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M

eillä Suomessa synnytään tasa-arvoiseen elämään.
Jokaisella on syntymälahjanaan ihmisarvo, mutta
tekeekö se meistä tasa-arvoisia suhteessa toisiimme ja suhteessa yhteiskuntaan? Tasa-arvo on niin kuin se
katsotaan. Moni maahanmuuttaja ei ole syntymämaassaan
tasa-arvoinen maan kulttuurillisten erojen ja oppien vuoksi.
Suomessa lain mukaan he ovat tasa-arvoisia ja näin suurin
osa kokeekin tasa-arvon yhteiskunnassamme.
Entäpä kantasuomalainen työtön? Ovatko he yhteiskunnassamme tasa-arvoisia työllisten ihmisten kanssa vai pidetäänkö heitä toisen luokan kansalaisina? Näinä päivinä työ
ei ole itsestäänselvyys vaan etuoikeus, ja se mielestäni asettaa ihmiset epätasa-arvoiseen asemaan niin yhteiskunnan
arvojen mukaisesti kuin myös omassa henkilökohtaisessa
elämässään. Nykypäivän työttömiä ihmisiä yhdistää jatkuva
rahanpuute, heikkenevät sosiaaliset palvelut sekä ”näkymätön” leima toisen luokan kansalaisuudesta. Onko tämä tasaarvoa?
Suomeen on ikävä kyllä syntynyt myös ns. ”toisen polven
työttömien” -ryhmä, joiden vanhemmat joutuivat 1990-luvun lamavuosien pyörteissä irtisanotuiksi. He joutuivat lo-
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pettamaan yrityksensä tai jostain muusta syystä vakituinen,
säännöllinen työrytmi katosi. Näille ”toisen polven työttömille” on jo elämänsä alusta iskostunut päähän, että työ ei
olekaan oikeus vaan velvollisuus, mikä puolestaan asettaa
heidät epätasa-arvoiseen asemaan työllisten uraihmisten
joukossa. Valitettavasti nuorisomme joukosta löytyy niitä,
joilla ei ole sisäsyntyistä kannustetta opiskella edes perustutkintoa johonkin ammattiin ja löytää paikkaansa yhteiskunnassamme. Heillä ei ole kunnianhimoa eikä tavoitteita.
Heidän unelma-ammattinsa on työtön ja tähän ”ammattiin”
he tähtäävät jo varsin nuoressa iässä. Missä olemme menneet
vikaan?
Tasa-arvo on suomalaisessa yhteiskunnassa kovin pinnalla, mutta sekoitetaanko se virheellisesti tasapäisyyteen? Tasapäisyys pyrkii tekemään kaikista samalla tavalla toimivia,
ajattelevia ja hyväksytysti käyttäytyviä kunnon kansalaisia.
Individualismi unholaan, sillä ihmisistä pyritään muokkaamaan mahdollisimman tasapäistä porukkaa, muotti-jengiä.
Miksi erilaisuutta pelätään ja miksi erilaisuus on kirosana?
Erilaisuudessa saattaa pelottaa se tosiasia, ettei ymmärretä toisen lähtökohtia, arvoja ja rajoja. Meistä jokainen on

kuitenkin yhteiskunnan, vanhempiensa, eletyn elämänsä ja
geeniensä summa. Ei ole kahta samanlaista ihmistä. Edes
identtiset kaksoset eivät ole täysin identtisiä.
Mielestäni erilaisuus on elämän suola. Meitä on moneen
junaan. On monen värisiä ja eri tavoin käyttäytyviä ihmisiä.
Kaiken pitäisi olla kunnossa, kunhan keskitymme noudattamaan Suomen lakia ja kunnioittamaan toistemme erilaisuutta, arvoja ja rajoja, jotka vaihtelevan kunkin yksilön mukaan.

”

Turun Seudun TST ry:n kantavia ajatuksia on muun muassa se, että ”Suosimme suvaitsevaisuutta; ihmisten erilaisuus
on yhteiskunnan rikkaus”.
Tasa-arvon puitteissa meillä tulee olla valinnanvapaus tässä tasapäistämisen yhteiskunnassa. Annetaan siis kaikkien
kukkien kukkia. Nautitaan erilaisuudestamme ihmisinä ja
kannustetaan kaikkia olemaan oma värikäs tai väritön itsensä.
Erilaisuus on valtti!

Tasa-arvo on suomalaisessa
yhteiskunnassa pinnalla, mutta
sekoitetaanko se tasapäisyyteen?

”

TST ry:n
Sääntömääräinen

TST ry:n
Perinteikäs Joulujuhla
perjantaina 9.12.2016
toimintakeskuksessa
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Työllisyyspolitiikka
hakoteillä

S

uomen hallitus on lähtenyt työllisyyspolitiikassaan linjalle, jossa se leimaa työttömät työttömyyden aiheuttajiksi. Hallitus on vetänyt esiin käyriä, joissa palkkatukitöiden ja erityisesti työkokeilujen vaikutusta työllistymiseen
avoimilla markkinoilla on esitetty heikoksi. Työkokeilujen
tuloksena on syntynyt työpaikka 13 prosentille kokeiluissa
olleista. En tiedä, mikä tuon prosenttiluvun pitäisi hallituksen mielestä olla, kun maassamme on ennätysvaikea työttömyystilanne. Jotain pitäisi tehdä työmarkkinoilla, eikä
”kannustaa” eli syyllistää työttömiä, jotka eivät ole itse päättämässä, palkataanko heidät vai ei. Työtä ei yksinkertaisesti
ole tarjolla.
On puhuttu piilotyöpaikoista eli sellaisista töistä, joita ei
ilmoiteta julkiseen hakuun. Näitä varmasti on, mutta melko
mahdotonta on työttömän näitä löytää. Enää ei mennä firman konttorille kysymään. Portit ovat lukossa, eivätkä työhönottajat ole tavoitettavissa. Tilannetta ei yhtään paranna
se, että työvoimahallinto on ottanut tavakseen lähettää ns.
työtarjouksia, eli he etsivät avoimia paikkoja ja velvoittavat
työttömät hakemaan niitä. Yritykset eivät tästä pidä. Heidän
asiansahan on tarjota työtä eikä minkään viraston heidän
puolestaan. Hakemukset ja kyselyt tukkivat firmojen sähköpostit ja puhelimet. ”Työtarjouksista” on siis haittaa työllistäjille.
Viitaten huonoon vaikuttavuuteen hallitus on päättänyt
ohjata työllistämisvarat yrityksille. Asiantuntevat organisaatiot, jotka osaavat työllistämisproblematiikan, eivät heille enää kelpaa. Sopii kysyä, mistä löytyy yrityksiä, joilla on
voimavaroja ja osaamista työttömien auttamiseen. Löytyykö
näistä yrityksistä pätevää koulutusta, jolla nuoresta, pitkäaikaistyöttömästä tai juuri opiskelunsa päättäneestä hetkessä
leivotaan tehotyöntekijöitä? Tätä sopii epäillä.
Turun Seudun TST ry on merkittävä sosiaalinen toimija,
jonka olemassaolon ansiosta Turun kaupunki on säästänyt
huikeita summia siksi, että vaikeasti työllistyville on TST:n
kautta löytynyt järkevä ja inhimillinen väylä työelämään.
Menestystarinoita on monta, joita pian 25 vuotta täyttävä
yhdistys on onnistunut luomaan. TST:n tärkein anti syrjäytymisvaarassa oleville on päivittäinen toiminta, joka ei suinkaan ole hyödytöntä, vaikka niin halutaan vihjailla. Eräs esimerkki monista on tämän jutun kirjoittaja, joka ilman TST:tä
ei kirjoittaisi nykyajan teknisillä välineillä mitään eikä osaisi
toimia internetissä. Minulle TST merkitsee mahdollisuutta
oppia vielä vanhoilla päivilläni, mahdollisuutta tehdä järkevää työtä ja mahdollisuutta tavata vertaisiani. Tämä kaikki
tukee mielenterveyttä.
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Hallituksen valitsema linja merkitsee ison ihmisjoukon
hylkäämistä. Jos palkkatukitöitä ei enää yhdistyksiin tule,
niiden toiminta vaarantuu. Iso yhdistys ei voi nojata pelkkien
työkokeilijoiden varaan
Strategisia ja ammattitaitoa edellyttäviä tehtäviä, joissa on
iso vastuu, ei mitenkään voi hoitaa työkokeilija, eivätkä harvat ohjaajat voi revetä joka paikkaan. Vai olettaako joku, että
työnohjaaja hoitaa infon, tiedotuksen, atk-tuen, kuljetukset
jne. oman toimensa ohella? Jo nyt heidän on mahdotonta
kävellä toimintakeskuksen käytävällä ilman, että hihaan tarrautuu joka askeleella kysymysten esittäjiä.
Uusi valtionvarainministerimme Petteri Orpo valmistelee
ensi vuoden budjettia ja mahdollisia syksyn lisäbudjetteja.
Hän on korostanut työllisyyden tärkeyttä. Tästä tärkeydestä
olemme kaikki yhtä mieltä, mutta aikooko hallitus todellakin kaataa asiantuntijaverkoston, joka on neljännesvuosisadassa syntynyt? Muistuttaisin ministeriä, että kolmas sektori
on Suomessa elintärkeä monilla aloilla, myös työttömyyttä ja
sen lieveilmiöitä vastustettaessa. Kolmannen sektorin alasajon on loputtava, työttömien turha syyllistäminen lopetettava ja huolehdittava siitä, että palkkatukirahoja riittää koko
vuodeksi. Tänä vuonna ne loppuivat Varsinais-Suomen yhdistyksiltä jo maaliskuussa. Miten voi tehokkaasti toimia, jos
rahoitus ei ole kunnossa?
Valtiovalta säästää ihmisten hyvinvoinnissa ja turhaan.
Suomen valtionvelka ei ole minkäänlainen ongelma, sillä sen
hoitokulut ovat vain 1,5 miljardia euroa vuodessa. Puheet
velkojen periytymisestä seuraaville sukupolville ovat järjettömiä, kun tulevat sukupolvet ovat pieniä. Suomen syntyvyys on ennätysalhainen, ja merkittävä syy tähän on kansalaisten pienituloisuus. Perheen perustamiseen ei ole varaa,
kun tulevaisuus näyttäytyy synkkänä.
Turun Seudun TST ry on minulle sydämenasia. Täällä olen
saanut oppia tekemään toimittajan työtä, kun terveyshaitat
katkaisivat 35 vuotta kestäneen työuran. Me työttömät ja
terveysrajoitteiset vaadimme että meitä kunnioitetaan, eikä
kyykytettäisi koulukiusaamismentaliteetilla. Me vaadimme,
että omaehtoinen toimintamme saa kunnian, jonka se ansaitsee. Me emme ole sisäisen devalvaation työkalu. Olemme
kansalaisia, ja tässä roolissa ylimmän valtiovallan haltijoita.
Jari Suominen
Turun Seudun TST ry:n jäsen

