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l Lapin ruoka-aputoimijat jou-
tuvat yhä useammin tarjoamaan 
avuntarvitsijoille ei-oota.

– Eilen minulla oli numero 102, 
niin en jäänyt tänne odottamaan, 
rovaniemeläinen Juha Wallén 
sanoo.

Hän on Rovaniemen Kansalais-
talon vakiokävijä ja osallistuu mie-
lellään myös tarjolla oleviin ruo-
kajakeluihin. Talon harrastustoi-
minnasta hän on poiminut omak-
seen muun muassa runo- ja taide-
piirit.

– Tämä on minulle kuin toinen 
koti. Tammikuun alusta alkaen 
olen käynyt täällä joka päivä, Wal-
lén sanoo.

Ruokajakelut ovat kaupungin ja 
järjestöjen yhteisen Kansalaista-
lon suosituimpia tapahtumia. Ar-
kiaamuisin jaetaan kauppojen hä-
vikkiruokaa ja muita lahjoituksia, 
iltapäivisin on puolestaan keskus-
keittiön ylijäämäruokaa. 

Wallénille molemmat ovat tär-
keä osa arkea. Niin sanotun kou-
luruoka-aterian hän syö yleensä 
Kansalaistalolla muiden seurassa.

– Tässä on kyse paljon muusta-
kin kuin ruoasta. Olen tutustunut 
valtavan moneen uuteen ihmiseen 
täällä.

Aina jaettavaa ei riitä 
kaikille jonottajille
Kesällä Wallén huomasi ruoanha-
kijoiden määrän kasvaneen. Hä-
nelle itselleen on sattunut tähän 
mennessä kolme kertaa tilanne, 
jossa oma vuoronumero on ollut 
niin korkea, että jaettavaa ruokaa 
ei ole riittänyt mukaan. Hän pitää 
tilannetta kuitenkin ymmärrettä-
vänä eikä se häntä ole sen suurem-
min harmittanut. 

Ateria-ainekset ja patongin juu-
ri reppuunsa pakannut Jussi Ora-
va kertoo hieman toisenlaisen ko-
kemuksen. Niinä kertoina, kun 
jaettava on loppunut ennen omaa 
vuoronumeroa, se on näkynyt 
suoraan omassa keittiössä.

– Minullahan on se hyvä puoli, 
että olen kokki, niin osaan kyllä 
laittaa ruokaa vaikka mistä. Keit-
tiömestarina jäin sairauden vuok-
si eläkkeelle. 

Orava kertoo tekevänsä usein 

edullisia ja riittoisia keittoja.
– Keitossa on myös se hyvä puo-

li, että sen kanssa voi syödä pal-
jon leipää. Eihän se terveellistä 
ole, mutta... 

Seuraa pieni hiljaisuus.
– Parempi kuin ei mitään, Kan-

salaistalon työntekijä täydentää.

Ukrainalaisia tullut  
ruoka-avun piiriin
Rovaniemen keskustassa sijaitse-
van Kansalaistalon arkiaamu alkaa 
ruoanjaon valmistelulla. Mukana 
on sekä talon työntekijöitä että 
vapaaehtoisia. Aamukymmeneltä 
arvotaan vuoronumerot kaikkien 
paikalle saapuneiden kesken.

– Sillä ei ole väliä, monentenako 
on tullut, vapaaehtoistyönkeskus 
Neuvokkaan toiminnanjohtaja 
Marika Ahola sanoo.

Joka vuosi on uutisoitu, et-
tä ruoka-avun tarve on kasvanut. 
Niin on myös tänä vuonna. 

– Nyt se on suorastaan räjähtä-
nyt, Kansalaistalon Asukastupa-
toiminnan vastaava Mika Törmä-
nen sanoo.

Iso muutos tuli kesällä Ukrainas-
ta saapuneiden pakolaisten myötä. 
Ahola kertoo, että päivittäisiä kävi-
jöitä on nyt usein noin 200. 

– Viime vuonna oli usein neli-
senkymmentä kävijää. Jos oli jo-
nain päivänä kahdeksankymmen-
tä, se tuntui valtavalta määrältä, 
hän vertaa.

