Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti

2/2018

Työtä, sosiaalisuutta ja terveyttä
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Minna, Juha ja Anneli s. 6
Herrasmiesvahtimestarit s. 12
Miten TST:n käy sotessa? s. 18

Mediakortti 2018
Tärppi on Turun Seudun TST ry:n sitoutumaton tiedotuslehti, joka ilmestyy neljä
kertaa vuodessa. 26. vuosikerta.

LEHDEN TEKNISET TIEDOT
Aineistovaatimukset:
Digitaalisessa muodossa (esim. valmiina PDF:nä tai teksti rtf-/doc-muodossa ja
kuvat tiff-/jpg-muodossa, kuvien resoluutio 300 dpi.)
Taitto: Lehti taitetaan yhdistyksessä tiedottajan koneella, ohjelmat InDesign ja
Photoshop.
Painos:		
Painopaikka:
Paperi:		
Kannet:		

1 800 kpl, 28 sivua, sivukoko 215 x 285 mm
Suomen Uusiokuori
G-print 100g silk
200g kiiltävä, 4/4 väri

ILMOITUSHINNAT
Pikkuilmoitus (käyntikorttikoko) 30 €
1/8 sivua			
50 €
1/4 sivua (postikorttikoko)
100 €
1/2 sivua			240€
Koko sivu			420€
Yhdistyksemme ei maksa arvonlisäveroa.

LEHDEN VASTUU
Lehti ei vastaa virheestä, joka aiheutuu esim. puutteellisesta tai virheellisestä
ilmoitusaineistosta, epäselvistä käsikirjoituksista tai puhelinvälityksessä sattuneista väärinkäsityksistä. Postituspäivä ei sido julkaisijaa.

VAPAAEHTOISTEN HARRASTERYHMÄT JA VETÄJÄT:
Aina Duuri -lauluryhmä: Outi Hokka
Anna Duuni -venekerho: Anneli Maanpää, Janne Nurmi ja Timo Mattila
Edunvalvontaryhmä: Seppo Blomqvist
Keskustelukerhot (ruotsi, englanti): Kimmo Karhu
Linturetket ja Palokärki-ryhmä: Ilkka ”Luru” Hoviseppä
Lukutoukat: Ulla Syväkari
Luonto- ja kalakerho: Ulla Syväkari ja Mika Salonen
Matkailutoiminta ja kulttuuri: Anne Tyni
Metsäkerho: Mikko Urpo
Midas-kultavaltaus: Taimi Räsänen
Paavarotti-mökki: Kari Rindell
Porinapuikot: Ulla Syväkari
Retriitti: Pirjo Lehtonen
Senioritoiminta: Petteri Peltomaa
Sukkelat silmukat: Ulla Syväkari
Tapahtumaryhmä: Outi Hokka
Teatteri Lennart: Juha Nordman
Tietotupa: Kari Rindell
TST House Band: Minna Ailio
TST Kuvaajat: Markku Strengell
TST Radio: Juha Tolvanen ja Markku Strengell
Väkertäjät: Henriika Hyry
Ota yhteyttä ryhmien vetäjiin ja kerro omat toiveesi.
Yhteystiedot toimintakeskuksen Infosta.
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Turun Seudun TST ry
Toimintakeskus (ma-to 8–16, pe 8–15.30)
Kanslerintie 19, 20200 Turku
Info (ma-pe 9–14) p. 044 7007 421
info@tstry.fi
tstry.fi
Julkaisija
Turun Seudun TST ry
Vastaava päätoimittaja
Taimi Räsänen
Toimitus: Riku Ahlsten, Kati Kalkamo, Paula Nousiainen
Taitto: Riku Ahlsten
Tuottaja: Ulla Piippo
Kannen kuva: Kati Kalkamo
Kaikki valokuvat TST Arkisto, ellei toisin mainita.
tiedotus@tstry.fi
Painopaikka
Suomen Uusiokuori Oy
ISSN 1795-6404
Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja muokata
lehdessä julkaistavia kirjoituksia ja oikeuden siirtää
hyväksytyn kirjoituksen julkaisua sovittua myöhempään
lehden numeroon. Emme palauta lehteen toimitettua
aineistoa ilman erillistä sopimusta. Kirjoitusten mielipiteet
edustavat kirjoittajien omaa, eivät yhdistyksen kantaa.
Pyydämme osoittamaan mahdolliset lahjoitukset
Turun Seudun TST ry:n lahjoitustilille
IBAN FI71 4309 1820 1126 78
BIC ITELFIHH

Sisältö

Pääkirjoitus
Vuoden 2017 vapaaehtoistoimijat
Anneli Maanpää: Siipien havinasta meren laineille
Juha Tolvanen: Audiovisuaalisen viestinnän moniottelija
Minna Vaulajoki: Oikea ihminen paikallaan
Toimintakeskuksen kesän aukioloajat
TST Mobiili ja uusi nettiosoite tstry.fi
Herrasmiehet mustissa
Vieläkö palaa?
TST Uutiset
Miten TST:n käy maakunta- ja sote-uudistuksessa?
Soten palkkasoturi
Ihana, kamala maakunta- ja sote-uudistus
Digitaalisuuden tulevaisuus
Työttömyys tarkoittaa, ettei ole palkkatöissä
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Toiminnanjohtajan palsta
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PÄÄKIRJOITUS
Taimi Räsänen

Hallituksen puheenjohtaja

KAHDEN
			 KERROKSEN
										 VÄKEÄ
P

itkään odotettu kesä saavutti Pohjolan. Monet suunnittelevat innolla kesälomaansa, toisten taas pitää tyytyä haaveilemaan.
Lomailu on työssäkäyvälle odotettu kiitos koko vuoden
raadannasta. Työmaalla kulutettiin kallisarvoista aikaa, jonka vastineeksi saatiin ruokaa perheelle, itsekoottavia kalusteita kotiin ja turvallisuutta arkeen.
Kesäloma on työhön liittyvä oikeus, joka ei kuulu kaikille.
Moni tarvitsisi lomaa köyhyydestä.
Eriarvoisuudessa on kyse lähtökohdista. Ovatko ne samat
kaikilla ja mikä on hyvän elämän suojaosa?
Matalapalkka-aloilla sinnittelelee yksinhuoltajia, jotka
laskeskelevat, onko varaa ostaa oppikirjoja lapselle. Seniorit
pienillä eläkkeillä seuraavat nykytouhua ja muistelevat pula-aikoja. Elämän mielekkyyden hukanneet etsivät energiaa
nousta sängystä. Kurjuutta ei kannata vertailla keskenään.
Velkaloukussa elää yhä useampi suomalainen ja luotto-
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tiedottomia on jo lähemmäs puoli miljoonaa. Ulosotolle ja
perintätoimistoille vähävaraiset, työttömät ja muut entiset
optimistit ovat tuottavaa liiketoimintaa. Velkoja ei päästetä
vanhenemaan, korot juoksevat ja kierre syvenee.
Eräs kuvasi ulosottoa ”kauniiksi” muistutukseksi siitä, miten yrittämisestä rangaistaan.
Toinen kertoi, että nuoruuden hölmöilyt ovat tulleet niin
kalliiksi, ettei yksi ihmiselämä riitä.
Velka painaa sekä yksilön harteita että yhteiskunnan periaatteita. Jos hiljaa hyväksymme taloudellisen epätasapainon
ja sen tuottaman inhimillisen kärsimyksen, olemme umpikujassa.
Hyvinvointivaltion periaatteisiin kuuluu taata tasa-arvoiset lähtökohdat jokaiselle.
Nyt jännitetään, millaisiin ratkaisuihin lähihistorian suurimmissa uudistuksissa päädytään.
Pidetään kiinni oikeuksistamme hyvään elämään.

PÄIVÄ ke 13.6.

Ruissalon Kansanpuistossa klo 10-14

Klo 10 Onkikisa klo 10.15 Saappaanheittoa klo 11-11.45 Ruokailu
klo 12 Liigapörssin palkintojenjako klo 12.15 LähiTapiolan sammutusnäytös
klo 13 Teatteri Lennart esiintyy
Lisäksi lentopalloa, kullanhuuhdontaa, mölkkyä, petanguea, tikanheittoa...
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Toimintakeskus suljettu.
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VUODEN 2017 VAPAAEHTOISTOIMIJAT
TST:llä toimii monia vapaaehtoisia, jotka jakavat aikaansa ja sydämensä itsellekin tärkeiden asioiden parissa. Vapaaehtoiset
mahdollistavat monenlaista upeaa tapahtumaa ja toimintaa. Minna Vaulajoki (ruokajako ja keittiö), Anneli Maanpää
(Anna Duuni) ja Juha Tolvanen (TST Radio, audiovisuaalinen viestintä ja karaokeisäntä) ovat Turun Seudun TST ry:n vuoden
2017 palkitut vapaaehtoistyöntekijät. TST jakaa joka vuosi tunnustuksen ansioituneille jäsentoimijoille arvokkaasta työstä
yhdistyksen hyväksi.

