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Tämän lehden teemana on kierrättäminen Ka-
tulähetyksessä. Yhdistyksen historiiikki kertoo 
kierrätystoiminnan alkaneen vuonna 1989, jol-
loin juuri aloitetun työllistämisprojektin toimesta 
Keljon Valkolasta purettiin pieni hirsimökki, joka 
sitten myöhemmin sai uuden muodon yhdistyk-
sen Sallaajärven virkistyspaikan saunamökkinä. 
Tätä mökkiä Katulähetyksen väki käyttää edel-
leen kesäisin.

Tämän jälkeen toimintaa jatkettiin Saarijärventien 
käsityökeskuksessa kierrätysmattojen kutomi-
sella, mutta toiminnan siirtyminen Kankitielle 
vuonna 1994 aloitti aivan uuden vaiheen Katu-
lähetyksen kierrätys- ja työllistämistoiminnassa. 

Silloin perustettiin yhdistyksen ensimmäinen kirpputori ja 
aloitettiin rakennustarvikkeiden kierrättäminen. Nykyiseen 
muotoonsa kierrätystoiminta muuttui vuoden 1997 aikana, 
jolloin tehtiin päätös tekstiileiden kierrättämisen ja uusiotuo-
tannon aloittamisesta. Tässä vaiheessa toiminta laajeni voi-
makkaasti myös toimitilojen ja koneiden hankinnan kautta, 
kun Kankitieltä ostettiin kaksi hallirakennusta, joista toisessa 
aloitettiin Kankitien kirpputori ja toiseen asennettiin perus-
kunnostettu iso tekstiilien kartauslinja. Näiden rahoitukseen 
saatiin rahoitusta myös Ray:ltä.

Noiden aloitusvuosien aikaan muotoutui myös EkoCen-
ter-nimi Jyväskylän ja myöhemmin koko Keski-Suomen 
kierrätystoimintaan. Tarkoituksena oli EkoCenter-nimen 
käyttäminen kaikessa järjestöjen kierrätystoiminnassa lä-

hinnä markkinoinnin kautta. Yhteinen nimi olisi järjestöjen 
kierrätystoimintojen brändinä, joka lisäisi tunnettavuutta, 
mutta myös laatua toimintaan. Alkuvuosien aikana EkoCen-
ter-nimeä käytettiinkin Keski-Suomessa laajasti, Jyväskylän 
Tekevän ja Katulähetyksen lisäksi toimintapisteitä oli esim. 
Jämsässä, Laukaassa, Muuramessa ja Äänekoskella. Viime 
vuosina EkoCenter-nimen käyttö on hieman vähentynyt, 
mutta Katulähetys markkinoi kirpputorejaan EkoCenter-ni-
mellä edelleen. 

Tällä hetkellä Katulähetys kierrättää Jyväskylän alueen 
kierrätystekstiilejä n. 250 000 kiloa vuosittain. Tässä leh-
dessä on työntekijämme Kirsi Hiekkalan kiva juttu, jossa 
kuvataan pipon ja mekon taivalta tekstiiliboxista eteenpäin. 
Kierrätystoiminta työllistää Katulähetyksessä yli 40 pitkäai-
kaistyötöntä henkilöä palkkatukien, työkokeilujen, kuntout-
tavan työtoiminnan ja vapaaehtoistyön kautta.  Suomen teks-
tiilien kierrättämisessä olemme Dafecor Oy:n kanssa ainoita 
toimijoita, jotka hyödyntävät teollista mekaanista uusiotuo-
tantomenetelmää. Olemmekin vuodesta 2014 toimineet Da-
fecor Oy:n alihankkijana, jolloin lopputuotteiden valmistus 
ja markkinointi hoituu yrityksen toimesta.

Kiitän jokaista henkilöä, jotka kuluneiden vuosien aikana 
ovat olleet edistämässä tätä Suomenkin mittakaavassa ainut-
laatuista kierrätystoimintaa. Pieni ei ole se määrä tekstiilejä, 
joiden elämää olemme olleet jatkamassa ennen lopullista si-
joitusta. 

Muista vielä! Kannattaa hyödyntää Katulähetyksen kierrä-
tystoimintaa EkoCentereissä, koska toiminnan tuotto käyte-
tään oman kaupungin, Jyväskylän ihmisten auttamiseen!
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PIPO JA
MEKKO?

Minne päätyvät

Sunnuntai iltapäivänä muovipussiin pakatut, 
puhtaat vaatteet putoavat harmaan tekstiilike-
räysastian eli boxin uumeniin. Yönsä vaatteet 
viettävät tiiviisti toisten muovipussien kupees-
sa. Boxissa oli pimeää ja vähän viileää, mutta 

muuten rauhallista. Pipo jopa nukahtaa hetkeksi.
Maanantaina EkoCenterin kuskit tyhjentävät kaikki 

kaksitoista eri puolilla Jyväskylää sijaitsevaa tekstiilin-
keräysastiaa. Pussitettujen vaatteiden matka jatkuu au-
tokyydissä Kankitien ulkovarastoon. Varastossa kaikki 
pussukat päätyvät isoon kehikkoon ja punnitukseen.

Kehikko lähtee liikkeelle ja siirtyy sujuvasti varasto-
hallin viereiseen rakennukseen eli lajitteluun. Tummaan 
muovipussiin kajastaa valoa, kun se aukaistaan ammat-
tilaisen ottein. Keräysastiaan päätyneet vaatteet tupsah-
tavat työpöydälle ja joutuvat välittömästi tarkan katseen 
alle. Materiaalin ja kunnon perustella lajittelun työnteki-
jät päättävät vaatteiden jatkopolusta.

