


Yleistä kouluruoasta

• Kouluruokailu on ollut vuodesta 1948 tärkeä osa suomalaista ruokakulttuuria

• Noudattaa ravitsemussuosituksia ja ohjaa terveellisiin ruokailutottumuksiin

• Kattaa 1/3 päivittäisestä ravinnontarpeesta, mutta vain syöty ruoka ravitsee

• Ruokailuhetki on virkistävä tauko työskentelyn lomassa

• Ruokailuhetken viihtyisyyteen ja kiinnostavuuteen voi vaikuttaa

• Makuaisti tottuu kun on maistanut uutta makua 15 kertaa -> koulu on erinomainen paikka 
opetella uusia makuja

• Teemat piristävät arkea, niiden avulla kehitetään ruoka- ja makutottumuksia sekä opitaan 
kansallista ja kansainvälistä tapa- ja ruokakulttuuria

• Yhteensä noin 900.000 lasta ja nuorta syö koulussa lounaan arkipäivisin



Innostavat ja kokonaisvaltaiset teemat

• Arla Pro, HKScan ja Lantmännen Unibake haluavat tarjota kouluille valmiita ja helposti 
toteutettavia kokonaisuuksia kouluruokailuun.

• Teemana Street Food, joka luo innostavia kokonaisuuksia  koululaisten rakastamista 
moderneista makumaailmoista eri maiden ja kulttuurien näkökulmasta katsottuna.



Innostavat ja kokonaisvaltaiset teemat

• Teemat näkyvät kouluruokailussa, mutta ne on mietitty niin, että opettajat voivat yhdistää 
niitä samanaikaisesti opetussuunnitelmien mukaisiin opetuskokonaisuuksiin eri aineiden 
opetuksessa ja kouluun voidaan haluttaessa rakentaa moniulotteinen teemaviikko jokaisen 
aihepiirin ympärille.

• Myös ruoka on tärkeä osa eri kulttuureissa, ja ruokateemojen avulla oppilaita voidaan 
innostaa ilmaisemaan havaintoja ja ajatuksia kuvallisesti, musiikin tai liikunnan keinoin ja 
kannustaa ottamaan huomioon kulttuurien moninaisuus. 

• Eri teemoihin liittyvät toteutukset voidaan toteuttaa kouluissa ekologisesti osana muuta 
opetusta, ja oppilaat saavat itse olla suurelta osin vaikuttamassa sisältöihin.



Virkistystä, virikkeitä ja uusia makuja koulupäivään ruokailussa ja eri oppitunneilla

Kouluruokailu

Kuvataide

Musiikki

Liikunta

Kotitalous

Maantieto



• Ihmeellinen Intia on kiinnostanut aina.

• Tarunhohtoinen maa puhuttelee
värikylläisyydellään ja villillä 
luonnollaan.

• Basaarien täyttämät kadut tulvivat 
makuja ja tuoksuja.

• Omaperäinen kulttuuri on tärkeä osa
tarinaa.



• Intian Bollywood-elokuvamaailma luo
puitteet liikkuvan kuvan videototeutuksiin
kouluissa.

• Elokuvatähdet ja elokuvien musiikki 
johdattaa elämyksiin, jossa kuvallinen 
toteutus ja musiikki yhdistyvät.

• Värittäminen on nautinto, jonka myös 
aikuiset ovat löytäneet – väripaletti on 
ehtymätön mausteista kankaisiin ja luonnon
valoihin.



• Bollywood tanssi vie mukanaan ja 
täyttää tassisalit myös Suomessa.

• Helpot peruskuviot voi löytää 
vaikka netistä liikuntatuntien iloksi.



Intian ruokakulttuuri hurmaa makujen 
kirjolla ja mausteiden tuoksulla. 

Monipuolinen keittiö on alueellisesti 
vaihteleva.

Värikkäissä aterioissa kasviksia käytetään 
runsaasti.

Kouluruokailun lisäksi tarjoamme 
ideareseptit, jotka voidaan toteuttaa 
kotitaloustunneilla oppilaiden kanssa.



• Missä Intian mausteet kasvavat, 
ja miten ne kulkeutuvat 
muualle maailmaan?

• Millaiset ruokakulttuurit 
vallitsevat eri puolilla Intiaa

– miten ne eroavat toisistaan?

• Miten uskonnot vaikuttavat 
ruokakulttuuriin Intiassa? 



Rio de Janeiron sambakarnevaalit ja 
suuret jalkapalloseurat luovat 
intohimoa myös katukulttuuriin. 

