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Vuosi yhtä juhlaa
N

yt se alkoi! Ensimmäinen juhlavuoden Avoimien ovien tapahtumamme oli 8. helmikuuta. Seuraava mahdollisuus tulla tutustumaan toimintaamme koittaa 29. huhtikuuta. Myös TST-Texvex piti
ensimmäistä kertaa ovensa auki lauantaina 11. helmikuuta. Tilaisuuden näkyvyys ja kuuluvuus oli hienoa.
Yle huomioi tapahtuman jopa valtakunnan verkossa
niin tv:ssä kuin radiossa.
Juhlinnan ohessa kuluva vuosi on projektien osalta yksi vilkkaimmista. On työvoimapolittiinen Työllä
tehden -hanke, jossa on kolme työntekijää: projektipäällikkö, uraohjaaja ja työvalmentaja. Projekti ohjaa ja
työllistää 140 henkilöä vuodessa. Näistä asiakkaista 60
prosentin on sijoituttava edelleen joko työmarkkinoille
tai koulutukseen. Haasteita on, mutta uskon että osaava
henkilöstö pystyy suoriutumaan tehtävästä.
Jo viime vuodesta tuttu TST-Texvex -projekti jatkuu
hyvässä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa nyt tehdyn sopimuksen mukaan ainakin seuraavat kaksi vuotta. Vuositasolla projekti työllistää eri työllistämismuodoissa asiakkaita noin 150 henkilöä. Sen vetovastuu
on jaettu kahdelle ohjaajalle. Texvex on osoittautunut
todella kiintoisaksi ja monipuoliseksi eri toimintojen
alueilla. Suurta kiinnostusta niin jäsenistön kun muidenkin kävijöiden kohdalla on osoittanut esim. kierrätysmyymälä, jonka asiakasmäärä tuntuu koko ajan
lisääntyvän.
Uutena ja todella mielenkiintoisena hankkeena aloitti helmikuun alussa STEA:n (entinen RAY) rahoittama
Viuhka-projekti. Viuhka on TST:n yhteistyöprojekti
pääosin muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tarkoitus on tiivistää yhteistoimintaa lisäksi kaupungin eri toimialojen kanssa. Projektin etenemisestä
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vastaavat projektipäällikkö ja projektityöntekijä.
Turun ammattikorkeakoulun hallinnoima ESRrahoitteinen Digiolkkarista työelämään -projekti kokoontuu TST:n tiloissa kahtena päivänä viikossa. Siinä
meiltä on yksi henkilö projektityöntekijänä. Toiminnassa on ollut alkuun mukana Pansio-Pernon alueelta koottuja ryhmiä. Edelleen jatkuu yhteistyökumppanuus Turun ammattikorkeakoulun hallinnoimassa
ESR-hankkeessa nimeltä Ruori 2.
Hankkeiden ohella muutkin työt hoidetaan kunnialla ja hyvin. Kuntouttavan työtoiminnan kohdalla
asiakasmäärät ovat edelleen kasvussa ja tilanne asettaa
haasteita työtehtävien kehittämisessä. Niinpä työtiloja
onkin lisätty, pajaa laajennettu ja sen laajentamista sekä
tehtävien monipuolistamista jatketaan. Myös ruokalapalvelumme kehittyvät koko ajan.
Tämän kaiken ohella muistelemme menneitä toimintavuosia ja huomioimme tietysti yhdistyksen jäseniä! 25-vuotisjuhlien merkeissä järjestetään tapahtumia
niin jäsenille kun yhteistyökumppaneille läpi vuoden.
Kevätkaudella pidetään muun muassa pihatapahtumia
ja niiden järjestämisessä toteutetaan jäsenistön keskuudessa syntyneitä ideoita. Alkukesällä on taas perinteikkään Ruissalo-päivän vuoro. Tapahtumaan pyritään
kehittämään jotain uutta, mutta myös vanhat perinteet
pidetään arvossa.
Päätapahtumat ajoittuvat loppukesään: pääjuhla
pidetään 17. elokuuta. Perinteinen Työttömien Föriristeily myöhemmin ilmoitettavine ohjelmin ja esiintyjin on 29. elokuuta. Syksyllä jatketaan pihatapahtumia
sadonkorjuu-juhlan merkeissä sekä muilla hienoilla aiheilla ja toteutettavilla ohjelmakokonaisuuksilla.
Työn ja juhlan iloa kaikille!

Teksti ja kuvat: Päivi Leinonen

TÄÄLTÄ KAIKKI ALKOI
Yhdistyksemme on toiminut 25-vuotisen historian aikana monessa paikassa.
Käymme juhlavuoden kunniaksi neljässä seuraavassa Tärppi-lehdessä vanhat
toimitilat läpi.

1992

Juseliuksen talo

Kun yhdistys perustettiin vuonna 1992, sai se
käyttöönsä tilat Juseliuksen talosta Hämeenkadun
ja Uudenmaankadun kulmasta. Aloittavalle
yhdistykselle kokoustila ja keittokomero riittivät
hyvin, etenkin kun tila saatiin ilmaiseksi. Omia
varusteita ja laitteita ei juuri ollut, mutta kahvinkeitin
hankittiin.
Käytännöksi tuli heti alkuun kokoontuminen
torstaisin, ja tämä perinne elää yhä. Juseliuksen
talossa toimi muitakin yhdistyksiä, kuten Kansan
Sivistystyön Liitto ja Työväen Sivistysliitto, ja yhteistyötäkin syntyi. Vuonna 1892 valmistunut Juseliuksen talo on erilaisten yhteisöjen kotina edelleen.

Läntinen Pitkäkatu 37

1992-1993

Uusi tila löytyi Läntiseltä Pitkäkadulta. Punatiilisen
rakennuksen katutasossa sijaitseva kerhohuone oli
tilava, mutta muita tiloja ei ollut. Torstaipalaverien
lisäksi paikka oli avoinna muulloinkin vapaan
seurustelun merkeissä. Yhdistyksen ensimmäinen
vuosijuhla vietettiin 8. helmikuuta 1993. Läntinen
Pitkäkatu 37:n liiketiloissa on nykyisin yhteisöjen
kokoontumistiloja ja antiikkiliike.
Juttua varten tietoja antoivat Ulla Syväkari,
Arto Aho ja Erkki Riikonen.
1/2017
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Teksti ja kuva: Matti Lindén

GRAND OLD LADY
Haastateltavani oli yksi yhdistyksen pitkäaikaisimmista jäsenistä, alusta saakka vuodesta
1992 mukana ollut Ulla Syväkari. Kysyin häneltä yhdistyksen synnystä, sen noususta ja vaiheista. Halusin tietää hänen roolistaan Turun Seudun TST ry:n 25-vuotisen matkan varrelta. Lisäksi kysyin häneltä yhteiskunnan suhtautumisesta työttömiin ja työttömyyteen eri
aikoina.
”Minulla oli hyvä ja monipuolinen työpaikka. Valitettavasti firma lopetettiin. Monet ihmiset joutuivat
työttömiksi. Vanha työkaverini ehdotti minulle työväenopistolla pidettävää luentosarjaa, jossa käsiteltiin
työttömyyttä. Kurssin jälkeen Mikko Immonen, Sakari
Ojanen ja Jaakko Mäkelä ilmoittivat, että heillä on idea,
perustetaan työttömien asiaa ajava järjestö. Ilmoitin
heti haluavani osallistua toimintaan.
Ensimmäinen toimitilamme sijaitsi Uudenmaankadun ja Hämeenkadun kulmassa. Se oli pieni toimistotila. Meillä ei ollut juuri mitään toimistotarvikkeita, vain
kyniä ja paperia. Emme joutuneet maksamaan siitä
edes vuokraa, vaan saimme toimia siellä ilmaiseksi. Jo
silloin, vuonna 1992, yhdistyksessä pidettiin torstaipalavereita.
Muun muassa Turun kaupunki järjesti vuonna 1992
tiedotustilaisuuksia työttömyydestä. Tuolloin työttömiä ja työttömyyttä ymmärrettiin. Samana vuonna
yhdistys osallistui Helsingissä Kolmen Sepän patsaalla
pidettyyn suureen mielenosoitukseen. Paikalla oli paljon tiedotusvälineitä. Minua haastateltiin Maikkarin
Seitsemän uutisiin.
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Vuonna 1993 järjestettiin valtakunnallinen tapahtuma Helsingissä Eduskuntatalolla. Tapauksen nimi oli
Murrostorstai. SAK maksoi turkulaisille junamatkat.
Silloin mielenosoituksesta meinasi muodostua mellakka. Poliitikoista vain muutama uskaltautui Eduskuntatalon portaille vastaamaan väkijoukon kysymyksiin.
Tuo vuosi oli muutenkin suurta toiminnan ja kansalaisaloitteellisuuden aikaa. Ajan henkeä yhdistyksessä
kuvasti aate: Nyt täytyy toimia! Silloin ei juurikaan laskettu työtunteja, vaan kaikki tehtiin vapaaehtoistyönä.
Onneksi mukana oli ihmisiä, jotka jo töissään olivat
toimineet ammattiyhdistyksissä tai työpaikkansa työsuojeluvaltuutettuna.

TST:n nousu ja kukoistus
Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi yhdessä vuodessa vain
muutamasta toimijasta yli sataan. Parin mutkan jälkeen saimme Murtomaankadulle muutaman vuoden
vuokrasopimuksen. Tilat olivat järkyttävässä kunnossa,
niiden kunnostamiseen meni parikin kuukautta talkootyönä. Silloin yhdistyksellä oli ensimmäistä kertaa
tiloissaan ruokalatoimintaa.
Pian työttömien asiat alkoivat vaikeutua entisestään.
Lama syveni ja työttömiä tuli valtavasti lisää. Pankit ja
vakuutusyhdistykset irtisanoivat sopimuksiaan. Ihmisiltä sai osakseen ymmärrystä, mutta hallitus huononsi
työttömien osaa ja työllistymistä. Valitettavasti joudun
sanomaan, että ammattiyhdistysliikekin harjoitti vain
kosmeettista auttamista, eikä todella tukenut työttömien osaa. Työttömistä saikin kuulla kommentteja: ”Mitä
niitä hyysätään” ja ”menisivät töihin”. Asenne työttömiä
kohtaan koventui. Vasta viime aikoina on alettu olla
suopeampia heitä kohtaan.
Vuosituhannen vaihteessa pääsin TST:lle palkkatöihin kymmenen kuukauden ajaksi. Toimin koulu-

tussihteerinä. Olen myös ollut yhdistyksen varapuheenjohtajana. Vastasin lisäksi monista kursseista ja
kerhotoiminnoista. Vedin ryhmiä kuten Sukkelat Silmukat, Lukutoukat, Luontokerho. Helsinginkadun aikaan meillä oli näitä kerhoja erityisen paljon, ja teimme myös matkoja tavallista enemmän. Siellä vietimme
myös 10-vuotisjuhlamme vuonna 2002.

