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Erkki
Keski-Lusa

Lahjoitusvaroin
uusi kuorma-auto
Ruokapankin elintarvikekuljetukset sujuvat
nyt entistä sutjakammin, kun lahjoitusvaroin
hankittu kuorma-auto saatiin käyttöön tänä
keväänä.

”Yhdistyksen menestys tulevina vuosina riippuu siitä,
miten hyvin se onnistuu säilyttämään elävästä elämästä
kumpuavan lähtökohtansa syrjäytyneiden ihmisten auttamisessa. Elämä etsii alituisesti uusia muotoja, kuten Verneri Louhivuori aikoinaan esitti. Samalla yhdistyksen on
nojauduttava vankasti omaan arvoperustaansa. Muodot
muuttuvat, mutta arvoperusta pysyy. Se on katulähetystyön
luovuttamaton lähtökohta ja voimavara. Katulähetyksen on
oltava tulevaisuudessakin yhtä aikaa sekä muutoksen että
pysyvän toivon yhteisö.”

Auton kupeisiin teipataan Katulähetyksen logot ja yhteystiedot.
Lahjoituksen takana ovat Jyväskylän seurakunta ja LähiTapiola Keski-Suomi. Lämmin
kiitos lahjoittajille. He mahdollistavat auttamistyön.

Näin sanoitti Markku Leinonen ajatuksiaan Katulähetyksen historiikin viimeisillä riveillä. Nämä mietteet ovat
erityisen ajankohtaisia näinä aikoina, jolloin toimintaympäristömme on suuremmissa muutoksissa kuin koskaan olemassaolonsa historiassa. Seuraavilla riveillä toistuukin sana
”muutos” niin usein, että äidinkielenopettaja puuttuisi varmasti kielioppisääntöjen rikkoutuessa. SOTE- ja maakuntauudistus, kilpailutusten tulo täydellä voimalla sosiaalipuolen
palveluihin ja sen myötä ostopalvelusopimusten jääminen
historiaan sellaisena kuin ne ovat aiemmin olleet, sekä työllistämispalveluiden rakenne- ja rahoitusmuutokset ovat samanaikaisesti vaikuttamassa niin työn tekemiseen kuin sen
suunnittelemiseen. Edellä mainituista EkoCenterin toimintaan vaikuttavat eniten työllisyyden ostopalvelusopimuksen
muutos ja kilpailutus sekä työ- ja elinkeinotoimiston palkkatukiehtojen muutokset. Juuri tätä kirjoittaessani Jyväskylän
kaupunki on julkaissut kuntouttavan työtoiminnan palveluja
koskevan hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön koskien

Jyväskylän Katulähetyksen EkoCenter-kirpputorit
löydät nyt myös Tori.fi-palvelusta.
Toiminnan tavoitteena on laajentaa kirpputoriemme näkyvyyttä. Ajatuksena on, että hyvää tavaraa kannattaa
tulla hakemaan vaikka vähän kauempaakin.
Kirpputorimme laativat ilmoitukset itsenäisesti. Valinnan perusteena voisi olla vaikka tuotteen harvinaisuus,
tunnettu merkki tai muuten erikoinen esine. Myös ilmoitukset erittäin edullisesta hinnoittelusta voivat lisätä
kävijöiden määrää kirpputoreilla.
Olemme palvelleet lähinnä Jyväskylän ja sen lähiympäristön asiakkaita. Tätä teemme jatkossakin. Silti on
mukava kokeilla välillä jotain uutta.
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vuotta 2018. Palkkatukea saavien osuus vähenee merkittävästi, jolloin järjestömme merkittävin työllistämissektori on
isojen painopistemuutosten edessä; työvalmennustoiminta
kuntouttavan työtoiminnan kasvun myötä korostuu ja se onkin nostettu yhdeksi ydintoiminnoistamme.
Maamme hallituksen yksi kärkihanke on ”Kiertotalouden
läpimurto, vesistöt kuntoon”. Sen yhtenä osana on tarkoitus
kehittää tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketjua maanlaajuisessa mittakaavassa. Tavoitteena on valtakunnallisen
keräysverkoston järjestäminen, tekstiilien lajittelutapojen
yhtenäistäminen ja tekstiilimateriaalien uusien hyödyntämisinnovaatioiden löytäminen. Tällä osa-alueella järjestömme
omaa paljon kokemusta ja siksi pyrimmekin rakentamaan
hankkeen toimijaan yhteyksiä ja mahdollisesti olemaan mukana tavalla tai toisella tässä hankkeessa. Mustankorkean
kierrätyskeskuksen kehittämisessä olemme välillisesti mukana Sovatekin kanssa tehdyn sopimuksen kautta.
Näinä päivinä elämä hakee siis muotojaan sellaisella voimalla ja nopeudella, että meidän on kiinnitettävä erityistä
huomiota sekä palvelujemme sisältöön ja muotoon että arvoperustamme vaalimiseen. On siis aika etsiä yhdessä suuntaa
kaikkien haasteiden keskellä. Siksi esitän tässä lopuksi yleisen, kaikille halukkaille suunnatun kutsun tulla arvopohjan
vahvistamis- ja suunnan etsimisiltapäivään Cantine Agapen
neuvottelutilaan 26.5. perjantaina klo 13-16 väliseksi ajaksi. Olet tervetullut vaikka vain vähäksikin aikaa, ellet pääse
koko ajaksi. Tarkoitus on käydä vuorovaikutteista keskustelua osallistujien ja perimmäisen toimeksiantajamme kanssa.
Tervetuloa!
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www.jklkl.fi/ekocenter/kirpputori-kankitie

