien avulla tekstiili uusiokäytetään tai kierrätetään
sen sijaan, että se päätyisi kaatopaikalle.
Materiaalipankkiin voi kuka tahansa suunnittelija tai
käsityöläinen jättää keräilypyynnön tietynlaiseen materiaaliin, joita hänelle siirretään sivuun lajittelun aikana. Pankista saa ostaa myös suoraan tekstiilejä. Tekstiilipankit voivat
myös jalostaa omia tuotteita kierrätysmateriaaleista ja myydä niitä verstasmyymälöissä.

Texvex-työpajakokeilu Forssasta
Forssassa on ensimmäisenä kehitetty Texvex-työpajan konseptia. Texvex-konseptin tuotemerkin omistaa Forssan kaupunki. Ensimmäisen vuoden aikana Forssan pajalle tuotiin
50 000 kg tekstiilijätettä lajiteltavaksi. Kokonaismäärästä on
pystytty hyödyntämään eteenpäin uudelleen käyttöön jopa
90 % ja vain 10 % tekstiileistä on päätynyt energiajätteeksi.
Texvex-työpaja on kuntouttavan työtoiminnan työkalu,
jossa on mahdollisuus myös työkokeiluun ja palkkatukityöhön. Tarkoitus on kierrättää tekstiiliä tehokkaasti ja vähen-

ta - tekstiilikierrätystä
tää kaatopaikalle joutuvan jätteen määrää. Samalla on mahdollisuus työllistää, hoitaa ja tukea työpajalaisia. Päätavoitteena ei ole ollut liiketoiminnallinen kannattavuus, vaan
henkisen pääoman ja hyvinvoinnin kasvu. Tällä hetkellä
Texvex-työpajoja löytyy Forssasta, Loimaalta, Hämeenlinnasta ja Humppilasta.
Loimaan Texvexin lajittelupöytä. Taustalla ohjeita tekstiilimateriaalien tunnistukseen.

Myös TST ry alkaa toteuttaa työpajamuotoista poistotekstiilipankkia, jonka tarkoituksena on työllistää kestävän
kehityksen mukaisesti ja matalan kynnyksen periaatteella
pitkäaikaistyöttömiä, nuoria sekä osatyökykyisiä turkulaisia.

Poistotekstiilipankki, Texvex.
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TST ry:n 15. Ruissalo-päivää
vietettiin Kansanpuistossa tuulisissa, mutta virkistävissä tunnelmissa.
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Radio Robin Hoodin Studio 1, vieraana tähtiartisti
Kauko Röyhkä.

Kauko Röyhkä TST ry:n

Radioryhmän nettiradiotoimituksessa
TEKSTI: MERI-PAULIINA SUNDÉN
VALOKUVAT: MIKKO URPO ja MARKKU STRENGELL

Myös luovassa työskentelyssä yhteiskunnallinen
vastuu on tärkeää
27.8.2015 TST ry radioryhmän nettiradiotoimitus teki Työttömien Föri-risteilyn aikana yhteistyötä Radio Robin Hoodin kanssa. Radio Robin Hood on Turun lähiradioyhdistys
ry:n ylläpitämä radioasema (91,5 MHz). TST ry:n radioryhmän Juha Tolvanen ja Markku Strengell haastattelivat taiteilija Kauko Röyhkää Radio Robin Hoodin studioilla.
Radioryhmä ja Röyhkä keskustelivat ajankohtaisesta
teemasta köyhyydestä sekä hänen julkaistusta musiikistaan.
Radio Robin Hoodin toimittajat Liisa-Hellevi ja Erkki
Rantanen taltioivat musiikkiosuuden. Haastattelun aiheena
oli työttömyys ja köyhyys. Sen ohessa kuunneltiin Röyhkän
kappaleet Soita se taas ja Hei, Mari.
Aiemmassa elämänvaiheessa myös Röyhkä on kokenut
omakohtaisesti työttömyyttä ja valtion työllistämistyöt ovat
tulleet tutuiksi. Tämän vuoksi häneltä riittää ymmärrystä
myös nykyisille vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Hänen viestinsä työttömille on, että luottakaa itseenne,
alkääkä koskaan lakatko yrittämästä.
Esiintyessään työttömien yhdistyksissä Loimaalla
ja Raumalla hän painotti ajatusta, että artistin voisi kantaa omalta osaltaan yhteiskuntavastuuta työssään. Etenkin
luonnonsuojelu ja työttömyys on ollut lähellä taiteilijan sydäntä.
Alkuvuodesta 2016 ilmestyy Röyhkän ja Anne Inginmaan (sekä Hypnomen-yhtyeen) yhteinen Huominen on uni

–albumi. Urkuri Sami Niemisen säveltämä ja Kauko Röyhkän sanoittama Hietsu kertoo kesäisestä uimarannasta, jonka taustalla kontrastina hautausmaan tummat varjot.
Radioryhmä kiittää haastattelusta ja mielenkiintoisesta tapaamisesta.
TST-KUVAAJIEN vaihtuva näyttely Radio Robin Hoodissa, Itäinen Rantakatu 64 B.

