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PÄÄKIRJOITUS
Hallituksen puheenjohtaja

ENSI VUOSI ON JUHLAVUOSI

− neljännesvuosisata mittarissa

K

ahdessakymmenessäviidessä vuodessa maailma on muuttunut kiihtyvään tahtiin ja niin on
muuttunut myös työ ja työllistäminen. Työttömien tilanne ja työttömyyden kasvot ovat ajan kuluessa
vaihdelleet paljon. Tänään työtön työnhakija on usein
korkeasti koulutettu vailla työkokemusta. Toisaalta hän
saattaa olla pitkään työelämässä mukana ollut, eri syistä
työttömäksi joutunut joko alansa koulittu ammattilainen tai työssä oppinut. Nämä eri taustat asettavat isoja
haasteita myös meille yhdistyksenä, jotta löytäisimme
näille ihmisille inhimillisiä mahdollisuuksia takaisin
pääsyyn työmarkkinoille.
Myös yhdistyksemme toiminta ja tarpeet muuttuvat ja niiden täytyy kehittyä ajan mukana. Esimerkiksi
sääntöjämme pyritään pitämään ajan tasalla. Joiltakin
kohdilta niitä on jo ajanmukaistettu vuonna 2013, mutta uudistettavaa on vielä jäljellä. Kohta, joka tulisi pikaisesti muuttaa, on syyskokouksen ajankohta. Säännöt
määräävät kokouksen pidettäväksi loka-marraskuussa.
Tämä voi tuntua pieneltä yksityiskohdalta, mutta se on
osoittautunut ratkaisevaksi seikaksi toiminnan kannalta.
4
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Tärkeitä syyskokouksessa päätettäviä asioita ovat
muun muassa toiminta- ja taloussuunnitelmat. Projektisuunnitelmia ja avustushakemuksia jätetään rahoittajien punnittavaksi pitkin vuotta, rahoittajien määräämän aikataulun mukaisesti. Talousarvioon kootaan
vuosittain yhdistyksen tiedossa olevat menot sekä tulot käytettävissä olevien tietojen perusteella. Vaikka
kyseessä ovat suunnitelmat, niin silti joskus vaaditaan
tarkkoja faktoihin pohjautuvia lukuja. Näitä lukuja on
mahdoton saada käyttöön ennen kuin aikaisintaan joulukuussa.
Yhdistyksen rahoituspohja muodostuu omavarainhankinnan lisäksi Turun kaupungilta saatavista tuesta
ja avustuksista niin vuokrakuluihin kuin toimintaan.
Näiden lisäksi on saatu RAY:n avustusosaston (1.1.2017
alkaen STEA) kohdennettua yleisavustusta sekä vaihtelevassa määrin eri projektien avustuksia, joita on
esimerkiksi TE-toimisto myöntänyt työllistämiseen.
Esimerkiksi RAY:n avustuksesta tieto ja päätös tulevat
vuosittain joulukuun puolivälissä, projektipäätöksistä
tieto saattaa tulla – ja usein on tullutkin – vasta joulun

ja uudenvuoden välissä. Näin ollen tarkkoihin euromääriin perustuvia ennusteita on mahdoton tehdä
sääntöjen edellyttämässä aikataulussa.
Edellä mainittujen syiden takia sääntöjämme olisi pikaisesti muutettava niin, että sääntömääräisen syyskokouksen ajankohdaksi muutettaisiin marras-joulukuu.
Näin vanhentuneista säännöistä johtuvat tulkintakannat eivät tulevaisuudessa pääsisi vaikuttamaan hallituksen ja työntekijöiden toimintaan häiritsevästi, kuten voi
valitettavasti tapahtua, ellei tätä epäkohtaa saada nopealla aikataululla korjattua.
TST ry:n ja kaupungin yhteistyö on ollut todella hyvää kiinteää ja tuloksellista, minkä uskon myös jatkuvan. Vuoteen 2017 vahvasti luottaen ja uskoen saamme
varmasti kokea yhdessä paljon onnistumisia.
Kaikille hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2017!

”

Myös yhdistyksemme toiminta
ja tarpeet muuttuvat ja niiden
täytyy kehittyä ajan mukana.

”

Turun Seudun TST ry:n
25-vuotisjuhlakalenteri
myynnissä!

JÄSENHINTA 4€
Osta omaksi tai lahjaksi!
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SOTE- JA MAAKUNTA-

UUDISTUS

TULEE
Teksti: Teija Leppämäki
Työ-Länsi ry puheenjohtaja

S

ote- ja maakuntauudistuksessa uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä aluehallinnon tehtävät. Uudistuksen
on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
Jatkossa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat valtio, maakunta ja kunta.
Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen
maakuntajaon pohjalta. Jatkossa 18 maakuntaa järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Palveluista vastaavien toimijoiden organisaatiomäärä putoaa
huomattavasti.
Sen myötä uskotaan, että palveluja pystytään johtamaan paremmin alueellisesti tasapainoisena kokonaisuutena. Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille
nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua.
Peruspalveluja vahvistetaan ja tietoteknologiaa hyödynnetään paremmin.
Valtio vastaa ensisijaisesti tulevien maakuntien rahoituksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus yksinkertaistetaan ja lisätään ihmisten
valinnanvapautta palveluissa.
Uudistuksen tavoitteena on kuroa umpeen iso osa
julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen 10
miljardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksista vuoteen 2029 mennessä. Kolmen miljardin
euron säästötavoitteen saavuttaminen edellyttää, että
menot saavat jatkossa kasvaa vain 0,9 prosenttia vuodessa, kun nyt ne kasvavat 2,4 prosenttia vuosittain.
6
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Maakunnat ovat monialaisia
Uusille maakunnille siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2019 lähtien seuraavat tehtävät:
- Pelastustoimi
- Maakuntien liittojen tehtävät
- Alueelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen
edistämisen tehtävät
- Ympäristöterveydenhuolto
- Alueiden käytön ohjaus ja suunnittelu
- Maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin
edistäminen
- Maakunnalle lain perusteella annettavat muut
alueelliset palvelut
Meitä täällä TST ry:ssä kiinnostaa kovasti erityisesti
se, mitä kuuluu Alueelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen edistämisen tehtävät -kokonaisuuteen, sillä se
pitää sisällään työllistämisen edistämiseen liittyvät toiminnot. Olen mukana kutsuttuna kolmannen sektorin
edustajana Varsinais-Suomen TE-toimiston kokoamassa maakuntauudistuksen alaryhmässä nimeltään Työvoimapalvelukokonaisuus – yhteistyötahoja.
Tällä hetkellä ryhmässä valmistellaan raporttia sekä
julkisen puolen että kolmannen sektorin työllistämispalveluiden nykytilasta. Se, missä ja miten työllisyyden hoitoon liittyvät, TST ry:lle tärkeät kysymykset
tullaan tulevaisuudessa ratkaisemaan, vaikuttaa olevan
epäselvää vielä monelle taholle. Tuntuu, että valmiste-

lutyötä on virkamiehillä ja muilla valmistelijoilla ihan
hirvittävästi ja epäileviä kysymyksiäkin on herännyt
siitä, miten tammikuussa 2019 voi olla valmiina uusi,
uljas maakuntamaailma.

SOTE-uudistus Varsinais-Suomessa
Sote-uudistusta valmistellaan pääasiassa kuntien, kuntayhtymien ja aluehallinnollisten organisaatioiden
omilla resursseilla. Kunnilla on vetovastuu sote-uudistuksen valmistelussa.
Kuntavetoista sote-uudistuksen valmistelua koordinoi Varsinais-Suomessa muutosjohtaja Antti Parpo.
Sote-uudistuksen valmistelutyöhön kunnat, kuntayh-

tymät ja muut julkiset organisaatiot nimeämät omat
edustajansa. Valmistelussa toimijoina ovat VarsinaisSuomen kuntakokous, joka on ylin valmistelusta vastaava toimielin; eri puolueiden edustajista koostuva
poliittinen ohjausryhmä; johtavien viranhaltijoiden kokous, joka valmistelee asiat poliittiselle ohjausryhmälle
sekä suuri joukko eri alojen alaryhmiä ja niiden alaryhmiä, jotka konkreettisesti valmistelevat asiat. Itse olen
Työ-Länsi ry:n edustajana Intressiryhmien kuulemiset
-työryhmässä. Ryhmän kokoontumisen aikana vihdoin
näkee, onko alaryhmän alaryhmällä mitään painoarvoa
tulevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa.
Lähteet: www.alueuudistus.fi
www.turku.fi

SYYSKOKOUS JATKUU
JOULUKUUN 21. PÄIVÄ

TST

ry:n sääntömääräinen syyskokous oli kutsuttu
koolle keskiviikoksi 23.11.2016. Asialistalla oli
mm. vuoden 2017 talousarvion esittely.
Avustushakemuksille ja projektisuunnitelmille on tyypillistä se,
että vaikka haku olisi jo keväällä, pitkistä käsittelyajoista johtuen
päätöksiä on luvassa vasta aikaisintaan joulukuun alkupuolella.
Tämän vuoksi syyskokoukselle esitettävä seuraavan vuoden talousarvio on ollut aina karkea laskelma, joka tarkentuu vasta rahoittajien päätösten julkistamisen jälkeen.
Taannoinen syyskokous halusi kuitenkin täsmällisempää tietoa,
joten tehtyä arviota ei kokousedustajien päätöksellä tällä kertaa käsitelty lainkaan, vaan kokous keskeytettiin. Sitä on päätetty jatkaa
TST ry:n toimintakeskuksessa ke 21.12.2016 klo 10, kun saatujen
rahoituspäätösten pohjalta on laadittu niitä vastaava talousarvio
vuodelle 2017.
TST ry:n hallitus tulee esittämään kevään 2017 vuosikokoukselle sääntömuutosta. Jotta vuosittain ilmenevältä aikatauluongelmalta vältyttäisiin, tulisi syyskokouksen ajankohdaksi määritellä
nykyisen loka-marraskuun sijasta marras-joulukuu.

