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Pääkirjoitus
Hannu Isotalo
Hallituksen puheenjohtaja

Talkoohengellä,
vapaaehtoisvoimin?
T

untuu tylsältä jankata päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen työllistämisestä, työllistymisestä, määrärahoista, palkkatukirahoista, sekä niiden loppumisesta,
niukkuudesta tai vain siitä, mitä ja millaisia ne ovat tulevaisuudessa ja mistä rahat otetaan. Kuka maksaa? Kunta vai
valtio?
Pitkään on ollut tiedossa, että suuriakin muutoksia tulee.
Kuitenkin aikataulu ja nopeus ovat yllättäneet meidät kaikki.
Kuinka moni päättäjä tulee ajatelleeksi päätöksiä suunnitellessaan ja tehdessään, että eurojen kautta päätökset koskevat ihmistä, yksilöä, perhettä. Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, niin kyseessä on ihmisen fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen minä ja sitä kautta koko perhe ja yhteisö, jossa
ihminen elää ja vaikuttaa.
Keskusteluissa ja tiedotuksissa on tuotu esiin seikkoja, joissa ilmenee, että joillakin tahoilla halutaan toimia niin, että
palkkatuki olisi tulevaisuudessa mahdollista vain yrityksille.
Kolmannen sektorin toimijat ovat ihmeissään ja järkyttyneitä tilanteesta. Tunnemmehan me pitkäaikaisella kokemuksella eri työllistämismuotojen haasteet ja vaikeudet, sekä
tiedämme sen työmäärän, joka on tehtävä, että eri työllistämistoimien kautta voi päästä avoimille työmarkkinoille ja
saada pysyvän paikan työelämässä.
Jos kolmas sektori joutuu toimimaan ainoastaan kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun asiakkaiden aktivoijana,
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saattaa tulla moninaisia vaikeuksia pyörittää arkea ja tuottaa
ihmisille palveluita, kuten on aiemmin totuttu toimimaan.
Tässä muutama esimerkki: autonkuljettajan tehtäviä ei voi
hoitaa työkokeilija ja pienemmillä toimijoilla saattaa tulla
vaikeuksia tuottaa kuntouttavan työtoiminnan palveluita, jos
ei saada palkattua ohjaajia. Työkokeilussa olevilla kun ei ole
valtuuksia toimia ohjaajina.

Polku ”oikeisiin” töihin vaikeutuu
Vaikeimmin työllistyvät tarvitsevat mahdollisimman pitkän ja eri tavoilla tukea antavan väylän päästäkseen hyviksi
veronmaksajiksi. Tällä hetkellä vaikeimmin työllistyviä ovat
pitkään työelämän ulkopuolella olleet ja nuoret, jotka eivät
ole saaneet lainkaan työkokemusta. Kauas työelämästä joutuneen polku saattaa olla pitkä. Ensin sosiaalisen kuntoutuksen kautta ryhmämuotoiseen kuntouttavaan työtoimintaan
ja sieltä yksilömuotoiseen ”kuntouttavaan”. Sieltä edelleen
työkokeiluun ja sen kautta yhdistykseen tai julkiselle puolelle palkkatuettuun työsuhteeseen.
Mistä toimeentulo nuorille, joilla ei ole ammattia, eikä kokemusta työstä, saati edes tietoa mitä tehdä ”isona”. Vaikka
nuori olisi opiskellut ja saanut ammatin, niin silti saattaa olla
vaikeaa, jopa mahdotonta, saada palkkatyötä ja sen mukana
työkokemusta. Tällöin tulee tarpeelliseksi hankkia kokemusta työstä ja työelämästä samoja reittejä kuin edellä olleissa

esimerkeissä. Taas tulee esille kolmannen sektorin tärkeys ja
osaaminen. Tämän työllistävän polun toinen pää jää puuttumaan, jos palkkatuettu työ toteutetaan ainoastaan yrityksissä.
Usein kohdataan tapauksia, joissa pitkään työttömänä ollut olisi osaaja ja hänellä olisi tukku todistuksia mukanaan.
Silti vaaditaan tuoreita työkokemuksia, jotta paikka avoimilta työmarkkinoilta aukeaisi.
Toivotaan ja uskotaan, että päättäjät ja asiantuntijat avaavat silmänsä ymmärrykselle, eivätkä kauhukuvat toteudu.
Vastuuhenkilöt saavat ottaa hyödyn kolmannen sektorin

”

ammattiosaamisesta työllistämisen erikoisasiantuntijoina.
Näissä asioissa tulemme mielellämme ”hyväksikäytetyiksi”.
Katkera totuus tällä hetkellä kuitenkin on, että viimeisimpienkin palkkatukilaisten sopimukset päättyvät ja rattaat on
kuitenkin pidettävä liikkeellä. Ennen talkoohengellä selvittiin vaikeista asioista ja tilanteista. Meillä on edelleenkin aivan sama henki ja halu hoitaa asiat eteenpäin ja kohdalleen.
Meillä on vapaaehtoistyö ja työntekijät. Vapaaehtoiset siis
kehiin.
Kaikesta huolesta huolimatta: Hyvää, lämmintä ja valoisaa
kesää kaikille!

Kuinka moni päättäjä
tulee ajatelleeksi päätöksiä
suunnitellessaan ja tehdessään,
että eurojen kautta päätökset
koskevat ihmistä, yksilöä, perhettä.
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VIIS PAPEISTA
– YKSI HEISTÄ KUSTAVISSA

Petri Laitisen matkassa 23.3.

Täysi bussilastillinen yhdistyksen jäseniä lähti juuri ennen pääsiäistä vierailulle Kustaviin tapaamaan
ystäväämme vt. kirkkoherra Petri Laitista. Lähtiessämme Kanslerintieltä keväinen, joskin pilvinen sää
muuttui jo pitkälti ennen Taivassaloa sankaksi lumisateeksi. Autenttisilla paikoilla – kuten sydänkesäisen
maistongin juurella – kävimme mielikuvituksissamme lähes koko vuosikaaren läpi.

TEKSTI ANNE TYNI KUVAT MARITA SKIPPARI

T

apasimme Petrin hänen nykyisellä kotikirkollaan Kivimaalla. Kustavin kunta perustettiin Kustaa III:n
kehotuksesta seurakuntaan 1783 rakennetun puisen
kirkon ympärille – siis ensin seurakunta ja sitten kunta. Petri totesikin, että noihin aikoihin oli yhtä ilmiselvää se, että
kaikki ihmiset kuuluivat seurakuntaan kuten nykyään se,
että kuulutaan johonkin kuntaan. Tuohon aikaan Kustavi oli
tärkeä rengas postitien varrella. Kuningatar Kristiinan määräyksestä 1630-luvulla postia alettiin kuljettaa säännöllisesti
Narvan, Tukholman ja Ahvenanmaan kautta Ruotsin valtakunnan itäiseen osaan Kustaviin postiveneillä seilaten tai
soutaen, joten uuden kirkon rakentaminen oli perusteltua.
Kirkko on todella kaunis. Petri kertoi sen historiasta ja valotti myös entisajan hartaustilaisuuksia. Usein ajatellaan, että
kirkon saarnastuolit rakennettiin kauniiksi ja kirkkokansaa
korkeammalle papin yhteiskunnallisen aseman korottamiseksi. Todellisuudessa haluttiin korostaa saarnastuolista
julistettavan sanoman tärkeyttä. Jo Agricola oli aikanaan
viisaudessaan ohjeistanut saarnaajia pitäytymään puhumasta yli kolmea tuntia, jotta seurakuntalaiset eivät pitkästyisi!
Saarnastuolin kaiteella on edelleen tuntilaseja (tiimalaseja)
neljä kappaletta, jotta aikaa saatettiin seurata. Mietiskelin,
että siihen aikaan olisin hakenut näin työttömänä unilukkarin virkaa ja saanut yhdellä heitolla henkistä (en tarkoita
uneliaan kirkkokansan tökkimistä!) ja ruumiillista ravintoa.
Puukirkon akustiikka on puhujalle otollinen, koska hänen
ei tarvitse puhua hitaasti eikä hän tarvitse äänentoistolaitteita. Kivikirkossa papit puhuvat hitaasti ja rauhallisesti, jottei
kuulija tunne olevansa kuin trumpetin torviosassa äänten
sekamelskassa.
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Kirkon kolme votiivilaivaa ovat todella kauniita. Ne lahjoitettiin kirkolle kiitoksena Jumalalle alusten selviytymisestä
vaarallisista elämän ja merenkulun karikoista. Pyhän Olavin,
Norjan kuninkaan, ja Madonnaäidin ja lapsen puiset patsaat
koristivat mm. Seiskarin saaren kirkosta evakkojen pelastaman maalauksen lisäksi seiniä.

Risteily Kustavista Kustaviin Ströömillä
Vartsalan lossia ja merimatkaa odotellessamme Petri kertoi
kustavilaisten erikoisuuksista:
He ajelevat muuta maata enemmän Mersuilla (selitys: loistava paikallinen autokauppias)
He juovat alkoholia muun maan väestöä enemmän (selitys:
15 000 kesämökkiläisten kulutus lasketaan tuhannen kantaasukkaan piikkiin)
He voittavat lotossa muuta maata useammin (ei selitystä).
Runomittaan tiivistettynä kustavilaisille tärkeät tunnusmerkit sukunimet huomioon ottaen:
Puinen kirkko
Oksanen pappi
Ilmainen ulosottomies
Lehtinen kirkkovahti
Hiljanen lossivahti

Opettelimme myös kustavin kieltä Ströömiä ylittäessämme. Romanttisiksi heittäytyessään paikalliset saattavat kutsua sydänkäpystään ”pumptöllikäiseksi” – otahan lukija oppia, mutta varo kieltä taitamattoman käsilaukkua!

Loistavat eväät
Vartsalan puolella nautittiin maan mahtavat korvapuustikahvit Vartsalan vanhalla koululla. Entisen koulun kellarikerroksessa valetaan kynttilöitä munkkien ja korvapuustien
leipomisen lisäksi ja myytävänä on monenlaisia sisustustavaroita ja kortteja.
Korvapuustikahvien jälkeen teimme vatsamme onneksi
kävelyretken Pyhän Johanneksen vanhalle hautausmaalle,
jossa oli sijainnut keskiaikainen kappeli. Se purettiin uuden
kirkon valmistuttua Kivimaalle. Umpiaidatulla hautausmaalla on jäljellä mielenkiintoinen, muualla Suomenmaalla
tuntematon, friisiläinen risti. Se kertonee kristinuskon tulosta Pohjolaan, mutta tarkasta ajasta ei voida muuta kuin
spekuloida.
Kivimaalla istuttiin jälleen herkkupöydän ääreen Restaurant Grillissä. Paikan omistaja on maailmalla tutuksi tullut
maestrokokki Pärre (Per-Erik) Silver, joka siirsi kulinaarisen lahjakkuutensa Turusta Kustaviin. ”Puhdasta ruokaa,
puhdas luonto ja rauhallinen miljöö – sen enempää ei vaadita
menestykseen, Silver uskoo.” (Matkailu Kotimaassa 4/2013).

Kirjastossa
Volter Kilven kotikunnassa tuli toki tutustua kirjastoon, varsinkin kun siellä oli Petrin tekemä vinyylilevykansinäyttely
musiikillisesti. Tässä kohtaa tuli koko retken ainoa pettymys,

kun nettiyhteydet pettivät eikä saatu ääntä mukaan Petrin
kerronnan tueksi. Sävelet olisivat kantaneet meidät kotiin
asti! Kamarimusiikkimainen Bach jäi kaivelemaan mieltäni.
Hieno retki kaikkien mielestä! Petrin viransijaisuus Kustavissa loppuu kesän lopulla ja hän siirtyy Pyhärannan kirkkoherraksi. Kustavissa surraan, mutta varmasti Pyhärannassa
tullaan iloitsemaan! Petri ehti virkistää Kustavin seurakunnan toimintaa monimuotoisesti lähes parivuotisen toimintakautensa aikana. Meillä TST:llä edelleen suosiossa oleva
Petrin aloittama ”Epäilijöiden klubi” lanseerattiin myös
epäileville kustavilaisille, jotka ovat enimmäkseen sielläkin
miehiä, aina epäilevinä Tuomaina!
Suunnitelmissa on ensi vuonna TST:n retki Pyhärantaan.
Annetaan Petrille ensin aikaa kotoutua sinne, jotta hän pystyy vastaamaan meidän uskomattomiin kysymyksiimme
paikallisista puulajeista valoilmiöihin.

