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Hannu Isotalo
Hallituksen puheenjohtaja

Sata vuotta
suomalaisuutta
Suomi juhlii tänä vuonna ensimmäistä sataa vuottaan.
Näiden sadan vuoden aikana maamme on kehittynyt
maatalousyhteiskunnasta teolliseksi yhteiskunnaksi.
Nyt olemme matkalla kohti uutta digitaalista yhteiskuntaa. Koko tämän kehityskaaren aikana Suomi on aina
ollut omassa kategoriassaan maailman huippuluokkaa,
etenkin laivanrakennusteollisuudessa, joka alkoi kehittyä 50-luvulla. Nyttemmin elektroniikkateollisuus on
tuonut Suomea maailman tietoisuuteen, mm. Nokia on
toiminut Suomen lippulaivana. Digitaalisen osaamisen
tiennäyttäjinä toimivat tällä hetkellä peliteollisuuden
pikkujätit, Supercell ja Rovio.
Myös kulttuurin alalla Suomi on kunnostautunut. Sibeliuksen musiikki tunnetaan kaikkialla, lisäksi meiltä
on lähtenyt maailmalle useita äärimmäisen taitavia kapellimestareita (esim. Esa-Pekka Salonen, Okko Kamu,
Jukka-Pekka Saraste, Susanna Mälkki). Oopperankin
saralla Suomi on niittänyt mainetta, kaikkihan tuntevat
Karita Mattilan ja Tarja Turusen sekä monet miesbassomme ja –baritonimme. Entäs sitten kevyt musiikki:
tuskinpa kukaan olisi voinut arvata, että Suomi voittaa
Euroviisut tai että Saara Aalto tulee toiseksi UK Got Talent –kilpailussa. Hanoi Rocks, Nightwish, HIM ja Sunrise Avenue ovat omalta osaltaan tehneet pientä Suomeamme tunnetuksi maailmalla ja kiinnittäneet huomiota
suomalaisten osaamiseen alalla kuin alalla.

4

tärppi 4/2017

Ja kun puhutaan kansainvälisestä näkyvyydestä, on
kerta kaikkiaan pakko mainita arkkitehtuurimme ja
suomalainen design, jota arvostetaan Japania, Australiaa ja Yhdysvaltoja myöten. Alvar Aalto, Eliel Saarinen,
Reima ja Raili Pietilä, Wivi Lönn, nämä nimet mainitaan aina, kun puhutaan suomalaisesta, kansainvälisesti
tunnetusta arkkitehtuuristamme.
Entäpäs suomalainen urheilu sitten? Paavo Nurmi,
Claes Tornberg, Veikko Hakulinen, Lasse Virén, Tiina
Lillak. Nimet kyllä tunnetaan maailmalla. Muutos yhteiskunnassamme näkyy myös siinä, että yksilöurheilun menestys on 1900-luvun loppupuolelta 2000-luvulle siirtynyt joukkuelajien menestykseksi. Onhan
mm. suomalainen naisjalkapallokin ollut jo edustettuna MM-tasolla. Tämä oli kaukainen haave vielä
muutama vuosikymmen sitten. Tänä päivänä on myös
moottoriurheilulla vankka jalansijansa suomalaisessa
urheilussa ja sitä kautta näkyvyydessä maailmalla:
1970-luvulta Jarno Saarisesta tämän päivän suuriin menestyjiin kuten Kimi Räikköseen ja Valtteri Bottakseen.
Satavuotiaasta Suomesta läheisempiin asioihin:
Kymmenettä vuotta TST:llä ja niistä kaksi viimeisintä
puheenjohtajana. Nämä vuodet ovat antaneet paljon
kokemuksia, muistoja ja ennen kaikkea ystäviä. Toivottavasti olen voinut antaa myös TST:lle ja teille jäsenille
jotain konkreettista.
Kiitos.

HUOM! JUHLAVUODEN YLÄPALKKI TÄHÄN YLÖS !!!
Teksti: Petri Nieminen

Teksti: Petri Nieminen

Kanslerintiellä jo 5 vuotta
Tärpin juttusarja vanhoista TST:n toimitiloista on edennyt nykyhetkeen ja Kanslerintielle, jossa nykyinen toimintakeskus on
ollut käytössä jo viisi vuotta.
Kanslerintie 19

Talkooväkeä lastaamassa tavaroita kuorma-autoon Sepänkadulla sijainneen edellisen toimitilan sisäpihalla.
Kuva: TST:n arkisto

Muuttokuormaa syksyllä 2002. Nykyään tilaan on rakennettu
väliseinät, ja niissä toimii muun muassa Info ja Tiedotus.
Kuva: TST:n arkisto
Kanslerintien toimintakeskus kuvattuna lokakuussa 2017.
Kuva: Petri Nieminen

2012

Loppukesällä 2012 koitti taas muutonaika TST:lle,
nyt jo seitsemättä kertaa sen historiassa. Sepänkatu
tyhjennettiin talkoovoimin vintistä kellariin. Aikalaiskertomusten mukaan tavaramäärä oli ”käsittämätön”, mutta muutto sinänsä sujui hyvin, eikä katkoksia toimintaan juurikaan tullut. Syyskuun lopussa
päästiin aloittamaan toiminta uusissa Kanslerintien
tiloissa, mutta saneeraustyöt jatkuivat vielä pitkään
sen jälkeenkin.
Historiallisesti mielenkiintoinen Kanslerintie
19:n kiinteistö rakennettiin alkujaan Venäjän toimesta armeijan käyttöön kasarmirakennuksiksi, ja niissä
toimi muun muassa hevossairaala 1900-luvun alussa.
Myöhemmin tilat olivat Turun kaupungin Työkeskuksen käytössä ennen siirtymistä TST:lle.
Nykyinen toimintakeskus tarjoaa entistä paremmat puitteet eri toiminnoille jäsentoiminnasta
ruokalaan ja liikuntaan, sekä suuremmillekin projekteille kuten TST-Texvexille. Tilojen kehittäminen jatkuu yhä: esimerkiksi keväällä 2017 saneerattiin uusi
Peräkammari-kokoushuone Infokäytävän päähän
vastaamaan kasvanutta kokoustilatarvetta.
Vanhasta kasarmirakennuksesta on kehittynyt vuosien saatossa aktiivinen ja monipuolinen toimintakeskus, jossa käy viikoittain satoja ihmisiä asioimassa, kursseilla, kerhoissa, syömässä tai muuten
vain seurustelemassa tuttujen kanssa.

Viuhka taipuu moneksi
Teksti ja kuva: Marita Skippari
Viuhkan projektipäällikkö

– Siitä onkin aikaa kun olen viimeksi lähtenyt mukaan
johonkin. Kotiin on niin helppo jämähtää. Hieno ohjelma!
Voinko minäkin osallistua tällaiseen toimintaan?

I

nnostuneisuus on ollut välillä käsin kosketeltavaa,
kun olemme esitelleet Viuhkan kuukausiohjelmaa.
Lajikokeiluja mölkystä ratagolfiin, museokäyntejä,
eväsretkiä, ruokakurssipäiviä ja -iltoja, luovaa toimintaa, palveluneuvontaa, luentoja, koulutusta, lukemattomia keskusteluja ja niistä syntyneitä ideoita. Tätä
kaikkea ja paljon muutakin on sisältynyt Viuhkan ensimmäiseen vuoteen.
Toimintaa on syksyn aikana ollut lähes joka päivälle.
Välillä tapahtumia on mennyt harmittavasti päällekkäinkin, mutta se ei ole aina ollut vältettävissä, sillä toimijoita on mukana monta.
Viuhkan ajatus on tukea, kohottaa ja ylläpitää toimintakykyä. Osallistumisen mahdollisuuksia on monia: niitä järjestävät Viuhkan oma ”tehokaksikko” mutta ennen kaikkea yhteistyökumppanimme.
Tämän Tärpin sivuilta saa jonkinmoisen käsityksen
siitä, mihin Viuhkan kautta voi maksuttomasti osallistua. Kaikkea ei suinkaan ole kattavasti käsitelty eikä se
ole mahdollistakaan: Viuhka muuntautuu osallistujiensa mukaan.

Mikä ihmeen Viuhka?
Viuhka on tarkoitettu kaikille Turun seudulla asuville
35–65-vuotiaille työttömille, joiden työttömyys on pitkittynyt. Olemme pitäneet vuoden työttömyyttä eräänlaisena ohjenuorana, lyhyempikään jakso ei ole estänyt
osallistumista.
Mutta miksi tällainen ikärajaus on tehty? Nuorisotyöttömyyden torjumiseen satsataan monilla tahoilla, toisaalta janan toisessa päässä, eläkeiän lähestyessä
työttömyys näyttää tilastojen valossa pitkittyvän erityisen harmillisesti.
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TST ry:n 25-vuotisen historian aikana on ollut viitisenkymmentä eri projektia, kohderyhmät nuorisosta
eläkeläisiin. Halusimme tarkoituksella luoda hankkeen,
jossa tarjontaa on työikäisille, mutta niin, että kerrankin työllistyminen ei ole kärjessä. Sitä varten toimii
TST:lläkin jo useampikin hanke. Työ on toki tärkeää, muttei sen etsiminen riitä yksin elämän sisällöksi.
Viuhka yrittää vaatimattomasti tarjota vastauksia kaikkeen muuhun!

