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Turun Seudun TST ry
Työtä, sosiaalisuutta ja terveyttä.

Turun Seudun TST ry on voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveysalan yhdistys. Se toimii työttömyydestä ja
vähävaraisuudesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi,
heikompiosaisten toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.
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
Pyydämme osoittamaan mahdolliset lahjoitukset
Turun Seudun TST ry:n lahjoitustilille
IBAN FI71 4309 1820 1126 78
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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
Ryhmien vetäjien yhteystiedot toimintakeskuksen Infosta.
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PÄ Ä K I R J O I T U S

Työttömien Keskusjärjestö ry:n tavoitteet eduskuntavaaleihin 2019

Taimi Räsänen

Työllisyyspalvelut kuntoon – pitkäaikaistyöttömille riittävät, yksilölliset palvelut – irti ministeriöiden välisestä
siiloutumisesta!

Turun Seudun TST ry:n hallituksen puheenjohtaja

1. HALLITUKSEN TURVATTAVA KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAEDELLYTYKSET TYÖLLISYYDEN
EDISTÄMISEKSI

TAVOITTEENA TURVATTU
TULEVAISUUS

K

öyhyys, mitä se on? Pitkäaikaistyöttömyyttä.
Velkaantumista. Leipäjonoja. Alati kohoavia
vuokria ja asunnottomuutta. Sairauksia
ja lääkekustannuksia. Vaihtoehtojen vähyyttä. Syrjäytymistä. Työkyvyttömyyttä. Pettymyksiä. Köyhyys on yhteinen
nimittäjä monissa vaikeuksissa, sekä
syynä että seurauksena. Köyhyys on
lannistavaa rahan ja mahdollisuuksien
puutetta.
Vähävaraisuudessa ja äärimmäisessä köyhyydessä elävät eivät ole mikään
pieni marginaaliryhmä. Puhutaan sadoista tuhansista. Joukkoon kuuluu
niin lapsia, opiskelijoita, työssäkäyviä
osa-aikaisia, perheellisiä, ylivelkaantuneita, eläkeläisiä ja kaikkien turvaverkkojen ohi tippuneita.
Syiden lisäksi meidän tulee etsiä todellisia ratkaisuja. Yksilöt tietävät miltä
köyhyys tuntuu, mutta milloin havahdutaan eriarvoistumisen vaikuttavan
koko yhteiskunnan kehitykseen?
Tänä vuonna on puhuttu paljon sosiaaliturvan vastikkeellisuudesta ja
kannustettu aktiivisuuteen piiskan ja
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leikkausten avulla. Välittyy tunne eriarvoistumisen hiljaisesta hyväksymisestä ja julmasta pudotuspelistä, jossa
työelämän ulkopuolella elävät nähdään
menoeränä ja syyllisinä omaan ahdinkoonsa.
Työelämässä taas vaatimukset kiristyvät ja töitä tehdään liikaa. Oikeuksia
ei uskalleta vaatia tai niiden toteutumista pidetään epätodennäköisenä. Silmukka kiristyy, ihminen väsyy.
Kaikki elämäämme vaikuttavat valinnat eivät ole omissa käsissämme. Osa
on, ja niihin voimme vaikuttaa. Työelämässä taitomme ovat kauppatavaraa,
eikä henkilökohtaiset tavoitteet ja työelämän vaatimukset aina kohtaa. Työtä
tekemällä voi saavuttaa päämääriään,
mutta mitä tapahtuu, kun työt tai työkyky loppuu?
Olemme enemmän kuin voitontavoittelussa hyödynnettäviä palkkaorjia
tai tukijärjestelmien rasitteita. Henkilökohtaiset kiinnostukset antavat voimavaroja ja omia taitojaan kannattaa
pitää yllä ja kehittää. Olemme syntyneet
moniosaajiksi, ja sellaisia olemme sil-

• Pitkäkestoinen 100 % palkkatuki turvattava yleishyödyllisille yhdistyksille – 		
mm. kaksi vuotta yli kaksi vuotta työttömänä olleille
• 5 vuoden työllisyyspoliittinen avustus

2. MAAKUNNILLE KANNUSTEET JÄRJESTÄÄ TYÖLLISYYSPALVELUITA

loinkin, kun toiveet ja todellisuus eivät
kohtaa.
Syksyisen Tärpin pääteemana on
köyhyys ja niukkuudessa selviytyminen. Keinoja osallisuuteen ja jaksamiseen löydetään yhteisön tuella ja ilon
voimalla. Yhdistyksen osaava henkilökunta esittäytyy, he ovat ihania ihmisiä
ja todellisia työmyyriä. Henkilökuvissa
kokemuksiaan jakavat TST:n jäsentoimijat. Tärkein rahoittajataho eli Turun
kaupunki tunnistaa yhteiset haasteet
työttömyyden hoidossa, haastattelussa
on kaupunginjohtaja Minna Arve.
Työttömien Keskusjärjestö nostaa
esiin tärkeitä vaatimuksia ensi kevään
eduskuntavaaleihin. Itse allekirjoitan
jokaisen. Suomalaisten sosiaaliturva on
niin matalalla tasolla, että se hävettää
jo EU-tasolla. Tarvitsemme vakautta
toimeentuloon ja mahdollisuuksia tehdä toimivia valintoja oman elämämme
suhteen. Se on toive, se on vaatimus ja
se on mahdollista.
Toivotan sinulle inspiroivia lukuhetkiä ja positiivista energiaa pimeneviin
iltoihin!

• Nykyinen työttömyysturvan sakkomalli siirrettävä maakunnille
• Maakunnille verotusoikeus? Nykyisin palkkatuloista ja työttömyysturvasta
syntyvät verohyödyt menevät valtiolle ja kunnille

3. KUNTOUTUSKOMITEAN RAPORTIN SUOSITUKSET VOIMAAN
• Säännölliset tarkastusjaksot – työttömien oikea-aikaisten, asiakaslähtöisten ja 		
ennaltaehkäisevien terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi

4. KASVUPALVELUISSA TURVATTAVA TYÖTTÖMIEN OIKEUSTURVA JA LAADUKKAAT PALVELUT
• Aktiivimalli ja omaehtoinen työnhaku kumottava – eriarvoistavat, syyllistävät ja 		
syrjäyttävät työttömiä – palveluja ei riitä, jotta ehdot voidaan täyttää
• Työttömien oikeusturva turvattava palveluissa – yksityisten palveluntuottajien ja
TE-toimiston tiedonkulku oltava luotettava

5. OSATYÖKYKYISTEN KÄRKIHANKETTA EDISTETTÄVÄ
• Sosiaaliset kriteerit käyttöön kuntien ja maakuntien hankinnoissa, joilla turvtaan
työmarkkinoilla tukea tarvitsevien ja pitkäaikaistyöttömien työllistyminen

6. ULOSOTON SUOJAOSUUTTA TULEE NOSTAA
• Suojaosa 900 euroon
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ELÄMÄÄ KÖYHYYSRAJAN ALAPUOLELLA
Teksti: Kimmo Nurminen, Kati Kalkamo, Paula Nousiainen
Kuva: Jesse Ahonen

Turun Seudun TST ry toimii työttömyydestä ja vähävaraisuudesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.
Vaalivuoden 2019 lähestyessä kysyimme jälleen ihmisiltä, mistä on köyhän arki tehty.

O

len vähävarainen. Olen kuitenkin onnekas, sillä minulla
on vanhemmat, jotka auttavat
tarvittaessa. Ilman heitä olisin varmasti huonossa jamassa.
Usein pitää miettiä, mitä ostaa ja
jos ostaa, mistä muusta se on pois tai
riittävätkö rahat loppukuulle lainkaan.
Eniten vähävaraisuudessa ahdistaa oman tulevaisuuden epävarmuus.
Olen ollut niin pitkään vähävarainen,
jo noin kahdeksan vuotta, että mietin,
onko jotain peruuttamatonta tapahtunut. Sairaanhoitokulut, terveydenhuolto ja hyvinvointi ovat asioita, joista tulee karsittua.
Nuorena sitä kaipaisi, että olisi rahaa myös käydä ulkona ja erilaisiin
tekemisiin. Pakosta tulee mietittyä,
meneekö oma elämä ohi, kun joutuu
tinkimään asioista.
Joonas, 27v.

