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Kevään toimitukset KUVA:lle 27.4.2010, KOVA:lle 12.5.2010 ja PAT:lle 16.4.2010.
Syksyn toimitukset KUVA:lle 14.9.2010, KOVA:lle 15.9.2010 ja PAT:lle 10.9.2010.
Järvenpäässä elintarvikeapua jaettiin maanantaisin 10.5.2010, 17.5.2010, 24.5.2010 ja 31.5.2010
sekä samoin maanantaisin 27.9.2010, 4.10.2010, 11.10.2010 ja 18.10.2010 Kiurulassa, Kartanontie
39, Järvenpää. Yleisten jakelutapahtumien lisäksi yksittäiset avunhakijat saivat elintarvikkeita
varastolta muinakin aikoina ja yleisten jakelutapahtumien jo loputtua.
Isompia lehtijuttuja julkaistiin Tuusulanjärven viikkouutisissa 6.10.2010 (Mari Mäkinen:
Ruokatarvejakelusta haetaan vain todelliseen tarpeeseen) ja Vartti-lehden Keski-Uusimaan
painoksessa 13.10.2010 (Hilkka Palo: Nostetaan köyhyys pöydälle).
Kotkassa avun jakopäivät olivat 26.5.2010, 8.9.2010, 12.10.2010 ja 29.11.2010. Kunakin päivänä
elintarvikkeita jaettiin kahdessa pisteessä, yhdistyksen toimistolla Karhulassa (Karjalantie 2-4) ja
Järjestötalolla (Korkeavuorenkatu 13).
Helsingissä elintarvikeapua jaettiin erillisissä jakelutapahtumissa Elokolossa (Toinen linja 31)
keväällä perjantaisin 7.5.2010, 14.5.2010 ja 21.5.2010 sekä syksyllä torstaisin 30.9.2010,
21.10.2010 ja 11.11.2010. Pienemmissä erissä yksittäisille avunhakijoille elintarvikkeita jaettiin
suoraan varastoltakin (Neljäs linja 1) aina 31.12.2010 saakka. Uutisen jakelusta julkaisi syksyllä
ainakin Kallio-lehti nro 17/2010.
Joskus aiemmin elintarvikejakelussa oli halukkaiden saatavissa Vapaa Ajattelija –lehtiä. Nyt niitä
ei ollut syksyn jakeluvaiheessa, koska lehti ei ilmestynyt kesäkuun lopun ja 19.12.2010 välisenä
aikana. Jotkut asiakkaat kyselivät saisiko myös lehden.
1. Kuluneen vuoden EU-elintarvikejakelussa jaetut/käytetyt tuotteet
Vuodelta 2009 ei siirretty vuoden 2010 jakeluun elintarvikkeita. Vuonna 2010 vastaanotetut
elintarvikkeet:
Tuote
Vehnäjauho
Sämpyläjauho
Makaroni
Puurohiutale
Näkkileipä
Hapankorppu
Maitojauhe

