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PÄ Ä K I R J O I T U S
Verkot, verkostot, pitkäaikaisen
yhteistyön tulos

O

Hannu Isotalo
Hallituksen puheenjohtaja

lemme viimeksi kuluneiden vuosien aikana saaneet useasti havaita ja tuntea verkostojen tarpeellisuuden. Sekä vertaisverkoston että myös
päättäjien kanssa tehtävä verkostotyö tuo todellista hyötyä niin yhdistykselle kuin yksilöllekin.
Muiden kaltaistemme yhdistysten kanssa verkot ovat
olleet kunnossa ja toiminnassa jo neljännesvuosisadan ja
tukeneet sen mukaisesti toimintaamme.
Verkostoituminen, yhteistyö niin yhdistysten kuin yksilöiden kohdalla on tänään ja etenkin tulevaisuudessa
välttämätöntä ja aina vain tärkeämpää. Muutokset yhteiskunnassa ovat niin nopeita ja suuria, että niihin on
miltei mahdotonta reagoida yksin riittävän nopeasti ja
tehokkaasti vailla verkostojen antamaa tukea ja apua.
Verkostot ja niiden luominen on aikaa ja työtä vaativaa tekemistä: ei niitä kukaan ainakaan toimivina ja tehokkaina pysty luomaan viikossa, kuukaudessa eikä edes
parissa vuodessa. Se on todella pitkäjänteistä toimintaa,
jossa on tärkeää pystyä luomaan vastavuoroiset ja luotettavat suhteet. Toiminta perustuu molemminpuoliseen
luottamukseen ja edellyttää myös pitkällistä toistensa
tuntemista työtapojen sekä valmiutta uuden omaksumisenkin kohdalla.
TST:llä olemme tehneet monia vuosia tiivistä työtä kaupungin niin virkamieshallinnon kuin poliittisten
päättäjienkin kanssa oppiaksemme tuntemaan toisemme
ja toistemme toimintatavat, tavoitteet ja toiveet. Yhteistyötä olemme tehneet yli poliittisten ja aatteellisten rajojen yhteinen päämäärä mielessä. Kenenkään poliittinen
linja tai uskonnollinen suuntaus ei ole merkitsevää, vaan
tärkeintä on yhteinen tavoite. Ajamme yhdistyksemme,
kaupungin ja muidenkin yhteistyökumppaniemme yhteistä etua. Kaupungin kanssa toimivasta yhteistyöstä näkyvimpiä esimerkkejä on TST-Texvex, jonka työllistävä
vaikutus on tärkeää niin Turulle kuin TST:llekin. Puhumattakaan siitä, kuinka suuri merkitys sillä on yksilöille.
Itsestään selvää on, että suhteiden hoitaminen ja luotettavan yhteistyön toimiminen on välttämätöntä myös
valtionhallinnon suuntaan. TE-toimisto, ELY-keskus
sekä tietysti eduskunta, yksittäiset kansanedustajat kuin
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myös kaikki eduskuntapuolueet
on
pidettävä ajan tasalla
ruohonjuuritason näkemyksistä. Useiden kansanedustajien kanssa olemmekin miltei säännöllisesti tekemisissä. Näidenkään verkostojen luomisessa ei ole
mistään ”pätkätoiminnosta” kyse, vaan ne on saatu
aikaan pitkäaikaisilla kontakteilla ja henkilökohtaisella molemminpuolisella luottamuksella. Tämänkaltaisten verkostojen luominen on aina yhtä lailla
haastavaa ja välttämätöntä kuin antavaakin.
Missään nimessä vähäisempinä ei voi myöskään
pitää niin sanottuja kolmannen sektorin toimijoita,
vertaistoimijoita. Heistä meillä on useista kokemuksia hyvinä ja pitkäaikaisinakin kumppaneina. Tässä yhteydessä voisi katsoa esimerkiksi ”työttömien”
suuntaan. Jo neljännesvuosisadan olemme olleet aktiivisessa yhteistyössä TVY:n (nykyisin Työttömien
Keskusjärjestö) kanssa: tässäkin toiminnassa pitkäaikainen tuntemus ja yhteistyö on mitä tärkeintä. Myös
alueellinen ja koko valtakunnan alueella toimivien
vastaavien järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö vaatii
sitoutumista, jolloin se myös antaa eniten. Uutena
keskusjärjestönä alalle on tullut mukaan monipuolisesti yhteisiä etujamme ajava Suomen Välityömarkkinat ry. Tuttavallisesti ”VÄLKKY” vaan. Tämänkin
yhdistyksen perustamisessa on oleellisena elementtinä ollut pitkäaikainen tuntemus ja yhteistyö.
Oli tarkoituksena olla mainitsematta sotea, mutta
verkostot ja niiden tärkeys soten tullessa vain korostuu entisestään. STEA myönsi hiljattain hankerahoitusta Sote-järjestöjen roolien vahvistamiseen Varsinais-Suomessa. Haluamme osaltamme tukea tätä
työtä ja onnitella lämpimästi yhteistyökumppaniamme Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:tä onnistuneesta hakemuksesta ja toivottaa onnea hankkeelle!
Emme ole yksin kun meillä on verkostot, hyvät
ja luotettavat pitkäaikaiset yhteistyökumppanit, ystävät. Hyvää kesää!

Teksti ja kuvat: Päivi Leinonen
Käymme juhlavuoden kunniaksi Tärppilehdessä vanhat toimitilat läpi. Viime numerossa kerroimme kahdesta ensimmäisestä paikasta, ja nyt on edetty vuoteen
1993.

1993

Puistokatu 2

Yhdistyksen vuosi 1993 alkoi muuttopuuhissa, kun
Läntisen Pitkäkadun väliaikaisen tilan korvaaja löytyi
Puistokadulta, vanhan poliisitalon yläkerrasta. Tiloina
oli kokoustila ja ”joku muu huone”. Torstaipalaverit olivat edelleen keskeinen toimintamuoto, ja tämän lisäksi
järjestettiin retkiä. Harrastuspiireille tilat olivat riittämättömät.
Vuonna 2017 tiloissa toimii Varsinais-Suomen sovittelutoimisto.

Murtomaantie 1

Syyskuussa kaupungilta osoitettiin yhdistykselle vihdoin tilat, joista oli tarkoitus saada pysyvä toimipaikka.
Raunistulassa Murtomaantiellä sijaitseva 330 neliön entinen konekorjaamo vaati suuren remontin, ennen kuin
se vastasi yhdistyksen tarpeisiin. Intoa riitti ja talkootöitä tehtiin parin kuukauden aikana 2020 tuntia. Työn
tuloksena saatiin kokoontumis- ja harrastustilat ja ruokala saman katon alle. Uusien tilojen avajaisissa vieraili
myös lehdistö, ja yhdistys sai nyt uudenlaista huomiota
ja tunnustusta.
Pihalla oli tilaa tapahtumille; siellä järjestettiin rapujuhlia ja muita illanviettoja. Vanhan rakennuksen
huonona puolena oli sokkeloiset tilat ja jyrkät portaat,
mutta plussana oli oma sauna. Toiminta monipuolistui
ja laajeni projektien muodossa. Yhden projektin tuloksena syntyi Kirkkotielle kierrätyskeskus Ekotori.
Tontilla on nyt vuonna 2015 valmistunut asuinkerrostalo. Vanha tiilirakennus on säilytetty.

Ruokalatoiminta oli alkanut jo edellisenä vuonna

Juttua varten tietoja antoivat Ulla Syväkari, Arto
Aho ja Erkki Riikonen.

Vähä-Heikkiläntiellä vanhan Ensikodin tiloissa.
Murtomaantiellä oli mahdollisuus avata ruokala
omissa tiloissa.
• Ruokalamuisto: Erkki Riikonen muistaa istuneensa samassa pöydässä Martti Ahtisaaren
kanssa, kun tämä vieraili yhdistyksessä presidenttiehdokkaana ollessaan.
2/2017
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TST:n jäsenedut
KERHOT JA KURSSIT TST:n monipuoliset harrastekerhot ja kurssit ovat jäse-

PAAVAROTTI-MÖKKI

JÄSENOMPELIMO TST:n jäsenompelimo ottaa töitä vastaan TST-Texvexin au-

Hirsimökki Airistolla 4 + 2 hengelle,
valmistunut vuonna 2010. Terassi,
tupakeittiö, makuuparvi, pukuhuone,
sauna ja pesuhuone. 30,5 m2.
Paavaistentie 511, Naantali. Etäisyys
meren rantaan n.20m.

JÄSENLEHTI TÄRPPI Jäsenmaksun maksaneille postitetaan neljä kertaa vuo-

Jäsenet 30€/vrk
Yhteistyökumppanit 100€/vrk
Varaus Infosta: max. 3 vrk/ kerta

nille maksuttomia, ellei toisin mainita.

kioloaikoina. Texvexin tiloissa sijaitseva ompelimo palvelee ainoastaan TST:n
jäseniä, ja jäsenkortti on esitettävä tilauksia tehtäessä. Ompelimo tekee vaatteita ja asusteita myös mittatilaustyönä.
dessa ilmestyvä Tärppi-lehti.

LIIKUNTA

Kanslerintien toimintakeskuksessa
• Biljardinpeluumahdollisuus Monitoimitilassa.
• Monitoimitilan kuntosalilaitteet ovat vapaasti käytettävissä niinä
aikoina, kun salissa ei ole muuta toimintaa.
• Ohjatun liikunnan tunnit ovat 1.6. alkaen kesätauolla, ja jatkuvat
elokuussa. Seuraa ilmoittelua.
Liikuntaa muualla
• Sulkapallovuorot Manhattanin Sport Centerissä tiistaisin ja torstaisin
klo 12 – 14. Maksullinen, 8 € /kenttä/tunti.
• Keilailu maanantaisin klo 13 – 15 Kupittaan Keilahallissa
Kupittaankatu 1. Maksullinen, 3,50 € / jäsen.
• Kesän yhteisistä jalkapallo- ja lentopallopeleistä lisää sivulla 18.