P

ienituloisena joutuu absurdien valintatilanteiden eteen. Se,
että esimerkiksi ei voi ladata
Föli-korttia, koska on pakko ostaa
ruokaa, on ihan perusjuttu. Vielä absurdimpi on sellainen, että vuokraa ei
voi maksaa kokonaan, koska lapsellisena ihmisenä on pakko olla ruokaa
pöydässä.
Takavuosina myös dyykkasin, nykyään harvemmin. Dyykkaamisessa
on oleellista tietää hyvät ja turvalliset
paikat ja käsitellä ruoat hyvin.
Huonon rahatilanteen iskiessä olen
myynyt esimerkiksi omia ja lapsen
vaatteita ja tavaroita facebook-kirppiksellä. On hyvä opetella myös tekemään
itse pieniä korjaus- ja ompelutöitä, jotta näihin ei mene palkkiokuluja.
Terhi, 38v.
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E

i mulla ole ollut köyhänä varaa
sairastaa. Muttei toisaalta ole
varaa syödä terveellisesti ja harrastaa sellaista liikuntaa, mikä mulle
sopii. Taloudellinen epävarmuus, jatkuva stressi ja syömisestä sekä liikuntaharrastuksista nipistäminen eivät
vaan tue terveyttä.
Ei ole myöskään ollut varaa lähteä
kavereiden tai ystävien messiin, jos se
on vaatinut taloudellista satsausta.
Alakulttuurista olisi varmaan voinut löytää kavereita, vaikka juoppotai huumeporukoista, muttei sekään
ilmaista ole. Olen saanut kokoomuslaisilta tutuiltani sellaisia ohjeita, ettei
mun pitäisi käyttää päihteitä kuten
kuulemma kaikki työttömät ja köyhät.
Se onkin ollut tosi huomaavaista, että
ovat yrittäneet kouluttaa koko ikänsä
raittiina ollutta raittiiseen elämään.
Toden totta. Siinä tilanteessa, kun
tilillä on yhdeksän euroa ja seuraavasta päivärahasta tai taloudellista avusta
ei ole tietoakaan, on hyvä muistuttaa
itseään siitä, miten vähällä ihminen
voi tulla toimeen.
Pete, 46v.

K

öyhyyttä en tunne kokeneeni, vähävaraisuutta kylläkin.
Omat vähävaraisuuden ensikokemukset löytyvät jo lapsuudesta.
Aina oli rahaa ruokaan ja vaatteisiin,
kotikin oli. Harrastuksiin ei juuri rahaa saanut ja niinpä mielikuvitusta tuli
käytettyä enemmän.
Aikuisikään on jäänyt säästäväisyys,
ekologisuus ja taloudellisuus tärkeiksi
arvoiksi. Vaikka rahassa mitaten ei varallisuutta ole ollut, on henkistä pääomaa pystynyt kasvattamaan ja laajentamaan mm. rohkeutta, kekseliäisyyttä
ja luovuutta.

Kirpputorit ja kierrätysmyymälät ovat nykyisin jopa trendikkäitä ja
ekologinen ajattelu tulevaisuutta kunnioittavaa käyttäytymistä. Minulle ostaminen ja kuluttaminen ei koskaan
ole ollut ajanvietettä, vaan tarpeeseen
on hankittu asioita. Ruokahävikin pienentäminen on taitolaji ja mestaritason saavuttaminen on tavoitteena.
Omien lasten lennettyä pesästä olen
myös luopunut oman auton käytöstä.
Kirsti, 54 v

O

on ”lainannut” töistä wc-paperia, kun ei oo ollut varaa ostaa.
Oon priorisoinut puhelin- ja
nettilaskun tärkeimmäks maksettavaks, jotta olen voinut ottaa pikavipin,
jotta olen voinut maksaa muita laskuja.
Oon ollut ostamatta vaatteita noin
kahteen vuoteen ja käyttänyt rikkinäisiä, koska ei oo ollut varaa ostaa uusia.
Kerran laskujen maksamisen ja
ruoan ostamisen edelle meni ripsarin
(16€) ostaminen. Huono omatunto
kesti noin 2 kuukautta.
Pipsa, 36v.

O

on ollut tässä koko kesän työttömänä, laskin ehkä liikaa sen
varaan, että Kela maksaisi tukia säännöllisesti (näin ei tietenkään
tapahtunut). Olen sekä eilen että tänään jonotellut heidän puhelinpalveluunsa ja koittanut selvittää, missä on
ongelma (eivät tiedä itsekään).
Kesän olen selvinnyt lähinnä myymällä tavaroitani facebook-kirppiksellä. Sit on tietysti täytynyt tehdä valintoja siitä, mitkä on tärkeimpiä menoja,
eli vähillä rahoilla maksanut kissanruuat ja erittäin akuutit laskut.
Lotta, 28v.

SUOMALAINEN KÖYHY YS
• Köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elää yhteensä noin 900 000 henkilöä
• Pienituloisissa kotitalouksissa elää noin 634 000 henkilöä
• Työttömiä on noin 300 000
• Aineellista puutteesta kärsii noin 118 000 henkilöä
• Köyhyydessä eläviä lapsia on vähintään 100 000
• Pitkäaikaistyöttömiä on noin 80 000
• Tulottomia kotitalouksia on noin 20 000
• Leipäjonoissa käy viikoittain lähes 20 000 henkilöä
(Lähteet: Eskelinen&Sironen (toim.): Köyhyys - syitä ja seurauksia 2017 ja TEM 3/2018)
3/2018
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KÖYHÄ KUNINGAS
Matkustin elokuussa Raisioon tapaamaan miestä, josta tiesin etukäteen
vain sen, että hän on ollut Turun Seudun TST ry:n jäsen aivan yhdistyksen
alusta asti. Hänet tunnetaan myös erikoisen maailmanennätyksen haltijana, kurssien kuninkaana ja jopa Suomen parhaana opiskelijana.
Oli siis syytä aloittaa kysymällä:
Kuka on Raino Valtonen?
– Olen Raisiossa syntynyt ja täällä ikäni
asunut vilkas, tiedonhaluinen ihminen
– työeläkkeelle jäänyt rakennusmestari
ja rakennusvalvoja.
Olen aina pitänyt lukemisesta. Sotahistoriaan olen perehtynyt erityisesti.
Jo seitsemän vanhana hankin kirjastosta lainauskortin. Olin kuitenkin sen
verran villi kaveri, että minulta jäi peruskoulu kesken. Kaikki muu kiinnosti
silloin enemmän kuin koulunkäynti.
Armeijassa sitten huomasin, että
opiskelu sujuu. Pioneerikoulutukseen
kuului paljon lukuaineita, ja minä tankkasin niitä niin kauan, että asiat alkoivat
jäädä mieleen. Pärjäsin lopulta hyvin.
Kerro vähän maailmanennätyksestäsi?
– Se syntyi ihan sivutuotteena, eikä ollut varsinainen tavoite. Tarkoitukseni
on aina ollut kehittää itseäni ammatillisesti, jotta saisin töitä. Käytyjä kursseja,
suoritettuja tutkintoja ja vastaavia opintosuorituksia on kertynyt yli 1 200. Ennätys on kirjattu vuoden 1993 Guinnessin Suureen ennätyskirjaan. Tietääkseni
tuota ennätystä ei ole vieläkään rikottu,
vaikka yritetty kai onkin.
Rakentaminen on ollut kouluttautumiseni vahva kivijalka. Armeijan
jälkeen kävin puhdasmuurauskurssin
Forssassa. Koko sukumme on ollut
muurareita. Isäni ja isoisäni olivat kaakeliuunimuurareita.
Myös myynti ja markkinointi kiinnostivat. Olisin halunnut mennä kauppakouluun, mutta ukko sanoi, että tehdäänpä kuitenkin yksi muurari maailmaan
lisää. Kahdeksantoista meitä koulussa oli
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ja kymmenen sai lopulta päästötodistuksen. Opettajamme sanoi, ettei koskaan
ollut nähnyt niin villiä luokkaa – ja veti
sen jälkeen itsensä hirteen.
Ammattikoulusta menin teknilliseen
kouluun. Ammattikoulupohjalta suoritin MBA-tutkintonikin (Master of Business Administration – liiketoimintajohtamisen maisteritutkinto). Vasta sen
jälkeen suoritin peruskouluni loppuun
tenttimällä.
Mitä hyötyä tai haittaa opinnoistasi
on ollut?
– MBA-opintojen aikana kirjoittamiseni parani paljon. Se oli aika huonoa siihen asti. Kun professori aikansa haukkui, niin tulosta alkoi tulla. Itsenäinen
ajattelu on toinen ominaisuus, joka minulla on kehittynyt. Ja sitten sellainen
asia, joka monelta puuttuu: ennen kuin
mitään hommaa voidaan tehdä, se on
ensin ajateltava. Tällainen ideamotorinen harjoittelu toimii urheilussakin.
Jotkut työnantajat saattavat todeta
ylikoulutetuksi, ja työpaikka jää saamatta. En ymmärrä, mikä siinä oikein on.
Kyllä minä olisin tyytyväinen, jos töihin
tulee kaveri, joka on vahvasti koulutettu ja tietääkin asioista jotain ja pystyy
hoitamaan työnsä ja on oma-aloitteinen
ja itsenäinen. Ja saa vielä tuloksiakin aikaan, on organisointi- ja järjestelykykyinen. Miksi ensin halutaan, että käydään kouluja – ja sitten kun koulut on
käyty, ei töitä olekaan?
Minkälaista arkesi on?
– Lapset ovat muuttaneet kauas ja sisko asuu Porvoossa. Minä olen pysynyt

Raisiossa. Isäukkokin rakensi tänne
aikoinaan useammankin talon. Suurin
osa kavereistani on kuollut, kuka maksakirroosiin, kuka syöpään – mihin nyt
milloinkin.
Tällä hetkellä arjen pyörittämiseen
menee paljon aikaa ja työtä. Pitää hankkia lääkkeet, on lääkärissäkäynnit, verikokeet ja muut.
Sain hiljattain työkyvyttömyyseläkepäätöksen. Paikat ovat jo sen verran kuluneet, muuraushommissa, puntinnostossa ja kamppailulajeissa. Kävely on
aika huonoa ja lääkkeitä menee paljon.
Kesä viivästytti verotoimiston kanssa
asiointia. Rahaa ei tullut mistään, eikä
minulla ollut varaa maksaa vuokraa,
joten jouduin hakemaan toimeentulotukea. Sitten sitä alettiin periä takaisin,
eikä minulla taaskaan ollut rahaa. Lääkkeeni olivat loppu. Löysin vanhoja lääkkeitä kaapista. Niitä sitten puolittelin ja
söin, kun ei muuta ollut.
Vastoinkäymisiä on elämässä riittänyt. Emäntä kuoli 1992 juhannuksena
ihan yllättäen. Siihen aikaan minulla oli
vielä omakotitalo, mutta lopulta sekin
oli pakko myydä.

