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Jokirinteen oppimiskeskuksessa
Kirkkonummella tarjotaan päivittäin
koulu- ja päiväkotiruokaa yli
tuhannelle asiakkaalle
TEKSTI: Marjut Huhtala
KUVAT: Marjut Huhtala ja Kirkkonummen kunta

Moderni ja avara Jokirinteen uusi koulukeskus
on Suomen suurin puukoulu ja tarjoaa hienot
puitteet kestävän kouluruokailun järjestämiseen.
Hinku-kuntiin kuuluvalla Kirkkonummella
ilmastotavoitteissa on kilvoiteltu jo pitkään.
Koulu- ja päiväkotiruokailussa tämä näkyy
säännöllisenä kasvisruokatarjontana ja
huolellisena hävikin hillitsemisenä.

K

ouluruuan maku ja ystävällinen asiakaspalvelu ovat
Kirkkonummella ykkösasioita kouluruokailun suosion
kasvattamisessa. Oppilaita kannustetaan hyvään käytökseen koululounaalla ja ruokapalveluhenkilöstö on ruokailutilanteessa aktiivisesti mukana.Jokirinteen koulun
avarassa ruokailutilassa ruokailee samaan aikaan niin päiväkotilapsia,
ala- ja yläasteikäisiä kuin koulun aikuisia. Eri ikäisten samanaikainen
läsnäolo edellyttää vanhemmilta oppilailta esimerkillistä käytöstä ja
rauhoittaa selvästi ruokailutilannetta.

Ruokapalvelupäällikkö Maiju Aaltonen.
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Ote Kirkkonummen ilmastokirjeestä
koululaisille (4–6 luokkalaisille):
Mitä minä voin tehdä?
• Maista uutta kasvisruokaa ja syö lautanen aina tyhjäksi
• Pyöräile tai kävele lyhyet matkat
• Osta vaate kierrätettynä tai lainaa kaverilta
• Selvitä, millä energiamuodolla kotisi lämmitetään
• Lue yksi ilmastonmuutosta käsittelevä uutinen
• Juttele ilmastotyöstä kotona, koulussa tai kavereiden
kanssa
Kirkkonummella oppilaille on laadittu ”ilmastokirjeitä”
nuoren tai lapsen ikävaihe huomioiden.

Jos ruokahävikkiä hyvästä etukäteissuunnittelusta jää yli, jäähdytetään se asianmukaisesti myöhempää käyttöä varten”, kertoo
Aaltonen.

Ruokakasvatus on moniammatillista
yhteistyötä

Ruokapalveluiden aluepäällikkö Tuija Mäkinen.

Vastuullisuus on luonteva osa kouluruokailua
Kestävän kehityksen toimintatapoihin on toteutettu Kirkkonummen
ruokapalveluissa jo pitkään. Esimerkiksi kasvisruokavaihtoehto on
ollut vapaasti otettavana vaihtoehtona Kirkkonummen kouluissa
jo useita vuosia tarjolla.Ruokapalvelupäällikkö Maiju Aaltonen
ja ruokapalveluiden aluepäällikkö Tuija Mäkinen Jokirinteen
valmistuskeittiöstä kiittelevät kasvisraaka-ainevalikoiman monipuolistumista: ”Valikoimista löytyy jo hyvin kotimaisia ja suurkeittiöpakattuja papu-linssi-herne- ja kauratuotteita.” Kasvisruokien
suunnittelussa huomioidaan lasten ja nuorten toiveet ja ruokien
menekkiä seurataan kymmenen viikon ruokalistakierrolla tarkasti.
”Joskus tietty kasvisruoka vaatii useiden maistelukertojen totuttelun”, Aaltonen painottaa.
Aina kasvisruokien nimeämisessä ei kannata korostaa sana kasvis, vinkkaavat Mäkinen ja Aaltonen. ”Hernekeiton proteiinilähde
on ollut meillä jo pitkään pelkästään kasvispohjainen, mutta ruokalajia ei erikseen nimetä kasvishernekeitoksi vaan ”pelkästään”
hernekeitoksi. Oppilaat eivät kiinnitä asiaan mitään erityistä huomiota, vaan syövät keittoa hyvällä ruokahalulla.”
Hävikin hallinta on toinen keskeinen kestävän kehityksen
työkalu kouluruokailussa. Hävikkiä seurataan Kirkkonummen
kaikissa valmistuskeittiöissä ja palvelukeittiöissä kirjaamalla pääruuan, tuorelisäkkeen ja lämpimien kasvisten hävikkitiedot Jamixtuotannonohjausjärjestelmään. Hävikin vähentäminen mainitaan
myös kunnan strategiassa yhtenä tärkeimpänä ruokapalveluiden
kestävän kehityksen tavoitteena. Hyvän lisän hävikistä viestimiseen tarjoaa muutamalla koululuilla käytössä oleva Biovaaka- hävikinseurantajärjestelmä ja tähän kytketty infotaulu. Kun lautashävikkiä jää, voivat oppilaat heti nähdä hävikin määrän grammoina
tai euroina per lautasannos.
”Hävikkiä voidaan tehokkaasti hillitä myös erävalmistuksella.
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Kirkkonummen ruokapalveluissa yhteistyö kasvatushenkilöstön
kanssa sujuu mutkattomasti. Aaltonen näkee erityisen arvokkaana kotitalousopettajien roolin ruokakasvattajina ja kestävän
kehityksen valmentajina niin kotitalousopetuksessa kuin kouluruokailun puolestapuhujina muutoinkin. Yhtenä merkittävänä
tapahtumana Aaltonen mainitsee Kirkkonummella jo perinteeksi muodostuneen ysiluokkalaisten kevätjuhlan, jossa tarjotaan
hieman fiinimpää ruokaa alempien luokka-asteiden oppilaiden
toimiessa tarjoilijoina. Juhlaan myös pukeudutaan tyylikkäästi
ja iloitaan peruskoulun päättymisestä kaikin puolin arvokkaasti.
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä ruokapalveluiden, kotitalousopetuksen ja oppilaiden kanssa. ”Tänä keväänä voidaan juhla
taas järjestää pitkän korona-ajan jälkeen”, Aaltonen iloitsee.
Myös koulujen ruokaraatitoiminta voidaan vihdoin virittää
käyntiin, kun live-tapaamiset ovat mahdollisia. Päivittäinen asia-

