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Turun kaupungin taloudellinen tuki Operaatio Ruokakassi ry:lle
Perustuslain 19 § "Jokai..ella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää
turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon."
"Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät
sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava
perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja
yksilöllinen kasvu." Tämän perusteella ruoka-avun jakaminen ei voi olla yhteiskunnassamme
kolmannen sektorin tehtävä, mutta on välttämätöntä, kunnes julkinen valta kykenee
huolehtimaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten huolenpidosta.
Tutkimusten mukaan ruoka-apua saavista naisia on hieman yli puolet ja suomalaisten osuus
kaikista on 88%. Alle 3S-vuotiaita avun saajista on 16, 7%, 36-SS-vuotiaita 39,1% ja yli SS-vuotiaita
44,2%. Runsaalla 7S% tulot pakollisten menojen jälkeen ovat alle 300€ kuukaudessa (Ohisalo,
Saari). Suurin osa Turun alueen ruoka-avun asiakkaista on työttömiä tai eläkkeellä, noin 10%
työssäkäyviä tai osa-aikatyössä ja noin 1S% on kotona tai opiskelee.
Operaatio Ruokakassi palvelee yhteiskuntaa ruoka-avun jakamisen lisäksi seuraavasti: järjestää
palveluohjausta, voimaantumis- ja vertaisryhmiä, tukee raha-asioiden hoidossa, jakaa
lastenvaatteita, kouluttaa vapaaehtoisia työntekijöitä, järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ja
työkokeilua syrjäytymisuhan alla oleville nuorille aikuisille ja tukityöllistää pitkäaikaistyöttömiä
(osalla päihde- tai vankilatausta). Toiminta on sekä korjaavaa että ennaltaehkäisevää ja tukee
kaupungin kestävän kehityksen tavoitteita vähentämällä ruokahävikkiä. Toiminta vähentää myös
kaupungin jätekustannuksia.
Valtion taloudellisen tuen lakkaaminen kolmannen sektorin ruoka-apuun syventää alueen
vähävaraisten ihmisten ahdinkoa. Ruoka-avulle on tarve, sillä ruoka-avun asiakkaat tutkimusten
mukaan hyödyntävät jo kaikki muut yhteiskunnan etuudet, eivätkä ne riitä elämiseen. Lisäksi
etuuksien maksajien, sosiaalitoimen ja Kelan välinen tehtäväjaon muutos on vaikeuttanut
joidenkin vähävaraisten ihmisten tilannetta entisestään. $ote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on
toimia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Operaatio Ruokakassin toiminta tähtää ihmisten
kokonaisvaltaisen hvvinvoinnin edistämiseen. Näin toiminnan alasajo olisi myös meneillään olevan
sate-uudistuksen hengen vastaista. Kolmannen sektorin toimintaa syrjäytymisen ehkäisemisessä ja
ihmisten välttämättömiin perustarpeisiin vastaajana tarvitaan vähintään, kunnes seuraavalla
hallituskaudelle kaavailtu perusturvan uudistus toteutunee ja ehkä vielä jonkin aikaa tämän
jälkeenkin.
Sininen valtuustoryhmä esittää, että Operaatio Ruoka kassille myönnetään 100 000 €ensivuoden
toiminnan turvaamiseksi.
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