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udet ennätyslukemat paukkuivat äskettäin rikki 2000-luvun valtakunnallisissa työttömyysluvuissa. Työttömiä työnhakijoita on tilastokeskuksen mukaan
yli 300 000. Varsinais-Suomessakin
lukemat näyttävät lohduttomilta.
Täällä uusia työttömiä on tullut muuta maata nopeammin. Silti TST:llä
menemme positiivisin mielin kohti
oman tilaremonttimme maaliviivaa ja
uusia haasteita. Hienot toimitilamme
alkavat saada lopulliset muotonsa. On
mahtavaa huomata, miten ihmiset
ovat olleet mukana uteliaina ja innostuneina tästä kaikesta, aivan uudesta
alusta TST:n historiassa. Kymmenet
ihmiset kyselevät päivittäin: joko nyt,
joko nyt? Mitä tulee mihinkin tilaan,
ja millä aikataululla? Jonkin verran
remontin aikataulun venymiseen ja
rakennusmiesten rekrytointivajeeseen
on vaikuttanut kesäinen ajankohta,
jolloin alaa ei vaivaa kausityöttömyys.
Hyviä rakennusmiehiä on valunut
käsistämme vapaille työmarkkinoille. Parempi tietysti niin, että he ovat
töissä kuin työttöminä. Verotulojahan
Turun kaupunki kaipaa lisää etuusasiakkaiden sijasta.
Turun kaupunki rahoittaa keräämillään veroilla muun muassa kolmatta sektoria esimerkiksi vuokra-avustuksin, niinhän sen pitääkin tehdä.
Kaupunki saa rahoitukselleen moninkertaisen hyödyn, koska teemmehän
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yhdistyksenä toimintamme kautta sosiaalista, terveydellistä ja taloudellista
hyvää Turulle ja turkulaisille. Meidän
kohdallamme tilojen vuokratuki on
50 %. TST ry:n osuudeksi jää vielä
maksettavaa 68.000 euroa, joka on
katettava mm. pienillä jäsenruokalan
omavarainhankintatuotoilla.
RAY turvaa sosiaali- ja terveysalan
sektorin toimintaa, kuten sen kuuluukin. RAY tukee toimillaan myös
sosiaalisen - ja terveydellisen hyvinvoinnin vahvistamista, samoin hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäisemistä. Kaikkea tätä Turun Seudun
TST ry:kin tekee joka päivä. Toimintamme monimuotoisuuteen ja laajuuteen nähden rahoituksen määrää voisi
hyvinkin korottaa. Ottaen vielä huomioon, että kuntakin tukee yhdistystä
valtakunnallisesti verrattuna prosentuaalisesti melko maltillisesti.
Työ- ja elinkeinoministeriöstä
myönnetään rahoitusta työllisyyspoliittisiin hankkeisiin ja palkkatukityöhön. Helposti käy kuitenkin niin,
että uudet ja isot hankesuunnitelmat
kuihtuvat resurssien puutteeseen. Nyt
kun ajat ovat kovat työttömyyslukujen
suhteen, on syytä turvata erityisesti hanketoiminnan rahoitukset. Ministeriöstä pitäisi pystyä johtamaan
maakuntiin riittävästi rahaa, jotta alueellista työllisyyttä hoidettaisiin paremmin. Paikallisten ELY-keskusten
kamppaillessa resurssipulassa, kan-

nattaisi panostaa varsinkin isoihin
hankkeisiin. Tämä säästäisi aikaa ja
vaivaa byrokratian pyörittämisessä.
TST on tarttumassa tuumasta toimeen ja suunnittelemassa uutta jättihanketta, jolla pyörät saadaan vihdoin
pyörimään.
Edellä mainitut kolme päärahoittajatahoa pitää saada houkuteltua kokoontumaan saman pöydän ääreen,
jotta kolmannen sektorin rahoituskatvealueilta jatkossa vältytään. Tarkoitan nyt kuntien, RAY:n (jatkossa
Sosiaali- ja Terveysministeriön alaisuudessa) ja Työ- ja elinkeinoministeriön kolmikantasopimista. Asiasta on
puhuttu jo vuosia. Nyt on aika toimia
ja sopia rahoituksen vastuualueista,
jotka kohdistuvat kunnissa toimiviin
yleishyödyllisiin toimijoihin.
Sisäänpäin käpertyminen ei ole
tätä päivää, vaan yhdessä olemme
enemmän. Turun Seudun TST ry:n
yhteistyöverkosto on kunnossa. Yhteistoiminnan ansiosta rajallisellakin
panostuksella saadaan enemmän aikaan yhteiskunnan parhaaksi. Toistemme tukeminen yli yhdistysrajojen
on hyödyllistä työhyvinvoinninkin
näkökulmasta. Työssä jaksaminen
kolmannella sektorilla on teema, josta
ei ole paljon puhuttu. Kaikkien järjestöihmisten pitää jaksaa toimia, vaikka
arki on täällä monestikin kovin karua
ja haastavaa. Yhdistysten nykyisten ja
tulevien vastuunkantajien koulutus-

tarjonta ja työnohjauspalvelut torpedoidaan yleensä rahoituksien vähäisillä määrillä tai ministeriöiden säädöksillä. Nyt kun tätä kirjoittaessani eletään kesäkuun loppua, odottelemme
valtakunnallisen osahankkeen päätöstä juuri tähän epäkohtaan. Pahoin
pelkään, että jokin asia byrokratian
rattaissa torppaa tämänkin hankkeen
rahoituksen ja saamme kerätä rahat
jäsenruokalan pienistä tuotoista. Toivottavasti olen tällä kertaa väärässä.

Kaikesta huolimatta nyt on alkamassa hieno ja puuhakas syyskausi
haasteineen ja monine tapahtumineen. Viralliset Kanslerintien toimintakeskuksen avajaiset ovat loppusyksystä. Toivotan kaikki uudet ja vanhat
aktiiviset jäsenet mukaan toimintaan
jo nyt. Palkitulla vuoden turkulaistapahtumalla Työttömien Föri-risteilyllä nähdään. Hohoi!
Joe Majanen

Työtön, opiskelija, eläkeläinen...?

Tule TST:n
jäseneksi!

!

Saat edulliseen jäsenetuhintaan lounaskahvilan ja ompelimon
palvelut, matkoja, alennuksia (mm. kylpylä Caribia), kursseja,
koulutusta, kerhoja sekä monipuoliset liikuntapalvelut. Yhdistyksellä on myös vene, merenrantamökki Rymättylässä ja kullanhuuhdonta-alue Lapissa - lähde mukaan vene- tai luontoretkelle
tai vuokraa mökki omaan käyttöösi!
Jäsenlehti Tärppi tuo kotiisi kiintoisia lukuhetkiä neljä kertaa
vuodessa.
Liity jäseneksi toimintakeskuksen Infossa.
Jäsenmaksu (2013): 7€€/v., kannatusjäsen 30€ /v.
Tarkemmat tiedot jäsenyyden ehdoista löytyvät nettisivuiltamme tstry.comista.

3/2013

tärppi

5

Työnteon monet

muodot

Turun Seudun TST ry:ssä

Projektityötä, tuettua työllistymistä, työkokeilua, kuntouttavaa
työtoimintaa ja vapaaehtoistyötä.
Erilaisia työaikoja
Työajat vaihtelevat eri työtiimeissä ja
myös sen mukaan, onko henkilö palkkatuetussa työsuhteessa, työkokeilussa, opiskeluun liittyvässä harjoittelussa vai kuntouttavassa työtoiminnassa.
On olemassa useampia mahdollisuuksia työnhakijan tilanteesta riippuen.
Jäsenten ja työntekijöiden ei siis pidä
ihmetellä, miksi joku henkilö on töissä esimerkiksi kolmena päivänä viikossa.
TST:llä on erilaisia työaikoja. Keittiössä aloitetaan hyvissä ajoin ennen
kahdeksaa, jotta aamupalaa on tarjolla
klo 8 alkaen. Toimistotyöntekijöiden,
kuten infon ja tiedotuksen työvuorot
ovat yleensä klo 8–13 ja klo 10–15. Tulevaisuudessa aukioloaikamme saattavat pidentyä.
Remonttiryhmä tekee toisinaan
töitä siten, että osa viikosta tehdään
pidempää työpäivää ja jonain päivä-
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nä pidetään ylityötunnit vapaana. On
järkevää tehdä jokin tietty työvaihe,
kuten seinien pohjamaalaus, kerralla
valmiiksi ja aloittaa seuraavana päivänä toinen vaihe.
MONITAIDE-projektissa ja sitä
edeltäneessä MONITAITO-projektissa työajat riippuvat pitkälti muun
muassa muusikoiden harjoitustilojen
käyttömahdollisuuksista ja esiintymisten ajankohdista. Luovien alojen
työ on harvoin kahdeksasta neljään
tehtävää arkipäivätyötä.
Työntekijät pitävät ansaittuja lomiaan ja sairauslomia on kuten muuallakin. Luvattomia poissaoloja on toisinaan ja näistä asioista keskustelemme.
Työn ja muun elämän yhteensovittaminen asettaa haasteita. Perhettä eivät
ole vain pienet lapset, monelle myös
iäkkäiden vanhempien hoitaminen on
arkipäivää ja aiheuttaa järjestelyä työajoissa. Opiskelun ja työn yhdistäminen voi vaatia joustoa työajoissa.

