Turun Seudun TST r y:n jäsenlehti

1/2018

Työtä, Sosiaalisuutta, Terveyttä

Töissä TST:llä

• Palkkatuki
• Työkokeilu
• Kuntouttava työtoiminta
• Vapaaehtoistyö

- ja
Sosiaalialan yhdistys
terveys

ST ry
udun T

e
Turun S

Mediakortti 2018
Tärppi on Turun Seudun TST ry:n sitoutumaton tiedotuslehti, joka ilmestyy neljä
kertaa vuodessa. 26. vuosikerta.
LEHDEN TEKNISET TIEDOT
Aineistovaatimukset:
Digitaalisessa muodossa (esim. valmiina PDF:nä tai teksti rtf-/doc-muodossa ja
kuvat tiff-/jpg-muodossa, kuvien resoluutio 300 dpi.)
Taitto: Lehti taitetaan yhdistyksessä tiedottajan koneella, ohjelmat InDesign ja
Photoshop.
Painos:		
Painopaikka:
Paperi:		
Kannet:		

2000 kpl, 32 sivua, sivukoko 215 x 285 mm
Suomen Uusiokuori
G-print 100g silk
200g kiiltävä, 4/4 väri

ILMOITUSHINNAT
Pikkuilmoitus (käyntikorttikoko) 30 €
1/8 sivua			
50 €
1/4 sivua (postikorttikoko)
100 €
1/2 sivua			240€
Koko sivu			420€
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.
TST – JÄSENTEN PARHAAKSI
Hyvä jäsen, tervetuloa mukaan vireään toimintaan ja nauttimaan monista
eduistamme! Toimimme yhdistyksenä koko jäsenkunnan toiveiden mukaisesti.
VAPAAEHTOISTEN HARRASTERYHMÄT JA VETÄJÄT:
Aina Duuri -lauluryhmä: Outi Hokka
Anna Duuni -venekerho: Anneli Maanpää ja Janne Nurmi
Juhlat ja tapahtumat: Outi Hokka
Keskustelukerhot (ruotsi, englanti): Kimmo Karhu
Liikunta: Susanna Ylitalo
Linturetket ja Palokärki-ryhmä: Ilkka ”Luru” Hoviseppä
Lukutoukat: Ulla Syväkari
Luonto- ja kalakerho: Ulla Syväkari ja Mika Salonen
Matkailutoiminta ja kulttuuri: Anne Tyni
Metsäkerho: Mikko Urpo
Midas-kultavaltaus: Taimi Räsänen
Paavarotti-mökki: Kari Rindell
Retriitti: Pirjo Lehtonen
Senioritoiminta: Petteri Peltomaa
Sukkelat silmukat: Ulla Syväkari
Teatteri Lennart: Juha Nordman
Tietotupa: Kari Rindell
TST House Band: Minna Ailio
TST Kuvaajat: Markku Strengell
TST Radio: Juha Tolvanen ja Markku Strengell
Väkertäjät: Henriika Hyry
Ota rohkeasti yhteyttä ryhmien vetäjiin ja kerro omat toiveesi.
Yhteystiedot toimintakeskuksen Infosta.

Turun Seudun TST ry
Kanslerintie 19, 20200 Turku
Info (avoinna ma–pe klo 9–14) p. 044 7007 421
info@tstry.com
tstry.com
Julkaisija
Turun Seudun TST ry
Vastaava päätoimittaja
Taimi Räsänen
Toimitus: Riku Ahlsten, Kati Kalkamo, Paula Nousiainen,
Hanna Saranki, Arto Tuomola ja Pia-Sofia Yrjölä
Taitto: Jokke Ihalainen, Pia-Sofia Yrjölä
Kannen kuva: Kati Kalkamo
Kaikki valokuvat TST Arkisto, ellei toisin mainita.
tiedotus@tstry.com
Painopaikka
Suomen Uusiokuori Oy
ISSN 1795-6404
Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja muokata
lehdessä julkaistavia kirjoituksia ja oikeuden siirtää
hyväksytyn kirjoituksen julkaisua sovittua myöhempään
lehden numeroon. Emme palauta lehteen toimitettua
aineistoa ilman erillistä sopimusta. Kirjoitusten mielipiteet
edustavat kirjoittajien omaa, eivät yhdistyksen kantaa.
Pyydämme osoittamaan mahdolliset lahjoitukset
Turun Seudun TST ry:n lahjoitustilille
IBAN FI71 4309 1820 1126 78
BIC ITELFIHH

Sisältö
Pääkirjoitus						4
Vapaaehtoiset – TST:n kullankallis voimavara			

5

Ylijäämäruokaa tosi tarpeeseen				6
Mikä ihmeen työpiste?					8
Korvaamaton ICT-tuki				

10

TST:n Infosta hyvää päivää

11

Tehtävä: Tiedottaja					12
Uraohjaus TST:n Työllä tehden -hankkeessa			

14

TST Uutisia						16
Päivä puheenjohtajan matkassa				18
TST House Band						20
Kolmen kärki, kuvaäänestyksen tulos			

22

Anna Duuni ja Paavarotti					23
Oikeaa kuntouttavaa työtoimintaa				26
Kun terveys ei riitä					29
Toiminnanjohtajan palsta					30

tstry.com

PÄÄKIRJOITUS
Taimi Räsänen

Hallituksen puheenjohtaja

TYÖ, ELÄMÄ JA
TYÖELÄMÄ

T

yö tekijäänsä kiittää, sanovat. Jokainen tarvitsee tekemistä pysyäkseen henkisesti ja fyysisesti vireänä. Siihen, millaista työtä yhteiskunnalla on tarjota, pystyy
yksilö rajallisesti vaikuttamaan. Työmarkkinatilanteen muutoksiin tulisi vastata ennakoivalla peruskoulutuksella ja joustavalla täydennyskoulutuksella. Me Turun Seudun TST:llä
tiedämme, että työtä maailmassa riittää, palkanmaksajia ei.
Työtön elää rahanpuutteen, työllisyyspaineiden ja omien toiveidensa ristiaallokossa, eikä ymmärrystä voi syödä.
Kun avoimet työmarkkinat eivät tarjoa työkykyisille palkkatyötä, pystyvät kolmannen sektorin toimijat auttamaan ihmisiä monin tavoin. Pidempään työttömyyteen unohtuneet
pystytään työllistämään palkkatuella sekä yhdistyksiin että
yrityksiin. Kyseessä on osa-aikainen palkkatyö, joka vastaa
normaalia työsuhdetta eli kerryttää eläkettä, yhteiskunnan
verokertymää ja ansiosidonnaiseen oikeuttavaa työssäoloehtoa. Näistä palkkatukirahoista taistellaan ja niitä leikataan
vuosi vuodelta – kuluvalle vuodelle yhdistyksille ja säätiöille suunnattu sadan prosentin palkkatukiraha loppuu jälleen
kesken.
Monen nuoren loistava tulevaisuus ei pääse alkamaan,
kun koulutuksen lupaamaa työpaikkaa ei löydy. Vaivalla
hankitut opit unohtuvat eikä palkkatyöläisen vakavarainen
arki tule tutuksi. Työkokeilu on monelle nuorelle yksi tukityöllistämisen muoto, jossa saa tutustua alan työtehtäviin,
löytää omia taitojaan ja saa aikaa miettiä tavoitteitaan, esimerkiksi jatkokouluttautumista tai uutta suuntaa. Joustavien
vaihtoehtojen puute jättää nuoria tyhjän päälle ja syrjäyttää
heitä yhteiskunnasta. Yksikin syrjäytetty on liikaa.
Pitkään työelämän ulkopuolelle jääneiden ihmisten työelämä- ja elämänhallinnantaidot saattavat kaivata päivittä-
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mistä. Kuntouttava työtoiminta on kunnan tarjoamaa työelämävalmiuksia kartoittavaa sosiaalipalvelua. Kyseessä ei
ole työsuhde vaan omien taitojen ja valmiuksien tarkastelujakso, jonka tulokset riippuvat yksilön lähtötilanteesta. Henkilökohtaiset tavoitteet vaikuttavat merkittävästi kuntouttavan työtoiminnan mielekkyyteen. Askel kotoa sosiaaliseen ja
toiminnalliseen ympäristöön on jo lupaava alku.
Omia vahvuuksia voi löytää ja hyödyntää myös vapaaehtoistyössä. Moni kokee vapaaehtoisuuteen perustuvan toiminnan mielekkäänä tapana oppia uutta ja vahvistaa oman
tekemisen merkityksellisyyttä. Vapaaehtoisena annetaan
aikaa, tukea ja taitoja muiden iloksi ja hyödyksi itselleen
sopivimmalla tavalla. TST:n jäsentoiminta on vapaaehtoisten jäsenien toisilleen tuottamaa palvelua, josta nauttivat
parhaimmillaan kaikki. Vapaaehtoisten motivaatio ja jaksaminen onkin tärkeä asia, jota kannattaa vaalia. Vapaaehtoistyöstä saatu ”palkka” ei kilahda tilille, mutta toiminta vaikuttaa yksilöön ja yhteisöön positiivisesti.
Me kaikki ansaitsemme tunteen tarpeellisuudesta, jota
työn eri muodot meille antavat. Surullista kyllä, empatiakyky toisen ahdinkoon vähenee täyden ruokakulhon ja juomapikarin edessä. Työn lisäksi elämässä on paljon muutakin
tärkeää, kuten koti, ihmissuhteet ja henkilökohtaiset tavoitteet. Yhteisön tuki ja haaveet paremmasta tulevaisuudesta
auttavat meitä jaksamaan. Huolehtimalla itsestämme ja toisistamme pysymme elämässä kiinni.
Tämän Tärpin teema on vahvasti työpainotteinen. Esiin
nostetaan sekä erilaiset työn muodot että tekijät. Mukavia
lukuhetkiä!

