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Pelkistetympiin ruokalistoihin turvauduttiin Servissä kaiken kaikkiaan kuuden viikon 
ajan. Käytännössä yksinkertaistetut ruokalistat tarkoittivat sitä, että osa useammasta 
aterianosasta, kuten pyöryköistä, kastikkeista, perunoista ja pastasta, koostuvista 
aterioista korvattiin keitoilla, vuokaruoilla sekä puuroilla. Myös osa lisäkesalaateis-
ta muutti muotoaan, kun sekoitettujen lisäkesalaattien sijasta tarjoiltiin aiempaa 
enemmän tuorepaloja ja hedelmiä. Tarjolla oli siis edelleen maistuvia ja täysipainoi-
sia aterioita, vain hieman totuttua yksinkertaisemmassa muodossa.

Ruokalistamuutokset näkyivät poikkeusaikana kaikkien Servin asiakasryhmien lau-
tasilla - kouluissa, päiväkodeissa, terveydenhuollon kohteissa, ikäihmisten palveluis-
sa sekä henkilöstöravintoloissa. Merkittävimmät muutokset kohdistuivat kuitenkin 
koulujen ja päiväkotien ruokapalveluihin, sillä koulu- ja päiväkotikohteita on luku-
määrällisesti paljon ja siten tarvittavan henkilöstöresurssin määräkin on suuri. Vielä 
muutama viikko sitten pahimpana skenaariona väläyteltiin lämpimän lounaan kor-
vaamista tilapäisesti evästyyppisellä, kylmällä lounaalla. Näin radikaaleihin toimen-
piteisiin ei kuitenkaan jouduttu turvautumaan, vaan pienet muutokset ruokalistoilla 
riittivät turvaamaan ruokapalveluiden toiminnan pahimman tautihuipun aikana. 

Yksinkertaistettuihin ruokalistoihin siirryttiin varotoimenpiteenä viikolla 6.
Poikkeusaikana ruokalistat suunniteltiin normaaliin kuuden viikon mittaisen
ruokalistakierron sijaan kahden viikon jaksoissa, jotta tilanteen kehittymistä
pystyttiin seuraamaan jatkuvasti. Iloksemme voimmekin todeta, että
normaaleihin ruokalistoihin päästään palaamaan viikosta 12 alkaen

Puhtaasti hyvää - Servin asiakkaille 1/2022

Koronapandemia yksinkertaisti ruokalistoja
- ensi viikolla päästään palaamaan normaaliin
Servi varautui koronaviruspandemian tautihuipun aiheuttamaan henkilöstövajeeseen pelkistämällä 
ruokalistojaan. Yksinkertaisemmat ruokalistat auttoivat myös ruokahävikin hallinnassa silloin, kun päi-
vittäiset ruokailijamäärät vaihtelivat merkittävästi. Nyt tilanne on kuitenkin tasaantunut ja normaaliin 
ruokalistakiertoon päästään palaamaan jo ensi viikolla. 

Pelkistetyillä
ruokalistoilla oli 
tarjolla esimerkiksi 
keittoja tavallista 
useammin.
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Luonnonvarakeskuksen vuonna 2020 julkaiseman tutkimuksen mukaan suurin hävikin
aiheuttaja ravitsemuspalvelusektorilla on tarjoiluhävikki eli ruoka, joka on ollut linjastossa
tai valmistettu sitä varten. Servissä tarjoiluhävikkiä on torjuttu jo pidemmän aikaa henkilöstö-
ravintoloissa, Kahvila Pukstaavissa ja kolmella pilottikoululla myymällä lounasruokailusta
jäänyttä hävikkiruokaa asiakkaille kotiin vietäväksi. Maaliskuun aikana hävikkimyynti
laajenee kaikille kouluille, joissa Servi tuottaa ruokapalveluita. 

