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Päätoimittajan kynästä
Tervehdys Pysäkin lukijat
Tässä taas olisi kootussa muodossa viimeisen puolen vuoden ajalta
Vaihtoehdon tapahtumia ja kuulumisia. Olemme uusimpaan lehden numeroon
saaneet myöskin juttuja Vaihtoehdon tekijöiltä ja toimijoilta.
Pyrimme jatkuvasti kehittämään lehteä, tässä työssä lukijoilta saatava palaute
on ensiarvoisen tärkeää.
Toiminnantäyteinen vuosi lähenee loppuaan, tätä kirjoittaessa jouluun on
aikaa kolmisen viikkoa.
Vuoden loppupuoli on ollut kiireistä aikaa erilaisten tapahtumien muodossa ja
olemmekin saaneet kohtuullisesti vapaaehtoisia talkoisiin mukaan aina
tarvittaessa. Syysmarkkinat, Asunnottomien yö, Hyvänmielen tori ja Puurojuhla ovat perinteisiä tapahtumia, jotka tuovat vaihtelua toimintakeskuksen
ja yhdistyksen arkeen.
Yhdistyksen 30-vuotisjuhlat ovat ensi vuonna ja sitä varten olemme jo alkaneet
arkistojen kaivelun historiikkia varten. Toiminta on pyörinyt samojen
perusasioiden ympärillä koko yhdistyksen olemassaolon ajan, vapaaehtoisuus,
suvaitsevaisuus ja yhdessä tekeminen ovat olleet tärkeitä arvoja.
Kriisejä ja vastoinkäymisiäkin on mahtunut 30 vuoden taipaleella, mutta
niistä on selvitty ja toiminta on jatkunut. Selkeästi monet ovat kokeneet
Vaihtoehdon tärkeäksi ja tarpeelliseksi paikaksi.

Lopuksi haluankin toivottaa lukijoillemme mukavaa joulunaikaa ja antoisia
hetkiä lehtemme parissa.

Janne Koivu
päätoimittaja, Pysäkki-lehti

3

Pikkujussit Vaihtoehdossa

Päivän musiikillisesta annista vastasivat Rytminvaihdos
ja
The Crocks lisäksi ohjelmassa oli myös karaokea
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Jälleen savustettiin myös lohta lisäksi noutopöydästä löytyi
kesäisiä herkkuja ja tietysti tarjolla oli myös grillimakkaraa.

Ketjupelissä käytiin tiukka kisa voitosta.
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Linnasta linnaan –
Vaihtoehdon
kesäkiertue lähiseudun
linnoissa

Kalliolaakson linna 26.6.2019
Kalliolaakson linna Perniön
Yliskylässä oli kesän ensimmäinen
vierailukohde kesäkuun loppupuolella.
Jo matka kohteeseen läpi idyllisten
maalaismaisemien oli elämys, lisäksi
samaan autoon allekirjoittaneen
kanssa sattui asiantunteva paikallisopas, joka tunsi torpat ja alueen
historian kuin omat taskunsa.
Vastaanottamassa Vaihtoehdon
porukkaa oli linnanherra ja
tarjoilusta huolehtinut linnanrouva.
Kahvittelujen lomassa linnan
muurilla linnanherra Olavi Mattsson
kertoili linnan syntyhistoriasta ja
rakennusprosessista, joka olikin
useiden vuosien kovan työn tulos.
Kiinnostuneet löytävät lisätietoja
linnasta sen omilta nettisivuilta
www.kalliolaaksonlinna.com

