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Hävikkifestareita ei voitu järjestää vuonna
2020 vallitsevan koronatilanteen takia.
Festarit on siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.
Hävikkifestarit tarjoaa tietoa ja kokemuksia
ruoka-aputyöstä jota tehdään ruokahävikin
avulla ja muilla lahjoituksilla, sekä ylipäätään
hävikkiruoan ja -materiaalin ympärillä
tapahtuvasta toiminnasta ja toiminnoista
järjestökentällä ja yritysmaailmassa.
Päivän aikana voi nauttia elävästä musiikista,
alustuksista, näyttelyistä, asiaan liittyvistä keskusteluista, päätöksenteosta, hyvästä ruoasta ja
seurasta. Tapahtuma luo hyvät mahdollisuudet
paikalliseen ja valtakunnalliseen verkostoitumiseen eri toimijoiden ja yrittäjien kanssa.

www.havikkifestarit.fi
www.facebook.com/havikkifestarit
YHTEISTYÖSSÄ:
ADRA Finland säätiö sr
ETRA-liitto
One way mission ry
Samaria rf
ViaDia ry
STM
RHAD

Hävikkiruokaa, kierrätystä
ja ympäristötekoja
PETRI KAUHANEN
puheenjohtaja / Koa ry

Ruoka-aputyö on kaikkea tätä ja vielä paljon enemmänkin.
Monien kansalaisten mieleen on jäänyt 90-luvun
kokea alemmuutta hävikkiruuan syömisestä.
alun laman jälkeiset korttelien pituiset leipäjonot
Ruoka-apuun turvautuminen ja hävikkiruuan
ja jonojen alkupäässä ruokakasseja jakavat vapaakäyttäminen on selkeästi ekoteko. Ympäristömehtoistyöntekijät. Ruoka-apua hakevia on tänään
me huutaa muutosta kulutustottumuksiimme.
monin verroin enemmän ja vapaaehtoisten määSuomessa tuotetusta ruuasta päätyy hävikkiin
rä ruoka-aputyössä kasvaa koko ajan. Tuhannet
kaikkiaan 335-460 miljoonaa kiloa vuodessa. Kotikäsiparit kokoavat, lajitteletalouksien osuus hävikkiruuvat, kuljettavat, valmistavat ja Hävikkiruuan käyttäminen asta on suurin: 120-160 miltarjoavat ruokaa tarvitseville.
joonaa kiloa vuodessa. Mitä
Uusina sanoina ja käsitteitehokkaammin ja joustavamon ympäristöteko.
nä ruoka-aputyöhön ovat tulmin saamme hävikin talteen
leet osallisuus, toimijuus sekä yhteisöjen ja verkosja jaettua tarvitseville, sitä paremmin ympäristojen rakentaminen. Yhä edelleen auttaja kohtaa
tömme voi.
apua tarvitsevan, mutta nyt huomio on aikaisemKaikkien tuntemasta leipäjonosta voi ja tulee
paa enemmän yhteisöllisyydessä ja verkostoissa
kasvaa uusi malli ”ruokkimisihmeelle.” Tässä malsekä niiden lainalaisuuksissa.
lissa kaikkien tarpeet ovat samanarvoisia, vapaaRohkeasti tulevaisuuteen katsoen voisi sanoa,
ehtoistyö nauttii suurta arvostusta ja hävikkiruuettä elämme kulttuurin murroksessa, jossa avun
an käyttäminen on ympäristöteko.
kohteesta, vastaanottajasta, tulee sen antaja, toimija. Ruoka-avun hakija voi tänään olla kaikenikäinen, lapsiperhe, työtön, eläkeläinen, yrittäjä, opiskelija, asunnoton, velkaantunut tai kuka tahansa
elämänhallintansa menettänyt kansalainen.
Ruoka-aputyössä näkyy myös selvästi työn
käsitteen muuttuminen. Koska palkkatyötä ei
enää riitä kaikille, eikä sillä ole mahdollista hankkia itselleen ja perheelleen riittävää elintasoa, on
vapaaehtoistyön statusta ja arvostusta voitava
nostaa. Tekemätöntä työtä on hyvin paljon auttamistyössä ja ympäristössä. Hävikkiruuan käsittely ja kierrätys työllistävät jo nyt suuren määrän
vapaaehtoisia ja tukityöllistettyjä. Nyt moni ruoka-apuun turvautuva häpeää omaa varattomuuttaan ja elämäntilanteensa muutoksesta johtuvaa
avuntarvettaan. Kenenkään ei kuitenkaan tulisi
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KOKEMUKSIA JA MIETTEITÄ

ruoka-apukentältä
NINA HAVIA
toimintakoordinaattori / Koa ry

Koa ry:n toimintakoordinaattorina kierrän eri puolilla Suomea tapaamassa
ruoka-avun yhdistyksiä ja muita toimijoita, jotka tekevät työtä avunannon
ympärillä. Lisäksi järjestän tilaisuuksia toimijoiden verkostoitumiseksi.
Jäsenyhdistyksiä tavatessani on vahvistunut käsitys siitä, että nyt koronaviruksen tuomien ongelmien ja muutosten arvellaan kasvattaneen ruoka-avun
tarvetta melkein puolella. Samaan aikaan kauppojen hävikki on laskenut.
Tässä on hyvät ja huonot puolensa. Hyvää on tietenkin se, että hävikin määrää
vähenee. Huonoa on kuitenkin se, ettei ruokaa jää jaettavaksi niin paljon kuin
olisi tarve.
Heli Kuoppamäki