ANNELI MAANPÄÄ: Siipien havinasta meren laineille

A

nna Duunin ahkera vapaaehtoistoimija, Anneli
Maanpää, on ollut mukana toiminnassa jo vuodesta
2002. Tuolloin Anna Duuni oli vielä kunnostettavana. Työkiireiden takia Anneli on jäänyt välillä pois toiminnasta, ja kuluva vuosi on hänen viides vuotensa aktiivina
tauon jälkeen.
Anneli on kuvataiteilija ja koulutukseltaan kultaseppä.
Anneli maalaa kaikkea, millä on siivet, kuten lintuja, perhosia, enkeleitä ja lohikäärmeitä. Hän kertoo olleensa jo lapsesta asti innokas kuvataiteiden harrastaja, mistä hiljalleen
kehittyi elämäntapa ja elannon lähde.
Anneli tuli alkuaan TST:lle pönttöpartioon. Vuonna 2002
Anneli osallistui kansimieskurssille, joka oli ensimmäinen
laatuaan. Opettajana toimi Seppo Ruuhilahti, eläkkeellä
oleva merikapteeni. Anneli toteaa olevan Sepon ansiota, että
hän on mukana Anna Duunin vapaaehtoisena. Seppo osasi
innostaa ihmisiä ja koko ajan oppi uutta. Lisäksi hänellä riitti
tarinoita lähes joka saaresta ja kivestä.

Upeat maisemat ja ihmiset toiminnan suola
Vapaaehtoistyössä päivät ovat toisinaan pitkiä. Veneretkillä työpäivät ovat joskus jopa 15-tuntisia. Anneli jatkaa, että
vaikka vapaaehtoistyö ottaa paljon, se myös antaa paljon. Ja
mikä sen hienompaa, kuin viettää kauniita kesäpäiviä upeassa saaristossa, lempeässä säässä ja hyvässä seurassa.
Retkillä saa myös seurata ja tarkkailla ainutlaatuista saaristoluontoa, ja loppuhuipennuksena ovat iloiset ja kiitolliset
matkustajat. Tässä onkin vapaaehtoistoiminnan suola, joka
vetää mukaan toimintaan vuodesta ja kaudesta toiseen.
Anneli muistuttaa lopuksi, että kaikki veneilystä kiinnostuneet jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Tänä
vuonna kansimieheksi voi opetella kesän retkien yhteydessä,
ja Anneli kehottaa kiinnostuneita jättämään yhteystietonsa
Infoon.

Meri ja luonto sydämessä
Rakkaus mereen ja veneilyyn kumpuaa Annelilla vuosien
takaa. Anneli on veneillyt ahkerasti perheensä kanssa, ja toiminut nuorena myös rahtilaivan kokkistuerttina.
Aktiivisella vapaaehtoisella vapaa-ajan täyttävät monet
harrastukset, joista luonto on yksi tärkeimmistä. Muiksi harrastuksiksi hän listaa käsityöt, kirjoittamisen ja mystiikan.

Monipuolisia tehtäviä vapaaehtoisena
TST:n vapaaehtoisena saa olla monessa mukana. Anneli toimii mm. venekerhon vetäjänä, huoltotöiden tekijänä, kipparina ja kansimiehenä.
Anneli kuvailee tehtäviä aluksen parissa monipuolisiksi.
Erilaisia huoltotöitä ja huolenpitotehtäviä on paljon, joita
kukin vapaaehtoinen tekee oman osaamisensa ja aikansa
mukaan. Myös talvella tehdään erilaisia kunnostustöitä ja
huolehditaan, että kaikki on hyvin. Talvisin venekerhossa
suunnitellaan tulevan kauden retkiä ja pidetään yllä veneilyinnostusta.
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Teksti ja kuva:
Kati Kalkamo

VUODEN 2017 VAPAAEHTOISTOIMIJAT

JUHA TOLVANEN: Audiovisuaalisen viestinnän moniottelija

J

uha Tolvanen on paljasjalkainen turkulainen. Hän on
työelämän sekä audiovisuaalisen viestinnän ja radiojournalismin moniottelija. Lisäksi taskussa on ryhmänohjaajan paperit sekä asbestityön purkututkinto.

Kokemus hyödyksi yhdistykselle
TST:lle Juha päätyi 90-luvun puolivälissä. Vuonna 1994 yhdistykseen perustettiin radioryhmä, joka tuotti Työttömien
ääniä -haastattelusarjaa Radio Robin Hoodiin. Juha kiinnostui äänikuvien toimittamisesta. Häntä innosti henkilökuvien
ja haastatteluiden teko, ja niissä hän sai tuoda osaamistaan
yhdistyksen hyödyksi.
Nyt Juha tuottaa TST Radiossa sisältöjä ja vetää radiokursseja. Juha ammentaa aikaansa yhdistykselle myös audiovisuaalisen tekniikan ja äänentoiston parissa. Ja jottei
vapaa-ajasta tulisi ongelmaa, toimii Juha myös karaokeisäntänä. Juha toteaa karaoken olevan mainio keino vahvistaa
itsetuntoa.

Vapaaehtoistyön pitkä oppimäärä
Ryhmänohjaajan koulutustaan Juha on päässyt hyödyntämään laajalti yhdistyksen hyväksi. Kerhotoiminnan ja ka-

raokeiltojen lisäksi hän on ollut Anna Duunilla vetäjänä
kaikkiaan 30 retkellä. Juhan mukaan on hienoa nähdä, kuinka jäsenet saavat kokea itsensä merkittävänä osana vertaisryhmää. Parasta antia on spontaani kiitos.
Juha on pitkän linjan vapaaehtoistoimija. Hän on toiminut TST:n lisäksi myös SPR:n, Suomen Mielenterveysseuran
ja Turun Seudun Hengitysyhdistyksen vapaaehtoisena. Juha
on myös työskennellyt mm. Turun lähiradioyhdistyksessä
luottamustehtävissä. Tarvittaessa hän on aina valmis raivaamaan kalenteristaan tilaa merkityksellisille asioille.

Eväitä työllistymiseen
Juha kokee voivansa vapaaehtoistyössä jalostaa ja tuoda
omaa osaamistaan yhdistyksen hyväksi. Hänen mukaansa
toiminta on myös erinomainen keino tuotteistaa omaa osaamista, jotta oikeat väylät omalle ammattitaidolle löytyisivät.
Juha näkee toiminnan hyvänä mahdollisuutena kehittää
itseään ja oppia uutta. Jatkuvasta oppimisesta on aina hyötyä
vapaille työmarkkinoille pääsemisessä.
Lopuksi Juha haluaa vielä kiittää TST:n hallitusta ja jäseniä. Hän pitää saatua huomionosoitusta lämmittävänä eleenä, joka kannustaa jatkamaan valitulla vapaaehtoistiellä.
Teksti ja kuva: Kati Kalkamo
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MINNA VAULAJOKI: Oikea ihminen paikallaan

V

älitön lämpö huokuu ympärille, kun Minna Vaulajoki työskentelee TST:n ruokajaossa. On ilo nähdä,
kuinka vilpittömästi Minna ottaa ihmiset vastaan ja
jakaa aikaansa. Asiakkaat ovat hänelle tuttuja, joiden kanssa
vaihdetaan kuulumisia ja ajatuksia.
Minna kertoo, että omalla läsnäololla voi tuoda uskoa,
antaa voimaa ja saada asiakkaat tulemaan uudestaan. Hän
ymmärtää ihmisten tilanteen ja tietää, mitä on, kun joutuu
tiukoille.

TST:ltä uutta suuntaa
Minna on käytännön ihminen, eikä hän kaipaa opiskelijaksi. Hän oli 17-vuotias muuttaessaan kotoa ja suunnatessaan suoraan töihin. Minna on työskennellyt Unileverin,
Finluxin ja Rettigin tehtailla ja iltapäiväkerhon ohjaajana.
Minna kertoo lämpimästi, kuinka hänen päätymisensä
TST:lle oli hänelle kuin lottovoitto. Hän oli jäänyt yksinhuol-

tajaksi ja työttömäksi ja käynyt läpi melkoisen myllytyksen.
– Nykyään monesti ihmisiä käsitellään kuin liukuhihnalla, eikä muisteta, että emme ole koneita, vaan kokonaisuus,
Minna korostaa. Hän kokee olevansa onnekas, että hänen
kohdalleen on tullut ihmisiä, jotka ovat ymmärtäneet ja kannustaneet häntä.

Tekemisen into
Kolmen vuoden takaista haastatteluaan TST:llä Minna muistelee hymyillen. Hänellä oli heti lämmin tunne, kuin olisi kotiin tullut. Kuntouttavalla työtoiminnalla sai otteen arjesta ja
oma jaksaminen koheni. Työtunteja lisättiin hiljalleen, ja hän
siirtyi työkokeiluun. Lopulta hän siirtyi palkkatukityöhön.
Minna kokee TST:llä rikkautena sen, että pääsee tekemään
monipuolisia tehtäviä ja tapaa ihmisiä. Hän on työskennellyt
ruokajaossa ja keittiössä, mutta hän on myös vetänyt jumppaa. Minna tekee kaikkea, missä vain voi auttaa ja opettelee
mielellään uusiakin tehtäviä.

Omat kokemukset voimavarana työssä
Positiivisuus leimaa Minnan olemusta. – Tärkeintä on ottaa
päivä kerrallaan ja ajatella, että kaikki järjestyy, Minna hymyilee ja jatkaa: – Pieni tuki, sana tai halaus voi olla toiselle
päivän pelastus, muistutus, että ei ole yksin. Myös omien kokemuksien jakaminen on tärkeää.
Minna näkee itsensä perusvahvana, jonka ikä ja elämänkokemus tuovat. – Kaikilla ei kuitenkaan ole samat lähtökohdat, emmekä me kaikki ole samalla lähtöviivalla. Minna
tietää, että kaikkien tilanteet eivät ole yksiselitteisiä.

