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Todella monia asioita on tapahtunut Ope-
raatio Ruokakassin toiminnassa viime 
vuoden aikana.

Korona on tuntunut ja näkynyt kaikes-
sa toiminnassa ja aiheuttanut auttamisen 
lisätarvetta, sekä toiminnassa huomioon 
otettavia käytäntöjä, jotka osittain ovat 
tulleet myös jäädäkseen hyvinä käytäntöi-
nä toimintaamme.

Tehtäviimme on tullut muutoksia myös 
toimintaympäristön muutosten kautta, 
esimerkkinä kaupan uudet heille sääs-
töä tuovan käytännön, eli ilta-alennukset 
päivämäärätuotteisiin. Tämän johdosta 
hävikkiruoka on oleellisesti vähentynyt, 
jonka vuoksi olemme lisänneet uusien 
toimittajien etsintää. Etsinnässä olemme 
onnistuneet erittäin hyvin ja kevään not-
kahduksen jälkeen varasto on taas saanut 
lisää jaettavaa. Kiitos osaavalle henkilö-
kunnalle, joka ei ole jäänyt asiaa ihmette-
lemään, vaan ovat reagoineet aktiivisella 
toiminnalla tilanteeseen.

Tämä muutos on ollut meille myös ta-
loudellisesti haastava, sillä ruokaa on 
haettava yhä kauempaa ja useammasta 
kohteesta. Haasteeksi ovat tulleet myös 
kuljetuskapasiteetin riittävyys, sekä polt-
toaineen kulutus lisääntyvän ajomäärä 
vuoksi ja polttoaineen hinnan huomattava 
korotus, jotka yhdessä ovat nostaneet ku-
luja huomattavasti.

Monista haasteista suurin meille tuli 
syyskuun alussa, kun toimistohuoneissa 
ilmeni erittäin mittava vesivahinko, joka 
pitkään vaikuttaneena oli saanut pahan 
homeongelman konttoritiloihin. Tämä 
aiheutti meille häädön tiloista ja henkilö-
kunnalle työn tekemisen toistaiseksi etä-
nä. Etsimme aktiivisesti uusia toimitiloja 
ja tavoitteemme on löytää koko toiminnal-
le yhtenäiset toimivat tilat, jossa myös va-
rastot olisivat samassa yhteydessä. Meil-
le on suuri kiitosaihe se, että varastotilat 
ovat säilyneet kuivina ja homeesta vapaa-
na, joten meille tärkein, eli ruuan toimitus 
ei ole kärsinyt. 

Haasteista huolimatta on henkilökunta 
jaksanut uskoa toiminnan valoisaan tule-
vaisuuteen, joka nyt on edennyt jälleen as-
kelen eteenpäin. Turun kaupungin ja Seu-
rakuntayhtymän selvitys on ollut meille 
myönteinen muuten, paitsi rahoituksen 
osalta. Uskomme kuitenkin, että teke-
mämme työ vähävaraisten ja hetkellisesti 
avustustarpeessa olevien auttamiseksi on 
tukemisen arvoinen asia, jonka vaikutus 
avun saajiin sekä julkisen sektorin avus-
tustoimintaan on huomattava.

Ikävä uutinen oli työttömien Joulujuh-
lan peruuntuminen jo toisena vuotena. 
Halusimme kuitenkin muistaa perheitä 
hieman runsaammalla kassilla, joka jaet-
tiin normaalin käytännön mukaan jako-

Pääkirjoitus



pisteistä. Kassi ei kuitenkaan korvaa sitä 
yhteyttä, jonka yhdessä vietetty juhla 
tarjoaa. Toivomme, että voimme vuonna 
2022 toteuttaa niitä yleisötapahtumia, joi-
ta on aikaisemminkin järjestetty. 