tää. On hyvä muistaa, että Suomen historia sisältää
Ruoka-avun, ruoka-hävikin ja muun hävikin ympaljon talkootyötä ja naapurin auttamista. Voidaan
pärillä tehdään ja kehitetään paljon kaikenlaista.
sanoa, että Suomi on talkoilla rakennettu. TänäOn hanketta, jos jonkinlaista. Yksittäiset ihmiset,
kin päivänä monet eriarvoisuutta ja syrjäytymistä
järjestökenttä, viranomaistahot, tutkijat, poliitikot
ehkäisevät toiminnat toteutetaan vapaaehtoisja yritysmaailma pyrkivät ratkomaan ja hyödyntävoimin sekä kolmannen sektorin työnä. Suomi
mään hävikkiä monin eri tavoin sekä auttamaan
on tuhansien avustusjärjestöjen maa, jossa suuri
avuntarvitsijoita pääsemään elämässään eteenjoukko ihmisiä tekee valtavan
päin. Ihmisten avuntarve ei
työn edistääkseen läheistensä
kuitenkaan ole vähentynyt
Kun avunantajana
hyvinvointia ja estääkseen ihkuin yksittäisten ihmisten
misiä suistumasta epätoivoon.
on vapaaehtoinen,
kohdalla. Ruoka-avun tarvitJos ruoka-aputyö muuttuu vaisijoiden määrä on lisääntynyt
avunsaaja tulee samalta keasti toteutettavaksi yhdistysmonilla paikkakunnilla.
taholla, häviää avun annosta
tasolta
kohdatuksi.
”ihminen ihmiselle” -ote. Tämä
Monet ruoka-avun asiakkaat
johtaa vääjäämättä siihen, että
ovat hyvin iloisia siitä, että
ehkä jopa suuri määrä avustustyötä tekevistä yhapua on tarjolla. Erityisesti sellaista apua, jossa
distyksistä tipahtaa kelkasta ja avunanto muuttuu
on monenlaista muuta ”oheistuotetta” mukana.
osaksi palvelujärjestelmää, jota hoitavat viranLähes jokaisella aikuisella on tarve käydä ystävänomaiset, eivät toisistaan välittävät lähimmäiset.
sä kanssa jossakin kodin ulkopuolella tekemässä
jotakin. On mukavaa istua kahvilassa ja keskusViranomaista sitoo ja suojelee monet lait. Tämä
tella kahvikupposen ääressä. Vähävaraisille ihmitekee usein avunannosta kömpelöä ja joustamasille järjestöjen ja seurakuntien ylläpitämät kahtonta. Siksi vapaaehtoisvoimin tavoitetaan huomatvilatyyppiset päiväkeskukset tarjoavat huokean
tavasti enemmän avuntarvitsijoita. Kun avunantajavaihtoehdon kahvitteluun. Niissä tavataan usein
na on vapaaehtoinen, avunsaaja tulee samalta tasolmuitakin tuttuja ja vaihdetaan kuulumisia. Tämä
ta kohdatuksi. Viranomaisia toki tarvitaan ja viranehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä ja kirkastaa
omaistyö on tärkeää, mutta viranomainen ei voi
sielunmaisemaa. Päiväkeskuskahvilat on usein rakorvata kansalaisjärjestötoimintaa, eikä kansalaiskennettu siten, että sinne voi tulla helposti kahviljärjestötoiminta voi korvata viranomaistyötä.
le myös varakkaampikin ihminen, jolloin alamme
puhua koko kansan kahvilasta. Tämä edistää osalTavatessani jäsenjärjestöjemme työntekijöitä, tutaan tasa-arvoa ja poistaa ennakkoluuloja.
lee nämä aiheet useammin esiin kuin esimerkiksi
talous, vaikka useimmat järjestöt toimivat pienellä
Uskon, että ruoka-apu tulee jäämään pysyväksi
rahalla. Tämä kertoo mielestäni sydämellisistä ihosaksi yhteiskuntaamme. Nyt onkin puhuttu siimisistä, jotka pohtivat, miten voisimme yhdessä
tä, kuka ruokaa jakaa ja avun antaa. Tähän liittyy
selviytyä ja auttaa toinen toistamme. Silloin ei kumonta näkökulmaa, tässä niistä yksi: näyttää siltä,
kaan jäisi tienpuoleen. Toivon kaikille avunantajilettä ruoka-apu on muuttumassa yhä enemmän
le ja myös avuntarvitsijoille voimia ja Taivaan Isän
viranomaisten ja virallisten tahojen toiminnaksi.
siunausta.
Tähän on omat syynsä, ja sitä on helppo ymmär-

Koa ry:n maakuntakoordinaatio
STEA myönsi Koa ry:lle aavustuksen Verkostohankkeeseen, vuosille 2019-2021. Verkostohankkeen päätavoite on kehittää uusi toimintamalli
yhdistysten verkostoimiseksi maakunnittain. Maakuntakoordinaatio on nyt siinä mallissa, että kolmeentoista maakuntaan on valittu maakuntakoordinaattori.
Monissa maakunnissa on aloitettu verkostoituminen yhdistysten kesken, mutta maakuntakoordinaattoreiden työ alkaa varsinaisesti vasta
tulevana vuonna 2021. Koronapandemian vuoksi
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varsinainen koordinaatiotyön aloitus siirtyi puolella vuodella. Maakuntakoordinaattoreille avataan omat sähköpostit, jotka ovat muotoa maakunta@koary.fi.
Toisena päätavoitteena on kehittää ja levittää
hyviä käytäntöjä verkostotilaisuuksien avulla ruoka-aputyöhön valtakunnallisesti.
Kuten kaikessa Koa ry:n työssä, pyrimme pitämään kustannukset pieninä ja vaikutukset suurina. Tämä onnistuu periaatteella ”Yhdessä voimme
enemmän”.
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Kiitos sinulle, joka palvelet ruoka-aputyössä ammattilaisena, vapaaehtoisena
tai lahjoittajana. Teitä tarvitaan ja teidän teoillanne on merkitystä!

Ida Erkkilä

Riittävätkö ruoka-aputyön
resurssit tulevaisuudessa?
KRISTIAN VILKMAN
toiminnanjohtaja / ViaDia ry, diakoniajohtaja / Suomen Vapaakirkko

Usean vuoden ajan olen saanut vierailla eri puolilla Suomea ruoka-aputilaisuuksissamme ja välillä mietin sekä ihmettelen: Miten tämä kaikki on
mahdollista? Miksi tuhannet ihmiset tarvitsevat ruoka-apua Suomessa, ja mikä
saa tuhannet vapaaehtoiset palvelemaan ruoka-aputyössä ja mahdollistamaan
näin suuren avun ja toiminnan? Entä mistä riittää lahjoittajia ja lahjoitettavaa?
Mieleeni nousee kysymyksiä niin köyhyydestä,
sairaudesta, yhteiskunnan rakenteista, työttömyydestä kuin vapaaehtoisista ja lahjoittajista sekä
yhdistystoiminnan vaikuttavuudesta Suomessa.
Samalla huomaan pohtivani, ettei näköpiirissä ole
helppoja ratkaisuja poistamaan köyhyyttä ja nälkää Suomesta. Näyttää siltä, että siellä missä apua
tarvitaan, on suuri yksimielisyys sekä avunsaajilla
ja avunantajilla, että tätä toimintaa tulee jatkaa

