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Ravintola Ravunkuorella 
railakkaat nimijuhlat

Kouluruokadiplomi on ylpeyden aihe

KORKEAKOSKI
Anne Kotipuro

Ravintola Ravunkuorel-
le Korkeakosken koulukes-
kuksessa on kirjoitettu aivan 
oma räppi, joka kaikuu au-
lassa koko koulukeskuksen 
voimin. Sen kertosäe kuu-
luu näin:

Ravunkuoressa on ai-
n a  h y v ä ä  r u o k a a , 
lisää tätä herkkumuonaa 
meille tuokaa!
J e n n i  k u n  i n n o i s -
saan mei l le  kokkaa, 
ruoka kyllä tosiaan täällä 
rokkaa!

Sis mikä ihmeen Ravun-
kuori? Oppilaskunnan halli-
tus neljällä aikuisella vahvis-
tettuna toimii myös koulun 
ruokaraatina, ja keväällä al-
koi kouluravintolan ilmeen 
nosto. Oppilaat saivat ehdot-
taa sille nimiä, joista he itse 
äänestivät suosikkinsa. Nyt 
oli nimijuhlan vuoro, ja tällä 
välin ravintola myös sisustet-
tiin samassa hengessä.

Ravunkuori ja kouluruoka 
eivät ensikuulemalta mahdu 
samaan lauseeseen. Nimen 
keksinyt kolmasluokkalainen 
Erin Salo kertoo saaneensa 
idean tv-sarjasta Paavo Pesu-
sieni, jossa on samanniminen 
ravintola.

Pöydät on ryhmitelty uu-
delleen, ja pitkistä pöydistä 
on osittain luovuttu. Kaikilla 
luokilla on omat vakiopöy-
tänsä, ja alakoululaisten seu-
rassa syövät opettajatkin. 
Yläkoululaisten vuorolla 
opettajat nauttivat ruokansa 
omassa pöydässään.

Juttelu käy melko äänek-

 � Ennen ruokalaan siirtymis-
tä kippisteltiin juhlamaljoil-
la koko koulun voimin. Kes-
kellä Ravunkuori-nimeä eh-
dottanut Erin Salo juhlahat-
tu päässään. Katso OS Plus- 
digilehden rikastuskuvista li-
sää yksityiskohtia ruokalan 
uusitusta ilmeestä!

Ravunkuoren juhlassa 
nostetaan esiin myös kou-
lun saama kouluruokadip-
lomi. Sen haussa on pitä-
nyt täyttää tiukat kriteerit. 
Annetaanpa ruokapal-
veluesimies Jenni Vuore-
la-Mattilan kertoa:

– Esimerkiksi pehme-
ää leipää suositellaan ole-
van tarjolla kahdesti vii-
kossa. Mietimme, mihin 
se parhaiten sopisi, ja pää-
timme yhdistää pehmeän 
leivän keittopäivään ja 
kerran viikossa pidettä-
vään kasvisruokapäivään. 
Se lisää kasvisannoksen 
houkuttelevuutta.

– Kasvisruoista suosituin 
on ehdottomasti pinaatti-
lätyt, mutta joidenkin kas-
visruokien kanssa vasta to-
tutellaan uusiin makuihin. 
Tarkoitus on kuitenkin 
valmistaa herkullista ja ra-
vitsemuksellisesti täysipai-
noista ruokaa ja ottaa ruo-
kailu entistä vahvemmin 
osaksi koulun kasvatusteh-
tävää, Jenni selvittää.

Viides- ja kuudesluokka-
laisista on rekrytoitu kaksi 
ruokalajärjestäjää kerral-
laan. He pyyhkivät pöydät 
alakoululaisten jäljiltä, jot-
ta myös yläkoululaiset sai-
sivat omalla vuorollaan is-

käänä, mutta keskiviikkoi-
sin harjoitellaan hiljaisem-
paa äänenkäyttöä. Seinällä 
on myös kello, jonka vii-
sareista voi tarkistaa, mil-
loin saa poistua ruokalasta 
välitunnille.