Unelmat ja muistot kantava
Minna muistuttaa, että myös työttömänä pitää muistaa unelmoida ja asettaa tavoitteita. Hän toivoo löytävänsä palkkatyön, jota voisi tehdä sydämellä ja jossa pääsisi työskentelemään ihmisten kanssa. Hän ei ota liikaa paineita, vaan
luottaa, että asiat järjestyvät. Itsestä on myös muistettava
pitää huolta.
Minna liputtaa TST:tä aina kun mahdollista. Hän kertoo
monien ihanien muistojen säilyvän sydämessään. Hän tuntee asioiden loksahtaneen paikoilleen ja oppineensa paljon
myös itsestään.

Teksti ja kuva: Kati Kalkamo
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Haluatko ryhtyä vetämään uutta kerhoa tai harrasteryhmää? Onko sinulla osaamista, josta voisi olla
apua TST:n järjestämien monien tapahtumien toteuttamisessa? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan!
Ilmoittaudu Taimi Räsäselle (taimi.rasanen@tstry.fi / p. 044 7007 435) tai Kanslerintien Infoon.

Liity TST:n jäseneksi
Tule mukaan aktiiviseen toimintaan!
Turun Seudun TST ry toimii työttömyydestä ja vähävaraisuudesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi, heikompiosaisten toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja
fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. TST on voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveysalan yhdistys.
Yhdistyksen jäseneksi liittyminen tapahtuu käymällä
TST:n toimintakeskuksen Infossa (Kanslerintie 19) sen aukioloaikoina ma–pe 9–14. Jäsenmaksu on 8€/vuosi (varsinaiset jäsenet) ja 30€/vuosi (kannattajajäsenet).
Jäsenkortin saatuaan uusi jäsen pääsee heti hyödyntämään
TST:n hyvät jäsenedut. Esimerkkeinä ilmainen atk-korjaamo, tietokonekoulutukset, ompelimo, ylijäämäruokajako,
lounasruokala, liikunta, koulutukset ja kurssit, kerhot ja harrastuspiirit, tapahtumat. Lisätietoa netistä tstry.fi.
TST:n sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt työttömänä oleva Suomen kansalainen tai Suomessa kotipaikan omaava työttömänä oleva ulkomaalainen ja yhdistykseen työsuhteessa oleva
henkilö.

Työttömiksi luetaan työttömät työnhakijat, lomautetut,
työttömyyskorvausta saavat, lyhennettyä työaikaa tekevät,
työllistämiskoulutuksessa olevat, työllisyysvaroin määräajaksi työllistetyt, työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeellä
olevat, opiskelijat sekä eläkeläiset.

Tervetuloa!

2018
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Turun Seudun TST ry

tstry.ﬁ

Kanslerintie 19, 20200 Turku
Info (ma-pe 9-14):
044 7007 421, info@tstry.ﬁ
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Turun Seudun TST ry:n Toimintakeskus (Kanslerintie 19, 20200 Turku)

POIKKEUKSET AUKIOLOAIKOIHIN KESÄLLÄ 2018
Ruissalo-päivänä keskiviikkona 13.6. Toimintakeskus on suljettu.
Torstaina 21.6. Toimintakeskus on avoinna klo 8–13. Juhannusaattona perjantaina 22.6. suljettu.
TOIMINTAKESKUS
Suljettu 9.–22.7. (viikot 28 ja 29)
TIETOTUPA
Avoinna heinäkuussa klo 9–14
YLIJÄÄMÄRUOKA JÄSENILLE
Arkisin saatavuuden mukaan myös heinäkuussa alkaen klo 12
EU-RUOKAJAKO
Suljettu 9.–29.7. (viikot 28–30)
KASARMITALLI
9.–22.7. (viikot 28 ja 29) välisenä aikana aamupala ja keittolounas vain kuntouttavassa 			
työtoiminnassa oleville ja talossa työskenteleville. Ruokala ei siis ole auki muille asiakkaille.
23.7.–5.8. (viikot 30 ja 31) välisenä aikana vain keittolounas
KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA
Toiminnassa läpi kesän
ATK-KORJAAMO
Ei töiden vastaanottoa 9.–22.7. (viikot 28 ja 29)
LIIKUNTA
Ei ohjattua liikuntaa 2.–29.7. (viikot 27–30)
TST-TEXVEX
25.6.–6.7. avoinna ma-pe 9–14
Suljettu 9.–22.7. (viikot 28 ja 29)
23.7.–12.8. avoinna ma-pe 9–14
JÄSENOMPELIMO
Suljettu 9.–22.7. (viikot 28 ja 29)
TYÖLLÄ TEHDEN -HANKE sekä info-, tiedotus-, ict- ja kassapisteet
Suljettu 9.–29.7. (viikot 28–30)
VIUHKA-PROJEKTI
Suljettu 9.–29.7. (viikot 28–30)
TURUN KAUPUNGIN TYÖTTÖMIEN TERVEYSPISTE
Ei ajanvarausta 16.–29.7. (viikot 29 ja 30)
Suljettu 30.7.–12.8. (viikot 31 ja 32)
Muutokset mahdollisia. Katso tstry.fi.
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TST MOBIILI JA UUSI NETTIOSOITE TSTRY.FI

T

urun Seudun TST ry:n nettisivut löytyvät nyt osoitteesta tstry.fi. Vanha osoite tstry.com on silti käytössä
vuoden loppuun saakka. Se ohjaa kävijän automaattisesti uuteen osoitteeseen tstry.fi.
Yhdistyksen kaikki sähköpostiosoitteet muuttuivat samalla. Käytössä on nyt sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@
tstry.fi. Vanhoihin osoitteisiin (tstry.com-päätteellä) lähetetyt sähköpostit ohjautuvat automaattisesti uuteen osoitteeseen vuoden loppuun saakka.

tstry.fi
TST Mobiili
TST:n nettisivuja voi selata sujuvasti nyt myös älypuhelimella ja tabletilla. TST Mobiili skaalautuu pienelle näytölle
ja käyttö on helppoa. Optimointi on tehty kosketuskäyttöön,
ja näin mm. valikot avautuvat koskettamalla. TST Mobiilin
suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa TST:n ict-tuen Jasse
Nousiainen.
TST Mobiilissa oikealla ylhäällä sijaitsee Valikko-painike,
jota koskettamalla avautuu sivuston sisältövalikko (kuvassa).
KasarmiTallin ruokalista löytyy samasta paikasta vierittämällä näkymää alaspäin. Hyödyllisessä TST:n viikko -osiossa (TST Mobiilin etusivulla) sijaitsevat päiväkohtaiset aukioloajat, tapahtumat, liikuntatunnit ja ruokalista.
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HERRASMIEHET M
Teksti: Riku Ahlsten Kuva: Kati Kalkamo

K

olme isoa miestä istahtaa seurakseni Peräkammarin
pöydän ääreen turisemaan mukavia ja puhumaan
asiaa. Yhdenmukaisen vaatetuksen lisäksi heitä yhdistää työllistyminen Turun Seudun TST ry:lle. Frans Hartman, Pasi Pyykkö ja Lassi Forsström ovat yhdistyksen vahtimestareita.
Onko pukeutumistyylinne sattumaa vai tietoinen valinta?
Frans: – Siihen liittyy pieni tarina. Olin juuri aloittanut työni täällä ja tein kierrosta toimitiloissa, kuten tehtäviimme
kuuluu. TST-Texvexissä silloin työskennellyt viehättävä
nuori nainen tuli juttelemaan ja sanoi, että olisitte komeampia, jos teillä olisi tummat asut.
Pasi: – Frans vaihtoi heti seuraavana päivänä tummiin.
Lassi: – Mustassa on arvokkuutta, vähän suruakin. Se
on monipuolinen, hyvä väri.
TST:n vahtimestarit huolehtivat siitä, että Toimintakeskuksen arki sujuu hyvin. Toinen tärkeä asia on
turvallisuus. Ja turvallista TST:llä onkin, vaikka joskus harvoin vastaan tulee vähän hankalampiakin
tilanteita.
F: – Kerran yksi tapaus katsoi minua tiukasti silmiin
ja kysyi, osaaks sä painia. Vastasin, etten osaa. Monitoimitilassa voi kyllä harrastaa kaikenlaista liikuntaa, mutta
ei painia.
L: – Pysymme näkyvillä. Kierrämme talon sisällä ja ulkonakin. Esimerkiksi ruokajaoissa.
P: – Täytyy näkyä, mutta toimia huomaamattomasti.
F: – Minusta on aina lähdettävä siitä, että ihmistä on kunnioitettava, oli hän sitten missä mielentilassa tahansa.
P: – Ja välttää kaikenlaista provosointia.
Frans tiiminsä ja työvalmentajansa kanssa on laatinut
seikkaperäisen ohjeistuksen TST:llä työskenteleville nykyisille ja tulevillekin vahtimestareille. Nivaska on lähes 20-sivuinen, joten ihan pelkästä ovien availusta ei ole kysymys.
Tilanteidenlukutaito, kyky ennakoida asioita ja toimia fiksusti ihmisten kanssa ovat tärkeitä ominaisuuksia vahtimestarin työssä.
Onko työnne fyysisesti raskasta?
L: – Kerran panin kokeeksi askelmittarin aamulla päälle.
Hyvinkin viitisentuhatta askelta tuli päivän mittaan käveltyä
pelkästään täällä kierrellessä. Vähän vajaa neljä kilometriä.