Arttu Laitinen

Ilkka Klinga ja hänen poikansa pakkaamassa
hygieniatarvikkeita autoon.
Arttu Laitinen

Mitä sinä voit tuoda
yhteiseen pöytään, jotta kaikki
voisivat syödä?
niin kauan kuin on nälkää ja köyhyyttä. Vierailuillani ruoka-aputilaisuuksissa tapanani on hieman
haastatella ruoka-aputyön asiakkaita ja vapaaehtoisia. Kysymys, jonka esitän, on yksinkertainen ja
se on aina sama: ”Onko tästä ruoka-avusta apua
henkilökohtaiseen talouteenne ja tuoko se helpotusta tilanteeseenne?” Vastaus on poikkeuksetta:
”Kyllä, kyllä tuo”. Usein keskustelu jää tähän, mutta
toisinaan joku jatkaa ja haluaa kiittää eri toimijoita siitä, että tätä työtä tehdään, ja on mahdollista
saada ruoka-apua. Kiitos siis sinulle, joka palvelet
ruoka-aputyössä ammattilaisena, vapaaehtoisena
tai lahjoittajana. Teitä tarvitaan ja teidän teoillanne on merkitystä!
Jos ja kun ratkaisut yhteiskunnan päättäjien
tasolla viipyvät, joilla nälkä ja köyhyys Suomesta
poistuvat, niin pidän ensiarvoisen tärkeänä sitä,
että ruoka-aputoimijoiden riittävät resurssit turvataan varsinkin nyt Covid-19 -pandemian aikana.
Valtion, säätiöiden ja lahjoittajien kautta tulleet
avustukset ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä, jotta
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ruoka-aputyö on voinut jatkua Suomessa. Jo pienikin lahjoitus on motivoiva ja saa vapaaehtoiset
kokemaan, että he eivät ole yksin ison taakkansa
kanssa. Ilolla totean myös sen, että vuosien aikana
olen huomannut kuntien asenteen muuttuneen
niin, että ruoka-apua organisoidaan eri paikkakunnilla yhteisten toimintojen kautta hyvässä yhteishengessä.
Tänään uskon, että aivan kuin jokin hiljainen
voima saa kaiken toimimaan ja sujumaan. Jotta kaikki sujuisi jatkossakin, on hyvä hetki pohtia, mitä kaikkea tarvitaan, että ruoka-aputyö on
mahdollista ja sen kautta apu menee perille. Mitä
sinä voit tuoda yhteiseen pöytään, jotta kaikki voisivat syödä?

ViaDia Pirkanmaa ry:n ruuanjakoa. Ruoka-avun jakaminen muuttui keväällä koronan myötä, kun tuotteet tuli
etukäteen pakata ja jakaa rakennuksen ulkopuolella.
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Ruoka-aputoimintaan liittyvät

mielikuvat ja väittämät
– totuus on usein toisenlainen
ISMO VALKONIEMI
toiminnanjohtaja / Samaria rf
Ruoka-aputyöhön liittyy monenlaisia mielikuvia, joiden vuoksi käsitys
Suomessa tehtävästä ruoka-aputyöstä on väärä niin päättäjillä kuin myöskin
tavallisilla kansalaisilla. Käymme läpi yleisimmät väittämät ja mielikuvat ja
valotamme lukijalle todellisen tilanteen.
VÄITTÄMÄ 1:
järjestöille. Valtionavustuksen avulla on voitu saaPäättäjät eivät ymmärrä, että ihmisillä on nälda kentälle kylmäautoja sekä erilaisia kylmäkuljekä ja mikseivät apua jakavat järjestöt saa riittukseen ja säilytykseen tarkoitettuja apuvälineitä.
tävästi tukea?
Ruoka-aputyön ympärille on myös syntynyt suuMiltei jokaisella paikkakunnalla Suomessa on
rempia ja ammattimaisemmin toimivia järjestömittavaa ruoka-aputyötä paikallisten kansalaiskeskittymiä tai valtakunnallisesti toimivia järjesjärjestöjen tai seurakuntöjä, joilla on kymmeniä
tien toimesta. Työ on päätoimipisteitä maassamme.
Jonojen
muodostumiseen
osin rakennettu niin, että
Valtionavustus avattiin
toimipiste toimii ruoka- on kiinnitetty erityistä huomiota ensimmäisen kerran 2016
apua saavan ja kaupan tai
eduskunnan päättämänä,
elintarviketeollisuuden vä- ja pyritty luomaan käytäntöjä, sen omista varoista. Teknilissä. Vastikkeeton lahjoisesti jako on tapahtunut
jotka ovat mahdollisimman
tus kaupoista tai tehtailta
Sosiaali- ja terveysministeajetaan järjestön toimipisriön toimesta, mutta edussujuvia ja mukavia.
teeseen, jossa se lyhyen
kunnan päättämillä sumkylmäsäilytyksen jälkeen
milla. Elämme juuri nyt
jaetaan apua tarvitseville. Pääsääntöisesti tilat
murroskautta, jolloin avustusten pysyvämpää
ovat myös jossakin muussa käytössä, jolloin kululuonnetta selvitetään ja avustuksen pysyvämpää
rasite jää ruoka-aputyötä rasittamaan vain osittasoa tarkastellaan.
tain. Työtä on voitu synnyttää ja tehdä ilman valtionvaroja pitkään.
VÄITTÄMÄ 2:
Viime vuosina elintarvikeviranomaiset ovat
Ihmiset jonottavat pitkissä jonoissa.
tarkentaneet kylmäkuljetusketjujen katkeamattoMaassamme tehdään monipuolista ruoka-apumuutta. Tämä on aiheuttanut kustannuspaineita
työtä. Joka päivä tarjotaan useissa toimipisteis-
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sä diakonia-aamiainen, lounas tai kahvin kanssa
suolaista ja makeaa. Monissa paikoissa on mahdollista lukea lehtiä, keskustella ja viettää aikaa
yhdessä joko harrastaen tai vain toisten seurasta
nauttien. Koronaviruspandemia toki parhaillaan
rajoittaa kokoontumistilojen asiakasmääriä, mutta edelleen perustoiminnot monissa yhdistyksissä
jatkuvat.
Itse ruokakassien jakelua toteutetaan monin
tavoin. Jotkut tekevät kassit valmiiksi ja ne voi
noutaa sovittuun aikaan. Joissakin suurten määrien jakelupisteissä jonoja muodostuu väistämättä, mutta niiden muodostumiseen on kiinnitetty
erityistä huomiota ja pyritty luomaan käytäntöjä
jotka ovat mahdollisimman sujuvia ja mukavia.
VÄITTÄMÄ 3:
Hengelliseen tilaisuuteen on pakko osallistua
– ruokajako on ehdollista.
Kotimaisen avustustyön liitto Koa ry on koonnut
kattavasti tietoa maamme ruoka-apua tekevistä