Koko kylän aarreaitta
Kankitien EkoCenter

Maija Tukio
Vuosi täyteen EkoCenterillä

Keltainen halli Kankitien mutkassa pullistelee kierrätystavaraa lastenvaatteista
huonekaluihin.

Kankitien EkoCenterillä on tehty pintaremonttia sekä avattu uusi, hieno neuvottelutila. Molemmissa uudistuksissa näkyy Maija Tukion kädenjälki.

K

atulähetyksen EkoCenter-kirpputoritoiminta
perustuu lahjoituksille. Kierrätetyt tavarat lajitellaan Kankitiellä ja kirpputorille sopivat
tuotteet myydään Kankitien, Harjunportaan ja
Muuramen toimipisteissä. Toiminnan kaari luo
ihmisille työpaikkoja, työkokeilupaikkoja, harjoittelupaikkoja ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja.
-Kankitien kirpparin työntekijämäärä vaihtelee paljon,
koska työsopimukset ovat eri mittaisia. Tällä hetkellä erilaisia työtehtäviä tekee yli kymmenen henkilöä. Kuntouttavan
työtoiminnan paikkoja on muutama vapaana, Kankitien EkoCenter-kirpputorin työvalmentaja ja myymälänhoitaja Maija
Tukio sanoo.
Kirpparin työtehtäviä ovat esimerkiksi myymäläapulainen
ja auton apumies. Työtä tehdään maanantaista lauantaihin.
-Kierrätystavarat käsitellään täällä, myydään täällä ja tuotto jää tänne. Tämä on paikallista toimintaa paikallisten hyväksi.

Kierrätä puhtaat ja ehjät

Tekstiilikierrätys on tehty jyväskyläläisille helpoksi. Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa EkoCenter on sijoittanut kymmenen tekstiilinkierrätyslaatikkoa kaupunkialueelle.
Laatikot tyhjennetään kaksi kertaa viikossa ja ne ovat yleensä täynnä tavaraa. Tuotteita otetaan vastaan myös Kankitiellä
aina kirpparin ollessa auki.
-Meille tulee ihan kaikkea! Myyntikelpoinen tavara menee
kirpparille. Kelvoton osuus roskiin tai poltettavaksi. Poltosta
tulee meille kustannuksia, joten lahjoittajien kannattaa muis4

taa, että otamme vastaan vain puhdasta, ehjää ja hyvää tavaraa, Tukio sanoo.
Rikkinäinen ja likainen tekstiilijäte kuuluu kuivajätekeräykseen eli siihen samaan laatikkoon, johon kodin roskapussit
kannetaan.
-Keräyslaatikot eivät ole roskalaatikoita. Roskapussi tekstiilikierrätyslaatikossa voi pilata koko laatikon sisällön.
Aarteita uloskantohintaan