RUOKALA

Toimintakeskuksen Ruokaravintola KasarmiTalli tarjoaa TST ry:n
jäsenistölle hyvää ja monipuolista kotiruokaa edulliseen hintaan. Joka päivä
saatavilla myös kasvisvaihtoehto. Ruokalasta voi ostaa aterian myös mukaan.
• Edullista kahvia ma – pe klo 8 – 15
• Aamiainen ma – pe klo 8 – 9.30, 2 €
• Lounas ma – pe klo 11 – 14.30. Keitto 3,50€ ja lounas 4,50 €

ANNA DUUNI

TST ry:n jäsenet, omat projektit
ja yhteistyökumppanit voivat
hyödyntää yhdistyksen Anna Duuni
-venettä koulutus-, kokous- ja
virkistystarkoituksiin. Kuukausittain
tehdään myös kaikille jäsenille avoimia
edullisia teemamatkoja.

LAITTEIDEN VUOKRAUSTA
•
•
•
•
•
•
•

PERÄKÄRRY Peräkärry on
vuokrattavissa jäsenille 25€/vrk.
KOKOUSTILAN VUOKRA 20€/
tunti – ei paljousalennuksia.
KANNETTAVA TIETOKONE
KOKOUSKÄYTTÖÖN 20€/päivä
VIDEOTYKKI 20€/päivä
VIDEOKAMERA 20e/päivä
MIKSERI 5€/päivä
SÄHKÖPIANO 10€/päivä

RUOKAJAKO

Jäsenille tarkoitettua ylijäämäruokaa jaetaan arkisin saatavuuden mukaan n. klo 11.30. Vuoronumerot jaetaan klo 11.20, joiden
mukaan sitten jonotetaan omaa vuoroa. Jäsen saa valita itse muutaman
tuotteen esillä olevista laatikoista. Ruokatuotteita on laidasta laitaan.
EU-ruokakassien jako, joka on tarkoitettu kaikille apua tarvitseville, on tiistaisin klo 10-14. Avustus sisältää lähinnä kuivamuonaa.

ATK-TUKI päivystää maanantaista perjantaihin klo 9-14 Kanslerintien toimin-

takeskuksessa. Apua saa tietokoneeseen ja sen käyttöön liittyvissä ongelmissa
(asennukset, huolto, opastus, neuvonta, päivitykset jne.). Yhteydenotot atktuki@tstry.com tai suoraan käymällä ICT-tuen huoneessa.

LAKIPALVELU

TST:n jäsenille on tarjolla maksutonta lakiasiain neuvontaa
puhelimitse keskiviikkoisin klo 10-14. Henkilökohtaisesti he ovat tavattavissa
Kanslerintien toimintakeskuksessa erikseen ilmoitettavina aikoina. Jäsennumero tulee ilmoittaa lakipalvelua käyttäessäsi. Puh. 050 321 8670, www.lakihhr.fi, Lakiasiainpalvelu Hokkanen, Huovinen ja Rantanen Oy.

8

tärppi 2/2017

ALENNUKSIA
KYLPYLÄHOTELLI CARIBIA
Jäsenet voivat nauttia hotelli Caribian
kylpylä-palveluista (altaat ja sauna)
alennetuin hinnoin. Kylpyläedut koskevat
TST ry:n jäsentä ja hänen perhettään.
Kuntosali- ja vesijumppaedut koskevat
vain yhdistyksen jäseniä.
TORISUUTARI
20% alennus jäsenkorttia näyttämällä

JÄSENEKSI VOI LIITTYÄ käymällä
toimintakeskuksen Infossa.

Turun Seudun TST ry:n
TYÖTTÖMIEN

FÖRI
R I S T E I LY
ti 29.8.2017 klo 11-14:30

Barkerinpuistossa
Täl ja tois pual jokke ja siin välissäki!

Tähtiesiintyjänä
TOMMI LÄNTINEN

Tarjolla mm. Tax Free -ruokakasseja
sekä ilmaista keittoa (500 ensimmäiselle)
ja yllätysohjelmaa. Texvexin teltassa
tekstiilipenkojaiset.

Juontajana

JETHRO
ROSTEDT

2/2017
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Teksti ja kuva: Arto Tuomola

Sini Ilmonen
(vas.) ja Inka
Mäkiö pelastavat
maailmaa
mm. tekstiiliä
kierrättäen.

S

ini Ilmonen ja Inka Mäkiö ovat kolmekymppisiä
nuoria naisia, jotka työskentelevät Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) koordinoimassa Telaketju-verkostossa. Siinä kehitetään samanaikaisesti sekä
tekstiilin keräystä ja lajittelua että lajitellun kuitumateriaalin hyödyntämistä.
Tekstiilin lajittelussa mukana hankekumppanina on
myös TST-Texvex. Kiertotalousasiantuntija Ilmonen
luonnehtiikin TST-Texvexin roolia elintärkeäksi kerääjätaholle LSJH:lle. Texvexin lisäksi alueella lajittelee
poistotekstiiliä vain Kaarinan työttömät.

Vahva osaaminen ympäristöalalta
Ilmonen on tehnyt maisterin opintonsa yritysten
ympäristöjohtajuuden linjalta ja kauppatieteen pro
gradunsa vastuullisesta kaivostoiminnasta. Kiinnostus
kaivostoimintaan vei SITRAn Kestävän kaivostoiminnan tiimiin, jonka johdosta innostus myös kierrätykseen heräsi, ja Ilmonen perusti ystäviensä kanssa oman
kiertotalousyrityksen Helsieni Oy:n. Oman yrityksen
kautta hän pääsi syvemmälle kiertotalouteen ja päätyi
LSJH:n palvelukseen Telaketjun alkutaipaleelle.
Poistotekstiiliasiantuntija Mäkiö puolestaan on ollut
mukana kehittämässä tekstiilinkierrätystä jo Telaketjua
edeltäneen pilottihankkeen Tekstiili 2.0 alusta saakka.
Tämän hankkeen myötä TST-Texvex:kin näki päivänvalon.
10
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Mäkiö on koulutukseltaan muotoilija Turun
AMK:sta. Hän haaveilee työn ohessa jatko-opiskelusta
palvelumuotoilun ja kaupunkisuunnittelun saralla. Ilmosella puolestaan on pohdinnan alla jätealan jatkokoulutus.
Sekä Ilmosen että Mäkiön agendana on kokonaisvaltainen maailmanparantaminen. Ilmonen jopa pitää
kotonaan ystäviään varten erillistä ”kierrätyshuonetta”,
josta tavaran on määrä jatkaa matkaansa mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin. Molemmat harrastavat
metsässä samoilua. Ilmonen viihtyy erityisesti soiden
pitkospuilla ja Mäkiö meren rannalla.

Haaveissa tekstiilinjalostuslaitos
Kummatkin kokevat olevansa unelmiensa työtehtävässä. Haaveena heillä on saada tekstiilinjalostuslaitos
juuri Lounais-Suomeen, LSJH:n Topinpuistoon. Telaketju-hankkeessa selvitetäänkin myös sitä, minne päin
Suomea jalostuslaitos on järkevintä sijoittaa.
Jalostuslaitoksen toteutuminen juuri Turun alueelle
vaikuttaisi myös TST-Texvexin tulevaisuuteen. Rahoitusta Turun kaupungilta pitkään työttömänä olleiden
aktivointiin ja työllistämiseen on täksi ja seuraavaksi
vuodeksi. TST-Texvex on Telaketjussa mukana suunnittelemassa lajittelukoulutusta, josta pyritään saamaan
osa ammatillisen koulutuksen näyttötutkintoa. Hankkeesta on tulossa TST-Texvexiin pilotti syksyllä 2017!

VAPAAEHTOISET YHTEISEN HYVÄN ASIALLA
Yhdistyksen vuosikokouksessa muistettiin jälleen vapaaehtoistyöntekijöiden arvokasta työpanosta. Kunniamaininnan saivat
Jorma Saari, Tuula Heinonen ja Henriikka Hyry. Tärpin toimitus
haastatteli vuoden 2016 vapaaehtoistoimijoita.

Teksti: Matti Lindén
Kuvat: Annika Metso

TUULA HEINONEN
Olen 60+ eläkkeellä oleva kahden lapsen äiti, jolla on
pieni ja ärhäkkä koira, ja pidän vapaaehtoistyöstä. Jaan
ja pakkaan TST:llä EU-ruokakasseja, ja toisinaan olen
mukana jäsenille tarkoitetussa ruokajaossa. Jos joku
haluaa näihin töihin mukaan, pitää ottaa yhteys keittiön päämestariin eli toiseen Tuulaan. Lisäksi infosta voi
kysellä mahdollisuuksia, jos haluaa olla osana yhteisen
hyvän luomisessa.
Tulin mukaan oikeastaan sattumalta ja toisaalta ystäväni pyynnöstä. Hän kertoi, että apu olisi tarpeen, joten
päätin auttaa. Pidän toimenkuvastani ja olenkin saanut
tavata paljon erilaisia ihmisiä. Tämä rytmittää mukavasti arkeani, tunnen minulla olevan jonkin kiintopisteen elämässäni, saan osakseni palvelemisen iloa ja voin
jutella tapaamilleni ihmisille.
Näen, että näin minä pystyn olemaan hyödyksi ja
maksan tietyllä tavalla oman paikkani yhteiskunnan
rattaissa. Pääasiallisesti tämä on hauskaa ja työkaverini
ovat kivoja. Kääntöpuolena tälle on, että yleensä ihmiset ovat korkeintaan puoli vuotta mukana, joten kaiken
joutuu aina opettamaan uudestaan ja uudestaan. Olen
myös surukseni huomannut tämän, jatkuvan työkavereissa tapahtuvan vaihtumisen myötä, ettei aina jakseta
panostaa, koska tiedetään työn olevan pian ohi ja sitoutumisen mahdotonta.
Mielestäni yksilölle ei voi laittaa yhteisön vastuuta.
Minulle tämä sopii, koska olen eläkkeellä eikä minun
toimeentuloni riipu tästä, mutta jos olet ns. normaali
ihminen normaalissa elämässä, jossa on tarkoitus hankkia toimeentulo ja kasvattaa lapsia ja muodostaa perhe, tämä on mahdottomuus. Olen myös huomannut,
että yhteiskunnassa olisi kyllä kaikenlaista työtä, mutta
maksajia ei niin vain löydykään. Ja edelleen, rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Tuntuu, että pieniosaisilta
viedään loputkin. Mutta itse tunnen tekeväni tärkeää
työtä ja se on se, mikä merkitsee.

