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Lomalle
lompsis!
Kesälomakausi lähestyy ja samalla se tietää Servissä lähestyvää perussiivousja ikkunanpesuaikaa. Ennen kesälaitumille kirmaamista tilojen käyttäjien on
kuitenkin hyvä tarkistaa muutama asia. Pienillä, ennen lomaa tehdyillä toimilla
tilojen käyttäjä mahdollistaa siivouksen onnistumisen ja loman jälkeen työpisteeseen on entistä mukavampi palata.
Ennen lomalle lähtöä tee seuraavat toimenpiteet:
• Tyhjennä lattiat ylimääräisestä tavarasta. Lattialla säilytetty ylimääräinen tavara
vaikeuttaa lattioiden puhdistusta ja hoitoa.
• Tyhjennä kaikki tasopinnat ja ylätasot tavarasta. Vain tyhjät tasopinnat voidaan
puhdistaa.
• Tyhjennä ikkunalaudat tavarasta. Ikkunoille tulee olla esteetön pääsy ikkunanpesua varten.
• Ilmoita kohteen laitoshuoltajalle tai merkitse tilan oveen, milloin olet lomalla ja
tila on tyhjä. Näin tilojen perussiivouksia päästään suunnittelemaan ja toteuttamaan sujuvasti.
• Onko sinulla oma pukukaappi? Pukukaapin sisäpuolen puhdistaminen on käyttäjän vastuulla, joten toimeen kannattaa tarttua esimerkiksi kesälomalle lähtiessä.
Pidäthän myös pukukaapin päällisen tyhjänä, jotta Servin laitoshuoltajat pääsevät
puhdistamaan päälliset säännöllisesti.
Kutsuuko
kesälaitumet?
					Serviläiset
kiittävät yhteistyöstä ja
Tarkistathan
erityisesti
ennen
					toivottavat mukavia kesälomia :)
lomalle lähtöä, että kaikki
pinnat on tyhjennetty
ylimääräisestä tavarasta.
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Oppisopimuskoulutuksessa voittavat kaikki
Avoimissa rekrytoinneissa puhtauspalvelualan ammattilaisia on toisinaan haastavaa löytää, joten
Servissä päätettiin tarttua jälleen tuumasta toimeen ja kouluttaa osaajia itse. Itse kouluttamalla
saa juuri sellaisia osaajia, joita työnantaja tarvitsee ja tutuiksi tullaan puolin ja toisin jo opiskeluaikana. Oppisopimuskoulutus onkin win-win-tilanne sekä työnantajalle että opiskelijalle.
Oppisopimusryhmä aloitti opintonsa maaliskuussa ja suunnilleen vuoden päästä opiskelijoilla pitäisi
olla puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnot plakkarissa. Opiskelijoita ryhmässä on yhteensä kahdeksan. Mukana on sekä uusia kasvoja että Servin omia vakituisia työntekijöitä, joilta on
joko vaadittu tutkinnon suorittamista rekrytoitaessa tai jotka haluavat laajentaa omaa osaamistaan
esimerkiksi keittiöpuolen osaamisen ohella. Servin palvelupäällikkö Tuulia Ylisen mukaan opiskelijoita
on ollut suhteellisen helppo saada lähtemään mukaan oppisopimuskoulutusryhmään. Oppisopimuskoulutus onkin nopea ja käytännönläheinen väylä työelämään. Opiskelijoille maksetaan koko opiskeluajalta myös työehtosopimuksen mukaista laitoshuoltajan palkkaa, tosin pienellä epäpätevyysalennuksella vähennettynä.
Opiskelijoiden opintopolut ovat yksilöllisesti rakennettuja. Tutkinnon pohjana toimii joko terveydenhuollon kohteissa työskentelyyn valmistava laitoshygieniapalvelujen tutkinnonosa tai koulu- ja
päiväkotimaailmaan suuntaville tarkoitettu ylläpitosiivouspalvelun tutkinnonosa. Saskyn järjestämää
teoriaopetusta on suunnilleen yksi päivä kuukaudessa ja muut päivät opiskelijat ovat oppimassa
työkohteissa Servin ammattilaisten kanssa. Oppisopimusopiskelijoita on jokaisen Servin palveluesimiehen alueella niin päiväkodeissa, kouluissa kuin terveydenhuollon kohteissakin. Kohteita myös
vaihdetaan opiskelujen aikana, jotta opiskelijat pääsevät näkemään erilaisia työympäristöjä ja laajentamaan osaamistaan.
Vuosien aikana Servissä on koulutettu useita oppisopimusryhmiä ja kokemukset
ovat erittäin positiivisia. Oppisopimusryhmien kautta on saatu innokkaita ja
motivoituneita uusia osaajia alalle. Koulutuksen jälkeen tuoreet laitoshuoltajat
onkin tarkoituksena vakinaistaa Servin palvelukseen. Vaikka oppisopimuskoulutus
on hieno mahdollisuus työnantajalle, aivan itsestään oppiminen ja kouluttaminen
eivät käy vaan ne vaativat työpanosta myös opiskelijoita ohjaavilta työntekijöiltä.
Toisaalta innokkaan opiskelijan ohjaaminen voi antaa paljon myös alan pitkäaikaiselle ammattilaiselle. Ammentaessa omaa osaamista toiselle voi omaa työtä
ja alaa katsoa itsekin uudesta näkövinkkelistä.

