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Pääkirjoitus

PuheenjohtajaOLaVi nUMMeLa

Työttömät työnhakijat perustivat 
Turun Seudun Työttömät TST ry:n 
vuonna 1992. He halusivat tehdä yh-
distyksestä työttömille omaehtoisen 
toiminnan paikan ja foorumin. Työttö-
män aktiivisuustaso haluttiin säilyttää 
ja kehittää henkilön ja samalla oman 
toimintaympäristön, yhdistyksen, toi-
mintakykyä ja -edellytyksiä.

Voimme nyt vuonna 2011 olla yh-
distyksenä tyytyväisiä, että sama 
omaehtoisen jäsentoiminnan aktiivi-
suus on saatu säilymään. Toimijoiden 
määrä on  erittäin hyvä, jos vertailu-
pohjana pidetään kolmannen sektorin 
yhdistysten toiminnastaan keräämiä 
lukuja. Tarkemmat ja yksilöidyt luvut 
ilmenevät toisaalla tässä lehdessäm-
me olevasta artikkelista. 

Itse olen tyytyväisenä saanut seu-
rata, kuinka paljon erilaista osaamista 
jäsenten kautta on voitu kanavoida 
jäsentoimintaan. Toimijat ovat jaksa-
neet aktivoida muita jäseniä osallis-
tumaan ja siten myös tuomaan oman 
lisäarvonsa yhdistyksen toimintaan. 
Olemme saaneet monipuolisuutta 
jäsentoimintaan. Uusiakin ideoita on 
pystytty arvioimaan sekä kehittämään 
niistä toimivia ja aktivoivia ryhmiä. 

Onnistunut toiminta tarvitsee myös 
aina toimintaedellytyksiä. Niitä ovat 
toimintatilat. Kaupunki on niissä ollut 
tärkeä yhteistyökumppani. Tilat ovat 

löytyneet tähän saakka kaupungin 
tilatarjonnasta. Tulevaisuus tässä 
suhteessa on lievästi ilmaistuna su-
muinen, koska taloudellinen tilanne 
on luonut julkiselle sektorille paineita 
luopua omista tiloista. Jos jotain voi 
toivoa, toivotaan tiloja säilyvän kui-
tenkin myös järjestöjen käytössä. Ne 
turvaavat toiminnallaan kohderyhmän 
kuntalaisille mahdollisuuden aktivoi-
vaan toimintaan.  

Näin saadaan kaupungin kokonais-
talouteen kuitenkin selkeästi säästöjä 
ja estetään tilanteen kehittyminen sel-
laiseksi, että korjaavat toimenpiteet 
vaatisivat huomattavasti kalliimpia 
ratkaisuja.
 

Toinen tärkeä osa-alue ovat talou-
delliset toimintaedellytykset. Laaja 
toiminta vaatii toiminnalle kokoaikai-
sen koordinoijan. Se vaatii rahoitta-
jilta valmiutta hyväksyä ja myöntää 
palkkaukseen rahoitusta. Toiminnasta 
tiedottaminen vaatii myös taloudellisia 
resursseja. Lisäksi yleishyödyllisenkin 
yhdistyksen taloushallinto vaatii am-
mattitaitoisia tekijöitä, niin yhdistyk-
sen kuin rahoittajienkin vaatimusten 
täyttämiseksi. Onnistunut lopputulos 
vaatii myös rahallisia toimintaedelly-
tyksiä.

Kiitän jäseniä niistä lähes viidestä-
toista vuodesta, jotka olen saanut toi-
mia kanssanne yhdistyksessämme ja 

olla osa aktiivisesta jäsentoiminnasta. 
Kauteni yhdistyksen puheenjohtajana 
päättyy tämän vuoden loppuun ja va-
litsemanne uusi puheenjohtaja aloit-
taa oman toimintakautensa vuoden 
2012 alussa. Kiitän myös kaikkien yh-
teistyökumppaneiden ja sidosryhmien 
edustajia, joiden kanssa yhteistoimin-
nassa olemme voineet luoda toimin-
taedellytyksiä työttömien jäsentoimin-
taan.

Toivotan jokaiselle Rauhallista Joulua 
ja Menestyksellistä Uutta Vuotta!

jäsentoiminta

Olavi Nummela
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TST ry on päättänyt ottaa käyttöön 
mittarin eli tavan, jolla se voi osoittaa 
olevansa yhteiskuntavastuullinen toi-
mija. ISO 26000 on muutama vuosi 
sitten luotu kansainvälinen standardi, 
joka on tarkoitettu yksityisten, julkis-
ten ja kolmannen sektorin organisaa-
tioiden käyttöön. Pääajatus on, että 
organisaatio on osa kokonaisuutta, 
yhteisöä, joka voi olla esimerkiksi 
kunta, seutukunta tai kansalaisyhtei-
sö. TST ry:n vuorovaikutus eri tahoi-
hin tuottaa hyvää, joka pitää näyttää 
selkeästi kaikille, jotta yhdistyksen te-
keminen ja sen arvo tulisi julki.

ISO 26000 -standardilla TST ry voi 
arvioida nykytilaansa ja tulevaisuut-
taan. Itsearviointi katselmoi yhdis-
tyksen onnistumisen alueet, mutta 
myös etsii niitä asioita, joita voidaan 
kehittää ja parantaa. Standardissa on 
37 erilaista ulottuvuutta, joita TST ry 
käyttää soveltuvin osin. Mittari on tar-
koitettu kaikenlaisten toimijoiden käyt-
töön, joten yhteiskuntavastuiden pai-
noarvot vaihtelevat toimijasta toiseen.

Arviointia toteutetaan monella ta-
solla. Sitä voivat tehdä yhdistyksen 
jäsenet, sidosryhmien jäsenet, hallin-
toon osallistuvat ja yleensäkin kaikki, 
jotka tuntevat yhdistyksen. Ensimmäi-
sessä vaiheessa seulotaan ne aiheis-
tot tai asiat, jotka kuuluvat työttömien 
yhdistyksen toimialaan, ja joissa juuri 
työttömien organisaation tulisi kun-
nostautua.

Jotta TST ry:n tavoitteiden järjes-
tys kävisi selville, käytettiin lähdössä 
apuna kahta pientä otantaa, joissa jä-
senistö täytti kyselylomakkeen. Tulok-
sien pohjalta arviointia syvennetään 
ja laajennetaan. Tässä vaiheessa yh-
teiskuntavastuualueista TST ry:n kan-
nattaa panostaa lähinnä seuraaviin:

- Työpaikkojen luominen ja valmiuk-   
   sien kehittäminen
- Yhteisön toimintaan osallistuminen
- Kestävä kulutus
- Terveys
- Vaurauden ja toimeentulon luominen
- Koulutus ja kulttuuri

Kuten kuvioista näkyy, työpaikkojen 
luominen ja henkilöstön valmiuksien 
kehittäminen on tärkeä painopiste 
TST ry:ssä. Kyselyhetkellä arvio oli 
jo hyvä, mutta vastanneet (30 henki-
löä) haluavat kehittää sitä edelleen. 
Toinen esimerkkikuvio osoittaa, että 
jäsenistön koulutuksen ja kulttuurin 
tarve on ilmeinen, ja odotukset sen 
suhteen ovat kovat. 

isO 26000

Jatkossa TST ry:n yhteiskuntavas-
tuualueiden seurantaa ja arviointia 
tullaan kommentoimaan jäsenlehdes-
sä ja internetsivustoilla. Toiminnan ke-
hittymistä esitellään myös vuosikerto-
muksissa ja sidosorganisaatioiden 
arviointiraporttien yhteydessä.

Harri Laaksonen          



harri LaaksOnen Hallituksen jäsen

TST ry:ssä ei vapaaehtoistuntien kir-
jaamista ole sen olemassaolon ai-
kana tehty systemaattisesti, vaikka 
muuta tilastointia, kuten jäsentoimin-
nan osallistujamääriä, onkin kerätty. 
Euroopan laajuinen vapaaehtoistoi-
minnan vuosi 2011 sekä TST ry:n 
rahoittajien järjestöpainotukset ovat 
osaltaan vaikuttaneet siihen, että toi-
minnan seuranta on myös tältä osin 
perusteltua. 

Määritelmän mukaan vapaaehtoinen 
toimii yhdistyksessä muun jäsenistön, 
yhdistyksen tai sen läheisten sidos-
ryhmien tai yhteistyökumppaneiden 
hyväksi ilman palkkaa. Vapaaehtois-
toiminnan korvaus ei ole palkkaa. 
Vapaaehtoistoimintaa ei ole osallis-
tuminen yhdistyksen jäsentoimintaan 
(946 jäsentä), vaan vapaaehtoinen 
toiminta tähtää puitteiden ja jäsentoi-
minnan edellytysten varmistamiseen, 
jotta jäsenien osallisuus yhdistykses-
sä mahdollistuu. TST ry:n vertais- ja 
jäsentoiminta on organisoitu ja jaettu 
eri lohkoihin, joita yleensä vetävät eri 
ihmiset, jotta työ ei kasaantuisi rasitta-
vasti harvoille.

Vapaaehtoistoiminnaksi on katsot-
tu mm. asioiden järjestely, kokousten 
valmistelu, kokousten vetäminen, pöy-
täkirjojen ja vastaavien kirjoittaminen, 
jäsentoiminnan lohkojen vetäminen, 
liikunnan ohjaaminen vapaaehtois-
työnä, edunvalvonnan tilaisuuksien 
järjestäminen, juhlien ja tapahtumien 
järjesteleminen, Anna Duuni -veneen 
huollot, veneen kuljettamisen varmis-
taminen (kapteenit, kansimiehet, kou-
luttajat yms.), kulttuuritapahtumien 
järjestäminen, retriittien järjestely ja 

valvonta, perhetoiminnan vetäminen 
vapaaehtoistyönä, kultavaltauksen 
leirin pystyttäminen ja purkaminen ja 
muu talkootyö, matkojen järjestelemi-
nen ja vetäminen, kaveriavun suoritta-
minen, kalakerhon mahdollistaminen, 
käsityökerhon ja muiden kerhojen yl-
läpito, radioryhmässä työskentely, oh-
jelmien toteuttaminen, ruokalatoimin-
nan vapaaehtoinen edistäminen, TST 
ry:n hallintoon osallistuminen, järjes-
töyhteistyöhön osallistuminen sekä 
yhdistyksen kautta mahdollistettuun 
sidosryhmätoimintaan osallistuminen.     

Käytännössä vapaaehtoistoimintaa 
ovat TST ry:ssä tehneet yhdistyksen 
jäsenet. Taustaltaan he ovat työttö-
miä, eläkeläisiä, työllisyyspoliittisen 
kurssin harjoittelijoita ja vastaavia. 
TST ry:n työntekijät luetaan vapaaeh-
toisiksi, mikäli he tekevät työtä yhdis-
tyksen hyväksi selkeästi vapaa-aikoi-
naan ja lomillaan.

Vapaaehtoistoiminnan kokonaisuu-
den hahmottamiseksi päätettiin ke-
rätä tiedot toteutuneista tunneista, 
myös osallistujamäärät. Oli myös 
välttämätöntä täydentää lukuja arvi-
oinnilla, jotta tärkeät  vapaaehtoistyön 
sarat eivät olisi jääneet vaillinaisiksi. 
Vapaaehtoistoiminnan tiedot kerättiin 
syyskuussa 2011. Tiedot ja arvioinnit 
perustuivat kyselyihin ja keskustelui-
hin yhdistyksen 15 jäsenen kanssa. 
Kyseiset henkilöt olivat lähinnä jäsen-
toiminnan ja muun perustoiminnan 
vetäjiä tai tunsivat muuten asiat.

Kyselyssä selvisi, että Turun Seu-
dun Työttömät TST ry:ssä vapaaeh-
toistoimintaa tehtiin vuoden aikana 

yhteensä 11 725 tuntia. Toimintaan 
ilmoittautuneita vapaaehtoisia oli 209. 
Keskimäärin jokainen osallistuja teki 
vapaaehtoistyötä 56 tuntia vuodes-
sa, eli noin viisi tuntia kuukaudessa. 
Henkilölukua nosti vähäisessä määrin 
se, että jotkut olivat erittäin aktiivisia 
erityyppisten vapaaehtoismuotojen 
välillä, eikä sitä numeroissa huomioi-
tu. Kokoluokka ja lopputulema oli silti 
kutakuinkin sama. 