Vaihtoehdon väki vieraili myös kesän
aikana lähiseudun linnoissa. Turun
linnassa ollaan jo moneen otteeseen
käyty ja porukalla päätettiin, että
tällä kertaa käydään vähän
eksoottisimmissa kohteissa Perniössä
ja Someroniemellä.
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Hiidenlinna 24.7.2019
Vaihtoehdon linnakiertueen seuraava
kohde oli Somerniemellä sijaitseva
Hiidenlinna johon lähdettiin jo
hyvissä ajoin tekemään matkaa 13
hengen porukalla ja kahdella autolla.
Hiidenlinna tarjosi monenlaista
katsottavaa ihmeteltävää, vaikka
linnan yhteyteen rakennettu
seikkailupuisto jäikin kokematta.
Takaisintulomatkalla pistäydymme
Someron maalaiskaupungissa ja jo
legendaariseksi muodostuneessa
Jussin baarissa maittavalla lounaalla.
Lisätietoja Hiidenlinnasta
www.hiidenlinna.com
Teksti ja kuvat:
Janne Koivu
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Haastattelussa Jari Syvänen –
Vaihtoehdon pyörämies
Jari Syvänen on ollut Vaihtoehdossa kuntouttavassa työtoiminnassa jo tovin
ajan ja sinä aikana hän on jäsenistön keskuudessa tullut tutuksi ainakin
pyöräilyharrastuksensa osalta ja asiantunteva polkupyöräkorjaajana.
Lehden toimitus päätti hieman tarkemmin kysellä Jarilta hänen
harrastuksestaan ja urheilu-urastaan.
Kysyimme ensin mistä asti urheiluharrastus on kuulunut Jarin elämään ja
omien sanojensa mukaan mies on harrastanut urheilua 13 vuoden iästä asti.
Päälajeja on ollut neljä. Nuorempana hiihto ja suunnistus. Vähän vanhempana
kuvioihin tuli karate ja sen jälkeen pyöräily, jota ammattimaisesti tuli tehtyä
vuosina 1993-2005.
Parhaimmat sijoituksinaan kilpailussa ja saavutuksinaan Jari mainitsee muun
muassa hiihdossa useita kansallisen tason palkintopallisijoja.
Suunnistuksessa piirimestaruuskisoissa muutamia palkintosijoja.
Karatessa lajina kontaktikarate, jossa sai arvonimen sensei kahdenkymmenen
vuoden harrastuksen jälkeen.
Pyöräilyssä saavutuksia löytyy enemmänkin Estonian Cycling Weekend 2002
Tartossa. Matkana oli ammattilaiskilpailussa 180 kilometriä. Keskeytys 150
kilometrin kohdalla, suomalaisista osallistujista ketään ei päässyt maaliin.
Keskinopeus 150 kilometrin kohdalla 48 km / h sijoitus sillä hetkellä 30,
yhteensä 200 kilpailijaa lähti matkaan.
Suomenmestaruuskilpailuissa tullut seuraavia saavutuksia.
hopeaa aika-ajo 1997
M-35 pronssia aika-ajo 1998 M-35v
pronssi aika-ajo M-35v 1999
pronssi maantieto M-35v 1999
hopeaa ratajoukkueajo- Eliteluokka 2001 Turku
pronssi ratatakaa-ajo 3 km M-40v 2001
kultaa aika-ajo M 40v 2002 Pirkkala
pronssi maantie M-40v 2002 Sipoo
kultaa maantieajo M-50v 2012 Vantaa
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Kysymykseen vieläkö kilpailet Jari vastaa, että pyöräilyssä ikämiessarjassa
Suomessa luokassa M-55v.
Mitä olet saanut itsellesi urheilun kautta Jari toteaa, paljon kokemusta ja
nöyryyttä, paljon ystäviä ympäri maailman lisäksi hyvän kunnon ja hyviä
muistoja, joita eivät sanat riitä kertomaan.
Mitä neuvoja antaisit nuoremmilla urheilun harrastajilla. Samat neuvot
pätevät varmasti myös varttuneemmillekin harrastajille. Jarin neuvot ovat
yksinkertaiset. Pitää olla pitkäjänteinen ja harrastaa paljon eri lajeja siitä
rakentuu peruskivi, jonka päälle on hyvä rakentaa ja myöhemmin löytyy kyllä
se laji mistä tykkää ja on kiinnostunut. Tietysti pitää olla koti-asiat kunnossa
ja opiskella ammatti. Jarin toiveissa olisikin, että lisää nuoria löytäisi tiensä
urheilu pariin.
Teksti: Jari Syvänen, Janne Koivu
Kuva: Juha-Matti Soon

