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PÄ Ä K I R J O I T U S
Hannu Isotalo
Hallituksen puheenjohtaja

Valintamme: ETEENPÄIN
Juhlavuotenamme ajatukseni ovat vieneet usein historiaan: Miten monta vastoinkäymistä ja vastaavasti onnistumista on vuosiin kuulunut ennen kuin on päästy tähän päivään. Jo kymmenen vuoden urani TST:llä pitää
sisällään ison kehityskaaren.
Viimeisimmät vuodet olemme halunneet rakentaa
aktiivisesti uusia verkostoja pysyäksemme mukana
ajassa. Resursseja tarvitaan, jotta voimme tavoitella
hankkeita, joilla työllistää ihmisiä ja antaa heille mahdollisuudet inhimilliseen elämään. Puheenjohtajana
voin ylpeänä todeta, että jäsenistön ja työntekijöiden
ohella tästä ovat kiistattomasti hyötyneet myös koko
Turku ja turkulaiset.
Kaikki ideoiden ja hankkeiden eteenpäinvienti vaatii
pitkäjänteistä ja tehokasta tiimityöskentelyä sekä luottoa kaveriin niin osaamisen kuin jaksamisenkin osalta.
Kuluneisiin vuosikymmeniin mahtuu monia eri yhteistyökumppaneita, ja selkä suorana voin sanoa, että
olemme tehneet paljon erittäin hyvää työtä. Mutta, vanha sanontakin jo sanoo, että ”Uusi vuosi, uuden kujeet”.
Marraskuussa koittavat jälleen vaalit. Jäsenistö valitsee puheenjohtajan sekä uudet hallituksen jäsenet.
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Haluankin kääntää katseen tulevaisuuteen. Turussa yhteistyö eri sidosryhmien välillä on harvinaislaatuisen
toimivaa, sillä kaikki tuntevat toisensa ja tiedostavat
eri tavat tehdä tuloksellista työtä yhteisen hyvän eteen.
Olen valmis omalta osaltani edistämään edelleen tätä
vuosia jatkunutta luottamuksellista suhdetta niin poliitikkojen, virkamiesjohdon kuin kaikkien muidenkin
tahojen kanssa.
SOTE tulee – vai tuleeko, ja koska? Joka tapauksessa
meidän on valmistauduttava. Mitä tahansa tulevaisuudessa tapahtuukaan, me emme voi jäädä laakereillemme lepäämään.
Entä maakuntauudistus: Miten se tulee vaikuttamaan TST ry:n kaltaisten yhdistysten toimintaan? Jotta voimme jatkaa ja edelleen kehittää TST:tä niin työtä
tarjoavana kuin jäsenyhdistyksenä, meidän on jatkossakin pystyttävä puhaltamaan yhteen hiileen. Kuoppien
kaivamisen ja junttaamisen aika on syytä jättää taakse
ja siirtyä yhdessä kohti mahdollista SOTE:a ja maakuntahallintoa.

Teksti ja kuvat: Päivi Leinonen
Käymme 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Tärppi-lehdessä vanhat toimitilat läpi.
Sepänkatu on sarjan viimeinen kohde, sillä sieltä muutettiin nykyisiin tiloihin Kanslerintielle.
Helsinginkatu 15

1999

Sepänkatu 5

2003

Murtomaantien toimintakeskus oli yhdistyksen pidettynä kotina vuosia, mutta vuonna 1999 koitti uusi aika.
Kaupunki ehdotti uudeksi paikaksi Jokikadulla sijainnutta kaupungin entistä työkeskusta. Viereen oli rakenteilla uusi Helsinginkatu, ja rakennuksen osoite on nykyisin sen mukaisesti Helsinginkatu 15.
Kuten aikaisemmissakin paikoissa, myös Jokikadulla toiminta käynnistyi remontilla. Uudessa paikassa oli
toimivat ruokalatilat ja aiempaa enemmän toimistotiloja, esimerkiksi tiedotukselle oma huone. Myös kerhotiloja oli enemmän ja toiminta niissä lisääntyi.
Suurella kiinteistöllä oli muitakin käyttäjiä. Heistä
muistetaan erityisesti tanssikoulu Samba Carioca, joka
esiintyi yhdistyksen joulujuhlassakin. Kiinteistö kunnostettiin 2000-luvulla perusteellisesti ja tiloissa toimii
vuonna 2017 esimerkiksi rakennusliike ja ravintola.

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

Vuoden 2003 vaihteessa remontoitiin ja muutettiin jälleen. Uudet tilat löytyivät Sepänkatu 5:stä. Puutalomiljöötä ja pihaa muistellaan yhä lämmöllä. Viihtyisä piha
oli luonteva paikka pihajuhlille ja kirpputoreille. Pihalle
rakennettiin myös terassi.
Samassa rakennuksessa toimi Turun Toverien liikuntapaikka. Tutolan tiloissa käynnistettiin TST:n liikuntatoiminta. Uutena harrastusmuotona mukaan tuli myös
lauluryhmä, joka esiintyi pihajuhlissa.
Sepänkadulla tilat sijaitsivat peräti kolmessa kerroksessa, joten käytännöllisyydestä ei voi puhua. Esteettömyys ei ollut aikaisemmissakaan toimipaikoissa
toteutunut, ja tilanne korjaantui vasta Kanslerintiellä
nykyisissä tiloissa.
Sirkkalankadun puoleisessa rakennuksessa on edelleen Tutolan tilat. Tontin keskellä ollut rakennus on purettu. Tontin kulmarakennuksessa toimii rakennusliike,
joka rakennuttaa tontille asuinkerrostaloja.
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25v-JUHLATUNNELMAA

17.8.2017

1.

1.TST:n
henkilökuntaa
kutsuvieraita
vastassa.
2.
Jäsentoimijoita
saapumassa
alkumaljalle.
3. Kari
Otollinen ja
Eija Tuohimaa
Suomen Välityömarkkinat
ry:stä.

4.

1.

2.

3.

5.

4. Riitta Uitto ja Inkeri Huuhka
(Työllisyyspalvelukeskus) ja Sisko
Lipponen (Party-hanke).
5. Alkumaljoja tarjoillaan.
6. Tervehdyksiä lahjapöydällä.
6.
6
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7.

6.
10.
11.

1.
8.

9.

12.

7. TE-toimiston Airi Kapanen, TST:n Hannu
Isotalo ja Joe Majanen.
8. Kutsuvieraita pihalla.
9. Teltta oli koristeltu viirein.
10. Puheenjohtaja Hannu Isotalon
avauspuhe.
11. Työttömien Keskusjärjestön
toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.
12. Keskustelupaneeli sote-uudistuksesta,
vetäjänä Olli A. Manni (keskellä).
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ILTA JUHLASSA...
14.

13.

16.

15.

13.-14. Illalla
jäsenten juhlassa
pöydät täyttyivät
KasarmiTallin
herkuista.
15-17. Iltajuhlan
ohjelmassa oli muun
muassa musiikki- ja
lauluesityksiä.
18. TST:n
25-vuotishistoriikin
kirjoittaja Harri
Laaksonen.
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18.

29.8.2017

JA FÖRILLÄ

2.

3.

1.

4.

1. Työttömien Föriristeily järjestettiin nyt
jo seitsemättä kertaa.
2. Aina Duuri –
lauluryhmäläisiä
Förillä.
3. Juontaja
Jethro Rostedt ja
tähtiesiintyjä Tommi
Läntinen.
4. EU-ruokakasseja
5. jaettiin 500 kappaletta.
5. Ilmainen keitto riitti
700 hengelle.

6.

7.
6.- 7. Tommi Läntinen villitsi
Barkerinpuistossa.
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Tuo poistotekstiilisi TST-Texvexin
keräyspisteeseen.
TST-Texvex toimii Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa
yhteistyössä lajittelemalla ja käsittelemällä kuluttajilta
tulevat poistotekstiilit. Yhteistyön tarkoituksena on etsiä kestävää mallia tekstiilijätteiden hyötykäytön edistämiseksi sekä mahdollisesti saada tekstiilien kierrätys- ja
hyötykäyttölaitos Lounais-Suomeen.
TST-Texvex tekstiilikierrätys on Turun kaupungin
rahoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on myös
pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen työelämään palkkatuen, työkokeilupaikkojen tai kuntouttavan työtoiminnan kautta. Samalla tarpeettomat tekstiilit voivat
saada uuden elämän eri käyttötarkoituksissa.
Tekstiilikierrätyksessä vastaanotetaan kuivia ja puhtaita vaatteita kuten takkeja, housuja, hameita, paitoja
sekä kodintekstiilejä, lakanoita, pyyhkeitä ja pöytäliinoja. Tärkeää on, että vaatteet ja tekstiilit eivät ole kos-
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teita, homeisia tai vahvasti haisevia. Yksikin pilalla oleva tekstiilipussi voi vaurioittaa koko keräilyerän.
Täysin käyttökelvottomat vaatteet ja tekstiilit pitää
laittaa suoraan polttokelpoisten jätteiden keräykseen.
TST-Texvex ei myöskään vastaanota mattoja, kenkiä,
laukkuja, vöitä, alusvaatteita, tyynyjä, peittoja, pehmusteita tai pehmoleluja, koska niille ei ole hyödyntämismahdollisuuksia TST-Texvexin tiloissa.
TST-Texvex ei tavoittele voittoa ja siksi tekstiilien
myyntihinta eteenpäin on hyvin edullinen. TST-Texvexissä ei korjata myyntiin meneviä tekstiilejä. Asiakas
voi kuitenkin halutessaan tehdä edullisesti muutoksia
ostamaansa tekstiiliin TST:n jäsenille tarkoitetussa ompelimossa, joka sijaitsee TST-Texvexin tiloissa. TSTTexvexissä maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen ja
tekstiiliä vastaanotetaan vain aukioloaikana.