Kun tuloksia vertasi muiden sosiaa-
li- ja terveysalan alueellisten ja pai-
kallisten järjestöjen lukuihin (Pessi ja 
Oravasaari: Kansalaisjärjestötoimin-
nan ytimessä, RAY 2010), TST ry:n 
luvut olivat parhaasta päästä. Yleen-
sä aktiivisia vapaaehtoisia oli yhdis-
tyksissä 11-20 henkilöä vuodessa. Yli 
sadan henkilön vapaaehtoisjärjestöjä 
oli vain vajaa viisi prosenttia alueelli-
sista ja paikallisista järjestöistä, ja 51-
100 osallistujan vapaaehtoisyhdistyk-
siä oli runsas kuusi prosenttia.   

Vapaaehtoistoimintaan osallistumi-
nen ei ollut kaikilla TST ry:n toimijoilla 
yhtä intensiivistä. Arvion mukaan noin 
20 henkilöä otti osaa vapaaehtoistyö-
hön ainakin kerran viikossa, jotkut lä-
hes joka päivä. Noin 80 henkilöä teki 
kyseistä toimintaa ainakin kerran kuu-
kaudessa. Jo pelkästään nämä luvut 
osoittivat vapaaehtoisuuden laajuu-
den TST ry:ssä merkittäväksi verratta-
essa muihin seudullisiin yhdistyksiin.

Odotettua oli, että kerhon vetäjien, 
jäsentoiminnan vetäjien tai vastaavi-
en henkilöiden osuus kaikesta TST 
ry:n vapaaehtoistoiminnasta nousi 
korkealle (40 prosenttia).

Vapaaehtoistoiminta 
turun seudun työttömät tst ry:ssä

Vapaaehtoistoiminta?

Tuloksia

      Harri Laaksonen
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Kuva: Jouni Särkelä

Turun Seudun Työttömien, TST ry:n, edunvalvonta oli kutsunut kuuden puolueen kansanedustajia saamaan palautetta 
ja vastaamaan kysymyksiin. TST:n Torstaihuoneeseen kokoontui kuitenkin harvalukuisempi päättäjien joukko. Perus-
suomalaisten ritva ”kike” elomaa peruutti tulonsa viime hetkillä. Liekö ollut harkittu valinta, Elomaa oli juuri allekir-
joittanut perussuomalaisten lakialoitteen jossa vaaditaan nuoria tekemään töitä ilman palkkaa, pelkkää perusturvaa 
vastaan. Tällainen pakkotyöaloite olisi ehkä saanut arvostelua osakseen työttömien yhdistyksessä.

No, viisi oli paikalla. Vihreiden Ville niinistöä tuurasi kaupunginvaltuutettu Mikko Laaksonen, SDP:n varapuheen-
johtaja ilkka kantola oli paikalla, samoin Kokoomuksen ilkka ”ike” kanerva. Vasemmistoliittoa edusti jyrki Yrttiaho 
ja Keskustaa annika saarikko.

TST:n väistyvä puheenjohtaja Olavi nummela avasi tilaisuuden. Hän käsitteli laajasti pitkäaikais-ja nuorisotyöttömyyt-
tä sekä työttömyydestä johtuvia ongelmia. Puheenjohtaja esitteli päättäjille Tärpin 3/11 kansikuvaa, jossa yhdistysten 
säästöpossuun laitettu lantti tuotti useita lantteja  yhteiskunnalle joka lantin sijoitti. Kolmannen sektorin toimijat ovatkin 
erittäin tarpeellisia ja niiden tukeminen on kuin rahaa pankkiin pistäisi. Paheksuntaa Olavilta saivat osakseen pikavippi-
firmat, jotka vastuuttomasti tekevät bisnestä huikeilla koroilla koukuttaen asiakkaansa usein vaikeaan velkakierteeseen.

Poliitikot puhuivat ympäripyöreitä kuten tavallista. Perusturvan viidakoissa tuntui tuurari Laaksonen olevan vähän 
eksyksissä ja tuurarin rooliinsa hän vetosikin. Ilkka Kantola luki hallitusohjelmaa, Kanerva puhui paljon sanoja. Asiantun-
tevimmilta vaikuttivat Yrttiaho ja Saarikko, joista edellinen puhui rauhalliseen ja vakuuttavaan tyyliinsä ja jälkimmäinen 
haki kontrastia hallituksen ja edellisen hallituksen toimiin perusturva-asioissa. Työttömien asiat eivät kaikkein tärkeimpiä 
poliitikoille liene, tämä tuli mieleen kun kuunteli heidän vastauksiaan verotuskysymykseen. Harva tentattavista tiesi ettei 
etuuksia varten saa alhaisempaa veroprosenttia hakemuksesta kuten työtuloa varten saa. Etuuksien verotussäännöis-
sä lukee että ennakonpidätys toimitetaan aina vähintäin 20 % suuruisena, pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Eräs tärkeistä aiheista oli se epäkohta, että ns. toimenpiteissä oleva työtön menettää oikeutensa esim. palkkatukeen 
jo vuoden työskentelyn jälkeen, juuri kun on työnsä oppinut. Tähän haluttaisiin korjausta.

On hyvä että TST:lle kutsutaan päättäjiä aika ajoin. Täällä he oppivat asioita joita Arkadianmäellä harvoin käsitellään, 
ainakaan työttömän näkökulmasta katsoen.

Jari Suominen

päättäjiä tst:llä
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joe Majanen –                                             
Uusi puheenjohtaja, uudet mahdollisuudet

”Turun kaupunki saa yh-
den euron panostuksella 
vähintään neljän euron 
hyödyn.”

1. Mitkä ovat kehityskohteet tst:n 
toimintatavoissa?

Jokainen puheenjohtaja tuo tietys-
ti persoonansa ja oman leimansa 
yhdistyksen toimintaan, mutta mi-
tään mullistavia muutoksia ei nyt ole 
suunnitteilla – eikä ole tarpeenkaan. 
Tärkeintä on hitsata tätä porukkaa 
yhteen. Jäsentoiminnastahan kaikki 
lähtee, ja jäsenet ovat meidän asi-
akkaitamme. Ilman heitä ei TST:ssä 
olisi työllistämismahdollisuuksia.  Ta-
voitteena on jäsentoiminnan kehittä-
minen yhteisöllisempään suuntaan. 
Nyt toimitaan eri sektoreissa, orga-
nisaatiokaaviossa on toistakymmen-
tä toimintalohkoa. Tarkoituksena on, 
että kokoonnuttaisiin kuukausittain 
yhteen ja kehitettäisiin yhteistoimin-
taa. Esimerkkinä haluan mainita myös 
tietotuvan, joka on aktiivinen toimija, 
mutta ei näy meidän jäsentoimintalu-
vuissamme. Tietotupaa tulisi kehittää 
yhtenä jäsentoimintalohkona.

Toinen tärkeä elementti on projektit. 
Ne toimivat hyvin tällä hetkellä ja kaik-
ki menee tavoitteiden saavuttamisek-
si oikeaan suuntaan. Tärkeä osa on 
myös ydinporukan työssä jaksaminen 
ja sen edistäminen, jotta pystymme 
palvelemaan jäseniä jatkossakin. Jo-
kaiselle tulee antaa mielekästä työtä, 
joka luo haasteita ja mielekkyyttä työn 
tekemiseen. Ensi vuonna muun mu-
assa työnohjausta lisätään vakuutus-
yhtiöiden rahoittamana. 

Yksi kehittämiskohde on myös tulla 
näkymättömästä toimijasta näkyväksi 
vaikuttajaksi. Liian moni ei tiedä mah-
dollisuuksista, joita yhdistyksemme 
voi heille antaa. Kaikenlainen tiedot-
taminen ja ulostulo tulevat lisäänty-
mään tulevaisuudessa.

2. Mitkä ovat vahvuutesi tst:n toi-
minnan kehittämisen kannalta?

Vahvuuteni on kokemus yhdistystoi-
minnasta toistakymmentä vuotta mu-
kana olleena. Minulla on laaja-alaista 

osaamista koko sektorilta ja tiedän 
tämän yhdistyksen toiminnasta ko-
konaisvaltaisesti ja siitä, miten sitä 
pystytään kehittämään. Olen siinä 
mielessä dynaaminen, etten torppaa 
ideoita, jotka tulevat kentältä. Työt-
tömien risteily Förillä muun muassa 
lähti minun aivoituksestani liikkeelle. 
EU:n ruoka-avun jatkuminen perustuu 
siihen, että me otimme asian puheek-
si yhteiskunnallisessa keskustelussa. 
Olimme vaikuttamassa siihen, että 
se jatkuu vuosille 2012 - 2013. Koen 
myös vahvuutena toiminnan kehittä-
misessä sen, että uskallan ottaa tii-
miini itseäni fiksumpia tekemään tätä 
työtä.

3. Millaisena näet puheenjohtajuu-
den merkityksen tst:n sisällä sekä 
suhteessa sidosryhmiin?

Puheenjohtajalla on suuri merkitys 
henkisesti. Hän luo ilmapiirin jäse-
nistössä ja yhdistyksessä. Osaava 
johtaja tuo turvallisuutta yhdistyksen 
tulevaisuuden kannalta. Ulkopuolisia 
haasteita tulee jatkuvasti, kuten esim. 
tilakysymys tai tulevan rahoituksen 
kohtalo, mutta ne eivät saa näkyä 
hankaluutena jäsenistölle.
Sidosryhmätyöhön puheenjohtaja 
tuo kasvonsa, olemuksensa ja per-
soonansa. Puheenjohtaja voi omalla 
toiminnallaan toimia yhteistyössä si-
dosryhmien kanssa sekä luoda ja yl-
läpitää verkostoja kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa.

Oman näkemykseni mukaan kan-
nattaa tehdä yhteistyötä muiden sa-
moja asioita hoitavien tahojen kans-
sa. TST ry voi olla puheenjohtajansa 
johdolla johtamassa keskustelua, ei 
pelkästään osallistujana. Tämän ta-
kaa laaja näkemys, vankka osaami-
nen ja suuri taustaorganisaatio.

4. Mitä aktiivinen jäsentoiminta 
merkitsee jatkossa?

Se on yhdistyksen tärkein toiminta-
lohko. Sitä tulee ylläpitää ja ruokkia 
sen kehitystä jatkossakin. Avainsa-
nana on omaehtoisuuteen perustuva 
jäsentoiminta. Tämä on rikkaus, joka 
monelta kolmannen sektorin toimijalta 
tai yhdistykseltä puuttuu.

5. Mitä te-toimiston tarpeita tst:n 
toiminnassa tulee huomioida? 

Olemme mukana yhteiskunnan muu-
toksissa ja niihin on osattava reagoi-
da nopeasti. Palvelemme työvoima-
palvelukeskuksen ja TE-toimiston 
kohderyhmää yksilöllisesti. Annamme 
tukea koulutukseen positiivisen ja 
kannustavan työympäristön muodos-
sa. Kehitämme ruohonjuuritasolta 
ideoita ja saatamme ne työ- ja elin-
keinoministeriön tietoon. Siinähän me 
olemme parhaita asiantuntijoita. Kes-
kustelemme mm. työministeriön virka-
miesten kanssa aktiivisesta työvoima-
politiikasta ja sen vaikuttavuudesta.

6. Minkä rahoittajan suhteisiin kan-
nattaisi panostaa enemmän ja pi-
täisikö rahoituksen painopistealu-
eita mielestäsi muuttaa?

