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raste on pääkaupunkiseudun partiolaisten piirileiri, johon arvioitiin tulevan noin 4500 
osallistujaa. Leiri järjestetään kuuden vuoden välein vaihtelevissa paikoissa ja tämänker-
tainen leiripaikka oli Evolla. 
 
Leirin ruokahuollon suurimmat haasteet liittyivät leirin sijaintiin ja ruonvalmistukseen 
sopivan infran puuttumiseen. Leiri järjestettiin metsässä ja sen vuoksi keittiötilat joudut-
tiin rakentamaan paikan päällä ja ruuanlaitossa jouduttiin käyttämään paikan päälle siir-
rettävissä olevia keittimiä. Lisäksi leiriä varten saatiin vain yksi kylmiö, jossa säilytettiin 
kaikkia leirillä tarvittavia helposti pilaantuvia raaka-aineita. 
 
Leirin koon ja tarvittavan materiaalin määrän vuoksi raaka-aineiden toimittajaksi valikoi-
tui Kesko Oyj. Leirin ruokahuollon suunnittelu aloitettiin suunnittelemalla ruokalistat, 
jonka pohjalta tehtiin reseptit ja raaka-ainelistat. Näiden pohjalta tehtiin alustava tilaus. 
Lähempänä leiriä kartoitettiin puuttuvien keittiövälineiden ja raaka-aineiden tarve, joi-
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tiin alakeittiöille. Henkilöstövoimavarojen riittävyydestä vastasi leirin HR-osasto, mutta 
henkilöiden tehtävien suunnittelu kuului ruokahuoltoon. 
 
Ruokahuollon omavalvonnassa (HACCP-suunnittelu) keskeisimmäksi asiaksi tuli logis-
tiikan kriittisten pisteiden hallinta, eli tavaran saapuminen, sen kuljetus keittiöille ja tar-
kastus keittiöillä. Lisäksi ruoan riittävän lämpötilan varmistaminen ennen tarjoilua oli 
keskeinen osa omavalvonnan toteutusta. 
 
Leiri ruokahuolto onnistui hyvin, kun se toteutettiin suunnitelman mukaan. Suunnitel-
missa ei esiintynyt merkittäviä virhearviointeja, joten suunnitelmia ei tarvinnut korjata 
leirin aikana. 
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1  Johdanto 

Joukkoruokailun järjestämiseen liittyy omat haasteensa. Tähän kun lisätään sen toteut-

taminen metsäolosuhteissa ilman kiinteitä rakennelmia talkootyöllä, ollaan todellisen 

haasteen edessä. Tässä opinnäytetyössä käydään läpi tällaisen produktin haasteita ja on-

gelmia partiolaisten suurleiri Sarasteen yhteydessä.  

 

Raportissa on kahdeksan lukua, jotka käsittelevät suunnittelun eri osa-alueita. Työn 

aluksi kuvataan muonitukseen annettu toimintakehys, jonka pohjalta luotiin tarvittava 

organisaatio. Seuraavassa luvussa käsitellään ruokahuollon logistiikan suunnittelua ja re-

septien tekemistä. Organisaatioon rekrytoidun henkilöstön avulla kartoitetaan Pääkau-

punkiseudun partiolaisten resurssit leirin muonitusta varten sisältäen sekä henkilöstö- 

että kalustoresurssit. Resurssikartoituksen jälkeen toteutettiin tavaratilaukset reseptiik-

kapäällikön tekemien suunnitelmien pohjalta. Saraste leiriä varten laadittiin omavalvon-

tasuunnitelma. 

 

Raportin osa-alueet on jaettu työssä omiin lukuihinsa. Jokaisessa luvussa käsitellään 

aluksi aiheen tietoperustaa, jonka jälkeen käydään läpi aiheesta laaditut suunnitelmat. 

Lopuksi kerrotaan osa-alueen varsinaisesta toteutuksesta Sarasteella. Työn lopuksi poh-

ditaan ja annetaan muutosehdotuksia Sarasteen leirin perusteella tulevia leirejä varten.  