Yhteiskuvassa Kauko, Juha ja Erkki.
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TST:n Työttömien Föri-risteily

27.8.2015

Valokuvat:

Miia Kivikankare
Nina Kurki
Meri-Pauliina Sundén
Mikko Urpo
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Turun Seudun TST ry:n kerhot, kurssit, liikuntatunnit, matkat, ompelimo, ruokaravintola KasarmiTalli sekä Teatteri Lennart ovat kaikki TST ry:n tukemaa toimintaa ja tarkoitettu ainoastaan jäsenillemme.
Pidäthän mukana jäsenkorttisi ja olet valmis esittämään sen pyydettäessä!
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KasarmiTallin Grilli-ilta
TEKSTI JA KUVAT: MIIA KIVIKANKARE
HOWDY YA´LL! KasarmiTallin ensimmäinen grilli-ilta Texasin ja Lousianan
tyyliin polkaistiin käyntiin perjantaina
25.6. lämpimässä, mutta epävakaassa
säässä.

Kello viiden aikoihin TST ry:n pihalle saapui nelisenkymmentä iloista
juhlijaa nauttimaan grilli ruoasta ja
bluesmusiikista. Keittiöväen työasut
olivat teeman mukaiset stetsonineen
kaikkineen ja KasarmiTallin emännän,
Tuulan, tervetuliaispuheen ja alkumaljan jälkeen alkoikin grillistä nousta jo
herkullisia tuoksuja.

Atte ja Sari vuorottelivat grillin ääressä
ja kohta Buffet-pöytä notkuikin erilaisia Amerikan herkkuja mm. lihavartaita, pihvejä, kanaa, pekonia ja grillattuja vihanneksia. Coleslaw ja muut
lisukkeet raikastivat muutoin ah´ niin
ihanaa ja herkullista menua. Jälkiruoaksi saimme nauttia Olgan tekemästä
raparperipiirakasta ja vaniljajäätelöstä
unohtamatta vaahtokarkkeja ja CocaColaa. Ruokaa oli niin runsaasti, että
jokainen vieras sai kotiin viemiseksi
vielä doggy bagin.
Anja Päivärinta:
- Oikein paljon
kiitoksia kaikille
syntymäpäivälaulusta sekä
lämpimästä ja
tunnelmallisesta
illasta.

Pieni sadekuuro ropsahti taivaalta,
kun Bluesbändi Pelto-orjat aloitti
ensimmäisen settinsä omalla Myyräbiisillään ja jatkoi tositapahtumiin perustuvalla Iloiset sorsat-vakavat ankat
biisillä. Vaikka bändin pääsolisti Teija
Lindholm ei teatterikiireiltään päässyt
keikalle, hoitivat miehet keikkansa
kunniakkaasti läpi. Myöhemmin illalla
Antti Lehtinen jaksoi vielä viihdyttää
paikallaolijoita soolona.
Yhdessä laulettu syntymäpäivälaulu
jäsenemme Anja Päivärinnan kunniaksi nosti sekin tunnelmaa vielä iloisemmaksi. Jäsenet tuntuivat olevan erittäin tyytyväisiä ruokaan ja ohjelmaan,
ja toivoivat tapahtumasta jokavuotista.
Uskon voivani kiittää kaikkien paikallaolijoiden puolesta ruokalan henkilökuntaa onnistuneesta illasta. Jäämme
innolla odottamaan seuraavaa grilliiltaa.

Pelto-orjat: Teija Lindholm laulu, Antti Lehtinen kitara ja laulu, Pentti Ilola kitara ja laulu,
Sippo Laisaari kitara, Kode ”Benedictus” Koistinen huuliharppu ja rummut
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Terveyttä luonnosta

Mene
metsään!
Syksyinen metsä on antelias.
Luonnossa liikkuminen vähentää
stressiä ja metsän antimet
ovat ilmaista ja terveellistä ravintoa.