4/2016

tärppi

7

TYÖTTÖMÄLLE
MAHDOLLISUUS
OPISKELUUN
tautua, koska koulutus on parasta lääkettä työpaikan
saamiseen ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin.
Ihminen saattaa joutua elämänsä aikana kouluttautumaan useampaan eri ammattiin ja vaihtamaan alaa
monta kertaa. Elinkäisestä koulutuksesta on tullut välttämättömyys. Koulutuksesta on tullut avain muutoksen
hallintaan. Aina sekään ei heti auta. Tiedän sen omasta
kokemuksestani työttömänä.

Hallitus leikkaa koulutusmahdollisuuksia

T

yöllisyypolitiikassa on aina kaksi puolta. Pitää
luoda suotuisat olosuhteet uusien työpaikkojen
syntymiseksi. Yhtä tärkeää on tukea työttömäksi
joutuneita ihmisiä ja tarjota uusia mahdollisuuksia. Pitkästäkin työttömyydestä voidaan rakentaa silta takaisin
työelämään. Yksi tärkeimmistä silloista on koulutus ja
osaamisen kasvattaminen.

Luova tuho
Luova tuho tarkoittaa rakennemuutosta, jossa vanhat
rakenteet murtuvat ja uusia, korvaavia syntyy tilalle uusien teknologioiden sekä uusien toimintamallien myötä
ja samalla tuottavuus kasvaa. Tekninen kehitys uhkaa
jopa 36 prosenttia ammateista seuraavien kahden vuosikymmenen aikana. Työpaikkoja häviää, mutta menetykset alkavat muuttua uusiksi työpaikoiksi uusille
aloille. Tämä näkyy tänä päivänä työelämän rakenteen
muuttumisessa globalisaation, digitalisaation ja robotisaation myötä.

Koulutus välttämätöntä
Tämä luova tuho, eli työpaikkojen syntyminen ja kuoleminen, edellyttää, että ihmisten osaaminen vahvistuu, päivittyy ja sopii uusiin syntyviin työpaikkoihin.
Onkin ensiarvoisen tärkeää, että työtön voi koulut8
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Koulutus onkin paras tae työpaikan saantiin. Vähintään toisen asteen koulutuksen eli lukion tai ammatillisen tutkinnon suorittaneen työura on kuusi vuotta
pidempi kuin niillä, joilla mitään tutkintoa ei ole. Liian
monella on riski pudota kyydistä osaamisen vajeen takia ja joutua työttömäksi. Meillä on noin 100 000 alle
30-vuotiasta nuorta, jotka ponnistavat työelämään pelkän peruskoulun varassa. Onkin todella lyhytnäköistä,
että valtion ensi vuoden talousarviossa ammatillisesta
koulutuksesta leikataan 190 miljoonaa euroa, nuorisotakuuta heikennetään ja työttömien koulutusmahdollisuuksia huononnetaan, kun työvoimapoliittisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen määrärahoja leikataan.

Aktiivisuuteen porkkanaa eikä keppiä
Omaehtoisesta koulutuksesta onkin tulossa entistä tärkeämpää. Nykyisin työtön voi opiskella työttömyysturvalla vain, jos täyttää työvoimapoliittiset kriteerit.
Niiden tulkinta on kuitenkin hankalaa ja vaihtelee TEkeskuksesta toiseen. Omaehtoista kouluttautumista
työttömyysturvalla pitääkin helpottaa. Pääsykriteereistä voitaisiin luopua vaikkapa määräaikaisesti. Ihmisten omasta aktiivisuudesta pitää palkita eikä rangaista.
Samoin työttömän vapaaehtoistyön tekemiseltä pitää
poistaa esteet. Kaikenlainen aktiivisuus työttömyyden
aikana on sekä työttömän itsensä että yhteiskunnan
kannalta pelkästään positiivinen asia. Yksi hyvä tapa
on Turun Seudun TST ry:n toiminnassa mukana oleminen.
Teksti Eeva-Johanna Eloranta
Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan ja
sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, sd

Yhteistyöllä lämmintä lapsille
Teksti: Taimi Räsänen
Kuva: Markku Strengell

P

uikot heiluvat, silmukoita syntyy ja nauru raikaa,
kun innokkaat kutojat kokoontuvat käsitöiden
pariin. TST:n neule- ja virkkauskerho Sukkelat
Silmukat ja maahanmuuttajanaisten DaisyEläkeläiset
ry ovat toimineet yhteistyössä keväästä 2015 lähtien.
Nyt kaapit pursuilevat villasukkia, mekkoja, liivejä ja
kaulaliinoja. Talkoohengessä tehdyt villavaatteet ovat
lähdössä pakolaisleireillä puutteellisissa oloissa eläville
lapsille. Pääasiassa leikki-ikäisille kudotut lämmikkeet
on tehty iloisista, kirkkaista väreistä, koska naiset haluavat lasten saavan jotain kaunista ylleen.
– On ollut hienoa laittaa oma panoksensa näin
tärkeään toimintaan, ja samalla tässä on oppinut valtavasti erilaisista kansallisuuksista ja esimerkiksi ruokakulttuureista, kertoo Sukkelien Silmukoiden vetäjä
Ulla Syväkari. Yhdessä tekeminen on ollut opettavaista
puolin ja toisin. Maahanmuuttajanaiset oppivat sekä
suomen kieltä että suomalaisia neulomis- ja virkkaustaitoja. Osalla naisista ei ollut aluksi lainkaan kokemusta neulomisesta, mutta tekemällä oppii ja tekemisen
lomassa vaihdetaan ajatuksia ajankohtaisista asioista
sydämellisessä ilmapiirissä.
Daisyliiton ylläpitämä Muistojen Koti Linnankadulla
on myös historiallinen ja miellyttävä miljöö toiminnalle.

Monikulttuurista yhteistyötä on tehty aiemmin Nuttuprojektissa, jossa kudottiin yli yhdistysrajojen vauvanvaatteita pakolaisleireille.
Käsityökerhoilla on pitkät perinteet TST:n historiassa, ja Syväkari on ollut itse mukana perustamassa ensimmäistä kerhoa vuonna 1992. Mielenkiintoa käsitöitä
kohtaan on riittänyt jo ”jostain sieltä 50-luvulta lähtien”.
Pakolaisleireille lähtevät käsityöt tehdään pääosin
lahjoituslangoista yhteisin välinein, mutta ryhmässä saa
toki kutoa myös itselleen ja lahjaksi omin tarvikkein.
Lahjoitukset ovat edelleen tervetulleita, erityisesti sukkalankoja tarvitaan jatkuvasti. Mukaan toimintaan ovat
tervetulleita kaikki TST:n jäsenet taitoihin katsomatta!
Muistojen Koti, Linnankatu 41
Torstaisin klo 12.30–14.30.
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Perinteisiä
kyselyjä
Teksti ja kaaviot: Harri Laaksonen

L

okakuussa järjestettiin kysely, jossa neljättä
kertaa sitten vuoden 2010 puntaroitiin yhdistyksen yhteiskuntavastuullisuutta. TST
ry:n 63 jäsentä ja työntekijää arvioivat tämän
hetken tilannetta ISO 26000 standardin kysymyksin. Otos oli kohtalaisen kapea tuhannen jäsenen yhdistyksestä, joten jatkossa on syytä harkita siirtymistä laajempiin sähköpostikyselyihin
varmuuden lisäämiseksi.
Kysely ei paljastanut mitään mullistavaa. Vastaajat olivat panneet merkille TST ry:n työpaikkojen vähenemisen, mikä johtuu palkkatukityöntekijöiden pienentyneestä määrästä. Valtiovallan
säästöt kohtasivat tukeen oikeutettuja ja niitä
haluavia määrärahojen suhteen aivan eri tavalla
kuin 2014. Henkilöstön valmiuksien kehittämisen kasvava puute saattaa taas johtua ohjaajien
vähäisyydestä, mikä tulevien uusien projektien
osalta on nyt huomioitu. Terveyden ja turvallisuuden lisäämistä työssä on painotettava lisää.
Yhdistys osallistuu jäsenten koulutuksen ja
kulttuurin edistämiseen, kuten kaikkina muinakin vuosina. TST ry:n perustehtävä on tukea
kulttuuria ja sen oppimista, joten vihreän osuuden (paljon tai melko paljon) tuleekin olla hallitseva, vuonna 2016 noin 75 %.
Toinen selkeä asia vastaajille oli yhdistyksen
alueelliseen toimintaan osallistuminen ja verkostoituminen, joka koettiin onnistuneena. Ihmisten toimeentulon mahdollisuuksien lisäämisen
suhteen tulokset eivät olleet yhtä hyviä. Se on erikoista, koska yhdistys jakaa ilmaista ruokaa, kuten EU-ruokakasseja, ja myös todella edullisia tai
ilmaisia vaatteita TST-Texvex toiminnan kautta.
Kyselystä tuotetaan pidempi raportti, jota käytetään eri yhteyksissä. Yleishyödyllisen yhdistyksen
yhteiskuntavastuullisuus luonnollisesti kiinnostaa
rahoittajia tai vaikkapa verottajaa, joka määrittelee kunkin yhdistyksen yleishyödyllisyyden.
10
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PALOTURVALLISUUSVINKKEJÄ

• Tarkista

palovaroittimesi toimivuus ja
vaihda tarvittaessa paristot

• Älä kuivata pyykkiä kiukaan läheisyydessä

• Kodinkoneiden töpseli kannattaa irrot-

taa pistorasiasta käytön jälkeen: rikkinäinen kahvinkeitin, leivänpaahdin tai
mikä tahansa muu kodinkone voi syttyä
itsekseen palamaan

• Muista pitää silmällä palavia kynttilöitä
• Ellei ensisammutustilanteessa ole sam-

mutuspeittoa saatavilla, kostutettu
pyyhekin käy. Sammutuspeite on kuitenkin kannattava hankinta jokaiseen
kotiin

