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SuomiAreena-keskustelu paljastaa, mitä ruoka-apu on julkisuuskuvan takana
Koronakriisi toi ruoka-avun piiriin uuden asiakaskunnan. Suomessa ruoka-apuun turvautuu vuosittain jo
yli satatuhatta ihmistä. SuomiAreena-keskustelussa maanantaina 12.7. klo 15 alkaen pureudutaan
siihen, mitä tämän päivän ruoka-apu on julkisuuteen annetun kuvan takana.
Suomessa ruoka-apuun turvautuu vuosittain yli satatuhatta ihmistä. Joillakin paikkakunnilla ruoka-avun
asiakaskunta kasvoi koronakriisin myötä jopa nelinkertaiseksi normaaliin verrattuna. Suomi on jäänyt
jälkeen YK:n asettamista köyhyyden vähentämisen tavoitteista.
”Ruoka-avun olemassaolo on jo itsessään osoitus siitä, ettei yhteiskuntamme ole pystynyt korjaamaan
aukkoja sosiaaliturvassa ja tarjoamaan riittävää taloudellista turvaa kaikille. Tarvetta ylläpitävät
perusturvan niukkuus, työttömyys, kohtuuttomat asumiskulut ja palvelujärjestelmän monimutkaisuus.
Julkisen keskustelun kohdentuminen taivasteluun tai avuntarvitsijoiden syyllistämiseen ei vie asioita
eteenpäin”, sanoo projektipäällikkö Reetta Nick Kirkkopalvelujen Osallistava yhteisö -hankkeesta.
”Niin kauan kuin maksutonta ruokaa jaetaan, on myös jonoja. Menisivät töihin! Mersulla tullaan hakemaan
ja sitten ajetaan seuraavaan paikkaan hakemaan lisää. Hyvinvointivaltio ei leipäjonoja tarvitse!” Tätä
keskustelua kuullaan, kun puhutaan ruoka-avussa asioivista. Puhe kääntyy olettamuksiin avunsaajista ja
avun tarpeellisuudesta.
Ruoka-apuun turvautuvat ihmiset, joiden tulot eivät riitä päivittäisiin perustarpeisiin. Ruoka-apu tavoittaa
myös niitä, jotka eivät jaksa, osaa tai kykene hakea apua taloudelliseen ahdinkoonsa virallisen
palvelujärjestelmän piiristä. Maksuton ruoka ei kuitenkaan poista köyhyyden syitä. Siksi monella
paikkakunnalla ruoka-apua toteutetaan yhä tiiviimmässä yhteistyössä kunnan ja sote-palvelujen kanssa.
Tarvitaan muutoksia rakenteissa ja asenteissa.
”Ruoka-avun kaltaisen hätäavun tulisi olla luonteeltaan tilapäistä. Jos sen yhteydessä onnistutaan
tarjoamaan matalan kynnyksen palveluohjausta ja yhteisöllistä toimintaa, ruoka-apu voi hyvinkin toimia
siltana muihin palveluihin tai jopa työelämään”, Nick jatkaa.
Lööppejä suomalaisesta nälästä -keskustelutilaisuus pidetään SuomiAreenassa maanantaina 12.7.2021 klo
15-15.45. Keskustelemassa ovat Osallistava yhteisö -hankkeen projektipäällikkö Reetta Nick, Satakunnan
Yhteisökeskuksen hankevastaava Päivi Erkko, Werkko Oy:n puheenjohtaja ja kokemusasiantuntija Heikki
Sipponen sekä artisti Karri "Paleface" Miettinen. Tilaisuuden juontaa Satakunnan kansan
päätoimittaja Tomi Lähdeniemi. Musiikkiesityksistä vastaa keskusteluun osallistuva Paleface.
Tapahtumaa voi seurata Pori-lavalla ja mtv-palvelun striimissä https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena10003188/looppeja-suomalaisesta-nalasta-1442073 #suomiareena
Ruoka-apu.fi-verkkopalvelu kokoaa kaikki suomalaiset ruoka-aputapahtumat samalle sivustolle. #ruokaapu
#enemmänkuinruokaa #osallistavayhteisö
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