 

1.1 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 

Saraste oli Pääkaupunkiseudun partiolaisten vuonna 2012 toteuttama piirileiri. Leirille 

osallistui noin 4500 partiolaista 30.7–7.8.2012 (Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry 

2012.) Leiri pidettiin Evolla Pitkänniemen kankaan leirialueella, jossa partiolaiset ovat 

pitäneet suurleirinsä vuodesta 2009 asti. Leirialuetta on kehitetty Metsähallituksen ja 

Suomen partiolaisten yhteistyönä siitä lähtien. Hanke alkoi pääministeri Matti Vanha-

sen aloitteesta hänen vierailtuaan Suomen Partiolaisten Tarus -Finnjamboreella vuonna 

2004.(fi.scoutwiki.org 2014). Osallistujien ikä vaihteli aina syli vauvasta eläkeläisiin. Par-

tio on todellakin koko elämän aikainen harrastus joka vie mukanaan.  
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Kuvio 1. Evon leirialueen kartta  

 

Leirialue muodostuu piirileirialueesta sekä laajennusalueesta, joka on käytössä vain 

suurleirivuosina. Alueen käyttö partiolaisten toimesta tapahtuu pääsääntöisesti heinä-

kuun ja elokuun välisenä aikana. Muuna aikana aluetta käyttää Hämeen Ammattikor-

keakoulu ja kuntayhtymä metsänhoito-opetuksessa. Alue on suosittu retkeilykohde jo-

kamiehenoikeuksien nojalla. Tarkempi kuvaus koko alueesta ja Saraste leirin käytössä 

olleista alueista on kuviossa 1. 

 

Tämän raportin tarkoituksena on kertoa ja dokumentoida leirin ruokahuollon suunnit-

telu ja toteutus leiriä varten. Raportissa kuvataan suurleirin muonituksen organisaatio, 

logistiikka, käytettävät resurssit, henkilöstöjohtaminen ja omavalvonta, jotta seuraavaa 

leiriä suunniteltaessa olisi helpompi lähteä tekemään ruokahuoltoa. Tammikuussa 2011 

sain partiossa olevalta ystävältäni kuulla Saraste leirille etsittävän ruokahuollon ammat-
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tilaisia, minkä johdosta hän suositteli minulle opinnäytetyön tekemistä leirillä. Näin ol-

len menin ensimmäiseen ruokahuollon kokoukseen. Tässä kokouksessa minun vastuul-

leni Sarasteella tuli ruokahuollon suunnittelu ennen leiriä ja toteutuksen johtaminen itse 

leirillä. Raportissa kerrotaan suunnittelutyöstä ja varsinaisesta leirin toteutuksesta helmi-

kuusta elokuulle 2012. 

  

1.2 Partiotoiminta ja Piirileiri Saraste 2012 

Partioliike sai alkunsa vuoden 1907 elokuussa, kun englantilainen kenraalimajuri Robert 

Baden-Powell piti ensimmäisen leirin, missä kokeili kehittämäänsä poikien kasvatusjär-

jestelmää. Kokemuksiensa pohjalta hän julkaisi kirjan Scouting for Boys vuonna 1908. 

Nopeasti tämän jälkeen partiosta tuli myös tyttöjen harrastus ja partioliike levisi ympäri 

maailmaa. Suomessa partiotoiminta aloitettiin ensimmäisten maiden joukossa. Maa-

hamme perustettiin ensimmäiset partioryhmät jo 1910. Vuonna 1972 yhdistettiin 

maamme eri partiotoimijat samaan yhdistykseen, jolloin syntyi Suomen Partiolaiset, 

Finlands Scouter ry. Paljon on muuttunut partion toiminnan aikana, mutta partion pe-

rusasiat ovat edelleen ennallaan: elämykset luonnossa, tasa-arvo ja vastuun antaminen 

nuorille. Suomen partiotoiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä.(Suomen 

partiolaiset 2014.) 

 

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän 

yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja 

elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva 

yhteiskunnan jäsen.  

 

Vuosittaisen partiotoiminnan kohokohta on jokavuotinen kesäleiri. Erilaisia vaihtoeh-

toja on lukematon määrä lippukuntien omista alle 100 henkeä käsittävästä leireistä aina 

valtakunnallisiin suurleireihin, joissa kävijät lasketaan useissa tuhansissa. Tämän rapor-

tin leiri, nimeltään Saraste, oli pääkaupunkiseudun partiolaisten piirileiri, joka kasasi 

kaikki alueen lippukunnat samalle leirille. Piirin noin 10 000 jäsenestä leirillä oli noin 

4500. 
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2 Partioleirin toimintakehys ja organisaatio 

Partiolaisten kattojärjestö, Suomen partiolaiset, koostuu kymmenestä aluepiiristä. Pää-

kaupunkiseudun partiolaiset, Päpa, on yksi näistä piireistä (Suomen partiolaiset 2013). 

