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PÄÄKIRJOITUS
JOE MAJANEN

Hallituksen
puheenjohtaja

Edessä loistava tulevaisuus
En usein katso taustapeiliin, vaan katse on suunnattu eteenpäin. Vilkaisulle peruutuspeliin on nyt syy, sillä hallituksen
puheenjohtajuuskauteni päättyy vuoden lopussa. Puheenjohtajan viestikapula siirtyy kovassa vauhdissa seuraavalle
päävastuunkantajalle ja hänen luotsaamalleen uudelle hallitukselle.
Puheenjohtajakauttani määrittivät yhteiskunnalliset
haasteet muun muassa valtion ja kuntien talouden alavire,
hyvinvointivaltion rapautuminen, yhteiskunnan kahtiajakautumisen nopeutuminen sekä viimeksi pakolaisongelma.
Valtion pitkään jatkunut ponneton työllisyyspolitiikka on
myös osaltaan vaikuttanut parhaassa työiässä olevien, mutta pitkittynyttä työttömyyttä kohdanneiden kansalaisten
passiivisuuden nousuun. Ilman työtä olevien usko ja luottamus päätöksentekijöihin on ennätyksellisen alhaalla.
TST on ollut paikallinen vastavoima tässä taistelussa.
Työnhakijoiden edunvalvonta ja valtakunnallinen vaikuttaminen vaativat tulevaisuudessa lisää panostusta ja ammattimaista tekemistä, sillä laaja työttömyys koskettaa TEM:n
neuvottelevan virkamiehen Pekka Tiaisen mukaan 500 000
suomalaista, heidän perheitään sekä läheisiään. Valtakunnallinen Suomen Välityömarkkinat ry vastaa ajan haasteeseen. TST on vahvasti mukana uudessa yhdistyksessä, joka
pitää päättäjät tietoisina työnhakijan tarpeista.
Puheenjohtajakaudellani on Turun Seudun TST ry:n
toimintakulttuuria päivitetty vastaamaan tämän päivän
haasteita. Suunnitelmia ja päätöksiä on tehty enemmän yhteisvoimin. Arvioinnin mukaan yhdessä tekeminen on parantanut muun muassa hallituksen jäsenten ja työntekijöiden hyvinvointia sekä sitoutumista. Yhdistyksen laajassa ja
osallistavassa kehittämistoiminnassa muutosvastarinta on
ollut olematonta. Toiminnasta tulee näin kunnianhimoi-
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sempaa ja laadullisesti vaikuttavampaa. Vain yhden propellipään ajatusten toteuttaminen ei toimi nykyaikana!
TST ry:n historian haastavimmasta toimitilahässäkästä selvittiin voittajina. Opetus muutosta Kanslerintielle: kun
vanha ovi sulkeutuu, niin uusi ovi avaa aina lisää mahdollisuuksia. Hyvin kävi TST:llekin!
Myös sääntöjä päivitettiin yhdistyksen tilanteeseen sopiviksi. Tehty konseptin muutos mahdollistaa ilman työtä olevien työikäisten ja seniorikansalaisten yhdessä toimimisen tasavertaisina jäseninä. Parran pärinää ei ole kuultu
tästäkään uudistuksesta jälkikäteen, vaan päinvastoin. TST
onnistui taas!
TST päätti avata ikkunat aidolle yhteistyölle. Huomasimme, että yhdessä olemme enemmän. Järjestöjen välisen
yhteistyön merkitys on yhteiskunnalle mittaamaton. TST:llä
on esimerkiksi kehitetty vertaistoimijoiden mallia, jossa kukin asiantuntijajärjestö mm. moniulotteinen kansalaisjärjestö TST, arjenhallinnan-, mielenterveys- sekä päihdejärjestö toimivat omilla vahvuuksillaan, kohti yhteistä päämäärää. Yhteistyömalli mahdollistaa kohderyhmälle ja rahoittajalle paremman toiminnan kokonaisvaltaisen vaikuttavuuden.
Valtion ja kuntien talouskurjimuksen vaikutukset TST
ry:n kohderyhmässä näkyvät ja tuntuvat. Hyvinvointivaltion rapautumisen ja yhteiskunnan kahtiajaon vaikutuksien hidastamiseksi yhteistyömalli on kustannustehokas, joten valtion ja kuntien kannattaa rahoittaa toimintaa. Hyviä
käytäntöjä on myös syytä levittää. Uudistunut TST on nyt
monelle tärkeä yhteistyökumppani. Tulevaisuudessa TST
ry joutuu harkitsemaan uusiin yhteistyömahdollisuuksiin
tarttumista, sillä yhteydenottoja tulee paljon ja resurssit ovat
valitettavasti rajalliset.

Hallituksen puheenjohtajan luottamustoimessani näkyvyyden lisääminen oli itselleni välttämätön uudistus.
TST oli melko sisäänpäin kääntynyt näkymätön toimija Turussa. Turun Seudun TST ry on hieno yhdistys, jonka ”tuote on kunnossa”. Yhdistystä ja sen toimintaa kohtaan oli yhteiskunnassa yhä suurentunut tarve. Olisi ollut suuri rikos
olla levittämättä sanomaa yhdistyksen olemassaolosta. Tilannetta vauhditti, että TST ry:n projektihistorian ylpeydenaihe, monille tuttu Turun Ekotorikaan ei ollut enää yhdistyksen omaa toimintaa.
Kuulin myös kaupungilla puhuttavan TST ry:n olevan
pelkkä Sepänkadun ”mörskässä” sijaitseva työttömien info-piste. Provokatiivinen luonnehdinta sai tunteella elävän
TST:n puolestapuhujan liikkeelle. Ei näin vaan voi olla! Piti
tarttua toimeen ja asettaa yhdistyksen näkyvyyden lisäämiselle tavoitteet, jotka pilkottiin osatavoitteisiin.
Tuloksena TST:n näkyvyys on lisääntynyt, muut arvioikoon, onko siitä ollut yhdistykselle hyötyä!
Otteita yhteistyökumppaneiden edustajien arvioista.
Nykyinen TST on: ”valovuoden päässä entisestä, jos mitataan näkyvyyttä ja olemassaoloa muun muassa paikallisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa”. ”TST on luotettava vakavasti otettavasta yhteistyökumppani”, ”näkymättömästä osaajasta on tullut näkyvä osaaja”. ”TST on innovatiivinen, dynaaminen innostunut yhteistyökumppani”,
”yhteiskunta säästäisi rahaa, mikäli uskoisi ajoissa TST:ltä
tulevaan ruohonjuuritason signaaliin”, ”TST on pitänyt
keskustelua yllä”, ”TST on työllistänyt myös meitä”, ”hyvä,
että Turussa on TST! ”, ”TST:tä tarvitaan aina! ”
Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työllisyyspoliittinen projektitoimintakin on kehittynyt vuosi vuodelta. Kehitykseen on monta syytä. Mainittakoon muun muassa toiminnan ammattimaistuminen ja kilpailun kiristyminen
työllisyysprojekti-toiminnassa ja sen resursoinnissa.
Suuri yllätys on silti ollut, kuinka vetovoimainen työpaikka TST:stä on tullut. Hakijoita on avoimiin paikkoihin
ollut runsaasti yhteistyökumppaneilta. TST on toki innostava työpaikka. Projekti-työntekijät pääsevät kehittämään toimintaa ja kehittymään laaja-alaisesti omassa tehtävässään.
Tästä syystä TST-perheeseen on saatu rekrytoitua resurssien puitteissa parhaat osaajat, jotka opiskelevat vapaa-ajalla
omaa alaansa.
Miten TST on kehittynyt tilanteeseen, missä nyt ollaan? TST:llä on ollut jonkin aikaa taloudellisesti haasteellista, eikä ole ollut ”ylevää brändiä”, joka olisi pöhöttänyt
tekemisen laadun vaan päinvastoin. Nokia-case on opettava esimerkki! Omahyväisyys ei saa sokaista toimijaa, vaan
kovan kehittämistyön on jatkuttava koko ajan. Arvion mu-

kaan TST on lähtökohtaisesti lähtenyt kuopasta muihin toimijoihin nähden. Kovan työn seurauksena toiminnan sisältö ja tekeminen on tullut tasokkaammaksi kuin monilla instituutio-yhdistyksillä.
Mitä ensi vuonna… Tulossa on kantaväestön ja maahanmuuttajien työllistämistä: toimintansa aloittelevat
TST:n TEXVEX-tekstiilikierrätys ja toivottavasti monet tulevat projektit.
Päätän työni luottamustehtävässä hyvillä mielin. Puheenjohtajuus on ollut hieno mahdollisuus. Kaudet yhdessä
hallituksien kanssa onnistuivat yhteiskuntavastuustandardi
ISO 26 000 arvion mukaan mainiosti. Myös muut sisäiset
ja ulkoiset arviot näyttävät suuntautuvan ylöspäin. Ikävistäkään päätöksistä en kadu ainoatakaan. Ne tehtiin yhdistyksen parhaaksi.
Olen ylpeä jokaisesta yhdistyksen hallituksen jäsenestä,
työntekijästä (hengenheimolaisesta) ja niistä vapaaehtoisista, jotka ovat mahdollistaneet TST:n menestyksen.
Rahoittajille ja yhteistyökumppaneille suuri kiitos! Jatketaan työntekoa!
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TEKSTI: NINA KURKI
KUVITUS: MERI-PAULIINA SUNDÉN