Juhlamekko on kaunis, ehjä ja kesäinen eli sen matka 
jatkuu kirpputorille. Kirpputorilla tehdään vielä toinen 
lajittelu ja sen päätteeksi juhlamekko päätyy kirppiksen 
myyntirekkiin.

Vanha t-paita on puuvillaa. Sen reitti jatkuu lajittelusta 
leikkurin kautta konepyyhkeeksi teollisuuden käyttöön. 
Valmiit konepyyhkeet paalataan kymmenen kiloa pai-
navaksi tiiviiksi paketiksi. Pyyhepaalit siirtyvät halliin 
ulkovarastoon odottamaan kuljetusta asiakkaille eri puo-
lille Suomea.

Ahdistava villapipo on sopivaa raaka-ainetta öljyn-
imeytysmattoihin, joita valmistetaan karstaushallissa 
Kankitie 12 tiloissa. Huokoinen huopamatto imee öljyt 
erilaisilta pinnoilta vaikkapa autokorjaamossa.

Puhki kulunut goretex-nuttu ei ole enää myyntikuntoi-
nen, eikä sen raaka-aine sovellu uusiokäyttöön. Lenkki-
nutun tehtäväksi jää tuottaa meille energiaa eli sen reitti 
jatkuu polttoon.

Teksti: Kirsi Hiekkala

FAKTAA

• Tekstiilien uusiotuotanto ja myynti 
työllistävät Jyväskylän Katulähetyk-
sellä noin 30 pitkäaikaistyötöntä� 
Lisäksi yli kymmenen henkilöä työl-
listyy kuntouttavan työtoiminnan 
kautta�

• Toiminnan tuotto menee jyväskylä-
läisten ihmisten auttamiseen Jyväs-
kylän Katulähetyksen kautta�

• Kierrätyspisteisiin voi jättää puhtaita 
vaatteita, ehjiä kenkiä ja muita ko-
dintekstiilejä�

Kevätsiivouksen tuloksena kotoaan joutuvat 
poistumaan muun muassa vanha juhlamekko, 
virttynyt t-paita, ahdistava villapipo ja puhki 
kulunut goretex-nuttu.
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Katulähetystyö ”kolahti” heti ja siksi olen myös vapaaehtoistoiminnassa mukana� Työ on antoisaa, eikä yksikään päivä ole 
samanlainen� Katulähetystyö on jäänyt pysyvästi sydämeeni ja on ilo olla palvelemassa ja tukemassa�

Harjunportaan kirpputorimme sijaitsee Gummeruksenkadulla ja on toiminut jo vuodesta 2005� Kirpputori on erityisesti opis-
kelijoiden ja maahanmuuttajien suosiossa keskeisen sijaintinsa sekä edullisten hintojen vuoksi� Meillä on siisti myymälä ja 
kovasti kehuttu ystävällinen asiakaspalvelu�

Sirpa Jokinen 
Toimin Harjunportaan kirpputorilla 
kirpputorin hoitajana ja työval-
mentajana� Tulin Katulähetykselle 
v� 2010� Sitä ennen toimin perhe-
päivähoitajana�

Katulähetykseen tulin Kankitien kirpparille myyjänoppiin� Usko Hintikan haaveena oli lisätä kirppareita, ja kun sopiva paikka 
löytyi Muuramesta, hän pestasi minut rakentamaan uuden EkoCenterin� Sillä tiellä ollaan oltu kohta jo viisi vuotta, joten 
kiitos hyvästä työpaikasta

Muuramen kirpputori sijaitsee vilkkaan ysitien varrella Autotalon alakerrassa� Markkina-aluemme ulottuu Hangosta Petsa-
moon� Vasta avattu Muuramen kauppakeskus, sekä läheinen Riihivuoren laskettelukeskus lisää asiakasvirtaa alueellamme�

Autotalon kiinteistössä toimii lukuisia muita yrityksiä, mm� lounasruokala MilMoona ja perinteikäs Mäkisen autokorjaamo� 
Teboilin bensa-asema sijaitsee myös samalla pihalla� Hyvällä syyllä voimmekin sanoa olevamme täyden palvelun KIRPPU-
TORI ”kaikilla mausteilla”

Mikko Aapakari 
Toimin kirpputorin hoitajana 
ja työvalmentajana Muuramen 
EkoCenterillä� Suurimman osan 
työurastani olen työskennellyt 
kaupanalalla yksityisenä elintarvi-
kekauppiaana�

Kankitien kirpputorimme sijaitsee Seppälänkankaan teollisuusaluella useiden muiden kierrätyskauppojen ja kirpputorien 
läheisyydessä; Laukaantieltä Kuormaajantielle ja OK-auton kohdalta alas Kankitielle� Meiltä löytyy hyvin ilmaisia parkki-
paikkoja� 

Asiakaskunta koostuu kaikenikäisistä asiakkaista� Monet ovat löytäneet tiensä meille uudestaan pitkienkin matkojen takaa 
todellisten kirpputorihintojen vuoksi� Panostamme viihtyisyyteen ja mukavaan, osaavaan ja ystävälliseen henkilökuntaan� 
Olemme kotoisa ja leppoinen kirpputori, josta saa mukaansa kivat löydöt ja hyvän mielen�

Jarmo Hakala 
Olen työskennellyt noin kaksi 
vuotta Kankitien EkoCenteril-
lä työsuunnittelijana ja vas-
taavana työntekijänä� Työhön 
kuuluu asiakaspalvelu ja toi-
mistotyöt� Harrastuksina mi-
nulla on sähly ja lenkkeily

Sirpa, Mikko ja Jarmo
- EkoCenter kirpputorien hoitajat -

EkoCenter Harjunporras

EkoCenter Muurame Autotalo

EkoCenter Kankitie

www.jklkl.fi/ekocenter-kirpputorit
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Atte Klinga ja Mika SaunalahtiVirpi ja Kari

EkoCenterin autonkuljettajat Mika ja Atte tunne-
taan tuttavallisemmin nimellä Kuskit. Tämä kak-
sikko hallitsee asiakaspalvelun ja korostaa, että 
asiakkaan huomioon ottaminen on äärimmäisen 
tärkeää osa palvelua.