1. TST-Texvexin keräyspiste ja myymälä
TST-Texvex sijaitsee Turun Seudun TST ry:n toimintakeskuksen yhteydessä Turun Iso-Heikkilässä, osoitteessa Kanslerintie 19, punatiilisessä rakennuksessa.
Sisäänkäynti on pihan puolelta. TST-Texvex-myymälän
ajankohtaiset aukioloajat löytyvät Turun Seudun TST
ry:n nettisivuilta osoitteesta www.tstry.com.
2. Kuukausittain noin 10 000 kiloa tekstiiliä
TST-Texvexin keräyspisteeseen tuodut tekstiilisäkit ja
-muovipussit punnitaan aluksi sellaisenaan ennen niiden purkua ja lajittelua. Lajittelun jälkeen eri materiaalit punnitaan vielä erikseen. Punnituksen tarkoituksena
on kerätä ja tilastoida tietoa Lounais-Suomen Jätehuollolle siitä, kuinka paljon poistotekstiiliä kokonaisuudessaan tulee ja miten paljon eri materiaaleja on. Näin
voidaan tehokkaammin etsiä tekstiileille hyödyntäjiä
eri yrityksistä ja samalla kartoitetaan materiaalin jatkohyödyntämismahdollisuuksia.
Poistotekstiiliä tulee TST-Texvexiin kuukausittain lähemmäs 10 000 kiloa. Esimerkiksi vuoden 2017 maalistoukokuussa käyttökelpoista tekstiiliä tuli noin 40–45%
kokonaiskuormasta ja määrä kasvaa koko ajan.

3. Lajittelupisteessä seulotaan muun muassa vintage-aarteita
Alkupunnituksen jälkeen säkit ja muovipussit puretaan lajittelupisteessä. Niiden sisältö lajitellaan karkeasti ehjiin ja rikkinäisiin tekstiileihin. Ehjät tekstiilit
menevät suoraan myyntiin ja muut materiaaliltaan
käyttökelpoiset tekstiilit lajitellaan materiaalikohtaisesti kierrätystermein eri jakeisiin. Materiaalit (jakeet)
jaotellaan seuraavasti:
1. Neule: Rikkinäiset, mutta materiaaliltaan käyttökelpoiset neuleet ja villapaidat.
2. Farkku: Farkkumateriaali ja -vaate.
3. Myyntikelpoinen: Kaikki ehjät ja puhtaat vaatteet
sekä tekstiilit kuten pyyhkeet ja lakanat.
4. Käyttökelpoinen: Myyntikelvoton, mutta materiaalina hyödynnettävä vaate tai muu tekstiili.
5. Liinavaate: Lakanat, tyynyliinat, pussilakanat, verhot
ja pöytäliinat.
6. Nahka & nahkavaatteet: Aidot nahkavaatteet ja
turkikset.
7. Frotee: Pyyhkeet ja kylpytakit.
8. 100% synteettinen: Kaikki tekokuidut kuten akryyli,
polyesteri, viskoosi tai muut sekoitekankaat.
9. 100% muu materiaali: Esimerkiksi silkki, viskoosi,
bambu ja pellava.
10. 95% puuvilla: Vaatteet ja tekstiilit, joiden materiaali
pesumerkintöjen mukaan on lähinnä puuvilla.
11. Rättimateriaali: Imeytymiskykyiset materiaalit
esimerkiksi puuvilla, pellava, bambu, frotee.
12. Käyttökohteeton tai tunnistamaton: Tunnistamaton
rikkinäinen huonokuntoinen tekstiili tai siinä ei ole
tarkkaa tietoa materiaalista.
13.Vintage & aarteet: Kaikki aidosti vanhat menneiden
vuosikymmenten ja aikakausien vaatteet ja tekstiilit
tyylisuuntauksista riippumatta. Esimerkiksi isoäidin
nuoruuden leninki 50-luvulta tai isoisän sodanaikainen talvitakki.
Jos poistotekstiilille ei löydy käyttökohdetta, se toimitetaan Lounais-Suomen Jätehuoltoon poltettavaksi.

Teksti: Hanna Saranki ja Pia-Sofia Yrjölä
Kuvat: Hanna Saranki ja C.K.
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4. Tarkastuspöytä

7. Tekstiilien jatkolajittelu

Tarkastuspöydässä tarkastetaan vielä kertaalleen eri
jakeista tulleiden tekstiilien ja vaatteiden kunto. Vain
ehjät ja puhtaat tekstiilit kelpaavat TST-Texvexin myymälään myytäviksi. Huonokuntoiset tekstiilit päätyvät
tekstiilimateriaaleiksi.

Tekstiilit, jotka eivät mene myyntiin TST-Texvex-myymälään, toimitetaan uusiokäyttöön eri yrityksille teollisuuteen. Esimerkiksi neulekuiduista voidaan valmistaa
öljynimeytysmattoja ja parketinalusmattoja. Pussilakanoita taas menee räsymatoiksi. Kysynnän mukaan tekstiilimateriaalia ohjataan myös käsityöläisille, esimerkiksi
teattereiden puvustukseen.
Turun kaupungin päiväkodit, koulut ja muut kunnalliset laitokset saavat ilmaista askartelumateriaalia TSTTexvexistä tarpeen mukaan.

5. Hinnoittelupöytä
Hyväkuntoiset tekstiilit hinnoitellaan myyntiin TSTTexvexin kirpputorille, missä on myytävänä naisten,
miesten ja lasten vaatteita sekä TST-Texvexin omia
tuotteita ja kodintekstiilejä. Myös kangasmateriaalia
myydään kilohintaan.
6. Huonokuntoisten tekstiilien tarkastuspöytä
Likaiset, haalistuneet ja rikkinäiset käytöstä poistetut
tekstiilit eivät kelpaa myyntiin. Niistä hyödynnetään kuitenkin käyttökelpoiset osat kuten vetoketjut, printit ja
napit. Niistä voidaan leikata myös matonkuteita.
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K ie r r ä t y ssanastoa
Kierrätys
Toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai käytetään muuhun
tarkoitukseen. Jäte voi myös pysyä alkuperäisenä ja olla kierrätettävää sellaisenaan.
Erilliskeräys
Omat keräyssäiliöt tekstiilijätteelle.
Tekstiili
Puhtaita, ehjiä vaatteita tai kodin ja toimiston tekstiilejä, joita kerätään uudelleenkäytettäväksi esimerkiksi TST- Texvex keräyspisteessä.
Uudelleenkäyttö
Käyttökelpoisten, ehjien ja puhtaiden vaatteiden ostaminen, vaihtaminen, myynti
ja antaminen samaan tarkoitukseen kuin
mihin se on alunperin suunniteltu.

TST-Texvex

Tekstiilikierrätystä
Lisätietoa TST-Texvexin tekstiilikierrätyksestä ja työkokeilun mahdollisuuksista voi kysyä
ohjaaja Päivi Lintulalta (040 129 7650, paivi.lintula@tstry.com) ja ohjaaja Hanna Manniselta
(040 129 7670, hanna.manninen@tstry.com).
TST-Texvex-myymälä, Kanslerintie 19, 20200
Turku, p. 040 182 6694.
Avoinna syksyllä 2017 ma-to klo 9-15 ja pe klo
9-14.
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n palvelunumero on 0200 47470, asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Tekstiilijäte
Rikkinäiset tai muutoin sellaisenaan käyttökelvottomat tekstiilit eli lumppu.

LOGOT!
3/2017

tärppi

13

TST:n jäsenten oma

pe 8.12. klo 15

JOULUJUHLA

Toimintakeskuksessa

Ei tääl kukka
kiltti olis?

Liput 12 euroa, sis. alkumaljan, runsaan jouluisen buffetpöydän sekä yhden ruokajuoman.
Mukana myös joulupukki yms. ohjelmaa. Lipunmyynti infossa ma 13.11. alkaen.
Huom! Vain jäsenille, 80 ensimmäistä ilmoittautunutta mahtuu mukaan.

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)
14
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Ruokalista: tstry.com
Leivonnaisia myös tilauksesta!

RISTEYKSESSÄ:
Mutkan takaa aukeaa vihdoin suora?

”

Jos haluat mennä elämässäsi eteenpäin, sinun
on ehdottomasti selviteltävä, mihin suuntaan
pitää mennä”, mietiskeli kirjailija Anton Tšehov
1800-luvun lopulla.
Kuutisen vuotta sitten astuin ensimmäisen kerran
TST ry:n ovista. Olin saanut TE-toimiston kautta työtarjouksen ja autuaan tietämätön yhdistyksen toiminnasta. Töitä oli vihdoin tiedossa minulle vuodeksi, joskin osa-aikaista.
Vasta vuoden kääntyessä kohti loppua, aloin katsella
tarkemmin ympärilleni: meitä ei ollutkaan vain jäsenistö, henkilöstö ja työllistetyt. Palkkatukilaisten ohella puuhassa ja toimessa oli kuntouttavan työtoiminnan
asiakkaita ja työkokeilijoita. Miksi työtä jaettiin niin
monelle taholle? Koska se antaa useammalle mahdollisuuden saada elämästä kiinni, onnistumisen kokemuksia, kokea tarpeellisuuden tunnetta.
Tämän ymmärrettyäni pidin työmahdollisuuksien
luomista yhdistyksen omin voimin hienona keksintönä.
Aikanaan pääsin projektin henkilöstöpuolella näkemään koko kuvion pöydän toiselta laidalta ja hämmästyin kuinka paljon aikaa ja vaivaa prosessiin uppoaa.
Projektin suunnittelu, hakemuksen laatiminen, rahoitusehtoihin mukauttaminen, yhteistyökumppaneiden
etsiminen, itse projektin läpivieminen ja raportointi:
jos yhdestäkin tinkii, ei rahoitusta myönnetä edes vuodeksi, saati useammaksi. Tämä sama sääntö pätee niin
kaikkeen työllistämiseen kuin STEA:n rahoittamaan
toimintaankin.
Jäsenistö kertoo ajoittain toiveita siitä, minkälaista toimintaa tulisi järjestää. TST ry kuuntelee toiveita
avoimin korvin. Karu tosiasia kuitenkin usein unohtuu:
jäsentoimintaa on vain, jos jäsenet sitä itse järjestävät.
Henkilökuntaa sitä varten ei yhdistyksessä ole, vaan ainoastaan tukitoimia, jotka syntyvät projektien sivutuotteina. Ilman niitä koko toiminta olisi paljon vaatimattomimmissa puitteissa.
Olen ollut mukana tekemässä useampaakin avustusanomusta. Hankehakemuksissa joudutaan aina harmillisesti rajaamaan joukko mahdollisia osallistujia ja toimintoja pois. Näinä vuosina olen yrittänyt ymmärtää,
miten pyörät pidetään liikkeessä. Mitä ovat ne projektit,
joita TST ry:llä tarvitaan ja miten varmistetaan, että