Kouluilla hävikkiruoan myynnin laajentamista vauhdittavat Servin omat tavoitteet hävikin vähentä-
miseksi sekä koulujen henkilökunnalta tulleet toiveet ylijääneen kouluruoan myynnin mahdollista-
misesta. Hävikkiruoan myyntiä on pilotoitu viime vuoden ajan kolmella koululla: Sylväällä, Suoden-
niemellä ja Vareliuksessa. Maaliskuun aikana hävikkiruoan myynti on laajenemassa kaikille kouluille. 
Kuun alkupuolella hävikkiruoan myynnin ovat aloittaneet Vammalan lukio-Marttilan koulu sekä 
Pehulan, Äetsän, Muistolan, Kiikan ja Toukolan koulut. Ensi viikon aikana myynti laajenee lopuillekin 
kouluille: Mouhijärven yhteiskoululle sekä Häijään, Tyrväänkylän, Karkun ja Stormin kouluille.

Hävikkimyynnin laajentamisen yhteydessä muuttui myös maksutapa. Kouluilla hävikkiruoan ainoa-
na maksutapana toimii jatkossa MobilePay-mobiilimaksu. MobilePay-sovelluksen käyttäminen on 
ilmaista kaikkien pankkien asiakkaille. Käteinen ja maksukortit eivät ole mahdollisia maksutapoja 
kouluilla, sillä koulukeittiöillä ei ole maksupäätteitä eikä niillä käsitellä käteistä rahaa.

Kouluilla hävikkiruokana myydään linjastoon jäänyt sekä kyseiselle päivälle valmistettu pääruoka,
lisäkkeet ja salaatti. Myynti tapahtuu heti viimeisen kouluruokailun päättymisen jälkeen. Ruokaa 
myydään litran rasioihin, jotka asiakas saa täyttää itse haluamallaan tavalla. Rasian hinta on kolme 
euroa ja halutessaan niitä voi ostaa useampia. Hävikkiruoan myynti on kohdistettu kaikille koulukiin-
teistöissä työskenteleville, työnantajasta riippumatta.

Tiesitkö, että Luonnonvarakeskuksen 

vuonna 2020 julkaiseman tutkimuksen 

mukaan ravitsemuspalvelusektorilla 

jopa 16% alun perin syömäkelpoisesta 

ruoasta jää hyödyntämättä? Suurin 

hävikin aiheuttaja on tarjoiluhävikki 

eli ruoka, joka on ollut linjastossa tai 

valmistettu sitä varten. Lisäksi hävikkiä 

syntyy ruokailijoiden lautastähteestä 

sekä keittiöissä ruoan valmistuksen 

yhteydessä.

HÄVIKKI HYÖDYKSI JA SYÖDYKSI
- Hävikkiruokaa myydään jatkossa kaikilla kouluilla

Lähde: Luke Luonnonvarakeskus. 15.1.2020. Ravitsemispalveluista elintarvikejätettä 78 
miljoonaa kiloa vuodessa – uudet mittaustulokset osaksi EU:n elintarvikejäteraportointia. 
https://www.luke.fi/uutinen/ravitsemispalveluiden-elintarvikejate/

Meiltä
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Hävikkiruoan myynti Servissä
• Koulut
15 min kouluruokailun päättymisen jälkeen 
(3,00€/ 1l rasia)
- myynti koulukiinteistöissä työskenteleville
- maksutapana Mobile Pay

• Hopunkallion ravintola
ma-pe klo 13.00-13.15,
la-su klo 12.30-12.45 (3,00€/1l rasia)
- myynti avoin kaikille asiakkaille 
- maksutapana maksukortit tai käteinen

• Kahvila Pukstaavi ma-la klo 14.00-14.15 
(4,00€/1l rasia)
- myynti avoin kaikille asiakkaille 
- maksutapana maksukortit tai käteinen

• Henkilöstöravintola Vintti ma-pe klo 
12.30-12.40 (3,00€/1l rasia)
- myynti kaupungintalolla työskenteville
- maksutapana maksukortit tai käteinen

Meiltä

 

Hävikkimyynnissä myydään linjastoon jäänyt ruoka lounasajan jälkeen.    
Hävikkiruoka voi sisältää koko pääruokakokonaisuuden tai vain osia siitä 

ja tarjolla olevan hävikkiruuan määrä vaihtelee päivittäin. 
Ruoan sisältämät allergeenit näkyvät päivän lounaslistassa.   

