
Kuunteleeko kuntapäättäjä köyhää -teemaviikolla - kysyttiin Tuusulassa Jokelan 
Hävikistä hyväkkiä -toiminnassa... ja 23 vakioasiakasta vastasivat näin 16.3.2021:

1) Mikä toimii lahjoitusruoka-avussa hyvin tai on parasta?
a) liikaa leipää. Leipää tulee liikaa, kaikkea muuta tulee hyvin ja monipuolisesti.

b) iso apu pieneen eläkkeeseen, joka päivä pitää funtsata ottaako lääkkeet vai syökö.

c) iso säästö.

d) laadukasta ja tuoretta, osaava porukka talkooväkenä.

e) laadukasta ja tuoretta, osaava porukka talkooväkenä.

f) tällä hetkellä otettu huomioon maskit ja turvavälit. Suuri apu huonoon elämän tilanteeseen saadessa ruokakassin.

g) tiistain jako onm paras jako.

h) jaettavaa on hyvin ja ystävällisiä ihmisiä.

i) ruuan jako toimii hyvin. Jakajat ovat ystävällisiä, huomioivat että jokainen saa jotain mukaansa. Kiitos.

j) kaikki.

k) nopea, valmiiksi pussitettu.

l) kaikki toimii hyvin.

m) hieno asia teiltä.

n) toimii hyvin.

o) se että ylipäänsä on olemassa, on todella iso apu!

p) hyvin organisoitu sujuva jako.

q) kaikki!

r) jako käy nopeasti

s) hyvin.

t) parasta on ”suorittavan portaan positiivinen pöhinä”! Hyvää on ruoka-ainelallergioiden huomioiminen ja sitä tulee tehostaa esim. 
tukkupakkausten ja noutopöytä/kouluruoan ym. Tuoteselosteet pyytää lähtöpaikasta mukaan juuri allergiasyistä.

u) on tarpeellista.

v) nopeus.

x) kohteliaat myyjät/kauppiaat/jakajat.



2) Mitä asiaa em. toiminnassa pitäisi/voisi parantaa?
a) jakoa voisi olla useammin ja pois ”mysteeripusseista”, jotka ymmärrän nyt pandemian aikana.

b) hävikkitoimihenkilöiden polttoainekuluit isot = heille korvaus.

c) nyt hyvä.

d) kaikki ok. 

e) kaikki ok.

f) tällä hetkellä toiminnassa ei ole minulla huomautettavaa.

g) hedelmät voisi olla enemmän syötäviä.

h) turvavälit ovat huonot.

i) kaikki hyvin.

j) aikaa.

k) ei mitään parannuksia.

l) penkkejä meille jalattomille.

m) penkkejä.

n) -

o) mielestäni toimii tilanteeseen nähden hyvin.

p) leivän määrää kassissa voisi vähentää.

q) ei mitään.

r) monipuolisuutta jaettaviin kasseihin tasapuolisesti.

s) ei mitään.

t) he-vi-kasvistuotteissa usein pilalle menneitä yksilöitä. Esim. viimeksi appelsiini (verkko)pussissa oli pari yksilöä valuttanut mädän 
nesteen pitkin valmiskassia. Pilalle menneitä tuotteita voisi silmämääraisesti seurata ja poistaa joukosta.

u) en osaa sanoa.

v) hyvä.

x) en keksi heti!



3) Mitä parannuksia toivot kotikunnalta nykyiseen elämääsi?
a) työttömille kokoontumispaikka ja parempaa pääsyä mielenterveyspalveluihin.

b) avustusta fysikaalisiin hoitoihin ja hieronta- ja jakahoitoihin.

c) ihan hyvä.

d) terveyspalvelut kuntoon.

e) terveyspalvelut kuntoon.

f) lääkäripalvelut.

g) ymmärrystä köyhien asioissa.

h) empaattista ymmärrystä.

i) kokeiden otto Jokelassa, ei hyvä, liian pitkät jonot. Vain kaksi kertaa viikossa. Taksi tulee liian kalliiksi Hyvinkään tai Tuusulan 
reissuilta. Kuka maksaa; eläkeläisellä ei ole ylimääräistä rahaa.

j) että hävikki loppuisi.

k) hyviä.

l) elinkustannukset ei saa nousta.

m) ei nousis kohtuuttomaksi eläminen.

n) kunnalla kalliit vuokra-asunnot.

o) ettei meitä huonotuloisia- köyhiä unohdeta.

p) lisää halvempia vuokra-asuntoja.

q) halvemmat vuokrat.

r) parempia terveydenhuollon palveluja.

s) ei osaa sanoa.

t) -

u) ei ole valittamista.

v) hyvä.

x) lääkäriin nopeampi pääsy. 



4) Mitä heikennyksiä pelkäät kotikunnan taholta arkielämääsi?
a) yleensä säästötoimia sosiaalitoimessa ja palvelujen heikentämisen niiden räjähtäneeen kysynnän vuoksi. (M Rajamäki, 45,M)

b) pystynkö elämään ihmisarvoista elämää, kun sairaudet pahenee. (Pentti, 64, M) 

c) ei tietoa. (AH, 75, M)

d) viekää loputkin palvelut Jokelasta. (Jope, 70, M)

e) viekää loputkin palvelut Jokelasta. (Jonna, 73, N)

f) lääkäripalvelujen heikentymisestä maksujen korotuksia, verojen korotuksia. Lääktäripalvelujen loppumista kunnasta. (RH)

g) se, että ruokajakeluja ei olisi enää koronan takia. (A.P, 30, M)

h) jos ruokajako loppuu. (Tuomas, 23, M)

i)  lääkäripalvelujen loppua. Onko vanhuksille tarpeeksi palveluja ja kerhoja Jokelassa. (Ukko, 70, M)

j) en tiiä. (M Kin, 15, M)

k) korona lopettaa jaot. (SariS, 48, N)

l) hintojen, vuokran nousua. (Manta, 68, N)

m) palvelut rahastusta. (Eläkeukko, 65, M)

n) – (OTTO58, 69, M)

o) esim. että lahjoitusruoka-apu loppuisi. (MK, 46, N)

p) palvelujen keskittyminen. (V P, 43, M)

q) – (A B, 25, M)

r) heikennyksiä terveydenhuollon ja vähävaraisten jokapäiväisiin palveluihin. (Aksu, 70, M)

s) ei osaa sanoa. (Jaska, 74, M)

t) - (  )

u) verojen nousua. (AP, 58, N)

v) koronan jatkuminen. (NePa, 59, M)

x) terveys ym. palvelut. (J. PAL, 65, M)

Kaikki vastaukset kokosi AH 17.3.2021
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