Tällä hetkellä on suurin haaste saada 
Turun kaupunki ymmärtämään, että 
mitä enemmän se panostaa tällaiseen 
isoon toimijaan kolmannella sektorilla, 
sitä suuremman hyödyn se tuottaa 
Turun talousalueelle. Laskettu päätel-
mämme on, että Turun kaupunki saa 
yhden euron panostuksella vähintään 
neljän euron hyödyn. Perusteluna 
tälle on satojen ihmisten maksama 
kunnallisvero ja terveydelliset sekä 
sosiaaliset edut, joita yhdistys pystyy 
asiakkailleen tarjoamaan. Kehittämis-
ehdotukseni on perustaa kolmannelle 
sektorille kohdistuva ohjausryhmä. 
Siinä ideoitaisiin, miten Turun kau-
punki saisi toimijoista mahdollisim-
man suuren hyödyn Turun kaupungin 
työttömille ja vähäosaisille.
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akkuna – perhetoiminta
Mitä kuuluu perhetoiminnan arkeen? Toiminta painottuu lasten kanssa leikkimiseen, askarteluun sekä jutusteluun van-
hempien kanssa erilaisista aiheista, kuten lasten kasvattamiseen liittyvistä ongelmista tai arjen hankaluuksista, on-
nistumisista tai päivän uutisaiheista. Vanhemman jäädessä työttömäksi autamme vastaamaan työttömyyttä koskeviin 
kysymyksiin. 

Työttömyys on asia, joka koskettaa koko perhettä niin henkisesti kuin taloudellisesti ja herättää ihmisissä monia miet-
teitä uudessa elämäntilanteessa. Tämän asian kanssa ei tarvitse jäädä kotiin yksin, vaan samassa elämäntilanteessa 
olevia vanhempia voi kohdata yhdistyksessämme. Kerhostamme saa vinkkejä tulevista koulutuksista ja tapahtumista, 
jotka puolestaan edesauttavat jäsenten mahdollisuutta työllistyä. 

Perhetoiminta tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden levähtää ja panostaa itseensä. Vanhemmat voivat osallistua lii-
kuntatunnille, opiskeluun tai muuhun toimintaan, jota yhdistys tarjoaa jäsenillemme. Sillä aikaa hoidamme lapsia per-
hekerhon ollessa avoinna klo 9-13. Syksystä lähtien olemme tarjonneet jäsenillemme mahdollisuuden jättää lapsensa 
hoitoon 2,5 euron maksua vastaan vanhemman asioidessa TE-toimistossa. Hoitomaksu on sisältänyt välipalan.

Ruualla on tärkeä merkitys niin lapsille kuin aikuisille. Nälän yllättäessä alle 7-vuotiaat lapset syövät ilmaiseksi ruoka-
lassamme maksavan aikuisen seurassa. Niinpä kotiin lähtemisellä ei ole ollut niin kiire, vaan syömisen jälkeen on voitu 
jatkaa aiempaa tekemistä. Syksyn aikana olemme tehneet sopimuksen Caribian kanssa, joka on tarjonnut jäsenillemme 
edullisia uintielämyksiä kylpylässä. Tämä onkin ollut erittäin mieluista puuhaa lasten mielestä. 

Muita yhteistyökumppaneitamme ovat olleet mm. MLL, Varsinais-Suomen Martat ry ja Turun ja Kaarinan seurakun-
tayhtymä. Lisäksi toimintaamme kuuluu lasten vaatteiden kierrätyspiste, jonka avulla pieneksi käyneet vaatteet voidaan 
kierrättää. 

Ohessa on kuva työnäytteistä osallistuessamme MLL:n askartelukoulutukseen 
syksyllä 2011.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Johanna Laaksonen
Harrasteohjaaja

Perhetoiminta Akkuna

Jännityksellä odotamme vuoden 
vaihdetta.  On suuri kysymys, miten 
RAY on vastaanottanut viestin toimin-
tamme tarpeellisuudesta, joka edistää 
yhteiskunnan kansanterveyttä.

7. tst:n toimintaympäristössä on 
tiedossa muutoksia. Mitä tulevai-
suus tuo mielestäsi tst:lle? 

Muutos voi tuoda mukanaan mahdolli-
suuksia. Tilakysymys on varmaan toi-
minnan tärkein peruskysymys, josta 
käydään neuvotteluja Turun kaupun-
gin ja vuokranantajan välillä. Ilman 
tiloja ei myöskään ole toimintaa. Toi-
minnat ovat rahoituspohjaisia. Rahoi-

tuspäätöksien puitteissa muokataan 
toimintaa tapauskohtaisesti.

Tulevaisuudessa voimme olla näkyvä 
yhteiskuntaan vaikuttavana toimija. 
Tietoisuuden lisääminen auttaa löytä-
mään uusia autettavia elämän poluilla 
kohti valoisampaa tulevaisuutta. 

8. Minkälaisen puheenjohtajan tst 
sinusta saa? 

Minusta saa modernin johtajan. Mie-
lestäni hyvän johtajan ominaisuudet 
koostuvat seuraavista hyveistä: pi-
tää olla jämäkkä ja johdonmukainen.  
Empatiaakaan ei loista poissaolollaan 

hänen toiminnassaan. Hän on avara-
katseinen, joka ruokkii kenttää toimin-
taa edistävillä ideoilla. Oleellista on 
myös yhteishengen ja yhteisöllisyy-
den lisääminen.

Tärkeimmät elementit kiteytän kol-
meen R:ään rehellisyyteen, ryhtiin ja 
rakkauteen työtäni kohtaan.

Kiitokset  Joelle haastattelusta ja on-
nea uusin työtehtäviin!
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7.-8.10.2011 Viking Amorellalla järjes-
tetty Työ-Länsi seminaariristeily Tuk-
holmaan keräsi osanottajikseen san-
kan joukon Turun seudun kolmannen 
sektorin vaikuttajia ja toimijoita. Täh-
dellinen asia höystettynä hyvällä seu-
ralla muodosti kuitenkin kattauksen, 
jonka vuoksi kannatti herätä, vaikka 
sitten täysin epäinhimilliseen aikaan 
(klo 07.01). Sekalainen, joskin har-
moninen joukkomme lähetettiin oma-
ehtoisena laivapostina Ruotsia kohti 
kello 8.45. Tosin paluuvelvoitettuna, 
mutta hyvä näinkin. Osa porukasta 
oli tosin päättänyt hypätä ruodusta jo 
Ahvenanmaalla. Rintamakarkuruut-
ta, sanon minä. Me muut aseettomat 
veljet olimme alttiina uhalle Turkuun 
palautumisesta seuraavan aamun 
koitteessa, mikäli emme Tukholmaan 
ehdittäessä olisi saaneet jostain mo-
bilisoitua vesikelpoista venhoa.

Allekirjoittaneen olettaman mukaan 
Helvetti on paikka ilman aamusump-
pia. Niinpä päätin suunnata kättelyssä 
yläkannen kokoustiloihin (vaikka aluk-
si harkitsinkin taktisesti ”eksyä” mat-
kalla) kahvihammasta puuduttamaan. 
Ja nähdessäni notkuvan tarjoilupöy-
dän katettuna kekseillä, hedelmillä 
ja leivillä päättelin työttömän minäni 
jokavuotisen ruokatunnin koittaneen. 
Meistähän pidettiin huolta. Jossain 
vaiheessa käskivät laittaa murua rin-
nan alle. Muru ja rinnat olivat kuiten-
kin vielä tässä vaiheessa hakusessa. 
Paikalla olleesta konjakkimaistiais-
pöydästä lupasin olla kertomatta.

Kello 9.30 seminaari pääsi alka-
maan. Aluksi ohjelmassa oli seppo 
Blomqvistin ja mikrofonin välinen 
taistelu. Mikrofoni voitti. Sen poistut-
tua juhlimaan saavutustaan sen tuu-
raaja hoiti hommansa mukiinmene-
västi.

Tilaisuuden tarkoitus oli pohtia sitä, 
kuinka työttömien yhdistysten ja kol-
mannen sektorin toimijoiden ääni 

saadaan kuulumaan yhteiskunnassa 
nopeammin, korkeammalle ja voimak-
kaammin. Täsmällisemmin ilmaisten 
tehostaa vaikuttavuutta. Puheenvuo-
roissa korostettiin yhdistysten väli-
sen yhteistyön ja verkostoitumisen 
tärkeyttä. Toisaalta muistettiin myös 
tunnustaa realiteetit sen suhteen, että 
eri alueyhdistysten toiminta erilaisilla 
talousalueilla, eri mittaluokan väes-
töpohjalla ja niin muodoin erilaisin 
tavoittein ja periaattein saattaa myös 
vaikeuttaa yhtenäiskäytäntöjen va-
kiinnuttamista yhdistysten välille.

Ilman toimivaa yhteistyötä yhdistyk-
set ovat kuin lastuja laineilla, ajattelin. 
Tai ehkä myrskyävällä merellä. Ma-
jakkakin saattaa osoittautua lähem-
mässä tarkastelussa Etelärannan 
irvokkaaksi fallossymboliksi. Rauta-
jollan uumenissa myrskyn saattaa 
petollisesti unohtaa, muistutti läikkyvä 
kahvi mieleeni. Konjakkipöytä hupeni.

Jossain vaiheessa tapetille tuli 
myös kysymys yhdistysten tiedotta-
misen tehostamisesta tunnettuuden 
lisäämiseksi. Ehdotettiin kaikkea 
Ostos-TV:stä entistä suurempiin pai-
kallislehtimainoksiin, mutta varsinais-
ta yhteisymmärrystä ei voinut sanoa 
syntyneen. Hetken harkitsin ehdottaa 
(kuinka monesti silkka saamattomuus 
naamioidaankaan tuohon kaneettiin!) 
eräänlaista `Pro Työttömyys` -kam-
panjaa, jossa yhdistysaktiivit jalkau-
tuisivat suoraan ”leijonain luoliin,” 
työpaikoille, kauppaoppilaitoksiin, 
liikekeskuksiin ym. nuorten menes-
tyjien pesäpaikkoihin jakamaan yh-
distyksensä flaijereita ja julistamaan 
ilosanomaa: ”Mä todellakin näen sus-
sa potentiaalia. Sustatulis todella lois-
tava työtön. Tossonmun käyntikortti.” 
Se, kuinka varauksettoman kannatuk-
sen idea olisi saanut, jäi siis tällä erää 
nähtäväksi.

Peruskysymyshän on paitsi se, 
kuinka yhdistykset tehdään kohderyh-

mälle tunnetuiksi, myös se, kuinka yh-
distystoiminnasta jo tietoiset ihmiset 
saadaan ottamaan se ns. ”ratkaiseva 
askel” ja hakeutumaan mukaan jär-
jestöjen toimintaan. Kynnys tuntemat-
tomaan hyppäämiseen kun on edel-
leen monelle yllättävänkin korkea, 
jopa ylikäymätön barrikadi.

Yhdistysten yhteisrintaman on olta-
va jatkossa entistä tiiviimpi, ajattelin. 
Muutoinhan työttömiä ja edunsaajia 
kohtaan voidaan loputtomasti jatkaa 
nykylinjaa, jossa ilmaisen porkkanan 
kylkiäiseksi luvataan hevonen, josta 
jälkikäteen peritään pienellä painetun 
mukaisesti sadan tonnin lahjavero.

Ajateltaessa keinoja työllisyyden 
parantamiseksi pitäisi toki pystyä kar-
toittamaan aluksi syitä työttömyyteen. 
Nähdäkseni haaste on juuri tässä. Syi-
tä on yhtä paljon kuin on työttömiäkin. 
Myös työttömien yhdistystoiminnassa 
täytyy siis hakea yksilökohtaisia lä-
hestymistapoja. Tällöin on otettava 
huomioon työttömän henkilökohtaiset 
tarpeet ja intressit. Johon elimellisesti 
liittyen on huomioitava hänen todelli-
suutensa, kotikaupunkinsa populaa-
tio, yhteisö, johon hän kiinnittyy. Jol-
loin tulemme siihen, että yhdistyksillä, 
kuten  jäsenistölläänkin, on yksilölliset 
tarpeensa. Minkä jälkeen... olemme 
lähtöruudussa.

Olin aivomyllyssä, ja omani olivat 
juuri ottaneet yhteen jauhinkivien 
kanssa. Hain banaanin. harri Laak-
sonen puhui. Kahvi ei enää läikkynyt.

P.S. Venettä ei löytynyt.

kuin lastut laineilla

Juha Nordman
Ryhmäorganisaattori

TST/Kotipesä-projekti
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Nuorempana tyttönä luulin, että eri-
laisten yhdistysten jäseneksi liitytään 
kaveriporukan perässä. No niin siinä 
taisi käydäkin, kun rivijäsenenä osal-
listuin muutamien liikunta- ja kulttuu-
riyhdistysten tapahtumiin ja koulutuk-
siin 1970- ja 1980-luvuilla.