SANKARIKOULUTUS
– alkusammutuksen opiskelua TST:llä

U

lkotuli terassilla. Löylyhuoneessa kuivuva pyykki. Viallinen sähkölaite. Hellalle kypsymään unohtunut ruoka. Arjessamme on lukuisia aineksia tulipalon aluille. Suomessa syttyykin noin 14 000 tulipaloa vuodessa.
Tulipalo on helpointa sammuttaa heti alkuvaiheessa. Sankaruutta on osata toimia tulipalotilanteessa oikealla tavalla ja ripeästi. Kun tietää, miten toimia, voi uhkaavalta tuntuvasta palosta
selvitä lopulta vain pienin vahingoin – tai vain pelkällä säikähdyksellä!
Lokakuussa Turun Seudun TST:läisillä oli mahdollisuus osallistua LähiTapiolan järjestämään
Sankarikoulutukseen eli alkusammutuskoulutukseen, joka täyttää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Palopäällystöliiton AS1-koulutuksen vaatimukset. Koulutuksen tavoitteena
oli antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen ja näin minimoida mahdollisten tulipalojen aiheuttamia vahinkoja. Koulutus sisälsi yhden teoriatunnin sekä alkusammutusharjoituksen, jossa opeteltiin sammutuspeitteen sekä käsisammuttimen käyttöä. Pääkouluttajana toimi
Jäkärlän VPK:n päällikkö Jiri Salmenoja. Todistuksena suoritetusta alkusammutuskoulutuksesta sai lompakkoa muhkeuttamaan alkusammutuskortin, jonka voimassaoloaika on viisi vuotta.
Teksti ja kuva: Anna-Kaisa Kauppinen
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KUUDEN

KUUKAUDEN

LINNATUOMIO

Teksti: Nimim. Slovakian Tattari

O

li ihan tavallinen keväinen aamu, linnut lauloivat, aurinko paistoi ja purot solisivat. Oli tulossa
jälleen upea aurinkoinen päivä puutarhatöiden
parissa. Puutarhassa olisikin paljon tekemistä, jälleen
kerran. Normaalit maanmuokkaukset, talvella vioittuneiden nurmikkoplänttien uudelleen siementäminen,
ja lisäksi olisi korjattava kasvihuone, jonka kurkihirsi
oli jo alusta alkaen ollut hieman notkollaan. Kävimme
läpi eri vaihtoehtoja, kuinka kurkihirttä voisi oikaista ja
näin saada ryhtiä kasvihuoneeseen.
Mutta sitten nousi yhtäkkiä tummia pilviä taivaalle:
sain puhelun, jossa minut velvoitettiin tulemaan kuultavaksi asiasta, jonka kyllä ennakkoon jo odotinkin aiheuttavan minulle ongelmia keväästä syksyyn. Tiesin
olevani syytön, enkä itse voinut asialle mitään, vaikka
olinkin yrittänyt kaikkeni ajan mittaan.
Nyt oli tullut kuulemiseni ja tuomioni aika. Tuomioni
oli kuusi kuukautta! Sain neuvoteltua itselleni sopivan
tuomionsovituspaikan sopivan matkan päähän kodistani. Sinne olisi vaikkapa omaisten helppo tulla bussilla
minua katsomaan. Muitakin lusimispaikkoja olisi toki
ollut tarjolla, mutta ne eivät miellyttäneet minua.
Astuin velvoitteen sovituspaikkaan tiistaina 2.5.2016,
onneksi sain viettää vapun vapaalla. Ensimmäisenä päivänä tutustuin paikkaan ja muihin samaan aikaan tai
jo aiemmin tulleisiin sekä ”vakkareihin” ja muuhun po12
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rukkaan. Siellä olikin melkoinen joukko: miehiä ja naisia, syntyperäisiä suomalaisia, muualta tulleita, nuoria
ja meitä iäkkäämpiä. Suurimmalla osalla oli vain 6–7
kuukauden tuomio, osa oli tosiaan ollut jo kauemmin,
eikä poispääsystä näyttänyt olevan tietoakaan. Toisena
päivänä en päässyt vielä aloittamaan velvoitettani, koska sopivat vaatteet puuttuivat. Kolmantena päivänä sain
asusteeni ja olin valmiina aloittamaan.
Olot olivat kuin keskiajalta – no, osittain kenties hieman renessanssiakin ja uudempaa aikaa, mutta vähemmän tätä nykyaikaa. Nyt vaan täytyi odotella tuomion
päättymistä, mikä koittaisi 2.11.2016. Kotona olin tottunut nukkumaan päiväunet, kun siltä tuntui, mutta
täällä oli valvottava koko ajan: olinhan päässyt Turun
linnaan museovalvojaksi velvoitetyöllistettynä!
En käy tässä läpi kaupungin velvoitetyöllistämisen
koukeroita, mutta haluan kuitenkin kertoa sen, että
jos pääsette eli ”joudutte” velvoitetyöllistetyksi, teillä
on mahdollisuus toivoa työpaikan sijaintia. Minulle oli
tarjolla mm. Seikkailupuisto ja Käsityöläismuseo, mutta koska olin saanut TST:n Teija Leppämäeltä vinkin
toiveenesittämismahdollisuudesta, toivoin paikakseni
Turun linnaa.
Turun linnahan on meille kaikille tuttu paikka! Toivottavasti. Se tarjoaa upeat puitteet moneen tilaisuuteen. Siellä järjestetään lakkiaisia, rippijuhlia, kaste-

tilaisuuksia, häitä, seminaareja, konsertteja ja muita
juhlatilaisuuksia. Linnan omaan tarjontaan kuuluvat
normaalit keskiaikakierrokset oppaan johdolla, lapsille
suunnatut Pikkuritarikierrokset, Historian kauheuksia
kouluikäisille jne. Syksyllä on tarjolla myös Kidutusta,
kuolemaa ja kummituksia -kierroksia (K-15).
Kerron vielä museovalvojan työtehtävistä. Kuuden
kuukauden velvoitetyöllistetyn työpäivä on muiden
työntekijöiden lailla klo 9.30–18.00 sisältäen lakisääteisen ruokailutauon ja kahvitauon. Työviikko on viisipäiväinen, ja se sisältää lauantai- ja sunnuntaitöitä. Muilla
työllistetyillä tai työkokeilussa olevilla on nelipäiväinen
työviikko. Työtehtäviin kuuluu valvoa, etteivät kävijät
koske ja vahingoita linnassa näytteillä olevia esineitä.
Museovalvoja myös opastaa ja yrittää vastata parhaansa mukaan kävijöiden kysymyksiin. Mitään varsinaista
opetusta työtehtävään ei saa eikä tarvitakaan. Pikkuhiljaa voi opiskella saatavilla olevista opuksista ja opastetauluista erinäisiä tietoja linnasta ja siellä vaikuttaneista
henkilöistä. Opastetun kierroksen mukana kuulee pe-

TERVEYDEKSI-HANKE
piipahti lokakuussa Turussa

Kuvassa vasemmalta terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija
Kopra, sosiaalipalveluohjaaja Nina Vuorinen ja hankepäällikkö Soile Huumonen.

rusasioita linnan keskiaikaisesta osasta ja henkilöistä.
Lisäksi on mahdollisuus harjoittaa lähinnä englannin
kielen taitoa. Linnassa käy paljon ulkomaalaisia turisteja, jotka ovat todella kiinnostuneita linnasta ja sen
historiasta. Kaukaisimmat omalle kohdalleni sattuneet
kävijät olivat Uudesta-Seelannista ja Yhdysvalloista.
Itselleni oli helpointa kommunikoida englanniksi myös
ruotsalaisten kanssa, sillä ruotsin kielen taitoni oli tosi
ruosteessa ja sanat tulivat ensiksi mieleen englanniksi.
Itse sain nauttia valvomisen lisäksi esiintymisestä.
Olin arviolta 60 kertaa kuninkaana Pikkuritarikierroksilla sekä muutaman kerran pyövelinä koululaisten Historian kauheuksia -kierroksella.
Tätä kirjoittaessani olen museovalvojan tehtävästä
lomalla palaten työttömäksi, jolloin siirryn liiton päivärahalle ja sen jälkeen lisäpäiville. Kuuden kuukauden
tuomio vierähti rattoisasti linnassa istuen, ja välillä seistenkin, kun kuitenkin illaksi ja yöksi pääsi omaan kotiin ja omaan sänkyyn nukkumaan sekä kuuntelemaan
rakkaan vaimon kuorsausta.

E

lokuun alussa starttasi TST ry:n kattojärjestön
TVY ry:n (Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö) ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n
kolmevuotinen valtakunnallinen Terveydeksi-hanke.
Projekti jalkautuu ympäri Suomen ja kohtaa esimerkiksi EU-ruokajakelussa käyviä tai muuta ruoka-apua
hakevia, yli 30-vuotiaita työttömiä. Tarkoituksena on
järjestää infotilaisuuksia ja antaa yksilöllistä neuvontaa
terveyteen ja toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä.
Kahdenkeskisissä keskusteluissa sosiaalipalveluohjaaja ja terveyspalveluohjaaja ohjaavat työttömiä edelleen
oman asuinkunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen pariin.
Tämän lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää eri
yhdistysten, kuntien ja TE-palveluiden yhteistyötä,
jotta kansalaisjärjestöjä voidaan paremmin hyödyntää
palveluohjauksessa. Esimerkiksi matalan kynnyksen
toimipisteiden työntekijöitä ja vapaaehtoisia koulutetaan mahdollisuuksien mukaan.
Turun ja TST ry:n jälkeen hankkeen kolmen hengen
tiimi on käynyt myös Kajaanissa, Kouvolassa ja Porvoossa. Hankkeen rahoitus tulee Sosiaali- ja terveysministeriön ESR-rahoituksesta ja siihen osallistuu myös
Raha-automaattiyhdistys.