Marita Skippari
projektipäällikkö
Viuhka-projekti

sellaisia saadaan meille tänne jatkossakin? Yhteiseksi
nimittäjäksi en ole keksinyt muuta kuin tämän: niiden
on hyödytettävä niin jäsenistöä, muita kuntalaisia kuin
rahoittavaa tahoakin.
Hyviä aiheita ja rahoituksen hakijoita riittää, hanketoiminnan pyörittämisestä on tullut yhä vain vaativampaa. Toiminnan ylläpito vaatii alinomaista kehittämistä
ja antennien suuntaamista kohti tulevaa. TST ry:n sisällä toimii joukko eri alojen ammattilaisia ja koulutuksen
kautta kerrytetään määrätietoisesti lisää henkistä pääomaa, jotta mylly jauhaisi hyvää yhä useammalle.
Aiemman, tiedotuksen lähiesimiehen, työnkuvani
raskain osa oli päästää maailmalle työntekijät, jotka
juuri olivat omaksuneet työnsä ja halukkaita siinä jatkamaankin. Mutta jotta tätä rataa voitaisiin jatkaa, on
tekijöiden aika ajoin vaihduttava, muuten rahoitusten
ehdot eivät täyty. Silti ilman pysyvää ja sitoutunutta henkilöstöä, tämän kokoinen organisaatio ei toimi.
Tarvitaan tietoa, miten aiemmin on menetelty, jotta
jatkuvuus voidaan turvata ja toisaalta uskallusta tarttua
uusiin haasteisiin.
Toinen kaksivuotiskauteni TST ry:n hallituksessa
päättyy vuoden loppuun. Henkilöstön osallistuminen
hallitustyöskentelyyn tuo kieltämättä mukanaan jääviysesteitä. Olen silti kokenut hyödyt suuremmiksi kuin
haitat. On helpompaa arvioida toimintoja ja kehitellä
uutta, kun on itse sisällä kentässä. Raskaaksi yhdistelmän työntekijänä on ajoittain tehnyt se, että on täytynyt
selitellä omaa rooliaan. Ikään kuin jäsenyys haihtuisi
minusta savuna ilmaan, kun olen myös työsuhteessa
yhdistykseen tai tekemässä päätöksiä. Samaa, jäsenistön unohtavaa, syyllistävää varjoa on heitetty muidenkin vastuunkantajien päälle; välillä se on rasittanut meitä kohtuuttomasti.
Tuoreet ideat toiminnan kehittämiseen ovat tervetulleita. Toteutukseen tarvitaan onnen lisäksi päättäväisyyttä ja aimo annos realismia. Projekteja tulee ja menee, mutta yhdistys on kompassi. Itselleni aika TST:llä
on antanut selkeän suunnan, jolla jatkaa. Toivon sydämestäni sitä samaa yhdistykselle. Ylimääräisiä mutkia
ei kaivata, muuten tulevaisuutta ei ole. Peruutuspeiliin
voi vilkuilla, mutta katse on pidettävä horisontissa.
3/2017
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HISTORIA
EI AINA
TOISTA
ITSEÄÄN
Teksti: Harri Laaksonen

T

urun Seudun TST ry:stä on kirjoitettu 25 vuoden
aikana paljon. Oma lehti on tursunut raportointia
jäsentoiminnoista lähes alusta asti, mutta myös
muut lehdet ovat kertoneet yhdistyksen toiminnan laajuudesta tasaisin väliajoin. Sähköisissä medioissa yhdistys on vilahdellut tämän tästä. Julkisuus on ollut hyvästä, koska TST ry:n tapainen toimija tarvitsee näkyvyyttä
mahdollisimman paljon toimintojensa tukemiseksi. Jäsenistön tavoittamisen lisäksi yhdistyksen erilaiset projektit ovat tarvinneet kohderyhmää Turun alueelta, ja
sekin on edellyttänyt tehokkaita mediaväyliä.
Aineistoa yhdistyksen historiasta on kertynyt merkittävästi. Jo pelkästään oman talon sisällä dokumentointi
on ollut todella runsasta ja kiitettävää. Torstaipalavereiden pöytäkirjoja on mappikaupalla, ja ne kertovat yhdistyksen toiminnan ja ajallisen etenemisen värikkäästi,
yksityiskohtaisesti. Pöytäkirjoista välittyy jäsenistön ja
työntekijöiden tunnollinen omistautuminen yhdistyksen perustoimintaan ja hankkeisiin. Vuosien vieriessä
jäsenistö on vaihtunut, toimintatavat ovat muuttuneet,
mutta kiinnostus yhdistykseen on säilynyt.
Kun TST ry täytti 10 vuotta, siitä kirjoitettiin ensimmäinen historiikki. Melko aikaisin kirjoitetun historiateoksen ajatus saattoi olla siinä, että työttömyys lannistuu piakkoin Suomesta eikä TST ry:n historia tule
lisääntymään. Optimistinen kanta ei valitettavasti käynyt toteen, vaan yhdistys sai lisää jäseniä, koska työttömyyden peikko mellasti edelleen ahkerasti Suomessa. Historiikista kuitenkin välittyi alkuaikojen meno,
jäsentoimintojen muotoutuminen, vaikeuksien lyömi-
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nen, rahoittajien vakuuttaminen ja työn tekeminen –
sekä palkkatyön että vapaaehtoistoiminnan.
Nyt kun Suomi juhlii sopivasti tasavuosia ja TST ry
neljännesvuosisataa, päätettiin kirjata uudelleen historia sanoiksi. Toinen historiajulkaisu yhdistyksestä täydentää ensimmäistä 15 vuoden ajalta, joten se antanee
lisäperspektiiviä. Perustoiminta on sitä mitä ennenkin,
kuitenkin niin, että uusien ihmisten tuleminen mukaan
painottaa toimintoja eri tavalla. Uudet muodot ovat tulleet ehkä vain tietyksi ajaksi, mutta on varmaa, että jotain syntyy aina.
TST ry on rakenteellisesti toinen kuin 2000-luvun
alussa. Huonekalujen, televisioiden ja muiden tavaroiden kierrätys on jäänyt pois, ja niiden tilalle on järjestetty laajamittainen tekstiilikierrätys. Alkuaikoihin verrattuna ajatuksellisesti merkittävin muutos tapahtui, kun
1990-luvun lopulla TST ry ryhtyi merkittäväksi työnantajaksi. Nykyään yhdistys tarjoaa kaupungille myös
kuntouttavan työtoiminnan palvelua. Lisäksi yhdistyksen yhteydessä toimii kaupungin järjestämä työttömien
terveyspiste. Henkilöstön ammattimaisuus on selvästi
lisääntynyt, ja on varmaa, että sama kehitys jatkuu.

”Työllä tehty - Turun Seudun TST ry 25 vuotta”
-historiikki on myynnissä TST:n toimintakeskuksen kassassa hintaan 12 €. (Kassa avoinna
ma-pe 9-14).

TST:n JÄSENEDUT
KERHOT JA KURSSIT TST:n monipuoliset harrastekerhot ja kurssit ovat jäsenille maksuttomia, ellei toisin mainita.

JÄSENOMPELIMO TST:n jäsenompelimo ottaa uusia töitä vastaan TST-Texvexin aukioloaikoina. Texvexin tiloissa sijaitseva ompelimo palvelee ainoastaan
TST:n jäseniä, ja jäsenkortti on esitettävä tilauksia tehtäessä.

JÄSENLEHTI TÄRPPI Jäsenmaksun maksaneille postitetaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Tärppi-lehti.

LIIKUNTA

Kanslerintien toimintakeskuksen Monitoimitilassa
• Ohjatun liikunnan tunnit ovat maksullisia, 10 €:n kuukausikortilla
tai kertalipulla, joita myydään 10 kpl vihossa.
Syyskausi 2017
Maanantai
Klo 10 - 11 Kuntojumppa (Mércia)
Keskiviikko
Klo 11 - 12 Jooga (Sulo)
Klo 10 - 11 Kuntojumppa (Mércia)
Tiistai
Klo 11 - 12 Bonusjumppa/lihasharj.
Klo 10 - 11 Keppijumppa (Sulo)
(Mércia ja Sulo)
Klo 11 - 12 Qigong/vannejumppa (Sulo) Torstai
Klo 13 - 15 Pingis (omatoiminen)
Klo 13 - 15 Pingis (omatoiminen)
•
•

Biljardinpeluumahdollisuus kun tila vapaana.
Kuntosalilaitteet ovat vapaasti käytettävissä (omalla vastuulla) niinä
aikoina, kun salissa ei ole muuta toimintaa.

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.

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 €

RUOKAJAKO Jäsenille tarkoitettua ylijäämäruokaa jaetaan ma-pe saatavuu-

den 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.

