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Johdanto: 
Jyväskylän Suvanto ry on syksyllä 2022 viettänyt 25-vuotis syntymäpäiviään ja iloinnut toiminnan 

tarpeellisesta ja pitkäaikaisesta jatkumisesta.  Yhdistyksen toiminta on laajentunut ja kehittynyt 

vuosien varrella. Olemme kiitollisia asiakkaistamme, työntekijöistä, vapaaehtoisista ja 

yhteistyökumppanuuksistamme. 

Monenlaiset yhteiskunnalliset haastavat tilanteet, elinkustannusten nousu ja sota Euroopassa 

vaikuttavat myös Suvannon toimintakenttään. Asiakaskuntamme lisääntyvät ja yhä 

monitahoisemmat ongelmat haastavat meitä uudistumaan ja vastaamaan yhteiskuntamme 

tarpeisiin. Parin viime vuoden aikana on huomattu, että jo aiemmin heikossa kunnossa olevat 

asiakkaat voivat entistä huonommin. Muuttuvassa ja epävarmassa tilanteessa ovat Suvannon 

muutos- ja yhteistyökykyisyys entistä tärkeämpiä ominaisuuksia. 

Stea-avustusten määrän ennakoidaan järjestöissä vähenevän tulevaisuudessa ja tähän onkin 

Suvannossa varauduttu oman palvelutuotannon lisäämisellä. Esimerkiksi työvalmennusta on 

määrätietoisesti lisätty ja Stea avustukset kattavatkin nykyisistä tuotto-odotuksistamme vain noin  

10 %.  

Vaikka lähtökohdat vuoteen 2023 ovat tuotto-odotusten suhteen varsin epävarmat, haluamme 

silti tunnistaa aiempaa herkemmin asiakasryhmämme erilaisia tarpeita ja sitä kautta tehdä 

rohkeasti uusia pelinavauksia Jyväskylän toimijakentällä. 

 

Vuoden 2022 aikana yhdistyksen nimi muuttui Jyväskylän Suvanto ry:ksi. Uudella 

nimenmuutoksella haluamme viestiä, että toimimme ja tarjoamme palveluja jatkossa koko 

Jyväskylän alueella. Haluamme yhdistyksenä kasvaa ja tavoittaa yhä laajemmin apua tarvitsevaa 

asiakaskuntaa.  

Haasteelliset ajat edellyttävät, että myös henkilöstön ammattitaidosta ja työhyvinvoinnista 

kyetään huolehtimaan. 

 

Kaiken toimintamme kivijalkana on Kristillinen arvomaailma, jossa heikommista halutaan pitää 

huolta ja jokainen nähdään arvokkaana historiastaan ja voimavaroistaan huolimatta. Meille on 

tärkeää, että jokaisella asiakkaallamme on mahdollisuus kokea toivoa ja osallisuutta ja vaikuttaa 

omaan elämäänsä.  

 

Yhdistyksessä tärkeänä asiana pidämme yhteiskristillisyyttä ja se näkyy konkreettisesti esimerkiksi 

hallituksen kokoonpanossa. Pyrimme pitämään kiinni käytännöstä, jossa jokaisesta 

perustajaseurakunnasta on yksi jäsen kerrallaan hallitustyöskentelyssä.  

Lisäksi Suvannon toimintakeskuksessa käy vierailijoita eri perustajaseurakunnista pitämässä 

aamuhartauksia. Haluamme kuitenkin kunnioittaa jokaisen itsemääräämisoikeutta ja sen vuoksi 

hartauksiin osallistuminen on asiakkaille aina vapaaehtoista. 
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Toiminnan kohderyhmä 
 

• Päihde- ja mielenterveysongelmia kokevat henkilöt sekä heidän läheisensä.  

• Vähävaraiset ja sosiaalista tukea tarvitsevat henkilöt. 

• Rikostaustaiset henkilöt. 

• Työ- ja toimintakyvyn vahvistamista tarvitsevat henkilöt. 

• Yksinäisyyttä kokevat ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. 

 

 

Toiminnan tavoitteet 
 

1. Arvostamme aitoa ja rakentavaa kohtaamista jossa ihminen otetaan vastaan 

elämäntilanteestaan, iästä, sairaudestaan, sukupuolestaan tai muusta seikasta riippumatta. 

