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Talentti-kierrokset

Parillisten viikkojen torstaina klo 10, 
Kankitie 14.

Ristikon 1/2021 ratkaisu

Opastetulla kierroksella saat monipuolisen 
kuvan Talentti-keskuksen toiminnoista ja nii-
den tarjoamista mahdollisuuksista mm. val-
mennuksen ja kierrätyksen parissa.
Kierrokset käynnistyvät Talentti Seppälän-
kankaan kierrätysmyymälän kassalta.

Tervetuloa.
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Luulen, että kaikille johtajille tekee hyvää astua välillä 
ulos toimistosta, ja mennä paikan päälle katsomaan, 
kokemaan ja keskustelemaan niin työntekijöiden kuin 

asiakkaidenkin kanssa. Vaikka välillä Ruoka-avun linjastos-
ta joutuikin hyppäämään pihalle vastaamaan kiireellisimpiin 
puheluihin, tuo aamupäivä toi mukavaa vaihtelua hallinnol-
listen tehtävien täyttämään arkeen ja toisaalta muistutteli joh-
tamistyön perusasioista; palvelevasta ja esimerkillä johtami-
sesta, sekä toisaalta uuden oppimisen ilosta.

Tuosta päivästä jäi mieleen erityisesti pari kohtaamista, 
joissa ruoka-apua hakeva asiakas tarvitsi erityistä tukea lin-
jaston päästä päähän kulkemiseen. Yksi työntekijöistämme 
keskeytti oman työnsä hetkeksi ja kulki sokean asiakkaan 
rinnalla koko reitin ruokakassin kokoamisen ajan, samalla 
kun toinen työntekijä selitti rauhassa asiakkaalle mitä tuona 
päivänä oli valittavana omaan ruokakassiin kotiin vietäväksi. 
Asiakas saateltiin ulko-ovelle asti ja sitten vasta otettiin seu-
raava sisälle.

Toinen kohtaaminen oli iäkkäämpi, rollaattorilla kulkeva 
asiakas joka kiitteli kovasti kun hänet talutettiin yhteistyös-
sä kynnyksen yli. Eräs nuori perheenäiti taas kantoi kotiinsa 
kolme kassillista ruokaa, ja iloitsi kun sai viedä lapsilleen pa-
ketin suklaavanukasta. Yksi nuorempi asiakas pysähtyi vielä 
ulko-ovella ruokakassi kädessään, katsoi silmiin ja kiitti vil-
pittömästi saamastaan ruoka-avusta.

Itse jäin tuon päivän jälkeen pohtimaan kohtaamisen mer-
kitystä. Katulähetyksellä emme auta ihmistä pelkästään vas-

taamalla hänen fyysisiin tarpeisiinsa, kuten nälkään ja janoon, 
tai tarjoamalla paikkaa johon hän pääsee suojaan sateelta tai 
asumaan johonkin Katulähetyksen vuokra-asunnoista. Katu-
lähetyksen arvoihin kuuluu se, että kuljetaan toisen rinnalla 
– ei ainoastaan lyhyen aikaa, vaan pyritään auttamaan ja koh-
taamaan kokonaisvaltaisesti. Yksi vastaavista työntekijöis-
tämme käytti tällä viikolla ilmaisua ”vierellä johtaminen”, 
joka kuvaa hyvin sitä, että kaikki, niin johtajat, työntekijät, 
kuin vapaaehtoisetkin laskeutuvat omasta elämäntilantees-
taan apua tarvitsevan vierelle: pysähdytään vaihtamaan pari 
sanaa ja hymyä, toivotetaan hyvää päivänjatkoa, ja joskus 
myös konkreettisesti talutetaan lähimmäistä hetken verran.

Jeesus puhui toinen toistemme kuormien kantamisesta. 
Katulähetyksellä nuo arvot näkyvät yhteisenä tekemisen 
meininkinä, ja siinä että jokainen asiakas on tärkeä ihminen, 
jonka elämäntilanteeseen pyrimme vastaamaan parhaamme 
mukaan. Siitä saa myös itse työntekijänä paljon, kun näkee 
työnsä tulokset ja maailma on ainakin sen yhden kohtaamisen 
verran parempi. Lopulta se ei vaadi paljon: Kysytään toinen 
toiseltamme, miten jaksat tänään. Avataan ovi kun toisella on 
paljon kantamuksia. Istutaan alas itkevien kanssa ja nauretaan 
nauravien kanssa. Luodaan yhdessä kohtaamisille merkitys.

