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TST:n arkipäivää
valokuvina
TST:n määräaikaiset
työpaikat 2019
Työttömien Anna Duuni
15 vuotta

UUSIA TUOTTEITA

POISTOTEKSTIILEISTÄ!
FROTEELIINA, ISO

Poistotekstiilistä valmistettu froteeliina sopii
esimerkiksi laudeliinaksi, moppiin tai muuhun
vastaavaan käyttöön.
Pese liinat ennen ensimmäistä käyttökertaa 60
asteessa, samoin käytön jälkeen.
Liinan koko on n. 60cm x 40cm. Yhdessä
pakkauksessa on 2 liinaa. Paketin hinta on 1€.

Poistotekstiilistä valmistettu froteeliina sopii
esimerkiksi laudeliinaksi, moppiin tai muuhun
vastaavaan käyttöön.
Pese liinat ennen ensimmäistä käyttökertaa
60 asteessa, samoin käytön jälkeen.
Liinan koko on n. 40cm x 45cm. Yhdessä
pakkauksessa on 4 liinaa. Paketin hinta on 1€.

LANTTULAATIKKO, pieni			
3,20 €
LANTTULAATIKKO, iso 			
4,40 €
BATAATTILAATIKKO, pieni 		
4,00 €
BATAATTILAATIKKO, iso 			
5,20 €
PORKKANALAATIKKO, pieni 		
3,20 €
PORKKANALAATIKKO, iso 		
4,40 €
IMELLETTY PERUNALAATIKKO, pieni 3,20 €
IMELLETTY PERUNALAATIKKO, iso
4,40 €
JOULUINEN KONJAKKISINAPPI 		
3,20 €
APPELSIINIKANELIKAKKU			7,50 €
TAATELIKAKKU 				7,50 €

Tilaukset pe 14.12. mennessä KasarmiTalliin.
Ei puhelintilauksia. Maksu tilattaessa.
Nouto pe 21.12. klo 11 –12.30.

Laatikot ovat foliovuoissa. Pieni on 0,5 l ja iso 0,7 l.

RÄTVEX-KESTOLIINA
FROTEELIINA

KASARMITALLIN TILATTAVAT JOULURUOAT

Poistotekstiilifroteesta ommeltu kestoliina Rätvex toimii kodissa talouspaperin tai
tiskirätin korvikkeena. Frotee on ollut
käytössä ja siksi pehmeää ja hyvin imevää.
Liinat kannattaa pestä ennen käyttöä ja
tarvittaessa 60 asteessa. Liinojen koko
vastaa noin talouspaperiarkin kokoa.
Pakkauksessa on 8 liinaa.
Pakkauksen hinta on 1€.

JOULUNAJAN OHJELMAA TST:LLÄ
Ke 12.12. klo 10–14 Joulumyyjäiset ja kirpputori. Pöytä 2€, varaa omasi Infosta. Torstaihuone.
To 13.12. klo 12 Jouluhartaus. Mukana pappi ja Aina Duuri (Panu Ihatsu, oboe sekä Teppo ja
Tiina, laulu). Tarjolla glögiä ja joulutorttuja. Torstaihuone.
Pe 14.12. klo 11–12 Joulumusiikkia TST:n lounasravintola KasarmiTallissa.
Ti 18.12. klo 11–14.30 Jouluinen buffetpöytä lounasravintola KasarmiTallissa. Hinta 6€.
To 20.12. klo 13 Jouluinen yhteislaulutuokio. Torstaihuone.
Pe 21.12. klo 10–12 Jouluinen riisipuuro lounasravintola KasarmiTallissa. (Ei aamupalaa tai muuta
lounasta.) Hinta 3€ sisältää puuron, luumukiisselin, kahvin ja piparin.
Pe 21.12. klo 11–12.30 tilattujen jouluruokien nouto lounasravintola KasarmiTallista.
Pe 21.12. klo 13 Leppoisaa joulua! Toimintakeskus sulkeutuu.
Ke 2.1.2019 klo 8 Hyvää uutta vuotta! Toimintakeskus avautuu.

PYYHETURBAANI

Hiukset hetkessä kuivaksi pesun jälkeen! Kietaise poistotekstiilistä valmistettu, muotoiltu Pyyheturbaani hiuksiisi ja kiinnitä kätevästi napilla.
Pese ennen ensimmäistä käyttökertaa 60 asteessa, muuten 40 asteessa.
Pyyheturbaanin hinta on 1€.

JÄTEX-EKOROSKAPUSSI

Korvaa muoviset roskapussit kankaisella!
Jätex-ekoroskapussi on valmistettu sellaisesta
poistotekstiilistä, jolle ei enää löydy muuta
käyttöä. Se on kooltaan noin 50cm x 60cm.
Yhdessä pakkauksessa on 10 roskapussia.
Pakkauksen hinta on 1€.

VÄHÄVARAISTEN JOULUJUHLA su 23.12. klo 17–20 Logomossa
POISTOTEKSTIILI
POHJALLINEN
Farkusta ja tukevasta puuvillasta ommeltu pohjallinen. Eri kokoja saatavilla rajoitetusti. Pohjallisparin hinta on 1€.

TST-Texvex
Tekstiilikierrätystä

ma - pe klo 9 - 14 || p. 040 182 6694
Kanslerintie 19 || Iso-Heikkilä || 20200 Turku

Ovet avataan klo 16. Ruokailu alkaa noin klo 18.
Sisään mahtuu 1000 ensimmäistä.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Ohjelmassa:
Kaupunginjohtaja Minna Arven ja Jarkko Lassilan (Kansan Raamattuseura) puheet.
Kaupungin tervehdys hyvinvointitoimialan Riitta Liuksan tuomana.
Perinteistä joulumusiikkia esittävät ja esilaulajina toimivat Leonard "Leukku" Stenroos,
Markku Järvenpää ja Matti Lempinen.
Lisäksi lapsista koostuva Valo-kuoro esiintyy.
Lopuksi jaetaan juhlavieraille ruokakassit.
Järjestäjänä Operaatio Ruokakassi ry.

Sisältö

Mediakortti 2018
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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 TST:n tiedotuksessa, ohjelmat InDesign ja Photoshop.
Painos:		
Painopaikka:
Paperi:		
Kannet:		
ISSN 1795-6404

1 800 kpl, 28 sivua, sivukoko 215 x 285 mm
Suomen Uusiokuori Oy
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 tai epäselvistä käsikirjoituksista.
Postituspäivä ei sido julkaisijaa.

4/2018
Julkaisija: Turun Seudun TST ry
Vastaava päätoimittaja: Taimi Räsänen
Toimitus ja taitto: Riku Ahlsten, Kimmo Nurminen
Tuottaja: Ulla Piippo
Kannen kuva: Kimmo Nurminen
Kannen kuvassa Anna ja Nina TST:n puupajalla.
tiedotus@tstry.fi
Kaikki valokuvat TST Tiedotus, ellei toisin mainita.
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.
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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.
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Laiva on lastattu unelmilla
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Jaksamista arjen keskellä
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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

Tule TST:lle töihin

14

TST Uutisia
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Syyriasta yhteistyö lähti: Sukkelat silmukat ja DaisyLadies
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Kaiken pitää muuttua, ettei mikään muuttuisi
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Pyydämme osoittamaan mahdolliset lahjoitukset
Turun Seudun TST ry:n lahjoitustilille
IBAN FI71 4309 1820 1126 78
BIC ITELFIHH

Kuuntelethan sinäkin! Tuletko tekemään ohjelmia?