12

tärppi

2/2018

MUSTISSA
Vaan ei tämä raskasta ole. Tekee hyvää liikkua.
Miten olette päätyneet TST:lle?
P: – Sattumalta, työkkärin kautta.
F: – Sattumalta minäkin. Suoritin järjestyksenvalvojakortin
ja etsin avoimia paikkoja. Vastaan tuli TST:n palkkatukityöpaikkailmoitus, jossa hakijan eduksi luettiin jv-kortti. Oli
muuten hyvin laadittu ilmoitus!
L: – Suoritin vuonna 2016 vartijan ammattitutkinnon. Koin
kuitenkin, että vartijan työ on minulle vähän vierasta. Satuin
pääsemään Wäinö Aaltosen museoon, jossa suoritin virastomestarin tutkinnon oppisopimuksella viime vuonna. Sitten
huomasin, että tällainen yhdistys on ihan kotini vieressä. Tulin haastatteluun, ja sain vahtimestarin paikan.
F: – Olen koulutukseltani ekonomi, tehnyt viestintähommia
ja markkinointia. Ekonomin koulutus on vähän sellainen
yleismies-jantusen koulutus, mutta markkinointiviestinnän
työmarkkinat ovat kehnot, eikä ekonomeillakaan ole oikein
kysyntää, joten jotain täytyi keksiä.
L: – Minä työskentelin melkein 30 vuotta lehtipainossa Turun Sanomissa. Hommat rupesivat hiipumaan, koska digiaika saapui. Jouduin pois. Irtisanomisen peruste: tuotannollis-taloudelliset syyt. Se lukee varmasti yhden jos toisenkin
irtisanomispapereissa.
Oletteko mukana muussa TST:n toiminnassa? Muistan ainakin, että Pasi voitti viime vuonna Tietotuvan Liigapörssin.
Voitatko tänäkin vuonna?
P: – Todennäköisesti. Liigapörssiä olen tosiaan pelannut ja
veneelläkin ollut. Suoritin viime kesänä kansimieskurssin ja
tein viisi reissua Anna Duunilla.
L: – Venereissuilla olen ollut joskus minäkin ja kevättalkoissa
pohjaa rapsuttamassa. Aion myös vetää TST:llä musiikkitietokilpailuja. Mukavia, leppoisia kysymyksiä kevyestä musiikista.
Sinullahan on, Lassi, jotain muutakin yhdistystaustaa.

F: – Olen samaa mieltä. Paha olo, turvattomuus ja epävarmuus ovat lisääntyneet yhteiskunnassa.
P: – Ja niillä, joilla on mennyt huonosti, menee nyt vielä huonommin. Sen näkee jo TST:n ruokajakojonojen pituudesta.
F: – TST:n rooli koetaan entistä tärkeämpänä. Yhdistys tuo
jonkinlaista turvallisuutta ja toivoa ihmisten elämään ja aktivoi myönteisellä tavalla. Aktivoinnistahan on tullut jo kirosana. Ihmisillä on kovia kohtaloita. En todellakaan syyllistäisi yhtään niin sanottua passiivista ihmistä tietämättä, mitä
kaikkea siellä taustalla on.

Turun Seudun TST ry tarjoaa erilaisia työtehtäviä vuosittain yli 350 työnhakijalle palkkatuen, työkokeilun tai
kuntouttavan työtoiminnan keinoin. Parhaimmillaan ne
voivat toimia ponnahduslautana uuteen työpaikkaan
tai ohjata uuteen koulutukseen. Lue lisää nettisivuiltamme tstry.fi/tyollistaminen ja hae mukaan!
Kesä. Minkälaisia odotuksia?
F: – Vietän kesän poikani kanssa. Toiveissani on mahtava
isä-poika –kesä.
L: – Ehkäpä vietän tämän kesän ihan kesänä. Olen kyllä jollakin tavalla luottavainen, vaikka ikää mittarissa onkin jo 54
vuotta. Kyllä minä vielä paikkani löydän.
P: – Nuori mies!
Ja optimistinen kuin mikä!
P: – Se on sitä nuoruuden intoa.
L: – Joillakin aloilla voi olla jopa hyötyä siitä, että ikä alkaa
viitosella.
F: – Työmarkkinatkin ovat tietynlainen markkinatalous.
Vanhemmat ihmiset voivat olla hyvinkin tuottavia ja motivoituneita. Rekrypuolen nuoret ja kokemattomat valitsijat
eivät sitä ymmärrä.
Pasi jatkaa vahtimestarin tehtävissä myös kesällä. Lassiakin
vielä nähdään, jos ei vahtimestarina, niin ainakin tietokilpailuisäntänä. Fransin työt TST:llä päättyvät haastattelua seuraavana päivänä.

L: – Toimin toista kauttani Turun Soitannollisen Kerhon puheenjohtajana. Järjestämme kaikenlaista musiikkiin liittyvää
kesäisin. Katutansseja, yhteislaulua ja sen sellaista.
F: – Ihailtavan aktiivisia ovat kollegat!

Millä mielellä lopetat täällä?

Tapaatte paljon ihmisiä työssänne. Miltä Suomi näyttää tästä
kulmasta katsottuna?

Luotatte kuitenkin tulevaisuuteen, vaikka välillä vähän harmaalta näyttääkin?

L: – Kun kuuntelee ihmisiä, vaikkapa nyt TST:n Tietotuvassa, niin kovin turvaton olo tuntuu joillakin olevan.

F: – Kyllä.
P: – Pakkohan se on.

F: – Haikealla. Tosi mielelläni jatkaisin, jos se vain olisi mahdollista, vaikkapa kehittyvässäkin roolissa.
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Vieläkö
Suomalaisista 20–64-vuotiaista n. 15 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2016.
Tupakoitsijoista 58 prosenttia haluaisi kuitenkin lopettaa tupakoinnin. Mitä tehdä,
kun mieli tekee mutta ääni sisällä huutaa ”ei enää!”? Turun Seudun TST ry tukee
jäsenistöään tupakasta irti pääsemiseksi.

T

upakkakokeilut ja tupakointi aloitetaan Suomessa
tyypillisesti teini-iässä. Tupakan käyttö aiheuttaa nopeasti syntyvän ja voimakkaan fyysisen, sosiaalisen
ja ennen kaikkea psyykkisen riippuvuuden. Ja vaikka tupakointi tappaa, on maailmassa noin miljardi tupakoitsijaa. Tupakointi on ”se paha tapa”, josta ei niin vain irti pääsekään.

Aika lopettaa
Tupakointi on aina terveydelle haitallista. Yleisimpiä tupakoinnin aiheuttamia sairauksia ovat erilaiset syövät, sydänsairaudet, verenkiertohäiriöt sekä krooniset keuhkosairaudet. Tupakointi heikentää yleiskuntoa, unen laatua sekä
haju- ja makuaistia. Se vanhentaa ja rappeuttaa ihoa sekä
kellastuttaa hampaat. Tupakointi lyhentää elinikää.
Suomessa tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden
käytön loppuminen. Savuton Suomi 2030 -kampanjan mukaan tupakkalain tavoite toteutuu, jos 2030-luvulla alle viisi
prosenttia Suomen väestöstä käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita päivittäin.
Tavoite heijastuu myös alati kiristyvään tupakkaveroon.
Tupakointi ei ole yksin terveydelle haitallista vaan myös
lompakolle. Askin päivässä poltteleva käyttää savukkeisiin n.
2 500 euroa vuodessa. Parempi eurot taskuun kuin savuna
ilmaan, tupakoinnin lopettaminen ei ole koskaan liian myöhäistä!

Tukea syyllistämisen sijaan
TST auttaa kohti savuttomuutta. Savuttomuuteen kannustaminen ei ole kiusantekoa tupakoitsijoita kohtaan, vaan osoitus siitä, että yhdistys välittää jäsenistään ja työntekijöistään.
On hienoa huomata, että yhdistys oikeasti edistää terveyttä,
hyvinvointia ja jaksamista.
Matkalla kohti savuttomuutta TST:llä järjestetään tupakoinnin lopettamiseen vertaistukea. Tuen tavoitteena on
löytää keinoja ja konsteja, joilla tupakoinnin vähentäminen
tai lopettaminen onnistuu.
Palaako? – tupakasta vieroituksen vertaistukiryhmä on
toiminut TST:llä vuodesta 2015, viimeisin ryhmä aloitti
14kokoontumiset
tärppi keväällä.
2/2018 Kullakin kokoontumiskerralla on
oma teemansa.
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Irti tupakasta – yhdessä
Vertaistukiryhmän kokoontumisessa perjantaina 13. huhtikuuta vieraili Yliopiston Apteekin
proviisori Anu Rantakallio.
Rantakallio esitteli erilaisia
nikotiinikorvaustuotteita
ja
keinoja vähentää tai lopettaa
tupakointi. – Vaihtoehtoja ja
kannustimia tupakoinnin lopettamiseen tai vähentämiseen on
oltava riittävästi tarjolla, jotta kullekin löytyy se itselle sopivin keino,
kommentoi Anu Rantakallio.
Vertaistukiryhmän vetäjä Pia Rae on
samoilla linjoilla Rantakallion kanssa. Rae
pitää tärkeänä, että tupakoinnin lopettamiseen saa korvaushoitojen ohella myös vertaistukea.
– Jo se, että lähtee mukaan ryhmään ja harkitsee tupakoinnin lopettamista, on askel oikeaan
suuntaan. Ryhmähenki ja tsemppaava ilmapiiri luovat toivoa ja uskoa kohti savuttomuutta. Kokemusten, tuntemusten – jopa ärtymyksen – jakaminen muiden kanssa antaa voimaa! Eikä tässä
porukassa ole tuomittavaa epäonnistuakaan, Rae sanoo.
– Harva onnistuu lopettamaan tupakointia heti ensi
yrittämällä. Usein vasta kolmas tai neljäs lopettamisyritys tuottaa tulosta, Rae selventää.

