
Asiakastyytyväisyyskysely, koulut - huoltajat 
RTF Report - luotu 27.05.2013 07:14 

Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet 

AS huoltajat 310 74 71 
HK huoltajat 97 24 22 
HT huoltajat 83 13 12 
KE huoltajat 471 85 79 
KG huoltajat 78 21 19 
KL huoltajat 312 68 62 
KV huoltajat 33 5 5 
MM huoltajat 91 23 19 
TE huoltajat 280 54 44 
Yhteensä 1755 367 333 
 
 
 
Vastausprosentti 20.9 

Lopettaneet 19 
Kesken jättäneet 1.9 
Eivät osallistuneet 79.1 
  

 
Yleiskysymykset 
 
 
 
1. Olen (362) (EOS: 2) 
 
2. Ruokailen (361) (EOS: 4) 
 

 
Olen 
 
 

 
Ruokailen 
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Alakoulut 
 
 
 
1. Ruokailupaikkani (255) (EOS: 0) 
 

 
Ruokailupaikkani 
 
 
 

Yläkoulut ja lukio 
 
 
 
1. Ruokailupaikkani (102) (EOS: 0) 
 

 
Ruokailupaikkani 
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Ruokailu 
 
 
 
1. Onko ruoan ulkonäkö 
pääsääntöisesti houkutteleva? 
(341) (EOS: 3) 
 
2. Onko ruoka mielestäsi 
laadukasta? (338) (EOS: 15) 
 
3. Onko ruoka mielestäsi 
terveellistä? (336) (EOS: 15) 
 
4. Onko ruoka maukasta? (334) 
(EOS: 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onko ruoan ulkonäkö pääsääntöisesti 
houkutteleva? 
 
 

 
Onko ruoka mielestäsi laadukasta? 
 
 

 
Onko ruoka mielestäsi terveellistä? 
 
 

 
Onko ruoka maukasta? 
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5. Syön koulussa yleensä (valitse 
ne ruoat/ ruoka-aineet, jotka 
syöt)? (333) (EOS: 2) 
 
6. Lautasmalli kertoo ateriasi 
sisällön. Valitsetko lautasmallin 
mukaan? (335) (EOS: 7) 
 
7. Ruokapalvelu henkilökunta on 
mielestäni... (333) (EOS: 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Syön koulussa yleensä (valitse ne ruoat/ ruoka-
aineet, jotka syöt)? 
 
 

 
Lautasmalli kertoo ateriasi sisällön. Valitsetko 
lautasmallin mukaan? 
 
 

 
Ruokapalvelu henkilökunta on mielestäni... 
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8. Toiveruokani / huomioni 
henkilökunnalle (270) (EOS: 0) 
 

Vapaapalautteet 
8. Toiveruokani / huomioni henkilökunnalle 
 - Herneitä ja maissia lisäkkeeksi! Pinaattiletut. Riisipuuro. Mangorahka. Grahamlihapiirakoita (enemmän 
kuin 1/hlö).  
 
Makaronit on aina vähän ylikypsiä kaikissa ruuissa . Spagetti on paakkuista ja limaista. Ruokia voisi 
maustaa vähän enemmän. 
 
Porkkanaraaste on aina hyvää, samoin jauhelihapihvit ja mangorahka (jota oli pääsiäisenä). Cannelonit 
oli tosi hyviä.  
 
Olisi kiva jos jälkiruokia olisi useammin. 
 - jauhelihapihvit ja perunat, pyttipannu 
 - toiveruokani: kaalipata 
 - pinaattiletut 
 - lasagne 
 - Lempiruokani on kalapuikot ja perunamuusi. 
 - spagetti ketsupilla. 
 - toiveruoka spagettia ja jauhelihakastike 
 - Tortillat, makaronilaatikko 
 - Perunamuussia ja jauhelihaa 
 - spagettia ja jauhelihakastiketta 
 - Pinaattiletut, jauhelihacannelot, pizza, savustettu lohi 
 - lihapullapihvit ja perunamuussi 
 - lasange 
 - spagetti ja jauhelihakastiketta 
 - tortilla 
fish and chips 
makaronilaatikko 
lasagne 
 
Kiitos emännille!  =) 
 - Toivon ruoaksi joskus riisipuuroa 
 - Tortilloja, Jälkiruokia lisää esim. suklaamousse 
 - Puuroja enemmän . Tavallista ruokaa: perunaa, kastiketta raasteita, kurkkua salaatin lehtiä yms. Ei 
sekaisin ananasta maissia yms. ruokaan. mausteita voisi lisätä itse jos haluaa. Voisiko koululla keittää 
perunat ja perunamuusin. 
 - uunimakkara, pinaattiletut, spagetti ja kastike. 
 
spagetit pitkänä. tortilloihin lisää erilaista täytettä. 
 - lasagne,pitäisi parantaa ruuan laatua.ja koostumusta 
 - pinaattiletut,spagetti, 
 - Pizzaa!!! 
 - Pinaattiletut :) 
 - Kanakeitto 
Kanasalaatti 
Paistettuja juureksia 
 