Yksin me kaadutaan, yhdessä noustaan
Yhdistyksen toiminnassa sydäntäni erityisen lähellä
on ollut Anna Duuni -vene. Se on edullinen ja ihana
tapa matkustaa ja nähdä luontoa. Mielestäni tällaista
jäsen- ja kerhotoimintaa tarvitaan, ne pitävät yhdistyksen hengissä. Lisäksi teemme pikkubussilla matkoja
edullisesti, esimerkiksi teattereihin ja museoihin. Myös
Paavarotti-mökki Rymättylässä on vuokrattavana huokeaan hintaan jäsenille.
Yhdistyksen suurimpana miinuksena on ainainen rahapula - se tarvitsee jatkuvasti Turun kaupungin avustusta. TST on kuitenkin monella tapaa hyödyllinen:
Ihmiset pysyvät terveempinä niin henkisesti kuin fyysisesti. Elämä pysyy mielekkäämpänä, vuorokausirytmi
säilyy paremmin eikä julkista terveydenhuoltoa tarvita
niin paljon.
Olen aina halunnut olla mukana yhdistyksen toiminnassa ja vertaistuessa. Tänne on aina tervetullut. Täällä
voi tavata saman kohtalon kokeneita sekä myös täysin
erilaisia ihmisiä. Meitä onkin täällä hyvin suuri kirjo
kaikilta elämänaloilta. Olen halunnut kehittää yhdistystä, tuntea itseni tarpeelliseksi, hyödylliseksi ja antaa
itsestäni jotain. Olen saanut yhdistykseltä mielestäni
enemmän kuin olen osannut sille itse antaa. Voin sanoa, etten olisi näin järjissäni, ellei TST:tä olisi olemassa. Jos olisin aikoinani jäänyt kotiin, en usko, että olisin
nyt tässä.”

TYÖLLÄ TEHTY - Turun Seudun TST ry:n historiikki
TST ry:n historiikki, Työllä tehty, kertoo yhdistyksen
25-vuotistaipaleen vuodesta 1992 vuoteen 2017.
Mukaan mahtuu erinäinen joukko jäsentoimintoja, kerhoja, kursseja ja hankkeita, joita tuhannet eri ihmiset ovat edesauttaneet toteutumaan.
Työttömien yhdistyksestä on kehkeytynyt sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka vaikuttavuus

on lisääntynyt pienimuotoisesta toiminnasta
koskettamaan koko talousaluetta. Muutamien
hyvin aktiivisten ihmisten ryhmä loi perustan,
jota muut tulevina vuosina jatkoivat ja kehittivät.
Turun Seudun TST ry:n historiateoksen on toimittanut Harri Laaksonen ja se julkaistaan yhdistyksen juhlavuoden pääjuhlassa 17. elokuuta.
1/2017
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TST 25 vuotta
Turun Seudun TST ry täyttää tänä vuonna 25
vuotta. Juhlakautta juhlistetaan koko vuoden
ajan monin eri tavoin, useissa eri tapahtumissa.

25-vuotisjuhlavuoden ohjelmistoa:
Keskiviikkona 26.4.
Pihatapahtumaa vietetään juhlakauden
merkeissä ja avoimin ovin.
Keskiviikkona 31.5.
Kesäkauden avajaisia juhlistetaan monipuolisella
ohjelmalla ja avoimin ovin.
Keskiviikkona 14.6.
Ruissalo-päivä: kesäistä yhdessäoloa liikunnan,
ohjelman ja hyvän ruuan merkeissä.
Torstaina 17.8.
Turun Seudun TST ry:n 25-vuotisjuhlavuoden
pääjuhla. Juhlassa julkistetaan yhdistyksen
25-vuotishistoriikki, Työllä tehty, jonka on toimittanut Harri Laaksonen.
Tiistaina 29.8.
Työttömien Föri-risteily.
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Runokilpailu
Juhlavuoden kunniaksi julistetaan kaikille TST:n jäsenille avoin runokilpailu. Runot tulee toimittaa tiedotukseen vappuun mennessä. Parhaita paloja julkaistaan
juhlavuoden Tärpeissä ja kolme parasta runoa palkitaan yllätyspalkinnoilla.
Runosuonen emboliaa
juhlavuonna liuottaa
runokilvan julistus
luovan mielen uudistus.
Jäsenille avoin
kilpa monin tavoin
ilmaisuun kannustaa
ymmärrystä avartaa
ihmisiä yhteen liittää
Tärppi runoilijaa kiittää.
Nimekäs tai anonyymi
nimimerkki, pseudonyymi
ihminen takana riimin
tai vapaan muodon siivin.

Kirjoittaminen kannattaa
mieltä selkiyttää ja
puhdistaa.
Ongin tiedon tuolta puolen
mielettömiä hajatuksia
kielellistän kielettömiä
ajatuksia
ymmärrän ennen kuin kuolen.
Tavoitteena tasapeli
ota osaa sisko veli
sillä kaikki runoilijat
ovat valehtelijoita
mutta kaikki valehtelijat
eivät ole runoilijoita.
Vappuun piirtyy takaraja
tiedotukseen runo aja.

Iloon, toivoon, vapauteen 2
Kevätretriitti kolmen yön yli ma – to 24.-27.4.2017
Uuvuttaako arki, harmittaako hälinä? Olisiko aika tulla hiljentymään
kevätretriittiin, kauniiseen Rymättylän Tammilehtoon?
Yhden hengen huone, valmis päiväohjelma, täysihoito – kaikki tämä
luo puitteet ulkoiselle ja sisäiselle levolle, olennaiseen keskittymiselle.
Retriitissä käymisen elämäntavakseen ottaneet tietävät, että muutaman päivän pysähtymisen ja hiljentymisen lisäksi retriitistä saa henkisiä eväitä tavalliseen arkeenkin.
Ohjaajan lisäksi retriittiä on toteuttamassa Mereta Kotala sekä laulun
johtajina Jani & Kasper. Lisätietoja retriiteistä löydät Turun ja Kaarinan
Seurakuntayhtymän nettisivuilta. Huhtikuun retriitistä voit kysyä suoraan Pirjo Lehtoselta 044 974 1610.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
turunseurakunnat.fi/tutki-uskoa/retriitit.
Tiedustelut myös retriittitoimisto
auli.hynonen-rinne@evl.fi tai 040 341 7207
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Olli Manni:

Teksti: Marita Skippari

Yhdistysten kannattaa tarjota aktiivisesti
kumppanuuttaan kunnille
Kolmannen sektorin rooli palvelujen tarjoajana on SOTE-uudistusten pyörteissä vasta
muotoutumassa. Pian olemme kuitenkin vuodessa 2019, jolloin yhdistysten ja kuntien
välinen yhteistyö punnitaan. Olli Manni, Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja, näkee seuraavat kaksi vuotta tärkeänä vaiheena valmistautumisessa tulevaan.

V

uonna 2019 järjestelmä muuttuu täysin. Vain
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli ennaltaehkäisevä työ jää kunnan vastuulle. Kaikki
muu sosiaali- ja terveyspalvelu järjestetään uuden maakuntahallinnon alla.
— Tämän vuoksi esimerkiksi Turussa kaupungin ja
yhdistysten yhteistyö arvioidaan kokonaan uudelleen,
jotta hyvinvointipalvelua voidaan toteuttaa laadukkaasti mutta kustannustehokkaasti, toteaa Olli Manni.
Yhteistyötä on toki tehty tähänkin asti, mutta organisaatiouudistus tuo mukanaan muutoksia.
— Jos yhteistyö on jostain kohtaa jäänyt vajaaksi,
on sitä nyt syytä tiivistää. Alkutilanne voi olla haastava. Osassa yhdistyksiä on rakennettu muureja oman
toiminnan suojaksi. Kumppanuuden kautta avautuu
kuitenkin uusia mahdollisuuksia. Yhdistysten kanssa
yhteistyön jatkaminen on kaupungille myös luontevaa,
sillä voittoa tavoittelevien yritysten kanssa on pohdittava myös niiden kilpailuasetelmia avoimilla markkinoilla.
Kun tehtäväkenttää nyt järjestellään uudelleen, toivoo Manni, että valtakunnallisesti vahvat tahot kuten
keskusjärjestöt lähtevät mukaan koordinointiin. Niille
ei kuitenkaan saa tehtävää yksin sälyttää.
— Suuri vastuu muutoksista on päättäjillä. Kunnan
on tuettava yhdistyksiä tässä prosessissa. Turku muodostaa puolet tulevasta Varsinais-Suomen SOTE-alueesta ja sillä on suuri rooli. Näin laajaa toimintaa ei voida ohjata maakunnan pienistä kunnista.
— Uudistusten läpiviemiseen tarvitaan kokeneita
päättäjiä. Kun maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa, ollaan neljän vuoden jälkeen täysin eri tilanteessa.
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Kyse on tietenkin myös taloudesta. Uudessa tilanteessa maakunta ei ole rahan jakaja.
— SOTE:n kokonaiskustannuksista kohdentuu yksi
prosentti hyvinvointitoimintaan, joka jää kunnille. Tätä
osuutta kunnat täydentävät. Pienissä kunnissa rahat ei
riitä pitkälle, sillä kunnalle jää kuitenkin työntekijöitä.
Menestyvän yhteistyön edellytyksiä
Kaupungille asetetaan erilaisia toiveita yhteistyön sisällöistä. Rahoituksen saaminen edellyttää vastavuoroisesti vastuullista toimintaa.
— Jos asioita ei hoideta, toiminta yhdistyksessä tyrehtyy. Kun taas kokonaisuus on hanskassa, on kaupunki yrittänyt tulla taloudellisesti vastaan. Olennaista on
kyky nähdä pidemmälle ja reagoida ajoissa muutoksiin,
summaa Manni.
Tilakysymykset nousevat usein keskusteluissa esille.
Omien tilojen käyttöaste voi jäädä alhaiseksi ja kustannukset merkitsevät isoa menoerää. Toisaalta tilojen
jakaminenkaan useiden toimijoiden kesken ei aina onnistu. Yhdistysten kannattaa kuitenkin huolella miettiä,
voivatko ne muodostaa yhteisiä kokonaisuuksia kustannusten madaltamiseksi.
Kokonaisuudessaan talouskehitys on Turun alueella
ollut viime aikoina myönteistä.
— Kaupungin viimeaikaiset säästötoimet ovat purreet, palvelutason silti laskematta. Toisaalta työllisyys
on kehittynyt viime aikoina suotuisasti, varsinkin rakennus- ja telakka-alalla, iloitsee Manni.
— Turku on maan vetovoimaisimpia alueita. Se ei ole
kuitenkaan silkkaa sattumaa, vaan asioita on mietitty
systemaattisesti.

