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Ruokakasseja ja muutoksia
ravintoloiden toimintaan
Suomeen on julistettu koronapandemian hillitsemiseksi kolme viikkoa kestävä sulkutila ajalle 8.-28.3. Sulkutilan vaikutukset näkyvät Servillä selkeimmin
ruokapalveluiden puolella.

Yläkoululaisille ruokakassit
Servi pakkaa ja jakaa etäopetuksessa oleville yläkoululaisille ruokakasseja kerran viikossa. Näin ollen jokainen etäopetuksessa oleva oppilas saa
yhteensä kolme kassia etäopetusjakson aikana. Kassit sisältävät valmiita
einesaterioita, kuten kiusauksia ja keittoja. Lisäksi kassissa on tuoretuotepussi esimerkiksi omenoita tai porkkanoita.
Etäopetukseen siirtynyttä lukio-opetusta ohjaa eri laki kuin perusopetusta, minkä nojalla koulutuksen järjestäjä ei ole velvollinen tarjoamaan
opiskelijoille maksutonta ateriaa etäopetuksen aikana. Näin ollen lukiokoulutuksen järjestäjällä ei ole suunnitteilla lukiolaisille ruokakasseja
kolmen viikon etäopetusjakson aikana.

Ravintoloiden toiminta sulkuaikana
• Hopunkallion ravintola toimii 8.-28.3. ainoastaan TAYS
Sastamalan ja Hopunkallion kampuksen henkilöstöravintolana. Poikkeustilanteen aikana ravintola ei palvele
muita kuin kampuksen henkilöstöön kuuluvia asiakkaita.
• Henkilöstöravintola Vintti toimii 8.-28.3. normaalisti
kaupungintalon henkilöstön henkilöstöravintolana
• Kahvila Pukstaavi on suljettu 8.-28.3.
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Viime keväänä Sylvään
koulun aula lainehti koululaisten ruokakasseja.
Tänä vuonna ruokakassit
pakataan keskitetyn
pakkauksen sijaan etäkoululaisten omilla kouluilla ja kassit sisältävät
ruokatarvikkeiden sijaan
valmiita einesaterioita.

Kouluilla pilotoidaan hävikkiruoan myyntiä
Luonnonvarakeskuksen vuonna 2020 julkaiseman tutkimuksen mukaan ravitsemuspalvelusektorilla jopa 16% alun perin syömäkelpoisesta ruoasta jää hyödyntämättä. Suurin hävikin
aiheuttaja on tarjoiluhävikki eli ruoka, joka on ollut linjastossa tai valmistettu sitä varten.
Lisäksi hävikkiä syntyy ruokailijoiden lautastähteestä sekä keittiöissä ruoan valmistuksen
yhteydessä.
Servissä tarjoiluhävikkiä torjutaan myymällä linjastossa ollutta tai sitä varten valmistettua ruokaa
asiakkaille kotiin vietäväksi ruokailun jälkeen. Hävikkimyyntiä on toteutettu hyvin tuloksin jo
pidemmän aikaa Hopunkallion ravintolassa, henkilöstöravintola Vintissä sekä Kahvila Pukstaavissa. Vuoden 2021 alusta alkaen hävikkimyyntiä on pilotoitu myös kolmella koululla: Sylväällä,
Suodenniemellä ja Vareliuksessa.
Kouluilla hävikkiruokana myydään linjastoon jäänyt sekä kyseiselle päivälle valmistettu pääruoka,
lisäkkeet ja salaatti. Myynti tapahtuu heti kouluruokailun päättymisen jälkeen. Ruokaa myydään
litran rasioihin, jotka asiakas saa täyttää itse haluamallaan tavalla. Rasian hinta on kolme euroa ja
halutessaan niitä voi ostaa useampia. Hävikkiruokaa myydään kaikille koulukiinteistössä työskenteleville henkilöille.
Kouluilla hävikkiruoan myynnin aloittamista vauhdittivat Servin omat tavoitteet hävikin vähentämiseksi sekä koulujen henkilökunnalta tulleet toiveet ylijääneen kouluruoan myynnin mahdollistamisesta. Esimerkiksi Suodenniemen koululta hävikkiruoan myyntiä on toivottu ahkerasti, joten
koulu valittiin mukaan pilotointivaiheeseen.
Pilotin tuloksista riippuen kouluruoan hävikkimyyntiä saatetaan
laajentaa myöhemmin myös muille Sastamalan kouluille.