autoa. Rahat eivät riitä. Kansaneläkkeeni jäi melkoisen pieneksi. Eläke menee
samana päivänä, kuin tulee. Pääsen
ehkä kerran käymään kaupassa. Ostan
parinkympin ruokakassin.
Raha hupenee moniin pieniin laskuihin. Sen jälkeen sitä ei ole. Sitten pitää
vain keksiä jotain, kerätä jostain pulloja
tai muuta. Tai vipata taas joltain. Kyllä
se rankkaa on. Ruoka-apua on yleensä
jostain haettava. Nyt en ole sitäkään
päässyt muutamaan viikkoon hakemaan, mutta ehkä ensi viikolla taas.
Viimeistään nyt olen joutunut oppimaan pihiksi. Minulla oli yhteen aikaan
paljon rahaa. Suoritin neljää tutkintoa
yhtä aikaa, minulla oli neljä firmaa ja
rahaa tuli sisään – mutta kun olen tällainen tuhluri! Piti olla viisi puhelinta,
kaksi autoa ja kolme venettä – ja kaikki
ne kuluttivat ja söivät. Sinne se kaikki
sitten meni. Elin leveästi. En ollut pihi,
enkä pitänyt kiinni. Nyt se rumpasee.
Kun ulosottokin ottaa osansa, tuloni
ovat selvästi köyhyysrajan alapuolella.
Ei tämä herkkua ole ollut. Elän päivän
kerrallaan. Päivästä toiseen.
Moni on ihmetellyt, kuinka oikein
olen pärjännyt jatkuvien vastoinkäymisieni kanssa. Miksi en syö rauhoittavia?
En ole koskaan rauhoittavia tarvinnut.

Toisaalta taas, en ole sortunut hirveästi
ryyppäämäänkään.
Mitkä asiat tuovat iloa elämääsi?
– Minulla on kaksi tytärtä, ja olen onnellinen siitä, että he ovat hyvissä naimisissa
ja on vielä loistavat vävypojatkin.
Seuraan paljon jääkiekkoa ja urheilua muutenkin. Se pitää tässä elämässä
vielä mukana.
Jälkikasvusta saan voimaa. Nyt tulee
Valtosia niin perkeleesti! Ei minulla olisi mitään sitä vastaan, vaikka joka toinen vuosi tekisivät uuden. Jos suoraan
sanon, niin pirun hyvät ovat geenit.
Heistä varmaan tuleekin vielä jotain.
Odotan urheilu- ja tietysti lukupuoleltakin jotain. Ja on tärkeää muistaa taistella. Pitää olla taistelija. Joka päivä on
taistelua, ja siihen pitää valmistautua.
Vanhimmainen lapsenlapsista täyttää juuri kuusi vuotta. Sitten menen
taas viimeistään käymään. Minulla on
tuossa odottamassa pieniä viemisiä, jalkapalloa sun muuta, joita olen saanut
hommattua.
Minkälaisia terveisiä lähettäisit nyt
opintojaan aloitteleville nuorille?
– Minulla on paljonkin terveisiä. Ensin-

näkin se, että älä jätä opintojasi kesken,
vaikka olisi mikä. Tappele viimeiseen
asti, käytä kaikki kikkasi. Loppuun asti,
vaikka rimaa hipoen. Joku päästötodistus täytyy saada, jolla sitten voi pyrkiä
eteenpäin. Minä olen pelkällä ammattikoulun päästötodistuksella mennyt
eteenpäin.
Toinen asia voisi olla se, että kannattaa painaa joka kurssilta vähintään
kolme oleellista asiaa mieleen. Se antaa
hyvän pohjan jatkoon.
Kannattaa käydä sellaisia kursseja,
joista on jotain hyötyä. Filosofiat ovat
kivoja lukea, mutta ei niitä kannata
kovin paljon opiskella, jollei niistä jotain hyötyä ole. Ammatillisia kursseja
kannattaa käydä. Jälkeenpäin voi sitten
lukea filosofiaa vaikka kuinka paljon,
mutta ensin pitää päästä ammattiin
kiinni. Sen jälkeen voi kehittää itseään
ihan mihin suuntaan vain. Pohjan pitää
olla kunnossa, ihan niin kuin Juha Miedolla – kunto oli hänellä kiviaitaa.
(Juuri ennen lehden painoon menoa
Raino ilmoittaa, että hovioikeus on tehnyt päätöksen hänen edukseen ja velkajärjestelykäsittely pääsee jatkumaan.)
Teksti ja kuva: Riku Ahlsten

Raino Valtonen, oletko köyhä?
– Kyllä! Täysin persaukinen! Velkaakin
on. Laskin, että saan sen kyllä jotenkin
hoidettua, ja hain velkajärjestelyyn, joka
olikin jo aika pitkällä. Sitten perintätoimistot keksivät uusia bisneksiään. Joistakin seitsemän euron saatavista kasvoi
250 euron velkoja. Kymmenen vuoden
ajalta olivat eri firmoista ostelleet näitä
papereita ja panneet jälkiperintään. Kulut olivat helvetinmoiset. Sain pari kahden ja puolen tonnin laskua. Toisen annoin olla, mutta toisesta tein vastineet ja
valitukset. Se on tällä hetkellä hovissa,
ollut jo toista vuotta. Velkajärjestely ei
etene, ennen kuin hovioikeuden päätös
saadaan suuntaan tai toiseen.
Miten köyhyys vaikuttaa elämääsi?
– Minulla ei esimerkiksi ole varaa pitää

Raino Valtonen työhuoneessaan. Taustalla kehystettyinä
osa hänen 1 200 diplomistaan ja todistuksestaan.
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TURUN KAUPUNGINJOHTAJA MINNA ARVE
PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYTTÄ TORJUMASSA
Teksti: Kimmo Nurminen, Teija Leppämäki
Kuva: Turun kaupunki / Mikko Kaaresmaa

Sähköpostitse tavoittamamme Turun kaupunginjohtaja Minna Arve
painottaa, että syrjäytymisen ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy on yksi
Turun kaupungin strategisista painopisteistä. Erityisenä painopisteryhmänä ovat nuoret.
Miten Turun kaupunki oikeasti pureutuu sitkeään pitkäaikaistyöttömyyteen?
– Turku päätti lähteä mukaan työvoima- ja yrityspalvelukokeiluun ja valitsi
nuorten lisäksi kohderyhmäksi pitkäaikaistyöttömät.
Kokeilun ansiosta pitkäaikaistyöttömien suhteellinen osuus kaikista työttömistä on laskenut.
Turku on perustanut matalan kynnyksen palvelupisteen, Työpisteen, Käsityöläiskadulle ja järjestää monenlaista
työllisyyttä ja muita palveluja tukevaa
toimintaa kohderyhmälle.
Turku on kehittänyt omaa ja nykyään
palvelusetelillä ostettavaa kuntouttavaa
työtoimintaa.
Turku maksaa Turku-lisää ja korotettua Turku-lisää pitkäaikaistyöttömien
työllistämiseen. Lisäksi Turku työllistää
itse tätä kohderyhmää omaan toimintaansa.

Turun kaupunki ja Turun Seudun
TST ry tekevät monitahoista yhteistyötä pitkäaikaistyöttömyyden leikkaamiseksi:
Kaupunki rahoittaa TST-Texvex
-poistotekstiilihankkeen.
Tekstiilien
kierrätykseen ja uusiokäyttöön keskittyvä TST-Texvex työllistää vähintään
300 päivää työmarkkinatuella olleita
turkulaisia. Tavoitteena on 150 pitkäaikaistyötöntä vuodessa.
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Kaupunki on omarahoitusosuudella
mukana TE-toimiston työllisyyspoliittisessa hankkeessa TST:llä (Työllä tehden -hanke). Hankkeen kohderyhminä
ovat vähintään vuoden tai kaksi vuotta
työttöminä olleet ihmiset. Molemmille
ryhmille on omat työllistymispolkunsa.
Tavoitteena on 120 pitkäaikaistyötöntä
vuodessa.
Samaten Turku tukee Turun ammattikorkeakoulun Digiolkkarista työelä-

mään -hanketta, jossa TST on osatoteuttajana. Hankkeen kohderyhmänä
ovat Turun alueella asuvat 54-vuotiaat
tai sitä vanhemmat työttömät työnhakijat. Tavoitteena on 80 pitkäaikaistyötöntä vuodessa.
TST osallistuu kaupungin työllistämistalkoisiin korotetun Turku-lisän
kautta. Sen avulla kaupunki haluaa työllistää vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneita turkulaisia, työssäolo-

ehdon täyttymiseksi. Tuki suunnataan
työttömien palkkakuluihin. TST työllistää tänä vuonna 35 turkulisäläistä.
Palvelutuotantona TST tarjoaa Turun
kaupungille kuntouttavaa työtoimintaa,
joka on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Tavoitteena on vahvistaa
asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä
työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Toiminnassa on vuosittain
mukana 80-100 asiakasta riippuen yk-