Piirihallituksen aloitteesta oli päätetty pitää piirin oma suurleiri vuonna 2012. Leirin ni-

meksi valikoitui Saraste.  

 

Leirin toteutumisesta oli vastuussa leiritoimikunta, johon kuului jokaisen leirin osa-alu-

een vastuussa oleva johtaja ja piirin palkattu työntekijä. Osa-alueet olivat huolto, talous, 

ohjelma, turvallisuus ja alaleirit. Jokainen näistä osa-alueista piti sisällään monia alaosi-

oita. Esimerkiksi turvallisuudessa oli lääkintä, palokunta ja järjestyksenvalvonta. Ruoka-

huolto kuului tällä kertaa talouden alaosaksi, koska se oli leirin suurin yksittäinen ku-

luerä. Aikaisimmilla leireillä ruokahuolto on ollut osa huoltoa. Talouteen kuuluivat 

muonituksen lisäksi kahvilat, rahahuolto ja hankinnat.  

 

Leiritoimikunta oli suunnitellut leiriä vuodesta 2010 asti. Tammikuussa 2012 aloitettiin 

muonituksen organisoiminen leiriä varten. Toimeksianto tähän työhön annettiin helmi-

kuussa 2012.  

 

Metsässä järjestettävä leiri aiheutti omat haasteensa ruokahuollolle. Keittiötilat olivat 

itse rakennetut ja niistä puuttuivat niin nykyaikaiset kylmätilat kuin viemäröinti. Tästä 

johtuen logistiikan merkitys korostui niin tavaroiden toimituksessa kuin jätteiden käsit-

telyssä. Lisähaasteena ruokahuollossa oli partiolaisten toiminta työvoimana ilman aikai-

sempaa kokemusta ruuanlaitosta vastaavista olosuhteista.  

 

Leiritoimikunta budjetoi ruokahuoltoon 5,5 euroa leiriläistä kohden päivässä. Leirille 

odotettiin noin 4 500 osallistujaa, joten ruokahuoltoon budjetoitiin 198 000 euroa. Tä-

män lisäksi keittiöiden rakentamiseen varattiin 12 000 euroa. Tämä muutettuna ostetta-

vaksi tavaraksi vastasi noin 7 500 kiloa päivittäistä tavaramäärää. Tällaisen määrän siir-

tämiseen vaadittiin yksi täysperävaunullinen kuorma-auto. Raaka-ainehankintoja varten 

tehtiin kilpailutus tavarantoimittajien välillä. Tarjouspyynnöt leiriä koskien lähetettiin 

Heinon tukku Oy:lle, Metro Tukku Oy:lle ja Kesko Oyj:lle. Keskon tytäryhtiö Kespro 
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Oy oli ainoa toimittaja, joka vastasi pystyvänsä toteuttamaan poikkeuksellisten leiriolo-

suhteiden vaatiman logistiikan. 

 

Leiri organisoitiin neljäksi alaleiriksi, joista jokaiseen päätettiin rakentaa kaksi keittiötä. 

Tältä pohjalta suunniteltiin ruokahuollon organisaatio.   Tämä on esitetty kuviossa 2. 

 

 

 

Kuvio 2. Ruokahuollon organisaatio 

 

Koko ruokahuollon johtamisvastuu annettiin muonituspäällikölle. Muonituspäällikön 

tehtävästä muodostui tämän opinnäytetyön aihe. Muonituspäällikön alaisuuteen pestat-

tiin varastopäällikkö, reseptipäällikkö, erityisruokavaliopäällikkö sekä alaleiripäälliköt. 

Nämä vastasivat titteleidensä mukaisista osa-alueista ja alaleiripäälliköt vastasivat alalei-

rien muonitusasioista. Alaleiripäälliköiden alaisuudessa oli vielä kaksi kyläkeittiömesta-

ria, joiden tarkoitus oli vastata puolikkaan alaleirin muonituksesta. Yksi alaleiripäälli-

köistä valittiin varamuonituspäälliköksi, jonka tehtävä oli vastata ruokahuollon organi-

soinnista yhdessä muonituspäällikön kanssa. 