Ruoka-apu
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Vuoden
HENRIIKA HYRY

Väkertäjät
ja
koulutus
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Olen toiminut yhdistyksessä kymmenisen vuotta ja
taustani/koulutukseni ovat käsityö- ja atk-alalta. Olen
toiminutkin vetäjänä käsityökerho Väkertäjissä sekä
kouluttanut netin käytön alkeita sekä muita atk-taitoja
jäsenille. Olen myös varajäsenenä TST:n hallituksessa.
Päädyin Väkertäjiin oikeastaan puoliväkisin. Olin
silloin töissä yhdistyksessä, kirjasin raportteja niistä
koulutuksista, joita silloinen pomoni johti. Samainen
ihminen sai minut ottamaan Väkertäjät ryhmäkseni.
Sen toiminta mitä ilmeisimmin loppuisi ilman panostani. Hyvää tässä on se, että koko ajan oppii uutta, kun
pitää tarjota ihmisille jatkuvasti jotain tuoretta. Vaikka
vapaaehtoistyöntekijät vaihtuvat, niin ihmiset näissä
eri ryhmissä pysyvät samoina vuodesta toiseen, kuten
esim. Väkertäjissä. Niinpä minäkin olen vetänyt tuota
ryhmää jo useat vuodet. Minä esimerkiksi annan ryhmässä ohjeet ihmisille ja teen taustahommat eli kerään
aiheita jokaiselle tapaamiskerralle.
Vapaaehtoistyöntekijänä en kuitenkaan suostu tekemään mitään sellaista, mitä en halua tehdä. Monesti
asiat ovat menneet niin, että ihmiset ovat vaatineet vielä lisää nähtyään haluni palvella, ja kaiken kukkuraksi
saattaneet minut ongelmiin siitä, että ovat kasanneet
päälleni omia odotuksiaan, joita en ole heille koskaan
luvannutkaan. Vapaaehtoistyötä tehdään muun työn
ohessa. Olen pitänyt työstäni ja vapaaehtoistyö sopii
minulle.
Ajattelen, että asiat ovat omalla vastuullani vapaasta
tahdostani. En voi mitään esimerkiksi Afrikan tilanteelle, joten annan niiden ongelmien olla siellä, eikä
häiritsemässä omaa elämääni. Teen oman osani, sillä
olen myös huomannut yksilön siirtävän vastuun toiselle tai yhteisölle yleensä hyvin helposti. Mielestäni yhteisö ei saa mitään aikaan vaan yksilöt. Jokainen yhteisö, jossa minä olen ollut, ei ole toiminut ilman vahvaa
johtajaa. Jos jotain olen huomannut, on se, että joukossa tyhmyyden lisäksi myös laiskuus tiivistyy.
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JORMA SAARI
Olen harrastanut 12-vuotiaasta kansantansseja sekä
myöhemmin myös kilpatanssia. Aloitin työelämän
Sammon atk-osastolla, mutta päivitin sittemmin kirjanpitäjänopintoni ja jäin eläkkeelle kirjanpitäjän uran
jälkeen. Olen tällä hetkellä Turun Bridge -kerhon hallituksen kirjanpitäjä. Olen eronnut, minulla on kolme
lasta ja kuusi lapsenlasta. Olen järjestelmällinen ja pikkutarkka pienissä asioissa.
Olen jo kauan sitten aloittanut vapaaehtoistoiminnan
kansimiehenä Anna Duuni -veneellä. Sitä minä todella rakastan - kun Airistolla aurinko oikein paistaa ja
lämmittää tai aallokko voimakkaasti tanssittaa venettä.
Minä järjestin ensin TST:llä esimerkiksi Excel-ohjelman käyttökursseja ja erilaisia peli-iltoja. Myöhemmin
keittiömestari Tuula pyysi minut mukaan vapaaehtoistoimintaan, joten olen auttanut EU-kassijaossa, ollut
autokuskin sijaisena ruoanhakureissuilla sekä myös toiminut jäsenten ruokajakojen parissa.
Olen ollut yhdistysihminen koko ikäni. Saan tästä hyvää mieltä, kun huomaan apuni olevan tarpeen.
Yksinäiselle eläkeläiselle tämä on kovin tärkeää ja pitää elämässä kiinni, lisäksi saan uusia ystäviä. Haluan
osallistua yhdistysten toimintaan, sillä olen huomannut
vapaaehtoistyön olevan yhdistystoiminnan kulmakiviä.
Ilman vapaaehtoistoimijoita yhdistykset kuolisivat. Voi
siis sanoa, että ne elävät vapaaehtoisten tekemästä työstä.
Tätä ei todellakaan tehdä toimeentulon saamiseksi,
se täytyy hankkia jollain muulla tavalla. Näin kuitenkin
autetaan vähempiosaisia. Yksilö ei yksin pysty auttamaan millään siinä mittakaavassa apua tarvitsevia kuin
yhteisöt. Toki näissä projekteissa on tärkeää myös vahvat johtajat. Lisäksi se on ihmisen luonteenlaadussa: me
kaipaamme yhteisyyttä. Siksi meidän tulisi aina katsoa
elämää eteenpäin!

Ruoka-apu
ja
logistiikka
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TST:n isku Pansioon

Jäsenhankinnan haasteet

Jäsenet ovat yhdistystoiminnan kulmakivi, ja siksi yhdistystä täytyy markkinoida. TST järjestää jatkuvasti tempauksia Kanslerintien toimintakeskuksessa, mutta välillä on
syytä lähteä ulos ihmisten pariin.

A

urinko paistaa täydeltä terältä, kun TST:n porukat pystyttävät telttoja toukokuun
alussa Hövelin ostoskeskuksen pihalle Pansiossa. On Pansio-Perno
-päivä: bändi soittaa, keittoa tarjoillaan ja TST-Texvex on tuonut
paikalle ’pienoispenkojaiset’. TSTTexvex on tekstiilinkierrätyshanke,
ja penkojaiset on sen vakiintunut
toimintamuoto, jossa tekstiilejä
myydään suoraan lattialle levitetyistä kasoista edullisesti kilohinnalla.
Viereisellä urheilukentällä on
tarjolla kevyttä liikuntaa ja pelejä
Turun AMK:n opiskelijoiden järjestämänä. Kentän laidalle on kerääntynyt miesjoukko muissa merkeissä,
ja heistä jokunen innostuukin osallistumaan
saappaanheittokisaan.

14
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Kaikille liikunta ei sovi, ja joku lepäilee mieluummin nurmikolla.

Pansio-Perno huomion kohteena
Pansio-Pernon asukkaat ovat olleet
TST:n huomion kohteena vuoden
2016 lopussa alkaneen Digiolkkarista työelämään -hankkeen johdosta.
Alueen työttömyysluvut ovat pitkään olleet Turun korkeimpien joukossa. Digiolkkarissa Turun Seudun
TST ry ja Turun ammattikorkeakoulu järjestävät Pansio-Pernon ja
lähialueiden yli 54-vuotiaille työttömille työnhakuryhmiä. Ryhmissä
päivitetään digitaalisten työkalujen
käyttötaitoja ja vieraillaan yrityksissä.

Pansio-Perno -päivänä ohjelmaa
on myös ostoskeskuksen sisällä
toimivassa Me-talossa. Me-talo on
kaikille avoin kohtauspaikka, ja
toiminut Pansiossa vuoden verran.
Paikalle on selvästi ollut kysyntää,
eikä kävijöitä ole tarvinnut houkutella talolle. Varsinkin alueen lapset
viettävät Me-talossa aikaa koulun
jälkeen, mutta myös aikuiset viihtyvät. Paikasta on tullut lyhyessä ajassa suosittu kohtaamispaikka.

Miten tavoittaa kohderyhmä?
Nyt järjestetyn Pansio-Perno -päivän tavoitteena on paitsi markkinoida TST:tä, myös saada Digiolkkariin uusia asiakkaita. Tällä kertaa
yleisön määrä jää vaisuksi. Säätä ei
voi syyttää siitä, etteivät pansiolaiset löydä paikalle. Paikkakaan ei ole
huono, sillä telttojen ohi kulkevat
kaupan, pubin ja muiden liikkeiden
asiakkaat.
Tiedossa on, että Turun Seudun
TST ry:n ja Digiolkkari-hankkeen
kohderyhmään kuuluvia asuu alueella runsaasti. Aktiivisimmat työttömät hakeutuvat erilaisiin hankkeisiin itsenäisesti, mutta jäljelle jää
suuri joukko niitä, joita yhdistys ei
tavoita. Mikä neuvoksi?

Teksti: Päivi Leinonen Kuvat: Annika Metso

TORSTAINA 17.8.2017

Turun Seudun TST ry:n
25-vuotisjuhlavuoden pääjuhla
Yhdistyksen syntymäpäivän pääjuhlaa vietetään torstaina 17.8.2017 klo 11 alkaen
TST:n toimintakeskuksessa Kanslerintie 19:ssä.
Juhla järjestetään kaksiosaisena: ensin rahoittaja- ja yhteistyökumppanitilaisuus,
jossa esitellään yhdistyksen monimuotoista toimintaa. Sen jälkeen on vuorossa
yhdistyksen jäsenille suunnattu ohjelmallinen kutsutilaisuus.
Päivän aikana julkaistaan yhdistyksen
25-vuotishistoriikki Työllä tehty. Se kertoo yhdistyksen
25-vuotistaipaleen vuodesta 1992 vuoteen 2017 ja sen
on toimittanut Harri Laaksonen.

KasarmiTallin

Grilli- ja Peli-ilta

TULOSSA!

