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Vastaajat

• Vastauksia 106 

• Esikoulu ja 1-6 (31)

• 7-9 (34)

• Lukio (26)

• Henkilökunta (15)



Ruoka näyttää hyvältä

• keskiarvo 6,02 mediaani 6

• Esikoulu ja 1-6 ka 5,61

• 7-9 ka 5,53

• Lukio ka 6,04

• Henkilökunta ka 7,93



Ruoka maistuu hyvältä

• Keskiarvo 5,39 mediaani 5

• Esikoulu ja 1-6 ka 4,65

• 7-9 ka 5,06

• Lukio ka 5,27

• Henkilökunta ka 7,87



Ruoka on monipuolista

• keskiarvo 6,44 mediaani 7

• Esikoulu ja 1-6 ka 6,61

• 7-9 ka 5,64

• Lukio ka 6,08

• Henkilökunta ka 8,53



Keittiöhenkilökunnan palvelu on hyvää

• keskiarvo 7,52 mediaani 8

• Esikoulu ja 1-6 ka 8,23

• 7-9 ka 6,35

• Lukio ka 7,46

• Henkilökunta ka 8,80



Kouluruokailu on sujunut hyvin syksyn aikana 
poikkeusoloista huolimatta

• keskiarvo 7,75 mediaani 8

• Esikoulu ja 1-6 ka 8,03

• 7-9 ka 7,21

• Lukio ka 7,62

• Henkilökunta ka 8,60



Mitkä ruokalajit ovat suosikkejasi?

• Kala: Mantelikala, Smetanalohi, rapeat kalapalat

• Liha: Chili con carne, Lihapullat, 

• Kana/Kalkkuna: Kana ja riisi, Kalkkunawokki

• Kasvis: Kukkakaalipihvit, pinaattiohukaiset

• Keitto: Hernekeitto, kalakeitto, Pinaattikeitto, Kasvissosekeitto, 
Juustoinen kalkkunakeitto, Nakkikeitto 

• Muut: Kaikki puurot, Uunimakkara



Mitkä ruokalajit eivät maistu sinulle?

• Inhokit ovat paljolti samoja ruokia kuin suosikit. Tässä muutama 
erityisesti mainittu asia, jotka eivät maistu: Mifu ja tofu, 
Kasvisruuat, Punainen liha, Kalaruuat, Hernekeitto, Puurot, 
Kanaruuat, Uunimakkara, Välimerenmakaronilaatikko, 
Pinaattikeitto, Pestopasta, Terveelliset ruuat, Kalkkunakastike



Mitä muutoksia haluaisit tehdä ruokalistaan?

• Muutosehdotuksiakin tuli laidasta laitaan: Enemmän lihaa, 
Enemmän kasviksia, Lisää makua, Enemmän leipiä, Vähemmän 
mifua, Vähemmän kanaa, Mifun tilalle esim. papuja, Kalaruoka 
aina sama viikonpäivä, Nakkikastike takaisin, Enemmän puuroa, 
Enemmän teemapäiviä, Vähemmän riisiä, Enemmän kalaa, 
Perinteinen makaronilaatikko takaisin, Enemmän jauhelihaa



Muita kehittämisideoita?

• Tässä sellaisia kehittämisideoita, joita ei mainittu jo muutokset 
–kohdassa: Abien ruokailuaika liian myöhään, Erilaisia keittoja, 
Kasvisruokiin enemmän mausteita, Ruokakulttuurien 
teemaviikkoja, Välipala, Porkkanaraaste ilman ananasta, Ei 
sinappia uunimakkaraan, Parempaa voita, Enemmän 
salaattivaihtoehtoja, Enemmän puuropäiviä



Yhteenveto

• Ruokien maku on herättänyt keskustelua. Maustamiseen on kiinnitettävä 
huomiota. Mifu ei tunnu maistuvan, joten on syytä pohtia vaihtoehtoja.

• Kaikille tarjotaan jatkossakin kasvisruoka kerran viikossa ruuan maku 
huomioiden. Ruokalistaa on syytä arvioida muilta osin. Palautteen 
perusteella pitää pohtia mm. liha-, siipikarja- ja puuroruokien määrää. 
Ruokapalvelusesimies pohtii vaihtoehtoja toimintaa ohjaavien 
suositusten puitteissa.

• Henkilökunta on vaihtunut ja osin vierasta. Keittiöhenkilökunnan 
muutoksista on hyvä informoida kaikkia ruokailijoita. Pohditaan keinoja 
uusien ihmisten esittelyyn. 

• Korona on vaikuttanut välipalan järjestämismahdollisuuksiin. Välipalan 
osalta pyritään palaamaan nykyistä monipuolisempaan sisältöön.