Yhteistyö TST ry:n osalta plussalla
Työllisyysasteen nostaminen on ratkaisevaa, jotta talouskehitys jatkuisi suotuisana. Kaupunki ja yhdistykset tekevätkin tällä rintamalla vahvasti yhteistyötä.
Kaupungin työllisyystoimikunnalle on vastikään jätetty
raportti, jossa työllistämisen painopistettä siirretty vaikuttavuuteen.
— Rahaa ei pidä haaskata vaan kohdentaa tuottaviin
hankkeisiin. Pidän hyvänä kehitystä, että maksettaisiin
enemmän tuloksista eikä mielellään ylläpidetä tuottamatonta.
TST ry:n hankkeille Manni antaa kiitosta.
— Positiivista on Texvex-hankkeelle myönnetty kahden vuoden rahoitus, joka antaa selkänojaa kehittämiselle. Sen yhteistyötaho Telaketju on jo saanut valtakunnallistakin mainetta merkittävänä kiertotalouden
uudistajana.
Työllä Tehden –hanke saa kaupungin osarahoitusta:
sen kohderyhmään kuuluu myös vuoden työttömänä
olleita. Voidaanko työttömyyden pitkittymistä ennaltaehkäistä?
— Toivottavasti. Rahoitusta kohdennetaan suhteellisesti enemmän vaikeasti työllistettäville, mutta ennaltaehkäiseväänkin työhön on pystyttävä pureutumaan.

Tarvitsetko atk-apua?
Turun Seudun TST ry:n ICT-tuki päivystää maanantaista perjantaihin klo 9-14 Kanslerintien
toimintakeskuksessa. Apua saa tietokoneeseen ja
sen käyttöön liittyvissä ongelmissa (asennukset,
huolto, opastus, neuvonta, päivitykset jne.).
Yhteydenotot joko sähköpostitse atktuki@tstry.com
tai suoraan käymällä ICT-tuen huoneessa.
Mikäli olet kiinnostunut tietokoneeseen ja sen
käyttöön liittyvästä opetuksesta, kerrothan siitä
ICT-tuelle. Räätälöimme tarvittaessa lyhytkoulutuksia.
Ilmainen palvelu on tarkoitettu ainoastaan TST:n
jäsenille, joten tarkistathan ennen yhteydenottoa,
että jäsenmaksusi on maksettu. Huomaathan, että
vastaanotamme vain yhden laitteen per jäsen.

1/2017

tärppi

11

Kulttuurimatkalla Helsingissä
Teksti ja kuvat: Annika Metso

V

arhain helmikuun ensimmäisenä perjantaina
lähtee 21 taiteenystävää pimeästä Turusta kohti
paksun pilven peittämää Helsinkiä. Nollakelin
väri liukuu päivän mittaan mustasta harmaaseen ja takaisin.
Anne Tynin järjestämillä TST:n kulttuuriretkillä on
usein samaa ydinjoukkoa, mutta myös vaihtuvia jäseniä, kuten tälläkin kertaa. Hyvä mieli täyttää bussin
välittömästi, ja lempinimet heläjävät. Itse olen ensikertalainen, ja onnenkantamoinen saattaa minut TST:ssä
ja Kestävän Kehityksen Yhdistyksessä toimivan Sinikka
Lehtosen vierustoveriksi.
Matkanjärjestäjä Anne osoittautuu erinomaiseksi
suunnittelijaksi. Hän pohjustaa menomatkalla käyntikohteitamme historiallisilla tietopaketeilla, jotka tällä
kertaa käsittelevät Hakasalmen huvilan Aurora Karamzinia (1808 - 1902) ja Ateneumin näyttelyssä esillä
olevaa Amedeo Modigliania.
Matka on aikataulullisesti sujuva, ja Anne on ajatellut kaiken valmiiksi yksityiskohtia myöten. Retkien järjestäminen ei ole aivan yksinkertaista, ja TST:llä onkin
ollut kurssi nimeltään Vinkkejä onnistuneen retken tai
matkan järjestämiseen. Paluumatkalla puheensorinasta
huokuu suunnaton tyytyväisyys taas tähänkin matkaan,
ja tulevia kulttuurimenoja tarkistellaan kalentereista.
12
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Hakasalmen huvia
Helsingissä ensimmäinen tutustumiskohde on Hakasalmen huvila, jossa saamme opastetusti perehtyä musiikin vaiheisiin Musiikkia!-näyttelyssä. Käy ilmi, että
kunakin vuosikymmenenä nuorisolla on ollut omat
turhautumisensa aiheet. ”Oi tätä ankeuden määrää!”, soi
tuttu virsi aikakaudesta toiseen, esimerkiksi C-kasettia
kelatessa. Jokalapsen koulun musiikkituntien painajainen, laulukoe, on herätetty henkiin erään verhon takana sijaistevassa huoneessa pelin muodossa. Ryhmämme
nöyrtyy laulamaan Rati riti rallan. Pikseliaapiskukko ei
suoritukseen tyytyväistä nokkaa näytä, mikä johtuu ainoastaan siitä, ettei yksikään meistä laulanut mikkiin.
Hakasalmen huvila sijaitsee Töölönlahden rantamilla Finlandia-talon vieressä. Tämän aikoinaan Aurora
Karamzinille kuuluneen huvilan vierailun jälkeen lounastamme tien toisella puolella Manalassa. Tarjolla on
ylikypsän kasslerin lisäksi maistiaisia helsinkiläisestä
lounasajan kulttuurista. Ravittuina meidän ei tarvitse
liukastella jalan, vaan pääsemme tutulla Taivassalon autolla suoraan Ateneumin ovelle.

Ateneumin muotokuva-aarteet
Amedeo Modiglianin (1884 - 1920) ympärille kietoutuu myytti, jota on kirjojen lisäksi käsitelty elokuvissa.
Sinikka kertoo nähneensä Suuri Modigliani-huijaus
-elokuvan, mutta on myös olemassa toinen Modiglianielokuva (2004), jonka saa lainattua ainakin kirjastosta.
Osa ryhmäläisistämme on innostunut Ateneumin-matkasta tuntematta Modiglianin tuotantoa etukäteen. Onhan museossa muitakin liikuttavia teoksia, kuten Simbergin Haavoittunut enkeli, joka vierustoverini Sinikan
on nähtävä joka kerta Ateneumissa käydessään.
Tyypillisiä toistuvia piirteitä Modiglianin taiteessa ovat muotokuvien mantelisilmät, pitkät ja kapeat
kaulat ja nenät. Kasvojen epäsymmetrisyys kiinnittää
ryhmämme jäsenten huomiota. Näyttelyssä on mahdollisuus eläytyä luomisen tunnelmaan osallistumalla
muotokuvapajaan.
Modiglianin kerrotaan eläneen boheemisti ja kuolleen varhain ennen keski-ikää menestyksen kynnyksellä. Kuoleman jälkeen hänen taiteensa haltijoiden käsissä
vaihtuvat miljoonat, puhutaan jopa yhdeksännumeroisista luvuista. Ehkei tämä menestyksen muoto ole tavatonta hänen alallaan, ja kenties voisimme itsekin oppia
tästä jotakin: Elämämme ajan tapahtumat ja työt jatkavat vaikuttamistaan kuolemamme jälkeen. Taiteessa ja
työssä voimme kokea elämyksellisesti oman elämämme
pauhun, ja jälkeenpäinkin vielä muut eläytyvät tekijän
kokemukseen.

Taiteilijaelämää 100 sitten
Modiglianin värikkään taiteen kiehtovuutta lisää hänen
traagisia piirteitä sisältänyt elämänsä. Piileekö tässäkin meille jotain opittavaa? Jälkipolvien näkökulmasta
toisen ihmisen elämä voi näyttää kiehtovammalta kuin
sen itse pääosan esittäjä kokeekaan. Modiglianilla ei
ollut elinaikanaan kuin aivan jokunen näyttely, kenties
vain yksi oma, jonka järjesti hänen ystävänsä Leopold
Zborowski.
Vaikutelmaksi jää ettei Modigliani täyttänyt oikein
mitään menestyksen merkkejä eläessään. Kenties olemme kukin oman elämämme modiglianeja, siitäkin huolimatta, ettei perintömme liikuttele miljoonia sadan
vuoden kulutta.
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KORKEA KYNNYS BARRIKADEILLE

sinä
olet

Teksti: Taimi Räsänen

vaikuttaja!

S

inä olet yhteiskunnallinen vaikuttaja, kuten me
kaikki. Vaikuttaminen on viestintää, jonka tavoitteena on muuttaa viestin kohteena olevan henkilön tai ihmisryhmän käsityksiä jostakin asiasta tai ilmiöstä.
Vaikutamme läheisiimme, ympäristöömme ja koko
yhteiskuntaan joka päivä, mutta harvoin ajattelemme
asiaa niin. Arkipäiväistä vaikuttamista on toiminta
työpaikoilla ja yhdistyksissä, meitä koskevien asioiden
seuraaminen tiedotusvälineistä, erilaiset mielipiteen ilmaisut ja äänestäminen vaaleissa.
Tuskin enää näemme vuoden 1956 yleislakon tyyppisiä lähes 500 000 kansalaisen suurmielenosoituksia,
mutta mielenosoittaminen on edelleen yksi keino saada
mielipiteensä esiin. Omia vaikuttamismahdollisuuksia
ei kannata aliarvioida. Monet suuret yhteiskunnalliset
muutokset ovat lähteneet yhden henkilön tai ryhmän
halusta puolustaa tärkeiksi katsomiaan asioita.
Osallistuminen mielenosoituksiin ei ole tyypillistä
suomalaiselle poliittiselle osallistumiselle. Vain noin
13 prosenttia suomalaisista on joskus osallistunut mielenosoitukseen. Osa suomalaisista voi harkita osallistumista myös laittomiin vaikuttamiskeinoihin, mutta
väkivaltaiseen poliittiseen vaikuttamiseen suomalaisilla
on tiukka linja.
Yleisempää vaikuttamistoimintaa ovat vetoomukset,
nimenkeräykset, ostopäätökset, järjestötoiminta, mielipidekirjoitukset ja suorat yhteydenotot päättäjiin. Viime vuosina hallituksen leikkauspolitiikkaa vastustaneet
mielenosoitukset ovat silti keränneet kymmeniätuhansia osallistujia.
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Mielenosoitus on mielipiteenilmaus, jossa henkilö
haluaa vaikuttaa yleiseen päätöksentekoon yleensä yhdessä muiden samoin ajattelevien kanssa. Mielenosoituksessa eli ”yleisessä kokouksessa” käytetään kahta
merkittävää oikeutta ja vapautta - sananvapautta ja kokoontumisvapautta.
Rauhallinen mielenosoittaminen on sallittua useimmissa demokratioissa ja sitä pidetään ihmisoikeutena.
Se on yhteisesti taistellen saavutettu oikeus, joka ei toteudu kaikissa maissa.
Mielenosoituksesta tulee tehdä ilmoitus poliisille,
jotta yleinen järjestys ja turvallisuus kyetään takaamaan, mutta yhden henkilön mielenosoitukseen et tarvitse lupaa. Rauhalliseen mielenosoittamiseen ei kuulu
mellakointi, kuten omaisuuden rikkominen tai uhkaava
käyttäytyminen.
Väkivallaton vastarinta on moraalifilosofia tai toimintastrategia, jonka periaatteena on kieltäytyä fyysisestä
voimankäytöstä sosiaalisen, taloudellisen tai poliittisen
muutoksen aikaansaamiseksi. Väkivallaton vastarinta
on vaihtoehto alistumiselle ja aseelliselle voimankäytölle. Sen keinoja ovat muun muassa symboliset protestit,
taloudellisesta tai poliittisesta yhteistyöstä kieltäytyminen eli boikotit sekä kansalaistottelemattomuus.
Kansalaistottelemattomuus on rauhanomaisen poliittisen protestin muoto, jossa kieltäydytään noudattamasta epäoikeudenmukaisena pidettyä lakia tai aktiivisesti rikotaan sitä. Käsitteen loi yhdysvaltalainen Henry
David Thoreau vuonna 1849.
Näiden toimintamuotojen ja käsitteiden merkittävimpänä kehittäjänä pidetään Mahatma Gandhia. Hän
asetti suoran toiminnan periaatteille kolme ehtoa: vas-

