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ARVOSTUSTA 
KOULURUOKAILUUN

TEHTÄVÄIDEOITA KOULUILLE KOULURUOAN 
JA SEN TEKIJÖIDEN ARVOSTUKSEN 

KOHOTTAMISEKSI



Hankkeen tavoitteena oli lisätä koululaisten ja 
koko kouluruokayhteisön arvostusta kouluruokaa 
ja sen tekijöitä kohtaan sekä tutustuttaa 
oppilaita kouluruoan ruokaketjuun. Tavoitteen 
saavuttamiseksi pilottikouluilla toteutettiin 
vuoden aikana tehtäviä, joissa oppilaat pääsivät 
tarkastelemaan kouluruokailua eri näkökulmista. 
Kunkin koulun tehtävät koottiin omalle internet-
sivulle. Siellä tehtäviä oli mahdollista käydä 
katsomassa ja kommentoimassa jälkikäteen. 
Tämä tehtäväpaketti on laadittu siten, ettei 
internet-sivua välttämättä tarvita.  Tehtävistä 
voidaan valita toteutettavaksi omalle koululle/
luokalle sopivat ja niitä voidaan toteuttaa osana 
eri oppiaineita. Kunkin tehtävän oheen on 
merkitty ehdotus siitä, mihin oppiaineeseen 
tehtävä esimerkiksi sopii.

PUHTIA PÄIVÄÄN KOULULOUNAASTA!

Tehtäväideat
MITÄ KOULUKEITTIÖSSÄ TAPAHTUU? 3

RUOKALISTA PUHUU 4

RUOKAKETJU TUTUKSI 5

KUVAKOLLAASI 6

LAUSEENTÄYDENNYS TEHTÄVÄ 7

KOULURUOAN KORVAAJAT 8

MELUMITTAUKSET 11

KOULURUOKA MEDIASSA 13

RUOKATREFFIT 14

OPPILAIDEN JA KEITTIÖHENKILÖKUNNAN

VUOROPUHELU 15

KOULURAVINTOLAN NIMIKISA 16

KOULUATERIAN ANALYYTTINEN ARVIOINTI 17

TÄMÄ TEHTÄVÄPAKETTI SYNTYI ”NUORTEN 
VUOROVAIKUTUSMAAILMAN KEINOIN ARVOSTUSTA 
KOULURUOKAILUUN” -HANKKEEN (2012 - 2013) MYÖTÄ. 

Tekijät: Saara Pentikäinen, Eliisa Kotro, Pirjo Friedrich
Taitto: Vesa Nessling
Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, 2014
ISBN: 978-951-588-405-3

Kuvat:  Vesa Nessling, Heidi Piskonen, Niko Takala, Eliisa Kotro



ÄIDINKIELI
KOTITALOUS

MEDIAKASVATUS

3

MITÄ KEITTIÖSSÄ TEHDÄÄN? KEITÄ KEITTIÖSSÄ TYÖSKENTELEE? 
MILTÄ KOULURUOKALA JA OPPILAIDEN TOIMINTA NÄYTTÄVÄT 
KEITTIÖTYÖNTEKIJÄN SILMIN? 

Tässä tehtävässä oppilaat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan 
keittiöhenkilökunnan haastattelun. Haastattelu voidaan esittää koulun muille 
oppilaille esimerkiksi päivänavauksen yhteydessä.

Haastattelun suunnittelu

Oppilaille annetaan tehtäväksi miettiä kysymyksiä, jotka koskevat
• Keittiössä työskenteleviä ihmisiä
• Keittiön työpäivää (esimerkiksi työtehtävät ja aikataulu)
• Keittiöhenkilökunnan mielipiteitä siitä, mikä kouluruokailussa toimii hyvin ja 

miten kouluruokailua voitaisiin kehittää
Lisäksi sovitaan, mitä laitetta (digikamera, kännykkäkamera tms.) haastattelun 
tallentamisessa käytetään ja käyttöä harjoitellaan etukäteen. 

Haastattelun toteutus

• Luokasta sovitaan 2-3 henkilön ryhmät, jotka käyvät haastattelemassa 
henkilökuntaa eri aihealueista

• Sovitaan keittiöhenkilökunnan kanssa sopiva aika / sopivat ajat haastattelulle
• Haastattelut videoidaan. Huom! Videomateriaalissa tärkeää ei ole hieno 

kuvan- tai äänenlaatu vaan haastattelun saaminen talteen. 