Teknisen työn opettaja 
Niko Oksa on taiteillut ni-
men oven päälle ja linjaston 
päähän. Askarrellut irtokir-
jaimet on maalattu muistut-
tamaan korkkia tai puuta.

Aulaan päin avautuval-
la ikkunaseinällä roikkuu 
kalaverkko, johon oppilaat 
ovat kuvaamataidossa teh-
neet kaloja ja muita me-
reneläviä. Siihen pääsee jo-
kainen luokka vuorollaan 
taiteilemaan omat otuksen-
sa. Nurkkaan on rakennet-
tu jopa biitsi keittiöhenkilö-
kuntaan kuuluvien Jonnan, 
Liisan ja Tiinan yhteistyöllä.

Kaiken kruunaavat talon-

mies Jorma Pitkämäen ke-
hystämät vanhat koulutau-
lut muun muassa ravuista. 
Joku tiesi aiheeseen sopivia 
tauluja löytyvän kirkonky-
län koululta.

Vanhoissa tauluissa sak-
siniekan nimi on kirjoitet-
tu krapu, ja alussa olevasta 
k-kirjaimestakin juttua on 
riittänyt oppilaiden kanssa 
– samoin leikkisästi peiliku-
vaksi kääntyneestä a-kirjai-

mesta ravintolan nimessä.
Ravunkuoren avajais-

räpin jälkeen nostetaan 
maljat, joissa on mango-
tiivistettä, kivennäisvet-
tä ja kokonaisia mansikoi-
ta. Nauhanleikkuun jälkeen 
pääsevätkin jo alakoululai-
set syömään.

Juhlan kunniaksi listalla 
on toiveruokaa eli tortilloja 
ja täytteeksi jauhelihamu-
hennosta. Ravintolan hen-

gessä tortillan sisään saa ra-
pusalaattiakin. Jälkiruoaksi 
on pannaria, hilloa – ja tällä 
kertaa myös kermavaahtoa!

Salaattiainekset on jo vii-
me vuodesta asti tarjottu 
selkeästi erikseen omissa 
linjaston kipoissa, jotta jo-
kainen pääsee rakentamaan 
niistä makunsa mukaisen 
salaatin.

Lisääkin ruokaa haetaan.

 � Nauhanleikkuun hoitavat ysiluokkalaiset Severi Uunonen ja Si-
ru Albrecht kolmosten Miica Palomäen ja Erin Salon pidellessä 
nauhaa. Ovella myhäilee räpin kertosäkeeseen päässyt ruoka-
palveluesimies Jenni Vuorela-Mattila.

Kuva-
galleria+

tua siisteihin pöytiin. Toive 
tuli oppilailta itseltään, ja 
ruokajärjestäjät palki-
taan viikkonsa päätteeksi 
jäätelötuuteilla.

– Kouluruokadiplomi 
on tae siitä, että pyrimme 
kehittämään osaamistam-
me ajan hengessä ja huo-
lehtimaan asiakkaistamme 
eli koululaisista. Se ker-
too myös toimivasta yh-
teistyöstä henkilöstön ja 
käyttäjien välillä, summaa 
Jenni diplomin syvemmän 
sisällön koko nelihenki-
sen keittiöhenkilöstön 
puolesta.

Kouluruokaraadin jä-

senenä on oppilaskunnan 
hallituksen, Jennin, rehto-
rin ja vararehtorin lisäksi 
vapaa-aikaohjaaja Piritta 
Pasuri, jonka toimenku-
vaan oppilaskuntatyö on 
liitetty.

Ravunkuoren keittiös-
tä lähtevät eväät myös 
Kopsamon pienten las-
ten koululle, päiväkotiin 
ja kotipalvelun asiakkail-
le – pienin poikkeuksin. 
Esimerkiksi tortilloihin ei-
vät kotipalvelun ruokai-
lijat ole oikein tottuneet, 
joten heille on tarjolla täl-
laisina päivinä jotain muu-
ta ruokaa.