TST ry:n hanke, ei vain TST:läisille
Jäsentoimintaan on Turun Seudun TST:ssä monia
mahdollisuuksia. Viuhka ei niitä korvaa, mutta osittain laajentaa kenttää. Tämän vuoden aikana olemme
yrittäneet kuitenkin tähdentää, että Viuhkaa ei ole
kohdennettu TST:n tai minkään muunkaan yhdistyksen jäsenille. Jäsenyys yhdistyksessä ei siis sinänsä oikeuta osallistumista Viuhkaan vaan ikä sekä työttömyyden kesto.
Olemme tavoittaneet jo aika joukon ihmisiä, mutta
mukaan mahtuu lisääkin. Jos siis innostut lähtemään
mukaan Viuhkan toimintaan – kavereille saa myös
vinkata – ja haluaisit kuulla mitä on tarjolla, tule tapaamaan meitä työhuoneelle TST:lle, ruokalaa vinosti
vastapäätä.
Voit myös ilmoittautua sähköpostilistallemme: riku.
salo@tstry.com. Tulevista tapahtumista ilmoittelemme myös nettisivuillamme viuhkaan.fi sekä osittain
myös TST:n omilla kanavilla Ilmoitustaululla, netissä
tstry.com ja facebookissa.
Maaliskuusta käyntiin lähtenyt vuosi on Viuhkaprojektissa edennyt projektisuunnitelmassa asetettujen
askelmerkkien mukaan. Yhteistyötä on tehty laajalla
rintamalla eri kumppaneiden kanssa.

Teemana
Viuhka
Haluan kiittää omasta ja työparini Riku Salon puolesta projektikumppaneitamme DaisyLadies ry, EHYT
ry / Turun Elokolo, Filha ry, Kirjan Talo – Bokens
Hus ry, Lounais-Suomen Martat ry, Turun ammattikorkea oy / Terveys ja hyvinvointi, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä/ Diakoniakeskus, Varissuon
Työ ja Toiminta VT ry, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Yksinasuvat ry, Turun kaupunginkirjasto ja
Turun suomenkielinen työväenopisto.
Teidän ansiostanne olemme voineet tuottaa monipuolista sisältöä ja iloa Viuhkan osallistujille! Kiitos
myös rahoittajallemme STEA:lle, jonka jakama avustus
Veikkauksen voittovaroista mahdollisti Viuhkan synnyn.

Projektin läpiviemisessä on tärkeää hyvä yhteistyöverkosto. Viuhka on otettu hyvin vastaan ja olemme
saaneet tukea kehittämiseen monelta taholta. Erityisesti
haluan mainita PARTY:n eli Parempaa työ- ja toimintakykyä –projektin Turun kaupungin Party -osahankkeen, jonka kanssa jaamme osittain saman osallistujajoukon. PARTY on mahdollistanut työssämme myös
Kykyviisarin käytön, jonka kehittämisestä on vastannut
puolestaan Työterveyslaitos. Myös Turun kaupungin
Työllisyyspalvelukeskus (TYP), lokakuusta lähtien nimellä Työpiste sekä Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala ovat toimijoita, joiden kanssa toivomme hyvin
alkaneen yhteistyön jatkuvan tulevien projektivuosien
ajan.
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Henkilökuvassa Riku Salo
Teksti: Hanna Saranki
Kuva: Riku Salo
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”Kädet savessa, jalat mullassa”
Mitä käytännössä teet Viuhka-projektissa? ja, jotta elämä kantaa. Tai sitten saada itselleen yksi
hyvä päivä, yksi hyvä tapahtuma ja myönteinen ko–Aloitin TST:llä ja Viuhka-projektissa ohjaa- kemus. Niitä kerryttämällä syntyy hyvän kierre.
jana
maaliskuussa
2017.
Tehtäväni
projektissa on kehittää toimintaa, tavoittaa ihmi- Mistä muuten saat iloa, jaksamista ja
siä ja ohjata eteenpäin, yksinkertaisesti todeten. voimaa arkeen?
Mitä olet opiskellut?
–Olen valmistunut Turun yliopistosta valtiotieteen
maisteriksi, pääaineena sosiologia. Opiskelu ja alan
seuraaminen on tietysti jatkuvaa, sillä ihminen oppii seuraamalla uteliaana muita, ympäristöä, lainaamalla, soveltamalla, ihmettelemällä, kyselemällä.
Mitä odotat työltäsi?
–Työssäni on mielenkiintoista se, että siinä yhdistyvät
sekä asiantuntemusta ja kehittämistä vaativa teoreettinen näkökulma (pitää tietää mitä ja miten tekee), samalla kun se on hyvin käytännönläheistä, kädet savessa,
jalat mullassa. Työltäni toivon sitä, että voisimme olla
tukemassa, kannustamassa, ohjaamassa ihmisiä johonkin sellaiseen, joka parantaa heidän elämänlaatuaan.
Mitä kentälle kuuluu?
–Elämme jonkinlaista nousukautta yhteiskunnassa, ja
ajassa on merkkejä siitä, että kovat arvot voimistuvat. Ei
nähdä ihmiselämän moninaisuutta, vaikkapa sitä, että
kaikki eivät ole heti valmiita avoimille työmarkkinoille.
Elämän aikana kuka tahansa saattaa olla heikoilla, sairas,
kriisissä. Ja toiset toipuvat nopeammin kuin toiset. Mitä
vähemmän eriarvoisuutta, sitä mukavampi ja toimivampi yhteiskunta on kaikille, tulotasosta riippumatta.
Mistä olet tyytyväinen?
–Ihminen ei opi vain onnistumisista vaan myös virheistä. Pätee elämään yleisemminkin. Mutta sinänsä tyytyväisyyttä ja voimaa työhön antavat tyytyväiset ihmiset.
Ihmisen on hyvä löytää elämässään jokin oma juttu, tai kaksi. Se tuo sitä mielekkyyttä ja näköalo-

–Perusasia on tietysti pitää huolta liikkumisesta,
ruokavaliosta ja unesta. Näen, että on ihmiselle ja
mielen terveydelle eduksi, jos on utelias ja monista asioista kiinnostunut. Olisi hyvä, jos elämää kannattelisi useampi pilari, sillä jos yksi pettää alta (esimerkiksi jää työttömäksi), löytyy elämästä muita
asioita. Tällainen toinen juttu voi olla vaikka vapaaehtoistyö, harrastus, ihmissuhteet. Näitä kaikkia pyrin
vaalimaan, enemmän tai vähemmän onnistuneesti.
Mitä harrastat vapaa-ajallasi?
–Liikuntaa, musiikkia, kirjoja, tieteitä, taiteita löytyy listalta. Osassa olen seuraajan roolissa, osassa toimijan. Sosiologin pitää haistella ilmaa, havaita, mitä kentällä liikkuu. Mitä liikuntaan tulee,
juoksu on tällä hetkellä ehkä päälaji. Siinä endorfiinitasot nousevat mukavasti mieltä, mielialaa kohottaen.
Onko tulevaisuuden suunnitelmia
tai haaveita?
–”Ämpärilistan” teko on vielä kesken, eli mitkä 100
asiaa haluaisi elämässä tehdä. Suosittelen pohdittavaksi. Mutta toki on sekä ammatillisia että yksityiselämän haaveita. Elämässä voi myös heittäytyä tekemään erilaisia juttuja ja katsoa mihin se johtaa.
Sattuman ja välttämättömyyden johdattamaa vierivää kuulaa voi yrittää vähän tönäistä johonkin suuntaan. Kunhan se kuula ei pysähdy. Siitä voi lähteä.
Elämän motto?
–Mitään vakituista mottoa ei ole. Ollaan ihmisiä toisillemme. Joltakin kuulin joskus moton ’kohti uusia
nöyryytyksiä’. Tietty rohkeus, ennakkoluulottomuus ja
humoristinen suhtautuminen – ennen kaikkea omaan
itseen – on aina paikallaan. Sitä kutsuttanee myös suhteellisuudentajuksi.
4/2017
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Teemana
Viuhka

Kaksitoista paria saksia ja
muita löytyneitä Teksti: Marita Skippari
Kuvat: Pixabay

Mikä saa ihmisen keräämään tavaraa yli tarpeen? Mitä siitä seuraa,
kun esineitä on kaikki nurkat täynnä? Rahanmenoa ja epäjärjestystä,
mutta muutakin.
Turkulainen ammattijärjestäjä Ilana Aalto luennoi
syyskuussa Viuhka-projektin kutsumana Turun suomenkielisellä työväenopistolla aiheesta Kodin järjestäminen hyvinvoinnin ja jaksamisen tukena. Hän on kirjoittanut hiljattain kirjan Paikka kaikelle ja perehtynyt
teemaan vuosien ajan niin kulttuurihistorioitsijan kuin
käytännön näkökulmastakin.
Siitä ei ole kovinkaan kauan, kun perheen astiat mahtuivat yhteen tiskivatiin. Jos lautanen meni rikki, hankittiin uusi. Sodan jälkeinen sukupolvi tottui tavarapaljouteen: oli hienoa ja modernia hankkia kodinkoneita.
Mainoksissa perheenäidit säteilivät kilpaa kiiltävien
jääkaappien kanssa. Tuli kahvinkeittimet, vatkaimet,
arki- ja pyhäastiastot. Olohuone pursuaa viihde-elektroniikkaa, vaatteet valtaavat kaapistot.