Työuria voidaan pidentää
alkoholihaittoja ehkäisemällä
Jo pidemmän aikaa Suomessa on käyty vilkasta keskustelua työurien pidentämisestä niiden alku- ja loppupuolelta, mutta varsin vähälle keskustelulle ovat jääneet ne keinot, joilla työuria voitaisiin pidentää keskeltä. Omana kannanottonaan SAK ja muut palkansaajajärjestöt ovat tuoneet
esiin näkemyksen, jonka mukaan työuria voitaisiin pidentää kiinnittämällä huomiota työkyvyn ylläpitoon ja työkyvyttömyyden vähentämiseen.
Alkoholin merkitys tässä yhtälössä on varsin merkittävä, sillä yksistään humalahakuinen juomistapa kaksinkertaistaa työkyvyttömyysriskin. Alkoholi on myös merkittävä työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttaja sekä yksinään että
yhdessä muiden tekijöiden kanssa. Näiden lisäksi alkoholi
aiheuttaa Suomessa arviolta noin 2 miljoonaa sairauspoissaolopäivää joka vuosi.
Alkoholi myös tappaa, ja on kasvainten ja sydän- ja verisuonisairauksien jälkeen kolmanneksi suurin työikäisten
kuolinsyy. Tilastotietojen mukaan vuonna 2013 alkoholiin
(alkoholisairauksiin tai alkoholimyrkytykseen) kuoli 1386
työikäistä suomalaista. Onkin arvioitu, että pelkästään alkoholihaittoihin liittyvät välittömät kustannukset ovat vuositasolla noin 1,4 miljardia euroa ja välilliset kustannukset,
joihin sisältyvät tuotannonmenetykset sekä menetettyjen
elinvuosien arvo, ovat noin 4 - 6 miljardia euroa vuodessa.
Näin ollen jos vaikka puolet vuosittain alkoholisyistä kuolleista työikäisistä saataisiin pidettyä mukana työelämässä eläkeikään saakka, saataisiin aikaan merkittäviä säästöjä
puhumattakaan inhimillisen kärsimyksen vähenemisestä.
Varhainen puuttuminen palkitsee
Työmarkkinakeskusjärjestöt ovatkin julkaisseet yhdessä
EHYT ry:n kanssa uuden Päihdehaitat hallintaan! suosituksen, joka painottaa ennaltaehkäisyä, päihdeongelmien tunnistamista, varhaista puuttumista ja selkeiden työpaikkakohtaisten toimintamallien rakentamista. Suositusta voikin
käyttää työpaikkakohtaisten päihdeohjelmien laatimisen ja
päivittämisen tukena.
Päävastuu työpaikan päihdeongelmien havaitsemisessa
ja ennaltaehkäisyssä on luonnollisesti työnantajalla. Turun
Seudun TST ry on sääntöjensä mukaisesti päihteetön yhdistys, jossa kannustetaan terveisiin elämän tapoihin ja päih-
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teettömyyteen. Päihdeohjelmaa yhdistyksellä ei vielä ole,
mutta päätös sen tekemisestä on tehty.
Jokainen yhdistyksen toiminnassa tavalla tai toisella
mukana oleva voi kuitenkin kantaa kortensa kekoon varhaisen puuttumisen mallissa ja nostaa kissan pöydälle, mikäli epäilee työtoverinsa alkoholin käytön olevan ongelmallista. Vaaranmerkkejä ovat muun muassa työtehon heikkeneminen, toistuvat virheet ja tapaturmat sekä selkeät töiden
laiminlyönnnit.
EHYT ry:n Turussa toimiva aluetyöntekijä Liisa Äyräs
vinkkaa työtovereita aloittamaan keskustelun työkaverin
kanssa rakentavasti. Hän sanoo, että keskusteluun kannattaa katsoa rauhallinen hetki ja yksityisyyden takaava paikka.
— Harva ihminen haluaa julkisesti puhua ongelmistaan. Voi sanoa olevansa huolissaan työtoverin jaksamisesta sekä kertoa mitä on huomannut. Alkoholinkäytöstä suoraan kysyminen on myös reilua. Voi myös tarjoutua auttamaan ja etsiä yhdessä mahdollisia tukea antavia paikkoja.
Harvoin asiat ratkeavat yhdellä keskustelulla, mutta keskusteluyhteyden avaus on tärkeää, Liisa jatkaa.
Nyt joulun ja joulunpyhien lähetessä kannattaa miettiä
omaa alkoholin käyttöään ja jos tarve niin vaatii, voi läheisilleen antaa joululahjoista parhaimman - selvän joulun ja
päihteettömän uuden vuoden. Myös tipaton tammikuu voi
kuulu lahjalistaan.
Omaa juomistaan voi testata ja arvioida esimerkiksi
www.paihdelinkki.fi -verkkosivustolta löytyvän Alkoholin
käytön riskit AUDIT -testin avulla.

Alkoholin haitat työelämässä
Alkoholin suurkulutuksen ja alkoholiriippuvuuden aiheuttamia haittoja työpaikoilla ovat:
1) Terveyshaitat
•
•
•

suurkulutus lisää useiden vakavien sairauksien (esim.
sydän- ja verisuonitaudit) riskiä
suurkulutus alentaa vastustuskykyä: myös vähemmän
vakavat sairaudet kuten flunssat lisääntyvät
suurkulutus on usein yhteydessä unettomuuteen ja myös
masennukseen: työntekijän työhyvinvointi ja työkyky
saattavat kärsiä

2) Työturvallisuushaitat
•

työskentely päihtyneenä tai krapulaisena voi alasta riippuen olla suuri työturvallisuusriski

3) Taloudelliset haitat
•
•
•

terveyshaitoista johtuen: työntekijän sairauspoissaolot
lisääntyvät
terveyshaitoista johtuen: työntekijän työkyky alenee ja
työn laatu voi heikentyä
työntekijän päihtymys tai krapula työaikana voivat aiheuttaa työnantajalle suuren imagotappion
LÄHTEET:

4) Sosiaaliset haitat
•

•

•

alkoholin liiallisesta käytöstä seuraavat yllättävät poissaolot ja nolot tilanteet sekä tarve tekemättömien töiden
paikkaamiseen ja nopeisiin vuoronvaihtoihin voivat aiheuttaa työpaikalla ristiriitoja
yhden työntekijän ongelma voi ”sairastuttaa” koko työyhteisön, jos yhteisö ryhtyy suojelemaan ongelmaista
esimerkiksi peittelemällä ja tekemällä hänen työnsä
työntekijän irtisanominen alkoholinkäytön takia voi ki-

ristää työnantajan ja työntekijöiden välejä

http://www.ehyt.fi/easydata/customers/ehyt/files/uutiskirje/
ehyt_alkoholihaitat_ja_tyourien_pidentaminen.pdf.
http://www.ehyt.fi/fi/ajankohtaista?a=viewItem&itemid=1876
https://www.thl.fi/fi/-/alkoholin-ongelmakayttoon-tuleepuuttua-varhain
Päihdehaitat hallintaan. Suositus päihdeongelmien
ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja
hoitoonohjauksesta työpaikoilla. Ladattavissa muun
muassa: http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/
tyoelaman-kehittaminen/tyohyvinvointi/Documents/
Hoitoonohjaussuositus.pdf

Lähde: http://huugo.fi/?page_id=2096
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TEKSTI JA KUVA: MARITA SKIPPARI

SELKÄ MUTKALLA - VENYTÄ JA VAHVISTA

H

artiat jumissa, äkillinen noidannuoli, kipuja levossa, kipuja
liikkuessa, iskias: joka kolmannella aikuisella on särkyä tuki- ja
liikuntaelimissä kuukausittain. Selkäkipu on niistä yleisimpiä.
Neljä viidestä suomalaisesta kärsii siitä jossain vaiheessa elämäänsä.
Selkänsä kanssa ei kannata jäädä yksin päiväkausiksi kipuilemaan. Säryllä kun on tapana pitkittyä. Lääkitys akuutissa
vaiheessa riittää monesti ensiavuksi. Terveillä elämäntavoilla voi toisaalta ehkäistä sairastumista. Tähän saumaan tarjoaa apuaan marraskuussa TST ry:llä alkanut toiminnallinen selkäryhmä, jonka vetämisestä vastaa TULE-hankkeen
projektityöntekijä.

keksi jaloittelemaan ja taukojumppaamaan. Fyysisesti raskasta työtä tekevien taas on syytä opetella esimerkiksi oikeaoppiset nostoasennot, painottaa Kapella.
— Myös selkää tukeva patja ja hyvä nukkumisasento vähentävät ongelmien syntyä. Esimerkiksi vatsalla nukkuessa niska helposti jännittyy, ja se taas saattaa heijastua selkäkipuina.

Keppijumpasta notkeutta
Ryhmä kokoontuu viikon välein kuudesti. Fysioterapeutti, terveystieteen maisteri Afrisa Kapella on koonnut joka
kerraksi sekä tietoa että erilaisia tuki- ja liikuntaelimiä voimistavia harjoitteita sekä selän terveydestä huolta pitäville
että niille, joille jo on ilmaantunut selkäoireita.
— TST:llä aloittanut ryhmä on haasteellinen, hyvällä tavalla. Osallistujilla on hyvin erilaisia ongelmia, mutta vaikka
kysymyksiä on aivan ensimmäisillä kerroilla esitetty vähän,
silti kaikki ovat palautteen mukaan tunteneet hyötyvänsä
kurssista, kertoo Kapella.
Vaikka liikunnasta on yleensä paljon etua tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa, niin väärin tehdyt liikkeet voivat esimerkiksi kipeyttää selän entisestään. Toiveena onkin esitetty mm. kuulla lisää siitä, millaista on selkäystävällinen liikunta ja mitä liikkeitä vastaavasti kannattaa välttää.
— Ehkä tästä saisi jopa oman erityisen koulutuskokonaisuuden liikunnanohjaajille, miettii Kapella.
Miten voi pitää huolta selästään?
Selän kunnon kanssa ei tarvitse arjessa erityisemmin temppuilla. Muutamalla periaatteella pärjää.
— Paras pohja on pitää huolta peruskunnostaan ja harrastaa
kestävyysliikuntaa. Hyvää ryhtiä auttaa ylläpitämään hyvä
lihastasapaino eli pakaroiden, vatsan ja selän lihaksien harjoittamisesta kannattaa huolehtia, luettelee Kapella.
Väärät työasennot kuormittavat selkää. Ergonomia onkin ratkaisevassa asemassa kun halutaan välttää ongelmia.
— Istumatyöläisten tulee kiinnittää huomiota ryhdikkääseen asentoon ja riittäviin taukoihin eli välillä noustaan het-
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Afrisa Kapella esittelee sormien puristusvoimaa
mittaavaa laitetta. Tehdyn testin arvoista saadaan viitteitä yleiskunnosta.

Myös ruokavaliolla on vaikutuksensa selän terveyteen.
— Ylipaino aiheuttaa usein nivelkipuja; myös selän kunnolle se on huomattava riski. Proteiinien monipuolinen saanti
puolestaan on eduksi − se vahvistaa lihaksia. Luustolle hyväksi ovat kalsium ja D-vitamiini. Niiden saannista tulee pitää huolta koko iän, mutta aivan erityisesti niiden riittävyyteen kannattaa kiinnittää huomiota ikääntyvien sekä naisten menopaussin jälkeen.
TULE tutuksi
RAY:n rahoittama TULE tutuksi -hanke kohdistuu niin heihin, joilla on riski sairastua tuki- ja liikuntaelimien vaivoihin kuin myös heihin, joilla ensioireita on havaittavissa tai
joita sairaus jo kohdannut. Ensi sijassa kohderyhmäksi on
määritelty työikäiset; heistä monilla on kuitenkin työterveyshuolto työpaikan puolesta järjestettynä. Hankkeiden
tarjoamat palvelut eivät kumminkaan saa kilpailla kuntien tai yksityisen sektorin järjestämien palveluiden kanssa,
joten yhteistyötahoja tarvittiin muualta kuin työpaikoilta.
Hankkeen hallinnosta vastaavan, Turun Seudun Selkäyhdistys ry:n puolesta Afrisa Kapella ottikin kesällä yhteyttä
TST ry:hyn.
— Työttömät ja sitä kautta TST ry, tuntui hyvältä ratkaisulta, kun mietittiin miten tavoittaa kohderyhmää, kertoo Kapella.
Yhteispeliin TST:n kanssa Afrisa onkin ollut tyytyväinen. Se on sopinut hankkeen tavoitteisiin oivallisesti.
Parhaillaan on meneillään selkäryhmän pilottijakso.
TULE-hankkeella on rahoitus vielä vuoden 2016 loppuun,
joten selkäryhmiä saataneen lisääkin. Myös TST:lle, jos jäsenillä kiinnostusta osallistumiseen riittää. Jatkohankkeellekin tuntuisi olevan tarvetta ja sitä on jo alustavasti kaavailtu.

