EUELINTARVIKEAPUOHJELMA JATKUU VUONNA 2008 (29.11.2007)
Maaseutuvirasto (Mavi) järjesti vuosittaisen palaverinsa EUelintarvikejakeluun osallistuville
toimijoille 28.11.2007. Elintarvikkeita jaetaan vähävaraisimmille henkilöille. Ohjelma alkoi vuonna
1996.
Euroopan yhteisöjen komission 2.10.2007 annetun asetuksen (EY) N:o 1146/2007 liitteen I mukaan
ohjelmassa on mukana vuonna 2008 19 jäsenvaltiota. Käytettävissä olevat rahavarat ovat yhteensä
294.500.000 euroa. Suurin potti on osoitettu Italialle (66.367.975 euroa), pienin Luxemburgille
(81.090 euroa), Suomen osuuden ollessa 2.631.603 euroa.
Suomessa ohjelmaan käytettävissä oleva rahoitus on vuonna 2007 3.383.074 euroa. Vuoden 2007
arvossa on mukana kuitenkin myös sokeri. Sokeri ei lainkaan päätynyt jakeluun, koska yhtään
tarjousta sokeriteollisuudelta ei tullut sokerin käsittelemiseksi ja pakkaamiseksi elintarvikejakeluun
sopivaan muotoon. Vuoden 2008 arvossa sokeri ei ole mukana.
Suomessa jakeluun osallistuu ensi vuonna 21 toimijaa (2007: 27). Näistä nimen perusteella ainakin
kahdeksan on uskonnollisia ja kaksi työttömien järjestöjä. Uskonnottomien järjestöjä on kaksi,
Pääkaupunkiseudun ateistit ry ja Forssan Vapaaajattelijat ry. Vapaaajattelijain liitto ry on poistunut
avustusjärjestöjen luettelosta.
Suurempia murheita kuluvan vuoden jakelussa ei raportoitu. Avuntarve oli pari vuotta sitten
vähenemässä. Joillakin jakelijoilla elintarvikkeita oli tahtonut jäädä jakelematta kysynnän hiipuessa.
Tänä vuonna tarve on taas kasvanut. Erään järjestön edustaja kertoi, että heillä on PohjoisSuomessa
jakelupaikka, jossa oli yhdellä kertaa jaettu 17 000 kiloa elintarvikkeita. Avun tarve voi äkillisesti
kasvaa voimakkaasti, jos esim. paikkakunnalla suljetaan tehdas tms. ja paljon ihmisiä vapautuu
palkkatyöstä.
Muutamien järjestöjen hakemus keväällä 2007 vuoden 2008 elintarvikejakelua varten oli
myöhästynyt. Yksi näistä on espoolainen Hyvä Arki ry. Toiminnanjohtaja Hannu Hätönen
kuitenkin kertoo, että yhdistys on juuri saanut varastonsa täyteen elintarvikkeita ja niitä on n. 50 000
kiloa. Nämä tullaan pääosin jakelemaan vuonna 2008 eli toiminta jatkuu likipitäen samanlaisena
kuin tänä vuonna. Vuosimenekki on 50 00060 000 kiloa.
Elintarvikevalikoima on ensi vuonna pääosin sama kuin kuluvana vuonna. Esim. kysyttyä
naudanlihaa ei ole luvassa jakeluun, koska sitä ei ole ollut vuoden 2003 jälkeen
interventiovarastoissa. Yleensäkin vuonna 2008 tavaraa on vähän interventiovarastoissa. Uutena
tuotteena on harkinnassa jonkinlainen aamiaisviljatuote, muro tai mysli. Tuleeko tuote jakeluun ensi
vuonna riippuu ainakin tarjouskilpailun tuloksista.
Jakelijoita muistutettiin vielä siitä, että elintarvikkeiden purkamiseen on varattava riittävästi
työvoimaa. Kuljetusliike antaa purkamisaikaa 4 900 kiloon saakka vain 15 minuuttia. Mikäli
tarvitaan lisäaikaa, kuljetusliike laskuttaa siitä ja kulu koituu jakelijan maksettavaksi. Mikäli
kuormassa ei ole kaikkia rahtikirjassa kerrottuja tavaroita, jakelijan on tehtävä asiassa ilmoitus
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kuljetusliikkeelle kahden päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa
kuljetusliike ei enää vastaa puuttuvista tavaroista.
Kimmo Sundström

