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Koira-käsinukke vei joululahjakisan voiton Jyväskylässä
Sotkutonta päivää! –kampanjan järjestämän joululahjakisan voittaja on ratkennut. Yleisö äänesti kisan
voittajaksi jyväskyläläisen Sonja Savolaisen tekemän Koira–käsinuken, jonka valmistamiseen oli käytetty
vanhaa fleecetakkia, paidannappeja ja kierrätysvanua. Voittajatyön tekijä palkitaan Jyväskylän
kaupunginteatterin lahjakortilla, jonka arvo on 55 euroa.
Käsityökisan tehtävänä oli toteuttaa pieni joululahja kestävän kehityksen hengessä. Kilpailu oli avoin kaikille
Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan asukkaille.
– Kisaan tuli todella hienoja ja oivaltavia töitä. Kilpailu osoittaa, ettei lahjaa aina tarvitse välttämättä ostaa
uutena kaupasta, sanoo JAPA ry:n koordinaattori Anna Sarkkinen.
Kilpailun järjesti Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan Sotkutonta päivää! -kampanja yhteistyössä
Keskisuomalaisen Kaupunkilainen -liitteen ja Kansalaistoiminnankeskus Mataran kanssa. Kisan käytännön
järjestelyistä vastasi JAPA ry, joka on jyväskyläläinen kestävää kehitystä edistävä yhdistys. Kilpailulla
halutaan kannustaa asukkaita viettämään vähäjätteisempää joulua.
Kisatyöt ja 200 villasukkaparia joululahjoiksi vanhuksille
Kisan jälkeen työt lahjoitettiin Jyväskylän kaupungin kotipalveluun toimitettavaksi edelleen ilahduttamaan
kotona yksin asuvia vanhuksia. Kisatöiden lisäksi vanhuksille annettiin joululahjoiksi 200 villasukkaparia.
Sukkia ovat kutoneet Kansalaistoiminnankeskus Mataran työntekijät sekä eri yhdistysten ja järjestöjen
vapaaehtoiset. Lisäksi sukkia saatiin lahjoituksena pari vuotta sitten järjestetystä villasukkakampanjasta,
jolloin sukkia kutoivat yksittäiset kaupunkilaiset, erilaiset kerhot, ryhmät ja yhdistykset.
– Kauniita sukkia on ilo antaa lahjaksi ja ne varmasti lämmittävät saajan mieltä, kiitokset kaikille
lahjoittajille, sanoo Anna Sarkkinen.
Kotona yksin asuvia vanhuksia on Jyväskylässä paljon. Monen luona ei välttämättä vieraile muita kuin
kotipalvelun kiireiset työntekijät. Jokainen voi kuitenkin osaltaan auttaa, esimerkiksi ryhtymällä
vapaaehtoiseksi ystäväksi vanhukselle.
– Ystäväksi voi ryhtyä kuka tahansa. Vapaaehtoisen ystävän tärkein ominaisuus on kyky kuunnella ja olla
läsnä. Yhteinen ajanvietto voi olla vaikkapa rupattelua kahvikupillisen ääressä, sanoo Suomen Punaisen
Ristin Jyväskylän osaston järjestöavustaja Maija Borén. Parhaiten ystävätoimintaan pääsee mukaan
käymällä ystävätoiminnan peruskurssin, joka järjestetään seuraavan kerran tammikuussa.
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