 

 

Hävikkiruokaa voi ostaa koulukiinteistöissä työskentelevät henkilöt työnantajasta riippumatta.  

   

Yli jäänyttä ruokaa myydään arkisin heti viimeisen lounasruokailun päätyttyä 15 minuutin 
ajan.  

 

Linjastossa on varattuna pakkaamiseen tarkoitettuja rasioita (1litra), joihin asiakas itse kokoaa 
haluamansa ruoat.  

 
Yhden ateriarasian hinta on 3 € (sis.alv 14 %). Rasioita voi halutessaan ostaa useampia.        

  

Maksaminen tapahtuu MobilePay-sovelluksella. MobilePay-sovelluksen voi 
ladata ilmaiseksi puhelimeen  AppStoresta tai Google Play -kaupasta. 

    

 skannaamalla QR-koodi ravintolan linjastossa olevasta tarrasta  
tai  

 käyttämällä ravintolan viisinumeroista koodia maksun vastaanottajana. Koodin löydät 
ravintolan linjastosta.  
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SERVIN KESÄTYÖHAKU ON AUKI
 - vielä ehtii hakea!
Servi hakee kesätöihin reippaalla asenteella varustettuja innokkaita nuoria.
Kesätöitä on tarjolla ruokapalveluissa Hopunkallion tuotantokeittiöllä ja
Kahvila Pukstaavissa sekä puhtauspalvelukohteissa ympäri Sastamalaa. Kesä-
työt ovat nuorille arvokkaita ensikosketuksia työelämään sekä mahdollisuuksia 
tienata omaa rahaa. Vinkkaa avoimista kesätyöpaikoista tutuille nuorille, jotka 
ovat vailla kesätyöpaikkaa!

MITÄ?   - Kesätöitä Servillä

MISSÄ?  - Eri kohteissa Sastamalan alueella

MILLOIN?  - 6.6.-7.8.2022 välisenä aikana,
    työsuhteen kesto 2 tai 4 viikkoa

KENELLE? - Vuosina 2002-2006 syntyneille nuorille

MITEN?   - Tarkemmat tiedot ja hakemuslomake   
    Servin verkkosivuilla osoitteessa 
    www.servi.fi/kesatoihin
    Hakemukset 22.3.2022 mennessä   
  

Servillä on tarjolla kesätyöpaikkoja 
sekä puhtauspalveluissa että ruokapal-

veluissa. Kahvila Pukstaavissa  työteh-
täviin kuuluu muun muassa pöytien 

siistimistä sekä asiakaspalvelua.
Hak

uai
ka 

22.
3. 
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nuo

rel
le!



Kirppispöytä
Hopunkallion
ravintolassa
- Tule tekemään löytöjä

Hopunkallion ravintolassa
(os. Hoitokatu 6, Sastamala) on 
ollut jo parin viikon ajan esillä 
kirppispöytä, josta voi tehdä 
löytöjä pikkurahalla. Pöytää on 
täydennetty aika ajoin ja tarjolla 
on vielä runsaasti pengottavaa. 
Myynnissä on muun muassa 
käytöstä poistettuja astioita, 
gn-vuokia ja ruokailuvälineitä.

Löytöjä pääsee tekemään ravin-
tolan aukioloaikoina:
ma-pe klo 11.00-13.00
ja la-su klo 11.00-12.30.