 

Leirin alaleirirakenteen johdosta ruokahuolto toteutettiin näiden alaleiriyksiköiden puit-

teissa. Alaleirin sisältäessä noin 1000 henkeä, päätettiin jokainen alaleiri jakaa kahdeksi 
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kyläkeittiöksi, jotka toimisivat toistensa yhteydessä. Tällä järjestelyllä pystyttiin vähentä-

mään rakentamisen määrää ja pystyttiin yhdistämään pienempiä töitä keittiöiden kes-

ken, kuten kasvisruoka ja erikoisruokien tekeminen. Tämän jaon johdosta lämpimän 

ruuan tekeminen pysyi kohtuullisena ja sopivampana keitinkapasiteettiin. Kuviossa 3 

on esitetty yhden kyläkeittiön luonnos. 

 

 
 

 

Kuvio 3. Kyläkeittiön pohjapiirros. 
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3 Ruokahuollon logistiikan suunnittelu 

Logistiikka on käsitteenä suhteellisen nuori, mutta toimintana vanha. Logistiikka käsit-

tää oikeastaan kaiken tavaravirran liikuttamisen ja koordinoimisen. Nykyaikana logis-

tiikka käsite yhdistää monia toimijan toimintoja yhdeksi kokonaisuudeksi. Toimiva lo-

gistiikka siis leikkaa läpi koko käynnissä olevan prosessin muodostaen projektista riip-

puen suuren tai pienen osan kokonaisuudesta. Kuviossa 4 nähdään perinteinen logisti-

nen ketju kaupan alalta. (Karrus, 2000, 12–15.) 

 

Saraste leirin ruokahuollon logistinen ketju noudatti kuvion 4 mukaista järjestystä. Ruo-

kahuollon vastuulla kyseisestä ketjusta oli vain viimeinen osa-alue ”kaupalta” asiak-

kaille. Leirin tapauksessa ruuan jakaminen kyläkeittiöltä ruokailijalle. Muu logistinen työ 

oli ulkoistettu Keskolle tehdyn sopimuksen kautta, joka määritteli halutut tavarat sekä 

niiden toimitusajat ja paikat. Tämän sopimuksen pohjalta Kesko hallinnoi koko logis-

tista ketjua valmistajista tuottajiin. 

 

 

Kuvio 4. Logistinen ketju kaupan alalla (Karrus 2000, 14). 
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Ruokahuolto leirille suunniteltiin leirin toimintaympäristöön sopivaksi. Ruokahuollon 

suunnittelu aloitettiin ruokalistan suunnittelulla. Tämän jälkeen ruokalistasta laadittiin 

reseptit, joiden pohjalta tilaukset tehtiin. Ruokalista nähtävissä liitteessä 1 

 

Tilatut raaka-aineet saapuivat kootusti leirin keskusvarastoon, josta ne jaettiin alalei-

reille. Alaleirien keittiöissä ei ollut kylmiä varastotiloja, joten tavaraa jouduttiin siirtä-

mään useita kertoja päivässä. Varaston ja keittiöiden välinen sisäinen logistiikka oli suu-

rin yksittäinen aikatauluihin vaikuttava tekijä, mistä johtuen se oli alakeittiöiden vas-

tuulla. 

 

Tilausten ja logistiikan suunnittelu muodosti suurimman osan ennen leiriä tehtävästä 

ruokahuollon työstä ja oli edellytys ruokahuollon onnistumiselle leirin aikana.  

 

3.1 Reseptiikan ja tilausten suunnittelu  

 

Ruokalistasuunnittelulla tarkoitetaan asiakasta varten suunnitellun ruokavalikoiman ko-

koamista. Ruokalista voi koostua vain yhden ruokailun valikoimasta tai jonkin aikajak-

son kaikista tarjolla olevista ruokavaihtoehdoista. Ruokalistasuunnittelu voi olla joko 

keskitetty tai vain yhtä keittiötä koskevaa. Keskitettyä ruokalistasuunnittelua käytetään 

ketjuravintoloissa. Keskitetyn suunnittelun vahvuutena pidetään ruoka-tuotteiden tasa-

laatuisuutta ja pienempiä suunnittelukustannuksia. Ruokalistojen suunnittelun pohjaksi 

tarvitaan tietoja toimintaa ohjaavista tekijöistä, jotka on osoitettu kuviossa 5. (Taskinen 

2007, 24–27.)  

