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Tässä numerossa entinen pitkäaikainen puheenjohtajamme Pertti Verho kertoo Operaatio 
Ruokakassin historiasta, jota on takana jo yli kolmetoista vuotta. Pertti on itsekin varsin 
merkittävä osa sitä historiaa, vaikka se ei hänen jutussaan tulekaan sen enempää esille. 

Operaatio Ruokakassilla on nyt kolme kunniajäsentä, kun Pertille ojennettiin kunniadip-
lomi kevätkokouksen päätteeksi. Muut kunniajäsenet ovat Markku Järvenpää ja Renée Hon-
kanen, jotka ovat myös olleet aktiivisesti mukana yhdistyksen työssä alkumetreistä alkaen. 
Kaikista kolmesta voidaan sanoa, että ilman heidän merkittävää työtään yhdistyksen eteen 
emme olisi nyt tässä, Suomen kolmen suurimman ruoka-apujärjestön joukossa.

Haluankin kiittää näitä kolmea avainhenkilöä kaikesta siitä, mitä he ovat näiden vuosien 
aikana vaivojaan säästämättä tehneet yhdistyksemme ja vähävaraisten ihmisten eteen. Raa-
mattu sanoo ”Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa” (Snl 19:22) ja sitä laupeutta te olette 
osoittaneet näiden vuosien aikana mittaamattoman paljon. Taivaallinen Isämme palkitkoon 
teille kaiken vaivannäkönne täysimääräisesti kerran, kun saavumme perille kotiin. Kiitos!

Lisäksi haluan kiittää vielä erikseen henkilöstöpäällikköämme ja rahastonhoitajaamme 
Jatta Haltsosta. Jatta on jo useamman vuoden ajan toiminut näissä vaativissa tehtävissä ja 
ottanut vastaan jatkuvasti kasvaneen toimintamme erityiset haasteet. Työ on moninkertais-
tunut taloudellisesti ja henkilöstön määrä on kasvanut samaa tahtia. Ilman Jattaa emme olisi 
selvinneet tästä haasteesta mitenkään. Kiitos Jatta kaikesta siitä, mitä olet tehnyt!

Voimakas, jo vuosia kovana jatkunut kasvu on tehnyt meistä yhden Suomen suurimmista 
ruoka-aputoimijoista. Olemme kyenneet auttamaan suurta joukkoa avun tarpeessa olleita 
ihmisiä. Kasvu on tuonut mukanaan myös isoja haasteita ja hankalia asioita. Kaikesta emme 
ole aina selvinneet parhaalla mahdollisella tavalla ja se on ollut minulle yksi niistä kipeim-
mistä asioista tässä työssä. 

Kiinan kielessä sama kirjainmerkki kuulemma tarkoittaa sekä kriisiä että mahdollisuutta. 
Operaatio Ruokakassilla haasteita ja mahdollisuuksia on edessään myös tulevaisuudessa. 
Neuvottelemme parhaillaan Turun kaupungin ja seurakuntayhtymän kanssa yhteistyömme 
syventämisestä ja vahvistamisesta. Kaikki lisäapu työllemme olisi todellakin tarpeen. Itse 
ajattelen niin, että meille tärkeät arvot, ruoka-avun maksuttomuus sen käyttäjälle ja kris-
tillisten arvojen näkyminen toiminnassamme ovat edelleen tärkeä osa työtä ja ne saisivat 
määrittää suuntaviitat myös tulevaisuuttamme ajatellen.

Jumala rakastaa ihmisiä. Tämän kristillisen ilosanoman eteenpäin vieminen harjoitta-
mamme laupeudentyön kautta olkoon edelleen työmme ytimessä sen kaikkein tärkeimpänä 
asiana. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa ja sitä voi osoittaa erityisesti silloin, kun 
joku kanssaihmisemme on kipeästi sen tarpeessa. Hyvää kesää kaikille lukijoille!
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Ajankohtaista

tule vapaaehtoiseksi
Vapaaehtoistyötä tehdään laajalla sydämellä 
toisten ihmisten hyväksi. Palkaksi 
vapaaehtoinen saa itselleen hyvän mielen 
ja ikimuistoisia elämyksiä, kun voi olla 
mukana auttamassa muita.

liity jäseneksi
Leipäjonot ovat pidentyneet ja työmme 
jatkumiseksi tarvitsemme tukijoita sekä 
esirukoilijoita. Liittymällä Operaatio 
Ruokakassin jäseneksi tuet työtämme 
vuosittain jäsenmaksulla.

lue lisää verkkosivuiltamme
www.operaatioruokakassi.fi 

seuraa ja osallistu keskusteluun
facebook.com/operaatioruokakassi

operaatio ruokakassin seuraava lehti ilmestyy
Lokakuussa 2021 

lahjoita
Kun kurjuus lisääntyy, työttömien 
jonot pitenevät ja yhä useampi perhe 
putoaa köyhyysrajalle, meillä on 
ennennäkemättömän huikea mahdollisuus 
osoittaa laupeutta.



Meidän tarinamme
aika ennen operaatio ruokakassia
Lama-aika 1980- ja 1990-lukujen taitteessa synnytti köyhyyttä ja työttömyyttä Suomessa. 
Perinteisten auttajien, Pelastusarmeijan ja Katulähetyksen rinnalle ihmisten hätää lieventä-
mään perustettiin ev.lut. kirkon diakoniatyöhön ruokapankkeja, joista hätään joutuneet ih-
miset saivat apua. Ruokapankkitoiminta kuitenkin lopetettiin muutaman vuoden kuluessa 
huolimatta siitä, että katujemme varsille olivat syntyneet pysyvät ruokajonot.
Ns. vapaiden suuntien seurakunnat heräsivät ihmisten hätään lisäämällä seurakuntien omaan 
toimintaan ruoka-aputyön, jota pidettiin voimassa aktiivisten seurakuntalaisten voimin. 

Euroopan Unioni aloitti EU-ruoka-avun jakamisen 1990-luvun puolivälissä, jossa ruokaa 
jaettiin vähävaraisille kumppanuusyhteisöjen kautta koko Suomen alueella. Tarjolla oleva 
apu oli kuitenkin pääasiassa kuivamuonaa, jonka hyödyntäminen oli monille vaikeaa. Seura-
kunnat alkoivatkin omatoimisesti hankkia täydentävää ruokaa mm. päivittäistavarakaupois-
ta joko ostamalla tai ottamalla vastaan ns. päivämäärätuotteita. 