Operaatio on kaiken työn ohessa saanut 
uudet toimivammat nettisivut, jossa ka-
lenteri kertoo mikä jakopiste on jakovuo-
rossa sekä jakoajan. Palveluohjaaja on jäl-
leen käytettävissä ja hänen yhteystietonsa 
löytyy nettisivuiltamme www.operaatio-
ruokakassi.fi, huomaathan .com päätteen 
muuttuminen muotoon myös sähköposti-
osoitteissa .fi

Toivotan asiakkaillemme, sekä toimin-
nan tukijoille, yhteistyökumppaneille, 
henkilökunnalle ja vapaaehtoisille Siu-
nattua vuotta 2022. Haluamme myös kiit-
tää teitä kaikkia siitä, että olette ymmär-
ryksellä tiedostaneet ne vaikeudet, joissa 
olemme edellisen vuoden toimineet. 

Markku Riihimäki
Hallituksen puheenjohtaja 2020-2021



Aikoinaan - jos tarkkoja olemme, 1956 - 
syntyi Eeva ja Veikko Mäenpäälle poika. 
Hän sai nimikseen Kari Veikko. Hän vart-
tui, kasvoi; hiljalleen miehistyi. Kun aika 
koitti, otti Kari perheensä ja tavaransa ja 
muutti Turkuun, Suomen kulttuurin keh-
toon. Samaisessa kaupungissa hän edel-
leen elää vaimonsa Erjan kanssa Pansion 
kaupunginosassa. Tai pansionkielellä: 
Pansiohoodissa.

Tähän päättyi tiivis historiani. Jos jotain 
arkitekemisistäni hiukkasen valottaa, se 
keskittyy opettajan ammattini harjoittami-
seen. Se puolestaan jakaantuu koulutus-
ten suunnitteluun ja aikuisopiskelijoiden 
tutkintoihin ohjaamiseen. Lisäksi toimin 
työnantajani osakeyhtiön toimitusjohtaja-
na.

Työni on perehdyttänyt minut hyvinkin 
erilaisten ihmisten kohtaamiseen. Tätä ny-
kyä noita kohtaamisia on vuosittain useita 

satoja.  Toisenlaisia kohtaamisia arjessani 
on työskentely yhdessä Erjan kanssa Pan-
sion ruokakassijakeluissa - on kuulunut 
jo yli kymmenen vuotta. Itse asiassa ruo-
kakassitoiminta tuli tutuksi jo 90-luvulla 
Pertti Verhon apulaisena Turun Vapaaseu-
rakunnassa.

Miksi ruokakassityö kiehtoo? Vastaus – 
ainakin osa siitä - täytyy etsiä jo lapsuu-
destani. Perheeni oli köyhä, isä sairastui 
syöpään, kun olin vajaa 10-vuotias. Hän 
vietti valtaosan jäljelle jääneistä elinvuo-
sistaan sairaalassa. Äitini kanssa koetim-
me jotenkin elättää itsemme. Osallistuin 
elatukseen tekemällä pienimuotoisia palk-
katöitä, aitona lapsityövoimana! Köyhyys 
sai siis olla vakituinen vieraamme. Pie-
ni – humoristinenkin – seikka on jäänyt 
mieleeni. Oli aika, jolloin emme saaneet 
vuokrarahaa kasaan. Asiasta tulistunee-
na päätin hakea apua sossusta. Muistan 

Uuden puheenjohtajan esittely



ikuisesti, kuinka pidin sossun tädille mitä 
ilmeisimmin sangen onnistuneen palopu-
heen, koska marssin hänen luotaan kotiin 
riihikuiva vuokraraha taskussani. Vieläkin 
muistan summan: 70 markkaa! Ei kait 
ollut tuo täti koskaan omalla vastaanotol-
laan nähnyt lasta apua anomassa – liekö 
sydän heltynyt kirkassilmäisen natiaisen 
vuodatukseen.

Lapsuuteni – ja toki myöhemmänkin 
elämäni – kokemukset ovat jättäneet voi-
makkaan jäljen ja halun auttaa heitä, jot-
ka ovat yhteiskunnassamme heikomman 
osassa. Ruokakassijakojemme myötä 
kohtaamme joka toinen viikko 150–200 
kassinhakijaa. Erja myös toimii Mikaelin 
seurakunnan diakonissana, joten tarttuma-
pintaa apua tarvitseviin on myös hänen 
työnsä kautta.