Maija Tukio kertoo, että monet asiakkaat kuvailevat EkoCenteriä aarreaitaksi, josta voi löytyä mitä tahansa.
-Eräs asiakas kerää oman lapsuutensa aikaisia joulupukkikynttilöitä. Hän käy niitä täällä meidän kirpparilla etsimässä,
koska niitä ei enää myydä missään.
Parhaiten myyvät lasten ja aikuisten vaatteet, villalangat,
urheiluvälineet ja huonekalut. Sutinaa näkyy myös kirjojen
luona.
-Kirjoista on toisinaan ylitarjontaa, mutta niille on oma
vankka asiakaskunta.
EkoCenterit myyvät vaatteet normaalisti viiden euron kilohinnalla. Kun sesonki vaihtuu, kilohinta saattaa jopa puolittua. Keskimäärin EkoCenteriltä ostettu t-paita maksaa 80
senttiä, kesämekko 90 senttiä ja farkut noin kolme euroa.
Kilohinnan lisäksi tavaraa hinnoitellaan kappalehinnoin.
Hinnat alkavat kymmenestä sentistä.
Teksti: Anna-Kaisa Talvitie
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aija Tukio on suhteellisen tuore kasvo
Kankitien EkoCenter-kirpputorilla. Tukio
aloitti työvalmentajan ja kirpputorin myymälänhoitajan työt virallisesti vuosi sitten
toukokuussa.
-Tunsin edeltäjäni Heli Tervakankaan. Tutustuimme jo
vuosia sitten työvalmennussäätiö Tekevällä.
Kankitien EkoCenterillä Tukio on tavallaan kahden työn
taitaja — työvalmentaja sekä myymälänhoitaja.
-Työvalmennus on ohjaustyötä, johon kuuluu paljon kirjallista työtä kuten raportointia ja arviointia. Myymälänhoitajan työssä olen yksikön tulosvastuullinen esimies ja valvon
esimerkiksi myymälän siisteyttä, tavaran riittävyyttä ja kiertoa sekä laadin työvuorolistoja. Yritän olla joka päivä työvalmentaja sekä myymälänhoitaja.
Uutta kaikkien iloksi

Monipuolinen työ vaatii tekijältään moniosaamista. Tukio
kuvaileekin, että työssä vaaditaan sosiaalista osaamista, kokonaisuuksien hallintaa, järjestelykykyä ja vähän myös bisnesvaistoa.
-Haastavinta on ajan käyttö, sillä haluaisin antaa enemmän
aikaa omille asiakkailleni eli työntekijöilleni. Parasta ovat
vaihtelevat päivät ja itsenäisyys. Saan käyttää eri osaamisalueitani, toteuttaa kampanjoita ja esimerkiksi uudistaa myymälää, Tukio sanoo.
Erityistä ylpeyttä Tukio tuntee uudesta neuvottelutilasta,
jota myös EkoCenterin uusi päällikkö Juha Konttinen ohimennen kehuu erinomaisen hienoksi. Vielä ilman nimeä kul-

Vapautetut

keva, kirpparitavaroilla sisustettu huone on Tukion mukaan
jo kerännyt varauksia.
-Kaikille tiedoksi, että neuvottelutilan voi varata omaan
käyttöön Hilkasta, Tukio vinkkaa.
Syksyllä juhlitaan

Maija Tukion työ- ja opiskeluhistoria on värikäs.
-Minulla on yrittäjätausta ja monipuolista kokemusta työvalmennuksesta ja -ohjauksesta sekä sisustus- ja tekstiilialan
opintoja. Ihan alkuperäiseltä ammatiltani olen sivutaittaja.
Sitä työtä tein aikakausilehdissä silloin kun työ vielä tehtiin
ilman tietokoneita.
Tulevana syksynä Tukio venyttää työnkuvaansa hetkellisesti. Hänestä on tulossa juhlasuunnittelija.
-Kankitien EkoCenter-kirpputori täyttää 20 vuotta syksyllä. Suunnitelmissa on juhlat. Niiden suunnittelu pitää aloittaa
hyvissä ajoin.
Suunnitelma on myös jatkaa myymälän remonttia ja miettiä, miten asiakasvirta saataisiin kasvamaan.
-Meillä käy paljon vakiasiakkaita, mutta toivoisin, että
saisimme uutta asiakaskuntaa. Joten aika työntäyteiselle tulevaisuus näyttää.
Teksti: Anna-Kaisa Talvitie
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Punaisessa hallissa tapahtuu
EkoCenterin Kankitien punaisessa hallissa toteutetaan lukuisia eri työtehtäviä. Esittelyssä
kolme työnkuvaa.
Noutopalvelut

Olisiko nyt kevätsiivouksen aika? Aika päästä eroon
ylimääräisistä huonekaluista, pieniksi tai suuriksi käyneistä vaatteista, leluista, joille ei enää ole leikkijöitä,
tavaroista, joita joku voisi vielä käyttää?
Osana EkoCenter-kirpputorien toimintaa on maksuton noutopalvelu. Tähän tarkoitukseen on käytössä
suuri, 10 m³, pakettiauto.
Noudamme pyynnöstä Jyväskylästä ja lähialueelta
suurikokoiset tavarat kuten sängyt, sohva- ja ruokaryhmät tai muuten määrältään suuret lahjoitukset. Lahjoitusten on oltava hyväkuntoisia, ehjiä ja puhtaita. Tilauksen noutopalveluun voi tehdä EkoCenter-Kankitien
numeroon. Tilausta tehtäessä on syytä muistaa, että
noudamme lahjoitukset tilausjärjestyksessä, joten on
hyvä varautua muutaman päivän viiveeseen. Pidämme
itsellämme oikeuden hylätä rikkonaiset ja huonokuntoiset tuotteet.