Turun TULE-tietokeskus
Keskus on perustettu kaksi vuotta sitten
syksyllä. Yliopistonkadun tiloissa toimii TULE-hanke, joka syntyi kun Turun kaupungin
aloitteesta neljä tuki- ja liikuntaelinterveyden yhdistystä yhdistivät voimansa. Turun
Seudun Nivelyhdistys ry, Turun Seudun
Reumayhdistys ry, Turun Seudun Selkäyhdistys ry ja Turun Seudun Osteoporoosiyhdistys ry toimivat pääosin samalla
kentällä. Kun kaikilla oli myös osittain yhteisiä jäseniä ja päällekkäisyyksiä haluttiin
vähentää, oli järkevää nivoa osa toiminnasta saman hankkeen alle. Tietokeskus jakaa
maksutonta neuvontaa ja ohjausta sekä järjestää tapahtumia ja teemapäiviä. Jokainen
yhdistys toimii silti myös omillaan kumppanuudesta huolimatta ja ylläpitää edelleen
myös muuta omaa toimintaa kuten vertaisryhmiä.
Tietokeskuksen käyntiosoite:
Yliopistonkatu 19 (Mehiläisen talo).
Avoinna ti ja to 10-15, ke 10-17
Lisätietoja: www.tule.fi
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Aktiivisten työnhakijoiden asialla:
TEKSTI JA KUVA: MARITA SKIPPARI
KUVITUS: MERI-PAULIINA SUNDÉN

Viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisen haasteellisia yhdistyksille, joissa on palkkatukirahoitukseen perustuvia työpaikkoja. Työtä on ollut tarjota vähän tai ei lainkaan pitkään työttömänä olleille − viimeksi tänä vuonna työllistämismäärärahojen vähäisyyden vuoksi − vaikka
tarvetta olisi ollut näinä kovien työttömyyslukujen aikoina.

Yhdistyksissä ja työvoimapoliittisissa
projekteissa on tähän menoon turhauduttu. Välityömarkkinoiden eli näiden kolmannen sektorin toimijoiden
kun on tarkoitus tukea työnhakijaa nivelvaiheessa työttömyyden ja avointen
työmarkkinoiden välissä. Määräaikaisia työpaikkoja tarvitaan, mutta niiden
ylläpitäminen on tehty mahdollisimman vaikeaksi. Yhdistysten käytettävissä olevat palkkatukirahat oli alibudjetoitu täksi vuodeksi ja ne ovat loppuneet kesken vuoden lähes koko maasta.
Silti syksyn otsikoihin nousivat toistuvasti yhteiskuntasopimus ja sen myötä
leikkaukset ylityökorvauksista sekä lomarahoista; ketään ei tunnu kiinnostavan työtön ja vuosi vuodelta vähenevät
työllistämismäärärahat.
Jyvässeudun työllistämisyhdistys
— JST ry ja Turun Seudun TST ry ovat
päättäneet saada aikaan tähän muutoksen. Ne perustivat 1.10. Tampereella
Suomen Välityömarkkinat ry:n, jonka
puheenjohtajaksi valittiin Eija Tuohimaa Jyväskylästä. Tuohimaa on toiminut useita vuosia JST ry:n toiminnanjohtajana ja seurannut tarkkaan näköalapaikalta työllistämisen kehittymistä.
Tuohimaalla on vankka näkemys
uuden yhdistyksen tarpeesta.
— Viimeisten kahden vuoden aikana
on tehty suurimmat meidän työvoimapolitiikkaamme koskevat muutokset
ja se ei ole valitettavasti mediassa näkynyt riittävästi. Meillä on työttömien
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edunvalvontaa ja meillä on myös yritysten edunvalvontaa, mutta kukaan ei
oikeastaan ole ollut ajamassa välityömarkkinoiden asioita.
Yhdistyksen tarkoitukseksi onkin
määritelty työllisyyden ja työllistämismahdollisuuksien lisääminen, työllistymisen esteiden poisto, työelämäosallisuuden edistäminen ja työnhakijoiden tukeminen.

Me olemme työnhakijoiden
ääni
Vuonna 2016 palaa hallituksen esityksestä viiden päivän omavastuuaika
työttömyyden alkaessa ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa leikataan 100:lla päivällä. Vain yli 58-vuotiailla työttömyysturva säilyy viidessäsadassa päivässä. Työttömien mielipidettä uudistuksista ei ole kyselty.
— Parlamentaarisella tasolla puhutaan tänä päivänä kolmikannasta. Asioita valmisteltaessa siellä on sekä työntekijäosapuoli että työnantajaosapuoli ja sitten on parlamentaarinen lainsäädäntötyöryhmä eli ministerityöryhmien edustajat. Mutta sieltä jää puuttumaan juuri se kokemusasiantuntijuus, ääni ruohonjuuritasolta! Me haluamme poimia ja kuunnella herkällä
korvalla näiden ihmisten kokemukset
ja tuntemukset ja viedä terveiset sinne
lainsäädäntötyöhön.
Kolmannella sektorilla on vuosikymmenen ajan tehty työtä työllistä-

misen eteen. Tuloksena on ollut vuosittain tuhansia määräaikaisia työpaikkoja yhdistyksissä. Nyt on ollut pelkona, että tämä työ valuu hukkaan niiden
jäädessä vaille palkkatukirahoitusta.
Työ- ja elinkeinoministeriö näyttää haluavan suunnata rahoitusta pelkästään
avoimille markkinoille, vaikka työllistäminen ei lomautusten ja irtisanomisten vuoksi ole monen yrityksen kohdalla edes mahdollista. Suomen Välityömarkkinat ry:llä onkin tehtäväkenttää edessä.
— Nyt ollaan kehittämässä välityömarkkinoita, välityömarkkinoiden toimintoja ja palvelutuotantoja niin, että
meillä olisi tarjota sekä työllisyydenhoidon palveluita, palveluita tukityöllistäjille, tukityöllistämispalveluita että
palveluita meidän jäsenistöllemme.
Työttömiä leimataan edelleen laiskoiksi. Tämä väite toistuu, vaikka tilastokuilu avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden välillä levenee.
— Työvoimapolitiikan käsitteistö tarvitsee positiivista otetta. Haluamme,
että negatiivista ilmaisuista luovutaan
sillä työttömyys ei tee työttömästä yhtään huonompaa ihmistä kuin työssä olevistakaan tai eläkeläisistä. Työnhakijoita tulee puhutella ja heistä käyttää sellaista käsitteistöä ja termistöä,
joka on ihmisoikeuksien ja ihmisarvon
mukaista. Työnhakija on ensi sijaisesti vailla vain sitä työpaikkaa, hän ei ole
työhaluton!

Suomen Välityömarkkinat ry
Välityö koskettaa perheitäkin
Työttömyydellä on paljon kerrannaisvaikutuksia. Vahvistamalla välityömarkkinoiden
toimintaedellytyksiä
parannetaan koko maan taloutta, torjutaan kestävyysvajetta, ylläpidetään
ostovoimaa sekä lisätään hyvinvointia.
Pitkittynyt työttömyys kun ei ole pelkästään menoerä kunnille, vaan se hoitamatta jättäminen tulee näkymään
kaikkialla yhteiskunnassa.
— Yksi huolenaihe on ylisukupolvinen, periytyvä työttömyys. On tiedossa, että tällä hetkellä meillä on perheitä, joissa sukupolvien ylimenevä työttömyys kattaa jopa kolme sukupolvea: on isovanhemmat, omat vanhemmat ja lapset, jotka kaikki ovat työttömiä. Näin sille nuorellekaan ei pääse
kertymään oppia ja ymmärrystä siitä,
että ansio saavutetaan työtä tekemällä. Eli opitaan tulemaan toimeen minimitoimeentuella, sosiaaliturvalla, ja se
on huolestuttava piirre. Omasta mielestäni Suomen valtiovallan pitää taata jokaiseen perheeseen vähintään toiselle puolisolle työpaikka, jotta lapset ja
nuoret oppivat näkemään, mitä on työ
ja työntekokulttuuri, ehdottaa Tuohimaa.
Työelämäosallisuuden
ylläpitäminen on tärkeää. Työllistyminen on
helpompaa, jos työnhakijalla on sellaista osaamista, jota työmarkkinoilla
kysytään. Työkykyä on siis ylläpidettävä. Silpputyö, pätkätyö tai vaikka osaaikainenkin työ on parempi vaihtoehto
kuin passiivisuus. Välityömarkkinoilta
löytyy paljon tekemätöntä työtä.
— Kuntien velvollisuus on tuottaa peruspalvelut, mutta välityömarkkinoilla
voidaan tehdä näitä peruspalveluita tukevia töitä. Näitä töitä voivat olla esimerkiksi seniorikansalaisille tuotettavat lumenluontipalvelut, lapsiperheille

tuotetut aamupäivä- ja iltapäiväkerhopalvelut sekä myös kodinhoito- ja lastenhoitopalvelut.

Työtä kaikille, tasapuolisesti
Hallitukselta odotetaan toimia uusien työpaikkojen luomiseksi ja työllisyyden parantamiseksi. TE-toimistojen verkon supistamisen sijaan on panostettava kokonaisvaltaiseen, henkilökohtaiseen palveluun. Palveluiden
on oltava oikea-aikaisia ja ne on turvattava kaikille, asuinseudusta ja työttömyyden kestosta riippumatta. Tuohimaan kannattaa lämpimästi esimerkiksi omaehtoisen työttömyysetuudella opiskelun helpottamista.
Viime kuukausina maahan suuntautunut pakolaisten virta on yllättänyt
kaikki. Pitkällä tähtäimellä heidän työmarkkinoille luotsaamisensa tulee vaatimaan omat ponnistelunsa.
— Kotoutumisohjelmassa on tällä hetkellä voimassa sääntö, jossa kolmen ensimmäisen kuukauden aikana pakolaistaustaiset maahanmuuttajat eivät
voi työllistyä. Itse näen, että ne potentiaaliset henkilöt, joilla on taito ja kyky tehdä työtä, jossa kielitaito ei välttämättä ole tärkeää, voivat työllistyä heti välittömästi maahan saapumisensa
jälkeen. Silti on pidettävä huoli heistä,
jotka ovat työllistymässä aloille, joissa suomen kielen taito on merkittävä
ja työturvallisuuskysymys. Heille täytyy taata rauha opiskella kieltä kotoutumisjaksolla, niin ettei tule työturvallisuusongelmia.
— Maahanmuuttajat tulevat tasoittamaan meidän huoltosuhdettamme.
Heidän työllistämisensä lisäksi emme
saa unohtaa nuoria työttömiä, ei ikääntyviä työttömiä, eikä myöskään parhaassa työiässä olevia pitkäaikaistyöttömiä. Kaikki tarvitsevat osansa tässä

työllisyyden hoidon kentällä, painottaa
Tuohimaa.
Matalankynnyksen
työpaikkoja tarvitaan jatkossakin niin maahanmuuttajille kuin muillekin. Tähän on
avautumassa uusia luontevia mahdollisuuksia
— Tulossa oleva lainsäädäntömuutos
tuo sen uudistuksen, että vuoden 2016
alusta ei kaatopaikoille voi viedä enää
tekstiilijätettä. Siinäpä meille oiva työkohde, jota voidaan lähteä toteuttamaan välityömarkkinoilla: ekologisesti
kestävää kierrätystä tekstiilitalouteen!
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TEKSTI: MARITA SKIPPARI