Esittely

Esitetään saadut tallenteet muulle luokalle ja mahdollisesti koulun muille 
oppilaille.

MITÄ KOULUKEITTIÖSSÄ 
TAPAHTUU?
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KUKA PÄÄTTÄÄ, MITÄ KOULUSSA SYÖDÄÄN? MISTÄ RUOKA TULEE? MITÄ 
ENSI VIIKOLLA SYÖDÄÄN? 

Tässä tehtävässä oppilaat pääsevät tutustumaan ruokalistan suunnitteluun ja 
ruoan tilaamiseen. 

Tehtävän toteutus

Haastattelun suunnittelu
Oppilaille annetaan tehtäväksi miettiä kysymyksiä, jotka koskevat 
• Koulun ruokalistaa (kuka sen suunnittelee, millä perusteella ruokia valitaan 

ym.)
• Kouluruoan alkuperää (mistä ruoka tulee koululle, missä muodossa ruokaa 

tulee, kuka tilaa ruoan ym.)
Tehtävässä voidaan käyttää haastattelun apuna esimerkiksi tulevan viikon 
ruokalistaa. 
Lisäksi sovitaan, mitä laitetta (digikamera, kännykkäkamera tms.) haastattelun 
tallentamisessa käytetään ja käyttöä harjoitellaan etukäteen. 

Haastattelun toteutus
• Valitaan luokasta haastattelun toteuttajat (haastattelijat ja kuvaaja)
• Sovitaan keittiöhenkilökunnan kanssa sopiva aika / sopivat ajat haastattelulle
• Haastattelut videoidaan (koulun kamera tai kännykkäkamera) tai tallennetaan 

äänitiedostoina. Huom! videomateriaalissa tärkeää ei ole hieno kuvan- ja 
äänenlaatu vaan haastattelun saaminen talteen.

Esittely
Esitetään tehdyt videot tai äänitteet muulle luokalle ja mahdollisesti koulun koko 
väelle, esimerkiksi aamunavauksen yhteydessä.

RUOKALISTA PUHUU
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Tehtävän toteutus

Ennen tutustumiskäyntiä 
Tutustumiskäyntiä edeltävillä oppitunneilla voidaan perehtyä kouluruoan 
tavarantoimittajiin ja keskustella omaan kohteeseen liittyvistä 
ennakkokäsityksistä ja tiedoista. Sopikaa jo etukäteen, kuka tai ketkä 
kirjaavat ylös haastattelun tuloksia. 
Tutustumiskäynti
Käykää ryhmänä tutustumassa yhteen tai useampaan maatilaan, 
elintarviketehtaaseen tai elintarviketukkuun. Pyytäkää yrityksen 
edustajaa esittelemään kohdetta ja sen toimintaa. Haastatelkaa 
yrittäjää ja ottakaa valokuvia/videokuvaa kohteesta. 
Tutustumiskäynnin jälkeen
Kootkaa kuvat ja esittely kohteesta ja sen toiminnasta yhteen ja 
laittakaa näkyville koulun tiloissa. Tehkää tutuksi oman kotiseudun 
ruokaketjun toimijoita esimerkiksi sijoittamalla yritykset ja niiden esittelyt 
oman maakunnan karttapohjalle!

RUOKAKETJU TUTUKSI

VAIHTOEHTOINEN 
NÄKÖKULMA

Lähtekää liikkeelle jostain 
kouluruoassa käytettävästä 
raaka-aineesta (esimerkiksi 
porkkana tai maito) ja 
selvittäkää ja seuratkaa 
kyseisen raaka-aineen 
matkaa ”pellolta 
koululounaalle”. 

KOULUSSA TARJOTAAN KOULULOUNAS JOKAISENA 
KOULUPÄIVÄNÄ. RUOKAPALVELUHENKILÖSTÖ VALMISTAA 
JA TARJOAA RUOAN, MUTTA MITÄ MUITA AMMATTILAISIA JA 
MILLAISTA OSAAMISTA TARVITAAN ENNEN KUIN RUOKA ON 
VALMISTA SYÖTÄVÄKSI? 