Tarvitaan yhteistä sopimista siinä,
millaiset työjoustokäytännöt ovat
mahdollisia yhdistyksen toiminnan
rajoissa. Haasteena on saada sovittua
niistä ilman, että aiheutuu toiminnan
häiriöitä tai epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia työyhteisön sisällä.

Palkkatuettu työ on työsuhde,
mutta muitakin vaihtoehtoja
on olemassa henkilön työllistymisvalmiuksien lisäämiseksi tai ammatinvalinnan tukemiseksi.

Työkokeilu ammatinvalintaa
tai työmarkkinoille paluun
tukemista varten
Työkokeilun tarkoituksena on selvittää työnhakijan ammatinvalinta- ja
uravaihtoehtoja tai tukea paluuta
työmarkkinoille. Se ei ole tarkoitettu
vastavalmistuneelle työkokemuksen
hankkimiseksi. Työkokeilusta tehdään
sopimus, jonka allekirjoittavat työkokeiluun osallistuva, työ- ja elinkeinotoimiston edustaja ja työkokeilun järjestäjä. Kyseessä ei ole työsuhde.
Työkokeilun ajalta KELA maksaa
osallistujalle työmarkkinatuen tai peruspäivärahan ja kulukorvauksen, 9
tai 18 euroa päivältä. Kulukorvausta
maksetaan vain osallistumispäiviltä.
Poissaoloista on tehtävä kirjallinen ilmoitus TE-toimistolle.

Ansiopäivärahaa ja kulukorvausta
työkokeilun ajalta on haettava omasta
työttömyyskassasta. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyyskassalle työkokeilusta työvoimapoliittisen
lausunnon, jonka perusteella etuudet
maksetaan. Työkokeilun päättyessä
sekä työkokeiluun osallistuva että työkokeilun järjestäjä tekevät arvioinnin.

Kuntouttava työtoiminta on
palvelua osallistuvalle
Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu.
Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden mahdol-

lisesti aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakaan elämän- ja arjenhallintaa
sekä työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä
syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa joko työmarkkinatuen ja
siihen liittyvän ylläpitokorvauksen
tai toimeentulotuen ja siihen liittyvän
toimintarahan sekä osallistumisesta
aiheutuvat matkakustannukset.
Kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen
mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1–5
päivänä viikossa 3–24 kuukauden
ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan
elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon
työllistymistä edistäviin palveluihin.
Kuntouttavan työtoiminnan sisältö,
tavoitteet, ajallinen kesto, tuntimääräinen kesto toimintapäivänä ja toimintapäivien lukumäärä viikossa määritellään aktivointisuunnitelman yhteydessä. Aktivointisuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, kunnan
sosiaalihuollon viranomaisen sekä
TE-hallinnon asiantuntijan kesken.
Päivän tuntimäärän minimi on neljä
tuntia. Työnantaja ei määrittele asiakkaan palvelupäivien pituutta, niiden
määrää tai järjestä päiviä palkkatukityöntekijöiden työvuorojen mukaan.
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Lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen palvelutarve. Kaikki asiakkaat
eivät voi aloittaa samoilla tavoitteilla
sekä päivien tai tuntien lukumäärillä toisiinsa nähden, vaan päivien lukumäärää ja niiden pituutta lisätään
vasta asiakkaan työ- ja toimintakyvyn
sekä valmiuksien lisääntyessä yhteiseen arviointiin ja palveluntuottajalta
saatuun raportointiin pohjautuen.
Kuntouttavan työtoiminnan asiakas on kyseisessä palvelussa saamassa apua ja tukea omien työllistymisvalmiuksiensa lisäämiseksi ja niiden
arvioimiseksi eikä hän ole palvelussa
työntekijän roolissa, vaikka hän toimintaan osallistuukin. Asiakaskunnan työelämävalmiudet ovat erilaisia
ja silti palvelun tulee olla sekä työelämälähtöinen, mihin kuuluvat mm.
mielekkäät työtehtävät ja kuntoutuksellinen näkökulma, että asiakkaan
yksilölliset tarpeet huomioon ottava.

Projektityöntekijät ja muu
henkilökunta
Muu henkilökunta, kuten toiminnan koordinaattori, projektipäälliköt,
keittiöpäällikkö, työvalmentajat, nuorisokoordinaattori, arvioitsija, taloudenhoitaja, palkanlaskija ja kuntouttavan työtoiminnan lähiohjaaja ovat
kaikki määräaikaisessa työsuhteessa.
Useimmille projekteille kun voi hakea
rahoitusta vain vuodeksi kerrallaan.
Toimenkuvat ovat monipuolisia ja
koska projektityössä työaika on projektin töitä varten, monet tekevät lisäksi vapaa-ajallaan työtä yhdistyksen
hyväksi.
Projektityöntekijät voivat olla kokopäiväisiä tai osa-aikaisia. Rahat
palkkaukseen tulevat sieltä, mistä projektirahoitusta on haettu, työllistävien
projektien osalta ELY-keskukselta.
Palkkauskustannuksia ei voi siirtää

muuhun tarkoitukseen. Kustannusjaottelua on mahdollista muuttaa ainoastaan muissa hankkeen toteuttamiseen liittyvissä kustannuksista ja siitä
on tehtävä kirjallinen hakemus perusteluineen ELY-keskukselle.

Kullanarvoiset vapaaehtoistyöntekijät
Yhdistyksessä toimii myös joukko
vapaaehtoistyöntekijöitä. Senioritoiminnan aktiivit ovat jo pitkään käyneet palvelutalossa tekemässä vapaaehtoistyötä vanhusten parissa. Myös
lauluryhmä Aina Duuri käy esiintymässä esimerkiksi vanhuksille ja
oma ryhmänsä käy pumppaamassa
palvelutalon pyörätuolien renkaisiin
ilmaa. Yhdistyksen Anna Duuni -veneen huoltotyöt sekä kipparina että
kansimiehenä toimiminen hoidetaan
talkoina ja vapaaehtoisvoimin.
Erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä on aina joukko
yhdistyksen jäseniä mukana. Yhdistyksen muutossa Sepänkadulta Kanslerintielle tarvittiin myös talkooväkeä,
joka hoiti muuton ripeästi. EU-ruokakuorman purkamiseen ja EU-kassien pakkaamiseen on vuosien aikana
osallistunut joukko vapaaehtoisia. Viimeisimmän EU-kassien pakkaamisen
ja jaon hoitivat vapaaehtoisina entiset
keittiötyöntekijät. Tässä tuli mainittua
vain osa vapaaehtoistyöstä, muitakin
on toiminut ja toimii yhdistyksessämme.
Teksti: Marjukka Hirvonen
Kuvat: Jokke Ihalainen
ja TST:n arkistot

Palkkana pullakahvit ja hyvä mieli

Vapaaehtoistyötä

arjen keskellä
Työ ei tekemällä lopu, sanotaan. Kaikesta tehdystä työstä ei tosin voi
odottaa maksettavan palkkaa. Pelkän sohvalla istumisen sijaan aikaansa
voi käyttää myös muiden hyväksi. Mahdollisuuksia monimuotoiseen vapaaehtoistoimintaan avautuu runsaasti.

T

ekeville käsille on TST ry:lläkin
usein tarvetta. Talkooporukalla
on muutettu kerran jos toisenkin sekä tehty lukuisia remontteja.
Järjestämissämme yleisötapahtumissa
vaaditaan aina apuvoimaa. Koko jäsentoimintammekin perustuu omaehtoisuuteen, joten myös kerhonvetäjät
valikoituvat oman yhdistyksemme
halukkaista.

Tavallisen ihmisen taidoin
Vapaaehtoistoiminnasta voi parhaimmillaan tulla suorastaan elämäntapa.
Seniorimme ovat olleet vuosia aktiivisia ja käyneet mm. viikoittain Kotikunnaan palvelutalossa, jossa vapaaehtoistoiminnalla on pitkät perinteet.
– Yhdistyksemme perustettiin
1949 vähävaraisten vanhusten tukemiseksi. Alusta asti vapaaehtoiset ovat
olleet mukana kuvioissa. Tässä muodossa toimintaa on ollut toistakymmentä vuotta, kertoo projektikoordinaattori Helena Norokallio. – Tällä
hetkellä meillä on aktiivisia vapaaehtoisia yli 20 ja lähes päivittäin heitä
on mukana Kotikunnaan elämässä.
Viime vuonna kirjattiin tunteja lähes
1900.
Toimintaan mukaan lähtemisessä
kynnys on matalalla, sillä erikoistaitoja ei vaadita.
– Meillä vapaaehtoiset eivät esimerkiksi auta ruokailussa tai pukemisessa, vaan he ovat ulkoilu- ja juttukavereina, tuovat vanhuksia taide-, kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin, auttavat
juhlissa ja tempauksissa, pitävät kerhoja kuten musiikkikerhoa ja bingoa,

kuvailee Norokallio.
– Vapaaehtoistoiminnalla on suuri merkitys vanhuksille: vapaaehtoiset
tuovat elämään sisältöä. Iloinen puheensorina kuuluu ala-aulasta aina,
kun vapaaehtoisia on paikalla. Myös
henkilökunnalle vapaaehtoiset tuovat
iloa ja opimme paljon heidän ajatuksistaan ja ideoistaan. Omalla aktiivisuudellaan ja kansalaistoiminnallaan
vapaaehtoiset pitävät yllä yhdistyksemme arvoja sekä auttavat hyvän
vanhuuden toteutumisessa.
– Uskon, että myös vapaaehtoisille
itselleen tästä toiminnasta on paljon
iloa. He ovat ystävystyneet keskenään
ja pitävät huolta myös toisistaan. He
saavat uusia tietoja ja taitoja, ovat mukana tärkeässä toiminnassa, joka tuo
heidän elämäänsä merkitystä. Itselleni
vapaaehtoisten olemassa olo on todella tärkeää, ja olen heistä kiitollinen joka päivä. He muistuttavat aina, miten
yksittäinen ihminen voi vaikuttaa ja
parantaa maailmaa.
Kotikunnaassa on kehitteillä toimintamuotoja, joihin tarvitaan lisää
väkeä. – Nyt toivomme vapaaehtoisia
mm. puutarhakummeiksi eli vanhusten kaveriksi puutarhahommiin. Uusi
Avoimet ovet -hanke toivoo vapaaehtoisia, jotka saattavat kotona asuvia
vanhuksia vanhuskeskusten tapahtumiin.
Kaikki Kotikunnaan vapaaehtoiset
perehdytetään työhön peruskurssilla
ja tarjolla on jatkokurssejakin. Tiimipalaveri kokoontuu säännöllisesti. Tulevista tapahtumista ja koulutuksista
kerrotaan myös Ystäväkirjeissä sekä
kotisivuilla. Kiitokseksi järjestetään

mahdollisuuksien mukaan virkistystä
muutaman kerran vuodessa.