Maakravuista merikelpoisiksi

VENEKERHOSSA
TEKSTI JA KUVAT PIA-SOFIA YRJÖLÄ

V

enekerho on melko tuore tuttavuus TST:llä. Ensimmäinen kerhon kokous pidettiin viime vuoden lopussa, 10.11.2015. Vetäjinä ovat Janne Nurmi, Anneli Maanpää ja Markku Strengell. Vesillä TST:läiset ovat
kuitenkin seilanneet jo vuodesta 2003 lähtien. Anna Duuni
-veneellä alkaa nyt 14. kesä. Kilometrejä on takana jo 1,5
kertaa maailman ympäri ja matkoilla on ollut mukana yhteensä noin 10 000 henkilöä.
Venekerho perustettiin, koska muillakin harrastuksilla on
TST:llä omat kerhonsa. On luonto- ja käsityökerhoa sekä
kielikerhoja. Venekerho kokoaa veneilystä kiinnostuneet ja
vesille haluavat yhteen.
Talvella kokoontumisia on kerran kuussa ja kesäkaudella
noin kerran viikossa. Maanantaisin on veneen huoltopäivä,
jolloin kokoustetaan tarvittaessa. Myös kansimiesharjoituksia tehdään, esimerkiksi rantautumisen opettelua Aurajoessa.
Ehkäpä tärkein venekerhon tehtävä on kouluttaa uusia
kansimiehiä. Kansimieskoulutus pidetään kerran vuodessa
tai tarpeen mukaan, jos kysyntää on. Kurssi ei maksa mi-
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tään, mutta ehtona on, että kurssin käyneet toimivat ainakin
viisi kertaa kansimiehenä.
Anna Duunin retkille tarvitaan aina kippari ja kaksi kansimiestä. Kansimiehet huolehtivat muun muassa köysien
kiinnityksestä ja irrotuksesta sekä siitä, että matkustajilla on
pelastusliivit päällä kannella oltaessa.
Venekerho pitää huolta ja kunnostaa Anna Duunia ja pyrkii lisäämään kiinnostusta veneilyyn. Kuka tahansa TST:n
jäsen voi tulla kansimies-koulutukseen, vaikka ei olisi aiemmin veneessä ollutkaan.
Merikartat ja -merkit tulevat kurssilla tutuiksi. Venettäkin
pääsee ohjaamaan isoilla ja hiukan helpommilla vesillä. Mukana on kuitenkin aina kokenut kapteeni.
– Anna Duunilla jäsenet pääsevät edullisesti tutustumaan
ainutlaatuiseen saaristoon. Nykyään ei juuri ole julkisia vesibussiretkiä kuin Naantaliin ja Vepsään. Ja nekin ovat aika
kalliita, kertoo kippari-kouluttaja Seppo Ruuhilahti.
Venekerhon kokoontumisiin voi tulla kuka vain. Kenties
siitä lähtee innostus veneilyharrastukseen.

ERILAINEN
PÄIVÄ
arkisiin päiviin verrattuna
TEKSTI JOKKE IHALAINEN
KUVAT ANNE TYNIN matka-arkisto

A

nne Tyni tuli TST ry:lle vuonna 2004, kun eräs
TST:n jäsen patisti häntä hakemaan työtä yhdistyksen Luotsi-projektista. Tuohon aikaan Anne vielä
myi tarpeen vaatiessa leipomotuotteita torilla, kun muutakaan työtä ei ollut tarjolla. Työhaastattelun jälkeen Annelle
tarjottiin hänen tiedoilleen ja taidoilleen paremmin sopivaa tiedottajan paikkaa. Tiedottajan tehtävien jälkeen Anne
suunnitteli ja toteutti osa-aikaiseksi palkattuna TST:n opintoretkiä eri oppilaitoksiin ja työpaikkoihin. Vuonna 2014
hän toimi osaamisen kehittämisprojekti Tuohen koordinaattorina.
Anne aloitti vapaaehtoistyön TST:llä vuonna 2006 vetämällä retkikerhoa. Kun matkailun vastaavana tuolloin toiminut Onni Koponen siirtyi pikkuhiljaa sivuun, otti Anne
tehtävän haltuunsa.
– Vapaaehtoistyö on henkireikä minulle ja muille. Saan
itselleni mielekästä tekemistä ja toivon tuottavani sillä iloa
muille, kertoo Anne.
Kymmenen vapaaehtoistyövuotensa aikana Anne on yrittänyt aktivoida TST:n jäseniä kiinnostumaan matkojen järjestämisestä ja geokätköilystä laihoin tuloksin. Hän onkin
keskittynyt nykyään vain kulttuurimatkoihin. Anne on ilokseen huomannut, että hän saa yhdistyksen jäsenistä vastuuvetäjiä retkille, joita ei itse jostain syystä voi hoitaa.
Kysyttäessä parhaasta reissumuistosta Anne epäröi hetken
ja kertoo:
– Matkakohteita on ollut niin valtavasti ympäri kotimaata
Hangosta Lemmenjoelle, etten osaa oikein valita niistä hienointa. Ulkomaan retkiä olemme tehneet kaikkiin naapurivaltioihin sekä Puolaan. Retki Pietariin oli haastavin ja kenties siksi hienosti onnistuneena mieleenpainuvin. Jokainen

Petserin luostariin Venäjällä piti naisväen pukeutua asiaankuuluviin huiveihin ja hameisiin, joita oli tarjolla vierailijoille
paikan päällä.

retki on ollut erilainen kokemus. Kulttuurin puolelta olisi
helpompi nimetä joku näytelmä tai näyttely.
Anne kertoo kulttuurin ja matkailun olevan erittäin tärkeitä jäsentoiminnan osa-alueita. Tämän hän on kuullut usein
jäseniltä, ja se on ilmoitettu kiinnostavimmaksi toiminnaksi
jäsenkyselyissä. Matkailu terapiamuotona on tunnustettu jo
1930-luvulla eikä sen arvoa ole kiistetty vieläkään. Luonnonläheisyys rentouttaa ja saa hyvän mielen. Varsinaisia luontoretkiä Anne on järjestänyt vähemmän, koska niille on omat
kerhonsa TST:llä.
– Monikaan jäsenistämme ei pystyisi ilman autoa lähtemään itse kaikkiin niihin kohteisiin, joissa vuosittain käymme. Kaikkialle ei edes pääse ilman ryhmää. Minulta retkivastaavana vaaditaan aktiivisuutta löytää aina uusia kohteita.
Luen valtavasti ja olen luonut vuosien varrella hyviä yhteistyösuhteita. Pysyn ajan tasalla aika kiitettävästi!
– Jäsenistölle ei ole tärkeää ainoastaan itse tapahtumat ja
elämykset, vaan myös sosiaaliset kontaktit ja osallistumisen
ilo. Erilainen päivä arkisiin päiviin verrattuna, tiivistää Anne
Tyni, yksi kolmesta vuoden 2015 vapaaehtoistoimijasta.
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KALAKERHON MATKASSA

MERIKARVIALLA
TEKSTI JA KUVAT JUHA A.TOLVANEN

Kevätkauden toinen kalastus- ja virkistysmatka jäsenille suuntautui asiantuntijan ja kalakerhomme vetäjän Mika Salosen organisoimana Merikarvialle, joka sijaitsee Satakunnan maakunnassa. Kunta on aivan ”kala -apajilla”, sillä Selkämeri on aivan
lähellä. Merikarvian (ruotsiksi Sastmola) naapurikunnat ovat Isojoki, Kristiinankaupunki, Pomarkku, Pori ja Siikainen.
Merikarvia on merellinen ja ennen kaikkea koskistaan tunnettu (mm. Lankoski, Holmankoski, Stäävit, Vaadit ja Puukoski).
Merikarvian seurakunta on perustettu vuonna 1639 sen erottua Porin ja Ulvilan seurakunnasta. Merikarvian vaakunan on suunnitellut Carolus Lindberg ja se on vahvistettu vuonna 1951.
Kalakerho lähti matkaan aurinkoisena päivänä 19.5. klo 9.30. Yhdistyksen pikkubussi oli ääriään myöten täynnä, joten kalajuttujakin syntyi luontevasti. Retken ensimmäiseksi pysähdykseksi oli sovittu Huittinen, Kivikylän Kotipalvaamo Oy ja Lihajaloste Korpela Oy, joista matkalaiset ostivat kotiinviemisiksi pikkusuolaista, keittolihaa ja grillattavaa. Retkemme viimeisessä
kohteessa, Puukoskella, tiedettiin olevan kosken lisäksi grillilaavu.

LANKOSKI

PUUKOSKI

Viehätysvoimainen Lankoski sijaitsee valtatie E8:n varrella.
Siellä on kaunis miljöö, jonka turistinähtävyyys on Kaksiaukkoinen kiviholvisilta. Sillan pituus on 28,3 m, leveys 6,9
m ja vapaa-aukot ovat 2 x 8,3 m. Siltapaikka kuuluu keskiaikaiseen Satakunnasta Pohjanmaanmaalle johtaneeseen
Kuninkaantiehen, joka on rakennettu vuonna 1887. Sillan
rakentamisesta päätettiin Merikarvian ja Siikaisten kuntakokouksessa vuonna 1884. Talollinen Maurits Tuorila otti
sillan rakentaakseen 17.10.1885 pidetyssä huutokaupassa.
Urakkasumma oli 9395 markkaa ja sopimuksen mukaan sillan perustukset oli kaivettava kahden kyynärän syvyyteen.
Siltaan tuli käyttää rautaa sata leiviskää.
Siltaa pidettiin yhteisenä kokoontumispaikkana ja siinä
leikittiin, tanssittiin ja tapeltiin. Vanha silta toimi maantiekäytössä vuoteen 1960 asti, jolloin valtatie 8:n uusi silta
valmistui. Vanha silta jäi levähdysalueen käyttöön. Siitä tuli
museosilta vuonna 1987 ja se sai oman opastaulunsa kun se
täytti sata vuotta ja se hyväksyttiin viralliseksi museosillaksi.
Seurueemme pitäytyi sillan luona vain haukkaamaan raikasta ilmaa ja nauttimaan silmänruuasta.		

Kalakerhon neljäs kohde, kaunis postikorttimaisema ja rauhallinen miljöö, miellyttää myös lintuja. Siellä linnut pesivät
runsaslukuisesti. Puukoski on noin 1,4 km pitkä koskialue,
joka jakautuu neljään eri osuuteen: niskaan/yläkoskeen, keskiosaan, välisuvantoon ja alakoskeen. Puukoski virtaa pääosin peltomaisemassa ja se on joen levein, sekä profiililtaan
matalin koskialue. Pohjaltaan se on hyvin sora- ja hiekkapohjainen sekä helppo kahlattava. Se soveltuu hyvin myös
aremmille kahlaajille.
Kalakerhon retken vetäjä Salonen esitteli kohdetta ja leiriydyimme grillilaavulle, jonka yhteydessä on myös alueen vaatimaton infokartta. Jäimme kaipaamaan tietoa myös alueen
tyypillisestä kasvustosta ja linnuista, jotka alueella pesivät.
Entä ”kireät siimat” sitten? Hyvistä virityksistä ja yrityksistä huolimatta siima ei tällä kertaa kiristynyt, vaikka asiaan
vihkiytyneinä tiesimme, että Puukosken alueelle oli juuri
kaksi päivää aiemmin istutettu uutta kalaa. Katetulla grillilaavulla saimme kuitenkin vatsamme täyteen, sillä olihan
seurueemme hyvin eväin varustettu.
Tämä Kalakerhon kevään toinen retki viehättävälle Merikarvialle, ja sen maankuuluja lukuisia koskia katsomaan,
oli mieliinpainuva. Suosittelemme kohdetta muillekin uusia
retkikohteita pohdiskeleville.