tustajaa kohtaan ei saa tuntea vihaa, tavoitteen tulee olla
totuudenmukainen ja riittävä, sekä pitää olla valmis
kärsimään loppuun saakka. Hänen toimintamuotojaan
olivat puheet, lehtikirjoitukset, paastot, lakot ja marssit.
Gandhin esimerkki on innoittanut kansalaisaktivisteja
ympäri maailmaa.
Suomessa tunnetuimpia osoituksia kansalaistottelemattomuudesta on vuonna 1979 Koijärven kuivaussuunnitelmista lähtenyt Koijärvi-liike, joka näki ympäristöasiat yhteiskunnallisina kysymyksinä. Joukko
mielenosoittajia ryhtyi puolustamaan arvokkaana lintujärvenä pidettyä suojärveä. Tapaus sai paljon mediahuomiota ja lopulta yli sata henkilöä vangittiin, mutta
vaikutukset olivat merkittävät – Koijärveä ei kuivattu,
Suomeen perustettiin ympäristöministeriö vuonna
1983 ja myös vihreä liike alkoi rakentua.
Hyvinvointivaltion tavoite on köyhyyden ja sosiaalisten eriarvoisuuksien poistaminen. Kansalaisyhteis-

kunta taas rakentuu vapaaehtoisesti järjestäytyneestä
inhimillisestä toiminnasta ja instituutioista, jotka eivät
kuulu julkiseen sektoriin. Kansalaisyhteiskunta tarkoittaa kolmanteen sektoriin kuuluvia liikkeitä, kuten
kansalaisjärjestöjä, urheiluseuroja, liikeyrityksiä ja uskonnollisia yhteisöjä. Kolmannen sektorin toimijoissa,
pääasiassa yhdistyksissä, on noin 15 miljoonaa jäsentä.
Yhdistymisvapaus kuuluu Suomessa perustuslaissa turvattuihin poliittisiin perusoikeuksiin.
Uskon kansalaisyhteiskuntaan ja tavallisten ihmisten
toimintaan paremman tulevaisuuden puolesta. Aktiivinen kansalaisvaikuttaminen on sekä velvollisuus että
oikeus, ja parhaimmillaan se voi olla eettinen elämäntapa.
Suomessa hyvinvointipalvelut ovat suuressa määrin
kuntien vastuulla. Käyttämällä omaa vaikutusvaltaamme pidämme huolta siitä, että yhteiskunta kehittyy haluamaamme suuntaan. Myös TST ry:n jäsenenä olet
vaikuttaja.

Turun Seudun TST ry:n

PERINTEINEN VAALIPANEELI
torstaina 23.3.2017 klo 13–15
Mukana paneelissa ovat:

Vaalikahvitarjoilu!

Jarmo Laivoranta (kesk.)
Esko Luukkonen (ipu)
Mika Maaskola (sd.)
Olli A. Manni (kok.)
Olavi Mäenpää (sit.)
Timo Rantanen (kd.)
Erkki Sinkko (ps.)
Anja Ukontuli (vihr.)
Johannes Yrttiaho (vas.)

Yleisö voi esittää tilaisuudessa kysymyksiä. Tilaisuus on avoin kaikille, ei edellytä
yhdistyksen jäsenyyttä.

Vetäjänä TST:n toiminnanjohtaja
Joe Majanen.

Järjestäjänä Turun Seudun TST ry.
tstry.com

Paikka:
Turun suomenkielinen työväenopisto,
alakerran luentosali,
Kaskenkatu 5, Turku

Tule mukaan. Kysytään, miten yhteisiä
asioita Turussa hoidetaan jatkossa!
1/2017
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VAALI OIKEUTTA

Teksti: Matti Lindén

Kunnallisvaalit 2017 ovat ovella. Ennakkoon äänensä voi antaa 29. maaliskuuta – 4. huhtikuuta. Varsinainen vaalipäivä koittaa Mikael Agricolan päivänä 9. huhtikuuta.
Päätimme TST:n tiedotuksessa kysyä yhdistyksen toimintakeskuksessa asioivilta ihmisiltä, millä mielellä
kohti kuntavaaleja. Kysyimme samalla myös heidän ajatuksiaan äänestyskäyttäytymistä ohjaavista arvoistaan.
Kaikille esitimme samat kysymykset:
1. Aiotko äänestää?
2. Miksi/mikset?
3. Arvot, joiden vuoksi äänestät.

Timo, 59 v.

1. Olen aina äänestänyt ja aion äänestää myös nyt.
2. Haluan äänestämisellä taata, että henkilö ja puolue,
jota kannatan, pääse sisään. Mielestäni ne ihmiset, jotka
eivät äänestä, eivät ole yhteiskunnassa mukana. He eivät
voi esittää mielipiteitäänkään tämän vuoksi. Pitää olla
aktiivinen ja ottaa vastuu omasta osastaan päätöksiin
vaikuttamisessa eikä esiintyä uhrina.
3. Tärkeimpänä arvona äänestämisessäni ovat vähäosaiset naiset. He ovat olleet rakentamassa tätä yhteiskuntaa, jossa nyt elämme. Heidän asemansa on
todella huono. Vaikka he ovat tehneet koko elämänsä töitä, saavat he eläkettä/rahaa vain vaivoin hieman
enemmän kuin ne, jotka eivät ole töitä koskaan tehneetkään. Heidän eläkkeensä yleensä ylittää vain muutamalla eurolla omavastuurajan. Tämän vuoksi he joutuvat maksamaan kalliit lääkkeet ja muut menot itse,
kun taas toimeentulotuella eläville maksetaan kaikki.

Kati ,31 v.

1. En äänestä.
2. Olen äänestänyt joskus perussuomalaista, mutta loppujen lopuksi en edes tiennyt ketä äänestin. En
yleensäkään seuraa politiikkaa. Se tuntuu turhalta, sillä
kaikki on aina kuitenkin huonosti. Ainoat, joita leikkaukset eivät koske, ovat poliitikot itse, ja he vain nostavat
palkkojaan. Minua ei vain yksinkertaisesti kiinnosta.
Mikään ei tunnu auttavan, ei edes mielenosoitus.
3. 16
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Jesse, 27 v.

1. Äänestän todennäköisesti jotain pienpuoluetta.
2. Protestiksi suuria puolueita kohtaan, koska näissä
äänet menevät aina niille samoille saunakavereille kuin
ennenkin. Mielestäni järjestelmä ei ole oikeasti demokraattinen, vaan kaavoihin kangistunut esimerkki siitä,
miten pienet lytätään. Puolueiden sisällä ei todellisuudessa ole mitään yksilönvapautta. Puolueet jyräävät aina
oman kantansa viimeiseksi sanaksi. Lopulta ääni menee
vain puolueelle, eikä siis äänestettävälle ihmiselle. Juuri
tämän vuoksi sitoutumaton ei voi koskaan päästä asemaan, jossa hänellä olisi todellista valtaa.
3. Ihmisen ääni ei kuulu!

Terhi, 51 v.

1. Kyllä äänestän.
2. Lähinnä siksi, että jos asiat eivät mene niin kuin
on luvattu, minulla on oikeus esittää siitä mielipiteeni.
Äänestämisellä voi ja pystyy vaikuttamaan. Jos ei äänestä, pitää omatoimisesti ottaa yhteyttä viranomaisiin,
eduskuntaan, lehtiin, radioon ja sosiaaliseen mediaan ja
kertoa, ettei mikään vastannut omia odotuksia tai ihanteita.
3. Minulle tärkeitä arvoja äänestämisessä ovat rauha,
kristilliset arvot, perhe, yksinasuvat eli yleensäkin inhimilliset asiat.

TST-RADIOSTA PÄIVÄÄ!

Teksti ja kuvat: Annika Metso

TST-Radio on juhlavuonna saanut uuden nimen. Yhteisöradiona se on ottanut tavoitteekseen haastatella TST:n jäsentoimintaryhmiä merkkivuoden aikana.
Lumimyräkkäisenä helmikuun keskiviikkona Radio Robin Hoodin kolmosstudioon saapuu Juha Tolvasen
haastateltaviksi TST:n Teatteri Lennartista kaksi miestä: ymmyrkäisesti itseään operatiiviseksi koordinaattoriksi kutsuva Juha Nordman ja
yleistyömieheksi itseään kuvaileva
käsikirjoittaja Kauno Takarautio.

heidän elämissään? Kauno vastaa,
että oma elämä osoittautuu loputtomaksi käsikirjoitusten lähteeksi. Ja
sitten Juha Nordman vetääkin sellaiset improvisaationaurut, jotka voi
kuulla vain Radio Robin Hoodista
TST-Radion lähetysaikana.

