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365 - asiakkaidemme terveyden ja hyvinvoinnin parhaaksi
Servin organisaatiossa tapahtui muutoksia 1.11.2020 alkaen. Oheisesta organisaatiokaaviosta ilmenee eri
henkilöiden tehtävät tällä hetkellä.

Ravitsemusterapeutit
tuottavat ravitsemusterapiapalveluita Sotesille
sekä muutamille yksityisille tahoille. Voit tarvittaessa kysellä heiltä
mm. koulutuksia.

Miten Servin palvelut toimivat
– anna palautetta suoraan asiakkuuspäällikölle tai www.servi.fi/asiakaspalaute. Arjessa
voit palautteen antaa myös Servin työntekijöille tai esimiehille / palveluohjaajille.
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Johdon sihteeri on yhteyshenkilö laskutukseen
liittyvissä asioissa.

Yhteystietomme löytyvät: www.servi.fi/otayhteytta
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Kehityspäällikkö
ja suunnittelijat
ohjeistavat arjen
askareisiin, kuten
koronan aikaisiin
ohjeisiin ja ruokalistan suunnitteluun liittyviin
asioihin.

tuotantokeittiön
esimies
Heidi Telilä

suunnittelija,
puhtauspalvelut
Viivi Vartia-Koivisto

palveluohjaaja
Kirsi Tamminen

suunnittelija,
ruokapalvelut
Minttu Antola/
Leena Marjamäki

keittiöpäällikkö
palvelu- ja
vuorovastaava
henkilöstö

suunnittelija,
viestintä, hankinnat
Vilma Hassi

Poikkeuksellisen rauhallista joulua
Poikkeusvuosi, poikkeusolot, poikkeusjärjestelyt… Tänä vuonna kaikki on ollut poikkeuksellista ja poikkeuksellinen tulee myös joulunajasta. Poikkeuksien keskelle mahtuu onneksi myös paljon tuttua ja turvallista. Ja poikkeushan vahvistaa säännön, sanotaan. Toivon mukaan tämä jääkin ainoaksi jouluksi, jolloin joudumme muotoilemaan
tutut joulurituaalimme uuteen uskoon.
Vaikka koko mennyt vuosi on ollut yhtä poikkeuksien poikkeusta, koostuu joulu onneksi
myös monista tutuista ja turvallisista asioista. Joulun tunnistaa edelleen siitä, että kalenterista loppuvat avattavat luukut. Joulun haistaa tänäkin vuonna kuusen tuoksusta ja
vastapaistetuista pipareista. Joulun maistaa edelleen mureasta kinkkusiivusta, höyryävästä riisipuurosta ja suuhun sulavista konvehdeista. Joulun kuulee jälleen joululauluista
ja joulurauhanjulistuksesta. Ja joulun tuntee yhä lämpimistä ajatuksista, kynttilän liekin
lämmöstä ja rennosta joulumielestä.
Poikkeuksellisen ei siis tarvitse tarkoittaa poikkeuksellisen kurjaa vaan se voi tarkoittaa
myös poikkeuksellisen mukavaa, rentouttavaa tai rauhallista. Tänä jouluna ehdit ehkä
hautautua useammaksi päiväksi sohvan nurkkaan konvehtirasioiden, kaukosäätimen ja
joululahjakirjojen kaveriksi ihmettelemään maailman menoa ja palautumaan menneen
vuoden koitoksista. Ehkä sinulla on enemmän aikaa ulkoilla, vetää keuhkot täyteen raitista ilmaa ja ihastella tienoon kauniita jouluvaloja. Tai ehkä ehdit sanoa enemmän kauniita
asioita, suoda enemmän lämpimiä ajatuksia ja jakaa enemmän tärkeitä hetkiä kaikkien
rakkaimpien kanssa.
Kaikesta poikkeuksellisuudesta huolimatta on kuitenkin tärkeää, ettei kukaan jää jouluna
yksin. Näin sanovat myös terveydenhuollon ammattilaiset. Laita siis aivonystyrät töihin ja
ideoi poikkeuksellisen nerokkaita tapoja ilahduttaa läheisiä joulun aikaan. Näin luomme
kaikille hyvän ja turvallisen joulun!
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Jutun juurta