Vuodenajat näkyvät selkeästi pakettiauton kyy-
dissä. Keväällä tyhjennetään asuntoja eli niin 
sanottuja noutoja on paljon. Syksyn tullen ti-
lanne on ihan toinen, kun päivät täyttyvät huo-
nekalujen kotiinkuljetuksista.

– Tämä on työ paljon muutakin kuin tavaran vientiä ja 
tuontia. Tämä on ihmisten kohtaamista. Minä tykkään auttaa 
ihmisiä, Mika korostaa.

Mika on tottunut työskentelemään ihmisten kanssa. Hän 
on koulutettu hieroja ja takana on myös lähihoitajan opintoja.

– Tämä on minun ensimmäinen työpaikkani ja pidän täs-
tä työstä. Tulee hyvä mieli, kun käydään asiakkaan luona ja 
voimme jutella hänen kanssaan, Atte sanoo.

Atte opiskeli logistiikan perustutkinnon ja valmistunut au-
tonkuljettajaksi vuonna 2013. Vapaa-ajallaan hän käy kunto-
salilla ja lenkkeilee mahdollisimman paljon.

– Väsyneenä ei kannata jäädä sisälle. Me molemmat pi-
dämme luonnossa liikkumisesta. Se on hyvä vastapaino kii-
reiselle työlle, miehet toteavat lähes yhteen ääneen.

Hyvä asiakaspalvelu huomataan
Kuskien arki on tarkkaan aikataulutettua. He tyhjentävät 
säännöllisesti Jyväskylän kaupungin alueella olevat Katulä-
hetyksen tekstiili- ja hyötykeräyspisteet eli ne tutut harmaat 
boxit. Muut arkipäivät täyttyvät tavarannoudosta ja kuljetuk-
sista tilauslistan mukaan.

– Liikumme yleensä Jyväskylän alueella, mutta muutamia 
keikkoja on ollut myös Laukaan ja Muuramen suunnalla.

Noutoon varataan aikaa yleensä yksi tunti. Tavaroiden pi-
täisi olla valmiiksi pakattua ja kuskien tehtäväksi jää niiden 
siirto auton kyytiin. Aina kuitenkin katsotaan tavarat läpi ja 
mietitään tarkkaan, mikä menee kaupaksi kirpparilla.

– Tärkeä osa ammattitaitoa on se, että osaamme kertoa 
asiakkaalle kohteliaasti perustelut, jos esimerkiksi sohva tai 
kirjahylly ei kelpaa kyytiin.

Aten ja Mikan kohtelias, ystävällinen ja asiallinen käytös 
jättää asiakkaille hyvän mielen. Tämä on huomattu myös leh-
distössä, kun kuskit päätyivät Suur-Jyväskylän Lehden Hyvä 
palvelu -palstalle maaliskuussa 2016.

– Kiitokset olivat ihana yllätys. Se on tehokasta markki-
nointia, kun asiakas kertoo hyvästä kokemuksestaan myös 
ystävilleen, Atte ja Mika sanovat.

Teksti: Kirsi Hiekkala

- Kaikki perustuu asiakasystävällisyyteen -

EkoCenterin 
noutopalvelu: 

 
020 712 1580 

tai 
040 546 3793

Virpi Tuulasjärvi 
Toimin työvalmentajana Katulähetyk-
sen lajittelu/leikkuu -yksikössä. Olen 
työskennellyt täällä jo muutamia vuo-
sia mm� työvalmennus, kirpputori- ja 
vapaaehtoistyössä� Aloitin oppisopimus-
koulutuksen 2014 ja valmistuin 2016 
Esimies ja työnjohto -tutkinnosta�

Työni on monipuolista ja antoisaa� Saan 
toimia ihmisten kanssa ja palvella 
asiakkaita, sekä olla yhtenä osana tär-
keää katulähetystoimintaa� Olen saanut 
myös itse Katulähetykseltä paljon tukea 
ja kannustusta ”polkuni” varrella� Lä-
himmäisen auttaminen on myös minun 
sydäntäni lähellä� Ilman Katulähetyksen 
toimintaa kohdallani olisi ollut työttö-
myys, mutta tätä kautta olen saanut 
kaiken tarvitsemani ja toivomani, ja 
samalla olen saanut mahdollisuuden 
kehittyä eteenpäin�

EkoCenter yksikkömme vastaanottaa vuosittain tekstiilejä ja muuta käyttökelpoista materiaalia yli 200 000 kiloa Jyväsky-
län ja lähialueen kuntien alueelta� Asiakkaat voivat kierrättää tekstiilit meidän tekstiilinkeräys-boxeihin, joita on eripuolilla 
Jyväskylää 12 kappaletta�

Panostamme Lajittelussa/leikkuussa työviihtyvyyteen, työolosuhteiden ja työturvallisuuden kehittämiseen ja laatuun. 
Teemme tiivistä yhteistyötä omien kirpputorienkin välillä pitämällä tuotteet laadukkaina ja myyntikuntoisina ja sesonkiai-
kojen mukaan helposti saataville myytäväksi� Farkun ja pellavan osalta, jota meille tulee runsaasti, toivomme että saisim-
me kehitettyä niille jotain uutta hyötykäyttöä�

EkoCenter toimintaa ihmisen ja luonnon hyväksi�

Toiminnassamme pidämme tärkeänä luonnon säästämistä kierrätyksen eri keinoin� Pääosa tuotannostamme toteutetaan 
myös eri työllistämistoimintaohjelmien kautta, sekä yhteistyössä Turengista olevan yrityksen Dafecor Oy:n kanssa�

Karstaushallissa akryylistä  ja villasta valmistamme alihankintatyönä Dafecor Oy:lle öljynimeytys-/ suojamattoja, puutar-
hoille altakastelumattoja  ja suojanauhoja,  valmistamme myös kierrätystekstiileistä  teollisuuden tarpeisiin eri lajitelmia 
konepyyhkeitä�

Kari Lähteenmäki 
Toimin tuotantovastaavana/työval-
mentajana uusiotuotannossa Jyväsky-
län Katulähetyksellä� Näissä tehtävis-
sä olen työskennellyt Katulähetyksellä 
jo 13 vuoden ajan� Ajan karstaus-
konetta eli teen uusiomateriaalista 
altakastelumattoja ja öljymattoja sekä 
välillä valmistan myös huopatossuteh-
taalle huopamattoa�

Työurani aloitin siivoojana ja olen 
ehtinyt työskennellä monenlaisissa 
tehtävissä� Olen ollut töissä rakennuk-
silla, nuohoojana, tehnyt lasihommia 
ja muovinkeräystä sekä toiminut 
ambulanssikuskinakin� Pidän työstäni, 
koska se on itsenäistä� Nautin siitä, 
kun olen saanut koneesta kaikki sää-
döt kohdalleen ja se toimii hyvin�

Uusiotuotanto

Lajittelu / leikkuu

At
te
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- kierrätyksen keskiössä -
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AULIS ALANKO
Kierrätyskeisari

Tämä työ
on kasvattanut minua
hyvin paljon

EkoCenterin päällikkö Aulis Alanko on 
työskennellyt Katulähetyksen palveluk-
sessa lähes 20 vuotta. Uransa hän aloitti 
työnsuunnittelijana punaisessa hallissa 
osoitteessa Kankitie 9.

– Osallistuin arkipäivän työhön, ohjasin yli kym-
menen henkilön työporukkaa ja pyrin koko ajan ke-
hittämään työtäni, Aulis kertoo.

Alkuaikojen työt koostuivat muun muassa raken-
nustarvikkeiden kierrätyksestä, polkupyörien kor-
jauksesta ja muuttopalvelusta. 

– Purimme kaupungin vanhoja rakennuksia, lajit-
telimme, poistimme tarpeetonta ja teimme polttopui-
ta. Myimme rakennustarvikkeita ja polttopuita sekä 
yksityisille että kaupungille.

Vuonna 1994 Aulis sai tehtäväkseen käynnistää 
Katulähetyksen kirpputoritoimintaa. Ensimmäinen 
kirppis avattiin punaisen halliin ja alakerrassa toimi 
autokorjaamo. Välillä hän piipahti Jyväskylän maa-
laiskunnan puolella ja perusti Tikkakoskelle kierrä-
tyskeskus Kiepparin, mutta palasi taas takaisin Ka-
tulähetykselle ennen vuosituhannen vaihdetta. Muun 
muassa Kyvyt käyttöön -projekti, Antenni-hanke ja 
MATU-projekti tulivat Aulikselle tutuiksi.

Tutkin lakeja ja asetuksia
Katulähetyksen henkilöstöhallinnon leivissä Aulis 
työskenteli vuosina 2000–2013 ja siirtyi sitten ny-
kyisiin tehtäviinsä EkoCenterin päälliköksi.

– Työni on aina ollut monipuolista ja haasteellista. 
Olen sellainen luonne, että tutkin lakeja ja asetuksia. 
Taistelen heikommassa asemassa olevien puolesta, 
kehitän ja tarvittaessa kinastelenkin niin, että työllis-
tämisasiat saadaan hoidettua.

Aulis kertoo, että työ Katulähetyksellä on kasvat-
tanut häntä hyvin paljon ja auttanut ajamaan vähä-
osaisten asiaa vaikka läpi harmaan kiven.

– Työllistäminen on edelleen ykkösjuttu, vaikka 
tuet ovat muuttuneet ja muuttuvat jatkuvasti. Harras-
tan itseopiskelua. Luen aika paljon työhön liittyviä 
julkaisuja myös kotona.

Kotonaan Aulis rentoutuu muun muassa puutar-
hatöissä, remonttihommissa ja ruoanlaitossa. Musii-
kin suhteen mies on kaikkiruokainen. Televisio-oh-
jelmista suosikkeja ovat musiikkikilpailut, joita hän 
seuraa mieluusti. Ja jokaiseen viikonloppuun kuulu-
vat myös ne tunnin mittaiset päiväunet eli unipäivät 
kuten lapset sanovat.

– Olen naimissa ja meillä on kolme täysi-ikäistä 
lasta. Hoidamme vaimoni kanssa sijaisperhetoimin-
nan kautta pientä poikaa. Hän on ollut meillä sijoitet-
tuna jo kuuden vuoden ajan.

Auliksen tulevaisuuden visio on jäädä eläkkeelle 
syksyllä 2016 ja keskittyä kasvattamaan heille sijoi-
tettu pikkupoika kunnon kansalaiseksi. 