Teatteri Lennart ja TST:n arvot
Teatteriharrastus tarjoaa ensisijaisesti sosiaalisuutta ja sitä kautta tietenkin terveyttä, sillä kaikki
pääsevät mukaan, ja ”puurooleja”
on tarjolla tarvittaessa. Lisäksi idioottimainen innostus voi johtaa siihen, että hupi käy työstä.
Haastateltavien
teatterilaisten
työnjako Lennartissa hoituu siten,
että Kaunon päästä pursuaa noin
2000 ideaa, joista Juha hyväksyy kolme - tai no sanotaan kolme ja puoli
ideaa, koska ollaan sentään radiossa.
Radiohaastattelussa puolestaan tehtävät jaetaan siten, että Juha koettaa
suoltaa mahdollisimman viisaita
lauseita, joita Kauno sujuvasti peesaa. Miten teatteri ja arki sovittuvat

Juhat radiokasvoina
Juha Tolvanen ja Markku Strengell
vetävät TST-Radiota niin Kanslerintien toimintakeskuksessa kuin
Radio Robin Hoodissa. Juha on
pehmeä-ääninen tunnelmoija, joka

viehättyi Pentti Fagerholmin äänestä jo lapsena isoäidin polvella. Silloin oli kurkattava radion taa, kuka
siellä puhui.
Juha on toiminut TST-Radiossa
kausittain vuodesta 2006, jolloin
hänet suorastaan vedettiin ovesta
sisään. Markku vaihtelunhaluisena
miehenä löysi vuoden 2008 jälkeen
Tärpistä harrastuksen, jota ei ollut
kokeillut aikaisemmin. Radiotyö oli
kiinnostanut jo aiemmin, kun Yle
oli haastatellut häntä työpaikalla
Forssan tekussa. Kumpikin radiomies mainitsee kiinnostavaksi intensiivisyyden kokemuksen, joka
tuntuu vallitsevan radiotyössä.
TST-Radion kuluvan kevään
tavoitteena on kouluttaa kesään
mennessä monenkielisiä radiotoimittajia heinäkuiseen Tall Ships Races -tapahtumaan. Ohjelmatarjontaa
pyritään myös monipuolistamaan,
ja uudet toimijat ovat tervetulleita.
Juha Tolvanen on aiemmin tehnyt
kuunnelmasarjaa, ja tulevaisuuden
suunnitelmissa on jatkaa äänikuvien maailmassa kenties yhteistyössä
teatteri Lennartin kanssa.

Studiossa Juha Nordman, Juha Tolvanen ja Kauno Takarautio
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Teksti: Anna-Kaisa Kauppinen
Kuvat: Tärpin toimitus

TERVETTÄ ELÄMÄÄ
Terveelliseen elämään ei tarvita kallista
kuntosalijäsenyyttä tai eksoottisista maista
tuotettuja superfoodeja. Myös ilman henkilökohtaista valmentajaa tai muotidieettejä
voi elää terveesti.

S

e, mitä terveellinen elämä vaatii toteutuakseen,
on ennen kaikkea toimiva arki. Voimme hyvin,
kun arkemme koostuu oikeanlaisesta ravinnosta,
riittävästä levosta, sopivasta määrästä liikuntaa, mielekkäästä tekemisestä ja hyvistä ihmissuhteista. TST:n
jäsenille heltiää kahdeksan euron jäsenmaksulla lukuisia etuuksia, jotka tukevat ja auttavat elämään tervettä
elämää.

Ravinto
Monipuolinen ravitsemus on hyvinvointimme perusedellytyksiä. Säännöllinen ateriarytmi pitää olon
virkeänä ja aineenvaihdunnan toiminnan jouhevana.
Päivän mittaan olisi hyvä syödä noin kolmen, neljän
tunnin välein.
Huonoina hetkinä ruoka voi lakata maistumasta tai
sitä tulee ahmittua lohdutukseksi liikaa. Ruokavalio voi
muuttua myös liian yksipuoliseksi. Niin hyvinä kuin
huonoinakin hetkinä TST:n jäsenten kannattaa hyödyntää Ruokaravintola KasarmiTallin monipuolista
ruokatarjontaa: tarjolla on edulliseen hintaan niin aamupalaa kuin ravitsevaa lounasruokaa. Ruokailuseuraakin löytyy, jos sitä kaipaa.
Myös iltaruokailuunsa voi saada aineksia Kanslerintien toimintakeskuksesta: Ruokakaupat lahjoittavat
TST:lle myynnistä poistettuja elintarvikkeita, joita on
jaossa jäsenille joka arkipäivä. Lisäksi viikoittaisessa
EU-ruokakassijaossa jaetaan peruselintarvikkeita kaikille vähävaraisille, jotka niitä tarvitsevat.
18
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Uni
Uni on terveydellemme välttämätöntä. Sillä on elvyttävä vaikutus. Riittävä lepo pitää ennen kaikkea aivotoiminnot kunnossa ja ylläpitää vastustuskykyä.
Elämme yhteiskunnassa, jossa toimintaa ja tapahtumia riittää jokaiselle vuorokauden tunnille, tehokkuusvaatimuksia piisaa, ja kaikenlaista informaatiota tulvii
eri suunnista. Riittävästä unensaannista ja mahdollisimman säännöllisestä päivärytmistä kannattaa kaikenlaisista vaatimuksista ja houkutuksista huolimatta pitää
kiinni.
Illalla ennen nukkumaanmenoa pitäisi rauhoittua ja
nukkumiselle tulisi varata riittävästi aikaa. Kannattaa
huomata, ettei unen tarve ole aina samanlainen: Rankka psyykkinen tai fyysinen ponnistelu väsyttää, jolloin
unentarve on suurempi!

Mielekkyys ja ilo

Liikunta
Hyvinvointiamme haastaa stressi, joka aiheutuu esimerkiksi epäonnistumisen pelosta tai jonkin tuntemattoman tai ikävän asian kohtaamisesta. Työttömyys,
työnhaun haasteellisuus ja rahojen riittämättömyys
ovat monelle TST:läiselle tuttuja stressin aiheuttajia.
Stressin tai ahdistuksen iskiessä ei kannata jäädä neljän seinän sisälle murehtimaan. On kannattavaa lähteä
ulos, jotta asiat eivät pääsisi kasvamaan oman pään sisällä liian suuriksi. Liikkuminen on hyvä ahdistuksen ja
stressin ehkäisy- ja hoitokeino.
Jos ulkoilmassa lenkkeily ei tunnu itselle sopivalta
liikuntamuodolta, kannattaa suunnata kohti Kanslerintien toimintakeskusta: ehkä joku monitoimitilan ohjatuista liikuntatunneista sopisi paremmin?
Liikunnan lajilla ei ole merkitystä, sillä kaikenlainen
liikunta tekee hyvää niin mielelle kuin myös sydämelle,
keuhkoille ja luustolle. Liikunnalla on lisäksi myönteinen vaikutus kolesteroliarvoihin sekä verenpaineeseen.

Kyky puhua niin hyvistä kuin mieltä painavista asioista
ja taito sopeutua erilaisiin tilanteisiin tukevat mielenterveyttä ja lisäävät elämän iloa. Myös itsensä tarpeelliseksi tunteminen on tärkeää. Useimmiten se toteutuu
mielekkään tekemisen myötä.
TST:ssä järjestetään mielenkiintoista kerhotoimintaa, kursseja, matkoja sekä keskusteluryhmiä. Niissä
on mielekkään tekemisen lisäksi mahdollisuus löytää
juttukavereita arjen ajatustenvaihtoon. Tutustumalla
yhdistyksen kotisivujen sisältöön pääsee jyvälle kerho-,
kurssi- ja tapahtumatarjonnan laajuudesta. Yhdistyksestä voi löytyä myös työpaikka!
Jatkuva rahanpuute tai sen uhka syö tehokkaasti
hyvinvoinnintunnetta. Jotta tältäkin osin elämänilon
pystyy pitämään voimissaan, on kannattavaa tukeutua
TST:n suomiin etuihin: Jo edellä mainittujen ruokaetujen sekä harrastus- ja kurssimahdollisuuksien lisäksi rahaa voi säästää esimerkiksi tekemällä vaate- ja tekstiilihankintoja TST-Texvexin kierrätysmyymälässä. Lisäksi
voi korjauttaa vaatteitaan tai tietokoneensa toimintakeskuksessa, ja jos tarve vaatii, voi käyttää jäsenille tarkoitettua lakiasiainpalvelun maksutonta oikeudellista
neuvontaa.
Lisätietoa harrastusmahdollisuuksista: tstry.com.
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RUOKI LINTUJA OIKEIN
Lintujen talviruokinta on yleistynyt, ja monille pihoille on
ilmestynyt silmäniloksikin mm. punatulkkuja. Ruokinta on
hyödyllistä linnuille nimenomaan talviaikaan, jolloin Suomen
luonnosta löytyy linnuille niukasti syötävää
Kevään tullen luonto alkaa tarjota monipuolisempaa
ravintoa, jota etenkin lintujen poikaset tarvitsevat
kehittyäkseen. Tällöin talviruokinta on syytä lopettaa
sopivaan aikaan keväästä. Tänä vuonna talviruokinnan
lopettamisaika osuu pääsiäisen tienoille. Ruokinnan
lopettaminen on tärkeää siksi, että linnut valitsevat
herkemmin helpomman ravinnonlähteen, mikäli sitä on
tarjolla. Poikasten kehityksen kannalta parasta ravintoa
kuitenkin ovat luonnon antimet.
Parhaita ruokia linnuille ovat auringonkukan siemenet,
talipallot ja maapähkinärouhe. Mustarastaiden herkkua ovat
rusinat. Kauralyhde sopii erinomaisesti keltasirkuille ja osalle
varpuslintuja. Talipallot on syytä laittaa metallisen kehikon
sisälle. Verkolla tai muovisuojalla varustetuista talipötköistä
tulee poistaa suoja ja laittaa pötkö metallikehikkoon, jotteivat oravat ja harakat syö niitä hetkessä suihinsa. Maapähkinät voi rouhia tehosekoittimella.
Talviruokinnan voi aloittaa lokakuun puolessa välissä, jos lun-

ta tulee niin aikaisin.

