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Jakelijat:
Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (KUVA)
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry (KOVA)
Pääkaupunkiseudun ateistit ry (PAT)
Kevään toimitukset KUVA:lle 28.4.2011, KOVA:lle 17.5.2011 ja PAT:lle 7.4.2011.
Syksyn toimitukset KUVA:lle 8.9.2011, KOVA:lle 3.10.2011 ja PAT:lle 7.9.2011.
Järvenpäässä elintarvikeapua jaettiin maanantaisin 9.5.2011, 16.5.2011, 23.5.2011, 30.5.2011,
6.6.2011, 13.6.2011, 20.6.2011 ja 27.6.2011 (yhteensä kahdeksan tapahtumaa). Tämän jälkeen
jäljelle jääneitä tuotteita jaettiin avunhakijoille joitakin kertoja, viimeksi 2.9.2011. Syksyllä jakelu
alkoi maanantaina 19.9.2011 ja jatkui maanantaisin 26.9.2011, 3.10.2011, 10.10.2011, 17.10.2011
sekä 24.10.2011, jolloin jakelu päättyi (yhteensä kuusi tapahtumaa).
Jakelupaikka oli Kiurula, Kartanontie 39, Järvenpää. Kaikki tuotteet jaettiin, muilta ei saatu
tuotteita eikä muille siirretty tuotteita. Hävikkiä ei ollut. Tuotteet jaettiin 4,5 kg erissä/avunhakija
(6,5 kg, jos erä sisälsi jauhoa). 2/3 hakijoista oli keski-ikäisiä tai vanhempia naisia. Hakijat kokivat
jakelun tarpeelliseksi.
Kevään jakeluvaiheessa avunhakijoita oli 290 ja avunsaajia yhteensä 656. Syksyn vaiheessa
avunhakijoita oli 287 ja avunsaajia 657. Avunsaajiin luetaan kaikki ne avunhakijan ruokakunnan
jäsenet, joille apu päätyy. Koko vuonna avunhakijoita oli siis 577 ja avunsaajia 1 303 henkeä.
Jakelusta tiedotettiin Keski-Uusimaan, Tuusulanjärven Viikkouutisten ja Vartti-lehden KeskiUudenmaan painoksen (Kerava, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Nurmijärvi) maksuttomilla
ilmoituspalstoilla. Keski-Uusimaassa julkaistiin 19.10.2011 jakelusta kuuden palstan juttu kahdella
valokuvalla (Jarkko Malin: Veikko vei 15 vuodessa 30 000 kiloa ruoka-apua).
Kotkassa kevään avun jakopäivät olivat maanantait 20.6.2011 ja 8.8.2011 sekä syksyllä perjantai
28.10.2011 ja maanantai 12.12.2011. Jakelu tapahtui aina kahdessa pisteessä, yhdistyksen
toimistolla Karhulassa (Karjalantie 2-4) ja varastolla (Takapellontie 10). Jakelutapahtumien lisäksi
toimistolta jaettiin elintarvikkeita pieni määrä, arviolta 1-2 prosenttia koko määrästä.
Tiedotus hoidettiin maksullisin lehti-ilmoituksen Ankkuri-lehdessä (jakelu joka talouteen) ja
maksuttomin ilmoituksin Kymen Sanomissa. Avunsaajissa oli melko tasaisesti kaiken ikäisiä
henkilöitä. Miehiä ja naisia oli avunhakijoissa likimain yhtä paljon. Enemmistö oli 1-2 hengen
talouksissa asuvia, mutta myös vanhempia lastensa kanssa oli apua hakemassa.
Elintarvikkeet jaettiin avunhakijoille muovikasseissa s.e. yhdessä jakelutapahtumassa annettiin
kullekin hakijalle yhteensä enintään n. 12 kg elintarvikkeita.
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Avunhakijoita oli ensimmäisessä jakeluvaiheessa 200 ja avunsaajia 320. Toisessa jakeluvaiheessa
avunhakijoita oli 223 ja avunsaajia 370. Näin koko vuonna avunhakijoita oli 423 ja avunsaajia 690.
Helsingissä elintarvikeapua jaettiin erillisissä jakelutapahtumissa Elokolossa (Toinen linja 31)
keväällä perjantaisin 29.4.2011, 13.5.2011, 27.5.2011, 10.6.2011 ja torstaina 23.6.2011 (yhteensä
viisi jakelutapahtumaa), jolloin jakelu päättyi. Syksyn vaiheessa apua jaettiin perjantaisin 2.9.2011,
16.9.2011, 30.9.2011, 14.10.2011, 28.10.2011, 11.11.2011 ja 25.11.2011 (yhteensä seitsemän
jakelutapahtumaa), jolloin jakelu päättyi.
Kevään jakeluvaiheessa elintarvikeapua jaettiin jakelutapahtumissa 116 avunhakijalle, ja
avunsaajien yhteenlaskettu määrä oli 244. Syksyn jakeluvaiheessa jakelutapahtumissa jaettiin apua
kaikkiaan 195 avunhakijalle, ja avunsaajia oli yhteensä 414. Näin jakelutapahtumissa avunhakijoita
oli koko vuonna yhteensä 311 ja avunsaajia yhtensä 658.
Pienemmissä erissä yksittäiset avunhakijat saivat elintarvikkeita myös varastolta (Neljäs linja 1)
31.12.2011 saakka.
Jakelukirjanpidon mukaan avunhakijoita oli kaikkiaan, siis jakelutapahtumissa ja muu jakelu yhteen
laskien, kevään jakeluvaiheessa (31.8.2011 saakka) 126 ja avunsaajia 251. Syksyn vastaavat luvut
(31.12.2011 saakka) olivat 205 ja 444. Näin koko vuoden avunhakijain määrä on 331 ja
avunsaajien määrä 695.
Joskus aiemmin elintarvikejakelussa oli halukkaiden saatavissa Vapaa Ajattelija –lehtiä. Nyt niitä
ei enää ollut kummassakaan jakeluvaiheessa. Lehtiä ei enää kysytty. 4.7.2011 saapuneen numeron
3/2011 jälkeen syksyllä ilmestyi vain yksi numero 4/2011, joka oli lähes kokonaan liittokokousasiaa
menneeltä heinäkuulta.
1. Vuoden 2011 EU-elintarvikejakelussa jaetut/käytetyt tuotteet
Vuodelta 2010 ei siirretty elintarvikkeita vuoden 2011 jakeluun. Vuonna 2011 vastaanotetut
elintarvikkeet:
Tuote
Vehnäjauho
Sämpyläjauho
Makaroni
Puurohiutale
Näkkileipä
Hapankorppu
Maitojauhe
Keksi
Mysli
Pasta juustokastikkeessa

