Asiakastyytyväisyys koulut RYK 21
Vastaajien kokonaismäärä: 216
1. Koulusi
Vastaajien määrä: 216

n

Prosentti

Elisenvaaaran koulu

0

0%

Elisenvaaran lukio

0

0%

Kyrön koulu

0

0%

216

100%

0

0%

Riihikosken koulu
Yläneen yhtenäiskoulu
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2. Oletko
Vastaajien määrä: 215

n

Prosentti

1-4 luokalla

103

47,9%

5-6 luokalla

53

24,7%

7 -luokalla

13

6%

8- luokalla

4

1,9%

9- luokalla

25

11,6%

henkilökuntaa

17

7,9%

2/24

3. Onko sinulla
Vastaajien määrä: 215

n

Prosentti

Perusruokavalio

202

94%

Erikoisruokavalio

10

4,6%

Kasvisruokavalio

3

1,4%

4. Palautetta erityisruokavaliosta
Vastaajien määrä: 9
Vastaukset
Maistunut hyvin, mutta välillä on ollut hieman suolaton. Toki hyvä, ettei käytä liian paljon suolaa,
lisätä voi itse tarvittaessa.
Salaattia toivoisin enemmän
Välillä gluteeniton ruoka on kuivaa.
Erikoisruoka on hyvää ja pääsääntöisesti samaa kuin muillakin. Dieettilinjastossa ei aina ole
maitoja, ketsuppeja ym.
Voisi olla enemmän ruokaa astiassa sillä en tule yleensä täyteen kun syön kouluruuan
syön oudosti ja outo puolisesti
Välillä melko yksipuolista. Merkinnät saisi olla paremmat (aina ei tiedä, mistä kuuluisi syödä; esim.
pelkän gluteeniton-tekstin sijaan esim. teksti "gluteeniton riisi").
Ruoka on ollut lähes aina todella maittavaa. Joskus esim.lasagne ollut kuivikasta.
Toivoisin että erikoisruokavalio osastolla olisi esim: erinlaisia leipiä niinkuin normiruuassakin
Se on ollut ihan hyvä.

5. Palautetta kasvisruokavaliosta
Vastaajien määrä: 3
Vastaukset
Ruoka on hyvää. Pari kertaa jäänyt harmittamaan, kun muilla on ollut esim. jauhelihakeittoa ja
itselläni sienimuhennosta.
Yleensä ihan hyvää. Kasvismakkarat uunimakkarapäivänä ovat ainoa poikkeus - ottaisin niiden
tilalle mieluummin vaikka kasvispyöryköitä tai mitä tahansa muuta.
Minusta koulun kasvisruoka on hyvää ja monipuolista.
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6. Ruuan maku
Vastaajien määrä: 214

n

Prosentti

herkullista 21

9,8%

hyvää

76

35,5%

ok

99

46,3%

ei maistu 18
8,4%
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti
ei maistu

aivan Asiaton kommentti poistettu!

ei maistu

Ok

ei maistu

Eipä ollu hyvää

ei maistu

Ei ole kovin hyvää aika usein mautonta tai ällöttävän hajuista/näköistä!!!

ei maistu

Harvoin ihan ok

ei maistu

En tykkää

ei maistu

Ruaka ei ole kovin laadukasta

ei maistu

on pahan makuista

ei maistu

Yleensä muuta joskus on ihan ok

ei maistu

En vain pidä

ei maistu

Ruoka ei maistu

ei maistu

Ruoka on todella pahan makuista.

ei maistu

Moo

ei maistu

Välillä hyvää välillä ei

ei maistu

Jejfh

ei maistu

En vaan tykkää monista ruuista. Vika ei ole koulussa.

ei maistu

Ei vaa maistu

ei maistu

Ei oo niin mehukasta ja mehuu vois joskus olla
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7. Ruuan ulkonäkö
Vastaajien määrä: 216

n

Prosentti

näyttää herkulliselta

19

8,8%

näyttää hyvältä

62

28,7%

122

56,5%

ok

ulkonäössä parannettavaa 13
6%
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot
Teksti
ulkonäössä parannettavaa Hyi
ulkonäössä parannettavaa Ällöttävää hyvin usein!!!
ulkonäössä parannettavaa Näyttää hirveälle
ulkonäössä parannettavaa Näyttää kauheelle
ulkonäössä parannettavaa Näyttää välillä vähän Asiaton kommentti poistettu!
ulkonäössä parannettavaa Esimerkiksi kun oli spagettia se oli jos vedessä lillumassa
ulkonäössä parannettavaa En pidä ulkonäöstä
ulkonäössä parannettavaa suhkot 0/5
ulkonäössä parannettavaa aika väritöntä on
ulkonäössä parannettavaa Esim perunat ovat mustia ja kanakastike näyttää Asiaton poistettu!
ulkonäössä parannettavaa Näyttää äkköltä
ulkonäössä parannettavaa Moo
ulkonäössä parannettavaa Näytää siltä että oltaisiin kerran syöty jo
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8. Ruokalistan toimivuus
Vastaajien määrä: 216

n
ruokalista on hyvä ja vaihteleva
ruokalista ok
ruokalistassa parannettavaa
ruokalista ei ole toimiva