Poistamme haitat

EkoCenterin lajittelu/leikkaamossa sijaitsee työpiste, jota kutsumme nimellä haittojen poisto. Rullakkoon kerätyistä akryylija villatekstiileistä otetaan pois kaikki napit, vetoketjut, nepparit ja metalliosat. Tosin sanoen kaikki se, mikä haittaa raakaaineen jatkokäyttöä.
Meillä on tehtävää varten kaksi leikkuria ja niissä on molemmissa päissä pyörivä terä. Työ on tarkkuutta vaativaa ja jonkin
verran raskasta. Haittojen poistossa, kuten muissakin työtehtävissä, käytämme työnkiertoa. Työ on myös pölyistä, joten suosittelemme hengityssuojaimen käyttöä. Työpisteessä on hyvä ilmastointi.
Keräämme leikatut tekstiilit isoon ”kassiin”, johon mahtuu reilusti yli 100 kiloa materiaalia. Varastomies toimittaa jättikassin karstaushalliin uudelleenkäsittelyä varten. Dafecorin karstaushallissa materiaalista valmistetaan muun muassa suojanauhaa, öljynimeytys- ja puutarhamattoa teollisuuden käyttöön.
Teksti: Virpi Tuulasjärvi

Tällä kertaa haittojen poisto -työpisteessä työskentelee pariskunta Liudmila ja Oleg Kolomainen. He ovat asuneet Suomessa
noin 11 vuotta ja ovat alun perin kotoisin Pietarista. Oleg on puuseppä ja Liudmila ompelija, joten heillä on ammattitaitoa
monipuolisiin työtehtäviin.
– Meillä on kaksi lasta ja olemme onnellisia, että pääsimme töihin Jyväskylän Katulähetykselle.
– Työtehtävät ovat vaihtelevia, ja on mukavaa kertoa muille myös oman maan kulttuurista.
– Harrastamme kuntosalia, uintia, kalastusta ja koiran ulkoilutusta.
Kolomaiset kertovat, että ovat kiinnostuneet oppimaan uusia työtehtäviä. Jonkin verran haasteita tuovat kieliongelmat sekä
Suomen lainsäädäntö.

Varasto

Venäjältä kotoisin oleva Sergey Ilin työskentelee EkoCenterillä varastomiehenä. Tammikuussa 2017 alkanut
työ pitää sisällään varastosta huolehtimista, kuljetusten pakkaamista ja kuormien purkua.
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Kankitiellä lajittelu-/leikkausyksikön vieressä sijaitsee tekstiilivarasto. Siellä keräyslaatikoista tulleet tekstiilit odottavat lajittelua, kuten myös leikkaamon kautta tulleet konepyyhkeet ja raakaaineet.
Varastosta huolehtii varastotyöntekijä, ja yksi varastoapulainen. Varastotehtävät ovat monipuolisia. Niihin kuuluu tuotteiden
lähtökuntoon laittoa, leikkaamosta ja lajittelusta tulevien tekstiilien siirtoa ja lajiteltujen tuotteiden kirpputorille ajoa.
Varastotyöntekijältä vaaditaan hyvää organisointikykyä. Tilat
ovat rajalliset ja toisinaan sisään tulevaa tavaraa tuntuu olevan
paljon enemmän kuin seinät antaisivat myöten. Käytössä on kolme loosia keräysvaatteille, hyllyt lajitelluille kausivaatteille ja
käytävä joka on varattu valmiille konepyyhkeille. Sisältä löytyy
myös siirtolava johon kengät, matot ym. sekajätteet kipataan.
Täytyy myös huolehtia etteivät kierrätykseen tulevat tekstiilit
pääse kastumaan tai likaantumaan.
Haarukkatrukki on paljon käytössä oleva työkalu, joten varastotyöntekijän vaatimuksiin kuuluu voimassa oleva trukkikortti
sekä ajokortti. Trukkia käytetään välillä yleisellä tiellä, siksi ajokortti. Viranomaiset asettavat nämä vaatimukset.
Tarkkuuttakin vaaditaan. Joskus trukilla joutuu nostamaan
konepyyhelavan niin pieneen pakettiautoon, ettei tilaa ympärille
oikeastaan jää. Virheisiin ei silloin ole varaa. Lisäksi on oltava
pieniä nostoja ja siirtoja kestävä selkä.
Talviaikaan Kankitien mäkisessä maastossa oman haasteensa
lisäävät pakkanen ja lumi.
Tietokoneen käyttötaitoakin tarvitaan. Käytössä on taulukkolaskentapohja johon tulevat ja lähtevät tavarat kirjataan.
Teksti: Heikki Laasonen
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Vanhan konkarin uudet haasteet
Juha Konttinen aloitti EkoCenter-toiminnan päällikkönä 1.4.2017.