Osallistujien ehdoilla
Muistakin yhdistyksistä ja järjestöistä Turun seudulla toimintamahdollisuuksia löytyy kosolti.
Ruusukorttelin
hyvinvointikeskuksessa jatkavat TST:n aktiivit säännöllisesti pyörätuolien huoltoa. Kahvi
ja pulla riittävät palkkioksi. Hyvää
mieltä ovat saaneet sekä auttajat että
avustettavat.
Suomen Punaisen Ristin ystäväpalvelu kaipaa lisää vapaaehtoisia.
Ystäviä sekä saattajia erilaisiin asiointitilanteisiin tarvitaan jatkuvasti. Kulttuuriystävätoiminnassa vapaaehtoiset
lähtevät vanhusten tai vammaisten
seuraksi kulttuuritapahtumiin. Nuorten ja omaishoitajien tukihenkilöistä
on aina pulaa, verenluovuttajiakaan
unohtamatta.
Tsemppi-yhdistyksellä on oma
miehille tarkoitettu Wabari-projektinsa, jossa ystävän kanssa harrastetaan.
Toimintamuoto voi olla mitä vaan
yhdessä matseissa käymisistä auton
korjaukseen. Perehdytystä ja koulutusta on tarjolla toimijoille. Kustannuksista, kuten esimerkiksi matka- ja
pääsylipuista, vastaa projekti. Mukaan
tulo ei vaadi pitkää sitoutumista, vaan
kaveruus voi olla määräaikaistakin.
Seurakunnilla on omia työmuotojaan vapaaehtoiselle ja tulevana
syksynä pidetään neljä eri kurssia vapaaehtoistoiminnasta. Nettisivustolta voi myös etsiä itseä kiinnostavaa
toimintamuotoa ja vasta sen jälkeen
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hakeutua tehtävään perehdyttävään
ohjaukseen.
Mannerheimin Lastensuojelujärjestö hakee kylämummeja ja –vaareja leikkimään ja puuhaamaan lasten,
nuorten ja lapsiperheiden parissa.
Maahanmuuttajaäideille etsitään ystäviä. Jos innostusta riittää pidemmälle, voi toimia myös tukihenkilönä tai
jonkin vertaisryhmän ohjaajana.
Lisäavulle on tarvetta Omaishoitokeskuksessa sekä päivittäisissä toiminnoissa että tapahtumissa. Mukana voi
yhtä hyvin olla puuhakkaana päivän
arkisissa töissä kuin rennon yhdessäolon ja seurustelun merkeissäkin.
Turun ensi- ja turvakoti ry on
käynnistämässä vapaaehtoistyötä ja
haussa on lastenhoitajia ja tukihenkilöitä. Turun kaupunkilähetys ry:n
TUAS-toiminnassa voi samoin tukihenkilönä auttaa itsenäistyvää nuorta.
Senioreille tarvitaan ryhmänohjaajia
pienryhmätoimintaan sekä mm. avustajia Iso-Heikin palvelutaloon erilaisiin tehtäviin kuten ulkoiluun, lukemaan ja pelaamaan.
Tahoja ja tapoja on lukuisia, joten
oma sopiva toimintakenttäsi odottaa
vain löytymistään. Syksyn kuluessa
TST:lläkin tarvitaan taas vapaaehtoisia. Ilmoittelemme asiasta lisää myöhemmin!
Marita Skippari

Vapaaehtoistyön linkkejä:
Mannerheimin lastensuojeluliitto Varsinais-Suomen piiri
http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/vapaaehtoisille/
Perhetalo Heideken
http://www.perhetaloheideken.fi/tule-vapaaehtoiseksi/
Omaishoitokeskus
http://www.omaishoitokeskus.fi/8
Suomen Punainen Risti SPR
http://www.punainenristi.fi/tule-mukaan
SPR Ystävätoiminta
http://rednet.punainenristi.fi/node/5991
SPR Kulttuuriystävät
http://rednet.punainenristi.fi/node/13153
Monipalvelukeskus Tsemppi
http://www.wabarit.net/
Turun ensi- ja turvakoti ry
http://www.turunensi-jaturvakotiry.fi/index.asp?sivu=vapaaehtoistoiminta
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vapaaehtoistoiminta
http://turku.suurellasydamella.fi
Turun kaupunkilähetys ry:n vapaaehtoistoiminta
http://www.turkucitymission.fi/?id=1&sid=46
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas
http://www.kotikunnas.fi/joomla/index.php/vapaaehtoistoiminta
TST ry:stä vuonna 2012 vapaaehtoistyöhön osallistui 195 henkilöä. Tunteja
kertyi 8409.
Keväällä 2013 Työ- ja elinkeinoministeriö laati ohjeistuksen siitä, minkälaista
vapaaehtoistyötä työttömänä voi tehdä vaarantamatta työttömyyskorvauksen
saantia. Tähän saakka on sovellettu säännöksiä, jotka ovat peräisin 1990-luvulta. Paikalliset TE-toimistot ovat ratkaisseet asian tapauskohtaisesti ja käytäntö
eri puolilla maata on ollut kirjavaa.
Tavanomaista, yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tai talkootyötä on edelleen
lupa tehdä, mutta työ joka voidaan rinnastaa palkallisessa työsuhteessa tehtäväksi ei ole sallittua.

TST
ry:n
sääntömääräinen
syyskokous

pidetään torstaina 21.11.2013 klo 10.00
Kanslerintien toimintakeskuksessa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

TERVETULOA!
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Kanslerintien
REMONTTI

edistyy!

TST:n Kanslerintien toimintakeskuksen remontti on lähes loppusuoralla.
Liikuntasalissa tehdään parhaillaan remontin mittavimpia muutostöitä. Tila on uusittu katosta lattiaan.
Ulkokatoksen alle valmistuu kesäterassi, joka vihitään käyttöön juhlavasti elokuun lopussa.
Pitkäksi venähtänyt remppa
on vaatinut niin tekijöiltään kuin
TST:n jäsenistöltä pitkää pinnaa.
Loppusuora on silti vasta alussa
ja maali häämöttänee noin kahden kuukauden päässä. Tuolloin
TST järjestänee toimintakeskukselle mahtavat avajaiset.

Muonamiehen
tyttärenpoika
muisteleepi

E

nnen kaikki oli paremmin. 1970-luvulla, jolloin olin vielä poikanen,
asiat rullasivat kuin itsestään.
Kuuden vuoden välein pohdittiin, kuka valitaan kekkoseksi,
ja Kekkonen tietysti valittiin.
Kun presidentti heräsi aamulla
ja keksi, että työttömiä oli peräti 100 000, hän julisti hätätilan,
mikä käytännössä tarkoitti, että kaikkien hihat oli käärittävä työttömyyden
hoitoon, ja vähän äkkiä. Nykykäytäntö Kekkosen aikaan olisi ollut sula
mahdottomuus.
Henkilökohtaisella tasolla muonamiehen tyttärenpoika muistelee eläneensä hämmästyttävän matriarkaalisessa yhteisössä. Saman kadun varrelle ahtautuneet sukulaiset asustelivat
omissa tölleissään, ja pitivät toisistaan
huolta. Yhteisöllisyys tarkoitti myös
sitä, että naiset veivät eivätkä miehet
uskaltaneet edes vikistä. Tyyne-mamma, Maija-täti, Rauha-mamma ja
muut naiset pitivät jöötä terävällä kielellään ja kauas kantautuneella äänellään, mutta myös äärimmäisen lempeällä ja ymmärtäväisellä otteellaan.
Miehet muistan hiljaisina veikkoina,
jotka osasivat järkevästi vain vaieta,
koska muussa tapauksessa odotettavissa oli noin puoli tuntia kestävä puhetulva, jossa läpikäytiin miesten kaikki puutteet – taas kerran.
Vaikka vuosikymmen olikin leppoisaa aikaa, silloin lakkoiltiin paljon.
Yhteiskunta oli muutospaineiden alla.
Vorssasa (ei siis missään Forssassa) oli
tuolloin, kuten vielä osin nykyäänkin,
elintarviketeollisuuskeskittymä. Oma
äitimuorini oli pantu elintarviketyöläisten paikallisosaston puheenjohtajaksi, jossa hän paukutteli asioita läpi enemmän tahi vähemmän muita

kuunnellen. Lakkokenraalittarena hän
touhusi, kun koko maan elintarvikeala taisteli palkoistaan. Tuohon aikaan
luettiin hyvistä paperilehdistä, kuten
Uudesta Suomesta, Kansan Uutisista
tai Forssan Lehdestä, kaikki asiat, ja
narskuteltiin hampaita, jos kirjoittaja
oli totaalisen väärässä ja väärällä asialla muutenkin, tollo.
Siihen aikaan naapuriin tuli kuukausijulkaisut DDR-revue, Neuvostoliitto-lehti ja Maailma ja Me, joista
saatiin lukea työväen ihannemaiden
suurta ja uljasta menoa. Lehdet olivat niin hyviä ja hauskoja, että niitä
kannattaa vieläkin lukea, jos sattumalta löytää, mutta vain huumorilehtinä. Siihen aikaan kuunneltiin Näin
Virossa -ohjelmaa putkiradiosta, mutta myös englanninkielistä Radio-Tiranaa Albaniasta. Ohjelman sisältö oli
suorastaan tahattoman komiikan makeinta hunajata.
Tottakai televisiossa oli vain kaksi
mustavalkoista kanavaa. TV:n päällepaneminen kesti minuutin. Huonoja
ohjelmia ei tullut tietenkään yhtään,
toisin kuin nykyään tuutin täydeltä.