Prosentti

65

30,1%

112

51,8%

36

16,7%

3

1,4%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot
Teksti
ruokalista ei ole toimiva Ruokalistalla tällä hetkellä liikaa kala- ja kasvisruoka
ruokalista ei ole toimiva Moo
ruokalista ei ole toimiva Se mehukkuus
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9. Lisäkesalaatti
Vastaajien määrä: 216

n

Prosentti

salaatit herkullisia ja monipuolisia 39

18,1%

salaatit hyviä

62

28,7%

salaatit ok

99

45,8%

salaateissa parannettavaa
16
7,4%
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot
Teksti
salaateissa parannettavaa Muutakin kuin raastetta, fetasalaatti on tosi hyvö ja monipuolinen
salaateissa parannettavaa ei tarvitse sekoittaa kaikkia aineksia sekaisin
salaateissa parannettavaa pahaa ku saatana
salaateissa parannettavaa Kuivaa ja salaatinkastikeissaa pitäisi olla valinnan varaa!!!
salaateissa parannettavaa Kuivaa ja pahaa
salaateissa parannettavaa Porkkanaraasteessa ei tarvitse olla mitään muuta kuin porkkanaa.
salaateissa parannettavaa Koska ei mandariinii
salaateissa parannettavaa Jotkut on ihan ok
salaateissa parannettavaa En ole maistanut
salaateissa parannettavaa Kuivia
salaateissa parannettavaa Salaatit ovat näivettyneitä
salaateissa parannettavaa Saalatit ovat aina melkein samanlaisia, liikaa kaalia.
salaateissa parannettavaa Moo
salaateissa parannettavaa En pidä koulun salaatista koska ne ovat aivan liian märkiä...
salaateissa parannettavaa Kuivia salaatteja
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10. Henkilökunnan palvelualttius
Vastaajien määrä: 216

n

Prosentti

91

42,1%

yleensä ystävällistä ja iloista 81

37,5%

ystävällistä ja iloista
ok
parannettavaa

41

19%

3

1,4%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti
parannettavaa

vois mennä töihi

parannettavaa

hymyilkää enemmän

parannettavaa

Moo
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11. Ruokailutilan viihtyvyys
Vastaajien määrä: 216

n
ruokasali viihtyisä
ruokasali ok
parannettavaa

Prosentti

87

40,3%

118

54,6%

11

5,1%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti
parannettavaa

meluisa

parannettavaa

Korona-aikana ahdas

parannettavaa

parannettavaa

Liian ahtaat välit pöydis
Kun olen erityisruokavalio niin luokkalaiseni ovat aina kiinnostuneita mitä
ruuassani on.
liian vähän tilaa

parannettavaa

vähemman mölyä

parannettavaa

parannettavaa

voisi olla mukavemmat pöydät ja tuolit
koronarajoituksista johtuva ongelma: ruokailupaikan valinta on arpapeliä,
pitäisi istua väljästi kaukana oppilaista, mutta ei saisi viedä kenenkään
paikkaa.
Moo

parannettavaa

Rauhaton

parannettavaa

Ahdasta

parannettavaa

parannettavaa
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12. Nouditko etäkoulun aikana ruuan koululta
Vastaajien määrä: 147

n

Prosentti

Kyllä 50

34%

En

66%

97

13. Oliko annoskoko riittävä
Vastaajien määrä: 48

n

Prosentti

Kyllä 37

77,1%

Ei
11
22,9%
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti
Ei

Enemmän syötävää ja monipuolisuutta

Ei

Välillä oli sopiva määrä,mutta pari kertaa oli liian pieni annos

Ei

Liian suuri annos.Epäterveellistä ruokaa

Ei

Piti tehä ite vielä lisää ku niin naurettava määrä
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14. Olivatko ruuat monipuolisia
Vastaajien määrä: 49