KUVA (kg)
324,00
270,00
504,00
420,00
387,00
419,58
290,00
264,00
190,00
208,00

KOVA (kg)
360,00
324,00
656,00
585,00
438,00
519,48
390,00
344,00
230,00
224,00

PAT (kg)
0,00
0,00
336,00
300,00
276,00
359,64
220,00
192,00
160,00
160,00

Kaikki elintarvikkeet jaettiin vuonna 2011. 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
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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 4-12 kg:a. 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.
KUVA kertoo, että avunhakijoista 2/3 oli keski-ikäisiä tai vanhempia naisia. Avunhakijoissa
erottuivat eläkeläiset, sairaat, opiskelijat, työttömät, hyvin pienituloiset osa-aikatyöläiset ja myös
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 ja
Vartti-lehden Keski-Uudenmaan painoksen maksuttomilla palstoilla sekä yhdistyksen omalla
kotisivulla http://keski-uusimaa.vapaa-ajattelijat.fi/.
KOVA tiedotti jakelusta ennen jakelua maksullisin ilmoituksen Ankkuri-lehdessä (jakelu joka
talouteen) ja maksuttomin ilmoituksin Kymen Sanomissa. Yhdistyksen omat, vähävaraiset jäsenet
eivät olleet avun kohderyhmänä. Yhdistyksellä ei ole kotisivua Internetissä.
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. Yleisradio lähetti syksyllä ohjelmaa elintarvikejakelusta. Se halusi tulla
16.9.2011 kuvaamaan PAT:n jakelutoimintaa. Pyyntö torjuttiin. Maksettua ilmoittelua ei käytetty.
5. Miten vähävaraisuus on todettu
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 ja 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, yksityishenkilöiden lahjoitusten turvin. Maaseutuvirastolta
saatiin hallintokulukorvausta edellisen vuoden hallintokuluista. Avunhakijat jonottivat
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jakelupisteissä avustuselintarvikkeita. Elintarvikkeet annettiin joko valmiiksi kassitetuissa
muovikasseissa tai avunhakijan omaan kassiin, lähes aina kassi per avustustapahtuma, paitsi
Kotkassa, jossa avunhakija sai kaksi kassillista. Kotkassa avustustapahtumia oli vuoden aikana vain
neljä, kun Järvenpäässä ja Helsingissä niitä oli useampia. Joskus avunhakijalle annettiin pyynnöstä
kaksikin kassia, jos tarve tai avunsaajien lukumäärä perheessä oli suuri ja kasseja oli enemmän kuin
avunhakijoita.
7. Jakelun merkitys avunsaajille
KUVA: Jakelu oli tarpeellinen avunsaajille.
KOVA: Kaiken kaikkiaan vähäisen ilmoittelun perusteella n. 100 tai ylikin henkilöä tuli hakemaan
apua jokaista jakelutapahtumaa kohti. Tuotteet olivat haluttuja, myös maitojauheen käyttö ja
arvostus on huomattavasti kasvanut takavuosiin verrattuna. Avunsaajat olivat kiitollisia avusta, se
tulee tosi tarpeeseen. Kun toinen jakelupisteistä eli varasto muutti toiseen paikkaan kaupungissa,
avunhakijakunta vaihtui paljon.
PAT: Jakelu on tarpeellinen, ja avunhakijat ovat kiitollisia saamistaan elintarvikkeista. Kysyntä oli
pienempää kuin edellisinä vuosina sekä kevään että syksyn jakeluvaiheessa.
8. Muuta raportoitavaa/palautetta
Monet avunhakijat muistavat vielä takavuosina, viimeksi syksyllä 2003, jaetut
naudanlihasäilykepurkit ja kyselevät olisiko niitä tai vastaavia saatavissa.
Mavin vuosittain järjestämään yhteistyökokoukseen 25.10.2011 osallistui Kimmo Sundström
Pääkaupunkiseudun ateistit ry:stä.
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.
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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