järjestöistä ja selvittänyt tätä väittämää, joka aika
ajoin nostetaan esille esimerkiksi poliittisten päättäjien puheissa. Asiasta on usein myös keskusteltu järjestöjen kesken yhteiskokoontumisissa sekä
erilaisin viestivälinein, jotta löytäisimme tämän
kaltaiset toimipisteet ja voisimme käydä keskustelua asian tilan muuttamiseksi. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tämän kaltainen toiminta on erittäin
harvinaista ja kukaan vakiintuneista ruoka-aputoimijoista ei toimi näin. Hengelliset tilaisuudet
ovat aina erillisiä ja vapaaehtoisia, silloin kun niitä järjestetään. Ne voivat olla ennen tai jälkeen
ruokajaon, mutta ruoan saaminen ei ole koskaan
edellyttänyt tilaisuuteen osallistumista.
Terveellä tavalla toimiva hengellisyys, joka perustuu aina vapaaehtoiseen osallistumiseen, on
kuitenkin kaikissa toteutetuissa asiakaskyselyissä
todettu vastaajien näkökulmasta tarpeellisena ja
odotettuna. Arviolta noin 70% ruoka-avun saajista pitää tämän kaltaisia tilaisuuksia hyvinä ja toivoo, että käytäntöä jatketaan.
Heli Kuoppamäki
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11 valtakunnallista toimijaa tiedottaa:

Ruoka-aputyön
moninaisuus Suomessa
Suomessa ruoka-apupisteitä on arviolta 700-1000,
kun mukaan lasketaan EU-ruoan jakopisteet ja diakonian jakamat ostolaput. Paikoissa, joissa ruokaa
joutuu jonottamaan ulkona, on kyse tilojen ahtaudesta suhteessa hakijoiden ja jaettavissa olevaan
ruuan määrään.
Valtakunnalliset ruoka-apua antavat toimijat
ovat tavanneet ja keskustelleet Suomessa tehtävästä ruoka-aputyöstä, sen tarpeista ja tulevaisuudesta.
Ruoka-apu on monimuotoista ja monipuolista.
Ruokaa jakavat monet toimijat, mm. seurakunnat
ja erilaiset järjestöt. On ruokakasseja, joissa on itse
valittua ruokaa tai jotka ovat valmiiksi täytettyjä. On ilmaisia tai 1–3 euron aterioita, on yhteisiä
aterioita, kotiin vietävää ruokaa, ruokapankkipäivystystä, ruoka-autoja sekä päiväkeskusten ja kahviloiden yhteydessä jaettua ruokaa. Jonottamista
kadulla tai muutoinkin on vain vähän.
– Julkinen keskustelu ruoka-avusta on pitkään
antanut yksipuolisen kuvan ruoka-avusta jakojonoineen. Pitkiä leipäjonoja on Suomessa todella
vähän, ja silti ne saavat median huomion. Varsinkin ulkojonot ovat vain pieni osa Suomessa tehtävästä ruoka-aputyöstä. Se, miten ja missä ruokaa
voidaan jakaa, riippuu toimijan resursseista, kuten käytettävissä olevista tiloista, henkilökunnasta, kylmälaitteista ja kuljetuskapasiteetista, ruoka-aputyön toimijat korostavat.
Monet toimijat ovat jo pitkään tarjonneet ruoka-apua monen muun toiminnan ohessa. Ruoka-avun yhteydessä on esimerkiksi kahvilatoimintaa, päihdekuntoutustyötä, velkaneuvontaa
ja palveluohjausta. On jalkautuvaa sosiaalityötä,
monenlaista yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja
seurakuntien kesken, leirejä ja vertaisryhmiä.
Avustustyöntekijöissä on palkallisia, palkkatuettuja, vapaaehtoisia, talkoolaisia, kuntouttavan
työn tekijöitä, työkokeilijoita, työharjoittelijoita
ja oppisopimusopiskelijoita. On ammattilaisia ja
käytännön työssä harjaantuneita. On myös heitä,
joilla on oma kokemus ruoan puutteesta. Monis-
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Myös eri etniset ryhmät jakavat ruokaa Suomessa
Naistenkulma on rikostaustaisten romaninaisten
tukipiste. Naistenkulma tarjoaa erilaisia toimintoja
yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden ylläpitämiseksi.
Mukaan on myös otettu rangaistustaan suorittavien miesten puolisoita. Naistenkulmasta saa tukea
ja apua rikoksettoman elämän rakentamiseen jo
vankeuden tai yhdyskuntapalvelun aikana. ”Syrjäytymisvaarassa olevat ovat meille tervetulleita”,
toteaa hankekoordinaattori Jani Lindroos.

”Ruoka-apua toimitamme pienimuotoisena EUkassien ja satunnaisen leipäjaon merkeissä omille asiakkaillemme”. Tiistaisin Naistenkulmalla kokoonnutaan kotitalouspäivän merkeissä, jossa
tehdään yhdessä lounas asiakkaiden kanssa ja
nautitaan yhdessä hyvässä seurassa. Naistenkulma toimii osoitteessa Kinaporinkatu 2 C, 00500
Helsinki ja on avoinna ti, ke ja to klo 10-16 sekä
perjantaisin ajanvarauksella.

sa paikoissa toimintaa ohjaavat ajatukset ”yhteisö
kantaa” ja "autettavasta auttajaksi”.
Yhteisöllisyyden tarve on myös nälkäiselle ihmiselle normaali tarve. Tämä ei poissulje sitä, että
on ihmisiä, jotka pärjäävät tai haluavat pärjätä ilman yhteisöä.
Ruoka-aputyön moninaisuudesta huolimatta
ruoka-aputyön kehittämisen tarpeita on vielä paljon. Valtakunnallinen verkostoituminen on aloitettu, niin suuria kuin pieniäkin toimijoita tarvitaan.
Tarve ruoka-avulle ei ole kadonnut, päinvastoin.
Yhteistyöhön ovat tervetulleita kaikki halukkaat!