Välityö on oiva väline

TEKSTI JA KUVITUS: MERI-PAULIINA SUNDÉN

Etappeja ja

Välityömarkkinat ei aukea heti käsitteenä.
Mitä ihmeen välityötä?
Työ on kyllä sinänsä ihan tavallista työtä. Lähtöajatuksena on tukea heitä, joiden on hankalaa löytää työtä avoimilta työmarkkinoilta. Heitä varten on olemassa verkosto
− välityömarkkinat, joka tarjoaa työ- ja elinkeinoministeriön määritelmän mukaan ”työskentelymahdollisuuksia sekä työllistymistä edistäviä ja työssä selviytymistä tukevia
palveluja”. Näitä välityömarkkinoiden työpaikkoja tarjoavat
käytännössä kolmannen sektorin eri yhdistykset. Ajatuksena on siis tarjota sekä työpaikka että tukea siihen, että polku työelämään löytyisi. Työnteon ohessa työntekijät saavat
ohjausta työvalmentajiltaan paitsi työtehtävissä niin myös
opastusta työnhaussa.
Yhdistyksissä, kuten TST ry:ssä, jolla ei ole omaa tuotantoa tai mainittavaa omaisuutta, ei ole varaa työllistää
omarahoituksella. Työpaikkojen luomiseen tarvitaan kuitenkin rahaa. Palkkakulujen kattamiseen käytetäänkin
palkkatukea. Sitä työnantaja voi saada palkatessaan työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä. Palkkatuki on TE-toimiston myöntämä harkinnanvarainen taloudellinen tuki ja
työttömillä sen suuruus riippuu työttömyyden kestosta.
Yhdistyksellä, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa on
mahdollisuus saada vuoden verran 100 % palkkatukea jos
palkataan vähintään kaksi vuotta työttömänä ollut henkilö.
Tämä rajaa käytännössä työsuhteen keston TST:llä samaiseen vuoteen. Palkkatuki kattaa tällöin palkkauskustannukset kokonaan kun työaika on enintään 65% kokoaikaisesta työajasta. Siksi työ on myös osa-aikaista.
TST ry:n työllistävä projekti on nimetty Välityö-projektiksi. Hankehakemuksessa on määritelty, että pääosa
työntekijöistä on pitkäaikaistyöttömiä, joilla on 100%:n
palkkatuki. Pitkäaikaistyöttömäksi määritellään tällä hetkellä henkilö, jolla on viimeisen 28 kuukauden aikana kertynyt työttömyyttä vähintään 24 kuukautta. Muut osallistujat ovat työkokeilijoita. Työntekijät hankkeisiin valikoituvat
paitsi normaalien työhaastattelujen niin myös yllämainituin
työ- ja elinkeinotoimiston asettamin kriteerein.
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Välityömarkkinat-dokumentti kertoo viiden tarinan kautta
kokemuksia välityömarkkinoilta löytyvistä mahdollisuuksista eri tilanteissa eläville ihmisille.
Välityömarkkinat tarjoaa työmarkkinatoimenpiteitä
ja palkkatuettuja työllisyysmahdollisuuksia vaikeasti työllistyville työnhakijoille. Se tarjoaa siirtymätyöpaikkoja pitkästä työttömyydestä kohti avoimia työmarkkinoita ja koulutusta.

Tomi, freelance-valokuvaaja, aloittaa isästään joka teki töitä satamassa. Sodan jälkeiselle suurelle ikäluokalle työidentiteetti oli ensiarvoisen tärkeä: ”Mies oli sitä, mitä hän teki”.
90-luvun laman ja siitä seuranneen työelämän murroksen
jälkeen työn pysyvyys on ollut monilla aloilla katoava ilmiö.
Kun vuonna 1970 osallistui yli miljoona suomalaista
tuotannolliseen työhön, nykyään vain vajaa 700 000 tekee
enää sitä ja suunta on edelleen laskeva.
Välityön kautta yhdistyksen tiedottajana Tomi on
saanut työkokemusta ja kehittyä ammatillisesti valokuvaajana, mikä antoi rohkeutta hypätä kulttuurityöntekijän epävarmalle alalle. Isän ja pojan sukupolven ero kuvaa hyvin
sitä muutosta, joka on tapahtunut työn eetoksen haalistuessa yksilöllistymisen ja 2010-luvun yrittäjyyskansalaisuuden myötä.
Välityömarkkinat voi olla myös tukena alan vaihdossa. Sakarin 35-vuotisen uran telakkatyöntekijänä katkaisi laman
iso leikkuri, ja hän päätti vaihtaa alaa kokonaan.
Perinteisten miesvaltaisten ja naisvaltaisten alojen rajat
eivät enää ole selvät. Eikä ole mitenkään tavatonta, että hoiva-alalla työskentelee mies. Nykyisessä työmarkkinatilanteessa hoiva- ja palvelualojen työllisyyden suunta on nouseva, siksi alanvaihto paremman työllisyyden takaavaan ammattiin on kannattavaa.
Tällaisessa tilanteessa välityömarkkinat toimii väylänä
uuteen alaan tutustumiseen ja sitä kautta opiskeluun.

uusia mahdollisuuksia
Alexandra löysi vertaistukea ja itsevarmuutta kuntouttavassa työtoiminnassa. Pitkäaikainen työttömyys voi masentaa
ja työttömän itsetunto heiketä, ja on tärkeää huomata, ettei
ole tilanteessa yksin.
Välityömarkkinat tarjoaa matalan kynnyksen työskentelymahdollisuuksia, joissa työtön saa kokea olevansa osa
työyhteisöä sekä onnistumisen hetkiä. On hienoa tuntea
olevansa hyödyksi; se kohottaa itsetuntoa.
Usein maahanmuuttajien työnsaannin esteenä on suomenkielen puutteellinen taito. Liikunnanohjaajana työharjoittelussa ollut Carla oppi työn kautta ohjaamiseen tarvittavaa
sanastoa. Välityömarkkinat on konkreettinen väline maahanmuuttajien kotouttamisessa.
Joskus ihminen tarvitsee neuvoa valintojen edessä; voi olla
vaikeuksia kiinnittyä opiskeluun tai työelämään. Kun vaarana on syrjäytyminen, suunnan löytäminen olisi ensisijaisen tärkeää.
Sanna sai kuntouttavan työtoiminnan kautta mahdollisuuksia ja positiivisia kokemuksia eteenpäin pääsemiseksi. ”Jokainen meistä on kokemustensa summa tai ympäristön
tuote, mutta jokaisella on myös loppuelämä edessään.” Välityömarkkinat tukee heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten selviytymistä.

en tasoittavan Suomen huoltosuhdetta, mutta sen varjolla ei saa unohtaa kuitenkaan muita heikossa työmarkkinatilanteessa olevia. Kaikista täytyy pitää huolta.
Välityömarkkinoilla voidaan tehdä kuntien peruspalveluja
tukevia tehtäviä; tekemätöntä työtä on paljon.
Turun Seudun TST ry:n toiminnanjohtaja Joe Majasen
mukaan työttömät ovat suuri käyttämätön varavoima yhteiskunnassa, heissä on paljon potentiaalia ja osaamista, joka pitäisi saada mielekkääseen käyttöön niin, että se hyödyttäisi kaikkia osapuolia.
Työn ei enää välttämättä tarvitse määrittää yhteiskuntaa,
instituutioiden toimintaa ja ihmisten arvoa. Palkkatyön
ei tarvitse enää olla arvokkuuden mitta, vaan pitäisi alkaa
miettiä välimuotoja palkkatyölle ja työttömyydelle. Välityömarkkinat voisi linkittää tehostuvaa työn yhteiskuntaa ja
siitä pudotettuja ulkopuolisia toisiinsa.

Haastattelut ja ohjaus: Niko Kostet, elokuvantekijä.
Kuvaus ja editointi: Rami Airola, media-assistentti.
Tuotanto: Turun Seudun TST ry.

Dokumentin haastattelujen välissä on kolmen asiantuntijan
kommentteja työttömyydestä ja välityön mahdollisuuksista.
EHYT ry:n päihdetyöntekijä toivoo enemmän yhteistyötä eri virastojen kanssa syrjäytymisen estämiseksi. Se
vaatii asiakkaan kokonaisvaltaista huomiomista ja perusasioiden rakentamista kärsivällisyydellä. Ihmisellä on halu
selvitä itse. Yhdistyksillä on paljon hiljaista tietotaitoa, jota
kannattaa käyttää hyväksi.
Eija Tuohimaa, Suomen Välityömarkkinat ry:n hallituksen puheenjohtaja muistuttaa maahanmuuttaji-
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Kuunnellaanko lasta?
TEKSTI JA KUVITUS: MERI-PAULIINA SUNDÉN

Tuore OECD:n How’s Life? -raportti kertoo, että köyhyys vaikuttaa joka seitsemänteen lapseen OECD-maissa, ja kymmenen prosenttia lapsista elää työttömien huoltajien kotitalouksissa. Talouskriisin jälkeen lapsien köyhyys on kasvanut kahdessa kolmasosassa OECD-maista. Monissa maissa
lasten köyhyys on keskimäärin muuta väestöä korkeampaa.
Vertailun kärkeen pienimmällä lapsiköyhyyden määrällä sijoittuu Tanska ja kakkossijalla on Suomi (How’s Life? 2015,
Measuring Well-being; lokakuu 13, 2015).
Vaikka Suomi sijoittuukin kärkisijalle lapsiköyhyystilastoissa, emme ole kuitenkaan onnistuneet vähentämään
köyhyyttä; samaan aikaan kun yleinen tulotaso on Suomessa noussut, on lapsiperheiden köyhyys moninkertaistunut.
Vuonna 2012 köyhyys kosketti yli 100 000 lasta. Lapsiköyhyyden arvioidaan kolminkertaistuneen 1990-luvulta
lähtien. EU:n ruoka-apua saavista 1/3 on lapsiperheitä. Tunnusomaista nykyköyhyydessä on, että riski ajautua köyhyyteen on kasvanut. Köyhyydestä on tullut entistä pysyvämpää ja ylisukupolvinen köyhyyden uhka on lisääntynyt.

Lapsen köyhyysriskiä kasvattaa eniten
vanhemman työttömyys
Noin puolet köyhyysrajan alittavista lapsiperheistä on sellaisia, joissa vanhemmat eivät käy ansiotyössä. Vaikka työ
yleensä onkin paras suoja köyhyyttä vastaan, voi työtä tekevän vanhemman perhe olla silti köyhä, jos työstä saatava
palkka ei riitä perheen kulujen kattamiseen.
Keskeiset lapsiperheille suunnatut tulonsiirrot kuten
lapsilisä, vanhempainpäiväraha ja kodinhoidontuki ovat
jääneet ostovoimaltaan jälkeen yleisestä hintojen- ja ansiotulojen noususta. Euroopan Neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea pitää Suomen vähimmäisturvantasoa riittämättömänä.
Lapsiköyhyys on yleisintä perheissä, joissa on vain yksi huoltaja. Nykyään joka neljäs suomalainen yksinhuoltajaperhe on pienituloinen. Yksinhuoltajien työttömyys on
muita lapsiperheitä yleisempää. Kun hoitovastuuta lapsista
ei voi jakaa toisen vanhemman kanssa, voivat esimerkiksi
työmatkat tai epäsäännöllinen työaika olla este yksinhuoltajan työllistymiselle.
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Köyhä lapsuus on riski lapsen kasvulle ja
hyvinvoinnille
Köyhyys voi vaikuttaa muun muassa terveys- ja hyvinvointikäyttäytymiseen sekä lapsen ja hänen vanhempiensa mielenterveyteen. Köyhyydessä elävillä lapsilta voi puuttua vanhempien tuki ja heillä on vähemmän mahdollisuuksia hankkia taitoja ja kykyjä, joilla päästä aikuisena pois köyhyydestä ja aktiiviseksi osaksi hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Köyhyys
aiheuttaa lapselle häpeää sekä monenlaisia ulkopuolisuuden
ja osattomuuden tunteita.
Köyhyydestä on tullut myös yhä enemmän lapsia koskettava ilmiö; lapset ovat alkaneet havaita ja kiinnittää huomiota taloudellisten resurssien eroihin arjessaan. Erilaisten
kulutusmahdollisuuksien tuoma eriarvoisuus voi määrittää
lapsen sosiaalisen aseman ja osallisuuden. Erityisesti tämä
tulee esille lasten vertaisryhmissä ja kaverisuhteissa.