Kun ihminen tulee nähdyksi, kuulluksi ja huomioiduksi, voi hän voimaantua ja päästä 

elämässään eteenpäin. Tämän tavoitteen eteen haluamme Suvannossa työskennellä. 

 

2. Tavoitteenamme on toimia laajenevassa määrin eriarvoisuuden ja huono-osaisuuden 

vähentämiseksi ja luonnonvarojen kestävän kehityksen lisäämiseksi. 

 

3. Haluamme edistää asiakkaidemme kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tukea heidän 

elämäänsä arjen eri tilanteissa. Toimintamme tärkeänä kulmakivenä pidämme             

toivon ja osallisuuden lisääntymistä muuttuvassa yhteiskunnassa. 

 

 

Tilat 
 

Yhdistys ei omista huoneistoja/kiinteistöjä, vaan vuokraa toimintaansa sopivia tiloja. 

 

Vaajakoskella, Tikkutehtaantie 4:ssä toimii Suvannon toimintakeskus, jossa käytössä n. 400 neliötä 

tilaa. Vuokranantajana Vaajakosken rakennuspalvelu Oy. 

 

Seppälässä, Ahjokatu 16:ssa toimii Ruoka-apu Lyydia, jonka käytössä yhteensä 286 neliötä.  

Tilat ovat remontoitu juuri hävikkiruokaterminaalin toimintaa ajatellen.  

Vuokranantajana Jyväskylän Vapaaseurakunta. 

 

Lisäksi Laukaan Väentupa ry:ltä vuokrataan pientä varastotilaa arkistoitavia asiakirjoja varten. 

 

 

 



3 
 

Kohtaamispaikkatoiminta 
 

Suvannon toimintakeskuksen kohtaamispaikka on kaikille avoin, arkisin klo 8–14 välisenä aikana. 

Kohtaamispaikkaan voi tulla viettämään päihteetöntä aikaa yhdessä muiden kanssa ja kokemaan 

lämmintä ja vertaistuellista ilmapiiriä.  Siellä on myös mahdollisuus edulliseen yhteisöruokailuun. 

Kohtaamispaikassa järjestetään erilaisia teemaryhmiä, retkiä ja aktiviteetteja kävijöiden toiveita 

kuunnellen. Kohtaamispaikan jatkuvana tavoitteena onkin asiakasosallisuuden vahvistaminen ja 

asiakkaiden äänen kuuluminen toimintojen suunnittelussa. 

 

Vuonna 2023 jatketaan ammattilaisten pitämiä taloustietoiskuja. Mm. Kela, Talous- ja velka- pop 

up-neuvontaa. Näille infoille on kohtaamispaikan asiakaskunnassa jatkuvasti tarvetta kasvaneiden 

elinkustannusten ja lisääntyneen vähävaraisuuden vuoksi. 

 

Jyväskylän kaupungin Walk in-vastaanottotoiminta (ajanvaraukseton vastaanotto, mielen 

hyvinvointi) ja Kotikonsti-hanke (kotiin tehtävä päihde- mielenterveystyö) jalkautuvat edelleen 

säännöllisesti Suvannon asiakkaiden pariin.  Myös Vaajakosken seurakunnan diakoniatyön 

jalkautuminen kohtaamispaikkaan jatkuu. 

 

Vuonna 2022 on aloitettu tapahtumayhteistyö Vaajakosken Taidesaaren taiteilijayhteisön kanssa. 

Tätä yhteistyötä jatketaan myös tulevana vuotena. 

 

 

Lounaskeittiö 
Lounaskeittiö sijaitsee Toimintakeskuksessa ja sen toiminnasta vastaa vuonna 2021 palkattu 

emäntä. Lisäksi tiimiin kuuluu 1–2 palkkatuella työllistettyä osa-aikaista keittiötyöntekijää. 

Keittiössä työskentelee jatkuvasti työvalmennuksessa olevia henkilöitä ja ohjaaminen onkin 

tärkeä, kasvava osa lounaskeittiön toimintaa. Ohjaustaidoissa pyritään kehittymään jatkuvasti. 