Miten ruokaa tuotetaan? Mistä ruoan raaka-aineet tulevat? Mitkä 
ammattilaiset niitä jalostavat? Mitä käsittelyjä elintarvikkeille tehdään? 
Mihin elintarvikkeiden matka jatkuu? Tässä tehtävässä tutustutaan 
ruokaketjun toimijoihin tekemällä vierailuja eri kohteisiin. 
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TÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ OPPILAAT KOKOAVAT KUVAKOLLAASIN 
KOULURUOKAILUSTA. TARKOITUKSENA ON KUVIEN AVULLA 
TUNNISTAA ASIOITA, JOTKA OVAT KOULURUOKAILUSSA HYVIN 
JA TOISAALTA POHTIA, MITEN KOULURUOKAILUA VOISI VIELÄ 
KEHITTÄÄ. 

Kuvakollaasi voidaan koota lehdistä leikatuista paperikuvista tai se 
voidaan koota sähköisesti, jolloin voidaan käyttää myös otettuja kuvia. 
Kuvakollaaseja voidaan käyttää esimerkiksi ruokaraadin kokouksessa 
keskustelun virikkeenä tai koristamaan ruokalan seiniä.

KUVAKOLLAASI

Kuvien kokoamisessa kan-
nattaa käyttää mielikuvitusta. 
Kuvissa voi näkyä ruokia ja 
ruokailuympäristöä, mutta ne 
voivat kuvata myös esimerkiksi 
tunnelmia. Oppilaita pyydetään 
kirjoittamaan kunkin kuvan 
oheen, kuvaako se nykyhetkeä 
(”NYT”) vai toivetta (”TOI-
VE”). Kuvauksessa oppilaat 
selittävät kuvan sanomaa (esi-
merkiksi ”NYT”: Koulussa on 
hyviä ruokia, kuten makaroni-
laatikkoa” tai ”TOIVE”: Olisi 
mukavaa, jos ruokalassa olisi 
enemmän istumapaikkoja”)

Tehtävän toteutus

Edeltävällä viikolla

Jaetaan oppilaat 2-3 hengen ryhmiin. Annetaan oppilaille 
tehtäväksi tarkkailla kouluruokailua tavallista huolellisemmin 
viikon ajan. Tehtävänä on tunnistaa sellaisia asioita, jotka ovat 
kouluruokailussa hyvin. Mikäli käytössä on kännykkäkameroita 
tai digikameroita, voivat oppilaat ottaa kuvia tehtävää varten. On 
tärkeää huomioida, että mikäli kuvissa näkyy ihmisiä, heiltä tulee 
pyytää lupa kuvan käyttöön
Kuvakollaasin kokoaminen

Jokainen ryhmä kokoaa oman kuvakollaasin. Kuvakollaasi 
voidaan askarrella liimaamalla kuvia isolle paperiarkille tai 
sähköisesti (esimerkiksi PowerPoint), jolloin voidaan käyttää myös 
itse otettuja kuvia. 
Oppilaita pyydetään kokoamaan kollaasiin kuvia asioista,

• jotka ovat kouluruokailussa mukavia
• jotka tekisivät kouluruokailusta mukavamman
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TÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ SELVITETÄÄN MAHDOLLISIMMAN 
MONEN KOULURUOKAYHTEISÖN TAHON (OPPILAAT, 
OPETTAJAT, REHTORI, KEITTIÖHENKILÖKUNTA, 
KUNNANVALTUUTETUT, OPPILAIDEN VANHEMMAT) 
EDUSTAJAN AJATUKSIA KOULURUOASTA YKSINKERTAISILLA 
LAUSEENTÄYDENNYSTEHTÄVILLÄ. 

Tehtävän toteutus

Oppilaiden kanssa suunnitellaan, keitä pyydetään mukaan tehtävään. 
Oppilaat jaetaan pienryhmiin ja kukin ryhmä saa 1-2 haastateltavaa 
henkilöä. 

