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AJANKOHTAISET ASIAT 2018-01  

 
Ruoka-apuna jaettavat elintarvikkeet vahvistettiin kumppaniorganisaatioille tammikuussa ja 
olemme vastaanottaneet jo useimpien kumppaniorganisaatioiden osalta tiedot, minne elintar-
vikkeita kevään jakelussa toivotaan kuljetettavan. Elintarvikkeiden toimituspäivät sovitaan 
aina Mavista suoraan paikallisen yhdistyksen tai seurakunnan yhteyshenkilön kanssa, 
jonka kumppaniorganisaatio on ilmoittanut osoitetiedon yhteydessä. Yhteydenotot toimi-
tuspäivien sopimiseksi ja kuljetukseen liittyvien yhteystietojen tarkistamiseksi aloitetaan maa-
liskuun alkupuolelta lähtien. Samassa yhteydessä varmistetaan tulevan kuorman tuotemäärät ja 
ne voidaan lähettää kuormaa vastaanottavalle yhteyshenkilölle myös sähköpostitse. Ensimmäi-
set kuljetukset voidaan sopia aikaisintaan maaliskuun lopulta lähtien, joten suurin osa kuljetuk-
sista tapahtuu huhti-toukokuun aikana. 
 
Etukäteen ilmoitetut toiveet kuljetusajankohdista pyritään huomioimaan, mutta ne eivät ole au-
tomaattisesti tulevia kuljetuspäiviä. Elintarviketoimituksiin liittyvistä muutoksista sovitaan en-
sisijaisesti Mavin kanssa, joka tilaa kuljetusliikkeeltä palvelun. Jos yhdistykset tai seurakunnat 
itse suoraan muuttavat kuljetustilauksia kuljetusliikkeen kanssa ilman, että Mavin kanssa on 
asiasta sovittu, muutoksista aiheutuvat kuljetuskustannukset tulevat yhdistyksen tai seurakun-
nan vastattaviksi.     
 
Kevään toimitusten ehdottomana edellytyksenä on, että kumppaniorganisaatio on palaut-
tanut edellistä vuotta koskevan vuosikertomuksen, se on täytetty kaikilta osin. 

 
Tässä vaiheessa Mavin nettisivuilla olevasta hakuoppaasta voi tarkistaa monia jakeluunkin liit-
tyviä ohjeita. 
 

Päivitetyt kirjanpitolomakkeet ja –ohje vuodelle 2018 
 
Olemme päivittäneet kirjanpitolomakkeet vastaamaan nyt jakoon tulevaa tuotevalikoimaa ja ne 
löytyvät osoitteesta www.mavi.fi/ruoka-apu �lomakkeet. Lomakkeita ja ohjetta on hieman 
teknisesti myös parannettu vastaamaan myöhemmin vuosikertomuksen laatimisen tarpeita. Tu-
en käyttöä koskevissa kirjanpito-ohjeissa on ilmoitettu tarkemmat tiedot vuoden 2018 tuotteista 
ja niiden toimittajista. 
 
Vanhaa kirjanpitolomaketta käytetään edelleen vuonna 2017 saatujen ruokien jakelun kir-
janpitoon, jos viime vuonna saatuja ruokia on vielä jaettavissa! 
 
Varastokirjanpito alkaa käytännössä kuorman vastaanottamisesta ja tuolloin onkin tärkeää, että 
jakelupaikka tarkistaa, että toimitus vastaa lähetyslistaa ja etukäteen annettuja tietoja 
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toimituksesta. Jos kuormasta puuttuu tuotteita tai niitä on liikaa ja määräero havaitaan vasta jo 
kuljettajan lähdettyä, tulee asiassa olla yhteydessä Maviin.  
 
Ennen jakelujen aloittamista kumppaniorganisaatioiden tulisi päivittää myös maksimijakelu-
määräsuositus jakelupisteille ja lähettää se tiedoksi Maviin. Otattehan huomioon, että osa vuo-
den 2018 tuotepaketeista poikkeaa vuonna 2017 jaetuista tuotteista pakkauskooltaan. 
 

 
Elintarvikkeiden varastointiin ja jakeluun erityine n huomio! 
  

 Uusia kuormia vastaanotettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, jos varastossa on 
vielä edelliseltä vuodelta jakamatta jääneitä elintarvikkeita, että aiemmin saadut elintarvikkeet 
tulisivat jaettua ensimmäisenä ennen uusien tuotteiden jakamista. 
 
Ohjelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota sille, ettei aiheudu tarpeetonta ruokahävikkiä. 
Hävikin estämiseksi kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi: 

• hyvään jakeluiden ennakkosuunnitteluun, jossa on otettu huomioon esimerkiksi saapu-
neiden tuotteiden parasta ennen –päivämäärät,   

• varastotilojen siisteyteen ja järjestelmällisyyteen (tiedetään missä järjestyksessä varas-
tosta haetaan tuotteita) 

• ongelmatilanteissa ollaan mahdollisimman pian yhteydessä omaan kumppaniorganisaa-
tion yhteyshenkilöön tai/ja Maviin 

  
Kevään ja kesän 2018 aikana kumppaniorganisaatioita kannustetaan miettimään omia parhaita 
käytäntöjään sille, miten paikallisyhdistykset ja –seurakunnat voisivat parhaiten ruoka-
apujakelujen osalta vähentää ruokahävikin syntymistä. Kumppaniorganisaatioiden yhteyshenki-
löt voivat lähettää myös ideoitaan Maviin, miten voisimme yhdessä toteuttaa ruokahävikkiin 
liittyvän tempauksen ja jakaa parhaista käytännöistä tietoa syksyllä 2018. 

 
 
Ruoka-apujakelujen viestintä 
  

EU-tuen saamisesta on jakelupaikalla viestittävä joko riittävän suuren EU-lippulogon avulla tai 
käyttämällä valmista julistetta. Lähetä tieto julistetarpeesta ruoka-apujakelua varten ja yhteys-
tiedot osoitteeseen ruoka-apu@mavi.fi, niin postitamme julisteita jakelupaikalle. Julisteita saa 
suomen- ja ruotsinkielellä. 

 
 

Katse huhtikuussa jo vuoteen 2019 
  

Kumppaniorganisaatioiden haku vuonna 2019 jaettaviin elintarvikkeisiin aukeaa viimeistään 
huhtikuun alussa ja hakemus on jätettävä viimeistään 30.4.2018. Samassa yhteydessä järjeste-
tään myös kumppaniorganisaatioiden täydennyshaku, jolloin organisaatio, jolla ei ole vielä 
kumppaniorganisaatiostatusta 2018-2020, voi jättää hakemuksen kumppaniorganisaatioksi.   
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