20

Työllä tehden -hanke päättyi onnistuneesti

21

Tule tuoksuttomana töihin ja juhliin!
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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
Kivikerho: Lasse Oksa
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

Kiehtovan kivimaailman kerho

23

Työttömien Anna Duuni 15 vuotta
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Toiminnanjohtajan palsta
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Muista myös nämä
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Ryhmien vetäjien yhteystiedot toimintakeskuksen Infosta.
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TURUN SEUDUN TST RY:N
TOIMINNAN ARVOT JA PELISÄÄNNÖT:

PÄÄKIRJOITUS

KEHITYSKYKYINEN

Taimi Räsänen
Turun Seudun TST ry:n hallituksen puheenjohtaja

SUVAITSEVAINEN

Meidän jokapäiväinen
elämämme

V

uosi lähenee loppuaan, kuten
ajanjaksoilla on tapana.
Vuosi on ajanlaskussa lyhyt
yksikkö, mutta tarpeeksi pitkä, kun
arvioidaan arkielämässä tapahtuneita
muutoksia. Elämme tänään, näemme
tapahtumien ja valintojen vaikutukset
omaan elämäämme usein vasta jälkikäteen. Jokainen päivä on erilainen, vaikka välillä tuntuisikin samalta rämpimiseltä viikosta toiseen.
Itselleni vuosi 2018 on ollut haastava,
tämä on ensimmäinen vuoteni yhdistyksen puheenjohtajana. Aloitin tehtävässäni, kun aktiivimallin ja soten ympärillä
kiehui. Olin silloin vailla vakituista työpaikkaa, tein ravintola-alalla keikkatöitä
ja annoin paljon aikaa TST:llä.
Tilanne muuttui, kun kieltäydyin
ammatillisesta osaamiskartoituksesta,
joka oli itselleni tarpeeton. Kirjoitin
kyllä 1,5-sivuisen selvityksen: oli jo sovittuja työvuoroja ja muita velvollisuuksia, ei pysty.
Tieto karenssista juuri ennen joulua
järkytti, ravintola-alalla alkuvuosi on
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hiljaista aikaa. Paineet löytää sopiva
työpaikka kasvoivat.
Tammikuussa sain kengän uuden
oven väliin ja maaliskuusta lähtien tein
taas kokopäivätöitä. Seurasi puolen
vuoden jakso työn, puheenjohtajuuden,
lautakuntatyön ja yksityiselämän yhteensovittamisessa.
Ihminen ei ole kone. Syyskuusta lähtien olen tehnyt vähemmän palkkatöitä, että pystyisin paremmin hoitamaan
luottamustehtäviäni.
Mitä on elämä ja mikä on elämisen tarkoitus? Sitä olen miettinyt tänä
vuonna paljon. Ikuisuuskysymys, joka
sekä kiehtoo että masentaa. Elämän tarkoitusta voi ajatella arvojen, tavoitteiden ja vaikuttimien näkökulmasta.
Vastauksia löytyy jokaiselta tieteenalalta, kaikista uskonnoista ja elämänkatsomuksista. Antiikin filosofi Aristoteles ajatteli, että ihmisen päätavoite
on yhteisölliseen toimintaan osallistuminen. Järkevän olennon korkein hyvä
on hänen mahdollisuuksiensa täysi
kehittyminen. Homo politicus eli yh-

OIKEUDENMUKAINEN
LUOTETTAVA

YHTEISTYÖKYKYINEN
YHTEISKUNTAVASTUULLINEN
Kuva: Kati Kalkamo

teisöllinen ihminen oli hänen teoriansa mukaan ihmiselämän ihanne. Siinä
mielessä elämän tarkoituksen voi nähdä
ihmisenä kehittymisessä, jota tukee yhteisöllinen ajatus- ja arvomaailma.
Yhdistystoiminta on yleishyödyllistä
toimintaa, joka on herkkä reagoimaan
yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Yhdistyksissä sosiaalinen yhteiskuntavastuu korostuu. TST on velvollinen sekä toimimaan vastuullisesti että
jatkuvasti todistamaan tarpeellisuutensa. Tähän haasteeseen pystymme vastaamaan ainoastaan yhteen hiileen puhaltamalla, me yksilöt yhdessä.
Käsissäsi oleva Tärppi kertoo tositarinoita TST:n monimuotoisuudesta. Tavoitteena on löytää merkityksiä omalle
elämälle, turvallisuutta, uusia polkuja ja
mahdollisuuksia. Luottamuksella, rohkeudella ja ajan kanssa se onnistuukin
- päivä kerrallaan.
Inspiroivia lukuhetkiä Tärpin parissa ja
rauhallista joulunaikaa kaikille TST:n jäsenille, henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille, rahoittajille ja muille lukijoille!

YSTÄVÄLLINEN
REHELLINEN

ARVOJEN JA RAJOJEN KUNNIOITTAMINEN
PÄIHDEHAITOISTA VAPAA

TURVALLINEN
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TST:N ARKIPÄIVÄÄ
Kuvat: Kimmo Nurminen

Vähävaraisuutta, työttömyyttä,
eriarvoistumista. Mutta myös hienoja
ihmisiä, voimaa ja yhteisöllisyyttä.
Niistä on TST:n arki tehty.

Vaatteet vaihtavat omistajaa kohtuuhinnalla TST-Texvexissä.

TST:llä on kymmeniä vapaaehtoisten vetämiä harrasteryhmiä.

TST:llä järjestetään jäsenille viikoittain useita
eri tasoisia tietotekniikkakoulutuksia.
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KasarmiTallissa on hyvää arkiruokaa
maanantaista perjantaihin.

TST:llä on tarjolla runsaasti erilaisia työehtäviä.
Lue lisää sivulta 14.

TST-Texvexissä innovoidaan tekstiilistä uutta.
4/2018
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Laiva on lastattu unelmilla
Haaveet ja unelmat ohjaavat tekemisiämme, elämäämme. Ainakin pitäisi ohjata. Vaihtoehto
tälle on, että kuljemme päämäärättöminä päivästä toiseen harmaassa arjessa ja
reagoimme siihen, mitä eteen tulee. Turun Seudun TST ry:n perinteisellä
lokakuisella jäsenristeilyllä työstimme unelmiamme.

N

uorilla on yleensä unelmia, tavoitteita, halua saada sitä ja tätä
elämältä. Latistuvatko, häviävätkö haaveet elämän matkalla?
Iso ongelma on näköalattomuus.
Kun tähystetään tulevaisuuteen, ei nähdä vaihtoehtoja, suuntaa, ei mieltä eikä
merkitystä. Olo on kuin marraskuussa
liikenteessä, täytyy vain toivoa, ettei kukaan hyppää sumusta ja pimeästä eteen.

Organisaation unelmat
Unelmat koskevat myös organisaatioita.
Sitä vain kutsutaan visioksi tai vastaavaksi. Mutta organisaatiolla tulee myös
olla haaveita ja unelmia.
Kun puhutaan yhdistyksestä, niiden
unelmien pitäisi pitkälti nousta jäsentensä unelmista, kuvitelmista, mitä hyvää, mitä parempaa tulevaisuus voi tuoda tullessaan?
Mistä siis yhdistys, Turun Seudun
TST ry, unelmoi? Tätä selvitimme jäsenristeilyllä, kun köydet irtosivat laiturista.

Köydet irti
Meitä oli kokoontunut laivan uumeniin
Karibia-risteilylle vajaa sata henkilöä
neljän kysymyksen ääreen:
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1. Mikä antaa voimia nykyhetkessä,
mikä tuo iloa arkeen?
2. Mistä unelmoit, haaveilet, mitä tavoittelet (noin 1-2 vuoden aikajanalla)?
3. Miten TST:n toiminta tukee sinua
tällä hetkellä, miten olet osa yhteisöä?
4. Miten näet TST:n roolin, tuen, omassa elämässäsi tulevaisuudessa?
Jakaannuimme neljään pienryhmään pohtimaan näitä kysymyksiä.
Kukin kävi vuorollaan kaikissa ryhmissä. Näistä keskitymme tässä kahteen
kysymykseen (2. ja 4.).

Mistä unelmoidaan?
Eräs ryhmä tiivisti mainiosti, mitä
tulevaisuudelta odottaa:
1. Terveys 2. Talous tasapainossa 3.
Vakituinen työpaikka 4. Sosiaalinen
elämä kunnossa. (Sitten vielä ne konkreettiset teot, joita arjessa tehdään.)
Mitä muuta unelmissa? ”Mielenrauha”
(miten mielenrauha saavutetaan?).
”Harrastukset” (harrastaminen =
itsensä kehittäminen + hyvä seura). ”10
kiloa pois”. ”Kunnon kohotus” (elintapoja koskevat haaveet, jotka on mahdollista kääntää toiminnaksi). ”Positiivinen elämänasenne” (mielenlaatuun,
ihmisen asenteisiin liittyvät tekijät,
joihin voi myös vaikuttaa). ”Lottovoit-

to” (on unelmia, jotka pysyvät unelmina…). Tässä vain joitakin poimittuna.
Unelmoinnit liittyivät siis ensisijaisesti terveyteen ja hyvinvointiin,
liikuntaan ja kuntoon, työhön ja koulutukseen, erilaiseen toimintaan, harrastamiseen ja matkoihin, sosiaalisuuteen sekä talouteen.

