
    

KUUNTELEEKO KUNTA-

PÄÄTTÄJÄ KÖYHÄÄ?
Keskiviikkona 17.3. klo 12-14
esitetään Teams-nettitunneilla 
Keski-Uudenmaan oleville/tuleville 
kuntapäättäjille mitä leipäjonoissa 
kävijät toivovat tai pelkäävät
lähivuosina kotikunniltaan?

Lisätietoja, kyselykaavake ja liittymislinkki:
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/jokela/

Teams/liittymislinkki: https://bit.ly/3t3MLjS
Yhteyshenkilön s-posti:  Antti.honkonen@hotmail.fi
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1) YHTEISTYÖ hyvien asioiden puolesta

Jokelan Hävikista hyväkkiä -toiminnassa pyritään 
vapaaehtoisten talkoovoimin ihmisten auttamiseen, 
tarjoamalla lähikauppojen antamaa lahjoitusruokaa 

Tuusulan Jokelassa  paikallisille ja lahjoittajien 
pyynnöstä osin myös lähikylien asukkaille. 

Näin yhdistyy näläntorjunta ruoka-avulla 
ja samalla kaikki toiminnan osapuolet 

(lahjoittajat, ruoanhakijat ja jakotalkoolaiset) 
toteuttavat yhdessä merkittävää ympäristötekoa.
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2) EI SYRJITÄ KETÄÄN -tasa-arvoasenne

Lähes 30-jäsenisessä Jokelatiimissämme ja tietysti 
myös ”käytännössä” eli lahjoitusruoan jakotilanteissa  
kaikki ovat tasavertaisia, onpa kukin miten maailmaa 

uskonnollisesti tai uskonnottomasti ja
 puolueellisesti tai puolueettomasti katsova…

… ja olipa miltä yhteisen maapallon tai Suomen 
kulmalta tänne Tuusulan seudulle kotiutunut. 
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3)  VAPAAEHTOISTYÖN ILO, 
hyväntekemisen riemu

”Voimapillereitämme” on, että vapaaehtoistehtäviä on tiimiläisille 
viikottain, mutta ”vain” kohtuullisesti eli parin tunnin verran. 

Korona-aikanakin voimme kohdata muita hyväkintekemisestä 
samanmielisiä, jättäen epäolennaiset erimielisyydet ”pihalle”.

Odotamme innokkaasti ”normaaliaikoja”, jotta ruoanhakijat 
voivat ihan itse valita mitä haluavat tarjolla olevasta ottaa. 

Siitä näet kertyy ruokakassin päälle myös ”mielihyvää”.
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4)  ”Kestosuolaksi” kiteytyy 
YMPÄRISTÖ-teko

Hyväntekeväisyystyön/mme materiaalisesti mitattava vuosisaldo 2020: 
jaoimme ainakin 36 400 kiloa hävikkiä hyväkiksi eli todella laajapohjaisessa 

yhteistyössä estimme melkoisen kuormaston joutumista hävikiksi! 
Tänä vuonna 2021 haemme ruokaa tiistaijakoomme 

10-12 Jokelan lähiseudun lahjoittajalta. 
Esimerkiksi maaliskuun alkutiistaina ruokaa saatiin n. 600 kg, 
joista kertyi sisältö ainakin sataan (väh. 5 kg) ”kassilliseen”. 

 

Kaikki ovat sankareita Hävikin hyväkiksitekijöinä!
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