Millä painopisteillä Turku tekee sotetai makuaikakaudella yhteistyötä kolmannen sektorin, esimerkiksi voittoa
tavoittelemattoman TST:n kanssa?
– Syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä verkostoyhteistyö on jatkossakin tärkeä.
Kaupunki hakee uutta mallia työllisyyspalvelujen tehostamiseen. Osana
tätä mallia pyritään tehostamaan yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.
Entistä enemmän tulee kiinnittää
huomiota siihen, että rakennetaan kokonaisvaltaisempia polkuja, joita pitkin
pidempäänkin työttömänä olleet löytäisivät takaisin työmarkkinoille.
Mitä mieltä olette joka päivä pitenevistä ruokajonoista TST:n Toimintakeskuksessa Kanslerintiellä ja muualla
Turussa? Sopivatko jonot kaupunkikuvaan?
– Ruokajonot kertovat haasteesta, jonka
ratkaisuun kaupunki tekee monipuolisesti työtä.
silöiden henkilökohtaisesta tilanteesta.
Turku tukee TST:n ruokalatoimintaa, jotta turkulaiset vähävaraiset saavat
mahdollisuuden päivittäiseen edulliseen,
lämpimään ateriaan. Lisäksi kaupungin tuki kohdistuu EU-ruokakassijaon
hallinnointikuluihin. Vuositasolla noin
55 000 ateriaa ja 14 000 EU-ruokakassia.
TST toimii Turun kaupungin omistamissa tiloissa, joiden vuokrakustannuksia kaupunki subventoi merkittävästi.
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EKS SÄ TIEDÄ KUKA MÄ OON?!
TST:n henkilökunta pitää yhdistyksen rattaat pyörimässä. Asiantunteva Kuntouttava työtoiminta
joukko ahkeroi ja kouluttaa itseään jatkuvasti kaikkien TST:läisten hyväksi.
SATU MERILÄINEN, vastaava ohjaaja
Me nautimme heidän työnsä hedelmistä - ei siis mikään turha porukka!
1. Sosionomi, ammatillinen opettaja
Tutustu henkilökuntaan, sit sä tiedät.
2. Ammatinopettaja, kansainvälisyys1.
2.
3.
4.
5.

Koulutus
Työhistoria
Nykyiset työtehtävät TST:llä
Kuinka kauan olet ollut TST:llä töissä?
Miten olet jatkanut itsesi ja osaamisesi kehittämistä TST:llä?

JOE, KALLE JA TUULA

w
TUULA LEMPINEN, keittiöpäällikkö
1. Laivakokki, hotelli-, ravintola- ja
suurkeittiöesimies, restonomi, viinialan
koulutusta
2. Keittäjä, emäntä, keittiöpäällikkö,
ruokapalvelupäällikkö,
ruokapalveluohjaaja
3. KasarmiTallin toiminnasta, ajokalustosta, siivouksesta, ylijäämäruokajaosta
ja EU-ruokajaosta vastaaminen
4. Elokuusta 2014
5. Alan lyhytkoulutukset ja messut
KALLE SEITOVIRTA, talouspäällikkö
1. Taloushallinnon ammattitutkinto, FM
2. Ei mainittavaa
3. Kirjanpito, palkanlaskenta, muu taloushallinto
4. Helmikuusta 2010
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5. Taloushallinnon ammattitutkinnon suorittaminen työn
ohessa
JOE MAJANEN, toiminnanjohtaja
1. Keittiöesimies
2. Toistakymmentä ravintolaa ja hotellikeittiötä, keittiöpäällikkö, projektipäällikkö
3. TST:n toiminnan johtaminen, suunnittelu- ja kehittämistyö, rahoittaja- ja sidosryhmäyhteistyö
4. Maaliskuusta 2000
5. Alan kirjallisuus. Itse työ
opettaa joka päivä. Uuden tiedon hankinta työkavereilta ja
jäseniltä. Tavoitteena johtamisen verkko-opinnot.

koordinaattori
3. Asiakastyö ja hallinnolliset tehtävät
4. Lokakuusta 2016
5. Verkostotapaamiset, koulutukset ja
ammattiyhdistyksen kurssit. Jatko-opinnot kiinnostavat.

PIA RAE, paja- ja lähiohjaaja
1. Julkaisugraafikko, sairaanhoitoon ja
huolenpitoon suuntautunut lähihoitaja
2. Työskentely päiväkodeissa, nuoriso- ja
palvelutaloissa sekä huumeongelmaisten
parissa. Freelancegraafikko, tiedottaja.
3. Lähiohjaus, työvalmennus ja asiakastyö
4. Maaliskuusta 2017
5. Erilaiset koulutukset ja kurssit. Tavoitteena sosionomiopinnot.
MINNA KARONEN, lähiohjaaja
1. Sosionomiopinnot loppusuoralla,
graafinen suunnittelija
2. Graafinen suunnittelu (erityisesti lehden taitto ja kuvanvalmistus)
3. Lähiohjaus, työvalmennus ja asiakastyö
4. Maaliskuusta 2018
5. Jatkuva uuden opiskelu, työhön liittyvät koulutukset.

TST-Texvex

Rahoittajana vuosittain Turun kaupunki
PÄIVI LINTULA, vastaava ohjaaja
1. Vaatetusalan artenomi, erikoisliiketoiminnan myymäläpäällikkö
2. Makeistyöntekijä, työskentely myymälöissä ja tavarataloissa
3. Työllistettyjen lähiohjaus, hallinto- ja
markkinointitehtävät, poistotekstiilitoiminnan kehittäminen
4. Syyskuusta 2015
5. Lähiaikoina työpaikkaohjaajan koulutus
HANNA VÄNNI, ohjaaja
1. Sosionomi, vaatetusalan artenomi,
yritysjohtajan erikoisammattitutkinto,
laskentatoimen merkonomi
2. Yrittäjä, työskentely media- ja hoiva-aloilla
3. Työllistettyjen lähiohjaus, hallinto- ja
markkinointitehtävät, poistotekstiilitoiminnan kehittäminen
4. Tammikuusta 2018
5. Lähiaikoina työpaikkaohjaajan koulutus

Teksti: Paula Nousiainen
Kuvat: Kati Kalkamo,
Paula Nousiainen, Jesse Ahonen

Viuhka-projekti

Rahoittajana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Hanke
päättyy joulukuussa 2019.
RIKU SALO, projektityöntekijä
1. Valtiotieteen maisteri
2. Koordinaattori, projektipäällikkö,
projektityöntekijänä. Työalueina muun
muassa työllistäminen, päihde- ja kriminaalityö sekä näihin liittyvä erilainen
sosiaalialan työ.
3. Etsivää työtä, suunnittelua ja verkostotyötä, ohjausta ja monipuolista asiakastyötä.
4. Maaliskuusta 2017
5. Itsen ja osaamisen jatkuva kehittäminen. Tänä vuonna vertaisryhmäohjaajan ja elintapaohjaajan koulutukset.

MARITA SKIPPARI, projektipäällikkö
1. Filosofian maisteri Turun yliopistosta
2. TST:llä tiedottaja, työvalmentaja
3. Viuhkan kokonaisuudesta vastaaminen, yhteistyö hankekumppaneiden
kanssa sekä asiakastyö yhdessä Riku
Salon kanssa
4. Huhtikuusta 2011
5. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. Medianomitutkinto opinnäytetyötä vaille valmis. Sosiaalityön ja johtamisen opintoja.

RIKU JA MARITA

PÄIVI JA HANNA

SATU, PIA JA MINNA
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TSTUUTISIA TSTUUTISIA
TE-toimisto ja TST tiivistävät yhteistyötä
Työllä tehden -hanke

Rahoittajina Varsinais-Suomen TE-toimisto ja Turun kaupunki. Hanke päättyy joulukuussa 2018.
ULLA PIIPPO, työvalmentaja
1. Yhteiskuntatieteilijän koulutus Turun
yliopistosta. Lisäksi viestintä-, esimiesja projektinjohtamiskoulutuksia.
2. Tuottaja ja toimittaja sähköisessä mediassa, tiedottaja ja projektinvetäjä yhdistyspuolella
3. TST:n ICT-, info- ja viestintäpalveluiden tuottaminen ja kyseisissä työpisteissä työvalmentajana toimiminen
4. Lokakuusta 2016
5. Jatkuva koulutus, kurssitus ja asioiden seuranta (viestintä, politiikka, työelämä, työvalmennus)

1.
2.
3.
4.
5.