Teksti: Jussi Kastepohja, toiminnanjohtaja

Teimme tässä kuussa Pomo Piilossa -tyyppisen tempauksen Katulähetyksen Ruoka-
avussa, johon menin puoleksi päiväksi työntekijöiden ja vapaaehtoisten sekaan aut-
tamaan ja oppimaan, miten ruoka-apua meillä tehdään� 

Pääkirjoitus

Jussi
Kastepohja

Kohtaamisen merkityksestä
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Talentti-kierrätykselle verkkomyymälä on ollut harppa-
us nykyaikaan. Verkkomyymälä antaa tuotteiden ver-
kossa myymisen lisäksi myös mahdollisuuden tehdä 

kierrätystoimintaamme netin kautta tunnetuksi laajemmalle 
yleisölle. Tuotteiden lisäksi voimme tuoda julki kaikkea sitä 
hyvää toimintaa, jota kierrätyksen parissa teemme. Meille 
kierrätystoiminta netissä on yksi tapa lisää tehdä hyvää sekä 
ihmisille että ympäristölle.

Lehdessä kerromme tarkemmin, mitä kaikkia vaiheita lah-
joitettu tuote käy läpi, ennen kuin se päätyy verkkomyymä-
lään saakka. Tämä monivaiheinen työ on mielestäni parasta, 
mitä verkkokauppa on tuonut mukanaan. Se on kuin yksi iso 
yhteinen projekti, jossa jokaisen Talentti-kierrätyksen työn-
tekijällä on jokin rooli. On ilo huomata, kuinka innoissamme 
puhallamme yhteen hiileen. Myymälöiden lajitteluissa laji-
tellaan verkkomyymälään tulevaa tavaraa, Seppälänkankaan 
myymälässä hoidetaan myymälänoutoja ja kuljettajat vievät 

paketteja kuljetukseen. Tuotteiden tuotetietojen kuvauksessa 
ja hinnoittelussa kierrätyshenkilökunta on oikea kierrätys-
tuotteiden tietopankki! 

Tavallisten kierrätyksen työtehtävien lisäksi verkkokau-
passa on omia monipuolisia työtehtäviä, kuten esimerkiksi 
verkkokauppa-alustan käyttämistä, markkinointia, sosiaali-
sen median hyödyntämistä ja valokuvausta. Näistä tehtävistä 
kerromme tässä julkaisussa vielä lisää. Uusi työympäristö 
työtehtävineen antaa hienoja mahdollisuuksia työvalmen-
nukseen ja uusia työkokemuksia meille kaikille. Yhteinen 
ideointi ja luovuuden hyödyntäminen tekee kaikille hyvää. 

Tervetuloa verkkomyymälän kulissien taakse kurkista-
maan, mitä kaikkea meillä tapahtuukaan!

Teksti: Janna Laiho

avaa uusia mahdollisuuksia
Talentti-verkkomyymälä avattiin maaliskuun lopussa� Nyt on mielestäni hyvä hetki kertoa 
verkkomyymälämme toiminnasta� Olen Talentti-kierrätyksen työntekijöiden ja valmentau-
tujien kanssa innoissani siitä, miten mielenkiintoisia ja monipuolisia mahdollisuuksia uusi 
verkkomyymälä meille antaa�

Verkkomyymälä

verkkokauppa.jklkl.fi
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Olen Ida, 24-vuotias rempseä ja empaattinen ilopilleri 
Tikkakoskelta. Aloitin työkokeilun Talentti-verkko-
myymälässä huhtikuussa 2021. Ehdin olla työttö-

mänä useamman kuukauden, kunnes eräs läheiseni vinkkasi 
että Jyväskylän Katulähetyksellä voi tehdä vapaaehtoistyötä. 
Innostuin asiasta heti, sillä arki ilman rutiineja ja tekemistä 
alkoi ottaa jo koville. Päivät tuntuivat merkityksettömiltä ja 
yksinäisiltä.

Aloitin Talentti-kierrätyksessä vapaaehtoisena, ja ensim-
mäisenä päivänä päädyinkin jo Talentti-verkkomyymälän  
puolelle auttelemaan. Sillä tiellä ollaan yhä, sillä vain muu-
tama päivä myöhemmin minulla oli työkokeilusopimus kä-
dessä.

Työkokeilu verkkomyymälässä on todella monipuolista 
ja kiinnostavaa, sillä yksikään päivä ei ole samanlainen kuin 
edellinen. Työtehtäviä on paljon erilaisia, joten joka päivä 
oppii jotain uutta.

Jokaisen omat vahvuudet ja mielipiteet otetaan huomi-
oon, joten omiin työtehtäviin pääsee itse vaikuttamaan. Myös 
heikkoudet otetaan hyvin huomioon ja niitä pyritään yhdessä 
kääntämään vahvuudeksi. Omalta mukavuusalueeltakin on 
helpompi välillä poistua kun sitä ei tarvitse tehdä yksin.

Talentti-verkkomyymälässä ja sen taustalla on paljon 
enemmän työtä kuin äkkiseltään voisi luulla. Sen lisäksi, että 
tuotteista otetaan kuvat ja ne laitetaan myyntiin, ne myös en-
sin laitetaan myyntikuntoon ja tuotteille tehdään tuotekortit. 
Tuotteen saapumisesta siihen, että se päätyy verkkokauppaan 
on pitkä matka, joka sisältää useita eri vaiheita.