VAPAAEHTOISET

– TST:n kullankallis voimavara

T

ST:ssä on lukuisia vapaaehtoistoimijoiden pyörittämiä ryhmiä Kari Rindellin Tietotuvasta Henriika
Hyryn Väkertäjät-kädentaitoryhmään ja Outi Hokan
vetämään Aina Duuri -lauluryhmään.
Yhteisöllisyys on yksi vapaaehtoistoiminnan avainsanoista. – Kun antaa omaa aikaansa muille, heijastuu se ryhmästä
takaisin, toteaa TST:n toiminnanjohtaja Joe Majanen. Kyse
on pitkälti oman osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta.
– Vapaaehtoistyön tekeminen tuntuu merkityksellisemmältä kuin pelkkä harrastus, muistuttaa TST:n puheenjohtaja Taimi Räsänen. Siinä ollaan samanvertaisia ja keskusteluyhteydessä, ilman työelämästä tuttuja komentohierarkioita.
Vapaaehtoistyön arvoa ei myöskään määritellä työelämää
koskevilla mittareilla. Oman ajan antaminen on lahja.
Taimi puhuu omasta työttömyysajan kokemuksestaan:
– Virikkeet ovat tärkeitä. Jos ei ole velvoitetta lähteä kotoa
minnekään, vaikuttaa se mielialaan passivoivasti. Läsnäolo ja
luonteva yhdessäolo ovatkin keskeisiä vapaaehtoistoiminnan
päämääriä.
Joe muistuttaa TST:n monipuolisen toiminnan ehkäisevästä vaikutuksesta esim. 70–80-vuotiaiden vähäisempään
laitostumiseen. Kun käy päivittäin syömässä KasarmiTallin
ravitsevan lounaan, lukee Tietotuvassa lehdet ja silloin täl-

Teksti: Arto Tuomola

löin osallistuu vaikkapa Anna Duunin veneretkille, pysyy
seniorikin vetreänä. Tällainen aktiivisuus parantaa nuoremmillakin niin päivä- kuin unirytmiä.
Vapaaehtoiset ryhmien vetäjät toimivat vain bussilipun
suuruisella kulukorvauksella. Jos toiminta kestää neljä tuntia, saa lisäksi ruokalipun. – Olennaisinta vapaaehtoistyössä
on kuitenkin mahdollisuus kokea tekevänsä jotakin, jolla on
merkitystä, summaa Joe.

Haluatko ryhtyä vapaaehtoisena vetämään uutta kerhoa tai
harrasteryhmää? Vapaaehtoisille suunnattuja jäsentoimijan
ABC-infotilaisuuksia järjestetään kysynnän mukaan.
Ilmoita kiinnostuksestasi Taimi Räsäselle (taimi.rasanen@
tstry.com, puh. 044 7007 435). Tervetuloa mukaan!
Toimintaryhmiin voivat tulla mukaan kaikki TST:n jäsenet.
Katso ajankohdat nettisivuiltamme tstry.com (Tulevia tapahtumia), ilmoitustaululta tai Koulutus- ja kerhotoimintaoppaasta.
Vapaaehtoisten harrasteryhmät ja vetäjät on listattu sivulla 2.
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YLIJÄÄMÄRUOKAA
TOSI TARPEESEEN

Ruuanhakuun startataan rutiinilla heti aamusta.
Teksti ja kuvat: Paula Nousiainen

L

eipä miehen – ja naisen – tiellä pitää. Tätä sanontaa
ei käy kieltäminen. On silti valitettava tosiasia, että
monen ruokapöytää koristaa vain liina. Jääkaapissa
vastaan tulee ainoastaan valo ja nälkä on niin, että näköä
haittaa. Rahat eivät yksinkertaisesti aina riitä siihen paljon
puhuttuun jokapäiväiseen leipään.
Turun Seudun TST ry on jakanut jäsenilleen maksutonta ruokaa aina 1990-luvun alusta lähtien. Elettiin lamaa ja
talous oli tiukilla, joten idea ylijäämäruuasta lähti melko
luontevasti liikkeelle. Alkuun ruoka saatiin kouluilta, lisäksi
2000-luvun alkupuolella HK Ruokatalo tuli kuvioihin. HK
jopa pakasti ruokaa TST:lle.
HK Ruokatalo lopetti toimintansa Turussa vuonna 2013
ja ruuan tulo lakkasi. Arkean aloitettua toimintansa kouluista ei enää saatu ylijäämäruokaa jaettavaksi lähiöissä TST:n
ruoanjakelupisteissä.
Onneksi hyvään työhön ovat lähteneet myös ruokakaupat
antamalla päivän myynnistä ylimääräiseksi jääviä elintarvikkeita.

Kaupat hyväntekijöinä
TST saa tällä hetkellä ruokaa kahdesta kaupasta, K-Supermarket Runosmäestä ja K-Market Runoksesta. K-Supermarket Runosmäen kauppias Juha Pöyhönen on jatkanut
edellisen kauppiaan jalanjäljissä yhteistyötä TST:n kanssa.
Toimintaan on hänen mielestään helppo osallistua, etenkin
kun TST:n kanssa ei ole ollut ongelmia.
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Elintarvikkeet noudetaan kaupan takahuoneesta.
– Varsinaisia esteitä ei ole, mutta asiat pitää hoitaa fiksusti.
Kylmäketju ei saa katketa ja pilaantunutta tavaraa ei saa laittaa jakoon, Pöyhönen painottaa.
Toisen kaupoista ollessa juuri nyt remontissa TST on yhden kaupan varassa. Siitä huolimatta koskaan ei ole jouduttu
tilanteeseen, että tarjolla olisi pelkkää ei oota. Jäsenet ovat
olleet ymmärtäväisiä, kun tuotteita on ollut niukasti jaettavissa.

Ylijäämäruuan tie kaupasta TST:lle
TST:n Ruokaravintola KasarmiTallin organisoima ruuanhaku pyörii hallitusti. TST:n pakettiauto starttaa aamuhämärissä kohti K-Supermarket Runosmäkeä. TST:n autonkuljettajana toimiva Jukka Aunela hyppää rattiin ja apukuskin
paikalle autonkuljettaja S. Haibt. Kauppiaan kanssa on sovittu käytäntö, jonka mukaan toimitaan. Kaupalle saavuttaessa
painetaan ovisummeria, odotetaan oven avausta ja nostetaan
ostoskärryyn kaupan esiin laittamat elintarvikkeet. Homma
käy kuin liukuhihnalta ilman turhaa kuhnailua. Tuotteet autoon ja takaisin TST:lle.
Perille päästyä ruuat nostetaan toimintakeskuksen jakohuoneeseen. Vastaanottamaan ja avuksi on tullut keittiötyöntekijä Minna Vaulajoki sekä TST:n kolmas autonkuljettaja
Ilkka Niemi. Tuotteet käydään läpi ja lajitellaan. Pilaantuneet ja vanhaksi menneet heitetään pois. Tällä kertaa varsinkin banaaneja on paljon tarjolla, niitä riittää kaikille.

TST:n autonkuljettajat Ilkka Niemi, Jukka Aunela ja
S. Haibt tekevät töitä hyvässä hengessä.

Kaikki tuotteet käydään läpi ja lajitellaan
asianmukaisesti.

Ruokaa jonotetaan joka päivä
Oma jakohuone on ollut tervetullut uudistus Kanslerintien ruokajaossa; aiemmin ruokaa on jaettu toimintakeskuksen aulassa sekä TST-Texvexin tilojen vieressä. Molemmat paikat aiheuttivat ruuhkaa ja
haittasivat muuta asiointia, joten oli helpotus, että jaoille saatiin omat tilat. Samoista tiloista toteutetaan
joka tiistai myös EU-ruokakassien jako.
Ruuanjako tapahtuu vuoronumeroperiaatteella. Joka arkipäivä kello 11.20 alkaa toimintakeskuksen
päädyssä vuoronumeroiden jako. Kello 11.30 jäsenet pääsevät vuoronumerojärjestyksessä noutamaan
itselleen elintarvikkeita, joita sinä päivänä on kaupasta saatu. Päivittäin ruokaa on hakemassa keskimäärin 40 henkeä. Joskus on päiviä, että ruokaa, esimerkiksi leipää, jää vielä jonon jälkeen yli. Tällöin
loput siirretään laatikossa TST:n aulaan jäsenten vapaasti otettavaksi.
Ruokajonosta saadut tuotteet pelastavat monen ihmisen koko päivän ruokailun, ehkä seuraavankin.

Jono on arkipäiväinen näky TST:n pihalla ympäri vuoden.
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MIKÄ IHMEEN
TYÖPISTE?
Kuka tahansa voi elämässään joutua tilanteeseen, jossa joutuu työttömäksi
tai oma työkyky horjuu. Tämän ei tarvitse tarkoittaa maailmanloppua ja yksin
ei pidä jäädä. Apua ja tukea työnhakuun ja elämän raiteilleen saattamiseen
tarjoaa Turun kaupungin Työpiste.

O

sana Turun kaupungin konsernihallintoa toimii
Työpiste. Se on kaikkien työttömien turkulaisten
neuvontapiste. Elokuun 2017 alusta se on tehnyt
tiivistä yhteistyötä TE-toimiston kanssa meneillään olevan
työvoima- ja yrityspalvelukokeilun tiimoilta. Kokeilussa
keskitytään alle 25-vuotiaisiin työttömänä työnhakijoina
oleviin nuoriin sekä kaikkiin vähintään vuoden työttöminä
olleisiin turkulaisiin. Ketään ei kuitenkaan käännytetä ovelta
vaan Työpisteeseen saa tulla jokainen, joka tarvitsee tietoa ja
ohjausta työllistymisessä.
– Meillä on Työpisteessä positiivinen ja kannustava ote
työnhakuun. Työpaikan metsästämisen lisäksi täältä saa monialaisia palveluita omaan elämäntilanteeseen, työllisyyspalvelukeskuksen johtaja Riitta Uitto kertoo.
Saman katon alta saa uraohjauksen ja neuvonnan lisäksi
psykososiaalista tukea, sosiaalityöntekijän palveluita ja pääsee tarvittaessa terveystarkastukseen. Myös eläköitymiseen
ja eläkkeelle siirtymiseen tarjotaan ohjausta.
– Elämäntilanteet ovat niin moninaisia. Voi sairastua tai
työpaikka ja asuntokin menee alta. Työpisteessä me teemme
viranomaisten välistä yhteistyötä ja olemme verkostoituneet
laajasti, Uitto sanoo.

Työ on paras kuntouttaja
Työpisteen kautta on mahdollista päästä kuntouttavaan työtoimintaan esimerkiksi Turun kaupungin työkeskukseen,
työpaja Fendariin ja kaupungin eri toimialoille. Myös kolmannen sektorin palveluntuottajat, kuten Turun Seudun
TST ry, ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Lisäksi vuoden
2018 alusta alkaen otettiin käyttöön palvelusetelimalli, joka
antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita kuntouttavan työpaikan. Esimerkiksi TST kuuluu valinnan piiriin.
– Palveluseteli keventää hallintoon liittyviä menettelyitä
ja antaa asiakkaalle valinnanmahdollisuuden. Setelin on tarkoitus tehdä asiakasohjausta sujuvammaksi. Asiakas voi valita joko kaupungin omana toimintana toteutetun tai palvelusetelillä tuotetun palvelun. Palvelusetelimallia kehitetään

8

tärppi 1/2018

jatkossa saadun palautteen ja tarpeen mukaan.
Asiakkaan kuntouttavan työtoiminnan tarve arvioidaan.
Yksi kuntouttavan työtoiminnan tavoite on saavuttaa säännöllinen elämänrytmi.
– Kuntouttavan työtoiminnan lisäksi tarjoamme Työpisteessä lyhytkestoista työnhakuvalmennusta, tietotekniikan
koulutusta ja suomen kielen taitoja ylläpitävää ja kehittävää
valmennusta vieraskielisille, maahanmuuttajille. Teemme
myös yhteistyötä Turun alueen eri oppilaitosten kanssa ja
ohjaamme asiakkaitamme koulutuksiin, Uitto sanoo.

