Asiakastyytyväisyys alakoulut Kaulanperä 2021
Perusraportti
Vastaajien kokonaismäärä: 23
1. Koulusi
Vastaajien määrä: 23

n

Prosentti

Heikinsuon koulu

0

0%

Karinaisten koulu

0

0%

Kaulanperän koulu 23

100%
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2. Oletko
Vastaajien määrä: 23

n

Prosentti

1-4 luokalla

10

43,5%

5-6 luokalla

12

52,2%

1

4,3%

henkilökuntaa

3. Onko sinulla
Vastaajien määrä: 23

n

Prosentti

Perusruokavalio

21

91,3%

Erityisruokavalio

2

8,7%

Kasvisruokavalio

0

0%
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4. Palautetta erityisruokavaliosta
Vastaajien määrä: 2
Vastaukset
Välillä on unohtunut erikseen minulle ruokia. Ja välillä ruoka on suolaista tai liian äglön näköistä.
välillä hieman liikaa maustetta. Ja välillä ei ole omaa salaattia vaikka kuuluisi olla allergioiden
takia.

5. Palautetta kasvisruokavaliosta
Vastaajien määrä: 0
Vastaukset

6. Ruuan maku
Vastaajien määrä: 23

n

Prosentti

herkullista

0

0%

hyvää

7

30,4%

16

69,6%

0

0%

ok
ei maistu

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti
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7. Ruuan ulkonäkö
Vastaajien määrä: 23

n

Prosentti

näyttää herkulliselta

0

0%

näyttää hyvältä

8

34,8%

14

60,9%

1

4,3%

ok
ulkonäössä parannettavaa

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot
Teksti
ulkonäössä parannettavaa joo
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8. Ruokalistan toimivuus
Vastaajien määrä: 23

n

Prosentti

3

13%

18

78,3%

ruokalistassa parannettavaa

2

8,7%

ruokalista ei ole toimiva

0

0%

ruokalista on hyvä ja vaihteleva
ruokalista ok

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti
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9. Lisäkesalaatti
Vastaajien määrä: 23

n

Prosentti

salaatit herkullisia ja monipuolisia

2

8,7%

salaatit hyviä

7

30,4%

12

52,2%

2

8,7%

salaatit ok
salaateissa parannettavaa

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot
Teksti
salaateissa
parannettavaa
salaateissa
parannettavaa

Mistä johtuu, että kun ostan hävikkiruokaa, salaatti on yleensä jo
ruskettunutta illalla?
ok

6/12

10. Henkilökunnan palvelualttius
Vastaajien määrä: 23

n

Prosentti

6

26,1%

yleensä ystävällistä ja iloista 12

52,2%

ok

5

21,7%

parannettavaa

0

0%

ystävällistä ja iloista

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti

11. Suosikkiruokasi
Vastaajien määrä: 23
Vastaukset
uunimakarat ja nugetit
nugetit
pinaattiletut
Perunamuusi ja uunimakkarat
nugetit
makaronilaatikko
nugetit,uunimakkra ja pinaattikeitto.
muussu ja makkara
Uunimakkarat ja broilerinuudelivuoka
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kananuketit
Muusi lisäkkeineen
nugetit ja riisi
Broilerinugetit ja Uunimakkara ja hernekeitto
Hernekeito
Tonnikalalasagne jota on tänään
Uunimakkara
Mulla vaihtelee. Mutta yleensä pinaattiletut ja toinen on kasvispastavuoka.
kasvissosekeitto todella hyvää
pestopasta vuokaa todella hyvää
Uunimakkarat ja perunamuusi ja bestopasta.
kasvissosekeitto
Nugetit ja riisi, Uunimakkara ja kana ja riisi
Kasvissosekeitto
nuudelivuoka