TST puuttuu

epäoikeudenmukaisuuteen
vaikuttamalla

S

osiaali- ja terveyshuollon uudistus- ja
työllisyydenhoitohaasteet painavat syvästi mieltä. Toteutuuko ihmisten oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo näissä asioissa jatkossa
paremmin?
Nyt kohderyhmämme kohtelu ei ole ollut reilua, vaan yksilöitä on tasapäistetty ja mutkia vedetty suoriksi. Työttömät eivät ole saaneet ajoissa apua kasvaviin sosiaalisiin ja terveydellisiin
ongelmiinsa. Pitkäaikaistyöttömien ongelmien
ennaltaehkäisy on lopetettu valtakunnan tasolla kokonaan. Työllistäminen esimerkiksi yhdistyksiin ja säätiöihin on torpattu tarpeettomana
passivoittavan työllisyyspolitiikan ansiosta.
Tilanteeseen pitää saada muutos tavalla tai
toisella. Se, että työttömät perustaisivat yrityksiä ja pitkäaikaistyöttömät työllistyisivät yrityksiin, on utopiaa. Ilman vaikuttamistyötä tämä
kupla ei puhkea, eikä todellisuus paljastu.
TST tekee laajaa vaikuttamistyötä joka päivä.
Olemme herkkiä uudistumaan ja halukkaita
tekemään yhteistyötä. Viestimme kohderyhmämme todellisesta tilanteesta, jossa ihmiset
arkeaan elävät.
Mikäli aito yhteys vaikuttamistyössä syntyy, pitää oman pesän olla puhdas ja tuotteen
kunnossa. On oltava toimija, jota voi ylpeänä
edustaa. Toiminnan arvojen on tuettava vaikuttamistyön kohteen tavoitteita. Eri tilanteisiin
sopivan palveluvalikoiman pitää olla vahvasti
olemassa tai kehittymässä. Haasteen ratkaisemiseksi visioiden ja ratkaisumallien on oltava
selvillä.
Pelkällä valittamisella ei tavoitteeseen pääse.
Sitäkin on tullut joskus kokeiltua.
Paikallinen, maakunnallinen ja valtakunnallinen virkamies- ja luottamushenkilövaikuttaminen ovat erittäin tärkeitä asioita. Vaikuttaminen
on pitkäjänteistä työtä. Kun molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus saavutetaan osaamisen ja tekemisen kautta, yhteistoiminnassa
päästään eteenpäin käytännön tasolle.
Turun kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt ansaitsevat suuret kiitokset vastaanottavuudestaan ja hyvästä yhteistyöstä. Pitkäjänteisyydellä saadaan yhdessä ihmeitä aikaan.

Elokuun aikana kohdattuja
päättäjiä: Ylhäällä keskellä
Satu Taavitsainen (sdp) ja
Eeva-Johanna Eloranta (sdp).
Vieressä Ilkka Kanerva (kok) ja
alla Li Andersson (vas). Luottamusta ja vaikuttamista yli puoluerajojen, yhteisen asian puolesta.

Onko
vähävaraisella varaa
OIKEUDENMUKAISEEN
OIKEUDENKÄYNTIIN?

V

iime aikoina julkisuudessa on ollut jonkin verran
puhetta siitä, saako Suomessa myös vähävarainen
oikeutta. Esimerkiksi korkeimman oikeuden presidentiksi 1.1.2016 alkaen nimitetty oikeustieteen tohtori
Timo Esko on Ylen haastattelussa kertonut näkemyksensä
asiasta. Eskon mukaan varakkaan mahdollisuudet niin sanotusti käydä oikeutta ovat köyhää paremmat. Vähävaraiset
saattavat saada julkista oikeusapua, mutta vain harvoin oikeusapu korvaa oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.
Riita-asian käsittely kahdessa oikeusasteessa, käräjä- ja
hovioikeudessa, saattaa maksaa yli keskituloisen kansalaisen vuosipalkan. Kalleimpia riitoja ovat erityisesti paljon
näyttöä vaativat hometaloriidat, joissa hävinneen oikeudenkäyntikulut voivat olla jopa 50 000 eurosta 100 000 euroon.
Riidan osapuolen on usein vaikea arvioida etukäteen oikeudenkäynnin lopputulosta ja oikeudenkäyntikuluriskiä. Kuluriskiä kasvattaa erityisesti se, että riidan häviäjä velvoitetaan
yleensä maksamaan omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi
myös vastapuolensa oikeudenkäyntikulut.
Kuten useilla muillakin elämänaloilla, vähävaraiset ja hyvätuloiset eivät tosiasiassa ole oikeudellisesti yhdenvertaisia.
Vähävaraisella ei välttämättä ole varaa oikeudenmukaiseen
oikeudenkäyntiin.
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Oikeuden saatavuus jokaisen perusoikeutena
Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Lainsäädännön
puitteissa jokaisella onkin oikeus saada oikeutta. Käytännössä tavallisella ihmisellä ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollisuuksia puolustautua asianmukaisesti tai viedä asiaansa
tuomioistuimeen.
Oikeuden saatavuudella tarkoitetaan tiivistetysti edellä
mainittua perustuslaistakin löytyvää säännöstä tuomioistuimeen pääsystä. Jokaisella on esimerkiksi varallisuudestaan,
sosiaalisesta asemastaan tai syntyperästään riippumatta oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa. Oikeuden
saatavuus edellyttää kuitenkin myös oikeuksien todellista
saavutettavuutta. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus saattaa
asiansa vireille. Vähävaraiselle esteeksi muodostuu riski siitä,
että hän joutuu kustantamaan sekä omat että vastapuolensa
oikeudenkäyntikulut.
Osaksi ongelmaa ovat nousseet myös valtion perimät oikeudenkäynti- ja hakemusmaksut, joita peritään korvauksena asian käsittelystä tuomioistuimessa.

Oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset
Oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet vuodesta 1993 lähtien,
jolloin oikeudenkäyntimenettelyä käräjäoikeuksissa uudistettiin. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan riitaasioissa pelkästään vastapuolen maksettavaksi tuomittujen
kulujen keskiarvo käräjäoikeuksissa vuonna 1995 oli runsaat
3 000 euroa. Vuonna 2004 tuomittujen kulukorvausten keskiarvo oli jo lähes 6 500 euroa. Kun tähän lisätään vielä asian
hävinneen omat asianajokulut, ovat oikeudenkäynnin kokonaiskustannukset pelkästään käräjäoikeuskäsittelyn osalta
lähes 10 000 euroa. Oikeudenkäyntikulujen kasvu on jatkunut nykypäivään saakka ja jatkunee edelleen.
Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudessa noudatetaan niin sanottua täyden korvauksen periaatetta: Riita-asian
hävinneen osapuolen tulee korvata täysimääräisesti jutun
voittaneen osapuolen tarpeelliset ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Sen lisäksi, että tavallisen ihmisen mahdollisuudet saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi ovat
heikentyneet, on ylipäätään tarpeen harkita, kannattaako
yksityishenkilön riitauttaa häntä vastaan esitettyjä vaatimuksia tai palkata lakimiestä avustamaan oikeudenkäynnissä.
Esimerkiksi räjähdysmäisesti lisääntyneissä velkomusasioissa velallisen on harkittava, kannattaako hänen riitauttaa
vastapuolensa vaatimuksia ja samalla ottaa riski siitä, että
vastapuolen oikeudenkäyntikulut kasvavat edelleen. Mikäli
velallinen riitauttamisesta huolimatta häviää asian, velvoitetaan hänet joka tapauksessa korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut.

Oikeuden saatavuus ja avustajan käyttäminen
Ihmiset ovat tutkitusti sitä mieltä, että tuomioistuimissa asioiminen on hankalaa. Kuitenkin jo perustuslain säännökset
edellyttävät, ettei tuomioistuinmenettely saa muodostua liian monimutkaiseksi. Tätä tavoitetta ei Suomessa ole kuitenkaan saavutettu, minkä vuoksi yksityishenkilön on järkevää
hankkia itselleen juridisen koulutuksen saanut avustaja jutun
voittaakseen. Tavallisella ihmisellä ei etenkään riita-asioissa
ole useinkaan mahdollisuutta ajaa asiaansa ilman lakimiesapua. Lakimiesavun myötä oikeudenkäyntikulut nousevat,
mikä puolestaan vähentää vähävaraisten mahdollisuuteen
saada oikeutta.
Julkisen oikeusavun tehtävänä on edistää kansalaisten oikeuden saatavuutta. Julkinen oikeusapu ei kuitenkaan korvaa niitä kuluja, jotka jutun hävinnyt osapuoli tuomitaan
maksamaan voittaneelle osapuolelle. Joka tapauksessa vähävaraisen asema oikeuden saatavuudessa on oikeusavun turvin jopa keskituloista parempi. Tämä johtuu siitä, että valtion varoista annetaan oikeusapua henkilölle, joka tarvitsee
asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka ei taloudellisen asemansa vuoksi kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapuun kuuluukin muun muassa oikeudellinen neuvonta, avustaminen tuomioistuimessa
sekä vapautus tietyistä asian käsittelyyn liittyvistä menoista,
kuten tuomioistuinmaksuista. Julkista oikeusapua annetaan

joko siten, että oikeusapua tarvitseva kääntyy oikeusaputoimiston puoleen tai siten, että hän palkkaa yksityisen lakimiehen, joka laskuttaa palveluistaan valtiota.
Oikeusapua myönnetään joko ilman omavastuuta tai omavastuuosuutta vastaan sen perusteella, millainen taloudellinen asema oikeusavun hakijalla on. Taloudellinen asema
määritellään tiivistettynä tulojen, menojen ja varallisuuden perusteella. Esimerkiksi yksin elävä varaton ja velaton
henkilö, jonka kuukausittaiset nettotulot ovat 1 000 euroa
ja kuukausittaiset menot 700 euroa, saa täyttä oikeusapua.
Sen sijaan jos saman henkilön tulot nousevat 1 500 euroon ja
menot säilyvät samoina, joutuu hän maksamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan viidesosan valtion maksaessa loput.
Saman henkilön tulojen noustessa 2 100 euroon, hänelle ei
enää myönnetä oikeusapua.
Kun yksityisten lakimiesten tuntipalkkio liikkuu 200 euron
ympärillä, kynnys avustajan hankkimiselle on ymmärrettävästi suuri, mikäli julkista oikeusapua ei myönnetä. Ilman
avustajaa ei oman asian ajamisessa välttämättä ole kovinkaan
hyviä menestymismahdollisuuksia. Korkeat oikeudenkäyntikulut saattavat näin muodostua tuomioistuimeen pääsyn
esteeksi myös keskituloiselle.

Riski vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta
Suurin ongelma oikeuden saatavuudessa lienee joka tapauksessa riski vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta. Pääsäännön mukaan asian hävinneen osapuolen tulee siis korvata voittaneen osapuolen tarpeelliset
ja kohtuulliset kulut. Nimensä mukaisesti pääsääntö ei ole
täysin poikkeukseton. Jos asia on ollut esimerkiksi oikeudel-

alioikeusmenettelyssä käräjäoikeudessa. Muutoksenhakutuomioistuimeen eli hovioikeuteen
saavuttaessa oikeusturvavakuutus on kuitenkin toisinaan jo kokonaan käytetty. Lisäksi
vakuutuksen omavastuuosuus on normaalisti
15 - 25 prosenttia.
Oikeusturvavakuutuksen käyttöala on
tarkasti rajattu. Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksista korvattavaksi voivat
normaalisti tulla ainoastaan vakuutetun
yksityiselämää koskevat asiat. Oikeusturvavakuutus saattaa kuitenkin sisältyä myös autovakuutukseen,
ammattiliittojen jäsenistönsä turvaksi ottamaan vakuutukseen, kiinteistövakuutukseen tai yrityksen vakuutuspakettiin. Usein oikeusturvavakuutuksen ulkopuolelle rajataan
asioita, jotka liittyvät vakuutetun työhön tai ansiotoimintaan, sijoitusasuntoon, lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen,
avioeroon ja avioliiton päättymiseen liittyviin varallisuusriitoihin. Myös asiat, joilla on vähäinen merkitys vakuutetulle,
on usein rajattu korvauspiirin ulkopuolelle.
lisesti niin epäselvä, että hävinneellä on ollut perusteltu syy
oikeudenkäyntiin, tuomioistuin voi määrätä, että osapuolet
vastaavat osaksi tai kokonaan omista oikeudenkäyntikuluistaan. Kulut menevät niin sanotusti kuittiin. Näin käy kuitenkin varsin harvoin.
Toisinaan oikeudenkäynneissä peli on raakaa. Tuomitseminen on yhtä lailla inhimillistä toimintaa kuin mikä tahansa
muukin ammatin ala. Tuomari ei esimerkiksi voi kaikissa asioissa löytää yhtä ja ainoaa oikeaa ratkaisua, sillä oikeudelliset
kysymykset ja näyttökysymykset ovat usein erittäin hankalia
ja monivivahteisia. Toisinaan tuomarit tekevät myös selviä
virheitä. Usein tehdyistä päätöksistä voidaan perustellusti
olla eri mieltä. Tästä syystä samojen asioiden ratkaisut voivat
muuttua radikaalistikin siirryttäessä käräjäoikeudesta hovioikeuteen ja edelleen korkeimpaan oikeuteen. Lopputulos ei
aina ole ennakoitavissa. Sama pätee oikeudenkäyntikuluihin.