Millaisia ovat lasten omat kokemukset
köyhyydestä?
Lasten köyhyyskäsityksiä, eli heidän henkilökohtaisia kokemuksia hyvinvoinnistaan, on tutkittu vähän. Lapset eivät helposti miellä itseään köyhäksi, vaan sijoittavat itsensä taloudellisella asteikolla keskivälille riippumatta perheen
todellisesta taloudellisesta tilanteesta. Köyhät lapset eivät
myöskään mielellään puhu itsestään köyhänä eivätkä sijoita
itseään köyhän sosiaaliseen luokkaan; he välttelevät köyhä
sanan käyttöä.
Jo melko pienillä lapsilla on jonkinlaisia mielikuvia ja
käsityksiä siitä, minkälaisia köyhät ja rikkaat ihmiset ovat.
Lasten omien kertomusten mukaan köyhän lapsen erottaa
materiaalisten asioiden vuoksi, ulkoisesta olemuksesta; käytöskin voi olla erilaista ja maksulliset vapaa-ajan harrastukset puuttuvat.

Köyhyys on lapsille suhteellista
Lapsi vertaa itseään ikätovereihin ja käsitykseen vaikuttaa
paljon se, minkälaisena muut lapset hänet näkevät. Vertailua tehdään sekä suhteessa muihin – niihin joilla on enemmän tai niihin, joilla on vähemmän kuin itsellä – mutta

Perustuslakimme turvaa jokaiselle oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lapsiperheiden köyhyyden ehkäisy on julkisen vallan
oikeudellinen ja eettinen velvollisuus. Käytännön
toimet lapsiköyhyyden torjumiseksi ovat kuitenkin
olleet riittämättömiä.
Presidentti Halonen: Köyhyys merkitsee riskiä lapsen
kasvulle ja kehitykselle; Yhteisvastuukeräyksen avauspuhe 7.2.2010.

myös suhteessa omiin aikaisempiin kokemuksiin tai median luomaan kuvaan samanikäisten lasten normaalista kuluttamisesta.
Taloudellinen eriarvoisuus on läsnä lasten ja nuorten elämässä kulutusmahdollisuuksien eroina: kulutustavat määrittävät yhteenkuuluvuutta. Lapsille köyhyys on
ennen kaikkea suhteellista, taloudellisten resurssien puutteesta johtuvaa ei-välttämättömien tavaroiden puutetta.
Kyse ei olle pelkästään siitä, ettei köyhemmillä lapsilla ole
välttämättömiä perustarpeita, kuten kotia, vaatteita, harrastusvälineitä tai kännykkää, vaan myös siitä, että köyhempien lasten tavarat ovat malleiltaan vanhoja, toisten aiemmin
käyttämiä ja rikkinäisiä.
Lapset eivät jää köyhyyteen liittyviä haasteita kohdatessaan passiivisiksi vaan pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan elämäänsä ja saamaan aikaan muutoksia omaan taloudelliseen tilanteeseensa, esimerkiksi säästämällä rahaa tai isompien lasten ollessa kyseessä menemällä töihin.
Lapset luovat arjessa selviytymisen malleja ja strategioita,
joilla he pyrkivät lieventämään taloudellisesti tiukkaa tilannetta ja vaikuttamaan sen seurauksiin omassa elämässään
esimerkiksi luopumalla omista tarpeistaan, lainaamalla tai
välttelemällä kiusallisia tilanteita.
Valitettavasti lasten kokemaa köyhyyttä usein vähätellään.
Suomessa lasten käsitykset ja kokemukset taloudellisesta eriarvoisuudesta ovat jääneet huomioimatta ja hyödyntämättä. Lapsuudelle pitää antaa arvo: heidän pitäisi saada vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Lapset haluavat tulla kuulluksi.

Lapsiköyhyysaste tarkoittaa suhteellisen köyhyysrajan alapuolella
olevissa kotalouksissa asuvien
alle 18-vuotiaiden osutta kaikista
alaikäisistä.
Suhteellinen köyhyysraja tarkoittaa
sitä, että tulot ovat alle 60 % keskimääräisestä tulotasosta eli niin
sanotusta mediaanitulosta.

Teksti pohjautuu Professori Mia Hakovirran Lapset,
köyhyys ja eriarvoisuus. Köyhyys Suomessa -luentoon
29.10.2015 Turun suomenkielisessä työväenopistossa sekä
Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa -tutkimukseen;
Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia | 124 Mia Hakovirta
ja Minna Rantalaiho 2012.

4/2015

tärppi

15

KUVAT: NINA KURKI, FABIAN PÄIVÄRINTA, PIA RAE, MERI-PAULIINA SUNDÉN

Tunnelmia KasarmiTallin Naisten illasta

TST ry:n kurssit ja kerhot toimivat
vapaaehtoisvoimin. Jäsentoimijoiden yhteisellä risteilyllä muistettiin
vapaaehtoisia vetäjiä todistuksin.
TST ry kiittää ahkeria jäseniä!

Hallitukseen erovuorossa olevien tilalle valittiin syyskokouksessa varsinaisiksi jäseniksi
Harri Laaksonen, Kalle Seitovirta ja Marita Skippari.
Edelleen varsinaisina jäseninä jatkavat myös Kari Rindell,
Anne Tyni ja Henriika Hyry.
Uusina tulivat valituksi varajäseniksi Ulla Syväkari, Mikko Kiilunen ja Jorma Saari.
Heidän lisäkseen varajäseninä
toimivat Seppo Blomqvist,
Pia Rae ja Taimi Räsänen.
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Syyskokouksessa 26.11. valittiin Turun Seudun TST ry:n uudeksi puheenjohtajaksi vuoden 2016 alusta Hannu Isotalo
(kuvassa vasemmalla).
Vuoden PR-teosta palkittiin Rita Nartamo. Ritan rohkea
esiintyminen TV1:n Aamusydämellä-ohjelmassa on saanut
paljon vastakaikua.
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Ylikonstaapelin vierailu TST ry:n
Toimintakeskuksessa
TEKSTI JA KUVA: JUKKA MIETTINEN

Marraskuun kahdentenatoista päivänä järjestettiin TST
ry:n tiloissa luento- ja keskustelutilaisuus aiheenaan ”Yleiskatsaus Turun ja Varsinais-Suomen turvallisuustilanteeseen
sekä poliisilaitoksen nykyiseen toimintaan”. Luentoa saapui
pitämään ylikonstaapeli Teemu Äikäs Lounais-Suomen poliisilaitokselta.
Ylikonstaapeli Äikäksellä on takanaan pitkä, yli
32-vuotinen ura poliisissa. Ensimmäiset 22 vuotta hän toimi kenttätyössä, minkä jälkeen hän on työskennellyt poliisilaitoksella erilaisissa hallinnollisissa ja viestinnällisissä
tehtävissä. Nykyään hän toimii Lounais-Suomen poliisilaitoksen viestintäpäällikkönä.
Puoli tuntia ennen varsinaisen tilaisuuden alkamista pääsivät kaikki tapahtumaan osallistuneet nauttimaan
Torstaihuoneeseen katetusta kahvitarjoilusta. Poliisivierailu
näyttikin keränneen ihan mukavasti kuulijoita; lähes kaikille istumapaikoille löytyi ottajansa.
Ennen kuin ylikonstaapeli Äikäs päästettiin ääneen,
piti TST ry:n puheenjohtaja Joe Majanen vielä muutaman
minuutin alustuksen.

Poliisi paikalle alle kymmenen minuutin
Luennon aluksi Äikäs esitteli yleisesti Suomen poliisilaitoksen sekä erityisesti Lounais-Suomen poliisilaitoksen organisaatiota ja toimintaa. Lounais-Suomen poliisilaitos on kooltaan verrattain suuri vai pitäisikö sanoa riittävä, sillä niinhän on sen vastuulla oleva aluekin.
— Lounais-Suomen poliisilaitokseen kuuluu Turun pääpoliisiasema sekä kolmetoista poliisiasemaa Kankaanpäästä
Kemiöön. Niistä neljä sijaitsee Turun alueella - Raision, Paraisten, Kaarinan ja Turun poliisiasemat - joista jälkimmäinen on samalla myös hallinnollisen alueen pääpoliisiasema,
sanoo Äikäs.
Kaikkiaan palveluksessa on 765 poliisia, minkä päälle
tulee muu henkilökunta, yhteensä 185 työntekijää sekä harjoitteluaan poliisilaitoksella suorittavat opiskelijat.
Hälytystehtävän saatuaan poliisilla kestää LounaisSuomen poliisilaitoksen alueella keskimäärin yhdeksän ja
puoli minuuttia päästä perille kohteeseen. Turussa poliisi on kiireellisissä hälytystehtävissä paikalla noin kuudessa minuutissa.
— Lounais-Suomessa poliisin työlle asettaa oman haasteensa se, että poliisilaitoksen valvoman alueen kokonaispintaalasta noin 40 prosenttia on vesialuetta.
— Jos esimerkiksi tulee hälytys kaukana saaristossa sijaitsevaan kohteeseen, ei paikan päälle välttämättä päästä yhtä
nopeasti kuin mantereella. Täytyy kuitenkin muistaa, että
saaristoalueella järjestyksenvalvonnasta ei vastaa poliisi yksin vaan yhdessä Länsi-Suomen merivartioston kanssa.
Pelot eivät aina vastaa todellisuutta
Luennon aikana Äikäs esitti, miltä Turun rikollisuustilanne
tilastojen valossa oikeasti näyttää. Eikä se näytä niin pahalta, kuin monet meistä näyttävät kuvittelevan. Ainakin niiden kaikkein pahimpien rikosten, eli henkirikosten ja väkivaltarikosten osalta kehitys on Turun alueella ollut laskusuuntainen.
— Pahoinpitelyrikokset ovat vähentyneet, ja niihin pystyy
meistä jokainen vaikuttamaan miettimällä missä liikkuu ja
missä kunnossa liikkuu.
Silloin kun puhutaan turvallisuustilanteesta, olisi hyvä
pysähtyä miettimään koettujen uhkakuvien ja pelkojen olemusta ja niiden taustalta mahdollisesti löytyviä syitä. Nehän
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TST ry jäsenetu
Lakiasiainpalvelu
Hokkanen
Huovinen & Rantanen Oy:n
lakimiehet tarjoavat TST ry:n
jäsenille maksutonta oikeudellista neuvontaa puhelimitse
keskiviikkoisin klo 10 - 14 sekä
henkilökohtaisesti Kanslerintien Toimintakeskuksessa erikseen ilmoitettavina aikoina.
Varaudu ilmoittamaan jäsennumerosi
lakiasiainpalvelun
kanssa asioidessasi.