TEKSTI JA KUVAT: NINA KURKI
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Ensimmäiset sienimuistoni liittyvät
isoäitiini ja karvarouskuihin, joita myös
karvalaukuiksi kutsutaan. Karvarouskut ovat suhteellisen helppoja tunnistaa vaaleanpunaisen värinsä ja hapsuisen lakin reunansa johdosta, joten niiden tunnistaminen on onnistunut lapseltakin. Rouskut sopivat aloittelijoiden
poimittavaksi, sillä lievästi myrkyllisen
lakritsirouskun tunnistaa siitä, että sen
maitiasneste on vesikirkasta, kun muilla rouskuilla neste on valkoista. Sienikirjoista löytyy vinkkejä parhaimpien
ruokarouskujen tunnistamiseksi.
Mikäli rouskut eivät innosta, voi
sienestämisen aloittaa kantarelleista
eli keltavahveroista, sillä sekoittamisen
vaaraa ei juurikaan ole. Rusko-orakkaat hämäävät joskus samankaltaisella
värillään kauempaa katsottuna, mutta
lähemmässä tarkastelussa orakkat tunnistaaa lakin alapinnan piikeistä. Rusko-orakkaat ovat syötäviä, joten nekin
kannattaa napata mukaan. Kantarellin
voi sekoittaa myös valevahveroon, mutta viimeistään paistinpannnulla eron
huomaa - valekantarellit ovat sitkeitä
eivätkä edes kovin maukkaita. Oikean
ja valheellisen kantarellin erottaa toisistaan parhaiten tarkastelemalla lakin
alapuolta, sillä toisin kuin kantarellilla,
jolla ei ole varsinaisia helttoja vaan helttamaisia poimuja, valevahverolla on tiheät, oranssit heltat, jotka erottuvat selkeärajaisina jalasta.
Myös tatteihin lukeutuu monia
herkullisia ja varsin helposti tunnistettavia lajeja. Esimerkiksi punikkitatit on
helppo tunnistaa jalan laikuista.
Rikkautta metsästä
Mikäli sienistä haluaa tienestiä, kannattaa käydä kauppasienten poimijakurssilla, jolloin saa ostajatahon arvostaman poimijakortin. Verohallinto linjaa
näin: ”Jos keräät luonnonvaraisia marjoja tai sieniä ravinnoksi ja myyt ne itse, myynnistä saatu tulo on verovapaata. Jos saat poiminnasta palkkaa, tulo on veronalaista. Voit myydä verovapaasti jokamiehen oikeudella poimitut
marjat tai sienet itse torilla tai tienvarren levähdyspaikalla, kunhan toiminta on harrastelijamaista ja satunnaista.
Saat myydä luonnonvaraisia tuotteita

verovapaasti myös suoraan ravintolalle tai tukkuostajalle. Verovapaus edellyttää, ettei tuotteita ole jatkojalostettu
eli esimerkiksi survottu, makeutettu tai
pakastettu.” Https://www.vero.fi
Sienet ovat myös ravintorikkaita, joten siksikin niiden käyttö ruokapöydässä on suositeltavaa. Metsäsienistä kantarelli ja suppilovahvero sisältävät runsaasti D2-vitamiinia, joka on
kasveista saatava D-vitamiinin muoto.
Suppilovahvero sisältää D-vitamiinia
noin 27 µg/100 g ja keltavahvero 12,8
µg/100 g. Suomessa päivittäinen D-vitamiinin saantisuositus on aikuisille
7,5 µg, jota jotkut tahot tosin pitävät liian pienenä. EU nosti kesällä 2012 D-vitamiinin turvallisena päiväannoksena
pidetyn nuorten (11–17 v) ja aikuisten
rajan 100 µg:aan. On myös esitetty kannanottoja, jotta Suomessa palattaisiin
arkkiatri Arvo Ylpön suosittelemaan
annosteluun, joka on 100 µg päivässä. Esimerkiksi infektioherkät hyötyisivät 100 µg:n päiväannoksesta, osoittaa uusi ruotsalainen tutkimus, kirjoitetaan tohtori Tolosen verkkosivustolla. Http://www.tritolonen.fi
Arktinen aromi -nettisivuston
mukaan ”sienten ravitsemuksellisesti tärkeä ominaisuus on niiden suuri kivennäis- ja hivenaineainepitoisuus, joka on viljoihin ja puutarhakasveihin verrattuna parempi. Luonnonolosuhteissa kasvaessaan sienet ottavat tehokkaasti ravintoaineita kasvualustastaan ja sisältävät erityisesti kaliumia, rautaa, sinkkiä ja seleeniä.” Lainaus: http://www.arctic-flavours.fi/fi/
arktiset+aromit/sienet/ravintosisalto/
Mustikka on superfood ja supergood
Metsistä löytyy sienien lisäksi myös
paljon vitamiineja sisältäviä marjoja,
joista mustikka on päässyt jopa superfoodien listalle. Superfoodina pidetään
luonnon tuotteita, joissa on paljon terveydelle hyviä aineita. Lisäksi kotimaiset marjat ovat turvallisempia kuin ulkomaiset pakasteet, joista voi kuumentamattomina saada A-hepatiittiviruksen. Elintarviketurvallisuusvirasto kehottaakin kuluttajia ja elintarvikealan
toimijoita tarkistamaan hankkimiensa

pakastemarjojen alkuperän ja ruokamyrkytysten välttämiseksi nauttimaan
ulkomaiset marjat vasta riittävän kuumentamisen jälkeen. Lue lisää: www.
evira.fi.
En ole mikään innokas marjastaja,
mutta mustikkaa tulee poimittua sen
verran, että saan tehtyä pari superhyvää mustikkapiirakkaa alla olevan ohjeen mukaan. Ohje on peräisin AnnaMaija Tantun toimittamasta Glorian
parhaasta ruokakirjasta vuodelta 1996.
Ohje on hieman työläs, mutta vaivan
väärti. Itse käytän sokeria täytteessä
hieman maltillisemmin kuin mitä ohjeessa mainitaan.