Missä se taas on?
Tavarasuhteemme nyrjähti, päädyimme keskelle tavaratulvaa. Vaikka ne eivät olisi isojakaan, oman tilansa
ottaa jokainen kapine. Kaikkien esineiden olemassaoloa ei muistakaan.
–Arvioiden mukaan nelihenkisellä perheellä on keskimäärin yli 100 000 esinettä. Aktiivisessa käytössä niis-
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tä on vain 20 prosenttia, loput täyttävät kaappeja ja hyllyjä, kertoo Aalto tehdyistä selvityksistä.
Järjestyksen ylläpitäminen käy työstä. Mitenkään
harvinaista ei ole, että kun jotain on häveyksissä, ostetaan tilalle toinen. Ja kolmaskin… Tusinalle saksiparille ei ole helppoa keksiä järkiperusteita. Vähempikin
varmasti riittäisi, jos tarvittaessa edes yhdet löytäisi
helposti. Tähän havahduttiin eräässä Ilana Aallon konsultoimassa perheessä, kiusallisen tuttu tilanne monille
muillekin.

Tavara syö aikaa ja hermoja
Kotitöitä tehdään tilastojen mukaan 2-3 tuntia päivässä.
Siivotessa tavaroiden siirtelyyn ja nosteluun menee aikaa, lisää tuhrautuu kadonneita etsiessä. Epäjärjestyksestä tulee joillekin helposti pysyvä olotila, mikä aiheuttaa stressiä ja ahdistusta. Parisuhteessakin tulee herkästi
sanomista lojumaan jäävistä tavaroista. Nyt moni on
löytänyt itsensä tilanteesta, jossa nurkissa pyörivät joko
suvulta perityt tai aikuistuneen jälkikasvun tavarat. Ystäville pahoitellaan vallitsevaa kaaosta; ketään ei kehtaisi pyytää kylään. Kyläileminen onkin vähentynyt.
Viime vuosina on havahduttu kulutushysteriaan.
Kaappitila ei tunnu millään riittävän, kellari täyttyy.
–Kotiemme tavarapaljous ei ole omaa syytämme eikä
se ole syntynyt tyhmyyttämme, Ilana Aalto muistuttaa.
Vallitseva kulttuuri altistaa meitä hankkimaan esineitä. Monella on tapana säästää kaikkea pahan päivän varalle, miettimättä sitä mitä tavaroiden varastoiminen itsessään aiheuttaa. Säilömme kaiken; sen lahjaksi saadun
posliinikissankin, josta emme alun perinkään pitäneet.
Ja kukapa meistä ei joutuisi tunnustamaan ostaneensa
innostuksen puuskassa vaikkapa kuntoiluvälineitä tai
ihastuttavan juhla-asun, joiden aika ei koskaan koittanut. Oma lukunsa ovat esineet, joita ei ole tarkoituksella
hankittu: kaksi yhden hinnalla, tuotenäytteet, kylkiäiset.

Eroon sitkuttelusta
Sisustuslehdet esittelevät meille toisenlaista todellisuutta. Vastareaktiona on nyt muotia pyrkiä kohti minimalismia. Marie Kondon synnyttämä KonMari on ilmiö,
joka on levinnyt Suomeenkin. Se haastaa jokaisen miettimään, mitkä kodin esineistä tuottavat iloa ja mistä
voisi mahdollisesti luopua.
Vaikka tavoitteeksi ei ottaisikaan viimeisen päälle
riisuttua kotia, itsensä huijaaminen kannattaa lopettaa.
Verukkeitahan aina riittää: jos tälle kuitenkin olisi käyttöä, kyllähän tästä saa myymällä omansa takaisin, pian
on taas aikaa harrastaa. Tavaroista eroon pääseminen
on teoriassa helppoa, mutta käytännössä vaikeampaa.
Alkuun pääsee miettimällä, mille on oikeasti tarvetta ja
lajittelemalla.

–Karsi ensin, järjestä sitten. Roskien järjestämisestä
ei ole hyötyä, Aalto evästää. Ja sittenkin on lupa toimia
maltilla:
–Älä heitä kaikkea ylimääräistä sumeilematta roskiin.
Kierrättäminen ja edelleenmyynti on järkevää, jos esine
on vielä ehjä ja hyväkuntoinen. Jäljellä oleville kannattaa miettiä vasta tämän jälkeen säilytysratkaisuja.
Toimivan järjestyksen (ja mielenrauhan) kolme peruskiveä ovatkin:
1. Sopivasti tavaraa
2. Paikka kaikelle
3. Kaikki paikoilleen
Alkuun pääsemisessä on omat kynnyksenä. Pienin askelin edistystä kuitenkin tapahtuu.
–Käytä päivässä vaikka vain viisi minuuttia yhden
hyllyn järjestämiseen tai ota tavoitteeksi palauttaa viisi
esinettä niille määritellyille säilytyspaikoilleen, ehdottaa Aalto.
Paras keino olla antamatta valtaa tavaroille on harkita
huolella jo ostotilanteessa, missä niitä säilyttää vai pärjäisikö kuitenkin ilman.
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T ST-uutisia
TST-Texvex avasi myymälän Varissuolle

Kuva: Hanna Saranki

TST-Texvex Varissuon avajaisia vietettiin marraskuun
puolivälissä. Uusi tekstiilikirppis myy edullisesti käytöstä poistettuja, mutta edelleen käyttökelpoisia
tekstiilejä. Kirppis sijaitsee Majanummen toimitalossa
(Hintsankuja 4). Samassa rakennuksessa toimii myös
Varissuon Työ ja Toiminta VT ry.
TST-Texvex Varissuon avaaminen on yksi tapa nopeuttaa kierrätysmateriaalin kiertoa. –Tavoitteenamme
on myös lisätä näkyvyyttämme ja tehostaa varainhankintaa - ja tietenkin toteuttaa yhtä perustehtävistämme, parantaa työllisyyttä, TST:n toiminnanjohtaja Joe
Majanen korostaa.
TST-Texvex Varissuo avautuu joulutauon jälkeen
tammikuun puolen välin paikkeilla.

Suomi 100 vuotta - seppeletalkoot KasarmiTallissa
Marraskuisena iltapäivänä lounasravintola KasarmiTallissa tuoksui suomalainen havumetsä. Paikalle kokoontuneet parikymmentä ahkeraa talkoolaista valmistivat
muutaman tehokkaan tunnin aikana 63 komeaa havuseppelettä laskettavaksi Kakskerran ja Maarian hautausmaiden sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta.
Valtakunnallinen muisto- ja kiitostapahtuma juhlistaa
omalta osaltaan Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä.

TST aloitti yhteistyön TUTOn kanssa

Kuva: Riku Ahlsten

TST:n jäsenillä on nyt mahdollisuus toimia Turun Toverien jääkiekkopeleissä järjestyksenvalvojina. Tarjolla on myös asiakaspalvelutehtäviä, mm.
kioskiapulaisina. Lisäksi TST:n kamerakerho harjoittelee matsien videoimista. Yhteistyöstä kiinnostuneet TST-läiset voivat ottaa yhteyttä TUTO:n
markkinointipäällikkö Janne Ollilaan p. 040 763 6961.
Lokakuussa TUTO:n Eetu-Ville Arkiomaa, Niklas Näppi ja Tomi Wilenius kävivät Kanslerintiellä yhteistyön merkeissä. Mukana myös toiminnanjohtaja Joe Majanen sekä Tietotuvan vetäjä Kari Rindell.
Kuva: Pia-Sofia Yrjölä

Toimintakeskuksen vuodenvaihteen aukiolot

TST:n toimintakeskus sulkeutuu joulun viettoon perjantaina 22. joulukuuta klo 13. KasarmiTallissa nautitaan tuolloin lounaaksi riisipuuroa klo 10-12. Välipäivinä 27.-29. joulukuuta toimintakeskus on suljettu. Tuolloin ei myöskään ole ruokajakoa. Vuoden viimeiset ruokajaot ovat EU-ruokakassien osalta tiistaina 19. joulukuuta klo 10-14
ja kauppojen ylijäämäruoan osalta perjantaina 22. joulukuuta alkaen n. klo 11.30.
Toimintakeskus avautuu joulutauon jälkeen tiistaina 2. tammikuuta 2018 (klo 8), jolloin on sekä EU-ruokakassien jako että kauppojen ylijäämäruoan jako TST:n jäsenille.
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T ST-uutisia
Taimi Räsänen TST:n puheenjohtaksi
Taimi Räsänen (kuvassa keskellä)
äänestettiin TST:n uudeksi hallituksen
puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi syyskokouksessa 23. marraskuuta. Lisäksi kokouksessa valittiin hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi erovuoroisten tilalle Harri Laaksonen
(eturivi vas.), Hannu Elers ja Ulla Syväkari
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä Seppo
Blomqvist vuodelle 2018.
Hallituksen varajäseniksi äänestettiin
Petteri Peltomaa (takarivi vas.), Susanna Ylitalo
ja Jari Suominen.
Lämpimät onnittelut sekä uudelle puheenjohtajalle että valituille hallituksen jäsenille!

Kuva: Pia-Sofia Yrjölä

Koulutus- ja kerhotoimintaopas 2018

2018

TUS- JA
KOULU IMINTA
TO
KERHO

Tack så mycket! Thank you Bertel!

