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 Hannu Vesterinen esitteli aluksi Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston toimintaa. Tilaisuuden tarkoitus oli 
pohtia onnistumisia ja parannusehdotuksia ilman että ketään ”naulataan”. 

 Totti (VS Sininauha ry) kertoi VS-Sininauhan tilanteen koronan alkaessa, eli talo kiinni, asiakkaat kotiin, 
toimimme meidän resurssien mukaisesti ja mitä vain pystyimme tekemään, eli lähinnä vietiin halukkaille 
ruokakassit kotiin 1xviikko ja lisäksi soitoilla yritimme pitää kontakteja asiakkaisiin yllä, valitettavasti kaikkia 
tämäkään ei auttanut, vaan muutamat on poistuneet keskuudestamme lopullisesti, useat renkahtanut ja 
ennen koronaa jotkut asiakkaat olivat jotenkin jään pinnalla ja nyt osa on vahvasti siellä jään alla, mutta 
edelleen toivoa on. Toivottiin ettei vastaavissa tilanteissa paikkoja suljettaisi kokonaan vaan jollain tavoin 
pidetään paikat auki, ettei asiakkaat jää täysin yksin. Tämän saman huolen jakoi yleisö ja A-Killan Janina 
Rostedt-Nurmikin. 

Yleisöstä kerrottiin että esimerkiksi Ammattiopisto Liviasta voi kysellä opiskelijoita viemään asiakkaita 
vaikka luontoretkelle tai muuhun vastaavaan luontoon liittyvään toimintaan, tämä otettiin kiitollisena 
vastaan eri toimijoiden keskuudessa, mutta matka ym. kustannukset nousi pinnalle ja tähän ei selvää 
vastausta saatu kaupungin edustajiltakaan, mutta tätä tutkitaan lisää. 

 A-kilta jakaa normaalisti n.200 ruokakassia viikossa, korona aikana kasseja jaettiin n.400 kpl eli tarve kasvoi 
huomattavasti. Ongelmiksi muodostui, että paikka suljettiin sisäosilta ja kassit piti etukäteen pakata että 
kontaktit jäi minimiin, muovikassit aiheuttivat suuren lisäkustannuksen. Lisäksi maksusitoumusten määrä 
kasvoi n.100 kpl. Lisäksi kaupasta saatavien eineksien määrä laski huomattavasti etätöiden takia eikä 
jaettavaa oikein sillä puolella ollut, mutta kuitenkin katsoivat että kassit olivat kuitenkin laadukkaita koko 
ajan. 

 Erikoisasiantuntijoita ei livenä paikalle saatu yhtään. Syyksi kuultiin ettei ole järkeä tälläisestä puhua, kun ei 
ketään kuitenkaan kiinnosta tai ettei se hyödytä mitään, lisäksi se häpeä tämän ruoka-avun mukana oli 
suuri este . Mutta kirjallisesti tarinoita saatiin kuitenkin, mitkä kertoi mm siitä, että mitä hyötyä on siitä että 
vaikka kassi tuotiin kotiovelle asti riskiryhmäläisille, kun ei osaa niistä mitään kokata, mitä hyötyä on 
jauhoista jos ei osaa leipää niistä tehdä. Jollekkin ei arki koronasta muuttunut mitenkään, kun muutenkaan 
ei missään liiku eikä ketään tapaa?? Huolestuttavaa . Ne todelliset tarinat koronan muutoksista ja 
seuraamuksista tulee vasta myöhemmin, viiveellä. Saila (Syörään yhressä) kertoi, että heidän asiakkaistaan 
osa kertoi, että ne ihmiset kenellä ei ole tukiverkostoa, perhettä, ei ole kuntouttavassa, ei ole avuliaita 
naapureita ym., ei edes tiennyt mistä apua voisi saada tai hakea. Turku kuitenkin oli kiitettävästi esimerkiksi 
ilmaisjakelulehdissä aiheesta kertonut useaan otteeseen, mutta eihän 100% tavoitettavuutta voida edes 



saavuttaa. Monet järjestöt, mm. srk, tekivät vapaaehtoisia soittorinkejä yksinäisille ja iäkkäille. Osa hyötyi 
tästä, osaa ei kiinnostanut soitot yhtään, mutta se pisti monien korvaan, että vapaaehtoiset sitä ja tätä. 

Jari Niemelä (Operaatio Ruokakassi) kertoi, että kirkkohallitus pisti toiminnan kiinni heti koronan alettua, 
mutta he kehittivät uusia toimintatapoja että kassit saatiin edelleen jaettua, kaupunki antoi lomautusuhan 
alle jääneitä työntekijöitä ja kuljetuskalustoa toimintaan ja operaation varastoon rekryttiin n.30 uutta 
vapaaehtoista (taas kerran vapaaehtoista). Suuren kiitoksen Niemelä antoi Jussi Viralle ja Jenni 
Tähkävuorelle, jotka pistivät todellakin tuulemaan asian tiimoilta. 

 Ari Laaksonen työpisteeltä sanoi, että heidänkin työntekijöitä siirrettiin toisiin tehtäviin koronan ajaksi. 
Emmi Airikka (sosiaalitoimi) sanoi, että heidän puolelta tiedottaminen oli hyvää asiakkaille vaikka etänä 
töitä tekivät. Tähän olisi ollut paljon mielipiteitä monella, mutta niihin ei nyt lähdetty lainkaan. 

Yleisö kyseli hyvin ja heitti sellaisen ajatuksen, että eikö Turun kaupunki voisi perustaa erikseen 
järjestöasiamiehen, jonka kanssa vastaavissa tilanteissa voisi nopealla aikataululla saada asioita hoidettua ja 
järjestettyä. 

 Kaupungin puolelta ehdotettiin, että tämän tyyppiset keskustelut ihan hyviä, mutta mieluummin he 
tulisivat samalla järjestöjen toimintaan tutustumaan ja kyseisen järjestön asioista ja ongelmista 
kuuntelemaan sekä etsimään niihin ratkaisuja, niin että asiakkaat ovat myös läsnä. Tämä kiinnosti kaikkia 
paikalla olijoita ja koppi asiasta otettu. 

Koska erityisasiantuntijoita ei livenä paikalle saatu, meni keskustelu ajoittain järjestöjen asioiden 

puimiseksi, mutta asia pysyi kuitenkin leipäjonojen köyhissä. Tästä aiheesta oli paljon asiaa ja saatiin paljon 

uusia ideoita. Iltapäivä oli kokonaisuudessaan onnistunut ja iso kiitos, Jonna Lindroos, järjestelyistä! 

Jälkikäteen tuli vielä viestiä ja kiitosta Hannun puheenvuorosta, joka koski haasteita poikkeustilanteen 

aikana. Viestiä viedään eteenpäin Turun Työllisyyspalvelukeskuksessa ja he aikovat jatkossa osaltaan 

korostaa yhteistyön merkitystä ja kaupungin roolia palveluntuottajien tukemisessa. Kiitossanat: 

” Meitä kaikkia tarvitaan”. 
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