Valitkaa täydennettävät lauseet  (alla esimerkkejä)
”Minulle kouluruoassa on tärkeintä...”
 ”Ajattelen, että kouluruoalla...”
”Kouluruokailussa minua arveluttaa se, että…”
”Kouluruokailua voisi parantaa… ”
”Omalta osaltani voisin parantaa kouluruokailua…”

Oppilaat haastattelevat sovittuja henkilöitä ja haastattelujen tulokset 
kootaan esimerkiksi ruokasalin tai aulan seinille.

LAUSEENTÄYDENNYS-
TEHTÄVÄ



MATEMATIIKKA
KOTITALOUS

8

Tehtävän toteutus

Pyydetään oppilaita palauttamaan mieleen edeltä-
vä kouluviikko. Millaisia eväitä he ottivat mukaan 
kotoa kouluun ja millaisia ostoksia he tekivät kou-
lupäivien aikana? Mitä eväät ja ostokset olivat ja 
paljonko ne maksoivat? Mieleen palauttamista voi 
helpottaa katsomalla edeltävän viikon lukujärjes-
tystä.  
Kukin oppilas saa itselleen lomakkeen, johon 
omat ostokset kirjataan (esimerkkilomake ja tyhjä 
lomake löytyvät tämän ohjeen jälkeisiltä sivuilta). 
Kunkin päivän kohdalle kirjataan mahdolliset eväät 
ja ostokset ja niiden hinta. Niiden päivien kohdal-
le, jolloin eväitä ja ostoksia ei ole ollut, laitetaan 
viiva. Ostosten loppusumma lasketaan ruudukon 
oikeaan alakulmaan. Laskelmat tehdään nimet-
tömästi.  Nimettömät lomakkeet kootaan yhteen. 
Lomakkeista poimitaan lasketut loppusummat 
näkyviin taululle. 

KOULURUOAN KORVAAJAT

Tarkastellaan tuloksia

Mikä oli pienin summa, jonka oppilas vii-
kon aikana? Entä suurin?

Paljonko luokan oppilas keskimäärin ku-
lutti viikon aikana (lasketaan loppusum-
mien keskiarvo) rahaa ruokaostoksiin? 
Entäpä yhden koulupäivän aikana (jae-
taan loppusummien keskiarvo viidellä)? 

Kouluvuodessa on noin 190 työpäivää. 
Kuinka paljon luokan oppilas keskimäärin 
kuluttaa rahaa ruokaostoksiin koko kou-
luvuoden aikana (kerrotaan yhden koulu-
päivän keskimääräinen kulutus 190:llä)?

Kuvitellaan tilanne, jossa kukin oppilas 
söisi kouluruoan eikä omia eväitä tarvit-
taisi. Mitä vuodessa säästyvällä raha-
summalla voisi tehdä? 

SUOMALAISILLE PERUSKOULULAISILLE TARJOTAAN JOKAISENA 
KOULUPÄIVÄNÄ MAKSUTON KOULULOUNAS. ATERIA ON SUUNNITELTU 
KATTAMAAN OPPILAIDEN RAVINNONTARPEEN KOULUPÄIVÄN AIKANA. 
VÄLILLÄ TÄMÄ MAKSUTON ATERIA KUITENKIN JÄTETÄÄN VÄLIIN TAI 
AINAKIN OSITTAIN KORVATAAN OMILLA EVÄILLÄ. 

Tämän tehtävän tarkoituksena on herätellä oppilaita miettimään, kuinka 
paljon he käyttävät rahaa kouluruokaa korvaaviin tai täydentäviin ostoksiin 
koulupäivien aikana. Syömiset voivat olla kotona mukaan otettuja eväitä, ostettua 
naposteltavaa lähikaupasta tai vaikkapa käynti läheisessä pitseriassa. 



9

Kouluruoan korvaajat

Ostokset Hinta 
(euroa)

Ma Limu 1,60 

Ti Suklaavanukas 
Omena

0,60
0,30

Ke Pitsa puoliksi kaverin kanssa
ED-energiajuoma

3,50 
2,20

To -

Pe Karkkipussi 2,40

Yhteensä 10,60

Ostokset Hinta 
(euroa)

Ma

Ti

Ke

To

Pe

Yhteensä

Ostokseni edellisen viikon aikana

Kirjaa lomakkeelle koulupäivien aikana syömäsi välipalat, ruoat ja herkut, 
jotka olet ostanut itse sekä kunkin ostoksen hinta. Laske lomakkeen oikeaan 
alareunaan ostosten yhteissumma viikon ajalta.
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Kouluruoan korvaajat