Tehtäväni OR:ssa peilautuu tuon oman 
historiani ja elämänkokemukseni kautta. 
Sitä vahvistaa oma uskoni Jeesukseen ja 
luottamus Taivaan Isään sekä sitoutumi-
nen OR:n sääntöjen mukaan tehtävänä 
”…auttaa vähävaraisia, köyhiä, syrjäy-
tyneitä ja muita apua tarvitsevia ihmisiä 
kristillissosiaalisten arvojen pohjalta.” 
Yhdistyksessämme kristillisyys tulee 
näkyville tahtona auttaa ja rakastaa lä-
himmäisiämme ja tuoda ihmisille evan-
keliumin toivon sanoma. Nuo ovat myös 
omat prioriteettini. Yhdistyksemme ja sen 
toiminta ei saa olla joidenkin omien mie-
lipiteiden tai ambitioiden jakokenttä. Se ei 
myöskään saa eikä voi olla jäsenistömme 
tai meitä tukemassa olevien tahojen oma 
vaikutuskanava.  Mutta se saa olla kanava, 
jota myöten vapaaehtoiset, jäsenistömme, 

työntekijämme ja muut työhömme sitou-
tuneet voivat osallistua auttajina, lahjoit-
tajina ja työtämme tukien apuamme tarvit-
sevien ihmisten auttamistyöhön.

Kiitos, että saan olla mukana.  Toivotan 
sinulle Jumalamme siunausta alkaneeseen 
vuoteen!

Kari Mäenpää   
Hallituksen puheenjohtaja 2022-



Eija Kesälahti
Ohjaaja

p. 045 150 2251
ohjaaja@operaatioruokakassi.fi



Palveluohjaus Operaatio Ruokakassissa

Operaatio Ruokakassi jakoi yli 5600 
ruokakassia viikossa vuonna 2021. Ruo-
kakassien lukumäärä antaa kuvaa siitä, 
kuinka paljon avuntarvitsijoita Operaatio 
Ruokakassin jäsenseurakunnat ja -järjes-
töt vapaaehtoisineen tavoittavat viikoit-
tain. Ruokakassien hakijoissa on ihmisiä, 
jotka hakevat apua tilapäiseen tarpeeseen 
kuin myös heitä, joille apu on jatkuvaa. 
Jokaisella hakijalla on syynsä olla ruoka-
kassijonossa. 

Työntekijät ja vapaaehtoiset oppivat 
ajan kanssa tuntemaan ne ruokakassien 
hakijat, jotka käyvät säännöllisesti. Usein 
he myös kuulevat hakijoiden kuulumiset, 
niin ilot kuin surutkin.  Joillekin avuntar-
vitsijoille riittää se, että he tulevat näh-
dyksi ja kuulluksi ruokakassijonossa. Toi-
sinaan voi herätä ajatus, että ruokakassin 
hakija voisi kaivata muunkinlaista apua. 
Tällaiseen tarpeeseen Operaatio Ruoka-
kassi on hakenut sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen avustuskeskukselta STEAlta rahoi-
tusta palveluohjaukseen.  

Palveluohjaaja auttaa, kun asiakas tai 
vapaaehtoinen ei jaksa tai selviä yksin. 
Operaatio Ruokakassin palveluohjaajaan 
voi olla yhteydessä hakijan puolesta ja 
hänen luvallaan.  Asiakkaalle voi antaa 
ohjaajan puhelinnumeron ja sähköpos-
tiosoitteen.  Palveluohjaaja on rinnalla 
kulkija, joka yrittää katsella maailmaa asi-
akkaan silmin ja hakea yhdessä asiakkaan 

kanssa avaimia siihen, miten hänen tilan-
teestaan edetään eteenpäin. Asiakas mää-
rittää tavoitteet, joiden avulla hän kokee 
voivansa elää mahdollisimman itsenäistä, 
ymmärrettävää ja mielekästä elämää. Pal-
veluohjaus on prosessi, missä selvitetään 
yhdessä asiakkaan kanssa, miten tavoittei-
siin päästään.  Prosessissa voidaan selvit-
tää esim. yhteiskunnan tarjoamia palvelui-
ta, miten ja mistä löytää apua. 

