Asiakastyytyväisyys koulut Yläne Yhtenäiskoulu 21
Vastaajien kokonaismäärä: 181
1. Koulusi
Vastaajien määrä: 181

n

Prosentti

Elisenvaaaran koulu

0

0%

Elisenvaaran lukio

0

0%

Kyrön koulu

0

0%

Riihikosken koulu

0

0%

Yläneen yhtenäiskoulu 181

100%
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2. Oletko
Vastaajien määrä: 181

n

Prosentti

1-4 luokalla

87

48,1%

5-6 luokalla

53

29,3%

7 -luokalla

15

8,3%

8- luokalla

16

8,8%

9- luokalla

0

0%

henkilökuntaa 10

5,5%

3. Onko sinulla
Vastaajien määrä: 180
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n

Prosentti

Perusruokavalio

167

92,8%

Erikoisruokavalio

11

6,1%

Kasvisruokavalio

2

1,1%

4. Palautetta erityisruokavaliosta
Vastaajien määrä: 4
Vastaukset
Yleensä hyvää
Melkeen ihan täyttä ……
hyvää

5. Palautetta kasvisruokavaliosta
Vastaajien määrä: 2
Vastaukset
Kasvisruoka on ollut erinomaista.
En syö punaista lihaa. Syön lohta ja rapuja eli mereneläviä muuten syön kasviksia ja vihanneksia ja
hedelmiä paljon. Voin myös syödä pieniä määriä jotain tofua ja muuta. Sekä olen allerginen raa-alle
kaalille.

6. Ruuan maku
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Vastaajien määrä: 181

n

Prosentti

herkullista 14

7,7%

hyvää

68

37,6%

ok

83

45,9%

ei maistu 16
8,8%
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti
ei maistu

Todella pahaa Asiaton kommentti poistettu!

ei maistu

.

ei maistu

Joskus ok joskus ei

ei maistu

Suolatonta

ei maistu

Ei mitään kumiperunoita vaan oikeita perunoita

ei maistu

En tykkää liikaa pupunruokaa

ei maistu

Ei tarpeeksi mausteita haluaisin mausteet takaisin linjastolle

ei maistu

Ei

ei maistu

Ei ole mausteita

ei maistu

Pahaa

ei maistu

en tykkää

ei maistu

Ei maistu

ei maistu

Liikaa kasvisruokaa kuka sellaista rehua joka päivä tosissaan syö

ei maistu

Paitsi nugetit ja ohrapuuro

ei maistu

en tykkää sipulista

ei maistu

kylmää

7. Ruuan ulkonäkö
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Vastaajien määrä: 180

n

Prosentti

näyttää herkulliselta

13

7,2%

näyttää hyvältä

55

30,6%

ok

98

54,4%

ulkonäössä parannettavaa 14
7,8%
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot
Teksti
ulkonäössä parannettavaa Ihan kuraa
ulkonäössä parannettavaa Jotkin ruuat on todella ällöttävän näköisiä
ulkonäössä parannettavaa Näyttää pahalta
ulkonäössä parannettavaa Näyttää koiran ruualta joskus
ulkonäössä parannettavaa Vaan pieni klöntti
ulkonäössä parannettavaa Ei
ulkonäössä parannettavaa en tykkää
ulkonäössä parannettavaa ruoka yleensä vetisen näköistä
ulkonäössä parannettavaa Ei maistu
ulkonäössä parannettavaa Kuralta näyttää
ulkonäössä parannettavaa Näyttää samalta ku roskiksen jämät
ulkonäössä parannettavaa spaketti ja jauheliha kastike
ulkonäössä parannettavaa näyttää ällöltä.
ulkonäössä parannettavaa Se on vähän tylsää.

8. Ruokalistan toimivuus
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Vastaajien määrä: 181

n
ruokalista on hyvä ja vaihteleva
ruokalista ok
ruokalistassa parannettavaa

Prosentti

49

27,1%

105

58%

22

12,1%

5

2,8%

ruokalista ei ole toimiva

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot
Teksti
ruokalista ei ole toimiva Pupunruoka vekeen pls(ง'̀-'́)ง
ruokalista ei ole toimiva en tykkää
ruokalista ei ole toimiva Joskus vois vaikka lihaaki tarjoilla olisin todella kiitollinen
ruokalista ei ole toimiva EI SITÄ KASVIS….. ENÄÄ SINNE
ruokalista ei ole toimiva ei ole vaihtelevuutta
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9. Lisäkesalaatti
Vastaajien määrä: 181

