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Pi naattiletut ta kais i n kou I ujen ruokal istal le

Nuorisovaltuuston aloite Liikelaitos Porvoon tilapalveluille.

Kaupunkimme kaikissa oppilaitoksissa toteutettiin samaan aikaan syksyllä 2010 ruokakysely,
millä haluttiin selvittää niisså tarjottavien ruokien pidettävyyttä. Tämän kyselyn pohjalta
muutettiin koulujen ruokalista kuuden viikon kierrosta neljän viikon kiertoon alkaen syksystä
2011.

Kyselyn tarkoitus oli antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus vaikuttaa suoraan heidän
elämäänsä koskettavaan asiaan. Lisäksi pyrittiin saamaan nuorison ääni päättäjien
kuultavaksi, poistamaan huonoiten maistuvat ruuat sekä lisäämään suosituimpia ruokalajeja.

Kyselysså eniten ääniä saivat pinaattiletut, ja oppilaat odottivat niiden pysyvän ruokalistalla -

ovathan ne olleet suosikkiruokaa viimeiset 20 vuotta. Tällä kertaa lisäainevalveutuneet
vanhemmat kuitenkin torppasivat tämän vastustamalla äänekkäästi e-koodeja vaatien
pinaattilettujen poistamista ruokalistalta. Ruokahuoltoyksikkö panitämän täytåntöön ohittaen
täysin kyselyn tuloksen, ja antaen samalla esimerkin siitä, miten nuorten kuuleminen on vain
näennäistä.

Nyt me nuoret haluamme ääntåmme kuunneltavan siten, että ruokahuoltoyksikkö palauttaa

kouluruokailuun pinaattiletut, joita tuhannet äänestivät kovaan ääneen mainostetussa
kyselyssä. On tärkeää, että oppilaat syövät koulussa tarjottavaa ruokaa, eivätkä jätä ateriaa
täysin välistä tai korvaa sitä esimerkiksi energiajuomilla.

Täten Porvoon nuorisovaltuusto vaatii pinaattilettujen palauttamista ruokalistalle, jotta
kyselystä olisi oikeasti hyötyä lapsille ja nuorille.
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