Mutta maailma näytti kovin erilai-
selta alkutalvella 2010, kun työkkärin 
ystävällinen virkailija etsi tarjoilijal-
le, minulle, mahdollisia työskentely-
paikkoja. Silmiini osui heti: ”TST ry, 
avoimia paikkoja yhdistyksen ruoka-
lassa”. Tiesin vain, että TST= Turun 
Seudun Työttömät. Siitä sitten nope-
asti keittiöpäällikkö Leila ketosen 
juttusille ja TST:n keittiöön melkein 
saman tien.

Vastaanotto ruokalaan oli ”terve-
tuloa kotiin”. Muutamassa viikossa 
oli selvää, että täällä viihdyn puolen 
vuoden työrupeamani ja liityn yhdis-
tyksen jäseneksi. Pikkuhiljaa osallis-
tuin mm. retkiin ja joulujuhliin. Käsi-
tykseni yhdistyksen koko toiminnasta 
oli kuitnkin vielä hyvin, hyvin kapea.

Syksyllä 2011 maailmani oli taas 
kerran muuttunut radikaalisti. Tar-
joilijan töihin ei enää ollut paluuta 
pysyvän fyysisen toimintarajoitteeni 

Miten tst:n jäseneksi oikein tultiinkaan...

Kristiina Ilonen
Senioritoiminta, 

työssäoppiva harjoittelija

takia. Työkkäristä löytyi sopiva työ-
voimapoliittinen koulutus, joka ohjaa 
tämäntyyppisessä tilanteessa olevia 
takaisin työelämään. Kohdallani se 
tarkoittaa paluuta fyysisesti kevyem-
piin kirjoituspöytätöihin. Työskentelin 
valmistuttuani Yo-merkonomiksi yh-
täjaksoisesti  12  vuotta teollisuustoi-
mihenkilönä taloushallinnossa. Tämä 
ura katkesi 1990-luvun lamaan, kun 
Suomi meni melkein kokonaan kiinni.

Sain tilaisuuden päästä koulutuk-
seen sisältyvään  2,5 kuukauden 
työssäoppimisjaksoon tänne omaan 
yhdistykseen. Senioritoimijat ottivat 
minut lämpimästi huomaansa. Olin jo 
aikaisemmin huomannut, että  heillä 
on tarjolla paljon kiinnostavaa toimin-
taa. Joten eikun oppimaan, mitä kaik-
kea yhdistystoiminta pitää sisällään ja 
tutustumaan laajemminkin tarjontaan.

Tässä talossa tapahtuu. On mie-
letön määrä osaamista ja tietotaitoa, 
vain terveydenhuollon osaajiin  en ole 
ainakaan vielä törmännyt. Ymmärret-
tävää, sillä ala työllistää Suomessa. 

Tähän mennessä olen tutustunut/
osallistunut senioritoimintaan, radio-
ryhmään, kielikerhoon, perhetoimin-
taan, väkertäjiin, torstaipalavereihin,  

tapahtumaryhmään ja Työ-Länsi ry:n 
koulutusseminaariin 2011. Lisäksi 
olen jutellut tietotuvassa, pihalla ja 
ruokalan pöydän äärellä monista ai-
heista liittyen jäsentemme jokapäiväi-
seen elämään.

Jäseneksi tullaan mielestäni osallis-
tumalla yhdistyksen tarjontaan, itseä 
kiinnostavaan juttuun. Jos sellaista ei 
löydy, voi ehdottaa ja julkituoda oman 
toiveensa. Toki voi maksaa jäsenmak-
sun ihan kannatusmielessä. Jos on 
vakituisesti töissä, voi silloinkin liittyä 
jäseneksi kannattajajäsenmaksulla. 
Ruokalassa kannattaa käydä syö-
mässä hyvää kotiruokaa.

Yhdistyksen vastuuhenkilöt hoitavat 
tehtävänsä hyvin jäsenten parasta 
edistäen.

Joten vastaus tämän jutun otsik-
koon voisi olla: Rohkeasti mukaan 
porukkaan. Eväinä kaikki elämässä 
koettu ja siitä ammentaen yhteiseksi 
hyväksemme. Tuetaan ja kannuste-
taan toisiamme!

 

Perinteisessä laaatuseminaarissa 18.10. 
jaettiin jälleen TST ry:n ansioituneille 
kurssinvetäjille asianmukaiset diplomit.

Kuva: Matti Kontio
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jäsentoiminta: radioryhmä vuonna 2012
TST ry:n radioryhmä tuottaa Työttömän ääni –nettiradio-ohjelmia. Ohjelmia voi kuuunnella yhdistyksen sivustolla osoit-
teessa www.tstry.com. 

Yhteydet ja ohjelmien sisällöt
Kuunteluun pääset nettiyhteyden kautta kotoasi tai kirjastoista sekä kätevästi myös toimintakeskuksessa Sepänkatu 5, 
A-portaan tietotuvassa. Infosta voit lainata kuulokkeet.
Ohjelmissa on jäsentoimintakuulumisia sekä koulutus- ja menovinkkejä. Radioryhmä taltioi mm. edunvalvontatilaisuuk-
sia ja osallistuu tallentamalla jäsentoimintojen tapahtumia.

radioryhmän kokoontumispaikka
Radioryhmä kokoontuu toimintakeskuksessa, B-porras, 4. krs, huone 405. 
Käymme myös eri tallennusympäristöissä. 

radiotyön perusteet ja nettiradiokoulutus
Nettiradiokoulutuksia pidetään vuonna 2012 kerran kuukaudessa alkaen ma 16.1. klo 12 - 15. Perehdymme käytän-
nönläheisesti äänitallentimen toimintaan, editointiohjelmaan, haastattelutekniikkaan sekä tallenteen siirtoon editointi-
vaiheesta valmiiksi ohjelmaksi. Koulutukseen ja ohjelmien tekoon pääset mukaan kyselemällä lisätietoja radioryhmä-
läiseltä tai Infosta. 

Vuoden 2012 nettiradiokoulutusta järjestetään 10 kertaa. Katso lisää TST-Koulutus 2012 -oppaasta. 
Seuraa myös ilmoitustauluja ja viikkotiedotetta.

Voit tuoda ryhmään uusia juttuideoita ja lukea ohjelmiin omia tekstejäsi. Ohjelmien sisällön tulee olla asianmukaista. 
Musiikkia taltioimme vain yhdistyksen omista tapahtumista, esimerkiksi pihatapahtumista. Radiotyössä käyttämämme 
tekniikka ja sen omaksuminen antaa mahdollisuuksia jatkosuunnitelmille mm. audiovisuaaliseen viestintään. Ryhmäs-
sä saat lisää myös atk-taitoja.    

Radioryhmä on aloittanut 20-vuotisjuhla  DVD:n koostamisen. Valmistamme ryhmätyönä opetusvideon tallentamisesta 
ja editoinnista. Tutustu myös TST ry:n senioritoimituksen sivujen äänitallenteisiin osoitteessa
www.tstry.com -->  Linkkejä   -- > http://koti.mbnet.fi/seniorit/seniorit.html. 

Oma kiinnostuksesi riittää syyksi tulla mukaan ohjelmien tekoon!
Järjestämme haastattelu- ja kuuntelutilaisuuksia. Otamme mielellämme käyttöömme kuvia, joissa haastateltu henkilö 
toimii jossakin jäsentoiminnassa tai opintokerhossa. Radioryhmä kiittää kaikkia kuuntelijoita. 

Radioryhmää  ja nettiradiokoulutusta vetävät Markku strengell ja juha tolvanen.
Tervetuloa mukaan jäsentoimintaan! 

Radioryhmälle studio, pihat ja luonto ovat tuttuja tallennusympäristöjä.

teksti: Juha Tolvanen 
kuvat: radioryhmän / nettiradion arkisto
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Voiko facebook-profiilin pois-
taa? Voiko keskustelufooru-
meille osallistua rekisteröity-
mättä? Olenko syrjäytynyt, jos 
en ole facebookissa?

Näihinkin kiperiin kysymyk-
siin kaiveltiin vastauksia syys-
kuun Sosiaaliset mediat -kurssilla. 

– Pikemminkin syrjäytyy, jos istuu 
koko ajan koneen äärellä ja roikkuu 
facebookissa. Jos on hirveän innos-
tunut koneen kanssa räpläämisestä, 
sitten facebookiin. Jos ei ole, sitten 
kaverin kanssa juttelemaan kasvotus-
ten, kouluttaja tarja Metso kehottaa.

 
TST-koulutus tarjoili ensituntumaa 
niin sanottuun sosiaaliseen mediaan 
eli verkkoviestintäympäristöihin kuten 
Facebook, Twitter ja blogit. Puhetta 
piisasi työttömyysaiheisista blogeis-
ta ja Marttojen keskustelufoorumista 
facebookin käyttäjätili- ja yksityisyys-
asetuksiin – kurssilla toisin kuullusti 
”henkimaailman asioihin”.

Metson mukaan sosiaaliset mediat 
ovat vuorovaikutusta kaikin puolin. 

Facebookia kouluttaja vertaa päivä-
kirjaan ja vähän tavallista nopeam-
paan kirjeenvaihtoon.

Metson tuntuman mukaan blogeis-
sa jaetaan yleensä tietoa eri aihe-
piireistä. Kaiken maailman blogeja, 
verkkopäiväkirjoja, on listattu esimer-
kiksi osoitteissa www.blogilista.fi ja
www.vuodatus.net.

Twitterin Metso määrittää blo-
gin ja facebookin yhdistelmäk-
si, jossa viestien, twiittien, merk-
kimäärä on rajattu 140:aan. 

Jälkikasvunsa kanssa samoille 
taajuuksille voi pyrkiä esimerkiksi 
nettioppaiden avulla ja rohkeasti ko-
keilemalla. Apua saa myös vaikkapa 
kirjastosta, jossa on sosiaalisiin me-
dioihin perehtynyttä henkilökuntaa.  
 
   Metso korostaa, että kaikessa net-
tikirjoittelussa on syytä käyttää tervet-
tä harkintaa ja pitää mielessä, mihin 
kirjoittaa. Sosiaalisen median palve-
luiden suodatus- ja yksityisyysasetuk-
siin ei niihinkään pidä liikaa luottaa. 

Blogeja, twiittejä 
ja muita henkimaailman asioita

– Ei kannata laittaa nettiin, että 
paska työnantaja. Tarttuu en-
nemmin puhelimeen ja suput-
taa suoraan kaverin korvaan.  

jouko Määttä toivoi kurssilta oppia 
etenkin netin turvallisuuskysymyksiin.  

– Facebook voi itse muuttaa asetuk-
sia, pitäisi joka toinen päivä katsoa ne. 
Kuulostaa aika uhkaavalta. Ehkä ajat-
telen liian monimutkaisesti tämän ju-
tun, pelkään vissiin liikaa näitä juttuja. 

Arveluista huolimatta Määttä pitää 
facebookia kätevänä nopean tiedon 
välityksen välineenä. Piipahteleepa 
mies naamakirjassa itsekin, ainakin 
kun on muutakin jutun juurta kuin kah-
vin keitto. Keskustelupalstojen lues-
kelu ei innosta enää yhtään, se hom-
ma kun on mennyt ”tyhjän lätinäksi 
ja toisten haukkumiseksi”. Ilman 
facebookiakin voisi ihan hyvin olla. 
 
– Puhelin riittää ja tekstiviesti. Sillä 
pärjää aivan mainiosti.

Päivi Savolainen

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan 
verkkoviestintäympäristöjä, joissa 
jokaisella käyttäjällä tai käyttäjä-
ryhmällä on mahdollisuus olla aktii-
vinen viestijä ja sisällöntuottaja tie-
don vastaanottajana olon lisäksi. 
 
Uusia sosiaalisen median palve-
luita syntyy ja kuolee päivittäin. 
Ohessa joitakin esimerkkejä ulko-
maisista ja kotimaisista sosiaali-
sen median palveluista.

(Lähde: Wikipedia)

Blogi = verkkopäiväkirja. Sana blo-
gi on laina englannin kielestä, jossa 
se on typistymä sanasta weblog.