Minä ja yhdistys
Yksinkertaistaen voisi todeta, että tässä
porukassa TST:n rooli nähdään olennaisena ja keskeisenä omien unelmien
tukena. Sitä hyvää mitä on, halutaan
jatkaa: retkiä, matkoja, terveyttä edistävää toimintaa, liikuntaa, erilaista
harrastamista. Joitakin uusia ideoitakin
tuli.
Halutaan siis sitä, mikä tuo hyvinvointia arkeen, mikä pitää kehon ja
mielen aktiivisena, mikä tukee uteliaisuutta, mikä lisää mahdollisuuksia.
Mahdollisuuksien lisäämiseen liittyy
erityisesti mahdollisuus kuntouttavaan
toimintaan ja työhön, jota eri projektit ovat tarjonneet. Erilainen koulutus,
opastus, ohjaus, olipa kyseessä sitten
atk-taidot tai korttikoulutukset, kaikki
parantavat yksilön asemaa.

Hyvä elämä?
Monet asioista tai toiveista, joita kohdistamme tulevaisuuteen, ovat asioita, joita emme arjessa havaitse, kun ne
ovat läsnä. Havaitsemme ne vasta, kun
olemme menettäneet ne tai vaarassa
menettää.
Yleinen terveys tulevaisuudessa ei
ole unelma ennen kuin meillä tulee ongelmia terveyden kanssa. Samaa voisi
sanoa hyvin monista arjen itsestäänselvyyksistä, joita ei siis pidä pitää itsestäänselvyytenä.
Hyvä elämä ei ole itsestään selvyys.
Se vaatii tiettyjen perusasioiden olevan
kunnossa. Se vaatii päivittäisiä, viikoittaisia pieniä tekoja. Toisaalta olisi hyvä,
jos on monta rautaa tulessa eli kaikki ei
ole yhden kortin varassa.
Tämä koskee myös niitä asioita, joita
TST:n yhteisössä tuotetaan. Koska tekeminen on yhdessä tekemistä, tarvitaan
kaikkien panosta omien voimavarojen
mukaan. Näin pidetään niitä unelmien
ja haaveiden toteutumismahdollisuuksia yllä, joita itse kullakin on.
Ja kuten tunnettua, vapaaehtoistyön
tekeminen tukee yleistä mielen hyvinvointia, muistia ja sosiaalista pääomaa.
Vapaaehtoistyöstä hyötyvät yhteiskunta, yhdistys, yksilö sekä läheinen: Neljä
voittajaa!

sä (edullisesti). Sitä että voi tehdä omia
juttuja, sitä että arjessa on pieniä ilon
aiheita. Ja ne aiheet, kiinnostukset, kullakin omansa.
Tämä on kaikki sitä osallisuutta
edistävää ja eriarvoisuutta vähentävää
toimintaa, joka ainakin julkilausumien
tasolla on kaikkien päättäjien agendalla.
On siis edelleen pidettävä ääntä ja saatettava usein näkymätön näkyväksi, se,
miten moneen ja monelle TST:tä tarvi-

taan. Tämä tarvitsee kaikkien jäsenten
aktiivista osallistumista yhteisen hyvän
äärelle.
Laiva saavutti kääntöpisteensä Maarianhaminassa ja vaihdettiin toiseen.
Tästä sitten alettiinkin konkreettisesti
siirtyä yhteisen hyvän äärelle eli
buffetpöytään.

”Mut emmä näitä hommia
lopeta”
Niin, ja sitten tuolla laivamatkalla unelmissa esiintyi säännöllisesti myös se
yksi, joka on ”päivä kuninkaana”-tyyppistä unelmointia, nimittäin lottovoitto.
Mitä tekisin, rikas mies jos oisin? Lopulta, sillä lottovoitolla saa paljon tavaraa, mutta sillä ei välttämättä saa niitä
kaikkein tärkeimpiä: terveyttä ja ystäviä, joiden kanssa harrastaa.
Arjen monituisista hommista koostuu se elämän kantava voima.

Teksti: Riku Salo
Kuva: Pixabay

Mitä siis unelmat oikeasti ovat
Unelmat ovat sitä, että on työtä, sitä
että ei ole kipua, on terve, sitä että on
ystäviä, joiden kanssa harrastaa yhdes-
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JAKSAMISTA ARJEN KESKELLÄ
– KOKEMUKSIANI TST:N TOIMINNASTA

Teksti: Anna Eronen
Kuvat: Riku Ahlsten
& Kimmo Nurminen

Ennen Turun Seudun TST ry:lle tulemistani olin ollut työttömänä 1,5 vuotta. Työtä ei ollut tarjolla, ja vähitellen myös usko omiin työskentelykykyihini väheni. Keväällä 2018 ystäväni kertoi
olleensa TST:llä töissä palkkatuella. Mikä ihmeen TST, ihmettelin. Olin ollut työtön puolitoista
vuotta, enkä tiennyt, että työttömille olisi oma järjestönsä. Surkuhupaisaa.

K

untoutujaksi pääseminen ei ollut aivan yksinkertaista. Asiat
etenivät hitaasti, mutta viimein
kesäkuussa 2018 aloitin ensimmäisen
päiväni kuntouttavassa työtoiminnassa.
Minulla ei ollut aavistustakaan siitä,
mitä tulisin tekemään. Työaika, neljä
tuntia päivässä kolmena päivänä viikossa, kuulosti sopivalta; tiesin, etten
ole valmis kokopäivätyöhön, vaan tarvitsisin niin sanotun ”pehmeän laskun”
saadakseni otteen kadotetusta elämänrytmistäni.
Minulta kysyttiin, mitä haluaisin
tehdä kuntouttavassa työtoiminnassani.
Vaihtoehtoja oli monia, ja päädyin valitsemaan puutyöpajan. Ajatus kuntoutuksesta puutyöpajalla tuntui minusta
hyvältä – siispä päädyin ”pajalaiseksi”,
yhdeksi kolmesta naisesta miesvaltaisessa työympäristössä.

Naisena puutyöpuolella
TST:n puutyöpajatoiminta on myös
siellä työskentelevien ihmisten omasta
aktiivisuudesta kiinni. Me olemme kuntoutettavia. Jokaisella meistä on omat
syymme olla kuntoutettavia, ja kunnioitus toisten henkilökohtaisia asioita
kohtaan näkyy myös puutyöpajan toiminnassa.
Koin heti alusta asti TST:n puutyöpajan ilmapiirin rennoksi. Pajalla on lisäkseni kaksi naista, enkä huomannut meitä kohdeltavan eri tavalla kuin miehiä.
Eriarvoisuutta en ole vieläkään havainnut. En koe, että kukaan kummastelee sitä, että olen naiskuntoutuja
miesvaltaisessa ympäristössä. Itse en
pajalle hakeutuessani juuri miettinyt
asiaa suku
puolinäkökulmasta. Työkaverini, kaksi naista sekä pajalla työsken-

televät miehet, ovat minulle ensisijaisesti ihmisiä, yksilöitä, eivät sukupuolia.
Toisaalta, TST:n muussa toiminnassa
sukupuolijakauma näkyy selvemmin.
Esimerkiksi ompelu- ja kutomispuolella on ainoastaan naisia.

Syy herätä aamuisin
Kuntouttavan työtoiminnan kautta olen
saanut elämääni rytmiä sekä jaksotusta
viikonpäiviin: minulla on työpäivät, ja
on vapaapäivät. Viikot eivät ole enää
yhtä ja samaa jatkumoa.
TST tarjoaa jäsenilleen toimintaa,
joista osaan olen osallistunut mielelläni.
Päivittäin on tarjolla erilaisia liikuntaaktiviteetteja. Kuukausittaiset tietovisat
ovat mielenkiintoisia, (tosin sijoituin
viimeiseksi pistemäärälläni, mutta hei,
ei se haittaa, kivaa oli!) ja mikä parasta,
sosiaalisuus ja päivittäiset ihmiskontaktit vähentävät huomattavasti suomalaisten työttömien ehkä suurinta ongelmaa,
yksinäisyyttä.
En koe enää olevani hyödytön työtön.
Minulla on aamulla syy herätä, ja kotiin
tullessani tunnen iloa siitä, että olen jaksanut taas yhden päivän eteenpäin.
Koen, että TST:n kuntouttava työtoiminta on suuri mahdollisuus meille,
jotka emme halua olla työttömiä, mutta
emme kykene myöskään kokoaikatyöhön. Kiitos siitä.

TST:n kuntouttavan työtoiminnan
yhteystiedot:
Satu Meriläinen (vastaava ohjaaja)
puh. 044 7007 437
sähköposti: satu.merilainen@tstry.fi
12 ||

4/2018

Anna ja Nina työstävät lipastoa TST:n puupajalla.