TST:n perinteinen koulutus- ja kerhotoimintaopas julkaistaan jälleen alkuvuodesta. Oppaasta löytyy kattava valikoima yhdistyksen
ja sen vapaaehtoisten järjestämää toimintaa, kerhoja ja koulutuksia.

Jäsenmaksu edelleen 8 euroa
Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi Toimintakeskuksen
Infossa sen aukioloaikoina ma-pe klo 9-14.
Vuoden jäsenyyden saa edelleen 8 eurolla, kannattajajäsenmaksu on 30 euroa. TST:n huomattavista jäseneduista löydät tietoa nettisivuiltamme tstry.com.

Bertel Abrahamsson lopetti syksyllä TST:n englannin ja
Sosiaali-kielikerhon
ja terveysalan yhdistys vetäjän
Turun Seudun TST
ry
ruotsin
tehtävät.
Toiminnanjohtaja
Joe Majanen kiitti Berteliä pitkästä ja ansiokkaasta työstä
yhdistyksen ja sen jäsenten hyväksi hallituksen järjestämässä kahvitilaisuudessa.
Samassa tilaisuudessa Bertel Abrahamsson luovutti kielikerhon vetäjän hommat Kimmo Karhulle.
Kielikerho keskiviikkoisin klo 11-13 Toimintakeskuksen
Peräkammarissa, ensin englanti ja sitten ruotsi. Joulutauon jälkeen kielikerho jatkuu 17. tammikuuta.
Kuva: Kimmo Karhu
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Äänestä 25-vuotiasta TST:tä
parhaiten kuvaava otos
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Juhlavuoden kuvaäänestys:

Leikkaa tämä kuponki irti ja palauta se
TST:n Infoon tammikuun loppuun mennessä.
Vastanneiden kesken arvotaan kesäinen
viikonloppu Paavarotissa.

9

Parhaan kuvan numero:
Oma nimi:
Jäsennumero:
Puhelin:
4/2017

tärppi

15

Digitaalinen arki ja sii
Teksti: Paula Nousiainen
Kuvat: Paula Nousiainen ja Liisa Karvonen
On chattii, twiittii, IRCii, LANii…pelkkä termistö saa monet säikähtämään.
Eikä ihme! Digitaalinen kahtiajako on todellisuutta, joka erittelee ihmiset kahteen
ryhmään sen perusteella, onko hänellä pääsyä internetiin vai ei - tai riittävää osaamista digitaalisten laitteiden ja koneiden käyttöön.

D

igitalisoituminen ei etene tasaisesti eri väestöryhmien välillä. Tämä johtaa vääjäämättä
kansalaisten eriarvoistumiseen. Liian monelle normaalit arjen palvelut sekä yhteydenpito ovat tavoittamattomissa, kun asiointi on siirtynyt internetiin.
Nämä tekijät yhdessä helposti syrjäyttävät henkilön,
joka ei pysy mukana digikehityksen vauhdissa. Perinteisesti on ajateltu, että ongelma koskettaa vain ikääntyvää
kansanosaa mutta palveluiden ja laitteiden teknistyessä kelkasta putoamiseen vaikuttavat myös asuinpaikka,
koulutus, mahdollinen sairaus tai vamma, kielimuuri
sekä tulot, jotka eivät ole ikäsidonnaisia taustatekijöitä.
On paljon tilanteita, joissa monelle meistä itsestäänselvät sähköiset palvelut, kuten tiedon saanti, työnhaku,
pankkiasiointi, verkko-opiskelu, reseptit, ajanvaraus,
hakemukset, tai vaikkapa vertaistuki, eivät ole kaikkien
saatavilla. Tai ymmärrettävissä.
Selvää on, että digitaalinen kehitys jatkaa kulkuaan.
Miten käy heille, jotka eivät pysy kehityksen kiihtyvässä
vauhdissa mukana? Miten ehkäistä digitaalisen kuilun
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kasvua? Sen kaventaminen ei onnistu vain digitaalisia
laitteita hankkimalla, tärkeässä roolissa on kansalaisten
kouluttaminen laitteiden käyttöön. Ei auta vaikka tietokoneet, älypuhelimet ja muut tekniset välineet olisivat
kaikkien käytettävissä, jos niitä ei hallitse. Koulutuksia
suunnitellessa on ensiarvoisen tärkeää, että yhteiskunnan väestörakenteelliset erot otetaan huomioon. On
lähdettävä liikkeelle kuluttajan näkökulmasta ja tarpeesta.

TST:n jäsenet mukana digikeskustelussa
TST:llä kerran kuussa kokoontuva Epäilijöiden klubi käsitteli syksyllä aihetta ”digitalisaatio”. Ryhmässä käytiin läpi muun muassa digitalisoitunutta terveydenhuoltoa, älypuhelimen tarpeellisuutta sekä
digitalisaation vaikutusta työpaikkojen säilyvyyteen.
Terveydenhuollon palveluiden teknistymisestä oltiin
kahta mieltä; koettiin, että esimerkiksi tiedon välitys
lääkäriltä toiselle on parantunut ja asiakas voi - mahdollisuuksien mukaan ja niin halutessaan - hoitaa
asiointinsa vaikka vain sähköisestikin. Mutta kone ei
silti korvaa ihmistä. Hoitohenkilökunnan läsnäolo,
kuunteleva ihminen, joka voi tarjota potilaalle sympatiaa, empatiaa, tukea ja turvaa, on korvaamatonta.
Epäilijöiden klubin keskustelun kääntyessä älypuhelimiin ja siihen, voiko ilman niitä tässä maailmassa
vielä pärjätä, oli suurin osa sitä mieltä, että voi.
Vaikka älypuhelin onkin helpottanut ja hyödyttänyt
ihmisen arkea, siihen liiaksi nojaaminen koettiin
häiritseväksi ja jopa stressaavaksi. Ilman puhelinta
täytyy pystyä olemaan ja selviytymään omillaan.
Paljon peräänkuulutettiin myös kännykkäetikettiä, joka vielä monin osin tuntuu puuttuvan; liian usein sosiaalisissa tilanteissa seurustellaan
enemmän kännykän kuin elävän ihmisen kanssa.

Epäilijöiden klubin osallistujat ottavat
kantaa väittämiin vihreätä tai punaista
lappua nostamalla.

inä pärjäämisen haasteet
Digitalisaatio ja työnhaku
Digitalisoituminen ei vaikuta vain työpaikkoihin ja
työaikaan, vaan myös itse työnhakuun. TE-toimistoja
lakkautetaan ja työnhakijan asiointi siirretään enenevässä määrin sähköisten palveluiden pariin. Työnantajat toivovat saavansa työhakemukset ja ansioluettelot
sähköisessä muodossa. Internetin käytön lisäksi täytyy
siis hallita tietokoneohjelmia, joilla cv:n ja hakemukset
voi tehdä. Kaikilla ei ole verkko-osaamista tai tarvittavien tietokoneohjelmien tuntemus puuttuu. Tällaisessa
tilanteessa työnhaku tai työpaikan saaminen vaatii huomattavan paljon ponnisteluja.

TST:ltä eväitä digitielle
Digikömpelön ei tarvitse jäädä yksin älypuhelin- ja tietokoneongelmiensa kanssa. TST:llä autetaan hiomaan
kyseisten laitteiden käyttötaitoja. Yhdistyksen tiloista
löytyy ICT -luokka, jossa jäsenille järjestetään erilaisia
tietokoneen käyttöön liittyviä kursseja ja ohjausta, perusteista lähtien. Myös älypuhelimen käyttöön on järjestetty kursseja. Tarvittavaa opetusta voi myös ehdottaa yhdistyksen toimijoille. Tietotuvassa puolestaan on
vapaasti käytettävissä tietokoneita, vaikka sitten työnhaun tueksi.
TST:n jäsen ja vapaaehtoistoimija Satu Kaarmela on
ollut pitkään ja aktiivisesti auttamassa ihmisiä tietokoneen käytössä. Kaarmela on järjestänyt matalan kynnyksen ATK-opetusta, joka on räätälöity kullekin oppilaalle sopivaksi, ja eteneminen on tapahtunut oppilaan

Satu Kaarmela toivoo lisää vapaaehtoisia jatkamaan
matalan kynnyksen ATK-opetusta.
tahdissa. Ohjauksen ideana on ”kädestä pitäen”- opetus
ja siksi mukaan on mahtunut vain yksi tai kaksi oppilasta kerrallaan. Kaarmela tietää, että vastaavalle opetukselle on suuri tilaus. Vapaaehtoisia jäsentoimijoita kaivataan kipeästi jatkamaan toimintaa. –Haluaisin vielä
sanoa, että opettajalle on aivan mahtavaa, kun huomaa
varsinkin jonkun aremman oppilaan innostuvan siitä,
että on sittenkin oppinut jotain. Se on paras palkinto,
mitä opettamisesta voi saada, kuvailee Satu Kaarmela
innostuneesti.
ATK-kouluttaja Pia Saarinen puolestaan vetää ryhmämuotoista ATK-koulutusta kaikille niille TST:n jäsenille, jotka tuntevat tarvitsevansa apua ja neuvontaa
tietokoneen käytössä. Kysyntä koulutukselle on jatkuvassa kasvussa
ja ryhmiä järjestetään enenevissä
määrin. –Mukaan voi tulla kuka vain
ikään, osaamiseen tai koulutustaustaan katsomatta, Pia Saarinen huomauttaa ja jatkaa: –Päivittäin kuulen
käytävillä, kuinka nuori porukka
valittaa vajavaisia ATK-taitojaan.
Odottelen myös heitä kurssille. Kurssille ei tarvitse ennakkoilmoittautua,
mukaan voi tulla koska vain. Kurssit
jatkuvat 9. tammikuuta.

