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Käsittely:
Kh 3.2.2020
Toimenpiteet:
Asian valmistelu jätetty sivistyslautakunnalle. Sivistysjohtajan ilmoituksen
mukaan asian käsittely on viivästynyt sairaslomien vuoksi. Lisäksi omaa
ruoanvalmistusta ei nyt ole, koska koululaisten ruoka tuotetaan Jamilla.
Asian käsittely otetaan uudelleen esiin sitten, kun ruoanvalmistus uudessa
koulussa käynnistyy. Asian käsittely on siis vielä kesken.
Kh 15.2.2021
Lappajärven kunta kuulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
hankintarenkaaseen, joka sanelee pääosin sen, mitä koulussa syödään.
Keittiön näkökanta on, että suomalainen ruoka on lähiruokaa, sillä
ulkomailta tulee paljon elintarvikkeita, esim. vihanneksia. Huomattavia
parannuksia kotimaisuuden ja laadun suhteen on tullut.
Lähiruokaa on tarjolla rajallisesti, mutta sitä on jonkin verran käytetty.
Mielellään keittiö käyttäisi sitä enemmänkin. Yhtenä hidasteena on hinta.
Sivistysjohtaja on ilmoittanut, että suunnitteilla on erilaisia toimenpiteitä
lähiruuan ja paikallisten tuotteiden tutustuttamisesta oppilaille. Esitys
tullaan käsittelemään vielä sivistyslautakunnassa tämän kevään aikana.
Sivistyslautakunta hoitaa aloitteen loppuun.
Käsittely sivistystyslautakunnassa:
Edellinen kunnanhallituksen teksti on koulukeskuksen pääemännän
näkemys lähiruoan käyttöön. Koska kuulumme hankintarenkaaseen ja
lähiruokaa on tarjolla rajallisesti, kokonaisen lähiruokaviikon toteuttaminen
voi olla hankalaa. Lähiruuan käyttöä pyritään yleisesti lisäämään
hankintarenkaan ja kustannusten reunaehtojen salliessa.
Lähialueen marjoja on käytetty, mutta nykyiset säilytystilat eivät salli
sitäkään; pakastimia ei ole suurien määrien säilyttämistä varten. Perunat
ovat tulleet kouluille jo vuosia lähiruokana.
Toimenpiteitä voisivat olla:

lähiruokapäivä tai pari päivää kerran syksyllä ja kerran keväällä

siihen liittyen oppilastöitä esim. infotauluja apuna käyttäen

Tuottajia voisi pyytää tällöin myös vierailemaan koululle ja




Sivistysjohtaja:

esittelemään omaa tuotantoalaansa. Oppilaat voisivat toteuttaa esim.
yrittäjämäisen toimintatavan tunneilla tuottajien haastattelut yms.
lähiruokateemat kotitaloustunneilla
yksi idea on paikallisten tuotteiden ja lähiruuan tutustuttaminen
oppilaille linjaruokailussa tapashenkisillä maisteluannoksilla
teemapäivien ajan

Sivistyslautakunta antaa perusopetuksen tehtäväksi suunnitella ja toteuttaa
lähiruokateema ensi lukuvuonna MOK-kokonaisuutena, mikä poikkeaa
opetussuunnitelman mukaisesta järjestyksestä.
Koulut suunnittelevat myös pysyvän lähiruokateeman toteutuksesta joka
lukuvuoden käyttöön.
Kunnan muissa hankinnoissa sivistystoimi toivoo myös muiden toimialojen
suosivan lähiruokaa. Lähiruoka-ajattelun voi laajentaa myös siihen, että
kokoustarjottavat ja muut vastaavat ostetaan paikallisilta yrittäjiltä tai
vaihtoehtoisesti koulujen ja lukion luokilta.

Päätös:

Hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