KROOKAN KALASATAMA JA KALASAVUSTAMO
Toinen kohteemme oli Krookan kalasavustamo. Savustetun
kalan tuoksu viritteli jo savustamon ovella mielikuvia savustetusta ”eväkkäästä”, joten ostopäätökset oli jo tehty näkemättä vielä edes merenantimia. Seuraavaan kohteeseen lähtiessämme savukalaa oli pakattu reppuihin ja kylmälaukkuihin.

HOLMANKOSKI
Retkemme kolmas kohde oli Holmankoski, joka on Merikarvian keskustaa halkova, noin 1,2 km pitkä koski. Holmankoskessa on kaksi haaraa: itse Holmankoski ja niin kutsuttu
Holmankosken terveyskeskusuoma. Holmankoski kulkee
pääosin nurmi- ja piha-alueilla. Kohteen yhteydessä toimii
myös Eumer Fishing Centerin tehtaanmyymälä, jonne sisään
astuessaan tietää saapuneensa kalamiehen tai -naisen kalastustarpeiden paratiisiin. Alueen pihamiljöö ja koskihotelli
terasseineen ovat kauniita ja siellä pääsee istahtamaan aivan
kosken viereen. Holmankosken kalastus- ja majoittumismahdollisuudet ovat hyvät. Seurueemme päätyi kuitenkin
jatkamaan matkaa seuraavan kohteeseen Puukoskelle, joka
oli retken huipentuma.
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TEKSTI JARI SUOMINEN KUVA JOKKE IHALAINEN

TST:n päivänsäde, Päivärinnan poika Portsasta,
suostui pitkin hampain Tärppi-lehden haastatteluun. Ja oikein kuvalla. Hyvä että suostui, sillä
Faben räiskyvää verbaalista tulitusta on mukava
kuunnella.

H

enry Fabian Päivärinta valittiin vuoden 2015 vapaaehtoistoimijaksi yhdessä kahden muun kanssa. Keittiöhommissa yleensä hääräävä mies tuli
TST:lle Monitaito-projektiin viitisen vuotta sitten yleisassistentiksi.
– Tein syötävät näyttelyihin. Myöhemmin kun Akkunaprojekti loppui, autoin perhetoiminnassa. Siellä olin työkokeilussa ja sitten löysin itseni siistijän roolista.
– Aika paljon TST on ollut elämässäni. Ensimmäisten
viiden vuoden jälkeen pidin juhlat. Pieniä juhlia pidän
vieläkin omalla kustannuksellani, kun jollain kaverilla
päättyy esimerkiksi työkokeilujakso.
– Haaveenani on oma, sosiaalinen kirpputori, jossa on
kahvila ja mikä tärkeintä, lämmin ruoka kaikille työntekijöille. Tilan pitäisi olla esteetön. Rahat käytettäisiin
lähikohteisiin, esimerkiksi perheille voisi antaa rahaa
korvamerkittynä lasten harrastuksiin. Ongelmana on tilakysymys. Homma myös vaatisi varmoja tulonlähteitä
toimiakseen.
– Jos TST:llä olisi sopivat tilat, voisi perhetoiminnan
aloittaa. Tulevaisuudessa voi olla, että esimerkiksi työttömien lapset menettävät päivähoidon ainakin osittain.
Saattaa olla, että tarvetta perhetoiminnalle syntyy. Puitteiden pitäisi olla valmiina. Tarvitaan tila, jossa perhetoiminta voitaisiin toteuttaa. Vapaaehtoisista tuskin on pulaa, mutta vetäjä pitäisi varmaan palkata.
Näin pohti Vuoden vapaaehtoistoimija 2015, Henry Fabian Päivärinta. Hän haluaisi päivänsäteille oman paikan
TST:lle.

Fabiaanit on kokonaan uusi ja ennen tuntematon
laji. Lajin ainoa tunnettu yksilö löytyy Turun Seudun
TST ry:ltä. Tätä yksilöä tarkkailemalla on päädytty
seuraaviin yleistyksiin:
- Fabiaanien elintavoista: Laji on ihmisrakas. Se tekee työtä vapaaehtoisesti, on aina avulias ja empaattinen.
- Ahkera lajin edustaja palkittiin Vuoden vapaaehtoistoimija 2015 -arvonimellä.
- Hän on hauska, koko TST:n ilopilleri.
(Nimen Fabiaani antoi 5-vuotias Ada)
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Pitkäaikainen jäsenemme
on nukkunut pois

R

akkaamme Sinikka Marja-Liisa
Henriksson menehtyi 67 vuoden
iässä vaikean sairauden uuvuttamana 30.4.2016. Kaipaamaan jäivät
puoliso Jorma Henriksson, lapset ja lastenlapset, entiset työtoverit, sekä suuri
joukko ystäviä ja tuttavia kaikista Turun
työttömien yhdistyksistä.
Lämmin kiitos kaikille muistamisesta.
Sinikan uurna laskettiin haudan lepoon
10.6.2016 hänen äitinsä ja isänsä viereen. Puolison pyynnöstä tehkää pieni
hiljentymishetki siellä missä olettekin.
Kiittäen Jorma Henriksson.
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10
TST-KARAOKE

TEKSTI OSSI NYSTRÖM
KUVAT JUHA A. TOLVANEN JA MIKKO URPO

H

etki sitten käytävillä kaikuneet vapputoivotukset leijuivat vielä ilmassa, kun toimintakeskuksen loisteputket pimenivät yksi kerrallaan. Vahtimestari ihmetteli mitä vielä täällä teen
ja sitä mietin itsekin. Istuin yksin tiedotuksen työpisteessä ja tuijotin monitoria niin kuin sellaista asiaa
tuijotetaan, jossa ei ole mitään nähtävää. Nukahtaa
en voinut, sillä kello viideltä olisi aika ottaa hapuileva
askel kohti tuntematonta. Aioin osallistua toimittajan
roolissa TST:n Karaoken kymmenvuotisjuhliin.
Tyhjäntoimittamiseni keskeytyi, kun radio- valokuva- ja karaokeryhmien aktiivina tunnettu monitoimimies Juha A. Tolvanen säntäsi tuli takapuolen
alla tiedotukseen paksuhko paperinivaska kädessään.
Ryhdyimme vimmattuun monistusoperaatioon, päämääränämme kopioida minuuttiaikataululla Juhan
karaokehistoriikista riittävästi kopeloimiskelpoisia
kappaleita juhlavieraiden selailtavaksi. Sellainen ei ole lainkaan
yksinkertaista silloin, kun juuri
sujuvuus olisi suotavaa. Muste on loppu, paperi on loppu,
hirveä hoppu, maailmanloppu!
Kaikeksi onneksi hermomme
eivät pettäneet paineen alla. Saumattomalla yhteispelillä saimme
homman haltuumme ja monistushärvelin maagisten voimien myötävaikutuksella teimme
mahdottoman todeksi ja muutimme yhden moneksi.
Juha kertoi minulle, että juhlatyöryhmä aikoo pitää
vielä viime hetken kokouksen, jonne minäkin olisin
tervetullut haistelemaan fiiliksiä.

tilaisuuden läheneminen tuo tavallisesti mukanaan
hermostuneen tunnelman, eikä siltä tälläkään kertaa
vältytty. Kuka sanoo mitäkin ja milloin? Kuka hakee
kakun? Pidetäänkö ne valot nyt päällä vai ei? Miksi
me ei sovittu näistä asioista jo aiemmin? Sovittiinpas!
Eikä! Kaikki ketkä ovat koskaan olleet järjestämässä
minkäänlaista tapahtumaa tietävät mistä on kyse.
Todellista hätää ei kuitenkaan ollut, sillä hengeltään
vahva ryhmä löysi lopulta harmonian varsin helposti.
Minun teki mieleni imeä keuhkoni täyteen tuhansia
erilaisia hitaasti tappavia myrkky-yhdisteitä, joten
poistuin ulos viimeisen kerran ennen kaikkien aikojen karaokejuhlaa.
Sisälle palattuani huomasin aulaan pystytetyn narikan, sekä sisäänkäynnin vieressä lipuntarkistuspistettä pitävän Juhani Ruokomäen. En voinut kuin astella
Torstaihuoneeseen odottelemaan tilaisuuden alkamista. Pöytäpaikat oli varattu
kutsuvieraille, mutta onneksi
huoneen päädyssä oli sohva,
johon olisi hyvä asemoitua
tarkkailemaan
tapahtumien
kulkua.
Ryhdyin seuraamaan sohvani syvyyksistä kuinka juhlakansa lipui hiljalleen sisään
ympärilleen pälyillen. Tervehdyksiä vaihdettiin tuolien täyttyessä. Maltillinen puheensorina vaihtui odottavaan hiljaisuuteen, kun väki vaistosi
avajaispuheiden ja alkumaljojen olevan kohta ajankohtaisia. Juha, Satu ja Outi seisoivat yleisön edessä.
Jännityksen tahmaamien kurkkujen kröhinän vaiettua Juha kertoi, että Satu on aikoinaan vetänyt TST:n
ensimmäisen karaoke-illan. Satu vastasi sanomalla,
että Juhakin on ollut mukana järjestelyissä jo kohta
10 vuotta. Kaikkien oli helppo yhtyä Satun toiveeseen
siitä, että Juha jatkaisi vielä toisenkin kymmenvuotisjakson. Lopuksi Satu esitti yleisölle visaisen kysymyksen: ”Mitä yhteistä on Minni Hiirellä ja Juha

Japanissa karaoken
arvostus on jo sillä
tasolla, että CV:stä
ilmituleva karaokeharrastus on työnantajan silmissä suuri
plussa.

Jännitys tiivistyy!
Komeaksi koristeltuun Torstaihuoneeseen oli kokoontunut tapahtuman operatiivinen juhlatyöryhmä:
Outi Hokka, Satu Kaarmela, Juhani Ruokomäki,
Mika Salonen, Markku E. Strengell, Juha A. Tolvanen ja Ossi Öberg. Pitkään valmistellun ja odotetun
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Tolvasella? Mikki, josta kumpikin niin
kovasti tykkää!"
Seuraavaksi puheenvuoron sai TST
ry:n toiminnanjohtaja Joe Majanen.
Joe kehotti Tapahtumaryhmää onnittelemaan itseään, sillä Karaokesta on
muodostunut äärettömän tärkeä osa
TST:n jäsentoimintaa. Hallituksen
puheenjohtaja Hannu Isotalo kertoi
kuuntelevansa mielellään muiden esiintymistä, mutta arveli, että hänen oma
laulunsa tyhjentäisi huoneen. Hannu
ihmetteli myös kovasti, lienevätköhän
Helena Kara ja Kara Åke serkukset vai
pikkuserkukset? Huumorin kukka, se
on laakson kaunein, eikä lakastu koskaan!