Jani Lindroos

LISÄTIETOJA:
ADRA Finland säätiö sr
toiminnanjohtaja Heimo Lempinen
Kirkkohallitus
projektipäällikkö Jaana Alasentie
Kirkkopalvelut
keräysjohtaja Tapio Pajunen

Enemmän kuin ruokaa

Pelastusarmeija
sosiaalisen työn esimies Marja-Liisa Mäkelä
Kotimaisen Avustustyön Liitto Koa ry
toimintakoordinaattori Nina Havia
Samaria rf
toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi
Sininauhaliitto ry
toiminnanjohtaja Pekka Lund
Suomen Vapaakirkko
diakoniasihteeri Kristian Vilkman
Työttömien Keskusjärjestö ry
järjestösihteeri Juha Keränen

Löydä lähimmät
ruokajakelut ja
yhteisruokailut

Ruoka-apu.ﬁ-palvelusta löydät ajantasaiset tiedot ruoka-aputapahtumista
ja yhteisöllisistä ruokailuista valitsemallasi alueella. Näet tapahtumat
kartalla, listalla ja viikkokalenterissa.
Usein ruoan lisäksi on tarjolla myös
neuvontaa, juttuseuraa tai tekemistä.
Ruoka-avun järjestäjät ilmoittavat palvelussa itse tapahtumistaan. Palvelu on
kaikille käyttäjille avoin ja maksuton.
Kysy lisää:
Info@ruokaapu.ﬁ
Ruoka-apu.ﬁ

ViaDia ry
media-assistentti Ida Erkkilä

ruokaapu.ﬁ

Yhteinen pöytä Vantaa
projektipäällikkö Hanna Kuisma

@RuokaApu
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Ruuan uudelleenjakamisen positiiviset

ilmasto- ja
sosioekonomiset vaikutukset

sosioekonomisten ja ilmastovaikutusten kartoittaminen ja analysointi.
Vuonna 2017 edellä mainitut viisi kansalaisjärjestöä säästivät yhteensä yli 195,000 tonnia
hiilidioksidipäästöjä (kuva 3): 27 hiilitonnia vasten
jokaista yhtä hiilitonnia, jota heidän toimintansa
aiheuttaa. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti
oli korkea: 10 euroa kutakin sijoitettua 1 euroa
kohden. Yhdistetty taloudellinen säästö oli yli 90
miljoonaa euroa5. Vuonna 2017 yksi tutkituista
organisaatioista Vantaan Yhteinen Pöytä yksinään
jakoi lähes puoli miljoonaa kiloa ruokaa, säästäen

750 hiilitonnin päästöt (7.5 % Luxemburgin valtion vuosittaisista päästöistä6).
Investoimalla ruokapankkien toimintaan EU- ja
kansalliset hallitukset voivat sekä vähentää syötävää ruokahävikkiä että kustannustehokkaasti helpottaa vähävaraisten ahdinkoa, joka on todellinen ongelma jopa Euroopan hyvinvointivaltioissa. Ruokahävikin uudelleenjakaminen myös ennaltaehkäisee ilmastonmuutoksen vaikutuksia,
jotka valitettavasti nekin osuvat kovimmin yhteiskunnan heikompiosaisiin.

SANTERI LEHTONEN
Ilmasto- ja ympäristökonsultti, ympäristötieteiden maisteri

Ruokahävikillä on merkittävä vaikutus ihmisen
aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, mutta myös
globaaliin elintarvikevarmuuteen. Ruokahävikki
ja sen estäminen saavat paljon huomiota korkealla akateemisella ja poliittisella tasolla, muun
muassa EU:n kiertotalouspaketin ja YK:n kestävän
kehityksen tavoitteiden (tavoite 12) kautta1. Tästä
huolimatta, kolmasosa kaikesta tuotetusta ruuasta päätyy hävikkiin, myös Euroopassa2, jossa keskimäärin 5% väestöstä edelleen elää osittaisessa
materiaalisessa puutteessa3. Kustannuksia leikataan kotitalouksissa ensikädessä nimenomaan
ruokabudjetista.
Elintarvikkeiden uudelleenjako voi merkittävästi vähentää ruokahävikkiä esimerkiksi ruokapankkien kautta. Ruokapankit ehkäisevät ruokahävikkiä
kustannustehokkaasti ja lisäävät hyvinvointia. Kier-
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totaloudessa ne määritelläänkin “ennaltaehkäiseväksi” ratkaisuksi, joka on korkealla ruokahävikkihierarkiassa (kuva 1).
Tästä huolimatta monet lainsäädännölliset ja
taloudelliset esteet rajoittavat ruokapankkien toimintaa ja kapasiteettia. Kuten kuvasta 1 käy ilmi,
ruokahävikkihierarkian toteutuminen Euroopassa
on päälaellaan, ja suurin osa syötävästä ruokahävikistä päätyy hävitettäväksi. Esimerkiksi Suomessa, vain 4% syötävästä ruokahävikistä uudelleen
jaetaan (kuva 2)4.
Graduni keskittyi viiteen ”tapaustutkimus -organisaatioon” viidessä EU-maassa (Itävalta, Tanska, Suomi, Unkari ja Puola). Kuvailin maakohtaiset
laki- ja toiminta- kehykset, niiden rajoitukset ja
parhaat käytännöt tehostaa ruuan uudelleenjakamista. Tärkeä tutkimuksen osa oli myös järjestöjen

1 EU, 2020 & SDG-Tracker, 2020
2 Vastaa 88 miljoonaa hiilidioksiditonnia, ja 143 miljardin euron rahallista menetystä
3 Eurostat, 2018b & Hebinck et al., 2018
4 Harrison, E., Kaustell, K. and Silvennoinen, K., 2020. Ruoan uudelleenjakelu ja ruokahävikin vähentäminen.
5 Luku ei edes ota huomioon säästettyä hiilen sosiaalista hintaa ja järjestöjen toiminnasta aiheutuvaa säästöä yhteiskunnalle.
6 10 miljoonaa tonnia vuonna 2017 (EDGAR, 2020)
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Kohtaamisia ruoka-aputyössä

”Äiti, nyt tuli joulu!”
Haluan kertoa, kuinka tärkeää työtä ruoka-apuyhdistykset tekevät jakamalla ruoka-apua ihmisille, joioden omat resurssit eivät vain syystä tai
toisesta riitä.
Jäin neljän lapsen yksinhuoltajaksi mieheni kuoltua onnettomuudessa. Tämä vaikutti
perheemme talouteen voimakkaasti. Meitä on
kuitenkin auttanut se, että olemme saaneet
ruoka-apua säännöllisesti.
Erään kerran, kun joulun alla rahat olivat,
kuten aina, hyvin vähissä, ei ollut jouluruokia tai
paljon muutakaan ruokaa. Silloin ruoka-apua
tuova vapaaehtoistyöntekijä, josta oli tuttu perhetuttumme, astui ovesta sisään ruoka-kassien
kanssa. Pieni lapseni huudahti ”Äiti, nyt tuli joulu!”
Helpotukseni oli suuri.