Pia Saarinen järjestää kurssimuotoista ATK-opetusta TST:llä.
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Vertaistukea painonja elämänhallintaan
Teksti: Pia-Sofia Yrjölä
Kuvat: Pixabay
Vinkit pa
inonh

Painonhallinnan AINO-ryhmä

J

okainen meistä painii joskus elämänsä aikana painonhallintaan liittyvien kysymysten kanssa. Erilaisissa elämäntilanteissa paino voi heitellä suurestikin. Joskus myös sopivassa painossa pysyminen vaatii
ponnisteluja.
TST:llä kokoontuu noin kerran kuukaudessa painonhallinnan vertaistukiryhmä AINO. Ryhmä aloitti Taimi
Räsäsen johdolla keväällä 2017.
Ryhmä on avoin kaikille ja siellä keskustellaan luottamuksellisesti. Pakko ei ole kuitenkaan sanoa mitään.
Joskus pelkkä muiden kuuntelu voi herättää ajatuksia ja
tuoda ratkaisuja omiin ongelmiin.
–Painonhallinnassa tärkeää on armollisuus itseään
kohtaan. Jos teen jotain tänään, niin voin pitää rokulipäivän huomenna. Itseään ei pidä syyllistää, jos syö
joskus herkkuja, Taimi Räsänen sanoo.
Monesti painonhallinta on seuraus muista jutuista.
Jalka tai selkä voi olla kipeä, koska liika paino rasittaa
kehoa. Tai sitten ruuansulatus voi olla sekaisin, jos syö
huonosti ja elintavat ovat retuperällä.
–On tärkeää pitää mielessä, että muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä. Siitä, että kaikki kävisi nopeasti, voi vain haaveilla. Painonpudotus on pitkäaikainen
prosessi, Taimi Räsänen muistuttaa.
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Ryhmässä tsempataan toisia ja annetaan vinkkejä
niin liikuntaan kuin ruokavalioonkin. Yhdessä mietitään myös seuraavaan kertaan mennessä suoritettava
pieni tehtävä. Se voi olla vaikka uintireissu Impivaaran
uimahalliin.
Myös keskustelua painonpudotukseen liittyvistä
haasteista ja palkitsevuudesta syntyy.
–Haastavinta on painon pysyminen siinä, mihin
sen on saanut pudotettua. Painon sahaaminen edestakaisin ei ole mukavaa. Palkitsevinta taas on muutos
omassa olotilassa kun painoa on lähtenyt pois, ryhmän
jäsen toteaa.
–Vaikka söisi vähemmän, niin silti paino voi nousta
ja sitä vain lihoo. Se turhauttaa, sanoo toinen osallistuja.
Ryhmänvetäjä Taimi Räsänen jakaa ruokavalioon
liittyviä monisteita ryhmäläisille. Niiden avulla pohditaan omia ruokailutottumuksia ja keskustellaan mikä
on hyvää ja huonoa omassa ruokavaliossa.
–Sienet ovat ehdottomasti parasta omassa syömisessäni, koska niitä tulee kerättyä paljon syksyllä. Pahinta
taas on se, kun joku perheenjäsen ostaa kotiin sipsipussin ja siitä tulee sitten itsekin naposteltua, kolmas
kertoo.

Elämänhallinnan ARVO-ryhmä
Elämässä sattuu ja tapahtuu ja kokemuksemme muokkaavat meitä. ARVO-ryhmässä on luottamuksen ilmapiiri ja vertaistukea saa muista ryhmäläisistä. Täälläkin
saa olla vain hiljaa ja kuunnella, jos niin tahtoo. Ymmärrys toisia ja itseään kohtaan kasvavat kun kuuntelee muiden elämänkokemuksia. Jokaisella on ollut ja on
omat kipeät elämäntilanteensa. Lohtua tuo, että joku
muukin on selvinnyt vastaavasta tai ehkä jopa pahemmasta.
Elämänhallinnan ryhmää luotsaavat Hannu Elers
ja Taimi Räsänen. Ryhmä kokoontuu muutaman kerran kuukaudessa ja siellä käy aktiivinen pieni porukka.
Sinne ovat edelleenkin lämpimästi tervetulleita kaikki
TST:läiset keskustelemaan elämän suurista ja pienistä
asioista.
–Ryhmä on koettu hyvin tarpeelliseksi, sillä siellä ei
keskitytä itse ongelmiin vaan niiden ratkaisuihin. Joka
kerralla on isompi teema, josta keskustelu rönsyilee,
Taimi Räsänen kertoo.

Teemoina ryhmässä on ollut muun muassa lapsuuden
kokemukset, häpeä, mustasukkaisuus, riittämättömyys,
pelkotilat, minäkuva, stressi, itsetunto, päihteet ja omat
puolustus- ja selviytymismekanismit. Painon- ja elämänhallinnan ryhmät jatkuvat keväällä. Tervetuloa mukaan!
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Teemana
Viuhka

Ilta moldovalaisittain
Muistolassa
- Viuhka kauhan varressa -

Mikä olisi mukavampaa kuin kokoontua koleana lokakuun ehtoona kuuman keiton ääreen?
DaisyLadiesien moldovalainen Elena Chiru
johdatti meidät kotimaansa maku- ja kulttuurimatkalle eräänä Viuhka-projektin ruokakurssiiltana.

Teksti: Marita Skippari
Kuvat: Marita Skippari ja Alexandra Ryles

Ruokakurssin osallistujia oli vastassa touhukas emäntä Elena, joka oli saanut avukseen Svetlana Iganuksen
Ukrainasta. Naapurimaiden kansalaisina ruokakulttuurin kulmakivet ovat heille yhteisiä: me pääsisimme
nauttimaan perinteistä Zeama kanakeittoa, Mămăligă
maissikakkua sekä blinejä hunajan kera.
Kanakeittoa

Veitsitaituri vauhdissa
Linnankadun Muistolan kodikkaan keittiön täytti hyörinä, kun valmistauduimme kohtaamaan Euroopan
kaakkoiskulman herkkuja. Vaikka Moldova ei ole kovinkaan tunnettu suomalaisten keskuudessa matkakohteena, niin sen makumaailmassa on jotain tuttua.
Kreikkalaisen, turkkilaisen ja venäläisen ruokakulttuurin vaikutukset näkyvät siinä selkeästi.
Kanakeitto moldovalaiseen tapaan valmistuu nopeasti, kun esivalmistelut vain on tehty hyvin. Keitossa käytetään kokonaisia kanankoipia. Koivet laitetaan kiehumaan veteen ja pinnalle nouseva vaahto kuoritaan pois.
Liemi saa makunsa perunan, sipulin, suolan ja pippurin
lisäksi hienonnetusta porkkanasta, sipulista, paprikasta
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Ruokailijoita
maistuvalla aterialla.

sekä persiljanlehdistä tehdystä seoksesta, jota on maustettu tilkalla sitruunaa. Seos lisätään vasta kypsymisen
loppuvaiheessa hetkeä ennen kuin sekaan laitetaan kuivattua timjamia sekä itsetehtyjä munanuudeleita.
Nuudelitaikinan Elena oli alustanut kohoamaan valmiiksi. Kaulittuaan taikinan, Elena kääri sen kapealle
rullalle ja leikkasi ohuenohuiksi suikaleiksi. Katsoimme
silmät pyöreinä, kuinka taitavasti Elena käytti veistään.
Kukaan ei uskaltautunut yrittämään samaa, vaikka Elena vakuutti, että harjoittelemalla ja hitaasti leikkaamalla pääsee samaan lopputulokseen! Kaikesta välittyi se,
että tätä ruokaa oli tehty kymmeniä kertoja ennenkin.
Keiton kiehuessa valmistui siinä sivussa maissijauhosta kiehuvaan veteen hämmentämällä tehty polentakakku. Tärkeää on sekoittaa jauhoja koko ajan, jotta seoksesta tulee tasaista eikä se tartu keittoastiaan. Ripaus
suolaa ja iso nokare voita viimeistelevät tämän kakun,

Blinejä

Viimeinen pala on aina…

jonka valmistuksessa ei tarvita uunia lainkaan. Valmis
kakku kiepautetaan odottamaan syömistä syvälle lautaselle, josta se saa kuperan muotonsa. Svetlana oli ottanut vastuulleen viimeisten blinien paistamisen, joten
me muut pääsimme aterian ääreen ja toimelias emäntämmekin malttoi vihdoin istuutua alas. Poftă bună!
Hyvää ruokahalua!

Lautanen tyhjeni toisensa jälkeen ja
Elena piti huolen, että kaikki söivät kyllikseen. Edes vakuuttelut siitä, että vatsa
oli jo aivan täysi, ei estänyt häntä hivuttamasta nauraen vielä toista kakunsiivua
lautasellemme. Feta-juuston kanssa tarjotusta, suussa sulavan pehmeästä kakusta ei
kukaan hennonnut kieltäytyäkään – ähkyn
uhallakaan.
Ilta päättyi iloiseen puheensorinaan ja blineihin, joiden täytteenä oli sipaus omenahilloa ja lisää makeutta sai halutessaan vielä hunajasta.
Mulţumesc, Elena! Suurkiitos sinulle hyväntuulisesta
vieraanvaraisuudestasi sekä uusista makuelämyksistä!