Historian siivet havisevat!
Kun puheet oli pidetty, annettiin estradi
Juhalle. Vielä ei ollut laulun aika, vaan
hartaasti valmistellun historiikin. Juha
kertoi ansiokkaasti erilaisia anekdootteja vuosien varrelta, informatiivisten
diojen seuratessa screenillä toisiaan.
Kävi ilmi, että kaikkien aikojen esitetyin kappale TST:n karaoketapahtumissa on Liljankukka, jonka suosio ei
edelleenkään osoita hiipumisen merkkejä. Juha selosti meille, että karaoken
suuri suosio johtuu sen helppoudesta.
Kyse on matalan kynnyksen harrastuksesta, jota nykytekniikka helpottaa huomattavasti. Karaoke tuo harrastajalleen
ilmaisutaitoa, varmuutta ja rohkeutta.
Meille selvisi myös, että Japanissa karaoken arvostus on jo sillä tasolla, että
CV:stä ilmituleva karaokeharrastus on
työnantajan silmissä suuri plussa. Juha
sai esitelmästään raikuvat aplodit, jotka Satun kehotuksesta vielä toistettiin.
Myös Satu ja Markku palkittiin kättentaputuksin. Huomion keskipisteessä
paistatelleet tapahtumajärjestäjät olivat
yhtä mieltä siitä, että yhteistyön on syytä jatkua vielä pitkään!

Joko saa laulaa?!
Ensimmäiseksi äänijänteitään pääsi venyttelemään Turun Karaokeklubi ry:n varapuheenjohtaja Kaj Skantz, joka ennen
Baddingin Paratiisin huumaavaan tunnelmaan uppoutumistaan kertoi meille
karaoken suotuisista terveysvaikutuksista. Seuraava laulaja otti ansiokkaaseen
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käsittelyynsä Sauvo Puhtilan suomeksi
kääntämän klassikon Kuningaskobra.
Viidakon piiloista pääsimme jälleen
takaisin juhlajärjestykseen, kun kävi
ilmi, että kakku on saapumassa saliin!
Upeasti koristeltua makeuden mansikkaista monumenttia valokuvattiin monen kuvaajan voimin, Juhan poseeratessa maireasti kakkulapio kourassaan.
Kakkua nautittiin kahvin ja kaikensorttisten herkkujen kera, Outin soittaessa pianolla tunnelmamusiikkia. Juha
kruunasi juhlahetken esittämällä Uralin
pihlajan. Liekö se ollut tilaisuutta kunnioittamaan tullut Rautavaaran henki,
jota hän siinä kanavoi, mutta komeasti
laulu raikasi. Uralin pihlajasta oli luontevaa siirtyä pihlajanmarjoja syöviin
lentäviin otuksiin, eli lintuihin. Viides
esiintyjä ei kuitenkaan laulanut tilhestä,
vaan lokista, joka taivaalla liitelee. Lokin
jälkeen liitelyvuoroon pääsi Yölintu,
jonka jälkeen oli aika siirtyä arpajaisiin.
Yhteensä illan aikana kuultiin 12 erinomaista karaoke-esitystä.
Arpajaisonnettaret Satu ja Outi vetivät yksi kerrallaan lakista esiin nimiä,
joiden omistajat saapuivat onnesta ymmyrkäisinä vastaanottamaan palkintonsa. Ensimmäisenä fortuna suosi Arja
Virtasta. Arjan jälkeen KasarmiTallin
ruokalipun pääsi noutamaan Jarmo
”Japi” Suominen. Kaiken kukkuraksi
lakista löytyi kolmantena vielä tilaisuu-

teen kuokkavieraana osallistuneen tiedottajankin nimi! Suuret kiitokset!
Muihin velvoitteisiini vedoten jouduin poistumaan paikalta ennen Satun
vetämän musavisan alkamista. Mutta
ehkä on niin, että lopulta juhlat kuuluvat juhlijoille, ja se miten ilta jatkui
jääköön heille yhteiseksi kauniiksi
muistoksi. Itselleni tilaisuudesta jäi
muisto lämminhenkisestä ja tuttavallisesta tapahtumasta, jossa hienointa oli
mielestäni se, kuinka tapahtuma antoi
yksilöille mahdollisuuden loistaa omilla ehdoillaan ja omalla äänellään osana
ryhmää. Vaikka laulusuoritus useimmiten tehdäänkin yksin, on se samalla
kuitenkin aina myös yhdessä tekemistä,
sillä rohkeus laittaa itsensä täysillä likoon kumpuaa useimmiten juuri heistä, joiden edessä esiinnytään.

TEKSTI PIA-SOFIA YRJÖLÄ PIIRROS JUKI TIIHONEN

Tiedotus tekee ilmoitukset tapahtumista
ja kertoo ajankohtaisista asioista
TST:n TIEDOTUS suunnittelee ja laittaa tapahtumailmoitukset ilmoitustauluille, jotka löytyvät infon vierestä ja
Tietotuvan vasemmalla puolella olevalta käytävältä. Ilmoitukset laitetaan myös TST:n kotisivuille nettiin. Tiedotus
kokoaa joka viikko Viikkotiedotteen, jonka info lähettää jäsenille sähköpostilla perjantaisin. Viikkotiedotteesta voi lukea
seuraavan viikon tapahtumat.
Asioi tiedotuksessa, jos haluat ilmoittaa TST:n jäsenille
retkestä, kurssista, matkasta tai tapahtumasta. Voit joko täyttää itse tai tiedotus täyttää puolestasi tapahtumailmoituslapun, johon tulevat tiedot tapahtumasta. Kerro ilmoituksessa
mahdollisimman tarkasti seuraavat asiat: mistä tapahtumasta on kyse, päivämäärä, kellonajat, milloin pitää ilmoittautua, mitä maksaa, missä tapahtuma on ja mistä lähtö on.
Voit laittaa myös lisätietoja esimerkiksi mukaan otettavista
tavaroista tai mitä tapahtumassa tehdään jne. Kirjoita myös
tapahtuman yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero lisäkysymyksiä varten. Yhteystiedot eivät tule itse ilmoitukseen,
vaan ne jäävät vain tiedotuksen käyttöön.
Voit myös esittää toiveita ilmoitukseen liitettävistä kuvista
tai tyylistä. Tiedotus tekee yleensä A5-kokoiset ilmoitukset
kaikkien nähtäville.
Tiedotuksen tehtäviin kuuluvat myös TST:n nettisivujen
ja Facebook-sivun ylläpito sekä isompien mainosten ja tapahtumailmeiden suunnittelu ja teko. Mainoksia paikallisiin
lehtiin tehdään jonkin verran. TST:n uusien hienojen autojen teippaukset ovat tiedotuksen käsialaa.
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Tärppi-lehden juttujen
teko, valokuvaus ja taitto ovat tiedotuksen vastuulla. Otathan
yhteyttä tiedotukseen, jos haluat kirjoittaa jutun tai sinulla
on juttuidea.
Muistathan, että tiedotus ei tiedä tapahtumista, ellei niistä ole
sinne kerrottu. Neuvonta jäsenasioissa, maksut ja mistä toimintakeskuksessa löydät vaikkapa Kotipesän, hoidetaan infossa.

Liity jäseneksi infossa tai ilmoittaudu tapahtumaan
TST:n INFO palvelee sinua jäsenasioissa ja neuvoo mistä

löydät toimintakeskuksessa tilat ja paikat. Voit myös varata tiloja käyttöösi infosta. Infon työntekijät vastaanottavat
retki-ilmoittautumiset ja maksut. Muistathan esittää jäsenkorttisi asioidessasi.
Info pitää kirjaa siitä, että retkille ja tapahtumiin tulee oikea määrä ilmoittautuneita ja että varaukset pysyvät järjestyksessä. Info huolehtii, että autot, mökki ja vene ovat käytössä retkillä.
Infossa voit liittyä TST:n jäseneksi ja maksaa jäsenmaksun.
Info ylläpitää uusinta osoiterekisteriä. Perjantaisin jäsenille
lähetetään sähköpostilla Viikkotiedote, jossa on seuraavan
viikon tapahtumat. Viikkotiedotteen on koonnut tiedotus.
Info tietää tapahtumista sen verran kuin tapahtumajärjestäjä on sinne kertonut. Joskus tietoa ei ole saatavilla sen
enempää kuin mitä ilmoitustaululla tai netissä on tarjolla.
Silloin kannattaa ottaa yhteys suoraan tapahtuman järjestäjään.
Info elää tässä hetkessä, kun taas tiedotus suunnittelee ja
toteuttaa asioita pitkällä aikavälillä.
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OLETKO SINÄKIN ETSINYT
PIILOPULLOJA?
Al-Anon voi auttaa toipumaan läheisen alkoholin käytön vaikutuksista

V

arhaislapsuudessani vanhempani joivat runsaasti
lähinnä viikonloppuisin. Alkuillan hilpeä viinanhuuruinen ilmapiiri muuttui arvaamattomaksi yöksi, jolloin pelot hiipivät uniin. Seuraavana aamuna kodissa
vallitsi kireä ja tukala ilmapiiri, jolloin vanhempia ei kannattanut turhaan häiritä. Arkisin kulissit pysyivät yllä, sillä
molemmat vanhemmat kävivät töissä ja luultavasti perhe
vaikutti päällisin puolin normaalilta.
Nuoruudessani en ymmärtänyt kasvaneeni alkoholistiperheessä. Luulin että runsas alkoholinkäyttö oli osa illanviettoa
kaikissa kodeissa. Havahduinkin äidin alkoholismiin toden
teolla vasta aikuisena, kun päädyimme asumaan samalle
paikkakunnalle. Tuolloin hän myönsi luultavasti ensimmäistä kertaa elämässään olevansa alkoholisti. Yritin kaikin keinoin auttaa äitiäni.
Epätoivon partaalla soitin Al-Anonin palvelupuhelimeen,
koska halusin tietää, miten voisin saada äitini hoitoon. Mi-

nulle kerrottiin alkoholistien läheisille tarkoitetusta vertaistukitoiminnasta ja Al-Anon ryhmien kokoontumisajat. Lähdin samana iltana kokoontuvaan ryhmään. Tuo ilta muutti
elämänpolkuni suunnan.
Useina päivinä ja iltoina viikossa, useilla paikkakunnilla
Al-Anon ryhmien kokoontumisiin saapuu mitä erilaisimpia
ihmisiä. Aluksi meitä on yhdistänyt ehkä vain selkeä tai epämääräinen pahan olon tunne. Meitä on nuoria ja vanhoja,
varakkaita ja köyhiä, miehiä ja naisia. Joidenkin juovat läheiset ovat vielä elossa, joidenkin kuolleet, toisten läheiset juovat edelleen ja toisten ovat olleet vuosia raittiina. Etukäteen
on aina sovittu, kuka tulee paikalle aikaisemmin avaamaan
ovet, keittämään teetä ja kahvia, valmistelemaan ja vetämään
kokoontumisen sillä kertaa sekä vastaanottamaan ensimmäistä kertaa mukaan tulevia.
Ensimmäinen kerta Al-Anonissa onkin useille yhteisön
jäsenille mieleenpainuva muisto. Monet ovat olleet ehkä