Siivousvaunut
välineineen
tulevat oppisopimusopiskelijoille
tutuiksi koulutuksen aikana.
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Meiltä

EROON RASVAKAMMOSTA
Rasvojen saantia tulisi välttää. Tämä ajatus on iskostunut monen mieleen tiiviisti. Onneksi tästä ajatuksesta on vähitellen päästy siirtymään siihen, että
rasvojen välttämisen sijaan kiinnitettäisiinkin huomio nautitun rasvan laatuun. Rasvat luokitellaan energiaravintoaineiksi, koska rasva sisältää energiaa.
Rasvoilla on kuitenkin useita tärkeitä tehtäviä elimistössämme. Niitä tarvitaan solukalvon rakennusaineina, hormonitoiminnan ylläpitoon, rasvaliukoisten
vitamiinien imeytymiseen, ihon normaaliin toimintaan sekä moniin muihin elimistön säätelytehtäviin.
Mitä sitten tarkoitetaan, kun puhutaan rasvan laadusta? Rasvojen ominaisuudet riippuvat rasvahappojen hiiliketjun pituudesta sekä sidosten laadusta,
paikasta ja lukumäärästä. Niin sanottuja pehmeitä rasvoja, eli tyydyttymättömiä rasvoja tulisi suosia, ja korvata niillä tyydyttyneen kovan rasvan saantia.
Elimistö ei kykene muodostamaan kaikkia ihmiselle välttämättömiä rasvahappoja itse, joten niitä tulisi saada ravinnosta. Nämä välttämättömät rasvahapot
ovat omega-6-sarjan linolihappo ja omega-3-sarjan alfalinoleenihappo. Hyviä lähteitä ovat kasviöljyt, kuten rypsiöljy, sekä pähkinät, mantelit ja siemenet.
Kovalla rasvalla ei ole elimistössä mitään välttämättömiä tehtäviä, vaan sitä käytetään pääosin energiaksi. Rasvat sisältävätkin paljon energiaa, yli kaksi kertaa enemmän kuin sama määrä hiilihydraatteja tai proteiineja. Runsas kovan rasvan saanti on havaittu tutkimuksissa olevan yhteydessä suurentuneeseen
veren kolesterolipitoisuuteen. Sepelvaltimotaudin riskiä voi pienentää korvaamalla kovaa rasvaa pehmeällä. Suomalaisten ongelmana onkin liian suuri
kovan rasvan saanti, ja vastaavasti pehmeää rasvaa saadaan liian vähän. Kovan rasvan osuus ravinnon rasvoista on suositeltavaa olla enintään kolmannes.
Kovaa rasvaa saadaan erityisesti rasvaisista maitotuotteista ja leivonnaisista, lihavalmisteista, voista sekä voita sisältävistä leipärasvoista. On hyvä huomioida, että kovaa rasvaa on myös kasvikunnan tuotteissa, kuten kookosrasvassa ja -öljyssä sekä palmuöljyssä.
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Öljyjä ja margariineja kohtaan istuu sitkeässä käsitys niiden epäterveellisyydestä, esimerkiksi niiden
prosessoinnin vuoksi. Tämän huolen voi unohtaa, sillä prosessointi tarkoittaa kaikkea ruoan käsittelyä, ja itseasiassa myös voi on prosessoitua. Öljyt on pakko prosessoida, jotta rypsinkukista saadaan
rypsiöljyä, mutta mitään elimistölle haitallista ei prosessoinnissa tapahdu. Margariinien valmistusprosessi on kehittynyt vuosien varrella niin, ettei siitä muodostu transrasvaa, mikä on vielä melko yleinen
harhaluulo. Kasvipohjainen margariini ja kasvirasvalevite sisältävät pääosin pehmeitä kasvirasvoja
ja omega-3-rasvahappoja, joten ne ovat ennen kaikkea terveydelle edullisia vaihtoehtoja. Sen sijaan
voi-kasviöljyseokset sisältävät kovaa rasvaa yli kolmanneksen rasvan kokonaismäärästä eivätkä ole sen
vuoksi suositeltavia. Moni kuuluttaa voin maun perään, mutta kannattaa rohkeasti testailla erilaisia
margariineja, sillä valikoima on laaja ja makukirjo runsas. Ja makuasioistahan ei tunnetusti voi kiistellä.
Seuraavassa vinkkejä pehmeän rasvan lisäämiseen:
• Kasviöljyt käyttöön, esim. kastikkeena salaatissa tai lorauksena puuroon
• Suosi leipärasvana vähintään 60 % rasvaa sisältävää tuotetta, jossa pehmeän rasvan osuus 		
vähintään 2/3
• Suosi ruoanvalmistuksessa juoksevaa kasviöljyä ja juoksevaa margariinia
• Nauti 2–3 kertaa viikossa kalaa tai mereneläviä
• Lisää ruokavalioon maustamattomia pähkinöitä, siemeniä ja manteleita n. 2 rkl (30 g) päivässä
• Avokado on myös hyvä vaihtoehto, esim. salaatissa
Moni tuntuu tuskailevan erityisesti kalan kanssa. Miten sitä saisi lisättyä ruokavalioon helposti, mutta
niin, ettei rahaa kuluisi aivan liikaa. Tässä muutama vinkki:
• Pakasteesta löytyy paljon hyviä vaihtoehtoja, ja ne ovat usein myös helppoja ja edullisia.
• Hyödynnä puolivalmisteita, kuten kalapihvejä tai -pyöryköitä
• Suosi kala-annoksia työpaikka- ja lounasruokaloissa
• Tonnikalan lisäksi säilykevalikoimaan on tullut mm. kotimaisia kaloja sisältäviä vaihtoehtoja
• Uunikala valmistuu helposti
Toivottavasti tämän artikkelin myötä rasvat näyttäytyvät myönteisemmässä valossa. Rohkeasti vain
tutkimaan kaupan valikoimia ja lisäämään pehmeitä rasvoja osaksi omaa ruokavaliota
Ravitsemusterapeuttiopiskelija
Anni Koivuniemi