Heikki Kahila, Heimo Tauriainen ja
muut lukivat illan pääuutisensa suoraan paperista. Vanhempi väki hämmästeli ”että siellähän se Kahila lukkee
uutisiaan puali tuntia joka ilta, mutta
mitähän se oikein tyäkseen tekkee?”
Työttömien yhdistyksiä ei ollut,
koska työttömät oli pantu töihin. Nykyään työttömien yhdistyksiä on, ja
osin myös siksi, että työttömät on pantu juuri sinne töihin. Vaikka ministeriö ei haluakaan institutionalisoida
työttömien ja heikompiosaisten yhdistyksiä, kehitys on kulkenut siihen
suuntaan, että TE-toimiston ns. 3-palvelulinjan asiakkaista kohtalainen osa
päätyy tänne. Reippaalla 1970-luvulla
ei meuhkattu kokonaistaloudellisesta
kustannustehokkuudesta, mikä osaltaan auttoi suoraan työllistymistä.
Menneet ovat menneitä. Muistelemisessa parasta on se, että kehnot
jutut ovat jo unohtuneet ja päästään
paasaamaan hyvinä koetuista asioista.
Tämä kannattaa muistaa, kun 40 vuoden päästä muistelemme tätä vuosikymmentä.
Harri Laaksonen
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KÄRVISTELYÄ

P

.A.Kärvinen päätti pistäytyä
luonnossa. Olihan kesäkin ja
marjastamalla tienasi omaisuuksia verovapaasti.
Toisaalta, metsä on pelottava
paikka. Pelkkää tappamista ja takaaajoa. Eläimet syövät surutta toisiaan
ja isommat jöllikät ahmivat ihmisiä.
Hirvet rynnivät äkkiarvaamatta pusikoista ja tallovat huonokuntoisimmat
jalkoihinsa. Vakuutuskaan ei korvaa,
sanovat: mitäs menit metsään henkesi
kaupalla kaupunkilaisääliö. Yhtä vihreää kaaosta ja kauhua. Sinne ei ole
menemistä.
Toisaalta, parilla ämpärillisellä
mustikoita tienaa kuukauden vuokrarahat ja jää vielä pizzaan ja pariin
pilsneriinkin. Käskevät pitää metsässä
kovaa älämölöä, niin kyllä kaikkoavat
karhut ja kyyt ja mitä niitä on.
Toisaalta, sanotaan ettei luonnon
rauhaa saa häiriköidä. Metelöinnis-

tä voi tulla kovia sanktioita jos joku
heikkohermoinen tekee valituksen.
Luonnossa pitää osata käyttäytyä taiten. Miten sitä kivikatujen tallaaja
osaa. Menet tienaamaan marjoilla ja
tuleekin sakkolappu kouraan. Ja paha
mieli. Tulipa takkiin luontoretkellä.
Toisaalta, onhan se oman käden
oikeus (vai mikä se oli) vielä kuitenkin
tunnustettu tosiasia ja jokaisella on
lupa vaeltaa ja hyödyntää soidemme
valtavia hillavarantoja mielin määrin,
kunhan jättää viljelijäväestön siipikarjan ja sokerijuurikkaat rauhaan. Ja
lehmät lypsämättä.
Toisaalta, luonto on mustanaan
nilviäisiä, jotka tunkeutuvat hihoista
ja housunlahkeista sisään ja imevät
veren ja pistelevät paiseille. Hirvikärpäset jopa repivät lihanpalasia. Kumipukuun ahtautuneenako sinne pitää
mennä hikeentymään hellelukemissa?
Kuolee lopulta nestehukkaan ja hen-

genahdistukseen sinkkiämpäri päässä. Saa vielä jälkikäteen perverssin
maineen.
Toisaalta, hyttysten karkottimia
ja pahanhajuisia voiteita on markkinoilla, etteivät erämaiden ahnaat verenimijät saa marjastajaa kovin vaivattomasti hengiltä. Uhmaa pakkiin ja
ei kun päin luonnon monimuotoisia
vaaroja. Eivät ne vähät tienistit muualtakaan helposti irtoa.
Toisaalta, sanotaan, että avohakkuut ovat tuoneet esille kellastuneita
luurankoja. Monilla muovisoikko kainalossa. Eksyneitä marjastajia? Holtiton luonto-intoilu vie turmioon. Tasapainotonta käytöstä. Oikein niille.
Toisaalta…
M. Kaivonen
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Karhupukuja
ja karkaistua
terästä

Lalli Auvonpoika palveli Turun keskiaikaisilla
markkinoilla piispan huovikaartissa.

T

urun Vanhan suurtorin mukulakivillä järjestetyt jo perinteeksi muodostuneet keskiaikaiset markkinat herättivät jälleen
kesäkuun viimeisenä viikonloppuna
eloon palasen autenttista paikallishistoriaa. Lauta-aidatulle toriaukealle
pystytettiin vuoden 1489 maisema kojuineen ja ajanmukaisesti asustettuine – ja joidenkin osalta aseistettuine
– asukkaineen. Ja kyllä, ne aseistivat
minutkin, joka olin lainannut maallisen tomumajani piispan huovi Lalli
Auvonpojan kodoksi muutamaksi
strategiseksi päiväksi.
Asiaan kuului keskeisesti keskiaikanäytelmä roolihahmoineen ja ka-
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raktääreineen. Esitys koostui käsikirjoitetuista kohtauksista, joiden välejä
täytettiin rooli-improvisaatioilla yleisön joukkoon jalkautuneina ja heidän
kanssaan vuorovaikutuksessa. Näytelmää oli harjoiteltu pitkin kevättä – olkoonkin, että itse lähdin vasta loppumetreillä mukaan täydennysmiehenä
kuultuani piispan henkivartiokaartilaisista, huoveista, olevan kysyntää.
Samalla toteutui pienen pojan haave
oikealla miekalla ja hilparilla* leikkimään pääsemisestä. Perimmältään
kiitos tästä kuuluu TST:n teatteriryhmän myös näytelmässä mukana olleille jäsenille, joiden kautta sain kuulla
produktiosta.

Viimeinen varusvarastolla
on jalkarätti
Heti markkinoiden alkuun kävi selväksi, että fyysisen olomuodon lisäksi
minulla ja Lallilla oli eräitä muitakin
yhteneviä ominaisuuksia. Yhtenä niistä mainittakoon, ettemme kumpikaan
osaa pukeutua. Enkä tarkoita nyt tyylikysymyksiä, vaan puhtaasti teknistä
suoritusta. Huovivormuun kuuluivat
eräänlaiset säärysrätit, jotka piti sitoman reiden ympärille näyttämään sotilaallisilta. Jollain konstilla onnistuin
aina nyörejä kiristäessäni katkomaan
niitä, minkä seurauksena nyörit lyhenivät lyhenemistään ja rievut rep-

sottivat vähän väliä nilkoissa milloin
mitenkin. Ei järin sotilaallista, mutta
vajettahan saattoi paikata näyttämällä
julmalta ja tuikealta parhaansa mukaan.
Kuten sanottu, minun ja iloisten
huovikollegoideni vastuulla oli huolehtia piispa Maunu Särkilahden
turvallisuudesta, raivata hänelle tietä
ja huolehtia yleisestä järjestyksestä.
Kuinka kertakaikkisen adrenaliinintäyteinen tunne siitä sikiää, kun saa
huutaa ”tietä piispalle” ja haukkua
ihmisiä mullinturviksi! Rauhallisestihan tuo sinänsä meni, mitä nyt tallirenki juovuspäissään sekoili ja aiheutti hämminkiä pienen ystävättäremme
Toroteijan ohella ja kustannuksella.
Tulipa kaakinpuulle käyttöä, ja onhan
se voimaannuttavaa päästä toimeenpanovaltaansa näinkin toteuttamaan.
Tosin koska Lalli ei aivan tarkkaan
tiedä, mitä sääli tarkoittaa, oli hän hetkittäin eksyksissä sen tunteentapaisen
kanssa, joka sisintään kouraisi kaakinpuussa viruvia katsellessa. Ajoittain
hän tunsi jopa halua vapauttaa nämä
ihmispolot. Mutta moiset haihatukset
oli piispan palvelijan syytä sysätä vilkkaasti mielestään.