Al-Anon perheryhmät on alkoholistien läheisten ja ystävien yhteisö. Sen ainoa tarkoitus on auttaa esimerkiksi puolisoita, vanhempia, aikuisia lapsia, sisaruksia ja työkavereita toipumaan läheisen ihmisen alkoholinkäytön aiheuttamista ongelmista.
Al-Anon toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, nimettömyyteen ja luottamuksellisuuteen.
Al-Anon kokoontuu Varsinais-Suomessa:
- tiistaisin klo 19.00 Turussa, Kupittaankatu 108 (katutason liikehuoneisto)
- parillisten viikkojen tiistaisin klo 19.00 Raisiossa, Alhaistentie 5
- keskiviikkoisin klo 18.30 Kaarinassa, Mäkitupalaisenkuja 2 (Nappi ja Plätty)
- torstaisin klo 19.00 Turussa, Yliopistonkatu 10 (Elokolo)
- torstaisin klo 19.00 Somerolla, Vanhatie 20 (Svenssonin talo)
- parittomien viikkojen tiistaisin klo 19.00 Naantalissa, Teräskatu 2 (huoltorakennus pihan perällä)
Varsinais-Suomen palveleva Al-Anon puhelin (02)245 2255,
päivystys maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 19-21.
Tutustu verkossa www.al-anon.fi
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elämänsä suurimman haasteen edessä
Sitten eräänä iltana menin Al-Anon
”Al-Anon ryhmien kokoontumimyöntäessään tarvitsevansa apua. Yksi siin on helppo mennä kun ei tarvit- -ryhmän kokoontumiseen. VastaanAl-Anonin jäsen muistelee vuosia kesotto oli ystävällistä. Ihmiset vaikuttise ilmoittautua. Voin mennä silloin
tänyttä ”matkaansa” Al-Anoniin:
vat rauhallisilta. Itselläni oli kuitenkin
kun
itselleni
sopii.
Olen
kokenut,
Poikani päihdeongelmat alkoivat 10
paha olla, en tiennyt kuka olin ja mitä
vuotta sitten ja ne lisääntyivät pikku- että Al-Anonissa minua ei yritetä halusin. Ajatuksissani pyörivät pojan
hiljaa. Aluksi vähättelin ongelmia tai muuttaa eikä minulle neuvota mi- ongelmat. Pikkuhiljaa, käymällä säänkielsin ne kokonaan. Sitten yritin rai- ten minun tulisi elää ”oikein”. ”
nöllisesti Al-Anonissa ja kuunneltuani
tistaa poikaani kaikin keinoin. Ohjatoisten kertomuksia sekä tutustumalla
sin häntä hoitoihin, maksoin hänen
”Koen, että Al-Anonista olen löy- askeleisiin ja perinteisiin, aloin ymhoitojaan ja laskujaan, siivosin hänen tänyt toivoa ja voimaa sekä kotini, märtää itseäni ja käytöstäni.
sotkujaan, etsin piiloissa olevia pullo- jossa saan oppia tuntemaan itseni,
Al-Anon-ohjelma ja toipuminen Alja ja kuljetin piiloon tai tyhjensin löy- omassa tahdissa ja päivän kerral- Anonissa perustuu kahteentoista asketämiäni pulloja. En ymmärtänyt, että laan. Al-Anon ystäväni tukevat mi- leeseen. Niitä voisi kuvata oppaana tai
näin tehdessäni mahdollistin poikatyökaluina, joiden avulla suhtautuminua kun sitä tarvitsen.”
ni päihteiden käytön. Elämämme oli
semme olosuhteisiimme ja itseemme
yhtä vuoristorataa, vaikka yritin pitää
voi muuttua. Askelten, kuten kaikkikulisseja yllä.
en uusien työkalujen käyttäminen on
Neljä vuotta sitten, poikani retkahti jälleen oltuaan raittii- edellyttänyt useimmilta meistä hiukan harjoittelua. Monet
na noin vuoden ajan. Vietettyäni yön poikani kanssa sairaa- meistä ovat tulleet Al-Anoniin löytääkseen apua läheisilleen,
lassa kävelin aamun hämärässä kotiin ja itkin pettymystäni. mutta olemmekin löytäneet apua itsellemme.
Kotona huusin ääneen tuskaani. Tuolloin tajusin, että en
selviytynyt enää omin voimin. Samaan aikaan kirjahyllystä
osui silmiini Rohkeutta muuttua -kirja, jonka olin hankkinut
muutamaa vuotta aikaisemmin käytyäni tutustumassa AlPerustuu osittain Kaleva-sanomalehden
Anon -ryhmään. Silloin en kuitenkaan ollut valmis jäämään
alkuperäisjulkaisuun
helmikuussa 2015.
Al-Anoniin.

ILOINEN MUSIIKKI
PIRISTI EPÄONNEN PÄIVÄNÄ

TEKSTI JA KUVA PIA-SOFIA YRJÖLÄ

Muusikot Silla, Venus ja Gil soittivat Tietotuvassa perjantaina 13.5. Mahtavat rytmit ja kaunis laulu loivat tunnelmaa iltapäivään. Paikalla oli noin parikymmentä kuulijaa. Keikka alkoi muutamalla kantribiisillä, joiden jälkeen soi suomalainen
Chisu. Filippiiniläistä musiikkia ja Santanaa oli myös mukana.
Yhtye esiintyy TST:llä suunnilleen kerran kuussa ja monesti
tapahtuminen yhteydessä. Teatteri LennArtin kanssa bändi te-

kee myös yhteistyötä. Viimeksi heidät nähtiin esityksessä Helena 50
v. ja Espanjan timantti sekä Texvexin avajaisissa. Joitakin hää- ja vanhainkotikeikkoja yhtye tekee silloin tällöin.
Silla, Venus ja Gil ovat tavanneet muutama vuosi sitten TST:n
Monitaide-projektissa, jossa taiteellisten alojen ihmiset pääsivät yhdessä tekemään töitä. Hienoa, että syntyi rento yhtye, jonka musiikista
jäsenet saavat edelleen nauttia.
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TEKSTI SEVERI SALKO LÄHDE PUNAINEN RISTI

1
2

Jos henkilö menettää tajuntansa, selvitä onko

hän herätettävissä: puhuttele ja ravistele.

Jos henkilö ei herää, soita 112. Aseta puhe-

lin kaiutintoiminnolle ja jatka auttamista.

Ensiapulaukku yleiskäyttöön sisältää kaikki tärkeimmät ensiaputarvikkeet kotiin, autoon tai mökille. Älä
silti säilytä laukkua auringossa, esimerkiksi auton takaikkunalla. Laukun sisällön ovat suunnitelleet ja hyväksyneet Suomen Punaisen Ristin ensiavun asiantuntijat.

Näin teet hätäilmoituksen
•
•
•
•
•
•
•

3

Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
Kerro, mitä on tapahtunut.
Kerro tarkka osoite ja kunta.
Vastaa kysymyksiin.
Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.
Soita uudelleen, mikäli tilanne muuttuu.
Aseta autettava selälleen ja selvitä hengit-

tääkö hän normaalisti. Avaa hengitystie päätä ojentamalla, leuankärjestä kohottamalla.
Tunnustele poskellasi ilmavirtaa, katso rintakehän
liikettä.

4

Autettava ei hengitä normaalisti: aloita paine-

luelvytys, paina 30 kertaa. Aseta kämmentyvi keskelle autettavan rintalastaa, toinen käsi
alemman päälle. Paina rintalastaa kohtisuoraan
alaspäin 30 kertaa.

5

Jatka puhaltamalla 2 kertaa. Avaa hengitys-

tie, sulje autettavan sieraimet, peitä suullasi autettavan suu ja puhalla rauhallisesti 2
kertaa, rintakehä nousee (liikkuu). Jatka rytmillä
30:2, kunnes ensihoitopalvelu ottaa vastuun tai
autettava virkoaa.
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Sidetarvikepakkaus 1 (Y1)
6 laastari 19 x 7 2 mm
2 laastari 6 x 10 cm
6 sideharsotaitos 7,5 x 7,5 cm, steriili (3 kpl)
6 sideharsotaitos 10 x 10 cm, steriili (3 kpl)
1 joustoside 8 cm x 4 m
1 joustoside 10 cm x 4 m
1 ihoteippi, kuitukangas 1,25 cm x 9 m
4 haavapyyhe
1 kolmioliina, kuitukangas 110 x 110 x 155 cm
Puhdistus ja Elvytys (Y2)
4 suojakäsine, kertakäyttöinen (2 kpl)
1 elvytyssuoja
2 haavapyyhe
2 kolmioliina, kuitukangas 110 x 110 x 155 cm
1 turvaleikkuri
1 hätäensiapuohje
1 korvaushakemuskaavake
1 kynä
Laajoihin haavoihin ja palovammoihin (Y3)
2 suojaside 30 x 60 cm
2 haavaside 10 x 20 cm
1 ensiside
Suojaksi ja lämpimänä pitämiseen (Y4)
1 suojapeite 140 x 200 cm

TEKSTI JA KUVA PIA-SOFIA YRJÖLÄ

KIPERIÄ KYSYMYKSIÄ
JA ÄÄNINÄYTTEITÄ

Aurinkoisena torstaina 21.4. Torstaihuoneessa odottaa kaksikymmentä innokasta kilpailijaa Jorma Saaren järjestämän tietovisan alkamista. Tunnelma on jännittynyt ja paikalle on saapunut muun muassa tiedotuksen
nelikko. Yhteistyötä ei kuitenkaan saa tehdä ja omaa vastauspaperia peitellään lunttauksen välttämiseksi. Mitähän tästäkin tulee ja mistä aiheista kysymykset mahtavat olla.

K

ysymyksiä on 29 ja niiden aihealueet liikkuvat kulttuurista urheiluun ja maantieteeseen, ajankohtaisia
asioita unohtamatta. Ensimmäinen kysymys kuuluu:
Kuinka paljon Suomessa kulutettiin 100 prosenttista alkoholia vuonna 2015 jokaista 15 vuotta täyttänyttä henkilöä kohden? Vähän meni oma vastaus yläkanttiin kun vastatessani
ajattelin alkoholijuomien kokonaiskulutusta. Oikea vastaus
oli 10,8 litraa.
Seuraava kysymys olikin helpompi. Siinä kysyttiin, että
missä maassa tapahtui 7,8 momenttimagnitudin maanjäristys edellisenä lauantaina. Ecuadorissahan se maa järisi vieden yli 500 ihmisen hengen.
Suomen tämän vuoden euroviisuedustaja Sandhja ja Ville
Valo Summer Wine -kappaleessa olivat helppoja tunnistaa
laulunäytevideoista, mutta kun kysyttiin vanhempia naislaulajia, niin eipä tullut mieleen, että ne olivat Laila Kinnunen
tai Anneli Sari.
Ei ollut tietoa myöskään, että kenen suomalaisen tv-persoonan lisänimi oli ”Kyllä”. Oikea vastaus oli Esko Kivikoski.
Nopea vilkaisu Googlen hakutuloksiin paljastaa, että Kivikoski oli tunnettu 60-luvulla television tietokilpailuissa, noin
20 vuotta ennen allekirjoittaneen syntymää.
Tietokilpailun voittaja oli Kalle Seitovirta 22,5 pisteellä.
Jaetulla toisella sijalla olivat J. Kinnunen ja Satu Kaarmela
20 pisteellä. Sen jälkeen oli suuri joukko 17,5 pistettä saaneita. Viimeisellä sijalla ollut sai 7,5 pistettä. Jokainen osallistuja
tiesi siis jotakin.

Tietovisoja TST:llä järjestetään kerran kuussa. Jorma Saari
on vetänyt visoja nyt noin vuoden verran. Välillä joku muukin tekee kysymykset ja on vetovastuussa. Suosittuja visat
ovat joka tapauksessa.
– Tänä vuonna taitaa olla vain yksi kuukausi, jolloin en
ole ollut pitämässä tietovisaa. Keskimäärin osallistujia on 15.
Tänään oli yllättävän paljon osallistujia, Saari sanoo.
Saari tekee kysymykset itse ja ideoita niihin tulee vähän
sieltä sun täältä. Ajankohtaisia aiheita hän poimii uutisista.
Muihin aihepiireihin kysymyksiä tulee tietovisoista, joihin
Saari on itse osallistunut.
– Kävin aiemmin aktiivisesti pubivisoissa. Meillä oli viiden
hengen hyvä porukka, jolla visailimme. Noin kymmenen
vuotta on tullut harrastettua tietovisoja. Kysymyksissä paikallisuus on mielestäni tärkeää. Siksi otan mielelläni mukaan
Suomeen ja Turkuun liittyviä kysymyksiä, Saari toteaa.
Saarella on visoissa mukana myös ääninäytteitä ja pätkiä
elokuvista. Se tuo vähän vaihtelua tavallisiin kysymyksiin.
– Se on tätä päivää. Aiemmin tietovisojen kysymykset
olivat vain paperilla ja kukaan ei lukenut niitä edes ääneen.
Kaikki eivät tykkää ääninäytteistä, mutta mielestäni ne ovat
mukava lisä, Saari sanoo.
Jorma Saari on aktiivinen TST:n toiminnassa. Melkein päivittäin hän käy Kanslerintiellä. Vuonna 2004 Saari piti TST:llä
ensimmäiset Excel-kurssinsa vapaaehtoisena. Hän on myös
ollut vapaaehtoisena kansimiehenä Anna Duuni -veneellä
vuodesta 2005 lähtien. Hallituksessa Saari on istunut tämän
vuoden ja tehnyt vapaaehtoistyötä EU-ruokakassien jaossa.
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KIELTEN KANSSA
EI PIDÄ ARKAILLA
Vuoden vapaaehtoistoimija Bertel Abrahamssonin keskustelukerhoissa luetaan ja käännetään helppolukuisia kirjoja. Yhdessä kielitaito karttuu ja rohkeus puhumiseen kasvaa. Vapaaehtoistyö tuo myös sisältöä
arkeen.