Servi uusi ISO 9001 - sertifikaattinsa
seuraavalle kolmevuotiskaudelle
Serville myönnetyn ISO 9001:2015- -sertifikaatin uudelleensertifiointiprosessi on saatu vihdoin onnistuneesti päätökseen, vaikka koronapandemia toikin matkalle viivytyksiä. Uusi sertifikaatti on voimassa
kesäkuulle 2023. Sertifikaatti myönnettiin edelleenkin koko Servin
toiminnalle kattaen ruoka-, puhtaus-, ravitsemusterapia- ja asiantuntijapalvelut sekä johtamisen.
Uudelleensertifointiauditoinnin tavoitteena on todentaa, että johtamisjärjestelmää on ylläpidetty ja kehitetty kolmivuotisjakson aikana sekä
että järjestelmä täyttää edelleen standardin vaatimukset. Arvioinnissa
edellytetään myös näyttöä toiminnan myönteisestä kehityksestä. Koronaviruksesta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi Servin uudelleensertifiointiauditoinnit tehtiin kahdessa osassa, hallinnon auditoinnit keväällä
ja toimipisteauditoinnin syksyllä.
Sertifikaatin voimassaolo edellyttää vuosittaisten ulkoisten auditointien
lisäksi myös sisäisiä auditointeja, joissa toimintaamme arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti omalla porukalla. Uuden kauden ensimmäiset ulkoiset
auditoinnit palautuvat alkuperäiseen aikatauluun
ajoittuen maaliskuulle 2021. Sitä ennen tehdään
syksyltä siirtyneet sisäiset auditoinnit, jotka toteutetaan tammi-helmikuun aikana. Alkuvuosi tuleekin
siis kulumaan auditointien merkeissä

Meiltä

Sertifiointi ja sertifikaatti
• Sertifiointi on menettely, jolla kolmas osapuoli antaa kirjallisen
varmistuksen siitä, että tuote, menetelmä tai palvelu on määriteltyjen vaatimusten mukainen.
• Sertifikaatti on sertifiointijärjestelmän sääntöjen mukaisesti
annettu asiakirja, jolla vahvistetaan, että asianmukaisesti yksilöity tuote, menetelmä tai palvelu on tietyn standardin tai muun
normatiivisen asiakirjan mukainen.