n

Prosentti

Kyllä 36

73,5%

Ei

26,5%

13

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti
Ei

Usin samoja ruoka-aineita

15. Muuta palautetta etäruuasta
Vastaajien määrä: 32
Vastaukset
Ei ole
Appelsiinit oli esim vähän löysiä.
Ruoka oli mennyt ihan sikin sokin laatikossa.
Ruoka saisi olla monipuolisempi.
Kala maistui järvivedeltä!
Perunamuusi oli pahaa.
Etä ruuat oli ihan ok
Oli tosi paljon ruokaa.
Ei
Porkkana pusseja voi antaa useamminkin.
Ei mitää
Ruoka ei ollut lämmintä. Muuten ihan hyvää
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En keksi mitään muuta
Ei
Ei
Ei maistunut samalta ku koulus
Hyvä
Etä ruoka oli ihan hyvää, mutta sitä ei ollut mielestäni tarpeeksi
Ruoka oli hyvää
Ei maistunut yhtä hyvältä mitä yleensä koulussa tarjottava ruoka. Jouduin syömään välillä
useamman päivän putkeen samaa ruokaa.
Ihan hyvää perus kouluruokaa.Maistui hyvältä.
ihan jees
Aikapahoja ne valmisruoat
Jäi nälkä.
Olisi voinut olla maito yms mukana.
Ihan ok
Annoskoot olivat liian suuri ja ruuan laatu oli huono.
Ei ole
Oli todella hyvää. Tykkäsin paljon.
En syönyt
Se oli kivaa kun oli aina joku hedelmä.
Ei
Voisi olla vähän parempaa
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16. Suosikkiruokani
Vastaajien määrä: 186
Vastaukset
Kala
Broileriruoat
lohi perunavuoka
kotona syöty
Kala puikot ja nudeti
Nugetit
PINAATTI.

KEITTO.

JA.

OHRA. PUURO

Kalapuikot
Broilerikastike
Broilerikastike ja riisi ja kaikki missä pn kanaa
UUNIMAKKARA JA PERUNAMUUSI
JA BROILERIPASTA
Uuni makkara
Fetasalaatti ja pinaattiletut
tonnikalalasagne tai kasvislasagne, salaateista kreikkalainen salaatti
Kalapuikot, muusi ja kylmäkastike
Ei ole kouluruoasta
Esimerkiksi jauhelihakastike ja spagetti on hyvää.
Kananugetit ja kaalilaatikko
Uunimakkara, lihapullat, kala
Hernekeitto.
Nuudelit,nugetit ja pizza
Hernekeitto
uunimakkara ja perunamuusi
Pitsa
Pestobroiler vuoka
Nugetit
Nugetit
Spagetti ja jauhelihakastike.
Spagetti ja jauhelihakastike
Nugetit ja riisi
Ei ole. Kaikki menee.
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Jauhelihakeitto
Lohikeitto ja uunimakkara!
Kasvis-sose keitto
Njäääh
Ehkä se nuudelivuoka juttu tai nugetit
Tykkään kaikista ruoista.
Sushi
Makarooni
Kaikki ruuat on hyviä
Mäkdonals ruoka
Makaroonilaatikko
Kasvis sosekeitto
Klasange
Lihapiiraka
Sushi
Hernekeitto
Pizza
Nuudelit
Pizza
Pizza
Pitsa
Spaketi
Kana juusto keitto
Melkein kaiki ruuat
Pizza
Tykkään kaikistaruuista välillä👍
Uunimakkara ja muusi
Lasanne
Juustobroilerikeitto
Spagetti
Tykkään kaikista ruuista välillä👍
Spagetti
Nuudelit
Uunimakkara
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Jauhelihakastike ja spagetti
Ei ole
Spagetti
Nuudelit tai spagetti
Hernekeitto
Lasange (tonnikala)
Kananugetit
Niitä on monia, mutta esim. Kalaruuat jakasvissosekeitto.
Omena uunimakkaraa
porkkanaraaste, salaatti
Piirakkaa jälkiruuaksi
Spaghetti ja jauhelihakastike
Jauhelihakeitto
mlnatykä peruna musi
Uuni makkara ja perunamuussi
Kasvis sose keitto.
Banaani,
Uuni makkaraa
Herne keitto
Peruna ja nakkikastike
Riisiä ja kanaa, makkaraa ja muusia jätelö
perunamuusi ja uunimakkara
Makaroonilaatikosta
Spagetti omena graahampiirakka perunamuusi uunimakkara hernekeitto
makkaraa ja muusia
Spaghetti ja jauhelihakastike,
Uuni makkara ja muusi. Kasvissosekeitto
Nuketit currykastike
sbaketti.👍👍👍
Nuudelit,
Spagetti ja jauhelihakastike ja ketsuppi
Puuro
Salaatti. Kasvissosekeittoa.
Kalaquikka la muusi
Uunimakkara ja muusi ja porkkanaraaste ketsuppi Sinaappi. Spageetti ja jauhellihakastike
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Makaroonilaatikko
Spagetti ja jauhelihakastike
uuni makkara
kanahampurilainen
muusi ja kalapuikot
hernokeitto