Entiset jauhelihapihvit takaisin. 
 - Pinattikeitto voisi olla vähempi paakkuista. vähemmän peruunaa enemmän makkaraa ja pinaatti 
lettuja myös vähemmän marjoja kiisseleissä  
ja enemmän jäki ruokia vaikka jäätölö,moussea,kiisseliä ilman marjoja,vanukaat/jugurtia 
 - kanasalaatti, makaroonilaatikko, lasagne, uunijuureksia voisi olla joskus. 
 - Lasagne, sydänystävän puuro ja broileripastapaistos ovat lempiruokiani koulussa. Leivät ja salaatit on 
ok. Hernekeitosta en pidä. Joskus oli vain pinaattilettuja ja puolukkahilloa ilman esim. perunoita. 
Pinaatiletut eivät ole herkkua ja äidinkin mielestä on outoa ettei lisuketta letuille ollut... 
Valmiseineksien ja makkaran käyttö myös hämmentää vanhempia, kun puhutaan lasten ruokailusta. 
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Mielestämme esim makkaran ei tulisi kuulua kouluruokaan. Salaattien ja kasvisten osuutta tulisi 
terveellisyytensä vuoksi kasvattaa, jotta nykylapset oppisivat niitä monipuolisesti käyttämään. Monet 
perheet turvautuvat arkikiireessä eineksiin ja siksi kouluissa ei näitä tulisi käyttää lainkaan! 
 - Höyrytetyt kasvikset ja spagetti ja puuro 
 - Pinaattiletut, kalapihvit, perunamuussi, jauhelihapihvit ja hedelmäsalaatti. 
Olisi kiva jos joskus olisi pikkulettuja. 
Olkaa ystävällisiä älkääkä hermostuko. 
 - Toiveruokia; Kanankoivet, jauheliharuoat, suklaakiisseli. 
Terveiset henkilökunnalle; Kiitos hyvästä ruoasta ja kohteliaisuudesta. 
 - Pinaattiletut 
 - Vaikka onkin erilaista ruokaa niin toivoisin aika lailla perusruokaa: 
- jauhelihakeitto 
-kanaa ja riisiä 
-Enemmän uunimakkaraa ja perunamuusia 
-hernekeittoa 
-Enemmän jälkiruokia.Esim: 
-hedelmäsalaattia 
-suklaamoussea 
-jäätelöä 
 - Uunimakkara ja perunamuusi, 
jäätelö 
 - Makaronilaatikko on toiveruoka. 
 - juomavesi joskus ruskeata?? 
 - Lammaspihvit ovat tosi pahoja! Suosikkiruokia ovat mm. uunimakkara ja perunamuusi, 
kasvissosekeitto ja karjalanpiirakka sekä makaronilaatikko. 
 - spagettia useammin! :) 
 - fish and chips 
 - Makaroonilaatikko 
 - kanakeitto on hyvää ! 
 - Tortillat 
 - Useammin lihaperunasoselaatikkoa, kiitos. 
 - Vähemmän perunamuusia. 
 - Kaalilaatikko. 
Siis oikeesti...ruoka on hyvää ! 
Terveiset ruoan tekijöille ja koko keittiöväelle. 
 - Lempeä kanakeitto :) On niiin hyvää! 
 - kaikki käy! 
 - kalakeitto 
 - Nuudeliruokia lisää. 
 - Kiinnittäisittekö huomion perunoihin ja lihakastikkeeseen. Ei läskilihaa vaan kunnon kokolihaa. 
Toivoisin useammin hedelmiä. Lempiruokia olisi jauheliha ja spaghetti. Kiitän kurkkumajoneesista. 
 - Ulkonäkö huono. Makua enemmän. Perunat on kamalan pahoja. 
 - Monipuolista perusruokaa 
 - pinaattiletut :) 
 - broileripasta onnistuneena (mehukkaana) 
 - nuudelia. 
 - kaikki 
 - pinaattiletut, lihapullakastike. Keittoihin vähemmän vettä, kiusauksia ja puuroja vähemmän, 
 - Enemmän pinaattilettuja. 
 - Pinaattiletut 
 - Pinaattiletut 
 - Hampurilainen 
 - Makkarakeitto 
 - Fish and chips oli hyvää, toivoisin että sitä olisi useammin. 
 - -Tonnikalakastike 
-pinaattilettuja 
 - canneloneja, vesimelonia, broilleripasta 
 - Ruoka loppuu usein kesken. Ruoka on mautonta tai ei ole kypsää. 
 - Perunat on joskus "kumisia" 
 - Pitsaa ja hampurilaista sais olla. 
 - kaikki 
 - Toivoisin, että munaton nuudeli maistuisi kuten kotona (Blue dragon, maustamaton). 



Sivu 7/16 

Kananugetteja 
 - PInaattikeitto. Kiitos ruuasta 
 - lasagne 
 - spagetti ja jauhelihakastiketta saa olla usein, porkkanaraaste on hyvää. 
 - Jauhelihapihvit ovat hyviä. 
 - Pitsaa, spagetti jauhelihakastike 
 - pinaattiletut 
 - hampurilaisia 
 - Puurot, 
Riisi, 
Porkkanaraaste, 
Keitot, 
Grahampiirakka, 
SÄMPYLÄ ! 
 