Liike on läsnä. Elämä sykkii. 

Street partyissa ihmiset kerääntyvät 
iltaisin viettämään aikaa kaduille tai 
rannalle - syömään, keskustelemaan 
ja kuuntelemaan brasilialaista 
katumusiikkia.



• Suuret seinämaalaukset, muraalit ovat 
upeita taideteoksia, jotka erottuvat 
katukuvassa. Miltä näyttäisi koulun 
ruokalan seinällä paperille toteutettu 
muraali?

• Carnival -asusteet ja naamiot ovat 
innostava askartelukohde ja sopiva 
rekvisiitta vaikkapa koulun 
sambaryhmälle.

• Myös Body Painting voi olla hauskaa 
ja kokeilemisen arvoista.



Musiikkitunneilla on helppo hurahtaa 
sambamusiikin rytmeihin ja kokeilla 
omakohtaista toteutusta vaikkapa 
rytmisoittimin.

Syntyisikö kouluun oma rytmiryhmä 
sambaajien taustalle?



Samban perusaskeleet voisivat innostaa 
liikuntatunneilla ja lopputuloksena voisi 
olla upea esitys itse tuunatuissa 
varusteissa koulun rytmiryhmän 
säestämänä.

Jos tanssi ei ole kaikkien verissä, voi 
liikunnan iloa toteuttaa myös 
jalkapallokentällä. Yhtenäistä teemaa voi 
hakea vaikkapa värikkäistä pelipaidoista.
Lambreta/sateenkaaripotku vaatii paljon 
treeniä. 

Sisätiloissa voi kokeilla futsalin 
koulusovellusta ja järjestää vaikka kisat.



• Inspiroiva ruokakulttuuri on 
rakentunut maahan eri puolilta 
maailmaa muuttaneiden 
siirtolaisten myötä – juuriltaan 
erilaiset ruokamaailmat ovat 
hioutuneet yhteen, ainutlaatuiseksi 
brasilialaiseksi ruokakulttuuriksi.

• Maan suosittu liharuoka on bulguria 
sisältävä Kibe, jossa maistuvat Lähi-
idän vivahteet Välimeren rannoilta.

• Kotitaloustunnilla voi kokeilla myös 
brasilialaista kansallisruokaa, lihaa 
ja riisiä sisältävää feijoadaa.



• Kaupungistuminen ja Rion favelat
ovat samban, jalkapallon ja 
katukulttuurin syntymäkodit.

• Brasilia on yksi maailman suurimmista 
lihantuottajista.

• Kahvinkahvin viljely vuorilla, maailman  
suurin kahvituottaja.

• Trooppiset hedelmät, värikkäät linnut, 
Amazonin-sademetsä



• New York ei nuku koskaan. Yöpala 
vaihtuu lennossa aamiaiseksi, joku 
aloittaa lounaasta. 

• Kaupungista löytyy kaikkea: 
historiaa, kuvataidetta, museoita 
musiikkia, esittävää taidetta, 
urheilua, ruokaa…



• Innostaisiko katumaalaus koulun 
pihalla tai graffititaide 
paperijulisteisiin toteutettuna?

• Mitä syntyisi tietokoneella tai eri 
tekniikkojen yhdistämisellä?



• Rap, hip-hop, gospel, jazz 
musikaalit ja klassinen 
musiikki soivat taidokkaasti 
New Yorkin kulttuurissa. 

• Runsautta ja yhdistelmiä.



New Yorkin vivahteikas maailma 
antaa liikuntaideoita kaikkiin 
vuodenaikoihin:
• tanssi ja katutanssi, 
• skeittaus
• jogging
• koripallo (NBA), 
• amerikkalainen jalkapallo, 
• tennis (Grand Slam)
• jääkiekko (NHL)  
• puistoluistelu



• Miljoonakaupungin sykkeessä 
maistuvat klassiset katuruoat:   
New Yorker ja Mac ´n’ cheese.

• Kotitaloustunnilta saadut reseptit ja 
ohjeet innostavat lapsia varmasti 
kokeilemaan näitä myös kotona.



New York on yksi maailman 
tärkeimmästä maailmankaupungista

Se on maailman rahatalouden 
keskus ja sen pörssi on vanhin.

Merkittävä kulttuurikaupunki 
(elokuvat, musiikki, kuvataide, 
esittävä taide, katukulttuuri)

Ruokakulttuurin sulatusuuni - monet 
kansallisuudet ovat tuoneet sinne 
omia perinneruokiaan (China Town, 
Little Italy) ja uudet trendit syntyvät 
siellä.