Juusto-mustikkakakku
Pohja:
3 dl vehnäjauhoja
1/2 tl suolaa
1 1/4 dl pehmeää voita
2 rkl smetanaa
Täyte:
200 g Philadelphia- tai Hovi-juustoa
2 munaa
1 1/4 dl sokeria
1 tl vanilliinisokeria
Pinnalle:
noin 1/2 l mustikoita
2 dl smetanaa tai ranskankermaa
1/2 dl sokeria
Sekoita pohja-aineksista kiinteä taikina
ja painele se torttuvuokaan tai tasapohjaiseen rengasvuokaan. Paista noin 10
minuuttia 200 asteessa. Sekoita täyte:
vatkaa munat ja sokeri ja lisää muut aineet. Kaada seos pohjan syvennykseen.
Levitä pinnalle mustikat. Paista 45 minuuttia 175 asteessa. Anna jäähtyä noin
15 minuuttia. Sekoita smetana tai ranskankerma ja sokeri. Levitä mustikoille
ja paista vielä noin 10 minuuttia. Jäähdytä ja pidä ennen tarjoamista useampi
tunti jääkaapissa.
Lähdekirjallisuus: Suomen sieniopas:
Pertti Salo, Tuomo Niemelä, Ulla Salo
Luonnontieteellinen keskusmuseo - Kasvimuseo / WSOY
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Hissu Kytö

_Yhdistystoiminnan moniottelija

DaisyLiitto ry:n perustaja ja toiminnanjohtaja Hissu Kytö muutti Turkista Suomeen yli neljäkymmentä vuotta sitten rakkauden perässä. Tämä yhdistystoiminnan rautainen ammattilainen halusi auttaa Suomeen muuttaneita, jotta he eivät
joutuisi oppimaan kaikkea kantapään kautta kuten hän, ja näin syntyi Turkuun 80-luvun lopulla Kansainvälinen Kohtauspaikka. Kytö palkittiin tämän vuoden keväällä elämäntyöstään maahanmuutajien parissa Siirtolaisinstituutin John Morton
-palkinnolla eikä tämä enrginen nainen ole mielestään vieläkään tehnyt tarpeeksi Suomeen muuttaineiden hyväksi.
Kerrotko hieman yhdistystoimintataustastasi Suomessa?
- Sain mahdollisuuden perustaa Turkuun Kansainvälinen Kohtauspaikka -yhdistyksen vuonna 1987 Suomeen
tulleiden ensimmäisten venepakolaisten hyväksi. Siitä lähtien olen halunnut auttaa ja parantaa Suomeen muuttaneiden
asemaa yhteiskunnassa ruohonjuuritasolta käsin. Koen sen
parhaaksi tavaksi tehdä tätä työtä, koska silloin olen läsnä
niin henkisesti kuin fyysisestikin ihmisten arkielämässä.
Olen onnellisessa asemassa kun saan kuunnella erilaisten
ihmisten elämäntilanteista, ja voin myös auttaa heitä kertomalla omista kokemuksistani. Olemme kaikki samassa
veneessä. Silloin pitää voida auttaa toinen toisiamme.
Milloin ja miksi DaisyLiitto ry on perustettu?
- DaisyLiitto perustettiin vuoden 2014 loppupuolella.
Sitä ennen perustin vuonna 2002 DaisyLadies ry:n. Tarkoitus oli auttaa Suomeen muuttaneita naisia sopeutumaansuomalaiseen yhteiskuntaan. Uskon vahvasti, että kun nainen
statuksena äitiys on löytänyt paikkansa yhteiskunnassa, se
heijastuu koko perheeseen ja sitä kautta koko yhteiskuntaan.
Tämän jälkeen tulivat esille ikäihmisten erilaiset tarpeet,
jolloin DaisyEläkeläiset tuli ajankohtaiseksi. Maahanmuuttaneet nuoret taas haluavat integroitua ja samaistua eri tavalla yhteiskuntaan kuin ikäihmiset ja näin syntyi DaisyYoungClub. Tämän jälkeen huomattiin, että miehillä on
eri tarpeet ja kiinnostuksen kohteet kuin muilla jäsenillä,
ja näin perustettiin vielä DaisyGentlemen. Sitten ajattelin,
että perhana! Yhdistetään kaikki saman katon alle ja näin
perustettiin DasiyLiitto ry, jota tämä kotkansilmä tarkkana
valvoo.
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Miten päivänkakkara päätyi tunnukseksenne?
- Päivänkakkara on sitkeä, vaatimaton kukka. Se kasvaa maassa kuin maassa. Voidakseen hyvin, se tarvitsee
vain lämpöä ja ravintoa. Kun tulin Suomeen, huomasin, että
pitää olla vahva. Nimitän kaikkia naisia päivänkakkaroiksi.
Mielestäni kukka symbolisoi hyvin, millaisia ihmisiä olemme.
Millaista toimintaa yhdistyksessänne on?
- Työntekijöiden kanssa pidämme joka aamu palaverin,
jossa kertaamme edellisen päivän tapahtumia ja otamme
niistä oppia. Se on tärkeää, koska ihminen oppii kertaamalla eivätkä työt ala rullaamaan samaa vanhaa rataa, jolloin
kehitys katkeaa. Palaverin jälkeen käymme läpi päivän työt
ja lopuksi meillä on aamujumppa. Siitä on hyvä aloittaa
päivä ja katsoa, mitä se tuo tullessaan. Jäsenille meillä on
esimerkiksi suomen kielen kurssi tai oikeastaan keskustelukerho, se on erittäin vapaamuotoinen, koska monet ovat
lukutaidottomia. Kurssin pääpaino on vapaamuotoisessa keskustelussa ja tutustumisessa erilaisiin ihmisiin, sekä
neuvoa ja auttaa esimerkiksi Kela:an tarvittavien asiakirjojen tekemisessä. Käsityö- ja ruoanlaittokerhossa on tärkeintä, että jokainen on aktiivinen ja pääsee tekemään, eikä että
yksi opettaa ja toiset kuuntelevat. Uskon ja tiedän, että jokaisella ihmisellä on paljon osaamista, minkä vuoksi meillä
kannustetaan jokaista jakamaan osaamistaan muille. Silloin jokainen saa oppia uusia asioita ja kehittyä taidoiltaan.
Meillä on arkipäivisin lounas, jossa on tarjoilla vaihtelevasti
eri maiden ruokia. Ruoan avulla on helppo tutustua erikansallisuuksiin ja sitä kautta erilaisiin ihmisiin. Meille kaikki
ovat tervetulleita!