Oikeusturvavakuutus keinona vähentää
oikeudenkäyntikuluriskiä
Vielä 1990-luvulla oli melko tavallista, että oikeusturvavakuutus korvasi riitajutun hävinneelle osapuolelle myös hävinneen maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Nykyään näin ei enää ole. Oikeusturvavakuutus ei siten
välttämättä ole vähävaraisen pelastus, kun puhutaan yhdenvertaisuudesta oikeuden saatavuudessa, vaan pikemminkin
kohtuuhintainen keino vähentää oikeudenkäyntikuluriskiä.
Oikeusturvavakuutus on usein kytketty yksityishenkilöiden
kotivakuutukseen. Oikeusturvavakuutusten vakuutusmäärä on normaalisti 8 500 euroa, jolloin se kattaa useimmiten
oman avustajan käytöstä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut
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Ammattiliittojen oikeusapu työsuhderiidoissa
Ammattiliittojen oikeusapuun voivat turvautua ainoastaan
ammattiliittojen jäsenet. Työsuhderiidoissa he ovat muihin
verrattuna huomattavasti paremmassa asemassa. Ammattiliitot tarjoavat työoikeudellisen neuvonnan lisäksi usein
myös asiantuntevan lakimiehen, joka tarvittaessa ajaa riitaasiaa tuomioistuimessa. Työsuhderiidoissa ammattiliiton jäsenten etuna on erityisesti se, että ammattiliiton myöntämä
oikeusapu kattaa häviötapauksessa yleensä myös vastapuolelle maksettavaksi tuomittavat oikeudenkäyntikulut. Tästä
syystä oikeusavun myöntäminen on ymmärrettävästi harkinnanvaraista muun muassa oikeudenkäynnissä menestymisen todennäköisyyden osalta. Liiton jäsenkään ei siten voi
kaikissa tapauksissa luottaa siihen, että hän saa tukea ammattiliitoltaan työsuhderiidassa.

Jonne Rantanen
Kirjoittaja on Lakiasiainpalvelu
Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy:n osakas.
Lakiasiainpalvelu on pitkään tehnyt yhteistyötä TST ry:n
kanssa. He tarjoavat maksutonta lakiasiainneuvontaa TST:n
jäsenille keskiviikkoisin klo 10–14 puhelimitse (050 321 86 70)
ja toimintakeskuksessa erikseen ilmoitettavina aikoina.

on mahdollisuus tilata herkullisia
leivonnaisia jäsenhintaan!

10–12 hengelle

alkaen

www.facebook.com/kasarmitalli

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

SUOMEN
RAUHANTURVATOIMINTA

60 VUOTTA

Teksti: Teuvo Tikkanen
Kuvat: Teuvo Tikkasen kokoelmat

Ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtivät
Yhdistyneiden kansakuntien UNEF-operaatioon
Suezille 10.12.1956. Tämän jälkeen noin 45 000
suomalaista on palvellut yli 40 rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatiossa Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa. Suomalaisten menestymisen
kulmakivet rauhanturvaamisessa ovat ehdoton
puolueettomuus ja tasapuolisuus.

S

uomalainen komentaja eteni Suezin kaupungissa ryhmänsä kanssa katua pitkin ja huusi egyptiläisille: ”Ammunta loppuu nyt, lippaat irti aseista.”
Israelilaiset katselivat huvittuneina toisella puolella egyptiläisten tottelemista. Suomalainen komentaja kääntyi israelilaisiin päin ja sanoi: ”Tämä koskee myös teitä. Lopettakaa
ammunta heti ja nyt.” Ehdoton tasapuolisuus toteutui ja ammunta Suezin kaupungissa saatiin loppumaan.
Ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtivät tehtäviinsä vuonna 1956 Suezille. Sen jälkeen on ollut lukematon
määrä erilaisia missioita ja operaatioita. Suomalaiset ovat
menestyneet tehtävissä erittäin hyvin. Joitain epäonnistumisiakin on ollut, mutta yleisesti koko rauhanturvatoiminta on
ollut suuri menestys.
Rauhanturvaajat ovat aina myös hyviä sotilaita. Varusmieskoulutus tuottaa hyviä rauhanturvaajia. Suomella on sopiva
tausta, koska sillä ei ole siirtomaavallalle tyypillisiä rasitteita.
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Kuva: Ulla Piippo
Jutun kirjoittaja Teuvo Tikkanen, TST:n jäsen, on
toiminut neljässä sotilaallisessa rauhanturvatehtävässä: Kyproksella, Jom Kippur -sodan aikana
Suezilla, Bosniassa ja Kosovossa. Lisäksi hän
on ollut useissa siviilikriisinhallinnan tehtävissä eri puolilla maailmaa. Taustakuvassa hän on
Siinain hiekka-aavikolla joukkueen suoja-asemassa. Siellä ei tarvinnut olla yksin, sillä joukkoon mahtui skorpioneja ja joitain hiekkakäärmeitä.

Suhtautuminen osapuoliin
Kun suomalaiset tulevat toimialueelle, he eivät pohdi sodan
syyllisiä tai sotarikoksia. Kaikkien osapuolten kanssa aloitetaan neuvottelut heti ja keskeisiin neuvonpitoihin kutsutaan
aina kaikki.
Bosniassa Suomen pataljoona organisoi sodan osapuolten
sotilaskomentajien tapaamisen pataljoonan tiloissa, vaikka
sodan loppumisesta oli vasta lyhyt aika. Osapuolten suhtautuminen toisiinsa oli aluksi negatiivista. Hei eivät halunneet
missään nimessä tavata serbipaholaisia tai bosniakki-muslimeita.
Pataljoonan komentaja totesi vastusteluihin: ”Aluksi me
puhumme vain ruumiiden vaihtamisesta ja siirtämisestä
omaisille, emme mistään muusta.” Neuvottelut olivat kylmiä
ja vaikeita. Taukojen aikana osapuolten upseerit halailivat
toisiaan, sillä he olivat samojen kylien poikia. Tässä näki
Bosnian sodan traagisuuden.

Kun kutsuin Bosniassa eri osapuolten lehtimiehiä ensimmäiseen tapaamiseen Dobojiin, sain vastauksen: ”Me emme
tule.” Sanoin, että nyt teidän on pakko tulla ja puristin lehtimiestä hartioista. Tasapuolisuus ja puolueettomuus vaativat
joskus kovuutta.

Humanitaariset projektit
Suomalaiset ovat oivaltaneet alusta lähtien, että onnistuminen rauhanturvatehtävässä vaatii hyviä suhteita paikalliseen
väestöön. Humanitaarisia projekteja on tehty aina kaikkien
osapuolten alueilla. Monet muut pataljoonat eivät ole toimineet näin. Jos serbit kerran ovat syyllisiä, niin heitä ei kuulu
auttaa. Näin menetteli muun muassa Euroopan unioni Bosniassa ja Kosovossa. Suomalaiset ovat tehneet hyvin valittuja
projekteja. Kouluja on aina autettu. Kohteena eivät ole vain
koululaiset, vaan iso joukko ihmisiä, johon kuuluu myös
vanhemmat ja opettajat.
Kaikkein huonoimmassa asemassa olevia on aina autettava. Vieraillessani Bosniassa muutama kuukausi sitten,
Bosnian johtajat muistelivat Suomen pataljoonan hienoja ja
tuloksekkaita projekteja. He sanoivat, että suomalaisten sotilaiden kanssa oli helppo ja hyvä työskennellä. Suomalaiset
olivat puolueettomia.

Kosovon uskonnolliset yhdyskunnat
Kosovossa Suomen pataljoona halusi keskustella kaikkien
uskonnollisten yhdyskuntien edustajien kanssa. Ne olivat
hyviä tapaamisia. Uskonnollisilla johtajilla on Kosovossa
suuri merkitys alueillaan. Johtajat vakuuttelivat haluansa
rauhoitella ihmisten mielialoja. He myös tekivät niin ja tilanne osittain myös rauhoittui eri alueilla.
Eri uskontojen edustajien neuvottelut sujuivat yleensä hyvin. He pystyivät keskusteluun keskenään.
Suomen pataljoona toimi Afrikan Malissa vaikeissa olosuhteissa. Kysyin pataljoonan komentajalta, että millä te
sitten pärjäsitte siellä. Komentaja sanoi: ”Me aina kerrottiin
etukäteen, mitä tullaan tekemään ja sitten aina tehtiin sitä,
mitä oltiin kerrottu.”

Historiallinen kuva Suezilta 1973 Jom Kippur -sodan
loppuvaiheessa. Suomen pataljoona on saanut paikalle neuvottelemaan tulitauosta egyptiläisen (vas.) ja israelilaisen (oik.) upseerin.

Suomen pataljoona on kutsunut Kosovossa toimivien uskonnollisten yhdyskuntien edustajat neuvonpitoon. Paikalla
on katolinen pappi, albaanien yhdyskuntien muslimiedustajat, ortodoksipappi ja vasemmalla pataljoonan suomalainen pappi.

Tasa-arvoisuus
– helpommin sanottu kuin tehty?