Kotimaa kulkee mukana kielenpäällä
Elena on asunut Suomessa perheineen vasta vähän yli
kaksi vuotta, mutta suomen kieli taittuu häneltä jo hyvin. Hän kertoi, että on kotimaassaan tottunut tekemään
ruokaa suurille joukoille. Juhlissa tarjottavaa on syntynyt parhaimmillaan parille sadalle henkilölle. Moldovassa syödään usein yhdessä ja mielellään ulkonakin
kun sen vain ilma sallii. Joulun, pääsiäisen, ristiäisten,
häiden ja syntymäpäivien ohella vietetään vuodessa
kahdesti paastonajan päättymistä juhlavasti ruokaillen.
Paikallista ruokaa luonnehditaan usein maukkaaksi
muttei kuitenkaan erityisen mausteiseksi. Maa tunnetaan paitsi maataloustuotteista, niin myös erityisesti
juustoista ja viineistä. Oman maan antimet ovat tärkeitä: Moldovan elintaso on Euroopan mittakaavassa
vaatimatonta ja monet täydentävät pientä palkkaansa
kasvattamalla vihanneksia ja hedelmiä omaan tarpeeseensa, kertoi Elena.
Vaikka elämä Suomessa on hyvää, on Moldova toki
aina mielessä. Elena tunnustaa kaipaavansa paitsi kotimaahan jääneitä ystäviään ja sukulaisiaan, myös rentoa yhdessäoloa ja kauniita maisemia. Pääkaupunki
Chişinăun lisäksi Elena suosittelikin tutustumista Orheiul Vechin museoalueen luostareihin sekä patikointia
maastossa.

Elena Chiru (vas.), Hissu Kytö ja Svetlana Iganus.

Tänä vuonna DaisyLadiesin Muistolassa on tarjottu myös mm. aasialainen, uspekistanilainen
sekä Lähi-idän ateriakokonaisuus. Makumatkailu
on osa Viuhka-projektin toimintaa ja se jatkuu
vuonna 2018. Seuraa ilmoittelua!
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Muistin häiriköt –
miten saisi ne kuriin?
Sammutinko uunin, tuliko ovi kiinni?
Missä ne avaimet nyt on?

K

aikki ihmiset unohtelevat asioita ja muistihäiriö
on melko yleinen oire, sillä monet tekijät vaikuttavat uuden oppimiseen ja muistin toimintaan.
Tunne muistin heikentymisestä liittyy usein keskittymisen ja tarkkaavaisuuden ylläpitämisen vaikeuteen
tai työmuistin ylikuormittumiseen. Lyhytkestoinen
työmuisti on avainasemassa uusien asioiden
tallentuessa pitkäkestoiseen säilömuistiin. Se
ei kykene selviytymään,
jos tehtäviä on paljon
yhtä aikaa ja ympärillä
paljon häiriötekijöitä.
Lisäksi univaje, kiire,
stressi, masennus- ja ahdistusoireet, päihteiden
runsas käyttö ja jotkut
lääkkeet voivat heikentää vireyttä ja tarkkaavaisuutta, jolloin asioiden mieleen painamisen
teho laskee. Vaikka aivot
kaipaavat haasteita ja
virikkeitä, ne ovat myös
alttiit ylikuormittumiselle. Tälle ajalle tyypillinen tietotulva ja runsas digilaitteiden käyttö sekä työssä että vapaa-ajalla saattavat
kuormittaa aivoja siten, etteivät ne saa tarpeeksi tarvitsemaansa lepoa.
Muistia tarvitaan kaikessa ihmisen toiminnassa, ja
koko älyllinen toiminta perustuu muistiin. Arkipäivän
toiminnoista selviytymisen lisäksi muisti luo pohjan
identiteetille. Ensimmäisiä muistin lieviä muutoksia alkaa tapahtua jokaisella 40 ikävuoden jälkeen. Ikäänty22
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Teemana
Viuhka

essä muistin tehokkuus alkaa heiketä, asioiden mieleen
painaminen ja mieleen palautus hidastuvat. Nimimuistin ongelmat koetaan huolestuttaviksi. Usein huolta aiheutuu, kun tutun ihmisen nimi ei muistukaan mieleen,
vaikka kasvot ovat tutut. Nimi putkahtaa mieleen vasta
paljon myöhemmin, kun aktiivinen muisteluyritys on
jo ohi. Kyse on mieleen
palauttamisen hitaudesta, joka on tuttua
lähes jokaiselle. Ikääntyessä myös työmuistiin vaikuttavien tilannetekijöiden, kuten
melun stressin ja kivun vaikutus korostuu.
Uusien asioiden oppimiskyky ja aikaisemmin omaksutut tiedot
ja taidot kuitenkin säilyvät eikä normaaliin
ikääntymiseen kuulu
arkiselviytymistä haittaavat muistiongelmat.
Toisaalta ikääntyessä
mm. strateginen ajattelu,
harkintakyky,
kyky pohdiskella, halu oppia ja työhön sitoutuminen
voivat olla vahvempia kuin nuorilla, mikä osaltaan auttaa ikääntyvän muistin toimintaa.
Ikä on etenevien muistisairauksien suurin yksittäinen riskitekijä ja sairastumisriski alkaakin hiljalleen
kasvaa 65 ikävuoden jälkeen. Suomessa on tällä hetkellä n. 200 000 jotakin muistisairautta sairastavaa ihmistä, joista työikäisiä on 7 000-10 000 henkilöä. Iän
lisäksi sairastumisriskiä lisäävät matala koulutustaso

ja lähisukulaisen muistisairaus. Myös muilla sairauksilla kuten verenpainetaudilla, korkealla kolesterolilla,
sokeriaineenvaihdunnan häiriöillä ja aivoverenkiertohäiriöillä on todettu olevan yhteyttä muistisairauksien
kehittymiseen. Selkeästi lisääntynyt unohtelu kuten
puhuminen samasta asiasta yhä uudestaan, tavaroiden
jatkuva etsiskely sekä persoonallisuuden muuttuminen
voivat olla merkkejä alkavasta muistisairaudesta. Jos
muistin toimintaan liittyvät vaikeudet ovat päivittäisiä,
aiheuttavat huolta myös läheisissä ja vaikuttavat arkielämän laatuun, on syytä hakeutua muistitutkimuksiin
ongelmien syyn selvittämiseksi. Mitä varhaisemmassa
vaiheessa asiaan puututaan, sitä parempia ovat hoitotulokset, esim. Alzheimerin taudissa lääkehoito hidastaa
taudin etenemistä ja parantaa henkilön omatoimista
selviytymistä pidempään.
Toimintakyvyn säilyminen mahdollisimman hyvänä läpi elämän on tärkeää sekä ihmisen itsensä että
yhteiskunnan kannalta. Aivojen terveydestä huolehtiminen mahdollistaa osaltaan laadukkaan ikääntymisen ja osaan muistisairauksien riskitekijöistä ihminen
voi vaikuttaa omilla elämäntapavalinnoillaan. Riittävä
uni ja liikunta, päihteiden välttäminen sekä monipuolinen kasviksia ja hyvälaatuisia rasvoja sisältävä ravinto
auttavat muistisairauksien ehkäisyssä. Aivoterveelliset
elämäntavat ovat monelle vanhastaan tuttuja, sillä sydänterveydestä on puhuttu jo vuosikymmeniä ja samat
terveelliset valinnat auttavat myös muistisairauden riskin pienentämisessä.
Fyysinen aktiivisuus tunnetusti kohottaa kuntoa ja
tukee terveyttä, mutta se vahvistaa myös muistin kannalta tärkeitä psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Vielä keski-ikäisenä aloitettu liikunta ehkäisee muistisairauksia ja on pohja hyvälle aktiiviselle ikääntymiselle. Säännöllisellä sykettä nostavalla liikunnalla on monenlaisia terveysvaikutuksia, jotka vaikuttavat muistiin
välillisesti. Se aktivoi aivoja, ylläpitää toimintakykyä
ja positiivista mielialaa, auttaa painonhallinnassa sekä
kolesteroli-, sokeri- ja verenpainearvojen hallinnassa. Lisäksi unen laatu ja stressinsietokyky paranevat.
Ikääntyessä liikuntakyvyn säilyminen mahdollistaa aktiivisen elämän myös vanhuudessa.
Elämässä säilyy maku, kun oppii uutta. Kun ihminen
liikkuu, lihakset ja nivelet pysyvät toimintakykyisinä ja
aktiivinen elämä mahdollistuu. Niin kauan, kun aivoja
käytetään, niiden vireys ja kyky oppia uutta säilyvät. Aivojen hyvä käyttö on sekoitus tuttua rutiinia sekä uutta ja erilaista: liikkumista, lukemista, käsillä tekemistä,

musiikkia, keskustelua, uusia paikkoja ja asioita, kaikkea mikä tuottaa nautintoa. Eli aivoterveyden hoitaminen on mukavien, sopivasti aivoja kuormittavien asioiden tekemistä.

Aivoterveellisin terveisin:
Anita Elfving ja Elina Rannikko

Liiku ja Muista -projektin työntekijät
Teksti on kirjoitettu osana Varsinais-Suomen
Muistiyhdistyksen Liiku ja Muista -projektin toimintaa.