 

Aloitettaessa ruokalistan suunnittelua Saraste-leirille oli kuvion 5 osa-alueista jokaisen 

osalta suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Suunnitteluun vaikuttavat tekijät olivat 

olemassa oleva välineistö, sopimukset, tekijöiden ammattitaito, erityisruokavaliot, 

ravitsemuksellisuus ja kokemukset aikaisemmista ruokalistoista. Tässä luvussa käydään 

tarkemmin läpi suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. 
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Kuvio 5. Ruokalistasuunnitteluun vaikuttavat tekijät (Taskinen 2007, 27). 

 

Ainoa saatavilla oleva budjettiin mahtuva keitin, jolla pystyy valmistamaan tarvittavan 

määrän ruokaa metsässä, on kenttäkeitin M/29. Keitin on esitetty kuviossa 6. Kenttä-

keitin M/29 käyttö asettaa omat rajoitteensa valmistettaviin ruokiin. Keitin toimii puu-

lämmitteisenä, joten lämmönsäätely on hankalaa. Keittimen tekniset ominaisuudet so-

veltuvat parhaiten keitto- ja pataruokien valmistukseen.  

 

 

Kuvio 6. Kenttäkeitin M/29 (NettiX 2013) 
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Leirille saatiin vain yksi kylmiö, jossa säilytettiin kaikkia leirillä tarvittavia helposti pi-

laantuvia raaka-aineita. Kyläkeittiöillä ei ollut omaa kylmätilaa, joten reseptit suunnitel-

tiin valmistettaviksi mahdollisuuksien mukaan kestoelintarvikkeista. Tämän vuoksi 

huonommin säilyviksi tuotteiksi valikoitiin vain esikypsytettyjä tai pakastettuja elintar-

vikkeita. Tällä saavutettiin mahdollisimman hyvä raaka-aineiden turvallisuus kylmälait-

teiden puutteesta huolimatta. (McGee 2004, 145–146).   

 

Saraste leirin reseptiikan suunnittelun pohjana oli kaikki edellä mainitut suunnitteluun 

vaikuttavat osa-alueet sekä ruuan muunneltavuus helposti kasvisruuaksi. Reseptien te-

kemisessä oli myös otettava huomioon ruuan valmistajien puutteelliset ruuanvalmistus-

taidot. Tästä johtuen reseptien piti olla tarkkoja ja helppoja valmistaa. Lisäksi päätettiin 

rajata pois kaikki yleisesti allergisoivat ainekset kuten selleri, sitrukset ja pähkinät (Ruo-

katieto 2013). Suuren laktoosi-intolerantikkojen määrän johdosta päätettiin kaikki 

ruoka tehdä laktoosittomana. (Liite 1)  

 

Reseptien suunnittelusta vastasivat leirin reseptipäällikkö ja erikoisruokavaliopäällikkö 

annettujen rajojen puitteissa. Kuviossa 7 on esitetty leirillä toteutetun tavallinen ruoka-

lista. Päivän aikana tarjoiltiin aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala. Esitetyn ruokalis-

tan lisäksi leirillä oli tarjolla myös kasvis- ja vegaaniruoka joille oli tehty oma ruokalista. 

Muut ruokalistat löytyvät liitteestä 1 ja reseptit ruokalistoihin liitteestä 4. 

 

 

Kuvio 7. Perusruokalista. 
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Valmiin reseptiikan pohjalta suoritettiin maaliskuun lopussa Kespro Oy:lle alustava ta-

varatilaus. Alustavan tilauksen hinta oli noin 152 000 € ilman erityisruokavaliotarvik-

keita. Esitilauksen hinta alitti selvästi budjetoidun, joten yksityiskohtaisempaa hinta las-

kentaa ei suoritettu.  