M

illainen on hyvä yhteiskunta? Kiteytettynä voisi vastata, että se on yhteiskunta, jossa toteutuu
ihmisarvo. Ihmisarvollahan tarkoitetaan sitä,
että jokainen ihminen on yhtä arvokas omana itsenään,
riippumatta iästä, ulkonäöstä, koulutuksesta, kansallisuudesta yms. Ihmisarvo ei riipu yksilön hyödyllisyydestä. Jokaisella ihmisellä on oikeus saada osakseen
kunnioitusta ja arvostusta sekä ystävällistä kohtelua.
Kaikkien yhtäläisestä ihmisarvosta seuraa tasa-arvon
vaatimus. Tasa-arvoa voidaan toteuttaa ensinnäkin juridisella tasa-arvolla, joka tarkoittaa, että kaikki ihmiset
ovat lain edessä samassa asemassa. Toiseksi pitäisi toteutua sosiaalinen ja taloudellinen tasa-arvo. Kuten moni
on huomannut, tasa-arvoisen yhteiskunnan luominen ei
ole helppoa.
Vaikka tasa-arvoisuus käsitettäisiinkin samanarvoisuutena ja reiluutena, on mm. arvopohjalla, oikeudenmukaisuuskäsityksellä ja kulttuuritaustalla vaikutuksensa siihen, miten tasa-arvoisuutta halutaan toteuttaa.
Yhteiskunta voi olla kovin erilainen riippuen siitä, koetaanko tasa-arvoisuudeksi esimerkiksi se, että yhteistä
hyvää jaetaan suoritusten perusteella vai tasajaon periaatteella, eli kaikille sama määrä – vai onko tasa-arvoisinta sittenkin tarveperusteinen jako?
Koska tasa-arvon toteutuminen voidaan ymmärtää
usealla eri tavalla, puhe tasa-arvosta nostaa usein tunteet pintaan. Rajustikin. Tasa-arvokeskustelua on kyllä
tarpeellista käydä, mutta tilannetaju kannattaa kytkeä
päälle ennen suunsa avaamista! Ellei halua ankeuttaa
vaikkapa kepeän iloista juhlatunnelmaa, kahvipöytäkeskustelun aiheeksi ei ehkä kannata valita sukupuolineutraalia avioliittolakia, eikä edes sukupuolten välistä tasaarvoa feminismi-sanalla höystäen.
Toisaalta, voihan olla niinkin, että kahvipöydän tunnelmaa saattaa jo valmiiksi vaimentaa vaikkapa kahvia
juomattoman henkilön apea ilme. Kahvihan on olennainen osa suomalaista kanssakäymistä, ja monissa tilaisuuksissa kahvinjuontia pidetään oletusarvona aikuiselle ihmiselle. Miten tasa-arvoiseksi olonsa tunteekaan tuo
vatsanpuruja kahvista saava henkilö, joka on joutunut
kysymään vaihtoehtoa kahville ja saanut käteensä kaapinperältä kaivetun rypistyneen teepussipakkauksen?
Teksti: Anna-Kaisa Kauppinen
Kuva: Pixabay

Kuvat: Santeri Haulivuori

L

egendaarinen Pönttöpartio-projekti (vuosina
2002–2004) jatkuu edelleen yhtenä TST:n kuntouttavan työtoiminnan osana. Uudet pönttöpartiolaiset naputtelevat linnunpönttöjä, ja näin talvea
odotellessa myös siilinpesiä ja ruokinta-automaatteja.
Liikunnallinen ulkoilmaprojekti on herättänyt kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien keskuudessa suurta mielenkiintoa monipuolisuutensa vuoksi.
Pönttöpartion mukana liikkuu myös oma valokuvaaja, joka tallentaa eri työvaiheita alusta loppuun. Siitä
saadaan mielenkiintoista arkisto- ja oppimateriaalia.
Alkuperäisen Pönttöpartio-projektin asentamat yli
1000 linnunpönttöä ovat tarkastuskäynneillä osoittautuneet erittäin hyväkuntoisiksi, joten uusi Pönttöpartio-ryhmä huolehtii myös niiden putsaamisesta ja
tarvittaessa kunnostamisesta. Jopa 14 vuotta vanhat
pöntöt ovat olleet ahkerassa käytössä ja ne on ilmoitettu mukaan Ylen Miljoona linnunpönttöä -tempaukseen. TST:n panos siinäkin kasvaa päivä päivältä.
Taannoisella pönttöprojektilla oli oma rahoituksensa, omat toimitilat ja hyvä puutyöverstas. Nyt pärjätään lahjoituksilla. Jäseniltä ja työmailta saadaan
purkulautaa, joka on hyvää kierrätysmateriaalia nykyiseen tarkoitukseen. Lisää lahjoituksia toivotaan
koko ajan. Kaikki pienetkin määrät ovat tervetulleita.
Mikäli sinulta löytyy talosi takaa ylimääräinen lautakasa tai sinulla on hyviä vinkkejä, mistä purkulautaa
voisi saada, ota rohkeasti yhteyttä TST:hen.
Pönttöpartion on edelleen tarkoitus myös seurata,
mitä lajeja pöntöissä majailee ja paljonko poikasia on
kuoriutunut. Havainnot kirjataan tarkasti, jotta niitä
voidaan hyödyntää tutkimuskäytössä. Näin tehtiin alkuperäisen Pönttöpartion tilastojen kanssa. Nytkin on
tarkoitus tehdä pöntöille kolme tarkastus- ja siivouskäyntiä vuodessa. Keväällä on pöntön siivous, kesällä
pesinnän seuranta ja syksyllä talvikuntoon laittaminen. Tarvitsee se lintu nimittäin myös talvisuojaa pahimmilla lumimyrskyillä.
Pönttöpartio on vaihtelevaa työtä verstaspäivineen
ja maastoretkineen. Myös alaan liittyviä tutustumiskäyntejä on ohjelmassa, ja tietysti linnunlaulukurssi.

Yllä linnunpönttö vuodelta 2002 ja alla uuden pöntön asennusta 2016.

Täl ja tois pual jokke ja

siin välissäki! 18.8.2016

Kuvat: Pia-Sofia Yrjölä ja Ulla Piippo

Co kraj, to obyczaj
– TST w Polsce

Maassa maan tavalla
– TST Puolassa

K

esäisen retken tarkoituksena oli saada tuntumaa
Toruńin, Poznańin ja Bydgoszczin kaupunkeihin,
puolalaiseen keittiöön sekä Puolan historiaan ja kulttuuriin. Kaksikymmenpäinen joukko TST:läisiä oli lähtövalmiina seikkailuun Turun lentokentällä elokuun 8. päivän
aamuna. Matkaohjelma oli räätälöity ryhmää varten ja sitä
muutettiinkin päivien kuluessa ryhmän mieltymysten mukaisesti mahdollisuuksien rajoissa. Kotiin saavuttiin 12. päivän aamuna edellisen yön valvottamina.
Lento Gdanskiin sujui jouhevasti WizzAirilla poutaisessa
säässä. Aurinkoinen Puola ja bussin kuljettaja Szymon, Isä
Aurinkoiseksi myöhemmin ystävällisyytensä vuoksi nimetty,
odotti lentokentällä. Matka jatkui välittömästi ja saavuimme
puolenpäivän jälkeen Toruńin keskiaikaiseen kaupunkiin,
jossa johdon otti käsiinsä puolalainen oppaamme, retkiohjelman suunnittelija Katarzyna Szulc, kotoisemmin Kaisa.

Kuchnia – kokemaamme ruokakulttuuria
Pienen kaupunkikiertoajelun jälkeen tutustuimme ensi kertaa puolalaiseen kotiruokaan. Bar mleczny eli ”maitobaareiksi” kutsutut suositut ruokalat ovat vaihtoehto ulkomaalaisomisteisille pikaruokapaikoille, jollaisessa käväisimmekin
vain tien varren ainoana vaihtoehtona matkalla Toruńiin.
Kaisa oli tilannut baariin etukäteen puolalaisen vieraanvaraisesti kolme erilaista alkukeittoa sekä kolme pääruokaa, mikä
osoittautui virheeksi. Seuraavina päivinä tyydyttiin yhteen
menyyhyn. Ennakkoluulo puolalaista keittiötä ja sen maku-
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maailmaa kohtaan iti joidenkin matkalaisten kohdalla pitkään. Tyytyväisyyden lomassa mutinaa kuului liian suurista
annoksista ja hotellin ylenpalttisen runsaasta aamiaisestakin, josta kuitenkin puuttui muun muassa paistettu pekoni.
Kahvin paahdosta ja vahvuudesta keskusteltiin perinteiseen
tapaan puolesta ja vastaan. Toruńin mukulakivikatujen varsilta löytyi kuitenkin runsaasti erilaisia ravintoloita, jotka
tarjoisivat eksoottisiakin herkkuja perinteisten pizzojen ja
pihvien rinnalle suomalaisittain nähtynä edulliseen hintaan.
Maitoa Puolassa juovat vain lapset. Niinpä juomaksi valikoitui vesi, mehu, limsa, Piwo Zywiec (tai jokin muu olut),
viini ja kenties iltapuolella paikalliseen tapaan vodka omenamehulla eli Żubrówka tai inkiväärijuoma Toruńska. Pullovettä tuotiin hotellihuoneeseen joka päivä veloituksetta, joten sitä ei tarvinnut välttämättä erikseen ostaa. Kerrottakoon
vielä, että puolalaiset eivät syö keiton kanssa leipää ja kaalikääryleet he valmistavat perinteisesti tomaattikastikkeessa hauduttaen. Tätä herkkua nautimme viimeisenä iltana
Bydgoszczissa Myllysaaren maalaisravintolassa. Eturuokana
tarjoiltiin punajuurikeittoa. Tällöin saimme keittoa odotellessamme alkupalaksi maalaisleipää ja silavaa, jota luulimme
ensin tarkoitetun keiton kanssa nautittavaksi.

Kävelyretki Toruńin vanhassa kaupungissa
Toisen päivän aamuna lähdimme Kaisan opastuksella tutustumaan Kopernikuksen syntymäkaupunkiin Veiksel-joen
rannalla kävellen, sillä bussilla vanhaan kaupunkiin ei ollut
asiaa. Kaupunki on asukasmäärältään Turun luokkaa.

Majapaikkamme Hotelli Solaris sijaitsi loistavalla paikalla
aivan vanhan kaupungin keskustassa, joten kaikki nähtävyydet ja palvelut löytyivät pienen kävelymatkan päästä. Vankila, käräjäoikeus, kirkko ja planetaario olivat lähes oven edessä! Sodasta säilyneessä Unescon maailmanperintökohteessa
näimme kävelykierroksella monenlaista arkkitehtuuria ja
kulttuuria. Alkuperäiset keskiaikaiset rakennukset on restauroitu. Muut uudisrakennukset eri vuosisadoilta ja niiden
värimaailma vanhimpien rinnalla sointuivat saumattomasti
yhteen. Kaisa iloitsikin siitä, että viime vuosina rakennuskannan säilyttämiseen on panostettu. Pronssipatsaisiin törmäsi koko ajan ja tarkkasilmäiset huomasivat lukemattomat
savihahmot talojen seinissä ja keskiaikaisten muurien raoissa.
Kopernikuksen talon läheltä löytyi koko kierroksen helmi:
Pierniki-museo. Piernikit ovat perinteisiä toruńilaisia mausteisia inkiväärikakkuja tai -pipareita, joilla on yhtä monta ulkomuotoa kuin taitavaa tekijääkin. Saimme leipurilta salaisen piparireseptin ohjeen, jonka vannoimme säilyttävämme
povessamme. Kun jätän tarkat mittasuhteet ja leipomisvaiheen salaiset kuviot kertomatta, voin murtaa valaa varovasti. Taikinaa varten sulatetaan ensin hunajaa, johon lisätään
mustapippuria, neilikkaa, muskottipähkinää, inkivääriä ja
kanelia. Seos sekoitetaan jauhojen kanssa ja annetaan levätä kolmisen kuukautta(!), jonka jälkeen taikina painellaan
muotteihin. Piparien reunat siistitään, ne paistetaan ja koristellaan. Itseleipomamme kakut saimme muistoiksi, mutta ei syötäviksi, sillä leipuria myöten kaikki unohdimme pestä kätösemme.