12. Muita toiveita ja mielipiteitä
Vastaajien määrä: 16
Vastaukset
ei mitään
ei
Ruoka on todella hyvää.
Mari tekisi pinaatti letut
enemmän nugetteja kaikki eisaa vatsaatäyteen.
toivoisin ruokiin vähän enemmän suolaa ja pinaattikeitto on liian litkumaista.
ei oo
Enemmän nugetteja
useammin uunimakkaraa
Johonkin voisi pistää enemmän mausteita.
olisi kiva jos olisi hieman vähemmän mausteita. Kun itsellä on kartta kieli
Välillä pinäättilätyt ovat inan kovia.
enemmän pehmeää leipää
ei ole
pehmeetä leipää sais olla useemmi
Riisiä voisi olla vähän vähemmän
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13. Nouditko etäkoulun ajan ruuan koululta
Vastaajien määrä: 23

n

Prosentti

Kyllä 10

43,5%

Ei

56,5%

13

14. Oliko annoskoko riittävä?
Vastaajien määrä: 10

n Prosentti
Kyllä 9

90%

Ei

10%

1

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti
Ei

ei
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15. Oliko ruoka-annokset monipuolisia
Vastaajien määrä: 10

n Prosentti
Kyllä 9

90%

Ei

10%

1

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti
Ei

ei

16. Muuta palautetta etäkoulun aikaisesta ruuasta
Vastaajien määrä: 6
Vastaukset
ruaka ei ollut hyvää
Olisi voinut olla itse tehtyä ruokaa eikä kaupan ruokaa.
iha ok välil vähä kylmää
ei mitään
Ei ole
olis ollu lihaa enemmä

10/12

Ruokapalvelut vastaa
Ruokalista on kaikilla Pöytyän kouluilla sama ja niin kuin
näistäkin mielipiteistä on nähtävissä,
osa toivoo erikoisempia ruokia ja osa näitä tavallisia listalla olevia ruokia ja
myös osan mielestä jonkin ruuan voisi poistaa ja toinen toivoo sitä lisää.
Samoin eri koulujen välillä toivotaan erilaisia ruokia, ruokalista kuitenkin pitää olla sama,
jokaisessa koulussa ympäri kuntaa pitää olla tasalaatuista ja samanarvoista ruokaa.
Osa toivoo suolaa tai mausteita lisää, osan mielestä niitä on liikaa.
Ruoka on aiheuttaa aina erilaisia mielipiteitä.
Vastauksista on poistettu asiattomat/ kiroiluvastukset.
Ruokalista laaditaan koululaisten ravitsemissuositusten mukaisesti ja
määrärahojen puitteissa.
Suunnittelussa otetaan huomioon myös kasvatuksellisuus ja ekologisen kestävän kouluruokailun
edistäminen.
Ravitsemussuositusten mukaisesti kaikilla Pöytyän kouluilla tarjotaan ruokajuomana rasvatonta
maitoa/ - piimää.
Elintarvikemäärärahaa on käytettävissä keskimäärin 0,95 €/ ateria ja sekin rajoittaa, varsinkin
toiveruokien osalta, myös jälkiruokien ja hedelmien ja pehmeän leivän määrää listalla.
Uudet kouluruokasuositukset ohjaavat ruokalistan tekemistä ja uusien suositusten mukaisesti
pyrimme lisäämään kasvisten ja kasvisruokien määrää sekä vähentämään suolan ja sokerin käyttöä.
Elämme poikkeuksellista aikaa, etäkouluruokailu aiheuttivat
myös ruokapalveluille haasteita.
Etäkoulun aikana 43,5 % nouti yhtenäiskoululta ruuan.
90 % koki annoskoon riittäväksi ja 90 % hakijoista koki sen monipuoliseksi.
Etäruuasta muu palaute: kuten muustakin ruuasta tulleesta palautteesta osa ei pitänyt.
Ruoka lähetettiin jäähdytettynä.
Koska ruokaa ei haettu joka päivä, säilyvyys oli taattava, joten osa tehtiin itse ja osa oli valmisruokaa
Muita toiveita ja mielipiteitä vastauksia:
Erityisruokavalioihin kiinnitämme huomiota.
Kiinnitämme ruuan riittävyyteen huomiota.
Pilkottu salaatti ruskistuu, jos on lämpimässä.
Mausteita toivottiin ruokaan sekä vähemmän että enemmän. Mausteet ja salaatinkastikkeet palaavat
linjastoon ja itse otettavaksi, kun tämä erikoinen aika koronarajoituksineen on ohi.
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Kysely järjestettiin sähköisesti.
Vastaajia 23 kpl.

Vastanneille tarjottiin kiitokseksi jälkiruoka pullat
ma 24.5.2021

Koululaisten suosikkiruuat on poimittu Pöytyän
koulujen koululaisten toiveista.
Koululaisten toiveruokapäiviä olivat 24.5.- 1.6.2021

Kiitos palautteista 
Hyvää kesää toivottaa keittiöhenkilökunta
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