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Päätoimittajan palsta
Poikkeuksellinen alkuvuosi on takana ja taas olemme päässeet Vaihtoehdossakin kiinni
tavalliseen arkeen, toki vieläkin noudatamme vallitsevia määräyksiä ja seuraamme
koronavirustilanteen kehittymistä. Avasimme jälleen toimintakeskuksen ovet kävijöille
kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Arki on lähtenyt rullaamaan melko normaalisti, vaikka
kaikkien kävijöiden on pitänyt kiinnittää enemmän huomiota käsihygieniaan ja turvaväleihin,
mutta loppujen lopuksi pienillä muutoksilla olemme jälleen saaneet kaikki
palvelut kävijöidemme käyttöön.
Arjen keskellä on myöskin ollut juhlaa. Yhdistys juhlisti 30-vuotista taivaltaan elokuussa.
Juhlaakin jouduttiin siirtämään toukokuulta kokoontumisrajoitusten vuoksi. Tässä lehdessä on
tietysti myös juhlista reportaasi kuvien kera. Juhlat sujuivat erittäin hienosti upeassa auringonpaisteisessa säässä. Kutsuvieraitakin oli paikalle saapunut kiitettävästi aina A-klinikkasäätiön
johtoa myöten, unohtamatta yhdistyksen toiminnan alkuunpanijoita.
Tärkeäksi koettuja retkiä ja pari tapahtumaa on myös pystytty järjestämään.
Perinteiset Pikkujussit vietettiin juuri ennen keskikesän juhlaa Vaihtoehdon piha-alueella.
Perinteinen kesäteatterireissu tehtiin Mathildedaliin ja siellä oltiin katsomassa
”Sisko ja sen veli”-näytelmää. Elokuussa Vaihtiksen porukat kävivät myös Airiston risteilyllä ja
syyskuussa sai nauttia viikon ajan mökkeilystä Ylöjärvellä lähellä Seitsemisen kansallispuiston
maisemia. Yhdistyksen onkikilpailut käytiin Särkisalossa lokakuun puolessavälissä.
Lokakuussa oli jälleen Asunnottomien yö. Tapahtuma oli tänä vuonna
poikkeuksellisesti Salon torilla, eikä Vaihtoehdon piha-alueella turvavälien ylläpitämiseksi.
Perinteiset toimintakeskusten syyspäivät sekä puurojuhlat jouduttiin perumaan koronavirustilanteen ja rajoitusten takia tänä vuonna.
Toivottavasti saamme vuoden päätökseen ilman suurempia vaikeuksia ja pääsemme taas
aloittamaan toimintaa ensi vuonnakin suhteellisen normaalisti.
Toivotan lukijoillemme antoisia hetkiä lehtemme parissa.

Janne Koivu
päätoimittaja, Pysäkki-lehti
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Ohjaajan esittely - palveluesimies Minna Kallio
Moikka Pysäkki- lehden lukijat!
Olen Minna Kallio, Salosta lähtöisin ja aina Salossa asustellut.
Ammatiltani olen lähihoitaja, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja ja nyt vuoden sisällä olisi
tarkoitus valmistua sosionomiksi. Työkokemusta on lasten ja vanhusten parista erilaisista
paikoista, lääkärin vastaanotolta ja päihdeyksiköstä.

Ensikosketuksen Vaihtoehdosta ja muistakin toimintakeskuksista sain sairaanhoitajaksi
opiskellessani ja ollessani harjoittelussa silloisen kiertävän sairaanhoitajan matkassa.
Vaihtoehtoon on aina ollut tervetullut olo ja jutusteluseuraa löytyy varmasti kahvikupposen
äärellä. Olen työskennellyt A-klinikkasäätiön palveluesimiehenä huhtikuusta 2019 lähtien.
Nuorempana vapaa-aika meni lähinnä jalkapallon ja lentopallon parissa itse pelaillen ja
jalkapalloa myös tuomaroiden. Nykyään vapaa-ajalla touhuan pienen Lempi-koiran kanssa,
teen kouluhommia ja lempparilajiksi on vaihtunut koripallo, jota mielelläni seuraan.