ULLA, TEIJA JA HANNA

HANNA MANNINEN, uraohjaaja
1. Yhteisöpedagogi
2. Ohjaaja, etuuskäsittelijä, toimistosihteeri
3. Hankkeen asiakkaiden henkilökohtainen uraohjaus. Ura- ja koulutusvalinnoissa sekä työnhaussa tukeminen
ja neuvominen. Työnhakuryhmien vetäminen.
4. Tammikuusta 2016
5. Käynnissä Yhteisöpedagogi YAMK
-opinnot

Koulutus
Työhistoria
Nykyiset työtehtävät TST:llä
Kuinka kauan olet ollut TST:llä töissä?
Miten olet jatkanut itsesi ja osaamisesi kehittämistä TST:llä?
SUSANNA

TEIJA LEPPÄMÄKI, projektipäällikkö
1. Filosofian maisteri Turun yliopistosta, johtamisen erikoisammattitutkinto,
urasuunnittelijan täydennyskoulutus
2. Projektipäällikkö, erilaiset projektitehtävät
3. Työllistämisprojektin johtaminen,
esimiehenä toimiminen, työllistämisasioiden seuranta. Sote- ja makuvalmisteluun osallistuminen ja vaikuttaminen,
työsuojelupäällikkö ja työturvallisuuskorttikouluttaja.
4. Helmikuusta 2015
5. Työllistämiseen liittyvien asioiden
jatkuva seuranta ja vaikuttamistyö.
Käynnissä
yhteisöpedagogiopinnot
(työyhteisökehittäjä).
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Kuvassa TST:n typo-hankkeen projektipäällikkö Teija Leppämäki ja
Varsinais-Suomen TE-toimiston palvelujohtaja Kari Kettunen.

TST-Texvex jakaa Asunnottomien yössä päällystakkeja
TST-Texvex osallistuu valtakunnalliseen Asunnottomien yö
-tapahtumaan jakamalla Turussa päällystakkeja, pipoja, käsineitä ja huiveja.
Asunnottomien yötä vietetään 17. lokakuuta.
Turun tapahtuma pidetään Vanhalla suurtorilla tai Kauppatorilla klo 18–06. Ohjelmassa on vaatejakoa, musiikkia,
puheita, paneelikeskusteluita sekä hiusten leikkuuta. TST:n
hallituksen puheenjohtaja Taimi Räsänen osallistuu paneelikeskusteluun asunnottomuudesta.
Suomessa YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi on vietetty Asunnottomien yön merkeissä vuodesta
2002 lähtien.

17.10.

Digiolkkarista työelämään -hanke

Rahoittajina Euroopan sosiaalirahasto
(6Aika) ja Hämeen ELY-keskus. Hanke
päättyy joulukuussa 2018.
SUSANNA YLITALO, projektityöntekijä
1. HSO-sihteeri, hundterapeut, laivan
sisustusasentaja
2. Yksilövalmentaja, TE-asiantuntija,
yritysmyyjä,
projektikoordinaattori,
kurssiassistentti, työvalmentaja, lähi- ja
pajaohjaaja
3. Projektityöntekijä
4. Tammikuusta 2016
5. Addiktio ja reaaliteettiterapia -koulutus, asiakaslähtöisen ohjauksen koulutus
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TST:n edustajat ja Varsinais-Suomen TE-toimiston palvelujohtaja Kari Kettunen keskustelivat työllisyyspolitiikan tulevista linjauksista 3. syyskuuta. Riippumatta siitä, syntyykö
sotea tai maakuntauudistusta, kasvupalvelulaki sanelee raamit tulevaisuuden työllisyysasioille.
Puheenaiheeksi nousi myös työttömien asiakasohjauksen
kehittäminen. Asiakkaiden ohjautuvuus esimerkiksi työllisyyspoliittisiin hankkeisiin on ollut vaatimatonta. Tähän
kiinnitetään Kettusen mukaan jatkossa enemmän huomiota.

TST:llä nyt käytössä iZettle-korttimaksujärjestelmä
TST on ottanut käyttöön kolme iZettle-maksukortinlukijaa.
Uudistuksen myötä kortilla voi maksaa lounasruokalassa,
TST-Texvexissä sekä Infokäytävän palvelupisteissä. Ompelimon ja pajan maksut maksetaan TST-Texvexin kassalle.
Laitevalmistajasta johtuvista syistä minimimaksuraja on
yksi euro. Käteistä kortilla ei voi nostaa. iZettle-kassajärjestelmä lähettää kuitin ostosta tekstiviestinä asiakkaan älykännykkään tai sähköpostiin.

3/2018

tärppi

15

LU

K

A
IJ

N

TO

E
IV

J

T
UT

U

ILON ASIAMIEHET
T

urun Seudun TST ry:n Teatteri
Lennart tuo iloa monen jäsenen
arkeen. Ilo on myös oleellinen
osa näytelmän tekijöiden arkea.
– Näytelmien lähtökohtana on keveys ja ilo, eivätkä näytelmät saa olla liian
vakavia, Kauno Takarautio (kuvassa
vasemmalla), Teatteri Lennartin ohjaaja ja käsikirjoittaja kertoo. – Harjoi-

Teksti ja kuva:
Kati Kalkamo

tuksissa on myös aina oltava hauskaa,
oli kuinka vakava aihe tahansa, Kauno
jatkaa.

Rajaton mielikuvitus 30 vuoden
takana
Kauno on ollut Teatteri Lennartissa
mukana 3–4 vuotta. Tänä aikana hän
on kirjoittanut Teatteri Lennartin kaikki näytelmät, paitsi yhden, jossa oli valmis käsikirjoitus. – Rajaton mielikuvitus on lähde, josta näytelmien tarinat
kumpuavat, Kauno naurahtaa.
Kauno kirjoittaa suoraan näyttelijöille. Hän tuntee porukan, ja tekee tarinat
sen mukaan. Näytelmiä tehdään myös
tavallisille ihmisille, ja kirjoittaminen
on aina yleisölähtöistä.
Kauno on työskennellyt teatterin parissa jo 30 vuotta. Vuosien aikana hän
on ohjannut, näytellyt, lavastanut, tehnyt musiikkia ja jopa puvustusta. Kauno perusti myös turkulaisen harrastajateatteri Akselin, jonka puheenjohtajana
ja yhtenä kolmesta ohjaajasta hän edelleen toimii.

Kirjoittajasta kuoriutui näyttelijä

Lähetä juttuvinkkisi ulla.piippo@tstry.fi

Juha Nordman (kuvassa oikealla) on
yksi Teatteri Lennartin näyttelijöistä, ja
hän näyttelee Lennartin lisäksi Teatteri
Akselissa.
Juha on käynyt luovan kirjoittamisen
kurssin ja toiminut myös freelance-lehtikirjoittajana. Vuosia hän ajatteli, että
hän elättää itsensä näytelmäkirjailijana. Teatteri Lennartin myötä kirjoittaminen on kuitenkin jäänyt
taka-alalle ja näytteleminen on
noussut ensisijalle.

TST:n käytäviltä luovuus lentoon
Teatteri Lennart sai alkunsa vuonna
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2012. Juha työskenteli tuolloin TST:n
tiedotuksessa.
– Tiedotuksen ja ATK-tuen tilojen
välissä ei ollut väliseiniä, joten työpäivien aikana tuli heiteltyä ajatuksia ja
ideoita työpisteiden välillä, Juha kertoo.
Näistä keskusteluista virisi idea myös
teatteriryhmän perustamisesta.
Nimeksi valikoitui Lennart, jossa yhdistyy lennokas ja art kuvaten taiteen
lentoa.

Varmuutta lavoille ja haastatteluihin
Juhan mukaan teatteriryhmän tavoitteena oli alusta asti, että ihmiset saavat
varmuutta esiintyä. Hän mainitsee olleensa itsekin nuorempana hiljainen,
mitä on nykyään vaikea uskoa. Näytteleminen on antanut hänelle rohkeutta ja
aiempi ujous on väistynyt.
Myös Kauno kertoo olleensa syrjäänvetäytyvä. Kerran häneltä jäi jopa
huutokaupassa osto tekemättä, kun ei
uskaltanut kättä nostaa. Kauno mainitsee Lennartille tehtyjen käsikirjoitusten
myötä saaneensa myös varmuutta kirjoittamiseen, eikä hän enää koe kynnystä kirjoittaa.
– Esiintymisvarmuudesta on myös
etua työhaastatteluissa. Lennartin toiminnan tavoitteena onkin, että ihmiset
työllistyvät, Juha huomauttaa.

Loputonta virtaa
– Näytteleminen antaa virtaa. Erityisesti yhteiset hengenkohotushetket antavat

energiaa, Juha kertoo. Hän huomauttaa,
että päivät, jolloin virtaa ei löytyisi harjoituksiin, ovat vähissä, jos niitä edes on
lainkaan.
– Minä puolestani olen luonteeltani
laiska ihminen, Kauno tokaisee. Hän
kertoo joutuvansa toisinaan potkimaan
itseään eteenpäin, vaikka motivaatiota
ei ole koskaan puuttunut. – Harva saa
toteuttaa itseään samalla tavalla kuin
me saamme, Kauno lisää. Tätä kautta
tulee myös motivaatio.
Motivaatiota ja virtaa antaa myös
positiivinen palaute. Kauno kertoo, että
oli mukava saada esimerkiksi positiivista palautetta näyttelijäkavereilta, jotka
kehuivat keväistä Lottovoittaja-käsikirjoitusta.
Kauno toteaa, että on myös rohkaisevaa, kun hyvällä mielikuvituksella
onnistuu mikä vain, vaikka budjettia ei
olekaan.