Millaista yhteistyötä DaisyLiitolla on TST ry:n kanssa?
- Kerran viikossa TST:n Sukkelat Silmukat -neulekerhon ihanat naiset tulevat kutomaan meidän eläkeläisnaisten
kanssa. He ovat positiivisia ja ennakkoluulottomia, joten
yhteistyö on sujunut loistavasti. Kuka vain voi tulla kerhoon
mukaan ja koska vain, eikä meille tärkeintä ole lopputulos
vaan yhdessä olo. Meillä on yhteinen projekti Syyrian lasten
hyväksi. Kudomme kaulaliinoja, vanttuita ym. ja ompelemme esimerkiksi haalareita riippuen siitä, mitä tarvikkeita
meillä on käytössä. Ensimmäisen kerran vein avustuspaketin itse. Nyt kaupunkia, jonne avustus meni, ei ole enää olemassa ISIS:n pommitusten vuoksi. Tarkoitus on lähteä sinne
uudestaan kunhan tilanne on rauhottunut.
Millaisia työkokeilupaikkoja ja vapaaehtoistyötä teillä on?
- Tarvitsemme esimerkiksi suomen kielen ohjaukseen
ihmisiä. Koska monet ovat lukutaidottomia, on erittäin vaikea täyttää eri viranomaistahojen vaatimia papereita. Muutoinkin vapaaehtoiset ovat erittäin tervetulleita. Aivan ihanaa olisi, että kantasuomalaiset tulisivat tänne juttelemaan,
kuuntelemaan ja tutustumaan eri maista tulleisiin ihmisiin.
Musiikki, laulu ja ruoka yhdistävät meitä kaikkia kansalaisuudesta riippumatta. Niiden pohjalta voisi kehittää erilaisia kansainvälisiä ryhmiä, joissa yhdessä tutustuttaisiin eri
maiden kulttuureihin. Peli-illoissa voitaisiin esimerkiksi pelata eri maiden pelejä. Tässä voisi olla TST:n kanssa tulevaa
yhteistyötä.
Olet tehnyt elämäntyösi Suomeen muuttaneiden hyväksi.
Millaisena haluaisit nähdä Suomen 10 vuoden päästä?
- Kymmenen vuotta on kovin lyhyt aika enkä näe asioiden muuttuvan kovinkaan paljon. Täällä ollaan niin varovaisia ja ennakkoluulot ovat tiukassa, ettei uskalleta ottaa riskiä
tehdä asioita toisin kuin ennen. Mutta jos asiat muuttuisivat
tuossa ajassa, haluaisin ensinnäkin, että inhoamaani sanaa
mamu ei enää käytettäisi. Se tekee kaikki Suomeen muuttaneet yhdeksi kasvottomaksi massaksi, vaikka syitä muuttaa
tänne on monia. On avioliiton kautta tulleita, opiskelijoita,
paluumuuttajia, turvapaikan hakijoita ja heitäkin, jotka ovat
ehkä muuttaneet tänne paremman elämän toivossa. Sitten
on kiintiöpakolaisia, jotka mielestäni ovat todellisessa hädässä. Minäkin olen vielä mamu vuosikymmenien jälkeen.
Miksi ei vielä ole suomenturkkilaista, suomeniranilaista,
kun jo vuosia on ollut esimerkiksi suomenamerikkalainen?
Olen tehnyt tästä aloitteen Eduskuntaan, mutta se on todennäköisesti heitetty roskiin. Sitkeänä naisena en luovuta,
vaan jatkan työtä tämän asian eteen. Arkadianmäellä pitäisi
olla joku, joka alkaisi ajaa tätä asiaa kunnolla. Toiseksi haluaisin, että eri maahanmuuttajien ryhmiin kuuluvien taidot
huomioitaisiin ja kaikille annettaisiin mahdollisuus näyttää
osaamisensa työpaikoilla. Uskon, että ei ole luonnostaan pahoja tai laiskoja ihmisiä. Ympäristöhän aikaansaa ihmisissä
negatiivisia muutoksia. Jokainen yksilö voisi heittää ennakkoluulot heti kättelyssä, ottaa ihmiset ihmisinä, tutustua ulkomailta muuttaneisiin. Näin menetellen meillä olisi silta,
joka vie kohti suvaitsevampaa yhteiskuntaa.