Luokan _____ yhteinen  kirjanpito
Oppilaita yhteensä ___________

euroa

Pienin viikossa käytetty rahamäärä

Suurin viikossa käytetty rahamäärä

Päivän keskiarvo koko luokalla

Viikon keskiarvo koko luokalla

Vuoden keskiarvo koko luokalla

Päivän keskiarvo yhtä oppilasta kohden

Viikon keskiarvo yhtä oppilasta kohden

Vuoden keskiarvo yhtä oppilasta kohden

Ehdotuksia siitä, mitä muuta vuodessa kuluvalla rahasummalla (vuoden 
keskiarvo koko luokalla) voisi tehdä:
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Tehtävän toteutus

Mittausten ajat ja paikat suunnitellaan oppilaiden 
kanssa etukäteen. Mittauspisteitä ja mittausaikoja 
suunnitellessa pyritään miettimään melutasoltaan 
erilaisia paikkoja ja aikoja.
• Valitaan kouluravintolassa mitattavat pisteet (jo-

notus, ruoan ottaminen, ruokailutila, keittiö ym.)

• Valitaan vertailukohteiksi mittauspisteitä koulun 
eri paikoista (käytävät, aulat, liikuntatilat, väli-
tunti). 

Desibelimittarin käyttöä harjoitellaan etukäteen 
opettajan ohjauksessa. Osa mittauksista voidaan 
tehdä tunnin yhteydessä. Kouluravintolassa tehtä-
vät mittaukset pyritään ajoittamaan kouluruokailun 
yhteyteen.

MELUMITTAUKSET

Mittaukset kirjataan lomakkeelle:

• mittauspiste
• aika (pvm ja klo)
• tulos (dB)
• huomioita mittaustilanteesta

Huom! Esimerkkilomake ja tyhjä lomake 
löytyvät seuraavilta sivuilta.

Mittausten jälkeen

Käykää läpi saadut mittaustulokset.
Mikä oli meluisin paikka? 
Mikä hiljaisin?
Pohtikaa: Missä tilanteissa melu 
on häiritsevää? Millainen melu on 
häiritsevää? Mitä häiritsevälle melulle 
voisi mielestänne tehdä? 

KÄYKÖ KOULURAVINTOLASSA ILOINEN MELSKE VAI HÄIRITSEVÄ 
HÄLINÄ? VAI ONKO KOULURAVINTOLASSA HIIREN HILJAISTA? 
ENTÄ, ONKO RAVINTOLASSA ERITYISEN MELUISIA KOHTIA? 
ONKO RUOKALASSA VAI KOULUN KÄYTÄVÄSSÄ MELUISAMPAA? 
TÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ SELVITELLÄÄN NÄITÄ ASIOITA TEKEMÄLLÄ 
OPPILAIDEN KANSSA MELUMITTAUKSIA.
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Melumittaukset

Mittauspiste Aika (pvm ja klo) Mittaustulos 
(dB)

Huomioita 
mittaustilanteesta

Opettajanhuoneen 
käytävä

18.3. klo 8.40 40 Suurin osa opettajista oli 
oppitunnilla

Liikuntasali 18.30 klo 8.45 75 Käynnissä oli liikuntatunti ja 
koripallopeli

Kouluruokala:
ruokajono

18.3. klo 10.50 50 Oppilaat jonottivat ruokaa

Kouluruokala: 
astioiden palautus

18.3. klo 11.05 65 Oppilaat palauttivat 
astioita. Astianpesukone 
piti kovaa ääntä. 