n

Prosentti

salaatit herkullisia ja monipuolisia 37

20,4%

salaatit hyviä

51

28,2%

salaatit ok

76

42%

salaateissa parannettavaa
17
9,4%
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot
Teksti
salaateissa parannettavaa Välillä valmiiksi vanhan näköistä
salaateissa parannettavaa Surkeeta
salaateissa parannettavaa Vaihtelevuutta
salaateissa parannettavaa Ei mitää kaalia
salaateissa parannettavaa En pidä
salaateissa parannettavaa en tykkää
salaateissa parannettavaa Ei niitä kaalisalaatteja
salaateissa parannettavaa Vähemmän kaalia
salaateissa parannettavaa Miks siellä on kiviä
salaateissa parannettavaa Miks teiän pitää aina pistää sinne jotai 30 v vanhaa kurpitsaa
salaateissa parannettavaa Ei fresh
salaateissa parannettavaa salaatti ei ole hyvää
salaateissa parannettavaa välillä salaatit ruskehtavia
salaateissa parannettavaa ei ole vaihtelevuutta
salaateissa parannettavaa salaati on pahaa.
salaateissa parannettavaa Usein on sipulia, en haluaisi sitä salaattiin.
salaateissa parannettavaa en haluisi salaatteja
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10. Henkilökunnan palvelualttius
Vastaajien määrä: 180

n

Prosentti

83

46,1%

yleensä ystävällistä ja iloista 57

31,7%

ystävällistä ja iloista
ok

36

20%

4

2,2%

parannettavaa

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti
parannettavaa

Ei hyvä

parannettavaa

Kun sanotaan kiitos niin haluaisin, että olehyvä sanottaisiin reippaasti.

parannettavaa

Ragee välil no fresh

parannettavaa

Rageaaa
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11. Ruokailutilan viihtyvyys
Vastaajien määrä: 181

n
ruokasali viihtyisä
ruokasali ok
parannettavaa

Prosentti

44

24,3%

120

66,3%

17

9,4%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti

parannettavaa

Ruokasali kolkko ja laitosmainen. Pienemmät pöytäryhmät,värit ja vaikka
tekokasvit toisivat viihtyisyyttä
käytöksessä parannettavaa

parannettavaa

pöydät pitäisi kääntää

parannettavaa

Tylsää odottelua

parannettavaa

Tosi tylsä ja ruma

parannettavaa

Ei ole juttelu seuraa

parannettavaa

en tykkää

parannettavaa

ollaan rikollisia eikä meitä päästetä ruokalaan

parannettavaa

Liikaa meteliä. Muut oppilaat puhuu toisiin pöytiin vaikka ei saisi.

parannettavaa

Ihan paskaa

parannettavaa

Just ja just saa jutella ruokapöydässä

parannettavaa

Iha ok mut millon last forever

parannettavaa

joulumailma

parannettavaa

Lisää valoisuutta ja lämpöä

parannettavaa

lisää lämpöä ja viihtyisyyttä

parannettavaa

Pitäisi olla enemmän värejä.

parannettavaa

Seinät on tylsän valkoiset.

parannettavaa
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12. Nouditko etäkoulun aikana ruuan koululta
Vastaajien määrä: 178

n
Kyllä
En

Prosentti

71

39,9%

107

60,1%

13. Oliko annoskoko riittävä
Vastaajien määrä: 71

n

Prosentti

Kyllä 65

91,5%

Ei

6

8,5%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti
Ei

En syönyt niitä

Ei

Mutta ei kiinnosta oli muutaki safkaa

Ei

Pahaa niissä purkeissa
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14. Olivatko ruuat monipuolisia
Vastaajien määrä: 71

n

Prosentti

Kyllä 51

71,8%

Ei
20
28,2%
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 5 kpl
Vastausvaihtoehdot Teksti
Ei

No liikaa kaikkee pahaa

Ei

Samaa eines ….

Ei

Ihan ….

Ei

Ei ollu ees PITSAA?