Vaihtoehdossa Jari huoltaa ja laittaa kuntoon
polkupyöriä
vankalla ammattitaidolla
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Kuusamoon, Kuusamoon!
Pitkään suunniteltu reissu jälleen Lappiin alkoi toteuta kevättalven aikoihin,
kun löysimme edullisen vuokramökin Kuusamosta.
Aivan Lapin perukoille emme tällä kertaa lähteneet, mutta Kuusamohan on
”Lapin portti” sanotaan. Elokuun kolmas päivä päätimme reissuun lähteä ja
valmistelut tehtiin sen mukaisesti, eli seitsemän päivän kaavan mukaan.
Varhain lauantaiaamuna lähdimme kohti Kuusamoa, Paten ajellessa vuokraautoa. Matkalla pysähdyimme puolenpäivän paikkeilla aterioimaan, sekä
teimme muutaman pysähdyksen jaloittelua varten. Jaana oli lähtenyt matkaan
jo perjantaina, joten hän oli jo vastassa mökillä meitä sauna lämpimänä.
Huoneet olivat nopeasti valittu ja oleskelu luonnon rauhassa alkoi.
Aamuvirkut valmistelivat aamupalan, koko retken ajan ja keittiössä hääri
avustajineen Jaana. Mahtavin ateria mielestäni oli Ilmarin lahjoittama
peuranliha, josta valmistettiin kastike, jota kahtena päivänä oikein
kypsennettiin.
Kävimme tutustumassa Kuusamon keskustan antimiin, sekä myöskin Karhunkierrokselle jossa kävelimme yli 9 km. Myöskin kävimme petoeläinpuistossa,
jossa oli myöskin Sulon aikanaan pelastama Juuso-karhu.
Näin on sitten myöskin toteutunut tuo Vaihtiksen legenda, juttu karhusta eli
nyt oltiin metrin päässä elävästä karhusta. Viileä ilma ei meitä haitannut
reissun aikana ja kuvat kertokoon luonnon kauneudesta, sekä muusta reissun
aikana. Paluumatka sujui myöskin samoin kuin tulomatka tullessa, mutta
ilma oli kylläkin lämmin eli yli 25 astetta Keski-Suomessa. Kaikki 9 henkeä
jotka olivat reissussa mukana, olivat tyytyväisiä reissuun ja rahanhankinta
uutta reissua varten on jälleen alkanut.

Kirjoitti näin matkasta Voitto Suominen
Kuvat: Veikko Parttimaa, Voitto Suominen
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Pohjoisen auringonlaskut
olivat tunnelmallisia

Suurpetokeskuksessa
käytiin tekemässä
lähempää tuttavuutta
karhujen ja muiden
metsäneläinten kanssa.

Porukat pitämässä taukoa ja
nauttimassa maisemista
Karhunkierroksella.

Kuusamo sijaitsee sen
verran pohjoisessa, että se on
jo poronhoitoaluetta.
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Syyskauden tapahtumia Vaihtoehdossa

Asunnottomien yö keräsi tänäkin
vuonna yli kaksisataa henkeä
Vaihtoehdon piha-alueelle.

Toimintakeskusten syyspäivillä
nautittiin perinteisistä eväistä ja
järjestettiin toimintakeskusten
välinen tikkakisa.
Kisan voitto meni tänä vuonna Rysään
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Salon syysmarkkinoilla
makkara teki hyvin
kauppansa ja muitakin
tuotteita myytiin
kiitettävästi.