OLETKO OLLUT TYÖTTÖMÄNÄ
USEAMMAN VUODEN?
TARVITSETKO MÄÄRÄAIKAISEN
TYÖPAIKAN?
Hae nyt Turun Seudun TST ry:n palkkatukipaikkoja vuodelle 2019.
TST:llä on lukuisia palkkatukipaikkoja erilaisissa työtehtävissä.
TST-Texvex -tekstiilikierrätyksessä on haettavana palkkatukipaikkojen
lisäksi myös työkokeilupaikkoja.

TST:N PALKKATUKIPAIKAT:
▶Toimisto- ja asiakaspalvelu
(info, kassa, hallinto, postitus, 		
aulapalvelut)
▶Tapahtuma- ja kulttuurituotanto
▶Viestintä
▶ICT-tuki
▶Keittiö- ja salityö, leipuri
▶Vahtimestarit
▶Avustavat ohjaajat (kädentaitojen ja
puhtaanpidon tehtävät)
▶Siistijät
▶Kiinteistönhuolto
▶Autonkuljettajat ja apukuljettajat
▶Puutarhatyöntekijä
▶Kaikki TST:n ja TST-Texvexin palkkatukipaikat on
tarkoitettu tukemaan työelämään paluuta pitkän
työttömyyden jälkeen. Niihin edellytetään kahden
vuoden työttömyyttä (24 kk/28 kk) sekä vähintään
300 päivän ajalta maksettua työmarkkinatukea.
▶TST-Texvexin työkokeilupaikat on tarkoi
tettu niille turkulaisille työttömille, joille
on työttömyyden perusteella maksettu
työmarkkinatukea vähintään 300 päivää.
▶Hakuohjeet nettisivuilta tstry.fi tai TST:n Toimin
takeskuksen Infosta Kanslerintieltä.

TST-TEXVEX-TEKSTIILIKIER
RÄTYKSEN PALKKATUKIJA TYÖKOKEILUPAIKAT:
▶Kierrätystekstiilin käsittely
▶Asiakaspalvelu
▶Materiaalin jatkojalostus
▶Kierrätystuotteiden 			
pienimuotoinen ompelu
▶Siistijät
MITÄ SINÄ SAAT TST:LLÄ?
▶Määräaikaisen työpaikan
▶Osa-aikatyön ja inhimilliset työajat
(ma-pe 4 h - 4 h 50 min/päivä, yleensä
alkaen klo 9)
▶Monipuoliset oikeat työtehtävät,
mahdollisuuden myös edetä esimerkiksi
ohjaajan tehtäviin
▶Tiimikohtaisen työvalmennuksen
▶Mukavan ja rennon työyhteisön ja
hienot työkaverit
▶Mahdollisuuden 8 kuukauden
(6kk+2kk) työsuhteeseen, jolloin
työssäoloehto täyttyy (ansiosidonnaisen
päivärahan saamisen ehdot täyttyvät)
▶Liittymällä TST:n jäseneksi (8€/kalen
terivuosi) käytössäsi on laajat jäsenedut
(koulutukset, kurssit, liikunta, lounas
ruokala, ylijäämäruokajako jne)

TSTUUTISIA TSTUUTISIA
TST:n puheenjohtaja Räsänen ehdolla eduskuntaan
Turun Seudun TST ry:n hallituksen puheenjohtaja Taimi
Räsänen on ehdolla eduskuntaan Vasemmistoliiton listoilta
kevään 2019 vaaleissa.
TST:n puheenjohtaja Taimi Räsänen on 34-vuotias turkulainen yhdistysaktiivi ja kansalaistoimija. Turun Seudun TST
ry:n hallituksessa Räsänen on vaikuttanut vuodesta 2014.
TST:n puheenjohtajana hän toimii erityisesti työttömien ja
vähävaraisten puolesta.
Räsänen vaikuttaa myös Turun kunnallispolitiikassa. Hän
on Turun kaupungin varavaltuutettu ja joukkoliikennelautakunnan varsinainen jäsen.
TST:n puheenjohtaja on valittu aikaisemminkin eduskuntaan. Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Mikko Immonen valittiin eduskuntaan vuonna 1995. Hän toimi kansanedustajana kolme kautta, vuodesta 1995 vuoteen 2007.
Kuva: Kmmo Nurminen

Uusia nimiä TST:n hallitukseen 2019
Turun Seudun TST ry:n hallitukseen valittiin syyskokouksessa Jorma Saari, Teija Leppämäki (uusi), Minna Karonen
(uusi) ja Susanna Valtanen (uusi) varsinaisiksi jäseniksi.
Varajäseniksi äänestettiin Jarno Sointusalo (uusi), Kari Rindell ja Anne Tyni.
Valinnat tehtiin yhdistyksen syyskokouksessa 22. marraskuuta.
TST:n hallitusta vuonna 2019 johtaa edelleen puheenjohtaja Taimi Räsänen. Hallituksessa varsinaisina jäseninä
toimivat Hannu Elers, Minna Karonen, Teija Leppämäki,
Jorma Saari, Ulla Syväkari ja Susanna Valtanen. Hallituksen
varajäseninä vaikuttavat Petteri Peltomaa, Kari Rindell, Jarno Sointusalo, Jari Suominen, Anne Tyni ja Susanna Ylitalo.
Uusi hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan
tammikuussa 2019.

Viuhka-projektin kolmas vuosi käynnistyy
Viuhka-projekti järjestää kolmantena toimintavuotenaan
yhdessä hankekumppaneidensa kanssa edelleen erilaisia aktiviteettejä Turun seudulla asuville +35–65-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille arkielämän ja hyvinvoinnin tueksi.
Toimintaa rahoitetaan veikkausvaroin ja se pitää sisällään
muun muassa ruokakurssikertoja, luovaa toimintaa, ehkäisevää päihdetyötä, teemallisia ryhmiä, luentoja sekä liikuntala-

Kuvassa TST:n hallituksen 2019 jäseniä. Ylhäällä vasemmalta Jarno Sointusalo, Minna Karonen, Susanna Valtanen,
Hannu Elers ja Teija Leppämäki. Alarivissä vasemmalta Kari
Rindell, pj Taimi Räsänen, Ulla Syväkari ja Jorma Saari.
Kuva: Kimmo Nurminen

jikokeiluja ja retkiä. Osallistuminen ryhmiin, tapahtumiin ja
ohjaukseen on kohderyhmälle maksutonta.
Lisätietoja saa kuukausiohjelmasta, jonka voi tilata itselleen sähköpostitse riku.salo@tstry.fi tai lukea nettisivuilta
tstry.fi/viuhka-projekti. Ohjelman paperiversio on myös saatavilla TST:n Toimintakeskuksesta. Tervetuloa mukaan!
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Syyriasta yhteistyö lähti

Teksti ja kuvat: Riku Ahlsten

SUKKELAT SILMUKAT JA DAISYLADIES
Turun Seudun TST ry:n toiminta ei rajoitu pelkästään sen oman Toimintakeskuksen
seinien sisäpuolelle. Yhteistyö eri tahojen kanssa vie jäsentoimijoitakin ajoittain
kauas Kanslerintieltä, eri puolille kaupunkia. Yksi hyvä esimerkki tästä on TST:n
käsityökerho Sukkelat silmukat ja DaisyLadies.

M

atala, keltainen hirsirakennus kyyristelee Linnankadun
varrella kahden kaverinsa välissä arkana, kuin olisi onnistunut salaa
livahtamaan väärään aikakauteen. Niin
se tavallaan onkin. Kiinteistön historia
ulottuu kauas 1600-luvulle asti.
Kaarevakarmisen oviaukon päälle
kiinnitetyistä kirjaimista muodostuva
teksti ”Café Daisy” kertoo, että olen saapunut oikeaan osoitteeseen DaisyLadies ry:n hyvinvointikeskukseen Muistolaan.

Hyväntekeväisyyttä ja yhteistä
hyvää
Käsityökerho Sukkelat silmukat aloitti yhteiset perjantaiset kokoontumiset
DaisyLadiesin naisten kanssa vuonna
2015, vähän sen jälkeen, kun Daisyt olivat muuttaneet Linnankadun Muistolaan. – Yhdistimme silloin voimamme
Syyrian lasten hyväksi, TST:n Sukkelien
silmukoiden tarmokas vetäjä Ulla Syväkari kertoo. – Neuloimme, kudoimme ja ompelimme kaulaliinoja, myssyjä, lapasia, haalareita, vauvanvaatteita ja
muuta tarpeellista.
DaisyLadiesin perustaja ja toiminnanjohtaja Hülya “Hissu” Kytö vei ensimmäisen avustuspaketin Syyriaan
itse. Maata edelleen raunioittava tuhoisa sisällissota ja Turkin sotatoimet
alueella ovat sittemmin estäneet uudet
avustusmatkat.
Yhteistyö Silmukoiden ja Leidien
välillä on kuitenkin jatkunut. Hyväntekeväisyyskohteita on ollut muitakin,
mutta ennen muuta yhteiset tapaamiset
ja yhdessä tekeminen ovat olleet oivaa
hyväntekeväisyyttä tekijöille itselleen.

