EU-ELINTARVIKEJAKELU SAATIIN PÄÄTÖKSEEN HELSINGISSÄ (25.9.2008)
Päivitetty 7.10.2008
Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n (PAT) järjestämä EU-elintarvikejakelun kuluvan vuoden toinen
vaihe saatiin päätökseen perjantaina 19.9.2008. Elintarvikkeita jaetaan vähävaraisimmille
henkilöille. Jakelu jouduttiin päättämään elintarvikkeiden loppumisen takia.
Tässä toisessa vaiheessa
yhdistys järjesti kolme
jakelutapahtumaa Helsingin
Elokolossa, Toinen linja 31.
Ensimmäisessä
tapahtumassa 5.9.2008
avunhakijoita oli 63 ja
avunsaajien ruokakuntien
jäsenten yhteenlaskettu
lukumäärä oli 119.
Toisessa tapahtumassa
12.9.2008 avunhakijoita oli
48 ja avunsaajien
ruokakuntien jäsenten
yhteenlaskettu lukumäärä
oli 90. Kolmannessa
tapahtumassa 19.9.2008
vastaavat luvut olivat 48 ja
EU-elintarvikejakeluvastaava Kimmo Sundström Elokolossa
94. Yhteensä avunhakijoita
12.9.2008. Kuva: © Hannu Hamunen.
oli siis 159 ja heidän
ruokakunnissaan oli yhteensä 303 jäsentä. Luvuissa on jonkin verran päällekkäisyyttä, koska sama
henkilö on voinut hakea avustusta useammin kuin kerran.
Kevään jakeluvaiheen osalta avunhakijoiden määrä oli 138 ja ruokakuntien jäsenten lukumäärä 252,
joten koko vuoden luvut ovat nyt 297 ja 555.
Menovinkkejä ateistien avustustapahtumasta julkaisivat ainakin Kallio-lehti ja verkkolehti
Kalliolainen.
Jakelun toimeenpanivat PAT:n aktiivit ja muut aktiivit.
Jakelu sujui hyvin ja odotusten mukaisesti. Taivas oli ateistien puolella, sillä sateisesta
alkusyksystä huolimatta tapahtumia suosivat kuivat ja aurinkoisetkin säät. Varastossa on vielä pieni
määrä kuluttajapakkauksia, eniten hapankorppuja. Vähävaraiset avuntarvitsijat voivat saada näitä
suoraan varastolta sopimalla ajan jakeluvastaavan kanssa (p. 040 9107054).
PAT on saanut tätä toimintaansa varten sekä korvauksia että avustuksia.
Elintarvikejakelu käynnissä Järvenpäässä
PAT hallinnoi myös Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n ja Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n EUelintarvikejakelua. Jakelutyön paikkakunnilla hoitavat asianomaiset yhdistykset.
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Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry sai EU-elintarviketoimituksen 11.9.2008 ja jakelu alkoi
maanantaina 22.9.2008. Jakelutapahtumat järjestetään Järvenpäässä maanantaisin kello 15-17
Kiurulassa, Kartanontie 39. Avunhakijoita pyydetään ottamaan oma kassi mukaan.
Ensimmäisessä jakelutapahtumassa kävi toista sataa avunhakijaa. Avustuselintarvikkeita on jäljellä
vielä hieman yli puolet saadusta erästä, joten jakelu jatkuu vielä ainakin 29.9.2008 ja 6.10.2008.
Kotkassa avustustoiminta alkaa myöhemmin
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry vastaanotti avustuselintarvikkeet keskiviikkona 24.9.2008. Talkoissa
oli mukana kymmenkunta ihmistä. Jakelupäiviä ei ole vielä määrätty, mutta nähtävästi jakelu alkaa
vasta lokakuun puolivälissä tai sen jälkeen. Elintarvikkeita jaellaan sekä yhdistyksen toimistolla,
Karhulassa, Karjalantie 2-4 että Järjestötalolla, Korkeavuorenkatu 13.
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