Hissun motto: Mahdollisuus ja Luottamus

Olet erittäin positiivinen nainen. Mistä saat energiaa?
- Ihmisistä ympärilläni. Tästä mitä teen. Moni on sanonut, että teen liikaa töitä ja pitäisi vähentää. En pysty, koska rakastan tätä työtä ja tämä antaa minulle niin paljon. En
tiedä, mitä tekisin ilman tätä. Uusista projekteistakin saan
erityisen paljon iloa ja energiaa.
Mitä haluaisit sanoa Tärpin lukijoille?
- Jokaiselle on annettava mahdollisuus, ja on luotettava siihen, että ihminen pystyy tuomaan oman osaamisensa
esille niin, että hän sekä ympäristö voivat hyvin. Jos yksilö ei
voi hyvin, yhteiskunta ei voi hyvin. Ihmisillä on samanlaisia tuntemuksia kansallisuudesta riippumatta. Tärkeintä on
uskallus tutustua uusiin ihmisiin ja tulla sitä kautta suvaitsevammaksi ihmiseksi.
TEKSTI JA KUVAT: MIIA KIVIKANKARE
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Kesäpäivän retki Turun saaristossa
TEKSTI JA KUVAT: MIIA KIVIKANKARE

Kauniina heinäkuun aamuna 14 matkustajaa saapui
Aurajoen rannalle valmiina lähtemään kahveliketsi M/S Anna Duunin koko päivän kestävälle veneretkelle Maisaareen ja Teersaloon. Miehistöön kuuluivat
kippari Anneli Mäenpää, 1. kansimies Timo Mattila
ja 2. kansimies Henri Lindrgen.

Maisaaresta otimme suunnan Naantalin Teersaloon, joka
sijaitsee Velkualla, Turun saaristossa. Velkuan alue muodostuu 300 saaresta ja vakituisia asukkaita siellä on alle 300.
Teersalossa sijaitsee suurin osa Velkuan palveluista sekä
2007 valmistunut Rantapuisto. Sinne on istutettu painolastikasveja, esihistoriallisella tai keskiajalla Suomeen saapuneita kasveja sekä alkuperäiskasveja.

Aurajoelta muutaman tunnin ajomatkan jälkeen saavuimme Maisaareen, joka on Turun kaupungin suurin ulkokuntaomisteinen ulkoilusaari. Se sijaitsee
Naantalin Rymättylän eteläosassa ja on 190 hehtaarin kokoinen, pitkulainen, lähes neljä kilometriä pitkä
ja keskimäärin 500 metriä leveä. Saaresta löytyy mm.
keittokatoksia, nuotiopaikkoja, vuokrattavia saunoja
ja uimaranta.

Iltapäivällä lähdimme takaisin kohti Turkua, ja koska tuulikaan ei vielä ollut yltynyt liikaa, kippari valitsi reitiksi Merimaskun ja Naantalin Kultarannan, jolloin pääsimme nauttimaan erilaisista maisemista kuin
aamupäivällä. Matkasta jäi ihana muisto pitkäksi aikaa,
kirkkaan punaiset kasvot aurinkolasien muotoiset rusketusraidat.

Lokki piti lounastauon kanssamme
Maisaaren uimarannalla.

”Aivan upea ja ainutlaatuinen reissu”,
kehuivat kihlajaismatkalla olleet
Henna Virtanen ja Reijo Rantanen.
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Horoskooppi syksylle 2015
Vesimies 20.1. - 19.2.

Leijona 23.7. - 22.8.