 

3.2 Raaka-aineiden säilytys ja kuljetus leirillä 

Logistiikan lähtökohtana oli Kespro Oy:n kerran päivässä toimittava kuorma, joka oli 

leiritoimikunnan aikaisemmin määrittelemä. Tämä katsottiin myös ruokahuollon kan-

nalta optimaalisimmaksi ratkaisuksi varaston koon ja toimivuuden kannalta. Tämän 

pohjalta päätettiin varaston koko ja ulkomuoto. Tämä on esitetty kuviossa 8. Varasto 

muodostui kylmäkontista, joka oli jaettu kolmeen osaan ja varastoteltasta. Kylmäkon-

tissa oli kaksi kylmähuonetta ja pakkashuone. 

 

 

  

Kuvio 8. Varaston pohjapiirustus 

 

Leirin sisäinen logistiikka päätettiin hoitaa varaston ja alaleirien välillä maitokärryillä, 

koska käytettävissä olisi ollut vain yksi pakettiauto. Kuljetuksien toteuttaminen maito-

kärryillä antoi mahdollisuuden keittiöille päättää milloin ja missä järjestyksessä tava-

ransa noutavat. Näin ollen keittiöt pystyivät itsenäisesti suunnittelemaan työskentelynsä 
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riippumatta saapuvien kuormien aikatauluista. Varasto optimoitiin maitokärryillä käy-

tettäväksi. Tämä toteutettiin käytännössä niin, että kärryillä voi ajaa varastoon sisään 

lastausta varten.  

 

Kyläkeittiöiden raaka-ainenoudot varastolta oli jaettu kahteen eri kategoriaan, kuiva-ai-

neisiin ja tuoretuotteisiin. Varastointijärjestelyiden johdosta kuiva-aineet päätettiin jakaa 

keskusvarastolta alakeittiöille neljä kertaa leirin aikana: 31.7, 3.8, 4.8, 7.8.  

 

Varsinainen logistinen työ oli tuoretuotteiden liikuttaminen leirillä. Kylmätilojen puut-

teen takia tuoretuotteet jouduttiin kuljettamaan neljä kertaa päivässä varastolta. Näin 

pystyttiin varmistamaan, että tuotteet pysyvät käyttökelpoisina ruuanvalmistukseen asti. 

Noutoajat varastolta olivat aamupalalle klo 7, lounaalle klo 9.30, päivälliselle klo 14.30 

ja iltapalalle klo 19.30. Tarkemmin varaston toiminta ja kehitysehdotuksista kuvataan 

liitteessä 8.  

 

Sopimusneuvotteluissa oli jo sovittu Keskon kanssa mahdollisten kokonaisten käyttä-

mättömien myyntipaukkausten palauttamisesta ja hyvittämisestä leirin päätteeksi. Tämä 

sopimus lisäsi logistiikalle ja varastoinnille muodostuvia haasteita. Budjetissa pysy-

miseksi ja ylimääräisten kulujen välttämiseksi logistiikka piti järjestää niin, että alaleirien 

ylimääräiset tavarat toimitettiin takaisin keskusvarastolle. Keskusvaraston tehtävänä oli 

varastoida ylimääräiset pakkaukset niin että ne voitiin palauttaa Keskolle leirin jälkeen.   

 

Keittiöiden ja varaston välinen yhteydenpito oli suunniteltu hoidettavaksi ns. ”reissu-

vihko” periaatteella. Joka kerta kun keittiöltä tultiin hakemaan tuotteita, hakijoilla oli 

mukana vihko, johon vuoromestari oli kirjoittanut puutteet ja palautukset. Tämän kir-

jauksen perusteella varastolla osattiin tehdä muutokset ennakkotilauksiin ja ottaa palau-

tukset vastaan. Näin ylimääräiset tuotteet saatiin mahdollisimman nopeasti takaisin va-

rastolle ja uudelleen jakoon. Näin säästyttiin varastolla uusien myyntierien avaamiselta 

sekä saatiin kokonaiset myyntierät nopeasti palautettua Keskolle ehjänä.  