J

uha Konttisen ura Katulähetyksellä alkoi yli kymmenen vuotta sitten. Tie tähän päivään kulki Äänekosken Katulähetyksen toiminnanjohtajan pestistä
Salmirannan tuetun asumisen yksikön vastaavaksi
työntekijäksi. EkoCenterillä Konttinen astuu Usko
Hintikan suuriin saappaisiin. Konttinen kokee, että uusi
asema on suuri luottamuksenosoitus ja haaste.
-Haaste on hyvä ja tervetullut. Pitkään samassa työssä
alkaa väistämättä toistaa itseään ja tuntea, että ei voi antaa
enempää, Konttinen pohtii ja jatkaa:
-EkoCenterin toiminnassa on valmis sabluuna, joten ei
tässä tyhjästä tarvitse aloittaa. Tämän päivän suurin haaste
on taloustilanne. Vuoden alussa tehtiin suuria muutoksia
työllistämistukiin ja se vaikuttaa suoraan meidän toimintaamme.
Työaika joustaa joka päivä

Talous- ja henkilöstöjohtaminen, toimistotyöt ja tulevaisuuden suunnittelu ovat pieni pala EkoCenterin päällikön
työtä.
-Ihan uutta minulle ovat esimerkiksi laskuttaminen, yritysyhteistyö ja se, että toimintaa pitää myydä. Salmirannassa työ oli enemmän auttamistyötä, Konttinen sanoo.
Uudessa pestissä päivä saattaa hujahtaa hallinnollisissa
palavereissa ja kokouksissa. Siinä samalla pitää vastata puhelimeen ja sähköposteihin sekä olla läsnä ihmisille, joilla
on asiaa. Jono Konttisen puheille saattaa päivän mittaan
venyä pitkäksikin.
-Aika paljon ihmiset vain ilmestyvät työhuoneeseeni ja
heitä yritän sitä mukaa auttaa.
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Konttinen kuvaileekin työaikaansa joustavaksi. Sillä ei
ole selkeää alkua eikä loppua, mutta se ei tunnu miestä häiritsevän.
-Ei tässä työssä rahallista rikastumista haeta. Nautin
enemmän onnistumisen kokemuksista, joita omassa työssä
ja työyhteisössä syntyy.
Luovasti luovien kohti tulevaa

Vaikka talouden haasteet painavat Juha Konttisen mieltä,
hän haluaa rohkeasti suunnitella EkoCenterin tulevaisuutta.
-Ajatus on, että jatkossa pyrimme pitämään avaintyöpaikoissa vakioporukkaa. Siitä on kaikille hyötyä etenkin,
kun tehdään pitkän linjan suunnitelmia. Tarkoitus on myös
keksiä uusia muotoja EkoCenterin toimintaan, tavallaan
laajentaa kierrätyskäsitystä sekä käydä keskustelua alan
muiden toimijoiden kanssa.
Työntekijöille Konttinen haluaa nyt ja tulevaisuudessa
luoda hyvät puitteet työntekoon.
-Eri kansallisuudet ja erilaiset työkulttuurit tuovat haasteellisuutta tähän työhön. Tarvitaan esimerkiksi paljon
tulkkipalveluita ja perehdyttämistä, jotta onnistumme.
Meidän pitää todella olla luovia ja luovia, Konttinen sanoo.

”Luovasti luovien
kohti tulevaa”

Teksti: Anna-Kaisa Talvitie
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Kansallisuudet kohtaavat
Gallupissa neljä EkoCenter lajittelu/leikkaamon työntekijää.
www.jklkl.fi/ekocenter/kirpputori-harjunporras

•

Kuka olet ja mistä tulet?

•

Mitkä ovat työtehtäväsi?

•

Miten olet viihtynyt EkoCenterillä?

•

Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi?

Fidan Berisha
Serbia

Jarno
Puttonen

Konepyyheleikkuu ja paalaus.
Hyvin olen viihtynyt täällä.
Olen suunnitellut pintäkäsittelijän
tai autofiksaajan koulutusta.