– Haluan antaa kiitokseni Jyväskylän kaupun-
gin työllistämisyksikölle, Jyväskylän TE-toimiston 
vanhoille konkareille, Katulähetyksen hallitukselle, 
johdolle ja koko työyhteisölle sekä kaikille niille 
yhteistyötahoille ja henkilöille, keiden kanssa olen 
ollut näiden vuosien aikana yhteistyössä. Ilman teitä 
ja teidän luottamusta, monipuolista kykyä visioida ja 
sitoutua emme olisi juuri tässä nyt, Aulis sanoo.

Teksti: Kirsi Hiekkala
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Yhteistyössä Ziya Kara muutti Suomeen vuonna 2004 ja aset-
tui heti Jyväskylään. Kotimaassaan Turkissa hän 
työskenteli torimyyjänä. Yrittäjyydestä ehti ker-
tyä kokemusta myös täällä Keski-Suomessa, kun 
mies piti pientä lahjapuotia.

– Työskentelen nyt EkoCenter Harjunportaalla viitenä päi-
vänä viikossa. Teen kaikkia kirpputorin töitä. Palvelen asiak-
kaita, hinnoittelen tuotteita, olen kassalla ja myös varaston-
hoitajana, Ziya kertoo.

Hän viihtyy työssään ja nauttii siitä, kun asiakas on tyy-
tyväinen ja hymyilee.  Harjun kirpparilla on myynnissä run-
saasti tekstiilejä, kenkiä, astioita ja myös huonekaluja. Uu-
det, Jyväskylään muuttavat opiskelijat piristävät kirpparin 
toimintaa entisestään.

– Kirpputorilla on halvempaa ja täältä voi tehdä hyviä löy-
töjä. Esimerkiksi merkkituotteet menevät nopeasti kaupaksi, 
kun hinta on kohdallaan. Meillä asiakastyytyväisyys on to-
della suuri, Ziya sanoo.

Torikauppias ja taitava kokki
Torikauppiaan työkokemus antaa hyvät perustiedot hinnoitte-
lusta ja myös tinkimisen kulttuurista. Ziya kertoo, että hänen 
kotimaassaan ei koskaan tingitä pienistä summista, esimer-

kiksi rinkelin hinnasta, mutta isompien ja kalliimpien ostos-
ten yhteydessä tinkiminen kuuluu olennaisesti kaupantekoon. 
Välillä Ziya oikein ihmettelee suomalaisten innokasta tapaa 
tinkiä alennusta jopa euron tai kahden euron pikkuostoksista.

– Viihdyn Suomessa, mutta kaipaan omaa kotimaatani, 
niin kuin jokainen kaipaa kotimaataan. Käyn säännöllisesti 
Turkissa tapaamassa äitiäni ja pitämästä hänestä huolta.

Ziya on erittäin taitava kotikokki. Hän kasvoi maaseudulla 
ja tottui käyttämään lähellä kasvaneita, tuoreita luomukasvik-
sia. Ruoan kanssa eteen ei tule pulmia, koska sen mitä hän 
haluaa, sen hän myös osaa tehdä. Kokkaustaidot kasvoivat 
vahvoiksi, kun mies työskenteli vuoden armeijan kokkina 
asuessaan Turkissa. Turkissa miehet tekevät ruokaa ja maus-
teita käytetään rohkeammin kuin Suomessa.

– Pidän kasvisruoasta, grillatusta kanasta ja kalasta. Mus-
tanmeren rannalla syödään runsaasti kalaa ja siellä valmiste-
taan paljon erilaisia kalaruokia, Ziya Kara kertoo.

Teskti: Kirsi Hiekkala

Ilahdun asiakkaan hymystä
Ziya Kara
EkoCenter Harjunporras

Turenkilainen Dafecor Oy syvensi yhteistyötä 
Jyväskylän Katulähetyksen kanssa syyskuussa 
2014 alkaneella yhteistyösopimuksella.  Dafe-
cor on valmistanut jo 22 vuoden ajan tekstiilien 
käsittelylaitoksellaan Turengissa erilaisia uusio-
tuotteita, joiden raaka-aine on käytöstä poistettu 
tekstiili.

Katulähetyksen ja Dafecorin yhteistyö juontaa 
juurensa jo vuodesta 1997, jolloin Katulähe-
tys päätti ottaa yhdeksi kuntouttavan työtoi-
minnan osa-alueeksi uusiotuotteiden valmis-
tuksen kirpputoriensa ylijäämätekstiilistä. 

Dafecor myi käyttöön soveltuvan tehdaslinjan, rakensi sen 
Kankitielle ja antoi käyttökoulutuksen Katulähetyksen sil-
loiselle henkilökunnalle.

2014 Katulähetys ja Dafecor päättivät syventää yhteis-
työtä siirtämällä Katulähetyksen uusiotuotevalmistuksen, 
markkinoinnin, tuotannon ohjauksen, sekä tuotantohenki-
lökunnan Dafecorille. Näin saatiin Jyväskylän toiminnan 
kehittämiseksi Dafecorin pitkä markkinatuntemus ja asia-
kaskontaktit toimialalta. Myynti, markkinointi ja tuotannon 
ohjaus siirtyi Dafecorille.

Yhteistyössä Jyväskylän Katulähetyksellä oli tavoitteena 
turvata teollisen tekstiilinkierrätyksen jatkuminen muun toi-
mintansa tukena. Nyt näyttää siltä, että tällä yhteistyömuo-
dolla se on taloudellisesti mahdollista.

Dafecor puolestaan kamppaili kapasiteettiongelmien 
kanssa. Aika ajoin myynti veti enemmän, kuin tuotanto 
tuotti. Tämä aiheutti toimitusviiveitä. Katulähetyksen tuo-
tannossa oli vahva vajaakapasiteetti, eli työtä tarvittiin lisää. 
Nämä vastakkaiset ongelmat ratkesivat erittäin hyvin ja yh-
teistyö on tuonut entistä vahvemman kotimaisen toimijan, 
joka pystyy tarjoamaan asiakkailleen luotettavuutta, laatua 
ja hintakilpailukykyä. Kaikki nämä ovat ensiarvoisen tär-
keitä tukkukaupan ja teollisuuden valitessa yhteistyökump-
paneitaan.