Blogipalvelut
• Vuodatus, suomal. blogipalvelu
• Blogilista, suomal. blogihakemisto 
 
Mikroblogipalvelut
• mikroblogauspalvelut Twit-
ter (suosituin maailmalla) ja
• Qaiku (suosittu Suomessa)

Linkkien ja uutisten jakopalvelut
• Delicious, yhteisöllinen kirjan-
merkkien (linkkien) jakopalvelu

Wiki- ja muut yhteistyöpalvelut
• Wikipedia, avoin tietosanakirja 
 
Mediapalvelut
• YouTube, videoiden jakelupalvelu
• Flickr, kuvien jakelupalvelu

Mikä sosiaalinen media?
Yhteisöt
• Facebook, kaikille tarkoi-
tettu yhteisöpalvelu
• MySpace, etenkin musiikkiin ja 
bändeihin panostava yhteisöpalvelu
• Suomi24, Suomen suurin yh-
teisö, jossa yli 2 miljoonaa re-
kisteröitynyttä käyttäjää
• IRC-Galleria, Suomen suurin 
nuorten aikuisten nettiyhteisö
• LinkedIn, ammattilaisille tar-
koitettu verkostoitumispalvelu
• HeiaHeia, kuntoiluun keskittynyt 
yhteisöpalvelu 
 
Virtuaalimaailmat
• Second Life
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Hamina

Haminassa ruokailimme ja tutustuim-
me linnoitukseen, reserviupseerikou-
luun sekä kirkkoon. Matkan jatkuessa 
pysähdyimme vielä puoleksi tunniksi 
katsastamaan Salpalinjan linnoitteita. 
Tarkastimme panssariesteet ja korsut.

Sunnuntai
Päivä alkoi kellon siirtämisellä talvi-
aikaan. Kello 10 olimme jo oppaan 
johdolla tutustumassa Lustoon, Suo-
men metsämuseoon. Lusto vie kävi-
jänsä metsäretkelle menneisyydestä 
tulevaisuuteen kuvaten metsän mo-
nitahoista vuorovaikutusympäristöä. 
Museo on avattu vuonna 1994 ja laa-
jennettu vuonna 2005.

Teemanäyttely käsitteli Suomen 
ympäristöliikkeen historiaa. Sivuttiin 
myös pontikan keittoa. Laajennus-
osa keskittyy pitkälti koneisiin. Met-
sämuseo Luston Koneaika-näyttely 
on saanut uuden tulokkaan: silloisen 
Timberjackin, nykyisen John Deere 
Forestryn 1990-luvun puolivälissä 

Lauantai
Tämä matka oli kahden eri kerhon, 
Midaksen ja Metsäkerhon yhteistoi-
minnan tulos, jota ilman emme olisi 
näin kauas päässeetkään. Lähtö vii-
västyi tavan mukaan, viimeisiä odo-
teltiin perinteinen akateeminen vartti. 
Retken vetäjänä toimi ruuskasen 
sakke. Matkalla ihailimme metsien 
moninaista käyttöä.

Merimuseo

Merimuseo ja Kymen Maakuntamu-
seo toimivat samassa rakennukses-
sa. Ihastelimme arkkitehtuuria.

Merimuseo on jaoteltu aiheiden 
mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Kulkijat 
voivat myös kokeilla merimiestaito-
jaan. Museon ulkopuolella lepäävään 
murtaja Tarmoon (1907) emme näin 
syksyllä päässeet. Tyydyimme katse-
lemaan sitä ulkopuolelta

Venehallin kattoa koristaa Austra-
lian soutumaajoukkueen seitsikko 
Helsingin olympiavuodelta 1952. Se 
piti jättää Suomeen, koska rahti olisi 
tullut liian kalliiksi. Historia ja meri-
vartiointi ovat tässä osassa museota. 
Myös huviveneilyn historiaan voi tu-
tustua.

Meriarkeologia

Katariina Suuren hankkima arvokas 
lasti haaksirikkoutui Hangon vesillä 
vuonna 1750. Vrouw Maria oli kak-
simastoinen kauppalaiva matkal-
la Amsterdamista Pietariin, kun se 
syysmyrskyssä haaksirikkoutui ja lo-
pulta upposi Nauvon ulkosaaristoon 
vuonna 1771. ”Frau Mariasta” pelas-
tetut tykit on konservoitu. Täältä löy-
tyy myös Meissenin posliinia, kelloja 
ym.

Punkaharju

Majoituimme kahdeksi yöksi loma-
keskukseen. Sakke lähti katsasta-
maan sopivaa laituria uimiseen.

Kerimäen puukirkko

Tämä koruttoman kaunis kirkko ra-
kennettiin vuonna 1847. Kirkon ylä-
osa ulottuu aina 42 metrin korkeu-
teen. Sakasti palvelee talvikirkkona, 
iso kirkko on auki keväästä syksyyn.
Palasimme lomakeskukseen Har-
jutietä, kuriiritietä, joka rakennettiin 
1500-luvulla Viipurista Savonlin-
naan,  ja jota sotajoukotkin paljon 
käyttivät.

Hytit

Tutustuimme navigoinnin historiaan 
ja merimiesten elämään eri aikoina. 
Laivojen sisustusratkaisuja katseltiin. 
M/s Aallotarta ja Finnjetiä, joka oli 
nopein alus Itämerellä turbiinimoot-
toriensa ansiosta, jotka kehittivät 45 
000 hevosvoimaa.

kehittämän kävelevän metsäkoneen, 
Plusjackin.

Metsäkultaa
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Maanantai
Siirryimme vanhan koulun pihaan. 
Koulu toimii Metsäntutkimuslaitok-
sen osana. Täältä aukeavat polut 
Kukonharjulle ja Arboretumiin, jossa 
tutustuimme puulajeihin ja niiden eri-
koismuotoihin, kuten mukuraharmaa-
leppään.

Kotona Turussa olimme klo 21 ai-
koihin. Matkalaiset olivat tyytyväisiä 
retken monipuoliseen antiin.

Matkaraportin laati Mikko Urpo
Kuvat Pauli Pärkinen

Matkasimme Savonlinnaan ja sa-
malla kohti Turkua. Iloksemme saa-
vuimme Olavinlinnaan juuri kun opas-
tus alkoi klo 12. Olavinlinna on usein 
ollut piiritettynä, mutta sen valloittami-
nen on ollut vaikeaa. Esteenä oli vuo-
las virta ja talvella heikko jää. Venä-
läiset rakensivat vesikanavan,  jolloin 
juomaveden saanti helpottui.

tst kulttuuri ja Monitaito-
projekti esitttää:
kUVataiDenäYtteLY 
karjULa-rapatti
 maalauksia - valokuvia -
 musiikkia

BrinkkaLan GaLLeria
13.1. -19.2. 2012

Vanha suurtori 3, turku
aVajaiset torstaina 12.1.
klo 19

terVetULOa!

aina Duuri -lauluryhmä
Lauluryhmä kokoontuu torstaisin klo 14-16.15 Torstaihuoneessa, Sepänkatu 5 C. Esiinnymme TST:n tilaisuuksissa 
ja vanhainkodeissa. Meillä on nyt joulun aikaan kuusi vanhainkotikeikkaa ja laulamme TST ry:n joulujuhlassa.

Tässä kuorolaisten kommentteja. 
”Aina Duuri -lauluryhmässä emme ole tiukkapipoisia.”
”Porukka on viihtynyt pitkään yhdessä, monia vuosia.”
”Uudet laulajat ovat tervetulleita, vaikka ei aikaisempaa 
kokemusta olisikaan.”

Lauluryhmä on sosiaalinen tapahtuma, jossa uusia 
ystävyyssuhteita on syntynyt pitkin matkaa. Laulamisen 
ohessa jutellaan muustakin kuin musiikista. Lauluryhmän
jäseniä yhdistää yhdessäolo ja laulamisen into.

     
Outi Hokka 

Lauluryhmän vetäjä



16    Tärppi 4/2011

jäsentoiminnassa mukana

Vaikka olen joskus järjestänytkin jotakin tässä yhdistyksessä, on kuitenkin hauskempi mennä mukaan johonkin toisten 
järjestämään. Olen pelkästään tänä vuonna ollut mukana kaikenlaisessa. Väkertäjien kanssa olen esimerkiksi tehnyt 
kellon ja miehenkorvikkeen. Olen ollut mukana, kun Midas laski jokea Lapissa. Olen ollut kotipesäläisten mukana Han-
kasalmella, Senioreiden mukana Suomenlinnassa ja teatterissa sekä muovikuplissa. 

Täällä on ollut kansanedustajia vieraana, niitä olisi saanut mennä kuuntelemaan ja kyselemään. Liikuntapäivänä 
kanniskelin telttatuoliani ympäriinsä, siinä oli jo liikuntaa. Olen ollut parilla Anna Duunin reissulla kansimiehenä ja myy-
mässä kirpputorilla. En ole ollut laulamassa Aina Duurin kanssa, mutta ei sitä ole minulta kiellettykään, vaikka varislin-
nuistakin löytyy parempia laulajia kuin minä. Linnuista voi aina kysyä Lurulta, Luru vastaa ihan mitä vaan.

Olen suorittanut hygieniapassin ja tietokoneen A-ajokortin. Vielä voisin, jos viitsisin,  suorittaa Työturvallisuuskortinkin. 
Kaikkia näitä koulutuksia järjestetään varmasti ensi vuonnakin,  olettaen että joku vain pitää niitä. Muuta koulutusta 
täällä saa monesta aiheesta  syväjohtamisesta edulliseen ruokaan.

Olen kuullut että ensivuonna radioryhmän rinnalle tulee myös videoryhmä tai Digitaalisen kuvankäsittelyn kerho, no 
sen näkee sitten.

Kurssit ja kerhot esitteessä on kaikenlaista koulutusta. Itse koulutan kahdesta aiheesta; tietokoneista ja teestä. Se 
täällä on kivaa,  että jos katsoo osaavansa paremmin jotakin kuin suurin osa muista, niin voi pitää siitäkin koulutuksen. 
Vaikkei mikään erikoisspesialisti olisikaan, aina saattaa osua porukkaa, joka on kiinnostunut samoista aiheista.Parasta 
kaikessa on se, että voi oppia itse lisää.

Nyt harjoittelen kirjoittamista kirjoittamalla Tärppiin jutun. Kuvista näkee, että olen joskus harjoitellut valokuvaamista-
kin, vaikka toimitinkin ne tiedotukseen suoraan kamerasta.

Teksti ja kuvat:
Henriika Hyry

Kotipesä 
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jäsentoimintana vene (m/s anna Duuni) 
”Unelma, joka toteutui”

(kuvat TST ry:n arkisto ja Tärppi 2/2003: ”Unelma, joka toteutui”)
OTTEITA VIERASKIRJASTA VENEEN RUNGON KORJAAMISVUOSILTA 2001 - 2003

Veneprojektissa työnjohtajana oli venemestari pentti hynninen.