Lakiasiainpalvelu
Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy
Aurakatu 15 B, 1.krs
20100 TURKU
Puh. 050 321 86 70
www.turunlakipalvelu.com

eivät mittasuhteiltaan useinkaan vastaa todellisuutta.
— Nykyään ihmiset pelkäävät liikaa, ja valitettavasti sosiaalisessa mediassa ihmisiin lietsotaan lisää pelkoa. Sosiaalisesta mediasta tietonsa saavat ihmiset alkavat kokea maailman turvattomammaksi, vaikka todellisuudessa ei olisi tapahtunut mitään muutosta pahempaan suuntaan.
Äikäs painotti vielä erikseen kysyttäessä lähdekritiikin
merkitystä. ”Jonkun kaveri netissä kertoi”, ei ole mikään
luotettava lähde.
— Mitä tulee rikosuutisointiin, niin ihmisten olisi aina hyvä
lukea useampi samasta aiheesta tehty kirjoitus; niin menetellen aiheeseen voi löytää sellaisen paremmin todellisuutta
vastaavan kultaisen keskitien.

2007. Viime vuonna näiden rikosten osalta tuli kuitenkin
pieni piikki, mihinkä vaikutti huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaneiden määrän kasvu.
Näpistykset, varkaudet sekä törkeät varkaudet ovat lisääntyneet Turun alueella. Rikollisporukoihin kuuluvat
tehtailevat lyhyen ajan sisällä runsaasti omaisuusrikoksia,
mikä tietysti näkyy edelleen tilastoissa. Kyse on pitkälti ulkomailta tilatuista keikoista, joita ulkomailta peräisin olevien jengien jäsenet ovat tehneet.
— Nyt tapetilla olevien ulkomaalaisten tekemien rikosten
yhteydessä tulisi muistaa, että kantaväestöön kuuluvat tekevät edelleen selvästi suurimman osan kaikista rikoksista.

Turussa rikokset keskittyvät kantakaupungin alueelle
Huumausainerikosten osalta on kuitenkin tapahtunut merkittävää kasvua. Tosin suuri osa niistä on käyttörikoksia, ja
kiinni jääneiden määrän kasvu on suurelta osin tehostuneen valvonnan ansiota.
— Rattijuopumuksen ovat Turussa vähentyneet vuodesta
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Metsäkerhon syyskuinen retki
Metsäntutkimuslaitokseen
TEKSTI JA KUVA: MIKKO URPO

Lähdimme syyskuisena tiistaiaamuna Kanslerintieltä kohti Lopella sijaitsevaa Metsäntutkimuslaitoksen Haapaistensyrjän toimipaikkaa. Perille päästyämme laitoksen asiakaspäällikkö Pentti Kananen toivotti tervetulleeksi kahvin ja
pullan kera.
Opastetun kierroksen aikana Kananen kertoi meille
tutkimuslaitoksen toiminnasta, historiasta sekä tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi saimme kuulla laitoksen Vantaan
toiminnan siirtymisestä Viikkiin. Kierroksen lomassa ihastelimme myös Haapaistensyrjän rakennuksessa käytettyjä
puulajeja ja niiden kirjoa; esimerkiksi saarnea on käytetty
sisätiloissa. Eikä tietenkään pelkästään sisätiloissa, sillä pihallahan kasvaa kaikkia suomalaisia puulajien erikoismuotoja, ja mitä tulee puustoon, niin osa niistä on suomalaisten
valtiomiesten istuttamia.
Tämän jälkeen tutustuimme kasvihuoneisiin, joissa Metsäntutkimuslaitos suorittaa pölytyskokeita. Saimme nähdä muun muassa männynkävyn kehitysvaiheet sekä
kuinka vartteita käytetään tutkimustarkoituksiin. Samassa yhteydessä meille esitelmöitiin myös haapapuun käytöstä
maanparannuskokeisiin sekä kuinka Luonnonvarakeskus
aloittaa yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa puilla/
bakteereilla tehtävän maa-alueiden puhdistamisen Luumäen Somerharjun alueella. Tuloksia saadaan vuosien päästä.
Haapaistensyrjän Metsäntutkimuslaitoksen osuus
TST:n päiväretkestä oli nyt ohi. Otimme suunnan kohti
päivän seuraavaa etappia. Vain vartin bussimatkan jälkeen
pääsimme perille Työtehoseuran toimitiloihin, jossa söimme lounaan.
Seuraava etappi Työtehoseura
Työtehoseura eli TTS tutkii ja kehittää nimensä mukaisesti erilaisia työmenetelmiä, niiden toiminnallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta silmällä pitäen. Tutustumiskäynnin
aikana meille esitelmöitiin paikan metsätiimin toiminnasta, uusiutuvan energian tuotto- ja käyttömahdollisuuksista
sekä energiatehokkuudesta. Jokainen vierailuun osallistunut sai kotiin viemisiksi Tieto-lehden.
Tämän jälkeen tutustuimme lyhyesti paikan lämpökoeaseman toimintaan ja etenkin siellä tehtäviin tutkimuksiin. Saimme myös tietää, että tulisijan valmistaja voi teettää sertifikaattia varten tarvittavat tutkimuksensa Rajamäellä. Kyseinen sertifikaatti on tarpeellinen silloin, kun yritys
suunnittelee vientiä Keski-Eurooppaan.
Työtehoseura tarjoaa myös alan toimijoille koulutusta liittyen puutavaranmittauslain mukaisten toimintamal-
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lien käynnistämiseen. Energiapuun mittaus tuli puutavaran
mittauslainsäädännön piiriin vuoden 2014 alusta lähtien.
Viimeisenä kohteena Savijärven lintutorni
Päivän viimeinen kohde oli Savijärven lintutorni, jossa Esa
Aaltonen esitteli meille pöllöjen rengastusta ja rengastukseen tarvittavia pyyntilaitteita.
Tie rengastajaksi on pitkä. On opeteltava maamme yleisimmät linnut sekä harjoiteltava kokeneemman rengastajan
seurassa. Tämän jälkeen on suoritettava hyväksytysti perustentti, jolla testataan taidot tunnistaa Suomessa säännöllisesti pesivät lintulajit ja runsaimmat läpimuuttajat. Lopuksi on vielä tehtävä rengastussuunnitelma.
Lintujen rengastuksessa käytettäviä renkaita valmistetaan sekä alumiinista että teräksestä. Teräsrenkaita käytetään linnuille, jotka viettävät elämänsä suolaisessa merivedessä tai louhikkoisessa maastossa. Viime vuosina on siirrytty teräksen käyttöön myös vahvanokkaisilla varislinnuilla. Renkaita on Suomessa nykyisin 36 erityyppistä ja läpimittoja on 26 kokoa.

Palokärki-ryhmän havaintoja
KUVAT: VEIJO NURMINEN

Palokärki-ryhmä jatkaa bongailua jälleen keväällä. Ensimmäinen retki tehdään 23.3.2016.

JÄNKÄKURPPA (Halistenkoski)

PIKKUKÄPYLINTU (Raisio)

JÄNKÄSIRRIÄINEN (Raisionlahti)

HEINÄTAVI (Liminganlahti)

RUISRÄÄKKÄ (Rauvolanlahti)

PÄHKINÄHAKKI (Raisio)
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TEKSTI: TAUNO PIIROINEN

Keräilyn kipinää
exlibriksissä
Exlibrikset ovat kiehtovia kirjanomistajamerkkejä. Usein
ihminen valitsee kuva-aiheen asioista, jotka ovat hänelle
elämässä tärkeitä. Aihevalikoima on tietysti erittäin runsas,
mutta selviksi kärkiteemoiksi kohoavat harrastukset, työ,
perhe, kotiseutu ja luonto.
Turussa exlibrikset tunnetaan varmasti parhaiten. Kiitos kuuluu kaupungin kirjastolle, joka sadan vuoden ajan
kiinnitti kirjoihin 1891 valmistuneen heraldisen exlibriksen.
Ikivanhan ja monipuolisen harrastuksen juurilla on
ikää jo 3400 vuotta. Suosio on nyt suurempaa kuin koskaan
aikaisemmin, ja sitä lisäsi vuonna 2012 ensimmäistä kertaa

Kanto Seija - Ipse (1992)
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Suomessa järjestetty, 36 maata kattavan alan kansainvälisen
liiton FISAE:n kongressi ja maailmannäyttely Naantalissa.
Moni Turun Seudun TST ry:n aktiiveistakin osallistuu Exlibris Aboensis ry:n toimintaan. Hallitukseen heistä
kuuluu Seija Kanto, jonka itse tekemässä merkissä on nimisymboliikkaa, jälkipolvea kuvaten kannosta kasvaa kaksi
versoa. Exlibris voi olla myös yhteisöllä tai vaikka kesämökillä kuten Kaislarannalla.

Kaislaranta - Kaj Puumalainen (2002)

sankareina. Seitsemän veljestä karjuu hiidenkivellä, muumit
myhäilevät ja tietysti Turussa kaupungin maisemat ovat tulleet tutuiksi.
Selkeästi varttuneen väen harrastuksen ikärakenne on
nuortumassa, sillä uudet sukupolvet ovat helpommin löytäneet exlibrikset nettivaelluksillaan. Mielenkiintoinen ala
tempaa helposti mukaansa ja pitää puolensa koko ihmiselon
ajan.

Engberg Maria - Aedan Zarrella, USA (1995)

Erityisesti kirjallisuuden, taiteen ja keräilyn ystäviä kokoavan yhdistyksen jäsenmäärä on pieni (n. 500), mutta se
on silti alallaan maailman suurin. Suomen väkiluvulla saavutus on hyvä.
Uusi jäsen on useimmiten henkilö, jolla ei ole vielä exlibristä. Hän ei aio kerätä merkkejä, mutta muuttaa kantansa melko pian ensimmäisen exlibriksensä valmistumisen
myötä. Jos näet kirpputorilla henkilön, joka etsintäkierroksellaan kurkistaa kirjojen sisäkanteen, olet tavoittanut exlibristin. Merkkejä kerätään ja vaihdetaan. Jos itse ei merkkiään tee, on löydettävä taiteilija, jonka tyyli on oman maun
mukainen.
Harrastuksille tyypillinen aaltoliike näkyy myös exlibriksissä, sillä 1960-luvulla tapahtui selvä notkahdus ja uusi nousu käynnistyi vasta 1990-luvulla. Trendin huomaa oivasti mm. kirjailijoista, sillä viime vuosisadan alkupuolella exlibriksiä oli monella aina F.E. Sillanpäästä Mika Waltariin ja vihdoin uudestaan sanataiteen koko repertuaarina
Heli Laaksosesta Reijo Mäkeen ja Arto Paasilinnaan.
Kirjallisuuden ystävän merkistä voi lehahtaa pöllö, viisauden symboli. Kotoisen mytologian havaitsee Kalevalan

Bang Sinikka - Lennart Heinioja (1981)

• Exlibrikset ovat kirjanomistajamerkkejä
• Harrastus tuli maahamme 1500-luvulla
• Suomessa on n. 25 000 erilaista exlibristä
• Symboliikka on merkeissä tärkeässä asemassa
• Lisätietoja: www.exl.fi.
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TEKSTI JA KUVAT: NINA KURKI

Sattumia ja satumaita
TST - KUVAAJIEN vuosinäyttelyn avajaiset pidettiin 18.11.2015 Manillan
kulttuuritehtaalla. Näyttely on esillä Köysisalissa näillä näkymillä
vuoden loppuun saakka ja siihen voi tutustua sopimuksen mukaan.

