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Yhdistyksen hommissa palkkatuella
Aloitin kuntouttavan työtoiminnan Vaihtoehdossa toukokuussa 2015,
viiden vuoden jälkeen tuli mahdollisuus työllistyä palkkatuella
yhdistykseen. Yhdistykselle oli jo kokemusta palkkatuetun työtekijän
edelleen sijoittamisesta, joten byrokratia ja paperityöt oli helppo hoitaa.
Aloitin siis työt palkattuna työntekijänä maaliskuun alussa.
Pari viikkoa työskenneltyäni iski koronaviruspandemia ja Vaihtoehdonkin
toiminta jouduttiin laittamaan tauolle. Työni muuttui etätyöskentelyksi.
Olen poikkeusoloissa lähinnä nettisivujen ja Facebookin kautta pyrkinyt
pitämään jäsenistön ajan tasalla toimintakeskuksen asioista muun
muassa kotiannosten hakupäivistä, joka on poikkeusoloissakin toiminut
melko hyvin. Lisäksi olemme pitäneet kuukausittaiset toimikunnan
kokoukset Vaihtoehdon piha-alueella, turvavälejä noudattaen.
Etätyön tekeminen ei tuottanut suurempia haasteita, tietysti ehkä se, että
muisti kotioloissakin keskittyä työasioihin. Vaihtelua päiviin toi
pistäytymiset Vaihtoehdossa hakemassa ruokaa ja leipää, saattoipa
näillä reissuilla törmätä muutamaan tuttuun Vaihtoehdosta, joiden kanssa
muutaman sanan vaihtoi. Selkeästi poikkeusolot ovat vaikuttaneet eri
ihmisiin eri tavalla. Ihmisten puheista kävi hyvin ilmi miten tärkeä
kohtauspaikka ja arjen tasapainottaja Vaihtoehto monelle on.
Tämäkin lehden numero jää hieman tavallista ohuemmaksi, koska kaikki
kevään tapahtumat, joista normaalisti raportoimme jäivät pois.
Toukokuun alkupuoliskolla saimme jo rajoitetusti ja pienimuotoisesti
käynnistettyä kuntouttavaa työtoimintaa ja siirryin myös itse takaisin
Kaivokadun ”toimistolle”. Huomasin heti, että niin sanottu fyysinen
saapuminen työpaikalle ja työmatka sekä tutut rutiinit auttoivat ajoittain
kadoksissa olleen työmotivaation löytymiseen.
Kesäkuun ensimmäinen päivä olisi taas tarkoitus avata Vaihtoehdon
toimintakeskus kävijöille, mutta noudatamme edelleen voimassaolevia
rajoituksia ja ohjeistuksia. Tuntuu kuitenkin mukavalta
nähdä tuttuja ihmisiä ja omalta osaltani auttaa ja tarjota
tukea poikkeusolojen keskellä.
Toivottavasti tavallinen arkinen toiminta jatkuu
samankaltaisena, kuin ennen koronakevättäkin.
Janne Koivu, sihteeri, Vaihtoehto 90 ry
päätoimittaja, Pysäkki-lehti
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Henkilökunta vaihtuu
Janna Lönnqvistiä(os. Leino) muistettiin hänen siirtyessä uusiin
haasteisiin. Janna on ollut vuodesta 2009 toimintakeskuksissa töissä.
Hän on toiminut ohjaajana ja viimeksi palveluesimiehen vakanssilla.
Yhdistys muisti Jannaa lahjakortilla ja yhdistyksen pinssillä ja kiitti
vuosien hyvästä yhteistyöstä. Muistamistilaisuus järjestettiin 10.2.2020
pidetyn viikkokokouksen yhteydessä.

Matkalla Vepsän saareen
Turun saaristossa
toimintakeskusten yhteisretkellä 2015

Viikkokokous helmikuussa 2020

Jannan tilalla aloitti työt jo hänen äitiyslomiensa
aikana häntä tuurannut Minna Kallio.
Minna on myöskin toiminut ryhmänohjaajana
sosiaalisen kuntouksen ryhmässä ja hän onkin
suurimmalla osalla Vaihtoehdon kävijöistä jo
tullut tutuksi. Myöhemmin, ehkä jo seuraavassa
lehdessä on myös Minnan haastattelu.
teksti: Janne Koivu
kuvat: Janne Koivu, Minna Kallion kotialbumi
Minna ja Lempi
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Puheenjohtajan mietteitä
Koronavirus iski Vaihtoehdon toimintaan, yllättäen jäsenistön täydellisesti
23.3.2020. Viikonlopulla tuli tieto, että Vaihtoehdon tilat on suljettu
koronaviruksen takia maanantaiaamusta lähtien koska osa jäsenistöstä
ja kuntouttavista kuuluu riskiryhmään.
Valitettavasti yhdistyksemme ei voinut pitää viikkokokousta maanantaina,
jossa oltaisiin voitu yhdessä asiaa käsitellä ja toimittu kuten hallitus käski
asiassa toimimaan. Hallituksen päätös tuli jälkeen voimaan, joten
jäsenistöllämme olisi ollut aikaa tehdä tarvittavat asiat omissa
asioissaan. Kuitenkin tätä kirjoittaessani olemme olleet jo yli kolme
viikkoa kuluttamassa aikaamme kotioloissa tai jossakin muualla.
Tämä aika on ollut ja tulee olemaan monelle hyvin vaikeata aikaa.
Toivossa on kuitenkin hyvä elää ja toivonkin, että jäsenistömme pystyy
selvittämään tämän tilanteen parhaimmin päin.
Jouduimme perumaan kevätkokouksen, Avoimet ovet, 30-vuotisjuhlan,
Kevätmarkkinat sekä hyvässä lykyssä vielä Pikkujussit.
Yhdistyksen kevätkokous pyritään järjestämään mahdollisimman pian
sen jälkeen kun kokoontumisrajoitukset kumotaan ja 30-vuotisjuhlat ovat
alustavasti siirtyneet elokuulle.
Tämä tuo myöskin taloudellisesti miinusta yhdistyksen toimintaan.
Onneksi olemme saaneet viikossa muutamalle päivälle ohjaajien
tekemänä pakasteaterian halukkaille sekä hieman leipää jakoon, tästä
suuri kiitos ohjaajille.
Toivotan tässä koronakriisin temmellyksessä kaikille jaksamista, koska
ei ole tietoa koska tämä karenssi toimitiloissamme päättyy.
Terveisin
Voitto Suominen, puheenjohtaja Vaihtoehto 90 ry
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Kevään toivo 2020
Kadut hiljaisia on, tapahtunut varmaan joku lohduton.
Kahvilan ovea nykiä saan, ei kukaan tule avaamaan.
Puiston penkit tyhjyyttään loistaa.
Miks ihminen itsensä täält poistaa?
Syy yksi on pienen koronan, jok sekaisin sai koko maailman.
Mut yhtä saa tuo ei sekaisin, koska luonto yhtä kaunis on keväisin.
Siit kaikki yhdessä nauttikaa,
niin varmaan tiede joskus koronan nujertaa.
Voti 9.4.2020

