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kiinteistöpalvelut
Hävikkiä saa noutaa maksutta
Väentuvan kiertävästä tapahtumasta. Pirjo Toivonen (edessä) pelasti biojätteeseen joutumiselta hedelmiä, vihanneksia ja leipää.

Kiertävä ekoteko
Väentuvan Kierto-hankkeessa
jalkaudutaan Laukaan sivukylille
kertomaan ruokahävikistä.
Iida Niskanen

V

ihtavuoressa käy
kuhina rekka-auton lastauslavalla.
Väentuvan Kierto-hanke on rantautunut
Vihtavuoren seurakuntatilojen eteen. Lavalla on
pahvilaatikoita pullollaan
täysin syömäkelpoista leipää ja paistopistetuotteita,
hedelmiä sekä vihanneksia,
jotka olisivat muuten menneet kaupan hyllyltä roskiin.
Väentuvan Kierto-hankkeessa teemana on kiertotalous.
Sen toiminnassa hävikkiruokaa koskeva kuluttajatietous
sekä hävikkiruoka tavoittavat
Laukaan sivukylien asukkaita.
Hankkeen tavoitteena on
lisätä ihmisten tietoisuutta
hävikkiruuasta ja antaa vinkkejä kotitalouksissa syntyvän
hävikin minimoimiseen.

Autolta saavat kaikki hakea maksutta elintarvikkeita.
Hävikkiä ovat lahjoittaneet
Laukaan S-market, K-Supermarket, Tokmanni ja Lidl sekä Seppälän Citymarket.
Hanketyöntekijä Janne
Oijennus kertoo, että auto
kiertää yhdeksässä kylässä.
– Toiminta-aluetta ovat
muun muassa tämä Vihtavuori, Tarvaala, Äijälä ja Vehniä. Olemme nyt tekemässä
jo toista kierrosta, Oijennus
kertoo huhtikuun alussa alkaneesta hankkeesta.
Auto kurvaa myös Lievestuoreella, Kuusassa, Valkolassa sekä Kuhaniemellä.
Kaksituntisen kylävierailun
aikana käy keskimäärin 25–
40 kävijää. Kaikki ruoka on
päätynyt parempiin suihin.
– Yhdeltäkään kylältä ei

ole tarvinnut viedä ruokaa
pois ja heittää biojätteeseen.
Pahvilaatikoista löytyy
tuoksuvia paistopisteherkkuja, pullapitkoja, ja erilaisia
leipiä. On banaaneja, meloneja, avokadoja, paprikaa ja
munakoisoa. Pirjo Toivonen
valikoi kassiinsa ruispaloja
ja paahtoleipää.
– Ensimmäistä kertaa tulimme hakemaan. Otin leipää ja vihanneksia, Toivonen
esittelee valitsemiaan elintarvikkeita.
Kierto-hanke on syntynyt
Väentupa ry:n Tukea, turvaa
ja tekoja- eli TUOJA-hankkeen seurauksena. TUOJA-hankkeessa kehitetään

"

Kävijät ovat
tykästyneet
konseptiin.
Janne Oijennus

Laukaaseen hävikkiruokajakelun malli, jossa mahdollistetaan heikommassa asemassa olevien ruoka-apu ja
samalla vähennetään ruokahävikkiä.
TUOJA-hankkeen toteuttamaa ruoka-aputoimintaa on Väentuvan Retrokeitaalla Laukaan kirkonkylällä.
Vastaavalle toiminnalle on
ilmennyt runsaasti tarvetta myös Laukaan sivukylillä. Kierto-hanketta rahoittaa
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.
– Kohderyhmää ovat vähäosaiset, mutta kylillä jaetaan ruokaa kaikille, Oijennus sanoo.
Hän kertoo, että hankkeeseen kuuluu myös yhteisöllisyys.
– Esimerkiksi täällä Vihtavuoressa kyläyhteisö pääsee
kokontumaan ja tapaamaan
muita ihmisiä. Kävijät ovat tykästyneet konseptiin ja jääneet juttelemaan toisilleen.
Myös omia kierrätykseen meneviä tavaroita, kuten polkupyöriä, leluja ja astioita voi tuoda paikalle, kun
auto kaartaa omalle kylälle.