Teksti: Annika Metso
Kuvat: Veijo Nurminen
20
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Kuvat ylhäältä,
vasemmalta oikealle:
1)Kuukkeli, Kuusamo
2)Lapinsirrit, Kuusamojärvi
3)Peltosirkku
4) Järripeippo, Sodankylä
Viiankiaapa
5) Pikkuvarpuset, Koroinen
6) Uivelonaaraat, Aneriojärvi
1/2017
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BRIDGE – PALJON MUUTAKIN KUIN SILTA
Teksti: Annu Laukkanen

K

un etsii netistä tietoa hakusanalla ”bridge”, esiin
tulee tarinaa ja kuvia kaiken maailman silloista.
Bridge on kuitenkin myös maailman laajimmalle
levinnyt korttipeli. Tosin Suomessa useat henkilöt ovat
yllättäen kuulleet bridgestä vain Agatha Christien kirjoista. Niissä herrasväki kokoontuu bridgeiltaan, kunnes joku heistä listitään kuoliaaksi ja neiti Marplelle tai
herra Poirotille tulee puuhaa. Kuitenkin Suomessakin
kaikissa suurimmissa kaupungeissa on ainakin yksi
Suomen Bridgeliiton alainen bridgekerho ja bridgeliitolla noin 1600 jäsentä.
Mistä korttipeli bridge on saanut alkunsa? Bridgen
edeltäjä on jo 1500-luvulla pelattu tikkipeli nimeltä
visti. Pelistä oli paljon eri muunnelmia, ja bridge eriytyi vististä vuonna1886, jolloin bridgen ensimmäinen
sääntökirja julkaistiin. Tällöin pelin nimi oli vielä biritch tai venäläinen visti. Bridgen nykyiset säännöt
kirjoitti Harold Stirling Vanderbilt vuonna 1925. Vähitellen pelin aiemmat muunnelmat katosivat, ja lähin
säilynyt sukulaispeli on monelle suomalaisellekin tuttu
skruuvi.
Millainen korttipeli bridge on? Bridge on pareittain
pelattava neljän hengen tikkipeli. Vastakkain istuvat pelaajat muodostavat parit, joita kutsutaan ilmansuuntien
mukaan pohjoinen-etelä- ja itä-länsi -pareiksi. Korttipakan 52 korttia jaetaan tasan neljän pelaajan kesken.
Bridgepeli jakaantuu kahteen eri vaiheeseen: tarjoussarjaan ja tikkipeliin. Kun kortit on jaettu, käynnistyy
tarjoussarja, joka etenee myötäpäivään. Tarjoussarjan
aikana kukin pelaaja tarjoaa tiettyä maata (valttia) tai
tekee valtittoman sangitarjouksen kuvakorttien pisteiden ja värien pituuksien mukaan. Kun tarjoussarja
on päättynyt, tarkoitus on saada omalle puolelle mahdollisimman monta tikkiä mutta kuitenkin vähintään
22
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tarjoussarjan aikana luvattu määrä. Pelin päämääränä
on nimenomaan tikkien voittaminen. Tikin muodostaa
ne neljä korttia, jotka kukin pelaaja vuorollaan pelaa.
Tikin voittaa se pelaaja, jolla on maasta korkein kortti.
Bridgessä korttien arvojärjestys on normaali: korkein
kortti on ässä, sitten kuningas, rouva, sotamies, ja kakkonen on pienin.
Missä bridgeä voi pelata? Bridgeä voi pelata missä
vain, kunhan löytyy neljä pelaajaa ja korttipakka. Bridge on hauska seurapeli ja monipuolinen kilpailupeli
kaikenikäisille. Bridgeä voi pelata myös netissä, esimerkiksi Bridge Base Onlinen sivuilla www.bridgebase.com.
Sinne kirjautuminen on ilmaista. Jos bridge ei avaudu
pelkästään pelejä katsomalla tai bridgekirjaa lukemalla, Suomen Bridgeliiton alaiset bridgekerhot järjestävät
vuosittain lukuisia bridgekursseja.
				

Turussa on käynnissä tammikuussa alkanut
bridgen peruskurssi torstaisin klo 15.15.–
17.15. TST:n toimintakeskuksessa Kanslerintiellä ja jatkokurssi 5. huhtikuuta alkaen.
TST:n tiloissa järjestettävät kurssit ovat TST:n
jäsenille maksuttomia.
Turussa pelataan bridgeä lisäksi kerhoilloissa tiistaisin klo 17.30 alkaen ravintola PikkuTorressa (Yliopistonkatu 30) ja torstaisin klo
17.30 alkaen TST:n tiloissa.

Texvex - tekstiilit hyötykäyttöön!
TST-Texvex tekstiilikierrätys sai iloisia
uutisia viime vuoden lopulla: Turun
kaupunki päätti rahoittaa hanketta
tälle ja ensi vuodelle.

Teksti: Hanna Manninen ja Päivi Lintula
Kuva: Annika Metso

Pidämme kevään aikana myymälän auki muutamana lauantaina Penkojaisten merkeissä
(25.3. ja 20.5. klo 10-14), myös syksylle on
suunniteltu lauantaiaukioloja. TST-Texvexin
historian ensimmäiset Lauantaipenkojaiset helmikuussa toimivat hyvin: tekstiiliä lähti uudelleen käyttöön noin 600 kg sekä käsityöläisille
että yksityishenkilöille.
Toivomme, että tapahtumat lisäävät myymälän kävijämääriä ja samalla tietoutta tekstiilien
kierrätysmahdollisuuksista. Tarkoituksena on
saada entistä enemmän tekstiiliä takaisin kiertoon, energiahyötykäytön sijaan. Viime vuonna
Tekstiili 2.0 – pilottihankkeen aikana tekstiilijätettä kerättiin yli 90 000 kiloa, josta saatiin hyödynnettyä 31 % (poistotekstiili.turkuamk.fi/).
Tekstiilikierrätys on ottamassa tuulta alleen
useilla paikkakunnilla Suomessa. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja VTT:n vetovastuulla
oleva Telaketju-hanke on käynnistynyt, ja TSTTexvex on siinä tiiviisti mukana, luomassa tulevaisuuden tekstiilikierrätystä. Tavoitteena on
löytää useampia jatkokäyttäjiä tekstiilille, jotta
kerätyn materiaalin hyödyntämisprosentti kasvaisi merkittävästi viime vuoden pilottihankkeen tuloksista.

Texvex on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-15 TST:n toimintakeskuksessa
Kanslerintie 19:ssa.
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DIGIOLKKARISTA TYÖELÄMÄÄN -HANKE
Teksti: Maija-Liisa Aronpää
Kuva: Päivi Leinonen

”Kyllä mä nyt pärjään!”
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D

igiolkkarista työelämään -hankkeessa (1.11.2016
- 31.12.2018) kehitetään oman osaamisen tunnistamisen tapoja ja saadaan taitoja työnhakuun
sekä työssä selviytymiseen vertaisryhmän ja vertaisohjaajan avulla. Taitoja saadaan digitaalisuuden käytössä eli opetellaan tietokoneen ja älypuhelimen erilaisia
käyttötapoja. Toisia hyödyttävät perustaidot, tarjolla on
kuitenkin myös sosiaalisen median käytön harjoittelua,
ohjattua kirjoittamisharjoittelua ja digitarinoita. Näitä
kaikkia voi käyttää työnhaun apuna.
Muita tapoja hyötyä hankkeesta ovat yritysvierailut
pienryhmissä ja näiden vierailuitten työstö yhdessä
työpajoissa. Nämä ovat Turun osahankkeen toimia, joita Turun Seudun TST ry ja Turun ammattikorkeakoulu
yhdessä toteuttavat yli 54-vuotiaiden Pansio-Pernon
ja lähialueiden työnhakijoiden kanssa. Helsingissä toteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu. Siellä
keskeisinä asioina ovat maahanmuuttajien osaamisen
tunnistaminen, kielen oppiminen, digitaidot ja kansalaistoiminnassa toimiminen. Molemmilla paikkakunnilla yritetään myös tiivistää verkostoa, joka voisi auttaa
työnhakijoita.
TST:llä alkoi vuoden alussa ensimmäinen Digiolkkarin työnhakuryhmä. Siinä aloitti 7 työnhakijaa: 2 miestä
ja 5 naista. Vertaisohjaajana työskentelee aiemminkin
yhdistyksessä toiminut Antti Laaksovirta.
— Työnkuvaani kuuluu toimia vertaistukena työnhakupajoissa ja järjestellä paikan päällä juoksevia asioita. Tällainen uuteen hankkeeseen osallistuminen on
luonut itselleni jonkinlaisia paineita, kun kyseessä on
ensimmäinen ryhmä ja osallistujia on useammalta toimialalta.
— Tykkään toimia ihmisten parissa ja tällainen hanke antaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua moniin
uusiin persooniin. Vaikka yhtenä osuutena on toimia
vertaistukena, niin opin itse samalla jatkuvasti lisää erilaisia asioita maailmanmenosta. Olin itse jo sisäisesti
valmentautunut elämään ansiosidonnaisella päivärahalla ja sen jälkeen lisäpäivillä eläkkeelle siirtymiseeni
saakka. Onneksi sain tämän työpaikan ja mahdollisuuden tukea muita työttömiä, jatkaa Antti.
Digiolkkariin osallistuvat työnhakijat ovat myös pohtineet omaa työnhakuryhmään osallistumistaan.
— Saadessani kutsun haastattelutilaisuuteen tulin
paikalle hieman epäillen kurssin hyödyllisyyttä juuri
minua varten, kertoo Alla.

— Päätin kuitenkin lähteä mukaan ja jälkeenpäin ei
ole harmittanut hetkeäkään. Tapasin saman ikäisiä mukavia ihmisiä. Me kaikki ollaan samassa asemassa: työttömiä ja lähellä eläkeikää, ongelmatkin ovat samanlaisia.
ATK-taitoni ovat hyvät, kuitenkin aina on parantamisen varaa. Toivon saavani uutta osaamista sosiaalisesta
mediasta, erityisesti blogien pitämisestä, Facebookista
yms. sekä näiden turvallisesta käytöstä. Yritysvierailuilla haluaisin saada jonkun mielikuvan työnantajien
toiveista, heidän vaatimuksista ja iäkkäämpien työnhakijoiden mahdollisuuksista työmarkkinoilla.
Jarilla on jo digitaitoja, mutta hän haluaa päivittää
niitä ja päästä yritysvierailuille:
— Mentiin seitsemän pitkäaikaistyöttömän kanssa
TST:lle päivittämään tietoja digitaalisen työnhaun
ihmeellisestä maailmasta. Nyt, kun on tavattu neljä
kertaa, niin juttu on alkanut luistaa. Me ‘oppilaat’ olemme
täydentäneet ja tehneet kukin omaa cv:tämme, olemme
myös harjoitelleet työhaastatteluja. Jatkossa käymme
myös joillakin työpaikoilla kyselemässä ‘kuulumisia’
ja mahdollisuuksia työllistymiseen. Olemme jo kaikki
teini-iän ohittaneita ja tietty ikärasismi työpaikkoja
haettaessa huomattiin ongelmaksi. Olisi todella jopa
myönteistä saada edes kieltävä vastaus, sen sijaan, että
ei vastata ollenkaan. Mielenkiinnolla odotamme mitä
seuraavat viikot tuovat tullessaan.
Satu on tuntenut saavansa viestintään liittyvää apua:
— Viestintäharjoitusten jälkeen tuli tunne, että kyllä
mä nyt pärjään!

Työnhakuryhmä kokoontuu alkuvuodesta
kaksi kertaa viikossa. Uusi ryhmä aloittaa 22.
maaliskuuta. Lisää ryhmiä aloittaa syksyllä.
Niihin 54 vuotta täyttäneet alueen aktiiviset
työnhakijat ovat tervetulleita!
Työpajat järjestetään osana Digiolkkarista
työelämään -hanketta, jota hallinnoi Turun
ammattikorkeakoulu. Rahoittajana Euroopan
sosiaalirahasto (6Aika) ja Hämeen ELY-keskus.