Mukaan viihtymään mahtuu aina
Teatteri Lennartin näytelmissä on
yleensä 6–10 näyttelijää. Syksyn harjoitukset alkoivat syyskuun alussa, mutta
mukaan mahtuu hyvin, mikäli näytteleminen kiinnostaa. Kauno kannustaa,
että kuka tahansa voi tulla mukaan, että
kaikki osaavat lopulta näytellä.
Kauno myös rohkaisee, että moni porukasta on saanut näyttelemisestä itselleen pysyvän harrastuksen. – Näytteleminen on hauskaa, ja kun on ensin antanut
pikkusormensa Lennartille, on moni jäänyt alalle ja saanut jopa ammatin.

Lupa rakastaa?
Teatteri Lennartin syksyn näytelmä kahden eläkkeellä olevan eronneen
ihmisen välisestä rakkaudesta. Ensi-ilta marraskuun lopulla.
Harjoitukset ma ja ke klo 15–17 Monitoimitilassa - vielä mahtuu mukaan!
3/2018
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Sinä kelpaat,
olet arvokas

lisuuksia toteuttaa itseään. Talous ei ole
ennakoitavissa, kaikki voimat menevät
välttämättömien rutiinien hoitamiseen.
Motivaatiota muutoksiin ei synny, jos
sillä ei ole tilaa kehittyä. Ei synny kokemusta elämän mielekkyydestä, turvasta, luottamuksesta, ei välttämättä jaksa
edes unelmoida paremmasta. Mahdottomaksi koettuahan tuskin kannata
yrittää tavoitella, mieli laittaa tässä vankasti hanttiin.

Meidän yhteinen TST
Osallisuus ei synny itsestään, me luomme sen edellytykset. Kokemus osallisena olemisesta syntyy siitä, kun tuntee
kuuluvansa johonkin yhteisöön, tulee
nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään
ja saa luoda merkityksellisiä vuorovaikutussuhteita.

TST:llä tämä toteutuu niin, että yhdistys tarjoaa jäsenistön käyttöön toimitilansa ja jäsenet voivat yhdessä
ideoida, mitä toimintaa järjestetään.
Niin tietotupa, lauluryhmä kuin kaikki
muukin on syntyneet tarpeesta. Kuntouttava työtoiminta ja työllistämishankkeemme antavat mahdollisuuden
kuulua työyhteisöön ja toimia omalla
panoksellaan toisten rinnalla, yhteisen
päämäärän saavuttamiseksi.
Viuhka-hankkeemme tähtää aivan tähän samaan. Yritämme vahvistaa pitkäaikaistyöttömien osallisuutta,
tapaamme työntekijöinä yksilöitä ja
rohkaisemme parempaan elämänhallintaan ja aktiivisempaan toimijuuteen
tekemään pieniä muutoksia, vaikka
lisäämällä liikuntaa. Tapaamme ryhmissä, tutustumme ja harjoittelemme
vertaisina arjen taitoja kuten ruoanval-

mistusta. Ystävystymme, käymme patikoimassa tai maksutta taidenäyttelyissä
ja mietimme porukassa, mitä muuta
vielä haluaisimme yhdessä kokea ja toteuttaa.
Toivomme, että näistä yhteisistä hetkistä kumpuaisi ideoita, pitkäaikaisten
vaikeuksienkin keskeltä avautuisi polkuja tehdä asioita toisin, kokeilla rohkeammin jotain uutta. Ja että voisimme
näistä elämyksistämme oppia ja keksiä
muitakin tapoja jakaa osallisuuden kokemuksia. Ehkä ne pienet tönäisyt, joita
me tavatessamme annamme toisillemme, muotoutuvatkin uusiksi näköaloiksi ja konkreettisiksi tavoitteiksi, joita
kohti voimme pienin askelin kulkea.
Teksti: Marita Skippari, Viuhka-projekti
Kuvat: Paula Nousiainen, Marita Skippari

Yhteiskunta odottaa kansalaisiltaan toimintaa: työntekoa, harrastuksia, yhteiskunnallista vaikuttamista. Hyvää elämää viettävä kunnon
kansalainen on toimelias ja täyttää päivänsä erilaisilla aktiviteeteilla.

A

ktiivisuuttaan voi osoittaa eri
tavoin. On omaehtoista, ohjattua ja organisoitua toimintaa,
mistä valita. Vastarinta nousee, kun
joku toinen haluaa sanella, miten kansalaiskelpoisuuttaan pitäisi osoittaa.
Aktiivimalli on lyhyessä ajassa saanut
kirosanan maineen. Paljon paremmalle
ei kuulosta osallistaminenkaan. Sanaa
on käytetty usein silloin, kun on puhuttu perusturvan vastikkeellisuudesta. Jotta olisi oikeutettu taloudelliseen
turvaan, saajan pitää ikään kuin kompensoida vastaanottamansa etuudet
olemalla hyödyksi yhteiskunnalle, joka
yksipuolisesti määrittää, miten takaisinmaksu tapahtuu.

uusin tulokas ja käsitteenä laaja. Osallisuuden perusidea on enemmän mahdollistaa kuin rajoittaa yksilön valintoja.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema Mitä osallisuus on?
Osallisuuden viitekehystä rakentamassa
(toim. Anna-Maria Isola et al. 2017)
työpaperi yrittää hahmottaa, mistä kaikesta osallisuus rakentuu:

Kaikki mukana?

Kuulostaa arkiselle ja järkeenkäyvälle:
tätä kaikkea yhteiselomme on. Mutta
entä silloin, jos ei lainkaan tunne kuuluvansa joukkoon?
Nykyisen sosiaalipolitiikan on odo-

Osallistuminen, osallistaminen ja osallisuus sekoittuvat usein arkikielenkäytössä. Osallisuus on tässä sanaperheessä
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"Osallisuus on liittymistä, suhteissa olemista, kuulumista ja yhteisyyttä. Osallisuus on yhteensopivuutta ja mukaan
ottamista. Se on osallistumista ja siihen
liittyen vaikuttamista ja demokratiaa. Se
on myös kaiken edellä mainitun järjestämistä ja johtamista."

tettu luovan ikään kuin itsestään hyvinvointivaltion, jossa koetaan yhteisyyttä
ja vertaisuutta. Näin ei ole käynyt vaan
kokemusmaailmat ovat pikemminkin
loitontuneet ja sosiaaliset etäisyydet
kasvaneet. Emme ymmärrä toisiamme:
työttömien aktivoitumista edellytetään,
mutta pitkittyneen niukkuuden lamauttavia vaikutuksia vähätellään tai niitä ei
haluta nähdä. Eikö ensin pitäisi tukea
yksilöä ennen kuin oletetaan hänellä
olevan valmiutta suuriin muutoksiin?

Maanantai ei mittään
Jos yksilön käytettävissä on rajoitetusti hyvinvoinnin lähteitä ja aineellista
hyvää, kuten riittämätön toimeentulo,
asumisessa, koulutuksessa tai harrastusmahdollisuuksissa on puutteita, ei
osallisuudella ole kovin vankkaa perustaa. Pitkittynyt työttömyys, pieni eläke
tai opintoraha eivät juuri anna mahdol-

3/2018
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P

UHEENJOHTAJAN
VASTAANOTOLLA

I

hmisen voi tarvittaessa purkaa joukoksi lukuarvoja.
Ikä, pituus ja paino ovat aika
itsestäänselviä ja muodostavat numerosarjan, joka jo kertoo paljon yksilön
avaruudellisista ulottuvuuksista ja antaa vähän osviittaa mahdollisista jäljellä olevista elinvuosistakin. Tarkempaa
analyysiä varten on tietenkin tehtävä
tarkempia mittauksia.
Minulle tarjoutui tilaisuus saada painavaa dataa tomumajani kunnosta eräänä elokuisena torstaiaamuna, kun Turun
Seudun TST ry:n Toimintakeskuksessa
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tehtiin kehonkoostumusmittauksia yhdistyksen jäsenille. Maksutta..
En ollut aluksi kovin innokas kuulemaan karuja faktoja fyysisestä olemuksestani, mutta lopulta uteliaisuuteni
voitti ja asetuin jonon hännille. Jouduin
vartomaan vuoroani tovin, sillä pari
kertaa vuodessa järjestettävä mittaustilaisuus on osoittautunut hyvin suosituksi. Ei ehkä vähiten sen vuoksi, että
mittaukset suorittaa itse yhdistyksen
puheenjohtaja Taimi Räsänen.
Olisi varsin ilahduttavaa, kun vaikkapa pääministerimmekin joskus toimisi
yhtä pyyteettömästi kansalaisten hyväksi. Antaisi veroneuvontaa, kertoisi
vitsejä tai vain vakuuttelisi, että asiat
järjestyvät kyllä. Panostaisi välillä vähän muuhunkin kuin kärkihankkeisiin.
Jono lyheni ja lopulta tuli minun
vuoroni. Astelin toimenpidehuoneena
toimineeseen kokoustilaan kuin olisin
kouluterveydenhoitajan tarkastukseen
mennyt: jännitti, mutta teeskentelin
rohkeaa.
Itse toimenpiteessä ei sitten mitään
jännitettävää ollutkaan. Kerroin ikäni
ja pituuteni, jotka Taimi syötti mittauslaitteeseen. Astuin paljain jaloin tavallisen henkilövaa’an näköiselle tasolle,
ja pitelin käsissäni leikkikalumoottoripyörän ohjaustangon näköistä härveliä
noin viisi sekuntia. Sen jälkeen Taimi
luki laitteen tallentamat tiedot ja kirjoitti ne lomakkeeseeni. Siinä kaikki. Ei
vaivaannuttavaa paidan riisumista, ei
ihopoimujen puristelua, kolkon lääketieteellisen instrumentin kylmää kosketusta paljaalla iholla tai mitään muutakaan ahdistavaa operointia.
Kehonkoostumusmittari on nerokas
laite. Tuo pelikonsolin ohjaimen kaltainen kapistus – joka tietyin alkutiedoin
mittaa ihmisen painon, painoindeksin,