Historian havinaa Strzelnossa ja Gnieznossa
Kolmannen päivän aamuna lähdimme ajamaan kapeaa tietä
moottoritien sijaan etelää kohti, sekametsien ja viljapeltojen
halki sään ollessa pilvinen ja paikoin tuulinenkin. Tunnin
ajomatkan jälkeen pysähdyimme Strzelnon kaupunkiin, jossa tutustuimme kahteen varhaiskeskiaikaiseen romaaniseen
kirkkoon. Vanhempi niistä, pieni Pyhän Prokopin pyhiinvaelluskirkko, on rakennettu alkuaan 1100-luvulla ja vasta
rekonstruoitu sodan tuhojen jäljiltä. Se toimi toisen maailmansodan aikana saksalaisten varastona. Vieressä olevan
sata vuotta nuoremman kolmilaivaisen Pyhän Kolminaisuuden kirkon julkisivu ja sisustus on muutettu barokkityyliseksi 1700-luvulla. Kirkon erikoisuutena ovat romaaniset
800 vuotta vanhat pylväät, joiden kaltaisia tapaa ainoastaan
Venetsiassa Pyhän Markuksen kirkossa ja Santiago de Compostelassa Espanjassa.
Matkamme jatkui eteenpäin kohti Puolan valtion synnyinsijoja ja sen ensimmäistä pääkaupunkia Gnieznoa, jossa
tutustuimme historiallisesti ja uskonnollisesti merkittävään
kaksitorniseen keskiaikaiseen Marian kirkkoon. Pyhättöön
on haudattu muun muassa Puolan ensimmäisiä hallitsijoita ja sen yhdellä alttarilla on Pyhän Wojciehin hopeinen
reliikkisargofagi. Pyhän Wojciehin elämää ja kohtaloa voisi
verrata kotoiseen Pyhään Henrikiin. Kirkossa on myös Puolan romaanisen taiteen upein teos, 900 vuotta sitten valetut

pronssiset ovet, joiden korkokuvat kertovat pyhimyksen elämästä. Kirkko on edelleen merkittävä pyhiinvaelluskohde
katolisen väen keskuudessa.

Puolan valtion kehto – Poznań Iso-Puolan voivodikunnassa
Poznańin kaupungissa Kaisa oli sananmukaisesti kotonaan
ja hänellä riitti siitä kerrottavaa. Warta-joen rantamilla sijaitseva lähes 600 000 asukkaan kaupunki on ollut merkittävä
messu- ja konferenssikaupunki. Nykyisin se on enemmänkin
tunnettu yliopisto- ja kulttuurikaupunkina, ja tähän puoleen
tutustuimmekin tarkemmin. Yliopisto, kauppakorkeakoulu,
filharmonia, konserttitalo, musiikkikorkeakoulu, oopperatalo ja linna muodostavat eri arkkitehtuurityylejä edustavan
ringin, jonka keskellä kohoaa kaksi yhteen kiedottua ristiä
muistona kommunismin vastaisesta kapinavuodesta 1956.
Kahvittelimme linnan kirjaston kahvilassa ja jatkoimme
kaupungin vanhalle torille ihailemaan sitä reunustavia upeita, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita fasadeja. Päivän lopuksi päästimme Kaisan vanhempiensa luo ja menimme itse
ostoskeskukseen. Euron kurssi oli alamaissa, mutta siltikin
hinnat olivat edullisia.
Retkipäivän viimeinen kohokohta oli saapuminen iltahämärässä takaisiin Toruńiin Veikselin rannalle, jossa eteemme piirtyi valoissa kylpevän kaupungin siluetti.

Muinaisarkeologiaa Biskupińissa
Viimeinen kokonainen päivä oli retkiohjelma tiivistettynä
– historiaa, ruoka- ja juomakulttuuria, maaseutua ja Bydgoszczin suurkaupunki.
Matkasimme idyllisessä maalaismaisemassa maissi-,
vilja- ja juurikaspeltojen keskellä puolisentoista tuntia Zneniin ja sieltä museojunarataa myötäillen Biskupińiin. Se on
tunnetuin Lausitzin kulttuurin myöhäisvaiheen asuinpaikoista. Asutusta alueella oli jo noin 600 – 300 eKr. Biskupińin
järven saaressa on sadan talon kylä, jota ympäröi kuusimetrinen puu- ja maavalli. Noin tuhannen asukkaan kylä on
osin säilynyt, koska talot jäivät vieressä olevan järven veden
alle sen pinnan kohotessa.
Koko museoalue koostuu eri aikakausien rakennuskokonaisuuksista ja se oli laajempi kuin luulimmekaan. Museoon
varaamamme aika osoittautui aivan liian lyhyeksi. Kyllähän
Kaisa yritti kertoa asiasta, mutta emme ottaneet häntä todesta tai luulimme kai itseämme ripeäjalkaisiksi. Alueen museopaviljongissa on pysyvä historiallinen näyttely, joka jäi allekirjoittaneelta näkemättä. Sen sijaan ihailin kädentaitajien
työnäytöksiä ja töitä sekä alueen eläimiä.
Vietimme viimeistä iltaa ruokaillen, ostoksia tehden ja lopulta istuskellen Bydgoszczin vanhan torin laidalla olevassa
”neukkubaarissa”. Voisi sanoa, että tapoimme aikaa, mutta
itse asiassa oli mukava jutustella neuvostohenkisessä halvassa baarissa ja kirjoitella kiitoskortteja Katarzynalle ja Zsymonille. Puolen yön jälkeen lähdimme ajelemaan kohti autiota
Lech Wałęsan lentokenttää. Lähtöselvitys alkoi kello neljän
maissa. Pala Puolaa jäi selkämme taakse, tuskin pysyvästi,
sillä uusia matkahaaveita virisi hetimiten.
Teksti: Anne Tyni
Kuvat: Marita Skippari ja Pixabay
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TASA-JA ERIARVOI
Teksti: Severi Salko
Kuva: Pixabay

ALIEN - KAHDEKSAS MATKUSTAJA

H

eti näin alkuun on sanottava, että minä rakastan elokuvia. Elokuvat ovat minulle arjen pakokeino, eskapismin puhtain muoto. Jotkut
uppoutuvat kirjojen tai musiikin maailmaan, minä taas
liikkuviin kuviin, elokuviin. Yritän olla avarakatseinen
ja ennakkoluuloton, oli elokuva sitten kuvattu missä
tai milloin tahansa. Tästä huolimatta on kuitenkin yllättävän vaikeaa keksiä lista elokuvista, jotka käsittelevät tasa- ja eriarvoisuuden teemoja. En tiedä, kertooko
tämä enemmän minusta vai elokuvista. Ehkä elokuvamakuni ei olekaan niin laaja mitä olen kuvitellut.
Oli miten oli, niin olen valinnut kymmenen katsomisen arvoista elokuvaa, joihin tasa- ja eriarvoisuus liittyvät tavalla tai toisella. Elokuvien lajityypit vaihtelevat
kauhusta komedian kautta draamaan, jotta jokaiselle
löytyisi jotakin. Kaikki listan elokuvat löytyvät lisäksi
Varsinais-Suomen alueen kirjastoista, saatavuuden voi
tarkistaa osoitteesta https://vaski.finna.fi.

BECHDELIN TESTI
Bechdelin testi mittaa naisten läsnäoloa elokuvissa.
Testin esitteli Alison Bechdel vuonna 1985 ilmestyneessä sarjakuvassaan. Läpäistäkseen testin elokuvan
on täytettävä seuraavat kriteerit:
1. Elokuvassa on vähintään kaksi naishahmoa, joilla on
nimet.
2. Naiset puhuvat toisilleen.
3. Puheenaiheena ei ole mies.
Elokuvassa täytyy siis olla ainakin kaksi nimettyä
naishahmoa, jotka puhuvat toisilleen muista asioista
kuin miehistä. Voisi siis kuvitella, että näin löyhän kriteerin täyttäisi iso osa elokuvista heittämällä. Näin ei
kuitenkaan ole. Kymmenestä listani elokuvasta jopa
kahdeksan läpäisi testin, mutta läpäisyprosentti tuskin
olisi ollut lähellekään näin korkea, mikäli elokuvat olisi
valittu tiettyjen teemojen sijaan umpimähkäisesti.
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(Ridley Scott, Yhdysvallat, 1979)
[Läpäisikö Bechdelin testin: KYLLÄ]

Alien, tuo kauhu- ja tieteiselokuvien isoäiti ja -isä. Tai tässä
tapauksessa voitaneen puhua nimenomaan isoäidistä, sillä koko elokuvasarjan kantavana voimana on Sigourney
Weaverin esittämä Ellen Ripley, joka oli yksi ensimmäisiä
naispuolisia elokuvasankareita. Weaver sai ensimmäisen
Oscar-ehdokkuutensa sarjan toisesta osasta, Aliens - paluu,
joka on mielestäni samalla yksi elokuvahistorian parhaimpia jatko-osia. Myös Aliens läpäisee Bechdelin testin.

PRINSESSA MONONOKE

(Hayao Miyazaki, Japani, 1997)
[Läpäisikö Bechdelin testin: KYLLÄ]

Hayao Miyazaki on japanilainen animaatio-ohjaaja, jota
voidaan pitää elävänä legendana. Tähän listaan voisi valita
melkein minkä tahansa Miayzakin elokuvista, mutta Prinsessa Mononokessa vahvat naishahmot ovat ehkäpä kaikkein eniten esillä. Samalla kun klassiset Disney-elokuvat
kertovat mustavalkoisia ”hyvä voittaa aina pahan” -satutarinoita, puuttuu Miyazakin elokuvista vastaava mustavalkoisuus kokonaan. Tästä Prinsessa Mononoke on malliesimerkki – jokainen osapuoli uskoo olevansa hyvällä asialla,
eikä maailmassa ole absoluuttista hyvää tai pahaa.

AMERICAN HISTORY X

(Tony Kaye, Yhdysvallat, 1998)
[Läpäisikö Bechdelin testin: EI]

American History X kertoo Edward Nortonin esittämästä
entisestä uusnatsista, joka vankilatuomion jälkeen haluaa
irti vanhoista uusnatsipiireistään keinolla millä hyvänsä.
Rasismin lisäksi elokuva käsittelee sitä, miten omena ei
kauas puusta putoa, nuorten omaksuessa vanhempiensa
opit – haluttiin niillä sitten hyvää tai pahaa. Elokuva ei läpäissyt Bechdelin testiä.

SUUS ELOKUVISSA
FUCKING ÅMÅL

GRAN TORINO

(Lukas Moodysson, Ruotsi, 1998)
[Läpäisikö Bechdelin testin: KYLLÄ]

(Clint Eastwood, Yhdysvallat, 2008)
[Läpäisikö Bechdelin testin: EI]

Fucking Åmål on Lukas Moodyssonin esikoisohjaus, joka
on kasvukertomus kahdesta murrosikäisestä ruotsalaistytöstä Åmål-nimisessä pikkukaupungissa. Elokuva kuvaa
teini-iän aiheuttamia paineita, siihen liittyvää kiusaamista ja syrjintää sekä itsensä löytämistä samalla, kun pitäisi
asettua johonkin tiettyyn ennaltamääriteltyyn muottiin
paineiden alla.

Ohjaamassaan elokuvassa Clint Eastwood esittää jääräpäistä ja kyynistä sotaveteraania, joka ystävystyy naapurissa asuvan aasialaisperheen kanssa. Elokuva on kertomus ennakkoluuloista, rasismista ja niistä vapautumisesta.
Gran Torino on American History X:n lisäksi tässä listauksessa ainoa elokuva, joka ei läpäissyt Bechdelin testiä.

KAIKKI ÄIDISTÄNI

(Paul Feig, Yhdysvallat, 2011)
[Läpäisikö Bechdelin testin: KYLLÄ]

(Pedro Almodóvar, Espanja / Ranska, 1999)
[Läpäisikö Bechdelin testin: KYLLÄ]

Pedro Almodóvarin ohjaus voitti parhaan vieraskielisen
elokuva Oscarin ja sitä pidetään yhtenä espanjalaisohjaajan merkkiteoksista. Elokuva käsittelee muun muassa
homo- ja transseksuaalisuutta, uskontoa, perhettä ja kuolemaa. Samankaltaiset teemat ovat esillä muissakin Almodóvarin elokuvissa.