— Kuinka sattuikaan, minulla olikin
kamera kaulassa, aloitti Juha Tolvanen kertoessaan erään esillä olevan valokuvansa syntyhistoriasta. Hän oli ollut risteilyn paluumatkalla ja lähtenyt
aamutuimaan laivan kannelle happea
haukkaamassa, kun nousevan auringon kauneus tuli vangituksi kyseiseen
otokseen.
Juha myös kertoi, että näyttelyssä
esillä olevat kuvat ovat kaikki sellaisia,
jotka jollain tavalla puhuttelevat häntä
itseään. Varsin usein kuvaajaa koskettavat kuvat puhuttelevat tavalla tai toisella myös katsojaa - onhan kyse juuri
sen oikean hetken ikuistamisesta.
Usein hyvä kuva vaatii osakseen
myös pientä sattumaa. Näin esimerkiksi Mikko Urpon ikuistamassa valokuvassa, jossa peräti kaksi espanjansiruetanaa herkuttelee saman omenan
äärellä.
Näyttelyssä on valokuvia kaikkiaan kymmeneltä eri kuvaajalta, joskin
avajaistilaisuuteen eivät kaikki päässeet osallistumaan.
Joulun välipäivinä kannattaakin
ottaa suunta kohti Manillan tehdasta
Turussa ja tutustua TST - KUVAAJIEN
näyttelyyn. Näyttelyssä on esillä muun
muassa Alpo Ratian Laosissa ottamia
kuvia, jotka aurinkoisuudellaan ja värikkyydellään tuovat talven harmauden keskelle lämpöä ja iloa, joten räntäsadettakin kannattaa uhmata päästäkseen katsomaan näyttelyn mieltä virkistäviä ja ajatuksia herättäviä kuvia.
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Näyttely on esillä TSL:n hallinnoimassa Köysisalissa, ja tila on ajoittain
eri kerhojen ja tapahtumien käytössä.
Siksi ennen aiottua vierailua on näyttelyyn tutustumisesta sovittava etukäteen näyttelyn vastaavien kanssa.
Lue lisää näyttelystä seuraavalta sivulta.

Useat Juhan ottamista kuvista on
ikuistettu TST ry:n yhteisillä retkillä
ja matkoilla.

Osoite:
Manillan kulttuuritehdas
Itäinen Rantakatu 64, B-talo
20810 Turku
(toimitilat 7B

Yhteiskuvassa valokuvaajista
mukana ovat: (vasemmalta oikealle)
Pentti Pelli, Mikko Urpo, Alpo Ratia,
Markku Strengell ja Juha Tolvanen.

•

Turun seudun Yleissivistys- ja
kulttuuriyhdistys

•

Radio Robin Hood)

www.manillantehdas.fi

© Alpo Ratia

TEKSTI JA KUVA: ALPO RATIA

TST - KUVAAJIEN VUOSINÄYTTELY MANILLASSA 18.11.2015 VALOKUVIA: LAOS, LAPPI JA VARSINAIS-SUOMI
Poikkeuksellisen monipuolinen valokuvanäyttely koostuu
kahdesta osiosta – vakio-osa 20 kuvaa eksoottisesta Laosista
ja vaihteleva osio n. 40 kuvaa Varsinais-Suomesta ja Lapista. Kaikki valokuvat ovat TST ry:n aktiivijäsenten ottamia.
Vierailullaan Kaakkois-Aasiassa ja Laosin vanhan kuninkaallisen pääkaupungin (Luang Prabang’in) seudulla Alpo Ratia tallensi värikuvia kaupungin katukuvasta ja
loisteliaasta arkkitehtuurista sekä Mekong-joen ja Kuang Sivesiputouksen luontomaisemista.
Useat muut kuvakerhon jäsenet ovat ennättäneet jo
näyttää kuviaan TST:n tiloissa Kanslerintiellä. Nyt mm.
Erkki Jokilehto, Juha Tolvanen, Keijo Kulmala, Markku
Strengell, Paula Lotvonen ja Reino Lundén tarjoavat pienen otoksen heidän parhaimmista valokuvista otettu Varsinais-Suomessa, Turusssa, Saaristomerellä ja Lapissa. Muka-

na on musta-valkoisia ja värikuvia tallennettu eri vuodenaikoina maamme kaupungeissa, luontomaisemissa sekä eläinja kasvimaailman parissa.
Tervetuloa yllättymään ja ihailemaan!
Katsaukset
(sopimuksen mukaan):
tstkuvaajat@gmail.com (Markku Strengell)
tstkuvaajat14@gmail.com (Juha Tolvanen)
Manillan tiedotusvastaava:
katja.lehmussaari@manillantehdas.fi

4/2015

tärppi

25

TEKSTI JA KUVA: JUKKA MIETTINEN

J o u l u l a h j a k e r ä y s
Turun Seudun TST ry on toteuttanut
kahtena edellisenä vuotena joululahjakeräyksen Turun ensi- ja turvakodille.
Keräys järjestetään myös tänä vuonna,
ja sen käytännön organisoinnista vastaa tälläkin kertaa Rita Nartamo.
— Työskentelin aiemmin TST ry:ssä
puolitoista vuotta tapahtumakoordinaattorina. Aloitin kesällä vuonna
2013, ja vaikka työ TST:ssä päättyikin
vuoden 2014 lopussa, haluan edelleen
olla aktiivisesti mukana tässä projektissa, Nartamo sanoo.
Tämän
hyväntekeväisyyshankkeen syntyhistoria sijoittuu kuitenkin
jo aikakauteen noin pari vuosikymmentä sitten.
— Sain joskus 90-luvun alkupuolella ajatuksen järjestää omin päin pieni-
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muotoisen joululahjakeräyksen Turun
ensi- ja turvakodin asiakkaille. Sen toteuttamisen jälkeen idea jäi ikään kuin
muhimaan mieleeni aina siihen asti,
kunnes olin aloittanut työt TST ry:ssä.
Nartamo päätti syksyllä 2013 selvittää, mitä mieltä yhdistyksessä oltai-

Varsinkin lapsille on
turvakotiin jouluksi
lähteminen vaikeaa.
On etuoikeus,
että me voimme tuottaa
heille iloa joululahjakeräyksen avulla.

siin vastaavanlaisen joululahjakeräyksen toteuttamisesta.
— Kävin kysymässä asiasta TST ry:n
puheenjohtajalta Joe Majaselta, ja hän
oli innoissaan.
Keräyksen käytännön järjestelyt
Jokainen voi osallistua keräykseen ostamalla lahjan joko lapselle tai aikuiselle. Ikähaitari on vauvasta teini-ikäiseen, ja on hyvä muistaa, että vanhempina on äitien lisäksi myös isejä. Lahjan pitää tietenkin olla uusi ja käyttämätön.
Mikäli lahjan pakkaa itse, on mukaan liitettävä lappu, missä kerrotaan
minkä ikäiselle ja kumpaa sukupuolta
olevalle lapselle se on tarkoitettu. Jälkimmäinen koskee tietysti myös vanhemmille ostettavia lahjoja. Lahjat toimitetaan Turun Seudun TST ry:hyn
15.12.2015 mennessä työvalmentaja
Anne Kairavuolle.
— TST tarjoaa tilat käyttöömme kahden päivän pakkaustalkoita varten.
Auttamaan ovat tervetulleita niin TST
ry:n henkilökunta kuin sen jäsenet.
Pakkaustalkoiden urakka riippuu siitä,
kuinka paljon saamme kerättyä rahaa.
Viime vuonne paketointiin meni pari
päivää ja jotkut kävivät paketoimassa
tunnin, toiset kolme ja eräät jatkoivat
hommaa pitempäänkin.
Pakkaustalkoot alkavat Kanslerintiellä Torstaihuoneessa tiistaina 15.12.
kello 12 ja jatkuvat seuraavana päivänä
kello aamukymmenestä eteenpäin. Turun ensi- ja turvakodille lahjat luovutetaan seuraavan viikon alussa, muutamaa päivää ennen jouluaattoa.
— Lähdemme 21. päivänä TST ry:n
pikkubussilla viemään lahjoja perille

Turun ensi- ja turvakoti ry:n asiakkaille
Turun ensi- ja turvakotiin. Minun lisäkseni lähdössä ovat ainakin yhdistyksen puheenjohtaja Joe Majanen sekä varapuheenjohtaja Hannu Isotalo.
Perille päästyämme luovutamme lahjat, minkä jälkeen meille tarjotaan kahvit ja joulutortut sekä kerrotaan kuulumiset. Lahjat jaetaan saajilleen tietysti
vasta jouluaattona.
Jouluksi turvakodin suojasatamaan
Turun ensi- ja turvakoti järjestää tänäkin vuonna tilapäisille asukkailleen
hienon joulujuhlan siihen kuuluvine
ruokineen. Paikalle saapuu totta kai
myös joulupukki, joka jakaa myös TST
ry:n kampanjan avulla hankitut lahjat
saajilleen.
— Joulustahan aina puhutaan, että se
on kaikille perhekeskeistä ja ihanaa aikaa. Todellisuudessa näin ei kuitenkaan aina ole asianlaita kaikissa perheissä. Ensiksi otetaan alkoholia, ja
kun on sitä otettu ”riittävästi”, alkaa
esiintyä riidanhaluisuutta. Valitettavasti osassa tapauksia tilanne kärjistyy
edelleen väkivallan uhkaksi ja lopulta
suoranaiseksi väkivallaksi.
Tilanne voi myös kärjistyä yhtäkkiä, minkä seurauksena toinen vanhemmista joutuu lähtemään lastensa
kanssa jouluksi pois omasta kodistaan.
Joissain perheissä se tapahtuu jouluaattona toisissa vasta joulupäivien aikaan.
— Kolmanneksi on perheitä, joissa toinen vanhempi alkaa jo etukäteen suunnitella mielessään lähtöä ensi- ja turvakotiin. Aikaisempien kokemustensa
perusteella he tietävät, että joulunaikana tilanne tulee mitä todennäköisimmin jälleen kerran räjähtämään.

Jos tällaiset perhettä koskettavat
tragediat menevätkin yleisesti ottaen
vanhaa, alkoholin määrittämää kaavaa
noudattaen, on mukaan tullut yksi selvästi havaittava uusi piirre.
— Nykyään kaikki ensi- ja turvakotiin hakeutuvat vanhemmat eivät enää
ole äitejä. On tapauksia, joissa äiti on
niin huonossa kunnossa ja väkivaltainen, että isän on lasten kanssa lähdettävä sieltä pois.
Lahjojen merkitys saajilleen
Viime vuonna TST ry:n edustajien
mennessä joulun alla vierailulle Turun
ensi- ja turvakotiin, oli kärryssä melkein kahden tuhannen euron arvosta
tavaraa. Joululahjojen merkitys erityisesti kodeistaan pakoon lähteville ihmisille tulisi olla perhejoulun auvosta
nauttivalle suurelle enemmistölle itsestäänselvyys.
— Olen kuullut, että turvakodissa jouluaan viettänyt nuori nainen oli itkenyt
ja kertonut lahjan olevan ensimmäinen, jonka hän saa. Eräs pikku tyttö oli
taas ihmetellyt, että miten joulupukki
osasi ostaa hänelle ne joululahjat, joita
hän oli toivonutkin, ja miten joulupukki tiesi, ettei hän ole kotona vaan turvakodissa.
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TEKSTI: ANTTI LAAKSOVIRTA impropaattori, Sanapuoskari-ryhmän vetäjä
KUVA: NINA KURKI

Improvisaatio osana TYKY-toimintaa
Improvisaatio saattaa olla tuttua tv:n viihdeohjelmista.
Hauskuuttamisen lisäksi sitä voi käyttää muuhunkin. Mutta miten improilu päätyi TST:lle työntekijöiden työkyvyn ylläpitoon?