Odotettu perjantaipäivä
Muistolan lämmin tunnelma välittyy
korkeiden kielimuurienkin yli. Toistakymmentä eri-ikäistä naista, eri puolilta maailmaa, on kokoontunut komean
kaakeliuunin kupeeseen värikkääseen
ja kodikkaaseen olohuoneeseen. Osa on
keskittynyt ompelutöihinsä, osa ottaa
vastaan asiantuntevia neuvoja osaavilta
ohjaajilta. Jotkut rupattelevat keskenään
ja joidenkin tanssijalka vipattaa taustalla hiljaa soivan, suomalaisittain eksoottisen musiikin tahtiin.
Minkäänlaista kynnystä Sukkelien
silmukoiden seuraan ei ole; vasta-alkajat saavat opastusta niin, että pääsevät
varmasti hyvin tekemisen makuun. Pidemmälle ehtineillä on mukanaan omia
lankoja ja kutimia, mutta välineet ja materiaalitkin saa tarvittaessa talon puolesta. – Meillä on jonkin verran lahjoitettuja lankoja, mutta otamme mielellämme
enemmänkin vastaan, esimerkiksi kunnollista sukkalankaa, Ulla Syväkari toteaa esitellessään lankakaapin sisältöä.
Sukkelien silmukoiden perjantaisista
tapaamisista on tullut monelle naiselle
tärkeä tuokio. Maahanmuuttajien men-

neisyydessä voi olla hyvinkin rankkoja
vaiheita, eikä sosiaaliseen kanssakäymiseen ryhtyminen vieraassa maassa
ole helppoa. Sukkelat silmukat ja DaisyLadies tarjoavat vaivattoman mahdollisuuden tavata ihmisiä mukavan
tekemisen parissa.

Yhteistyö on kaikkien etu
Jätän ompeluksiinsa uppoutuneet naiset töidensä pariin ja lähden pienelle
kierrokselle matalan hirsikiinteistön
tiloihin. Iranilaissyntyinen käsityöohjaaja Shahla Tadayyon esittelee minulle

Muistolaa hienoinen ylpeys äänessään,
enkä yhtään ihmettele, miksi. Tietokoneluokassa opetetaan tietokoneenkäyttöä säännöllisesti. Taikapuoti myy Muistolassa tehtyjä käsitöitä ja pikkuesineitä.
Café Daisy tarjoilee kansainvälistä ruokaa lounasaikaan ja saapa sieltä erilaisia
herkkuja tilauksestakin. Ainakin TST:n
Viuhka-projektin osallistujat ovat tutustuneet Muistolan keittiöön monissa ruoka-aiheisissa tapahtumissaan.
– Näkisin hyvin mielelläni TST:n lisäävän yhteistyötä niin DaisyLadiesin
kuin mahdollisten muidenkin vastaavien yhdistysten ja tahojen kanssa, Ulla
Syväkari pohtii, kun ennen lähtöäni
mietimme vielä hetken tulevaa vuotta.
Edessä voi tosiaan olla suuriakin
muutoksia TST:n ja monien muiden
sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja
toimijoiden arkeen. Ovet on syytä pitää
visusti raollaan.

Sukkelat silmukat kokoontuvat
perjantaisin klo 10 Muistolassa
osoitteessa Linnankatu 41.

DaisyLadies ry on
Suomen ensimmäinen
maahanmuuttajataustaisten
naisten asioihin keskittyvä
yhdistys. Toiminnan tavoitteena on
parantaa Suomeen muuttaneiden
naisten asemaa sekä lisätä heidän
osallisuuttaan suomalaisessa
yhteiskunnassa yhdessä
syntysuomalaisten naisten kanssa.
Ulla Syväkari opastaa niin vasta-alkajia
kuin kokeneempiakin neulojia.

daisyladies.fi
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KAIKEN PITÄÄ MUUTTUA,
ETTEI MIKÄÄN MUUTTUISI

H

arri Laaksonen on tullut Turun Seudun TST ry:ssä tutuksi
kasvoksi ja nimeksi viimeisten
neljäntoista vuoden aikana. Kolmannen sektorin tutkija, kansantaloustieteilijä ja pitkäaikainen hallituksen jäsen
jättää vastuutehtävänsä yhdistyksessä.
– Minulla ei ole enää lisäarvoa annettavana yhdistykselle. Eikä yhdistyksellä
minulle. Aikansa kutakin, Laaksonen
toteaa.

Elämä on oppiva prosessi
Harri Laaksonen valmistui kansantaloustieteilijäksi Turun yliopistolta 90-luvun alussa. Myöhemmin hän täydensi
osaamistaan Åbo Akademissa.
Laaksonen työskenteli yliopistomaailmassa tutkijana, tutkimusassistenttina, projektityöntekijänä ja erilaisissa
kirjaprojekteissa seitsemän vuoden
ajan.
Vaikka työnimikkeitä ja titteleitä on
kertynyt vuosien varrella lukuisia, ei
Laaksonen ole koskaan työskennellyt
vakituisessa työsuhteessa. Miten hänen kaltaisensa yliopistoälykkö päätyi
TST:n toimintaan mukaan? – Hehheh.
Voisi sanoa, että huono tuuri. Vaikka
tiesin teoriatasolla kaiken suomalaisesta kolmannesta sektorista, ei minulla ollut mitään käytännön kokemusta
yhdistystoiminnasta tullessani TST:lle,
Laaksonen muistelee.
Laaksonen tuli yhdistykseen tiedottajaksi vuonna 2004. Silloin oli käytössä yhdistelmätuki, palkkatuen edeltäjä,
jolla pitkäaikaistyöttömiä työllistettiin.
Tärppi-kirjoitusten lomassa hän
alkoi työskentelemään erilaisten projektirahoitusten parissa ja tutki muun

muassa kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä.
Kiinnostavia projekteja riitti ja vuodet vierivät. Vates-säätiö palkkasi Laaksosen kirjoittamaan kirjoja ja tulipa kirjoitettua myös Ekotorin historiikki.
Viimeisimpiä kirjoitusprojekteja on
Turun Seudun TST ry:n 25-vuotishistoriikki viime vuodelta.

Kun rahat loppuu, ajattelu alkaa
Taloustieteilijänä Laaksonen muistuttaa, kuinka tärkeää on huolehtia yhdistyksen rahoituksesta.
Hän on ollut TST:n hallituksen jäsen
vuodesta 2006. Laaksonen toimi sihteerinä kaksi vuotta ja varapuheenjohtajana seitsemän vuotta viiden eri puheenjohtajan kaudella.
Yleishyödyllisen yhdistyksen rahankäytön pitää olla läpinäkyvää. – Yhdistyksellä ei saa olla liikaa rahaa, mutta
kyllä tuloja pitää olla, jos on menojakin,
Laaksonen tiivistää.
Yhdistysmaailmassa tasapainoillaan
jatkuvasti rahoitusten ja muuttuvien

tilanteiden ristipaineissa, ja yllätyksiä
riittää. Puskureita pitää olla ja omavarainhankintaa tulee jatkuvasti kehittää,
mutta yhdistyksen ideologia vaatii laittamaan tuotot toimintaan.
Tulevia hallituksen jäseniä Laaksonen kannustaa heittäytymään tehtäviinsä ja tuomaan rohkeasti uusia ideoita esiin. Suu kannattaa avata, kunhan
muistaa myös kuunnella.

perusteltua.
Eniten Laaksonen jää kaipaamaan
TST:n toiminnasta kumpuavaa yhteisöllisyyttä. – Kaikki menee ihan hyvin,
älkää liikaa murehtiko, vakuuttaa Harri
Laaksonen tuttuun tapaansa.
Teksti: Taimi Räsänen
Kuva: Päivi Leinonen

