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Kouluruoka sai
kunniaa Säkylässä
KOULURUOKA # Säkylän kouluissa ja

päiväkodeissa saatiin juhlistaa viime torstaina
Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämiä
Makuaakkoset- ja Kouluruokadiplomeja.
|

Säkylä Joni Tuominen

> – Uunimakkara ja perunamuusi, ilmoittaa Isosäkylän
koulun makuraatiin kuuluva
neljäsluokkalainen Aaron Levonmaa kysyttäessä lempikouluruokaa.
Uunimakkaraa ja muita ruokia kelpaa oppilaiden ja henkilökunnan Isosäkylän koululla
syödä, sillä koululle myönnettiin kunnianosoituksena laadukkaasta työstä nyt ensimmäistä kertaa jaettavat ruokadiplomit.
Kahdesti lukuvuoden aikana kokoontuneeseen makuraatiin kuului oppilaiden ja
opettajien lisäksi rehtori Merja Ääri, kunnan ruokahuoltopäällikkö Katariina Salonen
sekä ruokapalvelutyöntekijä
Raija Kukkonen, joka kertoi
makuraadin perustamisen tapahtuneen yläkoulun esimerkin innoittamana. Diplomin
hakemisvaiheessa täytettiin
45 kysymyksen lista, jossa arvioitiin esimerkiksi ruokalan
viestintää, yhteistyötä oppilaiden kanssa sekä ravitsemussuositusten mukaisen ruokailun toteutumista.
– 85 prosenttia kriteereistä
tuli täyttyä diplomin saadakseen, mutta meillä täyttyi lähes kaikki, Kukkonen kertoo.
Niin oppilaat kuin henkilökunta kokivat makuraadin
hyödylliseksi. Aaron Levonmaa sekä makuraatiin toisena opiskelijana kuulunut Kiira

Tammelin sanoivat keskusteluissa esiintyneen palautteen
olleen pääosin positiivista.
– Mietimme, että onko jotain parannettavaa esimerkiksi
ruokalan siisteydessä tai ruokien tasossa. Aika vähän löysimme pahaa sanottavaa, kaksikko toteaa.

Kouluruoan
taso korkealla

Raija Kukkosen mukaan palautteen näkee todellisuudessa parhaiten ruoan menekistä. Hyvin harva oppilaista tulee sanomaan palautetta
suoraan keittiöhenkilökunnalle. Hän kiittelee Isosäkylän koulun oppilaiden olevan hyviä syöjiä ja makuraadin tarjonneen hyviä ideoita
kehittää entisestään kouluruoan tasoa.
– Sieltä tuli toivomuksia esimerkiksi leipävalikoimaa koskien sekä toiveruokapäivää
ehdotettiin. Sämpylät leivommekin itse joka toinen viikko
perjantaisin.
Säkylässä on ryhdytty arvioimaan ja kehittämään koulujen ja päiväkotien ruokapalveluja ekologisesti ja ravitsemuksellisesti kehittävämmiksi.
Tuore tunnustus tuli koko kunnan koulujen ja päiväkotien
ruokahuollosta ja Raija Kukkonen oli diplomista luonnollisesti iloinen.
Päivän aikana pelkästään
Isosäkylän koulussa käy ruo-

Isosäkylän koulun
”ruokavala”
Kun saavun ruokalaan,
kädet pesen aina vaan.
Ruoan linjastosta kauniisti
otan ja omat sotkut siivoan.
Ruokaa otan sopivasti,
salaattia myös,
se tekee maun paremmaksi.
Muistan hyvät pöytätavat,
muuten aikuiset nalkuttavat.
Ruokalassa näytän,
miten haarukkaa ja veistä
käytän.
Lautaselleni jos ruokaa jää,
muistan sen biojätteeseen
tyhjentää.
Viimeisenä tarkistan,
että astiat ja tarjottimen
siististi palautan.
Muistan myös kiittää,
siitä voin hyvää mieltä
niittää.

kittavana noin 200 henkilöä,
joten kiitos on vähintäänkin
ansaittu, kun otetaan huomioon, että Kukkosen lisäksi ruokalassa työskentelee ainoastaan yksi henkilö. Ruoka
valmistetaan yläkoulun keittiössä, jossa myös Kukkonen
työskentelee aamuisin, mutta jakelu tapahtuu Isosäkylässä.
– Tuntuuhan se tietysti tosi
upealta. Meidän työosaamista
tässä kuitenkin mitattiin, hän
iloitsee. #

Isosäkylän koulun makuraatiin kuuluneet Kiira Tammelin ja Aaron Levonmaa esittelivät ruokadiplomia. Takana myös makuraatiin kuuluneet ruokapalvelutyöntekijä Raija Kukkonen sekä ensimmäisen
luokan opettaja Anne Valli-Pietilä.

VALOKEILASSA
Juha Kaita-aho

JUHLA # Porin prikaatin killan
perustamisesta tuli kuluneeksi 60 vuotta helmikuussa, ja
juhlia vietettiin lauantaina 18.
toukokuuta. Juhlallisuudet alkoivat Huovinrinteellä puolen
päivän jälkeen, kun Porin prikaatin komentaja, eversti Mika Kalliomaa laski seppeleen
Porilaispatsaalle yhdessä killan hallituksen puheenjohtajan Markku Heinosen (oik.) ja
killan valtuuskunnan puheenjohtajan Tapani Mikolan kanssa. 60-vuotisjuhlan ohjelmistossa oli puheita, musiikkia,
palkitsemisia ja uusien kunniajäsenten nimien julkistaminen. Lauantaina julkistettiin myös killan 60-vuotishistoriakirja.

Yli 450 koiraa
näyttelyyn
Eura, Honkilahti

NÄYTTELY # Virtasen Puutyöliikkeen pihapiirissä
Honkilahdella järjestetään
lauantaina 25. toukokuuta
iso koiranäyttely.
> Näyttelyyn on ilmoitettu
459 koiraa kaikkiaan 86 eri
koirarodusta. Euran ryhmänäyttelyn järjestelyistä vastaavat metsästysseurat Honkilahden Eräveikot ja Hinnerjoen Salo-Veikot.
Honkilahden koiranäyttelyn puheenjohtaja Tiia Ketola kertoo, että koirarodut on
jaettu kymmeneen ryhmään,
ja lauantaina on näyttelyssä
esillä kolmen ryhmän koiria,

kakkos, kolmos- ja viitosryhmän rotuja.
Esillä on siis muun muassa
erilaisia terrierejä, metsästyskoiria, todella isoja koiria kuten bernhardinkoiria ja aivan
pieniä koiria kuten ”saksanpystykorvaperheeseen” kuuluvia pomeranianeita.
Kuusi tuomaria tuomaroi
kuudessa näyttelykehässä
koiria aamuyhdeksästä lähtien.
Koiranäyttelyn arvellaan
kestävän noin kolmeen iltapäivällä, ja yleisö on tervetullut seuraamaan sitä päivän aikana. Paikalla myydään hernekeittoa soppatykistä, ja
puﬀetikin toimii näyttelypaikalla. #