ATK-TUKI päivystää ma-pe klo 9-14 toimintakeskuksessa. Apua saa tietoko-

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

PERÄKÄRRY

Vuokrattavissa jäsenille 6 €/vrk + 20 € pantti.

LAKIPALVELU

Lakiasiainpalvelu Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy:n lakimiehet tarjoavat TST:n jäsenille maksutonta oikeudellista neuvontaa puhelimitse keskiviikkoisin klo 10-14, puh.
050 321 8670. Lisäksi Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy:n lakimiehet antavat henkilökohtaista neuvontaa Kanslerintien toimintakeskuksessa keskiviikkona 18.10. klo 9-11 ja keskiviikkona
29.11.2017 klo 9-11, paikkana hallituksen huone hallintosiivessä. Ilmoitathan jäsennumerosi lakiasiainpalvelun
kanssa asioidessasi.

PAAVAROTTI-MÖKKI

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

ANNA DUUNI

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

TIETOTUPA

Jäsenten olohuone, jossa mm. TV,
päivän sanomalehdet, tietokoneet (netti
ja tulostusmahdollisuus), kirjasto.

ALENNUKSIA
KYLPYLÄHOTELLI CARIBIA
Jäsenet voivat nauttia hotelli Caribian kylpyläpalveluista (altaat ja
sauna) alennetuin hinnoin. Kylpylä-,
kuntosali- ja vesijumppaedut koskevat vain yhdistyksen jäseniä (ei perheenjäseniä).
TORISUUTARI (Turun Kauppatorilla)
20 % alennus jäsenkorttia näyttämällä

JÄSENEKSI VOI LIITTYÄ käymällä
toimintakeskuksen Infossa sen
aukioloaikoina ma-pe klo 9-14.

Vapaaehtoisten järjestämää

JÄSENTOIMINTAA SYYSKAUDELLA
Englannin ja ruotsin keskustelukerhot

Keskiviikkoisin klo 11–12 (englanti) ja 12–13 (ruotsi)
Peräkammarissa. Keskustelua, kuuntelua, lukuharjoituksia.

Teatteri LennArt

Harjoitukset maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 15–17
Monitoimitilassa. Tehdään erilaisia teatteriharjoituksia,
näytellään ja liikutaan yhdessä.

Palokärki-lintukerho bongaa lintuja
ympäri vuoden

Kaikille, jotka haluavat oppia tuntemaan kotiseutunsa
linnut sekä ulkonäöstä että laulusta. Linturetkiä muun
muassa 29.9., 2.10., 4.10. ja 6.10. (Lue juttu sivuilta 2021.)

Käsityökerho Sukkelat Silmukat

Perjantaisin klo 10.00–11.30 Muistojen koti, Linnankatu 41.

Seniorikerho
Luonto- ja kalakerho

Kaikille luonnosta ja luonnonilmiöistä kiinnostuneille. Luonto- ja kalakerhon kuukausikokoukset torstaisin
12.10. ja 16.11. klo 11–12.30 Torstaihuoneessa. Retkillä hyödynnetään vuodenaikojen mukaan mahdollisimman paljon Anna Duuni -veneen ja Paavarotin mökin
tarjoamia käyttömahdollisuuksia sekä tehdään yhteistyötä muiden kerhojen kanssa.

Retkiä, matkoja ja mukavaa yhdessä tekemistä kaikille
kiinnostuneille! Seuraava kuukausikokous 29.9. klo 11
toimintakeskuksessa.

Kädentaitokerho Väkertäjät

Kaikille kädentaidoista ja askartelusta kiinnostuneille
tiistaisin klo 10–14 Torstaihuoneessa.

Anna Duuni ja Venekerho

Metsä- ja ympäristökerho

Yhdistyksen oma Anna Duuni -vene
risteilee kesäkaudella Turun saaristossa. Venekerho järjestää luontoretkiä
ja veneilyyn liittyvää koulutusta.

Kamerakerho

Midas-kerho

Kaikille ympäristöasioista kiinnostuneille. Metsä- ja
ympäristökerhon kokoukset kerran kuukaudessa.
Kuukausikokoukset keskiviikkoisin 18.10. ja 15.11. kello
10-12 Torstaihuoneessa.

TST-Radio

Radioryhmä tuottaa omaa ohjelmaa Radio Robin Hoodin taajuudella sekä järjestää aiheeseen liittyvää koulutusta. Kuukausikokoukset keskiviikkoisin 18.10. ja
15.11. kello 13–15 Torstaihuoneessa.

Kullankaivuusta kiinnostuneet voivat
osallistua Midas-ryhmän toimintaan.
TST:llä on myös oma kultavaltaus Lapissa.
(Lue juttu sivuilta 22-23.)

Aina Duuri -lauluryhmä

Laulun iloa kaikille musiikista kiinnostuneille. Harjoitukset torstaisin klo 13.00–15.15 Torstaihuoneessa.

Kulttuurimatkat

Teatteri-, konsertti- ja muita kulttuurimatkoja. (Esim.
teatterimatka ”Rakastunut Ryti”, ks. 29.)

Lukutoukat-kirjallisuuspiiri

Kaikki kirjoista ja lukemisesta pitävät tervetuloa! Keskustellaan luetuista kirjoista mukavassa seurassa. Kokoukset 18.10., 25.11. ja 13.12. klo 13–15 Kotosalla-senioritalon yhteistilassa (Kutomokatu 1, 7krs).
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Tietotupa

VAPAAEHTOISEKSI ?

Tietotupa toimii päivittäin kaikkien jäsenten kohtaamispaikkana,
ja sieltä löytyy esimerkiksi päivän
sanomalehdet, tietokoneet nettiyhteyksillä sekä kirjasto. Kuukausittain järjestetään mm.
Epäilijöiden Klubi, Jorman
Tietovisa ja Minnan Levyraati.

Jos olet halukas ensi vuonna vetämään
vapaaehtoisena kerhoa tai harrasteryhmää, ota yhteys Taimi Räsäseen.
taimi.rasanen@gmail.com,
puh. 041 7031690

Karaokeillat

Suositut ”Outioke”-illat Torstaihuoneessa kuukausittain.

Lisätietoja

- Torstaipalaveri to klo 10
- Ilmoitustaulut ja viikkotiedote
- Netti (tstry.com) ja Facebook

Huom! Tarkista aina viime
hetken muutokset kokoontumisista ja retkistä TST:n
nettisivuilta.
Tykkäämällä Facebook-sivuista pysyt ajan tasalla tulevista tapahtumista.

Ensi vuoden koulutus- ja kerhotoimintaoppaan suunnittelu jäsentoimijoiden koulutusristeilyllä ke 22.11.

Turun Seudun TST ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Torstaina 23.11. klo 10

Turun suomenkielisellä työväenopistolla
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestetään torstaina 23. marraskuuta kello 10 alkaen. Paikkana toimii
Turun suomenkielinen työväenopisto (Kaskenkatu 5).
Ilmoittautuminen alkaa kello 9, otathan mukaan jäsenkorttisi! Toimintakeskus on suljettu kokouspäivänä.

VAALIPANEELI
Torstaina 16.11. klo 12
Yhdistyksen syyskokoukseen liittyen järjestetään toimintakeskuksen monitoimitilassa vaalipaneeli.
Tentissä yhdistyksen hallituksen
puheenjohtajaehdokkaat sekä hallituksen jäsenehdokkaat.

Nyt kannattaa tulla mukaan vaikuttamaan
yhdistyksen tulevaisuuden linjauksiin!
Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitukselle uusi
puheenjohtaja seuraavaksi 2 vuodeksi sekä puolet hallituksen jäsenistä (3 varsinaista ja 3 varajäsentä).
Lisäksi päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

tstry.com
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Palokärki-ryhmä 1996– 2017
Olen liittynyt TST:hen lokakuussa
1995 jäätyäni eläkeputkeen saman
vuoden huhtikuussa. Ensimmäiset retket tehtiin 1996 toukokuussa
”lonkkavolvoilla” eli polkupyörillä.
Aluksi käytiin Rauvolanlahdella,
Katariinanlaaksossa ja pitkospuita
myöten Vaarniemessä.
Rauvolan lintutornista pääsi näkemään ja kuulemaan vesilintuja
sekä ruovikossa laulavia ruoko- ja
rytikerttusia ja pajusirkkuja. Toinen
paikka, missä käytiin, oli Hirvensalossa sijaitsevassa Friskalanlahden
lintutornissa. Siellä saatiin ihastella
aivan lähellä pesivän keltavästäräkkiparin ruokintapuuhia. Kukaan
retkeläisistä ei ollut ennen kuullutkaan tällaisen linnun olemassaolosta.
Näitä retkiä tehtiin useana vuonna ennen kuin ryhmään liittyi Antero Tyynmaa, jonka autolla päästiin
jo Mietoistenlahdelle, joka on maan
parhaita paikkoja muuttolintujen
bongaukselle. Tyynmaa toi mukanaan lisää tunnistustaitoa. Hän on
varsin taitava lintujen äänientunReijo Nieminen ja Swarovski.
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nistaja. Sitten hän toi mukanaan
entisen työkaverin Reijo Niemisen,
joka on nykyään porukan aktiivisin
jäsen ja on saavuttanut jo 310 lajin
määrän. Sitten pikkuhiljaa porukkaan liittyi tunnistustaidoiltaan pätevin Mikko Ylitalo, joka tuntee
myös kasvit. Myös Juha Kuusto
tuli mukaan aivan alkuvaiheessa.
Sitten Rekan vanavedessä liittyi porukkaan Veijo Nurminen, joka oli
perehtynyt lintujen kuvaamiseen.
Samalla hän toi lisää tunnistustaitoa
porukkaan. Hän on todella kovatasoinen lintulajien määrittäjä. Hänen
ottamiaan kuvia ovat jäsenet saaneet
ihastella TST:n jäsenlehti Tärpissä.
Myös Niemisen Rekan ottamia kuvia on ollut Tärpissä.
Oma lukunsa on naiset. Heistä
alusta asti on ollut mukana Eeva
Heinonen ja Eija-Riitta Laine, joka
on erikoistunut kasveihin. Viimeksi porukkaan liittynyt Tuula Lindholm on varsin aktiivinen toimija.
Eeva ja Tuula ovat jo päässeet 220
lajiin.