Muistin häiriköt – miten saisi ne kuriin? -luento
oli osa Solmut auki -luentosarjaa, joka järjestettiin Turun suomenkielisellä työväenopistolla
Viuhka-projektin toimesta.

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry on vuonna 1988 perustettu muistiasiakkaiden ja heidän
omaistensa oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi toimiva omais- ja potilasyhdistys.
Yhdistyksen toimintaan kuuluu muistineuvontapalveluiden ja perinteisen järjestötoiminnan
lisäksi useiden erilaisten Veikkaus-rahoitteisten
kehittämishankkeiden hallinnointi ja yhteistyöverkostojen rakentaminen julkisen, yksityisen ja
kolmannen sektorin kanssa sekä alan ammattihenkilöstön koulutus- ja konsultaatiopalvelut.
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Pieni on 0,5 l ja iso on 0,7 l.
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r
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Kas
Lanttulaatikko pieni 3,00 €
Lanttulaatikko iso 4,20 €
Bataattilaatikko pieni 3,00 €
Bataattilaatikko iso 4,20 €
Porkkanalaatikko pieni 3,00 €
Porkkanalaatikko iso 4,20 €
Imelletty perunalaatikko pieni 3,00 €
Imelletty perunalaatikko iso 4,20 €
Rosolli 500g 4,00 €
Jouluinen konjakkisinappi 3,00 €
Appelsiinikakku 7,00 €
Tiikerikakku 7,00 €
Taatelikakku 7,00 €
Tilaukset ma 18.12.2017 mennessä. Tilaukset tehdään
KasarmiTalliin. Maksu tilattaessa. Ei puhelintilauksia!

Nouto perjantaina 22.12.2017
klo 10–12
MA–PE klo 8–15
Kanslerintie 19
20200 Turku
p. 044 7007 426 (keittiöpäällikkö)
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Luo köyhän niin kuin rikkahan
Teksti: Riku Ahlsten

Minäkö jouluihminen? Perheetön, keski-ikäinen
mies, jonka kristillisyys lakkasi viimeistään rippikoulussa olemasta edes huonosti peiteltyä teeskentelyä. Enpä taida olla. Koska kuitenkin kuulun siihen alati kasvavaan joukkoon suomalaisia, joiden
varallisuus horjahtelee hengenvaarallisen tuntuisesti kiikkerällä köyhyysrajalla, olin mitä otollisin
osanottaja Viuhka-projektin ja Lounais-Suomen
Marttojen järjestämälle ”Vinkit edulliseen jouluun” -luennolle.
Martat ei ollut minulle entuudestaan tuttu
järjestö. Siksi paikalle saapuessani ennätin ilmoittautua herttaiselle vanhemmalle rouvalle, ennen
kuin tajusin ennakkokäsitykseni pettäneen minut
pahemman kerran: luennoitsija olikin allekirjoittanutta reippaasti nuorempi ja yhtä lailla reippaasti itseään palkkamartaksi tituleerannut, iloisesti
hymyilevä kotitalouden asiantuntija Pia Niemonen. Kuvitteellisen tonttulakkini alla kyräillyt kyynisyyteni sai ansaitsemansa kolauksen.
Mistä me sitten oikein puhuimme? Puhuimme joulutunnelmasta, jouluahdistuksesta,
ruoan hinnasta, täysjyvätuotteista, sitruunantuoksuisista puhdistusaineista, rääppiäisistä, jauhelihapakkauksista, banaaneista, eineksistä, keitoista, bataattilaatikoista, limonadeista, proteiinipatukoista,
kalakeittosämpylöistä, verenpaineesta, mansikkaviinereistä, juhlaruoista ja kierrätyskeskuksista. Ja
sen sellaisesta. Muun muassa.
Vinkkejä ja neuvoja tuli enemmän kuin
mitä yksi toimittajaoletettu ehti kertaistumalla
ylös kirjoittaa. Osan niistä annoin tietoisesti sujahtaa ohi korvieni, koska joulun ”laittaminen”
tai sen ”rauhaan laskeutuminen” jäänevät osaltani
tänä vuonna ihan yhtä symbolisiksi teoiksi kuin
aikaisempinakin vuosina.
Ohjeiden joukossa oli joitakin itsestäänselvyyksiä: kotona leipominen on usein edullisempaa
kuin valmiiden leivonnaisten ostaminen. Varmasti on. Toisaalta, jos kädentaidot rajoittuvat nenän
kaivamiseen ja kansainvälisiin käsimerkkeihin,
sämpyläpussit voi hakea suosiolla suoraan supermarketista. Halvemmaksi tulee.
Jotkut neuvoista olivat sitten täyttä timanttia. Esimerkiksi: ”joulukinkku kannattaa ostaa

vasta joulun jälkeen” oli vinkki,
jonka häpeilemätön nerokkuus
suorastaan hämmensi. Tuostahan on enää onnellisen lyhyt
ajatuksellinen harppaus kinkun
kokonaan ostamatta jättämiseen.
Se vasta olisi säästöä! Sikojenkin
mielestä.
Säännöstelyä, säilömistä, pakastamista ja
sen sellaista alkoi olla ilma sakeanaan. Kun puhelias martta mainitsi, että kirpputorit kannattaa
koluta hyvissä ajoin ennen joulua - sillä mitä lähemmäksi aattoiltaa tullaan, sitä useampi muukin vähävarainen muistaa käytetyn tavaran arvon
- säästäväisyysajatus sai pintaansa ripauksen kilpajuoksun kiihkeyttä ja kulutusjuhlan glooriaa.
Köyhyys lisääntynee sellaista vauhtia, että kohta
kamppailemme ihan tosissamme kierrätystavaroista ja ylijäämätuotteista. Kaikesta edullisesta. Emme
pelkästään ilmaisista ämpäreistä.
Vähävaraisuus onkin jo niin huolestuttava osa suomalaista yhteiskuntaa, että esimerkiksi Euroopan unioni pyrkii lieventämään kaikkein
heikompiosaisten kansalaisten ruoan puutetta toimenpideohjelmallaan. Saamme EU:n ruoka-apua
vuosien 2014-2020 välisenä aikana 26,5 miljoonalla
eurolla – vajaalla neljällä miljoonalla eurolla/vuosi.
Se on suuri summa rahaa. Samaan aikaan
jokainen meistä heittää vuoden mittaan 20-25 kg
ruokaa hukkaan – 15 prosenttia siitä täysin avaamattomina pakkauksina. Tuon hävikkiruokavuoren rahallinen arvo on noin 700 miljoonaa euroa.
Se on aika paljon suurempi summa rahaa se.
Torppaan tylysti tuntemattoman ajattelijan
mietelmän siitä, että taloudellisuus olisi vain tapa
käyttää rahaa, niin ettei siitä nauti. Vedän kuvitteellisen tonttulakkini syvälle silmilleni ja suunnittelen
itselleni edullisen ja nautinnollisen joulun:
1) sammuta valot
2) sytytä kynttilä
3) syö, mitä jääkaappiin on jäänyt
4) rauhoitu ja rentoudu
5) odota tammikuuta ja jätä sitten
kymmenen kilon kinkku ostamatta
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Marita Skippari
projektipäällikkö
Viuhka-projekti

22. vuosi

työttömien ja
vähävaraisten
joulujuhla
logomossa

23.12.
klo 17 - 20

ohjelma:
· Jouluevankeliumi
· Lapsille omaa ohjelmaa
· Puhujina Marja Kalajoki ja
rovasti Jorma Kalajoki
· Kaupungin tervehdyksen tuo
Turun hyvinvointitoimialan
johtaja Riitta Liuksa

· Tanssiesitys tanssiryhmältä
Elior (Jumala on valoni)
· Tuttuja yhteisjoululauluja
· Perinteisiä jouluherkkuja
· Ruokakassit kotiin lähtiessä

HUOM! Erillisiä ilmoittautumisia ei tänä vuonna tarvita.
Juhlaan mahtuu 1000 ensimmäiseksi paikalle saapunutta.
Ovet avataan jo kello 16.00.

tervetuloa!
26
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Joulun jälkeinen elämä
Teksti: Taimi Räsänen