 

Lounasaika on arkisin klo 10.45–12. Kahvia ja kahvileipää on tarjolla 8–14.00. 

Lounas valmistetaan osittain Vaajakosken alueen kauppojen lahjoittamista hävikkiruoista, pääosin 

kuitenkin raaka-aineet ostetaan kaupasta sekä tukusta. 

Ruokailijamäärä on n. 30–60 henk. /pv. 

Suvanto tarjoaa maksuttoman lounaan kaikille vapaaehtoisille ja työvalmennuksessa oleville. 

Muille lounaan hinta on 5 euroa. Jos lounaalta jää ruokaa yli, myymme sitä haluaville mukaan. 

 

Valmistamme lounaalle terveellistä, monipuolista ja maittavaa kotiruokaa sekä jälkiruoan. 

Kasvisvaihtoehto on myös aina saatavilla. Ohjaamme asiakkaita terveellisempään suuntaan 

ruokavalinnoissa. 

Valmistamme myös Lyydian pisteeseen lounasta n. kymmenelle henkilölle, parina päivänä viikossa. 

Ruokalista on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla sekä toimintakeskuksen ilmoitustaululla.  
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Lounaskeittiössä noudatetaan lakisääteistä omavalvontaa, johon kuuluu esim. raaka-aineiden 

päiväysmerkintöjen tarkastaminen, päivittäisten ruokanäytteiden ottaminen sekä kylmälaitteiden 

ja tarjottavien ruokien lämpötilojen mittaaminen. Keittiössä työskentelevillä on voimassa olevat 

hygieniapassit. 

 

Vuonna 2023 pyrimme pitämään n. kerran kuussa myyjäisiä, jossa tarjolla on itse valmistamia 

tuotteita, esimerkiksi makeita ja suolaisia leivonnaisia. 

 

Työvalmennus 
Suvannon työvalmennusta on Vaajakoskella Toimintakeskuksessa sekä Seppälässä Ruoka-apu 
Lyydiassa. Asiakkaat työvalmennukseen ohjautuvat pääosin Jyväskylän työllisyyspalveluiden, 
aikuissosiaalityön sekä Rikosseuraamuslaitoksen kautta.  
 
Kuluvan vuoden aikana työvalmennus on kasvanut ja vuonna 2023 työvalmennus laajenee 
entisestään. Työvalmennusalustoja kasvatetaan ja monipuolistetaan vuoden 2022/2023 aikana ja 
työvalmennukseen palkataan yksi uusi työhönvalmentaja. Suvannon työvalmennus on saanut 
positiivista palautetta monipuolisuudestaan ja ammatillisuudestaan. 
 
Vaajakosken toimintakeskuksessa työpajoina ovat puuverstas, ompelimo- ja kädentaitojen paja, 
kirpputorimyymälä, lounaskeittiö, siivous- ja puhtaanapito, pyörähuolto, ruoka-aputyö sekä 
uutena toimintana kiinteistöhuolto.  
Ruoka-apu Lyydian työvalmennus keskittyy monipuolisesti ruoka-aputyöhön. Työtehtäviä ovat 
esimerkiksi hävikki- ja lahjoitusruokien vastaanotto, lajittelu ja varastointi. Lisäksi Lyydiassa 
tehdään viikossa satoja hävikkiruokakasseja, joita jaetaan Jyväskylän alueen vähävaraisille 
ruokaseteliä vastaan. Valmentautujat ovat aktiivisesti mukana ruoan jakamisessa ja 
asiakaspalvelussa. Puhtaanapito ja siivous ovat iso osa Lyydian arkea ja sitä kautta myös osa 
työvalmennusta.  
Molemmissa yksiköissä on käynnistetty kevään 2022 aikana viikoittain kokoontuvia ryhmiä, joiden 
teemat vaihtuvat valmentautujien mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan.  
 
Syksyllä 2022 toimintakeskuksessa sekä Lyydiassa on otettu käyttöön PAIKKO- osaamisen 
tunnistamisen järjestelmä. Vuonna 2023 PAIKKO tulee olemaan aktiivisessa käytössä ja osa 
päivittäistä työvalmennusta.  
 
Suvannon työvalmennuksen tavoitteena on tuottaa laadukasta ja monipuolista työvalmennusta 
valmentautujia kuunnellen.  
 