RUOKA LOPPUU JOSKUS KESKEN !!! 
 - Uunimakkara, 
Makaroonilaatikko, 
Pinaattiletut, 
Grahampiirakka, 
SÄMPYLÄ ! 
 - Lasagne 
 - Kaalilaatikko on ollut erityisen hyvää, myös hernekeitto on hyvää. Kasvispyörykät eivät oikein maistu. 
 - Kasvispyörykät 
Auringonkukansiemenet kuorittuina 
 
Astianpalautuspisteessä voisi olla paperia käsien pyyhkimiseen 
 - Toivomme, että einesjauhelihapihvit ja -pullat poistettaisiin ruokalistalta tai että niiden rinnalla olisi 
tarjolla soijaton vaihtoehto. Ilmeisesti vatsavaivat johtuvat einesruokiin lisättävästä soijasta. Toivomme 
aitoa voita kouluun. Yleisemmin toivoisimme, että kouluruokaan varattu rahamäärä 
moninkertaistettaisiin ja kouluruoka nähtäisiin investointina, ei välttämättömänä kulueränä, tarjolle tulisi 
luomu- ja lähiruokaa sekä aidoista raaka-aineista valmistetun aidon ruuan osuus lisääntyisi. 
 - maksapihveihin ei tarvitsisi laittaa niin paljon rasvaa ja sama jauhelihapihvien kanssa. hyvää toimintaa 
ja ystävällisiä keittiötoimitsijoita! :-) 
 - M A K A R O N I L A A T I K K O 
 - kalakeitto 
 - makaroonilaatikko 
 - kanapasta ja peruskotiruokaa ilman ihme virityksiä 
 - Jauhenlihakastike ja spagetti 
 - Makaronia ja jauhelihakastiketta 
 - jauhelihacannelonit, spagetti jauhelihakastike 
 - hernekeittoa, suklaamoussea, karjalan-piirakoita ja vesimeloni-salaattia ja hyviä/tuoreita hedelmiä 
!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 - pizza ranskikset vesimeloni mandariini mehu lasagne 
 - kaikkea muuta ruokaa paitsi pinaattikeittoa 
 - lasagne 
 - lasngne,jauheliharuuat lempiruokaa 
ei tykkää keitoista 
 - Lihapullat ja muusi  
 
pinaattiletut 
 
lihapihvit 
 
kalapuikot 
 
kalakeitto 
 
kinkkukiusaus  
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Ruoka On Liian Mausteista 
 - Toiveruokia: uunimakkara ja perunamuusi, lihapullat ja perunamuusi, lohikeitto ja sämpylä, 
sydänystävänpuuro, cannelonit, lasagne, kasvissosekeitto ja grahamlihapiirakka, jauhelihakeitto. 
 
- liikaa kasvisruokia!!! 
 - Spagetti,porkkanaraaste,jauhelihakastike 
 
Pyttipannu 
 
Lohi 
 
Makaroonilaatikko 
 - sydänystävänpuuro 
 
perunat ja jauhelihakastike 
 
makaroonia ja lihapullia 
 
makaroonilaatikko 
 
sosekeitto 
 
ananasjäävuorisalaatti 
 
porkkanaraasteeseen ananasta 
 
lasagne 
 
spagetti ja jauhelihakastike 
 
hamppari 
 - makaroonilaatikko 
 - spagetti,porkkanaraaste ja jauhelihakastike 
 
sydänystävänpuuuro 
 
pyttipannu 
 
pizza 
 
hamppari 
 
punajuurta useammin 
 
keitettyjä porkkanoita 
 
potut ja jauhelihakastike 
 - pizzaa 
 - Uunimakkara ja cannelonit. 
SUKLAA MOUSSE!!!!!!!!!!!!!!! 
 - Ei enään "kumiperunoita",enemmän värikästä ruokaa.Enemmän eksoottusia ruokia.Haluaisin suklaa 
rahkaa ja mehua olisi kiva saada useammin.. 
 - Enemmän tavallisia salaattia kuten porkkanaraastetta ja normaali salaattia 
 - hampurilaista 
 - seikeitto, tortilla, kasvispyörykät kastikkeineen 
 - spagetti ja jauhelihakastike 
 - kalapuikot ja perunamuusi sekä uunimakkara 
 - Tortilla, pizzapaloja, karjalanpaisti 
 - Makaronimössöä 
 - Hernekeitto 
 - Henkilökunta ei "keskustele" oppilaiden kanssa. Toiveruokani: lempeä kanakeitto. 
 - Pinaattiletut 
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 - nakit ja muussi 
 - spagettia ja jauhelihakastiketta 
 - cannelonit 
 - pitsa on toiveruokani . Lempeän kanakeiton kanssa voisi olla sämpylää 
 - UUNIMAKKARA,MAKAROONILAATIKKO,JA MONIA MUITA EN JAKSA LUTETELLA NIITÄ KAIKKIA. 
 - pizza 
 - Ettei perunat olisi raakoja esim keitoissa ja että salaatissa olisi osat tarpeeksi lyhyitä. 
 - Parempaa ruokaa 
 - Pinaattiletut 
 - pinaattiletut, vesimeloni, broilerifileitä ilman kastiketta, marjarahka, kuohkeaa perunamuussia, 
salaattia jossa ei ole herukoita eikä kaalia. 
 - jauhelihakastike ja spagetti, makaroonilaatikko, kasvissosekeitto 
 - lempeä kanakeitto 
 - cannelonirullat, perunamuusi, lihapullat, uunimakkara, jauhelihamuussi laatikko 
 - Makaronilaatikko 
 - Kiitos hyvästä kouluruuasta! :) 
 - uunimakkara 
 - Minä haluaisin.. perunaa, jauhelihakastiketta ja marjakiisseliä... 
 - Toivon että sydänystävänpuuroa olisi useammin. 
 - - ei tarttis olla hernekeittoa 
- suklaamoussea jälkiruoaksi 
- kalaruoat on suosikki 
 - Tortilloja 
 - spagetti 
 - spagetti ja jauhelihakastike 
 - broilerifileitä 
pastaa 
kunnon pihvejä 
 - pizza 
ranskalaisia 
katkarapusalaatti 
hampurilaisia 
kanafileitä 
 - pitsa 
 - Pinaattiletut 
 - Lempiruoka spagetti ja lihapullat 
 - Ei tonnikala perunaviipale ruokaa se ei maistu hyvälle 
 - Makarooni laatikko 
 