Palveluohjaajan tulisi tuntea alueensa 
julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin 
palvelut, siksi yhteistyö jäsenjärjestöjen 
ja -seurakuntien kanssa on avainasemassa 
työkentän ja sen palvelujen hahmottami-
seksi ja palveluohjauksen kehittämiseksi. 
Tulen mielelläni tutustumaan eri jäsenjär-
jestöihin ja niiden vapaaehtoisiin. 

Eija Kesälahti
Ohjaaja





Kysymys, jonka terapeuttini hieman yli 
kymmenen vuotta sitten esitti minulle. 
”Tietysti rakastettu” vastasin terapeutil-
leni lainkaan ymmärtämättä sitä, minkä 
viestin hän oli kysymykseensä sijoitta-
nut. Minun silloisessa arvomaailmassa-
ni suorittaminen ja saavuttaminen olivat 
tärkeintä. Minä ja saavutukseni olivat tär-
keintä. Minä ja itsekkyyteni.

Muistan isoäitini rakkauden kuin eilisen 
päivän. Isoäiti oli aina läsnä. Hän jaksoi 
olla kiinnostunut lastenlastensa elämästä. 
Siitä miten opiskeluissa, harrastuksissa 
ja elämässä menee. Isoäiti leipoi ja lait-
toi ruokaa Vasaramäen pienessä keittiös-
sään. Ruokaa riitti kotiin vietäväksi myös 
meille lapsenlapsille. Usein vatruskoita. 
Perinteenä karjalasta. Ei isoäidillä ollut 
omaisuuksia mutta silti hän sujautti nuo-
ren opiskelijan käteen setelin. Antoi vä-
hästään. Välillä isoäiti vieraili Kupittaan 
jalkapallostadionin viereen ilmestyneissä 
valkoisissa teltoissa ja palasi kotiin hy-
myilevänä. Tyynenä. Samalla kun muis-
telen näitä lapsuuden ja nuoruuden aikoja 
minut valtaa turvallisuuden, lämmön ja 
ilon tunne. Se on rakkauden tunne. Tunne 
siitä, että minua rakastettiin vain olemalla 
se mitä olen. Ihmislapsi.

Kun minut kymmenen vuotta sitten lyö-
tiin lopulta polvilleni, muistin hyvin elä-
västi isoäidin rakkauden. Ikään kuin iso-
äiti olisi ollut läsnä tuskassani, vaikka hän 

Haluatko olla rakastettu vai rakastaa?

oli jo nukkunut pois. Itkuuni Salon kat-
kaisuhoitoasemalla tuli lohtua, kun aistin 
isoäidin kasvot ja äänen. Ikään kuin hän 
olisi viestittänyt minulle kaiken olevan 
hyvin, vaikka elin keskellä maanpäällistä 
helvettiä. Kaikki asiat hoitamatta. Kaikki 
asiat sekaisin. Avioero ja rinnan auki repi-
vä ikävä kolmea tytärtäni. Mutta silti sen 
kärsimyksen keskellä isoäidin rakkaus 
viestitti minulle, että kaikki on hyvin. 
”Miten se voi muka olla mahdollista?”. 
”Minua ei voi auttaa kukaan?” ajattelin 
silloin. Mutta kaiken niiden kyyneleiden 
ja kärsimyksen keskellä minussa eli pieni 
liekki. Toivon liekki, joka oli syntynyt sii-
tä, että minua oli rakastettu. 

Isoäitini oli opettanut minua rukoile-
maan. Huonoin tuloksin.  Isoäidin suu-
pieleen ilmestyi kuitenkin aina viisas hy-
mynkare, kun hän puhui Jumalasta. Ikään 
kuin hän olisi tiennyt jotain, mitä itseriit-
toinen oikeustieteen ylioppilas ei muka 
olisi tiennyt. ”Olisiko Jumalasta kuitenkin 
apua minulle?” Polvistuin katkaisuhoito-
aseman huoneessani ja ristin käteni.  It-
kin partaisena. Minulta kesti tovin saada 
aikaan lauseita. Lopulta pyysin Jumalaa 
ottamaan tuskani pois. ”En jaksa enää” 
rukoilin. ”Rakas Jumala, vapauta minut 
tästä tuskasta”. 