Elo lyhyt, piispanhattu pitkä
Meitä huoveja oli etukäteen varoitettu
tyypeistä, jotka saapuvat paikalle varastaakseen piispan hatun. Olin miettinyt, miltä moinen tyyppi näyttäisi.
Lauantai-iltapäivänä sain vastauksen:
se pukeutuu moniväriseen karhupukuun.
Tyyppi ilmaantui haahuilemaan
poissaolevan näköisenä piispan lä-

heisyyteen tämän jututtaessa katedraalikoulun poikia. Kollegani kanssa
laitoimme hilparit* ristiin eteen ja
suljimme tien. Hän seisoi minuuttitolkulla paikallaan, täysin liikkumatta,
ja alkoi sitten laahustaa poispäin. Kuvittelimme jo hänen uskoneen, mutta
kohta hän yritti toisesta kohtaa läpi
hieman aggressiivisemmin. Lopputuloksena me huovit seisoimme kehittäin piispan ympärillä tämän tyypin
juostessa ympyrää yrittäen töniä meitä sivuun. Koko kollektiivi oli kuin
karuselli sirkuskarhuineen. Lopulta
järkkärit poistivat hiipparin portista
pihalle.

Naamio pysyy
Tunnustan. Nautin ihmisten huijaamisesta, kunhan se on edes näennäisesti harmitonta. Ja nyt siihen oli lupa,
jopa velvoite. Olin päättänyt toteuttaa
lyhentämättömänä ohjeistuksen pysyä
roolissa kaikissa eteen tulevissa tilanteissa. Mahdolliset nordmanmaisuudet kuittasin yhteisinä piirteinämme.
Eräs äiti poikineen tuli kysymään
kainosti, voisinko vetää miekan tupesta. Koska moinen oli kiellettyä,
piti tilanteesta keksiä rooliin sopiva
ulospääsytie. Niinpä vedin miekan
puoleenväliin saakka näkyviin ja sanoin, että mikäli vetäisin sen kokonaan esiin, pitäisi minun sen jälkeen,
kirjoittamattoman ritarisäännön mukaan, myös tapella sillä. ”Vereentymä-

töntä miekkaa ei saa laittaa takaisin
tuppeen. Sellaisesta menettää kasvonsa”, virkoin yrittäen kuulostaa niin
vakuuttavalta kuin suinkin. Ja taisin
onnistua.
Eräät pikkupojat tulivat heiluttamaan lelumiekkojaan ja kysyivät, että
tapellaanko. Vedin taas miekkaa teatraalisesti hieman ulospäin ja vannotin
heitä olemaan enää koskaan haastamatta piispan soturia taisteluun. Lisäsin olleeni Reininmaalla oikeassa
tappelussa, eikä sellainen ollut leikin
asia, teroitin. Ilmeistä saattoi päätellä,
että taisin tulla samalla edistäneeksi
näiden poikien pasifistisielun puhkeamista kukkaansa. Ainakin haluan
uskoa niin.
Mutta eihän huovienkaan elämä
toki pelkkää julmistelua ollut. Härkäpään sahtituvalle kerkesi joskus janoisen mieli ja kieli. Roolissa ollen saattoi
pennitönkin huovi saada kurkulleen
kostuketta, sillä sahtituvan reilu isäntä
oli kansanomainen mies, ja sen lisäksi
ymmärsi asemansa piispan veronalaisena kiitettävästi.

Nyt ne vihdoin pysyvät
Viimeisenä päivänä säärysrättien
kanssa oli vihdoin keksittävä luovia
ratkaisuja. Nyörit olivat kerta kaikkiaan lopussa. Niinpä päätin viis veisata
verenkierrosta ja hirttää rievut kiinni
niin tiukantiheällä nyörisumalla, että
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hyvä jos ne päivän lopussa saisi irti leikattua. Sinänsä ratkaisu toimikin. En
vain tullut ajatelleeksi, että housujani
tultaisiin riisumaan julkisesti vielä ennen markkinoiden päätöstä.
Jossain vaiheessa sain pikkulikoilta
ilmoituksen, että vanha hulivili-kreivi
Oxenstjärna on keskellä päivää paljussa** naisten käsissä. No siitähän
pitää tehdä loppu, ajattelin. Mitä sitä aateliset naisista nauttimaan, kun
moinen syntinen meno oli, perhana
vieköön, minullekin mahdottomuus.
Siis piispan nähden. Niinpä lähdin hakemaan miestä kaakinpuuhun häpeämään. Mutta päästyäni saunapihalle
se pirulainen heitti pöytään vetävän
kortin: ilmoitti tarjoavansa minullekin ”pesun” paljussa naisten toimittamana!
No, eihän hän tyhmä ollut. Tiesi
heikon kohtani, yhden niistä. Näytin
hetken tuumivaiselta muodon vuoksi,
varmistin selustani piispan osalta, ettei
miestä varmasti näkynyt. Sitten myönnyin tarjoukseen ja sain ohjeet siirtyä
saunan puolelle riisumaan kuteeni.
Vaikka kädet tärisivät odotuksesta,
riisuutuminen sujui hyvin aina niihin
räävelin rätteihin saakka. Mies ei saa
housuja jalastaan! Naisten huhuillessa
enemmän ja enemmän astuin ulos ja
tunnustin tilanteen. Muijat alkoivat
aukoa solmuja rahvaan hirnuessa vieressä, ja minä yritin soperrella jotain
varusvaraston leväperäisyydestä. Lopulta pesijättäret naurahtivat miehen
saamattomuuteen turhautuneina, että
mene sitten tuhkamuna housut jalassa, että päästään tästäkin.
Mutta sitten jokin kasvoi sielussani. En yhtäkkiä enää välittänyt mitään
sotilaallisuudesta enkä siitä, saisinko
sanomista revittyäni ne rätit hajalle ja
jäisinkö sitä kautta kiinni synninteosta palvelusaikana tai saisinko sen johdosta potkut kaartista. Oli vain tämä
hetki, minä ja naiset. Muuta ei ollut.
Revin ne rievut remmeineen riekaleiksi, heitin housut maahan ja antauduin käsittelyyn.
Pesijättärillä on hallussaan koko
sykkivä jumaluus – avaruus, sanovat
oppineet – ja parhaina päivinä se tarttuu.
Markkinapäivä huipentui päätösmessuun, joka minun osaltani meni
vahvasti ristinmerkin harjoittelun

Kuvat: Valtteri Holopainen
puolelle. Kovapäinen kun olen.
Ehtoo huipentui eräälle nimeltä
mainitsemattomalle sahtituvalle. Tarina ei pääty tähän. En vain kerro siitä
enempää juuri nyt.
Teksti: Lalli Auvonpoika
alias Juha Nordman

* Korkeasta seipäästä ja sen nokkaan kiinnitetystä kaksipuolisesta
terästä koostuva keskiaikainen
taisteluase.
** Soikko, johon mentiin pestäväksi. Usein ”peseminen” oli lähinnä peiteilmaisu maksullisille
sukupuolisille aktiviteeteille.
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Kuin olisi
kotiin tullut
V

iimeisin työsuhteeni kesti 12
vuotta ja päättyi neljä vuotta
sitten tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi. Se oli shokki!
Olin 46-vuotias ja TYÖTÖN! Sen jälkeen olen ollut kahdessa käsileikkauksessa ja niiden välillä työttömänä.
En muista, mistä löysin tietoa
TST:stä. Harkitsin asiaa pitkään, kunnes koitti päivä, jolloin päätin lähteä tutustumaan TST:n toimintaan
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ja tiloihin, jotka tuolloin sijaitsivat
vielä Sepänkadulla. Kävelin muutaman kerran kadulla edestakaisin
katsellen ympärilleni, ettei kukaan
tuttu vain näe, mihin menen. Astuin
portista sisälle ja rohkeasti askelsin
toiseen kerrokseen, jossa sijaitsi infopiste. Ilmoittauduin jäseneksi. Infon iloiset ja auttavaiset työntekijät
kertoivat tapahtumista, ruokailusta,
EU-ruokakasseista ynnä muusta. Kun

pääsin takaisin pihalle, vastaan tuli
mieshenkilö, joka tervehti iloisesti ja
kyseli tilanteestani. Hän kertoi lisää
TST:n toiminnasta. Tämä tapaaminen oli niin positiivinen, että muistan sen vieläkin. Myöhemmin selvisi, että tämä kyseinen mieshenkilö oli
Tammen Ari. Kiitos Ari vielä kerran
siitä tervetulotoivotuksesta!
Jälkeenpäin mietin, että miksi ihmeessä minä järkevä aikuinen nainen
tunsin jotain aivan älytöntä häpeän
tunnetta astuessani TST:n tiloihin.
Ajan myötä huomasin, miten fantastisia persoonia työntekijöistä ja jäsenistöstä löytyy. Monet naurut on naurettu yhdessä! Aika nopeasti huomasin
olevani suunnittelemassa ja organisoimassa ensimmäistä Föri-tapahtumaa
ja sille tielle sitten jäin. Viime vuonna
tosin oli ajanjakso, jolloin terveydellisten syiden takia olin pois toiminnasta.
Alkuvuodesta kävin keskustelemassa Majasen Joen kanssa tilanteestani. 500 työttömyyspäivää tulisi täyteen kesäkuun lopulla ja mietin, olisikohan TST:llä minulle töitä. Vihreää
lippua näytettiin ja aloitin heinäkuun
alussa palkkatuettuna työntekijänä.
Tilanne oli paras mahdollinen. Paikka oli tuttu ja ihmiset tuttuja suurimmaksi osaksi. Oli kuin kotiinsa olisi
tullut. Toimenkuvani on tapahtumakoordinaattori, eli olen apuna tarvittaessa muiden projekteissa ja ideoin
ja suunnittelen uusia tapahtumia ja
projekteja TST:lle.
Vinkiksi kaikille lukijoille: Tule
mukaan jäseneksi/toimintaan ja yhtäkkiä voit huomata, että se työpaikkakin löytyy täältä. Loppuvuodelle on jo
suunnitteilla upeita projekteja; niistä
tarkemmin sitten nettisivuilla lähempänä ajankohtaa.
Näin lopuksi on sanottava, että on
aika ihana tunne, kun neljän vuoden
jälkeen on säännöllinen arkirytmi. En
muistanutkaan, että työssäkäynti on
näin mukavaa. Ja miten kiva on sanoa
ystävälle: ” Nähdäänkö TÖITTEN jälkeen? Pääsen töistä klo 14”
Hymyillään kun tavataan!
Rita Nartamo