kehon rasvaprosentin, luustolihasprosentin, sisäelinrasvan tason ja lepoaineenvaihdunnan määrän, kunhan
mitattava ihminen vain seisoo hetken
paikoillaan – on insinööritaidon hulppea luomus.
Laitteen käyttöohje kertoo, että se
mittaa kehon rasvaprosentin biosähköisen impedanssin menetelmällä. Lihakset, verisuonet ja luut ovat kehon
kudoksia, joiden vesipitoisuus on suuri
ja jotka johtavat hyvin sähköä. Kehon
rasva taas on kudosta, jonka sähkönjohtokyky on vähäinen. Laite lähettää

kehon läpi erittäin heikon sähkövirran
rasvakudoksen määrän laskemista varten. Mitattava ei tuota sähkövirtaa tunne lainkaan. Arvot määrittyvät ennalta
syötettyjen ikä-, pituus- ja sukupuolitietojen mukaan.
Kehonkoostumusmittarin toimintaperiaate on hyvin samankaltainen
kuin ns. skientologia-kultin E-mittarin,
joka sekin mittaa ihmisen läpi kulkevaa
heikkoa sähkövirtaa. Erotuksena näillä
kahdella laitteella on tietenkin se, että
E-mittarin vain väitetään mittaavan
ihmisen ajattelua, kun taas kehonkoos-

tumusmittari todellakin mittaa ihmisen
rasva-arvoja.
Katselin mittauksen jälkeen Taimin
lomakkeeseeni kirjoittamia arvoja, ja
vertailin niitä ohessa olleisiin taulukoihin. Sain vahvistuksen arveluilleni siitä,
että ei olisi lainkaan pahitteeksi liikkua
enemmän, tarkkailla ruokavaliota ja
yrittää noudattaa ainakin aavistuksen
verran terveellisempiä elämäntapoja. Ehkäpä otan ja kävelen seuraavaan
mahdolliseen työhaastatteluuni – olkoon se sitten vaikka Naantalissa. Tai
Nauvossa.
Teksti: Riku Ahlsten
Kuva: Max Pixel

Kehonkoostumusmittauksia TST:llä seuraavan
kerran torstaina 15. marraskuuta klo 9–10
Kotipesässä.
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KYKYVIISARILLA OSAAMINEN ESILLE
Missä asioissa elämäni sujuu? Missä ovat vahvuuteni? Minkä asioiden kanssa voisi kehitellä jotain? Miltä näyttää nykyinen elämäntilanteeni koko kirjossaan, miten sen koen,
mihin tarttua ensimmäiseksi? Tämänkaltaisiin kysymyksiin Kykyviisari pyrkii antamaan
vastauksia.

K

ykyviisari on maksuton työ- ja
toimintakyvyn
itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille.
Kykyviisarin avulla voi selvittää omaa
tilannettaan, keskeisiä vahvuuksia ja
kehittämiskohteita.
Mittari mahdollistaa myös työ- ja
toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, kun arviointia toistetaan vaikka puolen vuoden välein.
Kykyviisari on Työterveyslaitoksen Sokra-hankkeen
kehittämä ja hallinnoima
mittari. Kaikille järjestöille se on ollut avoinna vasta tämän vuoden keväästä.
Mittaria käyttävät eri järjestöt
ja nykyään myös
monet julkisen
sektorin toimijat.
Kykyviisaria on
tarkoitus käyttää
yhdessä ohjaajan kanssa, jolloin
mittaria täyttävä
henkilö voi saada
myös apua ja tukea
sekä ideoita ratkaisujen hakemiseksi.

ka voivat käyttää mittaria ohjauksen,
suunnittelun ja tavoitteen asettelun
apuna.
Ja kun mittarin tuloksista kertyy
suurempi ryhmä, voi organisaatio hyödyntää tuloksia asiakasprofiilin kuvaamiseen ja vaikuttavuuden arvioinnin
apuna.

Elämä on sipuli

Mutu-tiedosta faktoihin
Kykyviisarista eivät hyödy pelkästään työ- ja toimintakyvystään kiinnostuneet henkilöt, jotka pääsevät arvioimaan elämäntilannettaan ja mittaamaan
muutostaan – ja motivoitumaan toimimaan tätä kautta.
Siitä hyötyvät myös projekti- ja palvelujärjestelmien ammattilaiset, jot-
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naisista ja vaikeista ongelmista, puheiden perustaksi ei ole usein antaa kuin
mutu-tietoa tai valtakunnan tasoisia
tilastoja.
Tällä mittarilla saadaan juuri oman
organisaation asiakasprofiili näkyviin
(kykyviisari täytetään täysin luottamuksellisesti, vain ryhmätasoisia tietoja voi käyttää). Tämä hyödyttää kaikkia
osapuolia. Ihmisten ongelmat otetaan
vakavasti, ja toimenpiteitä sekä rahoitusta voidaan osoittaa oikeaan kohteeseen.

Mittari tarjoaa lopulta arvokasta tietoa rahoittajille
ja päättäjille päätöksenteon tueksi.
Monesti järjestöissä on ongelma se,
että kun puhutaan päättäjille apua ja
tukea hakevien ihmisten usein moni-

Kykyviisari kartoittaa elämää ja toimintakykyä hyvin kattavasti. Se kartoittaa yleistä hyvinvointia ja
sosiaalista osallisuutta. Se
kyselee mielen, psyykkisen toimintakyvyn ja arjesta selviytymisen asioita. Se selvittää taitoja ja
osaamista, fyysistä toimintakykyä sekä työtilannetta
ja tulevaisuutta, muutostoiveineen.
Mittarilla päästään siis sipulia kuorimalla niihin todellisiin
ongelmiin, jotka voivat olla vaikka
työllistymisen esteenä.
Kykyviisarin tulosten ja niiden keskusteluun pohjaavan tulkinnan jälkeen
on mahdollisuus asettaa henkilökohtaisia muutostavoitteita. Yksi tai kaksi
selkeästi määriteltyä, mitattavaa, aikaan
sidottua, realistista ja ennen kaikkea
henkilökohtaisesti tavoittelemisen arvoista tavoitetta riittää!

Käytössä TST:llä – sinua varten
Kykyviisari yllättää monet positiivisesti.
Ihmiselle on luontaista nähdä voimakkaasti omat puutteensa ja heikkoutensa.
Tämä ei tee itsetunnolle hyvää. Kykyviisarin perusfilosofiana on tuoda ennen kaikkea kyvyt esiin. Näin monissa
asioissa hommat minulta sujuvat, näitä
voin vielä vähän kehittää.
Mittaria pääsee käyttämään myös Turun Seudun TST:llä. Se on tällä hetkellä
käytössä muun muassa Viuhka-projektissa, kuntouttavassa työtoiminnassa
sekä Työllä tehden -hankkeessa.
Jos olet 35-65 -vuotias työtön, voit
ottaa yhteyttä Viuhka-projektin henkilöstöön ja varata itsellesi ajan.
Muutos alkaa pienistä oikein kohdistetuista teoista. Mistä sinä voisit aloittaa? Uskalla otattaa selvää.

8

Teksti: Riku Salo
ohjaaja, Viuhka-projekti
p. 040 129 7680, riku.salo@tstry.fi
Kuvat: Wikimedia Commons, Pixabay

TST:n jäseneduilla

tekemistä sosiaalisuutta terveyttä
Ompelimo

Ruokaravintola KasarmiTalli

ATK-korjaamo

Ohjattu liikunta

Anna Duuni -vene

Paavarotti-mökki

Kerhot, kurssit ja koulutukset
Lakiasiainpalvelu

Elintarvikejakelu

– ja paljon päälle!
Lue jäseneduista tstry.ﬁ

Jäsenmaksu

8€

kalenterivuosi

Jäseneksi liittymiset Infoon ma-pe klo 9-14:
Turun Seudun TST ry | Kanslerintie 19 | 20200 Turku

Avoinna ma-pe klo 8-15
AAMIAINEN klo 8.00-9.30 // 2€
LOUNAS klo 11.00-14.30 // 3,50€ / 4,50€
Ruokalista sivuilla tstry.fi
3/2018
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JÄSENPALSTA

MUISTA MYÖS NÄMÄ:
Syksyn koulutuksia
Työturvallisuuskorttikoulutus
26. ja 28.9. Pääasiassa työllistämistoiminnan
ja Työllä tehden -hankkeen asiakkaille