BOYS DON’T CRY

(Kimberly Peirce, Yhdysvallat, 1999)
[Läpäisikö Bechdelin testin: KYLLÄ]

Oscar-palkinnon naispääosastaan voittanut Hilary Swank
esittää Brandon Teena -nimistä transmiestä, joka oli keholtaan nainen mutta sukupuoli-identiteetiltään mies. Elokuva perustuu tositapahtumiin ja kertoo yhdestä Amerikan
tunnetuimmasta viharikoksen uhrista 90-luvulla.

MILLION DOLLAR BABY

(Clint Eastwood, Yhdysvallat, 2004)
[Läpäisikö Bechdelin testin: KYLLÄ]

Clint Eastwoodin ohjaama nyrkkeilyelokuva Million Dollar Baby, jossa hän itsekin näyttelee, sopii tälle listalle
vahvan naishahmonsa ansiosta. Lisäksi elokuva on tarina
periksiantamattomuudesta, ennakkoluuloista ja ahneudesta. Sisukasta naisnyrkkeilijää elokuvassa esittänyt Hilary Swank voitti roolistaan toisen Oscar-pystinsä.

MORSIUSNEIDOT

Morsiusneidot jakaa varmasti elokuvana mielipiteitä, mutta minuun tämänkaltainen alapäähuumori osuu ja uppoaa
kuin hääkakku naamaan. Kun 1980-luvulla legendaarisesta Saturday Night Live -ohjelmasta poikineet komedianäyttelijät niittivät mainetta muun muassa Bill Murrayn,
Chevy Chasen ja Dan Aykroydin voimin, on 2000-luvulla
ollut naisten vuoro. SNL-näyttelijättärenä tunnetuksi tullut
Kristen Wiig löi itsensä lopullisesti läpi Morsiusneidoissa.
Samalla linjalla jatkaa Ghostbusters-klassikkoelokuvan uudelleenfilmatisointi, johon valittiin siihenkin SNL:stä tuttuja naiskoomikoita. Uudelleenfilmatisoinnin tasosta voidaankin sitten olla montaa mieltä.

ZERO DARK THIRTY

(Kathryn Bigelow, Yhdysvallat, 2012)
[Läpäisikö Bechdelin testin: KYLLÄ]

Kathryn Bigelow on mielenkiintoinen nainen. Hän on
James Cameronin ex-vaimo, jolle ei kuitenkaan riittänyt
se, että hänen ex-miehensä on moninkertainen Oscarvoittaja. Bigelow hankki itselleen oman Oscarinsa historian ensimmäisenä naisohjaajana sotaelokuvasta The Hurt
Locker vuonna 2010. Sotaa ja sen seurauksia sekin osaltaan
käsittelevä Zero Dark Thirty puolestaan kertoo Osama Bin
Ladenin vuosia kestäneestä ajojahdista naispuolisen CIAvirkailijan johdolla. Elokuva sai viisi Oscar-ehdokkuutta,
muun muassa parhaasta elokuvasta.
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Työllä
tehty!
Teksti: Niko Kostet
Kuva: Rami Airola

M

aaliskuussa 2015 Turun Kinopalatsin käytävät täyttyivät ihmisistä kun Turun Seudun TST ry:n toiminnasta kertova dokumentti Työttömyys ei ole
kirosana sai ensi-iltansa Järjestökino-tapahtuman yhteydessä. Nyt dokumentti on saanut itsenäisen jatko-osan, joka
kulkee nimellä Työllä tehty!. Uusi dokumentti tarkastelee
vuonna 1992 perustetun kolmannen sektorin vaikuttajan,
TST:n, kasvua tärkeäksi yhteiskuntavastuulliseksi toimijaksi.
Dokumentissa haastatellaan niin jäseniä, kuin henkilökuntaakin. Yhdessä he jakavat kokemuksiaan demokraattisen,
puolueisiin ja uskontokuntiin sitoutumattoman yhdistyksen
tavoitteista ja vaikutuksista. Toimintatapoihin kuuluu muun
muassa vertaistoiminta, harrastustoiminta, työpajatoiminta
sekä työllistäminen yhdistyksen tehtäviin.

TYÖELÄMÄN MONIMUOTOISUUDESTA
Dokumentti taltioi myös työelämän monimuotoisuutta
suomalaisessa arjessa. TST ry:llä toimii yhä enemmän eri
kansallisuuksia ja eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä. Haastateltavat ovat yhtä mieltä siitä, että henkilökunnan yhdenvertainen kohtelu ja tasapuolinen johtaminen ovat tärkeä
osa jatkuvasti muuttuvaa työelämää. Haasteita luo myös tieto- ja viestintätekniikka, joka muokkaa aikaisempia työtehtäviä tehden osan niistä tarpeettomiksi. Ihmisvoimin tehdyn
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työn kuihtuessa sukupuuttoon tietojärjestelmät kehittyvät ja
organisaatiot muuttavat toimintatapojaan. Esimerkiksi asiantuntijatyön lisääntyminen on suoraa seurausta valmistusja tuotantotyön siirtymisestä enemmän tietotekniikan ohjaamaksi. Tällaisessa jatkuvassa kehityksessä kirmaaminen
ei kuitenkaan ole kaikille mieleen. Varsinkaan jos työmarkkinoilla halutaan palkata vain korkeakoulusta valmistuneita,
kolmekymppisiä työnhakijoita, joilla on viidentoista vuoden
työkokemus.

KAMERA EI VALEHTELE
Työllä tehty! on yhtä paljon todellisuuden taltiointia kuin tekijöiden tulkintaa valitusta aiheesta. Tekijät valitsevat näkökulman aiheeseen ja tekevät sen perusteella valintoja koko
tuotantoprosessin läpi käsikirjoittaessaan ja rajatessaan aihepiiriä, etsiessään ja tuottaessaan kuvamateriaalia, miettiessään teoksen kuvakulmia ja -rajauksia, väri- ja äänimaailmaa sekä leikatessaan että säveltäessään lopullista versiota.
Parhaimmillaan dokumentit haastavat ja kommentoivat aikamme ilmiöitä. Työllä tehty! -dokumentti esittelee suomalaiseen työelämään liittyviä käsityksiä, joita leimaa taloudellisesti vaikea murrosvaihe, monimuotoisuuden aikakausi ja
kova kilpailu.

PALOKÄRKIRYHMÄN HAVAINTOJA
Sivun kuvat: Veijo Nurminen (ellei toisin mainita).

Avosetit, Mietoistenlahti.

Kuhankeittäjä, Kangasala.

Liejukana, Järvelänkosteikko.

Pähkinähakki, Raisio. kuva: Reijo Nieminen.

Rastaskerttunen, Paimion puhdistamo.

Sepeltasku, Turku Artukainen.
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SYRJINNÄN MONET KASVOT

T

asa-arvoisuus eli samanarvoisuus tarkoittaa kaikkien
ihmisten yhtäläistä arvoa ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä. Tasa-arvo on paljon muutakin kuin miesten ja
naisten välinen tasa-arvo. Yhteiskunnassa on ennakkoluuloja erilaisuutta kohtaan. Herkästi tulee syrjittyä jotain sellaista, joka ei sovi omaan käsitykseen normaalista. Työttömyys
ja työtön ovat asioita, jotka eivät ole vallitsevan käsityksen
mukaan normaaleja olotiloja. Muuta voisi toki luulla, kun
vilkaisee työttömyystilastoja. Työttömyyttä on aina ollut ja
tulee aina olemaan. Silti se on epänormaalia.
Se mikä on normaalia, on pitkälti tarkastelijan silmissä,
tai pään sisällä. Omat ajatuksemme toisista muokkautuvat
kokemustemme perusteella. Työttömiin ei suhtauduta positiivisesti, sillä oletuksenahan on, että yhteiskunnan jäsenet
tekevät ahkerasti töitä. Mutta entäpä kun töitä ei ole tarjolla.
Työttömyys on hyvinkin normaalia monelle. On hyvä pohtia
omia asenteitaan ja suhtautumistaan myös muunlaista erilaisuutta kuin työttömyyttä kohtaan. Syrjintä voi olla tiedostettua, mutta monesti myös tiedostamatonta. Olemme oppineet
käyttäytymään tietyllä tavalla, emmekä ajattele, että käytöksellämme tai sanoillamme saatamme syrjiä tai jopa loukata
jotakuta. Onneksi voimme muuttaa käyttäytymistämme oppimalla uutta. Tiedon puute voi olla syrjinnän alku. Tässä
muutamia hiukan erikoisempia käsitteitä, jotka liittyvät pelkoon ja syrjintään.
KSENOFOBIA: Tarkoittaa muukalaisuuden pelkoa. Se voi
olla niin ulkoavaruuden olioiden pelkäämistä, kuin epäluuloa ulkomaalaisia kohtaan. Muukalaisuus koetaan itselle uhkana, vaikka todellista syytä ei edes olisi. Ksenofobialla on
pyritty muun muassa oikeuttamaan turvapaikanhakijoiden
ja siirtolaisten rasistinen syrjintä. Ksenofobia oli esillä etenkin viime kesäkuussa Iso-Britannian EU-eroäänestyksen
yhteydessä. Monet britit pelkäävät muiden EU-kansalaisten
vievän heidän rahansa ja työpaikkansa.
NEPOTISMI: Nepos on latinaa ja tarkoittaa pojan- tai tyttärenpoikaa, jälkeläistä. Nepotismi on sukulaisten suosimista
esimerkiksi täytettäessä työpaikkaa. Tehtävään ei valita pätevintä henkilöä, vaan johtajan tai jonkun muun työntekijän sukulainen. Jos ei satu olemaan suhteita minnekään, niin
töitä voi olla todella vaikea saada. Työnantaja säästää aikaa
ja vaivaa rekrytoinnissa, kun lähipiiristä löytyy työntekijä.
Vaikka todellista tarvetta uudelle työntekijälle ei edes olisi,
niin sukulaiselle saatetaan silti luoda työpaikka.
TRANSFOBIA: Pelkoa ja negatiivisia tunteita transsukupuolisia kohtaan. Transsukupuolinen on henkilö, joka kokee
olevansa toista sukupuolta kuin mitä hän fyysisiltä ominaisuuksiltansa on. Transfobia on inhontunnetta niitä kohtaan,
jotka eivät sovi yhteiskunnan sukupuoleen liittyviin odotuksiin. Transsukupuolisen tuntemuksiin ja ajatuksiin omasta
kehostaan voi olla vaikea samaistua, koska kyllähän jokainen
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nyt tietää miltä mies ja nainen näyttävät.
SEKSISMI: Seksismi on sukupuoleen liittyvää erottelua. Seksismi korostaa sukupuolten välisiä eroja ja niihin perustuvaa
sulkupuolten eriarvoisuutta. Monesti seksistiset vakaumukset voivat perustua esimerkiksi uskontoon.
ELITISMI: Elitismin mukaan eliittien valta-asema on toivottavaa ja heidän erioikeuksiaan tulee suojella. Elitismi
viittaa yhteiskunnalliseen tai poliittiseen valta-asemaan tai
sitä kannattavaan suuntaukseen. Monesti rikkaita pidetään
etuoikeutettuina, eliittinä. Heillä on valta toimia kuten he
haluavat, sillä rahallahan saa.
MISANDRIA ELI MIESVIHA: Miessukupuoleen kohdistuvaa syrjintää ja vihaa. Ilmenee myös yleistyksinä, että kaikki
miehet ovat esimerkiksi pettäjiä, mammanpoikia tai tappajia. Miehiin pettyneet ja kyllästyneet naiset saattavat epäonnistuneen parisuhteen jälkeen suhtautua kielteisesti vastakkaiseen sukupuoleen. Monesti se on kuitenkin ohimenevää.
Varsinaisia miessukupuolen vihaajia on onneksi harvemmassa. Mitä sitä naiset yksinään ilman miehiä tekisivät.
MISOGYNIA ELI NAISVIHA: Misogynia puolestaan on naisiin kohdistuvaa aliarviointia tai suoranaista vihaa. Naisiinkin kohdistuu yleistyksiä. Naiset ovat pehmoja ja tunteellisia,
eivätkä osaa käyttää järkeä. Naiset hoitavat kodin ja lapset.
Filosofi Immanuel Kantin mukaan naisilta puuttuu kyky
korkeampaan abstraktiin ajatteluun. Klassinen esimerkki on
myös, että nainen kuuluu hellan ja nyrkin väliin avioliitossa ollessaan. Jos koko ajan tuntee vihaa naisia kohtaan, niin
taustalla saattaa olla joitakin traumoja, oma äiti on esimerkiksi voinut kohdella kaltoin. Tervejärkinen mies kunnioittaa ja arvostaa naisia. Ilman vastakkaisen sukupuolen olemassaoloa ei maailma olisi mallillaan.
RASISMI: Rasismi on ehkä tunnetuin syrjinnän muoto. Se
tarkoittaa aatetta tai toimintaa, jossa ihmisen rodun, etnisen
taustan tai biologisten eroavaisuuksien perusteella oikeutetaan ihmisten eriarvoinen kohtelu. Rasismiin yhdistyy ajatus jonkun etnisen ryhmän vallasta. Rasismia voi olla myös
yhteiskunnallisissa rakenteissa ja toimintatavoissa. Rasismi
puhuttaa jatkuvasti kansainvälistyvässä ja monikulttuurisessa maailmassamme. Ihonväriä pidetään monesti merkkinä
alempiarvoisuudesta. Valkoiset pitävät mustia huonompina
ja orjiksi sopivina. Valkoiset taas saavat vaikkapa Afrikassa
osakseen kielteistä suhtautumista. Maahanmuuttajat saavat
rasismin lisäksi kokea ksenofobiaa. Nämä kaksi käsitettä
ovatkin melko lähellä toisiaan. Ksenofobialla pyritään monesti oikeuttamaan rasismi.
Teksti: Pia-Sofia Yrjölä
Lähteet: Wikipedia ja Kielitoimiston sanakirja
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eo Lehto oli mukana Turun Lähimmäispalveluyhdistys
ry:n
Kotikunnaan
vapaaehtoistoiminnassa noin kahdeksan vuotta. Leo
tuli mukaan toimintaan yhteistyökumppanimme TST:n silloisen Köpöprojektin kautta. Leosta tuli vuosien
saatossa myös meidän yhdistyksemme
jäsen. Meillä Leo tunnettiin nimellä
”vanhempi Leo” erotuksena nuorempaan kaimaansa. Leo kävi meillä todella aktiivisesti ja oli tuttu näky alaaulassa ja ruokasalissa juttelemassa
asukkaidemme kanssa. Leo osallistui
Kotikunnaan musiikkitapahtumiin
ja mahdollisti monen ikäihmisen
osallistumisen niihin tuttuna ja turvallisena saattajana, käsikynkkänä ja
lähimmäisenä. Leo veti musiikkihetkiä ja opasti vanhuksia tietokoneen
käytössä. Hyvinvointi TV:n toimintaaikana Leo piti ohjelmahetkiä, jotka
ilahduttivat kotona asuvia ikäihmisiä
eri puolilla Suomea. Leo järjesti vapaaehtoisten illanvietoissa ja juhlissa
hauskaa ohjelmaa. Saimme nauraa sydämemme kyllyydestä Leon vitseille. Leo toteutti myös ohjelmia Kortteliklubiin ja osallistui Lehmirannan Tunne musiikki -kursseille. Hän toi sieltä uusia ideoita ja materiaaleja
Kotikunnaan väen iloksi. Leo ystävystyi muiden vapaaehtoisten kanssa ja he huolehtivat toinen toisistaan. Leo sanoi
rohkeasti mielipiteensä jos jokin asia ei ollut kohdallaan.
Hänen ajatustensa pohjalta monta parannusta saatiinkin
aikaan. Leo oli myös hyvin herkkä ja hänellä oli kyky pyytää ja antaa anteeksi. Leo osasi antaa kaunista palautetta.