Pian huomattiin, että täydennysruoan hankkimisen ongelmaksi muodostui lahjoittajataho-
jen vähyys. Jokaisesta ruokaa jakavasta paikasta jouduttiin soittamaan samoille lahjoittajille. 
Ruoan saaminen seurakunnan jaettavaksi oli epävarmaa, koska usein ruoka oli jo ehditty 
antaa toiselle seurakunnalle. 

voisimmeko tehdä yhdessä, tunnustelua
Turussa tilanteen ongelmallisuuteen paneuduttiin toden teolla ensimmäisen kerran syys-
kuussa 2007, jolloin kymmenkunta Turun alueella toimivaa vapaan suunnan seurakuntaa 
sekä muutama yksityisesti avustamistyötä harjoittava ihminen kokoontui yhteen pohtimaan, 
olisiko mahdollista keskittää ruoan hankinta yhdelle taholle, joka toimittaisi ruokaa eteen-
päin seurakunnille edelleen jaettavaksi. Kokous valitsi selvitysmieheksi Varissuolla toi-
mivan UusiPesula seurakunnan diakonin Mertsi Ärlingin.

operaatio ruokakassin syntymäpäivä
Puolen vuoden kuluttua Ärling kutsui seurakunnat uudelleen koolle UusiPesula -seurakun-
nan kirkkosaliin. 

Operaatio Ruokakassin yhteistyö- ja järjestäytymispalaveriin 1.3.2008 osallistuivat Ärlin-
gin lisäksi Minna Rusanen UusiPesula -seurakunnasta, Sanna Luomanen ja Raimo Halme 
Raision vapaaseurakunnasta, Jukka Silvola Turun Katulähetyksestä, Hannu Savola Halis-
kahvilasta, Ahto Heinonen Turun A-Killasta, Pertti Verho Turun vapaaseurakunnasta, Ritva 
Rantanen työttömien joulusta, Osmo Jämsä ja Auli Erkkilä Turun helluntaiseurakunnasta, 
Mirja Huttunen (nykyisin Salonen) Pelastusarmeijasta ja Riku Salo Varsinais-Suomen Si-
ninauhasta.

arvopohja kuntoon
Kokoontumisessa sovittiin yhteisistä arvoista, joita jokainen työyhteyteen mukaan tullut 
seurakunta tai yhdistys sitoutui noudattamaan. Toiminnassa noudatetaan Jeesuksen antamaa 
rakkauden kaksoiskäskyä, joka pitää sisällään sen, että jokainen ihminen kohdataan yksilönä 
ja tasavertaisena lähimmäisenä auttajan kanssa. Kristillisyyttä ei pakkosyötetä. Heikommas-
sa asemassa olevaa ei ojenneta ”lyömällä Raamatulla päähän”. Kaikkia avustuksiin liitty-
vien verkostojen ulkopuolelle jääneitä ihmisiä autetaan. Päätettiin sitoutua kunnioittamaan 
toinen toisia seurakuntina ja yhdistyksinä, joihin voidaan ohjata ihmisiä saamaan apua hen-
kilökohtaisissa ongelmissa kalastelematta ihmistä toisesta seurakunnasta oman seurakun-
nan yhteyteen. Lahjoituksina saatuja elintarvikkeita ja muita tuotteita ei milloinkaan myydä 
eteenpäin. Nämä arvot ohjaavat edelleenkin Operaatio Ruokakassin toimintaa.



Logistiikkapäällikkö Markku Järvenpää, sekä Operaatio Ruokakassin ensimmäinen 
kuorma-auto.

järjestys se olla pitää
Turun seudun vapaiden seurakuntien viestintäyhdistys A&O ry. hallinnoi Operaatio Ruoka-
kassin toimintaa (virallinen hallinnointi, seuranta, talous). Viestintäyhdistyksen sisällä Ope-
raatio Ruokakassilla oli oma talous, jonka puitteissa hankittiin toimintaa varten tarpeellista 
kalustoa. Mm. kuorma-auto ostettiin Ruotsista vakuutusyhtiön varastosta ja se kunnostettiin 
Suomen tieliikennelakien vaatimaan kuntoon. Operaatio Ruokakassilla oli itsenäinen joh-
tokunta, joka suunnitteli toiminnan kehittämistä ja toteutti yhdessä päätettyjä hankkeita ja 
hankintoja. 

Kokous valitsi Mertsi Ärlingin Operaatio Ruokakassin organisaattoriksi. Pertti Verho 
valittiin puheenjohtajaksi ja Minna Rusanen sihteeriksi ja vaatehuoltovastaavaksi. Ahto 
Heinosesta tuli kuljetusvastaava. Markku Järvenpää valittiin varastovastaavaksi. Pussitus-
vastaavaksi tuli Päivi Haarala. Pentti Turunen vastasi pakastevarastosta. Ensimmäisen han-
kintatiimin muodostivat Mertsi Ärling, Pentti Turunen, Raimo Halme ja Auli Erkkilä. 

Pian toimintaan mukaan tuli Minna Rusasen tilalle sihteeriksi Renée Honkanen, joka va-
littiin samalla myös ruoan hankkijaksi. Markku Järvenpää otti vastuulleen kuljetukset, va-
rastoinnin ja kirjanpidon.

ensihetkien vastuulliset
Operaatio Ruokakassin oma hallinnon muodostivat A-Kilta (Ahto Heinonen), Turun hellun-
taiseurakunta (Osmo Jämsä), Turun vapaaseurakunta (Pertti Verho), Raision Kan-koti (Rai-
mo Halme), Haliskahvila (Hannu Savola), Turun katulähetys ja Nuutinkoti (Jukka Silvola), 
Raision vapaaseurakunta (Raimo Halme), UusiPesula -seurakunta ja Varissuon vapaaseura-
kunta (Minna Rusanen ja Arto Salo), Pelastusarmeija ja Pelastusarmeijan hoitokoti (Mirja 
Salonen) ja Kaarinan kotikirkko (Asko Korhonen). Pekka Martin tuli Raimo Halmeen tilalle 
ja Pentti Piittisjärvi korvasi Osmo Jämsän.

Operaatio Ruokakassi piti säännöllisesti kuukausittain ”johtokunnan kokouksia” työyh-
teydessä olevien seurakuntien tai yhdistysten tiloissa vuorotellen.

toimintamalli hahmottuu
Turun alueella toimivien einesvalmistajien, tukkuliikkeiden ja muutamien vähittäistavara-
kauppojen kanssa tehtiin sopimuksia tarkoituksella vastaanottaa ruokaa yhdelle taholle, joka 
jakaa sen eteenpäin tehokkaasti ruoka-apua tarvitseville ihmisille. 

Operaatio Ruokakassin ensimmäinen varastointipaikka oli UusiPesula -seurakunnan ti-
loissa. Raision vapaaseurakunnan kuivavarasto valittiin lisävarastoksi, jota voitiin käyttää 
tarpeen niin vaatiessa.