Vaihtoehdon pitkään palvellut
tupakkateltta sai uuden peltikaton talkoolaisten toimesta.
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Puheenjohtajan puolivuotiskatsaus
Tätä kirjoittaessa on jo kulunut reippaasti yli puoli vuotta Vaihtoehdon
toimintaa kuluvana vuonna
Heti alkuvuodesta on toiminta ollut vilkasta vaikkakin ruokalan remontti
aiheutti ongelmia mutta siitäkin selvittiin yhteistyöllä.
Ruuan hinnankorotus myöskin aiheutti keskustelua mutta jossain vaiheessa
on tehtävä myöskin näitä ratkaisuja, koska me itse hankimme raaka-aineet
,jotka ovat kallistuneet ajan kuluessa. Nyt on jälleen saatu sekin asia takaalalle.
Olemme myöskin tehneet reissuja sekä teatteria ym. tämän alkuvuoden
kuluessa. Myöskin verstaalla on ollut vipinää koko alkuvuoden.
Polkupyöriä on saatu mahtava määrä, mutta niitäkin pitäisi saada kaupan,
koska tilat loppuvat kesken. Olemme kyllä saaneet niitä kiitettävästi myöskin
myytyä. Nettisivut ovat myöskin saaneet uuden ilmeen ja siitä voi kiittää tätä
nuorempaa polvea joka on sen työn tehnyt.
Taloudellisesti vaikka olemme paljon tehneet erilaisia tapahtumia sekä
hankintoja olemme saaneet homman pysymään hanskassa.
Toivotaan, että loppuvuosi menee samalla mallilla niin voimme lähteä juhlavuoteen rauhallisin mielin. Tässä kohtaa vuotta voin vain suuresti kiittää
porukkaa, joka on homman hoitanut tähän malliin.
Terveisin pj. Voitto Suominen
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Asunnottomien yö 2019
Kuukauden suunnittelurupeama huipentui jälleen kerran 17.10
Asunnottomien yö tapahtuman muodossa Vaihtoehto 90 ry:n toimitiloissa
Kaivokadulla. Ennakkojuttu Salonjokilaaksossa, lehtimainos Salon Seudun
Sanomissa ja runsas näkyvyys sosiaalisessa mediassa oli houkutellut paikalla
yli kaksisataa henkilöä. Alkuillasta sääkin oli vielä suosiollinen, loppuillasta
alkoi hieman sadella, mutta tämä ei suuremmin vaikuttanut tapahtuman
kulkuun. Esiintyjät ja puhujat kiinnostivat ihmisiä selkeästi, mutta tarjoilut
keitto, makkara ja letut taisivat olla tapahtuman varsinainen vetonaula.
Monenlaista muutakin toimintaa oli
tarjolla. Vaatejakeluteltassa kävi kova
kuhina, myöskin erilaisia mittauksia
suorittaneiden Salon ammattiopiston
lähihoitajaopiskelijoiden pisteellä oli
vipinää. Lisäksi oli tarjolla MLL:n
pisteellä kasvomaalausta lapsille.
Myöskin tarjolla oli parturi –ja
kampaamopalveluita, joissa molemmissa
pisteissä vieraili paljon väkeä
illan aikana.
Pääpuhujana ollut Katjusa Leväniemi tiivisti
hyvin ruohonjuuritason asunnottoman arkea ja
siinä olevia haasteita ja mitä apua asiaan on
saatavissa.
Tämän vuoden teemana oli ”Varjojen naiset” eli
keskityttiin naisten asunnottomuuteen ja mitä
ongelmia ja haasteita se tuo mukanaan.
Tapahtuma oli tänäkin vuonna onnistunut, josta
suuri kiitos yhteistyökumppaneille,
vapaaehtoisille ja lukuisille lahjoittajille.
Tärkeän asian puolesta ollaan valmiita edelleen
toimimaan ja edistämään köyhyyden ja
syrjäytymisen vastaista taistelua.

Teksti: Janne Koivu
Kuvat: Janne Koivu , Kaj Carlson
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Kulttuuriosio
Vaihtoehdon kulttuuripersoona,
monille tuttu Pertti Lairikko on
jälleen koonnut ajatuksiaan
paperille runomuodossa.
Pertsan 85-vuotispäiviä
juhlistettiin Vaihtoehdon
puurojuhlien yhteydessä 5.12.2019
ja haluammekin vielä tätäkin
kautta onnitella Pertsaa ja
toivottaa monia tuotteliaita
vuosia lisää.