pizza 
 
uuni makkara 
 
puurot 
 
jauheliha kastike 
 - PIZZAA 
 - - pinaattikeittoa 
- lempeä kanakeitto 
 
Asillinen käytös ja hygienistä huolehtiminen. 
 - Lihapullia/nakkeja ja perunamuusia 
 - Voisi olla useammin jälkiruokia ja erilaisempia eikä pelkkä hedelmä tms. Ja kalaruokia voisi soveltaa 
ja/tai keksiä uusi ruokia listaan joissa olisi kalaa. 
 - Parempaa ruokaa , opetelkaa maustamaan ja ei mitään ihme kinderperunoita ja muuten sei on 
hirveintä kalaa ikinä , ottakaa mallia piispalan ruoista koska he sentään osaavat tehdä. 
 - Toiveruoka: makaronilaatikko 
 - Jos tiedossa joku suosikki ruoka, varauduttava siihen, että kaikille riittää. 
Useammin ihan peruskotiruokia tarjolle, ei mitään uusia  kummallisuuksia. 
Monille nuorille ainoa lämmin ateria koulussa... 
Punaista maitoa sitä haluaville ( ei kuitenkaan monelle kelpaa, siis ne jotka haluaa, saisivat) 
 - Jauhelihapihvit, lihapullat, perunamuussi 
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 - Pinaattiletut 
 - Kasvissosekeitto ja uunikala ovat hyviä. 
 - Lempeä kanakeitto. 
 
Jatkakaa samaan malliin (: 
 - Toivoisin että keittiöhenkilökunta maistaisi ruokia ennen tarjolle laittoa, tietäisivät mitä laittavat 
maailmalle 
 - Paras ruoka on hampurilainen ja toiveena esitän, että maustettaisiin ruokaa. Olemme kuulleet että 
äänekosken puolella on paremmat ruuat :( 
 - Joskus voisi olla canneloneja, pitsaa. tortilloja yms trendiruokaa 
 - Spagetteja, lihakastikkeita, enemmän vaaleaa leipää 
 - Jauheliha channelonit 
 - Tortilla 
 - tortilloja ja suklaa moussea ei ole ollut pitkään aikaan. 
 - Puurot, uunimakkara, lihapullat ym. normaalit kotiruoat. Liian erikoiset ruuat menevät hukkaan ja 
lapsille jää nälkä. Ruoassa liikaa sipulia! 
 - Torti 
lla toiveruoka 
 - toiveruokani makaronilaatikko 
 - kalapuikot ja perunamuusi 
 - kaalilaatikko, lempeä kanakeitto, lapsille makaroonilaatikko, lasagne, perunat ja kastikkeet, 
sydänystävän puuro ja pinaattiletut ja mararoonisalaatti.  
 
liian usein makkararuokia vai tuntuuko vain? 
 
salaatit ja raasteet hyviä, ja hedelmiäkin on sopivan usein, ne ovat myös lasten mieleen. 
 - Lempeä kanakeitto on todella hyvää. 
Maksalaatikko olisi hyvä lisä ruokalistaan. 
 - maksalaatikko, pizza 
 - Suklaamousse 
Sydänystävänpuuro 
Pinaattiletut 
 - jauhelihatäytteiset cannellonit, lasagne 
 