TST:n vertaistukiryhmä olkapäänä
Savuttomuuteen pyrkiminen on vaikeaa, se kysyy hermoja, kärsivällisyyttä sekä ennen kaikkea motivaatiota.
Vertaistukiryhmä onkin ensiarvoisen tärkeässä asemassa pitämässä motivaatiota yllä. Kun tupakkaa tekee mieli,
eikä oma tahdonvoima meinaa riittää, on mahtavaa, että voi
kääntyä muiden samassa tilanteessa painiskelevien puoleen.
Ja pyytää apua. Kiristellään – hyvässä mielessä – sitten hermoja ja hampaita yhdessä!
Palaako? – tupakasta vieroituksen vertaistukiryhmä jatkaa
toimintaansa jälleen syksyllä.

palaa?
Teksti: Paula Nousiainen

Keho alkaa toipua tupakoinnin haitallisilta
vaikutuksilta välittömästi lopettamisen
jälkeen:
20 minuutin kuluttua
verenpaine laskee
sydämen syke tasoittuu
8 tunnin kuluttua
veren happipitoisuus palaa normaaliksi ja
keho saa paremmin happea käyttöönsä
elimistössä olevan nikotiinin määrä ja
häkäpitoisuus laskevat puoleen
24 tunnin kuluttua
häkä häviää elimistöstä
keuhkot alkavat puhdistua limasta ja muista
tupakoinnin aiheuttamista jätteistä
48 tunnin kuluttua
nikotiini on poistunut elimistöstä
haju- ja makuaisti ovat parantuneet huomattavasti
72 tunnin kuluttua
hengittäminen helpottuu, kun
tupakansavu ei enää supista keuhkoputkia
2-12 viikon kuluttua
verenkierto paranee
energisyys lisääntyy
yskä ja limannousu lievittyvät
keuhkojen toiminta paranee merkittävästi
3-9 kuukauden kuluttua
keuhkojen toiminta paranee edelleen
1 vuoden kuluttua
sepelvaltimotaudin ja siitä johtuvan
kuoleman riski puolittuu
Lisäksi tupakoinnin lopettaminen
kasvattaa ns. hyvän HDL-kolesterolin pitoisuutta
vähentää koettua stressiä
kohentaa unen laatua ja lisää määrää sekä
voi vähentää tai lopettaa kuorsaamisen
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TSTUUTISET TSTUUTISET
Li Andersson: Sote-sopan viides tuotantokausi
käynnissä
– Alkuperäiset sote-tavoitteet eivät tule toteutumaan miltään
osin, tykittää Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson TST:llä järjestetyssä avoimessa keskustelutilaisuudessa. – Käsittelyssä tulee tosi kova kiire, eikä hyvää, saatikka
maakuntavaaleja, saada tällä tavalla aikaiseksi. Kyseessä on
pikemminkin sote-soppa ja sen viides tuotantokausi.
Aktiivimalli on Lin mukaan peruttavissa seuraavalla hallituskaudella, mutta sote ei. Syynä se, että yritykset ja pörriäiset ovat jo vahvasti investoineet ympäri maata sote-markkinoiden nimissä.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja ja Turun kaupunginvaltuutettu Li Andersson vieraili TST:llä toukokuussa yhdistyksen kutsumana.

Työttömien edunvalvontatoiminta tiivistyy
TST ja Työttömien Keskusjärjestö TK ry tiivistävät edunvalvonnallista yhteistyötä. Tavoitteena on tuoda työttömyyteen
liittyviä asioita esille entistä vahvemmalla ja laajemmalla rintamalla.
TST esimerkiksi vastaa lakeja koskeviin lausuntopyyntöihin. Käsittelyssä ovat olleet mm. kasvupalvelulaki, työttömien palveluiden yksityistäminen ja työttömyysturvalaki.
TST:llä lausuntoja käsittelee mm. jäsenistä koostuva edunvalvontaryhmä.
Työttömien tuore puheenjohtaja Irma Hirsjärvi vieraili
TST:llä toukokuussa. TST:n Hyvät käytännöt -toimintatavat
kiinnostivat ainutlaatuisuudellaan tuoretta puheenjohtajaa.
– Niitä voisi levittää aktiivisemmin muuallekin Suomeen,
painotti Hirsjärvi.
Myös TST:n hedelmällinen paikallinen vaikuttamistyö sai
positiivista palautetta TK:n puheenjohtajalta.

TST:lle Suomen toiseksi suurin apukuorma
TST:lle saapui huhtikuussa Suomen tämän vuoden toiseksi
suurin EU-ruoka-apukuorma, 33 000 kiloa kuivamuonaa.
Suurin erä EU-elintarvikeapua toimitettiin Mäntsälään.
Lasti sisältää vehnä- ja sämpyläjauhoja, maitojauhetta,
kaura- ja aamiaishiutaleita, hapankorppuja, hernekeittoa,
nauta-sikasäilykkeitä, juustopastaa ja makaronia.
Ruokaa jaetaan TST:llä tiistaisin klo 10-14 kaikille tarvitseville.
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TST:n Taimi Räsänen, TK:n puheenjohtaja Irma Hirsjärvi
ja TK:n viestinnän asiantuntija Leena Valkonen.

TSTUUTISET TSTUUTISET
Yhdistysten tulevaisuus täysin auki

Kuvassa vasemmalta: Teija Leppämäki, hankepäällikkö
Mari Toivonen, kuntoutussuunnittelija Inkeri Huuhka,
muutosjohtaja Laura Leppänen ja Joe Majanen.

Työllistävien yhdistysten tulevaisuus on kuntien ja TE-toimiston myöntämien toiminta-avustusten suhteen avoinna
jopa ensi vuosikymmenellä. Sama koskee kuntien myöntämiä yhdistysten vuokratukia. Näin painotti Varsinais-Suomen liiton muutosjohtaja Laura Leppänen TST:llä toukokuussa.
Uusia maakunnan avustuspäätöksiä ei käytännössä ole
odotettavissa ainakaan pariin vuoteen, sillä maakuntavaltuustojen toimintojen käynnistäminen jatkuu 2020-luvulle.
Leppäsen mukaan yhdistysten on eriytettävä yleishyödyllinen toiminta ja palvelutuotanto toisistaan ennen uuden
sote- ja maakuntajärjestelmän käynnistymistä. Käytännössä
tämä tarkoittaa yhdistysten palvelutuotantojen yhtiöittämistä mahdollisimman pian, viimeistään ensi vuoden aikana.
Leppänen puhui TST:llä Vates-säätiön järjestämässä, Varsinais-Suomen työllistävien yhdistysten tulevaisuutta pohtineessa tilaisuudessa.

TST:n Leppämäki hyten asiantuntijaksi
TST:n projektipäällikkö, FM Teija Leppämäki on valittu
Varsinais-Suomen hyte-työryhmän asiantuntijaksi.
Leppämäen listalla ovat erityisesti työikäisiä koskevat
asiat.
Hyte-työryhmä (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
maakunnassa) valmistelee omalta osaltaan Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta.
Työryhmä työskentelee hyte-ryhmän toimeksiantojen perusteella mm. järjestöjen tulevien rahoitusrakenteiden parissa.

TST-Texvexin uusi ajankohtainen blogi
TST-Texvex on avannut blogin, joka käsittelee vaatekierrätyksen ongelmia, vastuullisen vaatekaapin sisältöä ja kierrätysmuotia.
Blogissa nostetaan esille myös muita ajankohtaisia vaatetukseen liittyviä asioita, kuten nyt meneillään olevaa vaatevallankumousta. Kaikki nämä ovat osa TST-Texvexin toimintaa.
Tavoitteena on lisätä kuluttajien mielenkiintoa kierrätystä
ja poistotekstiiliä kohtaan. Samalla nostatetaan myös keskustelua vastuullisesta kuluttamisesta.

tst-texvex.blogspot.fi
2/2018
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MITEN TST:N KÄY
MAAKUNTA- JA SOTEUUDISTUKSESSA?
T

ammikuun 1. päivä 2020 maakunta- ja soteuudistuksen pitäisi tulla voimaan Suomessa. Tätä kirjoitettaessa eduskunnan päätös asiasta antaa vielä odotuttaa
itseään.
Uudistusta on kuitenkin valmisteltu kiihkeästi ja kauan,
joten yhdistyksissä kannattaa hieman tarkastella tulevaisuuden suuntia. Valmistelijoiden parista on kerrottu, että
muutosten valmistelussa ollaan niin pitkällä, että osa uusista
käytännöistä tulee voimaan joka tapauksessa, kävi lakiäänestyksissä miten tahansa.
Uudistuksen yhteydessä on kaiken aikaa puhuttu paljon
enemmän soteuudistuksesta, mutta maakuntauudistus vaikuttaa voimakkaammin TST:n kaltaisiin yhdistyksiin.
Maakuntauudistus siirtää maakunnille monia tehtäviä,
joista kunnat ovat tähän asti huolehtineet asukkaidensa hyvinvoinnin edistämiseksi. Monen rajapinnalla olevan tehtävän kohdalla on vielä täysin epäselvää, miten asia jatkossa
hoidetaan.