KUVA (kg)
306,00
180,00
480,00
400,00
348,00
410,40
280,00

KOVA (kg)
324,00
324,00
704,00
600,00
513,00
604,80
430,00

PAT (kg)
72,00
108,00
320,00
300,00
240,00
288,00
180,00

2
Keksi
Mysli
Pasta

236,26
160,00
192,00

378,00
280,00
256,00

189,00
160,00
160,00

Kaikki EU-elintarvikkeet jaettiin vuonna 2010. Muilta ei saatu tuotteita, eikä muille luovutettu
jaettaviksi tuotteita. Rikkoutuneita elintarvikepakkauksia tai hävikkiä ei ollut.
2. EU-elintarvikkeiden jakelumuoto
Kaikki EU-elintarvikkeet jaettiin kuluttajapakkauksina.
2. (A) Ruokapaketin koostumus
Elintarvikkeet jaettiin valmiiksi pakatuissa muovikasseissa (n. 4-7,3 kg) tai avunhakijalle annettiin
elintarvikkeita tämän omaan kassiin (enintään n. 10 kg). Pääsääntöisesti yhdelle avunhakijalle
kerralla jaettu avun määrä vaihteli välillä 4-10 kg:aa. Tuotteet jaettiin kuluttajapakkauksina s.e.
kullekin avunhakijalle annettiin kutakin tuotetta tavallisesti 0-6 kuluttajapakkausta
jakelutapahtumassa.
2. (B) Ateriat. Elintarvikkeita ei jaettu aterioina.
2. (C) Muu jakelumuoto. Muita jakelumuotoja ei käytetty.
3. Kohderyhmä ja avunsaajien valintakriteerit
Kaikilla jakelijoilla kohderyhmänä oli vähävaraisimmat henkilöt yleensä. Heidän joukossaan oli
selvästi havaittavissa lomautettuja, työttömiä, sairaita, eläkeläisiä ja opiskelijoita. Uutena
havaintona oli, että avunhakijoiden joukossa oli myös yllättäviin talousvaikeuksiin joutuneita
pienyrittäjiä.
KUVA kertoo, että avunhakijoista enemmistö oli naisia ja näistä enemmistö keski-ikäisiä ja
vanhempia eläkeläisiä. Avunhakijoissa erottuivat eläkeläiset, sairaat, opiskelijat, työttömät, hyvin
pienituloiset osa-aikatyöläiset ja nyt ensimmäistä kertaa tarjouskilpailuissa hävinneet pienyrittäjät.
KOVA kertoo, että avunhakijoista ehkä puolet oli iäkkäämpää väestöä, mutta toisaalta myös
opiskelijoita ja äitejä lapsineen oli avunhakijain joukossa aika paljon.
4. Miten jakelusta on tiedotettu
KUVA tiedotti jakelusta menovinkkeinä Keski-Uusimaan ja Tuusulanjärven viikkouutisten
maksuttomilla palstoilla.
KOVA tiedotti jakelusta ennen jakelua maksullisin ilmoituksen Ankkuri-lehdessä ja maksuttomin
ilmoituksin Kymen Sanomissa sekä jakelupaikoilla opastein.
PAT tiedotti jakelusta sanoma-, kaupunginosa-, ilmaisjakelu- ja verkkolehdille, Yleisradiolle ja
Kansanradiolle, STT:lle, jakelijayhdistyksen jäsenille, jakelupaikan eli Elokolon (Toinen linja 31,
Helsinki) asiakkaille, Helsingin kaupungin sosiaaliviranomaisille ja yleisölle oman kotisivunsa
(www.ateistit.fi) kautta. Lehtijuttu julkaistiin ainakin Kallio-lehdessä, nro 17/2010. Maksettua
ilmoittelua ei käytetty.
5. Miten vähävaraisuus on todettu
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Kaikissa menovinkeissä, ilmoituksissa, tiedotteissa, esitteissä, opasteissa, suullisissa ohjeissa,
lehtijutuissa yms. tiedotettiin ja kerrottiin, että jakelu on tarkoitettu vain vähävaraisille, ei muille.
Sen sijaan avunhakijaa ei vaadittu todistamaan vähävaraisuuttaan esim. jonkinlaisella dokumentilla.
Tämä olisi liian hankalaa ja vaativaa, sillä tällaisia dokumentteja olisi helppo väärentää. Joillakin
avunsaajilla oli tosin mukanaan esim. Työ- ja elinkeinotoimiston asiakaskortti tai joku
viranomaisen päätös saadusta tulonsiirrosta tai sen epäämisestä tms., jonka avunhakija halusi
näyttää jakelijoille. Tällöin asiakirja katsottiin.
6. Miten jakelu on toteutettu käytännössä
Jakelu toteutettiin vapaaehtoisvoimin jakelupisteistä siten, että avunhakijat jonottivat
avustuselintarvikkeita. Elintarvikkeet annettiin joko valmiiksi kassitetuissa muovikasseissa tai
avunhakijan omaan kassiin, lähes aina kassi per avustustapahtuma. Joskus avunhakijalle annettiin
pyynnöstä kaksikin kassia, jos tarve tai avunsaajien lukumäärä perheessä oli suuri.
Jakelun merkitys avunsaajille
KUVA: Jakelu oli tarpeellinen avunsaajille. Avunhakijat saivat yleensä jonkinlaisia yhteiskunnan
tulonsiirtoja, mutta valittivat, etteivät ne millään riitä.
Avunhakijoita oli keväällä 255 ja avunsaajia 579, syksyllä vastaavasti 287 ja 634. Yhteensä
avunhakijoita oli siis 542 ja avunsaajia 1 213.
KOVA: Avunhakijain kiitollisuus oli merkittävää ja kertoo jakelijan mielestä, että apua haetaan tosi
tarpeeseen.
Avunhakijoita oli ensimmäisessä jakeluvaiheessa 305 (163+142) ja avunsaajia n. 915. Toisessa
jakeluvaiheessa avunhakijoita oli 289 (138+151) ja avunsaajia n. 867. Luvut yhteensä siis 594 ja n.
1782.
PAT: Jakelu on tarpeellinen ja avunhakijat ovat kiitollisia saamistaan elintarvikkeista. Kysyntä on
edellisten vuosien tasolla. Avunhakijoita oli ensimmäisessä vaiheessa 182 ja avunsaajia yhteensä
387. Toisessa vaiheessa syksyllä avunhakijoita oli 177 ja avunsaajia 364. Luvut yhteensä siis 359
ja 751.
8. Muuta raportoitavaa/palautetta
Monet avunhakijat muistavat vielä takavuosina, viimeksi syksyllä 2003, jaetut
naudanlihasäilykepurkit ja kyselevät olisiko niitä tai vastaavia saatavissa.
PAT:n jakelussa oli kevään jakeluvaiheessa mukana tavanomaisten vapaaehtoisten lisäksi
työharjoittelija Amiedusta.
9. Luettelo jakeluun osallistuneista yhdistyksistä (jakelijat) yhteystietoineen
Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry, Kartanontie 39, 04400 Järvenpää, yhteyshenkilö Veikko
Laine, p. 09 287236, sp. v.laine.kiuru@kolumbus.fi.
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry, Karjalantie 2-4, 48600 Karhula, yhteyshenkilö Pauli Hömppi,
p. 050 4694229.

d:\sundström\PAT\EU-ruokajakeluselvitys10.doc

4
Pääkaupunkiseudun ateistit ry, Wallininkuja 2 C 53, 00530 Helsinki, yhteyshenkilö Kimmo
Sundström, p. 040 9107054, sp. kimmo.sundstrom@visuverkko.fi.
Kimmo Sundström
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