Suomessa ei tarvita työttömyyttä
Suomi on yhdistysten maa ja ensi vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta ensimmäisen rekisteröidyn yhdistyksen perustamisesta.
Laaksosen mukaan on kansalaisyhteiskunnan tarkoitus löytää ja ravistella
yhteiskunnallisia epäkohtia, ja houkutella julkinen sektori eli kunnat ja valtio
ottamaan vastuu.
TST perustettiin vuonna 1992 tekemään itsensä tarpeettomaksi, eli ratkaisemaan työttömyyden haasteita.
Suomi ei tarvitse työttömyyttä, siksi
yhdistyksen olemassaolo on edelleen

Lisälukemistoa:
Laaksonen, Harri: Työllä tehty - Turun Seudun
TST ry 25 vuotta, 2017
Laaksonen, Harri: Turun Ekotori, kierrättäjän
ostoskeskus, 2009
Laaksonen, Harri ja Karhu, Kari: Julkiset
hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta:
Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä
-hanke, 2007
Helander, Voitto ja Laaksonen, Harri:
Suomalainen kolmas sektori: Rakenteellinen
erittely ja kansainvälinen vertailu. Sosiaali- ja
terveysturvan keskusliitto, 1999

• • •

TST:n YHTEISKUNTAVASTUU

V

uoden 2017 aikana Turun Seudun TST ry:ssä oli palkkatukityössä 52 turkulaista, joilla täyttyi työssäoloehto työsuhteen aikana ja
he pääsivät pois ns. Kela-listalta. Säästö
Turun kaupungille Kela-maksujen pienentymisen kautta on tämän seurauksena seuraavien vuosien aikana vähintään 800 000 €.
Vuonna 2018 TST on työllistänyt samoilla ehdoilla 49 turkulaista, jolloin
kaupungin Kela-säästöt tulevat olemaan vähintään 785 000 €.

Kunnat joutuvat maksamaan Kela-maksuosuutta pitkään
työttömänä olleista asukkaistaan, joille on maksettu
ansiosidonnaisen päivärahan tai peruspäivärahan
päättymisen jälkeen työmarkkinatukea.
Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneista
asukkaistaan kunnan maksuosuus on 350€/kk ja
yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneista 500€/kk.
Tällä käytännöllä on ollut tarkoitus kannustaa kuntia
ottamaan vastuuta pitkäaikaistyöttömien palveluista.
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Kuuntelethan sinäkin!
Tuletko tekemään ohjelmia?

Työllä tehden -hanke päättyi onnistuneesti
Turun Seudun TST ry toteutti vuosina 2017-2018 Varsinais-Suomen TE-toimiston
ja Turun kaupungin rahoittaman työllistämisprojektin, joka oli suunnattu pitempään työttömänä olleille työnhakijoille. Lopputulos kahden vuoden hankkeesta
on hyvä. Yli 60 prosenttia hankkeen asiakkaista on siirtynyt eteenpäin
esimerkiksi avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen.

T
T

ST Radio ja -Kamera tuottaa
yhteisöradio Radio Robin
Hoodin taajuudella 91,5 MHz
omaa ohjelmaa. Radiotoimintamme
perustan loivat 1993 Esa Rantanen
ja Kati Helin sekä muut perustamiskokoukseen osallistuneet.
Ohjelmiamme on lähetetty vuodesta 1994 alkaen. Ohjelman yleisotsikko oli ”Työttömän ääni” ja vuonna 2016 nimeksi tuli TST Radio.
Ohjelmaa on toimitettu pääsääntöisesti vapaaehtoistyönä, mutta tekijöinä on toiminut mm. työllistävien
projektien myötä – työkokeilussa ja
palkkatuella useita radiojournalismista ja kuvankäsittelystä kiinnostuneita. Kysymys on: Haluammeko nyt
muuttaa nimeä? Saisimmeko alkavia
toimittajia lisää?

Ohjelmaa lähetetään torstaisin
klo 11.00 ja sunnuntaisin klo 16.00
radion välityksellä. Kuuntelumahdollisuuksia on myös netissä. TST:n omilla www-sivuilla on lisätietoa – ja linkkejä. Ohjelmat ovat
sisällöltään monipuolisia ja jäsentoimintaan liittyviä. Toimitus pyrkii tarttumaan usein ajankohtaisiin
asioihin kuten edunvalvontaan liittyviin aiheisiin. Tekijöihin ja aloittajiin saamme paremmin yhteydet
Infomme kautta.

sopimuksen mukaan tallennus-,
editointi- ja kuvankäsittelykursseja.
Teemme myös yhteistyötä muiden
jäsentoimintaryhmien ja kerhojen
kanssa.
Järjestämme mahdollisuuksien
mukaan myös opintomatkoja – radioon ja alan oppilaitoksiin. Teemme tutustumiskäyntejä ja retkiä
toimintasuunnitelman mukaisesti.
Kokoonnumme säännöllisesti kerran kuukaudessa päättämään toiminnoistamme. Lisätietoja on vuoden 2019 digitaalisessa oppaassa.

Ohjattua koulutusta
yhteisöradioon
Kokeneet TST Radion ja -Kameran
vetäjät opastavat alkuun ja vetävät

Teksti: Juha Tolvanen
Kuva: Markku Strengell

yöllä tehden -hanke tarjosi palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja
sekä TST:llä että yhteistyöyhdistyksissä 200 henkilölle toiminta-aikanaan. Hankkeen toimintaan kuului myös
viiden viikon pituisia työnhakujaksoja
muutaman kerran vuodessa sekä muuta
koulutusta, kuten hygienia-, hätäensiapu- ja työturvallisuuskorttien suorittamismahdollisuuksia.
Hankkeen asiakkaat työskentelivät
TST:llä monissa eri työpisteissä. Esimerkiksi toimistotöissä infossa ja kassassa,
viestintä- ja tiedotustehtävissä, ict-tehtävissä, kiinteistönhuolto- ja puhtaanapitotehtävissä, autonkuljettajina, vahtimestareina ja keittiön eri työtehtävissä.
Hankkeen päätehtävänä oli ohjata
pitkään työttömänä olleita työnhakijoita eteenpäin työurallaan joko uuteen
työpaikkaan, kouluttautumaan uuteen
ammattiin tai löytämään jokin muu ratkaisu, kuten terveysselvitys tai eläkkeelle hakeutuminen.

Henkilökunta tukena

jektipäällikkönä on toiminut Teija Leppämäki.

Hankkeen hyvät tulokset
Hankkeen lopputulokset ovat erittäin
hyvät. Seurannan mukaan hankejakson
jälkeen töihin siirtyi 27 % osallistujista.
Työpaikkoja on löytynyt palvelusektorilta, autotehtaalta, ict-alalta.
Koulutukseen hakeutui 20 % osallistujista, muun muassa ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin ja ammatillisiin opintoihin. Useampi henkilö päätti
myös mennä viimeistelemään aikaisemmin keskeytyneitä opintojaan.
Ammatillisia valmiuksia tai uutta
osaamista halusi kehittää työkokeilussa
7 % henkilöistä ja muu ratkaisu, kuten
eläke tai kuntoutus, löytyi 8 %:lle.
Työnhakijaksi TE-toimistoon on tällä hetkellä palannut 38 % osallistujista.
Hyvä työllisyystilanne on siivittänyt
osallistujien työllistymistä, mutta suurin vaikutus hyviin tuloksiin on ollut
erityisesti Ullan, Sadun ja Hannan an-

tamalla valmennuksella, ohjauksella,
tuella ja neuvonnalla.
Hankkeen asiakkaat kertovat saaneensa valmennuksesta ja ohjauksesta muun
muassa lisää varmuutta työnhakuun ja
työnhakutilanteissa toimimiseen, lisätietoja vaihtoehdoista ja rohkeutta muutokseen sekä työtehtäviä tehtäessä lisää
ammattitaitoa ja osaamista.
Valmennus ja ohjaus on ollut hienovaraista, mutta joskus on myös tarvittu
hieman kannustavaa eteenpäin työntämistä, jotta esimerkiksi kouluttautumisen tärkeys on valjennut osallistujalle.