Lähde: Luke Luonnonvarakeskus. 15.1.2020. Ravitsemispalveluista elintarvikejätettä 78
miljoonaa kiloa vuodessa – uudet mittaustulokset osaksi EU:n elintarvikejäteraportointia.
https://www.luke.fi/uutinen/ravitsemispalveluiden-elintarvikejate/

Lounaalta jäävää hävikkiruokaa myydään tavallisesti
useammissa Servin toimipisteissä. 8.-28.3. välisenä poikkeusaikana ravintoloiden
rajoitukset vaikuttavat myös
hävikkiruoan myyntiin.
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Meiltä

Hävikkiruoan myynti
normaalioloissa:
• Hopunkallion ravintola ma-pe

klo 13.00-13.15, la-su klo 12.30-12.45
(3,00€/1l rasia)
myynti avoin kaikille asiakkaille
• Kahvila Pukstaavi ma-la klo 14.0014.15 (4,00€/1l rasia)
myynti avoin kaikille asiakkaille
• Henkilöstöravintola Vintti ma-pe klo
12.30-12.40 (3,00€/1l rasia)
myynti kaupungintalon henkilöstölle
• Suodenniemen, Sylvään ja
Vareliuksen koulut,
15 min kouluruokailun päättymisen
jälkeen (3,00€/ 1l rasia) myynti
koulukiinteistöissä työskenteleville

SERVIN KESÄTYÖHAKU ON AUKI
Servi hakee kesätöihin reippaalla asenteella varustettuja innokkaita nuoria.
Kesätöitä on tarjolla ruokapalveluissa Hopunkallion tuotantokeittiöllä ja
Kahvila Pukstaavissa sekä puhtauspalvelukohteissa ympäri Sastamalaa. Kesätyöt ovat nuorille arvokkaita ensikosketuksia työelämään sekä mahdollisuuksia
tienata omaa rahaa. Vinkkaa avoimista kesätyöpaikoista tutuille nuorille, jotka
ovat vailla kesätyöpaikkaa!

MITÄ?

- Kesätöitä Servillä

MISSÄ?

- Eri kohteissa Sastamalan alueella

MILLOIN?

				

- 7.6.-8.8.2021 välisenä aikana,
työsuhteen kesto 2 tai 4 viikkoa

KENELLE?

- Vuosina 2001-2004 syntyneille nuorille

MITEN?

- Tarkemmat tiedot ja hakemuslomake 		
				Servin verkkosivuilla osoitteessa
				www.servi.fi/kesatoihin
				Hakemukset 28.3.2021 mennessä 		
		