Monissa vapaaehtoisten juhlissa hän
lausui järjestäjille kauniit kiitossanat
vapaaehtoisten puolesta. Hän todella
arvosti työtämme. Hänelle oli tärkeää, että ikääntyessä ja sairauden kohdatessa ihmisiä ei jätetä yksin, vaan
heistä huolehditaan ja välitetään. Leo
kävi meillä vapaaehtoisena elämänsä
viimeisiin viikkoihin saakka. Kaipaan
sitä kun Leo istui työhuoneeni tuolille minua vastapäätä ja sanoi: ”Olis
kuule vähän asiaa, että olisiko pientä
audienssia?”. Nyt Leon tuoli on tyhjä.
Kiitollisena Leoa ja hänen tekemäänsä
lähimmäistyötä muistellen Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n vapaaehtoisten, asukkaiden ja henkilökunnan puolesta,
Helena Norokallio
projektikoordinaattori
Leo Lehto oli myös TST:n lauluryhmä
Aina Duurin tärkeä jäsen ja yksi sen
tukipilareista. Lyhyesti sanottuna Leo
oli hyvä jätkä ja kohtelias herrasmies.
Hän oli jämäkkä, mutta ystävällinen. Uusia ideoita häneltä ei
puuttunut. Hän vaikutti Aina Duurin ohjelmistoon lukuisilla
ideoillaan ja monesti hän järjesti Aina Duurin esiintymään
jonnekin. Etenkin Meri Karinan tilaisuudet ovat jääneet
kuorokollegoiden mieleen. Hyväntuulisella Leolla oli myös
tanssitaitoa. Hän tanssitti naisia tutustumiskäynnillä Lehmirannassa. Lauluryhmä Aina Duuri jää kaipaamaan Leoa.
Hyvä muisto hänestä säilyy kaikkien sydämissä.

Petri Laitinen Pyhärannan
kirkkoherraksi

A

urinkoisena sunnuntaina 4.9.2016 asetti piispa Kaarlo Kalliala entisen ”TST-pappimme”
Petri Laitisen Pyhärannan kirkkoherran virkaan. Pyhärannan kirkkoon mahtuu 700 henkilöä,
ja se oli lähes täynnä messuun osallistuneita. TST:ltä
mukana oli 16 henkilöä. Juhla jatkui seurakuntatalolla ruokailun, kahvittelun, musiikin ja puheiden merkeissä. Tilaisuus oli vaikuttava ja jäi taatusti ikuisesti
jokaisen osallistujan muistojen kirjaan.

Teksti ja kuva: Anne Tyni
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KÖYHYYS ei ole yhtä kuin
RAHATTOMUUS

E

pätasaisesta tulonjaosta ja köyhyydestä on kirjoitettu erinäisiä palstamillimetrejä. Anna-Maria Isola ja
Esa Suominen ovat pohtineet ilmiötä laajemmassa kehyksessä kirjassaan Suomalainen köyhyys (2016). Siinä pureudutaan ihmisten omiin kokemuksiin niukkuudessa elämisestä.
Tilastojakaan ei käy kiistäminen: tuloerot kasvoivat Suomessa OECD maista nopeimmin vuosina 1995–2005. Viimeisimmät julkaistut tiedot ovat vuodelta 2014. Tällöin alle
60 prosenttiin kansallisesta mediaanitulosta jäi 674 000 ihmistä. Kuukausipalkkana tämä tarkoittaa nettona 1190 euroa
kuukaudessa. Toimeentulotukea sai väestöstä 7,2 prosenttia.
Määrä oli kasvanut vuodessa 3,1 prosentilla. Eriarvoistuminen on kiihtynyt; entistä suuremmalla osalla suomalaista ei
pyyhi hyvin. Köyhyyteen jumiudutaan vuosikausiksi esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden vuoksi. Seitsemän kymmenestä toimentulotukea saaneesta taloudesta joutui turvautumaan siihen edellisenäkin vuotena.

Yhteinen etu vai taakka toisille
Talouskasvun vuosina luotiin järjestelmä, joka tuotti laadukkaita terveyspalveluja kaikille tulotasosta riippumatta.
Nyt varakkaat suosivat yksityislääkäreitä ja näkevät verovarojensa käytön palvelujärjestelmään kustannuseränä, josta
on päästävä eroon. Hyvinvointiyhteiskunta on jo mennyttä,
huokaavat pessimistit Sote-uudistusta odotellessa.
Isola & Suomisen kirjassa kerrotaan koskettavana esimerkkinä, miten köyhimmistä usein tulee palvelujärjestelmän
väliinputoajia. Heiltä perätään motivaatiota ja sitoutumista
hoitojaksoihin, vaikka hoitohenkilöstö vaihtuisi jokaisella
tapaamiskerralla eikä lähetettä erikoislääkärille saisi. Herää
kysymys, ovatko tavoitteet pelkissä käyntimäärissä kun asiakkaan tahtoa ei kuunnella.
Terveyspalveluiden asiakasmaksujen korotukset ovat kohdistuneet kipeimmin juuri vähävaraisiin, eläkeläisiin ja työttömiin. Silti esimerkiksi Turussa ollaan korottamassa maksuja jälleen vuoden 2017 alusta (Yle 7.9. 2016). Maksukaton
täyttymistä odotellessa on köyhin kansanosa joutunut alkuvuodesta muutenkin kiristämään vyötään.

Mitä jos toimeentulotuki tai työmarkkinatuki ei tule ajoissa?
Suurten tuloerojen yhteiskunnassa byrokratia kukoistaa. Tukiviidakon tarkoitus olisi tukea yksilöä ja turvata elämisen
reunaehdot. Monet tuista ovat kuitenkin tarveharkintaisia.
Jos riittäviä taitoja asioida palvelujärjestelmässä ei ole, vaikeudet kertautuvat.
Epävarmuus toimeentulosta nitistää vähitellen hyvät pyrkimykset. Kun aina on puutetta jostain, jos ei muusta niin
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rahasta, ohjautuu ajatus tiedostamattakin vain siihen ja muut
mahdollisuudet jäävät käyttämättä. Tästä seuraa usein yksinäisyys ja eristäytyminen yhteisöstä.
Toimeentuloturvan pitäisi olla viimesijainen, mutta monille se on kääntynyt pääasialliseksi tulon lähteeksi. Satunnainen keikkatyö vain sekoittaa kuviot. Se lisää viranomaisasiointia ja voi katkaista koko perusturvan.
Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy Kelaan vuonna 2017. Tämän pitäisi sujuvoittaa asiointia. Myös perustulokokeilusta ja tekeillä olevasta kansallisesta tulorekisteristä
etsitään ratkaisua tulojen tasaisempaan saatavuuteen.

Sinun parhaaksesi
Kaikki eivät halua olla autettavia. Osa jättäytyy tietoisesti
epäoikeudenmukaiseksi ja nöyryyttäväksi kokemansa järjestelmän ulkopuolelle.
Asiantuntijoiden ja kysymyspatteriston tuottamaa tietoa on pidetty pitkään oikeana, neutraalina ja siten arvokkaampana kuin asiakkaiden kirjattuja kokemuksia. Ne on
voitu sivuuttaa painoarvoltaan vähäisinä mielipiteinä, jopa
ammattilaisten taholta. Viime aikoina on alettu painottaa
palveluiden rakentamisessa asiakkaiden tasavertaista kuuntelemista, kokemusasiantuntijuutta, vertaisneuvontaa ja yhteiskehittämistäkin.
Tasavertaisena kohtaaminen synnyttää asiakkaassa arvokkuuden tunteen. Ammattilaisenkin uskottavuus lisääntyy,
jos hän jättää hetkeksi sivuun roolinsa ja antaa ihmisyyden
astua esiin.