    9.3.2001  Kauniina kesäpäivänä toin vieraskirjan venehallille. Toivon, että jokainen vierailija kirjaa nimensä tähän 
                    ja ehkäpä jonkun rivin tai värssyn. (paavo Laasi, projektipäällikkö)
  17.3.2001 Venehomma on viime näkemältä edistynyt mukavasti. ”Hyvältä näyttää” – halli on siisti.
    4.4.2001 Ohjausryhmän kokous.
  25.4.2001 Projekti edistynyt, kuidutus valmis.
  26.4.2001 klo 21.00 Terveisiä Töysän Tuurista. (huom. toivat puimurin koneen Tuurista, toim. lisäys)
    2.5.2001 niittymäki Osmo, Raision Videopaja ry:  Jatkakaa, pojat. Hyvältä näyttää.
    1.6.2001 paavo Laasi: Hyvältä näyttää!
  11.6.2001 Hyvää työpäivää ukki.
    9.7.2001 Kaunismuotoinen vene ja halli on myös hyvässä kunnossa, eli ihmeen siisti ja kaikki järjestyksessä.
    6.8.2001 Mukavasti edistynyt laiva siitä kun viimeksi nähtiin tammikuussa, voi hahmottaa jo laivan tilat sisällä.   
                   Siistiä työtä on tehty.
  26.9.2001 Tarja II on jo nyt kaunis. (Huom. veneen 2. työnimi, toim. lisäys)
11.10.2001 Katsomassa TST:n upeaa projektia (TVY ry:n pj ja TVY:n hallituksen jäsen)
17.10.2001 ”Nyt tuulet nuo viestin jo toivat …” Nokialta upeaa venettä katsomaan tulivat (24 nimeä).
17.10.2001 =) Työelämään tutustumassa. Good Job!
19.10.2001 Olin tekemässä juttua Tärppiin. Vaikuttava projekti! (päivi salminen)
31.10.2001 Hieno hanke. Puu-Uudestakaupungista ihailevin mielin.
  2.11.2001 M.V. Teki radio-ohjelmaa ”Työttömän ääneen”.
13.11.2001 A.O. Turun Radio. M.S. Lounais-Suomen uutiset
26.11.2001 Pääsin tutustumaan pätevään veneprojektiin.
15.12.2001 TST ry / Veneprojektin avoimet ovet (67 nimeä)
( jatkunee tulevissa numeroissa)
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Joka päivä olisi hyvä oppia jotain uut-
ta, sanotaan. Joskus se tuntuu vai-
kealta, kun virikkeet ovat vähissä  ja 
valtakunnan verkostakin tulee samo-
ja luonto-ohjelmia viikosta toiseen. 
TST:n retkikerho järjesti kuluvana 
vuonna useita – ainakin palautteesta 
päätellen – antoisia päiväretkiä lähi-
alueille. Kuultiin ja nähtiin paljon uut-
ta alle omakustannushinnan. Hinta 
tuli mainituksi, koska olen huoman-
nut, että jäsenistöltä hämärtyy jos-
kus suhteellisuuden taju matkailun 
arvokkuudesta, ei vain arvokohteena 
vaan myös sen kalleudesta. Yhdistys 
tukee jäsentoimintaa rahallisesti huo-
mattavissa määrin, mikä antaa mah-
dollisuuden aktiiviseen toimintaan ja 
virkistäytymiseen myös Sepänkadun 
toimintakeskuksen ulkopuolella. Sa-
moin saamme edullisia lippuja yhteis-
työkumppaneilta ja esimerkiksi turku-
laisilta teattereilta ja urheiluseuroilta. 
Ilman näitä ei meistä monikaan olisi 
voinut nauttia tänä vuonna Turun kult-
tuuripääkaupungin tarjonnasta näin 
laajasti kuin nyt – niin sirkuksesta kuin 
sirkushuveistakin.

Retki Villa Villeen ja Enkeli-

puistoon

Syyskuussa retkikerho kävi Aurassa, 
Pöytyällä ja Oripäässä. Nopeasti kuul-
tuna saattaa kuulostaa harvinaisen 
tylsältä, mutta sitä se ei todellakaan 
ollut. Aikataulu oli pettää pahemman 
kerran jo Aurajokilaakson kansallis-
maisemassa Marjukka af herlinin 
esitellessä isänsä, kanslianeuvos ja 
kirjailija Lauri jäntin intohimoa, Kos-
kipirtin vanhaa väentupaa ja museo-
taloa. Ehdimme vielä ennen Riihikos-
ken vehnämyllyä käväistä pikapikaa 
Pöytyän keskiaikaisella hautausmaal-
la, jonka aita on umpilaudoitettu ja 
vastamaalattu torneineen kaikkineen. 
Myllyllä panimme speltit ostospussiin 
ja nisukahvit suuhun myllärin kanssa 
tarinoidessa, ja jatkoimme sitten Ori-
pään Villa Villeen, kaisu ja Viljo syr-
jämän Ateljeekotiin.  Yleisölle ateljee 
on vasta hiljakkoin avattu ja avoinna 
pääsääntöisesti vain ryhmille.  Tästä 
päästäänkin sujuvan aasinsillan kaut-

ta siihen erikoisuuteen, että retkiker-
hon ideoimilla matkoilla on pyritty löy-
tämään kohteita, joihin satunnainen 
yksittäismatkailija ei pääse.  Tällainen 
on myös ITE-taiteilija kyösti iitin En-
kelipuisto, jonne jatkoimme nautittu-
amme ensin apetta paikallisen Shellin 
baarissa. Keskelle karua Pöytyän Rii-
hikosken metsää entinen naantalilai-
nen kaivoi itselleen järven, rakensi ta-
lon ja loi niiden ympärille taidepuiston.  
Turha on yrittää sanoin kertoa näke-
määmme, parempi googlettaa sanalla 
”Enkelipuisto”. Retken joka kohteesta 
löytyi opittavaa kuukausiksi, kun vain 
kaiken muistaisi – helpompi siis yksi 
asia päivässä. Mutta sanotaan myös, 
että kertaus on opintojen äiti.

Uusi opintoretket-osio koulu-

tusoppaassa

Ensi vuonna ei retkikerhoa pidetä.  
Päiväretkeily korvataan osittain opin-
toretkillä, joista kerrotaan tämän Tär-
pin yhteydessä jaetussa koulutusop-
paassa. Opintoretket on rakennettu 
niin, että asiapitoisen vierailukohteen 
(yritys, oppilaitos tms.) jälkeen tutus-
tutaan kulttuuri- tai muuhun kohtee-
seen. Retket on tarkoitettu kaikille 
jäsenille ikään katsomatta ja niiden 
toivotaan avartavan eri ammateista 
saatavaa työnkuvaa. Valinnat on otet-
tu aloilta, joilla Etelä-Suomen ammat-
tibarometrin mukaan on työvoimapu-
laa tai työvoima on tasapainossa.  
Ammattialoja on valittu myös niiden 
yleisen kiinnostavuuden mukaisesti 
ja niinkin, että voi itse kokeilla, luon-
nistaisiko ala jo nykyisellä osaamisel-
la.  Esitteessä ilmoitetut hinnat ovat 
omakustannushintoja, jotka saattavat 
alentua. Torstaipalaverin päätettä-
väksi jääkin, annetaanko niille yhdis-
tyksen jäsentoimintaan tarkoitettua 
tukea. 

Anne Tyni

Vanhaa ja uutta retkeilyn saralta - retki Villa 
Villeen ja uudet opintoretket 2012

retki Matka 2012 –messuille helsinkiin perjantaina 20.1.2012. 
Lähtö sepänkadulta klo 9.00, paluu n. klo 19.30. Matkan hinta 
20 €, sis. matkat ja messulipun.
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Englannin keskustelukerhossa ovat 
läsnä tällä kertaa sirkka, tuula, 
arto, jouni, kimmo, raimo ja tais-
to. Ensin kerrotaan kuulumiset men-
neeltä viikolta. Tuula on nauttinut 
useampaan otteeseen marketeissa 
free cake and coffee ja Raimo osallis-
tunut juoksukilpailuun. Kansallisesta 
epäonnistumisen päivästä huolimatta 
päivän sana ei ole moka, vaan set top 
box, sillä monella on ollut vaikeuksia 
digiboksinsa kanssa pakollisten päi-
vitysten jälkeen. Taiston saamaa ke-
hystettyä kuvaa useiden Anna Duunin 
parissa vietettyjen vuosien jälkeen 
ihaillaan joukolla. Sitten siirrytään 
john Grishamin dekkarin ”The Part-
ner” pariin. Jokainen lukee vuorollaan 
muutaman lauseen ja kääntää ne 
suomeksi. Välillä käännökset hipo-
vat kaunokirjallista tasoa: muut osal-
listujat kehuvat Kimmon käännöstä 
täydelliseksi ja tyhjentäväksi. Sanan 
torture ääntäminen on sen sijaan 
täydellistä kidutusta. Lausujalle tulee 
omasta änkkäämisestä kuulemma 
mieleen 70-luku ja poliitikkojen ”tuu 
töötti tuu” -mongerrus. Lohdutuksena 

kieltä kääntäen, mokia pelkäämättä

todetaan, että kukaan ei osaa mitään 
100-prosenttisesti, mutta silti tukiope-
tusluokallekin haikaillaan. Kirjan juo-
nessa huomataan epätarkkuuksia. 
Ryhmänvetäjä Bertel abrahamsson 
lupaakin kilauttaa iltapuhteena kirjai-
lijalle ja valittaa tälle asiasta. Sitten 
on kirjoittajan vuoro lukea ääneen.  
Kouluvuosistani on vierähtänyt pari 
teini-ikää, mutta jostain takaraivosta 
käännökset löytyvät.  Olipa yllättävän 
tiukkaa vääntöä!

Kahvitauon jälkeen Sirkka vaih-
tuu Kristiinaan ja kieli englannista 
ruotsiksi. Sanainen arkku avataan 
muistelemalla palindromeja, siis niitä 
sanontoja, joita voi lukea alusta lop-
puun ja päinvastoin sisällön muuttu-
matta. Turun paikannimille löydetään 

ja keksitään enemmän tai vähemmän 
tarkkoja käännöksiä. håkan ness-
nerin ”Ormblomman” palvelee tällä 
kertaa lukumateriaalina. Jaetusta 
sanalistasta on apua käännöksissä. 
Silti joudun toteamaan avuttomuute-
ni sanan snörvla vastineen kohdalla, 
vaikka ruotsia on tullut enemmänkin 
harrastettua. Tekstin huomataan ole-
van tunnelmaltaan paljon tiheämpää 
kuin aiemmin käsitellyllä kirjailijalla, ja 
tyyliä kuvataankin tasokkaaksi. Taisto 
ei löydä kirjasta viimeistä rastia, jolla 
käännettävä jakso on merkitty. Hän 
intoutuukin kääntämään paljon pi-
demmän pätkän kuin muut. Tunti on 
pian lopussa, mutta äänessä ollaan 
jälleen viikon kuluttua!

Teksti ja kuva: Marita Skippari

Akkunassa aherretaan, muttei hiki-
päässä vaan hymyssä suin. Väkertä-
jien syyskauden ohjelmassa on ollut 
korin virkkausta trikoomatonkuteista,  
kranssin tekoa osmankäämeistä. On 
myös punottu kahvipusseista iltalauk-
ku, väännetty metallilankatöitä  ja 
helmitöissä pujoteltu  muun muassa 
helmienkeleitä.  Syksyn ehdoton hitti-
tuote on ollut frillahuivi, joka onnistuu 
helposti ja nopeasti aloittelevaltakin 
neulojalta erikoislangan ansiosta. 
Osallistujia kerhossa on ollut kym-
menkunta joka kerta.

Kerhon vetäjissä on keväällä tapahtu-
massa vaihdos. Toiminnassa pitkään 
mukana ollut kirsti Viitanen jättää 
ohjat kolmelle seuraajalleen: aila 
koivistolle, Marjatta Litmaselle ja 
paula Wennströmille. Uusien vetäji-
en myötä on puuhailuun odotettavissa 
uusia tuulia. Tapaamisaika  ja -paikka 
tiistaisin klo 11-14 Akkunan tiloissa 
säilyvät entisellään.

Teksti ja kuva: Marita Skippari

Materiaali taipuu taitavissa käsissä

Torstai-iltapäivisin  Akkunassa 
ovat kokoontuneet kummatkin 
TST:n kielikerhot. Pyöreän 
pöydän ääreen asettautuvat 
ritarit mittailevat urheana omaa 
osaamistaan. Virheitä ei tässä 
seurassa turhaan kainostella.
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Kirsti kertoo aloitteen kurssille lähdös-
tä tulleen sinikka hämäläiseltä Koti-
pesästä. Hän ehdotti ja lopulta ilmoitti 
Antin ja Kirstin osallistujiksi. Kurssin 
alkaessa Kirstin toiveena oli oppia 
ainakin taulukkolaskennan käyttöä 
niin paljon, että osaisi itse tallettaa 
urheilutuloksensa Excel-ohjelmalla. 
Lisäksi Kirsti halusi oppia kuvien siir-
tämistä ja lisää tekstinkäsittelyä. Kipi-
nä tietotekniikan pariin syntyi kylläkin 
jo vuosia sitten Köpö-projektin aikana, 
kun harri Laaksonen loi molemmille 
sähköpostiosoitteet. Hän myös lähetti 
niihin kysymyksiä,  joihin oli lähetettä-
vä vastaukset paluupostina. Tietoko-
ne löytyy Viitasten kotoa, mutta laaja-
kaista on ollut käytössä vasta vuoden 
verran. 
–  Sitä ennen konetta tuli lähinnä käy-
tettyä pasianssin pelaamiseen, Kirsti 
tunnustaa.