Kello on varttia vaille kahdeksan kun saavun 
Talentti kierrätys- ja toimintakeskukseen Kan-
kitielle� Vastassa on hymyileviä kasvoja ja iloisia 
tervehdyksiä� Taukohuoneessa tuoksuu jo kahvi� 
Pian nauru ja puheensorina täyttävät huoneen� 
Aamukahvin ohessa vaihdetaan kuulumisia ja 
suunnitellaan päivän ohjelmaa� Kohta kaikki ovat 
taas hajaantuneet omille työpisteilleen, ja läm-
min ilmapiiri täyttää koko Kankitien�

Työkokeilijana 
Talentti-verkkomyymälässä

Tuotteiden käsittelyn ja tuotteiden verkkomyymälään laitta-
misen lisäksi olen päässyt myös osallistumaan Talentti-kier-
rätyksen sosiaalisen median kanavilla. Olen suunnitellut ku-
vituskuvia ja päässyt tekemään tuotteista erilaisia asetelmia 
ja sommitelmia Talentti-kierrätyksen Instagramia ja Face-
book-sivuja varten. Sen lisäksi, että olen päässyt käyttämään 
luovuuttani ja saanut tekemistä arkeen, olen myös päässyt 
osaksi huikeaa ja kannustavaa porukkaa jossa jokainen saa 
olla täysin oma itsensä.

Teksti: Ida Hassinen
Tu
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Verkkomyymälän kaikki tuotteet ovat lahjoitettuja. Lahjoitukset tulevat Ta-
lentti-kierrätyksen kivijalkamyymälöihin, myymälöiden yhteydessä oleviin 
keräyslaatikoihin, sekä myymälöiden noutopalvelun kautta. Lahjoitettavien 

tavaroiden tulee olla ehjiä ja puhtaita. Verkkomyymälään valikoimme lahjoituksista 
vain pienen osan. 

Lahjoitustavarat käydään ensin lajittelussa läpi ja päätetään, mikä sopii netissä 
myytäväksi. Monet tuotteet ovat merkkituotteita, vähän käytettyjä, haluttuja retro-
tavaroita tai jollain lailla harvinaisia. Otamme tietenkin myyntiin myös edullisia 
tavallisia vaatteita ja tavaroita. Lajittelun ja tarkastamisen jälkeen tuote puhdiste-
taan, mitataan sekä tuotteistetaan. Tässä vaiheessa tuotteelle määritellään hinta sekä 
kirjoitetaan paperinen tuotekortti tuotekuvausta varten. Tuotteesta saatetaan joutua 
myös etsimään tietoa esimerkiksi valmistajasta tai valmistusajasta. Tämä vaihe vaa-
tii tarkkuutta ja vie aikaa, sillä kierrätystuotteiden kanssa pitää olla tarkkana, että 
tuotetiedot tulevat oikein. Asiakkaalle on etämyynnissä tärkeää tietää tuotteen ma-
teriaali, mitat tai muut olennaiset tiedot. Puhdistamisen ja tuotekortin kirjoittamisen 
jälkeen tuote jää odottamaan valokuvausta.

Tuote kuvataan kuvaushuoneessamme. Käytämme kuvaamiseen järjestelmäka-
meraa, kuvausvaloja ja erilaisia taustakankaita. Jokaista kuvaa varten säädämme 
taustakangasta, valoja sekä kameran paikkaa. Valokuvauksen jälkeen tuote jää odot-
tamaan kuvankäsittelyä. Kuvaamme materiaalia myös sosiaalista mediaa varten, 
sillä se on nykyään verkkokauppojen markkinoinnin kannalta tärkeä kanava. Suun-
nittelemme ja toteutamme erilaisia julkaisuja Facebookiin ja Instagramiin. Olemme 
aloittaneet myös kierrätysaiheisen blogin kirjoittamisen. Blogia voi lukea kauppam-
me nettisivuilla. 

Jokainen verkkomyymälään päätyvä valokuva käsitellään kuvankäsittelyohjel-
malla. Kuvankäsittelyssä kuva rajataan oikean malliseksi ja kokoiseksi. Niitä saa-
tetaan myös terävöittää tai niistä voidaan poistaa kuvaan kuulumattomia virheitä. 
Kuvankäsittelyn jälkeen tuote viedään verkkomyymälään. Ennen julkaisua kirjoite-
taan tuotekuvaus eli kaikki tarvittavat tuotteen tiedot. Lisäksi tuotetietoihin lisätään 
tuotteen kategoriat, hyllypaikka, toimitustavat ja muuta tietoa. Verkkomyymälään 
tulee näkyviin tuotteen kuva, tai kuvat sekä kuvaus mitoista, tuotteen valmistajasta, 
materiaalista ja muista asiakkaalle tärkeistä tiedoista. Tämän jälkeen tuote on valmis 
julkaistavaksi verkkomyymälässä.