ISO 9001 -sertifioinnin edut
• Tukee organisaatiota toiminnan ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä
• Auttaa vastaamaan asiakkaiden laatuodotuksiin
• On kolmannen osapuolen antama pätevä todiste, joka osoittaa
yrityksen ponnistelevan laadun puolesta
• Parantaa henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta
asiakastarpeista sekä selkeyttää vastuunjakoa
• Parantaa riskienhallintaa
• Toimii työkaluna toimittajasuhteiden kehittämisessä
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Voisiko jänis sittenkin
lainata polkupyörääni?
Meidän suomalaisten miesten suhde kasvisten käyttöön
ruokavaliossa on haasteellinen. Finravinto 2017 -tutkimuksen
mukaan päivittäiseen kasvisten, hedelmien ja marjojen käytön
minimisuositukseen yltää 18–74-vuotiaista miehistä vain 14
prosenttia. Minimisuositus on 500 grammaa, mikä ei mielestäni ole edes kovin suuri määrä. Esimerkiksi keskikokoinen
omena täyttää tavoitteesta jo noin kaksi viidesosaa.
Olen usein pohtinut tätä miesten ja kasvisten haasteellista
suhdetta ja syitä siihen, miksi tilanne on sellainen kuin on.
Näppituntuma on, että kasvisten syömistä pidetään jotenkin
nössönä. Vastaavasti lihan syöminen yhdistetään miehisyyteen
ja nautinnollisuuteen ja tätä mielikuvaa tietysti vahvistetaan
esimerkiksi grillauskauden mainoksissa. Nokkelimmat toistavat hokemaa siitä, ettei miehen kuulu syödä pupunruokaa,
eikä tämän vastaavasti ajaa miehen pyörällä. Ehkä me keski-ikäiset suomalaismiehet olemme jo menetetty porukka,
mutta olisiko mahdollista, että nuoremmat sukupolvet suhtautuisivat terveyttä edistäviin ja väriä lautaselle tuoviin kasviksiin
ennakkoluulottomammin? Kouluterveyskyselyn mukaan kolmannes 4.- ja 5.-luokkalaisista pojista ei syö kasviksia päivittäin
ja noin 37 % ei syö hedelmiä tai marjojakaan joka päivä. 8.- ja
9.-luokkalaisista pojista yhdeksän kymmenestä ei ole syönyt
kyselyä edeltävän viikon aikana kasviksia 6–7 päivänä. Hedelmiä tai marjoja samalla ajanjaksolla on päivittäin syönyt 15 %
pojista.
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Kovin hyvä ei kasvisten menekki ole siis lasten ja nuortenkaan keskuudessa. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että meillä suomalaisilla miehillä on mahdollisuus vaikuttaa lastemme syömiskäyttäytymiseen ja ruokasuhteeseen esimerkin avulla. Ravitsemusterapeutti Kaisa Kähkösen kertoi hiljattain Helsingin
Sanomille Itä-Suomen yliopistossa tekemästään tutkimuksesta. Siinä havaittiin, että isän asennoituminen kasvisten käyttöön näkyy lasten syömiskäyttäytymisessä etenkin kypsennettyjen kasvisten kohdalla. Nämä ovat usein karvaita perusmaultaan ja siksi alkuvaiheessa lapselle haastavia. Jos lapsi näkee, että
perheen aikuiset syövät koostumukseltaan, väriltään, maultaan ja suutuntumaltaan erilaisia kasviksia ennakkoluulottomasti ja monipuolisesti, hän rohkaistuu itsekin maistamaan. Vastaavasti kielteinen suhtautuminen tarttuu herkästi ja pysyy pinttyneenä vielä aikuisenakin. Meiltä miehiltä esimerkkinä toimiminen voi vaatia uskallusta astua makumieltymysten epämukavuusalueelle, mutta lohduttautua voi sillä, että makuaisti tottuu toistojen
myötä uusiin tuttavuuksiin ja ne alkavat jopa maistua hyviltä. Psykologi, psykoterapeutti Susanna Anglén sanoin: ”Lapset syövät sitä, mistä pitävät.
Pitävät siitä, mikä on tuttua. Tutuksi tulee se, mitä on tarjolla usein.” Voisikohan tämä koskea myös meitä miehiä?

Ehkä tässä kirjoituksessa on ollut liian syyllistävä sävy. Se ei ole tavoitteeni, mutta koen, että suomalaisena miehenä minulla on lupa hiukan ravistella
meille iskostunutta älytöntä ajatusta siitä, että miehisyys liittyisi jotenkin vähäiseen kasvisten syömiseen. Vähintä mitä me suomalaiset miehet, äijät ja
karpaasit voimme mielestäni tehdä, on lopettaa kasvisten mustamaalaaminen ja näyttää hyvää miehen mallia terveyttä ja hyvinvointia edistävin keinoin. Vaikkapa huolehtimalla lähimmäisistä ja itsestämme sekä syömällä monipuolisesti ja värikkäästi. Penkkipunnerrustulosta ei toki pidä unohtaa.
Rauhallista, värikästä ja maistuvaa joulunaikaa!
Ismo Mäkinen,
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti
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Paljonko likaa kertyy?
Kiitä siivoojaa
- Kiitä työntekijää
Maanantaina 7.12. vietettiin
kansallista puhtauspäivää eli
Kiitä siivoojaa -päivää.
Meillä Servissä päivää vietetään Kiitä työntekijää -päivänä, sillä jokainen työntekijämme on kiitoksensa ansainnut.
Koska tänä vuonna kohteissa kiertäminen ja kiitosten
jakaminen kasvotusten ei
ollut suotavaa, olivat tämän
vuoden kiitokset virtuaalisia,
mutta sitäkin lämpimämmin
ajatuksin toivotettuja.

Pintojen puhdistuksella on todellakin merkitystä. Propuhtaus teki
Päijät-Hämeen LaitoshuoltopalvePoimitut
luiden puhtauspalvelukohteissa
selvityksen, jossa tehtiin näkyväksi
lattiapinnoilta kertyviä pöly- ja likamääriä vuositasolle suhteutettuna. Esimerkiksi päiväkodin
36 m2:n kokoisesta sisääntuloeteisestä siivotaan
vuoden 260 toimintapäivän aikana yhteensä 12 kg
pölyä, hiekkaa ja muuta irtolikaa. Koululla taas 60
m2:n suuruisesta maantiedon luokasta siivotaan
190 toimintapäivän aikana jopa 25 kg pölyä, hiekkaa, irtolikaa ja roskakoriin osumattomia roskia.