Tärkeää yhteistyötä TST:n kanssa
TST on iso yhdistys, jossa on hyvät työllistämismahdollisuudet. Sieltä voi saada työtä valtion tuella tai Turku-lisällä.
Työllisyyspoliittiset hankkeet, joihin TE-toimisto antaa rahaa, ovat keskeisessä roolissa. TST:llä tämän hankkeen nimi
on Työllä tehden (lue hankkeesta lisää sivulta 14).
– Yhdistykset auttavat meitä työllisyyden edistämisessä ja
TST:llä onkin hyvä työllistävä vaikutus Turussa. Yhdistyksessä kohtaavat samassa elämäntilanteessa olevat ihmiset,
niin että kukaan ei jää yksin, Uitto kertoo TST:n merkityksestä.
Yhdistyksiltä toivotaan innovatiivisuutta, digivalmiutta ja
keskustelua työllistymisestä. Yhdistysten välinen yhteistyö
olisi tarpeen ja toimintaa eri kaupunginosissa olisi hyvä kehittää.
– Haluamme kaikki turkulaiset mukaan. Tarvitaan rohkeutta puolin ja toisin, jotta vieraskielistenkin kotoutumista ja
työllistymistä voidaan edistää. Meille kaikki työnantajat ovat
tärkeitä, Uitto sanoo.

Töitä tekijöille
Turussa ja Varsinais-Suomessa on nyt töitä tarjolla enemmän
kuin vuosiin. Työttömyysprosentti oli marraskuun 2017 lopussa 12,80 kun se samaan aikaan vuonna 2016 oli 15,40.
Vuonna 2017 yli 300 päivää työttömänä olleiden ja yli 1000

Turun työllisyyspalvelukeskuksen johtaja Riitta Uitto rohkaisee tulemaan Työpisteeseen.

päivää työttömänä olleiden määrät olivat laskusuuntaisia.
Työttömyyden kesto ei ennusta, että saako töitä vai ei.
– Työpisteessä on tarkoitus saada työntekijät ja työnantajat kohtaamaan. Viiden vuoden sisällä Varsinais-Suomessa
on tarjolla 30 000 työpaikkaa, Uitto toteaa.
Jos työttömän omassa työllistymissuunnitelmassa ei ole
ollut päivityksiä kolmen kuukauden ajalla, niin Työpisteestä
otetaan yhteyttä puhelimitse ja kysytään kuulumisia ja mikä
on tilanne työnhaussa.
– Tarkoituksemme on saada työnhakijat työhön, sillä
tämä edistää hyvinvointia, Uitto sanoo.

Turun kaupungin työpiste
sijaitsee osoitteessa
Käsityöläiskatu 10.
Asiakaspalvelu on auki
ma–pe klo 8.30–16.
Puh. 040 825 7043 (nuoret)
ja 040 180 1457 (muut asiakkaat).

Teksti ja kuva:
Pia-Sofia Yrjölä
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TYÖLLÄ TEHDEN
Työllistämishanke
2017–2018

KORVAAMATON ICT-TUKI

T

ST:n ICT-tuki ylläpitää koko yhdistyksen tietokonekantaa ja mahdollistaa täten muiden ihmisten työnteon. Viereisessä työhuoneessa toimii yhdistyksen
jäsenille suunnattu tietokoneiden huolto- ja neuvontapiste.
Jasse Nousiainen (kuvassa takana) kotiutui armeijan harmaista joulukuussa. Tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutus Otaniemessä, Aalto-yliopistossa, häämöttää tulevana
syksynä. Opintouran urkenemista odotellessa 19-vuotias Jasse hakeutui tammikuussa työkokeiluun TST:n ICT-tukeen.
Viiden kuukauden työkokeilujaksonsa aikana hän vastaa
mm. henkilöstökoneiden asentamisesta. Huolta ovat aiheuttaneet käsitteet ”Meltdown” ja ”Spectre”. Näissä on kyse tietokoneiden mikroprosessoreissa olevasta synnynnäisestä
heikkoudesta, jota pahantekijät voivat käyttää hyväkseen.
Nämä heikkoudet antavat haittaohjelmille mahdollisuuden
varastaa dataa, jota prosessori kulloinkin työstää tietokoneella.
Pohjaa työlle ja opiskelu-uralle antoi koulunkäynti Kerttulin lukion ICT-linjalla. Vapaa-ajallaan Jasse ohjelmoi Gamemaker-ohjelmointikielellä peliä, joka oli varhaisemmassa
vaiheessaan hänen lukion päättötyönsä.
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54-vuotias Olli Kingelin puolestaan vastaa TST:n tietoverkon ylläpidosta. Palvelinten, lähiverkkoasemien ja kopiokonetulostuksen on toimittava, eikä lokakuussa työkokeilun aloittaneen Ollin aikana esimerkiksi verkkotulostuksen
kanssa ole ollutkaan ongelmia.
Olli on aikoinaan opiskellut suunnittelijaohjelmoijaksi
Espoossa, mutta on aito turkulainen: syntynyt Heidekenilla.
Haastavan työnsä lomassa hän odottelee mahdollista pääsyään kuuden kuukauden palkkatukijaksolle.
Vaikka Olli onkin lähinnä PC-mies, hän taitaa myös Macin
huollon ja mm. 1980-luvulla voimissaan olleen CP/M-käyttöjärjestelmän.
Hänen harrastuksensa on persoonallinen: tyhjilleen jääneiden, ruskealla paperilla ikkunat peitettyjen liiketilojen valokuvaaminen. Erityisesti Uudenmaankadun mäestä löytyy
lukuisia tällaisia kohteita, mm. tyhjilleen jäänyt kalusteliike
mäen päällä. Keskusta on vaarassa autioitua, kun myymälät
muuttavat kauppakeskuksiin Turun reuna-alueille.
Teksti: Arto Tuomola
Kuva: Kati Kalkamo

TYÖLLÄ TEHDEN
Työllistämishanke
2017–2018

TST:N INFOSTA HYVÄÄ PÄIVÄÄ

H

elmikuisena iltapäivänä Info-tiskin takana asiakkaita
palvelevat Ann-Marie (kuvassa) ja Laura. Ann-Marie löysi TST:n Facebookista, ja pitkältä sairauslomalta kuntoutuneena hän päätti omatoimisesti kysyä töitä
Infosta TST:n Työllä tehden -hankkeen projektipäällikkö
Teija Leppämäeltä. Työkokeilupaikka aukesi heti, ja kuukauden TST:llä oltuaan Ann-Marie sai allekirjoitettavakseen
palkkatukityösopimuksen.
– Täällä sitä ollaan, Ann-Marie toteaa iloisena.
Laura kertoo olleensa ennen TST:tä mukana kierrätyskeskuksen hommissa, missä hän kuuli työkavereilta TST:stä.
Kun sitten sopimus kierrätyskeskuksessa päättyi, kaupungin
urasuunnittelija ehdotti Lauralle kuntouttavaa työtoimintapaikkaa TST:llä. Niinpä Laura pääsi kokeilemaan asiakaslähtöistä työtä Infoon.
– Nyt olen ollut Infossa reilun vuoden ajan ja pian työni
jatkuu täällä palkkatuella, Laura kertaa tyytyväisenä kuntouttavan työtoiminnan ajanjaksoonsa.
– Opiskeluidenkin aloittaminen tulevaisuudessa voi olla
mahdollista, Laura paljastaa.

Info on TST:n yksi tärkeistä toimipisteistä. Siellä hoidetaan esimerkiksi jäsenasiat, retki- ja matkavaraukset (myös
Paavarotti-mökille sekä Anna Duuni -veneelle), kurssi-ilmoittautumiset sekä vastataan puhelimeen ja sähköposteihin.
Sekä Laura että Ann-Marie ovat viihtyneet TST:llä hyvin.
Ja toivovat voivansa jatkaa asiakaspalvelutyötä TST:n jälkeenkin. Työn he kokevat vaihtelevaksi ja monipuoliseksi.
Kahta samanlaista päivää ei ole. Positiivinen ja reipas asenne
auttaa, kun asioita selvitellään epäselvissä tilanteissa kiireen
keskellä.
Tyytyväisyyttä ja iloa työhön tuovat kivat työkaverit sekä
mukavat TST:n jäsenet. Ann-Marie ja Laura summaavat yhteen ääneen kokemuksiaan Infopisteessä:
– Parasta työssä on se, kun saa asiakkaan lähtemään tyytyväisenä hymy huulilla. Voimme toivottaa jäsenille Hyvää
päivää Infosta!

Teksti ja kuva:
Hanna Saranki
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TYÖLLÄ TEHDEN
Työllistämishanke
2017–2018

TEHTÄVÄ: TIEDOTTAJA

K

eväällä 2017 ammatti-identiteettini oli kriisissä. Virallisesti olin tietenkin pitkäaikaistyötön, mutta yritin välttää käsitettä, joka on julkisessa keskustelussa
asemoitu jonnekin ”patalaiskan” ja ”pahanhajuisen” väliin.
Kriisi kuulosti muodikkaammalta ja kannusti ihmisenä kasvamiseen.
Toukokuussa TE-palvelut komensi minut rekrytointitapahtumaan, jonka näytteilleasettajien joukossa oli yhdistys
nimeltään Turun Seudun TST ry. Uskaltauduin mukavuusalueeni ulkoreunalle ja otin kontaktin heidän edustajaansa.
Kohtaaminen kannatti. Kolmisen viikkoa myöhemmin aloitin työkokeilun kyseisen yhdistyksen viestinnän ytimessä.
Tehtäviini kuuluivat aluksi satunnaiset videotuotannot,
äänentoiston järjestelyt ja av-kaluston ylläpito. Kokenut
ryhmä tiedottajia hoiti viikoittaisia rutiinejaan sellaisella
tarmolla, että saatoin vain ihaillen katsoa sivusta ja ottaa
mahdollisimman paljon opikseni. Heidän kanssaan koin
työkokeiluni tärkeimmän oivalluksen: kun työryhmä on yhtenäinen, osaava, yhteiseen päämäärään pyrkivä ja toisiaan
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Teksti: Riku Ahlsten
Kuvat: Kati Kalkamo ja Seeli K.