Verkkomyymälässämme tuotteiden selailu ja ostaminen on tehty mahdollisimman 
helpoksi. Tuotteet on laitettu selkeisiin tuotekategorioihin. Meillä on käytössä oma 
asiakaspalvelun puhelinnumero ja sähköposti. Hyvät kuvat suurennusmahdollisuu-
della ja tarkat tuotetiedot auttavat asiakasta tutustumaan tuotteeseen ennen ostopää-
töstä. Kun meille saapuu tilaus, sen tuotteet keräillään hyllyistä ja pakataan huolelli-
sesti kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. Talentti-kierrätyksen kuski vie postitettavat 
paketit Postiin tai Matkahuoltoon. Tilauksia on jo tullut ympäri Suomea aina Lapista 
pääkaupunkiseudulle. Yksi suosittu vaihtoehto on ollut ostaa tuote myymälänouto-
na, jolloin verkkomyymäläostoksen voi noutaa Seppälänkankaan myymälästä. 

Kierrätystuote vaatii siis useamman erilaisen työvaiheen ennen verkkomyymä-
lään ja asiakkaalle päätymistä. Verkkomyymälän työtehtäviä tekee tällä hetkellä 
useampi työntekijä ja valmentautuja erilaisilla sopimuksilla. Työpäivään voi kuulua 
monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Tuotekierto on jatkuvaa ja uusia tuotteita lisätään 
myymälään joka viikko. Kehitämme työtämme jatkuvasti ja pääsemme vielä taatusti 
oppimaan uusia asioita verkkomyymälän parissa.

Teksti: Janna Laiho ja Suvi Patja

Näin kierrätetty tuote päätyy 
verkkomyymälään
Verkkomyymälässä oleva tuote on käynyt läpi monta työvaihetta 
ennen päätymistään verkkomyymälän-alustalle. Jokainen vaihe on 
tärkeä, jotta kokonaisuus pysyy hallinnassa ja myymälä näyttää hy-
vältä katsella. Tätä juttua kirjoittaessa verkkomyymälässä on näky-
villä 1520 tuotetta.
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Tuotteen matka verkkomyymälään
Tässä kuvasarja siitä miten lahjoitettu tuote päätyy verkkomyymäläämme� Lah-
joituksia tulee suoraan kivijalkamymälöihimme, keräysboxeihin sekä kuljetuspalve-
lumme kautta� Ennen kuin tuote on valmis myytäväksi verkkomyymälässä se käy 
läpi monta vaihetta�
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Lahjoitettavien tavaroiden tulee olla 
ehjiä ja puhtaita� Verkkomyymälän 
myyntiin valikoituu näistä pieni osa�

Kaikki tuotteet tarkastetaan ensin 
silmämääräisesti, ovatko ne so-
veltuvia verkkomyymäläämme� Jos 
tuote otetaan myyntiin, se mitataan, 
laitetaan myyntikuntoon sekä sille 
kirjoitetaan ja liitetään tuotekortti� 
Tämän jälkeen tuote jää odottamaan 
valokuvausta�



9Vapautetut

verkkokauppa.jklkl.fi

Jokainen verkkokauppaan päätyvä 
tuote kuvataan ja kuva käsitellään� 
Kuvauksessa käytämme erivärisiä 
taustakankaita, kuvausvaloja sekä 
järjestelmäkameraa�

Kun lahjoitettu tuote on käynyt 
kaikki nämä vaiheet läpi, se on 
valmis julkaistavaksi verkko-
myymälässämme� Olemme pyrkineet 
tekemään verkkomyymälän käytön 
mahdollisimman helpoksi asiakkail-
lemme� 
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Tulin mukaan Talentti Muuramen joukkoihin viime 
marraskuussa. Minulla oli mielessä alanvaihto. Ajat-
telin, että haluan ensin tutustua alaan, ja hakeutua sen 

jälkeen kouluun opiskelemaan merkonomiksi.
Mietin useita paikkoja jonne voisin hakeutua, ja kuin sat-

tuman kauppaa, nykyään löydän itseni Talentti Muuramesta, 
koska halusin jäädä kokeilemaan enemmän työelämän arkea 
ja saada työkokemusta ja palata myöhemmin koulunpenkille. 
Lisäksi tämä porukka ja työyhteisö ampaisi minut mukaansa 
ja tässä ollaan. Olen saanut jo tämän  puolen vuoden aikana 
runsaasti uusia kokemuksia, oppinut uutta ja saanut loistavia 
avaimia ajatellen tulevaisuutta.

Kuten aiemmin mainitsin, olette saattaneet nähdä kasvoni 
useissa videoissa, joita olen päässyt Talentti Muuramessa to-
teuttamaan. Oli loistavaa löytää työyhteisö, jossa saan tuoda 
esille vahvuuksiani, ja niistä otettiinkin heti koppi. Minun on 
aina ollut helppo toimia kameran edessä, ja olen sen verran 
mukaantempautuva tyyppi, että pian huomasin jo olevani 
videolla mummoksi pukeutunut Pirkko, joka esittelee myy-
mälää ja kertoo samalla hieman mikä se Talentti Muurame 
ylipäätään on. 