Hyvää syksyä kaikille!

teksti: Minna Kallio
kuva: Janne Koivu
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Yhdistyksen 30-vuotisjuhlat 12.8.2020
Aamulla tehtiin vielä viimeisiä valmisteluja ja laitettiin paikat kuntoon itse juhlaa varten.
Pöytäkukat ja äänentoistolaitteet löysivät paikkansa. Kaikki oli valmista juhlaan, kun
kutsuvieraita ja yhdistyksen jäseniä alkoi saapua Kaivokadulle.
Sään haltijat myös suosivat juhlaamme hienolla aurinkoisella säätilalla.
Alkutahdit juhlallisuuksille antoi The Crocks, joka Vaihtoehdon jäsenistä koostuva orkesteri.
Tutut ikivihreät kappaleet virittelivät porukat juhlatunnelmiin.

Avajaispuheen piti yhdistyksen puheenjohtaja Voitto Suominen.
Puheessaan Voitto kertasi Vaihtoehdon 30-vuotista taivalta, sekä onnistumisia, että
haasteita. Monenlaista on mahtunut 30 vuoden ajalle yhdistyksen historiassa.
Tämän jälkeen julkaistiin yhdistyksen historiikki, jota myöskin jaettiin pitkäaikaisille
yhteistyökumppaneille ja yhdistyksen jäsenille, jotka ovat olleet mukana toiminnassa osa lähes
alusta asti. Tämän jälkeen alkoikin jo ruokailu. Tarjolla oli herkullista lihakeittoa, jota keittiössä oli
hartaudella tehty useampi kattila, jottei juhlakansa jäisi nälkäiseksi.
Tätä seurasivat perinteiset kakkukahvit. Tarjoilut saivat kiitosta niin omalta väeltä kuin
kutsuvierailtakin. Ruokailun jälkeen oli vuorossa puheita kutsuvierailta.
Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja ja pitkäaikainen Vaihtoehdon tukija entinen kaupunginjohtaja Reijo Lindqvist muistelivat vaiheitaan yhdistyksessä. Reijo Lindqvist muisteli yhdistyksen
alkuaikoina käytyjä keskusteluja hänen työhuoneessaan, jossa yhdistyksen silloinen puheenjohtaja Kalervo Oja oli kertomassa yhdistyksen asioista. Myöskin Monarch-merkkinen 70-vuotias
polkupyörä kunnostettiin aikoinaan Havumajalla jopa niin hyvin, että pyörä on tänäkin päivänä
käytössä. Tämän jälkeen kuultiin Rytminvaihdoksen esittämänä musiikkia ja uusi Pertti Lairikon
kynäilemä toimintakeskuksen laulu.
Iltapäivän aikana pääsivät myöskin puheita pitämään toiminnan ”isänä” pidetty Tonny Klap sekä
A-klinikkasäätiön johtaja Olavi Kaukonen, joka toimi Salon A-klinikan johtajana
80-luvun lopulla ennen yhdistyksen perustamista. Molemmat puhujat olivat ylpeitä siitä
hyvästä työstä, mitä Salossa oli tehty vuosien varrella.
Juhlien lähestyessä loppuaan alkoi epävirallisempi osuus, jossa juhlaväellä oli mahdollisuus laulaa
karaokea. Kaiken kaikkiaan juhlat olivat erittäin onnistuneet ja haluammekin vielä tätäkin kautta
kiittää kaikkia osallistuneita ja yhdistystämme muistaneita sekä vapaaehtoisia jäseniä, jotka
osallistuivat juhlien järjestelyihin. Seuraavilla sivuilla on muutamia kuvia juhlista.
Teksti: Janne Koivu
Kuvat: Juha Laine, Veikko Parttimaa
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Kuvia 30-vuotisjuhlista

Toimintakeskusajatuksen yksi toimeenpanijoista oli vuonna 1990
Salon A-klinikkan johtajaksi tullut
Tonny Klap

A-klinikkasäätiön johtaja Olavi Kaukonen
toimi Salon A-klinikan johtajana 80-luvun
lopulla ja oli mukana käynnistelemässä
toimintaa, jonka pohjalta
yhdistys perustettiin.
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Juhlan aikana jaettiin yhdistyksen historiikkia yhdistyksen
pitkäaikaisille jäsenille ja yhteistyökumppaneille.