11.8.2017 kello 16:00
(huonon sään sattuessa sisällä)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen elokuussa!
2/2017
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Teksti ja kuvat: Marita Skippari

YHDESSÄ TEHDEN, PORUKALLA NAUTTIEN
Karviaisia, katkarapuja, korianteria. Sopivatko ne samaan keittiöön ja mitä saadaan
kun kattaukseen yhdistetään vielä kokkausintoisia Viuhkalaisia ja Lounais-Suomen
Marttojen erikoisneuvoja Pia Niemonen? No
tietenkin pöytä notkumaan herkkuja ja iloinen tunnelma.
Viuhka-projektin ihka ensimmäinen ruokakurssikerta ajoittui vapun alle. Ruoan valmistamisen ohella oli
tarkoitus päästä maistelemaan uusia makuja sekä oppia
jokin näppärä niksikin kotikokkailua ajatellen. Teemana oli sopivasti kevään juhlat, joten menussa oli vähän
tavallistakin hienompaa tarjottavaa. Pian esitellessä
päivän vaihtoehtoja herahti monella jo reseptejä lukiessa vesi kielelle.
Tehtävien jako sujui nopeaan. Kuorittavaa, hienonnettavaa ja vaivattavaa riitti kaikille. Kuutioidusta vesimelonista saatiin salaattiin mehukkuutta ja väriä.
Sauvasekoittimella soseutui näppärästi niin keitetyt
porkkanat kuin keiton suurustamiseen tarkoitettu
perunakin. Hetken jäähdytetty ja lohitäyteen saanut
pinaattilevy rullautui notkeasti kuin kääretorttu. Toisaalla porisi karviaissose kattilassa ja leijui paahdetun
ruisleivän tuoksu. Tiskikone täyttyi vaivihkaa tyhjistä
kulhoista, mutta samaan tahtiin alkoi syntyä tulosta:
16
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salaatista jälkiruokaan, Pian etukäteen valmistaman
juhlajuoman kera.

Samalla vaivalla

Lopuksi pyöriteltiin vielä yhdessä lihapullat pellille.
– Uunissa tekee vaikka isommallekin talkooporukalle helposti ja edullisesti ruokaa. Tällainen lihapullapannullinen kaikkine tarpeineen maksaa kymmenen euron
molemmin puolin, vähän riippuen siitä, mitä jauhelihaa
ja juustoa käyttää, ja ovatko ne tarjouksessa. Valmiita
lihapulliakin voi käyttää, mutta niitä ei kannata paistaa
näin pitkään, sillä niistä tulee helposti kuivia, opasti Pia.
Arvelut uunin sähkönkulutuksesta virittivät keskustelua. – Uunin lämmittäminen maksaa noin euron kerralta, joten kannattaa miettiä, laittaako sinne vain pussillisen ranskanperunoita vai tekisikö sittenkin ruokaa
useamman päivän tarpeisiin.

Uusi tuttavuus vie mennessään

– Tänään näkee jo väreistä, että kaikissa annoksissa
on runsaasti vitamiineja, totesi Pia kehottaessaan käymään koristeltuun pöytään. Ja ketään ei tarvinnut käskeä kahdesti!
Alkukeittoon oli lorautettu kookoskermaa, joka sopi
muihin makuihin kuten tuoreeseen korianteriin oivallisesti.
– Hyvää. Kyllä mä teen tätä kotona toistekin, kuului
arvio.

Keiton päällä olevia pyörylöiden nimeä arvuuteltiin. Ne paljastuivat kikherneiksi ja ainakin yhdelle viuhkalaiselle miellyttäväksi yllätykseksi.
– En olekaan ennen maistanut. Tykkään näistä. Mihin muuhun näitä voi käyttää?
Kikherneet osoittautuivat monikäyttöisiksi,
sillä ne sopivat niin salaatteihin kuin lämpimiin
ruokiin. Kaiken lisäksi niitä saa ostaa valmiiksi keitettyinä ja ne ovat erinomainen proteiinin
lähde. Lisätään ne siis seuraavan kauppareissun
ostoslistalle!
Hienosti onnistuitte, kiitteli Pia, kun oli päästy jälkiruokaan asti. – Tämä raastettu tumma
leipäkin on aivan oivallisesti paahdettu.
Ja totta se onkin: miten näinkin yksinkertainen
asia tuo lisää makua. Kiisselin resepti on sinänsä
vanhaa perua. – Jo 40-luvulla tätä tarjottiin jälkiruokana, paljasti Pia. Hyvin se maistui meillekin!
Kesällä voisi hakea torilta karviaisia ja kokeilla
tehdä kotona:

Mikä on Viuhka?

Viuhka-projekti on TST ry:n hanke pitkään työttömänä olleille ja tarkoitettu +35-65 -vuotiaille.
Sen puitteissa on vaihtelevasti ohjattua vertaisryhmätoimintaa. Muun muassa kokkailu jatkuu
yli kesän yhteistyössä DaisyLadiesin kanssa. Aiheina ovat kansainväliset keittiöt.
Syksyllä Martoilla ovat teemoina ovat mm. kasvikset ja leivonta. Näihin ja muihin kurssikertoihin ilmoittautumisia otetaan vastaan elokuusta
alkaen. Lisätietoja näistä ja muusta Viuhkan tarjonnasta myös verkossa viuhkaan.fi.
Tiedustelut ohjaaja Riku Salo (riku.salo@tstry.
com, 040 129 7680) tai projektipäällikkö Marita
Skippari (marita.skippari@tstry.com, 044 7007
417).

Tallimestarin kiisseli
½ l karviaisia tai 3 dl karviaissosetta
1 l vettä
2 dl (tai maun mukaan) sokeria
4 rkl perunajauhoja
2 dl jauhettua tai raastettua hapanleipää
2 rkl (fariini)sokeria
(1 rkl kaakaojauhetta)
Jauha karviaiset soseeksi tai käytä (pakastettua) sosetta. Valmista kiisseli vedestä, sokerista ja perunajauhoista kuten marjakiisseli. Nosta kiisseli levyltä ja
lisää joukkoon karviaissose.
Paahda leipäjauhelmaa kuivassa pannussa ja mausta sokerilla ( ja kaakaojauheella). Kaada kulhoon kerroksittain leipäjauhelmaa ja kiisseliä. Tarjoa maidon
kera.
Reseptin lähde:
martat.fi/reseptit/tallimestarin-kiisseli/

2/2017
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Kesällä liikutaan!
Tule mukaan potkimaan palloa
ja viettämään liikunnallista
aikaa leppoisassa porukassa.
Ei taitovaatimuksia, kehitymme
omaan tahtiin.
Kupittaan kentällä Marli-areenan
edustalla tiistaisin klo 15-17,
säävarauksella.

Kiinnostaako lentopallo? Pelaamme
kesällä Kupittaalla - Ilmoittautumiset
Taimille!

Uutta TST:ssä: muotokuvapaja
TST tarjoaa jäsenilleen nyt muotokuvauspalvelua.
Muotokuvapajassa otamme kuvat esimerkiksi työnhakua
varten. Halutessasi ideoimme kuviin näkymään persoonasi,
harrastuksen tai toiveammatin. Muotokuvausta saatavilla
kesäkaudella viikolle 28. asti. Aika varataan tiedotuksesta.

Kuvaan Herrainpukimon paidassa!
Nyt sinulla on tilaisuus saada itsellesi laadukas
Herrainpukimon paita. Saimme erän erikokoisia ja
-värisiä paitoja käyttöömme. Kun osallistut TST:n
muotokuvapajaan Herrainpukimon kauluspaidassa,
saat käyttämäsi paidan omaksi. Lahjoituksen ehtona on,
että kuva jää TST:n käyttöön, ja sitä saatetaan käyttää
yhdistyksen viestinnässä.
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Lisätietoja:
Taimi Räsänen 041-7031690
taimi.rasanen@gmail.com

Turun Seudun TST ry järjestää:

RUISSALO
PÄIVÄ
14.6.2017
klo 10-14

Kansanpuistossa ja paviljongissa
Kesäistä yhdessäoloa
liikunnan, ohjelman ja
hyvän ruuan merkeissä:
•
•
•
•
•

Pallopelejä ja kilpailuja
Teatteria ja ohjelmaa
Musiikkia ja esiintyjiä
Liigapörssin palkinnonjako
TST-Texvexin teltta; myynnissä
kesäkasseja rannalle
• Ilmaista lohikeittoa; maksullista
makkaraa, kahvia ja pullaa

Kaikille avoin, vapaa pääsy!

Lisätietoja:
TSTRY.COM

2/2017
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TST:n 25-vuotisjuhlavuoden
runokilpailun voittaja

Teksti ja kuva: Matti Lindén

Hei, mä olin yksi teistä
Iski lama.
Ei ollut ”ihasama” työttömäksi
jäädä.
Toisen luokan kansalaiseks ittes
säädä
ja elämä päivärahojen turviin
tukeutua sai
kuka tarvitsee työttömyyttä, minä en
eikä Nieminen…
näin työväenlaulussakin lauletaan,
kai.
Vaan yksin ollut en
toisten työttömien seuraa hakien
Murtomaantien teeästeelle astelin,
mieltäni siellä tiedoin kastelin ja
ravitsin.
Hai, mä olen yksi teistä!
Joukkoonne ottakaa, olen uusi!
Rintani riemusta huusi,
mut mieltäni kaihersi ajatus tyhmä:
onko tää sisäänpäin lämpiävä
ryhmä?
Olin talkooryhmässä
kun työttömien tila oli Sepänkadulle
siirtymässä.
Seiniä maalasin,
huoneita siivosin.
Yhteenkuuluvaisuutta tunsin
sittenkin.
Uusiin tiloihin,
uuteen alkuun
sovin joukkoon minäkin.
Hei, mä olin yksi heistä!
Kangaspuissa matot kudoin
sukkuloin,
opiskelin, lauleskelin,
savitöissä taiteilin, ruokalassa
istuskelin
ja teatteritoiminnassa useat roolit
näyttelin.
Työttömän päiväni näin täytin,
itselleni sen näytin:
Hei, mä olen yksi teistä!
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Vaik palkkatyö loppuikin,
työtön-työtön-kaavakkeet laputin ja
lähetin,
se lamasta johtuikin,
minusta ei.
Puolen vuoden työllistämisjaksot
puhtia antoi ja vähäikka lämmitti,
mit ei tää voi jatkua tämmötti,
näimmää fundeerasi.
Uusi elämä alkoi mulla,
Olin avoin, annoin ideoidenkin tulla,
vielä eläkeikään matkaa oli
vuosikymmen muutama,
siis töitä hain ahkerana.
Vaikka luovaan elämänduuniini
päässyt en takaisin,
silti kännykkätehtaalle pääsin
ja menneet pois lakaisin.
Työuraani yli kymmenen vuotta lisää
sain valoa
kun vuorotöihin matkasin kohti Saloa.
Työttömän arki taakse jäi,
mut paljon se kuitenkin antoi,
minut rohkeasti eteenpäin kantoi.
Hei, mä olin yksi teistä!
Olen kiitollinen teeästee-vuosista
niistä
kun työttömänä avun sain
kun mielenvirkitystä sieltä hain.
Runokisa näin eläkeläisenä
sai minut värssyjä riimittelemään
ja onnittelut teeästeelle samalla
lähettelemään.
Runoja varmasti runsaasti tulee ja…
Hei, mun on yksi niistä!
Nimim. Tarjaorvokki