Ei

Ei kauheen yläänsä aika samaa

15. Muuta palautetta etäruuasta
Vastaajien määrä: 47
Vastaukset
Ruoka oli hyvää.
Se oli hyvää.
En tiiä
Ei ole
Hyvää
Siinä tulee paljon kaikkeea hyvää
Etäruoka on hyvää
Ei kovin hyvää
..
Ei
En tykkä hyi(ง'̀-'́)ง
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Liikaa Mikro ruokaa
Ei yhtään
Kouluruoka oli erittäin hyvää ja monipuolista, ei paljoa muuta, mutta hyvää oli!
Ihan hyvää
Liikaa ruokaa
Liian paljon
Ruoka oli ihan hyväö
Ei
Joo o
Ei
ei
Pahaa
Ok
Ei oooooo
En tykännyt
Ihan kuraa
Jotai vähä herkullisempaaki ois saanu tarjoilla
Olis voinu antaa kananugetteja ja jäätelöä
sitä oli tosi paljon.
oli hyvää
oli hyvää
O
li tosi hyviä ruokia jotkut oli vähän sellaisia mistä en oikein pidä.
hyviä,herkullisia
kana ja riisi oli vähän väkevää
ne oli ihan huviä
se oli ihan hyvää.
se oli ihan hyvää muuten ei kerrottu edes omenoiden alkuperää.
hyvä ruokaku ja ma
Etäruuat olivat hyviä.
Ruokaa oli liikaa.
oli ihan ok
se oli ok
taidan ensi kerallakin.
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16. Suosikkiruokani
Vastaajien määrä: 166
Vastaukset
Broilerjuustokeitto sekä broilerpestovuoka
Lasagne
Ohrapuuro ja broilerpestopasta
Kanakastikkeet ovat olleet hyviä ja pitäneet nälkää. Myös erilaiset pastalasagnet toimivat kunhan
niissä on jotakin proteiinia (kala, kana). Pinaattikeitto ja hernekeitto on herkullista.
En tiedä.
spaghetti
Spaghetti
kalakeitto
Kinkkukiusaus
Syön melkein kaikkea.
Spagetti ja jauhelihakastike
Uunimakkarat ja perunamuusi
Rice and chicken
Kananugetit ja uunimakkara
Broilerikastike perunoilla
Kreikkalainen salaatti
🍕🍕
Nugetit
Lihapullat, perunamuusi ja salatti
Kasvis sose keitto
Pizza
Ohra puuro
Shuchi,nuudelit
Makarooni salaatti
Kanahampurilainen
Spagetti
Sushi
Makaroonilaatikko
Ei ole
Ohrapuuro
lasagne
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Makaronilaatikko
Tortilla
Ei oo
Uunimakkara ja muusi
Bestobroilervuoka
hernekeitto
Tortilla
Hernekeitto
Käristys
Tortilla pizza hampurilainen kinkkukiusaus broilerikiusaus uunimakkara
UUNI MAKKARA!!!!!!!!!!!!!!
Kana nugetit
Niitä on monia esim. Uunimakkara
Hamburger,pizza,toritillat
Kana keitto
Kananugetit
Uunimakkra/tortillat
Pizza
Broileripyörykät
Makarooni ja jauheliha
Uuniperuna tai jotaa ehkä en tiiä mieti ite
Tortillat
En tiedä
Hernekeitto ja pyttipannu
Lasenge
Tonnikalapasta, lasagne
Uunimakkara
Italian pata ja Tacot sekä porkkanaraaste.
Tonnikalapasta, lasagne
Makaronilaatikko hernekeitto ohrapuuro
Minun suosikki ruoka on pasta ja pizza, mutta pastasta pidän enemmän.
Tortillat
Pizza🍕
Pizza 🍕
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Karjalanpaisti ja tortillat.
Kinkkukiusaus,makkaraperunat,pizza,makkara,ranskalaiset,nugetit,nakki
Ei ole sellaista
Kalakeitto ja makaroonilaatikko
(Pidän molemmista paljon)
Ranskalaiset
Ei oo
Kaikki kelpaa
Hernekeitto tai lihapullakastike ja muusi
ei ole
Ohrapuuro ja soppa
Uunimakkara
.
Spagetti ja jahelihakastike
Salaatti jossa sipulia ja fetaa
Tonnikalalasagne
Uunimakkara
uunimakkara
Tortillat ja puuro
tortilla, puuro
Kanapyörykät
Kermaperunalaatikko, nuudeliwokki, gratini, fetasalaatti, wokki.
Puuro
Puuro ja kiisseli
spagetti
Ei ole
Kana nugetit, peruna muussi, makkara ja spagetti
Pinaattikeitto
Kanariisi
Pestobroileri vuoka
Eipä ole
En keksi tähän hätään.
Pizza missä on ranskalaisia päällä (oon kai sitten psykopaatti)
Roskaruoka
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Hernekeitto
nuudeli mama
herne keitto
chili nuudelit
makaroonilaatikko
herne keitto
kananugetit ja perunat ja salaatti
nuketit
spagetti
spaketi
ssbaketi
makaroonilaatikko
makarooni