Pariskunta halusi valmistautua 
kurssille hyvin ja kävi lainaamassa kir-
jastosta alan kirjoja, mutta joutui tote-
amaan, ettei niistä ollut mitään apua. 
Löytynyt tieto oli jo ehtinyt vanhentua, 
eikä ollut enää sovellettavissa uusiin 
ohjelmaversioihin. Lapsenlapsi asen-
si harjoittelua varten kotikoneeseen 
myös toisenlaisen taulukkolasken-
nan ilmaisohjelman. Senkin hyödyn-

täminen on osoittautunut vaikeaksi, 
sillä siihen eivät kurssilla opitut taidot 
päde.

– Uutta asiaa tulee kurssilla liian 
paljon ja liian nopeasti, sanoo Kirsti. 
Opettajia Kirsti silti kiittää kärsivälli-
syydestä. Kirsti toteaa hänen ja mie-
hensä Antin olevan niin huonomuisti-
sia, että asiat täytyy tankata moneen 
kertaan, näyttää hitaasti ja käydä läpi 
pitkän kaavan mukaan, ennen kuin he 
ehtivät opit omaksua. 

– Näppäimistä painellen tai hiiren 
klikkauksella avautuu erilaisia palk-
keja, joiden paikka tai käyttötarkoitus 
ei jää mieleen, pahoittelee Kirsti. Into 
opetella lisää jää kurssin jälkeen kui-
tenkin kytemään.  

– Mitään ei ehtinyt oppia perusteel-
lisesti ja kertauskurssille olisi tarvetta, 
Kirsti väittää.

Kirsti ei etukäteen ajatellut, että A-
ajokortin suorittaminen olisi hänelle 
edes mahdollista. Nyt vaadittavasta 
seitsemästä osiosta on enää muuta-
ma läpäisemättä.

 – Tahdoin oppia vain asioita, joita 
haluan ja tarvitsen – ei sillä tutkintopa-
perilla ole minulle mitään merkitystä, 
huomauttaa Kirsti.

Uutta tietokoneluokkaa B-rapussa 
Kirsti pitää hyvänä. Samoin sitä, että 
TST ylipäätään järjestää ATK-opetus-
ta ja vielä edullisesti.

 – Nykyihmisistä kaikki tarvitsevat 
taitoa maksaa laskut verkossa, Kirsti 
tuumaa. Kurssille osallistujien joukon 
supistuminen ei Kirstiä vaivannut. 

– Mitä pienempi ryhmä, sen pa-
rempi. Sainpahan tarvittaessa paljon 
opastusta.

Uudet ryhmät aloittelijoille ja ko-
keneemmillekin hiiren kesyttäjille, 
nuorille ja vähän vanhemmille ko-
koontuvat vuoden 2012 puolella. 
seuraa ilmoitteluamme ja tule mu-
kaan!

Teksti ja kuva: Marita Skippari

kestävyysharjoittelulla kunnon tulokseen

ATK:n opettelussa pätee sama 
kuin urheilussakin: hitaasti 
kiiruhtaen pääsee haluamiinsa 
tuloksiin. Syksyllä järjestettiin 
TST:ssä ensimmäinen vasta-
alkajille tarkoitettu First Step 
-ATK-kurssi, joka tähtää A-ajo-
kortin suorittamiseen. Opiskeli-
joina nähtiin myös Kirsti Viita-
nen puolisonsa Antin kanssa.
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Virallisista avajaisista aikaa on kulu-
nut yksi vuosi ja 65 päivää. 

Ensimmäinen vuosi; rutiinien, raa-
mien ja rajojen hakemista. Viimeiste-
lyt niin rakennuksen kuin ulkoalueiden 
kohdalla ovat edenneet suotuisasti ja 
myös valmista on tullut.

Koko kesän kiinteistöllä ”pehtoori-
na” on toiminut perttulan kalle. Hä-
nen toimestaan paikka on ollut asuttu, 
siis kotoisa. Siellä niin ollen on koko 
ajan ollut myös toimintaa, joka on 
auttanut alueen tulevan käytön mo-
nipuolistamista yhteistapahtumien ja 
vuokrauksen suhteen. Käyttöaste on 
ollut toistaiseksi suhteellisen pieni, 
vuokrauksia ei ole ollut kovin paljoa. 
Ennakkoon puhetta herättänyttä ”ul-
kopuolisten” vuokrausta ei ole ollut 
lainkaan. Yhteistapahtumat ovat ol-
leet harvalukuiset; henkilöstön TYKY-
päivä (21.6.), retkikerhon illanvietto 
(27.-28.8.), ”Rieskaruuan” talkoolais-
ten palkkiopäivä ja syyskunnostustal-
koot (26.10.). 

Käyttöasteen nostamiseksi on aloi-
tettu suunnittelu, johon tervetulleita 
ovat hyvät vinkit. ”Mökin” talvikäyttö-

mahdollisuudet ovat loistavat, hiihto ja 
muut ulkoilumahdollisuudet ovat ihan-
teelliset. Talvikalastus monine versioi-
neen antaa niin liikunnan iloa kuin jän-
nitystä saaliin odotuksen muodossa.

Ensivuoden suunnitelmiin kuuluu 
laiturin rakentaminen. Laituri auttaa 
rantautumisessa sekä lisää uintimu-
kavuutta ja turvallisuutta. 

ei enää vain linnaespanjassa
Vaan nyt todellisuutta, Paavaisten Paavarotti

Paavarotin pehtoori Kalle Perttula tarkastelee 
tiluksia kuistilta.

Kuva: Joe Majanen

Tervehdys. TST ry tarjosi minulle syk-
syllä 2010 liikunnanohjaajan tehtä-
vää. Otin mielelläni tehtävän vastaan. 
Ensimmäisenä työpäivänä teräs-
vaaran Markku esitteli minulle taloa. 
Pikaisesti käytiin palaveri työnjaos-
ta, Markku, Mahdi ja minä. Yhteinen 
sävel löytyi nopeasti. Tässä hieman 
kuvausta työstäni. Olin järjestämässä 
pingis- ja keilailukisoja. Harrastan itse 
molempia, joten työ ja harrastus koh-
tasivat. Ruissalo-päivän järjestelyissä 
sain olla vahvasti mukana. Toimin yh-
dyshenkilönä kaupungin liikuntapal-

velukeskuksen suuntaan. Järjestin 
tietokilpailuja pihatapahtumiin sekä 
urheilun arvokilpailujen veikkauksia 
jäsenistölle. Hoidin pääsylippuja FC 
Interin peleihin yhteistyössä Rindel-
lin Karin kanssa. Onnittelut Interille. 
vuonna 2007 alkanut turkulainen mi-
taliputki sai jatkoa. Tutolan jumpis-
sa toimin talkkarina. Jumpat vetivät 
ammattitaidolla Mahdi ja Markku. Te-
räsvaara nimesi minut liikunnan kont-
toripäälliköksi. Kiitos vaan tittelistä. 
Paljon muutakin vuoteen mahtui, mut-
ta tässä nyt jotain. 

Entä sitten TST ry. Kuten Joe 3.11. 
Torstaipalaverissa totesi, olemme jo 
nyt hyvä joukkue, mutta parantamisen 
varaa on aina. Jalkapalloerotuomari-
na tiedän tämän asian todella hyvin. 
Vuodesta 1989 yli 2000 peliä, eikä 
yhtään täydellistä. TST ry on hyvä 
joukkue, mutta tehdään yhdessä siitä 
vielä parempi. Pieni profiilin nosto-
kaan ei olisi pahitteeksi. Siis yhdessä, 
joukkueena.

Kiitokset kaikille hyvästä yhteistyöstä 
vuoden 2011 aikana!

Vuosi liikunnanohjaajana

Timo ”Tinde” Vihersaari

Haetaan yhdessä omalle yhteiselle 
huvilallemme mukavia käyttötunteja, 
kaikkiin vuodenaikoihin. 

Hannu Isotalo
                Paavaisten johtoryhmän pj. 
     
 



jOe Majanen

Vaativaa järjestöjohtamista 
yhdistyksen hallituksessa

Liian usein nousee esille kolmannen 
sektorin toiminnan yhteydessä otsi-
kot. Yleishyödyllisessä yhdistyksessä 
on harjoitettu liian laajasti liiketoimin-
taa. Kerättyjä varoja tai avustuksia ei 
ole käytetty oikeaan tarkoitukseen.
Yhdistyksessä on tehty suuria han-
kintoja ilman kilpailutusta, jne.

Turun Seudun Työttömät TST ry 
on säästynyt kyseisiltä otsikoilta, sillä 
yhdistyksessä on aina toiminut asian-
sa osaavia puheenjohtajia ja muita 
hallituksen jäseniä. Hallitukset ovat 
hoitaneet sille asetetut velvollisuudet 
piirulleen ja hallinnot ovat ohjanneet 
toimintaa siten, että lainsäädännölli-
siltä sudenkuopilta on vältytty. Yhdis-
tys on saanut osakseen positiivista 
julkisuutta turkulaisessa yhteiskun-
nassa. Perintöä, jonka väistyvä halli-
tus puheenjohtajansa johdolla jättää, 
täytyy tulevien sukupolvien vaalia an-
taumuksella. 

Asioita, joihin tulee tulevaisuudessa 
kiinnittää suurta huomiota: maineris-
kin ennaltaehkäisy, julkisuuskuvan ja 
-profiilin nosto vuosikertomuksen ja 
muun toiminnan kautta.

Mitä negatiivisesta julkisuuskuvasta 
voi seurata kolmannen sektorin toimi-
joille:
• Vuosien pyyteetön työ saa särön ja        
uskottavuus heikentyy.
• Byrokratia lisääntyy.
• Tilintarkastajien valvonta tiukkenee 
entisestään, tästä johtuen yhdis-
tyksen toiminnan jo entuudestaan 
vähäisiä taloudellisia resursseja 
kohdistetaan valvontaan.

Hallitustyöskentelyssä on huomioitava maineriski ja se miten siltä suojautua

• Yhdistyksen säännöt tulee hallita tarkasti, kuten mm. tarkoituspykälä
• Yhdistyksen strategian luominen ja sen tarkistaminen
• Hallituksen jäsenten kompetenssikartta eli löytää jokaiselle hallituksen 

jäsenelle oikea ruutu
• Hallituksen vuosikello: vakiokokouksien lisäksi järjestäytymis-, strategia-, 

budjetti- ja tilinpäätöskokous
• Hallituksen toiminnan arviointi 
• Hallituksen pöytäkirjoihin tarkat kirjaukset
• Esteellisyyssäännöt selviksi etukäteen

Vuosikertomuksessa informoitavat asiat:

• Yhdistyksen tarkoitus
• Sidosryhmät ja kenelle raportoidaan
• Toiminnan kuvaaminen ja vaikuttavuuden mittaaminen
• Riskit ja riskien hallinta
• Riittävä informaatio taloudesta
• Hyvin laadittu vuosikertomus lisää avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja 

luotettavuutta

TST ry:n vetovastuun vaihto tapahtui 24.11.2011. Joe Majanen (vas,) 
ja Olavi Nummela
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Monitaito

Matti kaivosen pohjaton lähde

Tuttujen kesken elää vahva väittely 
siitä, kumpana Matti kaivonen on 
parempi, soittaja-laulajana vai taide-
maalarina.
Mitä mieltä Matti itse on?

Matilla itsellä aika jakautuu itses-
tään.

- Maalaamista rajoittavat soitto-
keikat ja niiden tilaukset. Keikkoihin 
pitää aina valmistautua ajoissa ja 
varmistaa,  että pensseliotteeseen 
kramppiintunut käsi avautuu otta-
maan monimutkaisia kitarasointuja.

- Liika soittaminen taas alkaa joskus 
kyllästyttää ja luovuuden paine kaipaa 
purkautumista värien maailmaan.

Matti on tottunut esiintyjä, ja viimei-
simmät keikkapaikat olivat Hunter’s 
Inn -ravintola, jonka Aforismi-illan 
puitteissa hän lauloi Lorcan lauluja 
flamenco-tyyliin sekä Kirjasto Cafe,  
jossa hän lauloi latinoa Varsinais-
Suomen Runoviikkojen Runo ja  Raja 
-tapahtumassa.