Runoilijan haastattelu

Edessäni istui runoilijan arkkityyppi: herkän ja sielukkaan tuntuinen nainen, jossa sekoittuivat
voima ja kaino häveliäisyys. Hän
kertoi olleensa mainonnanhoitaja koko ikänsä, kunnes lama iski
Suomeen. Ikänsä työtä tehneenä
hän kertoi tilanteen tuntuneen
siltä kuin seinät olisivat kaatuneet
päälle. Onneksi hän löysi yhdistyksen ja on ollut jäsen jo 90-luvun alusta lähtien.
Tarja myönsi, ettei runoa tarvinnut väkisin vääntää, sillä kokemusta
työttömän elosta todella oli. – Hain
voimaa toisista samanlaisista ihmisistä, hän tunnusti, josta hän myös
kaunopuheisesti ja tunteita herättävästi runoili. Kirjoittajantaidot
tunnustaa myös hänen lähipiirinsä:
– Jos jollain tutulla on ollut esim.
syntymäpäivät, minulta on aina pyydetty pientä värssyä korttiin. Olen
kirjoittanut myös Matkaopas -lehteen ja erilaisia matkakertomuksia,
Tarja valaisi tekstiensä kohtaloita.
– Puran omaa oloani kirjoittamiseen ja on ihanaa huomata pystyvänsä johonkin.”
Eläköön runous, ja eläköön Tarja, joka kiitollisena tarjosi sielunsa
näkemyksen yhtenä meistä!

Suuri Masaljankka

M

ies meni lääkärille valittamaan ettei hän löydä elämälleen iloa. Lääkäri ehdotti että miehen tulisi matkustaa
maan ääriin ja nähdä sadat ihmeet
niin varmaan masennus olisi tipotiessään. Mies kertoi jo nähneensä
kaiken niin tässä kuin muissakin
maailmoissa. Lääkäri ei pienistä lannistunut vaan ehdotti että miehen
tulisi tehdä taidetta, runoilla, säveltää. Ylistää Elämää sen ylevyyttä.
Olen kokenut jo kaiken tuon - olen
kirjoittanut satoja sivuja tuskaani
paperille, olen säveltänyt syvim-

mät tuntoni muille kuultavaksi eikä tiedän: kaupungissa on kiertävä sirmikään ole auttanut. Lääkäri kat- kus, siellä on suuri koomikko joka
seli hetken epäröiden miestä, mut- saa kaikki nauramaan. Ehkä sinun
ta päätti vielä yrittää: Sinun tulisi tulisi mennä katsomaan häntä. Hälöytää Rakkaus, joka voittaa ajan ja nen nimensä on Suuri Masaljankka.
aineen, unet ja ikuisuuden, silloin Silloin mies katsoi mitä epätoivoisinä varmasti löydät onnen. Mies simmilla silmillään lääkäriä ja sakatsoi alta kulmiensa lääkäriä ja sa- noi: Jos tuo on viimeinen ohjeesi,
noi rakastaneensa niin ettei kukaan minulla ei todellakaan ole toivoa,
toinen ole koskaan tässä maailmas- minä olen Suuri Masaljankka!
sa niin rakastanut. Silloin lääkäri
antoi periksi tehtyään kaiken voitavansa. Hän lysähti tuoliinsa ja antoi
ajatustensa harhailla... mutta silloin
hän silmänsä välähtivät. Nyt minä Tarinasta muokannut Matti Lindén

Lukutoukat-kirjakerhon syyskauden 2017 ohjelma

Syyskauden teema: Suomi 100 vuotta / Kotimainen kirjallisuus
23.08. Miikka Nousiainen: Juurihoito
20.09. Eeva Kilpi: Elämä edestakaisin
18.10. Ruusuvuori: Yksi näistä pienemmistä
15.11. Aleksis Kivi: Seitsemän veljestä
13.12. Runoteema: Jäsenet: Tämä runo koskettaa

Kotosalla-se n iori ta l o
Kutomonkatu 1, Turku
Keskiviikkoisin klo 13-15
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Teksti: Riku Salo

Helppo, hankala arki

E

lämässä sattuu ja tapahtuu. Yleensä aina silloin,
kun sitä vähiten odottaa. Kun elämä kulkee mukavasti, rutiinilla, pienten onnen hetkien värittämänä, on kuin kulkisimme automaattiohjauksella. Elämän
hyvää emme juurikaan havaitse.
Mutta kun ikävä, kipeä iskee kohdalle, se tuntuu, se tulee heti iholle, heti nähdyksi ja koetuksi.
Ihmisluontoon kuuluu, sen “taistele tai pakene” -reaktion evolutiiviseen järjestelmään, että reagoimme
negatiivisiin asioihin voimakkaammin kuin positiivisiin. Tämä on pitänyt ihmislajin vuosituhannet
hengissä, kun olemme kyenneet välttämään vaaroja.
Eri aikakausina, erilaisissa yhteiskunnissa toimivat hieman erilaiset selviytymismekanismit. Kirjailija Italo
Calvino on todennut aforistisesti, “maailmankaikkeus
suosii sitä, joka suosii maailmankaikkeutta”.
Hyvistä neuvoista ja neuvojista ei ole pula. Kun syöt
aina tätä, teet aina tämän liikkeen, terveys paranee ja
ikää riittää. Ja hyvä se on jotain tehdä, jotain, josta innostuu. Mutta tämä silmille hyppivien valintojen ja
suositusten runsaus saattaa helposti hämilleen.

Eväitä elämään

Onneksi on myös tutkittua tietoa, joka kokoaa näitä sirpaleita yhteen ja tekee niistä kokonaisen. Asia saa
hahmon, jossa palaset tulevat ymmärrettäviksi. Yksi
viimeaikaisimmista tutkimuksista hyvinvoinnin osaalueista käsittelee mielen ominaisuuksia, käsityksiä
omasta itsestämme. Siinä on eroteltu viisi elämäntaitoa
tai -asennetta, jotka ennustavat terveyttä, hyvinvointia
ja onnistumista. Mitä enemmän näitä taitoja on, sitä
paremmin ihmisellä keskimäärin menee. Kaiken lisäksi
näitä taitoja voi kehittää, muokata ja oppia.

Teksti: Annika Metso
Itsetuntoon voi vaikuttaa kahdella
tavalla:
1. Omien kykyjen lisääminen, esim. taitojen kehittäminen. Itsetuntoa kohottaa hakeutuminen sellaiseen ympäristöön, jossa omat kyvyt vastaavat vaatimuksia.
2. Tärkeysastetta voi muuttaa. Esimerkiksi harrastusten
tai perhearvojen tärkeyttä voi lisätä työttömyysaikoina.
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Nämä hyvinvoinnin ja arjenhallinnan eväät ovat tunnollisuus, sinnikkyys, hallinnan tunne, optimismi ja
tunne-elämän tasapainoisuus. Ominaisuudet ovat yhteydessä muun muassa parempaan koettuun hyvinvointiin, vähäisempään masennukseen ja yksinäisyyteen, läheisempiin ihmissuhteisiin ja parempaan terveyteen. Ja
mikä parasta, vaikutus näkyy riippumatta siitä, millaisesta sosioekonomisesta perhetaustasta ihminen tulee,
miten älykäs on tai millainen koulutus on. Vahvistamalla näitä elämäntaitoja ihminen voi parantaa edellytyksiään elää terveemmin ja tyytyväisemmin.
Tekee sen minkä aloittaa (tunnollisuus), jatkaa pienten vastoinkäymisten jälkeen (sinnikkyys), uskoo, että
omilla teoilla on merkitystä (hallinnan tunne), suhtautuu muihin ja tapahtumiin vähän myönteisemmin (optimismi), tunnistaa tunteet ja ottaa ne elämää ohjaavina
viesteinä (tunne-elämän tasapainoisuus).

Pienet askeleet

Arjen hallinta on asennetta ja tekoja. Se on pieniä askelia, vaikka yksi asia tänään. Se on hyvän havaitsemista
juuri nyt. Ja koska elämä on enimmäkseen suhteellista,
hyvät asiat ovat kaikkien saavutettavissa.
Maailma ei ole vain tilastollisia todennäköisyyksiä,
se on myös yksilöllisiä kokemuksia. Mitä enemmän
asioita ymmärtää, sitä vähemmän elämä on kaoottista
ajautumista tilanteesta toiseen, sitä enemmän tietoisia
valintoja. Jos nämä asiat kiinnostavat, pohdituttavat tai
herättävät kysymyksiä, voit tulla TST:n keväällä aloittaneeseen Viuhka-projektiin, sen tapahtumiin ja tilaisuuksiin keskustelemaan omista ajatuksistasi. Ymmärrys ja yhteys syntyvät vuorovaikutuksessa.

Selviytymisstrategiat
Selviytymisstrategioiden kaksi tyyppiä:
1. Ratkaisukeskeisiä selviytymiskeinoja käytetään itse
ongelman muuttamiseen.
2. Tunteiden säätelyn selviytymiskeinoja taas tarvitaan,
kun ongelmaa ei pystytä muuttamaan.