Viimeinen typo
Työllä tehden -hanke on näillä näkymin viimeinen TST:n työllisyyspoliittinen hanke, sillä kyseinen hankerahoitus päättyy Varsinais-Suomessa vuoden
2018 lopussa.
Työllisyyspoliittisia hankkeita on TST:llä ollut 20 vuotta ja ne ovat työllistäneet yhteensä toista tuhatta työnhakijaa
pääasiassa 6-12 kuukauden työsuhteisiin.
TST kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, rahoittajia ja ennen kaikkea
asiakkaita. Toivotamme kaikille oikein
hyvää jatkoa elämässä!
Teksti: Teija Leppämäki

Hankkeen asiakkaiden ohjaukseen ovat
osallistuneet työvalmentaja Ulla Piippo sekä uraohjaajat Satu Meriläinen
(vuonna 2017) ja Hanna Manninen
(vuonna 2018). Keittiötehtäviä on ohjannut keittiöpäällikkö Tuula Lempinen ja vahtimestareiden työskentelyä ohjaaja Minna Kuronen (vuonna
2018). Työvalmentaja-harjoittelijana
toimi Susanna Itämeri-Eskelinen.
Lisäksi syksyllä 2018 työvalmentaja
Pasi Salo on työskennellyt atk-opetuksen ja cv-pajojen ohjauksessa, työvalmentaja Riku Ahlsten tiedotuksessa
ja työvalmentaja Kaarina Saarinen raportoinnin ja hallinnon tehtävissä. Pro20 ||
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TYÖTURVALLISUUS 1

Tule tuoksuttomana töihin ja juhliin!
Teksti: Teija Leppämäki
Lähde: Allergia-, Iho- ja Astmaliitto,
Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys

T

uoksuyliherkkyyttä on joka neljännellä ihmisellä sinunkin ympäristössäsi. Tuoksut aiheuttavat
hankalia oireita ja herkkyys voi johtaa
sosiaaliseen eristäytymiseen.
Hajusteet työpaikalla voivat olla haitta yliherkkyysoireista kärsiville mutta
myös muille tilojen käyttäjille. Huomaavainen työtoveri ottaa asian vakavasti, jos tieto oireilusta tulee ilmi.
Hajusteiden käyttö työpaikalla voi
olla myös työsuojelullinen kysymys.
Jos asiasta puhuminen ei johda hajusteiden käytön välttämiseen, työpaikan
työsuojelu on velvollinen reagoimaan.
Vastuu työntekijöiden työterveydestä ja turvallisuudesta on työnantajalla. Hajusteista aiheutuva oireilu on
työpaikan sisäilmaan liittyvä asia
ja kuuluu työsuojelun hoidettavien asioiden piiriin.

Tärpissä alkaa uusi työturvallisuusasioita käsittelevä juttusarja.
Avausjutussa puhutaan - yllätys, yllätys - tuoksuista!

1

Tuoksuyliherkkyydellä tarkoitetaan erilaisten tuoksujen aiheuttamia oireita kuten nuhaa, päänsärkyä, pahoinvointia, sydäntykytystä tai
uupumusta. Tuoksuyliherkkyys ei ole
sama asia kuin hajusteallergia, vaikka
oireet sitä muistuttavatkin.
Tuoksuyliherkkä ei yleensä oireile
vain yhdestä tietystä tuoksusta. Tyypillisimpiä oireiden aiheuttajia ovat hajuvedet ja partavedet. Myös hien, homeen
tai painomusteen haju voi tuoda oireet
pintaan. Luonnontuoksut aiheuttavat
oireita harvemmin.

2

Pienet valinnat auttavat tuoksuherkkyydestä kärsiviä kanssaihmisiä: Valitse hajustamattomia
tuotteita omaan käyttöösi (käsivoiteet,
deodorantit, pesuaineet ym.).
Kun työpaikalle valitaan puhdistusja hygieniakemikaaleja, pidä huolta,
että ne ovat hajusteettomia.

3

Ympäristön tuoksuttomuus on ainoa toimiva hoitokeino.
Mieti itse, tarvitsetko hajuvettä
tai partavettä arkielämässäsi.
Nenä tottuu nopeasti käyttämäämme hajusteeseen, mikä
johtaa siihen, että lisäämme
hajusteen käyttöä.
Juhliin tai teatteriin
lähtiessäsi voit myös
miettiä, että meneekö
oma juhla pilalle, jos
jätät hajuveden suihkimatta. Ystäväsi tai
vieruskaverisi juhla
voi mennä pilalle, jos
valitset hajusteen.

SEURAAVISSA TÄRPEISSÄ AIHEINA:
Liukastumiset ja kaatumiset (Tärppi 1/2019)
Hyvä työilmapiiri (Tärppi 2/2019)
Turvalliset työmatkat (Tärppi 3/2019)
Paloturvallisuus joulun lähetessä (Tärppi 4/2019)
Kuva: Pixabay
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TST:n uusin tulokas

KIEHTOVAN KIVIMAAILMAN KERHO
Turun Seudun TST ry:lle perustettiin lokakuussa jälleen uusi,
vapaaehtoistoimijoiden pyörittämä kerho. TST Kivikerho syntyi,
koska kysyntää ja mielenkiintoa kivimaailman saloihin löytyy.
– Kivien tuntemus ja etsiminen on jo
sinänsä hurjan kiehtovaa puuhaa, hehkuttaa kerhon vetäjä Lasse Oksa. 
– Kivimaailma vie mukanaan. Ensin
löydät yhden kiven ja sitten oletkin mukana siinä kiehtovuudessa ja mystisyydessä. Mitä kivi on ja mistä se on tullut.
Kysymykset ja mielenkiinto vaan kasvaa, selittää Lasse intoa täynnä.
TST Kivikerho aikoo hankkia konsultaatiota kiviammattilaisilta, esimerkiksi
luentosarjan muodossa. Luennoilla perehdytään Suomen kivilajeihin, niiden
syntyyn ja tunnistamiseen sekä käyttömahdollisuuksiin. Suunnitelmissa on
myös käydä tutustumassa mahdollisten

yhteistyökumppaneiden tiloihin. Siellä
voitaisiin toteuttaa kivien muokkausta
ja jalostusta.
Talvikaudeksi on suunnitteilla käyntejä museoihin ja näyttelyihin. Keväällä
ja kesällä tehdään luontoretkiä, mukana
tietysti jokaisen kivi-ihmisen perustyökalut leka ja magneetti.
– Monet kivet ovat kauneutta lisääviä,
sanoo Lasse ja näyttää kiveä, jonka löysi
kesällä Anna Duunin reissun yhteydessä Turun saaristosta. Kivi on erikoinen,
ja osa kivestä on talkkia, jota käytetään
muun muassa kauneuden hoitoon.
– Värisävyt hurmaavat, tässä tal
kin hieno vihertävä väri. Talkkihan on

Teksti: Ulla Piippo
Kuva: Kimmo Nurminen

Mohsin asteikolla ykkösluokkaa, avaa
Lasse kivimaailman saloja.
Lasse innostui kivistä TST:n oman
jäsen
aluksen Anna Duunin retkien
myötä.
– Saaristo on täynnä kiehtovia kiviä
ja se on maailma, joka tulee vasta kun
sinne menee. Onhan niitä kiviä kaupungissakin, mutten niitä osaa katsoa,
sanoo Lasse.

TST Kivikerhon seuraava
kokoontuminen on torstaina
13. joulukuuta klo 10 TST:llä.
Kaikki kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi!
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Työttömien Anna Duuni
15 vuotta

Kahveliketsi ennen kuin siitä tuli
Anna Duuni.

Anna Duunin teknisiä tietoja

Anna Duuni on yksi Turun Seudun TST ry:n ylpeydenaiheista. Vene on kyntänyt
kaikkien TST:läisten iloksi Turun lähialueen vesillä jo viidentoista vuoden ajan.
Mutta mistä ja miten Anna Duuni on TST:lle päätynyt?

V

eneen hankkiminen lähti hullusta ideasta saada Turun Seudun TST ry:lle oma paatti.
Sana pistettiin kiertoon ja alettiin etsiä
tarkoituksiin sopivaa ja kunnostettavaa
venettä.
Etsiskelyt tuottivat tulosta vuonna
2000, kun Sauvosta, pellon laidasta, löytyi pahasti rapistunut ja osin palanut venevanhus. Oli aika kasata talkooporukka
ja pistää hankkeen potkurit pyörimään.

Tietotaitoa vaikka muille jakaa
Paattiraahka oli perusteellisen remontin edessä. Tarvittiin osaamista aina
paklauksesta puuseppään, sähkö- ja
putkimiehestä verhoilijaan saakka. Ja
paljon siltä väliltäkin.
Veneprojektin vastaavana mestarina toimi Pentti Hynninen, joka piti
hankkeen langat osaavissa käsissään.
Veneeseen rakennettiin välttämättö24 ||
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mät keittiö-, saniteetti- ja makuutilat.
Voimanlähteeksi ja veneen ”sydämeksi”
löytyi Pohjanmaalta vanha leikkuupuimurin moottori.

lahjoituksina. Rahoitusten, lahjoitusten
sekä osaavan ja innokkaan työvoiman
turvin vene laskettiin vesille vihdoin
kesäkuussa 2002.