 

Puhtaasti hyvää - Servin asiakkaille   1/2022

           Poimitut

Seuraatko satokausia?
Satokaudellaan vihannekset, juurekset, hedelmät 
ja marjat ovat sekä parhaimmillaan että edullisim-
millaan. Maaliskuussa sesongissa ovat esimerkiksi 
hedelmistä monet sitrushedelmät, kuten veriappel-
siini, mandariini ja greippi, monet eksoottisemmat 
hedelmät, kuten mango, papaija ja passiohedelmä 
sekä avokado ja banaani. Juureksista maaliskuu on 
sesonkiaikaa muun muassa perunalle, bataatille 
sekä maa-artisokalle.

Katso sesongin raaka-aineet osoitteesta:
www.satokausi.fi/satokausikalenteri



Jutun juurta
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Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, video vielä enemmän. Laajojen kokonaisuuksien kuvaaminen kirjallisesti, ja jopa kuvin, 
on usein haastavaa. Servissä viestinnän tueksi on otettu videot. Ensimmäinen asiakkaille suunnattu ohjevideo opastaa erityis-
ruokavalioiden tilaamisessa päiväkodeissa, kouluissa ja lukioissa. 

Kun toimijoiden ketjussa on useita lenkkejä, erityisruokavalioiden tapauksessa esimerkiksi ruokapalvelut, huoltajat, koulut, päiväkodit 
sekä terveydenhuollon henkilöstö, nousee viestintä keskeiseen rooliin kokonaisuuden toimivuuden takaamiseksi. Servissä erityisruo-
kavalioiden ilmoittaminen oli aiemmin ohjeistettu Servin verkkosivuilla kirjallisesti, mutta epäselvyyksiä syntyi silti. Kokonaisuuden 
hahmottaminen saattoi osoittautua haastavaksi tai pitkähkön kirjallisen ohjeistuksen lukeminen tuntua monesta turhan työllistävältä.

Ohjeistuksen avuksi Servissä tehtiin video, jolla kuvataan erityisruokavalioiden ilmoittaminen päiväkodeissa, kouluissa ja lukiossa 
vaihe vaiheelta. Videolla kolmeen ja puoleen minuuttiin on kiteytetty kaikki prosessin olennaisimmat asiat sekä vastaukset yleisimpiin 
kysymyksiin. Videon sekä kirjallisen ohjeen avulla asiakas selviää
helposti useimpien erityisruokavalioiden ilmoittamisesta. Kaikkia
erityistapauksia ei kuitenkaan ole mahdollista, eikä edes järkevää,
yrittää ohjeistaa etukäteen, vaan monimutkaisempien erityis-
ruokavalioiden tapauksissa suora yhteydenotto ruokapalveluihin
voi edelleen olla tarpeen.

Video sekä muu erityisruokavalioihin liittyvä ohjeistus löytyy
Servin verkkosivuilta www.servi.fi  Ruokapalvelut-valikon alta.
Loppukesästä ennen koulujen alkua, kun erityisruokavalioiden
tilaussesonki on vilkkaimmillaan, ohjevideota linkitetään myös
suoraan verkkosivuston etusivulle sekä Servin Facebook-sivus-
tolle, jotta ohjeistus tavoittaisi asiakkaat mahdollisimman
tehokkaasti. Toimivalla viestinnällä ja ohjeistuksella voidaan
selkeyttää käytäntöjä, vähentää epäselvyyksiä sekä sujuvoittaa
erityisruokavalioiden siirtymistä tuotantoon, kun ilmoitukset
on tehty ja toimitettu oikealla tavalla

Videot avuksi viestintään

Videolla erityisruo-
kavalioiden ilmoit-
taminen kuvataan 
ja selostetaan 
vaihe vaiheelta. 
Videossa on myös 
tekstitys.



Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy
Hoitokatu 6 A, 38200 Sastamala

etunimi.sukunimi@servi.fi
www.servi.fi

          Seuraava asiakastiedote
          ilmestyy viikolla 21

Toivotamme
aurinkoista

kevään odotusta!
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