Yleistä: Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä,
huomaamme, että vesimies järkeistää käsitystämme kyseisestä
asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös hiusten
halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.
Talous: Taloutesi paranee noin neljän viikon välein kunhan muistat
rastittaa oikeat kohdat ja allekirjoittaa lomakkeet.
Romantiikka: Jotain pientä aina tiedossa kunhan pitää silmät ja
mielen avoimena.

Yleistä: Jopa leijona yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla
järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.
Talous: Tulet saamaan yllättäviä lisätuloja, joilla voit hemmotella
itseäsi, tölkki kerrallaan varallisuutesi lisääntyy. Vältä tuontitölkkejä!
Romantiikka: Leijonan karjahtelu ja kehräys pitää naapuruston
hereillä koko syksyn.

Kalat 20.2. - 20.3.
Yleistä: Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että
kalat havainnollistavat hyvinvointimalliamme sekä järjestelmän
ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.
Talous: Saat uutisia Linnankadulta mutta käytä tilaisuutesi viisaasti
niin voit huomata välttäneesi karenssin.
Romantiikka: Syksy on antoisaa aikaa kaloille, jotka ovat kuin…
eh…. kalat vedessä romanssien merillä.

Yleistä: Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä
laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta,
että neitsyt auttaa käyttäjää ymmärtämään vastuunalaisia
kontradiktioita.
Talous: Nyt neitsyeillä menee lujaa ja rahaa tulee yllättävistä
paikoista. Muista kuitenkin 300 euron raja!
Romantiikka: Tämän syksyn aikana neitsyet ovat enää
horoskooppimerkiltään neitsyeitä. Varokaa hattupäisiä
auervaaroja!

Oinas 21.3. - 19.4.

Vaaka 23.9. - 23.10.

Yleistä: Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta oinas asettaa
tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa tahojen
yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja
sijoitussektorilla.
Talous: Nyt oinailla pyyhkii niin hyvin, että kierroksella 38 kannatta
lotota numeroilla 6, 12, 14, 25, 30, 31 ja 34.
Romantiikka: Nyt harkintaa ja varovaisuutta parisuhteeseen:
syksystä tulee myrskyisä ja Amorin nuolet lentelevät suuntaan jos
toiseenkin.

Yleistä: Vaihtelevalla menestyksellä myös vaaka näyttelee
keskeistä osaa pohdittaessa peräänkuulutettua lakonisuutta.
Talous: Varallisuus ei tunnu pysyvän vaakojen seurassa.
Rentuimmat vaa’at voisivat edes hoidella vuokrarästejään. Älä
allekirjoita mitään!
Romantiikka: Syksy soljuu läpi romanssien rauhallisesti kuin
Aurajoki. Nyt vaakojen on seurattava kämmeniensä karvankasvua
huolellisesti.

Härkä 20.4. - 20.5.
Yleistä: Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta härkä johdattelee
meidät ja tukiryhmämme kohti tulevaa taloudellista ja teollista
behaviorismia.
Talous: Yllättävä menoerä voi kuitenkin koitua menestykseksi, jos
osaat käyttää tilaisuuden hyödyksesi.
Romantiikka: Nyt on sen verran vipinää, että astrologinnekin
punastelee tähtikarttojensa äärellä. Onnitteluni.
Kaksoset 21.5. - 20.6.
Yleistä: Me emme tiedä mitä todella tapahtuu, jos kaksoset
johdattelevat meidät ja tukiryhmämme kohti vastuuntuntoisten
yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.
Talous: Vaikeuksien kautta voittoon… Nyt on kaksosilla
tilaisuus tehdä kannattavia investointeja ja luoda uusia näkymiä
loppuvuoteen.
Romantiikka: Hiljaisen alkusyksyn jälkeen lokakuussa kaksosien
elo on yhtä harlekiini-pokkaria.
Rapu 21.6. - 22.7.
Yleistä: Siitä huolimatta, että maailmalla on viime aikoina
tapahtunut paljon, täytyy todeta, että rapu näyttelee keskeistä
osaa pohdittaessa hiusten halkomiseksi osoittautunutta
geneerisyyttä.
Talous: Pidä kukkarosi nyörit tiukalla niin löydät yllättäviä
säästökohteita niin oikealta kuin vasemmaltakin, vältä
impulssiostoksia sekä kauppakeskuksia.
Romantiikka: Menneisyyden kipinä roihahtaa ilmiliekkeihin
kunhan vain kertaa maltat tällä kertaa odottaa ja katsoa
sydämeesi.

Neitsyt 23.8. - 22.9.