Kun kirjoitan tätä, olen ollut 8,5 vuotta 
raittiina. Silloiset velkani ja kaikki muut-
kin sekaiset asiani ovat järjestyksessä. 



Yritykseni menestyy, minulla on vakitui-
nen työpaikka ja minulla on yllin kyllin 
työtä, josta olen kiinnostunut. Ja mikä tär-
keintä tyttäreni ovat kiintein osa elämää-
ni. Onko Jumalaa olemassa? On, ja hän 
vastaa sen mukaan mitä minä tarvitsen. 
Hän on vastannut minulle lukuisia kertoja 
senkin jälkeen, kun nöyrryin Salon katkai-
suhoitoasemalla ja pyysin hänen apuaan. 
Hän on rakastava Jumala ja minä kelpaan 
hänelle. Aina.

Jos terapeuttini esittäisi saman kysy-
myksen Operaatio Ruokakassille kuin 
hän esitti minulle kymmenen vuotta sitten 
vastaus olisi yksiselitteisesti ”Rakastaa”. 
Ruokakassi sitä tarvitsevalle puhuu jo 
itsestään. ”Sinulla on hätä ja me autam-
me sinua, koska välitämme sinusta”. Se 
on Rakkautta. Se on sitä lähimmäisen-
rakkautta mitä meidän kuuluukin tehdä. 
Olemme itse saaneet ilmaiseksi, joten nyt 
on meidän vuoromme antaa ilmaiseksi. 
Se ei ole velkaa Jumalalle, vaan se on kii-
tollisuutta siitä mitä itse olemme saaneet. 
Kuka mitäkin. Jokaisella on oma kipunsa 
ja kiitollisuutensa, jonka johdosta haluaa 
tehdä tätä vapaaehtoistyötä. Kiitollisuu-
desta, ei omien itsekkäiden tarkoituspe-
rien vuoksi.

Kai se on kuitenkin inhimillistä, että se 
itsekkyys välillä pulpahtaa esiin. Emme 
ole nimittäin täydellisiä mutta tärkeää on 
pyrkiä sitä kohti. Itsekkyys tuo muka-
naan katkeruuden, kaunan, kateuden ja 
ehkä pelonkin tunteita. Niiden vallites-
sa mielen on hyvä muistaa, että ne eivät 
ole Rakkauden vaan itsekkyyden tunteita. 
Voi sitten miettiä kummassa haluaa elää. 
Konkreettisia keinoja päästä takaisin Rak-
kauteen on mielensä malttaminen, yön yli 

nukkuminen ja itsekkyyden tunteessa sen 
sähköpostin tai puhelun tekemättä jättä-
minen. Anteeksipyyntö ja sovinnollisuus 
ovat myös erinomaisia Rakkauden tekoja. 
Relaatiossa ajatus – tunne – teko, joitain 
asioita on hyvä jättää ajatuksen asteelle. 
Ihan jokaisen.

Operaatio Ruokakassi toimii Rakkau-
dessa ja Rakkaudesta käsin 24/7 peri-
aatteella. Jakaessamme ruokakasseja ja 
nähdessämme välillä ihmisten todellista 
tuskaa ja kärsimystäkin meillä on mahdol-
lisuus olla näille ihmiselle niitä isoäitejä, 
jotka hädän keskellä muistetaan. ”He ra-
kastivat minua, olen arvokas”. Operaatio 
Ruokakassilla on tehtävä ja me otamme 
sen vastaan.

Eero Kokkonen
Hallituksen varapuheenjohtaja



TYÖMME YSTÄVILLE
Operaatio Ruokakassi täyttää 1.3.2022 14 
vuotta eli olemme jo teini-iässä.
Moni on kysynyt vuosien varrella, miksi 
teemme tätä? Vastaus kysymykseen löy-
tyy Jeesuksen sanoista Matteuksen 25 
luvussa: ”Tulkaa tänne, te Isäni siunaa-
mat… Minun oli nälkä, ja te annoitte mi-
nulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte 
minulle juotavaa... kaiken, minkä te olette 
tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä vel-
jistäni, sen te olette tehneet minulle.”