TST:n jäsenten keskusteluissa esiintyviä selviytymisstrategioita
Selitykset
Ihmisillä on luonnostaan taipumus
selittää itselleen asioita maailmankuvan ja itsen eheyden säilyttämiseksi.
Tiedonpaljoudesta on mahdollista
valita sitä tietoa, joka palvelee omia
tavoitteita parhaiten.
Ikä lienee yleisin koettu työnsaannin
hankaluutta selittävä tekijä. Kuitenkin
sama syy esiintyy kaikenikäisten keskuudessa: milloin sitä oli liian vähän,
milloin liian paljon, ja selitys esiintyi
myös silloin, kun ikä oli siltä väliltä.
Todellisuus on monimutkaisempi, ja
iän kanssa samassa lauseessa kaikui
mm. työkokemus. Iästä on helppo
puhua, sillä se on konkreettinen ja
helposti osoitettavissa oleva syy, josta ei voi itseään syyllistää. Kuitenkin
ikä koetaan myös yhdistäväksi vertaistuessa.
Rutiinit
Säännöllinen päivärytmi on kuin
ennalta raivattu oikopolku loputtoman päätöstenteon viidakon halki.
Maailma on täynnä mahdollisuuksia,
mutta vaihtoehtoja on uupumukseen asti, mikäli joka päivä pitäisi
ohjelma päättää uudelleen. Ennakoitavuus vähentää stressiä tulevaisuudesta. Eräs TST:läinen kuvaili rutiineitaan seuraavasti: Heräilyn jälkeen
hän suuntaa kahville sanomalehden
äärelle ihmisten pariin, esimerkiksi huoltoasemalle. Tämän jälkeen
on kotitöiden ja muun puuhastelun
aika kotona. Lounastamassa hän käy
päivittäin TST:n KasarmiTallissa. Iltapäivisin ja iltaisin harrastus teattereissa sallii mahdollisuuden ilmaista
itseään taiteen keinoin, ja höyryjen
päästeleminen onnistuu suorassa
kontaktissa muiden kanssa kinaten.
Lisäksi auto on välttämätön vapauden mahdollistaja.
Välttely
Eskapismi pujahti keskusteluihin kahden ihmisen suusta. Nukkumisen ja
virikkeiden avulla tavoitellaan mielen
rauhoittamista ja taukoa mieltä kiihdyttävistä ulkoisista ja sisäisistä paineista. Nukkuminen on terveellistä,
sillä sen aikana hormonipitoisuudet

muuttuvat elimistössä, ja painajaisissa harjoitellaan tulevia uhkaavia
tilanteita varten. Virikkeissä voi olla
kyse välttelystä, toimintamallista,
joka väistää ongelman. Välttelykeinojen kanssa on syytä olla viisas,
sillä ne ovat suojautumiskeinoja ja
soveltuvat huonosti muutoksiin.
Välttely eri muodoissaan kuuluu
yleensä huonoimpiin strategioihin
uuteen sopeutumisen kannalta, sillä ajattelun välttely ei tuota edellytyksiä muutokselle. Hyvä mittapuu
hyvinvoinnille voisi olla, miten tulee
toimeen omien ajatustensa kanssa,
ja miten saa järjestymään aikaa ajattelulle.
Itsekunnioituksen säilyttäminen
Tunteiden säätelyn selviytymisstrategioista kenties tärkein on suhde
itseen. Ympäristön paineista huolimatta ja muuttuvissa olosuhteissa
itsearvostusta voi suojella esimerkiksi suhtautumalla kriittisesti päivän politiikkaan. Tiedotusvälineiden
välttelyyn ei tarvitse sortua, kunhan
ajoittain tyytyy vaihtamaan radiokanavaa.
Pitkä aiempi työura selittää itselle
paljon kykyä selviytyä työelämässä yleisesti. Näin ollen itsetunto
voi säilyä hyvänä työttömyydestä
huolimatta, sillä syy työttömyyteen
löytyy helpoiten ympäröivän yhteiskunnan tilasta.
Säännöllinen humaltuminen kuuluu toisten selviytymisstrategioihin,
joskin se on myös välttelyä. Toisten
mielestä itsekunnioituksen säilyttämistä ei suosi kaljabaarissa istuminen. Selviytymisstrategia voi osoittautua selviytymistragediaksi.
Omien kykyjen kehittäminen
Harrastusten kautta taitotason kohottaminen ja kykyjen kehittäminen
luonnistuvat ulkopuolisista paineista riippumatta. Työelämässä toistuvat työrutiinit ylläpitävät taitoja
ja urakehitys ohjaa saavuttamaan
uusia kykyjä, mutta toisaalta myös
on väitetty, että amatööriharrastajat
saattavat olla statusasiantuntijoita
taitavampia. Vastakkain ovat täl-

löin sisäinen ja ulkoinen motivaatio,
joista ensimmäistä vapaaehtoinen
harrastaminen myötäilee ja joista
jälkimmäistä työelämä sanelee. Harrastamisessa yhdistyvät ratkaisukeskeinen ja tunteiden säätelyn strategia, sillä harrastaminen takaa omien
taitojen jatkuvan kehittämisen ja
tarjoaa virikkeitä.
Yhteys toisiin
Sopiva määrä säännöllistä sosiaalista kanssakäymistä ja tieto sen jatkuvuudesta on kenties tärkein selviytymisstrategia, joka motivoi ja luo
yhteenkuuluvuudentunnetta. Yhteinen tekeminen ja ajatusten vaihto
vertaisten kanssa kertoo tarpeesta
olla tekemisissä samankaltaisten
ihmisten kanssa. Väittelykään ei ole
välttelyn aihe. Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten työvoimapoliittisilla projekteilla saattaa olla yllättävä
lievevaikutus hyvinvointiin, sillä niitä käyttävät mielellään sosiaalisista suhteista kiinnostuneet ihmiset.
Usein samat ihmiset kiertävät erilaisia työvoimakoulutuksia niin itsensä
kehittämisen kuin sosiaalisen ulottuvuuden vuoksi.

Vinkki jännittäjille
Ajattelu vaikuttaa hermostoon.
Stressitilanteissa sydämen syke
kiihtyy ja verisuonet supistuvat.
Urheillessa verisuonet sen sijaan
laajenevat sykkeen kohotessa. Yritä ajatella, että jännittävä tilanne
on yhtä terveellinen kuntoa kohottava hetki kuin urheilusuoritus
ja että juuri silloin sydän pumppaa
runsaasti verta laajentuneisiin verisuoniisi.
Ajattelun virittäminen Tarot-korttien avulla:
Riippumatta siitä, uskotko yliluonnollisiin ilmiöihin tai ylipäätään
mihinkään, kokeile jakaa itsellesi
Tarot-kortit. Mieti menneisyyttä ja
tulevaisuutta kortteja tulkitsemalla.
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PAREMPAA TYÖ- JA
TOIMINTAKYKYÄ
Teksti: Petri Nieminen Kuva: Annika Metso

Party-hanke esittäytyi TST:n Pihaparty-tapahtumassa huhtikuussa

Party-hankkeen tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien aseman parantaminen, osallisuuden lisääminen ja tasa-arvoisuus työssäkäyvien kanssa.
Taustatyönä on pohdittu sitä, onko pitkäaikaistyöttömillä samat mahdollisuudet ja edut kuin töissä olevilla.
Kun vaikka työsuhde päättyy, tilanne työttömäksi jääneillä muuttuu: esimerkiksi työterveyspalvelut loppuvat, työedut päättyvät ja sidosryhmät hajoavat. Partyhankkeessa on mietitty miten näitä samoja asioita voisi
tarjota pitkäaikaistyöttömille samoin kuin työsuhteessa
olevalle aikuisväestölle. Turussa projektin pääkohderyhmänä on yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneet henkillöt, joita tilastojen mukaan on noin 2377
henkilöä (03/2017). Party-hanketta rahoittaa Turun
Kaupunki, Sosiaali- ja Terveysministeriö ja Euroopan
Sosiaalirahasto. Tiivistä yhteistyötä tehdään eri viranomaistahojen ja alan muiden toimijoiden, kuten Turun
Seudun TST ry:n kanssa.
Ruissalontiellä Turun Kaupungin Työllisyyspalveluiden toimistolla projektia koordinoiva Sisko Lipponen
kertoo hankkeen parissa työskentelevästä moniammatillisesta tiimistä: – Meillä on 8 työntekijää monilta eri
osaamisen alueilta terveydenhuollosta sosiaalipalveluihin, kuntoutukseen ja urasuunnitteluun. Tarkoituksena
on tarjota mahdollisimman kattavat palvelut kohderyhmälle samasta paikasta. Lipposen mukaan palvelut
räätälöidään aina yhdessä asiakkaan kanssa tilanteen
24
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mukaan ja tämän suostumuksella, sillä kaikki perustuu
vapaaehtoisuuteen. – Monelle tie on aika pitkä, joten
on tärkeää edetä askel kerrallaan. Pienetkin asiat voivat
olla todella merkittäviä, Lipponen toteaa.
Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos THL on havainnut
hankkeen edetessä, että vireillä olevassa valtakunnallisessa Sote-uudistuksessa pyrkimys on integroida sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta Turun Party-hankkeen
tavoite on ollut kunnianhimoisempi. Hanke tuo yhteen
sosiaali-, terveys-, työllistämis- ja vapaa-ajan palvelut,
jotta kaikista vaikeimmin työllistyvien työ- ja toimintakyky paranisi.
Party – Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankkeen
Turun osahanke tarjoaa pitkään työttömänä olleille
sekä kokonaisvaltaisen terveyspalvelun että ryhmämuotoisia vapaa-ajan palveluja, jotka toteutetaan yhdessä vapaa-aikatoimen Kimmoke-tiimin kanssa. Kyse
on palveluista, jotka ovat monelle työssäkäyvälle tuttuja
työterveyshuollon ja tyky-seteleiden muodossa.
Party-hankkeelle yhteistyö muiden järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa on äärimmäisen tärkeää. Esimerkiksi TST:n huhtikuinen Pihaparty-tapahtuma antaa projektille mahdollisuuden esittäytyä ja tavata uusia
ihmisiä, ja toisaalta TST luo jatkumoa Party-hankkeen
asiakkaille esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan
sekä työkokeilujen muodossa. – Verkostot tarjoavat
toimintaryhmiä ja sosiaalisuutta, sekä omia näkökulmiaan, jotka ovat elintärkeässä roolissa, Sisko Lipponen kertoo yhteistyön tärkeydestä.

TST:n kruununjalokivet
PAAVAROTTI-mökki
Merenrantamökki
Rymättylässä upeilla
saaristomaisemilla.
Paikka on jäsenten
käytössä ympäri
vuoden.
Varaukset ja muut
tiedustelut toimintakeskuksen Infoon.
Lisätietoja mökistä
kuvineen TST:n
nettisivuilla.