Entinen Salon kaupunginjohtaja Reijo Lindqvist (oik.) on tukenut
yhdistyksen toimintaa jo sen alkuaikoina ja oli aina
odotettu vieras Vaihtoehdossa.
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Puheenjohtaja Voitto Suomisen puhe
Vaihtoehdon 30-vuotisjuhlassa
Hyvät kutsuvieraat hyvä juhlayleisö. Koronan takia jouduimme siirtämään
tämän Vaihtoehto 90 ry. 30 vuotisjuhlan tähän päivään. Muutamalla sanalla
haluan kertoa Vaihtoehdon historian kulkua. 10.5.1990 oli päivä, kun
perustamisasiakirja allekirjoitettiin. Tällä hetkellä pitäisi kutsuvieraina olla
perustajajäsenistä ainakin Seija Kaunisto, Pirjo Rintaluoma ja Tony Klapp.
Ryhmä oli silloin pieni eli pienen pöydän ääreen mahduttiin kokoontumaan.
Ensimmäinen puheenjohtaja oli Vaihtoehdossa Markku Silventoinen.
Vaihtoehdon tarpeellisuus oli alusta asti selvä asia, sillä yhdistykseen alkoi liittyä porukkaa niin
naisia kuin miehiä. A-klinikka oli alusta alkaen yhteistyökumppani jolta saatiin
tarpeellista apua toimintaan. Ensimmäinen toimitila sijaitsi Tupurinpuistossa ja sieltä siirryttiin
1991 Havukadulle, josta kaupunki antoi Vaihtoehdolle toimitilat.
Koneiden ynnä muiden tarpeellisten työkalujen hankinta oli silloin tärkeää
toimintaa. Voin tässä mainita yksityisen henkilön joka myöskin tuntuvalla
rahallisella summalla tuki Vaihtoehdon alkumetrejä eli Ilmari Koppisen joka myöskin silloin oli
aktiivisesti toiminnassa mukana.
Silloinen kaupunginjohtaja Reijo Lindqvist oli aina odotettu vieras Vaihtoehtoon. Ensimmäinen
niin sanottu nenänvalkaisu leiri järjestettiin 1995 johon osallistui 12 henkeä.
Oma viiri nostettiin salkoon 1996 jonka logon suunnitteli Olavi Reinilä.
Retkiä alettiin tehdä ja pisimmät yltivät Lapin kairoille. Havukadun aikana 30.9.1996
päätettiin kokouksessa vuokrata Perniöstä mökki yhdistyksen toimintaan. Tämä olikin
kovassa käytössä jäsenistön keskuudessa. Katkolta tulleet saivat käyttää tätä kautta
selviytymistään normaalielämään. Myöskin muilla jäsenillä oli mahdollisuus käyttää mökkiä pientä korvausta vastaan. Yhdeksänkymmentäluvun loppua kohti mentäessä alkoi jälleen uusi aika
Vaihtoehdon historiassa. 1990 luvun loppua kohti alkoi uudet tuulet puhaltaa myöskin Vaihtoehdon toiminnassa. Kaivokadulta alettiin katsoa uutta toiminta paikkaa
yhdistykselle sekä myöskin uudisrakennusta.
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Myöskin Vaihtoehdon vuokraaman 25.1.1999 Skoilan mökin vuokranantaja
ilmoitti tarvitsevansa kiinteistön omaan käyttöönsä, joten vuokrasopimus
irtisanottiin. Näin alkoi uuden paikan etsiminen yhdistykselle joka löytyikin
Someron Terttilästä, jonka nimi on Louhela. Paikka hyväksyttiin A-klinikan
kanssa ja säätiö päätti ostaa paikan. Vaihtoehdossa oltiin innostuneita uudesta paikasta ja siellä
myöskin tehtiin talkootöitä paljon jäsenistön toimesta. Myöskin samoihin aikoihin kaupungilta
saatiin käyttöön Kaivokadun vanha kiinteistö jonka pihapiiriin rakennettiin myöskin uusi verstasrakennus. Näissäkin kiinteistöissä jäsenistö on tehnyt mittavan työrupeaman. Louhelassa käytiin
viettämässä kesäpäiviä ynnä muita tehtäviä.
Vaihtoehdon historia ei ole aina ollut ruusuilla tanssimista, sillä myöskin vaikeudet ovat koetelleet
toimintaamme, 90-luvun lamavuodet sekä 2000-luvun vaikeudet on näkynyt toiminnassamme.
Louhela kiinteistöstä on muodostunut kuntouttamispaikka jota emme enää yhdistyksenä voi
käyttää, sekä toimintakeskus periaate on muotoutunut toisenlaiseksi yhdistyksen rinnalla.
Kuitenkin Vaihtoehto yhdistyksenä on pystynyt laajentamaan jäsenmääräänsä sekä vapaaehtoistyöllä pystynyt pitämään huolta omasta taloudestaan.
Yhteistyössä A-klinikkasäätiön kanssa olemme pystyneet luomaan myöskin palkattujen
työntekijöiden mahdollisuuden Vaihtoehdossa unohtamatta tässä asiassa myöskään Salon
kaupunkia. Jäsenmäärä sekä kävijämäärä on noussut Salon kokoisessa kaupungissa merkittävälle
tasolle mikä osoittaa yhdistyksemme tarpeellisuuden ihmisten parissa.
Tässäkin tilaisuudessa haluan antaa kiitokseni niille vapaaehtoisille jäsenille, jotka päivästä
toiseen viikonloput mukaan lukien jaksavat tehdä työtä tämän yhdistyksen olemassaolon
puolesta ja siitä työstä, joka on rahassa mittaamaton yhteiskunnalle.
Yhdistyksemme on koko Suomen mittakaavassa myöskin alusta asti ollut ainutlaatuinen
yhdistys, joka on pystynyt toimimaan 30 vuotta ja edelleen jatkaa toimintaansa.
Toivotan kaikki kutsuvieraat sekä jäsenistön
tervetulleeksi tähän 30-vuotisjuhlaan.
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Kuvia Airiston retkeltä 18.8.2020