Pikkubussi ja Anna Duuni -vene
Itse olen käynyt 27:ssa paikassa
maissa. Ilman venettä ne olisivat
jääneet käymättä. Kun pikkubussi saatiin käyttöön, se mahdollisti
pääsyn noin 100 kilometrin säteellä
oleviin parhaisiin lintujen muuttoreittipaikkoihin. Toiminta laajeni
varsin nopeasti vuositasolla jo yli
20 retkeen. Kun saatiin Anna Duuni -vene vielä käyttöön, niin päästiin
ulkosaaristoon parhaille paikoille.
Esimerkiksi Utö, Isokari, Jurmo,
Vänö, Jungfruskär ja Örö. Eli päästiin bongaamaan varsin harvinaisia
lajeja. Lintuharrastajat kun joutuvat
menemään aika kauas ennen kuin
lintuja voi nähdä. Ne kun eivät ikävä
kyllä Kanslerintielle TST:n toimintakeskukseen eksy.
Anna Duuni mahdollisti useamman päivän retket. Siinä pystyy yöpymään 8 – 10 henkilöä. Tornien
taistoon olemme osallistuneet jo
viitenä vuotena peräkkäin Jungfruskärissä, joka sijaitsee keskellä Kihtiä
noin 6,5 tunnin venematkan päässä
Turusta. Tornien taisto on leikkimielinen kilpailu, jossa 330 tornia ympäri Suomea osallistuu toukokuun
ensimmäisen viikon lauantaina klo

Juha Kuusto, Antero Tyynmaa, Erkki Vahtera ja Outi Talske tähyilevät Utössä.

5 – 13 välisenä aikana. Viime vuosina myös Ruotsi on liittynyt samana
ajankohtana tähän kilpailuun. Siinä
kahdeksan tunnin aikana bongataan
mahdollisimman monta lajia. Meidän paras tulos on 68 lajia. Tässä on
syytä mainita, ketkä muodostavat
tuon ryhmän. Päätunnistajana on
Mikko Ylitalo ja sitten ovat Antero
Tyynmaa ja Reijo Nieminen sekä
minä neljäntenä. Luotettavana kirjurina on aina ollut Juha Kuusto, jonka
tehtävänä on varmistaa, että kaikki
lajit tulevat kirjatuksi. Itse olen liian tättähäärä luonteeltani, joten lajien määritys jää tuon kolmikon eli
Mikon, Anteron ja Rekan harteille.
Tänä vuonna pääsivät ensimmäistä
kertaa myös Eeva ja Tuula mukaan
Tornien taistoon.
Tärkeitä henkilöitä ovat myös
Anna Duunin kippari ja miehistö.
Ilman heidän panostaan ei olisi tehty
yhtään ainoaa linturetkeä veneellä.
Pääkipparina on ollut Lasse Räsänen
ja hänen lisäkseen Taisto Pelkonen.
Sitten on Pentti Hynninen, joka on
ajanut meidät turvallisesti kolme
kertaa Jungsulle. Tänä vuonna meidät vei sinne Anneli Maanpää ja
Timo Mattila. Anneli Maanpää on
suunnitellut Turun lintutieteellisen

yhdistyksen logon eli meriharakan
kuvan. Vielä mainitsen luotettavat
kansimiehet Outi Talskeen, joka on
ollut mukana alusta asti kansimiehenä, hänelle ei moni mies pärjää.
Sitten on Outin miesystävä Erkki
Vahtera. Molemmat tuuraavat myös
kipparia aluksen ruorissa. Palokärki-ryhmän matkat kestävät yleensä
6,5 – 8 tuntia, niin pääkipparia täytyy tuurata. Ennen kuin ollaan perillä esimerkiksi Utössä, niin joutuvat
merenkulkutaidot todella testiin.
Välillä kun tuulee ja on sumua, niin
huomataan, että tärkeimmät henkilöt ovat olleet juuri nuo viisi Anna
Duunin miehistön jäsentä. Retkiä
ulkosaaristoon on helppo järjestää,
mutta ilman luotettavaa kipparia ja
miehistöä retket jäävät tekemättä.
Itse olen Turun Lintutieteellisen
Yhdistyksen (TLY) perustajajäsen
vuodelta 1966. Meitä oli silloin 33
henkilöä. Palokärki-ryhmän aktiivijäsenet kuuluvat myös TLY:hyn.

Lintumaailman harvinaisuuksia
Sitten tulevat parhaat havainnot.
Joukossa on myös koviakin lajeja.
Pikkukotka, ruostepyrstö, rantakurvi, jonka Antsa ja Reka havaitsivat
vuonna 2015 Utössä. Se osoittautui

Utön ensimmäiseksi havainnoksi tästä lajista. Pojat jäivät siis saaren historiaan. Arokotka, arohyyppä, arokiuru, avosetti, kiljukotkat, haarahaukat,
paksujalka, yöhaikara, mehiläissyöjä,
mäntysirkku, sinipyrstö, punapäälepinkäinen, taigarautiainen, tulipäähippiäinen, sepelsieppo, mandariinisorsa, kyhmyhaahka jne.
Minun mieleenpainuvin kokemukseni oli 15 vuotiaana, kun
vuonna 1956 löysin kaverini kanssa
ensimmäisen sodanjälkeisen harmaahaikaran pesän Taivassalon Kolkanaukon rantametsästä korkeasta
kuusesta. Laji oli silloin suuri harvinaisuus, mutta nykyään se on varsin
yleinen. Palokärki-ryhmä odottaa
suurella mielenkiinnolla ja toiveikkaana, millaisia havaintoja tuleva
aika saa täytteekseen. Tietääkseni Palokärki-ryhmä on pisimpään TST:llä
yhtäjaksoisesti toiminut harrastus.
Lopuksi vielä suuret kiitokset kaikille TST:n entisille puheenjohtajille, hallitusten jäsenille, nykyiselle
puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle meidän saamistamme mahdollisuuksista näiden retkien järjestämiseen.
Palokärki-ryhmän puolesta
Ilkka ”Luru” Hoviseppä

Jungfruskärin lintutorni.
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KUT TURAN KULTA JAHTI
Saimme luvan lähteä Lappiin TST ry:n kultavaltaukselle
tekemään inventaariota ja toiminnankartoitusta. Matkaa tuki Kestävän Kehityksen Säätiö, joten kestävässä
hengessä myös matkasimme. Menomatkalla näimme
Kalajoen hiekkasärkät, tulomatkalla taas Pyhätunturin,
Kemijärven ja Kuusamon maisemia. Yli 2600 kilometriä pikkubussissa halki Suomen, sen kultaisen historian
ja luonnonarvojen pohdiskelu porukassa sekä lukuisat
porot tekivät matkasta ikimuistoisen.
Kutturan kylä sijaitsee Hammastunturin erämaaalueella, Ivalojoen kupeessa. Jääkausi päättyi Hammastunturilla jo 9300 vuotta sitten ja alueella on liikkunut
keräilijä-metsästäjiä niistä ajoista lähtien. Kun työttömyyttä ei vielä oltu keksitty, saattoi erämaassa samoilla vapaasti riistan, kalan ja muiden luonnonantimien
perässä. Vuonna 1898 alueelle muutti muuan Guttorn
Magga, jonka mukaan kylä nimettiin. Nykyään alueella
on jo 17 asukasta. Kun Suomessa kriiseiltiin ja yleislakkoiltiin vuonna 1956, Lapin talvisessa maisemassa hiihtelevä Urho Kekkonen sattui vierailemaan Kutturan kylässä. Kahvipöydässä Kekkoselle arvatenkin vinkattiin,
että ”tie olis ihan kiva”, ja lopulta se rakennettiin vuonna
1959. Kutturantietä pääsimme mekin köröttelemään
kultamaille elokuun lopulla 2017.
Lapista löydettiin kultaa Kutturan läheltä vuonna
1868. Kultaa oli löydetty myös muualta, mutta vasta löytöä seurannut kultaryntäys toi alueelle kaivajia ulkomaita myöten ja vaikutti merkittävästi alueen kehitykseen.
Ivalojoen Kultala rakennettiin 1870, jotta virkamiehet
pystyisivät valvomaan huuhdontatöitä. Parhaimmillaan
Kultalaa asutti yli 500 kaivajaa ja vuonna 1871 löydettiin ennätykselliset 56,2 kultakiloa. Seuraava kultakuume nousi toisen maailmansodan jälkeen, jolloin sodasta
selvinneet miehet lähtivät etsimään onneaan Lemmenjoelle.
Kolmas merkittävä kultakuume nousi 2000-luvun
alussa, kun TST:n jäsenet halusivat lähteä kaivamaan
itselleen kultaisempaa tulevaisuutta. Perustettiin kultavaltauskerho Midas, ja TST:lle hankittiin ikioma valtaus
vuonna 2003. Midas on vuosien varrella osarahoittanut
toimintaansa talkootöillä Tankavaaran Kullanhuuhdonnan MM-kilpailuissa. Inarin ja Sodankylän kultakentät
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Teksti: Taimi Räsänen
Kuvat: Taimi Räsänen ja Mikko Urpo