Kuinka Matti aloitti soittamisen?
- Kuulin 13-vuotiaana flamencokita-
rointia radiossa ja ihmettelin intoa, 
jonka se minussa herätti. Pienen 

paikkakunnan kitaratuntien antaja oli 
sattumalta todellinen flamenco-har-
rastaja, joka oli  asunut aikanaan Es-
panjassakin saamassa alkulähteiden 
oppia. Tämän opettajan kaksi vuotta 
antamat tunnit loivat pohjan Matin tai-
doille.

Kysyessäni Matilta, millaista suoma-
lainen ja turkulainen yleisö on, saan 
ennätyslyhyen miettimisajan jälkeen 
arvion.
- Suomalainen ja turkulainen yleisö 
ei innostu suosionosoituksiin vaan on 
hyvin maltillista.

Haluan tietenkin kuulla Matilta mie-
leenpainuvimman esiintymiskoke-
muksen.

- Elokuun alussa soitin ’Lemust 
Leippä’ -juhlapäivän viihdyttäjänä ilta-
missa, jotka oltiin päätetty pitää lados-
sa keskellä peltoa. Ainakaan aukea 
paikan kammosta eivät lemulaiset 
kärsi, koskapa yksikään  yleisön jäsen 
ei uskaltautunut latoon laisinkaan. 
Muutama kyllä kurkisti ladon ovesta 
sisään, mutta liittyi pian yleiseen jouk-
koon, joka hortoili lemulaisella pellolla 
kaljatölkit kädessä.

Mitä latinalaisamerikkalainen yleisö 
menettääkään tullessaan aivan ihol-
le ja tanssiessaan samassa tilassa 
jossa soittajat ovat, sen sijaan että 
mittailisivat ojien välimittoja tropiikin 
tanhuvilla kitaristin soittaessa yksin 
rakennuksessa!

Turun Taiteiden Yön päivänä soitit 
kulttuurikaupungin työllistämänä pal-
velulinjan bussissa. Miten se sujui?

- Se sujui hienosti! Ihmiset tulivat 
bussilasteittain kiittelemään kun ensin 
olivat hitaasti tarkkailemalla varmista-
neet, että soittaja ei ole humalassa. 
Näin myös ilmaiseksi Turun maise-
mia, sellaisia, joita en tiennyt olevan-
kaan.

Maalaamisen maailma

Näistä arvoituksellisista maisemista 
siirrymmekin vaivattomasti käsittele-
mään maalauksiasi, joiden kaikkien 
maisemana on – maisema.
   - Kyllä, maisema on tärkeä ollen 
samalla eräänlainen mielenmaisema. 
Mutta ei maisemaa ilman yksityiskoh-
taa: Kissaa pöydällä, avattua punavii-
nipulloa pöydällä tai lemmikkieläintä 
riippukeinussa.  Tuollainen yksityis-
kohta naulaa alati muuttuvan maise-
man paikoilleen, Matti sanoo.

Matilla on ollut monia näyttelyitä 
aina Helsinkiä myöden viime kesänä 
kahden gallerian tiloissa.

Seuraavaksi Matin töitä voi nähdä 
Turussa Galleria Galileissa muiden 
taiteilijoiden kanssa järjestetyssä yh-
teisnäyttelyssä vuoden lopussa.

  TST:n Monitaito-projekti

Monitaidon ja TST:n työntekijöiden 
keskuudessa Matti on harjoitteluun-
sa saanut monia neuvoja ja ideoita 
toisilta muusikoilta ja myös kokonaan 
toisten alojen edustajiltakin. Myös 
kontaktit näyttelyjen pitäjiin ovat li-
sääntyneet. 

- Soittokeikoille on päässyt esiin-
tymään yleisölle, joka muutoin hyvin 
harvoin kuulee elävää musiikkia, Matti 
viittaa viimeisimpään keikkaansa Tu-
run omaishoitokodissa.

Janne Silvennoinen
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tst ry:n hallitus 2012

Marjukka Hirvonen Ulla Syväkari Aleksandra Jantunen

Matti Kontio Jarmo Jalonen Matti Lindgren

Kristiina Ilonen

Harri Laaksonen Hannu Isotalo Markku Strengell

Joe Majanen

Anne Tyni Markku Teräsvaara

Varajäsenet

Varsinaiset jäsenet
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Seniorit

seniorien päivä 2011 paavarotissa
Senioreiden  päivää    vietettiin  Rymättylässä  hauskasti.  eija-riitta  Laine    järjesteli     luontorastit, tikanheiton,  pölkkypelin  ja   letun-
paiston.   Kalamiehet    eivät    saaneet    kaloja,    joten  talousnakit    maistuivat    hyvin. tuula  hakala   osoittautui   taitavaksi   paistajaksi. 
 

kari hoivaili Sepänkadulla ummikkoja matkaan ohjeella "Ottakaa avain mukaan”, jottemme perille päästyämme soita, 
ja hänen täytyy lähteä tuomaan avainta. Olin saanut yllättävän ohjeen, että perillä - ei siis etukäteen - sitten sovitaan, 
kuka tekee mitä. 

Vaan kuinkas kävi! Tuula asettui hellan ääreen, terno alkoi hoitaa saunan lämmitystä, toiset hoitivat veden saunaan, 
toiset pelivälineet paikalle, toiveikkaimmat kalastusvälineet kuntoon. Automaattisesti. Miehet heittelivät tikkaa. Mutta 
mistä lie johtui, varsinaista kisaa ei kuitenkaan muodostunut. Pöllipeli oli kiinnostavampi.

Niitä hartaasti haluamiani nuotiolettuja ei palovaroituksen takia voinutkaan paistaa: Tuula ahkeroi lettujen parissa 
kuuman hellan ääressä. Makkaratkin piti kuumentaa uunissa. Mutta voi, miten kaikki maistuivat! 

 Ja kun miehet olivat sopivasti pöydän ympärillä, ja ulkona tihuutti vettä, oli kätevää hoitaa erikoisluontopolku siinä 
sisällä. Eivät päässeet karkuun! Yllätys oli sykähdyttävä: kymmenestä kysymyksestä oli kahdeksan oikein 66,7 prosen-
tilla. Hienoa.

Tulikohan saunasta liian kuuma, kun miehistä ei ollut saunojiksi? Vain naiset saunoivat. Matkassa olivat mukana tuu-
la, antti, harri, Markku, samuel, seppo, terno ja eija-riitta.

Teksti: Eija-Riitta Laine
Kuvat: Markku Strengell

seuraava retriitti pidetään
6. - 9.2. 2012. 
Lisätietoja antaa pirjo Lehtonen
044 7007444 
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 TST-SENIORIEN  ALKUVUODEN TAPAHTUMIA

kaikille avoimet kuukausikokoukset 
Perjantaisin klo 11-13 torstaihuoneessa seuraavasti:  13.1., 10.2., 9.3., 13.4., 11.5. ja 8.6.  Kesätauon jälkeen 
toiminta jatkuu syksyllä.  Tule suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia.

Muistelu-kerho
Muistellaan lapsuus- ja nuoruusvuosia osallistujien toivomusten mukaan.  Ensimmäinen  kokoontuminen tiistai-
na 17.1. klo 9-10.30 A-rapun kabinetissa.  Silloin päätetään kevään aiheista.  Muut kokoontumiset tiistaisin 7.2., 
28.2., 20.3. ja 10.4.

”kuningaskalastaja”  tampereen teatteri 16.2. klo 14.30
Rakkaus on vielä ihanampaa toisella kerralla - William Douglas Homen kirjoittama vastustamaton englantilais-
komedia, suomennos Terttu Savola, ohjaus Tapio Parkkinen. Sir Cecil on elänyt rauhaisaa elämää, mutta sydän 
sykähtää, kun hän kuulee nuoruuden rakastettunsa ihanan Evelynin jääneen leskeksi.  Nyt alkaa tapahtua ja 
rakastavaiset kohtaavat 50 vuoden jälkeen paikassa, jossa on nautittu ensi suudelman ihanuudesta. Upeat näyt-
telijät Heikki Kinnunen, Seppo Mäki ja Liisa Roine tempaavat katsojan mukaan tähän huumorin ja romantiikan 
maailmaan.                                                                                                  
Ilmoittautuminen infoon 7.12. alkaen, jäsenhinta 35 € (muut 50 €) sisältää teatterin, lounaan ja matkan.  Ilmoittau-
tuminen päättyy 15.1.  max 40 hlöä.

kalmo-kerho
Hoida asiasi kuntoon ennen kuin on liian myöhäistä. Käsitellään elämän ehtooseen liittyviä käytännön asioita mm. 
hoitotestamentti, testamentti ja hautausjärjestelyt. Kokoonnutaan perjantaina 9.3. ja 9.11. klo 9-10.30 Torstaihuo-
neessa.

Muita tapahtumia tulossa
Virkistysmatka kylpylään Viroon 3-5 pv maalis-huhtikuulla                         
Tutustumiskäynti palvelutaloon

Kaikki ovat tervetulleita  -  uusia toimijoita tarvitaan!                                             
Seuraa ilmoitustauluja ja viikkotiedotteita, kysy infosta!
Kiitos kuluneesta vuodesta ja onnekasta toimintavuotta 2012!
                               Sinikka Hämäläinen

Tiedotuksia

Perhetoiminta

Tervetuloa mukaan Turun Seudun Työttömät ry:n perhetoimin-
taan. Voit tulla juttelemaan ja kohtaamaan samassa elämänti-
lanteessa olevia vanhempia. 
Käytössämme on netti ja mikro.  Lapsille on tarjolla leluja, pe-
lejä ja mahdollisuus askarteluun. Alle  7-vuotiaat syövät ilmai-
seksi ruokalassamme. Meiltä voit kysyä lastenhoitoapua osal-
listuessasi jäsentoimintaan.
Perhetoiminta on avoinna arkisin klo 9-13.

Sijaitsemme Tutolan kanssa samassa pihassa. Meille pääsee 
busseilla 3 ja 30.

TERVETULOA

t. Akkuna-perhetoiminta

LiitY jäseneksi!

jäsenedut ovat rahanarvoisia etuja. 
saat jäsenetuhintaan:

►herkullista ja riittoisaa kotiruokaa edullisesti  
    ruokalastamme
►vaatteesi korjattua ompelimossamme
►matkoja, lippuja, tutustumiskäyntejä  edullisesti
►alennuksia mm.  kylpylä Caribiasta ja  Turun  
    Ekotorilta (jäsenkortilla -20%)
►kursseja ja edullisia koulutuksia eri aihealueilta
►monipuolista liikuntaa mm. jumppaa, keilailua, 
    lentopalloa. Kuntosali käytössäsi Sepänkadulla.
►ajantasaista tietoa työttömän oikeuksista
►tietokoneesi korjattua/huollettua edulliseen   
    jäsenhintaan

jäseneksi liittyminen: inFO-piste, 
sepänkatu 5, a-rappu, 2. krs, 
jäsenmaksu: 7 €, kannatusjäsen 30 €
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Kiitokset TST:n jäsenille!

29.09.2011 järjestämämme ( Turun Seudun Työt-
tömät TST ry  ) työttömien risteily förillä oli mie-
lestämme kaikin puolin onnistunut tapahtuma.

Saimme tuotua  huumorin kautta esille omia tär-
keitä asioitamme ja toimintojamme.

Tärkeänä osana onnistumistamme olitte te 
jäsenet, jotka niin runsaslukuisina osallistuitte 
tapahtumaan.

Lämmin kiitos siitä, että olitte mukana risteilyta-
pahtumassamme tavalla tai toisella!

Toivottavasti risteilette meidän kanssamme 
myös ensivuonna.

Terveisin
 TST ry  Risteilyemäntä         Risteilyisäntä
              Rita Nartamo            Markku Teräsvaara

   tärpin ilmestymisaikataulu 
   vuonna 2012

 1/2012
 Materiaali tiedotukseen  20.1.
 Ilmestymispäivä  29.2.

 2/2012
 Materiaali tiedotukseen  13.4.
 Ilmestymispäivä  23.5.

 3/2012
 Materiaali tiedotukseen  17.8.
 Ilmestymispäivä  26.9.

 4/2012
 Materiaali tiedotukseen  2.11.
 Ilmestymispäivä 12.12.




