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kiinteistöpalvelut

Kouluttaudu
KALEVALAISEKSI 
JÄSENKORJAAJAKSI
Kalevalainen jäsenkorjaus on 
ainut tieteellisesti tutkittu 
jäsenkorjaus myös nimisuojattu, 
toimii yhteistyössä koululääke- 
tieteen 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

Jatkuva haku

Tunne rajasi.
Sitten riko ne.
Mietitkö yrityksen perustamista ja haluat 
varmistua liikeideasi toimivuudesta? Vai 
toimitko jo yrittäjänä, mutta haluat kehit-
tää 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

Opit Suomen vesistöjen tilasta 
ja yritysten vesijalanjäljestä

sekä vierailet Capeenpuron kunnostuskohteessa.

r.jyu.fi/yrityksen-vesivastuullisuus

Ilmoittaudu mukaan

Koulutusta kestävään huomiseen

Yrityksen vesivastuullisuus 
-koulutukseen!

Tervetuloa maksuttomaan

Iida Niskanen

V ihtavuoressa käy 
kuhina rekka-au-
ton lastauslavalla. 
Väentuvan Kier-

to-hanke on rantautunut 
Vihtavuoren seurakunta-
tilojen eteen. Lavalla on 
pahvilaatikoita pullollaan 
täysin syömäkelpoista lei-
pää ja paistopistetuotteita, 
hedelmiä sekä vihanneksia, 
jotka olisivat muuten men-
neet kaupan hyllyltä roskiin. 

Väentuvan Kierto-hankkees-
sa teemana on kiertotalous. 
Sen toiminnassa hävikkiruo-
kaa koskeva kuluttajatietous 
sekä hävikkiruoka tavoittavat 
Laukaan sivukylien asukkaita. 

Hankkeen tavoitteena on 
lisätä ihmisten tietoisuutta 
hävikkiruuasta ja antaa vink-
kejä kotitalouksissa syntyvän 
hävikin minimoimiseen. 

Autolta saavat kaikki ha-
kea maksutta elintarvikkeita. 
Hävikkiä ovat lahjoittaneet 
Laukaan S-market, K-Super-
market, Tokmanni ja Lidl se-
kä Seppälän Citymarket.

 Hanketyöntekijä Janne 
Oijennus kertoo, että auto 
kiertää yhdeksässä kylässä.

– Toiminta-aluetta ovat 
muun muassa tämä Vihta-
vuori, Tarvaala, Äijälä ja Veh-
niä. Olemme nyt tekemässä 
jo toista kierrosta, Oijennus 
kertoo huhtikuun alussa al-
kaneesta hankkeesta.

Auto kurvaa myös Lieves-
tuoreella, Kuusassa, Valko-
lassa 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 paistopisteherk-
kuja, pullapitkoja, ja erilaisia 
leipiä. On banaaneja, melo-
neja, avokadoja, paprikaa ja 
munakoisoa. Pirjo Toivonen
valikoi kassiinsa ruispaloja 
ja paahtoleipää. 

– Ensimmäistä kertaa tu-
limme hakemaan. Otin lei-
pää ja vihanneksia, Toivonen 
esittelee valitsemiaan elin-
tarvikkeita.

Kierto-hanke on syntynyt 
Väentupa ry:n Tukea, turvaa 
ja tekoja- eli TUOJA-hank-
keen seurauksena. TUO-
JA-hankkeessa kehitetään 

Laukaaseen hävikkiruoka-
jakelun malli, jossa mahdol-
listetaan heikommassa ase-
massa olevien ruoka-apu ja 
samalla vähennetään ruoka-
hävikkiä. 

TUOJA-hankkeen tote-
uttamaa ruoka-aputoimin-
taa on Väentuvan Retrokei-
taalla Laukaan kirkonkylällä. 
Vastaavalle toiminnalle on 
ilmennyt runsaasti tarvet-
ta myös Laukaan sivukylil-
lä. Kierto-hanketta rahoittaa 
Euroopan maaseudun kehit-
tämisen maatalousrahasto.

– Kohderyhmää ovat vä-
häosaiset, mutta kylillä jae-
taan ruokaa kaikille, Oijen-
nus sanoo.

Hän kertoo, että hank-
keeseen kuuluu myös yh-
teisöllisyys.

– Esimerkiksi täällä Vihta-
vuoressa kyläyhteisö pääsee 
kokontumaan ja tapaamaan 
muita ihmisiä. Kävijät ovat ty-
kästyneet konseptiin ja jää-
neet juttelemaan toisilleen.

Myös omia kierrätyk-
seen meneviä tavaroita, ku-
ten polkupyöriä, leluja ja as-
tioita voi tuoda paikalle, kun 
auto kaartaa omalle kylälle.

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

Hävikkiä saa noutaa maksutta 
Väentuvan kiertävästä tapah-
tumasta. Pirjo Toivonen (edes-
sä) pelasti biojätteeseen jou-
tumiselta hedelmiä, vihannek-
sia ja leipää.

IIDA NISKANEN

 "
Kävijät ovat 
tykästyneet 
konseptiin.
Janne Oijennus

Kirjastoautolta toivotaan lisää palveluita
Laukaan kunnan kirjastoau-
ton toivotaan laajentavan 
palveluaan. Kirjastopalvelui-
den lisäksi auton haluttaisiin 
toimittavan lähelle etenkin 
äänestys- ja asiointipisteen 
sekä toimintaa lapsille ja lap-
siperheille. 

Tämä käy ilmi kyselystä, 
joka toteutettiin kirjaston ke-
hittämistyön pohjaksi. Ny-
kyinen kirjastoauto on tu-
lossa käyttöikänsä päähän. 
20-vuotiaalla autolla on mit-
tarissa yli 400 000 kilomet-

riä. Remonttikulut kasvavat 
ja esteettömyys on yksi on-
gelma. 

Kyselyyn vastasi huh-
ti-toukokuussa 128 kunta-
laista sähköisesti tai pape-
rilomakkeella. Heistä neljän-
nes oli 40–49-vuotiaita ja vii-
dennekset 30–39-vuotiaita ja 
50–59-vuotiaita. 

Innokkaimmin osallistui-
vat kirkonkyläläiset (22 vas-
tausta) ja Haapalassa asuvat 
(17 vastausta).

70 prosenttia vastaajis-

ta ilmoitti käyttävänsä pää-
asiallisesti kirjastoauton pal-
veluja.

86 vastaajaa toivoi kirjas-
toauton jatkavan nykyisen-
laista kirjastoautopalvelua. 
Kirjakassipalvelu, jossa ai-
neistot toimitetaan suoraan 
kotiin, sai kannatusta 38 vas-
taajalta. Liikkuvaa äänestys-
pistettä kaipasi 36 ja kunnan 
asiointipistettä 35. Toimin-
taa lapsille ja lapsiperheille 
halusi 30. 

Lisäksi vahvaa kannatus-

ta saivat pakettiautomaatit 
varatuille kirjoille, tapah-
tumat, toiminta nuorille ja 
terveyspalvelujen järjestä-
minen lähelle.

58:ssä vapaassa kommen-
tissa rummutettiin kirjas-
toautolle jatkoa ja annettiin 
kehitysideoita.

Kirjastoautopalvelun pää-
kohderyhmää ovat taajamien 
ulkopuoliset 4900 asukasta 
sekä kahdeksan kyläkoulua, 
kuusi päiväkotia ja kehitys-
vammaisten Taitojen Talo.

Uutiset p