Ensimmäisen oman varastotilansa Operaatio Ruokakassi vuokrasi Turun kaupungilta 
Murtomaantie 1:stä, johon varastoitiin lahjoituksina vastaanotetun ruoan lisäksi mm. kalus-
toa, jota oli hankittu toiminnan pyörittämistä varten.

Polttoainekulujen kattaminen järjesteltiin perimällä 20 €/kk/seurakunta maksu ruokaa ja-
kavilta yhteisöiltä.

varoja tarvitaan, jotta toiminta menee eteenpäin
Mertsi Ärling lanseerasi erilaisia tempauksia, joiden avulla rahavirrat alkoivat löytää tietään 
Operaatio Ruokakassin toiminnan tukemiseen. ”Hyväntekijän diplomin” saattoi hankkia it-
selleen parin kympin hintaan. Pienemmälle kukkarolle sopivina avustustarvikkeina tehtiin 
mm. pinssejä ja avainnauhoja. 

Paikallisille poliitikoille ja muille merkittäville henkilöille markkinoitiin haasteeseen pe-
rustuvaa talkoopäivää siten, että mukaan haastettu henkilö ensin työskenteli jonkin Operaa-
tio Ruokakassin toimipisteen ruokajakelussa ja sen päälle lahjoitti vielä päivän palkkansa 
Operaatio Ruokakassille. Muutama kirkonmies, poliitikko ja urheiluvalmentaja ottivat haas-
teen vastaan ja antoivat rahallisen tukensa. 

Turun kaupungin peruspalveluyksikkö on toiminnan alkuajoista asti avustanut ruokajake-
lu-toimintaa merkittävillä avustuksilla. Aina on mukana ollut myös yksityisiä ihmisiä, jotka 
omilla varoillaan ovat tukeneet Operaatio Ruokakassin toimintaa.

Ensimmäinen Operaatio Ruokakassin järjestämä hyväntekeväisyyskirkkokonsertti keräsi 
Mikaelin kirkkoon runsaan 500 hengen yleisön, joka sai nauttia Renée Honkasen ja Mertsi 
Ärlingin juontamasta konsertista, jossa taiteilijoina mukana olivat mm. Viktor Klimenko, 
Joel Hallikainen, Petri Ritari, Jippu ja Natalie Ärling. Konsertin tuotto oli runsaat 2.500 
euroa, johon ei yltänyt mikään tämän jälkeen järjestetty hyväntekeväisyyskonsertti.

Operaatio Ruokakassin ensimmäinen oma varastotila Murtomaantiellä.



julkisuutta toimintaan
Saadakseen köyhän ihmisen tilanteen esille Operaatio Ruokakassi on säännöllisesti järjes-
tänyt 3 - 4 kertaa vuodessa vähävaraisille suunnattuja toritapahtumia Turun kauppatorilla ja 
Tuomiokirkkotorilla. Vuosi toisensa jälkeen tapahtumat ovat keränneet torille mykistävän 
pitkiä ruokakassijonoja. Tapahtumiin on kutsuttu puhujiksi Turun ja lähikuntien päättäjiä, 
jotta he voisivat viedä viestin Suomessa vallitsevasta köyhyydestä kuntiensa päättäviin eli-
miin.

hallinnoinnin alta itsenäiseksi toimijaksi
Operaatio Ruokakassi ry. perustettiin 16.2.2010. Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 
6.10.2010. 

Siirtyminen viestintäyhdistys A&O hallinnoimasta toimijasta itsenäiseksi yhdistykseksi 
oli ongelmien ja erimielisyyksien sävyttämää aikaa. A&O hallitus ja sen kautta vapaiden 
suuntien seurakunnat kokivat itsenäistymisen epäilyttävänä. Ilmeistä luottamuspulaa oli 
runsaasti. Tämä ilmeni mm. siinä, että viestintäyhdistys ei luovuttanut Operaatio Ruokakas-
sin omilla varoillaan hankkimaa irtainta omaisuutta Operaatio Ruokakassin omaisuudeksi, 
koska yleisesti koettiin, että ruoka-aputoiminta oli luvatta kaapattu pois viestintäyhdistyksen 
toiminnan piiristä. 

Luottamus on sittemmin vähin erin palautunut tämän varsinaisen ruoanhankintatoimin-
nankin kannalta vaikean puolentoista vuoden pituisen ajan jälkeen niin, että vapaiden suun-
tien seurakunnat ovat yksi kerrallaan liittyneet Operaatio Ruokakassi ry:n jäsenseurakunnik-
si. Myös luterilaisen kirkon seurakunnat ovat tulleet jäseninä mukaan toimintaan. 

Yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Pertti Verhon lisäksi 
René Honkanen (sihteeri ja hankintavastaava), Riku Salo (varapuheenjohtaja ja koulutus-
vastaava), Mertsi Ärling (toiminnanjohtaja), Markku Järvenpää (taloudenhoitaja ja jakelu-
päällikkö), Petri Peippo, Ahto Heinonen (kuljetusvastaava), Kari Forsberg, Pekka Martin ja 
Katja Ärling. Hallituksen varajäsenet olivat Mirja Salonen ja Pentti Piittisjärvi.

Hallituksen kokouksia pidettiin kerran kuukaudessa ja alussa kokouspaikkana vaihtelivat 
Operaatio Ruokakassin kanssa yhteistyössä olevien seurakuntien tai yhdistysten kirkot tai 
rukoushuoneet.

Logistiikkapäällikkö Markku Järvenpää, toiminnanjohtaja Mertsi Ärling, puheenjohta-
ja Pertti Verho sekä hankkija Renee Honkanen.

operaatio ruokakassi ry:n taipaleen merkittävimmät 
vapaaehtoiset
Mertsi Ärling on koko vielä tällä hetkelläkin Suomessa harvinaisen toimintamuodon isä, 
jossa seurakunnat ja kristilliset yhdistykset ja muut kristillisiä arvoja noudattavat yhdistyk-
set saavat keskusyhdistysvetoisesti ruokajonojaan varten jaettavaa ruokaa yhden toimijan 
kautta. Ärling on koonnut eri tahot yhteen ja luonut jakamisen toimintamallin. Toiminnan-
johtajana toimiessaan hän ideoi yllä olevien lisäksi monia erilaisia varainkeruutapoja. Ärling 
solmi hyviä, toimivia ja luottamuksellisia suhteita eri ruokaa jakaviin seurakuntiin, Turun 
kaupungin hyvinvointi-toimialan ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskuk-
sen suuntaan. Mertsin Ärlingin johtamiskauden jälkeen Operaatio Ruokakassi oli ilman toi-
minnanjohtajaa useamman vuoden ajan.