Neulegraffitit

framilla

J

o viime tammikuussa luimme ilmoituksen Åbolands
hantverk rf:n aikeista järjestää keväällä osana Turku
Design -festivaalia Knit’n’tag Turku -tapahtuman. Päätimme TST:n Väkertäjissä osallistua Aurajokirannan puiden
koristeluun. Projekti sai meidät pauloihinsa ja saimme uutta
puhtia yhteiseen tekemiseen. Kaikki halukkaat yhdistykset,
ryhmät ja yksityishenkilöt olivat tervetulleita yhteisöllisen
kaupunkitaideteoksen toteuttamiseen.
Meille varattu puu numero 16 sijaitsi vanhaa kirjastotaloa
vastapäätä joen toisella puolella. Innostuimme jopa siinä määrin, että työskentelimme myös kotioloissa.
Lauantaina 18. toukokuuta aamukymmeneltä alkoi ripustus. Luvassa oli aurinkoinen päivä. Harjoiteltuamme puun pukemista aiemmin Väkerrysverstaalla Runosmäessä sujui pukeminen jouhevasti. Olimme neuloneet pitkiä soiroja videonauhoista, jotka sitten punottiin yhteen daamimme saaden
näin hienon juhlapuvun. Puudaami puettiin myös hattuun ja
aurinkolaseihin, ja saipa hän myös design-päivänvarjon. Nimesimme teoksen ”Uudeksi rooliksi” johtuen paitsi meistä tekijöistä, myös teokseen hyödynnetyistä uusiokäyttömateriaaleista. Daamimme kiilteli ja kimmelsi näyttävästi auringossa.
Useat uteliaat pysähtyivät seuraamaan pystytystä.
Kesäkuuksi siirsimme daamimme Happy Houseen näyttelyyn yhdessä muiden Väkertäjien tuotosten kanssa.
Väkertäjät Paula, Aila, Kirsti, Marjatta, Anneli, Sirpa, Pirkko ja Seija
							

MAHDOLLISUUS ILMAISIIN TERVEYSTARKASTUKSIIN
Suuren suosion saavuttaneet ilmaiset terveystarkastukset TYÖIKÄISILLE, TURKULAISILLE ja TST RY:N JÄSENILLE jatkuvat vielä ensi
syyskauden.
Tarkastukset tehdään yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Viimeisen vuosikurssin terveydenhoitajaoppilaat tekevät
opettajansa valvonnassa alustavan terveystarkastuksen ja kyselyn halukkaille – luonnollisesti luottamuksellisesti. Tämän jälkeen
varataan aika tarvittaviin verikokeisiin johonkin Turun kaupungin laboratorioon. Kokeiden tuloksista keskustellaan vielä uudella vastaanotolla.
Tarkastukset tehdään aina maanantaisin joko Runosmäen tai Varissuon terveyskeskuksessa.
Ensimmäiseen tapaamiseen voi tehdä ajanvarauksen (tai tiedustelun) 26.8. alkaen Ulla Syväkarilta p. 040 723 7364. Puhelinpäivystän maanantaina ja torstaina klo 10–13. Minut myös tapaa usein keskiviikkoisin ja torstaisin (aamupäivisin) Kanslerintieltä.
Tunnetpa itsesi terveeksi tai et, kannattaa tarttua edulliseen tilaisuuteen! Soitellaan!
Ulla Syväkari
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Kotipesä
Oolannissa
– saaga jatkuu

Kotipesän yhdeksänhenkinen ”kissa- ja kollikopla” vietti neljä kesäistä päivää Maarianhaminassa perinteilleen
uskollisesti, kokonaisvaltaisesti läsnäollen

V

iimevuotisen pyöräilymaratonin vastapainoksi päätimme Kotipesä-porukalla tehdä
nyt vähemmän liikkuvaisen, mutta
sitäkin kokemusrikkaamman ekskursion Ahvenanmaalle. Ei, emme ole
vanhenemassa. Korkeintaan hieman
mukavoitumassa, mutta se ei ole nyt
tärkeää.
Mukaan lähti kaikkiaan kissallinen, eli yhdeksän hengen porukka.
Osa alusta asti mukana olleita, jotkut
ensimmäistä kertaa lukkaria kyydissä.
Roolit ja vastuualueet oli jaettu totutusti sierainparikohtaisesti tasan.

Sianheitto – kohtalomme
Suuntasimme Turusta M/S Mariellalla kohti Maarianhaminaa maanantaina aamutuimaan. Kaikki saapuivat
paikalle sovittuna aikana, jotkut jopa
ennen sitä, ja muutenkin touhu vai-
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kutti lähes unettavalta pyhäkoulumeiningiltä. Mutta kohta toveri Valtteri
oli avaava Pandoran lippaan, jonka
jälkeen mikään ei olisi entisensä. Hän
kaivoi kassistaan sianheittelypelin,
joka osoittautui suurimmaksi keksinnöksi sitten aromipesän. Idea oli yksinkertainen: heitetään kahta kumista
lelupossua samanaikaisesti pieneen
laatikkoon kukin vuorollaan, ja suorituksesta sai pisteitä saparokkaiden
asentojen mukaan. Pisteetön suoritus
nollasi saldon, ja ensimmäisenä sata
pistettä summannut voitti kulloisenkin erän. Tulin jostain pyörimästä
kesken kaiken ensimmäiseen erään,
ja kehotuksesta heittelin possuilla
tuloksen 131 – edes tietämättä mitä
tein. Sitten sain tietää säännöt, enkä
enää yltänyt lähellekään vastaavaa.
Mitä opimme tästä? Tieto lisää tuskaa. Varsinkin, jos kilpailuhenkisyys
sattuu hipomaan stratosfääriä kuten

meikäläisen kohdalla. Joka tapauksessa laivamatka meni tämän kehittävän
aktiviteetin parissa joutuisasti.

Asemapaikkanne tässä
Gröna Uddens Camping, josta olimme varanneet kaksi mökkiä majoitukseen, vastasi odotuksiani Oolannin
olosuhteista: kaunis poukama, pitkä
hiekkaranta ja paljon virikkeitä nuorekkaille miehille ja mielille. Varsinkin, kun kehitti omaa aktiviteettia.
Tässä auttoivat pikkupossujen ohella
vanhat kunnon petanque-bakkanaalit, joita harjoitettiin ehtoopuhteina suhteellisen ahkerasti. Toveri M.
Lammi osoittautui koko lailla hakaksi
tässä lajissa toveri Krisun kompatessa
hyvin kannoilla. Sovin itseni kanssa vaikenevani omasta osuudestani.
Propagandavastaavan vakanssissa on
näemmä tiettyjä etuja, kun vain osaa
ottaa ne käyttöön.
Mökit sinänsä olivat kohtuullisen
hyvin varustettuja, käytössä olivat
myös keittotilat ja grillikatos. Pyöränvuokraus oli verrattain huokeaa lystiä,
ja saatuamme putkihepat allemme
laitoimme totta kai kumit saman tien
laulamaan, joku enemmän, jotkut vähemmän. Intoutuipa toveri Valtteri
kollaamaan geokätköjä matkojenkin
mitalta vastaansanomattoman menestyksekkäästi.

Mahtava peräsin ja pulleat
purjeet
Edeltävä alaotsikko (johon viittaaminen leipätekstissä on muuten ehdottomasti kiellettyä, anteeksi äikänope)
viittaa siis nykyään museona toimivan
vanhan purjelaiva Pommernin ulkoisiin ominaisuuksiin näin maakravun
sammakkoperspektiivistä.
Joka tapauksessa Ahvenanmaan
merimuseon ja Pommernin katsastaminen veti valveutuneita yksilöitämme puoleensa kuin kärpäset liimapaperia. Siispä suuntasimme tuntemaan
historian siipien havinaa, joka kokemuksen edetessä alkoi kuulostaa enenevässä määrin taifuunien pauhulta.
Itse päätin ajan ollessa rajallinen
keskittyä suosiolla vain laivaan, nelimastoiseen parkkiin, ja jättää museo-osuuden toiseen kertaan. Siellä

käyneet kertoivat nähneensä valaan
peniksen, mikä minua harmitti. Ainahan sitä poikamiehen libido kaipaisi
otollisia vertailukohtia.
Pommern rakennettiin 1903 Isossa-Britanniassa, ja se kuljetti muun
muassa salpietaria ja viljaa aina telakoitumiseensa vuonna 1939 saakka.
Laivassa oli nähtävillä myös miehistön
jäsenten 1920- ja 30-luvuilla kirjaamia autenttisia lokimerkintöjä, jotka
olivatkin ehkä iholle tulevuudessaan
kierroksen mieleenpainuvinta antia.
Erityisesti jäi mieleen erään puosun

kiitolliset siunailut saamastaan pestistä katuojan muutoin näytettyä ilmeiseltä sijoituspaikalta. Soisi sen olevan
mahdollista nykyäänkin, ajattelin.