jatkakaa samaan malliin :) 
 - Pyttipannu, Perunamuussi ja lihapyörykät, kanaruoat. Mausteet ei olis pahitteeksi. Toivon liharuokia. 
Ja kalaruokia myös jos ois jotakin muuta kun seitä. 
 - Pinaattiletut 
Sydänystävänpuuro 
Pinaattikeitto 
 - pinaattilettuja useammin :) 
 - makaroonilaatikko 
 - makaroonilaatikko 
 - jauhelihaperunasoselaatikko 
 - kanakeitto, uunilohi, kana ja riisi, ranskalaiset, lihapullat 
 - Tortilloja 
Hampurilaisia 
 - Kananmunakastike 
 - spaketti jauhelihakastike 
 - enemmän kanaruokia ja hedelmiä 
leivän päälle leikkelettä useammin 
useammin pinaattilettuja 
ei enää koskaan lammaspihvejä tai maksaa 
 - Hernekeitto, lasagne, broileripastapaistos, mustaherukkahyytelö, suklaamousse, vesimeloni 
 - spagetti ja jauhelihakastike 
pinaattiletut 
allergiaruokiin voisi lisätä yrttejä ja mausteita 
 - Pinaattiletut, makaronilaatikko, lasagne, suklaamousse, viinirypäleitä salaattiin 
 - Kiusaukset ovat välillä raakoja. Spagettia ja jauhelihakastiketta saisi olla useammin. Porkkanaraastetta 
voisi olla vaikka joka päivä. 
 - pizza 
 - ei sosekeittoja 
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 - Lasagne 
 - Kalamureke 
 - Toiveruokani perunoita ja kalapihviä. 
 - lisätkää ruokiin mausteita ja suolaa 
 - Lihakeitto 
 - lihapullat ja perunamuusi,nakkikastike 
 - Pinaattilettuja on liian vähän 
 - kanapasta 
 - lasange 
 - UUNIMAKKARA 
 - broileri kiusaus 
 - Normaalia kotiruokaa. Kaikki erikoisruoat eivät ole aina kovin maukkaita. Salaatteja syötäisiin 
mielellään monipuolisemmin. Maito on aina lämmintä minkä vuoksi sitä ei voi juoda (maistuu pahalle) 
 - Toiveruokani on pyttipannu ja marjakiisseli.  Työniloa!  :-) 
 - Toivon enemmän jotain erikoista esim. tortilloja, lasagnea  ja jälkiruokaa enemmän kuin kerran 
kuukaudessa esim. suklaamoussea. Toiveruokaa on myös hernekeitto.Ei kiitos, enää lammaspihvejä ne 
eivät olleet hyviä 
 - Toiveruoka: jauhelihakeitto 
 
Terveiset keittiöön: mausteita enemmän, maustetumpaa ruokaa 
 - riisi ja lihakastike 
 - Lihapullat 
 - Taco ja jauhelihapihvit 
 - lihamureke 
uunilohi 
pitsaa 
 
en pidä appelsiinista ja kasviksista kastikkeissa 
 - kotiruokaa 
 - lihapullat carrikastikkeessa 
 - spagetti ja kalapuikot 
 - sydänystävän puuro 
 - kalamureke 
 - Toiveruokaani ovat broileripastapaistos,uunimakkara ja perunamuusi sekä riisiä ja broilerikastiketta. 
 - Toiveruokani on kalamurekepihvi ja perunasose. Keittäjät voisivat käydä useammin katsomassa ruoan 
tilanteen. Onko riittävästi vai pitääkö tuoda lisää ruokaa. Ja tehdä enemmän ruokaa. 
 - Pinaattilettuja ! 
 - Lasagne rulla 
 - Kiitos hyvästä ruuasta ja useimmin saisi olla pinattilettuja :) 
 - lempeä kanakeitto 
 - spagetti ja jauhelihakastike 
 - Lasagne 
 - Hampurilaiset, tortillat, lasagne 
 - Ruokalistaan emme tarvitse kasvisruokapäiviä. 
 - vähemmän itupöperöitä ja enemmän hyvää ruokaa esim.lasagnea tai liharuokia 
 - Hampurilainen ja ranskikset 
 - Uunimakkaraa useammin. 
 