Loppusilaus lahjoituksilla

Moottoripurjehtija m/s Anna Duuni

Varsinais-Suomen TE-keskus lähti
suurimpana rahoittajana tukemaan veneenkunnostushanketta. Myös Turun
kaupunki ja Turun työvoimatoimisto
tukivat toimintaa. Hankkeen tarkoituksena oli veneen rakentamisen ohessa
aktivoida ja kouluttaa työttömiä.
Työvoimaa ja talkoolaisia tarvittiin
tuhottomia työtunteja. Projektipäällikköinä toimivat Paavo Laasi ja Mika Ketonen. Loput työntekijät olivat pääosin
yhdistelmätuella työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä tai työharjoittelijoita.
Vene ja sen materiaalit oli TST:n
tietenkin maksettava itse, joten kuluja
kattamaan hankittiin materiaaleja myös

Raskaita lasteja aikoinaan saaristossa
kuljettanut kahveliketsi on saanut
TST:llä uuden elämän. Anna Duuniksi 12. kesäkuuta vuonna 2003 kastettu
vene on tuttu näky Aurajoessa ja Saaristomerellä.
Moottoripurjehtija m/s Anna Duuni
on saavuttanut kunniakkaan viidentoista
vuoden iän. Se on vaatinut paljon talkooja vapaaehtoistyötä pysyäkseen pinnalla.
TST ja Anna Duuni kiittävät kaikkia
lahjoittajia ja toiminnassa muutoin mukana olleita. Seilataan kun tavataan!
Teksti: Paula Nousiainen
Kuvat: TST Tiedotus

•
•
•
•
•
•
•

Pituus 13,6 m
Leveys 4,86 m
Syväys 1,6 m
Korkeus 8,0 m
Venetyyppi: moottoripurjehtija
Moottori: Perkins-MF-A 4.212, teho 76hv
Suurin henkilömäärä 23
(20 matkustajaa + 3 miehistön jäsentä)
• Omistaja Turun Seudun TST ry

15-vuotissyntymäpäiviään Anna Duuni vietti kutsuvierasristeilyn merkeissä 12.
kesäkuuta 2018. Juhlaristeilyllä oli mukana Anna Duunin alkutaipaleelta asti mukana
olleita TST:n jäseniä, johtoryhmän jäseniä, veneenrakentajia, projektihenkilöstöä,
kippareita, kansimiehiä sekä matkanjärjestäjiä. Kuvassa vasemmalta Markku Strengell,
Janne Nurmi, Timo Mattila, Lasse Räsänen, Jorma Saari, Tapani Vuoristo, Ulla Syväkari,
Erkki Vahtera, Outi Talske, Kaapo Kangas, Timo Mettälä, Pentti Hynninen, Kai Kandolin,
Riitta Galkin ja Anneli Maanpää. Kuva: Juha Tolvanen.

100 vuotta historiaa
Veneen on rakennuttanut kökarilainen kauppias vuonna 1920. Iinaksi ristitty kahveliketsi toimitti
tavaraa saaristossa.
Myöhempi omistaja muutti
nimen Mari Juanaksi. Omistajan
älynväläyksenä oli polttaa tervaa
veneen ruumassa. Palosammutuskalustoa ei paikalla tietenkään ollut. Tapahtui kuten arvata
saattaa; palo pääsi leviämään ja
tuhosi runkoa lukuun ottamatta
lähes koko veneen.
Vene - tai se mitä siitä oli jäljellä - päätyi kököttämään kuivalle
maalle, Sauvoon pellonlaitaan.
Sieltä sen TST:läiset sittemmin
bongasivat ja moottoripurjehtia
m/s Anna Duuni sai alkunsa.
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MUISTA MYÖS NÄMÄ:

TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA
Joe Majanen

Häviävätkö muistot?

TST teki viisaan ja
kauaskatseisen valinnan

T

ämän vuoden kesäkuussa tuli
TE-toimistolta uutinen, jota oli
monessa yhdistyksessä pelätty:
työllisyyspoliittiset hankkeet päättyvät
vuoden lopussa kokonaan.
Alkujärkytyksen jälkeen joukko
motivoituneita työllistämistoimijoita,
mukana myös TST, iski viisaat päänsä
yhteen ja alkoi miettiä ratkaisuja ongelmaan, mistä jatkossa saadaan palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja pitempään
työttömänä olleille työnhakijoille.
Vähän pakon sanelemana alkanut
yhdistysyhteistyö on osoittautunut onnistumisen kokemuksia tuottavaksi ja
rikastuttavaksi tutustumiseksi moniin
lähialueen yhdistystoimijoihin, mistä
olen ollut tämän syksyn aikana tosi kiitollinen.
Samaan aikaan on tullut suru-uutisia
ympäri Suomea työllistävien yhdistysten kamppailuista hupenevan arvostuksen ja hupenevan rahoituksen kanssa.

Juhlapuheissa yhdistyskenttää kehutaan ja arvostetaan, mutta muutostilanteissa rahoitus vedetään pois.
Monien rahoitustahojen vetäytyminen
eri puolilla Suomea on käynnistänyt
ennen näkemättömän työllistämistoimintojen alasajon ja samalla osaavien
työntekijöiden irtisanomiset tai pitkät
lomautukset. Näitä toimia ei puolusta
valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen tai noususuhdanne.
Pitkäaikaistyöttömyys on yhä korkealle ja sinne se jääkin, jos ei ymmärretä osan työnhakijoista tarvitsevan pitkäaikaista tukea, jota juuri järjestöt voi
antaa tai aivan muita toimenpiteitä, esimerkiksi mahdollisuutta eläkkeeseen.
Turun Seudun TST ry teki viisaan
päätöksen, kun se marraskuun kokouksessa päätti jatkaa yhdistyksen perinteikästä työllistämistoimintaa ilman
selkeää työllistämisprojektia. TST on
valmis jatkossakin tarjoamaan työllis-

Haalistuvatko vanhat valokuvasi albumeissaan? Eikö mistään löydy enää toimivaa
videonauhuria pyörittämään vanhoja
vhs-nauhoja?
Kuva: Kimmo Nurminen

tämispalveluita ja osallistumaan etunenässä palveluiden kehittämiseen.
Ristiriitaisissa tilanteissa nähdään se,
onko kykyä ja mahdollisuutta katsoa
eteenpäin läpi hieman usvaisenkin maiseman. Tässä tilanteessa TST:n hallitus
osoitti, että sillä on tätä näkemisen kykyä.
Tulevaisuus ei ole välttämättä helppo, mutta TST:n kaltaisen yhdistyksen
on puolustettava jäsenistöään ja oltava
valmiina tarjoamaan vaihtoehtoa tilanteessa, jossa työllistäminen halutaan
nähdä vain voittoa tavoittelevien yritysten temmellyskentäksi.
Kiitän puheenjohtaja Taimi Räsästä ja koko hallitusta luottamuksesta ja
hyvästä päätöksentekokyvystä! Samoin
haluan kiittää koko henkilökuntaa kuluneesta vuodesta, mikä on monia päätöksiä odotellessa ollut välillä monille
raskas!

Tuo muistosi meille! Digitoimme ne talteen
esimerkiksi usb-muistitikulle.
TST:n ATK-korjaamo huoltaa paitsi koneesi,
pelastaa myös muistosi!
Avoinna ma-pe 10–13 Toimintakeskuksen
Infokäytävällä.
atk-korjaamo@tstry.fi

Lukutoukat 2019, kevät
23.1. Tapio Koivukari: Luodetuulen maa
20.2. Ulla-Lena Lundberg: Leo
20.3. Jean-Paul Didierlaurent: Lukija aamujunassa
17.4. Minna Lindgren: Vihainen leski
22.5. Minna Rytisalo: Rouva C
Kokoontumiset kerran kuukaudessa keskiviikkoiltapäivisin klo 13-15 Kotosalla-senioritalossa, Kutomonkatu 1, 7. kerros, Turku.

Vapaaehtoiseksi. Nyt!
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.

Mitä TST:llä tapahtuu?
TST:n kaikki nyt tiedossa olevat tapahtumat,
koulutukset, kurssit, retket ja matkat on listattu kätevästi nettisivuillemme tstry.fi. Katso
tarkat tiedot Tulevia tapahtumia -alasivulta.
Sähköpostitse jäsenille lähetettävästä Viikkotiedotteesta löytyvät samat tiedot kuin nettisivuilta. Vuoden 2019 ensimmäinen Viikkotiedote ilmestyy perjantaina 11. tammikuuta.

tstry.fi/tulevia
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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