Arvoituksellisen, tuliperäisen 
saarivaltion ruokakulttuuri 
tunnetaan susheista ja aivan 
erityisistä, omaleimaisista 
kulttuuripiirteistä.



• Tutustutaan manga 
sarjakuviin ja 
harjoitellaan niitä.

• Syntyisikö mangasta 
somistepiirustukset
ruokasaliin tai muihin
yhteisiin tiloihin?



Soiko teidän koulussa J-pop? 
Toteutus vapaa - karaoke tai pienryhmäbändi.

Onko Koto tuttu soitin?



Kuka haluaa kokeilla judoa?
Onko opettaja itse sen taitaja tai 
saako hän avukseen paikallisen 
seuran innokkaat harrastajat?

Kutsuuko baseball luokan 
pihakentälle treenaamaan ennen 
ruokailua?



Pika- ja katuruoka ovat 
sulautuneet pitkään ja 
omaperäiseen ruokakulttuuriin 
ja saaneet paikallisen twistin.

Sushi yhdistää meren antimet 
ja levän.

Kalan lisäksi myös kana ja liha 
ovat merkityksellisiä raaka-
aineita. 



• Tuliperäinen saarivaltio, erilainen ilmasto ja 
kasvuolosuhteet pohjoisessa ja etelässä.

• Tiukasti viljelty kaikkialla missä pienikin tila, 
riisi tärkein viljelytuote.

• Hanami - kirsikkapuiden kukintajuhla 
kokoaa ihmiset piknikille kirsikkapuiden alle.

• Kalastus ja meriruoka, Tokiossa on
maailman suurin kalatori. MSC - kestävä 
kalastus.

• Elintarvikkeiden tuonti tärkeää, oma
tuotanto ei riitä kattamaan menekkiä.



• Aasian suositut matkakohteet 
kylpevät auringon lämmössä.

• Ne ovat katukeittiön luvattua 
aluetta. Tuoksut ja tunnelmat 
kohtaavat ihmisten arjessa 
kadulla. 

• Laadukkaat kasvisraaka-aineet 
ovat tuoreimmillaan ja 
keittotaito jatkaa pitkiä 
perinteitä.



• Artesaanikäsityöt ja arjen esineet.

• Kuvistunneilla voidaan tutustua 
vaikkapa rottinkiin, bambuun tai 
keramiikkaan materiaaleina.

• Musiikkitunnilla tulevat myös 
kansainväliset soittimet tutuiksi.

• Erilainen soundi, sillä thaimaalainen 
musiikki sisältää länsimaisia 
puolisävelaskeleita pienempiä 
intervalleja. 



Thainyrkkeily on oma lajinsa.

Linkki Tiktokissa levinneeseen 
korona-ajan hauskaan 
käsienpesutanssiin, jota voi vaikka 
treenata tai soveltaa.

Tanssi on tärkeä osa elämää 
Vietnamissa.

https://www.facebook.com/watch/?v=199220537813698


• Lämmin ilmasto, tuoreet kasvikset, 
tuliset mausteet ja pienet kodit ovat 
luoneet Aasian maihin ainutlaatuisen 
katukeittiön. 

• Kadulle kokoonnutaan syömään ja 
kohtaamaan  läheisiä. Yhteisöllisyys ja 
ilo ovat läsnä.

• Helppojen reseptien avulla voi kokeilla 
uusia makuja – kesärullia, Banh mi -
leipiä tai nuudeleita.

• Sopisiko puikoilla syömisen harjoittelu 
kotitaloustunnille? ovat käsin 
kosketeltavia.



• Ranskalaiset siirtomaaisännät toivat kahvipensaan 
Vietnamiin ja perustivat ensimmäiset plantaasit.

• Vietnam on Brasilian jälkeen maailman toiseksi 
suurin kahvintuottaja, jolla on oma vahva 
kahvikulttuuri.

• Elintarvikkeiden viljely ja kasvatus suotuisissa 
ilmasto-olosuhteissa, ehkä maailman paras 
katuruoka.

• Thaimaa on kuningaskunta, jossa on monipuolinen 
luonto ja eläimistö.

• Tulinen ja mausteinen ruoka, chili tuli thaikeittiöön 
Kolumbuksen matkojen myötä.

• Ruokailu on Vietnamissa ja Thaimaassa osa 
sosiaalista kanssakäymistä.