Lähde: Pintojen puhdistuksella on merkitystä. ProPuhtaus artikkeli 3.12.2020. https://www.propuhtaus.fi/pintojen-puhdistuksella-on-merkitysta/
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Kotiateria – suoraan omaan jääkaappiin
Kotiateria on terveellinen, monipuolinen ja maistuva ateria, joka tuodaan suoraan kotiin, nautittavaksi asiakkaan oman aikataulun
mukaisesti. Sastamalassa Servi valmistaa kotiateriat Hopunkallion tuotantokeittiöllä tarkoin suunnitellun ruokalistan ja reseptiikan
mukaisesti. Kotiateriat kuljetetaan asiakkaille jäähdytettyinä kaksi kertaa viikossa. Jäähdytettyinä kuljettaminen takaa herkullisten
makujen säilymisen asiakkaiden koteihin asti sekä lisää aterioiden hygieenisyyttä ja turvallisuutta.

Ruokalista
Ruokalistasuunnittelu perustuu valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin. Suunnittelussa huomioidaan
monia asioita, kuten:
• Asiakaslähtöisyys
Kotiateria-asiakkaille suunnitellaan ikäihmisten toiveiden ja makumieltymysten mukainen ruokalista.
Ikäihmisten suosiossa on suomalaiset perusruuat. Riisi ja pasta eivät ole niin mieluisia lisukkeita, kun
taas peruna on tuttu ja toivottu aterian lisuke. Salaatti ei aina maistu, tai sitä on hankalaa syödä, ja
joskus tuoremehu voikin korvata tuoreannoksen ateriassa. Haasteen ruokalistasuunnittelulle
asettaa ihmisten henkilökohtaiset mieltymykset, kun yksi toivoo listalle runsaasti keittoja ja toinen ei
niistä niin välitä tai toinen pitää maksasta, kun taas toinen ei sitä millään söisi.
• Ravitsemuksellinen laatu
Aterian ravitsemuskriteereissä huomioidaan suolan määrä ja rasvan laatu, proteiinien, kuidun, vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti. Jo elintarvikkeita
kilpailutettaessa ravitsemukseen liittyvät kriteerit on tarkasti määriteltyinä. Tarjouksessa esmierkiksi edellytetään tarjoajalta vähärasvaisia tuotteita ja suolan
määrä on tietyissä tuotteissa rajattu.
• Terveelliset raaka-aineet
Ateriat suunnitellaan siten, että ruokalajien ja raaka-aineiden maku, rakenne ja väri sopivat toisiinsa ja muodostavat houkuttelevan kokonaisuuden. Käytettäessä elintarvikkeita monipuolisesti asettuu oikea ravintoaineiden saanti hyvälle tasolle.
• Ruokalistakierto
Riittävän pitkällä ruokalistakierrolla saadaan vaihtelua tarjontaan. Servissä toteutetaan kuuden viikon ruokalistaa. Ruokalajeja ja reseptiikkaa suunnitellaan ja
kehitetään asiakastoiveiden pohjalta.
• Ympäristövastuullisuus
Servin ruokapalveluissa on huomioitu ympäristövastuullisuus, mikä ilmenee mm. kasvisruuan tarjoamisena ja sen lisäämisenä ruokalistalle sekä punaisen
lihan rajoittamisena ateriatarjonnassa.
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Ruuan pakkaaminen
Kotipalveluateriaan sisältyy pääruoka, salaatti sekä jälkiruoka. Pääruoan ollessa keitto salaatin sijasta tarjoillaan
puuroannos tai suolainen leivonnainen.
Ruoka pakataan pakkauslinjalla ripeästi yksittäisiin ateriapakkauksiin.