Palvelut sementoivat eriarvoisuutta
Aktiivinen työvoimapolitikka on hiipien muuttunut aktiiviseksi sosiaalipolitiikaksi, jossa työttömien velvoitteita ollaan
lisäämässä ja tuen maksatuksen edellytyksenä on vastikkeellisuus. Syksyllä 2016 hallitus on viemässä läpi uudistusta,
jossa työttömyysturvan ansiosidonnaisten päivien määrää
paitsi vähennetään, myös tasoa mahdollisesti porrastetaan.
Myös vähintään viiden päivän ansiotyöstä kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana on keskusteltu; ”toimettomuuden” seurauksena olisi työttömyysturvan kolmen prosentin
leikkaus.
Työttömien toimintakyvyn ylläpitoon halutaan panostaa,
mutta siihen ohjataan entistä vähemmän rahoitusta. Juuri
matalan kynnyksen työpaikkoja ollaan ristiriitaisesti karsimassa, kun yhdistyksille suunnatut palkkatukirahat ovat
käytännössä puolittuneet vuosi vuodelta.
Työttömyys käy kalliiksi kunnille, sillä ne joutuvat maksamaan 70 prosenttia yli 1000 päivää työttömänä olleen työmarkkinatuesta. Kun työtä, työkokeilua tai

kuntouttavaa työtoimintaakaan ei riitä kaikille, voi TEtoimistosta saatu karenssi keventää kunnan osuutta. Sen
jälkeen lasku työmarkkinatuesta lankeaakin jälleen kokonaan valtion kontolle.

Vähäosaisen osa on näköalaton
Köyhyyttä voi luokitella aineelliseen ja aineettomaan. Heikko taloustilanne ja tuloköyhyys rajaavat osallistumismahdollisuuksia. Ongelmana on myös hidastuva tuloliikkuvuus:
köyhyydestä eroon pyristely vie aikansa. Kun tilanteesta ei
löydä ulospääsyä omin avuin eikä yhteiskunnalta saa tukea,
elinpiiri kapenee. Tavoitteet jäävät asettamatta kun luottoa
omiin menestymisen mahdollisuuksin ei löydy.
Matala koulutustaso, osa-aikaiset ja pätkätyöt altistavat
köyhyydelle. Työmarkkinoilta syrjäytyminen vie lopulta
niskavoiton. Palkkatyön vaativuus ja kyky ottaa vastaan
työtä näyttävät eriytyvän pitkäaikaistyöttömien määrän
kasvaessa. Työt ja tekijät eivät enää kohtaa.
Osalle vähäosaisista selviytymisestä tulee oma taiteenlajinsa. Pöytään päätyy halvinta, ei maistuvinta tai terveellisintä ruokaa. Ajanvietteeksi riittävät kirjasto, tv:n katselu
tai pelien maailma, jossa pääsee pakoon arkea. Kansalaisten
todellisuudet eriytyvät arjessakin. Rahankäyttöä vältellään
ja eletään kulutuskriittisesti. Ilman tukiakin pärjää jos ruoan voi kaivaa roskiksista ja muita hyödykeitä saa naapuriapuna vaihdantataloudessa.
Kirjassa siteerataan filosofi Hannah Arendtin ajatusta
siitä, että vasta toiminnassaan ihminen näyttäytyy muille ja
tulee sitä kautta todeksi. Ilman kokemusta oman toiminnan
merkityksellisyydestä ei synny yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteisöön. Sisältöä elämään saa esimerkiksi vapaaehtoistyöstä. On tärkeää voida olla välillä antava osapuoli. Muiden auttaminen lisää tutkitusti onnellisuutta jopa
enemmän kuin avun saaminen! Kansalaisjärjestöistä löytyy
tarvittavaa tilaa aktiviteetteihin ja ihmisten kohtaamiseen.
Palvelujärjestelmästä tulisikin ohjata ihmisiä enemmän niihin.

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

Joustava tulevaisuus?
Köyhyyden vähentämiseen löytyy ratkaisuja. Joustavia
työmarkkinoita kaivataan, mutta ne eivät yksin auta tilanteessa, jossa tarvittaisiin myös joustavaa perusturvaa. Yksi
vaihtoehto olisi työtakuu palkatun työn muodossa, jolloin
TES-palkalla tarjottaisiin työpaikkoja niin julkisella sektorilla, yrityksissä, järjestöissä kuin kunnissakin. Menot katettaisiin passiiviseen työturvaan käytetystä rahoituksesta.
Ilman toisen asteen koulutusta oleville tarvitaan aikuiskoulutusjärjestelmä, joka mahdollistaisi uran vaihdon aikuisiällä. Yleinen asumisvähennys koskisi toteutuessaan
kaikkia, nyt vuokralla-asujat eivät voi saada korkovähennystä omistusasunnoissa asuvien tapaan.
Teksti: Marita Skippari

Rieskalähteentie 74
Avoinna:
ti–pe 11.00–17.30
la 10.00–15.00
p. 040 129 7660
seuraa meitä
Facebookissa
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Toiminnanjohtajan palsta

Joe Majanen

JOE MAJANEN
Toiminnanjohtaja

TST tasoittaa eriarvoisuutta
ja edistää tasa-arvoa

A

siantuntijoiden mukaan suomalaisten yleinen hyvinvoinnin ja terveyden taso on kohentunut, mutta hyvinvoinnin ja terveyden jakautuminen väestössä on
yhä eriarvoisempaa. Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisten ryhmien välillä lähes kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden
ulottuvuuksilla.
Sosioekonomisella asemalla viitataan yleensä sekä hyvinvoinnin aineellisiin ulottuvuuksiin että aineellisten voimavarojen hankkimiseen tarvittaviin edellytyksiin. Tällaisia
aineellisia voimavaroja ovat tulot, omaisuus ja asumistaso.
Niiden hankkimisen edellytyksiä ovat puolestaan koulutus,
ammatti ja asema työelämässä. Kaikilla näillä sosioekonomisilla tekijöillä on johdonmukainen ja selvä yhteys hyvinvointiin, terveyteen ja niiden määrittäjiin.
Yhteiskunnalliset rakenteet muokkaavat ihmisten elinympäristöjä, asumis- ja työoloja, elintapoja, sekä sosiaali- ja
terveyspalveluja, joilla taas on välitön yhteys terveyteen. Sosioekonominen asema puolestaan vaikuttaa siihen, altistuuko ihminen arkisissa elinympäristöissään, kuten työssään ja
asumisessaan, terveyttä vaarantaville vai sitä vahvistaville tekijöille. Sosioekonominen asema ja siihen liittyen perinteet,
arvot, asenteet ja sosiaaliset verkostot ohjaavat vahvasti myös
elintapoja. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöllä ja palveluista saadulla hyödyllä on osoitettu olevan vahva yhteys
sosioekonomiseen asemaan. Esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmä ei aina kohtele ihmisiä tasa-arvoisesti.

Edellä mainittuja tosiasioita on tutkailtava nykyään erittäin kriittisesti. Miksi tilanne on tämä? Nykyisen globalisaation ja talouskriisien aiheuttaman suurtyöttömyyden aikana
harva ihminen on itse syyllinen työttömyydestä koituvaan tilanteeseensa. Työttömyys tuo tullessaan yksilölle monimuotoisia ongelmia, muun muassa köyhyyttä ja eriarvoisuutta.
Eriarvoisuus taas tuo tullessaan valinnanvapausvajeen, jonka vain taloudellisessa vajeessa elävä oikeasti tuntee luissa ja
ytimissä. Päättäjille toivoisi empatiakykyä myös silloin kun
kansallista talouskasvua jaetaan suomalaisille ihmisille. Nyt
tilanne on epäreilu jaettaessa muun muassa jättiosinkoja valtio-omisteisissa pörssiyhtiöissä. Missä on moraali?
Tasa-arvo (tasa-arvoisuus eli samanarvoisuus) tarkoittaa
erityisesti kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja
yhteiskunnan jäseninä. Suomessa sanalla tasa-arvo viitataan
usein nimenomaan miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.
TST pyrkii tasoittamaan toiminnallaan ihmisten eriarvoisuutta ja edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa, niin
kuin yhdistyksen yhdessä sovituissa arvoissakin todetaan.
TST:n jäsenistössä on naisia ja miehiä tasaparit. Se ei ole kovinkaan yleistä yhdistyskentässä.
TST:n mahdollistamina jäsenten palveluina mainittakoon
yhdistyksen ruokapalvelutoiminta, Paavarotti-saunamökki
ja Anna Duuni -veneen käyttömahdollisuus.
Ruokapalvelutoiminta loihtii jäsenille terveellisen ja monipuolisen ravinnon edulliseen hintaan Ruokaravintola Kasar-
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mitallissa. Ruokapalvelutoiminta mahdollistaa avun tarvitsijoille lähes päivittäin ilmaista ruoka-apua, joita muutamat
lähikaupat tarjoavat hyväntekeväisyyteen. Kasarmitalli järjestää myös teematapahtumia jäsenistön iloksi.
TST tuottaa jäsenistölle rahanarvoisia elämyksiä Naantalin
Rymättylän Paavaisissa sijaitsevalla Paavarotti-mökillä. Jäsenistö voi vuokrata mökkiä ja kokea siellä Turun saariston
tuulet ja antoisat kalavedet. Mökissä on pinta-alaa 30 neliötä
ja siellä voi yöpyä, saunoa, grillata ja liikkua luonnossa, sekä
seurata aamuin illoin ruotsinlaivojen lipumista Airiston halki. Harvalla olisi yksin varaa omistaa Turun saaristossa noin
hienoa miljöötä, joka tuottaa suurta iloa ja elämyksiä arkeen.
Kolmantena esimerkkinä TST mahdollistaa Anna Duuni -veneen käytön. Se on sadan ihmisen voimin yhdistyksen toimesta rakennettu seilaaja. Veneeseen mahtuu kerralla mukaan noin 20 matkustajaa. Se tarjoaa jäsenistölle
mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, monimuotoiseen
luontoon ja ympäristöön. TST järjestää yhdistyksen jäsenille
virkistäviä venematkoja Turun saaristoon sekä kalastus-, lintu- ja marjaretkiä.
Jäsenille suunnatun harrastus- ja vertaistoiminnan
resursointi tulee olla tasapuolista riippumatta ihmisten iästä
tai sukupuolesta. Panostuskriteerinä pitää olla toimijoiden
tarve, aktiivisuus ja yhteistyökyky.
Yhdistyksen liikunnan harrastajat ovat saaneet liikkua
vuosia lähes rajattomasti Kanslerintien toimintakeskuksen

ttä

ey
- Terv

monitoimitilassa. Mikäli esimerkiksi TST:n liikuntatoimintaa halutaan edelleen kehittää, harrastajien pitää aktivoitua
ja tulla jäsentoiminnan resurssienjako- ja neuvottelutilaisuuksiin. Joulukuisissa tilaisuuksissa jäsentoimijat tekevät
päätökset yhteisymmärryksessä seuraavan vuoden osarahoituksista hallituksen myöntämien resurssiraamien puitteissa.
Yhdistyksen ulkopuolelta haetut mahdolliset harraste- ja
vertaistoiminnan hankerahoitukset jaetaan myös kohderyhmää kuunnellen eikä pelkästään ylhäältä päätettynä. Jäsenten aktiivisuus palkitaan tässäkin asiassa.
Tule sinäkin vaalimaan yhdistyksen toiminnan monimuotoisuutta ja samalla tasoittamaan yhteiskunnan eriarvoisuutta
sekä edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa entisestään.
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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