ANNA DUUNI -vene
Jäsenristeilyjä ja
teemaretkiä Saaristomeren kohteisiin
yhdistyksen omalla
veneellä.
Anna Duunilla
järjestetään myös
veneilykursseja.
Retkille ei kuitenkaan vaadita mitään
erityiskokemusta.
Katso tulevat matkat
TST:n nettisivuilta ja
ilmoitustaululta.
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Leinonen
Teksti: Päivi

TURVALLISUUTTA KORTILLA
Työturvallisuuskortti on monissa työpaikoissa työhön pääsyn ehto. Kortin voi suorittaa myös Turun Seudun TST:n järjestämissä koulutuksissa.

T

yöturvallisuusasiat mielletään tärkeiksi erityisesti rakennus-ja teollisuusaloilla, mutta aihe
koskee lähes kaikkia työpaikkoja. TST:n työturvallisuuskorttikoulutuksessa maaliskuussa mukana oli
monipuolinen kirjo eri alojen tekijöitä. Osallistujilla oli
kokemusta esimerkiksi rakennustöistä, kirjapainosta,
ict-alalta, ilmailualalta, toimistotyöstä ja siivouksesta.
Liukastumisia ja kompastumisia tapahtuu myös toimistoympäristössä, etenkin jos yleisessä järjestyksessä
on puutteita. Koulutus ohjeistaa tarkkailemaan oman
työympäristön mahdollisia vaaratekijöitä, jotka arjen
keskellä helposti jäävät huomaamatta. TST:n koulutuksessa ryhmät jalkautuivat rakennuksen eri osiin tarkastamaan työtiloja. Huomiota kiinnitettiin esimerkiksi
jatkojohtojen sijaintiin, kemikaalien säilytyspaikkoihin
sekä palosammutuskaluston kuntoon ja merkitsemiseen.

Hyvinvointia yhteisellä työpaikalla
Koulutuksessa puhuttiin paljon yhteisestä työpaikasta. Termi käsittää työpaikan tavallista laajemmin;
yhteinen työpaikka ei ole vain organisaation varsinaisten työntekijöiden työpaikka, vaan sen piiriin kuuluvat
myös asiakkaat, vierailijat ja kaikki muut, jotka eri syistä toimivat paikassa.
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TST:n toimintakeskus on hyvä esimerkki yhteisestä
työpaikasta, sillä vierailijoita on joka päivä suuri määrä.
Työpaikan turvallisuudelle lisää haasteita tulee jatkuvista muutoksista niin henkilökunnan kuin tilojenkin
osalta. Kun porukka vaihtuu usein, on perehdytys todella tärkeää. Tiedonkulku on olennainen osa työyhteisön toimivuutta myös turvallisuusnäkökulmasta.
Työturvallisuuskorttikoulutuksessa pyritään huomioimaan työturvallisuuden monet eri muodot. Turvallinen työympäristö edesauttaa myös työntekijän henkistä
terveyttä, ja päinvastoin.

Koulutukseen kuuluu loppukoe, jonka hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta
voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti.
Seuraavat työturvallisuuskorttikoulutukset Turun Seudun TST:ssä järjestetään syksyllä. Ajankohdat ilmoitetaan verkkosivulla niiden varmistuttua.

KUNPA TYÖTÖN SAISI TYÖTÄ!

H

allituksen esittämä työttömyysturvan ”aktiivimalli” on käytännössä työttömien työttömyysturvan leikkaus. Vaikka työtön olisi kuinka
aktiivinen, avointen työpaikkojen määrä ja julkisten
työllisyyspalveluiden tarjonta ovat aivan liian vähäisellä
tasolla, jotta kaikki työnhakijat voisivat osoittaa aktiivisuutensa.
Aktiivimalli koskee kaikkia työttömiä. Sen ideana on,
että jos työtön ei ole 65 työttömyysetuuspäivän aikana
tehnyt viikon ajan työtä tai osallistunut viideksi päiväksi työllisyyspalveluihin, hän menettää yhden korvauspäivän kuukaudessa, eli 4,65 prosenttia työttömyysturvasta.

Töitä ei riitä kaikille, koska työpaikkoja ei ole tarpeeksi. Siitähän työttömyydessä on kyse. Tuntuu, että
maan hallitus vain syyllistää ja rankaisee työttömiä.
Työttömyys johtuu yhteiskunnan talouspolitiikan epäonnistumisesta, ei työttömänä olevien ihmisten epäonnistumisesta.
Hallituksen esittämässä aktiivimallissa ristiriitaista
on myös se, että työllisyystoimenpiteistä on vähennetty hallituskauden aikana reilulla kolmanneksella siitä
tasosta, millä ne ovat olleet edellisten hallituskausien
aikana. Etenkin kolmannen sektorin palveluista on leikattu. Miten saadaan kaikille työnhakijoille mahdollisuus osallistua työllisyyspalveluihin?
Hallitus päätti myös, että palkkatukea aiotaan ohjata
entistä enemmän yrityksille. Käänteisesti tämä tarkoittaa edelleen järjestöjen pitkäaikaistyöttömien työllistämisen vähentämistä. Kansalaisten perustuslaillinen
oikeus työhön edellyttää julkiselta vallalta toimenpiteitä ja rahoitusta. Valtion palkkatukirahoilla on kiistatta
keskeinen rooli etenkin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työelämään pääsemisessä ja työkunnon ylläpitämisessä.
Näiden huonojen päätösten kääntämiseksi työttömille myönteisiksi tarvitsemme vahvaa edunvalvontaa,
työttömien arjen esille tuomista ja yhteistyötä.
Toivotan onnea ja menestystä 25-vuotiaalle Turun
Seudun TST ry:lle. Toimiminen yhteisössänne on ja on
ollut lukuisille ihmisille tärkeä, antoisa ja arvokas osa
heidän elämäänsä. Tämä juhlavuosi kuuluu heille ja
teille kaikille!

Satu Taavitsainen
Työttömien Keskusjärjestö ry:n puheenjohtaja
Kansanedustaja (sd.)
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2017
Kesän aukioloajat
Turun Seudun TST r y:n toimintakeskus
Kanslerintie 19, 20200 Turku

ke 14.6. suljettu
to 22.6. avoinna klo 9–13
pe 23.6. suljettu
ma 26.6. – pe 7.7. avoinna normaalisti ma–to klo 8–16, pe klo 8–15.30
ma 10.7. – pe 21.7. suljettu
ma 24.7. alkaen avoinna normaalisti ma–to klo 8–16, pe klo 8–15.30
Toimintakeskuksen tietotupa on avoinna klo 8–14 toimintakeskuksen ollessa suljettu 10. – 21.7.
Tietotuvassa päivän lehdet, nettiyhteys, tv jne. Samaten tarvittavat avaimet (mm. Paavarotti)
sekä peliliput Tietotuvasta klo 8–14 välisenä aikana.
EU-ruokajaossa tauko heinäkuussa ajalla 10. – 21.7.
Yhdistyksen jäsenille suunnattu ruokajako heinäkuussa ajalla 10. – 21.7. klo 11–11.30 (ma-pe).

Työttömien ter veyspiste
ma 3.7. – pe 28.7. kiinni

TST-Texvex

Tekstiilikierrätystä
to 22.6. avoinna klo 8–13 (lounastarjoilu
loppuu klo 12.30)
pe 23.6. suljettu
ma 26.6. – pe 7.7. avoinna klo 8–14.30
(keittolounas)
ma 10.7. – pe 21.7. suljettu
ma 24.7. – pe 4.8. avoinna klo 8–14.30
(keittolounas)
ma 7.8. alkaen avoinna normaalisti klo
8–14.30
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ke 14.6. suljettu
ke 21.6.2017 saakka avoinna ma-pe klo 9–15
to 22.6. avoinna klo 9–13
pe 23.6. suljettu
ma 26.6.–pe 11.8. avoinna klo 10–14
ma 14.8. alkaen avoinna klo 9–15

KAIKKI VAIKUTTAA KAIKKEEN
Harri Laaksonen

”Yhdistystoiminta
ei ole yritystoimintaa,
vaan jotain
aivan muuta. ”

T

ST ry:n vuoden 2016 tapahtumat ja tekemiset
olivat kustannuslähtöisiä. Jäsentoimintaan osallistumisia oli paljon, 15 400, ja se edellytti tiloja ja
palkkauksia. Kolmannen sektorin toiminta on jo lainsäädännöllisesti erilaista toimintaa kuin yritystoiminta.
Yhdistystoiminta ei ole yritystoimintaa, vaan jotain
aivan muuta. Lähtökohtaisesti yhdistyksen haalimat
varat, lähinnä avustuksia hakemalla ja saamalla kerrytetyt, pitää kuluttaa yhdistyksen sääntöjen mukaiseen
toimintaan. Yhdistys ei saa jakaa osinkoja jäsenilleen,
eikä myös kerätä ylimääräisiä jäsenmaksuja jäseniltään.

Yleishyödyllinen yhdistys tarvitsee tukea
TST ry on toimija, jolla on erityisasema yhteiskuntavastuullisena ja yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Verottaja määrittelee kuinka yleishyödyllinen TST ry on.
Yhdistyksen tase ja tulos ovat ratkaisevassa asemassa
missä määrin toimija saa julkisia avustuksia. Kumppanuus kaupungin kanssa on äärimmäisen tärkeä niin
taloudellisesti kuin pitkäaikaistyöttömien ihmisten
työllistämisen kannalta. Mitään ei tietenkään saa ilmaiseksi, eikä toiminta pyöri itsekseen.
Katson näin entisenä järjestösektorin tutkijana, kahdessa yliopistossa palvelleena, että vuoden 2016 tapahtumat todistivat jälleen kerran sen, kuinka vaikea on
ennustaa tulevaisuutta. Yritysluonteiset toimijat voivat
myydä kippoja ja kirjoja kohtuullisen varmana tulevaisuudestaan, muttei TST ry, joka välittää yhteiskuntavastuullisia palveluja, jotka ovat muutostilassa. Kolmesta

VTM

tuotannontekijästä kaikki kolme pyritään keskipitkällä
ajalla kustantamaan julkisin varoin, koska se on ainoa
vaihtoehto.