S

yke
nousee,
myös lisätä ihmisten välisiä jännitteitä. Vaikka ajatus
hengitys kiiholi viettää laatuaikaa perheen parissa, voi riisipuurot
tyy. Hikipisarat
mennä väärään kurkkuun, kun paineet ja kiire saavat
kihoavat otsalle. Ajaaikaan ristiriitoja. Ei sen näin pitänyt mennä.
tustoiminta heikkeJouluhysteria pahenee mitä lähemmäs hnee ja saattaa lakahetki hiipii. Jotkut touhuavat hermoromahduksen
ta kokonaan. On SE
partaalla levittäen stressiään lähipiiriin. Kenelle piaika vuodesta. Jotkut aloittavat SIItää lähettää kortti, ketkä lähettivät viime vuonna?
HEN valmistautumisen jo kesällä. Vaikka turkulaiKomerot pitäisi siivota, laatikot ja sekametelisopat
nen joulu ei muistuta lumista maalaisidylliä, saattaa
tehdä, onko puuroriisiä jäänyt viime joulusta ja
se silti vaikuttaa negatiivisesti myös sinuun kuten yli
miksi kukaan ei muista ostaa manteleita. Pipareita
miljoonaan muuhun suomalaiseen. Stressihormonija torttuja pitää olla, glögiä tietenkin, vaikka onhan
en määrä kehossa lisääntyy, mitä
sitä jo juotu pikkujoulujuhlissa
lähempänä ollaan joulusta muis- ” Vielä ei ole joulu, taloyhtiön, kaveriporukan ja kätuttavia asioita. Harmittoman
sityökerhon kanssa. Se nyt vaan
tuntuiset joululaulut vaikuttavat joten istu nyt alas,
kuuluu asiaan.
keskushermostoon lamauttavas- hyvä ihminen.
Joulun jälkeen iskee
ti, kiireinen tunnelma vaikuttaa
Kaiken häsläämiHengitä syvään ja rau- joulukrapula.
suoraan järjenjuoksuun.
sen ja draaman jälkeen koittaa
Joulustressiä on tutkittu hallisesti, juo lasi joulun jälkeinen aika, jolloin
myös Cambridgen yliopistossa, vettä. ”
taika raukeaa ja kaikki on toisin.
vaikka tieteellisiä yleistyksiä kanTai sitten ei. Vähätkin rahat on
nattaa ehkä välttää. Korkeat odosijoitettu parhaan taidon mutukset, valonpuute ja tehokas joulubisneskoneisto
kaan ruokaan, lahjoihin ja kynttilöihin. Onneksi SE
ovat loistava yhdistelmä lisätä ahdistuneisuutta ja
on nyt ohi, kissoillakin on uudet upeat rusetit ja vihkorostaa ihmisten taloudellista epätasa-arvoa. Vädoin saa levätä. Ensi vuonna uudelleen.
hävaraisissa lapsiperheissä vanhemmat miettivät
Vielä ei ole joulu, joten istu nyt alas, hyvä ihsormi suussa, mistä keksitään rahaa ja aikaa loihminen. Hengitä syvään ja rauhallisesti, juo lasi vettia lapsille joululahjoja tai herkkuja juhlapöytään.
tä. On vuoden pimein aika, monessakin mielessä.
Suostuisiko joku joulupukiksi, onko pakko kutsua
Useimmat arvostavat joulussa eniten yhdessäoloa
rakas anoppi kylään, vaikka siitä ei seurannut viiläheisten kanssa. Ruokailun suhteen ei tarvitse liimeksikään mitään hyvää? Vai pitäisikö pakata perhe
oitella, koska päivä se on huomennakin. Emme ole
autoon tai junaan ja lähteä kaukaisia sukulaisia katkrokotiilejä. Joulun jälkeen elämä jatkuu, useimmisomaan maalle. Ehkä myös joulukirkkoon, kai sitä
ten samalla kaavalla kuin aiemminkin. Rauhallispitäisi hautausmaallakin käydä viemässä kynttilöitä.
ta, stressitöntä jouYli kolmasosa suomalaisista asuu yksin.
lua TST:n jäsenille ja
Joukkoon mahtuu monta yksinäistä, joista seniorimuille lukijoille!
kansalaisia on kasvava joukko. Joka viides suomalainen kokee itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyys helposti
korostuu jouluna, jolloin meille maalataan rauhaa ja
rakkautta tihkuvia mielikuvia pörröisenpunaisesta
joulusta. Kaiken surkeuden keskellä joulua myydään kuin se muuttaisi koko elämän. Joulu saattaa
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Leppoisaa Joulua
ja
Toiminnallista Uutta
Vuotta 2018!
Turun Seudun TST ry
TST-Texvex
Viuhka-projekti
Työllä tehden -hanke
Kuntouttava työtoiminta
Ruokaravintola KasarmiTalli
Digiolkkarista työelämään -hanke
28
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TST-Texvex
Tekstiilikierrätystä

Penkojaiset / kevät 2018:

tekstiilit 0,50€/kg (Kanslerintien myymälässä)
•
•
•
•
•
•

17.1.
18.1.
14.2.
15.2.
14.3.
15.3.

klo
klo
klo
klo
klo
klo

10-14
10-18
10-14
10-18
10-14
10-18

TST-Texvex myymälät
Kanslerintie 19, Iso-Heikkilä
Hintsankuja 4, Varissuo

TST-Texvex tekstiilikierrätys

tstry.com
4/2017
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TOIMINNANJOHTA JAN PALSTA
Joe Majanen

TST- kone päivittyi
Turun Seudun TST ry:n marraskuisessa syyskokouksessa valittiin yhdistyksen uudet ylimmät kollektiiviset
vastuunkantajat.
TST:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
yhdistyksen historian ensimmäinen naispuheenjohtaja
Taimi Räsänen.
Taimi Räsänen on toiminut kuluneena vuonna TST:n
hallituksen varapuheenjohtajana. Taimi on monille yhdistyksen perustoiminnasta tuttu. Hänet tunnetaan
dynaamisesta tekemisestä vapaaehtoistyössä ja uusista
raikkaista ajatuksista TST:n toiminnan kehittämistyössä.
Jäsenistöä mietitytti etukäteen Taimin kohdalla hänen poliittinen valveutuneisuutensa. Yhdistyksen säännöissä seisoo, että TST on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton. Taimi on vakuuttanut, ettei valveutuneisuudesta tule ongelmaa yhdistykselle missään mielessä:
kohderyhmän edunvalvonta ja palveluiden edunvalvontatyö tapahtuu vain ja ainoastaan TST:n jäsenten
parhaaksi.
On selvää, että TST noudattaa kaikissa organisaatioelimissä yhdistyksen sääntöjä ja yhdessä sovittuja arvoja.
Väistyvä hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo
toi luottamustehtävässä mukanaan uusia tapoja yhdistyksen toimintakulttuuriin. Palkkatyönä Hannu teki 10
vuoden uran kuntouttavan työtoiminnan vastaavana
lähiohjaajana. Kiitokset kuuluvat myös pitkäaikaisesta
työkaveruudesta ja ystävyydestä meiltä monilta.
Nyt alkaa Taimi Räsäsen aika puheenjohtajana. Haluamme antaa kaiken mahdollisen tuen, kun hän loikkaa
mukaan liikkuvaan junaan.
Toimintakauden vaihtuessa on taas hyvä muistuttaa
meitä kaikkia asioista, joilla luottamuksen kulttuuria
työpaikalla rakennetaan.
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KIITÄ
Palkitse johdonmukaisesti. Kiitä hyvästä suorituksesta
konkreettisesti, julkisesti, henkilökohtaisesti, yllättävästi ja lähellä tapahtumaa, josta palkitset.

ASETA TAVOITTEITA
Haastavien tavoitteiden asettaminen aktivoi ja tekee
tavoitteen saavuttamisesta motivoivaa. Rohkaise ideoimaan, seuraa tuloksia ja anna palautetta. Kiitä heti, kun
tavoite on saavutettu.

PIDÄ LUPAUKSESI
Ilmaise aina aikomuksesi. Selkosanaiset suunnitelmat
parantavat uskottavuutta ja luottamusta kykyysi johtaa.
Ole sanojesi mittainen. Työntekijät reagoivat voimakkaasti siihen, jos lupauksia jätetään pitämättä, oli syy
mikä tahansa.

ANNA VALTAA
Vapaus on iso motivaattori. Luovu turhasta hierarkiasta
ja titteleistä. Anna tiimin päättää, kuinka projekti toteutetaan yhteisesti sovitun kehyksen sisällä. Vaadi jokaista kirjoittamaan vuosittain kirje, jossa hän perustelee,
kuinka hän tuottaa arvoa organisaatiolle.

OLE AVOIN
Avoin tiedonjako vähentää epävarmuutta. Jaa tietoa viikoittaisissa palavereissa. Varmista, että kaikki osaavat
lukea yhdistyksen tulostietoja. Jaa johtoryhmän pöytäkirjat ja selitä, miksi päätökset tehtiin. Kuuntele.

Muista, että etenkin kipeät asiat on paras sanoa kasvotusten.

VÄLITÄ
Välittäminen saa yhteisön työskentelemään paremmin.
Harjoittele välittämistä ilmaisemalla sanallisesti ne tunteet, jotka näet kollegoiden kasvoilla.

INVESTOI IHMISEEN
Ihminen on kokonaisuus. Työminää ja kotiminää ei voi
erottaa. Toteuta säännöllisesti henkilökohtainen arviointi, jossa selvitetään työntekijän ammatillinen, henkilökohtainen ja henkinen kehitys.

Kuva: Hanna Saranki

OLE INHIMILLINEN
Osoita oma haavoittuvuutesi. Inhimillisyys on voimakkuuden merkki, koska se signaloi tiimityöskentelyä,
eikä halua dominoida. Poikkeuksen tekee vain iso kriisi. Pyydä tiimiläisiltä apua, älä vaadi asioita.
Sitoudu kuuntelemaan vähintään kaksi kertaa enemmän kuin puhut. Jaa tunteita ja fiiliksiä muiden kanssa.
Muista näyttää työntekijöille ja vapaaehtoisille, että arvostat heitä.
Tiedämme, että edellä mainitut vinkit ovat sinulle sisäänrakennettuja ominaisuuksia, mutta yhdistystoiminnassa ei kyseessä olevia hyveitä turhaan korosteta.
Onnea yhteiselle matkalle Taimi!
Jokainen tsäänssi on mahdollisuus. Tartutaan siihen
kaikki yhdessä!
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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!