Minulta on useasti kysytty ollessani kassalla palvelemassa 
asiakkaita, että mikä on Talentti, ja mikä tämä teidän toimin-
tanne on? Itse en sitä myöskään tiennyt marraskuussa astues-
sani taloon. Koko organisaatio oli minulle tuntematon. Koko 
Talentti Muurame oli minulle tuntematon, vaikka useasti olen 
ohi ajanutkin. En tiennyt, että näinkin upeaa toimintaa voi 
oma kotipaikkakuntani harjoittaa, ja jonka ideana on vielä 
kierrättäminen, luonnon säästäminen, sekä toimitaan hyvien 
arvojen pohjalta auttaen ihmisiä. 

Tämä paikka on myös auttanut minua. Meistä jokainen saat-
taa jossain vaiheessa elämäänsä olla vaikean elämäntilanteen 
edessä, etsii omaa paikkaansa ja miettii tulevaisuuttaan, ku-
ten itsekin tein. Entiset ammatit eivät enää sopineet elämän-
tilanteeseeni ja olin jo hetken aikaa miettinyt mitä haluaisin 
tehdä, missä on minun paikkani ja missä voin tuoda esille 
vahvuuksiani, ja missä minut hyväksytään omana persoonani 
ja missä koen olevani osa jotain sellaista mistä nauttisin ja 
mitä tykkäisin tehdä.

Olin täysin tietämätön alasta, mitä se sisältää. Kaikki oli 
minulle uutta. Kuitenkin olen jo nyt saanut tästä paikasta 
kaikkea hyödyllistä ja oppinut vaikka mitä, puhumattakaan 
mahtavista työkavereista, ja ilosta tekemisen meininkiin.

Olen aina halunnut auttaa ihmisiä sellaisella omalla toi-
minnallani, ja nyt koen tekeväni sitä täällä. Paikassa, jonka 
toiminnalla on hyvä tarkoitus auttaa myös niitä, jotka apua 
tarvitsevat. Meistä jokainen on arvokas omana itsenään ja 
meistä jokainen saattaa kaivata joskus apua ja yhteenkuu-
luvuuden tunnetta, sekä tsemppausta. Minä olen jo nyt tällä 
matkallani saanut kaikkea tuota, ja odotan innolla mitä kaik-
kea tämä matka tuokaan mukanaan.

Nähdään ja moikataan kun tavataan.

Mukavaa kesänjatkoa toivotellen.

Teksti: Minna Matsinen

Moi, minun nimeni on Minna� Moni 
on saattanut nähdä minut somes-
sa Talentti Muuramen postauksien 
yhteydessä� Tai olemme saattaneet 
törmätä myös myymälässämme�

Paikka, jonne kaikki 
ovat tervetulleita

Kuva: Jarno Puttonen
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Talentti-verstaalla, osana kuntouttavaa ja aktiivisuusrahoitteista työtoimintaa, 
verstaalaiset suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia käyttö- ja lahjatavaroita� 

Tuotteita on tarjolla, paitsi verstaan omassa Strömssöö-
kioskissa Kankitie 14:ssä, myös verkkomyymälässä. 
Talentti-verstaan tuotteille saadaan näin hienosti uutta 

näkyvyyttä ja saavutettavuutta.
Tuotteiden valmistuksen avainajatuksena on luoda ja koo-

ta kierrätysmateriaalista jotain uutta ja erilaista. Raaka-ainee-
na käytetään materiaaleja vaihtelevasti. Kierrätysmyymälän 
myyntiin kelpaamattomista huonekaluista ja harmaantuneista 
lastauslavoista ja erilaisista metalli- ja muoviosista loihditaan 
hauskoja ja käytännöllisä esineitä.  Pintakäsittelyllä luodaan 
uniikki viimeistely osalle myyntiartikkeleista. Tuotteiden te-
kijät ovat lähteneet hienosti mukaan “Out of the Box” -ajatte-
luun ja saaneet aikaan hienoja tuotteita. Työ motivoi tekijöitä 
ja oman ajattelun ja käden tuotteita on mukava laittaa esille 
ja myyntiin.

Verkkomyynti on nykyaikaista ja tervetullutta toimintaa, ja se 
tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tutkailla myynnissä ole-
via tuotteita tuotetietoineen ja mittoineen kotisohvalta käsin.

Tekijöille omien verstastuotosten esittely verkossa valoku-
vien kera on palkitsevaa – näkyvää on saatu aikaan! Ohjaaja-
na tunnen ylpeyttä Talentti-verstaan porukan aikaansaannok-
sista. Myös asiakkaiden positiivinen palaute on mukava jakaa 
verstaan väen kanssa. 

Tästä on hyvä jatkaa!

Teksti: Markku Lajunen

Talentti-verstaalla työstämme puu-
materiaalia eri tekniikoilla. Valmis-
tamme asiakastöinä roskakatok-
sia, ulkovarastoja, leikkimökkejä, 
koirankoppeja ja pihakalusteita. 
Pyrimme vastaamaan asiakkaiden 
monenkirjaviin tarpeisiin. 