Kesäkauden tapahtumia
Pikkujussit

17.6.2020

Yhdistyksen kevätkokous

29.6.2020

Vaihtoehdon 30-vuotisjuhlat

12.8.2020

Mahdollisista muista tapahtumista ja retkistä päätetään
heinäkuun puolella.
Ilmoittelemme näistä yhdistyksen internet-sivuilla,
Vaihtoehdon Facebook-sivuilla ja yhdistyksen ilmoitustaululla.

6

Koronaviruksen vaikutukset yhdistystoimintaan
Valitettavasti myöskin yhdistyksemme toimintaan iski tämä pieni ja
vaarallinen koronavirus sekoittaen täysin toimintamme.
Tapahtumista jäi pitämättä avoimet ovet sekä sen yhteydessä pidettävä
myyntitapahtuma, kevättalkoot, kevätmarkkinat sekä jouduimme
siirtämään kevätkokouksen ja 30-vuotisjuhlan uusille päivämäärille.
Myöskään tämä korona aika ei ole ollut mitenkään helppo
jäseniemmekään kannalta.
Nyt kesäkuun alusta, kun alamme jälleen yhdessä toimia, niin
varmaankin meiltä löytyy potentiaalia tehdä loppuvuodesta onnistunut ja
kaikkia tyydyttävä. Yhdistyksemme kärsi myöskin taloudellisesti tästä
ajasta, kun paikka oli suljettuna, mutta koitetaan selvitä loppuvuosi
paremmalla saldolla niin myöskin pystymme edelleen nauttimaan pienillä
omavastuilla erilaisista tilaisuuksista.
Hyvää kesän jatkoa
Voitto Suominen, puheenjohtaja
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Kulttuuria koronan keskellä
Kulttuurissa tapahtuu tänäkin vuonna vaikka korona vaikeuttaa
toimintaa. Tänä keväänä on ilmestynyt Vaihtoehto 90 ry:n jäsenen
Tuula Rokan kirjoittama kirja ”Aino ja Reino” joka kertoo vanhenevan
pariskunnan elämästä.
Kannattaa lukea huumorilla höystettyä tosi tarinaa.
Kirjaa voi tilata e-kirjana Elisa-kirjasta. Myöskin Pertti Lairikon pitkään
haaveilema asia toteutui, kun hän muutama vuosi sitten sanoitti kaksi
valssia ja nyt Sinikka Suominen levytti nämä valssit. Sinikka Suominen
on myöskin jo useamman vuoden laulanut Rytminvaihdoksessa.
Kappaleiden nimet ovat "Harmonikka jossain haikeesti soi" sekä
”Anila valssi" Kappaleet soivat Järviradiossa helatorstain
aikaan eli kuulijakuntaa on ollut. Levytystä voi kysellä Sinikka Suomiselta
eli se on CD. Myöskin kannattaa jälleen tulla kuuntelemaan kesän
koittaessa The Crocksia Pikkujusseihin, sillä siinäkin soittelee ja laulaa
Vaihtiksen porukkaa.
Kulttuuritoimittaja Voitto Suominen

Tuula Rokka (vas.) julkaisi teoksen ”Aino ja Reino”
kuvassa myös Rytminvaihdokseen kuuluva
Liisi Alander, kuva: Pikkujussit 2019 / Juha Laine
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Kuvia Kuusamosta
Vaihtoehdon porukka vahvistettuna Rysän jäsenellä teki viime vuonna
viikon reissun Kuusamoon, josta vuokrattiin mökki. Alla olevat kuvat ovat
Kuusamon retkeltä.
Tänä vuonna olisi tarkoitus myös tehdä vastaava reissu Ylöjärvelle
syyskuussa.
Mökki sijaitsee lähellä Seitsemisen kansallispuistoa ja myöskin
Helvetinjärven kansallispuiston palvelut ja ulkoilureitit ovat lähellä.
Seuraavan lehteen varmaankin saamme reportaasin tästä reissusta.

kuvat: Veikko Parttimaa, Voitto Suominen
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