Gozan Bajram
Kosovo

Töissä Katulähetyksellä

Konepyyheleikkaus, paalaus ja
lavanteko, sekä muut sekatyöt. Olen
viihtynyt hyvin. Tykkään tehdä tätä
työtä.
Haluan jatkaa kuntouttavassa työtoiminnassa.

Olen Jarno Puttonen, 27, ja työskentelen Jyväskylän Katulähetys ry:n EkoCenterkirpputori Harjunportaan työsuunnittelijana.

V

almistuin puusepäksi kesäkuussa 2013 ja vaikka kovasti yritin etsiä ammattiani vastaava
työtä, en sitä lukuisista yrityksistä huolimatta
löytänyt.
Vaimoni Päivi työskenteli tuohon aikaan
Nuortentalo Katutasolla Harjunportaan kirpputorin alakerrassa. Kerran heitin hänelle puoliksi vitsillä, että olisi kiva
työskennellä kirpputorilla. Jo seuraavana päivänä Päivi olikin kysynyt Harjunportaan pomolta Sirpalta, että sattuisikohan hänen miehelleen löytymään kirpparilta töitä. Sirpa oli
hetken miettinyt asiaa ja pyysi sitten minua käymään kirpputorilla.
Seuraavana päivänä menin käymään Sirpan luona kirpparilla esittäytymässä ja kysymässä mahdollisesta työharjoittelupaikasta. Siltä istumalta sovimme, että voisin aloittaa työharjoittelun jo seuraavalla viikolla.
Aloitin vuoden 2013 syyskuussa neljän kuukauden mittaisen työharjoittelujakson Harjunportaan kirpputorilla. Jo
vuoden 2014 tammikuussa sain jatkaa työskentelyäni Harjunportaalla palkkatuella. Kun palkkatuettu työskentelyjaksoni lähenteli loppuaan, sain kuulla, että minulla olisi mah-
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dollisuus suorittaa Harjunportaalla myynnin ammattitutkinto
oppisopimuksella ja näin saada uusi ammatti sekä jatkoa
työsuhteelleni. Aloitin oppisopimuksen Harjunportaalla syksyllä 2015 ja jo seitsemän kuukauden jälkeen olin suorittanut
myynnin ammattitutkinto. Valmistuin melko nopeasti, koska
minulla oli taustalla puusepän ammattitutkinto ja työkokemusta myyjänä työskentelystä oli ehtinyt kertymään jo aika
mukavasti.
2017 vuoden tammikuussa Sirpa soitti minulle ja kertoi,
että Harjunportaalla olisi palkkatukityöpaikka avoinna. Hän
kysyi, olisinko kiinnostunut palaamaan Harjunportaalle töihin. Olin tietenkin erittäin kiinnostunut ja minulle myönnettiin palkkatuki. Maaliskuun 13. päivänä aloitin jälleen työnteon Harjunportaalla. Tällä kertaa työsuunnittelijana.
Minusta on hienoa olla jälleen tutussa työympäristössä.
On myös mielenkiintoista ottaa uudenlaiset työtehtävät haasteena vastaan.
Teksti: Jarno Puttonen

Zekria Qeyam
Amdi Fazli
Makedonia

Leikkaan konepyyhettä ja paalaan.
Hyvin olen viihtynyt.
Haluan jatkaa vielä kuntouttavassa työtoiminnassa.
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Afganistan

Leikkaus, paalaus ja pakkaus. Kaikki on hyvää ja mukavaa. Tykkään
tehdä töitä.
Haluan jatkaa tässä niin pitkään
kuin mahdollista. Sitten etsin töitä
muualta. Jos ei löydy, niin voisin
opiskella kokiksi.
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EkoCenter-kirpputorien opas tekstiilien kierrätykseen

Kuva: Ari Liukko

Katulähetyksen tekstiili- ja hyötykeräyspisteet
Kierrätystä varten kaupunkiin on sijoitettu 10 tekstiilinkierrätysastiaa.
Tunnistat ne harmaasta väristä ja keltaisesta EkoCenter Tekstiilit
ja Kengät -tarrasta.

Huhtasuo: Ostoskeskuksen parkkipaikka

Taulumäki: Puistokadun-Kankaankadun risteys
Kortepohja: Ostoskeskus P-alue

Keskusta: Kalevankadun-Vapaudenkadun risteys, P-alue

Kypärämäki: Erämiehenkadun-Kypärätien risteys

Kukkumäki: Taipaleentien-Kannaksenkadun P-alue
Keltinmäki: Ostoskeskus P-alue

Kuokkala: Ostoskeskus

Tikka: Pohjantie ja Tikka-Mikonmutka kulmaus

Nenäinniemi: Hauhontie-Tuuloksentorin risteys

Verkossa: www.jklkl.fi/ekocenter/tekstiilien-kierratys
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Yhteistyössä: Farkkusauma

Hallituksen blogi: Anna Liukko

Yrittäjä Eila Räihä on tyytyväinen, kun viisi säkillistä farkkuja käynnisti toimivan
yhteistyön Jyväskylän Katulähetyksen kanssa reilu vuosi sitten.