 

Suurien tavaravirtojen kuljettaminen keittiöille aiheutti myös suuret määrät jätettä. Tätä 

varten oli jokaiseen keittiöön tilattu jäteastiat Saraste leirin lajittelu ohjeistuksen mukai-
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sesti. Jätteiden käsittely keittiöillä rajoitettiin lajitteluun ja pahvipakkausten poiskuljetta-

miseen. Ruokahuollossa syntyvien jätteiden määrä oli arvioitu ja tiedotettu jätevastaa-

valle lopullista jätehuoltosuunnitelmaa varten.  
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4 Resurssien hankinta leirille 

Jokainen projekti tarvitsee määrältään ja laadultaan erilaisia resursseja. Resurssien tarve 

riippuu hyvin paljon käsillä olevasta projektista ja sen koosta. Lähtökohtana projek-

teissa on se että resurssit ovat rajalliset. On mietittävä tarkkaan kuinka käytössä olevat 

resurssit hyödynnetään tehokkaasti projektin toteuttamiseksi mahdollisimman tehok-

kaasti. (Silfverberg 2007, 65.)  

 

Resurssit jaetaan aineellisiin ja aineettomiin resursseihin. Aineettomia resursseja ovat 

työntekijät ja heidän kauttaan tuleva ammattitaito ja osaaminen. Aineellisia resursseja 

ovat vuorostaan käytettävissä oleva pääoma, toimitilat, laitteet, energia ja raaka-aineet. 

 

Aineettomien resurssien johtamista kutsutaan henkilöstöjohtamiseksi joka on johtami-

sen oma osa-alue. Henkilöstöjohtamisen kehitys on alkanut todenteolla 1980–luvulla. 

Näihin aikoihin alettiin huomaamaan että tuottavin työntekijä ei ole tiukasti valvottu ja 

ohjattu työntekijä. Tilalle alkoi tulemaan käsitys jossa korostettiin työntekijöiden omaa 

vaikuttamista työhönsä sekä halua saada tyydytystä onnistuneesta työstä. Henkilöstö-

johtamisella pyritään mahdollistamaan työntekijöiden viihtyminen työssään antamalla 

heille madollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja sen kehittämiseen. Tarkoituksena on 

saada viesti kulkemaan organisaatiossa molempiin suuntiin, mikä mahdollistaa työn 

luontevan kehittymisen. Tämän muutoksen ajatuksena on ollut saada ihminen sitoutu-

maan oma-aloitteisesti työhönsä jatkuvan kontrolloimisen sijasta. Hyötyjä henkilöstö-

johtamisesta ovat esimerkiksi työntekijöiden parempi laatu, sitoutuminen ja joustavuus 

työhönsä. (Armstrong 2011, 6-7,13.) 

 

Riittävien materiaalisten resurssien määrä on tärkeä osa projektin onnistumista. Projek-

tiin sijoitettuja resursseja kutsutaan panokseksi. Laskemalla sijoitettujen panosten arvo 

voidaan määritellä projektin hinta. Aineellisten materiaalien johtamisen tärkein tehtävä 

on mitoittaa tarvittavat panokset mahdollisimman tarkkaan tarpeen mukaan. Oikealla 

määrällä resursseja projekti saavuttaa tavoitteensa, mutta ei tuhlaa resursseja yli tarpei-

den. Tällä varmistetaan mahdollisimman hyvä tuotto sijoitettua panosta kohden. (Silf-

verberg 2007, 27–29.)  
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Tässä luvussa tarkastellaan leirillä tarvittujen resurssien hankintaa ja koordinoimista en-

nen leiriä ja leirin aikana. Selvitysten tarkoituksena oli saada leiri toteutettua mahdolli-

simman pienin lisäpanostuksin jo olemassa olevaan aineelliseen materiaaliin, koska ta-

varoille ei ollut käyttöä enää leirin jälkeen. Kartoitus aloitettiin selvittämällä millaisia re-

surssitarpeita ruokahuollon organisaatiolla oli, jotta se voi toteuttaa tehtävänsä. Tämän 

jälkeen tarkasteltiin jo olemassa olevia resursseja ja luotiin lista puuttuvista resursseista. 

Listan perusteella muodostettiin suunnitelma, jonka perusteella puuttuvat resurssit han-

kittaisiin.  

 

Luvun toisessa osassa kuvataan sopivat yhteistyökumppanit tarvittavien resurssien han-

kintaan. Valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa solmitaan sopimukset, joihin perus-

tuen resurssit hankitaan. Viimeisessä osassa lukua tarkastellaan resurssien hankintaa ja 

koordinointia leirille toimijoiden tarpeiden mukaisesti. 