Pitääkö olla huolissaan?
T
urun Seudun TST ry on aktiivinen toimija. Se mm. työllistää,
kuntouttaa, toimii edunvalvojana ja järjestää tapahtumia jäsenistön
toiveita tarkalla korvalla kuunnellen.
Vapaaehtoistyöllä on tärkeä rooli yhdistyksemme toimintaympäristössä. Tilanne on nyt TST:ssä sellainen, että tarvitaan uusia vapaaehtoistyöntekijöitä.
Ns. vapaaehtoisrekisteriä pidetään
Info-pisteessä. Tähän rekisteriin voivat
kaikki halukkaat ilmoittautua vapaaehtoistyöntekijöiksi ja kertoa samalla,
millaiset tehtävät kiinnostavat. Rekisterissä on jonkin verran nimiä, mutta
lisää vielä tarvitaan.
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Taimi Räsänen (puh. 044 7007
435, taimi.rasanen@tstry.fi) pitää vapaaehtoisille suunnattuja ABC-infotilaisuuksia. Niitä järjestetään kysynnän
mukaan. Taimilta saa myös lisätietoja
vapaaehtoisrekisteristä ja yleensäkin
vapaaehtoistoiminnasta. Ota rohkeasti
yhteyttä häneen tai vaihtoehtoisesti allekirjoittaneeseen (yhteystiedot saa yhdistyksen Infosta).
Yhdistyksemme Turun Seudun TST
ry perustettiin 1992, jolloin ei ollut muuta kuin kahvipannu (sekin lainattu Antti

Viitasen muistikuvan mukaan), mutta
voimakas tahto tehdä jotakin. Rahaa ei
ollut, eikä palkkoja maksettu, mutta se ei
ollut päällimmäisenä mielessä.
Yhdistyksemme perimmäisenä tavoitteena oli torjua työttömyyttä ja lopulta lopettaa toiminta tarpeettomana.
Kolmannen sektorin toimijoita, kuten
TST:tä tarvitaan kuitenkin edelleen,
koska työttömyyttä ei ole vielä kukistettu lopullisesti.
Työttömiä oli 1990-luvun alussa paljon ja moni etsi paikkaansa yhteiskunnassa. Lama ja pankkikriisi oli juuri
alkanut salaman nopeasti 1991. Työttömien aktivoimiseen ei ollut juuri keinoja, eikä aktiivimalliakaan oltu vielä
keksitty. Työttömyyden hoitokustannuksetkin olivat valtavat. Vapaaehtoistyö oli yksi keino aktivoida työttömiä ja
saada sisältöä elämään.
Pitääkö olla siis huolissaan vapaaehtoisuuden tilasta tänään? Mielestäni
kyllä, sillä yhteiskunta on muuttunut
valtavasti viime vuosina. Vapaaehtoisuus ei oikein innosta, ei yhdistyksissä,
urheiluseuroissa, taloyhtiöissä eikä monilla muillakaan areenoilla.
Vapaaehtoisuudelle on meillä ja
muuallakin tarvetta, heitä tarvitaan ki-

Kirjoita sinäkin Tärpin jäsenpalstalle!
Lähetä tekstisi Ulla Piipolle
ulla.piippo@tstry.fi
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peästi. Vaihtoehtona on, että toiminta
supistuu, muuttaa luonnettaan tai jotkut
toimintamuodot lakkaavat kokonaan.
Vapaaehtoisuus on hyvä vaihtoehto,
jossa kohtaa erilaisia ihmisiä ja saa sisältöä elämäänsä. Vapaaehtoisille maksetaan
TST:ssä vapaaehtoiskorvaus (bussilipun
hinta mennen tullen) ja ruokalippu, jos
vapaaehtoistyö kestää yli neljä tuntia.
Tule siis rohkeasti mukaan vapaaehtoistyöhön!

Sankarikoulutus (sis. hätäensiapua)
1.10. klo 9–13, avoin kaikille
Hätäensiapukoulutus
12.10. klo 9–13, Työllä tehden -hankkeen
asiakkaille
Hygieniapassikurssi marraskuussa
ATK- ja digitaitokoulutukset,
katso nettisivuiltamme
tstry.fi/koulutukset

Päivän lehdet ja
pieni kirjasto käytettävissäsi!

TST:n ohjatut liikuntatunnit käynnissä.
Kunto-, keppi- ja pallojumppaa,
tanssijoogaa ja qigongia.
Valitse omasi!

Teksti: Seppo Blomqvist,
jäsentoimintakoordinaattori
Kuvat: Riku Ahlsten, Kati Kalkamo

Tietotupa muistuttaa

tstr y.fi/liikunta

Joulu tulee taas!
Yhdistyksen joulujuhlaa vietetään
perjantaina 30. marraskuuta klo 15–21
Lipun hinta 12€ (sis. tervetuliaisjuoman,
yhden ruokajuoman sekä jouluaterian
jälkiruokineen seisovasta pöydästä).
Ohjelmassa arpajaiset, musiikkia,
joulupukki yms.

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

tstry.fi/tulevia
3/2018

tärppi

25

TO I M I N N A N J O H TA J A N PA L S TA

Kuva: Kati Kalkamo

Joe Majanen

SUOMEN HALLITUS RUOKAJONOJEN KASVATTAJANA?

N

äin ei voi enää jatkua. Tuloerokehitykselle pitää saada stoppi!
Tuloerot kasvavat Pohjoismaissa, kertoo maiden yhteinen ministerineuvosto. Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa tuloerojen kasvu on OECD-maiden
keskiarvoa nopeampaa.
Pääsyynä neuvosto pitää vero- ja tukijärjestelmien tulonjakovaikutuksen
heikkenemistä. Tulonsiirrot eivät ole
kasvaneet samaa tahtia kuin palkat,
neuvoston julkaisussa kerrotaan.
Pienituloisimpien käytössä olevat tulot ovat kasvaneet merkittävästi hitaammin kuin suurituloisten, joiden osuus
kaikista tuloista on kasvanut jokaisessa
Pohjoismaassa.
Neuvoston mukaan tuloerojen kasvu on kansainvälinen ilmiö, mutta sen
syyt vaihtelevat maakohtaisesti. Monissa maissa ilmiön taustalla ovat tekninen
kehitys, globalisaatio ja ammattiliittojen heikentyminen.
Työttömien ja eläkeläisten asema
yhteiskunnassa on luku sinänsä. Ammattiliittoista esim. SAK on vasta viime
aikoina kiinnostunut työttömien lohduttomasta tilanteesta. Maamme pienituloisilla eläkeläisillä on sama heikko
tilanne, joka on saatu aikaiseksi muun
muassa tuloindeksejä jäädyttämällä.
Turussa Iso-Heikkilän Kanslerintiellä
ihmisten ahdingon havaitsee joka päivä
ruokajonojen pituutena. Turun Seudun
TST ry:n ruokakasseissa jaetaan marketeista saatua turvallista ylijäämäruokaa
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ja EU-rahoitteista ruoka-apua. TST:llä
käy päivittäin satoja avuntarvitsijoita.
Jonoissa näkyy yhä useammin lapsiperheitä ja maahanmuuttajia.
Maaseutuvirastolta tuli TST:lle viime vuonna EU-rahoitteista ruoka-apua
jaettavaksi 70 000 kg. Siitä saatiin jaettavaksi 14 040 kuivamuonakassia. Ruokamarkettien ylijäämäruokaa on jaettu
26 500 kassia.
TST hoitaa tärkeätä auttamistyötä vapaaehtoisvoimin, pääasiallisesti ilman
taloudellista resurssiapua. Toiminnan
jatkuminen on tulevaisuudessa vaakalaudalla, ellei saada esimerkiksi Turun
kaupungilta avustusta muun muassa
kuljetuskustannuksiin.
TST:n lisäksi suurimpia ruoka-avun
jakajia on yhteistyökumppani Operaatio
Ruokakassi, jonka jakoverkosto kattaa
laajemmin Turun seudun. Operaatio
Ruokakassin jaetun ruoan määrä oli
vuonna 2017 likimain 1 146 tonnia. Ruokakasseja jaettiin n. 158 000 kappaletta.
Ensi vuonna on Suomessa kolmet
vaalit, joissa voidaan vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Tulevien päättäjien on tehtävä arvovalintoja, joita voidaan kutsua omantunnon kysymyksiksi.
Tulevaisuus näyttää, jatkuuko vallalla
oleva jääkylmä linja vai olisiko aika normaalimmalle inhimillisyydelle, jossa
kaikki olemme tasavertaisia arvokkaita
kansalaisia.
Työttömillä ja vähävaraisilla on myös
ihmisarvo!
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TST-Texvex kierrättää

Penkojaiset:

poistotekstiilejä yhteistyössä
Lounais-Suomen
Jätehuollon kanssa.

Tekstiilit 0,70€/kg.

Ti–to 16.–18.10.
Ti–to 20.–22.11.

TST-Texvex käsittelee tekstiilejä
jopa 120 000 kiloa vuodessa!

Vintage-ja kodintekstiilipenkojaiset:
Tekstiilit 3€/kg.

TST-Texvex on kiertotaloutta
parhaimmillaan!

Ke–to 24.–25.10.
Tarkista tarkemmat kampanjatiedot
facebook-sivuiltamme.

Tervetuloa tekemään löytöjä kierrätysmyymälään. Myynnissä paljon erilaisia
tekstiilejä ja poistotekstiilistä valmistettuja uusiotuotteita.
Auta tekstiiliä kiertämään!

tstry.fi/texvex
@tekstiilikierratysta

Kanslerintie 19
20200 Turku