Puhtaasti hyvää - Servin asiakkaille 2/2021

Kesä kutsuu

Kahvila Pukstaaviin
Toukokuun alusta Kahvila Pukstaavi avasi ovensa pitkän odotuksen
jälkeen ja nyt ollaan menossa kovaa vauhtia kohti kesää. Kesäkuun alusta
kahvila siirtyy museoiden mukana kesäaikaan, jolloin kahvilan antimista pääsee nauttimaan myös sunnuntaisin. Kesäaikana kahvilassa ei ole
tarjolla lounasta erikseen, vaan viime kesältä tutut ruokaisat salaattiannokset ja lasten lihapulla&nuudelikombo tekevät paluun. Lisäksi tarjolla
on muun muassa toasteja, herkullisia kakkuja, jäätelöä, Apteekkari
Bäckmannin limonaadeja, Vahakylä Gårdin omenamehua ja vaikka mitä
muuta ihanaa.
Istahda terassille, omenapuun katveeseen tai sisälle kahvilan nurkkaan.
Nappaa eteesi virkistävä juoma ja suolainen tai makea herkku. Tartu
vaikka kirjaan tai nauti vain leppoisasta kesäpäivästä. Hyvällä tuurilla
voit törmätä myös naapurin uniseen sarvipäähän!

Kahvila Pukstaavi
Marttilankatu 12,
38200 Sastamala

Kesäajan aukioloajat
1.6. alkaen:
ma-su klo 10-17
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Serviin 9

kesätyöntekijää
Servin kesätyöpaikat kiinnostivat
tänäkin vuonna paikallisia nuoria ja
Servi sai yhteensä 57 kesätyöhakemusta.
Kesätyöpaikkoja Servillä on tänä
vuonna tarjolla yhdeksälle nuorelle.
Kesätyöntekijöitä on tulossa sekä
ruoka- että puhtauspalveluihin
eri puolilla Sastamalaa sijaitseviin
kohteisiin.

Kespro panostaa ympäristöystävällisyyteen

- myös Servin elintarvikkeet kulkevat jatkossa pantillisissa kestomuovilaatikoissa
Servin tukkuelintarvikkeiden sopimustoimittaja Kespro siirtyy toimittamaan elintarviketoimitukPoimitut
sensa pahvilaatikoiden sijaan pantillisissa kestomuovilaatikoissa. Kespron arvion mukaan kestomuovilaatikko on pitkällä aikavälillä kaikista pakkausvaihtoehdoista ympäristöystävällisin, kun huomioidaan materiaalien kestävyys, uusiokäyttörasitus sekä materiaalin valmistuksen ympäristörasitus. Lisäksi kestomuovilaatikko
vähentää käyttökohteissa syntyvää pahvijätteen määrää.
Kestomuovilaatikot ovat kotimaista tuotantoa ja ne valmistetaan Heinolassa Schoeller Allibert Oy:n tuotantolaitoksella. Normaalikäyttökierrossa kestomuovilaatikon arvioidaan palvelevan viisi vuotta, jonka jälkeen se kierrätetään
ja materiaali uusiokäytetään muissa muovituotteissa.
Lähde: https://www.kespro.com/ideat-ja-inspiraatiot/artikkelit/kespro-siirtyy-kuljetuksissaan-pantillisiin-kestomuovilaatikoihin