kannustava, työnteko voi olla yhtä antoisaa ja jopa koukuttavaa kuin mikä tahansa vapaa-ajan harrastus.
Lokakuussa tuo taitava tiimi hajaantui uusiin haasteisiin.
Astuin tervettä pelkoa tuntien melkoisen suuriin saappaisiin
ja minusta tuli tiedottaja.
Tai yksi tiedottajista. Esimiehemme, työvalmentaja Ulla
Piippo ja Työllä tehden -hankkeen projektipäällikkö Teija
Leppämäki olivat tehneet nappirekrytoinnit. Minä ja kollegani Hanna saimme tueksemme rutkasti ammattitaitoa
ja tarvittavaa kokemusta: yhdistyksessä aikaisemminkin
työskennellyt Pia-Sofia Yrjölä liittyi porukkaamme ja pian
hänen jälkeensä Paula Nousiainen. Kun tiedottajana meitä
muita kirjaimellisestikin päätä pidempi Petri Nieminen ehti
vielä ennen sopimuksensa päättymistä perehdyttää meidät
tehokkaasti ydintoimintojen yksityiskohtiin, epävarmuuteni
katosi kuin työllistetty tilastoista.
Jo muutaman päivän puurrettuamme olimme uuden tiimin kanssa kuin vanhat työkaverit. Viikkotiedote toisensa
perään toimitettiin jäsenistölle, ilmoitustaulu täyttyi tapah-

tumailmoituksista ja yhdistyksen nettisivut saivat uutta sisältöä päivittäin, sosiaalista mediaakaan unohtamatta.
Pia-Sofian keskittyessä Tärppi-lehden taittoon me muut
hoidimme juoksevat asiat. Välillä valjastimme parviälymme
pohtimaan taitto-ongelmia, välillä istuimme hiljaa koneillamme ja teimme parhaamme, jotta Turun Seudun TST ry
näyttäytyisi maailmalle juuri sellaisena elävänä, aktiivisena ja
eteen päin pyrkivänä yhteisönä, jollainen se on.
Ja sitä teemme tänäänkin. Lukemasi lehti sai alkunsa tam-

mikuussa. Seuraavan numeron ideat ovat nekin alkaneet jo
itää. Niiden kasvaessa tiedotamme taukoamatta parituhatjäsenisen yhdistyksemme kymmenien jäsentoimijoiden ja
henkilöstön järjestämistä sadoista kursseista, kerhoista, matkoista ja muista tapahtumista monin eri tavoin. Suhtaudumme mitä suurimmalla vakavuudella tärkeään tehtäväämme
– ja pidämme hauskaa.
Ammatti-identiteettini viimekeväinen kriisi on hetkeksi
hellittänyt.

ARJEN VOIMANLÄHTEITÄ
– hyvinvointia mielelle ja kielelle
Turun suomenkielisen työväenopiston Audiotoriossa, Kaskenkatu 5.
Torstaisin klo 13.00–14.30
Torstaina 8.3. Terveysmetsä: luonnon tutkitut hyvinvointivaikutukset
ja vinkkejä niiden hyödyntämiseen.
Adela Pajunen, kasvitieteilijä.
Torstaina 5.4. Hyppysellinen keittiötiedettä.
Anu Hopia, elintarvikekehityksen tutkimusprofessori, Turun yliopisto.
Torstaina 12.4. Probiootit, suolistomikrobit ja hyvinvointi.
Jonna Jalanka, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto.
Torstaina 19.4. Valon ja värien merkitys hyvinvoinnille.
Turun AMK Sosiaalialan opiskelijat.
Torstaina 26.4. Luonnonyrttien käsittely ja käyttö.
Mari Mäenpää, yrttineuvoja, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.
Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia, tervetuloa!
Luentosarjan järjestää
VIUHKA-PROJEKTI / TURUN SEUDUN TST RY
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Työllä tehden -hanke:
Vähintään vuoden työttömänä olleille:
Työnhakujakso toteutetaan työkokeiluna Turun Seudun
TST ry:n toimintakeskuksessa (Kanslerintie 19, 20200 Turku)

URAOHJAUS

TST:n Työllä tehden -hankkeessa

Jakson kesto on kaikilla 5 viikkoa
Uusi jakso alkaa neljä kertaa vuodessa
26.2.–29.3. (Työllä tehden -jakso 1)
30.4.–1.6.(Työllä tehden -jakso 2)
3.9.–5.10.(Työllä tehden -jakso 3)
5.11.–5.12.(Työllä tehden -jakso 4)

Teksti: Hanna Manninen, Uraohjaaja
Kuva: Kati Kalkamo

U

Vähintään kaksi vuotta työttömänä
olleille (24 kk/28kk):

raohjauksella ja valmennuksella pyritään löytämään
jokaisen asiakkaan henkilökohtaiset vahvuudet ja
kiinnostuksen kohteet elämässä. Kun näitä vahvuuksia ja motivaation lähteitä löytyy, voidaan niiden avulla etsiä uusia työllistymisen mahdollisuuksia. Uraohjaus on aina
asiakaslähtöistä, kaikille osallistujille pyritään luomaan tunne siitä, että he ovat merkittäviä, arvokkaita ja tärkeitä.
Uraohjaus on Työllä tehden -hankkeessa henkilökohtaista
sekä ryhmämuotoista ohjausta. Henkilökohtaista ohjausta
saavat kaikki hankkeen työntekijät, jokainen vähintään viisi
tuntia. Ryhmämuotoinen ohjaus on viiden viikon mittainen
työnhakujakso, jonka aikana jaksolle osallistuvat saavat sekä
ryhmässä tehtävää ohjausta ja vertaistukea, että yksilöohjausta.
Uraohjaus on aina tavoitteellista toimintaa; tavoitteet luodaan yhteistyössä uraohjaajan ja asiakkaan kanssa, jolloin
motivaatio tavoitteisiin pyrkimiseksi pysyy yllä.

Perehdytysjakson voi toteuttaa palkkatukityönä
tai työkokeiluna.

Miten uraohjausprosessi etenee?

Henkilökohtaista uraohjausta vähintään 5 tuntia/hlö
Työunelmien ja tavoitteiden määrittely
Erityyppisiin työtehtäviin, työnantajiin ja
työnhakumenetelmiin tutustuminen
Työnhaussa omiin voimavaroihin ja
osaamiseen keskittyminen
Ryhmäytyminen
Vertaistukea
Jakson jälkeen vertaisryhmäkokoontumiset kolmen kuukauden ajan, noin kerran kuukaudessa.
Työnhakujakso on pääosin tarkoitettu henkilöille, joilla on
mahdollisuus omaksua uusia asioita nopeahkossa tahdissa.

Jakson kesto on yksilöllisesti 3–6 kuukautta (riippuen mm.
sovitun työkokeilujakson tai palkkatuen pituudesta).
Uusi jakso alkaa n. kerran kuukaudessa perehdyttämispäivällä. Sen jälkeen jokainen kurssilainen siirtyy omaan
työpisteeseensä TST:llä ( ICT-tuki, tiedotus, info, kassa,
vahtimestarit, autonkuljettajat, huoltomiehet, siistijät, keittiötyöntekijät).
Työpiste voi sijaita myös yhteistyöyritysten/yhdistysten toimipisteissä.
Henkilökohtaista uraohjausta vähintään
5 tuntia/valmennusjakso
Oman osaamisen kehittämistä ja omien vahvuuksien
tunnistamista
Lyhytkoulutuksia (esim. korttikoulutukset)
Ryhmäohjausta
Vertaistoimintaa
Työkokeilupaikka TST:llä tai yhteistyöyrityksissä/yhdistyksissä.
Toteuttaja: Turun Seudun TST ry
Rahoittaja: Varsinais-Suomen TE-toimisto ja Turun kaupunki
Yhteystiedot: projektipäällikkö Teija Leppämäki, p. 044 7007 423,
teija.leppamaki@tstry.com, työllätehden.fi, tstry.com
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Työllä tehden -hankkeessa uraohjauksen asiakkaalle varataan ensimmäinen ohjausaika pian palkkatuki- tai työkokeilujakson aloittamisen jälkeen. Näin ohjausprosessi saadaan
heti käyntiin ja mahdollistetaan pitkäjänteinen tuki ja ohjaus työllistymiseen. Tapaamisia on kolmesta viiteen riippuen
jakson pituudesta ja tapaamiset sovitaan jokaisen henkilökohtaisen tarpeen mukaan.
Työllä tehden -hankkeella on myös viiden viikon mittaisia
työnhakujaksoja, jolloin ohjausprosessi tapahtuu tiivistetyssä aikataulussa. Ohjausta on tarjolla kuitenkin sama määrä
asiakkaalle kuin pidempien jaksojen aikana.
Sekä uraohjaaja että asiakas sitoutuvat prosessiin ja sen
läpi viemiseen yhteistyössä.

Mitä uraohjauksessa tapahtuu?
Ensimmäisessä tapaamisessa määritellään asiakkaan kanssa
yhdessä tavoitteet ohjaukselle sekä työllistymiselle. Jokaisen
kanssa tehdään henkilökohtainen suunnitelma, jossa otetaan huomioon yksilölliset seikat, esim. koulutuksen tarve
ja terveydentila, joilla on merkitystä tulevaisuuden työllistymiseen. Lisäksi sovitaan jatkotoimenpiteistä, jotka tehdään
ohjauksen aikana

TYÖLLÄ TEHDEN
Työllistämishanke
2017–2018

Seuraavien tapaamisten aikana tehdään yksilöllisiä toimenpiteitä, joilla pyritään helpottamaan joko avoimille
työmarkkinoille siirtymistä tai koulutuspaikan löytymistä.
Tällöin varmistetaan mm. se, että CV on kunnossa ja työhakemusten kirjoittaminen on tuttua. Lisäksi tutustutaan mahdollisiin työnantajiin tai oppilaitoksiin.
Viimeisellä tapaamiskerralla tehdään yhdessä asiakkaan
kanssa toimintasuunnitelma, joka toimitetaan asiakkaan TEvirkailijalle, jotta hänelle voidaan tarjota tukea myös jakson
päättymisen jälkeen.

Kenelle uraohjausta on tarjolla TST:llä?
Uraohjausta tarjotaan Työllä tehden -hankkeessa oleville
työkokeilijoille sekä palkkatuella oleville työntekijöille. Myös
viiden viikon työnhakujaksolla oleville henkilöille on tarjolla uraohjausta. Hankkeen puitteissa tarjotaan ohjausta myös
hankkeen ulkopuolella oleville henkilöille, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi henkilön työllistymisen kannalta.

Mitä hyötyä uraohjauksesta on yksilölle?
Uraohjaus on henkilökohtaista ohjausta, jossa yhdessä ohjaajan kanssa käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja. Jos edellisestä
työpaikasta on ehtinyt kulumaan jo tovi, on työnhakutaitoja
hyvä harjoitella yhdessä ohjaajan kanssa ja miettiä realistisia
vaihtoehtoja takaisin työelämään pääsemiseen.