Myös pienten metallitöiden ja talon 
kuljetuskaluston kunnossapito ja 
korjaus ovat osa verstaan kuntout-
tavaa- ja aktiivirahoitteista työtoi-
mintaa.

Vuonna 2020 Talentti-verstaalla 
työskenteli kuntoutavassa työtoi-
minnassa 28 henkilöä, ja aktiivi-
suusrahalla seitsemän henkilöä.
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Talentti-verstas 
Kankitie 14, Jyväskylä 

040 744 0145

Talentti-verstaan tuotteita verkosta
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Graafinen suunnittelu 
näkyy kaikkialla

Tällä hetkellä olen eräänlaisessa odotusvaiheessa ja aloitin tä-
män kuntouttavan työtoiminnan edistääkseni omaa työnhakua 
ja samalla auttaen työtiimiämme Talentti-verkkomyymälän 

ylläpidossa.
Tykkään myös pelata pelejä, ja vietän niiden parissa aika paljon 

aikaa. Pelaaminen on minulle sama asia, kuin jollekin toiselle te-
levision katseleminen, tai jokin toinen ajanviete. Aivoni tarvitsevat 
pulmia ratkaistavaksi, sillä muuten turhaudun. Samalla tapaan ihmi-
siä ympäri maailmaa ja käyn heidän kanssaan keskusteluja ihan nor-
maaleista jokapäiväisistä asioista, samalla pelaten heidän kanssaan.

Nykypäivän maailma on täynnä grafiikkaa jolta ei voi vältyä. Mai-
nokset, yleiset tiedotteet, some ja pelit hyödyntävät graafista suun-
nittelua näyttääkseen paremmalta ja keräten mahdollisimman paljon 
huomiota. Mutta siitä huolimatta, sen huomion saaminen on hyvin 
vaikeata informaation virrassa, jossa kaikki on saman asian perässä, 
keräten huomiota. Koska huomio on rahaa, josta tulee monelle elan-
to. Itse olen kiinnostunut kuvankäsitelystä, 3D-mallinnuksesta ja pe-

lien tekemisestä. Tosin viimeisin vaihtoehto tarvitsee myös koodaamista, josta minulla ei ole tällä hetkellä kokemusta ollenkaan. 
Osana Talentti-verkkomyymälän tiimiä toivon oppivani lisää kuvankäsittelystä, kuvaamisesta ja kuinka verkkokaupat toimivat ja 
kuinka paljon työtä ne vaativat. Talentti-Verkkomyymälän takana on paljon työtä, mikä ei näy asiakkaille.

Teksti ja taustakuva: Caroliina Viik

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. 
Imagination encircles the world.”

Albert Einstein, Theoretical physicist
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Olen Caroliina ja aloitin kuntouttavan työtoiminnan Talentti-verkkomyymälässä 20�4� 
Olen ammatiltani lähihoitaja� Ihmisten auttaminen on lähellä sydäntäni, ja myös suu-
rin voimavara elämässäni� Lähihoitajan työ on se työ, jota haluan tehdä elämässäni� 
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Innostunut valokuvaaja, 
iloinen musiikin kuuntelija 
sekä taitava piirtäjä.

Olen aina tykännyt piirtää mallista, ja valokuvaus-
kin sujuu. Esimerkiksi luonto-, eläin- ja ihmisku-
vaus onnistuu, sekä selfiet. Tuon monipuolisuutta 

töilläni ja kuvillani. Valmistuin kuva-artesaaniksi viime 
vuonna. Ala kiinnosti ja halusin näyttää taitoni muillekkin, 
jotka ovat asioista kiinnostuneet. Musiikki on aina mukana 
lenkkipolulla kun olen kuvauksen parissa. Inspiraatio tulee 
monesta lähteestä. Tykkään ottaa erilaisia kuvia ja vähän 
erikoisempiakin. Omistan oman Olympus-kameran, jolla 
näppärästi kuvaaminen sujuu.

Työtoimintaan lähtö toi uusia asioita, kuten verkkomyy-
mälän töitä. Hain Jyväskylän Katulähetykselle, sillä kaipa-
sin mielekästä  tekemistä ja sisältöä arkeen. Olen tutustunut 
uusiin mukaviin ihmisiin. Mikä sen parempaa!

Hyvät asiat ja ideat syntyvät tekemällä ja kokeilemalla.

Teksti: Kati Haaki

Kati Haaki

Kati työskentelee Jyväskylän Katulähetyksen Talentti-medi-
assa, viestintätiimissä. Teemme tiivistä yhteistyötä Talentti-
verkkomyymälän tiimin kanssa.

Katin työtehtäviin kuuluu tuotteiden vieminen Talentti-verk-
komyymälän alustalle. Hän siirtää tuotekuvat verkkoon ja 
lisää  tuotteille tuotekuvaukset, varastotiedot yms. Kati on 
myös ollut mukana sommittelemassa tuotekuvauksia.