4/2016

tärppi

13

ALBUMIT AUKI
– TST mukana digitoimassa valokuvia

Teksti ja kuva: Pia-Sofia Yrjölä
Vanhat kuvat: Pentti Pelli ja Markku Strengell

S

yyskuun lopussa TST:n jäsenet pääsivät raottamaan valokuvakansioitaan, kun Albumit
auki -projekti tuli käymään Kanslerintiellä.
Kotipesässä pääsi muutaman päivän ajan digitoimaan omia paperisia valokuviaan.
Kotialbumien kuvamuistot kootaan valtakunnalliseen kuva-arkistoon, mihin kuvia kerätään
suomalaisista kaupungeista ja niiden asukkaista.
Kuvien ei kuitenkaan tarvitse olla pelkkiä kaupunkikuvia, vaan kaikenlaiset otokset asukkaiden
arjesta ja juhlasta ovat tervetulleita.
– Erityisesti kuviin liittyvät tarinat ovat kiinnostavia. Turun kuvat muodostavat Albumit auki -sivustolla oman kokonaisuutensa. Kuvia voi selata
hakusanojen ja kuvan luovuttajan nimen avulla,
Mia Mäkelä Turun kaupungin vapaa-aikatoimelta
kertoo.
Albumit auki -projekti alkoi jo vuonna 2003
Helsingissä. Kuvia on kertynyt tähän mennessä
huikeat 20 000 kappaletta. Valtakunnalliseksi projekti muuttui vuonna 2014. Turussa kuvamuistoja
on kerätty kuluvana vuonna ja niitä kerättiin marraskuun loppuun asti. Projekti on liikkunut ympäri kaupunkia erilaisissa tapahtumissa ja yhdistyksissä. Muun muassa Turun päivänä sai Vanhalla
suurtorilla digitoida kuvia.
– TST:lle tulee oma albumi hankkeen verkkosivuille. Erityiskiitos kuvien luovuttamisesta kuuluu
Markku Strengellille ja Pentti Pellille, Mäkelä toteaa.

14
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Turussa kuvaprojektia hallinnoi Turun kaupungin
vapaa-aikatoimiala yhdessä tiedotuskeskus Luckanin ja
Turkuseuran kanssa. Hanketta tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö ja projektia vetää Lasipalatsin Mediakeskus
yhteistyössä Suomen valokuvatataiteen museon ja kansallisarkiston kanssa.
https://albumitauki.fi/group/turku

TST
T

Tienhaarassa
‒ mihin ollaan menossa?

orstaina 20.10.2016 Turun Seudun TST ry piti avoimen
tiedotustilaisuuden tulevaisuudennäkymistään. Monitoimitilaan oli saapunut suuri joukko uteliaita kuuntelemaan yhdistyksen kuulumisia. Tilaisuuden aluksi TST ry:n
puheenjohtaja Hannu Isotalo, toiminnanjohtaja Joe Majanen, työllistämispäällikkö Teija Leppämäki, Texvex-ohjaaja
Päivi Lintula, talouspäällikkö Kalle Seitovirta ja arviointiasiantuntija Harri Laaksonen pitivät puheenvuorot.
Tiedotustilaisuus TST:llä oli ensimmäinen laatuaan. Jatkossa tilaisuuksia tullaan pitämään joka vuosi, mahdollisesti
jopa kaksi kertaa vuodessa.
Yhdistyksen tulevaisuus on avoin ja projektirahoituksista
ensi vuodelle ei ole tietoa ennen vuoden loppua. Yhteiskunnassa jylläävät sote-uudistukset, joissa TST pyrkii olemaan
vahvasti mukana.
Muutoksista huolimatta vuosi 2017 on yhtä juhlaa, kun
itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta ja TST neljännesvuosisadan. Yhdistyksen pääjuhlaa vietetään 17.8. ja Föri-tapahtumaa 29.8. Puitteet ja suunnitelmat juhlavuodelle ovat siis
kunnossa.
– TST on aktiivisesti mukana erilaisissa työryhmissä, jotka
koskevat sote-uudistusta. Tuomme yhdistyksen näkemyksiä
esiin ja pyrimme turvaamaan kohderyhmämme tarpeet, Joe
Majanen kertoo.
Yhdistyksen kahdeksan vuotta kestänyt Välityö-projekti
on vuoden vaihteessa katkolla. Ensi vuoden työllistämistukirahat Varsinais-Suomessa putoavat alle puoleen aiemmasta
ja niitä on hakemassa noin 30 projektia.
‒ Meillä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet saada tukea,
koska projektissa pitää olla vähintään sata asiakasta. Tänä
vuonna heitä on ollut 130. Rahoitukset selviävät vasta loppuvuodesta. Tänä vuonna Turun kaupungin rahoittama Texvex
on näyttänyt ja tuntunut kivalta ja se on ollut hyvä lisä toiminnassamme. Toivottavasti sekin saa jatkoa, Teija Leppämäki toteaa.

Teksti ja kuva: Pia-Sofia Yrjölä

– Texvexissä on maaliskuun avajaisten jälkeen ollut mukana reilut sata työllistettyä. Yhteistyötä on tehty useiden tahojen kanssa ja tekstiilejä on lahjoitettu muun muassa Hope
ry:lle ja Asunnottomien yöhön. Toivotaan, että rahoitusta
tulee ensi vuodeksi, Päivi Lintula jatkaa.
TST:n talouspäällikkö Kalle Seitovirran mukaan yhdistys
on taloudellisesti haastavassa tilanteesssa.
– Olemme hyvin riippuvaisia ulkopuolisesta rahoituksesta. Kiinteistökustannukset ovat suuret ja palkatkin pitää
maksaa.
Arviointiasiantuntija Harri Laaksonen esitteli ISO 26 000
-standardilla tehdyn jäsenkyselyn tuloksia. Yleisö kritisoi
kyselyä siitä, että siihen vastaavat usein lähes aina samat jäsenet syksyn TST:n Karibian risteilyllä. Lisäksi perusjäsenen
voi olla vaikea vastata kysymyksiin, jos ei ole kokemusta yhdistyksen työllistämispaikoista.
– Tulokset eivät kerro tieteellistä totuutta. Niiden avulla
yritetään löytää suuntia, joihin yhdistyksen olisi hyvä pyrkiä. Tuloksia hyödynnetään myös rahoituksessa, Laaksonen
sanoo.
Vuoden 2017 toiminta on vielä suuri kysymysmerkki.
Jollain tavalla toiminta kuitenkin jatkuu. Huolta yleisössä
herätti se, viedäänkö TST:tä liian syvälle sote-mullistuksiin.
Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja korostivat, että kellään ei
ole sotesta tarkkaa käsitystä. Yhdistys harkitsee kyllä, mihin
kilpailutuksiin se lähtee. Aikaa on onneksi miettiä.
– Turun talousalue on vahva ja se voi hyötyä sotesta. Meillä on hyvät yhteydet niin kaupunginjohtajaan kuin kaupungin hallitukseenkin. Tuomme esille TST:n tarpeellisuutta
sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Kerromme jäsenillemme
asioiden etenemisestä muun muassa syys- ja vuosikokouksissa. Tämä ei ole pelkästään yhdistyksen hallituksen asia,
Joe Majanen korostaa.
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Jäsenkysely 2016
”ILMAN TST:TÄ OLISIN SELVINNYT HUONOMMIN”

Kysyimme jäseniltämme, mitkä asiat ovat Turun Seudun TST:ssä parasta ja missä pitäisi petrata. Tärkeää oli myös tietää, minkälaisia hyötyjä jäsenet kokevat yhdistyksestä saavansa. Entäpä hyödyt koko
Turun seudulle? Tässä hieman maistiaisia saadusta palautteesta.
Toimittanut ja koonnut: Ulla Piippo
TST:N TOIMINNASSA
PARASTA

MITÄ HYÖTYÄ TST:STÄ ON SINULLE?

• Mukavat ihmiset
• Sosiaalisuus
• EU-ruokajako
• Ruokala
• Työllistäminen

• Suuri hyöty – ilman TST:tä olisin henkisesti sairaampi

• Hyvät kaverit
• Toiminta
• Texvex
• Torstaipalaveri
• Vertaistuki
• Matkat ja retket
• Toimintakeskus
• Harrastukset
• Yhteisöllisyys
• Edunvalvonta
• Kohtaamispaikka myös
yksinäisille
• Ravintolatoiminta, hyvä
ruoka ja palvelu
• Ylijäämäruokajako, saa
ruokaa
• Tietotupa, voi lukea 		
lehdet
• Tapahtumat (työttömien
Föri-risteily, joulujuhla,
Ruissalo-päivä)
• Edullista jäsentoimintaa ja
ruokaa
• Hyvä kohtaamispaikka,
siisti, järjestäytynyt
• Henkireikä monelle
16
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• Antaa lohtua työttömyyteen ja muuta ajateltavaa
• Ilman TST:tä olisin selvinnyt huonommin
• Parempi täällä kuin istua kotona päivät pitkät
• Mielekästä tekemistä työttömyyden vastapainoksi
• TST on kuin koti, turvallinen paikka, jossa saa tukea
vertaisiltaan
• TST on yhteisöllinen tapaamispaikka, vähentää
yksinäisyyttä
• Sosiaalisia kontakteja yksin olemisen sijaan
• Yhteenkuuluvuus, et ole yksin, vaikka oletkin yksineläjä
• Yhteisöllinen toiminta pitää jäseniä toimintakykyisinä ja 		
ehkäisee putoamasta täysin yhteiskunnan ulkopuolelle
• Paljon virikkeitä, olen löytynyt itsestäni uusia kykyjä ja 		
saanut itseluottamusta
• Tapaan uusia tuttavuuksia ja uusia kontakteja
• Olen löytänyt viihtyisän ympäristön, missä on sisältöä
• Saan vaihtelua elämääni ja liikunnan kautta hyvää kuntoa
• Kehittäytymistä uuteen ja kipinöitä työelämään
• Saan kokemusta alalta, jolle haluan työllistyä
• Tarjoaa työpaikkoja
• Työttömänä kaipaa apua ja kannustusta työnhakuun
• Edullinen osanotto, köyhäkin voi olla mukana
• Erittäin hyvää toimintaa työttömille ja vähävaraisille
• Edullista ruokaa ja vaatteita
• Matkoilla halvat hinnat

MITÄ HYÖTYÄ TST:STÄ ON
TURUN SEUDULLE?