Digiolkkarin työpajassa keskustelevat Satu Soinio,
Anne Tiainen, Heikki Soinio ja Jari Sunila.
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TYÖLLÄ
Pappi, lukkari, talonpoika… Ei aivan, mutta
yhtä monipuolinen on työnkuvien kirjo Työllä
tehden -hankkeessa. Kuinka ovat alkaneet
tiedottajan, vahtimestarin ja autonkuljettajan
työt?
Teksti ja kuvat: Päivi Leinonen

Ensimmäinen Työllä tehden -ryhmä
työn imussa

E

nsimmäisessä Työllä tehden
-ryhmässä tiedottajien määrä
on suurin, sillä viestintäremmiin hyppäsi kolme uutta tiedottajaa. Puuhaa riittää, sillä jäsentapahtumia on aktiivisessa yhdistyksessä
lähes päivittäin. Tiedottajat osallistuvat myös Tärppi-lehden tekoon.
Tämänkin lehden jutuista moni on
syntynyt tiedotustiimin huoneessa.
Tiedottajat Annika ja Matti kertovat, että lyhyessä ajassa on ehtinyt
oppia paljon uutta. Kummallekin
työnkuva on uusi, vaikka tekstien
parissa työskentely on tuttua. Matin
aikaisemmat työpaikat ovat olleet
rakennus- ja varastoalalla. Kirjoittamista pitkään harrastaneena hän
haluaa jatkossa myös työssä käyttää
kirjoitustaitojaan.
— Työ tuntuu omalta, vaikka paljon on opittavaa. Tiedottajan työssä
tekstin pitää olla tarkkaa ja täsmällistä, kun itse olen tottunut luovaan
ilmaisutapaan.
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Annika pitää työssä erityisesti
valokuvaamisesta. Sitä hän onkin
jo päässyt tekemään yhdistyksen
tapahtumissa ja retkillä. Annika kehuu TST:n rentoa ja kannustavaa ilmapiiriä:
— On mukavaa, kun työkavereina
on suunnilleen samanikäisiä ihmisiä, samantyyppisissä elämäntilanteissa.
Autonkuljettaja Vesa on samaa
mieltä paikan hyvästä hengestä. Hänen työhönsä kuuluu esimerkiksi
henkilökunnan ja remonttitarvikkeiden kuljetuksia. Vesa on työskennellyt TST:llä aikaisemmin erilaisissa korjaustöissä. Hän sai välillä
hoitaa kuljetuksia, ja kuljettajan työ
alkoi kiinnostaa.
— Autonkuljettajan työ tuntuu
mieluisalta ja päivät ovat aika vaihtelevia. Tällaista työtä voisin tehdä
jatkossakin.
Vahtimestarina työskentelevälle
Terhille työ on melko tuttua seu-

rakunnan vapaaehtoistyöstä. Työ
itsessään on samankaltaista: ovien
avaamista ja sulkemista ja yleisen
järjestyksen silmälläpitoa.
— Hyvin paljon tämä on myös
työtä ihmisten kanssa. Uuden paikan kuvioiden oppiminen vie aina
aikansa. Minulta saatetaan kysyä
aivan mitä tahansa, ja minun täytyy
ainakin tietää, mistä tieto löytyy.
Ensimmäisessä ryhmässä aloitti kaikkiaan yhdeksän työntekijää:
kolme tiedottajaa, kaksi vahtimestaria, ruokalatyöntekijä, autonkuljettaja, kassatyöntekijä ja siistijä. Toisen vahtimestarin pesti tosin loppui
lyhyeen, sillä hän pääsi toivomaansa
jatkokoulutukseen. TST on työpaikkana hieman erikoinen, sillä työntekijöistä tavallaan tahdotaan eroon
— kaikkien halutaan löytävän jatkopaikan joko työn tai koulutuksen
kautta.
Vahtimestaria aina tarvitaan.
Terhiltä kysytään päivän mittaan
mitä erilaisimpia asioita.

TEHDEN
Tiedottaja Matti kirjoittaa artikkelia
Tärppi-lehteen.

TEHOKKAASTI TYÖELÄMÄÄN
Teksti: Teija Leppämäki
Turun Seudun TST ry sai kaksivuotisen työllisyyspoliittisen hankerahoituksen Työllä tehden -hankkeelle. Hankkeen toiminta-alueena on Turun seutu.
Rahoittajina ovat Varsinais-Suomen TE-toimisto ja
Turun kaupunki.
Hankkeen ideana on tarjota tehokas työllistymispolku työnhakijoille, joilla on selkeä motivaatio
lähteä edistämään työllistymistään. Motivaatiota tuetaan kehittämällä asiakkaiden omaehtoista
osaamisen ja vahvuuksien tunnistamista yksilö- ja
ryhmäohjauksin, vertaistoiminnallisella ryhmätoiminnalla sekä työtoiminnasta saatavalla kaksisuuntaisella reflektoinnilla.
Työllä tehden -hankkeen kohderyhmänä on kaksi
erilaista työnhakijaryhmää: yli kaksi vuotta työttömänä olleet (24 kk 28 kk:n aikana työttömänä olleet) sekä 12 kk työmarkkinatoimenpiteiden ulkopuolella olleet.
Painopistealueina ovat työllisyysbarometrissa
keskeisesti mainitut alat sekä alat, jotka käytännön
työssä ovat osoittautuneet kysyntäaloiksi ja joihin
hankkeessa on erityisosaamista: Hoiva-ala, keittiö-,
logistiikka-, kiinteistönhuolto- ja puhtaanapitoalat
sekä metalliteollisuus. Hanke tarjoaa työtehtäviä rajoitetusti myös asiakaspalvelu-, toimisto-, ITC-, tiedotus- ja liikunta-alalta.
Määrällisenä tavoitteena Työllä tehden -hankkeella on 120 uutta asiakasta vuosittain. Yli kaksi vuotta
työttömänä olleille asiakkaille tarjotaan uraohjausta, lyhytkoulutuksia ja 3-6 kk mittainen työkokeilu- tai palkkatukipaikka. Kaikki palkkatukityöhön
tai työkokeiluun TST:lle tulevat hankkeen asiakkaat
aloittavat työjaksonsa viikon perehdytysjaksolla.
Vuoden työttömänä olleille on suunnattu tehokas
viiden viikon mittainen työnhakujakso. Omat jaksot on suunniteltu sekä nuorille työnhakijoille että
akateemisen koulutustaustan omaaville hakijoille.
Lisäksi Työllä hankkeessa on ns. ohjausasiakkaita,
joiden työkokeilu-/palkkatukipaikka on muussa
yhdistyksessä. He saavat hankkeesta uraohjausta
tukemaan jatkotyöllistymistä tai sopivan koulutuspaikan löytämistä.
Työllä tehden -hankkeessa työskentelee projektipäällikkönä Teija Leppämäki, työvalmentajana
Ulla Piippo ja uraohjaajana Satu Kuisma.
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ARJEN TUEKSI VIUHKA

T

upakoinnista saattaisi luopua jos vain saisi aikaiseksi. Baarissa tulee poikettua usein. Eipä ole
oikein muitakaan ajanvietteitä. Työttömänä on
kukkaron nyörit pidettävä jatkuvasti kireällä ja harrastukset ovat vähissä.
Tällaistako on työttömän arki? Ei suinkaan kaikilla,
mutta monella piiri on pienentynyt, elämä ja ajatukset
jämähtävät samoihin uriin.
Reilu vuosi sitten TST:llä mietittiin, mitä tarjontaa
työttömille yhdistyksestä puuttuu. Jäsentoimintaa meillä on moneen lähtöön. Aktiivisia kerhoja on pitkälti toistakymmentä, kurssit ja koulutukset vielä siihen
päälle. Työpaikka, vaikka osa- ja määräaikainen, on ollut näiden toimintavuosien aikana satojen työttömien
ulottuvilla työllistävissä projekteissamme. Työkokeiluja palkkatukipaikkojen lisäksi TST ry:ssä on sekä Kuntouttavaa työtoimintaa että ryhmätoimintaa.
Jotain tuntui silti uupuvan: taho josta löytäisi itselleen kuulijan, omaan elämäntilanteeseen sopivaa tukea
ja kipinän tehdä muutoksia, mutta ilman sen kummempia velvoitteita. Näin syntyi ajatus toimintaansa helmikuussa aloitelleesta Viuhka-projektista.

Monen tahon yhteistyötä
Tarve on tunnistettu muuallakin. Ideaa lähtivät heti
alkuun TST ry:n kanssa yhdessä pyörittelemään eteenpäin
• Varissuon Työ ja Toiminta VT ry (aiemmin nimellä
Varissuon Työttömät VT ry)
• DaisyLadies ry ja
• ehkäisevän päihdetyön EHYT ry
Näissä yhdistyksissä on jo pitkään tarjottu erilaista
toimintaa. Mukaan kimppaan lähtivät myös:
• savuttomuuden puolestapuhuja Filha ry
• Lounais-Suomen Martat ry
• Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja
• Turun AMK:n sosiaalialan opiskelijat ohjaajineen
• Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
• Yksinasuvat ry
Edellä mainitut tahot tukevat projektia tarjoamalla
sen osallistujille ryhmätoimintaa, jossa pääsee joko keskustelemaan ja toimimaan yhdessä eri aiheiden parissa.
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Teksti: Marita Skippari

Tulossa on siis erilaisia vertaisryhmiä niin alkoholin
käytön vähentämistä suunnitteleville, tupakoinnin lopettamista harkitseville kuin ohjattuja ryhmiä ruoanlaittoon vaihtelua hakeville. Myös monia muita toiminnallisia ja tavoitteellisia ryhmiä on kehitteillä.

Käy Viuhkaan!
Toiminta on maksutonta ja avointa Turun seudulla
asuville +35-65-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille. Jäsenyyttä TST:llä tai missään muussakaan yhdistyksessä ei
edellytetä.
Ryhmätoimintojen sisällöt ja kokoontumisajat tarkentuvat lähiaikoina, kun toiminta pääsee kevään kuluessa vauhtiin. Tarkemmat tiedot löytyvät ilmoitustaulun
lisäksi myös nettisivuiltamme viuhkaan.fi. Projektin
kuulumisia voi seurata myös facebookissa.
Mukaan pääsee helpoiten poikkeamalla juttusilla
Viuhkan työhuoneella, joka sijaitsee TST ry:n toimintakeskuksessa, Kanslerintie 19. Meidät viuhkalaiset tapaa
ajoittain myös muissa toimipisteissä kuten Varissuolla
tai erilaisissa tapahtumissa.
Haluamme kuulla elämäntilanteestasi ja siitä, mihin
ryhmään olisit kiinnostunut osallistumaan. Mietitään
yhdessä: ehkä löydämme jonkin muunkin tavan olla
avuksi. Voit itse esittää toiveen siitä, millaiseen toimintaan haluaisit lähteä mukaan. Keskusteluajan voi sopia
myös joko puhelimitse tai sähköpostilla.
Työnhaussa projekti ei tarjoa apuaan. Sen sijaan monenmoista muuta toimintaa on suunnitelmissa. Projektin on tarkoitus kestää vuoden 2019 lopulle. Tulkaa
moikkaamaan ja kertomaan ajatuksistanne!
Riku Salo, ohjaaja
riku.salo@tstry.com 040 129 7680
Marita Skippari, projektipäällikkö
marita.skippari@tstry.com 044 7007 417

Kuvateksti s.29: Hallituksen kokous 21. helmikuuta. Kuvassa
vasemmalta oikealle (takana) Jorma Saari, Kari Rindell,
(isomman pöydän äärellä, vasemmalta oikealle) Hannu
Isotalo (pj.), Henriika Hyry, Ulla Syväkari, Juha Tolvanen,
Marita Skippari, Taimi Räsänen, Harri Laaksonen, Sinikka
Lehtonen, Joe Majanen (toim.joht.).