 

Ruoka-aputyö 
Ruoka-apu Lyydia aloitti tammikuussa 2022 työnsä Seppälän Ahjokatu 16:sta, johon Jyväskylän 

Suvanto ry perusti hävikkiruokaterminaalin Jyväskylän vapaaseurakunnan vuokratiloihin. 

Terminaalille tuodut hävikki- ja lahjoitustuotteet tarkastetaan, pussitetaan ja jaetaan 
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jyväskyläläisille vähävaraisille alueen seurakunnan diakonien kirjoittamalla ruokasetelillä. Ruoka-

avun saaja on oikeutettu saamaan ruoka-apua setelillä joka toinen viikko. Tällä hetkellä Lyydian 

suurimmat ja säännölliset lahjoittajat ovat Foodora Jyväskylä, Keskimaa, Lidl ja Vaasan Leipomot. 

Satunnaisesti lahjoittavat Foodin, Panda, Kespro sekä pienviljelijät ja ravintolat. 

 

Hävikkiterminaalin yhteydessä toimii myös Lyydian ruokajakelupiste, joka on auki kahtena päivänä 

viikossa: keskiviikkoisin ja torstaisin klo 11–13. Lisäksi satelliittipisteitä on kuuden eri toimijan 

pisteessä ja ne sijaitsevat ympäri Jyväskylää: keskustassa Cafe Agapessa, Keltinmäessä Kylätalo 

Keitaalla, Korpilahden seurakuntatalolla, Suvannon toimintakeskuksessa Vaajakoskella, 

Säynätsalossa Kylän Kammarilla ja Tikkakoskella helluntaiseurakunnalla. Keltinmäessä ja 

Tikkakoskella ruokajako suoritetaan suoraan Lyydian kylmäautosta ns. mobilejakona ko. paikkojen 

kylmätilojen puuttumisen vuoksi. 

 

Ruoka-aputoiminnassa toimitaan Eviran antaman hävikkiruokajako-ohjeistuksen mukaan. Ruoka-

aputoiminnasta vastaavat ruoka-apuvastaava/ verkostokoordinaattori ja työhönvalmentaja. Lisäksi 

heillä on apunaan kaksi palkkatukityöllistettyä (autonkuljettaja ja ruoka-aputyöntekijä). 

Työvalmennus on merkittävässä osassa myös Lyydian toimintaa.  

 

Ruoka-apu Lyydian tavoitteena on vuonna 2023 juurruttaa selkeät käytännöt Lyydian 

satelliittipisteille ja sitä kautta kehittyä ruoka-apukentällä sekä vahvistaa yhteistyökuvioita. 

Yritämme myös tavoittaa lisää lahjoittajia ruoka-apuun. Jos ruokalahjoittajia saadaan lisää mukaan 

Lyydian työhön, voidaan uusia yhteistyökumppaneita ottaa lisää satelliittipisteiksi. Näin ollen 

ruoka-apu saavuttaisi entistä laajemmin tarvitsijoitaan. 

 

Ekologinen kestävä kehitys on tärkeää ruoka-apukentällä. Pyrimme avaamaan vihdoin ruoka-avun 

myymälämallin Lyydiaan, joka on siirtynyt kuukausia epävarman maailmantilanteen ja hävikin 

vähenemisen takia. Myymälämallissa hävikkiruoka vähenee entisestään, kun asiakkaat saavat itse 

vaikuttaa ruokakassinsa sisältöön eikä biojätettä synny kuin aiemmin. Lyydiassa pyritään edelleen 

löytämään keinoja muovipussien käytön vähentämisessä. Lyydia haluaa avata myös keskustelun 

kaupungin kanssa koulu- ja päivähoidon hävikkiruokien jakamisesta Lyydian asiakkaille. 

 

 

Henkilöstö 
 

Jyväskylän Suvanto ry:n tavoitteena on ammattitaitoinen, motivoitunut ja kehittyvä henkilöstö. 

Näitä asioita haluamme kehittää mm. koulutuksella, verkostoitumisella, työnohjauksella ja 

kehittämiseen kannustamisella. 

Haluamme työntekijöidemme kehittyvän avoimessa ja rakentavassa työilmapiirissä, jossa jokainen 

voi turvallisesti tehdä työtä omalla persoonallaan. 