Yllättäviä menoeriä
Palkkatuen romahtaminen keväällä 2016 oli täysin
odottamaton jakso, ja se johtui valtiovallasta. TST ry
joutui tekemään palkkauksia, koska muut vaihtoehdot
olivat vähissä. Jos palkkauksia ei olisi tehty, kumuloiva
vaikutus olisi huomattu hyvin äkkiä. Ruokala olisi pantu kiinni tai sen aukioloaikaa olisi rajoitettu. Koska ruokala olisi ollut suljettu, kuntouttavaan työtoimintaan ei
olisi voitu ottaa asiakkaita, joille on sopimuksin luvattu
aamiainen ja lounas. Yhdistyksen kuntouttavan tulot
olisivat hävinneet. Tiedotuksessa ei olisi ollut ihmistä
taittamassa jäsenlehteä, tiedonjakelu viikkotiedotteineen olisi loppunut. Juhlavuosi omine menoineen olisi
unohdettu.
Mikäli joku kuvittelee, että TST ry:n tapaista toimijaa voisi johtaa kuka tahansa, hän ei ymmärrä asioista
mitään. Jotta TST ry niminen yhdistys voisi jatkossa
olla tällä uralla, henkilökunnan palkkauksiin pitää panostaa. Henkilökunnan tehtävänä on myös varmistaa
rahavirrat yhdistykseen, eikä se aina ole helppoa. Työ
on kuitenkin tuottanut tulosta, varsinkin 2017, jolloin
varmistui vuokratuen lähes täysimääräisyys. Lisäksi tulevien vuosien merkittävä vuokratuki sisällytetään kaupungin budjettiin.
Suurin kanto kaskessa on voitettu.
2/2017
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Vielä ei ole juhlan aika
Vaikka Turun Seudun TST viettää 25-vuotisjuhlavuotta, vielä ei ole kaikilla juhlan aika. Juhlavuoden tekemistä ovat sävyttäneet yleiset perisuomalaisuuteen liittyvät lieveilmiöt, jotka ovat kohdistuneet yhdistykseen
ja sen johtoon mm. disinformaation levittämisenä.
Vastenmielisestä uudesta ilmiöstä on kuitenkin enemmän haittaa yhdistykselle kuin yksittäiselle vastuunkantajalle. Yhdistys joutui järjestämään ylimääräisen
jäsenkokouksen keväällä, koska osa jäsenistä halusi lopettaa yhdistyksen kehittämisen ja palata alkuaikojen
tapaan toimia.
Yhdistyksen on saatava tarkoituksella yhdistyksen
tekemisiä vahingoittavat toimijat vastaamaan teoistaan.
Uskon ja toivon, että TST:n hallitus tekee kaikkensa,
ettei yhdistysihmisten kunniaa ja tekemistä loukattaisi
enää tämän enempää. Näin ei voi jatkua.
TST:n hallinto halusi tarjota jäsenille netissä suoran
kanavan kysyä asioita, siten ettei yksilön intimiteettiä
loukata.
1. Kuinka ison osuuden jäsenmaksuni 8 euroa kattaa koko yhdistyksen toiminnasta?
Vuoden 2016 jäsenmaksutuotot olivat 9 036 €. Kaikki
yhdistyksen tuotot olivat yhteensä 1 608 637,54 €. Kaikkien jäsenmaksujen osuus yhteensä oli 0,56 % yhdistyksen tuloista. Yksittäisen jäsenen maksu kattoi 0,0005 %
kuluista.
2. Kuinka paljon rahaa jäsentoimintoihin käytetään
yhdistyksen budjetista?
Vuonna 2016 jäsentoimintojen (Paavarotti, Anna
Duuni, liikunta, kerhot, matkat, koulutukset ja muut jäsentoiminnot kiinteistökuluineen) kustannukset olivat
noin 130 000 €.
3. Miksi yhdistys pyörittää ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia projekteja?
Projektit tuovat yhdistyksen toimintaan jatkuvuutta
ja mahdollistavat toiminnan kehittämistä. Ne tarjoavat kouluttautumis- ja osallistumismahdollisuuksia,
mahdollistavat jäsentoimintojen toimitilojen käyttöä,
laaja-alaistavat jäsentoimintaa sekä palvelevat jäsenis30
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Joe Majanen

töä mm. ruokalatoiminnassa ja toimistopalveluissa.
Projektit myös kehittävät eri toimijoiden välistä
yhteistyötä,
pitävät
yhdistystä
esillä ja mukana yhteiskunnallisessa kehityksessä.
Tällän hetkellä TST:llä on käynnissä 4 hanketta/projektia: Työllä tehden –hanke (Varsinais-Suomen TE-toimisto ja Turun kaupunki), TST-Texvex –tekstiilikierrätysprojekti (Turun kaupunki), Viuhka-projekti (STEA,
ent. RAY) ja Digiolkkarista työelämään (ESR ja Turun
kaupunki).
4. Pitääkö paikkaansa, että yhdistykseltä on hukassa
yli 10 000 euroa?
EI PIDÄ PAIKKAANSA! TST:n sisäinen valvonta
hoidetaan aina tarkasti mm. hallituksessa ja toimintojen johtoryhmissä. Projektit raportoivat rahoittajille 3-4 kuukauden välein ja kerran vuodessa tehdään jokaisen projektin ulkopuolinen tilintarkastus.
Koko yhdistystä koskeva tilintarkastus toteutetaan aina
tilikauden loputtua. Tilintarkastusten suorittaa auktorisoitu tilintarkastus PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö, jolla ei ole koskaan ollut huomautettavaa
yhdistyksen taloudenhoidosta.
5. Usean viime vuoden aikana yhdistyksen tilinpäätös on ollut tappiollinen. Mistä se johtuu?
Jäsenistö teki vuonna 2012 päätöksen Kanslerintien
tiloihin muuttamisesta ja tilojen remontoinnista vastaamaan yhdistyksen tarpeita. Esimerkiksi remonttivuosina 2013-14 kunnostustöihin kului lähes 100 000
€, josta suurin yksittäinen kulu oli monitoimitilan remontti, jotta tila saatiin jäsenistön liikunta- ja harrastekäyttöön.
Kiinteistökulut ovat tähän saakka olleet korkeat yhdistyksen tulovirtaan nähden (vuosittain
77 000 € vuokratuen jälkeenkin), mutta Kanslerintien tilat on haluttu pitää jäsenten käytössä.
Pitkäjänteisen työn seurauksena Turun kaupunki on
nyt kohtuullistanut yhdistyksen vuokrakustannukset.
Nyt ja tulevaisuudessa asiat ovat siis siltä osin kunnossa.

6. Kuulin eräältä kipparilta huhun, jonka mukaan
yhdistyksen Anna Duuni –vene olisi menossa myyntiin.
Huhu on perätön. Yhdistyksellä ei ole taloudellisesti
tarvetta myydä mitään. Lisäksi pitää muistaa, että yhdistyslain mukaan yhdistyksen omaisuuden myynnistä
voi päättää ainoastaan jäsenistön vuosikokous.
7. Mihin pussiin/kassaan menevät TST-Texvexin ja
ompelimon myynnit?
Tuotto menee TST:n jäsentoiminnan edistämiseen ja
jäsenompelimon koneiden ja tarvikkeiden hankintaan.
8. Miltä tuntui maaliskuisen vuosikokouksen kulku,
menikö kaikki yhdistyksen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti?
Surullinen päivä TST:n historiassa. Tilaisuus oli
loukkaava yhdistyksen hallitusta ja työntekijöitä kohtaan. Vaikutti siltä, että tavoiteltu lopputulos oli juntattu ja päätetty pienessä jäsenistön piirissä jo etukäteen.
Yhteisten asioiden hoitoon voi osallistua mm. viikoittaisissa Torstaipalavereissa, joissa on helppoa tarkistaa
asioiden oikea laita.

vuoteen, joten ei ole korrektia vastata ko. yhdistyksen
hallituksen sisäisiin päätöksiin.
Se siitä. Itse kullakin olisi ollut yhdistystä hyödyttävämpääkin tekemistä viime aikoina, mutta nyt meni
näin. Ikäviä asioita ei voi jättää hoitamatta. Hoidettava
on!
Nykyisenä yhdistyksen toiminnanjohtajana arvostan toiminnan läpinäkyvyyttä. Pyrin olemaan helposti
lähestyttävä henkilö, joka pystyy olemaan ihminen ihmiselle. Tule rohkeasti keskustelemaan, jos yhdistyksen
asiat mietityttävät. Olen tavattavissa toimistossa lähes
aina. Paitsi aikoina, jolloin olen pönkittämässä yhdistyksen ja kohderyhmän asemaa yhteiskunnassa.
Hyvää kesää lukijoille. Elokuussa vietämme synttärijuhlaa!

Kuva: Päivi Leinonen

9. Onko yhdistyksen johto kallellaan oikealle?
Kuten yhdistyksemme säännöt sanovat, olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia. Yhteistyötä tehdään kaikkien puolueiden kanssa. Puoluejäsenyydestä ei ole nähty olevan mitään lisäarvoa yhdistyksen
toiminnassa.
10. Miten muualla työssä olevat ihmiset voivat olla
äänioikeutettuja TST:n jäsenkokouksissa?
TST:n jäsentietojen pistokokeessa on ilmennyt, että
jotkut jäsenistä ovat jäsenmaksua maksaessaan antaneet väärää tietoa oikeudesta varsinaiseen jäsenyyteensä. Hallitus on lähettänyt kyseisille henkilöille ilmoituksen jäsenrekisteristä poistamisesta.
11. Miten yhdistyksen hallitus tulee toimimaan
TST:stä valheellista tietoa levittävien kohdalla?
Hallitus on ottanut asian erittäin vakavasti ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin yhdistyksen puolesta.
Lisäksi saimme useita kysymyksiä Turun Ekotoriin
liittyen, mm. myymälöiden korkeasta hintatasosta,
työntekijöiden matalasta palkkatasosta ja siitä, mihin
kierrätystoiminnan tuotot on käytetty. Kysyjille tiedoksi: TST ei ole hallinnoinut Turun Ekotoria lähes 15
2/2017
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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

Kanslerintie 19
20200 Turku
044 7007 426 (keittiöpäällikkö)

me
Olem kissa!
oo
Faceb
Ruokalista: tstry.com
Leivonnaisia myös tilauksesta!