Nyt puolentoista vuoden kokemuksella voi molemmat 
osapuolet vilpittömästi olla tyytyväisiä uudesta strategiasta. 
Jyväskylässä on tuotantomäärät ja myynnin määrä saavut-
tanut huomattavasti suuremmat määrät kuin aiemmin, vie-
läpä taloustilanteessa, jossa kilpailutilanne on voimakkaasti 
kiristynyt. Dafecor on pystynyt tarjoamaan toiminnallaan 
entisen määrän tuetun työllistämisen työpaikkoja niin teks-
tiilin esikäsittelyyn, kuin varsinaiseen tuotevalmistukseen 
tehdaskiinteistössä.

Yhteistyö Katulähetyksen johdon, kuntouttavan työtoi-
minnan työnohjauksen ja Dafecorin välillä on sujunut käy-
tännössä kitkattomasti. Toki alussa oli oppimista puolin ja 
toisin tutustuttaessa kahteen erilaiseen toimintakulttuuriin. 
Kaikki ovat kuitenkin oivaltaneet, että puhaltamalla yhtei-
seen hiileen toimimme yhteisen päämäärän toteuttamiseksi; 
kannattavan tekstiilin teollisen kierrättämisen säilymisen ja 
kehittämisen hyväksi Jyväskylässä, yhteistyössä Dafecorin 
ja Jyväskylän Katulähetyksen kesken.

Nyt toiminta on täysin markkinaehtoista perustuen ta-
vanomaiseen liiketaloudelliseen omarahoitteiseen kan-
nattavuuteen. Myynnin suuntautuessa enenevässä määrin 
teollisuuden tukkukaupalle kovassa kilpailutilanteessa ja 
asiakkaiden määritellessä hintatason, jatkuvuuden takaa ku-
luneen puolentoista vuoden aikana omaksuttu joustava asia-
kaslähtöinen ja kustannustehokas toiminta.

On täysi syy olettaa, että tällä yhteistyöllä on erinomaiset 
edellytykset jatkua kauas tulevaisuuteen.

Risto Saha 
Dafecor Oy

Dafecor Oy

www.dafecor.fi

Kuva: Risto Saha
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Tyttäremme asuu myös perheineen Jyväskylässä. Hä-
nellä on jo kaksi aikuista poikaa, seitsemänvuotias 
kouluikäinen tytär ja kaksi päiväkoti-ikäistä poikaa, 
joiden elämässä olen tiiviisti mukana.

Katulähetyksen pullakirkko-toiminnassa olen ollut mu-
kana jo vuosien ajan. Uutena tavoittavana toimintamuotona 
olemme aloittaneet Sanan ja rukouksen illat Ensiaskeleessa 
kerran kuukaudessa. Vaihtoehtoisesti rukousilloille olemme 
käyneet tapaamassa asukkaita heidän kotonaan. Näissä tilai-
suuksissa tulee todellisia kohtaamisia ja keskusteluja, jois-
ta iloitsen. Rukouksemme onkin Jeesuksen sanojen mukaan 
pyytäminen: ”Hän sanoi heille: Eloa on paljon, mutta työ-
miehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi 
työmiehiä elonkorjuuseensa.” Luuk. 10:2

Katulähetyksen hallituksen jäsenenä
Olen tullut Jyväskylän Katulähetyksen hallituksen kolmi-
vuotiseksi jäseneksi viime vuoden alussa. Epäröin pitkään, 
kun minuun otettiin yhteyttä ja pyydettiin mukaan hallitus-
työskentelyyn. Rukoilin asian puolesta, koska epäilin omaa 
asennettani, asiantuntemustani ja tietotaitoani, mutta useiden 
merkkien kautta sain vahvistuksen siitä, että voisin asettua 
ehdokkaaksi. Jäsenkouksessa päätös oli myönteinen ja niin 
ymmärsin johdatuksen kohdallani.

Jumalan tahto oli asettaa minut hallituksessa esirukoilijan 
tehtävään tämän katulähetyksen työn ja koko kaupungin puo-
lesta. Jer. 29:7

Vuonna 1992 tulin uskoon ollessani vielä työelämässä. 
Tarjoilijan työssä rukoilin päivittäin todella paljon kaikkien 
asiakkaitteni puolesta. Kyselinkin työkyvyttömyyseläkkeelle 
päästyäni kymmenisen vuotta sitten, miten voisin olla elä-
mänhallinnan kadottaneiden ihmisten kanssa kosketuksissa, 
joita edelleen halusin siunata. Pelastuksen vieminen siitä 
osattomille ja Jumalan pelastavan rakkauden välittäminen on 
sydämelläni. Rukousnäky, joka minulle välitettiin oli seuraa-
vanlainen: Jumala muuttaa heidän kädessään olevan alkoho-
lijuomapikarin lasilliseksi ELÄVÄÄ VETTÄ! Saakoon tämä 
näky toteutua jokaisen kohdalla.

Olen siis viisinkertainen mummi, josta nautin suunnatto-
masti. Jumalan valtakunnan todellisuus avautuu lasten kautta 
erityisen kauniisti. Elämä on rikasta! Lasten kasvattaminen 
Jumalan Sanan tuntemiseen on elämäntehtäväni sisältö, kuin 
myös opettaa heitä turvautumaan yksinkertaiseen rukouk-
seen. ”Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, niin hän 
pitää teistä huolen.” 1 Piet. 5:7. Samalla tavalla haluan viedä 
Jumalan teot kaikkien ihmisten tietoisuuteen.