Logistiikkapäällikkö Markku Järvenpään uutteran työn ansiosta Operaatio Ruokakassin 
toiminta on saanut sen muodon, joka sillä on vielä tänäkin päivänä. Markku Järvenpää on 
solminut lukuisan määrän hankintasopimuksia lähes koko eteläisen Suomen alueelle. Ruo-
kaa noudetaan viikoittain kuorma-autoilla mm. Suur-Helsingin alueella, Lahdessa, Järven-
päässä ja Tampereella toimivilta einesvalmistajilta. Mainittakoon vielä, että Markku Järven-
pään avustuksella Lahteen on perustettu Operaatio Avoin Ovi -yhdistys, jonka toimintamalli 
on sama kuin Operaatio Ruokakassilla.

Hankkija Renée Honkanen on tehnyt merkittävää työtä, jonka seurauksena suuri osa Tu-
run alueen päivittäistavarakaupoista antaa ns. päivämäärätuotteitaan jaettavaksi Operaatio 
Ruokakassin kautta seurakuntien ruokajonoissa oleville ihmisille. Honkanen hankki pääosin 
lahjoituksina Operaatio Ruokakassi ry:n järjestämiin suurtapahtumiin kaiken tapahtumissa 
tarjottavan lämpimän ruoan tai ruokakasseissa jaettavan ruoan.

Kirjanpitäjä Sami Siipola toimistoineen on hoitanut Operaatio Ruokakassin perustoimin-
nan tase- ja tiliasiat korvauksetta toiminnan aloittamisesta aina vuoden 2019 loppuun asti. 
Siipola toimi myös STEA-projektien palkattuna kirjanpitäjänä.

Alkuajan ruoanhakumatkat pääkaupunkiseudulle tehtiin yhdistyksen kuorma-autolla 
eläkkeellä olevien kuorma-autonkuljettajien voimin. Heistä mainittakoon Heikki Virolai-
nen, Voitto Äijö ja Sauli Erkkilä. Saul Lundgren lisäksi vielä huolsi ja korjasi uutterasti 
kuorma-autoa, jonka seikkailuista voisi kirjoittaa vaikkapa oman mielenkiintoisen tarinansa.

Vapaaehtoisista, joita toiminnan piirissä on edelleen, mainittakoon vielä Jatta Haltsonen, 
joka on hoitanut yhdistyksen päivittäisen maksuliikenteen, toimintaan palkattujen henkilöi-
den rekrytointia ja muita toimistotehtäviä.



Varastoesimies Kaj Toivola, logistiikkapäällikkö Jussi Kulmala, kuorma-auton kuljetta-
jat Nebih Kodra ja Ilari Elo.

toiminta keskittyy akselintielle
Operaatio Ruokakassi ry solmi Varsinais-Suomen Sininauha ry:n kanssa huoneiston 
ali-vuokralaissopimuksen, jolla yhdistyksen hallinnollinen toiminta ja osoite siirtyivät vuo-
den 2011 alkupuolella osoitteeseen Koulukatu 21 C 59.
Pian tämän jälkeen Murtomaantie 1 varaston kiinteistölle alettiin rakentaa uusia kerrostalo-
ja. Turun kaupunki sanoi vuokrasopimuksen irti. Turun kaupunki vuokrasi v. 2013 Operaatio 
Ruokakassi ry:lle uuden varastotilan osoitteesta Akselintie 16, johon hallitus lopulta päätti 
siirtää Operaatio Ruokakassi ry:n koko toiminnan. Varastotiloihin varsinaisen ruoan varas-
totilojen lisäksi rakennettiin työtiloja RAY-projektien (nykyisin STEA) työntekijöille sekä 
hallitukselle kokoustilat.

Vuonna 2015 Operaatio Ruokakassi ry. täydensi varastokapasiteettiaan vuokraamalla Tu-
run kaupungilta varastotilan osoitteesta Koulukatu 3. Tässä varastossa säilytettiin pääasias-
sa vaatteita. Janina Rosten toimi vaatehankintavastaavana vuodesta 2011 alkaen muutaman 
vuoden ajan. Operaatio Ruokakassi ry. on jakanut vaatteita pääasiassa kauppatorin suur-
tapahtumissa. Jakaminen Koulukadun varastosta alkoi siinä yhteydessä, kun ”Eväsreppu” 
–projekti käynnistettiin vuoden 2016 keväällä.

Operaatio Ruokakassi vuokrasi v. 2017 Turun kaupungilta Akselintie 16:sta vapautuneen 
toisen rakennuksen tiloja, jolloin ruokavarasto siirtyi uusien tilojen alakertaan. STEA-hank-
keiden työntekijöiden työhuoneet sijoitettiin rakennuksen yläkertaan. Yläkerrassa olivat 
myös ruokailutila keittiöineen sekä muutama kokoushuone. Vuokrasopimus Koulukadun 
tiloista sanottiin irti. Vaatevarasto ja vaatteiden jakelutoiminta siirrettiin tilaan, jossa aikai-
semmin oli toimistot ja ruokavarasto. Vaatejakelutoiminta lopetettiin v. 2020.

Toiminnan kasvettua alkuajan toimintaan verrattuna moninkertaiseksi yhdistys tuli ti-
lanteeseen, jolloin toiminnan sujuva hoitaminen ei enää täysin onnistunut vapaaehtoisten 
voimin. Yhdistys palkkasi logistiikkapäälliköksi Jussi Kulmalan (2019–2020), varastoesi-
mieheksi Kaj Toivolan, osa-aikaisiksi kuorma-auton kuljettajiksi Ilari Elon ja Nebih Kodran. 
Lisäksi yhdistystä ovat palvelleet lukuisat TE-Keskuksen ja Turun kaupungin varoilla palka-
tut työkokeilijat ja tukityöllistetyt ihmiset sekä muutamat yhdistyksen varoilla osa-aikaisesti 
palkatut varasto-työntekijät ja keittäjät. 

Ohjaaja Sarita Hirviniemi, toiminnanjohtaja Jari Niemelä, eväsrepun työntekijät Päivi 
Kuusela sekä Minna Kaskinen ja vapaaehtoistyön koordinaattori Tarja Toivola. 

stea:n rahoittamat projektit
Operaatio Ruokakassi ry. käynnisti v. 2013 Raha-automaattiyhdistyksen varoilla ensimmäi-
sen 4-vuotisen ”Eväät Arkeen” -projektinsa, jonka tarkoituksena oli auttaa ruokajonoissa 
olevia ihmisiä takaisin parempaan ja turvatumpaan elämään erilaisten tukitoimien avulla 
sekä kouluttaa ja järjestää virkistystapahtumia yhdistyksen toiminnan piirissä oleville sa-
doille vapaaehtoisille ihmisille. Projektin koordinaattoriksi valittiin Jari Niemelä, joka on 
toiminut tehtävässään koko projektin ajan. Projektin ohjaajina ovat toimineet Lottariina Hä-
mäläinen, Erja Mäenpää, Kati Förbom ja Sarita Hirviniemi. 