TST:N TOIMINNASSA PARANNETTAVAA

• Säteilee toivoa
• Vähentää kaatopaikkajätettä
• Tarjoaa työtä ja toimeentuloa
• Työllistää, yhdistää ja auttaa syrjäytyneitä
• Työtä, sosiaalisuutta, terveyttä

• Lapsiperheiden huomioiminen
paremmin
• Jäsenhankintaa on tehostettava,
nuoria on saatava mukaan toimintaan
• Myös nuoremmille suunnattuja matkoja
ja tapahtumia

• Tarjoaa palveluja kaupunkilaisille
• Vähentää sosiaali- ja terveysmenoja
• Vähentää syrjäytymisestä aiheutuvia
haittoja ja kuluja
• Helpottaa työllisyystilannetta ja
toimeentulo-ongelmia
• Säästää kuntien veroeuroja ja kasvattaa 		
verotuloja
• Politiikan tekijä
• Tuo vähempiosaisten asioita esille
• Vahva ääni maakunnassa
• Monipuolistaa keskustelua
• Merkitys suuri tulevan sotenkin kannalta
• TST pystyy pitämään huolta ihmisistä, jotka
eivät ole urakiidossa ja joilla on taloudelli-		
sesti niukkaa
• Toiminta estää syrjäytymistä
• Avoin kaikille
• Henkireikä monelle
• Ympäristöystävällinen
• Parantaa työttömien oloja
• Edullista jäsentoimintaa, ruokaa, vaatteita
• Mahdollisuus vaikka mihin

• Kesäisinkin voisi olla toimintaa,
ei työttömyys lopu kesällä
• Edunvalvonta, vaikuttaminen muuhunkin
kuin työllistämisasioihin
• TST:n on monipuolistettava ja kehitettävä
toimintaansa
• Joulukuusi pihapiiriin
• Bussipysäkille katos ja tuoli
• Toimintakeskuksen viihtyvyys
– liian laitosmainen ja nuhruinen
• Verkkosivut (saisivat olla modernimman
näköiset)
• Somenäkyvyys
(Twitter- ja Instagram-tilit TST:lle)
• Sisäinen ja ulkoinen viestintä
(lisää resursseja)
• Tarjousruokailuja
• Peruspäivärahalla olevien ruokailu
• Halvempia lounasvaihtoehtoja myös
(sämpylä)
• Ruokajonojen etuilu
• EU-kassien sisältöön olen kyllästynyt,
koska se on aina sitä samaa

Suuret kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille! Saatu palaute kokonaisuudessaan toimitetaan yhdistyksen hallitukselle tiedoksi. Tarkoituksena on, että hallitus perustaa
toimikunnan, jonka tehtävänä on palautteen yksityiskohtaisempi analysointi ja kehitysesitysten tuottaminen. Yhdistyksen toiminnan kehittämistä seurataan mm. Tärpissä
ja jäsenten keskustelutilaisuuksissa.
Turun Seudun TST ry:n jäsenkysely 2016 jaettiin TST:n
Karibia-risteilyllä 12. lokakuuta Lisäksi kyselylomakkeita
sai Tietotuvasta 17.–31.10. Kyselyyn vastasi 71 jäsentä.
4/2016
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ENSIMMÄINEN VUOSI
TÄYNNÄ TOIMINTAA!

Teksti: Texvex-ohjaajat
Hanna Manninen ja Päivi Lintula

A

lkujaan toiminnan piti olla pienimuotoista tekstiilinkierrätystä
TST:n toimintakeskuksen toisessa siivessä, joka tällä hetkellä toimii
pajatoiminnan tilana. Viime vuoden
loppupuolella Ekotori luopui tiloistaan
ja saimme siltä vapautuneet, suuret ja
valoisat tilat käyttöömme. Samoihin
aikoihin kuvaan astui myös yhteistyö
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja
Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
Pääsimme mukaan Tekstiili 2.0 -pilottiprojektiin, jossa mukana on myös Turun kaupunki, Sitra, Ekokem ja Jätelaitosyhdistys.
TST-Texvex
aloitti
toimintansa
vuoden 2016 alussa ja juhlallisia avajaisia vietettiin 7. maaliskuuta. Alkuvuosi meni osaltamme vauhdikkaasti
rekrytoinnissa: välillä haastateltavia halukkaita oli niin paljon, että pidimme
ryhmähaastatteluja. Valitettavasti palkkatukirahat loppuivat jo maaliskuun
alussa ja tämä hetkellisesti vähensi
haastattelujen määrää. TST-Texvexillä
on ollut tavoitteena työllistää 150 pitkäaikaistyötöntä tämän vuoden aikana.
Työllistettyjä henkilöitä on ollut lopulta
reilu 100 joko palkkatuella, työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa.
Työntekijämme ovat saaneet uusia
taitoja tekstiilikierrätyksen alalta ja toivottavasti myös paljon motivaatiota ha-
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keutua avoimille työmarkkinoille. Yhteisöllisyys on ollut käsin kosketeltavaa ja monet ovatkin käyneet meitä
tervehtimässä myös työjaksonsa päätyttyä. Työntekijät
ovat olleet ahkeria ja iloisia sekä viihtyneet työssään.
Välillä on jouduttu huomauttamaan, että työpäivä on
jo loppunut ja pitäisi suunnistaa kotiin. Moni on myös
surkutellut kuuden kuukauden jakson lyhyyttä, sillä
he olisivat olleet halukkaita jatkamaan työssään. Sosiaalinen kanssakäyminen on ollut myös yksi projektin
tavoitteista, sillä usein työttömyyden jatkuessa pitkään
ihmisten sosiaaliset suhteet vähenevät.
Työtehtäviä on ollut monenlaisia: tekstiilinlajittelua,
nappien ja muiden kovien osien purkua, matonkuteiden leikkuuta, askartelua, Texvex-tuotteiden valmistusta, myymälän/kassan hoitoa ja siistijän hommia. Työtä
on riittänyt, sillä tekstiiliä on lajiteltu ja käsitelty useita
tuhansia kiloja, ja myymälän ovat löytäneet ilahduttavan monet ihmiset. Rieskalähteentien myymälän avaaminen toukokuussa pidemmillä aukioloajoilla mahdollisti myymäläpalvelujen saatavuuden myös arkisin
työssä käyville.
Kierrätystekstiilit, joita TST-Texvexissä lajitellaan,
tulevat LSJH:lta. He tyhjentävät ison 2000 kg säiliönsä
TST-Texvexin takapihalle noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Tämän lisäksi lajitellaan myös meille suoraan tuotua
tekstiiliä. Olemme tänä vuonna lajitelleet yhteensä lähes 30 000 kg tekstiiliä.
Lajitellut tekstiilit hakevat vielä hyödyntäjiä. Noin
kerran kuussa pidettävät poistotekstiilipäivät ovat oiva
esimerkki kierrätystekstiilin jatkokäytöstä, tätä kautta
tekstiiliä on lähtenyt uusiokäyttöön yli 3000 kg. Myös
hyväntekeväisyysjärjestöt ovat saaneet yli tuhat kiloa
vaatteita jaettavakseen. Yhteistyötä on tehty erityisesti
Sillankorvan ensisuojan, Elokolon, Sirkkalan päiväkeskuksen, Hope ry:n ja Turun eläinsuojeluyhdistyksen
kanssa. Yhteistyö käsityöläisten ja muiden materiaalin
hyödyntäjien kanssa on ollut hedelmällistä; tieto kierrätystekstiilin saatavuudesta on levinnyt ja yhä useampi

hakee sitä omiin projekteihinsa.
Yhteistyö ammattikorkeakoulun Tekstiili 2.0 -hankeen kanssa on ollut tiivistä. Heidän järjestämänsä
poistotekstiilipäivät ovat saavuttaneet suuren suosion:
TST-Texvexiin on löytänyt varmasti myös sellaisia henkilöitä, jotka muuten eivät tänne olisi eksyneet. Mikäli
TST-Texvex -projekti jatkuu myös ensi vuonna, olemme yhteistyössä uuden Telaketju-hankkeen kanssa, jota
koordinoi LSJH, Turun AMK ja VTT.
Kuluneeseen vuoteen on mahtunut myös vaikeuksia
ja haasteita, mutta niistä on selvitty yhteistyön voimalla. Suurimpana mieleen tulee syyskuinen kierrätysmyymälän tulipalo, joka lamaannutti toiminnan muutamaksi päiväksi. Siitäkin selvisimme hienosti. Koko
TST-Texvexin poppoo oli ryhmänä siivoamassa ja laittamassa paikkoja kuntoon. Iso kiitos tästä koko väelle!
Oli ihana katsoa sitä vipellystä ja ryhmähenkeä, jota
tällainen vastoinkäyminen tuo tullessaan. Kaikilla oli
into ja tarmo saada paikat nopeasti kuntoon ja päästä
arkirutiiniin.
Kun vuosi lähenee loppuaan, suuntaamme katseita
jo tulevaan. Toivomme, että TST-Texvex-projekti saa
jatkoa, jotta voimme jatkossakin tarjota mieluisaa tekemistä pitkäaikaistyöttömille sekä välittää kierrätysmateriaalia sitä tarvitseville hyödyntäjille. Vuosi on ollut
haasteellinen, mutta samalla erittäin antoisa. On ollut
iloja ja suruja, mutta kaikesta on selvitty sisulla. Kiitos
henkilökunnalle ja asiakkaille vuodesta 2016!
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”

Esiintymispelko
on saanut kyytiä
opintojen myötä.