TST:n ydintoimintojen jatkuminen
TST:n kannalta kohtalon kysymyksiä on mm. se, miten
jatkossa turvataan edulliset toimitilat. Haluaako Turun kaupunki jatkaa tilojen tarjoamista vuokra-avustuksineen, vaikka sosiaalipuolen vastuu siirtyy maakunnalle? Ilman toimivia tiloja yhdistyksen toiminta voi kutistua tosi pieneksi.
Työllistämisprojektien jatko on täysin auki. Lainsäädännössä ei ole mainintaa nykyisen kaltaisista työllisyyspoliittisista hankkeista (typo), joita TST:llä on ollut kaksikymmentä
vuotta.
Työllä tehden -hanke on tämänhetkinen typo-hanke,
jonka toiminnan ansiosta TST:llä pyörii info-, kassa- ja vah-
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timestaripalvelut. Työllä tehden -hanke vastaa myös tiedotuksesta eli tekee Tärppi-lehden, hoitaa nettisivujen sisällön,
facebook-sivut sekä moninaiset ilmoitukset ja mainokset.
ICT-osasto pitää huolen mm. yhdistyksen tietokoneverkoista ja käytössä olevista yli 60:stä tietokoneesta.
Työllä tehden -hanke tarjoaa myös laajaa atk-koulutusta
sekä hygieniapassi-, ensiapu- ja työturvallisuuskoulutusta.
Hanketoiminnan päättyminen tarkoittaa kyseisten jäsenpalveluiden päättymistä tai ainakin huomattavaa supistumista.
Tuleva maakunta voi päättää, että vastaavaa työllistämishanketoimintaa jatketaan maakunnan tilaamana, mutta asia
on vasta käsittelyssä.
Kysymysmerkkinä on myös Turun kaupungin kiinnostus
tulevaisuudessa työllistämiseen, sillä se on jatkossa maakunnan vastuulla. TE-toimisto on ilmoittanut, että typo-rahoitus
jatkuu enintään elokuulle 2019 asti ja tällöin kyseinen toiminta päättyy jo ennen maakunnan aloitusta.
TST:n ruokalatoimintaan tulee myös merkittävä rahoitus
Turun kaupungilta. Haluaako kaupunki jatkaa avustusta,
kun vastuu asukkaiden hyvinvoinnista siirtyy maakunnalle? Ruokalatoiminnan työllistetyt työntekijät ja työkokeilijat
ovat tulleet myös Työllä tehden -hankkeen kautta.
TST-Texvex on kokonaan Turun kaupungin rahoittamaa
toimintaa ja sitä koskee samalla tavalla kaupungin tulevaisuuden suunta: Jatkaako Turku tukeaan työllistämiseen, kun
asukkaat siirtyvät maakunnan vastuulle? Mitä tarkoittaa
käytännössä kuntien tehtäviksi määritelty vaikeasti työllistyvien tuki?
Ennalleen tulee todennäköisesti jäämään STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, ent. RAY) ja TST:n
välinen suhde. STEA tulee rahoittamaan jatkossakin koh-

dennetun toiminta-avustuksen muodossa pienehkön osan
TST:n toiminnasta. Erilaisille projekteille voi myös jatkossa
hakea STEA:n avustusta, kuten tällä hetkellä on haettu Viuhka-projektille.

Mikä tulee olemaan Turun kaupungin rooli?
Keskeinen kysymys on, mikä tulee olemaan Turun kaupungin intressi jatkaa TST:n ja sen kaltaisten järjestöjen tukemista jatkossa? Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
tulee jatkossa olemaan myös kunnan tehtäviä, mutta millainen rahallinen panostus kuntia kiinnostaa, kun asukkaiden sosiaali- ja terveyshaitat menevät kuitenkin maakunnan
maksettaviksi?
Työllistämisen osalta Turku on viime vuosina toiminut

esimerkillisesti, mutta onko kaupungilla jatkossa riittävää
motivaatiota panostaa asiaan, kun kustannukset asukkaiden
työttömyydestä eivät suoranaisesti kohdistu kuntaan?

Vaikuttamisen aika on nyt
Juuri nyt on yhdistyksillä tärkeä paikallisen vaikuttamisen
aika sekä Turun kaupungin että maakunnan suuntaan.
JärjestöSote113 -hanke, jossa TST on aktiivisesti mukana,
tekee tärkeää yhteistä vaikuttamistyötä. Toiminnanjohtaja
Joe Majanen käy viikoittain keskusteluja kaupungin edustajien kanssa, ja omat jäsenyyteni sote- ja maakuntatyöryhmissä edistävät TST:n asiaa.
Nyt on jokaisen TST-läisen aika miettiä, miten itse voi vaikuttaa, jotta TST pystyy jatkamaan hyvää toimintaansa myös
tulevaisuudessa.
Teksti: Teija Leppämäki
projektipäällikkö
TST:n Työllä tehden -hanke

Kuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa (Lähde: Kuntaliitto)
2/2018
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SOTEN PALKKASOTURI

Teksti: Riku Ahlsten
Kuva: Kati Kalkamo

M

aassamme tekeillä olevaa mittavaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja julkisen hallinnon uudistusta on
valmisteltu yli kaksi vuotta. Varsinais-Suomessa
uudistustyötä koordinoiva muutosjohtaja Antti Parpo kävi
huhtikuun lopulla Turun Seudun TST ry:llä kertomassa
hankkeen etenemisestä.
Parpo ei allekirjoita kaikkia uudistuksen yksityiskohtia,
mutta suhtautuu tehtäväänsä kuin palkkasoturi, harmaa virkamies, jolle maksetaan siitä, että työ tulee tehdyksi.

TST ja sote
Millainen mahtaa olla TST:n kaltaisten, erilaisia työllisyyspalveluitakin tarjoavien sosiaali- ja terveysalan yhdistysten
ja järjestöjen asema uudessa järjestelmässä? – Järjestöjen
asema ei juurikaan muutu. Voi olla, että uudistuksen myötä
järjestöillä on jopa enemmän pelitilaa toimia kuin aikaisemmin, Antti Parpo vastaa.
– Minusta on aivan loistavaa, että TST:n kaltaisia paikkoja
on, Parpo sanoo. – Nämä ovat sellaisia oikeita tapoja hoitaa
ihmisten työttömyyttä ja hyvinvointia.
Parpon mielestä järjestöillä saattaa jatkossa olla joissakin
asioissa jopa etulyöntiasema suhteessa esimerkiksi alan yrityksiin, sillä järjestöillä on jo lähtökohtaisesti niiden toimintaan sitoutunut oma asiakaskuntansa.
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Poliitikot poteroissaan
Parpo kuitenkin myöntää, että työllisyyspalveluiden tilanne
on vielä hyvin epäselvä. Kunnilla on tässä edelleen oma roolinsa, tulevilla uusilla maakunnilla omansa. Näiden kahden
välinen rajapinta on toistaiseksi hämärän peitossa. Koska kysymys on poliittisestikin varsin arka, käsittelyä on tietoisesti
lykätty sivummalle kaikesta muusta valmistelusta.
Nyt uudistuksen sosiaalipuoleen on tartuttu toden teolla
myös Varsinais-Suomessa. Sosiaalialasta vastaava valmistelija aloitti työnsä uudistusorganisaatiossa huhti-toukokuun
taitteessa.
Sote-uudistus on kuitenkin vielä kaikkea muuta kuin nuijankopautusta vaille valmis lakipaketti. Ristiriitoja, kiistoja ja
kädenvääntöä ei ole pelkästään eri puolueiden välillä, vaan
myös puolueiden sisällä. Antti Parpo tiedostaa uudistuksen
taustalla vaikuttavan vahvan poliittisen latauksen. – Muutosorganisaation tehtävä ei ole sotkeutua politiikkaan, vaan
viedä asiaa käytännön tasolla tehokkaasti eteenpäin.
– Näkökulmamme on asiakaslähtöinen, Parpo jatkaa.
– Haluamme selkeästi vahvistaa peruspalvelutasoa. Paljon
palveluita niin sanottuun eturintamaan sillä ajatuksella, että
jos vain suinkin mahdollista, hoidetaan asiakas sitten siinä
kerralla. Mikään organisaatio ei tule olemaan tähän tavoitteeseen pyrkiessämme pyhä.

IHANA, KAMALA MAAKUNTA–
JA SOTE-UUDISTUS

J

os tavalliselta kadun kulkijalta kysyy maku- ja sote-uudistuksesta, saattaa aihe olla vaikea kommentoitavaksi
tai mielipiteet perustuvat mielikuviin.
Myös asiasta tietävät ammattilaiset ja kuntien luottamushenkilöt pyörittelevät päätään ja korostavat, ettei lopullisia
päätöksiä ole tai tieto voi muuttua.
Tulevassa maakunnassa julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Muutoksen tarve on ilmeinen, sillä väestö ikääntyy ja tarvitsee yksilöllisempiä palveluja, palveluja ei
saa yhdenvertaisesti ja niissä on tehottomia toimintatapoja.
Samaan aikaan taloustilanne on vaikea ja Suomi velkaantuu. Jotain on selvästi tehtävä, mutta mitä?
Jo aiemmin olen työssäni Muistiluotsissa pohtinut muistisairaiden henkilöiden palveluketjuja, joihin sote-uudistus
tulee vääjäämättä vaikuttamaan.
Tällä hetkellä työtäni on myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöhanke JärjestöSotehanke 113, jossa vahvistetaan
yleishyödyllisten järjestöjen asemaa ja asiakkaan äänen kuulumista uudistuksen jälkeisissä kunnissa ja maakunnassa.
Nykyiset kuntien järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut
on tarkoitus siirtää maakuntien järjestämisvastuulle vuodesta 2020 alkaen. Samalla lisätään asiakkaan valinnanvapautta
ja kehitetään maakunnallista palveluneuvontaa ja -ohjausta.
Poliittisia ja periaatteellisia kädenvääntöjä on aiheuttanut suunnitelmat lisätä palveluntuottajien määrää, jatkossa
palvelua voisi tarjota yhä useammin myös yksityinen yritys.
Epäilyjä on esitetty uudistuksen taloudellisesta järkevyydestä
ja kyseenalaistettu mahdollisuudet onnistua.
Omassa työssäni uudistuksen valmistelu näkyy päivittäin.
Istun monissa maakunnallisissa työryhmissä, palavereissa ja
kehittämispäivissä. Pohdimme ja teemme esityksiä mm. siitä, miten varmistaa asiakkaille toimiva palvelupolku, miten
palveluohjauksen ja – neuvonnan tulee toimia asiakaslähtöisesti, kuka on erityistä tukea tarvitsevien apuna palveluviidakossa ja miten asiakkaat pääsevät vaikuttamaan palveluihinsa.
JärjestöSotehanke 113:n myötä roolini on myös miettiä, miten yleishyödyllinen järjestötoiminta näkyy Varsinais-Suomen palveluissa, kuka ohjaa asiakasta järjestöjen
tuen piiriin ja mistä löytyy järjestöjen rahoitus tulevaisuudessa.
Joskus kuulen ”tekeväni turhaa työtä, parempi ettei tule
valmista.” Mielestäni pahinta on olla tekemättä mitään tai
vastustaa tai hidastaa periaatteellisesti koko sotea.
Jos ja kun muutos tulee, niin meidän tulee olla siihen val-