ovat ainoita alueita Euroopassa, jossa pintamaan kultaesiintymät ovat tarpeeksi suuria kannattavalle kullanhuuhdonnalle.
Pääsimme Kutturan valtauksella kokeilemaan kullanhuuhdonnan työvaiheita. Ensin kuopasta kaivetaan
ämpäreihin hiekkaa hakuin ja lapioin, suurimmat kivet
poimitaan jo tässä vaiheessa, elleivät vaikuta erityisen
suurilta kultakimpaleilta. Vesipumpun avulla huuhdontaränniin ohjataan letkulla vettä valtauksen vieressä
virtaavasta Kyläjoesta ja ämpärit tyhjennetään ränniin.
Kiviä poistetaan käsin rännin alkupäässä ja loppupäässä oleviin rihloihin jää lopulta rikaste. Laakea vaskooli
on viimeinen työväline, jolla huljutellaan kevyemmät
ainekset rikasteesta ja löydetään pohjalle painuneet kultahippuset. Meidän silmiimme ei sellaisia nyt sattunut,
uskomatonta kyllä.
Leirielämä valtauksella kului perinteisesti. Ruuanlaittoa nuotiolla ja trangialla, patikointia lähimaastossa ja
luonnon ihastelua. Iltaisin sai hikeentyä ylellisessä telttasaunassa ja pulahtaa raikkaaseen jokeen. Luontoäiti tarjoili säätiloja omien tarpeidensa mukaan. Yhtenä
yönä pakkanen puraisi varpaita, välillä paistoi aurinko,
mutta enimmäkseen saimme pilvisyyttä kuurosateineen.
Lempeätä oli nukahtaa kevyeen ropinaan vasten teltan
kattoa.
Lappi jättää jäljet sydämeen. Harmi kyllä, kullanhuuhdonta alkaa olla uhanalainen harrastus. Kaivoslain
lisäksi toimintaa rajoittavat mm. ympäristölaki, rakennuslaki, erämaalaki, vesilaki ja jätelaki, lisäksi lupamaksut nousevat. TST:n kullanhuuhdontalupa Kutturan
valtauksella on voimassa vuoteen 2020, joten nyt olisi
korkea aika lähteä kaivamaan hiput parempaan talteen
ja päästä mukaan Lapin kullankaivajien legendaariseen
joukkoon.
Nähdään ensi kesänä valtauksella, kultaseni!
3/2017

tärppi

23

Tekstiilikierrätys sisustuksessa:

TYYLILAJINA LUOVA RETRO
Teksti ja kuvat: Annika Metso

K

ierrätetyillä tekstiileillä ja mööpeleillä sisustaminen on tyylilaji siinä missä tähtityynytkin.
Retrospektiivinen maku kiehtoo kenties siksi,
että siihen latautuu pitkäaikaisia merkityksiä, esimerkiksi vintagen viehätys saattaa juontua lapsuusmuistoista. Kierrätysmateriaalien käyttö sopii myös
kenen tahansa kukkarolle ja houkuttaa soveltamaan
omaa mielikuvitusta olemassa oleviin kehikoihin.
Lisäksi mikäli on runsaan värisuihkun ystävä, vanhasta löytyy enemmän vaihtoehtoja, sillä uuden tavaran markkinoilla liikkuu rajallinen määrä värivalikoimaa.

Texvex astuu asuntoon
TST-Texvexin tekstiilikierrätys tarjoaa kaikenlaisia
tekstiilejä ja niihin liittyviä kierrätysmateriaaleja, kuten nappeja ja vetoketjuja, hyvin huokeaan hintaan,
ja TST ry:n jäsenompelimo palvelee jäseniä ompelutyöllä. Seuraavassa silmäys Texvexistä todelliseen
kotiin päätyneistä ideoista.
TST-Texvexin vintage-penkojaisista pengottu
tummasävyinen pöytäliina on säilynyt hyvissä väreissä. Pöytäliina on itse asiassa entinen puuvillakankainen verho, johon on ommeltu punaisesta langasta
pitsireunus. Langan on syytä olla keinokuitua, mikäli pöytäliinaa aiotaan pestä pesukoneessa.
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Yllä: Vanhoista
valoverhoista voi saada
iloisen värisiä, kuviollisia
hyttysverkkoja ikkunoihin,
mikäli kankaan rei’itys
on riittävän pieni eivätkä
aukot ole hyttysenmentäviä.
Yleensä valoverhojen
palasia löytyy kirpputoreilta
melko pieninä suikaleina tai
pieninä verhoina, jotka ovat
olleet sopivia kesämökkien
ikkunoihin. Kuvio on niissä
hailukan läpinäkyvä.

Texvexin kassipäivät

TST:n jäsenompelimosta tilatut tuunaukset
Joissain vanhoissa pöytäliinoissa saattaa olla värejä, joita ei mielellään käytä sisustukseen, mutta kangas sopisi
paremmin käyttäjänsä asusteisiin tai vaatteisiin. Ruskea pöytäliina on leikattu kuvion mukaan kesäkassiksi.
Raitojen kuvio ja paksuus on sopinut kantokahvoihin,
mikä on otettu huomioon leikattaessa.
Pyöreistä pöytäliinoista näkee usein ommellun hameita. Vyötärön toteuttaminen vaatii hieman suunnittelua ja kokemusta, mutta jos pöytäliinaan ompeleekin
vain trikootopin yläosaksi, topin valmis reuna jää päällimmäiseksi, ja siinä on valmis päärme. Pöytäliina voi
toki olla raskas helmana, mutta ohuista pöytäliinoista
mekko onnistuu helpommin. Yleisesti ottaen kierrätetyistä kankaista kannattaa hyödyntää valmiiksi ommellut päärmeet leikkausta suunniteltaessa.
Testasin TST:n jäsenompelimoa, sillä itselläni ei ole
ompelukonetta tätä nykyä. Mittasin ja leikkasin pöytäliinaan aukon valmiiksi ja ostin ompelun jäsenompelimosta. Samoin leikkasin ruskean pöytäliinan valmiiksi sankoineen päivineen ja tilasin pelkän ompelutyön.
Näiden kahden tuunauksen yhteishinnaksi tuli 6,50 €.
Ompelujälki oli erinomaista.

Kahden euron kassipäivät järjestetään epäsäännöllisesti, esimerkiksi penkojaisten jälkimainingeissa. Tällöin
Texvexistä saa ostaa kassin kahdella eurolla ja kerätä
sen niin täyteen vaatteita, että sangoista pystyy vielä
kantamaan.
Testasin kassipäivää, ja kassiini mahtuivat esimerkiksi seuraavat vaatteet: Itselleni hamusin pari vintagemekkoa, joita olin kuolannut jo pidempään Texvexin
tangoissa. Sovittamatta uskalsin ottaa kassintäytteeksi
ruotsalaisen ketjuliikkeen topin silkkana heräteostoksena. Lapselleni nappasin farkut, kesämekon ja söpöt
paidat, mm. Adidaksen laadukkaan pikeepaidan. Retkeilylaatuiset fleece-housut tarttuivat matkaan kummallekin kuin onnenpotkuna. Enemmänkin olisi vielä
mahtunut, ja kassipäivillä näkyi muitakin tyytyväisiä
naamoja, jotka eivät keränneet kassia aivan täyteen.

(Vas.) Finlaysonin pienet nelikulmaiset pöytäliinat sopivat
ulkopöytään, josta ne on nopeasti siirrettävissä säätilan niin
sanellessa. Vihreä kirsikkaliina on päässyt pyöreään pöytään.
(Vas.) Vanhoista hajua keränneistä villalangoista on vielä
kukkaruukkuja koristamaan. Langan puhtaudella ei ole väliä
mullan läheisyydessä. Kuvan viiden litran muoviruukkuun
on virkattu päällinen jasmiinitekniikalla liukuvärjätystä
merinovillasta, josta piti tulla aikoinaan kestovaippojen
villahousut.
(Ylh. ja oik.) Ompelimon työn jälkeä.
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Teksti : Arto Tuomola

Kuidun uusi elämä

K

ankaan tarinan päätyttyä alkaa kuidun elämä:
erityyppisille kuiduille on kolmea erilaista jatkokäsittelyä: mekaanista, kemiallista, tai termistä
eli sulatusprosessia.
Toisin kuin voisi luulla, tekstiilin mekaaninen repiminen uudelleen kuiduiksi ei ole aikansa elänyt tekniikka.
Mm. Finlayson on revityttänyt vanhoja farkkuja uudelleen käsipyyhkeiden raakakuiduksi Belgiassa ja Hollannissa. Vanhasta farkkukankaasta saadaan 80 prosenttia
uusiokäyttöön. Runsaasti vettä ja kemikaaleja kuluttavasta uuden puuvillan tuotannosta pyritäänkin eroon.
Myös viskoositeollisuudessa hyvin myrkyllisen rikkihiilen käyttöä ollaan korvaamassa muilla tekniikoilla.
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n asiantuntija Pirjo Heikkilä kertoo, että mitä vähemmän
prosessointia kierrätyksessä tarvitaan, sen parempi ympäristön kannalta. Esimerkiksi Pure Waste -yritys kierrättää mekaanisen prosessoinnin kautta tekstiiliteollisuuden leikkuu- ja lankahukkaa uudestaan langoiksi,
jotka käyvät vaatteiden valmistukseen.
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Heikkilä koordinoi Telaketju-hankkeen TEKES-rahoitteista osuutta, joka on noin miljoona euroa. Ympäristöministeriön myötä koko Telaketju-hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,5 miljoonaa euroa. Siinä ovat
VTT:n lisäksi mukana muun muassa Turun ja Lahden
ammattikorkeakoulut, Lounais-Suomen Jätehuolto ja
TST-Texvex.
Lahden AMK on perehtynyt erityisesti kuitujen
infrapunatunnistukseen. Kuitutyyppien tunnistus onkin avainsana tehokkaassa tekstiilikierrätyksessä. TSTTexvexissä tämä tunnistaminen on silmämääräistä.
Käsilajittelun jälkeen olisikin olennaista saada automaatiovarmistus materiaalista, mikäli materiaalia halutaan kierrättää teollisessa mittakaavassa. Erityisesti
sekoitekuitujen osalta tämä on haastavaa.
Kemiallisessa ja termisessä käsittelyssä on kyse siitä, kuinka kuitu hajotetaan ja käytetään uuden raakaaineeksi. Esimerkiksi polyesteri sulatetaan ja valmistetaan uudelleen kuiduksi. Selluloosapohjaisten kuitujen,
kuten puuvillan, kohdalla kuitu liuotetaan. Tällöin
puhutaan regeneroidusta kuidusta. Näin vanhoista
puuvillakuiduista voidaan tehdä esimerkiksi viskoosia
sekä myös ns. selluloosakarbamaattikuitua, mitä VTT
on tutkinut. Puuvillan kierrätykseen on syntynyt jopa
spin-off-yritys Infinited Fiber Company (eli ikuisen
kuidun yritys), joka on aloittamassa teollisen mittakaavan lisensiointia tekniikalleen.
Aalto-yliopisto puolestaan on tutkinut ionisia liuottimia regeneroitujen selluloosakuitujen valmistukseen
kierrätysraaka-aineesta, jolloin kuitua ei muokata kemiallisesti.
Tulevaisuutta on, miten synteettisten eli muovikuitujen raaka-aine, kuten polyamidi tai polyesteri, saataisiin
pilkottua molekyylitasolle, josta edelleen rakennettaisiin ominaisuuksiltaan uutta vastaavia, pitkiä polymeeriketjuja, joita nämä tekstiilimuovit edustavat. Polyesterin kohdalla teknologia on jo olemassa, mutta se on
kallista uuden polyesterin hintaan verrattuna. Polyamidia käsittelevät jo kaupalliset yritykset, jotka valmistavat tällä tavoin kemiallisesti kierrätetystä materiaalista
uusia kuituja mm. mattoteollisuuden käyttöön.