Olen myös jakanut eteenpäin saamastani
ruoka-avusta. Eräs ystäväni, jolla on 12 pientä
lasta, ottaa hyvin kiitollisena vastaan ruoka-avun,
jota hänelle vien.
Koen suurta kiitollisuutta siitä, että nämä
suurella sydämellä varustetut ihmiset jaksavat
vuodesta toiseen hakea ja jakaa ruokaa sekä
välillä järjestää retkiä ja muuta toimintaa meille
heikompiosaisille.
Ruoka-aputyölle on suuri tarve. Tätä työtä ei
saa lopettaa eikä hankaloittaa.
Kiitos teille kaikille, jotka autatte meitä
heikompiosaisia!

Suurperheen yksinhuoltajaäiti

Heli Kuoppamäki

Ruoka-avun jakajalle ja saajalle kohtaamiset ovat
hetkiä, jotka jäävät usein vahvimmin mieleen.
Näissä hetkissä saamme olla tasavertaisia ihmisiä
toisillemme.
Toimin eräänä kesänä vapaaehtoisena ViaDia
Pirkanmaa ry:n ruoka-aputyössä Kangasalla.
Siellä palvellessa mieleeni on painunut tapaaminen erään eläkkeellä olleen naisen kanssa. Tämän
tarinan haluan jakaa kanssanne.
Olimme jakamassa EU-ruoka-avun ruokakasseja jakopisteemme etupihalla, kun huomasin
ohi kävelevän naisen. Kysyin häneltä, haluaisiko
hänkin ruokakassin. Nainen kiitti, mutta sanoi
ettei pystyisi sitä kantamaan. Kysyin asuuko hän
jossakin lähistöllä, sillä voisin kantaa ruokakassin hänelle kotiin. Hän vastasi
myöntävästi, joten liityin rouvan
matkaan ruokakassin kanssa.
Matkalla kyselin häneltä, miten
hänen päivänsä oli sujunut.
Matkan puolessa välissä hän
keskeytti keskustelumme ja
kysyi, miksi autan häntä ja jaan
tätä ruoka-apua. Sain kertoa
hänelle, että henkilökohtaisesti
teen tätä siksi, että haluan auttaa lähimmäisiä. Siksi, että olin

itse kokenut millaista on olla avuntarvitsija. Ja
tärkeimpänä siksi, että haluan osoittaa tätä kautta Jumalan rakkautta ihmisille. Kerroin olevan
ihminen, joka rukoilee, ja jos hänellä olisi joitain
rukousaiheita, rukoilisin mielelläni hänen puolestaan. Hän pyysi minua muistamaan rukouksissa
hänen miestään.
Saapuessamme hänen kotinsa portille, annoin hänelle ruokakassin ja näin, kuinka hänen
silmänsä kostuivat. ”Et tiedäkään kuinka paljon
tämä minulle merkitsee”, hän totesi. Halasimme
ja lähdin takaisin jakopaikallemme. Pyyhin kostuneet silmäni ja muistin, kuinka elämässä mikään
kohtaaminen ei ole turha. Rukoilin kyseisen
naisen ja hänen miehensä puolesta. En enää törmännyt kyseiseen naiseen, mutta toisinaan tämä
kohtaaminen palaa mieleeni. En
ehkä koskaan tule tietämään mitä
tämä kohtaaminen saattoi merkitä
tuolle naiselle, mutta minua se
muistutti siitä, kuinka pieni osoitus ystävällisyyttä ja välittämistä
voi saada aikaan jotain suurta
yksilön elämässä.”

ViaDia Pirkanmaa ry:n
vapaaehtoinen, Kangasala

Pieniä, merkityksellisiä hetkiä
Ruoka-aputyössä pienet hetket voivat merkitä
niin avun saajalle kuin jakajallekin enemmän kuin
osaisimme arvatakaan. Kotkan vapaaseurakunnan ruoanjakotilaisuudessa lapsen suusta kuultu
totuus kosketti monia.
”Äiti, nyt meillä on taas leipää”, kuului huudahdus Kotkan vapaaseurakunnan ruoka-aputilaisuudessa. Äiti ja lapsi olivat odottaneet vuoroaan
saadakseen ruoka-apukassin kotiin vietäväksi.
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Kun vuoro tuli ja kassi oli äidin kädessä, oli lapsen
rehellinen ilo ruoka-aputyön jakajille koskettavaa
kuultavaa: “Äiti, nyt meillä on taas leipää”.
Kotkan vapaaseurakunta tekee ruoka-aputyötä jakamalla kauppojen ylijäämäruokaa sekä
EU-ruoka-apua. Yleensä ruoka-aputilaisuuden
yhteydessä on myös tarjolla kahvit tai muuta
lämmintä ruokaa. Tilaisuuksiin osallistuu viikoittain noin 200–250 henkilöä.
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Raportti:
Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun
www.ruoka-apu.fi/korona