miita. Jos nyt laittaa pään pensaaseen, niin tuleva kaaos on
valmis. Aikaa ja rahaa on kulunut myös periaatteelliseen riitelyyn, olisiko jo yhdessä kehittämisen aika?
Tulevasta emme tiedä. Mutta olenpahan yrittänyt ja tehnyt osaltani kaiken voitavani palvelujen kehittämiseksi.
Onneksi en ole yksin, olen työryhmissä tavannut upeita
asiaan sitoutuneita ihmisiä.
Kiinalaisen sananlaskun sanoin: ”Kun muutoksen tuulet
puhaltavat, on parempi rakentaa tuulimyllyjä kuin suojamuureja.”
Teksti: Minna Rosendahl
Kirjoittaja toimii Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksessä
aluejohtajana vastuualueinaan JärjestöSotehanke 113,
Varsinais-Suomi sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan
Muistiluotsi – asiantuntija- ja tukikeskus.
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JÄSENPALSTA

DIGITAALISUUDEN TULEVAISUUS

N

yt pohditaan digitaalisuuden suuria uhkia. Kyse on
Facebookin keräämien henkilötietojen laittomasta käytöstä vaalituloksiin vaikutettaessa ja monessa
muussa.
Vihapuheen määrä on suuri ja jotkut ihmiset ovat olleet
toivottomassa asemassa ja uhattuina.
Digitaalisuuden aika voidaan jakaa kolmeen osaan. Ne
ovat internet yksi eli kirjojen aika. Toinen vaihe on nyt meneillään, internet kaksi. Kolmas vaihe on alkanut ja se nopeutuu koko ajan. Siitä käytetään nimeä täydellinen digitaalisuus. Kolmas vaihe tulee ihmiskunnalle, halusi sitä tai ei.
Tärkeää siinä on tietysti myös huomioida uhat ja ongelmat.
Nykyisessä vaiheessa suuri ongelma on vihapuhe, toisten
ihmisten solvaaminen ja uhkailu. Sitä ei täysin ymmärrä, jos
sitä ei ole kokenut.
Suomalaisilla on voimakas käsitys, miten hyviä ihmisiä
he ovat. Tämä on täydellinen illuusio. Kun sota tai konflikti
kohtaa, suomalaiset pystyvät äärimmäiseen julmuuteen toisiaan kohtaan.
Nyt kauhistellaan vihapuhetta. Vuonna 1918 ei puhuttu
vihapuheesta, vaikka sitä vihaa oli. Nyt poliitikot ovat ahdistuneita vihapuheesta. Vuonna 1918 Tampereen valtuustossa
toisen osapuolen miehet menivät valtuustosaliin ja iskivät
puukot tiettyjen valtuutettujen kurkkuun. Nuo valtuutetut
lepäävät Kalevankankaan hautausmaalla. Nyt kansanedustajat pohtivat sopeutumista ja siihen eläkettä. Viipurissa 1918
seitsemän kansanedustajaa sopeutettiin ampumalla luoti
kalloon.
Tulevaisuuden digitaalisuus tuo suuren määrän hyviä ja
positiivisia asioita ja kehitystä. Suurissa kaupungeissa digitaalisuudella saavutetaan merkittävää yhteisöllisyyttä. Kaikki kommunikointi tulee olemaan positiivisempaa kuin nyt.
Samoin robottien tuntuva lisääminen muuttaa elämää pa-
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remmaksi ja tunteet tulevat olemaan aidompia ja parempia.
Tuleva suuri digitaalinen vallankumous tarvitsee vapautta, jotta siitä saadaan kaikki mahdollinen hyöty kasvun,
työllisyyden ja teknisen kehityksen alalla. Tämän vapauden
kanssa on aina kuljettava vastuu.
Ajattelussa on ollut myös väärää. Sääntöjä on pidetty jarruna kehitykselle. Todellisuudessa säännöt luovat perustaa
tasapainoiselle kehitykselle. Hyvät säännöt digitaalisuudessa
merkitsevät myös oikeudenmukaisen tasapainon löytämistä
käyttäjien vapauden ja heidän yksityisyytensä kunnioittamisen välillä.
Mark Zuckerberg voisi vastata 500 miljoonan Euroopan
unionin ihmisen kysymyksiin, miten niitä tietoja meni sinne
tänne. Hänellähän on laitteet vastaamiseen.
Digitaalisuus on suuri ja valtava positiivinen muutos tulevassa maailmassa. Kannattaa olla mukana.
Teksti: Teuvo Tikkanen
Kuva: Kati Kalkamo

MUISTA MYÖS NÄMÄ:
TST:n Karibia-risteily
10. lokakuuta risteilemme Itämerellä
Karibia-tunnelmissa!
Lähtö Viking Amorellalla klo 8.00,
paluu Viking Gracella klo 19.50.

Anna Duuni vesille!
Katso tämäkin video
YouTube -kanavaltamme!
Turun Seudun TST ry

Ilmoittautuminen alkaa elokuussa.

TST

Hinta 25€.
VIK

ING

LIN

E

Liikunta tiedottaa:
Alkukesän viimeinen ohjattu liikunta
perjantaina 29.6.
Tauon jälkeen toiminnat käynnistyvät
maanantaina 30.7.

tstr y.fi/liikunta
Hätäensiapukoulutus
12. lokakuuta klo 9-13.
TST:n työllistetyille.
Ilmoittautuminen 5.10. mennessä.

Työturvallisuuskorttikoulutus

26.-27. marraskuuta klo 10-14.
Ilmoittautuminen 20.11. mennessä.

Hygieniapassikurssi
Marraskuussa.

Kirjoita seuraavaan,
syyskuussa ilmestyvään
Tärppiin!
Tai ehdota vaikka juttuaihetta.
Ota yhteyttä työvalmentaja Ulla Piippoon
hyvissä ajoin.
p. 044 7007 438, ulla.piippo@tstry.fi

tstr y.fi
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TYÖTTÖMYYS TARKOITTAA,
ETTEI OLE PALKKATÖISSÄ

K

ahdeksankymmenluvulla perustetut työttömien yhdistykset olivat aluksi kansanliike, reagointia yhteiskunnalliseen murrokseen. Tänä päivänä moni
yhdistys vastaa raskaista, vaativista ja moniosaamista vaativista tukitoimista, pyörittää omaa yritystoimintaa ja toteuttaa projektivetoisesti tukitoimia, tiukalla taloudella. Olisiko
aika lähteä nykyistä voimakkaammin kunnalliseen ja valtakunnalliseen keskusteluun mukaan?
Työttömien yhdistysten kattojärjestön kevätkokouksessa
oli paikalla vuosikymmenien kokemus eri puolilta maata:
yhdistysosaajia, eri alojen ammattilaisia, edunvalvonnan
laajan tiedon omaavia ihmisiä. Heillä kaikilla on tietoa ja
ymmärrystä työttömyyden rakenteellisesta ja inhimillisestä
olemuksesta. Näkyykö tämä tieto siinä päätöksenteossa, jossa päätetään työttömien asioista? Väitän että ei.
Erityisesti viimeaikaiset lakiesitykset määrittelevät työttömien elämää negatiivisella tavalla. Kaksi teemaa on yli muiden.
Ensimmäinen on työttömän arvon mitätöinti. ”Työtön”
on leima, jonka kautta ihminen määritetään työtä pakoilevaksi ja ikään kuin heikommaksi kansalaiseksi. Tämä siitä
huolimatta, että työtön joutuu selviytymään usein hyvin vaikeista tilanteista.