”

Teksti: Pia-Sofia Yrjölä
Kuvat: Jani Pietilä & Jokke Ihalainen

T

ytti Salminen tuli TST:lle vuonna 2014
työkokeiluun. Hän aloitti olemalla muutaman kuukauden ajan nettiavustajana
Tietotuvassa. Tämän jälkeen hän siirtyi palkkatuettuna
palkanlaskentaan.
Tammikuussa 2016 hän oli kassassa työkokeilussa. Samalla hän mietti yhdessä työvalmentaja Anne
Kairavuon kanssa jatkoa. Anne ehdottikin hänelle sihteerin ammattitutkintoa Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa. Koulutus alkoi tämän vuoden
maaliskuussa ja päättyy vuoden 2017 tammikuussa.
‒TST:llä olen tehnyt opintoihin liittyvää harjoittelua ja kehittämistöitä. Olen muun muassa
osallistunut henkilöstöpalavereihin ja tapahtumaryhmän palavereihin ja toiminut niissä sihteerinä.
Lokakuun olin talouspäällikkö Kalle Seitovirran
opissa taloushallinnossa ja sijaistin häntä viikon
verran. Tein kirjanpitoa, laskuja ja tulostelin raportteja.
Haastatteluhetkellä Tytillä on menossa syyskokouksen ja TST:n vaalipaneelin valmistelu. Siihen
kuuluu kokouskutsujen ja lehti-ilmoituksen tekoa
ja esityslistan laatimista. Äänestyslipukkeet ja vaalipöytäkirjat täytyy myös tehdä.
‒Parasta tässä hommassa on, että yksikään päivä ei ole samanlainen. Työtehtävät ovat erittäin monipuolisia. Pidän siitä, että saan tehdä kaikenlaisia lomakkeita ja
raportteja. Toiminnanjohtaja Joe Majanen
on luvannut, että voin tehdä TST:llä mitä vain
tarvitsen koulua varten. Jos jotain tehtävää ei ennestään ole, niin luodaan sellainen. Aina voidaan
kokeilla uutta.
Tytti on pitkin syksyä saanutkin erilaisia tehtäviä. Hyvin hoidettu tehtävä on
aina johtanut toiseen. Esimerkiksi onnistuneen TST:n Karibian risteilyn emännöinnin
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jälkeen hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo
ehdotti, että Tytti organisoisi TST Tienhaarassa
-tiedotustilaisuuden puitteet kuntoon. Tytti huolehti
yhdessä huoltotiimin kanssa pöydät ja penkit paikoilleen monitoimitilassa ja pääsi opettelemaan äänentoistoa tiedottaja Jokke Ihalaisen avustuksella. Tilaisuuden
juontaminen oli hänen vastuullaan.
‒ Olen kova jännittämään esiintymisiä ja sosiaalisia tilanteita. Kaikki tämä opiskelu ja sihteerinä toimiminen
on ollut minulle aikamoista siedätyshoitoa. Minua auttaa, kun olen kirjoittanut paperille valmiiksi tilaisuudessa sanottavat asiat. Siihen voin sitten tukeutua, jos
muistikatkos yllättää jännityksen takia.
TST:n info sai Tytin käsittelyssä uuden ilmeen, kun
hän tilasi sinne uuden ilmoitustaulun infon järjestelypäivänä. Samanlainen tuli myös tiedotuksen puolelle.
Kehitystyönä avaintenlainausvihosta tuli selkeä kansio, jossa kaikille TST:n tilojen ja autojen avaimille on
omat lomakkeensa. Myös kassan työntekijöiden työhön
perehdytystä Tytti on ollut suunnittelemassa ja kehittämässä.
‒ Nyt alkaa olla sellainen olo, että tarvitsisin päiväkohtaisen kalenterin, mihin merkitä, milloin asioiden
pitää olla valmiina. Toistaiseksi kaikki on pysynyt pääkopassa.
Tytillä on edessä vielä ainakin näyttöpäivä infossa.
Hän palvelee asiakkaita myös ruotsiksi ja englanniksi.
Anne Kairavuo esittää lavastetuissa tilanteissa vieraskielisiä, joille Tytti kertoo TST:n toiminnasta ja opastaa
heitä. Työvalmentaja Marita Skippari arvioi Tytin suoriutumista.
Sihteerin opintojen kautta Tytti on saanut runsaasti kokemusta asioista ja tilanteista, joissa hän ei ole aiemmin ollut. Kaikki palaverit ja kokouskäytännöt ovat
olleet täysin uutta hänelle. Lieventääkseen esiintymispelkoaan Tytti rakentaa erilaisia kaavioita ja miettii
sanomisensa tarkasti etukäteen. Omien sanojensa mukaan hänellä on hiukan filosofinen ajattelutapa, eikä hän
osaa ajatella kovin yksinkertaisesti. Hän sanookin, että
peruna ei ole vain peruna, vaan se on paljon muutakin.
‒ Haluan vielä lopuksi kiittää, että olen saanut mahdollisuuden suorittaa työssäoppimista ja näyttöä näin
laajasti ihanassa työympäristössä TST:llä.
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Digiolkkarista työelämään
-hanke alkaa TST:llä
Teksti: Teija Leppämäki

T

urun Seudun TST ry on päässyt mukaan valtakunnalliseen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan hankkeeseen, jossa kohderyhmänä on
haastavissa elämäntilanteissa olevat työnhakijat. Hankkeen päähakijana on Turun ammattikorkeakoulu ja
mukana on Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä yhdistyksiä Helsingistä.
Hankkeen tarkoituksena on testata uusia työllistymistä tukevia menetelmiä kahdella erilaisella kohderyhmällä. Helsingissä kohderyhmänä ovat työikäiset
maahanmuuttajat ja Turussa yli 54-vuotiaat PansioPernon alueella asuvat ikääntyvät työnhakijat. Toimintaa järjestetään vuosina 2016–2017.
Hankkeessa kehitetään tapoja tunnistaa omaa osaamistaan työpajoissa vertaisryhmän ja ohjaajan avulla
käyttäen hyväksi digitaalisuutta, ohjattuja kirjoittamisharjoituksia ja digitarinoita, haastattelemalla yritysten
edustajia ja työstämällä osaamistaan. Turun osiossa digi- ja viestintätaidot ovat keskiössä, koska ilman
perustason atk-taitoja ja sosiaalisen median käyttökokemusta tipahtaa helposti työnhaun ulkopuolelle.
Työllistymiseen liittyviä esteitä ratkaistaan uusien innovatiivisten mallien avulla.
Vertaisryhmät kokoontuvat kahdeksan viikkoa peräkkäin kahtena päivänä viikossa maanantaisin ja
torstaisin. Kokoontumiset pidetään TST:n tiloissa
Kanslerintiellä ja ne kestävät neljä tuntia kerrallaan.
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Ensimmäinen ryhmä alkaa tammikuun loppupuolella
ja toinen kevään ryhmistä maaliskuun loppupuolella.
Syksyllä 2017 on tarkoitus järjestää kolme vertaisryhmää. Ryhmien osallistumiskerroilla maksetaan bussilippu sekä tarjotaan lämmin ateria.
Hankkeen tarkoituksena on, että työnhakijat tunnistavat oman osaamisensa ja saavat taitoja työnhakuun ja
työssä selviytymiseen vertaisryhmissä yhteisen tekemisen kautta. Ryhmän mukana he oppivat tiimi- ja projektityötä sekä digi-, viestintä- ja työnhakutaitoja.
Hankkeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä on tarkoitus jatkaa myöhemmin osana TST:n jäsentoimintaa.
Jatkossa voi olla esimerkiksi jäsenten vertaistoimintana toimivia työnhakuklubeja, erilaista työnantajayhteistyötä ym. TST:n jäsenten vahvaa digi- ja elokuvaosaamista voidaan yhdistää erinomaisesti toimintaan
tulevaisuudessa. Myös eri työllistämishankkeet voivat
jatkossa hyödyntää vertaisryhmien hyviä toimintamalleja työnhaun tukemisessa.

Miten toimintaan pääsee mukaan?
Toiminnasta kiinnostuneet, kohderyhmään kuuluvat
henkilöt voivat seurata hankkeen ilmoittelua yhdistyksen nettisivuilla ja ilmoitustauluilla. Kohderyhmään
kuuluville TST:n jäsenille on lähetetty postitse tarkempaa tietoa asiasta ja hankkeen esitteitä on saatavana
TST:n infosta.

Palokärkiryhmän

havaintoja
Sivun kuvat Veijo Nurminen ellei toisin mainita.

Peukaloinen

Töyhtökiuru

Turkinkyyhkynen (kuva: Reijo Nieminen)

Metsäkirvinen, Mietoistenlahti

Isokoskelo, Rihtniemi

Tukkasotkat, Masku
4/2016
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Työttömien terveyspisteessä työskentelevät
terveydenhoitaja Sari Leppäkoski, lääkäri Lotta Armfelt sekä terveydenhoitaja Heini Prami.

Kanslerintieltä löytyy nyt

Teksti ja kuva: Anna-Kaisa Kauppinen

TYÖTTÖMIEN TERVEYSPISTE
Turkulaisille työttömille suunnattu terveyspiste aloitti marraskuussa Kanslerintiellä Turun Seudun TST ry:n
tiloissa, jossa se toimii ainakin vuoden loppuun saakka. Toiveita jatkollekin on, sillä Turun kaupunki saanee
järjestymään rahoituksen Työttömien terveyspiste -hankkeelle näillä näkymin ainakin kahdeksi vuodeksi
eteenpäin.