Miksi uraohjausta järjestetään?
Uraohjaus on tärkeää sekä yksilön, että yhteiskunnan kannalta. Mitä nopeammin ihminen löytää oman paikkansa elämässä, sen parempi. Pitkittynyt työttömyys voi helposti aiheuttaa haasteita yksilölle sekä taloudellisesti että psyykkisesti.
Maailma on entistä monimutkaisempi ja työelämä on
moninaistunut, kun ammatteja ja työsuhdemuotoja on yhä
enemmän. Vanhoja ammatteja katoaa ja samalla syntyy aivan uusia. Tämän vuoksi elinikäinen oppiminen on tärkeää
ja jatkuva itsensä kouluttaminen keskeistä työelämässä pysymisen kannalta.
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TST valmistautuu maakuntahallintoon

UUTISIA
TST panostaa työllistämisverkostoon
TST on keskeisesti mukana luomassa Varsinais-Suomen
työllistämisverkostoa. TST järjestää toukokuussa toimintakeskuksessa Vates-tapaamisen, jonne alueen työllistävät
järjestöt kutsutaan.
Tavoitteena on, että järjestöt pystyvät yhteistyön turvin
pitämään puolensa tulevassa sote-uudistuksessa ja että jatkossakin niillä on aktiivinen rooli tuetussa työllistämisessä.
Kyseessä on Vatesin koordinoima valtakunnallinen osatyökykyisten työllistämismuotoja kehittävä hanke.

TST on vahvasti mukana varsinais-suomalaisten sote-järjestöjen yhteistyöhankkeessa. Tässä JärjestöSotehanke 113:ssa
vahvistetaan järjestöjen roolia osana tulevaa sote-aluetta ja
maakuntaa.
Samalla rakennetaan yhteistä äänitorvea tulevan maakuntahallinnon suuntaan.
TST:n osaamisen kautta tässä hankkeessa keskiössä ovat
myös työttömien työikäisten asiat.
TST kokoaa lisäksi verkostoa, jossa mukana ovat työllisyyspoliittisia hankkeita toteuttavat kolmannen sekstorin
edustajat.
Hankkeessa on mukana 17 eri järjestöä, joista TST ainoana edustaa työttömien työikäisten asiaa.

Turun Seudun TST ry:n hallitus 2018

Poliittisten ryhmien vierailut TST:llä jatkuvat
TST tekee vaikuttamistyötä Turun eri poliittisten ryhmien
kanssa.
Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Kattelus (kok.) (kuvassa toinen oikealla) ja valtuutettu Olli A.
Manni (kok.) (kuvassa vasemmalla) vierailivat TST:n puheenjohtaja Taimi Räsäsen ja toiminnanjohtaja Joe Majasen kutsusta toimintakeskuksessa 16. helmikuuta.
Tavoitteena on lisätä TST-näkyvyyttä niissä pöydissä,
joissa asioista päätetään.
Lisäksi tavoitteena on turvata yhdistyksen ensi vuoden
projekti- ja hankerahoitusta.
Tapaamiset eri poliittisten ryhmien kanssa jatkuvat pitkin vuotta.
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TST:n hallituksen puheenjohtajana aloitti vuoden
alussa Taimi Räsänen. Varapuheenjohtajana toimii Jorma Saari ja sihteerinä Jari Suominen.
Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Jorma Saari, Sinikka Lehtonen, Harri Laaksonen, Ulla Syväkari, Hannu
Elers ja Seppo Blomqvist.
Varajäseninä Kari Rindell, Anne Tyni, Juha Tolvanen,
Petteri Peltomaa, Susanna Ylitalo ja Jari Suominen.

Kuvassa uusi hallitus vuoden ensimmäisessä kokouksessa
16. tammikuuta (kuvasta puuttuu Anne Tyni).

TST kannustaa savuttomuuteen
Tupakasta vieroituksen vertaisryhmä aloittaa TST:llä
huhtikuussa.
Ryhmä on tarkoitettu kaikille niille TST:n jäsenille,
jotka ovat ajatelleet vähentävänsä tai lopettavansa tupakoinnin. Tavoitteena on löytää jokaiselle sopiva keino vähentää nikotiiniriippuvuutta.
Ryhmässä jaetaan kokemuksia ja kuulumisia sekä
saadaan vertaistukea. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa perjantaisin 6.4.–25.5. klo 12–13, vetäjänä toimii Pia
Rae. Seuraava vertaisryhmä aloittaa syksyllä.

TST:n jäsenille liikunta- ja ravintoneuvontaa
TST tarjoaa jäsenilleen maksutonta liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. Tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen
hyvinvointi.
Neuvonnan aikana kartoitetaan elämäntavat ruokailusta
liikuntaan.
Henkilökohtainen suunnitelma voi tähdätä painonpudotukseen, liikunnan lisäämiseen tai vaikkapa mobiliteetin
parantamiseen.
Henkilökohtaisesta neuvonnasta vastaa Mércia Manfrinato.
Ajanvaraukset Mércian liikuntatuntien yhteydessä.

TST-Texvex kaksi vuotta

Koulutus- ja kerhotoimintaopas on ilmestynyt
Vuoden 2018 Koulutus- ja kerhotoimintaopas on nyt julkaistu ensimmäistä kertaa pelkästään digitaalisena. Voit lukea opasta verkossa osoitteessa tstry.com.
Sähköisiin palveluihin siirtyminen vähentää paperinkulutusta ja on siten parempi valinta ympäristölle.
Opas on nopeammin päivitettävissä, mikä auttaa yhdistystä tarjoamaan ajankohtaista tietoa sen vertais- ja koulutuspalveluista.

Poistotekstiilikierrätykseen erikoistunut TST-Texvex
viettää kaksivuotissynttäreitään 7. maaliskuuta.
Kahden vuoden aikana toiminta on laajentunut ja tavaravirta nelinkertaistunut. Viime vuoden aikana poistotekstiiliä lajiteltiin 120 000 kiloa.
Asiakasmäärä on koko ajan kasvussa, etenkin opiskelijat ovat löytäneet myymälän.
Aukioloajat ovat pidentyneet ja yleisön pyynnöstä
Kanslerintien myymälä kokeilee ilta-aukioloa kerran
kuukaudessa. Suositut Kassipäivät jatkuvat, kahdella eurolla voi ostaa kassin täyteen tekstiilejä.
Uutena ohjaajana TST-Texvexissä aloitti tammikuussa
sosionomi Hanna Vänni.
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Taimi Räsänen
• 33 vuotta

• Yhdistysaktiivi ja monitoiminainen
• TST:n hallituksen puheenjohtaja (2018–)
• TST:n hallituksen varapuheenjohtaja (2017)
• TST:n hallituksen jäsen (2014–2017)
• Vertaistukiryhmien vetäjä
• Kultavaltausryhmä Midaksen vetäjä
• Jäsentoiminnan johtoryhmän puheenjohtaja
• Ollut TST:n toiminnassa 6 vuotta – tullut tuttavan kautta
kahville Sepänkadulle ja sitä kautta Kotipesä-projektiin.
• Turun kaupungin varavaltuutettu
• Turun kaupungin joukkoliikennelautakunnan jäsen

PÄIVÄ
PUHEENJOHTAJAN MATKASSA

K

ello 8.00 Aamu lähtee käyntiin kahvilla, kahden kissan seurassa. Edessä on kiinnostava työpäivä Turun
Seudun TST:llä.
Ravintola-alalla yli 10 vuotta työskennellyt Taimi jäi hetkeksi työttömäksi, kun yrittäjä lopetti ravintolatoiminnan.
Sen jälkeen hän on tehnyt lähinnä keikkahommia pystyäkseen arkipäivisin osallistumaan aktiivisesti TST:n toimintaan.
Kello 8.45 Aamutoimien jälkeen juoksujalkaa bussiin,
joista ensimmäinen ehtii sujahtaa ohi ja on odotettava seuraavaa.
Kello 9.15 Perille Turun Seudun TST:n toimintakeskukseen hallituksen puheenjohtaja Taimi Räsänen ehtii vartin
aikomaansa myöhemmin. Ensimmäisenä käydään läpi laskuja – ja niitähän riittää. Laskujen läpikäynti on jokapäiväinen tehtävä. Yksi laskuista vaatii neuvonpitoa toiminnanjohtaja Joe Majasen kanssa. Ennen Torstaipalaverin alkua on
vielä ehdittävä muuttaa työpuhelimen asetuksia. Siispä kohti
ICT-tukea.
Kello 9.35 Samalla kun työpuhelimen sähköpostiase-
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tuksia säädetään, Taimin mukana kulkevat kaksi puhelinta
soivat yhtä aikaa. Taimi vastaanottaa työpuhelun, jossa huolestunut jäsen soittaa koskien aktiivimallia. Jäsenten asioita
hoidetaan kiireen keskelläkin. Puhelimen asetukset saadaan
kuntoon, aikaa jää ennen Torstaikokouksen alkua viisi minuuttia. Tässähän ehtii hoitaa nopean asian TST-Texvexiin!
Kello 9.55 Pikavisiitti TST-Texvexiin ennen Torstaipalaveria.
Kello 10.00 Taimi ehtii juuri ja juuri Torstaipalaverin alkuun ja avaamaan kokouksen. Kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri, sitten Taimi istuutuu kokoustajien joukkoon. Taimi osallistuu keskusteluun ja vastaa kysymyksiin.
Hallituksen kuulumiset kuullaan myös Taimin suusta. On
puhetta muun muassa aktiivimallista. Kokouksen edetessä
Taimi vihjaa, että kello käy ja palaveri venyy. Taimi toimii vetäjänä kultavaltausryhmä Midaksen kokouksessa, jonka on
määrä alkaa Torstaihuoneessa klo 11.
Kello 11.10 Torstaipalaveri päättyy ja kiireen vilkkaa on
aloitettava Midaksen kokous. Vaan jotta samassa tilassa kello 12 alkavan tietokilpailun kanssa ei tule päällekkäisyyksiä,