B

ertel Abrahamsson on ollut TST:n toiminnassa
mukana syksystä 2003 lähtien. Melko pian tultuaan mukaan hän osallistui vasta perustettuun englannin keskustelukerhoon.
Kerhon vetäjä ehti pitää
kerhoa vain yhden kerran
ennen kuin sairastui.
– Ajattelin, että ei tämä
tähän yhteen kertaan voi
loppua ja päätin alkaa vetää
kerhoa. Porukka huomasi
myös, että äidinkieleni on
ruotsi. Siksi minua pyydettiin pitämään myös ruotsin
keskustelukerhoa. Tietenkin suostuin, Abrahamsson
kertoo.
Kerhoissa luetaan tunnettuja kirjoja, joista on tehty helppolukuiset versiot.
Osallistujat lukevat vuorotellen tekstiä ja kääntävät
sen. Välillä keskustellaan
myös kirjojen sisällöstä.
– Ihmiset ovat oppineet
kerhoissa paljon. Kerran
sain hyvää palautetta, kun
yksi osallistuja kertoi uskaltaneensa puhua englantilaisten kanssa englantia
lomamatkallaan Lapissa. Suomalaiset ovat hiukan liian
arkoja ja vaativat liikaa itseltään. Kieltä pitäisi muka osata täydellisesti. Keskustelukerhossa tuemme toisiamme ja
virheistä ei välitetä, Abrahamsson sanoo.
Kerhoissa käy noin 7–15 henkilöä. Suurin osa on vakikävijöitä, jotka ovat olleet mukana monta vuotta. Porukka
viihtyy ja tunnelma on leppoisa. Hampaat irvessä ei siis
missään nimessä opita.
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– Käyn toimintakeskuksessa pääasiassa vain keskiviikkoisin pitämässä kerhoja. Jos täällä on jotain tapahtumia,
niin osallistun niihin. Ennen asuin 500 metrin päässä
Iso-Heikkilässä, niin minun
oli helppo tulla tänne. Nyt
matkaa Hepokullasta on hiukan enemmän. Onneksi julkiset kulkuvälineet kulkevat
Turussa hyvin ja taksillakin
pääsee.
Vapaaehtoistyö
merkitsee Abrahamssonille paljon.
Hän on elämässään tottunut
osallistumaan kaikenlaiseen.
Hänen lapsuudessaan ei ollut
tietokoneita ja kännyköitä.
Sen sijaan pelattiin ja leikittiin ulkona. Erilaiset pelit
ovatkin olleet merkittävä osa
hänen elämäänsä. Muun muassa käsi- ja jalkapalloa on
tullut pelattua.
– Olen saanut uusia ystäviä
ja vapaaehtoistyö täällä tuo
sisältöä elämääni. TST on
hieno paikka ja olen erittäin
tyytyväinen sen toimintaan.
Ihmiset ovat ystävällisiä.
Täällä saa myös hyvää ruokaa, Abrahamsson kehuu.
Bertel Abrahamsson on iloinen ja otettu valinnastaan
yhdeksi vuoden vapaaehtoistoimijoista. Hän sanoo vaatimattomasti olevansa ujo ihminen. Valinta on iso kunnianosoitus tehdylle työlle.
– Parhaani olen tehnyt ja on mukava, että muutkin ovat
sen huomanneet. En tee tätä työtä siksi, että ruusuja tulisi, toteaa Abrahamsson lopuksi.
TEKSTI PIA-SOFIA YRJÖLÄ KUVA JOKKE IHALAINEN

Rieskalähteentien myymälän avajaisissa
soppaa ja leppoisaa tunnelmaa
TEKSTI PIA-SOFIA YRJÖLÄ
KUVAT PIA SOFIA YRJÖLÄ & ELIZE SYKRIÄINEN

R

ieskalähteentien Ekotorin yhteyteen avautui keskiviikkona 18.5.TST-Texvexin myymälä. Tunnelma avajaisissa oli iloinen ja paikalle oli saapunut porukkaa
hyvissä ajoin odottamaan lohisoppaa.

Kello 11 TST:n puheenjohtaja Hannu Isotalo avasi
tilaisuuden ja bändi alkoi soittaa tämän jälkeen. Myös
soppatykki pääsi laulamaan ja lohisoppa-annoksia menikin kiitettävästi.
Paikallaolijoille jaettiin myös EU-ruokakasseja. Sisätiloissa itse myymälän puolella oli lämmin ja tiivis tunnelma. Innokkaimmat ostivat itselleen edullisia vaatteita ja kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita.
Rieskalähteentien myymälästä vastaa TST-Texvexohjaaja Sirpa Tikander. Myymälään on tulossa noin
kahdeksan työntekijää. Avajaishuumassa Tikander ei
ollut vielä ehtinyt miettiä, että miltä nyt oikein tuntuu.
– Haluan päästä toteuttamaan uusia ideoita, ettei
myynnissä olisi vain vanhoja vaatteita ja tekstiilejä.
Työntekijät tulevat myymälätyöskentelyn ohessa ompelemaan sivuhuoneessa. Kaikenlaisia pusseja ja laukkuja
tullaan tekemään. Esimerkiksi virkkaus on tullut nyt
muotiin. Virkata voi vaikkapa paitoja tai somistuksia
tyynyihin, Tikander kertoo.
Avajaisia varten texvexläiset tekivät hienoja viirinauhoja myymälään ja ulkotelttaan koristeeksi. Toivotaan
onnea ja menestystä uudelle myymälälle!

Texvexiä kaksin kappalein
Turussa on nyt kaksi TST-Texvex-myymälää. Maaliskuussa avautunut Kanslerintie 19:n myymälä ja juuri avautunut
Rieskalähteentie 74:n myymälä.

Puhtaan ja kuivan tekstiilin vastaanotto tapahtuu
Kanslerintiellä, josta osa viedään Rieskalähteentielle.
Peittoja, tyynyjä, mattoja, kenkiä ja laukkuja ei kuitenkaan kannata tuoda.
Texvex-myymälöistä löytyy vaatteita vauvasta vaariin,
ja kankaita ja matonkuteita voi ostaa huippuedullisesti.
Hinnat ovat 50 sentistä 3 euroon. Valikoima vaihtelee
päivittäin, joten ostoksilla kannattaa piipahtaa usein.
Noin kerran kuukaudessa pidetään poistopäivät, jolloin tuotteita saa superhalvalla. Myymättömät tuotteet
viedään hyväntekeväisyyteen.
Kierrätysmateriaalista tehdään paljon myös omaa
tuotantoa, kuten vaikkapa pannulappuja tai pussukoita. Ajankohtaisia asioita ja tarjouksia voi bongata Facebookista. Siellä on muun muassa kuvia Texvexin omista
käsitöistä.
Kanslerintien myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9.00–15.00 ja Rieskalähteentien myymälä tiistaista perjantaihin kello 11.00–17.30 sekä lauantaisin kello 10.00–15.00.
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MATKAILU JA KULTTUURI

TULEVIA TAPAHTUMIA
To 30.6. Kulttuuriretki Loimaalle

Retkellä tutustutaan oppaan johdolla vuonna 2000 kunnostettuun Alpo Jaakolan Patsaspuistoon ja Kuivuriin. Lounas
nautitaan Maatalousmuseo Sarkassa, jonka jälkeen jatketaan
Loimaan Taidetalolle.
Lähtö Kanslerintieltä klo 10, Ortodoksikirkolta klo 10.15.
Paluu Turkuun klo 16.
Hinta jäsenille 23 €, sisältää bussikuljetuksen, pääsyliput,
opastuksen ja lounaan. Mukaan mahtuu 20 henkilöä. Viim.
ilmoittautuminen ja maksu infoon 20.6.

Pe 15.7.Kamariteatteridraama Arkkitehdit Kakskerrassa
Historiallisesti kiehtova kamariteatteridraama kertoo arkkitehti Erik Bryggmanin ja hänen sisustusarkkitehtityttärensä
Carin Bryggmanin elämästä. Näytelmä esitetään Kakskerran saarella Sinapin leirikeskuksen yhteydessä sijaitsevassa
Erik Bryggmanin suunnittelemassa Villa Staffans -huvilassa. Tarinankuljettajana esityksessä toimii Alvar Aalto.
Erik Bryggmanin syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi
125-vuotta.
Osissa: Jarmo Kujala (Erik Bryggman), Salla Vahtera
(Carin B.), Jussi Tanhuanpää (Alvar Aalto), Ohjaus: Mikko
Rantanen
Lähtö Kanslerintie klo 17.45, Ortodoksikirkko klo 18, näytös klo 19 (kesto n. 1 tunti), paluu n. klo 21.
Hinta: 20 €, sisältää bussikuljetuksen ja lipun. Mukaan
mahtuu 20 henkilöä. Viim. ilmoittautuminen ja maksu infoon 13.6.

To 21.7. Taivaan tulet Pyynikin kesäteatterissa
Ystävyys, rakkaus ja rikokset – kaikki ovat ratkaistavissa
Konstaapeli Rauni Väänänen palaa vuosien jälkeen takaisin kotiseudulleen Kemijärvelle. Paluumuutto ei suju aivan
mutkitta, sillä etelässä vietetyt vuodet ovat vieroittaneet hänet pohjoisen tavoista ja etäisestä isästä. Sairasteleva isä on
erakoitunut entisestään Raunin äidin kuoleman jälkeen.
Vaikka etelän keinovalot vaihtuvat pohjoisen taivaan tuliin,
kiemurat ihmissuhteissa seuraavat matkassa. Suhdesolmuja
aukoessa Rauni totuttelee pikkukaupungin poliisin tehtäviin
ja törmää laittomiin viinabisneksiin. Onko äidin kuolemakaan selvä tapaus? Näytelmä perustuu samannimiseen TVsarjaan.
Lähtö Kanslerintie klo 9.45, Ortodoksikirkko klo 10.00,
lounas Vapriikissa, näytös klo 14.00, paluu esityksen jälkeen
n. klo 19.00
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Hinta: työttömät 40 €, eläkeläiset 43 €, ei-jäsen jäsenen
avecina 58 €. Jäljellä 15 paikkaa.
Hinta sisältää bussikuljetukset, lounaan Vapriikin Valssissa
ja teatterilipun 11. riviltä. Ilmoittautuminen ja maksu viimeistään 21.6. Infoon.