sipulin kansa

makaroonilaatikko
Ranskalaiset ja kana nuketit
Tortillat
Hampurilaiset
Nugetit
Ei ole
Kala soppa
Makaroonilaatikko tai pinaatti letut
Spagetti ja kastike
Pinaattilätyt ja mansikka hillo tai uunimakkara ja perunamuusi
Hernekeittö
En osaa vailita lähes kaikki on tosi hyviä
Uunimakkara tai kananugetit
uunimakkara perunamuusilla
Nugetit, uunimakkara ja hernekeitto
Broilerjuustokeitto
Nugetit
Nugetit
Pesto broileri
Feta salaatti
Pinaatti letut
Ok kesäkeitto
Perus lasagne (?)
Puuro
Kasvisosekeitto ja uunimakkara
Vähän kaikki
Spagetti
spagetti ja jauheliha.
Nugetit ja uunimakkara
Kalakeitto
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Nugetit, keitot
Nugetit
Mantelikala
jaa a
uunimakkara
uunimakkara
uunimakkara
Oletettavasti makaronilaatikko.
entiedä
tortillat ja ranskalaiset
Pinaattiletut
Pyttipannu, lasagne
pizza ja tortillat ja se nuudeli kana juttu mitä on ollu
tortillat
Leipä, kananugetit, uunimakkara, kalapihvit.
tortilla
Tacopelti.
Uunimakkara ja sekin on se pelkkä makkara se perunamuussi on täyttä kuraa.
Nachopelti
Hedelmäinen broilerkastike riisillä (tai joku vastaava).
Ohrapuuro ja mehukeitto.
Uunimakkara ja perunamuussi
Uunimakkarat ja perunamuusi.
Uunimakkara
Spagetti ja jauheliha sekä tonnikalalasagne
Jjj
Ohra puuro ja kiisseli
Kasvissosekeitto
Ja päälle raejustoa
Uunimakkara
Jauhelihakeitto
Hamputilaiset ja nugetit
En tiiä
Makkaraa
Kasvissosekeitto
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Eipä oo
Eeeeemmä tiiä
Kananugetit
Uunimakkara, broilerijuustokeitto ja pinaattiletut.
UuniMakkara
Uunimakkara ja perunamuusi.
Pinaattiletut tai uunimakkara
Nugetit
Kananugetit tai uunimakkara
Kasvissosekeitto + raejuusto
Hampurilaiset ja tortillat
Multa
Uunimakkarat
Uunimakkara ja muusi ja kasvissosekeitto
Spaketti ja jauheliha kastike
Muusijauheliha pata
Uuinmakka ja muussa.
Hernekeitto
Riisi ja kananuketit
Kesä salaatti
Kalakeitto
Nuudeli ja peruna
Ohra puuro ja mansikka kiisseli
OHRA.

PUURO.

PINAATTI.

KEITTO.