Taimi siirtää vauhdilla Midaksen kokouksen A-kerhohuoneeseen. Juostaan siis kansiot ja paperit kainalossa Infon
kautta palaveripipari suusta törröttäen seuraavaan kokoushuoneeseen.
Kello 11.17 Midaksen kokous pääsee alkamaan. Ryhmällä on kultavaltausalue Lapissa, Hammastunturin erämaaalueella. Taimi oli kuullut ryhmän toiminnasta ja halusi
ehdottomasti lähteä viime kesänä Lapin reissulle mukaan.
Reissusta ei jäänyt pelkästään mukavat muistot, vaan myös
paikka kerhon vetäjänä edellisen vetäjän lopettaessa. Lappi on niin lähellä Taimin sydäntä, että tulevana kesänä on
taas lähdettävä valtaukselle, sitä ei estä mikään – toivottavasti. Midaksen kokouksesta jää käteen lisää hoidettavia asioita, muun muassa kultavaltauksen lupa-asioita, seuraavan
kokouksen suunnittelu ja kesän reissun valmistelua. Kokous
päättyy noin kello kaksitoista.
Kello 12.05 Vihdoin kymmenen minuutin tauko, jonka
aikana Taimi ehtii keskustella muutaman jäsenen ja keittiöhenkilökunnan kanssa ennen säntäämistä seuraavaan palaveriin.
Kello 12.15 Alkaa palaveri toiminnanjohtajan kanssa. Palaverissa riittää puhetta Taimin edellisen illan joukkoliikennelautakunnan kokouksessa saamistaan tiedoista. Pääroolissa ovat kuitenkin talousasiat.
Kello 13.00 Palaveriin liittyy varapuheenjohtaja Jorma
Saari ja puhe jatkuu noin puoli kahteen asti.
Kello 13.30 Loppuiltapäivä menee puhelinneuvotteluissa, välissä Taimi ehtii pikaisesti kirjoittaa tietoja yhdistyksen
koulutus- ja kerhotoimintaoppaaseen.
Kello 17.30 Taimin on lähdettävä TST:ltä kiireellä – kuinkas muuten – seuraavaan paikkaan, Turku Visio 2050 -keskustelu- ja informaatiotilaisuuteen Raatihuoneelle.
Taimi seuraa tiiviisti Turun kaupungin asioita, esimerkiksi kaupunkisuunnittelua. Tämä ei yllätä, onhan hän ollut
kuntavaaliehdokkaanakin.
Yhteydenpito TST:n yhteistyötahoihin on iso osa hallituksen puheenjohtajan toimintaa. Turun kaupunki on tärkeä,
kuten myös STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus), TVY (Työttömien Keskusjärjestö ry) ja TE-toimisto
(Työ- ja elinkeinotoimisto).
Eikä pidä unohtaa tiivistä yhteistyötä toiminnanjohtaja
Joe Majasen kanssa, jonka merkittävyyttä Taimi ei voi tarpeeksi painottaa.
Kello 20.00 Turku Visio 2050 -tilaisuus päättyy. Taimi ehtii hetken tavata tuttaviaan, ennen kuin on mentävä kotiin
valmistautumaan seuraavan päivän aamupalaveriin.

Teksti ja kuvat:
Paula Nousiainen
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TST
HOUSE
BAND

V

anhassa elokuvaklassikossa Blues Brothers elämän
heittelemä renttu Jake Blues näkee valon ja löytää
olemiselleen tarkoituksen. ”The band!”, hän parkaisee mustien aurinkolasiensa takaa.
The band. Bändi.
Hieman samankaltaisen johdatuksen vietävänä taisi olla
myös Minna Ailio vajaat kymmenen vuotta sitten, kun hän
pääsi mukaan TST:llä vuonna 2008 käynnistettyyn Monitaito-projektiin. Projekti painotti toiminnassaan niin innovatiivisuutta ja kokeilevuutta kuin käytännönläheisyyttä ja yksilöllisyyttäkin. Luovuuteen kannustettiin ja sitä ruokittiin.
Monitaito oli Minnalle omiaan. Laulaminen, kuorot ja
muukin musisointi ovat kuuluneet hänen elämäänsä lapsesta saakka. Nyt hänessä oli herännyt halu päästä jalostamaan
osaamistaan joksikin konkreettiseksi, pelkkää harrastusta
askeleen verran vakavammaksi ajanvietteeksi, ehkäpä lopulta jopa ammatiksi asti.
TST:llä Minna kohtasi kaksi pitkän linjan soittajaa. Venus
Revillaa (kuva oikealla) musiikki oli kuljettanut jo 70-luvulta saakka ympäri Saksaa ja muuta Eurooppaa tuoden hänet
lopulta ruotsinlaivojen keinahtelevien estradien kautta Suomeen ja Turkuun. Hänen tanakka bassottelunsa on tullut tutuksi monista TST:n tapahtumista.
Laulaja-kosketinsoittaja Silla Sarckin (kuva vasemmalla)
ei ole tuntematon tuttavuus hänkään. Sillan sielukasta ääntä
kuultiin esimerkiksi elokuun lopulla TST:n Föri-risteilyllä.
Venus ja Silla pyysivät Minnan mukaansa soittohommiin
ja TST House Band alkoi hiljaksiin hahmottua. Erilaisia ihmisiä ja monenlaisia soittajia on matkan varrella liittynyt porukkaan ja liittyy yhä. Bändissä on hyvin tilaa erityyppisille
ja -tasoisille soittajille ja laulajille. Yhdessä musisoiminen on
hieno tapa kehittää omaa musiikillista osaamistaan ja oppia
samalla uutta muilta soittajilta.
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Turun Seudun TST ry:n vapaaehtoistoimijoiden pyörittämien
toimintaryhmien värikkääseen
joukkoon on tullut hieno uusi lisä,
TST House Band. Ryhmä etsii nyt
lisää innokkaita musiikinharrastajia
riveihinsä.

Eikä TST House Band ole välttämättä vain yksi bändi.
Erilaisia kokoonpanoja voidaan muodostaa useitakin musiikillisten mieltymysten ja muiden kriteerien vaihdellessa.
– Kitaristeista ja kosketinsoittajista on ainakin pulaa, Minna
toteaa ja kehottaa ottamaan rohkeasti yhteyttä. Kiinnostuneet löytävät hänen yhteystietonsa Kanslerintien Infosta.
Bänditoiminnassa mukana olleet tai sellaista sivusta seuranneet tietävät, että sopivien harjoitustilojen löytäminen
voi olla joskus melkomoista hevimetallia. Myös TST House
Band on joutunut välillä hakemaan paikkaansa. Toimintakeskuksen Monitoimitilan vieressä oleva Taide ja kulttuuri
-huone on ollut kokoonpanon kotipesä, mutta bänditreenit
ja liikuntasalin keppijumpat ja zumbat sopivat valitettavan
harvoin yhteen.
– Harjoituksia järjestetään toistaiseksi vähän tarpeen ja
mahdollisuuksien mukaan, Minna kertoo.
Esiintymistilaisuuksia yhtyeelle ja sen eri kokoonpanoille
on vuosien mittaan kertynyt lukuisia: Ruissalopäiviä, yhdistyksen 25-vuotisjuhlat, Föri-risteilyjä ja niin edelleen.
– TST House Band on jäänyt hyvin myönteisellä tavalla
ihmisten mieleen. Se lisää yhdistyksen tunnettuutta ja positiivisia mielikuvia.
Palavasta innostuksesta kielivä puhetulva rauhoittuu
hetkeksi, kun Minna pysähtyy pohtimaan tulevaisuutta:
– Minua kiinnostaisi hanke, jonka puitteissa voisi yhdistää
musiikkia, teatteria ja elokuvaa, ja sen avulla ehkä saada esimerkiksi nuoria pitkäaikaistyöttömiä mukaan mielekkääseen kulttuuritoimintaan.
TST:n jäsentoimintaperheen uusin tulokas on helähtänyt
hienosti soimaan. Nyt on sinun vuorosi nousta lavalle.

Teksti: Riku Ahlsten
Kuvat: Minna Leka
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KOLMEN KÄRKI
Tältäkin TST näytti vuonna 2017

Äänestyksen voitti täpärästi kuva numero 8
(TST:n tiedotus Ruissalo-päivän piknikillä).

Toisena kuva nro 10 (TST ei tarvitse Pandaa, meillä on
Fabian).

P

yysimme Tärpin lukijoita äänestämään parhaiten
25-vuotiasta TST:tä kuvaavan valokuvan. Julkaisimme Tärpissä 4/2017 kymmenen erilaista otosta, ja
palkintona kaikkien vastanneiden kesken arvottiin ilmainen
viikonloppu TST:n Paavarotti-mökissä Rymättylässä. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.
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Kolmantena kuva nro 9 (TST:n työttömien Föriristeilyllä).

Käydyssä äänestyksessä kolmen kärki erottui selvästi, ne
saivat yli 71 % annetuista äänistä. Kuva numero 8 sai 28 %,
kuva numero 10 puolestaan 24 % ja kuva numero 9 yhteensä
19 % annetuista äänistä. Loput 29 % äänistä jakautuivat tasaisesti muille ehdokkaille.

Kevät tulee ja Anna Duuni
suuntaa merelle

T

ST:n Anna Duuni -veneen suunniteltu vesillelasku on
tänä keväänä huhtikuun 18. päivä. Sitä ennen vene
tarvitsee kuitenkin Pansion telakallaan mm. ammattimiehen remonttia konehuoneen puolella.
Vesillelasku on luonnollisesti riippuvainen kevään säistä.
Ja kannen maalaus- ja lakkaustyöt on tehtävä talkootyöllä,
ennen kuin Anna Duuni seilaa jälleen. Suunnitellut talkoopäivät ovat huhtikuun 9., 11., 13. ja 16. päivä.
Kevään jäsenretkistä on jo tiedossa Lurun linturetket toukokuun alussa. Toukokuun lopulla puolestaan on tarkoitus
matkata Utöhön, Jurmoon ja Öröhön.
Maksimissaan vene voi ottaa 19 matkustajaa. Ilmoittautumiset ja osallistumismaksut retkille maksetaan käteisellä
Toimintakeskuksen Infoon (ma–pe 9–14) vähintään viisi
päivää ennen reissua.
Jäsen voi vuokrata Anna Duunin myös perhematkalle,
mutta tällöin varaajan on itse huolehdittava vaadittavan,
TST:n kouluttaman ja hyväksymän, miehistön (kippari ja
kaksi kansimiestä) hankinnasta.
Anna Duunin laituripaikka on Martinsillan kupeessa, täl’
puol’ jokke.
Lisätietoja TST:n nettisivuilta tstry.com.

Teksti: Arto Tuomola
Kuva: Petri Nieminen

Paavarotti
– TST:n oma mökki
jäsenkäyttöön

K

esäkausi alkaa pian myös Paavarotissa. Kesäaikaan
mökillä on 90 prosentin käyttöaste, ja myös talvikäyttöä on ollut. Kiinteistöön mahtuu yöpymään kuusi
henkilöä. Tulevaksi kesäksi mökin saunassa on uusi puukiuas.
Paavarotti-mökki varataan käymällä TST:n Infossa (mape 9–14), ja avaimen saa jäsenhintaan 30 euron käteismaksua vastaan vuorokaudeksi. Maksimissaan mökin voi vuokrata kolmeksi vuorokaudeksi kerrallaan. Vuoron vaihto on
klo 12.
Juomavesi on tuotava itse, kaivosta saa löyly- ja pesuveden. Tupakeittiössä on mm. jääkaappi ja mikroaaltouuni.
Talonmiespariskunta huoltaa kiinteistöä ennalta määrätyn aikataulun mukaisesti, huoltovälin ollessa 11 päivää. Joka
toinen viikko jätefirma käy tyhjentämässä roskasäiliön.
Paavarotti sijaitsee Rymättylän Röölän Paavaisissa meren
rannalla. Rantanäkymä on Airistolle, myös Ruotsin-laivat
näkyvät laivareitillään.
Hauskaa mökkeilykautta kaikille!
Lisätietoja TST:n nettisivuilta tstry.com.