Vuonna 2016 aloitettu ”Eväsreppu” -projekti keskittyi ruokajonoissa olevien lapsiper-
heiden arjen parantamiseen. Projektin työntekijöinä ovat toimineet Minna Kaskinen, Neea 
Hakala ja Päivi Kuusela. STEA:n rahoitus Eväsreppu -projektiin päättyi kolmen vuoden 
toiminnan jälkeen.

”Eväät Arkeen” – projekti sai jatkoa STEA:n pysyväisluontoisemman ns. A-avustuksen 
muodossa vuoden 2017 alusta. Jari Niemelä jatkoi OR Next -hankkeen kautta toiminnanjoh-
tajana ja vapaaehtoistyön koordinaattorina. Sarita Hirviniemi toimi palveluohjaajana vuo-
den 2020 alkuun asti. Hänen jälkeensä projektiin ei olla saatu rekrytoitua henkilöä, joka olisi 
työskennellyt projektissa pitkäkestoisesti.

Tarja Toivola toimi STEA rahoitteisen ”Et ole yksin”- hankkeen työntekijänä vuoden 
2020 heinäkuusta alkaen vuoden loppuun asti.



Loppusanat Pertti Verho

Suomen Liikemiesten lähetysliiton toiminnanjohtaja Erkki Haarala uuden kuorma-au-
ton kyydissä ja LähiTapiolan lahjoitusta vastaanottamassa puheenjohtaja Markku Rii-
himäki, oikealla LähiTapiolan toimitusjohtaja Olli Aakula.

pienet purot, suuret virrat
Operaatio Ruokakassi ry. toimii edelleen pääasiassa vapaaehtoisvoimin, jolloin erityisesti 
toiminnan vaatima ruoan kuljetus ja varastointi vaatii toimiakseen varoja. 

Erään ruokajonoissa käyneen miehen jättämillä testamenttivaroilla Operaatio Ruokakassi 
ry. kykeni useiden alkuvuosiensa ajan rahallisesti vastaamaan niihin haasteisiin, joita erityi-
sesti toiminnan nopea kasvaminen toi mukanaan.

Operaatio Ruokakassi ry. on ollut järjestämässä varainhankintamielessä muutamien seu-
rakuntien kesäjuhlien ruokailua ja kahviota. Tämän rinnalle tulivat myyntikojut Aurajoen 
varrella järjestettävissä markkinatapahtumissa, mm. Taiteiden yö ja Silakkamarkkinat.

Yksityiset ihmiset, jotka kokevat Operaatio Ruokakassi ry:n toiminnan tärkeäksi, ovat 
koko toiminnan ajan säännöllisin rahalahjoin tukeneet yhdistyksen toimintaa. Operaatio 
Ruokakassi ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa, joka mahdollistaa ra-
hankeräämisen. 

Isona apuna Operaatio Ruokakassi ry. on saanut Sosiaali- ja terveysministeriöllä avustuk-
sia valtion varoista.

”Paikallisista” yhdistyksistä erityisesti Suomen Liikemiesten lähetysliitto ry. on tukenut 
rahallisesti Operaatio Ruokakassi ry:n toimintaa.

Merkittävin paikallinen ruoanhankkimiseen liittyvä yhteistyökumppani TOK järjesti yri-
tyksille haastekampanjan, jonka tuloksena Vakuutusyhtiö LähiTapiola on jäänyt yhdeksi 
merkittäväksi toiminnan tukijaksi muutaman viimeisimmän vuoden aikana.

Kasvattaakseen kassavirtoja Operaatio Ruokakassi ry. on esitellyt omissa toimitiloissaan 
toimintaansa mm. Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmälle ja muutamalle Turun kaupun-
ginvaltuuston puolueille. Jopa muutama vuoden 2018 hallituksen ministeri on vieraillut yh-
distyksen toimitiloissa.

syrjästäkatsojan ajatuksia
Operaatio Ruokakassi ry:n toimintaa on takana jo yli 13 vuotta. Tuskin kukaan, joka aika-
naan oli perustamassa yhdistystä, osasi ajatella saatikka unelmoida, kuinka suureksi tämä 
toiminta tulee paisumaan. Meidän tarkoituksenamme oli ainoastaan auttaa omia seurakun-
tiamme saamaan ruokaa nälkäisille ihmisille.

Olemme Operaatio Ruokakassina saaneet olla mukana ja kasvaa ihmeessä. Tätä kirjoitta-
essani ajattelen ja samalla ihmettelen, että mitään ei ole puuttunut. Aina olemme selvinneet. 
Tämän tiivistää hyvin seuraava raamatunjae: ”Jeesus sanoi heille: Kun minä lähetin teidät 
ilman rahakukkaroa ja laukkua ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään? He vastasivat: Ei mitään.” 
(Luuk. 22:35). 

Tulevaisuus tuo mukanaan taas uusia haasteita. Kolmannen sektorin hyväntekijänä Ope-
raatio Ruokakassi ei voi asettaa koko toivoaan Turun kaupungin toiminta-avustuksen va-
raan. Luulen, että esim. ruokajakelun ns. ”Vantaan malli” tulee muuttamaan ruokajakelua 
Turussakin. Eteen tulee väistämättä koko kaupungin ruokajakelun keskustoimija-ajatus. 
Tähän tulee varautua. On tarpeen tehdä suunnitelmia, miten Operaatio Ruokakassi ry ottaa 
haasteen vastaan samalla vaalien sitä, että kristillinen sanoma edelleen tavoittaa ihmiset ruo-
kakassien äärellä muuallakin kuin Turun kaupungin alueella. 

Kiitän saamastani huomionosoituksesta, joka on lämmittänyt minua suunnattoman paljon. 
Toivotan Operaatio Ruokakassin väelle siunausta ja menestystä!



Hyviä ideoita saa, kun vain kehtaa kysyä. 
Kaarinan seurakunnan ruokajakotoiminta 
käynnistyi vuonna 2017 uudelleen joku-
sen vuoden tauon jälkeen ja täysin uusin 
voimin ja ajatuksin. Tarkoituksenamme oli 
tehdä ruokajako, jossa painotus on myös 
yhteisellä syömisellä ja yhteisellä ohjelmal-
la ruoka-avun lisäksi, mutta niin, että se ei 
ole ”edellytys” ruoka-avun saamiselle. Ky-
syimme ensimmäisellä kerralla kävijöiltä 
nimiehdotuksia (ja ryyditimme niitä herk-
kukorin arvonnalla ja muulla mukavalla) ja 
saimmekin runsaan määrän ehdotuksia. Ne 
jäivät mieleen - osaa oli mietitty pitkään, osa 
oli ajateltu kirkkoon sopiviksi (esim. ”Py-
hän Hengen Pyhät Eväät”) ja osa oli muuten 
vain hauskoja ja hyviä. Syystä tai toisesta 
ruokajaostamme tuli kuitenkin Ruokis. Voit-
tajaehdotuksen tehnyt oli ehtinyt muuttaa 
Kaarinasta ja jälleen ihmisten hyvyys yllätti 
iloisesti: voittaja halusi herkkukorinsa jaet-
tavaksi niille, joilla on sille tarvetta. 