Kouluruokala: 
ruokailutila

18.3. klo 11.10 45 Oppilaat söivät ja 
jutustelivat

Koulun pääaula 18.3. klo 11.30 70 Välitunti päättyi ja oppilaat 
tulivat sisälle

Mittauspiste Aika (pvm ja klo) Mittaustulos 
(dB)

Huomioita 
mittaustilanteesta 

Esimerkkilomake 1. Esimerkkilomake 2. 
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KOULURUOKA JA KOULURUOKAILU OVAT USEIN NÄKYVILLÄ JA 
KUULUVILLA UUTISOINNISSA JA JULKISESSA KESKUSTELUSSA. 
PÄÄTTÄJIEN, RUOKAPALVELUJEN TUOTTAJIEN, KOULULAISTEN JA 
VANHEMPIEN KOKEMUKSIA, MIELIPITEITÄ, TOIVEITA JA SUOSITUKSIA 
TUODAAN ESILLE. TÄMÄN TEHTÄVÄN TAVOITTEENA ON ETSIÄ 
KOULURUOKA-AIHEISIA UUTISIA JA POHTIA NIIDEN SANOMAA. 

Tehtävän toteutus

Sopikaa oppilaiden kanssa, mistä medioista ja miltä ajanjaksolta kouluruokailua 
koskevia juttuja etsitään (esimerkiksi sanomalehdet, radion/TV:n asiaohjelmat, 
blogit). 
Etsikää juttuja ja lopuksi kootkaa ne yhteen ja käykää löydöt läpi. Pohtikaa 
esimerkiksi
• Mikä on jutun keskeinen sanoma
• Kenen ääni jutuissa kuuluu
• Ovatko jutut positiivisia vai negatiivisia
• Tuodaanko esille kehittämisehdotuksia
• Millaisen jutun oman koulun kouluruokailusta voisi tarjota paikallislehteen?

KOULURUOKA MEDIASSA
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RUOKATREFFIEN AJATUKSENA ON KERÄTÄ KOULURUOKAYHTEISÖN 
JÄSENIÄ, ESIMERKIKSI OPETTAJIA, OPPILAITA, OPPILAIDEN VANHEMPIA, 
KUNTAPÄÄTTÄJIÄ SEKÄ KOULUKEITTIÖN HENKILÖKUNTAA SYÖMÄÄN 
KOULURUOKAA JA KESKUSTELEMAAN YHDESSÄ SIITÄ, MILLAISTA 
KOULURUOKA NYKYISIN ON. 

RUOKATREFFIT
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TÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ ON TARKOITUS HERÄTTÄÄ VUOROPUHELUA 
JA YMMÄRRYSTÄ OPPILAIDEN JA KEITTIÖHENKILÖKUNNAN 
VÄLILLE SEKÄ POHTIA KEHITTÄMISIDEOITA.

Tehtävän toteutus

Oppilasryhmälle ja koulukeittiön henkilökunnalle annetaan 
ennakkotehtäväksi miettiä palautetta ja kehittämisehdotuksia 
kouluruokailuun liittyen. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi kysymyksiä:

• Mikä kouluruokailussa on hyvää
• Mikä kouluruokailussa ei toimi
• Miten kouluruokailua voitaisiin kehittää

Palautteet ja kehittämisehdotukset voivat liittyä esimerkiksi 
kouluravintolan ilmeeseen, oppilaiden/keittiöhenkilökunnan toimintaan, 
ruokaan tai ruokailutilanteeseen. 

Tehtävä voidaan yhdistää Lauseentäydennystehtävään, jolloin 
täydennetyt lauseet toimivat ennakkotehtävänä. 

Oppilaat ja koulukeittiön henkilökunta sopivat yhteisen keskusteluajan. 
Keskustelussa käydään läpi ennakkoon mietityt palautteet ja 
kehittämisehdotukset. Keskustelun pohjalta valitaan yksi/useampi 
kehittämisehdotus, johon sekä oppilaat että keittiöhenkilökunta voivat 
sitoutua. Ehdotus tuodaan näkyviin kouluravintolan seinälle. 

OPPILAIDEN JA KEITTIÖ-
HENKILÖKUNNAN VUORO-
PUHELU
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TÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ KEKSITÄÄN KOULURAVINTOLALLE UUSI, 
KUTSUVA NIMI. NIMEN KEKSIMISESTÄ JÄRJESTETÄÄN KISA, 
JOHON KAIKKI LUOKAT SAAVAT OSALLISTUA. VOITTAJANIMEN 
KEKSINYT LUOKKA PALKITAAN. 