Puhtaus on puoli ruokaa. Kokki Pia Lappalainen pesee
pataa.
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KÄYTTÄJÄT
SAIVAT OSALLISTUA
OPPIMISKESKUKSEN
SUUNNITTELUUN JO SEN
RAKENNUSVAIHEESSA
Rakennuksen tulevat käyttäjät olivat vahvasti mukana tilojen suunnittelussa, sillä hankkeen alussa Jokirinteen oppimiskeskusten tulevat käyttäjät osallistuivat pedagogisen
suunnitelman laatimiseen. Työn tavoitteena oli tehokas tilojen käyttö ja muuntuvat sekä joustavat oppimisympäristöt.
Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon tilojen joustavuus, monimuotoisuus ja taipuminen erilaisiin toimintoihin,
oppisisältöihin ja työskentelymuotoihin. Eri toimijaryhmät
voivat käyttää tiloja hyväkseen ja virtuaaliset ympäristöt
tukevat tilojen taipuisaa käyttöä. Suunnittelussa on huomioitu myös se, että uusi oppimisympäristö edellyttää tiloilta
hyvää akustiikkaa.
Oppimiskeskus jakautuu toiminnallisiin kokonaisuuksiin,
moduuleihin. Yhteinen piirre moduulien sisällä on mahdollisuus muunnella tiloja ilman niiden rakenteellisia muutoksia.
Tilat on suunniteltu energiatehokkaiksi vuoden 2018
alusta voimaan tulleen lainsäädännön mukaan ja vähintään
70 prosenttia rakennuksen lämmitysenergiasta tuotetaan
maalämmöllä.
Salaattia valmistaa oppisopimusopiskelija Pattamai
Hinorn, Taija lempinimeltään.

kasviestintä tapahtuu Jokirinteen koulun ruokasalin ison infotaulun kautta, josta löytyy muun muassa koululounaan malliannos ja
ruokalistat sekä muuta ajankohtaista tiedotettavaa.
Moniammatillista yhteistyötä on tarvittu myös
Kirkkonummen koulujen ja päiväkotien kattavasti suorittamien Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomien parissa, joiden
hakemisessa Kirkkonummi oli aktiivisesti mukana jo diplomien
pilotointivaiheessa.

Monikulttuurisuus lisää työhyvinvointia
Kirkkonummen ruokapalveluissa työllistetään mielellään maahanmuuttajia kielihaasteista huolimatta. Ruokapalveluiden aluepäällikkö Mäkinen näkee monikulttuuriset työntekijät työyhteisön
rikkautena:
”Maahanmuuttajat ovat tunnollisia ja työhönsä sitoutuneita ja
hallitsevat Suomen kieltä jo niin hyvin, että pystyvät lukemaan reseptejä.” Ruokapalveluissa työskentelee tällä hetkellä useita kansallisuuksia muun muassa Virosta, Thaimaasta, Sakasta, Burmasta
ja Filippiineiltä.
Lisäksi työllistetään muitakin erityistä perehdyttämistä tarvitsevia työntekijöitä kuten oppisopimustyöntekijöitä, harjoittelupaikkaa tarvitsevia alan opiskelijoita ja TET-harjoittelijoita.
”TET-harjoittelu lisää osaltaan kouluruuan arvostusta, kun oppilaat pääsevät itse näkemään kouluruuan valmistusprosessin,”
Aaltonen painottaa.
Vaikeaa työvoimapulaa ei Kirkkonummen ruokapalveluissa
tällä hetkellä ole, mutta sijaisia on toisinaan haasteellista löytää.
Rekrytoinnissa vallitsee ”työntekijöiden markkinat” ja työnantajalta vaaditaan joustoa sovitella työntekijöille sopivia työrupeamia
sijaisuuksiin ja pitempiinkin pesteihin.

JOKIRINTEEN
OPPIMISKESKUS
•
•
•
•

Suomen suurin puukoulu
1200 oppilasta (ala-ja yläaste)
200 päiväkotilasta (vauvasta esikoululaisiin)
Keittiötiimi: esimies, 4 ravitsemistyöntekijää, 3 kokkia,
1 oppisopimustyöntekijä, 1 työllistetty
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