Tärkeitä sanoja ovat kaiken ja yhdel-
le. Kaiken minkä olemme tehneet; ruok-
kineet, antaneet juomista, pysähtynyt 
kuuntelemaan… yhdelle vanhukselle, vä-
hävaraiselle, nälkäiselle, tarpeessa oleval-
le…”sen te olette tehneet minulle.”
Huomaatko: Jeesus ei vaadi meiltä mah-
dottomia. Meidän ei tarvitse ruokkia kaik-
kia nälkäisiä eikä antaa juotavaa kaikille 
janoisille.

Olemme Jeesuksen sanojen mukaan 
oksa Jumalan viinipuussa. Mikä on oksan 
osuus hedelmän tuottamisessa? Oksalla 
on yksi tehtävä: vastaanottaa rungosta tu-
levaa ravintoa. Ja meillä on yksi tehtävä: 
vastaanottaa ravintoa Jeesukselta. ”Se, 
joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, 
tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te 
ette saa aikaan mitään.”

Vain Jumala voi antaa meille voiman 
rakastaa. Olemme riippuvaisia Jumalan 
voimasta ja rakkaudesta. Ilman Jumalan 
siunausta Operaatio Ruokakassin työstä 
ei tulisi mitään. Vain hänen siunauksensa 
kautta me voimme tuoda hänen rakkaut-
taan esille työssämme.

Max Lucado kertoo kirjassaan ”Minä 
en ole kaiken keskus” tästä valaisevan 
esimerkin. Hän puhuu taivaankappalees-
ta nimeltä kuu. Mitä kuu tekee? Se ei luo 
valoa. Kuu ei loista, vaikka me joskus 
niin sanommekin. Kuu heijastaa itseään 
suurempaa valoa. Ilman aurinkoa kuu on 
vain pilkkopimeä, rosoinen kivi. Mutta oi-
keassa paikassa ollessaan kuu säteilee. Ja 
siksi sen valo voi koskettaa pimeää maata 
ja valaista sitä.

Annetaan Jumalan rakastaa kauttamme. 
Anna aikaasi, kätesi, hymysi, sydämesi 
hänen käyttöönsä. Hän voi tehdä meidän 
pienistä eväistämme juhla-aterian lähim-
mäisillemme.

Siunattua kevään odotusta jokaiselle 
työmme ystävälle!

Jari Niemelä
Toiminnanjohtaja



Olen tullut Raisioon töihin vuonna 1998 
ja jo silloin jaoimme ruokaa raisiolaisil-
le. En tarkkaan tiedä milloin se oli alka-
nut mutta kuitenkin jo ennen vuotta -98. 
Silloin jaoimme lähinnä EU-ruokaa sekä 
ruokalappuja silloin toimineisiin Mänty-
mäkeen ja Jokitupaan nykyiseen Jokelaan. 
Henkilö sai ruuan antamalla lapun ruuan 
järjestäjille, jotka palauttivat laput meille. 
Palautettujen lappujen mukaan maksoim-
me järjestäjille aterioista. Lisäksi olemme 
koko ajan voineet kirjoittaa osto-osoi-
tuksen henkilölle perheen koon mukaan 
kauppaan, jonka kanssa olemme tehneet 
sopimuksen laskutuksesta.

Aikanaan mahdollisuudet sekä Mänty-
mäen että Jokituvan ruokalappujen kir-
joittamiseen loppuivat erilaisista syistä 
johtuen. Turkuun oli perustettu vuonna 

Raision seurakunta

2008 Operaatio Ruokakassi. Mietin, mi-
ten voisimme saada meillekin jaettavak-
si tätä ns. ylijäämäruokaa. Resurssimme 
olivat kovin pienet eikä toimistoomme 
mitenkään saanut mahdutettua enempää 
ruokaa kuin sen EU-ruuan, joka siellä jo 
oli ja lisäksi olisimme tarvinneet sinne 
kylmäsäilytystiloja. Suurin este oli kui-
tenkin puute jakavista käsistä.