Käsissä olevan lehden teemana on EkoCenter. Kuullessani aiheen, ja vuorostani kirjoittaa hallituksen blogi, olin hiukan jopa kauhuissani mitä sanottavaa minulla aiheesta on.

K

ierrätysfarkuista syntyy uusia tuotteita Eilan farkkutuunaamossa. Farkkuliivejä, farkkurukkasia, joiden
kämmenosa on kierrätettyä nahkatakkia, päiväpeittoja, tyynynpäällisiä, verhokappoja ja tarvikevöitä vaikkapa
koiran valmennukseen. Tässä oli muutama esimerkki tämän
hetken tuotevalikoimasta Farkkusauman myymälässä.
– Tuijottelen ja kääntelen farkkuja, kun ideoin uusia tuotteita kierrätysfarkuista. Muoto puhuttelee ja pystyn näkemään farkuntaskun kaaressa jo valmiin kaula-aukon, joka
sopii vaikkapa liiviin.
Eila on aina ollut farkkutyttö ja kiinnostunut kierrätyksestä, mutta nuorena hän ei uskonut perustavansa ompelimoa.
Työuran alussa hän työskenteli bussikuskina Tukholmassa.
Logistiikan teknikon opintojen myötä Eila siirtyi raskaan liikenteen kuljetussuunnitteluun ja raskaan kaluston koulutuksen markkinointiin.
– Farkkutuunauksen lisäksi teemme Farkkusaumassa korjausompelua ja myymme kankaita sekä ompelutarvikkeita.
Korjausompelun suosio on yllättynyt meidät positiivisesti.

Avattuja lahkeita ja leikattuja helmoja

Työvalmentaja Virpi Tuulasjärven yhteydenotto käynnisti
yhteistyön Katulähetyksen ja Farkkusauman välillä vuonna
2016.
– Ensimmäisellä kerralla otin kyytiin viisi säkillistä kierrätysfarkkuja.

Farkkujen tuijottelu synnytti idean farkkurukkasista. EkoCenterin työntekijät lajittelivat farkut ja leikkasivat niistä
Eilan laatimien kaavojen mukaan sopivat kappaleet. Myös
kierrätysnahkatakit pääsivät mukaan tuotteeseen. Farkkuliivejä varten EkoCenterillä saksittiin salsahelmoja.
– Yhteistyö Katulähetyksen kanssa on sujunut hienosti.
Olen tosi tyytyväinen. Nyt EkoCenterin väki aukaisee farkkujen lahkeita niin, että me saamme käyttöömme ”valmista
kangasta”.
Eila käy Katulähetyksellä noin kaksi kertaa viikossa ja
noutaa farkkua. Uusiksi tuotteiksi farkut muotoutuvat Farkkusauman toimitiloissa, jotka sijaitsevat Ahjokadulla Löytötexin vieressä lähellä uutta Seppälän Prismaa.
– Toimintamme vähentää pieneltä osaltaan kaupungin jätemäärää, koska jätteeseen menee aivan valtava määrä rikkinäistä ja kirpparille kelpaamatonta farkkua, Eila Räihä sanoo.
Eilan lisäksi yrityksessä työskentelee vaatetusompelija Nea Hokkanen. Hän opiskelee oppisopimuksella myös
merkonomiksi. Netta Oksanen ja Josefiina Oikari ovat Farkkusaumassa työssäoppimassa ja valmistuvat vaatetusompelijoiksi vuoden 2017 aikana.

S

atuin vierailemaan kummipoikani luona ja käsiini kannettiin kirjaston lastenosastolta lainattu kirja: Kapteeni Eko ja tehtävä maapallolla (Jonathan Porritt ja Ellis Nadler 1992). Kirja alkaa sivun mittaisella tarinalla siitä,
mitä vuonna 2040 kirjoitettu historian kirja kertoo. Tiivistetysti tuo tarina on se, että ”teollisen kehityksen” kestettyä yli
200 vuotta, ihmiskunnalle valkeni, että maapallon luonnonvarat olivat kulumassa loppuun ja 1990 –luvun lopulla nuoret
ihmiset päättivät tehdä asialle jotain, jolloin ”Poliitikoille ei
jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa joko toimintatapojaan
tai työpaikkojaan. – Uskonnolliset kiistat ja poliittiset erimielisyydet työnnettiin syrjään tämän valtavan haasteen edessä”.
Haasteen, joka oli elää eri tavalla kuin aikaisemmin, suojella
maata ja sen elämää.
Kapteeni Eko on satu, mutta kristillisestä vinkkelistä katsottuna meille on tuo sama tehtävä annettu maailman luomisen yhteydessä: ”Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet
Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä.” (1. Ms.
2:15) Vielä emme kuitenkaan ehkä ole täysin yltäneet kirjoittamaan tuollaista historiaa kuin mitä Kapteeni Ekon 2040

