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Vesilahden kunnanhallitukselle

Kestävän kehityksen työryhmän esitys hävikkiruoan jakamisesta
Vesilahden kestävän kehityksen työryhmän kokouksissa on vuosien varrella
keskusteltu useaan otteeseen mahdollisuudesta jakaa kunnan ruokapalveluilta ylijäänyttä ruokaa, ns. hävikkiruokaa, sitä tarvitseville. Mm. vuonna 2015
Laura Kekäläinen silloisesta Monari-hankkeesta oli kertomassa työryhmälle
erinomaisista kokemuksista hävikkiruoan jakamisesta muissa kunnissa ja esitti, että ideaa kokeiltaisiin Vesilahdessakin. Tuolloin ruokapalveluista todettiin,
että Vesilahdella on onnistuttu saamaan ruokahävikki niin pieneksi, että ylijäämäruokaa riittäisi todella niukalti, jos yhtään, jaettavaksi. Lisäksi ruokapalveluista todettiin, että henkilökunnan työhön on vaikea lisätä pieniäkään uusia
tehtäviä työtehtävien tiukan mitoituksen takia.
Kestävän kehityksen työryhmä keskusteli kokouksessaan 9.10.2017 jätteen
vähentämisestä ja hävikkiruoan jakaminen sitä tarvitseville nousi uudelleen
esille. Kokouksessa todettiin, että pienenkin hävikkiruokamäärän ohjaaminen
hyötykäyttöön on erittäin kannatettavaa ja tavoitteena tulisi olla, että syötäväksi kelpaavaa ruokaa ei päätyisi jätteeksi lainkaan. Satunnaisetkin ylijäämäiset
ruoat, esim. laatikkovuoat, olisi hyvä saada ihmisille, joilla päivittäinen lämmin
ruoka-annos ei ole itsestään selvää. Tällaisia ihmisiä ovat mm. osa yksinäisistä vanhuksista tai ihmiset, joilla taloustilanne on heikko tai elämäntilanne muutoin vaikea. Myös Nuorisotila Nurkalla aikaa viettävät lapset/nuoret ovat yksi
ryhmä, joille ylijäämäruoasta olisi varmasti kysyntää.
Kestävän kehityksen työryhmä esittää Vesilahden kunnanhallitukselle, että
kunnassa ryhdyttäisiin kokeilemaan pienimuotoisesti hävikkiruoan myyntiä tai
antamista ruokaa tarvitseville. Kokeilu voisi olla aluksi hyvinkin lyhytaikainen ja
ruokapalveluiden kannalta mahdollisimman helposti toteutettava. Sopiva yhteistyötaho, esim. nuorisotyö/järjestö/seurakunta, voisi tarvittaessa olla apuna
ruoan jakamisessa. Päättäminen toiminnan mahdollisesta jatkamisesta voitaisiin tehdä sitten, kun on saatu kokemuksia kokeiluvaiheesta. Vesilahden naapurikunnassa Lempäälässä kunnan ruokapalvelut, seurakunta ja LempäälänVesilahden Työttömät ry:n on ryhtynyt yhteistyönä tarjoamaan kuntalaisille
suunnatun viikoittaisen ruokahetken. Tästä on tarkemmin tämän esityksen liitteenä.
Kestävän kehityksen työryhmä katsoo, että pienenkin hävikkiruokamäärän tarjoamisella sitä tarvitseville edistetään kunnassa sosiaalista kestävyyttä ja samalla vähennetään jätteeksi päätyvän ruoan määrää. Työryhmän näkemyksen
mukaan Vesilahden kunnan tulisi turvata ruokapalveluille edellytykset hävikki-
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ruoan antamiseen tai myymiseen sitä tarvitseville sekä tukea ruokapalveluita
asiassa esimerkiksi pyytämällä tarpeen mukaan sopivia yhteistyötahoja, esim.
järjestöjä tai seurakuntaa, osallistumaan toimintaan.
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