KOULURAVINTOLAN 
NIMIKISA

Tehtävän toteutus

Kisa julistetaan aamunavauksen yhteydessä tai muussa sopivassa, 
kaikki luokat tavoittavassa yhteydessä. Kisan voi julistaa avatuksi 
esimerkiksi keittiöhenkilökunnan edustaja, rehtori, oppilaskunta 
tai ruokaraati. Jokaiselle luokalle annetaan tehtäväksi keksiä yksi 
nimiehdotus ja toimittaa ehdotus määräpäivään mennessä kisan 
avaajalle.

Oppilaista, opettajista ja keittiöhenkilökunnasta kerätty arvovaltainen 
raati arvioi ehdotukset ja valitsee niistä parhaimman. Mikäli koulussa 
toimii ruokaraati, se arvioi ehdotukset. 

Kisan voittaja julkistetaan koko koululle esimerkiksi aamunavauksen 
yhteydessä. Voittaneen nimiehdotuksen tehnyt luokka palkitaan 
pienellä palkinnolla (esimerkiksi jäätelöillä). Kouluravintolalle laaditaan 
uuden nimen mukaiset kyltit.



KEMIA
KOTITALOUS
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TÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ TUTUSTUTAAN AISTIEN TOIMINTAAN, 
PERUSMAKUIHIN JA SIIHEN, MITÄ AISTINVARAINEN ARVIOINTI 
TARKOITTAA. 

Oppilaat pääsevät kokeilemaan perusmakujen tunnistamista 
käytännössä ja kokeilemaan aistinvaraista arviointia. ”Millä muilla 
tavoilla ruokaa ja kouluruokaa voidaan arvioida kuin hyvää - pahaa 
–akselilla?” Harjoittelemalla ruoan analyyttistä arviointia, voi oppia 
antamaan ruoasta rakentavaa palautetta.

KOULUATERIAN 
ANALYYTTINEN ARVIOINTI

Tehtävän toteutus

Alustus
Mitä aistit ovat ja mitä perusmakuja maistamme?

Harjoitus 1
Oppilaille annetaan maistettavaksi värittömiä ja hajuttomia 
perusmakuliuoksia. Tehtävänä on keksiä, minkä makuinen (makea, 
suolainen, hapan, karvas, umami) mikäkin liuos on. Yksi liuoksista 
on puhdas vesi.
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Harjoitus 2

Oppilaille annetaan tarkasteltavaksi kyseisen koulupäivän koululounaan 
ruokalaji. 

Oppilaat tarkastelevat annosta kaikilla aisteillaan (kuulo, näkö, haju, 
maku, tunto) ja kirjaavat ylös niihin liittyviä kuvailuja (värikäs, samea, 
mausteinen, pehmeä, pippurinen..). Lopuksi vastaukset käydään läpi. 
Kuinka monta piirrettä ryhmä pystyi nimeämään?

Harjoitus 3

Oppilaat kokeilevat, mikä merkitys näkö- ja hajuaistilla on 
maistamiselle. Oppilaat sulkevat silmänsä ja pitävät toisella 
kädellään nenästä kiinni (sulkevat sieraimet). Avustajat antavat 
oppilaille vapaaseen käteen kertakäyttölusikan, jossa on 
maistettavaa ruoka-ainetta. 
Odotetaan, kunnes kaikki ovat saaneet lusikan käteensä.

Tarvikkeet:
Harjoitus 1:

• Tarjottimia
• Perusmakuliuoksia (suolainen, makea, hapan, karvas, umami + vesi 

vertailuksi
• Numeroituja kuppeja perusmakuliuoksille
• Muistiinpanovälineet

Harjoitus 2:

• Koululounas 
• Vastauslomake

Harjoitus 3:

• Testattavia ruoka-aineita (esimerkiksi leipää, hedelmiä, 
hedelmäsoseita, ketsuppia, mausteita, hunajaa ym. )

• Lusikoita

Aisti Kuvailu

Näkö  

Haju  

Maku  

Tunto  

Kuulo  

1. Oppilaat maistavat lusikassa olevaa ainetta pitäen 
samalla nenästä kiinni ja silmät suljettuina. 

2. Seuraavaksi päästetään nenästä irti ja tunnistetaan 
makua. Rauhallisesti.

3. Lopuksi avataan silmät.

Mitä havaitaan?

KOULUATERIAN 
ANALYYTTINEN ARVIOINTI
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