TST-Texvex

Teksti ja kuvat : Arto Tuomola

PONNAHDUSLAUTANA UUDELLE URALLE

S

allamari Salmi ja Sabina Lindeman ovat 26- ja
27-vuotiaita palkkatuella TST-Texvexissä työskenteleviä nuoria naisia. Pitkän työttömyysjakson
jälkeen he ovat päässeet työelämään jälleen kiinni.
Sallamarilla on taustana mm. vartijan ammattitutkinto, ja puolisen vuotta työskentelyä vartijana. – ”Rikolliset” kunnioittivat minua, nuorta naista. En esimerkiksi
koskaan joutunut käyttämään voimaa työssäni.
Vartijan työn asemesta Sallamarin intohimona on
kuitenkin kierrätys ja jätehuolto, joten TST-Texvex oli
omiaan ensin puolen vuoden työkokeiluun, sitten palkkatuettuun työpaikkaan.
Sabina puolestaan tähtää ravintola-alalle kouluttautumiseen. Hän on aiemmin tehnyt diakoniatyötä ruokajakelussa. Kuten Sallamari, hän haluaa tehdä paljon
töitä käsillään. Hänen työtehtäviinsä TST-Texvexillä
kuuluvat tuotteiden esillepano, hinnoittelu ja kassatyöskentely. Sabinan mielestä TST-Texvexissä parasta on,
paitsi tosi hyvä työporukka, mahdollisuus tavata uusia
ihmisiä.
Hän tähtääkin tulevaisuudessa Turun kaupungin
ruokapalvelu Arkean ruoanlaiton työntekijäksi kouluihin ja päiväkoteihin. Siellähän palaute on taatusti suoraa! Sabina on TST:llä työskennellessään suorittanut
mm. hygieniapassin.
Sallamari sen sijaan työskentelee tekstiilin vastaanotto- ja käsittelypuolella. Kun käyttökelpoinen poistotekstiili saapuu Lounais-Suomen Jätehuollon kuormassa TST-Texvexiin, laitetaan se ensin myyntiin
tekstiilimyymälään. Jos materiaali ei mene kaupaksi,
siirtyy se seuraavaksi kuukausittaiseen penkojaistapahtumaan hintaan 0,5 €/kg. Vasta tämän jälkeen tekstiili
saapuu Sallamarin tiimille leikattavaksi raaka-aineeksi.
Vihoviimeisin vaihtoehtohan poistotekstiilille on poltto
energiajakeena.
Sallamarin työpisteestä lajiteltu ja käsitelty tekstiili
lähetetään jatkokäsittelyyn, missä siitä valmistetaan öljynimeytysmattoja. Sallamari kertoo, että nimenomaan
käytetty kierrätystekstiili on imeytysominaisuuksiltaan
parempaa kuin neitseellinen kuitu. Tekstiilin materiaalilla ei ole merkitystä, olennaista on, että se on neulosta.

Lähitulevaisuuden tavoitteena Sallamarilla on oppisopimuspaikka ympäristönhuollon ammattitutkintoon.
Nuorilla naisilla on liikkuvat harrastukset: Sabina
zumbaa, Sallamari joogaa ja meditoi päivittäin.

Sallamari leikkaa neulosta Dafecoria varten.

Sallamari (vas.) ja Sabina vaihtavat kuulumisia
TST-Texvexin myymälän kassalla.
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TST:n käynnissä olevat
hankkeet ja projektit syksyllä 2017
Viuhka-projekti
Viuhka-projekti koordinoi ja järjestää toimintaa Turun seudulla asuville +35-65-vuotiaille
pitkäaikaistyöttömille arkielämän tueksi. Osallistuminen ryhmiin ja ohjauksiin on maksutonta.
Viuhka-projektissa on erilaisia ryhmiä ja toimintaa sekä palveluohjausta oman elämäntilanteen parantamiseksi. Ryhmät kokoontuvat eri puolilla kaupunkia ja käsittävät erilaisia arkeen (ruoka, liikunta jne.) ja elämään (muutos tms.) liittyviä asioita.
Lisätietoja projektipäällikkö Marita Skippari, 044 7007 417, marita.skippari@tstry.com, www.
viuhkaan.fi, www.tstry.com.

Työllä tehden -hanke
Työllä tehden -hankkeen palvelut on suunnattu sellaisille työtä hakeville, joilla on oma selkeä motivaatio työllistymiseensä. Tavoitteena on työ-, koulutus- tai työkokeilupaikan löytyminen jakson päätyttyä.
Vähintään vuoden työttömänä olleille on tarjolla viiden viikon työnhaun ryhmämuotoisia
tehojaksoja urasuunnitelmineen. Seuraava jakso alkaa 2.10.2017.
Yli kaksi vuotta työttömänä olleille on tarjolla 3-6 kuukauden mittaisia työkokeilujaksoja,
joissa tärkeänä osana on uraohjaus. Työkokeilu tapahtuu Turun Seudun TST:llä mm. seuraavissa työpisteissä: tiedotus, info, kassa, ict-tuki, vahtimestaripalvelut, liikunta, huolto, siistijä,
autonkuljettaja, keittiötyöntekijä.
Lisätietoja projektipäällikkö Teija Leppämäki, 044 7007 423, teija.leppamaki@tstry.com,
www.työllätehden.fi, www.tstry.com.

TST-Texvex
Katso tämän lehden sivut 10-13 ja 24-27.

Digiolkkarista työelämään -hanke
Digiolkkarista työelämään -hankkeessa kohderyhmänä ovat Turussa asuvat yli 52-vuotiaat
työttömät työnhakijat, jotka ovat haastavassa elämäntilanteessa. Hankkeessa kehitetään
osaamisen omaehtoisen tunnistamisen tapoja työpajoissa vertaisryhmän ja -ohjaajan avulla.
Digiolkkarissa digitaaliset ja viestimisen taidot ovat keskipisteessä. Tavoitteena on, että
työnhakijat saavat taitoja työnhakuun ja työssä selviytymiseen digitaalisuutta hyödyntäen.
He oppivat hankkeessa mm. tiimi- ja projektityöskentelyä sekä digi-, viestintä-, tiedotus- ja
haastattelutaitoja.
Lisätiedot projektityöntekijä Susanna Ylitalo, 044 129 7600, susanna.ylitalo@tstry.com,
www.tstry.com.
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Solmut auki – pienillä päätöksillä
kohti arjen hyvinvointia
Luentosarja Turun suomenkielisellä työväenopistolla syksyllä 2017.
Torstaisin klo 12.30‑14.00, Kaskenkatu 5, työväenopiston luentosali (katutaso)
28.9. "Kodin järjestäminen hyvinvoinnin ja jaksamisen tukena"
Ilana Aalto, FT, ammattijärjestäjä
5.10. ”Kaikki rahat pelissä – Milloin rahapelit ovat ongelma?”
Tapio Jaakkola projektipäällikkö, Arpa – Aikuisten rahapelihaitto-		
ja ehkäisevä projekti, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
12.10. ”Apua ja tukea oman talouden hallintaan”
Hanna Pieviläinen, aluekoordinaattori, Takuusäätiö
19.10. ”Yksinasumisen haasteista ja mahdollisuuksista"
Jutta Järvinen, puheenjohtaja, Yksinasuvat ry
26.10. ”Muistin häiriköt – Miten saisi ne kuriin?”
Anita Elfving, muistiohjaaja, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Järjestäjä: Viuhka-projekti, Turun Seudun TST ry			
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
Tervetuloa!

Käsikirjoitus: Tapio Liinoja ja Reidar Palmgren
Rooleissa mm. Pertti Koivula ja Heimo Korhonen

Rauman teatteri esittää musiikkinäytelmän

”RAKASTUNUT RYTI”
Huittisten Risto Ryti –salissa lauantaina 2.12.

Rauman Kaupunginteatterin syksyn 2017 kantaesitys kurkistaa Suomen viidennen presidentin elämänvaiheisiin.