Teksti: Arto Tuomola
Kuva: Petri Nieminen
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Lakiasiainpalvelu
Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy:n
lakimiehet tarjoavat TST:n jäsenille
maksutonta oikeudellista neuvontaa
puhelimitse keskiviikkoisin klo 10–14,
puh. 050 321 8670.
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Ilmoitathan jäsennumerosi lakiasiainpalvelun
kanssa asioidessasi.
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20.–21.3. klo 10–14 Työturvallisuuskorttikoulutus. Järjestää TST:n Työllä tehden
-hanke.
4.4. klo 9–13 Hätäensiapukoulutus. Suunnattu ensisijaisesti TST:n Työllä tehden
-hankkeeseen osallistuville.
27.4. Hygieniapassikoulutus.
22.–23.5. klo 10–14 Työturvallisuuskorttikoulutus. Järjestää TST:n Työllä tehden
-hanke.
Katso kaikki tapahtumat ja lisätiedot nettisivuiltamme tstry.com.
Netistä löydät myös Koulutus- ja kehtotoimintaoppaan 2018.
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Oikeaa kuntouttavaa
työtoimintaa

T

urun Seudun TST ry:n kuntouttava työtoiminta koostuu henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ryhmässä tapahtuvasta toiminnasta. Kuntouttavan työtoiminnan
toiminnasta ja asiakkaiden ohjauksesta huolehtivat vastaava
ohjaaja Satu Meriläinen ja lähiohjaaja Pia Rae.
Jokaisessa TST:n työpisteessä työvalmentajat huolehtivat
työhön liittyvästä ohjauksesta ja sen sujuvuudesta asiakkaan
tavoitteet huomioon ottaen. Kuntouttavasta työtoiminnasta
on mahdollisuus ohjautua vaikkapa työkokeiluun, palkkatuelle, opiskelemaan, työllistymään.
Osalla asiakkaista on taustalla paljon erilaista koulutusta
ja osalla tavoitteena on ensimmäinen tutkinto tai ammatinvaihto. Työkokemusta voi olla paljon, mutta työttömäksi jäätyään oman alan töitä ei enää olekaan tarjolla.
Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu lakiin
ja on tarkoitettu pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella
työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaville työttömille.
Tarkoituksena on vahvistaa elämän- ja arjenhallintaa sekä
työ- ja toimintakykyä.
Tarkoituksena on myös kartoittaa mahdollisuuksia kouluttautua tai osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin.
Toiminnalla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla
mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin. Palveluiden suunnittelussa huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan henkilökohtainen tilanne.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen
sosiaalipalvelu. Se on myös työttömyysturvalain mukainen
työllistymistä edistävä palvelu. Tämä tarkoittaa sitä, että
kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavaa työttömyysetuutta koskevia säännöksiä. Säännökset sääntelevät mm. oikeutta työttömyysetuuteen poissaolojen aikana.

Miten toimintaan pääsee mukaan
Toimintaan pääsee mukaan siten, että asiakkaalle tehdään
aktivointisuunnitelma joko TE-palveluissa, Turun kaupungin Työpisteessä tai sosiaalitoimessa. TE-toimisto, kunta ja
asiakas yhdessä toteavat tilanteen, eli että ko. henkilö ei työja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön
Turun kaupunki on tämän vuoden alusta ottanut käyttöönsä palvelusetelimallin. Asiakas yhdessä virkailijan
kanssa käy läpi kuntouttavaa työtoimintaa järjestäviä palveluntuottajia ja valitsee hänelle sopivimman. Asiakkaalle
myönnetään palveluseteli, jonka kanssa hän voi sopia kuntouttavan työtoiminnan jaksosta esimerkiksi Turun Seudun
TST ry:ssä.
Asiakas tai hänen virkailijansa ottavat yhteyttä TST:n
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajiin. Hänelle varataan aika
tutustumista ja haastattelua varten. Haastattelussa käydään
läpi asiakkaan tavoitteet ja mielenkiinnon kohteet kuntouttavan jakson aikana.
Hänen kanssaan mietitään sopivaa työpistettä, jossa työskentely tapahtuu. Jos asiakas ja ohjaaja ovat yhtä mieltä siitä,
että TST:n työtehtävät ovat hänelle sopivia, tehdään sopimus
kuntouttavasta työtoiminnasta. Sopimukseen kirjataan toimintaan osallistumispäivät (2–4 päivää viikossa) sekä kellonajat (yleensä 4 tuntia päivässä).

Millaisia tehtäviä kuntouttavassa työtoiminnassa on?
Turun Seudun TST ry:n monet työskentelypisteet mahdollistavat työelämävalmiuksien ja työtaitojen kertaamista tai
opettelua. Niissä voi myös saada tuntumaa uudenlaisiin työtehtäviin tai verestää aikaisempia työtehtäviä ja saada itseluottamusta omaan osaamiseen.
Puupajalla työtehtävinä ovat huonekalujen kunnostaminen ja kausituotteiden valmistus. Esimerkiksi huonekaluille
annetaan uusi elämä maalaamalla, ja linnuille tehdään syöt-
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töalustoja tai linnunpönttöjä. Puupajan työntekijät hoitavat
myös osan TST:n toimintakeskuksen maalaus- ja kunnostustöistä.
Huoltomiehiä tarvitaan sekä sisällä että ulkona. Aina löytyy pieniä huoltotehtäviä lamppujen vaihdosta ovien korjauksiin. Varsinkin talvella on tärkeää, että pihan kulkuväylät
ovat turvallisia. Ja erilaisten yhteisten tapahtumien järjestelyissä tarvitaan usein kanto- ja järjestelyapua.
Uutena pisteenä TST:n kuntouttavassa työtoiminnassa
aloittaa käsityöpaja. Siellä voidaan tehdä kausituotteita, hyödyntää TST-Texvexin tekstiilikierrätyksen moninaisia materiaaleja tai neuloa, virkata ja ommella, vain oma luovuus
on rajana. Myös mediapaja moninaisine työtehtävineen on
suunnitteilla.
ICT-osaamista tarvitaan työpisteessä, jonne TST:n jäsenet
voivat tuoda omia tietokoneitaan korjattavaksi tai puhdistettavaksi. Pisteessä annetaan myös neuvontaa erilaisissa ohjelmisto- tai käyttöongelmissa.
Siistijät sekä kokous- ja aulahenkilöt vastaavat omalta
osaltaan ison talon viihtyvyydestä. Siistijät huolehtivat sekä
yhteisistä tiloista että työntekijöiden ja henkilökunnan tiloista.
Toimisto- ja keittiötöissä työtehtäviä on rajoitetusti. Näissä tehtävissä toivotaan työntekijältä aihealueen mukaista
osaamista. Tehtävät voivat olla toimistopisteessä (info ja
asiakaspalvelu), kassassa, tiedotuksessa ja keittiöllä. Näihin
tehtäviin ohjattavista keskustellaan aina työpisteen työvalmentajien kanssa erikseen.

Mitä kuntouttavasta työtoiminnasta saa?
Julkisuudessa esiintyy myös kritiikkiä kuntouttavaa työtoimintaa kohtaan. Joku puhuu asiakkaiden riistämisestä, toinen syrjinnästä. Kuntouttavaa työtoimintaa kuvataan silloin
tällöin myös pelkäksi leikkimiseksi ja pelaamiseksi ilman
oikeita sisältöjä.
Turun Seudun TST:llä tehdään oikeita tehtäviä oikeissa
työpisteissä. Ne tukevat asiakkaan omia tavoitteita arjenhallinnasta ja päivärytmistä kiinnisaamisesta aina työelämään palaamiseen saakka. Tavoitteena on, että itseluottamus
omaan osaamiseen ja työelämässä pärjäämiseen vahvistuu
jakson aikana.
Askeleet voivat olla alkuun hyvinkin pieniä. Ohjaajilta saa
henkilökohtaista neuvoa ja tukea omaan elämäntilanteeseen
ja tavoitteisiin liittyen.
Joillakin asiakkailla ote arjenhallinnasta, terveellisistä elämäntavoista tai hyvinvoinnin ylläpitämisestä on kirvonnut.
Nämä asiat voivat työttömyyden tai sairauden aikana unohtua jo pelkästään taloudellisen tilanteen vuoksi.
Siksi TST tarjoaa kuntouttavassa työtoiminnassa mukana oleville aamupalan ja lämpimän keittolounaan. Yleisesti
kuntouttavan sopimukseen kuuluu bussilippu sekä yhdeksän
euron erillinen kulukorvaus per läsnäolopäivä.
TST:llä asiakas voi löytää myös uuden harrastuksen sekä
uusia ystäviä. Hän voi osallistua toimintakeskuksessa ohjattuun liikuntaan, käydä kuntosalilla, kerhoissa, harrastepiireissä ja tapahtumissa.
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TST:llä voi myös osallistua erilaisiin koulutuksiin.
Kevään aikana järjestetään taas työturvallisuuskortti-,
hygieniapassi- ja hätäensiapukorttikoulutukset.
Jaksolla mahdollistetaan myös CV:n ja työhakemusten päivityksen ja tekemiset. Käytössä on tietokoneita
sekä ICT- alan ammattilaisia pitämässä erilaisia koulutuksia ohjelmien ja tietokoneiden käytössä.
TST:llä asiakkaat ovat osa suurempaa työyhteisöä.
Tätä kautta vahvistetaan myös sellaisia työelämätaitoja,
jotka pitkän työttömyyden tai sairauden aikana voivat
heikentyä. Ison talon ja toimintakeskuksen monipuolisuus ja yhteisöllisyys tukevat kaikkien sosiaalista, fyysistä ja henkistä toimintakykyä.
Tällöin asiakas pääsee myös oikeasti työrytmiin mukaan. Tästä on hyvät mahdollisuudet ponnistaa jatkoon,
ja sitä pohditaankin jakson aikana ohjaajan kanssa useaan otteeseen. Työpäivä sisältää myös uuden oppimista,
joillakin myös arjen ja vuorokausirytmin hallintaa, lisääntyvää itseluottamusta ja itsetuntoa.

Ota yhteyttä
Turun Seudun TST ry
Kanslerintie 19
20200 Turku (Iso-Heikkilä)
Kuntouttavan työtoiminnan vastaava ohjaaja
Satu Meriläinen, 044 7007 437
satu.merilainen@tstry.com
Lähiohjaaja Pia Rae, 040 628 2503
pia.rae@tstry.com

Teksti: Satu Meriläinen ja Pia Rae

TST-Texvex
Tekstiilikierrätystä

Seuraavat penkojaiset
Kanslerintiellä:
Ke 14.3. klo 10–14
To 15.3. klo 10–18
Ke 18.4. klo 10–14
To 19.4. klo 10–18

TST-Texvex myymälä

Turun Seudun TST ry:n toimintakeskus
Kanslerintie 19, Iso-Heikkilä
ma–to 9–15, pe 9–14

Tervetuloa edullisille ostoksille!
Vain käteismaksu.
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Löydät meidät Facebookista
ja Twitteristä!