PINAATTILETUT
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17. Muita toiveita ja mielipiteitä
Vastaajien määrä: 98
Vastaukset
Enemmän laadukasta kasvisruokaa kaikille
Henkilökunnasta valtaosa on ystävällistä, ahkeraa ja joustavaa. Vaihtelevat tilanteet ovat
hoituneet hyvin. Vain Rykissä välillä työskentelevä saa linjaston ruuhkaantumaan, eikä opettajan
pyytäessäkään esimerkiksi vaihda ottimia, vaikka uusi ruokailemaan tuleva ryhmä jo odottaisi.
Leipien sijoittaminen varsinaiselle linjastolle toimii hyvin. Sivupöydällä leivät ruuhkauttivat ja
sumputtivat koko ruuanhaun.
Kiitos
Puuro pois ruokalistalta
Asiaton kommentti poistettu!
Nugetit
MAKAROONI
Ei ole
Enemmän kanaa vähemmän vegaani roskaa
Vegaanit voi syyä sitä salaattia
Useammin voisi olla jälkiruokaa ja ei niinKASVISPITOISTA RUOKAA
Toivoisin enemmän ruokaa, jossa ei ole kasviksia
Fetasalaattia lisää!
vähemmän eineksiä
Ruuassa on parannettavaa ja 2021 viimeisenä koulupäivänä voisi olla nacho peltiä.
Mieliruokapäiviä saisi olla useammin kuin kerran vuodessa
Koulussa on pahoja perunoita.
Ei mittää
Haluaisin, että joskus olisi pitsaa
Ei tule mitään mieleen (:
Kouluruoka on joskus hyvää ja joskus pahaa.
Enemmän jälkiruokia
Riisiä voisi vähentää se on kauheaa ja tilata ruokaa niin että kaikille riittää
Haluaisin koulussa ranskalaisia.
Useammin kana nugetteja tai spagettia
Enemmän ruokailu aikaa
7b:llä
Ei
Ei ole
Vesimeloonia voisi olla enemmän!
Ei mitää
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Ei ole
Voisiko olla enemmän nuudelipäiviä
Pizza ja ranskiksiä
Haluan että olis useammin spagettia ja jauhelihakastiketta
Kumiperunat poistettasi
Mahdollisuuksien mukaan hernekeitto Myssyfarmin herneistä.
Lohi-perunalaatikkoon lohenpaloja "mössön" sijaan.
Ranskalaiset ja jäötelö
Kaikki hyvin, kiitos 👍
Jälkiruoka
ei oo
Useammin uunimakkaraa
ei olle
Tortilla ja hampparit
Pizzaa kouluun
Lisää toive ruokia mitä oppilaat päättää eli pitsaa hampurilaisia jne
Jos makaroonilaatikko ei oisi niin vetistä niin se oisi parempaa.
Eiole
Voisi olla enemmän toiveruokapäiviä
Mielestäni salaattiin voitaisiin panostaa enemän sekä voitaisi tarjota ruakalassa suolaa sekä
pippuria
Jotkut salaatit ovat näivettyneitä.
Nugetit
Haluaisin vielä enemmän vaihtelua ruokalistaan jos se on mahdollista
Ei ole mitään lisättävää☺️
Ok en tiedä
Ei muuta
Leivän kanssa erinlaisia täytteitä!
Ei oikein ole
Enemmän jotain uutta ruokaa
Olisi kivaa jos riisiä ja kanaa olisi hiukan vähemmän kun sitä on melkein joka viikko.
Erinomainen palvelu
Ei ole
eipä ollu
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vähemmän kasvisruokia
Kasvisruoka päivät vähemmälle.
Ei o ei tuu
ei ole.
eioleeeee
hyvin menee.
Oppilaiden toiveruokia
Kasvis ruuat pois, parempi ruokalista
eioo
vähän erilaisempia ruokia voisi olla
Ei ole mitään muita mielipiteitä. Toivotan teille hyvää loppupäivää.
suurempia varrasleipiä
uunimakkaraa lisää
TOIVOISIN ETTÄ RUOKA MUUTTUISI TODELLA KOSKA EI OPPILAAT JAKSA OPISKELLA
ILMAN RAIKASTA JA RAVITSEVAA RUOKAA. JA SITÄ TÄMÄ RUOKA EI OLE TÄLLÄ
HETKELLÄ.
Erikoisruokapäiviä jolloin on oppilaiden toiveruokia.
Ei ole
Hampurilainen nakkeja
Hhh
Ei ole
En tiiä
Toivoisin kouluruoaksi myös välillä esim. italian, meksikon tai napolin pataa.
Enemmän lapsille sopivampaa salaattia
ei
Juu ei
Toisinaan tuntuu, että kaikki kasvisruoka maistuu samalta. Minusta ruoka on kuitenkin hyvää ja
täyttävää!
Eipä ole
Hyvää ruokaa on ollut. Saisi olla vähän useammin pinaattilettuja.
Uunimakkaraa voisi olla useammin
Useammin ohraa :D
Tacoja tai tortilloja
Salaatit paranenisivat
Emt
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Ei ole
Pizzaa ja kana hampurilaisia
Pinaatti letut
Salaatit
Jälki ruuat
Saaaaaalaaaaaaatiiiiiiiiiiii,,,,,,,,,,,👍👍👍👍👍👍👍
TORTILLAT.
JA.
PITSA
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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 34 % nouti yhtenäiskoululta ruuan.
77% koki annoskoon riittäväksi ja 73 % 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 kiinnitetään huomiota.
Kiinnitämme ruuan riittävyyteen huomiota.
Mausteita toivottiin ruokaan sekä vähemmän että enemmän. Mausteet ja salaatinkastikkeet palaavat
linjastoon ja itse otettavaksi, kun tämä erikoinen aika koronarajoituksineen on ohi.
Ruokasalissa käyttäytymisestä ja melusta keskustellaan opetushenkilökunnan kanssa samoin kuin
istumisjärjestelyistä.
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Kysely järjestettiin sähköisesti.
Vastaajia 216 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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