Vuonna 2015 saapunut pakolaisten 
määrä herätti kuitenkin monissa ihmisis-
sä valtavan auttamisen halun. Osa heistä 
otti yhteyttä ja lahjoitti rahaa, osa tarjosi 
aikaansa avuksi ja moni tarjosi sekä aikaa 
että rahaa. Saimme näillä lahjoilla järjes-
tetyksi hygieniatarvikkeita sekä vaatteita 
pussitettavaksi ja vietäväksi pakolaisille, 
joilla ei ollut mitään. Kun pakolaisten tar-
peista lähtivät muut tahot huolehtimaan, 



jäi jäljelle ihmisiä, jotka halusivat edel-
leen auttaa heitä, jotka apua tarvitsivat. 

Näiden ihmisten halu auttaa herätti 
toivon seurakuntamme ruoka-avun laa-
jentamisesta. Kysyin esimieheltäni, että 
voisimmeko seurakuntana aloittaa yh-
teistyön Operaatio Ruokakassin kanssa 
ja ryhtyä jakamaan ylijäämäruokaa myös 
raisiolaisille. Se auttaisi ja olisi myös hy-
väksi ympäristölle. Sain luvan ja kysyin 
mukaan heitä, jotka olivat olleet mukana 
auttamassa hygieniapussien pakkaamises-
sa sekä muutamia muita, joiden arvelin 
haluavan osallistua ruokien jakamiseen. 
Tämän jälkeen otin yhteyttä Operaatio 
Ruokakassiin. Teimme silloin sopimuk-
sen, että meille tuotaisiin jaettavaa kaksi 
kertaa kuukaudessa. Nykyään mukana on 
paljon vapaaehtoisia auttajia, joista muu-
tama on ollut ihan alusta saakka. Lisäksi 
jaamme nykyään ruokaa kerran viikossa 
ja siihen rinnalle on vielä järjestynyt il-
mainen ruokailu, joka on myös tarkoitettu 
heille, jotka eivät tarvitse ruoka-apua vaan 
kaipaavat ruokaseuraa.

Vapaaehtoiset tekevät lähes kaiken. 
Vain yksi diakoniatyöntekijä on yleensä 
mukana sekä ruokailusta vastaa yksi seu-
rakuntaan palkattu työntekijä. Sitä vastoin 
ainakin kymmenen vapaaehtoista on mu-
kana lähes joka kerta. Voisi sanoa, että pa-
kolaiset toivat mukanaan siunauksen sekä 

apua tarvitsevalle että auttamishaluiselle 
kantaväestölle. 

Taukoa ruokien jakamiselle ei Korona-
kaan tuonut. Vain hetkeksi se silloin muut-
tui pelkästään työntekijöiden tehtäväksi ja 
silloin mukana olivatkin ihan kaikki ne 
työntekijät, joilta Korona vei muut työteh-
tävät. 

Leena Nieminen
Johtava diakoniatyöntekijä
Raision seurakunta



”Joka köyhälle antaa, ei joudu puuttee-
seen, mutta sitä, joka sulkee häneltä sil-
mänsä, kovin kirotaan” (Sl.28:26)

Turun Elämän Sana seurakunnan diakonia 
työ on alusta asti ollut keskeinen osa seu-
rakuntamme ydintoimintaa. Kristillisen 
diakoniatyön malli löytyy Raamatusta, ja 
uskomme sen vaikutuksesta Jumalan sa-
nan leviävän ja menestyvän. Viimeisten 
vuosien aikana työ on kasvanut, ja voim-
me jakaa ruokaa sekä evankeliumia yhä 
useammille. Elämän Sanassa auttamistyö 
on Jumalan rakkauden osoittamista ihmi-
sille myös heidän aineellisten tarpeittensa 
osalta. Keskiössä on aina evankeliumin 
sanoman julistaminen sanoin ja teoin. Ha-
luamme nähdä yhä useammista autetta-

Turun Elämän Sana seurakunta

vista tulevan auttajia, jotka voivat todistaa 
Jumalan rakkauden muuttavasta voimasta.