Matkalle lähdettiin
Aurajoesta, jossa
myös kaupunkilautta Föri liikennöi

Turussa rakennetut
risteilyalukset
olivat esiintymässä.

Retken aikana myös
rantauduttiin
Loistokarille.
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Vaihtoehdon nettisivujen uudistaminen
Yhdistyksen nettisivut piti siirtää uudelle palvelimelle kesäkuun loppuun
mennessä nykyisin palveluntarjoajan lopettaessa toimintansa, samalla myös
uusimme sivut Wordpress-ohjelmalla. Uusi sivusto on helpompi päivittää, mutta
sieltä löytyvät samat sisällöt kuin vanhoiltakin sivuilta.
Sivujen päivityksestä ja uudelleensuunnittelusta vastasi datanomiopiskelija
Samu Parttimaa. Halusimme antaa valmistuvalle opiskelijalle mahdollisuuden tehdä
oman erikoisalansa hommia ja saada myös samalla opintosuoritteita.

Yhdistyksen sihteeri
ja
datanomi
Samu Parttimaa (oik.)
pähkäilemässä
nettisivujen uudistamista.

Salon Palloilijat lahjoitti 4 kappaletta kausikortteja Vaihtoehdolle.
Yhdistys haluaakin kiittää lahjoituksesta myöskin tätä kautta.
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Pertti Lairikko lahjoitti
yhdistykselle kehystettynä
Salonjokilaaksossa olleen jutun
yhdistyksen 30-vuotisjuhlista.