Myös paikallisten asiakkaiden 
määrä on kasvanut. Samaan ai-
kaan jaettavan ruoan määrä on 
vähentynyt, kun alennustuotteet 
käyvät paremmin kaupaksi ja hä-
vikin määrää yritetään yrityksis-
sä hillitä.

Samat ilmiöt on huomattu 
myös esimerkiksi Punaisen Ris-
tin ruoka-avussa, jota on tarjolla 
useammalla paikkakunnalla La-
pissa.

– Ihmiset ostavat nyt kaupois-
ta laputettuja tuotteita aiempaa 
enemmän, Riina Tikkanen Pu-
naiselta Ristiltä sanoo.

Myös Punaisella Ristillä avun 
saajien määrää joudutaan toi-
sinaan rajaamaan. Aivan pieniä 
pakkauksia ei haluta jakaa. 

– Tavoite on, että siitä voi val-
mistaa yhden aterian, Tikkanen 
sanoo.

Torniossa paketin saa 
entistä harvemmin
Tiia Haapakangas

l Jos ennen ruokapakkauksen 
sai 2,5–3 viikon välein, nyt sen 
saa kerran kuussa. Näin kuvaa 
muuttunutta tilannetta Tornion 
kumppanuuskeskus Luotsin Sau-
li Hyöppinen.

Hänen mukaansa tällä hetkellä 
heidän ruoka-avun listoilla on 170 
taloutta.

– Joukossa on paljon yksinasuvia 
eläkeläisiä ja työttömiä, mutta on 
myös lapsiperheitä.

Arjen tuki ry:n ja Luotsin ruoka-
avussa asiakkaille kootaan pakka-
uksia, joista saa useamman ateri-
an. Lahjoitukset ovat kauppojen 
tai muiden yritysten hävikkiruo-
kaa.

– Jos perheessä on vaikkapa kak-
si aikuista ja viisi lasta, kokoam-
me sellaisen banaanilaatikollisen, 
Hyöppinen kuvaa.

Luotsissa on vireillä kehittämis-
hankkeita, joiden puitteissa kau-
punkilaiset voisivat tehdä lahjoi-
tuksia ruoka-apuun.

Myös maksutonta aamupalaa 
yritetään saada tarjolle.

Tällä hetkellä kovin tarve olisi 
muutamalle vapaaehtoistyönteki-
jälle. Hyöppisen mukaan työhön 
kuuluisi tarkistaa jaettavan ruoan 
laatu ja päivämäärät ja tehdä pak-
kauksia sen mukaan, minkäkokoi-
nen talous on kulloinkin asiointi-
vuorossa.

– Pari käsiparia tarvittaisiin, 
Hyöppinen sanoo.

TORNION järjestötalolla viikon ensimmäisen ruokakassin sai Pertti Kvist. Sauli Hyöppinen auttaa koordinoimaan                               kauppojen ruokahävikkiä. Kvistin mukaan kassin sisältö on iso apu arkeen.

Hakijoita 
enemmän, 
jaettavaa 
vähemmän

 l Hintojen nousu on vähentänyt 
ruoka-apuun tulevien 
elintarvikkeiden määrää.

 l Hakijoita on yhä enemmän.

Rahalahjoituksille ei 
ole kanavia
Ruoka-apu on edelleen Suomes-
sa toimintaa, jonka organisointi 
on vaihtelevaa. Esimerkiksi Rova-
niemellä ja Torniossa on useampia 
ruoka-aputoimijoita.

Usein toiminta pohjautuu jon-
kinlaiseen yhteistyöverkostoon. 
Kansalaistalon Mika Törmänen 
kertoo, että Rovaniemellä yhteis-
työtä on pyritty tiivistämään.

Toiminnan verkostomaisen 
luonteen vuoksi lahjoitusmahdol-
lisuuksia on tarjolla heikosti. Esi-
merkiksi rahalahjoitusten teke-
minen suoraan paikalliseen ruo-
ka-apuun on hankalaa, eivätkä La-
pin Kansan haastattelemat toimi-
jat sellaisia toivokaan. 

Monesta paikasta kuitenkin to-
detaan, että kuivamuonalahjoituk-
sia otetaan vastaan yksityisiltäkin, 
samoin näin syysaikaan on tarjot-
tu ja otettu vastaan myös esimer-
kiksi marjoja ja kaloja. Ruoan pitää 
luonnollisesti olla hyvälaatuista.