Elämyksen päivät ja vuodet
Eletty on kaikki päivät,
askel askeleelta, hiljalleen.
Vuosia on kulkija saanut askeltaa
elämän tiellä,
saanut kohdata matkallaan sekä iloa
että onnea.
Sattumien summa johdatti hänet jo
nuorena
elämää rakastavan kulkijan vankkumattomalle tielle.
Tielle, jossa melkein aina ovat ilon
kukkaset kukkineet.

Ystävyydestä ja rakkaudessa,
tulevaisuuden uskossa,
myötämäessä ja vastamäessä
on kulkija kohdannut monia ihania
ihmisiä, suorastaan huikeita ihmisiä.
Ja entäpä maat, joissa hän on
reissuillaan käynyt?
Riipaisevia elämänkohtaloita
väriin ja ikään katsomatta!

Kulttuurinkukat ovat leimunneet
tulenvärisinä!
Liikunnan ilot monine muotoineen
ovat kiehtoneet ja
tanssilavat häntä kutsuneet hienon
musiikin sykkeeseen.
Metsäretkillään hän on maisemista
haaveillut ja
niitä pensselillä innolla paperille
loihtinut.
Illanhämyssä pännällä runoja ja muisteloita paperille kirjoitellut.

Lähipiiri on syvästi iloinnut kulkijan
hyvästä tien valinnasta.
Vastaan on tullut aitoja ihmisiä,
naisia, miehiä ja perhekuntia.
Kiitollisuuden tunne
soi päällimmäisenä.
”Rakastan elämää, tänään ja aina”
Pertti ”Pertsa” Lairikko
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Ohjaajan esittely - Rosa Helin
Olen uusi ohjaaja Rosa Helin.
Alunperin lähtöisin Naantalista, mutta asunut
Salossa jo 15 vuotta.
Nuorempana harrastuksiini kuului jalkapallo,
laskettelu sekä lentopallo. Lentopalloa tuli
harrastettua 7 vuotta, mutta polvivamman myötä
pelit ovat jääneet vähemmälle. Nykyään vapaaaikani vietän ystävieni kanssa, käyden esimerkiksi
elokuvissa ja konserteissa.
Ammatiltani olen lähihoitaja, valmistuin Salon seudun ammattiopistosta 2014.
Kokemusta ohjaajan työstä olen saanut edellisistä työpaikoistani, esimerkiksi
Waltista ja Salon Klubitalolta.
Olen työskennellyt Vaihtoehdossa syyskuusta lähtien. Vaihtoehtoon päädyin
laittamalla hakemuksen, nähtyäni ilmoituksen avoimesta työpaikasta ja
onnekseni tulin valituksi. Vastaanotto oli hyvä. Minut opetettiinkin heti talon
tavoille ja pääsin tutustumaan toimintakeskuksen arkeen sekä kävijöihin.
Haluan toivottaa kaikille Vaihtoehdon kävijöille ja Pysäkki-lehden lukijoille
lämmintä joulun odotusta ja onnea vuodelle 2020!

Toimikunta 2020
Toimikuntaan vuodella 2020 valittiin
syyskokouksen (28.10.2019) esityksen
pohjalta seuraavat henkilöt.
Voitto Suominen (puheenjohtaja)
Janne Koivu

Jyrki Saari

Tarja Riitinki

Pertti Lairikko

Jaana Malinen

Johanna Wesslin

Paavo Pulkkinen

Ari Parviainen

Veikko Parttimaa
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Vaihtoehdon historiaa
1990-luvun lopulla oli Havukadun tilat (Havumaja) käyneet jo ahtaiksi ja
suunnitelmissa oli muutto Kaivokadulle.
Uusiin tiloihin yhdistys muutti huhtikuussa 2000.
Yhdistys toimii edelleen samoissa tiloissa tänäkin päivänä.
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Puurojuhlat

Vaihtoehdon keittiön väki oli
jälleen keittänyt herkullista
riisipuuroa ja muitakin jouluisia
herkkuja oli tarjolla.

Arpajaiset ovat aina olleet yksi
Puurojuhlan odotetuimmista
ohjelmanumeroista.
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