Toimikuntaan valitut vuodelle
2021
Toimikuntaan vuodella 2020 valittiin
syyskokouksen (16.11.2020) esityksen
pohjalta seuraavat henkilöt.
Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet:

Voitto Suominen (puheenjohtaja)

Pertti Lairikko

Janne Koivu

Juha-Pekka Saarimaa

Tarja Riitinki

Ari Parviainen

Paavo Pulkkinen

Janne Sinervo

Johanna Wesslin
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Pyörävaraston kattoremontti
Vaihtoehdon entinen grillikatos, joka nykyään toimii pyörävarastona, on syksyn aikana
saanut uuden peltikaton. Aikaisempi valokate oli jo sen verran huonossa kunnossa, että
yhdistys päätti ruveta talkoisiin ja kunnostaa katon.
Pieni, mutta sitäkin motivoituneempi talkooporukka hoiti homman lähes urakkatahtia.

Alakate tehtiin huolella
ja
ammattitaidolla.

Katon pellitys sujui rivakasti
motivoituneiden talkoolaisten
toimesta.
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Syysretki Ylöjärvelle 7-14.9.2020
Maanantaiaamuna 7.9.2020 lähdimme hakemaan vuokra-autoa Kaarinasta Pate, Voitto ja Veikko.
Pienten neuvojen jälkeen lähdimme takaisin Vaihtikseen, jossa pakkasimme tavarat ja lähdimme
kohti Ylöjärveä. Yhden pysäyksen taktiikalla saavuimme mökille, jossa Jaana jo odotti meitä
valmiin ruuan kanssa. Nukkumapaikat valittuamme aloimme tutustua paikkaan. Pienen
katsastuksen jälkeen totesimme mökin ja saunan rakennukset hieman keskeneräisiksi, mutta
kyllähän paikka meille kelpasi. Sauna lämpisi päivittäin sekä kalaa yritettiin niin virveleillä, että
katiskalla mutta huonoin tuloksin. Kävimme myöskin Parkanossa ostoksilla, jolla sitten
pärjäsimme koko leirin ajan. Yhden päivän pyhitimme kansallispuistossa käyntiin.
Käynti siellä oli hieno elämys koskemattoman luonnon parissa käveleminen sekä makkaran
paistoineen sekä nokipannukahveineen.
Yhtenä iltana terassilla paneuduimme muutamien kanssa elämämme menneisiin aikoihin niin
huonoissa kuin hyvissäkin asioissa joka oli parasta henkiseltä puolelta retkellä. Kaikki olivat
tyytyväisiä leirin antiin, kun lähdimme sunnuntaina kohti Saloa ja Vaihtoehtoa.
Jälleen odottelemaan uusia haasteita tulevaisuuteen.
teksti:Voitto Suominen kuvat: Voitto Suominen, Veikko Parttimaa

Mökki sijaitsi hienolla paikalla Puntasenjärven rannalla.
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Kalastusta ja soutelua oli
myöskin mökkiviikon
ohjelmassa.
Ahdin anti jäi tosin
melko vaatimattomaksi.

Seitsemisen kansallispuistosta löytyi
Kirkaslampi.

Nokipannukahvit ja grillimakkara kuuluivat
tietysti olennaisena osana
kansallispuistovierailuun.
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Vaihtoehdon onkikilpailut
Vaihtoehdon jo muutamana vuonna pidetyt onkikilpailut järjestettiin tänäkin vuonna koronasta
huolimatta Särkisalossa lokakuun puolessavälissä. Kalasaalis jäi melko laihaksi, mutta voittaja
saatiin selville. ”Suurimman” kalan onki Ari Parviainen.

Särkisalossa sillan kupeesta ei
noussut isoja vonkaleita.