Kaikki sai alkunsa, kun päätin perustaa vuoden 2015 kevättalvella TST:lle improvisaatioryhmän. Aiemminhan olin jo
perustanut oman teatteriryhmämme, joka toimii edelleen
aktiivisesti. Teatterin, elokuvien, mainosten jne. tekemisiin,
joihin olen osallistunut, on liittynyt improvisaatiota tapauksesta riippuen enemmän tai vähemmän jo harjoitusvaiheessa. Itse esityksessä on käynyt joitakin kertoja niin,
että minä itse tai vastanäyttelijä on unohtanut vuorosanansa ja siinä ei ole muu auttanut kuin improta.
Ryhmän oli määrä kokoontua 1 - 2 kertaa viikossa. Aluksi osallistujia olikin ihan
mukavasti, mutta kevään edetessä ja auringon lämmittäessä porukka kuihtui kokoon. Päätin syksyllä yrittää uudelleen,
mutta vain muutaman osallistujan tähden ei jatkaminen ollut järkevää. Yksin improaminen ei ollut hauskaa — tai
olisinhan voinut vääntää siitä stand up:ia
— mutta se on liian vaikea laji jopa meikäläiselle, joka sentään on lähes täydellinen monessa asiassa.
Mitä improvisaatio eli impro on
(teatterin näkökulmasta)?
Improvisaatio on teatteria, jossa ei ole käsikirjoitusta. Sen perussääntö on tuottaa ideat tässä ja
nyt. Jokainen esitys on uusi ensi-ilta ja ainutlaatuinen teos. Laitosteatterissa harjoitellaan valmiita tekstejä.
Improvisaatioteatterissa harjoitellaan toisen kuuntelua, idean hyväksyntää ja eteenpäin viemistä sekä näyttelemistä ilman käsikirjoitusta. Läsnäolo, vuorovaikutus ja toisten tarjouksien hyväksyntä on tärkeää.
Näin se määritellään Suomen kenties tunnetuimman
improvisaatioteatterin, Stella Polariksen, nettisivuilla. Improvisaatiota on toki myös musiikissa, eritoten live-esityksissä jazzissa sekä nykytanssitaiteessa.
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TST:n TYKY impro-toimintaa syksyllä 2015
Tarve ja kiinnostus käyttää improvisaatiota TYKY-toimintaan tulivat TST:n työntekijöiden puolelta. He halusivat hitsautua enemmän yhteen, oppia tuntemaan toisensa paremmin, hyväksymään erilaisuutensa ja nimenomaan mokaamaan sekä nauramaan itselleen ja siinä sivussa toisilleen ilman ivaa ja pilkkaa.
Kuten tuossa edellä olevassa lainauksessa sanotaan, yksi tavoitteista on oppia kuuntelemaan toista, hyväksyä toisten ideat − jopa hullutkin sellaiset − ja jalostaa niitä sekä myös oppia näyttelemään ilman käsikirjoitusta.
Mihin sitä näyttelemistä tarvitaan
jokapäiväisessä elämässä? Aamulla herään, käyn vessassa, pesen hampaat,
syön aamupalan samalla lehteä lukien.
Aika rutiininomaista tähän asti eli menen hyväksi todetun käsikirjoituksen
mukaan.
Sitten alkaakin impro-osuus: menenkö, minne menenkään, autolla, jalan, bussilla, pyörällä tai naapurin kyydissä. Yksin liikkuessa en kauheasti improile
suullisesti, mutta voinhan mennä jotain toista kautta kävellen, pyöräillen tai autolla.
Naapurin kyydissä mennessä täytynee jutella
jotain, sitä tuskin on käsikirjoitettu eli sehän on improa. Se elää siinä hetkessä eikä toteudu samanlaisena enää
koskaan; no poikkeuksena kenties Päiväni murmelina -elokuva. Naapurin kyydissä on hyvä hyväksyä ja kuunnella hänen juttujaan, vastaillakin niihin jotain, mieluiten positiivista. Tällä tavoin pääsen varmaan toistekin hänen kyydissään liikkeelle. Bussilla liikkuessani on tilanne samantyylinen. Heitän kuskille huomenet tai morot, naapurin kauniille rouvallekin jotain, mitä sinä aamuna on mielessä. Ei näitä

sen kummemmin tule etukäteen mietittyä, mutta entäs jos
pysäkillä onkin naapurin rouva miehineen!
Miten tämä kaikki liittyy TST:hen ja improiluun henkilökunnan kesken? Improilun yksi periaatteista on pään
tyhjentäminen kaikista ennakkoajatuksista, antaa ajatuksen virrata ilman itsesensuuria ja tosiaan kuunnella muita
ja hyväksyä toisten ideat ja ajatukset. Kenties vielä lisätä niihin jotain ja muokata niitä eteenpäin. Harva toimintamalli tai työtapa on syntynyt pelkästään yhden henkilön omissa aivoissa ilman muiden apua. Tilanteissa, joissa useampi
henkilö kokoontuu suunnittelemaan ja keskustelemaan jostain aiheesta, syntyy monesti tilanteita, joissa jäädään Eipäs–Juupas -vaiheeseen, kun tärkeää olisikin päästä Juu–Ja
-vaiheeseen. Tämä tarkoittaa toisen henkilön idean hyväksymistä ja kenties jatkojalostamista yhteiseksi hyväksi.
Toisen päälle puhuminen, johon itse syyllistyn usein,
on myös asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Annetaan toisen kertoa asiansa loppuun ja sanotaan vasta sitten
oma asia, kunhan on tosiaan ensin kuunneltu kunnolla se
toisen esittämä asia.

TULOSSA TURUN SEUDUN TST RY:LLÄ
JOTAIN AIVAN UUTTA JA IHMEELLISTÄ!
Torstaina 4. helmikuuta 2016 j.a.a. tapahtuu tiloissamme…
Mutta mitä? Seuraa ilmoitteluamme.
Ennakkotietona yksi ohjelmannumeroista:
Etsimme Turun alueen taitajia esiintymisen eri osaalueilta Vuoden lahjakkuus -kilpailussa.
Loppukilpailuun valitaan 10 parasta alkukarsintojen
ja/tai ennakkomateriaalien perusteella.
Tehtävänäsi on esittää mitä tahansa, jonka voit suorittaa Turun Seudun TST ry:n Monitoimi-tilassa.
Laulua, lausuntaa, runoilua, taikuutta, akrobatiaa,
voimistelua, teatteria, tanssia…
Voit esiintyä yksin tai ryhmässä, ryhmän kokoa ei ole
rajattu.
Ennakkoilmoittautumiset ja kyselyt
15.1. mennessä osoitteeseen:
sanapuoskari@gmail.com
Ennakkomateriaali, mieluiten korkeintaan kolmen minuutin tallenne, toimitetaan yllä olevaan osoitteeseen.
Vaihtoehtoisesti cd- tai dvd-tallenne Turun Seudun
TST ry:n Infoon. Tallenteen päällä tulee olla tekstinä
Lahjakkuus sekä esiintyjän nimi ja yhteystiedot.

Mitä sitten on tehty näissä TST:n improharkoissa?
Harjoituksissa on nimenomaan pidetty hauskaa: naurettu omille mokille, kannustettu toista mokaamaan vielä pahemmin tai ehkä voisikin sanoa: paremmin! On tärkeää hyväksyä elämän tosiasioita, joista yksi lienee juuri se, että jokainen meistä mokaa silloin tällöin, toiset harvemmin ja me
toiset useammin.
TST:n harkoissa on käyty läpi sekä teatteri- että improvisaatioharjoitteita, joita ovat muun muassa: Ei-tarina, Minä olen puu, Lahjan saaja, Peili, Sanatarina, Tsip-Tsap-Tsop,
Arvaa ammattisi jne.
Olen kuullut näistä TST:n TYKY-kokoontumisista jälkeenpäin, että keskustelut ovat muuttuneet avoimimmiksi, työilmapiiri on parantunut ja osallistujat ovat yöllä jopa
heränneet omaan nauruunsa nähtyään unta harjoituksista
(kuinkahan vaarallista tämä on?)
Aika on vierähtänyt todella nopeasti kokoontumisissamme, ja aina on poistuttu leveä hymy kasvoilla kohden
uusia haasteita. Seuraavaa kokoontumista on odotettu kuin
kuuta nousevaa.
Ja mitäköhän nuo yllä mainitut harjoitteet ovat? Jos tämä herätti kiinnostuksesi improiluun, niin aloitetaan harjoitukset heti kun osallistujia on vähintään kuusi henkeä ilmoittautuneena. Varatut improilupäivät ovat tiistai ja torstai klo 17-20 TST:n tiloissa. Lisätietoja kirjoittajalta.
Kuva: Pixabay

Viereisen sivun kuvassa Joe Majanen ja Anne Tyni
Tsip-Tsap-Tsop -harjoituksen parissa.

Palkintona lupaamme tässä vaiheessa mainetta ja
kunniaa.
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Eu-ruoan jako on alkanut TST ry:ssä
Toista vuotta katkolla ollut EU:n ruoka-apu on taas käynnistynyt joulukuun alussa. Eurooppalaisen avun rahasto-ohjelman kautta vähävaraisille tarkoitettua
ruoka-apua jaetaan Kanslerintien toimintakeskuksen vieressä olevissä tiloissa.
Tuotteita on noin 10 kpl/muovikassi ja ne on pakattu valmiiksi vapaaehtoisten
voimin.
TST ry haluaa kiittää kaikkia vapaaehtoisia, jotka ovat lupautuneet auttamaan
EU:n ruoka-avussa sekä Motonettiä ja Tokmannia muovikassilahjoituksesta!

TST-Tekstiilikierrätys

+

Texvex Turku aloittaa tammikuussa Turun Seudun TST ry:n
tiloissa. TST-Tekstiilikierrätys toimii Kanslerintiellä sekä myymälä myös Rieskalähteentie 74:ssa.
Kierrätyspisteeseen toimitetaan keräyslaatikoista saatuja
kuivia ja puhtaita tekstiilejä. Ne lajitellaan ja käsitellään keskuksessa. Materiaalia hyödynnetään joko sellaisenaan, kierrätetään osana vaatetta tai asustetta tai käytetään teollisuuden
raaka-aineena.
Vuonna 2016 astuu voimaan laki, jonka mukaan tekstiilejä tai orgaanista jätettä ei saa enää viedä kaatopaikalle. Tarkoituksena on vähentää poltettavaksi joutuvien tekstiilien määrää
ja saada 90 % kierrätykseen jätetyistä materiaalista hyötykäyttöön. Tekstiilikierrätystoiminnalla on merkittävä työllistävä
vaikutus ja se edistää kiertotaloutta.
Rieskalähteen tekstiilimyymälä myy kierrätyskankaita ja
–tuotteita. Jäsenillä on mahdollisuus saada tekstiiliverstaasta
myös pienimuotoisia vaatteiden korjauksia edulliseen hintaan.
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2016

Tärkeitä päivämääriä vuonna 2016
-

To 31.3. Turun Seudun TST ry:n vuosikokous
Ke 27.4. Pihatapahtuma
Ke 15.6. XVI Ruissalo-päivä Kansanpuistossa
To 18.8. Työttömien Föri-risteily Aurajoella
Ke 12.10. TST - Karibia -risteily
To 17.11. Syyskokous

- Pe 9.12. Joulujuhla

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