Servillä on tarjolla kesätyöpaikkoja
sekä puhtauspalveluissa että ruokapalveluissa. Kahvila Pukstaavissa työtehtäviin kuuluu muun muassa pöytien
siistimistä sekä asiakaspalvelua.
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Siivouskemikaalien ympäristökuormaa voi hallita
Yle Uutiset oli kiinnostunut 8.12.2020 siitä, mitä koronapandemian aikainen, lisääntynyt siivous- ja desinfiointiaineiden käyttö tekee ympäristölle. Yliopistotutkijoiden
mukaan onkin totta, että puhdistusaineet voivat aiheuttaa päästöjä veteen, ilmaan
sekä maaperään. Lisäksi bakteerien torjunta-aineet voivat kertyä jätevesien mukana
ympäristöön ja aiheuttaa haittaa esimerkiksi vedeneläville, sillä kaikki niistä eivät hajoa jätevesien puhdistuksessa. Erityisen mielenkiintoiseksi tulevaisuuden tutkimusaiheeksi ennakoidaan kemikaalicoctailia eli useiden kemikaalien ja niiden tehoaineiden
kirjoa sekä sen mahdollisia ympäristövaikutuksia.
Kemikaalien ympäristökuormitukseen on kuitenkin mahdollista vaikuttaa ja Servi vastuullisena puhtauspalvelujen tuottajana pyrkii minimoimaan käyttämiensä puhdistusaineiden haitat sekä ympäristövaikutukset. Ensinnäkin puhdistusaineet kehittyvät jatkuvasti.
Nykyaikaiset, ammattikäyttöön tarkoitetut puhdistusaineet sisältävät vähemmän haitallisia ainesosia kuin ennen ja hajoavat nopeammin. Servissä valitaan oikea kemikaali kuhunkin käyttötarkoitukseen ja käytetään aina mahdollisimman vähän haitallista vaihtoehtoa.
Lisäksi kemikaalien ympäristöystävällisyys huomioidaan jo hankintavaiheessa.
Servi on toteuttanut jokaiselle käyttämälleen kemikaalille myös riskien arvioinnin. Arvioinnissa käytiin läpi kunkin kemikaalin aiheuttamat riskit käyttäjille sekä ympäristölle.
Riskien arvioinnin perusteella Servissä tunnistettiin käytössä olevien kemikaalien mahdollinen haitallisuus. Haitalliset kemikaalit pyrittiin vaihtamaan vähemmän haitallisiin
vaihtoehtoihin. Jos taas kemikaalin vaihtaminen ei ole ollut mahdollista, on haitallisen
kemikaalin käyttöä rajoitettu sekä käyttäjiä ohjeistettu muun muassa tarvittavien
suojainten käyttämiseen.
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Kemikaalit
voivat olla
haitallisia sekä
käyttäjille että ympäristölle. Servissä
jokaiselle käytettävälle
kemikaalille on tehty riskien
arviointi haitallisuuden arvioimiseksi ja minimoimiseksi.

Jutun juurta

Käytettävien kemikaalien lisäksi ympäristökuormituksen kannalta keskeistä on kemikaalien oikeanlainen annostelu. Käyttöliuoksia tehdessä aineita ei
’lorauteta’ vapaalla kädellä liuokseen, vaan täsmällisestä annostelusta vastaavat annostelukorkit ja -pumput. Usein riittävä kemikaalin määrä onkin vain
1 millilitra yhteen litraan käyttöliuosta. Tarkan annostelun ansiosta kemikaaleja tarvitaan vähemmän ja myös vedenpuhdistamoihin kulkeutuvat kemikaalimäärät ovat mahdollisimman pienet.
Kemikaalien ympäristökuormaa voidaan vähentää myös tehokkaalla varastojen hallinnalla. Kun varastointimäärät ovat optimaaliset, kemikaalit kiertävät
tehokkaasti, eivätkä ne ehdi vanhentua. Mikäli aine pääse vanhentumaan, on se käyttökelvoton sekä valmistettu, pakattu, kuljetettu ja varastoitu aivan
turhaan. Lisäksi ympäristökuormaa aiheutuu vanhentuneiden kemikaalien hävittämisestä. Servissä otettiin käyttöön vuoden 2020 lopulla EcoOnline-kemikaalienhallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan hallinnoida ja arvioida käytössä olevia kemikaaleja sekä ohjata niiden varastointimääriä. Kullekin
kemikaalille on määritelty enimmäisvarastointimäärä kussakin tilassa, jossa kemikaaleja säilytetään. Näin saadaan varmistettua
mahdollisimman vähäinen kemikaalien tuottamisesta aiheutuva ympäristökuormitus sekä
pienennettyä varastojen palokuormaa ja siten parannettua Servin osalta
asiakaskohteiden turvallisuutta