La 1.10. Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä
Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajana nähdään loistava Vesa
Vierikko.
Ilosia aikoja on Mielensäpahoittajan lähtötervehdys. Uusimmassa tarinassa tuttu jäärä alkaa valmistautua lähdöistä
suurimpaan. Arkusta Mielensäpahoittajalla on oma näkemyksensä. Lisäksi testamentti pitää kirjoittaa, ja siitä pitää
tehdä hyvä ja yllättävä niin kuin Huovis-Veikon kolme parasta kirjaa. Poika tahtoisi osallistua isänsä vanhuusajan
suunnitelmiin, mutta hänen keskittymistään häiritsee se, että
hänellä on kädet täynnä omassa elämässään eli avioliitossaan. Miniällä nimittäin on yllätys, jonka mieluisuudesta ei
ole varmuutta. Onneksi Mielensäpahoittaja ei tarvitse apua
vanhuusajan suunnitelmiensa toteuttamiseen, sillä kyllä ei
kukaan muu tee niin hyviä päätöksiä kuin Mielensäpahoittaja itse.
Lähtö Kanslerintie klo 8.45, Ortodoksikirkolta klo 9.00.
Näytös klo 13. Paluu n. klo 18. Aika omakustanteiseen lounaaseen Helsingissä.
Hinta jäsenille 30 €, avecille jäsenen kanssa 40€. Hinta sisältää bussikuljetuksen ja teatterilipun riveiltä 9–10. Halutessa ennakkomaksu 10 € ennen 30.9. ilmoittautuneille, jolloin
tulee maksaa loppumaksu. Tärpin mennessä painoon oli jäljellä vielä muutama paikka.
Kaikille retkille ilmoittautuminen ja maksu käteisellä infoon. Retkien hinnat eivät sisällä peruutusturvaa. Esteen
sattuessa maksu palautetaan, mikäli tilalle saadaan toinen
jäsen. Matkustajavakuutus korvaa matkan hinnan sairastapauksissa lääkärintodistusta vastaan. Matkailuvastaava
kirjoittaa vakuutusyhtiölle todistuksen.
Lisätietoja retkistä infosta ja kotisivuilta
Retkitarjonta elää – käy TST ry:n kotisivuilla ja tutustu ilmoitustauluun Kanslerintiellä!

Anne Tyni, matkailuvastaava

PALOKÄRKIRYHMÄN HAVAINTOJA
KUVAT VEIJO NURMINEN

Härkälintu, Masku.

Kaakkuri, Salon Aneriojärvi.

Kuikkapari, Ruskon Kailassuo.

Pikkulokki, Rauman Unajanlahti.

Pikkusieppo, Pomponrahka.

Sepelsieppo, Puistomäki.
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TEKSTI MONA BJÖRK KUVAT MONA BJÖRK/PIXABAY

YHDESSÄKIN ON

JOUKKOVOIMAN ALKU

S

uomessa on jo yli miljoona yksinasuvaa. Määrä kasvaa vuosi vuodelta, ei vain meillä vaan kaikissa länsimaissa ja Aasiassakin. Historioitsijat ja yhteiskuntatieteilijät kiistelkööt syistä, mutta yksinasuminen koskee
meitä kaikkia, olimmepa valinneet sen tai emme. Kenestä
tahansa voi tulla yksinasuva avioeron tai puolison kuoleman
takia. Elämänkumppania ei aina löydy yrityksistä huolimatta. Lapset muuttavat aikanaan kotoa ja yksinhuoltajasta tulee
yksinasuva. Mutta ei syytä huoleen. Monet huomaavat aikaa
myöten nauttivansa ja kukoistavansa, ja lopettavat kumppanin etsinnän, tai päättävät vain olla avioitumatta uudestaan
eron jälkeen. Varjopuolena on vain sosiaalisen osallisuuden
puute.

Vähennyksiin tasapuolisuutta
Yksi tärkeä sosiaalisen osallisuuden ulottuvuus on työllisyys. Yksinasuvissa on Tilastokeskuksen vuoden 2013 tietojen mukaan lähes kaksinkertainen määrä
työttömiä verrattuna pariskuntiin. He ovat
myös suurin peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saava ryhmä. Nämä tiedot ovat
hätkähdyttäviä. Mistä tämä sitten johtuu?
Tapahtuuko työmarkkinoilla yksinasuvien syrjintää? Olisi tärkeä selvittää korkeamman työttömyyden syyt. Pitäisi myös
kiinnittää erityistä huomiota yksinasuviin
työnhakijoihin ja tukea heidän työnhakuansa.
Työllistymismahdollisuuksia
vaikeuttaa työasuntovähennys, jota yksinasuvalle
ei myönnetä. Tämä asettaa yksinasuvan työnhakijan eriarvoiseen asemaan kuin pariskuntana elävät. Perusteluissaan
valtiovarainvaliokunta viittasi perheenjäsenten työ- tai kouluolosuhteisiin. Kuitenkin lapsetonkin pariskunta on oikeutettu työasuntovähennykseen, vaikka toinen puoliso ei edes
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kävisi töissä. Valiokunnan väite, että yksinasuva ei ole yhtä
lailla sidottu asuinpaikkaansa kuin esimerkiksi perhe, on ristiriidassa kansainvälisten tutkimusten kanssa. Ne osoittavat,
että yksinasuvat ovat tiiviimmässä yhteydessä lähiympäristöönsä kuin perheelliset, auttaen niin omaisia ja ystäviä kuin
apua tarvitsevia naapureitakin. Perheelliset taas ovat kiinteämmässä yhteydessä toisiinsa. Vaikuttaa siltä, että työasuntovähennysajattelu ei pohjaudu tietoon eikä tutkimustuloksiin, vaan epämääräisiin uskomuksiin yksinasuvista.

Yhden tulot, kahden menot?
Toinen tärkeä sosiaalisen osallisuuden ulottuvuus on köyhyys. Tilastokeskuksen vuonna 2016 julkaistujen tietojen
mukaan 30,5 % yksinasuvista oli pienituloisia, kun heitä oli
6,4 % lapsettomissa pariskunnissa. Tämä on järkyttävän suuri ero. On ilmeistä, että yksinasuva maksaa yksin kaikesta,
kun pariskuntana elävät voivat jakaa monet kustannukset.
Ruokaa ei voida puolittaa, mutta isojen ruokapakkausten kilohinnat ovat yleensä edullisempia.
Yhtä ilmeistä ei ehkä ole, että yhteiskunnassa on pitkään tehty aktiivisesti perheitä
suosivaa talouspolitiikkaa yksinasuvien kustannuksella. Asuntopolitiikan seurauksena
pienten asuntojen neliöhinnat ja -vuokrat
ovat paljon korkeampia kuin isojen asuntojen. Kulutusverot suosivat pariskuntia.
Yleinen 24 % arvonlisävero, jota käytetään
tyypillisesti esimerkiksi kestokulutushyödykkeiden verokantana, kuormittaa täysimääräisesti yksinasuvia, kun pariskunnan verorasite on käytännössä vain puolet tästä. Myöskään sähköveroa tai siihen
verrattavaa sähkönsiirtomaksua yksinasuva ei voi osittaa.
Monet maksutkin kuten jäte- ja vesimaksut sekä kotihoidon
asiakasmaksut kuormittavat enemmän yksinasuvia. Tukia

myönnettäessä taas ei yleensä huomioida
yksinasuvien korkeampia elin- ja asumiskustannuksia.
Yksi esimerkki perheiden suosimisesta
on kotitalousvähennys, jonka pariskunta
saa tuplasti. Esimerkiksi keittiöremontista
yksinasuva voi vähentää korkeintaan 2400
euroa, kun puolisoiden maksimivähennys
samanlaisesta keittiöremontista on yhteensä 4800 euroa. Vaikuttaa järjettömältä.
Eihän pariskunta tarvitse kahta keittiötä.
On kuin olisimme jämähtäneet 60-luvun
kotirouva-ajatteluun, missä oli vain yksi tulonsaaja ja monta elätettävää.

Sosiaalinen osallisuus voisi merkitä, että
yksinasuvat määrittelevät omaa elämäänsä.
Tämä ei tapahdu sekaryhmissä, koska parisuhdenormi on niin vahva, että yksinasuvat
pyritään hiljentämään ja mukauttamaan
muiden ehtoihin. Antakaamme siis tilaa ja
aikaa yksinasuville löytää vertaisryhmässä
yhdessä oma äänensä!
TST ry on suhtautunut ymmärtäväisesti ja ennakkoluulottomasti yksinasuviin.
Yksinasuvat ry on myös TST ry:n yhteistyökumppani. Iloitsen vilpittömästi tästä
myönteisestä suhtautumisesta ja toivon,
että TST ry:stä kehittyisi todellinen edelläkävijä yksinasuvien työttömien toiminnassa.

Oman elämänsä arkkitehti?
Kolmas tärkeä sosiaalisen osallisuuden ulottuvuus on yksilön tunne ja kokemus kuulumisesta johonkin yhteisöön.
Mitä tämä tarkoittaa yksinasuvan näkökulmasta? Sitä emme
tiedä. Sitä ei ole tutkittu. Tätä voisi kokeilla järjestämällä
vain yksinasuville tarkoitettuja ryhmiä ja katsomalla minkälaiset aiheet nousevat pintaan. Ehkä monien yllätykseksi
aiheet eivät liittyisikään kumppanin etsimiseen vaan ihan
arkipäiväisiin kokemuksiin. Usein ajatellaan, että yksinasuvan elämä on periaatteessa samanlaista kuin parisuhteessa
elävän. Ei ymmärretä, että yksinasuvan elämä on taloudellisesti, juridisesti, sosiaalisesti ja emotionaalisesti erilaista ja
usein kuormittavampaa kuin pariskuntana elävän elämä.
Ei ole kovin kauan siitä, kun mies oli kaiken mittapuu,
ja asioita katsottiin miesten näkökulmasta. Naisilla ei ollut
omaa ääntä, vaan miehet määrittelivät naisten kokemuksia
ja tarpeita ylipäätään. Nyt parisuhde on mittapuuna ja asioita katsotaan perheellisten näkökulmasta. Yksinasuville ei
suotaisi omaa ääntä, vaan parisuhteessa elävät pyrkivät ohjailemaan yksinasuvienkin eloa.

Kirjoittaja Mona Björk on Yksinasuvat ry:n
varapuheenjohtaja ja TST ry:n jäsen.

INFO
Yksinasuvat ry on valtakunnallinen yhdistys joka valvoo yksinasuvien etua. Yhdistys on perustettu vuonna 2009 edistämään yksinasuvan henkilön tasavertaisuutta suhteessa muihin perhekuntiin. Inhimillisten ja tasavertaisten elämän edellytysten varmistaminen yksinasuvalle on keskeisin
tehtävämme.

TURUN ELOKUVAAJAT ESITTÄÄ:

KALEVALA
NETTISARJA

Suomi 100 -hankkeen ohjelmasisältö syventää ymmärrystä itsenäisyyden
ajasta, tarkastelee sitä Suomea, jossa juuri nyt elämme – sekä etsii ja luo uutta.

S

uomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on
sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea vuosi yhdessä
ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen. Itsenäisyyttä juhlistetaan ensi vuonna laajalla ja monipuolisella ohjelmalla.
Valtioneuvoston Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta yhdessä suomalaisten ja Suomen ystävien kanssa!
Turun Elokuvaajien lanseeraama Kalevala-nettisarja on
mukana rakentamassa ensi vuoden ohjelmaa. Nettisarjat
ovat uusi, päätään nostava tarinan kertomisen muoto. Nettisarjoja yhdistää lyhyet jaksot sekä vapaa saatavuus. Nettisarjoilla on yleensä samanlainen rakenne kuin tv-sarjoilla, eli
tietty määrä jaksoja niputetaan tuotantokausiksi. Kalevalanettisarjan jaksot julkaistaan muun muassa kaupunkilehti
Turkulaisen kotisivuilla vuonna 2017, jota ennen tuotannon
valmistumista voi seurata esimerkiksi Turun Elokuvaajien
Facebook-sivujen kautta.
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Kalevala-nettisarja siirtää Elias Lönnrotin (1802–1884)
kansalliseepoksen tapahtumat postapokalyptiseen tulevaisuuteen. Tuloksena on täysin ennennäkemätön tulkinta rakastetusta teoksesta, jonka teemat ovat tänään ajankohtaisempia kuin koskaan aiemmin.
Kuljemmeko kohti omaa tuhoamme vai yritämmekö tosissaan säilyttää kulttuurimme ja sitä ylläpitävän luonnon? Alkuperäinen Kalevala vuodelta 1835 toimi innoittajana muun
muassa J.R.R. Tolkienin Taru Sormusten Herra -trilogialle.
Nettisarja on saanut vaikutteita myös Ylen vuoden 1982 palkitusta minisarjasta Rauta-aika (ohjaus Kalle Holmberg) ja
suomalais-neuvostoliittolaisesta Sampo-elokuvasta (ohjaus
Aleksandr PtuŠko) sekä Kristian Huitulan palkitusta sarjakuvaversiosta.