Rukoukseni on että voisin olla uskollinen saamassani teh-
tävässä omalla paikallani. ”Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa 
lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietä-
en, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.” 1 Kor. 
15:58

Iloista kesän odotusta jokaiselle.

Olen Ulla Koskinen ja asun mieheni kanssa omakotitalossa Kylmänorossa. Meillä on yhdeksänvuotias 
Saarloos Wolfhond -rotuinen koira. Koirani kanssa päivittäin tehdyt pitkät ulkoilulenkit pitävät kun-
nostani huolta. Ulkoillessa sydän rukoilee ja yhteys taivaallisiin on läsnäoleva ja todellinen.

”Minä johdatan heitä,
kun he kulkevat rukoillen”

Ulla
KOSKINEN

- Hallituksen blogi -

Kierrätyspajan aamu täyttyy puheensorinasta. Muuta-
ma pajalainen on vielä kirjautumassa töihin aamupa-
lavastaavien kattaessa aamupalaa. Ensimmäiset Hilk-
ka-viestit on luettu ja niistä keskustellaan. Kahvin- ja 
vedenkeitin porisevat. Puurokattila on tuotu pöytään 
ja lämmin puuro odottaa kannen alla.

Jokainen pajapäivä aloitetaan yhteisellä aamupalalla ja samal-
la keskustellaan aamun tunnelmista. Keskustelemme myös 
tulevan päivän ohjelmasta. Tänään puheenaiheiksi Hilkka-
viestien sisällön lisäksi nousee Sotkutonta päivää -tapahtuma, 

johon porukalla osallistumme. Muistutan vielä tämän päivän kehit-
täjäasiakasryhmästä, johon kaikki pajalaiset voivat osallistua. Ryh-
mässä heillä on mahdollisuus kehittää Jyväskylän Katulähetyksen 
toimintaa tuoden siihen asiakkaan näkökulmaa. Aamupalan jälkeen 
aamupalavastaavat huolehtivat pajan siistiksi. 

Tänään maalataan pajalle johtavaa portaikkoa. Maalit on saatu 
Salmirannasta ja Aulis Alangolta, kierrätyksenä tietysti. Muut työs-
tävät omia töitään. Lajittelusta saaduista farkuista syntyy kassi ja 
vanhasta tuolista raapimaa kissalle. Tuoli on saatu lahjoituksena 
Kankitien EkoCenter kirpputorilta. Lahjoituksena saatu senkki saa 
pian uutta ilmettä pintaansa. Yhteinen idea senkin tuunaukseen syn-
tyi aamupalapöydän ympärillä. Yksi pajalainen ehdotti luontoaihet-
ta, koska onhan meillä kaupunkia ja luontoa pajalla. Toinen ehdotti 
kissaa ja tästä ideasta innostuneena syntyi yhdistelmä eli Karvinen. 

Porukka maalaa portaikon väliseinän. Yksi pajalainen teki kolme 
eri mallia portaikkoon tulevista kuvista, joista sitten pajalaiset osan 
äänestivät toteutettavan kuvan.

Portaikko saadaan maalattua. Nyt se saa kuivua huomiseen ja 
huomenna voikin sitten laittaa toisen maalikerroksen päälle. Poruk-
ka jatkaa omiin projekteihin. Vanhoista CD-levyistä syntyy torni-
valaisin. Mutta omien töiden välissä ehtii auttamaan myös kaveria, 
kun tietoa ja taitoa jaetaan yhdessä, vertaiselta vertaiselle. Aika 
menee nopeasti, kun töitä tehdään porukalla. Loput 20 minuuttia 
pajapäivästä käytetään yhdessä pajan siivoamiseen.

Teksti: Heidi Ulaska 
Kuvat: Kirsi Hiekkala

Työpajalla
tapahtuu
päivässä paljon

FAKTAA

• Jyväskylän Katulähetyksellä alkoi keväällä 2016 kuntouttava ryhmämuotoinen työpajatoiminta� 

• Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on edistää asiakkaan elämänhallintaa ja työelämänvalmiuksia�

• Työpajoja on kaksi: digi- ja kierrätyspaja� Pajat ovat matalankynnyksen työtoimintaa 18–65-vuotiaille pitkäaikaistyöt-
tömille�  Toimintaan pääsee mukaan työllisyyspalveluiden kautta� 

• Asiakas voi olla mukana työpajatoiminnassa kahtena päivänä viikossa, neljä tuntia päivässä� Hän voi osallistua mo-
lempiin työpajoihin� Pajojen ryhmäkoko on 5–7 henkilöä�

www.jklkl.fi/palvelut/kuntouttava-ryhmamuotoinen-tyopajatoiminta Jan-Erik Leikkari tuunaa astiakaapinovea�

Valtteri Matilainen elävöittää pajalle johtavaa portaikkoa�
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Pelottavista
muukalaisista
rakkaiksi
naapureiksi

Kalliomäen asukkaat ovat pääsääntöisesti 
jo iäkkäämpiä ja haastavasta kiinteistös-
tä huolehtimisessa nuorten ja terveiden 
miesten työpanos on tullut todella tarpee-
seen. Itse he kokevat, että haluavat auttaa, 

koska heitä on autettu. Minulle tuli yllätyksenä tieto sii-
tä, että heidän kulttuurissaan miehet ottavat päävastuun 
kodin siivoustöistä. Heidän työskentelyään seuratessa 
todellakin huomaa, että he ovat siivonneet ennenkin. He 
ovat työssään tarkkoja, toimeen tarttuvia, innostuneita 
ja itsenäisiä. Välillä siivouspuuhissa into loistaa heidän 
silmissään niin, että mieleen tulee pienet pojat hiekka-
laatikolla. Työ on terapiaa myös heille. Toimeton turva-
paikkapäätöksen odottelu on turhauttavaa ja tuskaista. 
Tuntuu hyvältä tarjota heille vaihtoehto puuduttavalle 
toimettomuudelle.