kirjoitettu historian kirja kertoo. Pikemminkin päinvastoin.
Maailma on tällä hetkellä täynnä uskonnollisia kiistoja ja
poliittisia erimielisyyksiä. En koe itseäni kovin poliittiseksi
henkilöksi enkä halua tässäkään politikoida turhia, mutta toisaalta kaiken tämän maailmassa vallitsevan ”sekamelskan”
keskellä, ympärille katsoessa tarvetta ns. vihreämmille arvoille on.
Katulähetys on omalta osaltaan vastannut paikalliseen,
valtakunnalliseen kuin maailmanlaajuiseenkin tarpeeseen
vihreämmistä arvoista EkoCenter-kierrätyskirppareilla ja –
keskuksilla. Maailman pelastaminen ja suojeleminen kuulostaa ehkä turhankin suureelliselta ja epärealistiselta ja kuitenkin, miten paljon pienillä asioilla voidaankaan vaikuttaa.
Jaksanko viedä lehdet lehtikeräykseen, kierrättää poltettavan
muovin, bio- ja sekajätteen? Heitänkö käyttökelpoisen, mutta
kyllästymiseen asti pidetyn paidan roskiin vai veisinkö sen
ehkä kirpparille, josta joku muu voisi löytää itselleen ”uuden” lempivaatteensa? Pieniä tekoja. Valintoja. Paavali kirjoitti (Fil. 4:12) ”Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää
runsaudessa”. Osaammeko me?

Teksti: Kirsi Hiekkala

Nea Hokkanen, Netta Oksanen ja Eila Räihä
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Vapautetut-lehti

16. vuosikerta
Julkaisupäivät: 15.3., 15.5., 15.9. ja 1.12.
Jyväskylän Katulähetys ry, Kankitie 14, 40320 JKL
Verkossa:
www.jklkl.fi/vapautetut

Toimitus
Päätoimittaja

Kuvaus ja taitto

Kirsi Hiekkala
044 730 9457
kirsi.hiekkala@jklkl.fi

Paino
Jyväskylän Katulähetys ry
Kankitie 14

Erkki Keski-Lusa
040 195 0770
erkki.keski-lusa@jklkl.fi

Tomi Montonen
040 842 9847
tomi.montonen@jklkl.fi

Jari Helppolainen
044 709 1281
jari.helppolainen@jklkl.fi

Osoitteenmuutokset: hallinto@jklkl.fi
Katulähetyksen kesäpäivät 2.6.2017
Kiponniemen toimintakeskus
Kiponniementie 84, 41940 Vesanka

Teema:
”Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta!”
Room. 12:2

Ohjelma:
Arvopohjan vahvistamis- ja suunnan
etsimisiltapäivä pe 26.5.2017 klo 13-16

Tapahtuman tarkoitus on kirkastaa ja vahvistaa Jyväskylän Katulähetyksen arvoperustaa, Raamatun pohjalta
nousevan maailmankuvan merkitystä järjestön työssä.
Etsimme yhdessä myös suuntaa tämän päivän ja tulevaisuuden haasteiden keskellä.
Käymme vuorovaikutusta osallistujien kesken, jolta
pohjalta kuuntelemme ja puhumme perimmäisen työnantajan, Jumalan kanssa. Jos haluat iltapäiväkahvit
(klo 14.30), niin ilmoittaudu tiistaihin 23.5. mennessä!
Muutoin voit tulla ja mennä omien mahdollisuuksiesi
mukaan, on siis mahdollista tulla vähäksikin aikaa!
Tervetuloa!

Tulokahvit			klo
Aloitusjuhla, Erkki Keski-Lusa
klo
- musiikkia ja sanoja
Kenneth Karppinen
- Ollin tuokio			
klo
Tauko				klo
Raamattutunti, Pertti Räty		
klo
Lounas				klo
Ulkoilua				klo
Musiikkia ja todistuksia		
klo
Päätöskahvit			klo

9.30
10-10.45

10.45-11
11-11.15
11.15-12.15
12.15-13
13-13.30
13.30
14.30