Sami Kontulainen on pitkän linjan teatteriammattilainen,
joka nappasi koe-esiintymisensä perusteella
Kalevala-nettisarjan pääosan Väinönä.

JUONITIIVISTELMÄ

M

aailmanloppu palautti luontoäidin mahdin. Harvat selviytyneet hakevat turvaa tuhoutuneen siviilisaation raunioista. Väinö on yksinäinen kulkuri,
joka otettuaan yhteen vihamiehensä Joukahaisen kanssa,
herää pahamaineisesta Pohjolasta. Väinö jää kiitollisuuden
velkaa Pohjolan emäntä Louhelle, joka määrittelee vaihtokaupan hinnaksi Sammon, mystisen rautamyllyn, joka kykenee muuttamaan arvottoman romun kullaksi. Louhi lupaa
Sammon takojalle myös yhden tyttäristään. Seppä Ilmarinen
auttaa Väinöä rakentamaan Sammon, mutta he päätyvät vain
Louhen huijaamaksi. Väinö ja seppä palaavat kostoretkelle
Pohjolaan! Seikkailua värittävät myös lukuisat muut Elias
Lönnrotin alkuperäisteoksesta tutut hahmot.

TEKSTI NIKO KOSTET KUVAT JUHA KAITANEN

Pääosassa esiintyvä Sami Kontulainen harjoittelee repliikkejä Aliisa Kallion tulkitseman Pohjolan emännän Louhen
kanssa.

Turun Seudun TST ry:n oman teatteriryhmä Lennartin vakiokasvo Juha Nordman esittää Seppo "seppä" Ilmarista.
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KEILAILUN
TEKSTI SEVERI SALKO KUVAT ARTO PITKÄNEN

MESTARUUSKILPAILUT 2016

Turun Seudun TST ry:n keilausporukka kokoontui jälleen Kupittaan Keilahallissa 9. toukokuuta mittelemään paremmuudestaan TST ry:n Keilailun mestaruuskilpailuissa 2016.
Henkilökohtaisen kilpailun voitti Arto Pitkänen, toisena oli Anja Rainisalo ja kolmanneksi ylsi Heikki
Kaisti. Joukkuekilpailun voitti Topin, Heikin ja Anjan joukkue. Kilpailunjohtajana toimi Timo Vihersaari.
Lämpimät kiitokset kaikille osallistujille!
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Henkilökohtainen | 3 sarjaa:

Joukkuekilpailu | 3 sarjaa:

Arto Pitkänen 		
Anja Rainisalo 		
Heikki Kaisti 			
Timo Vihersaari 		
Topi Asikainen 		
Seija Kanto 			
Riitta Tikka 			
Seppo Blomqvist 		
Martti Laakso 		
Juhani Kulmala 		
Eero Peippo 			
Erkki Kallio 			

Topi – Heikki – Anja 			
Martti – Timo – Seija 			
Arto – Erkki – Eero 			
Seppo – Juhani – Riitta 		

tärppi 2/2016

563
529
496
486
459
432
415
403
367
349
345
316

1484
1285
1224
1167
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Toiminnanjohtajan palsta

Joe Majanen

JOE MAJANEN
Toiminnanjohtaja

Yhteiskuntavastuutonta
toimintaa vuoteen 2019

S

uomen hallitus ja ministeriöt ovat pitkään toimineet
vastuuttomasti satojatuhansia työtä hakevia kohtaan.
Elämän syrjään ja työelämäosallisuuteen pyrkivien
ihmisten annetaan pudota vapaapudotuksessa ohi turvaverkon. Valtiolla on näemmä liikaa rahaa kun antavat arvokkaan työvoimareservin edelleen rapautua. Päättäjät eivät ole
ajan tasalla. Heille on ihan ok, että ihmiset ensin passivoidaan ja sitten kalliilla myöhemmin aktivoidaan. Hyvä valtiovarainministeriö ja Suomi!
Hyväksyn sen, että työ- ja elinkeinoministeriö vetäytyy aiemmin totutusta vastuustaan kohdistuen kohderyhmämme
työvoimapolitiikkaan ja yksilöiden arjenhallintaan. Ja sen,
että TEM:n lähtökohtana on oltava vain työllistyminen avoimille työmarkkinoille keinoilla millä hyvänsä. Nostan hattua virkamiehille, jotka jaksavat taistella norsunluutornista
mahdotonta rakennetyöttömyyttä vastaan. Monesti mietin,
että miten joku voi tehdä tuollaista työtä. Sitä työtä pitää oikeasti rakastaa.
Vastuunsiirto TEM:stä sosiaali- ja terveysministeriölle
olisi pitänyt toteuttaa hallitusti. Ei näin, että yksilölle ja yhteiskunnalle tulee suurta kauaskantoista haittaa. Vastuunsiirron myötä pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy entisestään, jollei
STM ota pikaisesti koppia TEM:n jättämästä työllistämisaukosta. Mikäli mitään väliaikaistakaan ratkaisua ei tehdä,
niin ihmiset pudotetaan odottamaan soten maakuntamallia
ja vuotta 2019. Odottelu on monille ilman työtä oleville ja
heidän perheilleen ainutkertaisen elämän kannalta kohtalokasta.
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Jotain jää kohderyhmän auttamiseksi vielä TEM:äänkin.
Työvoimapoliittisista hankeavustuksista tulee kilpailutus
syksyllä. Siinä hakijoiden on kilpailtava myös keskenään.
Hakijat segmentoidaan ja pisteytetään, minkä perusteella
voittajat selviävät. Itse uskon enemmän yhteistyöhön kuin
kilpailuun. Saamiemme tietojen mukaan kyseeseen tulevat
ns. kehittämishankkeet. Hankkeiden toteuttamisessa tulee
jäädä vähemmälle opillistaminen ja poluttaminen, joiden
tulokset ovat olleet TEM:n mielestä vaatimattomia.

Mitä sitten vuonna 2019?
ELY-keskukset ja TE-toimistot lakkaavat ja toiminnot siirtyvät alueuudistuksen ja soten myötä maakuntiin. Valtiolle jää
vain lainsäädäntö ja kaikki muut päätökset ja peruspalvelut
menevät maakuntatasolle. Maakuntiinkaan ei tule työvoimapolitiikan rahojen lisäystä. Kuntien peruspalveluita tukevat
tehtävät eivät ole lainsäädännöllisesti valtion työllisyydenhoidon tehtäviä.
TEM:stä on tullut ruohonjuuritasolle tikaria, että kuntasektorilla on korvattu työntekijöitä palkkatuetuilla henkilöillä,
eivätkä kolmannen sektorin toimijat päästä työntekijöitään
etenemään avoimille työmarkkinoille, vaan pitävät heistä
kiinni kynsin hampain. Ensimmäiseen syytökseen en osaa
ottaa kantaa, mutta jälkimmäinen väite ei pidä paikkaansa! Se on aina aidosti juhlan paikka, kun asiakas saa kutsun
työhaastatteluun, saa paikan jopa vapailta työmarkkinoilta
tai opiskelupaikan opinahjosta. Syytös kertoo arvostuksen

Työtä

a-

-S

isuutt
osiaal

puutteesta asiakkaita ja tekemäämme työtä kohtaan. Fakta
on se, että vaikka projektista tarjottaisiin asiakkaan mukana
työnhakuun työtodistuksen lisäksi kultaharkkoja, niin kaikille kymmenilletuhansille ei löydy työpaikkaa Helsingin ulkopuolelta. Yritys valitsee aina parhaan tekijän.
Ketä pitää syyttää Suomen pitkittyneestä rakennetyöttömyydestä? Helppona ratkaisuna on syyttää tietenkin itse
kohderyhmää. Eikö näin päättäjät? Näinhän Suomen hallituskin toimii syyllistämällä aina työttömiä työnhakijoita.
Kiitos siitä!
Nyt yhdistyksiä syyllistetään myös siitä, että ne eivät ole tajunneet perustaa erilaisia yrityksiä lieventämään työttömyyttä. Mistään ei ole näinä vuosina tullut yhdistyksille starttipaketteja tai konsultointia yrityksen perustamiseen, eikä
rahoittaja ole koskaan kertonut, että se olisi tavoitteena. Näin
jälkikäteen on hyvä sanoa, että oma vika! Muutama yhdistys on toki perustanut toimintansa rinnalle yritystoimintaa,
mutta siitäkin on yleensä tullut TE-toimistosta noottia. Rangaistukseksi koko toiminta on katsottu yritystoiminnaksi ja
ratkaisuna on ollut työllistämismahdollisuuksien täydellinen
stoppi.
Vaarana on nyt, että kaikki kolmannen sektorin työllistämistoiminnan työ ja investoinnit menevät hukkaan. Vuosien aikana kertynyt osaaminen ja hiljainen tieto menetetään.
Lähitulevaisuudessa päätöksentekijät tulevat myöntämään
virheensä toimintojen alasajossa. Se on varmaa! Uudelleen
aloittaminen maksaa paljon. Esimerkkinä yhden SPR:n
Kontti-kierrätystavaratalon uudelleen aloittaminen maksaa
yli 200 000 euroa. Marttojen alullepaneman ja järjestämän
koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan uudelleen aloittaminen maksaa saman verran. Suurena riskinä on, että lukuisat
järjestöt vetäytyvät kokonaan työllistämisestä, sillä se ei ole
monellakaan ydintoimintaa.
Nyt vaaditaan tilanteesta laajaa sosiaalipoliittista argumentointia ja hallinnon rajat ylittävää kokeilua tai tutkimusta,
jotta tähän mielettömyyteen saadaan aitoa näyttöä.
Kukaan ei tiedä mitä sosiaali- ja työvoimapolitiikassa tapahtuu vuonna 2019. Herran haltuun!

TST:n kesän aukioloajat
Ruokaravintola KasarmiTalli on auki normaalisti
22.6 asti. 23.6. järjestetään pelkkä piharuokailu.
24.6. alkaen Kasarmitalli on kiinni remontin takia ja avautuu uudelleen vasta elokuussa.
Lisätietoja:

044 7007 426 (Tuula Lempinen)

Toimintakeskus palvelee kesällä tavalliseen
tapaan, lukuun ottamatta juhannusaattoa, jolloin toimintakeskus on suljettu.
Lisätietoja:

044 7007 421 (info)

TST-Texvex on avoinna koko kesän, lukuun ottamatta juhannusaattoa, jolloin TST-Texvex on suljettu.
Lisätietoja:
		
		

040 129 7650 (Päivi Lintula)		
040 129 7670 (Hanna Manninen)
040 182 6694 (myymälä)

Liikunta jatkuu kesäkuun ajan, mutta on tauolla heinäkuun alusta elokuun puoliväliin. Selkäryhmä aloittaa jo 10.8.
Lisätietoja:

044 7007 438 (Susanna Ylitalo)

HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE JÄSENILLE!
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seuraa meitä
Facebookissa

Kanslerintie 19
Avoinna:
ma–pe 9.00–15.00
p. 040 182 6694

TST-Texvex työkokeilupaikkoja:
- poistotekstiilikäsittelija
- myyjä
- ompelija
- siistijä
Ota yhteyttä:
hanna.manninen@tstry.com
paivi.lintula@tstry.com

Rieskalähteentie 74
Avoinna:
ti–pe 11.00–17.30
la 10.00–15.00
p. 040 129 7660

Ota yhteyttä:
sirpa.tikander@tstry.com