Sotesin ja Servin yhteistyönä ateria ikäihmiselle kotiin
Sotesin edustajat perustavat Servin hallinnoimaan tuotannonohjausjärjestelmään uuden asiakkaan asiakastiedot, jonka jälkeen uudesta asiakkaasta lähtee tieto Hopunkallion keittiölle. Mahdollisista tilausmuutoksista
Sotesin edustaja ilmoittaa Hopunkallion keittiölle puhelimella tai sähköpostilla. Myös ateriapalvelun asiakkaalla tai tämän omaisella on mahdollisuus tehdä muutosilmoitus suoraan Hopunkallion keittiölle.
Kotiateriakuljetuksen yhteydessä voi asiakas tilata kauppakassipalveluna määriteltyjä tuotteita täydentämään
päivän aterioita. Kauppakassituotteina on saatavilla muun muassa maitotaloustuotteita, leikkeleitä, levitteitä,
leipää ja tuoretuotteita. Hopunkallion kampuksen osastolta kotiutuva, kotipalveluateria-asiakas voi saada
mukaansa kotiaterian Hopunkallion keittiöltä. Osasto tilaa aterian ja se voidaan toimittaa ruokavaunun mukana osastolle. Laskutus toteutuu muiden kotiaterioiden yhteydessä, jolloin asiakkaalla tulee olla olemassa oleva
sopimus ateriapalvelusta.

Kotiinkuljetus
Servi vastaa aterioiden kuljetuspalvelun järjestämisestä. Ateriat kuljetetaan vanhuksille kaksi kertaa viikossa.
Ateriat toimitetaan asiakkaille ajoreittien mukaan alueittain niin, että ateriat ovat aterian ruokailupäivän lounasaikaan mennessä asiakkaalla. Ensetin kuljettaja vie ateriat jääkaappiin ja tarvittaessa kuljettaja lämmittää jakelupäivän aterian. Ateriatoimitusten helpottamiseksi kuljetusyhtiölle on suotavaa luovuttaa asiakkaan avain.
Tilanteissa, joissa asiakas ei ole paikalla vastaanottamassa aterioita niiden saapuessa tai kuljettajalla ei ole
asiakkaan avainta ruokien viemiseksi jääkaappiin, kuljettaja soittaa aina kotihoidon numeroon ohjeiden saamiseksi. Jos aterioita ei päästä viemään asiakkaan jääkaappiin, ateriat palautuvat Hopunkallion keittiölle. Jos
ateriat toimitetaan uudelleen, muodostuu kuljetuksesta uusi kuljetusmaksu tilaajalle.
Sote -lautakunta vahvistaa kotiin kuljetettavan aterian hinnan, joka on tällä
hetkellä kuljetuksineen 9,40 €.
Merja Nousiainen,
asiakuuspäällikkö

Hopunkallion keittiön suuressa padassa valmistettu kipparin kalakeitto
pakataan asiakkaille toimitettavaksi.
Lisäksi ateriaan kuuluvat pitkään haudutettu pehmeä puuro ja marjakiisseli.
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Suodenniemen päiväkoti starttasi syksyllä
Servi sai kohdekarttaansa uuden pisteen elokuussa, kun Suodenniemen ryhmäperhepäiväkoti muuttui päiväkodiksi. Kuten
päiväkotien toimintatapaan kuuluu, sai Suodenniemen päiväkotikin oman Servin palvelutyöntekijän, joka vastaa kohteessa
sekä ruoka- että puhtauspalveluista. Palvelutyöntekijä ei kuitenkaan työskentele päiväkodilla koko päivää. Hän saapuu paikalle,
kun aamupuurot on syöty ja jatkaa iltapäivällä toiseen kohteeseen, kun päivän siivoukset on tehty, välipala tarjoiltu ja seuraavan päivän aamupuuro valmisteltu.
Suodenniemellä toiminta on saatu polkaistua mukavasti
käyntiin hyvällä yhteistyöllä asiakkaan kanssa!

Suodenniemen päiväkoti on pukeutunut jouluasuun ja tonttukin on tullut kurkkimaan
onko paikalla kilttejä lapsia.
Palvelutyöntekijämme on ainakin reippaana työn touhussa uuden iMoppinsa kanssa,
joka taipuu näppärästi päiväkodin kompakteissa tiloissa. Sopiva kone valitaankin tietysti
kohteen mukaan :)
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Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy
Hoitokatu 6 A, 38200 Sastamala
etunimi.sukunimi@servi.fi
www.servi.fi
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