Yhteinen ruokailu edistää
terveyttä monin eri tavoin
KOA RY
Yhteisen ruokailun merkitystä ihmisen hyvinvoinnille on tutkittu paljon ja sen positiivisista vaikutuksista on tiedetty jo pitkään. Yhdessä syömiseen
liittyy ruuan lisäksi paljon muutakin: yhteisen
pöydän ääressä kohdataan aidosti muita ihmisiä,
jaetaan kuulumisia ja kerrotaan tarinoita. Yhdessä
syöminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta niin
perheissä kuin muissakin yhteisöissä. Perheen
sisällä yhteinen ruokailu saattaa olla arjen ainoa
hetki, jolloin koko perhe on koolla samaan aikaan.
Useat tieteelliset tutkimukset osoittavat, että yhteisellä ruokailulla on positiivisia vaikutuksia useisiin elämän osa-alueisiin. Tutkimuksissa on havaittu, että säännöllisesti perheensä kanssa syövillä
lapsilla ja nuorilla on verraten:
• Parempi itsetunto
• Parempi koulumenestys ja arvosanat
• Terveempi kehonkuva
• Terveellisemmät ruokatottumukset
• Enemmän tyytyväisyyden ja ilon tunteita
• Parempi kielellinen kehitys
Samoin on havaittu, että yhteiset ruokahetket vähentävät riskikäyttäytymistä. Säännöllisesti perheaterioihin osallistuvilla on mm.:
• Vähemmän syömishäiriöitä
• Vähemmän itsetuhoisia ajatuksia
ja masennusoireita
• Vähemmän väkivaltaista käytöstä
• Vähemmän päihteiden käyttöä
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Aihetta on tutkittu paljon, ja samansuuntaisia
positiivisia vaikutuksia on havaittu erilaisilla ikäryhmillä ja yhteisöillä tehdyissä tutkimuksissa eri
puolilla maailmaa.

Ruokaviraston ohjeistus koskien
hävikkiruokaa
www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/
elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/havikkiruoka

•

Arviointiraportti:
Valtionavustusten vaikutus
järjestöjen ruoka-avustustyöhön 2017 – 2018

•

Avun tilkkutäkki,
suomalaisen ruoka-apukentän monimuotoisuus

Tutkimus: Ruoka-avun tarve
moninkertaistui koronakeväänä
www.kirkkopalvelut.fi/ruoka-avun-tarve-moninkertaistui-koronakevaana

•

Koan referaatti:
Yhteisen ruokailun merkitys

•

Tuomo Laihiala:
Kokemuksia ja käsityksiä leipäjonoista

120 -160
MILJOONAA
kiloa / vuosi

KOTITALOUKSIEN
RUOKAHÄVIKIN
MÄÄRÄ
SUOMESSA

20-25

kiloa / vuosi

YHDEN IHMISEN
RUOKAHÄVIKIN
MÄÄRÄ
SUOMESSA

LÄHTEITÄ:
- Jane Anderson and Den Trumbull, The Benefits of the
Family Table,American, College of Pediatricians, May 2014
- Lee SY, Ha SA, Seo JS, Sohn CM, Park HR, Kim KW.
Eating habits and eating behaviors by family dinner
frequency in the lower-grade elementary school students. Nutr Res Pract. 2014;8(6):679–687. doi:10.4162/
nrp.2014.8.6.679
- Harrison ME, Norris ML, Obeid N, Fu M, Weinstangel H,
Sampson M. Systematic review of the effects of family
meal frequency on psychosocial outcomes in youth.
Can Fam Physician. 2015;61(2):e96–e106.
- Eisenberg ME, Olson RE, Neumark-Sztainer D, Story M,
Bearinger LH. Correlations Between Family Meals and
Psychosocial Well-being Among Adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004;158(8):792–796. doi:10.1001/
archpedi.158.8.792
- https://www.cam.ac.uk/research/discussion/mealsfor-one-how-eating-alone-affects-the-health-of-theelderly
- Dunbar, R.I.M. Adaptive Human Behavior and Physiology (2017) 3: 198. https://doi.org/10.1007/s40750-0170061-4
- The importance of family dinners II. The National
Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia
University http://www.casacolumbia.org/addiction-research/reports/importance-of-family-dinners-2005.
Published September 2005, katsottu 3.7.2019
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Koa ry toimii yhteistyössä järjestöjen, kuntien,
valtiovallan ja muiden tarvittavien toimijoiden,
kuten suurten kauppaketjujen kanssa, toteuttaakseen työnäkyään mahdollisimman laajasti ja
valtakunnallisesti.

KOA RY

- Kotimaisen avustustyön liitto
Liiton perustaminen
ja sen tarkoitus

Kotimaisen avustustyön liitto Koa ry perustettiin
17.12.2015. Tuolloin liitto sai nimekseen Ruokaapu Yhdistysten Liitto ry (RAYL). Liiton nimi vaihdettiin 2019 käsittämään humanitaarista työtä,
laajemminkin kuin vain ruoka-apua. Koa ry:n kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena on
koko Suomi. Koa ry voi tarvittaessa tehdä töitä
myös kansainvälisesti.
Koa ry syntyi tarpeeseen, josta ruoka-apua
jakavat järjestöt viestittivät monissa yhteyksissä.
Aiemmin oli syntynyt kolmen järjestön perustama rekisteröimätön ”liitto” joka ei koskaan eden-

nyt toiminnassaan. Myös viranomais- ja päättäjätaholta oli tullut viesti vastaavan kattojärjestön
tarpeellisuudesta. Koa ry perustettiin ajamaan ja
valvomaan humanitaarista työtä tekevien yhdistysten etuja, sekä toimimaan konsultoijana ja
tiedottajana jäsenjärjestöille. Koa ry tarjoaa yhdistyksille neuvontapalvelua ja järjestää sekä itsenäisesti että jäsenjärjestöjensä kanssa ja kautta
tilaisuuksia esimerkiksi verkostoitumista ja humanitaarisen työn kehittämistä varten.
Koa ry voi hakea humanitaarista työtä tekeville
yhdistyksille taloudellista ja aineellista tukea niiden toimintaa varten. Koa ry voi myös jakaa humanitaarista työtä tekeville järjestöille taloudellista apua silloin, kun Koa ry:llä on siihen käytettäviä
varoja hallussaan.

Koa ry:n arvopohja

Koa ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Koa ry tekee kuitenkin yhteistyötä kaikkien poliittisten järjestöjen ja uskonnollisten
ryhmien ja seurakuntien kanssa. Koa ry:n arvot ja
etiikka nousevat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta sekä humanitaarisentyön
eettisistä ohjeista.