Servi kiittää lämpimästi kaikista
saamistaan hakemuksista. Jokaiselle hakemuksensa lähettäneelle
vastataan sähköpostitse toukokuun
aikana.
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Mitä tulevaisuudessa syödään?
Perunaa, riisiä, vehnää, tomaattia, nautaa, possua, kanaa… Tuntuuko, että
syöt aina samoja ruokia? Unileverin ja WWF:n yhteistyössä toteuttamasta
raportista selviää, että 75 prosenttia globaalista ruoantuotannosta tulee
12 kasvista ja 5 eläimestä. Kaiken kaikkiaan ihmiset hyödyntävät ravintonaan vain noin 150-200 kasvia ja yli puolet ihmiskunnan ruokavalion kasvipohjaisesta energiansaannista on peräisin riisistä, maissista ja vehnästä,
vaikka maailmassa olisi jopa 50 000 tunnistettua syötäväksi kelpaavaa
kasvia.
Elintarvikkeiden kapeakatseinen hyödyntäminen aiheuttaa omaa puuduttavaa jääkaappia huomattavasti suurempiakin haasteita. Maailman väestömäärän ennustetaan nousevan jopa 10 miljardiin vuoteen 2050 mennessä.
Tämän väkimäärän ruokkiminen maapallon rajoittuneilla resursseilla vaatii
ruokajärjestelmältä paljon. Lisäksi ruokavalion yksipuolisuus vähentää
ruoantuotannossa ja maataloudessa käytettävien kasvien ja eläinten monimuotoisuutta, mikä taas uhkaa ruokajärjestelmän resilienssiä sekä rajoittaa
tulevaisuudessa syötävän ruoan monipuolisuutta. Vain muutamasta lajista
riippuvainen viljely on myös riskialtista, sillä yksipuoliset sadot ovat monimuotoista viljelyä alttiimipia tuholaisille, kasvitaudeille ja ilmastonmuutoksen vaikutuksille.
WWF ja Unilever ovat listanneet yhdessä 50 tulevaisuuden elintarviketta. Listalle valitsemisen kriteereinä ovat olleet muun muassa elintarvikkeen korkea
ravintoarvo, suhteelliset ympäristövaikutukset, maku, saatavuus, hyväksyttävyys ja kohtuuhintaisuus, jotka pohjautuvat YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n määrittelemään kestävään ruokavalioon.
Lähteet: https://aromilehti.fi/artikkelit/nykyinen-ruuantuotanto-uhka-ruokajarjestelman-monipuolisuudelle/
https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2019-02/Knorr_Future_50_Report_FINAL_Online.pdf
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Jutun juurta

Kuva: https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2019-02/Knorr_Future_50_Report_FINAL_Online.pdf

Tulevaisuuden elintarvikkeiksi nimetyt raaka-aineet ovat kasvikunnan tuotteita.
Monet niistä tuottavat vastaavia viljelykasveja suurempia satoja, monet sietävät
hyvin haastavia viljely- ja ympäristöolosuhteita ja monet sisältävät merkittäviä
määriä kriittisiä ravintoaineita.

Merilevä
Wakame-levä
Adzuki-pavut
Mustapavut
Härkäpavut
Maapavut
Lehmäpavut
Linssit
Marama-pavut
Mung-pavut
Soijapavut
Nopal-kaktus
Amarantti
Tattari
Sormihirssi
Fonioheinä
Khorosan-vehnä
Kvinoa
Speltti
Tefheinä
Villiriisi
Kurpitsan kukka
Okra
Oranssi tomaatti
Juuresten vihreät osat

Broccolini
Lehtikaali
Moringa
Kurpitsanlehti
Paksoi
Punakaali
Pinaatti
Vesikrassi
Enokisieni
Maitakesieni
Männynleppärousku
Pellavansiemen
Hampunsiemen
Seesaminsiemen
Saksanpähkinä
Mustajuuri
Persiljajuuri
Retikka
Alfalda-itu
Idätetty kidneypapu
Idätetty herne
Lootusjuuri
Isojamssi
Punainen indonesialainen bataatti
Pikkujamssipapu
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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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