kananuketit
kananuketti
makarooni
spagetti
muusijalihapulat
karpo naada ilman sipulia
makaroonilaatikko
hernekitto
makaroonilatikko
nuudelit
Puurot
lihakeitto
Riisi ja kana
jauhelihakastike ja spaketti
makaroonilaatikko,spaketti.
makaronilaatikko,spagetti,lasagne,hernekeitto
hernekeitto, uunimakkara
Perunavelli, pinaattiletut ja pinaattikeitto.
nugetti,hernekeitto ja uuni makkara.
puuro
kasvissosekeitto
uuni makkara ja peruna muusi,lasangne,kalakeitto.
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hernekeitto,kinkkukiusaus
spaketti.uunimakkara.makaroonilaatikko.
spagetti
kiinalainen.
makaroonilaatikko ja nakkisoppa
kinkkukiusaus,nugetit ja muusi
makarooni laatikko
Lihapulla ja peruna
kasvissosekeitto
jauhelihakeitto.
makarooni laatiko nugeti keitto
makarooni mössö makarooni laatikko spagetti ja jauhelliha kastike
nugetit kala keitto pe runaa ja uuni makkaraa
nugetit sbagetti tonnikalalasangne pinaattikeitto
makarooni ja jauheliha.nuketit.hampari.roskaruoka
1. pinaattikeitto
2. pinaattiletut
3. KANANUGETIT!!!!!!!
kana kastike,raketti spagetti,paprika salaatti,porkkana raaste,nugetteja,sämpylä.🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕
pizza,nuudeli,kiinalainen ruoka.
tortilla,perunamuusi,
spagetti ja makaroonilaatikko
hernekeitto, makroonilaatikko,
makaroonilaatikko
Kasvissosekeitto
perunamuusi ja kalapuikot
maksalaatikko.
Kanakastike ja riisi.
hernekeitto
broilerpyörykät
hernekeitto spagetti lihapullat
Kasvissosekeitto
Makarooni laatikko
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17. Muita toiveita ja mielipiteitä
Vastaajien määrä: 102
Vastaukset
Kasvisruokapäivänä, kuten muinakin päivinä, tulisi tarjota kasvisruoassa tai sen lisäksi riittävästi
jotakin proteiinin lähdettä kuten esim. raejuustoa tai esimerkiksi lihan korvaavia tuotteita (tofu,
quorn, mifu, härkis, seitan). Nyt usein on kasvislasagnepäivänä niin, että maustetun juustopastan
seassa on vain keitettyjä kasviksia (porkkanaa), mikä ei oikein pidä nälkää.
Toisina päivinä proteiinia on taas hyvin tarjolla, joten sitä tarjontaa voisi vähän tasapainottaa.
Kasvissosekeiton lisänä on usein raejuustoa, ehkä myös lasagnetyyppisiin vuokaruokiin voisi
tällainen olla lisänä.
"Kouluruokasuositukset noudattavat suomalaisia virallisia ravitsemussuosituksia ja perustuvat
lautasmalliin. Hiilihydraattia tulisi olla energiasta 55 %, rasvaa 30 % ja proteiinia 15 %."
Myös salaatin tai leivän kanssa voisi olla tarjolla esimerkiksi ihan yrttistä tai sitruunaista
oliiviöljykastiketta tai vaikkapa balsamicoa. Lisäksi mausteita voisi olla tarjolla oppilaiden itse
lisättäväksi (chili, pippuri, etenkin suolattomat vaihtoehdot).
Eos.
Kiitos
Kiitos ruuasta.
Joitain ruokia saisi olla enemmän.
Ei ole kaikki on hyvää
Hampurilaisia
Saisi omena mehuu
Haluaisin enemmän erilaisia ruokia
Koulu pois käytöstä
Ei ole
Ei ole.
Nugetit ja hampparit ovat hyviä
Ei ole
Ulko liikunta on kivaa. maskit on ärsyttäviä.
Ei ole
Lisää hampurilaisia ja tortilloja
Salaatteja enemmän ja erilaisempia
Melkein kaikki ruoka on hyvää🍕
Ei ole
Ei ole
Ei
Mausteita voisi olla erillisissä purkeissa jotta siitä voisi lisätä ruokaan jos on tarvetta
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Ei oo mitään toiveita :)
Ei oo
En tiedä
Ei mitään
?
TORTILAA TAI PIZZAA JOSKUS
Ei
Mausteisempia ruokia
Et ois teema viikkoi vaik liha ruuaalle eikä paljo pupjnruokaa ja perunaa
Haluaisin listoille kunnollista ruokaa välillä jotain tortilloja ja kaikkee moni puolista tacoja
Enemmän kasvisosekeittoa.
Uuni makkara
Ei ole
Uunimakkaraa kerran viikossa
Olisi enemmän vaihtelua ruuan suhteen