Toiseksi, ymmärrys siitä, että syrjäytyminen käy kalliiksi, ei näy päätöksenteossa niin, että tuettaisiin riittävästi eri
tavoin sitä ehkäiseviä yhteiskuntarakenteita. Siihen kuuluvat
mm. koulutus, perusturva ja yhdyskuntasuunnittelu.
Työttömät eivät ole raaka-ainetta, joka tulee saada halvalla
käyttöön, vaan ihmisiä, joilla on erilaisia tilanteita, tavoitteita
ja taitoja. Kohtelemalla työtöntä ajatuksella, että hänen tulee tehdä mitä tahansa työtä, ei luoda mitään hyvää. Työn
murros on suuri, ja työn uudelleenjako väistämätön. Tunnin
viikkotyöllä ei ole kukaan ennenkään tullut toimeen.
Ihmisillä tuleekin olla perusturva kaikissa elämänvaiheissa. Peruskoulun jälkeen ihminen ei saa kadota. On pidettävä huolta siitä, että hänellä on mahdollisuus etsiä itseään ja
paikkaansa elämässä ilman, että hänen täytyy elää jatkuvassa
karenssi- ja velkakierteessä.
Vuorotteluvapaat, työn kierto ja opintovapaat tukevat
työnkiertoa, ja jatkuvan koulutuksen tulisi olla kaikille mahdollista.
Pääasia: Työttömyys ei ole identiteetti, se tarkoittaa sitä,
että henkilö ei ole palkkatyössä.
Teksti: Irma Hirsjärvi
puheenjohtaja
Työttömien Keskusjärjestö ry
Kuva: Kati Kalkamo
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TST-TEX VEXIN UUDET TUOT TEET
Jätex-ekoroskapussi
Idea kankaisesta roskapussista syntyi tarpeesta vähentää
muovikassien käyttöä. Lisäksi TST-Texvexiin tulee jonkin
verran sellaista tekstiiliä, jolle ei ole vielä löytynyt jatkokäyttöä. Nämä kaksi asiaa yhdistämällä syntyi kankainen
Jätex-ekoroskapussi.
Jätex-ekoroskapussit on
pakattu kankaiseen säilytyspussukkaan. Hinta
1€/paketti (sis. 10 ekoroskapussia). Hankittavissa TST-Texvexistä
sen aukioloaikoina.

Rätvex-kestoliina
Poistotekstiilifroteesta ommeltu kestoliina toimii kodissa talouspaperin tai tiskirätin korvikkeena. Frotee on käytettyä ja
siksi pehmeää ja hyvin imevää.
Liinat kannattaa pestä ennen käyttöä 60 asteessa. Liinojen
koko vastaa noin talouspaperiarkin kokoa.
Hinta 1€/paketti (sis. 8 liinaa). Hankittavissa TST-Texvexistä sen aukioloaikoina.

LUKUTOUKAT - SYYSKAUSI 2018
Kokoontumiset kerran kuukaudessa keskiviikkoiltapäivisin klo 13-15 Kotosalla-senioritalossa. Kutomonkatu 1, 7. kerros, Turku.

22.8. Sally Salminen: Katriina
19.9. John Irving: Oman elämänsä sankari
17.10. Rosa Liksom: Everstinna
21.11. Eppu Nuotio: Myrkkykoiso
12.12. Eeva Vuorenpää: Kaksi rantaa

Tervetuloa!
2/2018
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TOIMINNANJOHTA JAN PALSTA
Joe Majanen

ME OLEMME YHDISTYS
T
urun Seudun TST ry on yksi harvoista yhdistyksistä,
joilla on enää näin laajaa jäsenille suunnattua harraste- ja vertaistoimintaa.
Toiminnan jatkuvuus ja vetovoima ovat tulosta nerokkaasta kombinaatiosta, jossa työllisyyttä edistävä toiminta
ja jäsentoiminta elävät symbioosissa. Liitto on vahva. Ilman
toista ei ole toista.
Monesti kuulee uusilta jäseniltä kysymyksen, että miksette järjestetä sitä tai miksette järjestä tätä harraste- ja vertaistoimintaa?
Hyvä kysymys! Helppo vastaus on, että me kaikki olemme
yhdistys. Yhdistys ei järjestä yksin mitään, vaan sinä yhdistyksen jäsenenä järjestät ja osallistut. Yhdistys mahdollistaa
asioiden onnistumisen toimintaympäristönsä avulla.
Sitten ovat tietenkin projektit, jotka osaltaan pyrkivät ratkaisemaan yhteiskunnassa vallitsevia ongelmia. Hyvänä esimerkkinä työllisyyshankkeet.
Nyt juuri projektit palvelevat jäsenten harraste- ja vertaistoimintoja TST:n Infossa, jossa mm. hoidetaan jäsenasiat ja
otetaan vastaan ilmoittautumiset. Tiedotuksessa hoidetaan
yhdistyksen koko viestintä. Kassapiste hoitaa maksuliikennettä. ICT-tuki ylläpitää TST:n verkot, ict-laitteet, päivittää
ohjelmat, virusturvan jne.
Ruokaravintola Kasarmitalli pitää jäsenet ruuassa ja TSTTexvex huolehtii vaatetuksesta. Viuhka-hanke edistää muun
muassa osallistujien arjenhallintaa.
Projektit tuottavat jäsenistölle myös laajasti koulutusta.
Ensi vuonna ei välttämättä projektien tuottamia palveluja
enää ole. Vaikuttamistyötä on tehtävä tänään, sillä huomenna on myöhäistä.
Vaikka yhdistyksen kokoustilat käyvät aika ajoin ahtaiksi
ja tarjonta on kaiken kattavaa, niin TST ei ole silti koskaan
valmis. Toiminta muokkaantuu aina uusien osallistujiensa
mukaan. 90-luvulla kullankaivuu Lapissa oli jäsenistön mielestä in, nyt se on out. Pitää olla ajan hermolla.
Yhdistyksen jäseniä on kuultava, jotta pystytään pitämään
jäsenet aktiivisina ja tyytyväisenä. Nouseva jäsenmäärä kertoo siitä, että hyvin on onnistuttu.
Turun Seudun TST ry:llä oli toukokuussa käynnissä jäsenkysely, jolla kerättiin tietoa yhdistyksen toiminnan kehit-
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tämiseksi. Kyselyllä pyrittiin tavoittamaan mahdollisimman
monta työtöntä tai työttömyysuhan alaista ihmistä, joille yhdistys haluaa tarjota ja kehittää palveluita.
Toimintaa kehitetään kyselyn tulosten perusteella vielä
enemmän kohderyhmän tarpeita vastaavaksi. Yhdistyksen
toimintaan toivotaan tulevan mukaan enemmän nuoria, jotta yhdistyksen tulevaisuus ja aktiivinen toiminta on turvattu
myös jatkossa.
Aiemmista kyselyistä käy ilmi, että tulevaisuudessa yhdistyksen olisi hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:
Yli puolet jäsenistä kertoo olevansa silloin tällöin mukana toiminnassa. Motivoimalla tätä ryhmää voisi aktiivisesti
osallistuvien joukko kasvaa merkittävästi. Aktiivinen viestintä ja toimintaan mukaan houkuttelu ovat avainasemassa
jäsenten aktivoinnissa.
Jäsenistä 42% olisi valmis toimimaan vapaaehtoisena.
Tässä on suuri voimavara käyttämättä, ihmisten saaminen
mukaan toimintaan toisi paljon lisää aktiivisia vapaaehtoistoimijoita.
Toisessa, vuodenvaihteessa toteutetussa kyselyssä jäseniltä
tuli monenlaisia lisätoiveita, vaikka suurin osa ehdotuksista
on toteutunut TST:llä koko ajan:
Toivottiin kulttuuria: Konsertteja, teatteria ja kuvataidetta.
Toteutuu jo runsaasti.
Toivottiin TST:n hallituksen päätöksistä informaatiota jäsenistölle: Tiedotetaan säännöllisesti Torstaipalavereissa.
Vaatteiden korjauspaikkoja lisää: Hoitunee projektityönä,
jos pitkäaikaistyöttömiä ompelijoita löytyy.
Liikuntaa: Monipuolinen liikunta toteutuu jo. TST:llä on 2
palkattua liikunnanohjaajaa.
Tietokonekursseja enemmän: Tarjonta riippuu opettajien
saatavuudesta.
Sukututkimuskurssi: Kannattaa toteuttaa, jos jäsenistä
löytyy kurssin vetäjä.
Lisää tapahtumista tiedottamista: Tiedottaminen hoituu
projektityönä resurssien puitteissa ja jos työttömiä viestinnän osaajia ohjautuu työllisyyshankkeeseen.
Lisää musiikkia: Muusikon tehtävään on vaikea saada
palkkatukea. Vapaaehtoiset muusikot ovat tervetulleita.
Toivottiin peli-iltoja: On järjestetty jo monia.

Toivottiin ruokakursseja: Kannattaa
osallistua TST:n Viuhka-projektin toimintaan, joka järjestää muun muassa
ruokakursseja yhteistyössä Lounais-Suomen Marttojen kanssa.
Toivottiin, että ryhmä keksisi yhteisen
harrastuksen: Perustakaa ryhmä ja keksikää yhteinen harrastus.
Toivottiin ryhmää, joka lisää tulolähteitä yhdistykselle: Kannatta perustaa.
TST:llä mahdollisuudet ovat monet,
mutta uudet toimintamuodot ovat aina
tervetulleita.
Testaa ideasi torstaisin klo 10 Torstaipalaverissa. Tai kerää ryhmä ja tule toteuttamaan unelmaharrastustasi TST:lle.
Aktiivista kesää kaikille!
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Leivonnaisia myös tilauksesta!

ma–pe 8–15
Palvelut TST ry:n jäsenille:

AAMIAINEN

ma–pe 8.00–9.30

LOUNAS

ma–pe 11.00–14.30
Voit ostaa lounaan mukaan!

Aamiainen 2€
Lounas 4,50€
Keittolounas 3,50€
Salaattipöytä 2,50€

ATERIALIPUT

Lounas 40€ /10 kpl
Keittolounas 30€ / 10 kpl

Kanslerintie 19
20200 Turku
p. 044 7007 426 (keittiöpäällikkö)

Olemme
Facebookissa!
Ruokalista: tstry.fi