  :) 
 - Mausteita pitäisi olla käytettävissä,jos sitä ei ole jo ruuassa. 
 - Parempaa ruokaa! tai edes useammin... 
 - Perunamuusi ja lihapullat, Spagetti ja jauhelihakastike 
 - Kalapuikkoja ja perunamuussia! 
 - Kalapuikot, ranskalaiset, remuladekastike 
 - Makaronilaatikko toiveruoka. En tykkää kasvispyöryköistä, ohrahelmestä enkä juustokastikkeesta. 
Meidän luokan oppilaat piilottavat kasvispyöryköitä opettajilta salaa. 
 - Toivon Italianpataa. Toiveruokaboksin kysymyksiin tai toiveisiin voisi reagoida jotenkin. Ehkä 
enemmän voisi ajatella sitä, mitä lapset tykkää syödä, ainakin salaatteja voisi yksinkertaistaa. Erikoisia 
ruokia, esim. lammaspihvit voisi poistaa ruokalistalta. 
 - Toiveruokani makaronilaatikko, hernekeitto ja juuresosekeitto. Ihmettelen miksi koulussa tarjotaan 
ruokaa, kuten kasvispyörykät tai -pihvit, joista kukaan ei tykkää. Eikö voisi olla vaikka puuroa silloin? Ei 
tarvitsi itkeä aamulla kun on kasvispyöryköitä 
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 - Tortillat, uunimakkara&perunamuussi 
 - uuni makkara 
 - Ruoka on pääsääntöisesti hyvää ja houkuttelevan näköistä. Pidän lohimurekkeesta ja erilaisista 
kalaruoista. 
 - lohikeitto, jälkiuunileipä 
 - Enemmän "nuorten ruokaa". Ei siis mitään nakkikastikkeita. 
 - Nuudelia ja kanaa 
 - Perunamuussi ja kalaa 
 - Nakkikastike 
 - Kanakeitto 
 - Kanaruoat 
 - Pizza, mutta sitä ei varmaan koskaan saa. Pinaattiletut. 
 - makaronilaatikko 
 - Tavallista kotiruokaa, kun tarjottaisiin niin ruoka maistuisi paremmin! Esim. perus kastike, johon ei 
lisätä ylimäärästä ja ohrahelmetkin voisi korvata muussilla/riisillä, jotka maistuvat varmasti kaikille.. 
 - sydänystävänpuuro 
 - lisää kasvisruokia, ei puolivalmiita eineksiä... 
 - Ranskalaiset ja nakit tai pizzaa 
 - jauhelihacannelotti, vesimeloni salaatti ja mansikkarahkaa 
 - Toiveruokia: lasagne, spagetti, puuro, 
 - Olisi kiva jos joskus olisi makkarapihvejä, persikka rahkaa ja sämpylöitä joiden päälle voisi laittaa 
valkosipuli tuorejuustoa!!!!!!!! 
 - Cannelonit, perus kotiruoka, tonnikalapasta, savustettu kala. 
 - pinaattiletut ja pinaattikeitto 
 - Lasagne ja laatikkoruuat 
 - muusi ja kalapuikot 
 - makaroonilaatikko,lisää makau ruokiin 
 - Ruokaan voisi panostaa enemmän. Maku voisi olla parempi, tai edes mausteita tarjolla. Ruoka voisi 
olla myös lämmintä sitä tarjottaessa. 
 - Lihapullia kastikkeella, suklaamoussea. 
 - jauhelihatäytteiset cannellonit 
 - lasagne,perunamuussi,lempeä kanakeitto(ykkösruokaani):) 
 - Äitin tekemää ruokaa :) 
 - Kinkkukiusaus 
 - spagetti ja jauhelihakastike 
 - ruokaa riittävästi, montakertaa on käynyt niin ettei listalla ollutta ruokaa ole riittänyt kaikille. loput 
ovat joutuneet syömään pakastimen "aarteita". 
 - Itsevalmistettua, kotiruokaa. Ei eineksiä eikä puolivalmisteita. 
 - kavikset ja kastikkeet erikseen tarjottuna.ruuan tulee olla myös kypsää 
 - Lisää rahaa kouluruokailuun! 
 - Kala-ja liharuuat, salaatit, oikeat perunat (ei kumiperunat joita koulussa tarjotaan) 
Oikeaa jauhelihaa ei kaikista halvinta jänteistä rasvasta mömmöä, aitoa kalaa ei jauhopuikkoja, ei 
epämääräisiä sotkuja joissa puolet vettä kunnon raaka-aineista tehtyä koti ruokaa. Laittakaa 
kaksinkertainen raha määrä ruokaan niin saatte siitä semmoista mitä sen tulisi olla kasvaville nuorille. 
 - lihapullat 
 