Vihreän veran valtiaat
Neljä päivää meni aivan liian nopeasti
suosiollisten säiden ja runsaiden aktiviteettien alla. Tosin viikkokin olisi
luultavasti ollut ohi ihan yhtä lailla
liian äkkiä. Mutta hauskaa oli kuin
hammaslääkärissä. Siis sellaisessa joka lapsen haavepainoksessa, joka ei

poraa ja jolta saa lopuksi sokeroidun
karamellin.
Lähtiäisiksi pelattiin pareittain minigolfia. Mitenkö minulla meni? En
myönnä hävinneeni, ei kuulu repertuaariini moinen. Kunhan vain totean
toveri Antin voittaneen kymmenen
lyönnin marginaalilla, ja se siitä. Tällä
kertaa en heitellyt mailaa. Kidutin kyllä brutaalisti, mutta en heitellyt.
Teksti: Juha Nordman
Kuvat: Valtteri Holopainen

Luovan
sektorin
työntekijöiden

MONITAIDEPROJEKTI

TOIVEITA TOTEUTTAMAAN –
JA TYÖLLISTYMÄÄN
Työllistyminen – lottovoiton tapainen
kestotoive vai kansalaisen itsestään
selvä oikeus? MONITAIDE-projektin
työntekijät ovat pääsääntöisesti tulevaisuudenuskoista joukkoa, joka ei
vaikeinakaan aikoina alistu pitämään
työn löytymistä jättipotin kaltaisena
supersattumana. Mielellään suhtaudumme työhön oikeutena – kuitenkin
niin, että se velvoittaa myös omaan
toimintaan. Vastaamme siis kysymykseen haikailemisen ja vaatimisen sijasta toimeen tarttumalla.
Varsinkin luovalla sektorilla on nykyisin pakko hyväksyä ns. epätyypilliset työsuhteet säännöllistä palkkatyötä todennäköisemmiksi vaihtoehdoiksi. Useimmille taiteilijoille tämä on
toisaalta ollut tosiasia aina ennenkin.
Suomen kuuluisimpienkin muusikkojen suusta kuullaan tavan takaa: ”Leipä on pieninä palasina maailmalla.”
Pätkätyö ja siitä seuraava jatkuva
taloudellinen epävarmuus ovat normaalia arkea luovalla sektorilla. Täs-
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sä arjessa on sinnikkäästi jaksettava
pitää yllä ja parantaa ammattitaitoa
ja tekemisen iloa. Luomisen ohella
on verkostoiduttava ja markkinoitava ja opittava monta muutakin asiaa.
On jaksettava pitää kiinni siitä alkuperäisestä toiveesta – vaikka kuinka
hauraasta – joka aikoinaan houkutteli
luovalle sektorille. Toiveiden vaalimisesta on uskallettava siirtyä toiveiden
toteuttamiseen eli itsensä työllistämiseen – olkoon tapa sitten tyypillinen
tai epätyypillinen. Rohkeuden ja päämäärään sitoutumisen lisäksi tarvitaan ainakin tila ja työvälineet.
Näissä asioissa Monitaide-projekti
auttaa työntekijöitään saamiensa resurssien puitteissa. Toiminta projektissa on aina määräaikaista, mutta
tavoitteena on, että se siivittäisi toimijoita kohti uusia työmahdollisuuksia.

ILOA JA ELÄMYKSIÄ TUOTTAMAAN
Projektilaisten työn tuloksista saavat
syyskaudellakin nauttia mm. turkulaisten palvelutalojen ja vanhainkotien

asukkaat, joissa Monitaide-muusikot
käyvät säännöllisesti esiintymässä.
Monet esityksistä toteutetaan yhdessä
Iloa- ja Taideapteekkitoiminnan kanssa. Projektin kuvataitelijoihin ja valokuvaajiin voi tutustua monessakin
yhteydessä, esimerkiksi seuraavissa
näyttelyissä ja tapahtumissa: 1) Marita
Ojalan kirjan Sammalkummulla juhlitaan alkuperäismaalauksia, valokuvia ja tussipiirroksia on esillä Ruissalon Tammenterhossa 30.8. saakka. 2)
Outolintu-galleriassa Vanhalla Suurtorilla keväällä aloitettua näyttelysarjaa jatkaa Ilkka Lehtosen ja Elisa
Heimon yhteisnäyttely Ilo / Suru 2.
–29.9. 3). Elisa Kaikkonen puolestaan
on Kuukauden Taiteilijana Turun Taidelainaamossa koko elokuun ja pitää
sen jälkeen yksityisnäyttelyn Pariisissa
(Galerie Monod, 16.9.–28.9.)
Heidän kaikkien ja lisäksi monien muiden kuvataiteilijoiden töitä
voi nähdä myös Työttömien risteily
Förillä -tapahtumassa torstaina 29.8.
ja Mahdollisuuksien Tori -tapahtumassa Vanhalla Suurtorilla sunnuntaina 15.9. Tapahtumissa ovat muka-

na myös muusikot ja kaikki muutkin
projektilaiset toimistoväkeä myöten.
Tervetuloa kuuntelemaan, katselemaan ja keskustelemaan!

OIKEUS TYÖHÖN – OIKEUDET
TYÖSSÄ
Paneeli Vanhalla suurtorilla 14.9.
Alussa esitettyyn kysymykseen pureudutaan syvällisemmin Mahdollisuuksien torin yhteydessä järjestettävässä paneelissa, johon on keskustelijaksi saatu mm. toimistopäällikkö
Jaana Malén Turun kaupungin edustajana. Paneeli järjestetään Vanhalla Raatihuoneella lauantaina 14.9.
klo 14–16. Tervetuloa!

Teksti: Pirjo Lehtonen
Kuvat: Ilkka Lehtonen: ”Grillimestari”
Elisa Heimo:”Toteutumattomia
toiveita”

Sinä talutat minua neuvosi mukaan I
Retriitti työttömille
Rymättylän Tammilehdossa ma–to 9.–12.9.2013
Kaipaatko taukoa suorittamiseen, päivittämiseen, raportoimiseen,
urasuunnitteluun? Tähän on mahdollisuus työttömien retriitissä, jossa on tilaa levolle ja hiljaisuudelle, yksityisyydelle ja yhteisöllisyydelle. Hiljaisuutta rytmittävät kappelihetket hoitavat henkisiä ja ulkoilumahdollisuudet ja ruokailut fyysisiä tarpeitasi. Yhden hengen huone
ja täysihoito. Tämä kaikki edulliseen omavastuuhintaan.
Järjestetään yhteistyössä Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän
retriittityön kanssa. Toteuttava tiimi: Pirjo Lehtonen, Kata Vesivalo
ja Pirjo Ketola.
Ilmoittautumiset retriittitoimistoon:
Auli Hynönen-Rinne, puh. 040 3417 207.
Lisätietoja saa myös Pirjo Lehtoselta, puh. 044 7007444.

3/2013

tärppi

23

Jarmo

Jalonen
on poissa

K

auniin heinäkuun hiljainen
viikonloppu päättyi vielä suurempaan hiljaisuuteen: saimme suruviestin, että yhdistyksemme
hallituksen jäsen Jarmo Jalonen on
yhtäkkiä poissa keskuudestamme.
Jarmo menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen 20.7.2013 ehdittyään
juuri täyttää 50 vuotta. Hänet on saatettu haudan lepoon lähiomaisten läsnä ollessa.
Jarmo toi yhdistykseemme paljon
uusia tuulia ja uutta ajattelua. Erilaisia
työtehtäviä kertyi hänen moniosaamisensa johdosta runsaasti: hän toimi mikrotukihenkilönä, tiedottajana,
työvalmentajana, koulutusohjaajana,
päihdeohjaajana ym., mutta näistä
kiireistä huolimatta hänellä riitti aina aikaa jäsenistön auttamiseen ja
neuvomiseen myös iltaisin ja viikonloppuisin. Jarmo oli värikäs ja ihmisrakas persoona suurella sydämellä,
joten ei ole ihme, että hänet valittiin
TST ry:n hallitukseen toistuvasti valtavilla äänimäärillä. Hän oli myös
demokratian äänitorvi tuodessaan
hallitukseen vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja kompromisseja.
Kokemus, kekseliäisyys ja rohkeus
kokeilla uusia asioita olivat Jarmon
vahvoja ominaisuuksia. Ensi töikseen
hän hankki TST:lle luvan järjestää
virallisia tietokoneen atk-ajokorttikoulutuksia, joissa hän toimi itsekin
kouluttajana ja vastuuhenkilönä. Hän
piti muitakin tietokoneen käyttöön
liittyviä kansantajuisia kursseja saaden asiaa vähemmän tuntevat innostumaan asiasta ja opettelemaan uutta.
Omista harrastuksistaankin, kuten
chilin kasvatuksesta, hän järjesti
kursseja jäsenistölle. Oman osaamisen ja oppimisen ilon jakaminen olikin juuri Jarmolle tyypillistä.
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TST:n etsiessä taannoin uusia toimitiloja Jarmon rooli oli merkittävä.
Ison yhdistyksen valtavan muuton
hän hoiti kuin kapellimestari, ja tilojen suunnittelussa hänellä oli heti
selkeät näkemykset, joiden mukaan
edetään edelleen. On vaikeaa poimia
yksityiskohtia Jarmon panoksesta yhdistyksellemme, sillä moni toiminto,
jota nyt pidetään vakiintuneena, on
hänen luovuutensa tulosta. Tämän takia Jarmo elää yhä keskuudessamme,
vaikka emme sitä välttämättä joka päivä huomaa.
Jarmo katsoi aina myös eteenpäin.
Moni suunnitelma jäi nyt kesken.