KUN TERVEYS EI RIITÄ

V

irpi Vestu osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan
TST-Texvexissä. Hän aloitti sairautensa takia kuntouttavan työtoiminnan (KTT) vuonna 2011 Porissa,
työskennellen avustajana päiväkodissa ja ala-asteella. Hänellä on koulutus lapsiin erikoistuneeksi hoiva-avustajaksi.
Vuonna 2016 Virpi leikattiin, ja siitä toipuessa alkoi urapolku Turussa. Ensin hän oli nuorten kädentaitopaja Fendarissa tekstiilityössä. TST-Texvexiin Virpi saapui heinäkuussa.
Urapolku kuntouttavasta työtoiminnasta jatkui ensin syyskuussa työkokeiluun, ja helmikuusta 2018 lähtien hän tekee
palkkatuettua työtä aina elokuuhun asti.
Virpi ei koe kuntouttavaa työtoimintaa suoranaisena työvoiman riistona, mutta sinne ”unohdetaan ihminen herkästi”. – Nuorempana en oikein saanut suutani auki, että pääsisikö täältä kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin, Virpi
muistelee. – Yksi KTT-paikka tuntui seuraavan toistaan.

Hyvää KTT:ssä Virpin mielestä on työkyvyn testaaminen ja erilaiset vaihtelevat työtehtävät. TST-Texvexissä Virpi
työskentelee ns. Dafecor-pisteessä, missä tekstiili käsitellään
öljynimeytysmattojen raaka-aineeksi. – Mahtavaa, kun vaate
saa uuden elämän, toteaa tämä 30-vuotias nuori nainen.
Virpi on innostunut kierrätyksestä. – En heitä mitään ehjää mielelläni pois, vaan laitan tavaran kiertoon, esimerkiksi
naapureille. Siksipä TST-Texvex on erittäin motivoiva työpaikka.
Tulevaisuudessa Virpi aikoo hakea TST-Texvexiin palkkatukitöihin. Hoiva-alalle hän ei enää palaa, koska kierrätys ja
tekstiilityöt kiinnostavat. Esimerkiksi kiertotalousalan opiskelu on yksi hänen vaihtoehdoistaan.
Virpi asuu Pernossa aviomiehen ja kahden kissan kanssa.
Elokuvat ja lukeminen, erityisesti Agatha Christien Hercule
Poirot -tarinat, ovat harrastusten kärkipäässä. Uusin Idän
pikajuna -filmatisointi tosin on vielä näkemättä.
Teksti ja kuva: Arto Tuomola
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TOIMINNANJOHTA JAN PALSTA
Joe Majanen

Myydään reilun kaupan aktiivimalli

L

aki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan
1.1.2018. Aktiivimallissa työttömän etuutta leikataan
4,65 prosenttia, jos hän ei onnistu työllistymään tai
pääse työllistymistä edistävään palveluun kolmen kuukauden seurantajaksolla. Uudistuksen tavoitteena on kannustaa
myös lyhytaikaiseen työllistymiseen ja ehkäistä työttömyyden pitkittymistä. Asiantuntijat katsovat, että hyvistä tavoitteista huolimatta aktiivimallista tulee pelkkä mekaaninen
työttömyysturvaleikkuri.
Uusi aktiivimalli kohtelee ihmisiä eriarvoisesti asuinpaikan mukaan. Ei ole oikeudenmukaista leimata työtöntä passiiviseksi, jos todelliset syyt ovat työpaikkojen ja palveluiden
puute.
Työttömät ovat heterogeeninen joukko. Työttömiä tulisi
kohdella yksilöinä eikä massana, niin kuin ministeriöt muine päättäjineen nyt tekevät. Kaikki työttömät ovat keskenään
erilaisia, ja siksi he tarvitsevat yksilöllistä ja henkilökohtaista
palvelua. Pelkkä puhelinsoitto ei riitä palveluksi, työtön on
tavattava kasvotusten heti varsinkin työttömyyden alussa.
Työttömien joukossa on täysin toimintakykyisiä ja koulutettuja, joilla olisi motivaatio työllistyä ja lisäkouluttautua, jos
paikkoja olisi tarjolla riittävästi. Työttömissä on valitettavan
paljon myös pitkäaikaissairaita ja toimintakyvyttömiä. Todellisuudessa vain marginaaliporukka työttömistä ”downshiftaa” ilman päämäärää ja nostaa työttömyysturvaa väärin
perustein.
Myös pitkäaikaissairaiden asema uudistuksessa herättää
huolta. Erityisen ongelmallinen on niiden työkyvyttömien
pitkäaikaissairaiden asema, jotka eivät sairaudestaan huolimatta ole työkyvyttömyyseläkkeen piirissä ja joiden sairaspäivärahakausi on jo käytetty. Tutkimuksissa on arvioitu,
että jopa kolmasosa työttömistä on tosiasiassa työkyvyttömiä.
Miten tähän aktiivimalliin jouduttiin? Joulun lähestyessä
oli poliittisessa päätöksenteossa ja mediassa pääpuheenaiheena alkoholilakiuudistus. Aktiivimallin käsittely jäi tiedotusvälineissä sivujuoneksi, kunnes mallia vastustava kansalaisaloite sai kymmeniä tuhansia allekirjoituksia päivässä.
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Huolta alkoi herättää laajalti se, miten ihmisiä nykyisessä
yhteiskunnassa voidaan kohdella. Jos työttömiä halutaan
kohdella laiskana yhtenäisenä massana, niin ihan sama voidaan tehdä mille tahansa ihmisryhmälle. Jo nyt on väläytelty,
että mikäli talouden korjaustoimet eivät pure, niin leikkuri
on kohdistettava kaikkeen sosiaaliturvaan, mukaan lukien
eläkkeet.
Yllätyksenä päättäjille taisi tulla mm. se, että leikattu työttömyysturva korvautuu monessa tapauksessa toimeentulotuella. Toimeentulotukea leikkaamalla passiivisen työnhakemisen perusteella tuen hakijat työnnetään Kelasta takaisin
kuntien kukkarolle. Kunnat ovat käyttäneet tuen alentamismahdollisuutta harvoin, koska niillä oli suora kontakti asiakkaaseen ja ihmisen elämäntilanteesta oltiin kiinnostuneita.
Tuen alentamisesta päätettäessä pitäisi tehdä kokonaisarvio
hakijan elämäntilanteesta, mutta Kela on kasvoton massaorganisaatio. Se leikkaa kylmän mekaanisesti.
Tiedettiin jo etukäteen, että todennäköisesti sosiaalitoimi
joutuu maksamaan leikatun osan täydentävänä toimeentulotukena. Tämä johtuu siitä, että lain mukaan alennus ei
saa vaarantaa ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan
mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentaminen saa
muutenkaan olla kohtuuton. Näinhän se meni. Kun valtio
säästää, niin kunnat maksavat.
Yleisön ja päättäjien toimesta työllisyyslääkkeeksi on
huudeltu avuksi Tanskanmallia. Kyseessä olevasta mallista
on turha puhua, kun Suomessa rahallinen resursointi on yli
neljä kertaa pienempää kuin Juuteissa. Esimerkiksi Tanskassa on noin 30 työnhakijaa yhtä TE-toimiston asiantuntijaa
kohden, kun meillä voi olla jopa 800 työnhakijaa yhtä TEtoimiston asiantuntijaa kohden.
Aktiivimalli tämänlaisena on uudelleenarvioitava ja kumottava, koska nykyisessä aktiivimallissa ei ole kiinnitetty
huomiota siihen, että työttömällä on todella rajatut mahdollisuudet vaikuttaa omaan asemaansa.
Tässä muutama ehdotus siitä, kuinka malli olisi ollut reilumpi ja tukisi työllistymistä kaavamaista velvoittamista monipuolisemmin:

1. Aktiivinen omatoiminen työnhaku huomioitava ak-

tiivisuutena. Kun aktiivinen työnhaku riittää täyttämään
aktiivisuusvelvoitteen, on työttömällä nykyistä parem-mat
mahdollisuudet vaikuttaa itse työttömyysturvansa tason
säilymiseen. Tämä muutos mahdollistaisi myös valmistelussa olevasta erillisestä aktiivisen työnhaun mallista
luopumisen.

2. TE-toimistoihin lisää resursseja palveluihin. Palveluita

tulee olla aidosti tarjolla eri kohderyhmille eri puolilla Suomea. Työvoimapalveluiden puute ei saa johtaa
työttömien rankaisemiseen työttömyysturvaa alentamalla.

3. Aktiivisuuden eri muotoja pitää voida laskea yh-

teen. Työelämässä palkkatyö, yrittäminen ja esimerkiksi
opiskelu lomittuvat yhä useammin keskenään. Työelämän
muuttuminen pitää huomioida myös aktiivimallissa eri
aktiivisuuden muotojen joustavana yhdistämisenä.

4. Tiukoin kriteerein myönnettävien työllisyyspoliittisten
projektien jatkon turvaaminen maakuntauudistuksessa.
Uudessa lainsäädännössä ei typo-projekteja tunneta, jolloin vuosikymmeniä kehitetyt kolmannen sektorin ammatilliset toimintamenetelmät vaikeimmin työllistettävien tukemiseksi kohti työelämää ovat katoamassa.

5. Mahdollisuus sopia TE-toimiston kanssa myös muus-

ta aktiivisuuden osoittamisen tavasta. Jos työtä tai palveluita ei yksinkertaisesti ole tarjolla, pitää TE-toimistolla olla harkintavaltaa sopia työttömän kanssa myös
muunlaisesta aktiivisuuden osoittamisen tavasta. Myös
perustuslakivaliokunta ehdotti tämänkaltaista muutosta
aktiivimallia koskevassa lausunnossaan. Esimerkiksi järjestöjen työttömille järjestämiin koulutuksiin ja vertaisryhmätoimintaan osallistuminen tarjoaisivat mahdollisuuden osoittaa aktiivisuutta työttömyysaikana.
Uutta mallia odotellessa!

Kuva: Hanna Saranki
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Leivonnaisia myös tilauksesta!

ma – pe 8 – 15
Palvelut TST ry:n jäsenille:
AAMIAINEN
ma–pe 8.00 – 9.30
LOUNAS
ma–pe 11.00–14.30
Voit ostaa lounaan mukaan!

Aamiainen 2 €
Lounas 4,50 €
Keittolounas 3,50 €
Salaattipöytä 2,50 €
ATERIALIPUT
Lounas 40 € /10 kpl
Keittolounas 30 € /10 kpl

Olemme
Facebookissa!
Ruokalista: tstry.com

i- ja
Sosiaal alan yhdistys
terveys

Kanslerintie 19
20200 Turku
044 7007 426 (keittiöpäällikkö)

ST ry
udun T

e
Turun S