Voittoisa kolmikko
yhteiskuvassa
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Asunnottomien yö 2020 – Salo
Asunnottomien yö tapahtuma järjestettiin tänä vuonna koronavirustilanteen takia Salon torilla.
Tapahtuma tavallaan palasi juurilleen, koska ensimmäiset Asunnottomien yö tapahtumat
järjestettiin torilla. Tapahtuma oli tänä vuonna pienimuotoisempi. Järjestäjätahot keskustelivat
asiasta tapahtuman suunnittelupalavereissa ja päätettiin, että esimerkiksi sopan tarjoilusta
luovutaan tänä vuonna turvavälien ylläpitämiseksi. Tänä vuonna valmistelut aloitettiin melko
lyhyellä varoitusajalla, mutta koska mukana oli jo kokeneita Asunnottomien yön tapahtumissa
mukana olleita konkareita, saatiin paketti kasaan melko nopeasti.
Vallitsevien rajoitusten vuoksi oli vuoksi esimerkiksi tarjoilu ja muu oheisohjelma oli
vähäisempää ja keittiötiimin vapaaehtoiset jakoivat voileipiä ja mehua perinteisen sopan sijaan.
Myöskin suurempaa vaatejakelutelttaa ei tänä vuonna tapahtumassa ollut vaan jaettiin
villasukkia ja muuta pienempää tavaraa mukana olleiden toimijoiden pisteiltä.
A-klinikkasäätiöllä oli myös muutama makuupussi tullut lahjoituksena jaettavaksi. Isoin jaettava
anti varmasti oli tieto, mistä voi saada apua haastavissa elämäntilanteissa. Paikalla olikin useita
toimijoita A-klinikasta Etsivään nuorisotyöhön sekä muutama yksityinen päihdepuolen toimija
sekä yhdistyksiä. Osallistuminen tapahtumaan jäi tänä vuonna järjestäjien ja kävijämäärältään
hieman aikaisempia.

Ohjelmassa oli perinteisesti puheita ja musiikkiesityksiä. Illan puhujia olivat pääpuheen pitänyt
Elina Seitz, joka oli aikaisempina vuosia ollut mukana keittiö- ja soppatiimissä sekä
Hannu Miettinen, jolla on pitkä kokemus rinnallakulkijana ja asunnottomien auttajana.
Lisäksi Ilse Lopenmaa Salmi ry:stä lausui muutaman sanan. Illan musiikista vastasivat Vaihtoehdon jäsenistä koostuva Rytminvaihdos ja rouhealla otteella The Crocks, jonka rokkiklassikot ja
suomalaiset kestohitit saivat porukan hyvällä tuulelle. Illan juonsivat Marja Ruokonen ja Otso
Lapila. Asunnottomien yön tärkein ja symbolisin osio oli tulien sytyttäminen klo. 19.00.
Mediakin oli kiinnostunut tapahtumasta. Salonjokilaaksossa oli pieni ennakkojuttu ja
Salon Seudun Sanomat olivat paikalla tapahtumassa ja haastattelivat mukana järjestelyissä
olleita tahoja. Lisäksi Salo Livestream kuvasi tapahtuman ja lähetti koko illan livelähetyksenä,
jota seurasi satoja ihmisiä ulkomaita myöten ja videotaltiointi on kerännyt tätä kirjoittaessa
lähes 3000 katselukertaa. Taltiointi on edelleen katsottavissa Facebookissa Asunnottomien yöSalo ryhmän sivulla. Haluankin tässä vielä kerran kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita
teksti: Janne Koivu
kuvat: Janne Koivu, Veikko Parttimaa, Salon Seudun Sanomat
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Kuvia Asunnottomien yö –Salo 2020

Koronarajoituksista
huolimatta torille kerääntyi
runsaasti väkeä viettämään
Asunnottomien yötä.

Illan muusikista
vastasivat The Crocks (kuva ylh.)
ja
Rytminvaihdos ( kuva vas.)
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Vaihtoehdon lehtitiimi haluaa kiittää kaikkia

kuluneesta haasteellisesta vuodesta
ja toivottaa valoisampaa Uutta Vuotta.
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