Sorvin äärellä: Turun Seudun TST ry:n hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtavassa hallituksessa työskentelee kuusi varsinaista ja kuusi varajäsentä. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa, ja sitä johtaa puheenjohtajana Hannu Isotalo.
Varsinaiset jäsenet
Harri Laaksonen
Vorssalainen, työtön kansantaloustieteilijä. TST:n hallituksessa vuodesta 2005. Harrastuksiini kuuluu
oopperamusiikki, kuvaamataide ja
ravintolakulttuuri.
Sinikka Lehtonen
Olen veteraani sekä esimiestyössä
että hallitustyöskentelyssä kolmannella sektorilla. Päättäjille viestiminen työttömien todellisuudesta ja
työllistymisen edistämisestä on aina
ajankohtaista. Tarkka taloudenpito on
yhdistyksen menestyksen edellytys.
Taimi Räsänen
Olen 32-vuotias ravintola-alan
keikkatyöläinen ja kahden kissan
yksinhuoltaja. Minua kiinnostaa
kansalaisvaikuttaminen ja
yhteiskunnalliset asiat. Harrastuksiini
kuuluu elämästä ja kulttuurista
nauttiminen ystävien seurassa.

Varajäsenet
Jorma Saari
Olen kohta 70 v. täyttävä turkulainen.
Toimin nyt Anna Duunin ja
kalustojohtoryhmän vetäjänä. Minua
kiinnostavat yhdistyksessä jäsenja talousasiat. Harrastan bridgen
pelaamista. Olen eronnut mies ja
minulla on kolme aikuista tytärtä ja
kuusi lastenlasta.
Kalle Seitovirta
Olen TST ry:n talouspäällikkö ja
työskennellyt yhdistyksessä eri
tehtävissä vuodesta 2010. TST ry:n
jäsen olen ollut 7 vuotta.
Marita Skippari
Jäsenenä kuusi vuotta, hallitustyöskentelyä on takanani kolme.
Projektien, yhdistyksen toiminnan
ja viestinnän edelleen kehittäminen
kiinnostavat. Opiskelu on
elämäntapani. Vapaa-aika täyttyy
tanssista, käsitöistä ja lukemisesta.

Henriika Hyry
Olen kouluttaja nettiin ja tietokoneisiin liittyvissä asioissa, käsityökerho
Väkertäjien vetäjä sekä töissä Ekotorilla Rautakadulla. Kiirettä pitää.
Mikko Kiilunen
Varajäsenenä vuodesta 2016 alkaen.
Kari Rindell
Toimin Tietotuvan vetäjänä. Olen
ollut yhdistyksessä seitsemisen vuotta, ja viihtynyt todella hyvin. Lisäksi
olen TST:n kesämökki Paavarotin
”isännöitsijä”.
Ulla Syväkari
Arvostan TST:n toimintaa ja haluan olla edelleenkin kehittämässä ja
tukemassa sitä. Omia kiinnostuksen
kohteita ovat luonto, kierrätys, lukeminen, neuletyöt, sosiaalinen vertaistukitoiminta ja moni muukin asia.
Juha Tolvanen
Olen TST-Radion ohjaaja. Lisäksi
toimin audiovisuaalisuuden
asiantuntijana, freelanceradiotoimittajana, kamerakerhon
apujärjestelijänä ja ohjaajana. Olen
myös tapahtumajärjestelijänä TST Karaoke tilaisuuksissa.
Anne Tyni
Olen toiminut matkailu- ja
kulttuuritoiminnan vastuuvetäjänä
kymmenen vuotta ja Koulutus- ja
kerhotoimintaoppaan toimittajana.
Hallituksessa olen ollut useita
vuosia, myös hallituksen
johtoryhmätoiminnassa.
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T O I M I N N A N J O H T A J A N PA L S T A
Joe Majanen

TST haastaa aitoon kumppanuuteen

V

altakunnassa on paikka paikoin rohkaisevia
signaaleja ilmassa. Yritykset alkavat suunnitella
uusien osaajien rekrytointia, mikä on pitkästä
aikaa iloinen viesti.
Yhteiskunta valitettavasti eriarvoistuu edelleen ja
pitkäaikaistyöttömyyden mittarit ovat sitkeästi koholla,
vaikka pääministeri Juha Sipilä puheissaan muuta lausuu. Myös paikallisesti Turun kaupungin asiantuntijoiden mukaan kela-listalaisten määrä on edelleen kasvussa. Sen kautta työttömyydestä aiheutuvat kustannukset
Turussakin ovat edelleen nousussa.
Onneksi Turussa on TST! TST-talo on täynnä yleishyödyllistä arvonlisäverotonta toimintaa. Tiesitkö
muuten, että TST maksaa kaupungin kiinteistöliikelaitokselle hulppeata tilavuokraa? Tiloista, joiden ainoa
tarkoitus on tarjota turkulaisille työtä, sosiaalisuutta ja
terveyttä edistävää toimintaa.
Kaupungin omistaman 1250 m2 kiinteistön vuokra
on 139 000 euroa/vuosi. Kaupungin yleisen 45 % vuokratuen jälkeenkin jää maksettavaksi 77 000 euroa vuodessa. Millä vuokra sitten katetaan? TST saisi myydä
pienituloisille työttömille ja seniorijäsenilleen n. 50 %
katetuotolla 43 000 lounasta á 3,50 euroa.
Vesi ja sähkö ym. pakolliset kiinteistökulut ovat lisäksi hieman alle 30 000 euroa vuodessa. Millä nämä muut
kiinteistökustannukset katetaan? Sen kattamiseksi pitäisi myydä 17 000 lounasta lisää pienituloisille turkulaisille. Yhteensä 60 000 annosta. Summalla katetaan vasta
täpötäyden, yleishyödyllisen ja voittoa tavoittelemattoman TST:n toimintakeskuksen kiinteistökustannukset,
jota ei mikään taho toistaiseksi rahoita. Valtakunnallisten hankerahoittajien oletus on yksiselitteinen: Kaupunki tarjoaa/rahoittaa tilat ko. toiminnoille.
Samaan aikaan Turun Sanomat otsikoi, että Turku
huutelee yhdistyksiä mukaan sosiaalityöhön. Turun
kaupunki paikkaa sosiaali- ja terveystoimensa kehittämiskohteita tukeutumalla yhdistyksiin ja järjestöihin.
Turku vannoo tulevaisuudessa aidon kumppanuuden
nimeen. Yhteistyötä viritellään kumppanuussopimuksilla ja luovuttamalla tiloja järjestöjen käyttöön. Tarvit-
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tavina palvelun sisältöinä ovat päihdetyö, syrjäytymisen
ehkäisy ja sosiaalityö. Kaupunki haluaa kyseiset osaajat
yhteistyöhön kanssaan. Kaupunki tarjoaakin toimitiloja nollavuokralla järjestöjen käyttöön. Hienoa mahtavaa, tätä viestiä on odotettu.
TS uutisoi myös, että Turku aikoo avata aikuisten
olohuoneen. Turun hyvinvointitoimialan tavoitteena
on luoda ”aikuisten olkkari”, jossa muun muassa pitkä-

aikaistyöttömät, pitkäaikaissairaat ja vammaiset saisivat
matalan kynnyksen sosiaalityön palveluita.
TST on pyörittänyt olkkaritoimintaa jo 25 vuotta,
siksi se kuulosti jotenkin tutulta! Onkohan tämä kumppanuus räätälöity juuri TST:lle?
Turun hankkeen tarkoituksena olisi nopeuttaa ihmisten palveluihin pääsyä yksilöllisellä ohjauksella.
Syrjäytymisvaarassa oleville aiotaan järjestää sosiaalista
kuntoutusta ja monialaista yhteispalvelua. Tavoitteena
on sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen. Tavoitteena on myös se, että sosiaalitoimiston työntekijät jalkautuisivat itse hankeihmisten kanssa ”kentälle”.
Turun kaupunki on hakemassa hankerahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta. Aivan mahtavaa, saas kattoo,
valikoituuko TST tähän yhdistyskumppaniksi!

TST:llä on alkanut neljä uutta hanketta. Yksi niistä
on kolmivuotinen STEA:n (ent. RAY) rahoittama Viuhka-projekti, joka vastaa monipuolisesti muun muassa
yksilön elämänhallinta-, riippuvuus- ja mielenterveyshaasteisiin. Hankkeesta lisää sivulla 28. TST:n Viuhkaprojekti korostaa myös Turun kaupungin aitoa kumppanuutta, jossa voidaan yhdessä tehdä parempi elämä
turkulaisille apua tarvitseville.
Jotta hankkeita voi pyörittää, pitää hanketoimijoiden
perusrahoituksen olla kunnossa. Turun kaupungin on
aika kiinnittää huomiota hyvää tekevien yhdistysten
mahdottomiin vuokriin ja kiinteistökuluihin. Tänä aikana, jolloin Turku tarvitsee työtä, sosiaalisuutta ja terveyttä edistäviä kumppaneita. TST haastaa aitoon pitkäjänteiseen kumppanuuteen!

Kuva: Päivi Leinonen
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ma–pe klo 8 - 15

Mahdollisuus ostaa lounas myös
mukaan.

AAMIAINEN 2 €
ma – pe klo 8.00 – 9.30
LOUNAS
ma – pe klo 11.00 – 14.30
Keittolounas 3,50 €
Lounas 4,50 €

Joka päivä tarjolla talon
tuoreita leivonnaisia.
Valmistamme tuotteita
myös tilauksesta.

Ruokalasta voi ostaa lounaslippuja
edulliseen pakettihintaan.
Keittolounas: 10 kpl lippuvihko 30 €
Lounas: 10 kpl lippuvihko 40 €

www.facebook.com/
kasarmitalli

Kanslerintie 19, 20200 Turku
p. 044 7007 426 (keittiöpäällikkö)

RUOKALISTA: www.tstry.com