Tiimeissämme jokaisella on omat selkeät tehtäväalueet ai-
doissa työtehtävissä. Katilla on oma tärkeä roolinsa työpo-
rukassamme, sekä tuotteen matkassa verkkomyymälään, ja 
lopulta asiakkaalle.

Tomi Montonen 
viestintävastaava, työvalmentaja

Aitoja työtehtäviä Talentti-mediassa
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Artturi 
Anttila
Tämä oli vuosikymmenet 
lehtemme motto, 
ja saa olla edelleenkin�

Kantakaa toistenne kuormia, 
niin täytätte Kristuksen lain

Hallituksen 
puheenvuoro

On suvivirren aika, ja Jumala näyttää luonnos-
saan miten uutta luodaan. Samoin meillä Katu-
lähetyksessä on tämä vuosi ollut uuden alkua. 
Jumala on ollut uskollinen joka käänteessä. 
Tänä keväänä työyhteisön vaihtuvuus on ol-

lut suurta, mutta tästäkin on yhdessä selvitty. Erityisesti kii-
tos Irja Turpeiselle avusta taloushallinnossa, ja kiitos myös 
meille kaikille muille. Uskon, että nyt on koossa loistava ja 
sitoutunut katulähetyshenkinen työyhteisö, joka vetää kohti 
parempaa ja vakaampaa tulevaisuutta. Iloitsen myös toimin-
nanjohtajastamme ja hallinnon tiimistä, jotka itseään säästä-
mättä ovat ponnistelleet erittäin haastavissa oloissa.

Verso-talo alkaa muotoutumaan sille suunnitellulle tar-
peelle, ja ottaa isoja harppauksia kohti kristillistä yhteisöä. 
Vielä on paljon työtä ja kehitettävää toiminnassamme, mutta 
valopilkkujakin on, kuten työhyvinvoinnin lisääntyminen. 

Olemme tehneet tiiviisti yhteistyötä AVI:n kanssa ja työyh-
teisön psykososiaalista kuormitusta on saatu hoidettua pa-
remmaksi. Myös Köhniötä voimme kehittää haluamaamme 
suuntaan. Taloushallinnon siirryttyä Aikamedialle pystymme 
lakkauttamaan turhia ja kalliita ohjelmia, ja uskon yhteistyön 
sujuvan loistavasti jatkossakin. Menkäämme yhdessä eteen-
päin ja kerätkäämme lomalla kaikki voimat talteen tulevaa 
varten. Paras on edessä.

Siunaavin kevätterveisin 
Artturi

Musta korppi innoissaan 
nokki suurta herkkuaan, 
hartaasti ja nautiskellen- 
pyrstöänsä keikutellen.

Siihen lensi varis-serkku. 
Sillekkin on suuri herkku 
viikon vanha rotan raato.

Höyheniään pörhistellen 
virkkoi korppi murahdellen: 
”Räpistele suolle siitä- 
kahdelle ei herkku riitä!”

Varis-serkku murheissaan 
lensi puuhun raakkumaan. 
Kuules jutun kääntöpuoli! 
Korppi rotanmyrkkyyn kuoli.

Alpo Kariluoto 
Korppi ja varis
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Verso-talo on Katulähetyksen uusi toimintakes-
kus, kristillinen yhteisö, joka sijaitsee Laukaan 
Kuusassa entisessä Torikan koulurakennuksessa. 
Laukaan keskustaan on matkaa n. 13 km ja Suo-
lahteen n. 7 km.

Tarjoamme vuokra-asuntoja itsenäiseen asumiseen kykene-
ville päihteettömille tai päihteettömyyteen pyrkiville henki-
löille, lisäksi olemme käynnistämässä päiväkeskus- ym. toi-
mintaa. Luonnonläheisyytensä ja suuren, järveen rajoittuvan 
tonttinsa vuoksi Verso-talo on rauhallinen asumisympäristö, 
jossa on hyvät mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan ja 
virkistykseen. Verso-taloon voivatkin poiketa myös ohikulku-
matkailijat sekä lomailijat!

Asuminen Versossa toimii yhteisöperiaatteella, mutta jo-
kaisella asukkaalla on käytössään yhteisten tilojen lisäksi 
oma jääkaapillinen huone. Asuminen perustuu vuokrasuhtee-
seen ja vuokraan voi hakea asumistukea Kelalta.

Asumiseen tuo turvallisuutta yhdessä sovittujen sääntöjen 
noudattaminen ja niihin sitoutuminen, myös yhteisössä asu-
vat tukiperheet toimivat naapuritukena mahdollisuuksiensa 
mukaan. 

Jos koet kutsumukseksesi olla omilla lahjoillasi raken-
tamassa kristillistä yhteisöä, saatat olla etsimämme henkilö 
myös vapaaehtoistyöntekijäksi! 