Skorpioni 24.10. - 22.11.
Yleistä: Vaihtelevalla menestyksellä myös skorpioni on kiteytetty
aatteeseen, jossa pohditaan meihin kohdistuvaa tietotarvetta.
Talous: Pankkitilisi pompsahtaa yllättäen plussan puolelle! Eikä
vain kerran, vaan peräti ainakin kolmasti jakson aikana, kunhan
muistat paperityöt.
Romantiikka: Vaikka et tiedä minkälainen oli Casanova aikoinaan,
tulet aika paljon kyllä tietämään sinäkin.
Jousimies 23.11. - 21.12.
Yleistä: Ei sovi unohtaa, että jousimies auttaa käyttäjää
ymmärtämään yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia
käyttökohteita.
Talous: Kreikan tie ei ole sinun tiesi! Järkevällä taloudenpidolla
velkasikin muuttuu saataviksi.
Romantiikka: Ei ole lainkaan sattumaa, että myös Amor on
jousipyssyllä varustettu sillä jousimiesten nuolet osuvat syksyn
aikana kohdilleen kuin Wilhelm Tellillä.
Kauris 22.12. - 19.1.
Yleistä: Universaalista näkökulmasta katsoen kauris yllättää
toimivuudellaan, ja selvittää samalla nykysukupolvia henkisesti
rasittavaa elämäntyyliä.
Talous: Jos vältät tuhansien kirjojen talon lähiseutuja tulet
menestymään tästä syksystä taloudellisesti tyydyttävästi.
Romantiikka: Nämä kuukaudet ovat kauriille, näin puolikesyjen
serkkujen termistöllä, mitä antoisinta rykimäaikaa.

Laatinut Monsieur Lutradamus
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Moniammatillinen, monikulttuurinen
MONITAIDE-TIIMI
Tiedoksi kaikille ystäville ja yhteistyökumppaneille: Monitaito/Monitaide-projekteissa syntynyt
Monitaide-verkosto on edelleen olemassa. Yhdistyksenä se tunnetaan nimellä Monitaide-Tiimi,
mutta verkosto on itse asiassa vielä laajempi kuin ko. yhdistys. Monenlaista ura- tai elämänpolkua ovat projektilaiset ehtineet tähän mennessä yhdessä ja erikseen taivaltaa. Yhteistyökumppaneiden kannalta tärkeää on se, että useita Monitaide-muusikoita voi edelleen kysellä
kaikenlaisiin tilaisuuksiin, monet kuvataiteilijat työstävät edelleen näyttelyitä ja maahanmuuttajataustaista tiimiämme voi edelleen pyytää pitämään maaesittelyitä makumaistiaisin. Tätä
kirjoitettaessa valtakunnallinen monikulttuurisuuskeskustelu käy kuumana kaikissa medioissa.
Meillä on tarjota tähän keskusteluun valoisia ja rohkaisevia puheenvuoroja: hyvin kotoutuneet,
suorastaan suomalaistuneet tiimiläisemme kertovat sanoin ja kuvin faktoja synnyinmaistaan ja
kertovat myös, miltä monikulttuurisuus maahanmuuttajan silmin näyttää. Maaesittelyitä on pidetty mm. Bangladeshista, Irakista ja Afganistanista.

Joukkomme on siis edelleen moniammatillinen ja -kulttuurinen- ja edelleen käytettävissä!
Monitaide-Tiimin asioissa voi ottaa yhteyttä Pirjo Lehtoseen - gsm 044-9741610
Musiikkiasioissa myös Tapio Aaltoon - gsm 0500-861664.
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TST ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
ja puheenjohtajavaalit
Torstaina 26.11.2015 klo 10
Turun suomenkielinen työväenopisto
(olethan paikalla viimeistään klo 9.45)

Syyskokous
1. vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
2. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
kaksivuotiskaudeksi
3. päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
4. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
seuraavaksi kahdeksi tilikaudeksi
5. valitaan tilintarkastajaksi auktorisoitu tilintarkastusyhteisö
6. vahvistetaan Turun Seudun TST ry:n mahdollinen kattojärjestö, jos
syyskokouksessa niin päätetään
7. määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi
kalenterivuodeksi
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asiaa voidaan sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin viimeistään kuukautta (1 kk) ennen syyskokousta.

MUISTA ÄÄNESTÄÄ
PUHEENJOHTAJAVAALEISSA!
Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä

AAMIAINEN 2 €
ma - pe klo 8.00 - 9.30

Mahdollisuus ostaa lounas
myös mukaan.

LOUNAS
Keittolounas 3,50 €
Lounas 4,50 €
Ruokalasta voi ostaa lounaslippuja
edulliseen pakettihintaan.
Keittolounas: 10 kpl lippuvihko 30 €
Lounas: 10 kpl lippuvihko 40 €

RUOKALISTA:

www.tstry.com

www.facebook.com/kasarmitalli

Joka päivä tarjolla talon
keittiössä leivottuja
leivonnaisia.
Valmistamme tuotteita
myös tilauksesta.

MA-PE klo 8 - 15
Kanslerintie 19
20200 Turku
p. 044 7007 426 (keittiöpäällikkö)
Bussit 42, 32

TURUN SEUDUN TST RY
Kanslerintie 19
20200 Turku
Info p. 044 7007 421
www.tstry.com

