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KUUNTELEEKO KUNTAPÄÄTTÄJÄ KÖYHÄÄ?  MUISTIO 

JOKELA keskiviikko 17.3.2021 

Teams 15 henkilöä 

Läsnä Teams luettelossa: Antti Honkonen, Taru, Jouko Karjalainen, Aarno Jalown, Arja Tyynelä, Hannele 

Hirvonen, Konttinen Marjo-Kaisa, Reetta Nick, Teija Nordström, Petra, Sari Siltanen, Soile Törrönen, Marjut 

Suo, Virpi Hyttinen 

 

Keski-Uudenmaan leipäjonoissa kävijöitä on pyydetty vastaamaan mitä he toivovat ja mitä 

pelkäävät lähivuosina kotikunniltaan? 

Järvenpään ja Tuusulan ruoka-aputoimijoiden äskeisissä koulutustapahtumissa syntyi idea, 

myös Keski-Uuttamaata koskevasta ”kuuntelu”-tapahtumasta. Sen järjestää Jokelassa Hävikistä 

hyväkkiä -lahjoitusruokaa jakava Kunnon Elämä ry, jolla on apunaan lähes kolmekymmeninen 

Jokelatiimi-talkoolaisjoukko ruoka-aputoiminnan pyörittämisessä. 

Talous- ja velkaneuvonta: Ruoka-avun hakeminen on usein seurausta talousongelmista. Tähän 

asiaan on kiinnitetty huomiota, mutta ei ole tulosta.  

Kyselyssä: 

Hyvää ollut lahjoitusruoka-avussa: Ruoka on laadukasta ja hyvää sekä jakajina osaavia ihmisiä. 

Suuri apu huonoon elämäntilanteeseen. Kassijako on tällä hetkellä ainoa mahdollinen tapa 

toimia. Ruoka-aine allergiatkin on huomioitu. Organisointi, tiedotus, tekijät ruuanjaossa, 

asiallinen ja tasapuolinen suhtautuminen, vapaaehtoistyö toimii, turvavälit ja hygienia 

huomioitu,  

 

Parannusehdotuksia: Penkkejä jalattomille. Leivän määrää kassissa voisi vähentää (tämä onkin 

vuoden aikana vähentynyt kassissa 30 % / Antti). Kulkeminen leipäjakeluihin maksaa / Virpi. 

Lista missä pisteitä on, Jokelan hyvä elämä ry on ainoa joka ilmoittaa netissä?, kunta voisi 

osoittaa tiloja ruokajakeluun, sääolojen huomioiminen (joutuu jonottamaan ulkona), samalla 

jonottaessa saisi talous- ja velkaneuvontaa, liikenneturvallisuus, palvelujen kehittämistä, 

perheille tukea, esteettisempää rakentamista, esteetöntä liikkumista, tiedotusta ruuanjakelusta 

ja rokottamisesta, kotikunnalle lisää, eriarvoisuuden tasoittaminen, Jokelan aseman ympäristön 

siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen, enemmän apua sitä tarvitseville, joustavampaa 

yhteistyötä, tiedottaminen talous- ja velkaneuvontapisteistä, (Huomioina; Tuusulassa ollut 

aiemmin talous- ja velkaneuvontaa, mutta ei enää). 
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Keskustelua: 

Reetta; ruokahävikki on ruokaturvan lähteenä epävarma, kaupoilta jää vähän yli tänä päivänä. 

Koronavuoden aikana seurattu tiiviisti ja hävikkiruoka on vähenemään päin. Yritetään aidosti 

ihmisten olot paremmaksi ja pois ruoka-avun piiristä. 

 Jouko; hävikkiruuan hyödyntämisestä on tullut trendikästä (hävikkiruoka ravintolat, 

verkkomyynti ym.). Kuten Reetta totesi, ruoka-apu on ylimääräinen lisä siellä missä sitä on 

saatavilla. 

Teija; sosiaaliviraston puolelta yrittävät ehkäistä leipäjonoihin menoa sillä, että saadaan 

asiakkaalle oikeat tuet ja kohtuuhintaiset asunnot. Paljon tekevät työvoimatoimiston kanssa 

yhteistyötä, että ihmiset työllistyisivät. 

Jouko; isokaan korotus tukiin ei kumoa leipäjonoissa käymistä. Ihmiset hakevat silti ruokaa 

jonosta ja rahaa jää sitten muuhun. 

Marjut; heikompien auttaminen on tiedostettu. Pääperiaatteessa että olisi liikkuvia yksiköitä, 

jotta tavoitetaan kaikki.  

Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämis lautakunta jakaa avustuksia tänä vuonna tähän aihepiiriin 

sopiviin asioihin; syrjäytymisen ehkäisemiseen, heikommassa asemassa olevien hyvinvoinnin 

edistämiseen ym. Tästä voisi yhdistykset hakea avustusta. 

Mitä pelkäät:  

Palvelujen kysynnän räjähtäminen? 

Vastaus: palveluja ei olla ajamassa alas vaan järkeistämässä. 

Marjut: Palveluiden pariin pääsemisestä lähdetään tiedottamaan juurikin nyt, esim. työttömien 

terveystarkastukset.  

Reetta: Ruoka-apu toimijoista voisi olla apua KeuSotelle. Esim. ruoka-aputoimijat jakoivat infoa 

koronasta ruokakassien sisällä. 

Virpi toivoo yhteispistettä, jossa olisi henkilö, joka osaa auttaa monessa asiassa. Yksi paikka, 

josta saisi kaiken. 

Marjut: Keusotella on asiakaspalvelupiste, jossa voi keskustella asioista. Tästä tiedotetaan. 

Kuntayhtymän sivulla voi käydä katselemassa (esim. Päijät-Häme, josta nyt ei ole tietoa) 
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Loppu puheenvuorot: 

Antti: Kuntapäättäjät loistavat poissaolollaan mutta hyvä keskustelu.  

Jouko: Kun vaalit siirtyivät, niin toukokuun puolivälissä Lahdessa on jo sovittu uusi tilaisuus. 

Mahdollisesti Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto järjestää uuden teemaviikon toukokuussa.  

Soile: Ehkäisevän päihdetyön puolesta; tekevät kuntavaalityötä ehdokkaisiin päin. EHYT näkee, 

että jokaisella suomalaisella on oikeus voida hyvin. Toivotaan, että päihde- ja peliongelmia 

pystytään ehkäisemään ennakoivasti yhteiskunnassa ja toivovat ettei tästä vähennetä 

tukea/apua. Päihdeneuvontapuhelin ja avoimia koulutuksia koko kevään tarjolla kaikille. 

Jouko: Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston asioiden agendan luovat köyhyyttä kokeneet 

ihmiset parhaiten tulemalla mukaan itse keskusteluun. Kuinka hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistä tullaan toteuttamaan kunnissa, selviää tänä vuonna ja toukokuussa voisi asiaa 

käsitellä teemana. 

Tilaisuudelle suunnitellaan jatkoa touko-kesäkuussa 2021 

 