Uusi seesteinen elämänvaihe yhdessä
hiljattain löydetyn elämänkumppanin
kanssa oli niin ikään alkamassa, mutta
elämä ehti näyttää haavoittuvuutensa. TST ry kunnioittaa Jarmo Jalosen
muistoa ja haluaa välittää osanottonsa
ja tukensa hänen läheisilleen.
Matti Kontio
Kirjoittaja on Jarmo Jalosen
pitkäaikainen ystävä ja kollega

TST-SENIORIEN
SYYSKAUDEN
TAPAHTUMIA
Kaikille avoimet kuukausikokoukset

Lukutoukat-kirjapiiri alkaa 18.9. Kokoontuu
Kotosalla-senioritalon yhteistilassa, Kutoerjantaisin klo 11–13 Torstaihuoneessa, Kans- monkatu 1

P

lerintie 19, seuraavasti: 13.9., 11.10. ja 8.11. Lukutoukat kokoontuu keskiviikkoisin klo 13–15
Tule suunnittelemaan ja rohkeasti toteutta- 18.9., 16.10., 13.11. ja 11.12. Ensimmäisellä kerralla
maan tapahtumia.
osallistujat kertovat lyhyesti lukuharrastuksestaan,
mielikirjoistaan ja kirjailijoista. Samalla sovitaan
Luontopäivä Vuolahden Leirikeskuksessa tiis- käytännön järjestelyistä ja toimintatavoista.

taina 17.9.

Mahtavat ulkoilu- ja sienimaastot, käytössä rantasauna, Kirsti opastaa kankaanpainantaa (ota mukaan vaalea T-paita tai tyynyliina). Tarjotaan keittolounas ja kahvit. Bussi lähtee TST:ltä, Kanslerintie
19, klo 8.45 ja pysähtyy Kauppatorilla Ortodoksisen
kirkon luona klo 9.00. Retken jäsenhinta 12 €, muut
20 €, sisältää matkat, lounaan, kahvit, saunan ja ohjelman. 30 ensimmäistä pääsee mukaan. Paluu n.
klo 17.00.

”Kissa kuumalla katolla” – Äärimmäisten tunteiden perhedraama Lahden Kaupunginteatterissa la 16.11. klo 13.00

Sukkelat silmukat -käsityökerho alkaa 11.9.
Kokoontuu Kanslerintiellä A-kerhohuoneessa
joka toinen keskiviikko klo 10.30–13.00
Kerho toimii ”vanhanajan ompeluseuran” tapaan,
kieli käy kilpaa puikkojen kanssa. Tehdään omia
neule- ja virkkaustöitä omista tarvikkeista. Vaihdetaan keskenään ideoita ja malleja. Sekä vanha konkari että aloittelija on yhtä tervetullut mukaan. Syksyn kokoontumispäivät: 11.9., 25.9., 9.10.,
23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12. Kerhon vetäjänä toimii
Ulla Syväkari.

”Näyttelijätär” – Ritva Oksanen 50 vuotta
Näytelmä on Tennessee Williamsin mestariteos, näyttämöllä Hämeenlinnan teatterissa keskisuomennos Ari Koskinen sekä sovitus ja ohjaus viikkona 23.1. klo. 14.00

Hilkka-Liisa Iivanainen. Pulitzer-palkittu menestysnäytelmä on raadollinen tarina elämään pettymisestä ja omistushalusta, mutta myös todellisesta
yhteenkuuluvuudesta ja haavat parantavasta rakkaudesta. Se nostaa esiin eri sukupolvien elämänkohtalot, jotka voisivat olla hyvin myös tätä päivää.
Jäsenhinta 37 €, muut 53 €, sisältää matkat, pääsylipun ja lounaan ennen näytöstä. Varattu 40 lippua.
Bussi lähtee Kauppatorilta Ortodoksisen kirkon
edestä klo 8.30 (varmistettu lähtöaika ilmoitetaan
myöhemmin). Paluu n. klo 19.00.

Ritva Oksanen syventyy elämäänsä ja roolihahmoihinsa. Tarkemmat tiedot 2.9.
Jouluinen hemmotteluloma Viimsin Kylpylässä
8.–12.12.2013. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen alkaa syyskuun alussa.
Kaikki ovat tervetulleita – uusia toimijoita tarvitaan !
Seuraa ilmoitustauluja, kotisivuja ja viikkotiedotteita, kysy infosta!
Sinikka Hämäläinen
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Mediakortti 2013

Tärppi on Turun Seudun TST ry:n sitoutumaton tiedotuslehti,
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 19. vuosikerta.

LEHDEN TEKNISET TIEDOT:

tst – jäseNTEN PARHAAKSI

Aineistovaatimukset:
Digitaalisessa muodossa (esim. valmiina PDF:nä tai teksti
rtf-/doc-muodossa ja kuvat tiff-/jpg-muodossa), resoluutio 300 dpi,
mustavalkoisilla 250 dpi.
Taitto:
Lehti taitetaan yhdistyksessä tiedottajan koneella, ohjelma InDesign,
kuvien käsittelyssä Photoshop.

Hyvä jäsen, tervetuloa mukaan vireään toimintaan ja nauttimaan monista eduistasi!
Toimimme yhdistyksenä koko jäsenkunnan toiveiden mukaisesti. Ota rohkeasti
yhteyttä ryhmän vetäjään ja kerro omat toiveesi. Yhteystiedot toimintakeskuksen
infosta.

Painos:		
Painopaikka:
Paperi:		
Kannet:		

2500 kpl, 28 sivua, sivukoko A4
Mynäprint Oy
g-print 90g, mv
150g kiiltävä, 4/1 väri

ILMOITUSHINNAT:
		
Mustavalkoiset
Takasivu 4-väri
Pikkuilmoitus (käyntikorttikoko)
30 €
70 €
1/8 sivua				
60 €		
200 €
1/4 sivua (postikorttikoko)		
100 €		
380 €
1/2 sivua				
160 €		
700 €
Koko sivu				
280 €		
1200 €
Takasivu						 800 €
Yhdistyksemme ei maksa arvonlisäveroa.
LEHDEN VASTUU:
Lehti ei vastaa virheestä, joka aiheutuu esim. puutteellisesta tai virheellisestä
ilmoitusaineistosta, epäselvistä käsikirjoituksista tai puhelinvälityksessä sattuneista
väärinkäsityksistä. Postituspäivä ei sido julkaisijaa.

Aina Duuri: Outi Hokka
Anna Duuni: Matti Kontio
Juhlat ja tapahtumat: Outi Hokka
Kalakerho: Mika Salonen
Keskustelukerhot (englanti, ruotsi): Bertel Abrahamsson, Alexandra Ryles
Koulutus: Matti Kontio
Liikunta: Matti Kontio
Luontoretket: Ilkka ”Luru” Hoviseppä
Matkailutoiminta ja kulttuuri: Anne Tyni
Metsäkerho: Mikko Urpo
Midas: Sakari Ruuskanen
Paavarotti: Jari Sahlberg
Perhekerho Akkuna: Taina Suomela
Radioryhmä: Markku Strengell ja Juha Tolvanen
Retriitti: Pirjo Lehtonen
Senioritoiminta: Sinikka Hämäläinen
Tietotupa: Kari Rindell
Video- ja kamerakerho: Markku Strengell
Väkertäjät: Aila Koivisto, Marjatta Litmanen ja Paula Wennström

TST:n lintukerho
esittäytyy

L

intukerhomme on ollut yksi pidetyimmistä ja vakiintuneimmista jäsentoiminnoistamme. Luru Hovisepän innoittamana lintukerho aloittaa bongausvuotensa jo maaliskuussa järjestämällä kerhotiloissamme linnunlaulukurssin, jossa Luru CD-levyn
ja videotykin kanssa opettaa jäsenistöä tunnistamaan tärkeimmät maakuntamme linnut,
ja enemmänkin, jos mielenkiintoa ja aikaa riittää. Huhti-toukokuun vaihteessa järjestettävät kaksi-kolmipäiväiset veneretket saaristoon ovat olleet joka vuosi täyteen varattuja.
Toukokuussa Luru on järjestänyt bongausretkiä pikkubussilla Mietoistenlahdelle ja lonkkavolvolla (=polkupyörällä) Rauvolanlahdelle. Aina on osallistujia riittänyt. Viereisellä
sivulla on lintukerhon jäsenen Veijo Nurmisen tämän vuoden ainutlaatuista kuvasatoa
esimerkkinä lintukerhon jäsenten asiantuntevuudesta, jota jaetaan kaikkien uusienkin
jäsenten kesken. TST:n tiedotus haluaa leikkimielisesti nimittää erotuomarinakin toimineen, mustavalkoisessa puvussa luistelleen Luru Hovisepän ”Vuoden Uiveloksi”. Onnea!
Matti Kontio
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Punakaulahanhi, Naantali,
Särkänsalmi
Kirjokerttu, Vänö.
Käki, Puurijärven suomaastossa.