Ruokis on siis ollut Ruokis alusta saak-
ka (vaikka kävijöiden keskuudessa se on 
milloin Ruokkis, Ruoka-Ruokis, Ruokka 
ja montaa muuta). Operaatio Ruokakassi 
on ollut yhteistyökumppani alusta saakka. 
Peruselintarvikkeita on tilattu myös Kirk-
kopalveluiden kautta EU-ruokakasseina ja 
paikallisten yritysten kanssa on välillä täy-
dennetty tarjontaa erilaisilla tuotteilla. 

Kaarinanseurakunta

Vetäjiksi Ruokikseen lähti Kaarinan 
seurakunnan diakoniatiimi, Kalle Toivo 
pappina ja Anu Aarnivala, Mia Virtanen ja 
Ansku Leppänen diakoneina. Ruokiksesta 
oli helppo nopeasti huomata, että se vetää 
vapaaehtoisia. Keittiötiimit syntyivät no-
peasti ja pakkauspuoli on jatkanut kasvuaan. 
Seurakuntaneuvosto huomasi nopeasti ruo-
kajaon merkityksen osana diakoniaa ja seu-
rakunnan keskeistä toimintaa, ja neuvoston 
jäsenet käyvätkin säännöllisesti auttamassa - 
onpa Ruokiksella nykyään oma tukiryhmän-
säkin, joka saa suoraan asioita eteenpäin, jos 
tarve vaatii.

Ruokiksessa on vuosien varrella käynyt 
esiintymässä ja esittäytymässä moni taho, 
niin sosiaalitoimi, kolmannen sektorin toi-
mijat kuin diakonian erityisalatkin, mutta 
mukana ollut myös musiikkievankelistaa, 
kirkkoherraa, diakoniajohtajaa ja vaikka 
mitä. Oma vaihtuva keittiöryhmänsä on 
hoitanut yhteisaterian - useimmiten vieläpä 
nimenomaan lahjoitusruoasta. Ruokiksessa 
olemme painottaneet myös terveellisyyttä 
ja monipuolista ruokavaliota (ja sitten vä-
lillä sortuneet grillaamaan oikein kunnolla 
makkaraa). Yhteinen syöminen on vuosien 
varrella noussut monen kirkollisen strate-
gian kärkeen - Ruokista tehdessä tämä on 
helppo ymmärtää. Yhteisen ruoan äärellä on 
helppo jakaa elämän pieniä iloja ja suruja, 

mutta myös niitä suurempia. Ihminen tulee 
kohdatuksi, huomatuksi ja arvostetuksi. Ja 
”kun Herra ohjaa askeleita, ihminen kulkee 
oikeaa tietä” (Ps. 37: 23). 

Mitkä ovat sitten Ruokiksen vahvuudet, 
mitkä haavoittuvat kohdat? Vaikeuksista 
suurin on eriarvoistuva yhteiskunta, sosi-
aaliset ongelmat ja elämän kurjistuminen. 
Toki Ruokista on mainostettukin, mutta 
silti kävijämäärä on noussut paljon. Kur-
jalla kelillä, kunnon räntäsateessa oli ensin 
hakijoita seitsemisenkymmentä. Nykyään ei 
koskaan päästä alle sadan viidenkymmenen. 
Kaarinan seurakunnan resursseilla tämä on 
jo merkittävää. Operaatio Ruokakassi on 
kyllä seurannut mukavasti toimituksissa ha-
kijamäärän kasvua. Vahvuus on Ruokiksen 
paikallisuus: Ruokis on nimenomaan Turun 
kyljessä olevan Kaarinan ruokajako, jossa 
Kaarinan paikallisuus - ja paikallistuntemus 
- kohtaavat hyvin. Ruokiksessa ei myöskään 
unohdeta elämän leipää: tarkoituksellisen 
matala kynnys kirkkoon, mutta tinkimätön 
luotto Herraan... Ruokiksella on ollut myös 
omia iltapalahartauksiaan ruokajaosta ero-
tettuna.

Ruokis on kokenut kovia korona-aikana 
- kuten varmaan moni muukin ruokajako. 
Olemme saaneet ruokajaot pidettyä, mutta 
kaikenlaista kommervenkkia, tekstariajan-
varausta ynnä muuta on täytynyt tehdä. 

Aiemmat pitkät juttutuokiot aterian äärellä 
ovat vaihtuneet lyhyiksi kohtaamisiksi kir-
kon takaovella, josta ruokakassit on annettu. 
Vapaaehtoiset ovat pyyhkineet hikeä otsal-
taan, kun yhtäkkiä on ollut pakattavana 150 
kassia, mutta kerrallaan on ollut paikalla 
vain kuusi ihmistä niitä pakkaamassa. 

Tällä hetkellä tulevaisuus näyttää kuiten-
kin valoisammalta. Kaarinan kirkon 30-vuo-
tiskahvit juodaan Ruokiksessa syksyllä, 
vaikka ulkona ja jaot toteutuvat jokaisessa 
tapauksessa. Pitkä kaipuu yhteisaterioista-
kin toivottavasti täyttynee. Tärkeintä on kui-
tenkin olla lähimmäistä lähellä. 

Kalle Toivo 
Kaarinan seurakunnan seurakuntapastori 

ja Ruokis-toiminnan vastaava

Diakoniatiimi on päässyt palkkaamaan kunnolla kinkkua.



Diakoniatyön tehtävä on auttaa ja tukea 
haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia. 
Yllättävät muutokset koskettavat meistä yhä 
useampia ja se näkyy myös sosiaalisen avun 
lisääntymisenä. Turun Helluntaiseurakun-
nan Diakoniatyöstä vastaava pastori Antti 
Hirviniemi ja Ruokakassitoiminnan esimies 
Aleksi Grönstrand kertovat miten monin 
tavoin seurakuntayhteisö on mukana lähim-
mäisten auttamistyössä.

milloin diakoniatyö on tullut 
osaksi toimintaa?
Diakoniatyö on ollut osa seurakunnan tehtä-
vää alusta asti ja vuosikymmenten saatossa 
se on saanut eri muotoja, kertoo Antti Hir-
viniemi. Yhteiskunnassa tapahtuvien muu-
tosten myötä myös seurakunnan toiminta 
on pysyvästi muutoksessa. Monet henkilöt 
ovat tehneet merkittävän työn vuosikym-
menten aikana diakoniatyön eri sektoreilla. 
Esimerkiksi Työttömien ruokailut perustet-
tiin 1995. Niistä on kasvanut säännöllinen 
Hyvän mielen lounas ja ruokakassijako sekä 
Joulujuhla, joka muutama vuosi sitten siir-
tyi Operaatio Ruokakassin järjestettäväksi, 
summaa Antti.

mitä on tämän päivän 
diakoniatyö?
Sosiaalisen diakonian osuus on kasvava. 
Meillä on ruokakassin jako ja Hyvän Mielen 
Lounas vähävaraisille, joka toinen viikko. 