EcoOnline-ohjelmiston avulla hallinnoidaan
käytettäviä kemikaaleja, arvioidaan niiden
riskejä sekä ohjataan kohteiden palokuormaan
vaikuttavia varastointimääriä.
Lähde: Yle Uutiset 8.12.2020. Desinfiointiaineita myydään entistä enemmän, mutta mitä se tekee ympäristölle? Kemikaalien vaikutus voi olla arvaamaton, sanoo tutkija. https://yle.fi/uutiset/3-11687233
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LOUNASTUOTTEET UUDISTUIVAT

HOPUNKALLIOLLA JA VINTISSÄ
Hopunkallion ravintolan ja henkilöstöravintola Vintin lounastuotteet uudistuivat tammikuussa. Suurimmat uudistukset koskivat keitto- ja salaattilounaita. Nykyisin keittolounaan
hintaan sisältyy myös salaattipöytä. Salaattilounas puolestaan sisältää yhden erillisen proteiinilisän per annos. Proteiinilisät vaihtelevat päivittäin ja ovat ostettavissa myös erikseen
minkä tahansa lounasvaihtoehdon yhteydessä.
Myös lasten lounaan hinnoittelu uudistui. Lasten lounas hinnoitellaan periaattella 1 euro
per ikävuosi, kunnes saavutetaan aikuisen lounaan hinta

LÄMMIN LOUNASRUOKA 7,20€ / 7,10€ tag
Sis. Pääruoan, salaattipöydän, ruokajuomat,
leivät, levitteet ja kahvin tai teen
KEITTOLOUNAS 6,00€ / 5,90€ tag
Sis. Keiton, salaattipöydän, ruokajuomat,
leivät, levitteet ja kahvin tai teen
SALAATTILOUNAS 6,00€ / 5,90€ tag
Sis. Salaattipöydän, proteiinilisän, ruokajuomat, leivät, levitteet ja kahvin tai teen
LASTEN LOUNAS 1,00€/ikävuosi
Sis. Pääruoan, salaattipöydän, ruokajuomat,
leivät, levitteet ja kahvin tai teen
JÄLKIRUOKA 1,30€
Proteiinilisä erikseen ostettuna 1,00€
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ePassilla
hyvinvointia
Servi tarjoaa työntekijöilleen
työhyvinointietuna ePassi Flexin
käytettäväksi liikunta-, kulttuurija hyvinvointipalveluihin toimipisteissä, jotka vastaanottavat
ePassi-maksuja. ePassi onkin
ilahduttavasti yleistynyt maksutapana viime vuosien aikana
myös sastamalalaisissa yrityksissä, jonka ansiosta yhä useampi
työhyvinvointieuro jää omalle
paikkakunnalle.

Mikä sydänmerkkiateria?
Oletko bongannut koulujen ja päiväkotien tai henkilöstöravintoloiden ruokalistalta
sydänmerkin? Servi tarjoilee kouluissa ja päiväkodeissa sekä henkilöstöravintoloissa
sydänmerkkiaterioita viikoittain.
Sydänmerkki kertoo terveellisemmästä ateriasta. Jokaiselle aterianosalle on määritelty
omat kriteerinsä, joiden tulee täyttyä sydänmerkkiaterioissa. Tarkkailun alla ovat muun
muassa rasvan määrä ja laatu sekä suolan määrä. Viljapohjaisissa tuotteissa olennaista
on lisäksi kuidun määrä.
Servin ruokalistoilla
sydönmerkkiaterian
tunnistaa tästä merkistä.
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Poimitut

Luistaako suksi?
Tänä talvena koronaviruspandemia on rajoittanut liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia sisätiloissa. Sen sijaan
talvi on tarjoillut parastaan ja mahdollistanut erilaisten talviliikuntalajien harrastamisen aina eteläisintä
Suomea myöten. Viime viikkoina myös tulevaa kevättä lupaileva auringonpaiste on hellinyt ulkoilijoita.

Hyvinvointi

Oletko sinä hakenut kuluneena talvena hyvivointia lenkkipolulta, hiihtoladulta tai luistinradalta?

Oli kulkupeli mikä
tahansa, raitis ilma
ja kaunis auringonpaiste tuovat energiaa ja hyvinvointia
päivään. Kunnon
eväitä unohtamatta ;)
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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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