Matkan hinta 37 € jäsen, ei-jäsen 47 €. Hintaan sisältyy
bussikuljetus, teatterilippu ja lounas Mommolan motellissa.
Viimeinen ilmoittautuminen ja maksu TST –infoon 31.10.!
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T O I M I N N A N J O H T A J A N PA L S T A
Joe Majanen

Juhlavuodessa on ollut paljon hyvää ja kaunista
Turun Seudun TST:n 25-vuotisjuhlavuosi on kääntynyt
loppusuoralle. Vuoden mittaan tapahtumilla on tavoitettu helposti kolme tuhatta ihmistä, joille kaikille TST
on tavalla tai toisella merkittävä yhdistys.
Talvella järjestettiin lähtölaukaustapahtuma yhdistyksen juhlavuoteen. Yhdistyksen ylpeys TST-Texvex
poistotekstiilimyymälä juhli 1-vuotissyntymäpäiviään
TST ry:n toimintakeskuksessa 7. maaliskuuta. Turun
seudulla TST-Texvex on ensimmäinen lajitellun tekstiilijätteen organisoitu kierrättäjä.
Yhdistyksen aktiivista vaikuttamistyötä jatkettiin
näkyvästi täyden salin turvin. TST ry:n kaikille avoin
kunnallisvaalipaneeli järjestettiin 23. maaliskuuta Turun suomenkielisellä työväenopistolla. Vaalipaneelin
tarkoitus oli jatkaa suoran yhteyden luomista kaupunkilaisten ja ehdokkaiden välille arvojemme mukaisessa
ilmapiirissä.
Lopulta vaaleissa valitut valtuutetut ovat pitäneet sanansa vaalien jälkeenkin. Dialogi valtuutettujen kanssa on jatkunut yhdistyksen edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä nousujohteisena. Vaihtuvuutta päättävissä
poliitikoissa ja virkamiehissä tapahtuu jatkuvasti, siksi
TST:n on pidettävä huolta kontaktointityön jatkuvuudessa. Nyt juuri yhdistyksen johdon ja projektien työ
verkostoissa on arvossa arvaamattomassa. Syyskokouksessa valittaessa yhdistyksen vastuunkantajia ko. tosiasiat kannattaa muistaa!
Kevään jatkoksi TST järjesti Pihaparty-tapahtuman
yhteistyössä parempaan työ- ja toimintakykyyn tähtäävän Turun Party -osahankkeen kanssa 26. huhtikuuta.
Tapahtumapartyssä oli mahdollisuus mm. seuraaviin
mittauksiin: mikrospirometria, kehonkoostumus, puristusvoima. Lisäksi oli mahdollisuus diabetesriskiarvioon, ja paikalla oli terveydenhoitajia ja lääkäri. Jäsenistöä osallistui tapahtumaan ilahduttavan paljon,
varmasti yli 200 osallistujaa.
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Juhlavuoden tapahtumia jatkettiin kesällä ihan pihalla, vaikka kesä oli Varsinais-Suomessa varsin lyhyt,
mutta vähäluminen.
TST järjesti jo 17. kerran kaikille avoimen Ruissalopäivän 14. kesäkuuta Kansanpuistossa. Ruississa oli tarjolla soppaa, pallopelejä ja kilpailuja, teatteria, musiikkia ja muita esityksiä. TST ry oli kutsunut tapahtumaan
raumalaisen yhteistyöjärjestön. Haasteena oli TurkuRauma -lentopallo-ottelu, jossa Turku antoi kyytiä Ganalin pojil. Älyllisemmässä tietovisailuhaasteessa annettiin Raumalle vieraskoreasti voitto. Yhdistys tarjosi
maksuttomia risteilyjä TST ry:n Anna Duuni –veneellä
Föli-laiturista. Tapahtumassa paistoi tänäkin vuonna
aurinko ja yleisöä oli taas satamäärin. Hattarajonokin
oli aika ajoin yli kymmenen metrin pituinen.
Elokuussa oli Juhlavuoden huipentumien aika. Suomen suurimman työttömien yhdistyksen pääjuhla 17.
elokuuta päätettiin olosuhteiden pakosta jakaa kahtia.
Päivällä olivat paikalla sidosryhmien ja rahoittajien
edustajia, n. 100 kutsuttua. Päällimmäisenä jäi mieleen
vanhempien ja uusien tuttujen kumppaneiden jälleennäkeminen. Yksi kohokohta oli Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakosken asiantuntevat ja kauniit tervehdyssanat. Hyvältä tuntui myös
kunnioitettujen Sote-panelistien yleinen myötämielisyys tärkeää sote-työtämme kohtaan. Yhteistyökumppaneilta saatiin tunnustusta myös panelistien valinnasta
ja panelistien laajasta asiantuntemuksesta sosiaalityö- ja
työllistämisasioissa. Hieno paneelikeskustelu!
Illalla pääsivät pääosaan itse jäsenet, joiden vuoksi
pääasiallisesti työtä ja toimintaa mahdollistamme. Itse
iltajuhlassa tunnelma vaikutti tosi hyvältä, lämpimältä
ja kauniilta. Vaikka Suomen kesälle ominainen vesi vihmoi taivaalta. Onneksi TST:lle hankitut hienosti koristellut juhlateltat olivat suojanamme.
TST:n Ruokaravintola KasarmiTallin ihmiset pistivät parastaan aamusta iltaan. Isot hatunnostot kuuluvat
Lempisen Tuulalle, Atelle ja muulle hienolle keittiö- ja
logistiikkahenkilökunnalle. Kiitokset kuuluvat myös
Outi Hokan vetämälle pienehkölle tapahtumaryhmälle sekä työntekijöille tiedottajineen, että meille muille
taustajoukoille, jotka rakensivat tapahtumien kokonaisuuden. Juhlatarjoilujen ja musiikkitarjonnan monipuolisuus ja osaaminen sai osakseen paljon kiitosta.
Juhlateltan iloisen puheensorinan sijaiskärsijäksi joutuivat Teatteri Lennartin kolmen kopla ja yleisö. Spektaakkelin kuulleena trion esitys sai minut nauramaan.
Suurkiitos kaikille!

Turun Seudun TST ry järjesti seitsemättä kertaa ilmaisen Työttömien Föri-risteilyn 29. elokuuta. Föriristeily tarjosi työttömille maksuttoman risteilyn tähtiesiintyjä Tommi Läntisen tahdissa, ja tapahtuman
juonsi ansiokkaasti Jethro Rostedt. Jaossa oli Tax Free
-tuliaiset eli EU-ruokakassit, joita jaettiin 500 ensimmäiselle. TST sai tapahtuman myötä paljon positiivista näkyvyyttä: medianäkyvyys a la valtakunnan Yle
(aiheena mm. hallituksen 2018 budjettiriihi), Turun
Sanomat, Turkulainen, Aamuset jne. Tommi Läntisen
live-esiintyminen sai osakseen paljon ihailua. Föriltä
kaikui kauas. Jethro Rostedtin läsnäolo jakoi jäsenistössä etukäteen mielipiteitä. Itse tapahtuma osoitti Jethron
valovoimaisuuden, josta TST hyötyi merkittävästi.
Henkilökohtaisesti Förillä lämmitti mieltä myös
TST:n työllistämisen menestystarinoiden kohtaaminen. Mikä voi olla parempi kiitos yhdistyksen työlle,
kuin tieto asiakkaiden työllistymisestä, kouluttautumisesta tai eteenpäin menosta ihmisenä. Monet aiemmat typo-asiakkaamme ovat vieneet mennessään joko
palveluala, telakka, autotehdas tai järjestöauttaminen
yhteistyökumppaneilla. Tämä kertoo siitä, että Työja elinkeinoministeriön mittarit työllisyyspoliittisten
hankkeiden hyödyistä ja vaikuttavuudesta valehtelevat
rankasti! Ensi vuonna jatketaan tapahtumien merkeissä
uusin kujein.
Tapahtumien järjestämisten lomassa yhdistys on hoitanut ansiokkaasti perustehtäväänsä. Jäsenmäärä on
nousut entisestään ollen nyt tässä vaiheessa vuotta 1200
hlöä. Toimintakeskuksien tilat täyttyvät arvojen mukaisesta yleishyödyllisestä toiminnasta. Projektit etenevät
kohti tavoitteitaan. Hankkeet jatkuvat myös ensi vuonna. Uusia hankkeita on myös tuloillaan. Hyvin menee,
mutta menköön!
Monia haasteita on ollut tietenkin. Pitää kuitenkin
muistaa, että tulevaisuus on menneisyyttä tärkeämpi.
Syyskokouksen 23. marraskuuta päätöksillä ratkaistaan,
mihin yhdistyksenä ollaan menossa. Turbulenssiyhteiskunnan vallitessa valitaanko johtotähdeksi uudistusmielisyys vai pysähtyneisyys ja taantumus. Mikäli valitaan taantumuksen tie, on suurena uhkana olemassa
olevan osaamisen joukkopako yhdistyksestä muualle.
Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo
uudistusmielisenä ehdokkaana on lupautunut jatkokaudelle. Me sidosryhmissä meritoituneet uudenajan
yhdistysosaajat olemme tärkeänä tulevaisuuden pääomana tukemassa Hannun jatkoa puheenjohtajana!
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TST-Texvex
Tekstiilikierrätystä

Tervetuloa
edullisiin Penkojaisiin
tekstiilikierrätysmyymäläämme!
Penkojaisissa voit valita suuresta tekstiilimäärästä haluamasi halpaan
50 sentin kilohintaan. Otathan mukaan oman kassin ja pientä käteistä.

Syyskauden penkojaiset:
• 27.-28.10. (pe-la) klo 10-14
• 24.-25.11. (pe-la) klo 10-14
Kuukausittain järjestetään suosittuja 2 euron kassipäiviä ja muita yllätystempauksia, seuraa ilmoittelua
Facebookissa: TST-Texvex tekstiilikierrätys

Aukioloajat:
• Ma-to klo 9-15, pe klo 9-14

tstry.com

Turun Seudun TST ry,
Kanslerintie 19, Turku
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