LEIPÄHUONE – keskiviikkoisin klo 16
Vuonna 2014 alkaneet Leipähuone illat ja 
yhteistyö Operaatio Ruokakassin kanssa 
on mahdollistanut sen, että olemme voi-
neet auttaa yhä useampia. Monet ihmiset, 
jotka hyvin erilaisista syistä ovat avun 
tarpeessa, etsivät yhä enemmän apua seu-
rakunnista ja erilaisilta järjestöiltä.  Ko-
rona aikana taloudellinen epävarmuus, 
työttömyys tai sairaus on näkynyt yhä 
suurempana avun tarvitsijoiden joukkona. 
Myös maahanmuuttajien osuus on kasva-
nut huomattavasti. Eli kaikista haavoit-
tuvimmassa asemassa olevien ihmisten 
elämä on vaikeutunut entisestään. Joka 



keskiviikko Elämän Sanassa käy keski-
määrin 150 ruoanhakijaa. Evankeliumi 
on ilosanoma kaikkialla ja jokaiselle, joka 
uskoo. Kristillisessä sanomassa on voima 
pelastaa, parantaa ja vapauttaa, niin yhden 
ihmisen kuin koko yhteiskunnan osalta. 
Leipähuoneessa päämäärämme on koh-
data jokainen ihminen tasavertaisena ja 
kannustavalla tavalla. Leipähuone illoissa 
toimimme aina avoimen kristillisesti ker-
toen Jeesuksesta, myös niille, jotka eivät 
vielä jaa samaa uskoa kanssamme. Juma-
lan rakkaus on aktiivinen ja käytännölli-
nen. Usko Jeesukseen saa aikaan tekoja, 
joiden kautta Jumalan hyvyys voi kosket-
taa. Jokaisena keskiviikkona tahdomme 
laulumme, rukouksemme, sanomamme ja 
ruokajakomme kautta todistaa, että Juma-
la hyvä.

”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on 
Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, 
joka uskoo” (Room. 1:16)

TYÖNTEKIJÄT
Turun Elämän Sana seurakunnan Leipä-
huone diakoniatyöstä vastaa pastori Tiina 
Hartikainen yhdessä 30 vapaaehtoisen 
kanssa. ”Suuri kiitos jokaisesta hyväsy-
dämisestä vapaaehtoisesta, jotka jakavat 
aikaansa sekä voimaansa lähimmäistensä 
hyväksi. Olemme todella iloisia aktiivi-
sista vapaaehtoisista, jotka mahdollistavat 
sen, että voimme seurakuntana kohdata 
uusia ja yhä useampia avun tarpeessa ole-

via ihmisiä. Työn ajoittaisesta raskaudesta 
ja kiireestä huolimatta auttaminen on aina 
ollut palkitsevaa. Leipähuone iltojen in-
nostamana olemme saaneet uusia ihmisiä 
mukaan mm. alfakursseille, vapaaehtois-
työhön, raamattukouluun sekä seurakun-
taan.”

Suuri kiitos Operaatio Ruokakassil-
le, jonka hyvin organisoituun toimintaan 
on voinut luottaa kaikki nämä vuodet. 
Ruokatoimitukset tulevat sovittuun ai-
kaan, valikoima on monipuolinen, ruoka 
on laadukasta ja sitä on runsaasti. On ilo 
tehdä yhteistyötä ja yhteydenpito Operaa-
tion kanssa on mutkatonta”, toteaa Tiina. 
Vuonna 2022 katsomme luottavaisina 
tulevaisuuteen; Haluamme kehittää tätä 
työtä, jotta yhä useampi voisi saada todel-
lisen merkityksen elämälleen.

”Hyväsydäminen saa siunauksen, sillä hän 
antaa leivästään vähäosaiselle” (Sl.22:9)

Sami Hartikainen
Elämän Sana seurakunnan pastori



tule mukaan Operaatio Ruokakassi ry:n työhön ja auta meitä aut-
tamaan kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Kaikki kerä-
ysvarat tilitetään lyhentämättöminä ruoka-aputyöhömme.

Tilinumero: FI36 5319 0420 1189 81 

Viitenumero: 12399

MobilePay:

71887

Rahankeräysluvan tiedot löytyvät osoitteesta: https://operaatioruokakassi.fi/kertalahjoitus/ 

MEITÄ AUTTAMAAN

AUTA
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