T

erveydenhuoltolain mukaan kuntien tehtävä on
järjestää kuntansa työttömille terveyspalveluja,
jotka tukevat työttömän työ- ja toimintakykyä,
ehkäisevät sairauksia sekä edistävät mielenterveyttä ja
elämänhallintaa. Turusta työttömien terveyspiste on
uupunut aina marraskuuhun asti, jolloin sellainen vihdoin avattiin Turun kaupungin Hyvinvointialan avopalveluna. Sopiva tila terveyspisteelle löytyi TST:n toimintakeskuksesta.
Kovasti kaivattu terveyspiste on tarkoitettu niille turkulaisille työttömille, joille on maksettu 200–800 päivän
ajan työmarkkinatukea tai jotka ovat olleet työttömänä
vähintään kaksi vuotta. Terveyspisteessä suoritetaan
maksuttomia terveystarkastuksia, ja ainakin aluksi asiakkaat tulevat vastaanotolle TE-palvelujen tai sosiaalitoimen ohjaamina. Asiakas voi myös itse varata ajan
terveystarkastukseen. Terveystarkastuksissa selvitetään
asiakkaan terveydentila ja tarvittaessa ohjataan lääkärin vastaanotolle. Asiakkaan kanssa tehdään suunnitelmat mahdollisista jatkotoimenpiteistä kaupungin tai
24
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kolmannen sektorin tarjoamissa palveluissa. Jos asiakkaalla on jo entuudestaan hoitosuhde jossakin, sitä ei
ole tarkoitus korvata tai järjestää uudelleen, vaan se voi
jatkua entiseen tapaan.
Työttömien terveyspisteen tiimissä työskentelevät
viitenä päivänä viikossa terveydenhoitajat Heini Prami
ja Sari Leppäkoski. Lisäksi muutamana päivänä viikossa paikalla on lääkäri Lotta Armfelt. Henkilökunnan
pyrkimys on luoda työttömien terveyspisteen vastaanotosta rauhallinen, jotta asiakkaisiin voidaan paneutua
kiireettä. Liialliselta hektisyydeltä halutaan välttyä.
Henkilökunta toivoo, että työttömien terveyspisteen
tehtävä ymmärretään oikein: terveyspisteen vastaanotolla keskitytään selvittämään työttömän työkyky tai
työkyvyttömyys ja lisäksi tarpeen vaatiessa pyritään
terveydentilan ja työkyvyn parantamiseen. Mahdollisuutta vaikkapa pelkkään reseptien uusimiseen, haavan
sitomiseen tai lääkitsemiseen ei ole. Äkillisissä sairastumistapauksissa yms. käännytään siis edelleen oman
terveysaseman puoleen.

K

ahtena lokakuisena perjantaiaamupäivänä
Turun Seudun TST ry:n toimintakeskuksen
Torstaihuoneessa oli tarjolla terveysvinkkejä.
Terveysneuvojina toimivat Rasekon (Raision koulutuskuntayhtymä) lähihoitajaopiskelijat. Neuvontatilaisuuksien järjestäminen kuului opiskelijoiden
terveyden edistämistä käsittelevän kurssin käytäntöosuuteen.
Ensimmäinen terveysneuvonta käsitteli influenssarokotusta sekä diabetesta. Toisella kerralla informaatiota jaettiin mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista
kuten levosta, väsymyksestä, masennuksesta ja ahdistuksesta. Opiskelijat olivat ryhmätyönä keränneet
tietoa informoitavista aiheista tietotauluihin, joihin
Torstaihuoneessa piipahtaneet pääsivät tutustumaan.
Lähihoitajaopiskelijoilla oli tarjota myös pieniä tehtäviä halukkaille. Esimerkiksi masennusta käsittelevässä
pisteessä oli mahdollisuus ottaa osaa tietokilpailukyselyyn, jossa testattiin masennukseen liittyvää tietämystä.

Teksti ja kuva: Anna-Kaisa Kauppinen

TERVEYSVINKKAUSTA
TORSTAIHUONEESSA

Kuvassa vasemmalta lähihoitajaopiskelijat Edona Brahimaj,
Elisa Kettinen, Laura Eleonore Karkoinen, Ida-Maria Kuusela.

LUKUTOUKAT KEVÄÄN 2017 OHJELMA
25.1.

Bob Dylan,
elämäkerrat,
musiikkituotanto
ym.

22.2.

Enni Mustonen:
Paimentyttö
(2013, Otava)

26.4.

Jari Tervo:
Matriarkka
(2016, Otava)

22.3.

Riikka Pulkkinen:
Paras mahdollinen
maailma
(2016, Otava)

17.5.

Pirkko Saisio:
Mies ja hänen asiansa
(2016, Kustannusosakeyhtiö Siltala)
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TST Kulttuuri ja matkailu
TST

ry on mukana Suomen itsenäisyysjuhlinnassa. Valtioneuvoston virallisesta ”Suomi
100-vuotta” -ohjelmistosta meille on varattu lippuja:

Porin Teatterin suurproduktio Väinö Linnan
teoksen pohjalta

DIE KALEWALAINEN
IN POCHJOLA -ooppera
Kapellimestarina
Leif Segerstam
Logomossa 2.3. klo 18
(kesto 3 tuntia)

(kesto 3 tuntia)

A

rkistojen kätköistä on kaivettu 127 vuotta unohduksissa ollut Franz Spenglerin kirjoittama ja
Karl Müller-Berghausin säveltämä Die Kalewalainen in Pochjola, ensimmäinen Kalevala-aiheinen
läpisävelletty ooppera. Ooppera toteutetaan maailman
ensi-iltana Logomossa Turun filharmonisen orkesterin
ja Turun musiikkijuhlien yhteistyönä osana Suomi 100
-juhlavuoden virallista ohjelmistoa.
Ooppera on neliosainen (Neidon kosinta, Sampo,
Lemminkäisen henkiin herääminen , Kamppailu onnesta) ja se lauletaan saksaksi. Käännöstekstit ovat suomeksi ja ruotsiksi.

Ohjaus: Tiina Puumalainen
Rooleissa: Tommi Hakala (Ilmarinen),
Susanna Andersson (Ismo),
Petri Lindroos (Väinämöinen),
Johanna Rusanen (Louchi),
Christian Juslin (Achti Lemminkäinen),
Anna Danik (Luonnotar) sekä
Chorus Cathedralis Aboensis
Liput jäsenille 50 €, avec 58,50 € (työtön) 78,50 € (eläkeläinen) 85,50 € (työssäkäyvä). Ilmoittautumiset infoon, jolloin maksetaan varausmaksu 20 €, loppumaksu
maksetaan viimeistään 26.1.
Esitykseen on varattu 20 paikkaa permannolta.
26
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T

eos kuvaa konekiväärikomppanian kokemuksia
jatkosodassa vuosina 1941-1944 sukeltaen suoraan rintamamiesten sielunmaisemaan ja siihen,
miten sota ja olosuhteet vaikuttavat ihmiseen. Linnan
teos sanoittaa rintamamiesten kokemuksia ja tuntemuksia ajasta, jolloin elämä saattoi katketa minä hetkenä hyvänsä eikä mikään ollut pyhää.
Christian Lindroosin ohjaama ja dramatisoima näytelmä saa ensi-iltansa Porin entisellä Oluttehtaalla, joka
muotoutuu Linnan kuvaamaksi kasarmialueeksi ja taistelukentäksi.
Porin Teatterisäätiön ”Tuntematon sotilas” on osa
valtioneuvoston perustamaa Suomi100 -hanketta satavuotisen itsenäisyytemme kunniaksi.

Matkaohjelma: Lähtö Kanslerintieltä klo 8.30 ja Ortodoksikirkolta klo 8.45. Ruokailu Brunssissa klo 11–
12.30. Paluu Turkuun n. klo 18.
Hinta 48 € eläkeläinen / 43 € työtön, sis. matkat, lounaan ja teatterilipun. Lippuja 40. Viimeinen ilmoittautuminen ja maksu infoon 16.2.2017. Varattaessa ennen
16.2. ennakkomaksu 20 €.

Perjantaina 26.5. 2017 klo 19 (ennakkonäytös)

K

esällä 2017 Fingerporin idylli järkkyy, kun sitä uhkaa kuntaliitos – Turkuun.
Pakkoliitoksen voi välttää vain yhdellä tavalla: Heimo Vesa saa tehtäväkseen todistaa Suomen hallitukselle,
että Fingerpori on elävä, kukoistava ja suvaitsevainen paikka ihmisen asua ja yrittää. Mukana brändidokumenttia tekemässä on koko kaupunki kaupunginjohtaja Homeliuksesta Rivo-Riittaan.
Rooleissa Pertti Sveholm, Miska Kaukonen, Tom Petäjä ja Linda Wiklund.
Liput: 20 € jäsen, varaukset ja maksu infoon viimeistään 25.4. (40 paikkaa)
Kuljetus järjestetään (5 €), mikäli on riittävästi osallistujia.

Tampereen
Komediateatterissa
ke 2.8. 2017
Näytös klo 14.30, katettu ulkoilmanäyttämö
Matkan hinta: 45 € jäsen, avec ei-jäsen 60
€. Hintaan sisältyy bussikuljetus, teatterilippu ja lounas noutopöydästä.
Lippuja 30. Varaukset ja loppumaksu
infoon 30.6. mennessä. Varausmaksu 20 €/
hlö.
Matkaohjelma: Lähtö klo 10.45 Kanslerintieltä, 11.00 torilta Ortodoksikirkolta,
lounas klo 13.15.
Paluu Turkuun n. klo 19.

R

akastetut ja muhevat poliisihahmot koettavat ratkaista kaasumyrkytykseen kuolleen, rikkaan leskirouvan tapausta. Kuka sen teki? Mika Waltarin mestarilliseen salapoliisiromaaniin perustuva dekkarikomedia nähdään
ensimmäisen kerran kesäteatterin lavalla, maailman kantaesityksenä.

Komisario Palmuna nähdään itseoikeutetusti Esko Roine.
Mika Waltarin romaanin Kuka murhasi Rouva Skrofin? pohjalta dramatisoinut Joel Elstelä. Ohjaus Joel Elstelä ja
Panu Raipia. Rooleissa mm. Aimo Räsänen, Severi Saarinen, Natalil Lintala, Ari-Kyösti Seppo, Miro Honkanen,
Aku Sajakorpi ja Sanni Lehto.