Kirjastoautolta toivotaan lisää palveluita
Laukaan kunnan kirjastoauton toivotaan laajentavan
palveluaan. Kirjastopalveluiden lisäksi auton haluttaisiin
toimittavan lähelle etenkin
äänestys- ja asiointipisteen
sekä toimintaa lapsille ja lapsiperheille.
Tämä käy ilmi kyselystä,
joka toteutettiin kirjaston kehittämistyön pohjaksi. Nykyinen kirjastoauto on tulossa käyttöikänsä päähän.
20-vuotiaalla autolla on mittarissa yli 400 000 kilomet-

riä. Remonttikulut kasvavat
ja esteettömyys on yksi ongelma.
Kyselyyn vastasi huhti-toukokuussa 128 kuntalaista sähköisesti tai paperilomakkeella. Heistä neljännes oli 40–49-vuotiaita ja viidennekset 30–39-vuotiaita ja
50–59-vuotiaita.
Innokkaimmin osallistuivat kirkonkyläläiset (22 vastausta) ja Haapalassa asuvat
(17 vastausta).
70 prosenttia vastaajis-

ta ilmoitti käyttävänsä pääasiallisesti kirjastoauton palveluja.
86 vastaajaa toivoi kirjastoauton jatkavan nykyisenlaista kirjastoautopalvelua.
Kirjakassipalvelu, jossa aineistot toimitetaan suoraan
kotiin, sai kannatusta 38 vastaajalta. Liikkuvaa äänestyspistettä kaipasi 36 ja kunnan
asiointipistettä 35. Toimintaa lapsille ja lapsiperheille
halusi 30.
Lisäksi vahvaa kannatus-

ta saivat pakettiautomaatit
varatuille kirjoille, tapahtumat, toiminta nuorille ja
terveyspalvelujen järjestäminen lähelle.
58:ssä vapaassa kommentissa rummutettiin kirjastoautolle jatkoa ja annettiin
kehitysideoita.
Kirjastoautopalvelun pääkohderyhmää ovat taajamien
ulkopuoliset 4900 asukasta
sekä kahdeksan kyläkoulua,
kuusi päiväkotia ja kehitysvammaisten Taitojen Talo.

Kouluttaudu

KALEVALAISEKSI
JÄSENKORJAAJAKSI
Kalevalainen jäsenkorjaus on
ainut tieteellisesti tutkittu
jäsenkorjaus myös nimisuojattu,
toimii yhteistyössä koululääketieteen kanssa.
Uuusi ryhmä Peurungan kylpylä
Laukaa. Aloitus 1-2.10-2022

---------------------------------------------

Kouluttaja
Kalevalaisen jäsenkorjauksen Mestari Kalle Erkoma
Ilmoittautumiset/tiedustelut
kalle.erkoma@gmail.com
Katso myös muualla alkavat koulutukset
www.kansanlaakintaseura.fi

Koulutusta kestävään huomiseen

Tervetuloa maksuttomaan

Yrityksen vesivastuullisuus
-koulutukseen!
Opit Suomen vesistöjen tilasta
ja yritysten vesijalanjäljestä
sekä vierailet Capeenpuron kunnostuskohteessa.
Ilmoittaudu mukaan

r.jyu.fi/yrityksen-vesivastuullisuus

Jatkuva haku

Tunne rajasi.
Sitten riko ne.
Mietitkö yrityksen perustamista ja haluat
varmistua liikeideasi toimivuudesta? Vai
toimitko jo yrittäjänä, mutta haluat kehittää toimintaasi? Meillä on sinulle sopiva
koulutus:
•
•
•

Yrittäjyyden ammattitutkinto
(myös verkko- ja etäopintoina)
Koko tutkinto 300 e, tutkinnon osa 100 e,
oppisopimusopiskelijoille ilmainen
Voit aloittaa opiskelun vaikka heti!

Lisätietoa: www.poke.fi
reijo.hytonen@poke.fi
p. 040 484 0787