Turun Helluntaiseurakunta
Meillä on myös diakoniarahasto, josta an-
namme lahjakortteja päivittäistarvikkeiden 
hankintaa varten. Lisäksi meiltä on mah-
dollisuus hakea harkinnanvaraista tilapäistä 
taloudellista tukea, jatkaa Antti.

Diakonityöhön sisältyy myös kaikki muu 
lähimmäispalvelu, sielunhoitotyö, vam-
mais- ja pitkäaikaissairaille suunnattu käsi 
kädessä -työ sekä vanhustyön eri muodot. 
Kaikkia näitä diakoniatyön osa alueita ve-
tävät omat palveluryhmien johtajat, muiden 
vapaaehtoisten kanssa. Diakoniatyön tavoite 
on myös estää syrjäytymistä.

miksi diakoniatyö on 
valikoitunut vastuualueeksesi?
Olen pastorivastuussa diakoniatyöstä ja elä-
män arkisiin asioihin konkretisoituva usko 
on lähellä sydäntäni. Seurakuntamme ydin-
tehtävä on kohdata, kutsua ja kannustaa ja 
siihen meidät kaikki kristityt on kutsuttu.

onko diakoniatyön tarve 
kasvanut vuosien myötä?
Talouden yleinen epävakaus, korona-aika ja 
kasvava työttömyys näkyvät avun tarpeen 
lisääntymisenä. Ruokakassien jako on tup-
laantunut. Nyt se on joka toinen viikko ja 
ennen oli kerran kuussa, kertoo Antti.

Jokaisen meidän tarve on tulla kohdatuksi 
itsenään oman elämänsä keskellä. Yhden-
vertaisuuden ymmärtäminen on tärkeää, 
koska me olemme tasavertaisia kaikki, niin 
auttajat, kuin autetut ja jaamme saman ih-
misyyden sekä usein myös uskon, painottaa 
Antti Hirviniemi lopuksi.

aleksi, miksi sinä olet mukana 
ruokakassi toiminnassa?
Olen sosiaalinen ja haluni on auttaa lähim-
mäistä. Tämä on minun kutsumustehtäväni, 
jonka olen saanut Jumalalta, kertoo Aleksi.  
Olen 58-vuotias ja perheellinen ja teen tätä 
työtä yhdessä vaimoni Seijan kanssa. Tässä 
tehtävässä olen ollut mukana jo usean vuo-
den ajan, jatkaa hän.

mikä on sinun tehtäväsi?
Olen ruokakassi jakelun esimies. Teemme 
tätä työtä vapaaehtoisvoimin ja aktiivisesti 
meitä on mukana 10–15 henkilöä, kertoo 
Aleksi. Toiveeni olisi, että saisimme jouk-
koomme myös nuorempaa väkeä, meidän 
vanhempien rinnalle.

mistä ruokalahjoitukset 
seurakuntaan tulevat?
Ruokatarvikkeet tulevat Operaatio Ruoka-
kassi ry:ltä Iso-Heikkilästä. He toimittavat 
ne meille jakopäivän aamuna ja me kokoam-
me hakijoille kassit valmiiksi.

Koronarajoitusten salliessa, ennen ruoka-
kassien jakoa on lyhyt hengellinen osuus, 
josta vastaa Antti Hirviniemi. Kerran kuu-
kaudessa tilaisuuden jälkeen on tarjolla Hy-
vän Mielen Lounas vähävaraisille, kertoo 
Aleksi 

miten kuvailisit tämän päivän 
ruoka apua tarvitsevaa?
Hakijoina ovat vähävaraiset ja elämän olo-
suhteiden muutoksessa sekä taloudellisessa 
ahdingossa olevat henkilöt. Ikä jakauma pai-
nottuu enemmän iäkkäänpiin, sanoo Aleksi.

Katri Lehtimäki



En ole koskaan pitänyt itseäni erityisen ujo-
na ja olen tehnyt työurani erilaisissa matkai-
lualan asiakaspalvelutehtävissä ja tottunut 
tulemaan toimeen ihmisten kanssa. Mutta 
kyllä sydän jyskytti, suu kuivui ja kurkku 
karheutui, kun aloitin Operaatio Ruokakas-
sin hankkijana ja soittelin yrityksiin kysyen 
poistotuotteita ja lahjoituksia hyväntekeväi-
syyteen. Nykyisin yhteyttä otetaan enem-
män sähköpostitse kuin henkilökohtaisesti. 
Ja enää ei ääni värise puhelimessakaan.

Operaatio Ruokakassin aloittaessa toimin-
taansa ei ollut oikeastaan mitään, ei omaa 
autoa, ei kunnon varastotiloja, ei tarpeeksi 
rahaa, mutta oli mm. Mertsi, Markku, Pertti, 
Ari ja Renee jotka innokkaana rakkaus vä-
hävaraisiin edellä tekivät työtä Operaatio 
Ruokakassin toiminnan eteen. Ja visiona 
oli auttaa mahdollisimman montaa vähäva-
raista jakamalla ruokaa, hygieniatuotteita ja 
vaatteita. Ennen kuin saimme ensimmäisen 
oman pienen kylmäkuorma-auton, Ahto 
Heinonen Turun A-killasta ajoi pakettiau-
tolla alkuaikoina noutoja ja jakelua jäsenjär-
jestöille, josta suuri kiitos hänelle. Silloinen 
logistiikkapäällikkömme Markku Järvenpää 
vietti tunnin, jos toisenkin etsien kuljettajaa 
noutomatkoille, nyt on kaksi kuorma-auton 
kuljettajaa ja useampi pakettiauton kuljetta-

Hankinnasta
ja ja voin luottavaisin mielin vahvistaa nou-
toja lahjoittajille.

Kokonaan toinen tarina on vanhan ka-
luston kunto, pakettiautosta voi ovi tippua 
pihalle ja kuorma-autot vierailevat säännöl-
lisen epäsäännöllisesti korjaamolla. Koska 
Operaatio Ruokakassilla on kaksi kuor-
ma-autoa, jotka ovat myös pakkas- ja kyl-
mäautoja sekä viisi pakettiautoa, pystymme 
reagoimaan entistä nopeammin ja paremmin 
lahjoituksiin. Meillä on myös pakkaskontte-
ja, iso kylmähuone ja runsaasti kuivaa va-
rastotilaa vanhassa tehdaskiinteistössä. Sitä 
mukaa kun toiminta kasvaa, myös puitteet 
ovat kasvaneet mukana. Enää ei suuretkaan 
lahjoitukset hätkäytä, varastotilaa on riittä-
västi.