Vaihtoehtojen ja monivalintojen kommentit 
 
2. Onko ruoka mielestäsi laadukasta? 
  Kyllä 
  Ei, miksi? 
  - Perunat ovat aina kumisia tai niissä on epämiellyttävä kalvo. 
  - liian erikoisia lapsille 
  - mausteet puuttuu 
  - Maistuu jotenkin pahalta joskus 
  - perunat kylmiä ja osittain raakoja. 
  - Koska se on pahaa. 
  - kumiperunoita, ei makua 
  - Liian kylmää 
  - Koska se on joskus pahaa 
  - keitetyt perunat kumimaisia 
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  - maistuu pahalta 
  - perunat ovat raakoja ja pastat kuivia 
  - se ei ole aina huolella tehty 
  - Huonoista aineksista tehtyä ravintosissältö ei ole riittävä varsinkaan lapsille jotka liikkuvat paljon 
  - ruoka on todella pahaa,varsinkin kumiperunat 
  - Keitetyt perunat huonoja 
  - perunat kumisia, liikaa sekoitettu eri aineita 
  - perunat jauholajiketta tai keitetty liikaa 
  - keitoissakin on liikaa vettä. 
  - Esim. puuro on velliä; Hiskillä oli parempaa. 
  - maku ei miellytä 
  - En aina tykkää. 
  - joskus on pahan makuista 
  - joskus on joskus ei 
  - M 0 N I p U O L I s E EM P A A 
  - Ulkonäon vuoksi 
  - Näyttää erilaiselta kuin kotiruoka 
  - perunat on mätiä ja ruoka on mautonta 
  - mautonta 
  - mautonta 
  - Usein liian vetistä 
  - Perunat ovat usein mustia, enkä pidä eineksistä. 
  - esim. perunoissa on länttejä 
  - Laatu on huonoa 
  - koska perunat on kumia 
  - mautonta,ollut ötököitä sekä hiuksia 
  - Joskus ruoka on "vetistä", joskus niin kuivaa, että vaikea syödä 
  - mautonta 
  - Palanutta, juusto homeessa 
  - Ei aina, esim juusto ja hedelmät homeessa 
  - Jotkut on laadukkaita ja toiset taas ei 
  - siltä väliltä 
  - yleensä ylikypsää tai raakaa 
  - jopa pakastevihannekset ovat kypsentämättömiä 
  - Ei ole aina lämmintä 
  - riippuu ruuasta 
  - perunat surkeita, täysmaito puuttuu, perusruokaa harvoin tarjolla, omituisuuksia ruokalistalla 
  - perunat on vetisiä ja pahoja 
  - perunat on välillä mustia 
  - Se on aina sitä samaa... 
  - laatu vaihtelee usein 
  - Mautonta 
  - Budjetti on niin pieni, ettei ole varmaankaan mahdollisuuksia tehdä parempaa ruokaa. 
  - ruoka on huonoa ja sen seasta löytyy millon mitäkin. 
  - perunan laatu joskus huono 
  - kumiperunoita 
  - perunoissa on useasti mustia yllätyksiä sisällä 
  - Kaikkea laimennetaan liikaa 
  - Raakaa, sitkeää, mautonta 
  - perunat ovat usein mätiä. Usein ruoka on mautonta. Salaatin pitäisi olla monipuolisempaa. 
  - maistuu erittäin huonolle 
  - perunat on huonoja ja ruoka kuivaa. 
  - LIMAISEN NÄKÖISTÄ 
  - pahaa 
  - huonoja perunoita 
  - välillä, välillä ei 
  - ihmeellisiä ruokia, syön vain vaaleaa leipää. se on niin pahaa ja murenevaa, ettei sitä saata syödä. 
oisko mahollista saada jotain muutakin leipää välillä. 
  - koulu ruoassa on aivan liian vähän suolaa ja maut ovat ihmeellisiä 
  - ei ole 
  - mausteet ja suola puuttuu 
  - laatu vaihtelee 
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  - Ruoka saattaa olla kylmää, perunat kovia, kumisia 
  - ylimaustettua, tai liian suolaista, tai ei kypsää 
  - Ruoka ei maistu miltään, ei ole mausteita. tai ruoka ei ole muuten vaan mieleistä. 
  - Liian pieni budjetti 
  - Välillä se maistuu, ja näyttää edellispäivän eväiltä 
  - ei hyvän makuista ja outo rakenne 
  - mautonta 
  - tehty huonoista ja halvoista raaka-aineista 
  - Ei aina, koska esim. perunoista valuu suurinpiirtein vettä.. 
  - Se on niin mautonta 
  - liian suolasta, välillä liian mautonta 
  - Joskus on ja joskus ei koostumus huono ja epämääräinen 
  - Ei maistu hyvältä 
  - ei maistu millekään 
  - perunat raakoja 
  - Ei maistu miltään 
 
3. Onko ruoka mielestäsi terveellistä? 
  Kyllä 
  Ei, miksi? 
  - Koska hirveää. 
  - Ei riittävästi hedelmiä, vihanneksi, salaattia eikä proteiiniä huonoista aineksista tehtyä 
  - ei hyvää salaattia 
  - Ehkä vähän liian rasvaista 
  - Ei kaikilta osin. Einespihvit eivät voi olla terveellisiä, koska niistä tulee aina mahakipuja. Toisaalta 
ruoka on monipuolista, kasviksia on hyvin tarjolla. Kiitos Oivariinista, joka on askel terveellisempään 
suuntaan margariiniin verrattuna. 
  - en tiedä esim. lammaspihveistä, maistuu villalle 
  - Välillä on. 
  - liikaa rasvaa 
  - tietoa enemmän ruoan koostumuksesta, lisäaineista 
  - Aina hirveät rasvakerrokset 
  - jaa a 
  - Salaatti on pahaa. 
  - paljon lihjalosteita 
  - liian suolaista 
  - Lähinnä kasvisruoat, ne eivät pidä nälkää ja niistä ei saa paljoo proteinia. 
  - liian vähän kasviksia 
  - maistuu keinotekoiselta 
  - liikaa suolaa 
  - Rasvat lillii,munat mustia,perunat mustia ja kumisia 
  - liian suolasta, mautonta välillä 
 