”Ei se paljon maksa,
jos sanoo morjesta kaverille”

Teksti: Anna-Kaisa Kauppinen
Kuva: Pia-Sofia Yrjölä
28

tärppi 4/2016

Toiminnanjohtaja
ajan hermolla
Tietokoneen ruudulla avautuu näkymä saapuneiden sähköpostien pitkään listaan.
Joe Majanen on istahtanut hetki sitten päättyneen palaverin jälkeen työpöytänsä
ääreen. Työn alla olisi lausunnon laatiminen, mutta sen pitää antaa vielä odottaa,
sillä nyt Majanen kertoo toiminnanjohtajan työstään Turun Seudun TST ry:ssä.

J

oe Majanen juttelee tasaisen rauhallisella äänellään. Ilme on vakava: kulunut vuosi 2016 on ollut
haastava. Edessä kuitenkin häämöttää jo Turun
Seudun TST ry:n 25-vuotisjuhlavuosi, ja mielessä on
toiveita niin joululahjaksi kuin tulevaksi vuodeksikin.
Mutta ennen toiveittensa paljastamista Majanen valottaa toiminnanjohtajan työn sisältöä. Kokemusta TST:n
toiminnan johtamisesta hänelle on kertynyt vuodesta
2008 alkaen – titteli tosin on vaihdellut vuosien kuluessa.
Majasen mukaan toiminnanjohtaja on toiminnan ja
henkilöstön johtaja. Hän kuvailee työtään vertauskuvia
hyödyntäen:
– Olen henkilöstöjohtajana kuin jääkiekkojoukkueen päävalmentaja. Yritän toiminnan johtamisen
kautta löytää ihmisistä vahvuuksia, ja saada ihmiset
pelaamaan määrättyyn päämäärään, maaliin. Jos joukkueessa tapahtuu loukkaantumisia, toiminnanjohtajan
pitää nousta esille ja kertoa, miten asiat pitäisi paikata.
– Joskus tuntuu kuin olisi hätäkeskuksessa töissä.
Ongelmatilanne pitäisi yrittää ratkaista itse tai löytää
henkilöstöstä sellaisia vahvuuksia, joista olisi apua siinä
tilanteessa.
Majanen pyrkii olemaan taustalla tukemassa ja mahdollistamassa, että TST:n ihmiset onnistuisivat omissa
tehtävissään ja vastuissaan, joita heille on annettu.
– Kunpa pystyisin semmoisen luottamuksen rakentamaan henkilöstön kanssa, että tultaisiin matalalla kynnyksellä kertomaan murheista. Ja että henkilöstö voisi
luottaa siihen, että pyrin parhaan osaamiseni mukaan
löytämään ratkaisut eri tilanteisiin.
– Pitää muistaa, että olemme myös palvelun tuottaja. Palvelun on oltava sen sisältöistä, mitä ostaja haluaa,

joten pitää huolehtia, että tuote on kunnossa, Joe Majanen toteaa.

Raha ratkaisee ja arvot ohjaavat
Raha luo niin yhdistyksen kuin toiminnanjohtajankin
toiminnalle puitteet. Toiminnanjohtajan arkipäivää
ovat rahoitusten anomiset, varainhankintakanavien etsiminen, erilaiset kilpailutukset sekä vakuutus- ja kiinteistöasiat. Myös toiminnan arvioinnin teettäminen on
tärkeää. Rahoittajat nimittäin vaativat valvontaa ja laatua panostamilleen rahoille.
Rahan lisäksi myös yhdistyksen arvot luovat raamit
yhdistyksen toiminnalle. Joe Majaselle arvoista kiinnipitäminen on tärkeää.
– Voin itse huonosti, jos ei olla rehellisiä, luotettavia, oikeudenmukaisia tai suvaitsevaisia. Ja ystävällisyys: ei se paljon maksa, jos sanoo morjesta kaverille.
Lisäksi Majanen haluaa pitää kiinni päihteettömyydestä.
– Yhdistysten tapahtumien päihteettömyys on ollut
minulle aina tärkeää. Sain määrätynlaisen tiukan maineen tämän takia TST:n toimiessa Sepänkadulla. Sain
kuitenkin paljon hyvää aikaiseksi.

Tähtäimessä tulevaisuus ja tunnettavuus
Joe Majanen ei omien sanojensa mukaan ole ylläpitäjäihminen, vaan hän haluaa, että yhdistyksen toiminta
on ajan hermolla. Tärkeä osa toiminnanjohtajan työtä
onkin yhdistyksen kokonaisvaltainen kehittäminen.
Toiminnanjohtaja on vahvasti mukana yhdistyksen
hankehautomossa, jossa hän on sekä kehittänyt ideoita
että tukenut niiden toteuttamista.
– Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus
4/2016
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tulevat olemaan keskeinen osa meidän tulevaisuuden
työllistävää toimintaamme, määrittelee Majanen yhdistyksen lähitulevaisuuden näkymiä.
Vaikuttamistoiminta kuuluu toiminnanjohtajan
työnkuvaan olennaisesti. Majanen on ylpeä, että on
pystynyt lisäämään yhdistyksen näkyvyyttä toiminnanjohtajuutensa aikana. Näkyvyys on lisääntynyt erityisesti Kanslerintielle muuttamisen jälkeen.
– Aikaisemmin ei ollut tarvetta mainostaa yhdistystä
ulospäin, sillä olimme riippumattomampia taloudellisesti. Nyt aika on eri, ja toiminta on kiinni rahoituksesta.
Välillä on kuulunut kritiikkiä siitä, ettei yhdistystä
tunneta ulkomaailmassa. Lobbaustilaisuudet ovat Joe
Majaselle kuitenkin tuttuja. Hän on omalta osaltaan
tehnyt Turun Seudun TST ry:tä tutuksi erityisesti Turun kaupungille, Raha-automaattiyhdistykselle, TEhallinnolle ja esimerkiksi myös Turun AMK:lle, jonka
kanssa onkin juuri käynnistymässä yhteistyöhanke Digiolkkarista työelämään.
– Olen tehnyt yhdistystä näkyvämmäksi erityisen
paljon eri päätöksentekijöiden keskuudessa, paikallislehdistön kuten Aamusetin ja Turkulaisen kanssa, sekä
yhteistyökumppanien silmissä.
Joe Majanen toimii omien sanojensa mukaan eräänlaisena tiedotusvälineiden palvelijana. Jos vaikkapa
uutiseen tai artikkeliin kaivataan vähävaraisen tai työttömän ääntä, tiedotusvälineet pyytävät usein Majaselta
apua kaivatun haastateltavan löytämiseksi.
– Olen saanut kiitosta nopeasta toiminnasta. Tiedotusvälineiden tiedossa on, että TST:lle kannattaa soittaa.
Toiminnanjohtajan vaikuttamistoiminta ei rajoitu pelkkään työaikaan: joskus myös iltaisin ja viikonloppuisinkin on mahdollisuus keskustella esimerkiksi
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poliitikkojen ja eri sidosryhmien vaikuttajien kanssa.
Myös erilaisia edustustehtäviä on jonkin verran. Onpa
Majanen osallistunut myös hautajaisiin; hän on pariinkin otteeseen toiminut yhdistyksen pitkäaikaisen jäsenen kantajana.

Tuleva vuosi ja toiveet
Turun Seudun TST ry:n 25-vuotinen taival on arvostettava saavutus. Majanen toivoo, että erityisesti ne ihmiset, jotka ovat olleet pitkään mukana yhdistyksessä,
ymmärtäisivät oman arvonsa yhdistyksen rakentajina.
− Yhdistyksemme ei ole itsestään selvyys tällaisena
aikana, jolloin monet työttömien yhdistykset ovat kuolleet ja kuopattu.
Entäpä sitten ne alussa mainitut toiveet?
− Joululahjatoiveeni Turun kaupungille on, että
TST:n rahoituspohja tulisi oikeudenmukaiselle ja inhimilliselle tasolle suhteessa tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Tämä asia on rassannut koko talossaoloaikani.
Kiinteistökustannukset ovat kohtuuttoman suuret tällaiseen toimintaan, Majanen huokaisee.
− Rahoittajan pitäisi ymmärtää, ettei panostus kosketa pelkästään TST:tä, vaan sillä on laajempikin vaikutus
turkulaisille työttömille ja vähäosaisille seniorikansalaisille. Me olemme edistämässä parempaa arkea turkulaisille.
Ensi vuoden 25-vuotisjuhlavuodelta Joe Majanen
puolestaan toivoo hyvän yhteishengen palauttamisen
onnistumista. Lisäksi hän odottaa juhlavuoden pitävän
sisällään mukavia ja onnistuneita tapahtumia ja elämyksiä.
– Toivon, että ihmiset löytäisivät TST:n kautta ystäviä, tekemistä ja hyvää mieltä, mikä on tässä eriarvoistuneessa yhteiskunnassa arvokasta.
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Laatikot ovat foliovuoassa.
m
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Kasa
Pieni on 0,5 l ja iso on 0,7 l.
Lanttulaatikko pieni 3,00
Lanttulaatikko iso 4,20
Bataattilaatikko pieni 3,00
Bataattilaatikko iso 4,20
Porkkanalaatikko pieni 3,00
Porkkanalaatikko iso 4,20
Imelletty perunalaatikko pieni 3,00
Imelletty perunalaatikko iso 4,20
Rosolli 500g 4,00
Talon salaatinkastike 3,00 / 0,5l
Jouluinen konjakkisinappi 3,00
Appelsiinikakku 7,00
Banaanikakku 7,00
Taatelikakku 7,00
Tilaukset 16.12.2016 mennessä. Tilaukset tehdään
KasarmiTalliin. Maksu tilattaessa. Ei puhelintilauksia!

Nouto torstaina 22.12.2016
klo 10–12.00
www.facebook.com/kasarmitalli

MA–PE klo 8–15
Kanslerintie 19
20200 Turku
p. 044 7007 426 (keittiöpäällikkö)

AAMIAINEN 2 €
ma - pe klo 8.00 - 9.30

Mahdollisuus ostaa lounas
myös mukaan.

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

RUOKALISTA:

www.tstry.com

www.facebook.com/kasarmitalli

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

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

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