PS. Tervetuloa paikan päälle tutustumaan ja Sanan kuu-
loon Sana versoo -kesätapahtumaan, joka pidetään 13.–15.8.! 
Oman väen lisäksi puhujavieraina Peter ja Britt-Marie Hopén 
Vaasasta. Tapahtuman ensimmäinen päivä perjantai on samal-
la perinteinen Katulähetysväen kesäpäivä, tänä vuonna siis 
ensimmäistä kertaa Verso-talossa, seuraa FB-sivuamme! 

Kuljetukset Katulähetyksen omista toimipisteistä järjeste-
tään, ilmoittautumiset pe 6.8. mennessä mielellään kootusti 
yksikön omien työntekijöiden kautta joko sähköpostilla ver-
sotalo@jklkl.fi tai tekstiviestillä 040 159 7840 (Ilmoittautu-
misia toivotaan myös la-su osallistujilta).

Tule asukkaaksi tai vapaaehtoistyöntekijäksi 
ja kehittämään kanssamme Verso-taloa!
Teksti: Helena Konttinen

Voit tukea työtämme myös rahallisesti. Tarvitsemme 
sinua, tukesi on merkittävä.

Lahjoita online:  www.jklkl.fi/lahjoita

Pankkitili: FI63 5290 9520 0459 06 
Viite: 20268 Verso-talo

Rahankeräyslupa RA/2019/670, voimassa Jyväsky-
lässä ja sen ympäristökunnissa 13.8.2022 asti.

Kysy lisää, kerromme mielellämme 
Verso-näystä! 

Lisätietoja

www.jklkl.fi/vuokra-asunnot

www.facebook.com/taloversoo

Vuokra-asumis- ja Verso-toiminnan koordinaattori 
Helena Konttinen, 040 159 7840, helena.konttinen@jklkl.fi

Ohjaaja 
Minna Lammi, 044 725 6917, minna.lammi@jklkl.fi

Myös 

omatoimi- 

matkailijat 

tervetuloa!
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Ole mukana paikallisessa 
auttamistyössä

Rahankeräyslupa RA/2019/670, voimassa Jyväskylässä ja sen ympäristökunnissa 13�8�2022 asti�

Keräyslipas kiinteästi viidessä  
toimipisteessämme:

• Talentti Seppälänkangas kierrätysmyymälä 
Kankitie 14, Jyväskylä

• Talentti Muurame kierrätysmyymälä 
Punasillantie 4, Muurame

• Talentti Harjunporras kierrätysmyymälä 
Gummeruksenkatu 13, Jyväskylä

• Talentti Tuuma” raksamyymälä 
Kankitie 10, Jyväskylä

• Ruoka-apu 
Sammonkatu 5, Jyväskylä

Pankin kautta lahjoituksen voi kohdistaa suoraan haluamalleen 
kohteelle, kun käyttää pankkiviitettä. Voimme viitteen tiedoilla pa-
remmin toteuttaa lahjoittajien tahdon.

Pankkitili FI63 5290 9520 0459 06

Viite 20190  Asumisympäristöjen asukkaiden päiväkeskustoiminta 
Viite 20200  Työvalmennus 
Viite 20213  Ruoka-apu 
Viite 20239  Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta 
Viite 20268  Verso-talo 
Viite 20242  Media 
Viite 20255  Missä tarve suurin (annat yhdistyksen valita em. koh-
teen puolestasi)

Paikalliset yrittäjät ja yritykset voivat tukea toimintaamme. Esi-
merkiksi joululahjamuistamiset voi kohdentaa suoraan haluamalleen 
toiminnalle. Lahjoitus saajaa kohti on tuloverotuksessa vähennyskel-
poinen 850 € asti (vero.fi, https://urly.fi/1nrn).

Otamme vastaan myös testamenttilahjoituksia.

Lisätietoa keräyskohteistamme:

Kannatusjäsenyys on oiva vaihtoehto yksityishenkilöille 
min. 20 €/v, yrityksille ja yhteisöille min. 50 €/v, jotka 
haluavat tukea kristillistä toimintaamme vähempiosais-
ten hyväksi. Kannatusjäseneksi voivat hakea kaikki, 
jotka kunnioittavat kristillisiä arvoja ja tukevat yhdis-
tyksen tarkoitusperiä. 

Kannatusjäsenyys on voimassa toistaiseksi ja jäsenyy-
den voi irtisanoa koska tahansa. Kannatusjäsen voi 

osallistua jäsenkokouksissamme ottaen osaa keskuste-
luihin, ilman äänioikeutta. 

Kannatusjäsentemme nimet tai yritys/yhteisöjen logon 
laitamme näkyviin lehteemme ja verkkosivuillemme 
näin haluttaessa, sekä logon kautta linkin omille koti-
sivuilleen.

www.jklkl.fi/lahjoita

Online-lahjoitus 

Kätevä tapa lahjoittaa

verkkosivuillamme www.jklkl.fi/lahjoita.

Kannatusjäsenyys yhdistyksessämme
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