 

Jyväskylän Suvanto ry:n toiminnanjohtajalla on psykiatrisen sairaanhoitajan tutkinto sekä 

johtamisen ja yritysjohtamisen erityisammattitutkinto. 
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Yhdistykselle on kahden viimeisen vuoden aikana palkattu neljä uutta vakituisella työsopimuksella 

olevaa työntekijää. Työntekijät ovat toimintakeskuksen lounaskeittiöstä vastaava emäntä 

(suurtalouskokki), Lyydian ruoka-aputyöstä vastaava työntekijä (sosionomi Amk), 

työhönvalmentaja Lyydiassa (sairaanhoitaja Amk) ja kaksi työhönvalmentajaa toimintakeskuksessa 

(Sosionomi Amk). 

Lisäksi palkkatuella työskentelee erilaisissa tehtävissä vuosittain 5–10 työntekijää. Työnkuvia ovat 

esim. autonkuljettaja, siivoustyöstä vastaava, keittiötyöntekijä, kirpputorin ohjaaja, ruoka-

aputyöntekijä. 

Mahdollisuuksien mukaan, tuleva palkkatukiuudistus huomioiden, tarjoamme 

palkkatukityöpaikkoja myös vuoden 2023 aikana. 

 

 

Viestintä 
 

Ulkoinen viestintä: 

• Jyväskylän Suvanto ry:llä on käytössään kaksi eri Facebook- sivustoa, mitkä ovat todettu 

hyviksi tiedotuskanaviksi. Sivustot ovat olemassa Suvannon toimintakeskuksella ja Ruoka-

apu Lyydialla.  

• Molemmilla yksiköillä on olemassa myös omat Instagram-tilit, joita päivitetään 

säännöllisesti. 

• Vuoden 2021 aikana yhdistyksen kotisivut uudistettiin ja siitä saatu palaute on ollut 

positiivista. Myös yhteydenotot ovat mahdollistuneet ja kasvaneet uusien kotisivujen 

myötä. 

• Vuoden 2022 aikana on yhdistyksen toiminnasta tehty useita lehtijuttuja ja radio-ohjelmia 

ja tätä mediatiedottamista pyritään jatkamaan myös ensi vuonna. 

• Vuoden 2022 aikana on suunnitelmallisesti lisätty eri verkostoihin osallistumista ja sitä 

jatketaan tiivisti myös vuoden 2023 aikana. 

 

Sisäinen viestintä: 

• Asiakaskokouksia järjestetään säännöllisesti, viikoittain molemmissa toimipisteissä. 

• Henkilökunnan viikoittaiset työkokoukset  

• Työvalmennuksen työntekijöiden viikoittaiset työntekijäkokoukset 

• Henkilökunnan sisäiset Whats up-ryhmät, lähinnä tiedon siirtämiseen tarkoitetut 

 
 

Talous 
 

Yhdistyksellä tulee olla vakaa ja suunniteltu talous niin hyvin kuin se pystytään omin voimin 

varmistamaan. 
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Markkinoimme aktiivisesti yhdistyksen palveluja ja haluamme olla rohkeasti tekemässä uusia 

pelinavauksia Jyväskylän toimijakentällä. 

Laajentuvan toiminnan myötä haluamme myös panostaa siihen taloudellisesti ja ottaa hallittuja 

riskejä. 

Pihkatalouspalvelut jatkaa Suvannon taloushallinnon palveluiden tuottamista. 

 

 

Keskeiset yhteistyökumppanit vuonna 2023 
 

Jyväskylän kaupunki  

Jyväskylän seurakunta 

Keski-Suomen hyvinvointialue 

Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto  

 Jyväskylän vankila 

Ruoka-apu Lyydian sateliittipisteet: Cafe Agape, Tikkakosken Helluntaiseurakunta, Säynätsalon 

Kylän kammari, Kylätalo Keidas, Korpilahden seurakunta 

Taidesaari, Taiteilijayhteisö 

Sovatek-säätiö 

Laukaan Väentupa ry 

Jyväskylän Kan-koti 

Sininauhaliitto ry 

Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry 

 

 

 

 

 

 

 


