
 

YHTEISÖLLINEN  
RUOKA-APUTAPAHTUMA  
 

 

 
 
 

Järjestä yhteisöllinen 

ruoka-aputapahtuma, saat 

siihen taloudellista tukea! 

  

Kartoittakaa oman alueenne 

avuntarve ja välttäkää päällekkäisten 

ruoka-aputapahtumien järjestämistä.  

 

Osastot voivat hakea tukea 

ruokatapahtumilleen 500 e / 

tapahtuma tai erillisen harkinnan 

mukaan enemmän, kuitenkin max 

1500 e / osasto. Avustuksia 

myönnettäessä otetaan huomioon 

osaston hakemukset myös konfliktia ja 

vainoa paenneille suunnattuihin lasten 

ja nuorten toimintoihin. 

Ruokaa tarjotaan kaikille, jotka  

sitä tulevat hakemaan eikä 

avuntarvitsijoiden tarvitse erikseen 

todistaa avuntarvettaan. 

Hyväksyttävät kulut: 

❖ Elintarvikkeet (hernekeitto, 

riisipuuro, keksit, leipä jne.) 

❖ Tapahtumassa jaettavat 

eväspussit ja snack-tuotteet 

(keksit, hedelmät, välipalatuotteet) 

❖ Ruuanlaitto- ja ruokailuvälineet 

(kertakäyttöastiat, käsipyyhkeet) 

❖ Hygieniatarvikkeet ja 

suojavarusteet (maskit, hanskat, 

käsidesit) 

 

Hakeminen on yksinkertaista:  

❖ Tällä lomakkeella osasto  

voi hakea avustusta ruoka-

aputapahtuman järjestämiseen. 

❖ Hakemuksiin vastataan viikon 

sisällä. 

 

Tapahtuman jälleen: 

❖ Tällä lomakkeella osasto 

raportoi toteutetun ruoka-

aputapahtuman kulut. 

Tuki maksetaan toteutuneita 

kuluja vastaan. 

 

VINKKI: Tapahtuman 

mainostamisessa voitte hyödyntää 

paikallisia verkostoja, kielitaitoisia 

vapaaehtoisia, etsivän työn korttia tai 

Google Kääntäjää. 
 
 

 
 

 
 

 

  Ruoka-avun tarve on 

kasvanut ja korostunut 

erityisesti pitkittyneen 

koronapandemian ja 

Ukrainan kriisin 

seurauksena. 

 

Elinkustannukset ovat 

nousseet, uusia 

avuntarvitsijoita on tullut avun piiriin ja yhä useammalle 

ruoka-apu on tullut välttämättömäksi pärjäämisen kannalta. 

Osastoille tarjotaan nyt mahdollisuutta hakea tukea 

yhteisöllisten ja osallistavien ruokatapahtumien 

järjestämiseen.  

Tapahtumien tulee olla 

avoimia erityisesti kaikille konfliktia tai vainoa 

paenneille. Tuen saaminen edellyttää, että osasto 

on aktiivisesti kutsunut osallistumaan sekä mainostanut 

tapahtumaa myös eri kielillä. Ruoka-aputapahtuma voi olla 

esimerkiksi perhepiknik, ulkopelitapahtuma puistossa, 

kielikahvila tai jokin muu yhteisöllinen ruokailutapahtuma, 

joka ei kuitenkaan vastaa pelkästään ruokakassien 

jakamista.  

Osasto voi halutessaan järjestää alueellaan osallistavia 

yhteisöllisiä ruoka-aputapahtumia joko osaston omin 

voimin tai yhteistyössä esimerkiksi kaupungin, seurakuntien 

tai muiden järjestötoimijoiden kanssa. Heillä saattaa olla 

ruuanvalmistukseen mahdollistavat suurkeittiötilat ja/tai 

soppatykit jo valmiina. Osastotukea ei kuitenkaan voida 

siirtää muiden toimijoiden käyttöön. 

Kannustamme osastoja myös kysymään paikallisilta 

elintarvikekauppiailta ja -valmistajilta tai 

ravintoloitsijoilta mahdollisuutta saada osa elintarvikkeista 

lahjoitettuina ylijäämä- tai hävikkituotteina. Näiden lisäksi 

voidaan ostaa elintarvikkeita, jolloin volyymia saadaan 

kasvatettua suuremmaksi. Mikäli mahdollisuutta lahjoituksiin ei 

ole voivat osastot ostaa kaikki tarvittavat elintarvikkeet 

ruokakaupoista tai -tukkukauppiailta.  

Osasto voi myös halutessaan ohjeistaa ihmisiä tuomaan 

mukanaan omat ruokailuastiat ja välineet, jolloin voidaan 

minimoida ruoka-aputapahtumasta koituvien roskien määrä 

sekä säästää kertakäyttöastioiden kuluissa. 

 

 

 

 

•  

 

Lisätietoja: Suomen Punainen Risti, Keskustoimisto ruoka-apu@redcross.fi  

 

Kuva: Leena 

Koskela 

https://forms.office.com/r/tk5i1XtTQU
https://forms.office.com/r/TsF1pirzQg
https://rednet.punainenristi.fi/node/56202
https://translate.google.com/
mailto:ruoka-apu@redcross.fi