Ajokalusto ja asianmukaiset varastot 
ovat myös erittäin tärkeässä asemassa, kun 
kyse on luotettavuudestamme, lahjoittajil-
le on tärkeää, että kuljetukset, varastointi 
ja jakelu tapahtuvat niin, että tuotteet ovat 
ensiluokkaisessa kunnossa, kun ne jaetaan 
avustuskassien hakijoille. Alusta asti on ol-
lut merkittävä asia lahjoittajille, että olem-
me luotettava yhteistyökumppani, olemme 
taanneet, ettemme myy emmekä anna myy-
täväksi saamiamme lahjoituksia vaan kaikki 
on aina saajalleen ilmaista. Emme tee bis-

nestä lahjoituksilla, ikinä. Kunnioitamme 
ja noudatamme lahjoittajien toiveita esim. 
tuotteen uudelleen pakkauksesta tai tarvit-
taessa liimaamme tarran pakkaukseen uu-
della tuoteselosteella.

Alkuvuosina kysyttiin hyviä istumalihak-
sia yrittäessäni löytää yhteystietoja yrityk-
sistä. Lähinnä etsin ensin Turun talousalu-
eelta mutta logistiikkakeskusten ja yritysten 
siirtyessä pikkuhiljaa pääkaupunkiseudulle 
oli myös kysyttävä kauempaa. Alkuvuosina 
myös kiertelin kaupoissa ja tutkin tuotepak-
kauksia saadakseni yhteystietoja valmis-
tajasta, maahantuojasta tai markkinoijasta. 
Tällä hetkellä osa lahjoittajista ottaa itse yh-
teyttä lahjoittaakseen tuotteita, enää ei tar-
vitse jokaista erikseen anoa jokaiselta.

Tavallaan olimme jossain mielessä edel-
läkävijöitä, kiertotalous- ja hävikkikeskus-
telua ei käyty julkisuudessa samassa määrin 
Operaatio Ruokakassin alkuvuosina. Välillä 
jopa yritys oli iloinen soitostani, kun samaan 
aikaan heillä oli poistotuotteita, mutteivat 
olleet keksineet minne olisivat ne lahjoit-
taneet ja kaatopaikka oli viimeinen vaihto-
ehto. Olihan Suomessa toki hyväntekeväi-
syysjärjestöjä, mutta vastaavaa järjestöjen ja 
seurakuntien yhteenliittymää kuin Operaatio 
Ruokakassi ei ollut ja muut Turun talousalu-
eella toimineet olivat pienempiä itsenäisiä 
toimijoita eivätkä ottaneet jakoon tuotteita 
lavoittain.

Joskus tuntui, että puhelinnumerot ja 
nimet olivat lähes valtiosalaisuuksia mut-
ta kuitenkin ymmärrän, että avustusten ja 
poistotuotteiden anojat vievät arvokasta työ-
aikaa. Usea yritys onkin siirtänyt anomuk-
sen nettiin, jossa voivat oman aikataulunsa 
mukaan vastata anojille.

Olen iloinen, että omalle kohdalleni on 
osunut aivan upeita henkilöitä. Kiireestä tai 
häiriöstä huolimatta yksikään ei ole ollut 

epäystävällinen tai lyönyt luuria korvaan, 
päinvastoin, olen saanut puhelimitse tai säh-
köpostilla pelkästään positiivisia kohtaami-
sia. Lahjoitusten saanti ei ole koskaan ollut 
itsestään selvää, on ollut aikoja, jolloin tun-
tui, jotta varastoistamme se kaiku ja kuului-
sa kylmävaraston valokin on jaettu jossain 
kuormassa eteenpäin. Silloin on saanut pis-
tää kädet ristiin ja huokaista, Jumala auta. Ja 
aina, siis ihan aina, on tapahtunut ihmeitä, 
on tullut vastauksia anomuksiimme tai joku 
ottaa yhteyttä, että voitteko tulla noutamaan. 
Kertaakaan ei ole ruokajakoa peruutettu 
ruoan puuttumisen vuoksi vaikka joskus 
kassi on saattanut olla vähän kevyempi kuin 
normaalisti.

Entinen logistiikkapäällikkö Markku 
Järvenpää on toki leikkisästi sanonut, että 
voisinko seuraavan kerran rukoilla lahjoi-
tuksia ”kohtuullisesti” kun varastojen seinät 
melkein pullisteli. Mutta kaikki ruoka jae-
taan varastoista nopeasti eteenpäin, vuonna 
2020 jaoimme yli 2 miljoonaa kiloa elintar-
vikkeita, että liiasta ruoasta ei ole ongelmaa. 
Kysyntä ylittää tarjonnan liian usein. 

Operaatio Ruokakassi on jo saavuttanut 
monen lahjoittajan luottamuksen ja olemme 
tehneet monen yrityksen kanssa yhteistyö-
tä vuosia, osan kanssa alusta tähän päivään 
asti. Vaikka hävikkiruokaa sekä myydään 
netissä että hävikkikaupassa, on hienoa, että 
on valinnanvaraa, voi ostaa edullisesti tai 
tulla hakemaan ilmaiseksi kassin.

Tämä vapaaehtoistyö ei ole työtä minulle, 
se on elämäntapa. Olin puoli vuotta eläk-
keellä mummuilemassa, mutta kun pyydet-
tiin uudelleen mukaan vahvistukseksi logis-
tiikkaan, ei tarvinnut montaa hetkeä miettiä 
mukaan tuloa.

Renee Honkanen
Operaatio Ruokakassin Hankkija



tule mukaan Operaatio Ruokakassi ry:n työhön 
ja auta meitä auttamaan kaikista heikoimmassa 
asemassa olevia ihmisiä. Kaikki keräysvarat tilite-
tään lyhentämättöminä ruoka-aputyöhömme.

Tilinumero: FI36 5319 0420 1189 81
Viitenumero: 12399

MobilePay-sovellus on uusin tapa tulla Operaatio 
Ruokakassin työn tukijaksi ja lahjoittajaksi. 

MobilePay: 71887

Rahankeräyslupa RA/2019/1053 voimassa 1.1.2020 - 31.12.2021 koko 
Suomessa paitsi Ahvenanmaalla. Poliisihallitus 26.11.2019. 
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Ruokalahjoitukset 
Renee Honkanen
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Media- ja viestintävastaava 
Linda Ahmeti
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