Yhteistyökumppanit ja yhteistyö

Vaikka Koa ry on uusi järjestö, se on koettu monella tavalla hyvinkin merkittäväksi toimijaksi. Koa
ry:n oli helppo saada yhteistyökumppaneita suuristakin valtakunnallisista toimijoista.
Koa ry on nopeasti kasvanut ja saavuttanut jalansijaa kotimaisen avustustyön kentällä. Uskomme tämän johtuvan seuraavista seikoista: Tarve
avustustyön keskusjärjestölle on ollut suuri, sillä
vähäosaisten ihmisten määrä on kasvanut vuosi
vuodelta. Apua tarvitaan monenlaisissa asioissa,

mutta ruoka-apu on ylivoimaisesti suurin humanitaarisen avun muoto tällä hetkellä. Avustustyön
muodon sanelee luonnollisesti avuntarve. Ruoka
on myös asia, joka vetää ihmisiä yhteisiin tapahtumiin. Ruoka-apua antaessaan vapaaehtoistyöntekijät näkevät koko vähäosaisuuden laajuuden ja
kirjon. He kohtaavat ihmisten hädän ja tuskan. Ihmisten lisääntynyt ahdinko on kasvattanut yhdistysten tarvetta saada laajemmin tukea, ohjausta
ja koulutustakin omaan toimintaansa sekä halua
verkostoitumiseen.
Kun Koa ry perustettiin, useat yhdistykset näkivät siinä vastauksen moniin kysymyksiin ja haasteisiin, joita heillä oli. Koa ry toi avustustyötä tekeville yhdistyksille mahdollisuuden alueelliseen ja
valtakunnalliseen verkostoitumiseen, mikä koettiin tervetulleena erityisesti hädänalaisten ihmisten ahdingon tuoman paineen edessä. Vertaistuki
on myös työssä jaksamisen kannalta hyvin tärkeä
ja voimaannuttava asia.
Koa ry:n työlle oli siis tilaus, joka ylitti kaikki
perustajajäsenten odotukset. Koa ry:n toiminta
on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi Suomessa tapahtuvan avustustyön kehittäjänä ja tukena.
Erityisesti tämä on koskenut ruoka-aputyötä.
Koa ry pyrkii pysymään ruohonjuuritason toimijana, vieden viestiä päättäjiin päin.

Heli Kuoppamäki

OSALLISUUTTA RUOKA-AVUN RINNALLE?

- havaintoja ja näkökulmia toiminnan ääreltä

Sininauhaliiton vuosina 2018–2020 toteuttamassa
Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeessa pyrittiin kehittämään
toimintaa, jolla vahvistetaan ruoka-avun piirissä olevien osallisuutta. Torsten Winterin ja Tuukka Niemen tekemä tutkimusjulkaisu avaa Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeen keskeisimpiä tuloksia: Lisääntyikö osallisuus ja millä tavoin? Miten
asiakkaat kokivat ruoka-avun yhteydessä aloitetut uudet toimintamuodot? Lisäksi hankkeen tuloksia ja saatuja kokemuksia peilataan aikaisempiin ruoka-apua koskeviin tutkimuksiin.
www.sininauhaliitto.fi/julkaisut
Tuukka Niemi & Torsten Winter
Sininauhaliiton julkaisu 2020
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Koa ry:n jäsenillä on toimintaa jokaisessa Suomen
maakunnassa. Jäsenyhdistyksillä on 36 oman
y-tunnuksen omaavaa paikallisjärjestöä, sekä n. 140
omaa jäsenjärjestöä. Koa ry tavoittaa siis välittömästi
230 yhdistystä ympäri Suomea.
ADRA Finland säätiö sr
Tampere
Elämän Eliksiiri ry
Pori
Elämän Leipä Sinulle ry
Pori
elsatakunta.com
ETRA-liitto ry
Turku
Eväskassi ry
Tuusula
Family ry
Helsinki
yeslife.tv
Haminan ruoka-apu ry
Hamina

Leivänmurtajat ry
Hyvinkää

Rauhan Majakka ry
Jämsä
facebook.com/RAUHAN-MAJAKKA

Loviisan Ankkuri ry
Loviisa

Rauman Seudun Katulähetys ry
Rauma

Luukkaan pysäkki ry
Lappeenranta
Pysäkki
Lähetyskappelin ruoka-apu ry
Espoo
Manna-Apu ry
Espoo

Samaria rf
Porvoo
Samarian Apu ry
Kokkola
Suomen Idän Työ UP ry
Janakkala
Takaisin Elämään ry
Vantaan Havukoski

Hangon Katulähetys ry
Hanko

Margarités ry
Laukaa

HUMANI
Humanitäärinen Idän työ ry
Teuva

Muuramen Mannatupa ry
Muurame

Hyvä apu ry
Tohmajärvi

Myrskylyhty ry
Kangasniemi

Toivon Puutarha ry
Noormarkku
facebook.com/toivonpuutarha

Hyvä Arki ry
Espoo

Mäntsälän Helluntailähetys ry
Mäntsälä

Palvelu- ja Lähetysyhdistys
Toivontähti ry
Ahmovaara

Hyöty & Työ ry
Akaa
facebook.com/Hyoty-Tyo-ry

Operaatio Avoin Ovi ry
Lahti

Tukikohta Diakonia ry
Kuopio

Hämeen Mokia ry
Hauho

Oulun Rajakyläyhdistys ry
Oulu

Idän Pelto ry
Miehikkälä

Paratiisisaaret ry
Jyväskylä
facebook.com/Paratiisisaaret

Uloskutsutut ry
Peräseinäjoki
uloskutsutut.wordpress.com

Joosua Missio ry
Vantaan Korso
facebook.com/timo.valtonen.31
Jyväskylän Katulähetys ry
Jyväskylä
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Lakeuden ruoka-apu ry
Seinäjoki
facebook.com/ruokajakelu

n
e
s
ä
J
et
s
k
y
t
yhdis

Parempi Arki ry
Eno
Pellon helluntaiseurakunta
rukoushuone ry
Pello

Toivonportti ry
Ikaalinen

Vaasan ruoka-apu ry
Vaasa
Vantaan Apuraide ry
Vantaan Tikkurila
apuraide.info
Vantaan asunnottomien
hyvinvoinnin tuki Vahti ry
Vantaan Tikkurila

Kemijärven Sydänyhteisö ry
Kemijärvi

Raahen Vapaaehtoiset ry
Raahe
facebook.com/RaaVary

ViaDia ry
Tampere (Valtakunnallinen)

Korson Ruokapalvelu ry
Vantaan Korso

Rakkauden Valloittamat ry
Jyväskylä
facebook.com/RakkaudenValloittamat-ry

Viitasaaren helluntaiseurakunnan
yhdistys ry
Viitasaari

Kuopion Ruoka-apu ry
Kuopio
facebook.com/KuopionRuokaApuRy

Rantakotiyhdistys Kipinä ry
Viitasaari
kipina.info

Vänstugan i Ekenäs rf
Tammisaari
facebook.com/Vänstugan-i-Ekenäs-rf