4. Onko ruoka maukasta? 
  Kyllä 
  Ei, miksi? 
  - kaikista ruuista ei pidä, on outoa esim puurot, kaali 
  - Ruoka on usein liian erikoista. Siihen on usein laitettu epämiellyttäviä kasviksia ja maku on huono. 
  - usein liian erikoista, jää syömättä 
  - suolatonta 
  - Monissa kastikkeissa on liikaa pelkkää kastiketta eikä juuri lihaa tai kanaa. 
  - Jotkut ruoat eivät oikein maistu millekään. Osa taas melko vahvasti maustettuja. 
  - mausteita lisää 
  - mautonta, suolatonta 
  - Mautonta 
  - joskus tosi mautonta 
  - välillä on 
  - joskus on maukasta joskus ei. liian mautonta 
  - Siksi koska jos on vaikka kalaa se on pelkkää vettä ja seitä ja ei osata yhtään maustaa 
  - Joskus on maukasta, mutta usein en pidä ruuasta. 
  - ei makua, mössöä 
  - Ruoka kylmää, perunat kumia 
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  - Joskus on sellaista mistä en tykkää. 
  - Joskus on, kaikesta en tykkää. 
  - Joskus kyllä on, koska en vain pidä kaikesta ruoasta. 
  - ei ole mausteita, ruuasta löytyy karvoja,hiuksia 
  - usein ruoka on kylmää 
  - Liian paljon nestettä, vähän mausteita huonosta aineksista tehtyä 
  - ei makua 
  - joskus mautonta 
  - ei maistu hyvälle 
  - Joskus liian mausteista toisinaan taas mautonta 
  - liian eksoottista ruokaa, kaivataan tavallisia ruokia ja ovathan ne halvempiakin. kotona voi syödä 
mausteita jos haluaa. 
  - mautonta, mausteet puuttuvat 
  - maustaminen huonoa. joskus liikaa joskus liian vähän 
  - mautonta, maistuu pahalle 
  - laatikkoruoat kuivaa, spagetti lilluu märkänä ja kastikkeet mauttomia 
  - joskus 
  - joskus on, joskus ei 
  - ruoat maistuu samanlaiselta 
  - En tykkää kaikista ruoista, olen nirso. 
  - ei ole hyvän makuisata 
  - yleensä on, joskus ei 
  - Välillä ei maistu hyvälle. 
  - Joskus on. 
  - koska se on mautonta,niin se ei voi olla hyvää 
  - Pääsääntöisesti ei, joskus on. 
  - Välillä on, välillä ei 
  - Joskus se ei ole maukasta 
  - mautonta 
  - Mausteita voisi käyttää reilummin 
  - Riippuu ruoasta 
  - Tuntuu olevan vähän semmosta. Perunat on kumimaisia, ruuat tarjoiluastioissa liian kauan ja maistuu 
seisoneelle. Keitot mauttomia. 
  - kaikki on kasvista 
  - Perunat ovat huonolaatuisia enkä pidä suurimmasta osasta ruoista. 
  - liian vähän mausteita 
  - Ei aina 
  - koska siellä on paljon kasviksia 
  - Ei vaihtelua mauissa 
  - ei aina 
  - Ei aina 
  - Joskus on ja joskus taas ei ole maukasta 
  - ei aina 
  - välillä 
  - Liian vähän mausteita 
  - NO JOSKUS EI OLE MAUKASTA RUOKAA 
  - mautonta 
  - joskus 
  - pähkinäallergia, ruoka mautonta 
  - liian vähän mausteita 
  - ei maistu hyvältä, liian erikoisia makuja 
  - Mautonta 
  - On mielestäni pahaa 
  - Ei tarpeeksi mausteita 
  - yleensä mausteetonta 
  - Liian mautonta 
  - ei aina maistu. 
  - paitsi cannelonit ja jauhelihakastike 
  - Laitos maistaruokaa. 
  - On mautonta 
  - mausteet puuttuu 
  - joskus 
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  - Harvemmin. 
  - enemmän mauisteita 
  - ei maistu millekkää 
  - Mausteiden puute 
  - mautonta 
  - Mautonta ja pahaa. 
  - maistuu edelleen pahalle... 
  - en tiiä, mutta niin se vain on. 
  - välillä, suolaa lisää 
  - suola puuttuu 
  - Maut ovat ihmeellisiä 
  - joskus ruoka ei ole minun makuuni 
  - joskus maukasta 
  - ei vaan oooo! 
  - mausteet ja suola 
  - joskus 
  - Riippuu ruuasta kun ruoka kuljetetaan suolahdesta. 
  - kts, edelliset vastaukset 
  - Maistuu säilykeruoalta/ ei miltään. Huutava tarve mausteille. 
  - teennäiseltä maistuupi 
  - mautonta 
  - joskus on ja joskus ei 
  - ei ole hyvää 
  - se ei maistu hyvältä 
  - suolasta 
  - mautonta 
  - Ei läheskään aina. 
  - Mautonta on 
  - liian suolasta, itse tehtyä paskaa 
  - mautonta 
  - yleensä on maukasta mutta joskus ei 
  - Ei aina mutta joskus 
  - Liian vähän makua enemmän suolaa 
  - Ei maistu millekään. 
  - Ei maistu millekkään 
 
 
7. Ruokapalvelu henkilökunta on mielestäni... 
  Ystävällistä 
  Kohteliasta 
  Ammattitaitoista 
  Epäasiallista, miten? 
  - ei koskaan näy 
  - eivät vastaa kysymyksiin  tavallisella äänellä. 
  - Koska ne huutaa. 
  - Eivät vaihda kylmiä ruokia pois 
  - keittäjä huutaa oppilaille, puhe tyyli epäkohtelias, ei arvosta lapsia 
  - jos kysyy jotain niin suututaan, ei kaikki 
  - koska kun on ruokala tetissä, niin ei ne puhu mitään tuijottaa vaan 
  - Yksi henkilökunnasta on tyly 
  - henkilökunta ei tervehdi ja näyttää myrtyneeltä 
  - Osa vaikuttaa elämään kyllästyneiltä ja tylsistyneiltä, mutta on jotkut ihan ystävällisiä ja mukavia. 
  - Jotkut eivät vastaa, jos heille puhuu. Osa on kohteliaita. 
  - Epäkohteliasta, eivätkä he hymyile melkein koskaan. 
  - vaikee tietää jos on vaa hiljaa! 
  - unohtavat allergiat;eivät ymmärä niitä 
  - eivät tervehdi, eivätkä välitä nuorista, aina sama tympeä katse 
  - äkäisiä 
  - eivät kommunikoi 
 


