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 Avoin Ystäväkirje. 

 
 
Hei ystävät! 
 
Niin kuin tiedät, vuodenvaihteessa muutimme työmme toiminnan uuteen toimipisteeseen. Yhteistyö 
kaupungin kanssa ei enää jatkunut kaupungin epämääräisen taloustilanteen vuoksi ja siksi jouduimme 
taloudellisista syistä luopumaan vuokraliikehuoneistosta (Kirkkokatu 3). Mutta hienolla tavalla Jumala on 
ollut kaikessa mukana ja yhteistyö ev.lut. seurakunnan kanssa vahvistui merkittävästi, kun saimme heiltä 
ilmaiseksi diakoniatyön toimipisteestä uudet tilat ruokajakeluun. (Esaiaksenkatu 5, Tiilipappila) 
 

Pääsimmekin hyvään alkuun, kunnes tuli korona, joka aiheutti taas uusia muutoksia jakeluun. Mutta 
hienosti Laila ja Mauri junailivat tässäkin tilanteessa hommaa eteenpäin muutamien avustajien kanssa 
(kuten Raimo Huczkowski) ja olemme voineet yhteistyössä kauppojen kanssa jakaa ruoka-avustusta 
vähäosaisille. 
 

Tässä vähän tilastoa tilanteestamme: 
 

• Ruokakasseja jaamme viikoittain n.75 kpl kolmena päivänä viikossa (ma, ti ja to) 
• Ruoka-apua meiltä saa noin 84 taloutta. 
• Kaupat antavat hävikkiruoan samaan malliin kuin ennenkin. Uutena mukaan entisten lisäksi on tullut 

tavaratalo Tokmanni.  
 

 Kaupat: 
 Sokos Uitto  Hakupäivät: ma, ke, to 
 K- Supermarket Kauppapaikka  Hakupäivät: ma ja to 
 K-Market Särkikangas  Hakupäivä: joka ilta 
 Tokmanni  Soittaa, kun heillä on tarjolla hävikkiruokaa 
 

Koronan aikana on vapaaehtoisia työntekijäitä ollut vakituisena kuusi (6) henkilöä ja lisäksi tuuraajia 
kolme (3), koska yli 70-vuotiaat eivät ole voineet olla mukana.  
 

Uusi jakopaikka on ollut jopa toimivampi kuin aikaisempi liikehuoneisto. Lisäksi seurakunnan diakoniatyö 
on tullut mukaan ilmoittaen meille vähävaraisten talouksien ruoka-apu tarpeesta. 
 

Yhteistyötä on seuraavien tahojen kanssa: 
Srk:n diakoniatyö / Sosiaalitoimisto / A-kilta 

 Näiltä tulee ilmoituksia uusista ruoka-avun tarvitsijoista. 
 

Yhteistyö on ollut miellyttävää ja asiakkaat ovat ystävällisiä ja kiitollisia. ”Tämä palvelutyö 
kokonaisuudessaan on MUKAVAA”, toteaa loistava organisaattorimme Laila Rytilahti, jolle menee 
kaikesta edellä mainitusta suuri kiitos yhdessä miehensä Maurin kanssa. 
 
Työmme jatkuu entiseen malliin. Uusia avustettavia, mutta onneksi myös uusia vapaaehtoisia Jumala 
lähettää työyhteyteemme. Näistä ja kaikesta kiitämme elävää Jumalaa. 
 
 
Kiitos kaikille työmme tukijoille, jotka olette mukana henkisesti, hengellisesti, fyysisesti että taloudellisesti 
tekemässä tämän kaiken mahdolliseksi. 
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