Pelkoja ja ennakkoluuloja
Vastaanottokeskuksen perustaminen naapuriin herätti 
Kalliomäen asukkaissa monenlaisia pelkoja. Tosin he 
voivat olla ylpeitä itsestään siinä miten myönteisesti he 
pyrkivät alusta alkaen asiaan suhtautumaan. Asiallisen 
tiedottamisen ja turvapaikanhakijoiden vapaaehtoistyön 
mahdollistaman tutustumisen avulla pelot ovat hälven-
neet ja heidän suhtautumisensa on aidosti myönteistä ja 
myötätuntoista. Myönnettäköön, että en ollut vapaa en-
nakkoluuloista itsekään. Heidän ahkeruutensa, auttami-

sen halunsa ja hyvä käytöksensä ovat kuitenkin saaneet 
minut luopumaan ennakkoluuloistani. Heidän kanssaan 
työskennellessäni tunnen oloni turvalliseksi ja vapau-
tuneeksi. Maailmanrauhan eteen emme voi paljoakaan 
tehdä, mutta voimattomuuden ei tarvitse koskea omia 
asenteitamme. Yhdistyksenä voimme vaikuttaa siihen, 
että rinnakkaiselomme maahanmuuttajien kanssa su-
juu rauhanomaisesti. Voimme antaa heille välittävän 
ja myönteisen ensivaikutelman ja sitä kautta vaikuttaa 
heidän haluunsa sulautua rakentavaksi osaksi yhteis-
kuntaamme. Voimme tarjota asukkaillemme ja toimi-
joillemme mahdollisuuden tutustua heihin ihmisinä.

On hämmästyttävää kuinka monipuolisesti turvapai-
kanhakijoiden kanssa pystyy kommunikoimaan, vaikka 
yhteistä kieltä ei ole. Aikuiset eivät juurikaan puhu eng-
lantia ja suomea he osaavat joitakin yksittäisiä sanoja. 
Vapaaehtoistyö toimii heillä tärkeänä harjoitusmahdol-
lisuutena suomen kielen opiskelussa. Kuukauden työ-
rupeman päätteeksi kutsumme aina miehet perheineen 
kotaan paistamaan muurikkalettuja. Silloin englantia 
osaavat lapset toimivat tulkkina. Ihmisyys on yhteinen 
jaettavissa oleva asia ja se auttaa meitä ymmärtämään 
toisiamme yli kielimuurien.

Teksti: Heidi Salisto

Aloitimme helmikuussa Kalliomäen asumisyksikössä yhteistyön naapurissa sijaitsevan Puup-
polan vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoiden kanssa. Puuppolan vastaanottokeskuk-
seen on sijoitettu perheitä. Isät käyvät Kalliomäessä vapaaehtoistyössä kuukausittain vaih-
tuvissa 4-hengen ryhmissä. Heidän työtehtävinään ovat olleet lähinnä suursiivoukset.

Heidi
Salisto

Aloitin turvapaikanhakijoiden työnohjauksen itsekin vapaaehtoistyöntekijänä� Sittemmin työllistyin vastavalmistunee-
na päihdetyöntekijänä palkkatuella� Nuoruusvuosina tienasin elantoni siivoojana, joten ammattitaitoa minulta löytyy 
siivousalaltakin jaettavaksi� Mahtavinta Katulähetyksellä työskentelyssä on juuri se, että siellä voi työskennellä koko elä-
mänsä summana kaikkea osaamaansa ja kokemaansa hyödyntäen�

Eletty elämä teki luontevaksi aloittaa turvapaikanhakijoiden vapaaehtoistyön ohjaus� Se avasi minulle tämän ainutlaatui-
sen tilaisuuden tutustua turvapaikanhakijoihin sellaisina kuin he todella ovat, eikä vain sellaisina millaisina media heidät 
meille esittelee�



Katulähetyksen kesäpäivät
Kiponniemessä
27.5.2016 

Käy elämän tielle!
Ohjelma:
9.30 Tulokahvit
10.00-10.45 Aloitusjuhla

• Tervetulotoivotus Erkki Keski-Lusa
• Musiikkia ja puhetta, pastori Kenneth 

Karppinen
• Monologi, Olli Mäki

10.45-11.00 Tauko
11.00-12.00 Raamattutunti, Pertti Räty
12.00.-13.00 Lounas
13.00-13.30 Ulkoilua
13.30 Musiikkia ja todistuksia
14.30 Päätöskahvit
15.00 Saunat

Makkaranpaisto omin makkaroin.


	Pääkirjoitus
	Minne päätyvät
	MEKKO?
	Sirpa, Mikko ja Jarmo
	- EkoCenter kirpputorien hoitajat -
	- kierrätyksen keskiössä -
	Virpi ja Kari
	Atte Klinga ja Mika Saunalahti
	- Kaikki perustuu asiakasystävällisyyteen -
	AULIS ALANKO
	Kierrätyskeisari
	Yhteistyössä
	Dafecor Oy
	Ziya Kara
	Ilahdun asiakkaan hymystä
	Työpajalla
	tapahtuu
	päivässä paljon
	- hallituksen blogi -
	Pelottavista
	muukalaisista
	rakkaiksi
	naapureiksi