Olisi kivaa jos esim olisi kuukauden mukaan jotain siihen kuukauteen liittyvää ja jos olisi jälkkäriä
useimmin🍕🍕
Ei ole
Ei yhtään
Joku päivä vois olla pizzaa
Ei ole :)
Joku päivä vois olla pizzaa
Vähemmän vegeruokaa
Ei minulla ole muuta sanottavaa. Nykyaika on ihan hyvä.
Ei
Ei ole
Vähemmän riisiä
Haluaisin, että ruokailuun tulisi hampurilaisia.
Ei ole
Ei
.
Ei kaalisalaatteja eikä punajuuri-omena salaattia
Ei oo
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Ei
eipä ollutkaan
Eipä ole
En tiedä
Ei ole
Parempaa ruokaa.
Lisää normaaleja salaatteja
Mausteita saisi olla enemmän.
Ei
Enemmän kana nugetteja
Ei
Ei ole
Poistakaa kasvis ruuat heti ne eivät maistu
...
Kasvisruokapäivän sais heittää ovesta ulos koska pelkällä porkkanalla ja perunalla ei päivää
loppuun pärjätä.
En tykkää näistä kyselyistä
Ei ole
Puuroruoat todella maukkaita ja hyvin haudutettuja, kiitos niistä!
salaattia enemmän
En tiedä
Makaronia vähemmän ja perunaa enemmän! Spagetti loppuu liian usein (itse en sitä syö, mutta
oppilaat tykkäävät). Yksi vieraileva keittäjä on hyvin töykeä.
Ruoka on hyvää.
perunavelli
värikkäämpiä salaatteja
olisi kiva jos salaateissa olisi viini rypäleitä.
makaroonilaatikko
kiinalaista eli Kriteerattuja kanapalloja ja kiinalaista riisiä.
ruoat on hyviä eikä ole parannettavaa
toivoisin että olisi sitä vesimeloni,salaatti salattia
ei muuta
Ei muuta
että olisi vähemmän perunamuusia
ei
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tortillat burgerit pizza
pizza hampari tako
saisi olla kananugettei usein :)
jam🍕🍕🍕🍕🍕❤❤❤❤❤🍕🍕🍕🍕🍕
ei muuta
salaatit voisivat olla parempia.
Ruoat ovat olleet maistuvia.
Ruoka on ihan hyvää
maksalaatikko
enemmän hernekeittoa ja spagetti
kaalipata

maksalaatikko

porkkanalaatikko

Eii
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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 39,9 % nouti yhtenäiskoululta ruuan.
Annoskoko koettiin riittäväksi ja 70 % hakijoista koki sen monipuoliseksi.
Etäruuasta muu palaute: kuten muustakin ruuasta tulleesta palautteesta osa piti ja osa ei.
Muita toiveita ja mielipiteitä vastauksia:
Mausteet toivotaan takaisin linjastoon. Mausteet ja salaatinkastikkeet palaavat linjastoon ja itse
otettavaksi, kun tämä erikoinen aika koronarajoituksineen on ohi.
Perunat ovat lähiruokaa ja tulee kuorittuna vedessä keittiölle.
Kasvisruokapäivinä on samanlaiset suositukset voimassa kuin
muutenkin kouluruokailussa.
Ruokasalissa käyttäytymisestä ja melusta keskustellaan opetushenkilökunnan kanssa.
Ruuan lämpötiloja mitataan omavalvontasuunnitelman mukaisesti koulun keittiössä, tarjoilussa ruoka
valitettavasti saattaa joskus jäähtyä. Kiinnitämme huomiota tähän asiaan.
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Kysely järjestettiin sähköisesti.
Vastaajia Yläneen yhtenäiskoululla 181 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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