 

4.1 Resurssien tarve ja yhteistyökumppanit  

Resurssien tarvekartoitus alkoi tarkastelemalla muodostettua organisaatiota ja ruoka-

huollon toteutussuunnitelmaa. Tämän pohjalta alettiin listaamaan tarvittavia resursseja 

suunnitelman toteuttamiseen. Tässä vaiheessa oli organisaatiossa jo valmiina keittiöille 

keittimet mallia m/29 ja keittiön pohjarakenne, joka oli suunniteltu yhdessä rakennus-

leirin päällikön kanssa. Leirin sisäistä logistiikkaa varten oli myös valmiina tarvittavat 

maitokärryt joka keittiölle. Puuttuvien resurssien kartoittaminen jaettiin osa-alueisiin. 

Muonituspäällikkö ja varapäällikkö ottivat vastuulleen henkilöstön rekrytoinnin sekä 

alaleiripäälliköiden ilmoittamien resurssitarpeiden tarkastamisen ja hankinnan. Alaleiri-

päälliköt kartoittivat omat tavaratarpeensa yhdessä kyläkeittiöpäälliköiden kanssa ja 

muodostivat niistä keittiötavaralistan. (Liite 2)  

 

Henkilöstön rekrytoinnin hoiti varapäällikkö ja tavarahankinnat olivat minun eli muoni-

tuspäällikön vastuulla. Henkilöstön osalta oli tässä vaiheessa jo täytetty tärkeimmät pes-

tit kyläkeittiöpäällikköihin asti. Pestattavana oli työvoima työvuoron eri tehtäviin. Teh-

tävät kuvataan tarkemmin luvussa 6. Varapäällikön ja HR-päällikön yhteistoiminnalla 

saatiin pestattua 132 muonittajaa. Nämä pestatut muonittajat jaettiin tasaisesti alaleirien 
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päälliköille iän ja kokemuksen perusteella. Tällä varmistettiin tasaiset toimintaedellytyk-

set jokaiselle keittiölle. 

 

Tarvikkeiden hankinnasta suurimmat olivat keittimet ja ruuan raaka-aineet. Yhteistyö-

kumppaneiksi näihin oli valikoitunut keittimien osalta Puolustusvoimat ja ruuan Kesko 

Oy. Loppujen raaka-aineiden hankinnassa päätin priorisoida tavaran saamista mahdolli-

simman keskitetysti logistiikan helpottamiseksi. Tästä johtuen päätettiin luopua ajatuk-

sesta kerätä keittiövälineet lippukunnilta. Sen sijaan kaikki tarvikkeet saatiin kasaan kol-

mesta yhtiöstä, jotka olivat Orthex, Biltema ja Ikea.  

 

Myöhemmässä vaiheessa ennen leiriä saatiin tieto, että Puolustusvoimat voivat tarjota 

Sarasteelle vain kahdeksan kappaletta keittimiä tarvittavasta 16 keittimestä. Tämä ai-

heutti vähän ennen leiriä ongelman. Koko suunnitelma oli kuitenkin sen varassa, että 

keittiöillä on tarpeeksi keittimiä ruuan valmistamiseksi ja pesuvesien lämmittämiseksi. 

Tästä johtuen osa keittimistä oli etsittävä muualta. Partiolaisten suuren kontaktiverkos-

ton avulla löysin loput keittimet Iso Kirja-nimiseltä yritykseltä ja SAK:n ammattiyhdis-

tykseltä. Tästä aiheutuneet lisäkulut katettiin leirin vapaasta budjetista eikä tämä vaikut-

tanut ruokahuollon omaan budjettiin. 

 

Pienien tavaroiden osalta tein kootut tilauslistat Orthexille, Ikealle ja Biltemalle. Nämä 

listat toimitin kyseisiin yrityksiin ennakkoon ja sovimme kyseisten tavaroiden noudosta 

kerralla, laskutuksella. Tämä helpotti Saraste leirin logistiikan tehtävää, jonka vastuulla 

oli tuotteiden nouto ja tuominen leirille.  

 

4.2 Resurssien jakaminen ja johtaminen 

Resurssien jakaminen aloitettiin varsinaisesti Sarasteen rakennusleirillä. Aluksi kaikki 

varusteet ja keittimet koottiin keskusvarastolle, joka saatiin valmiiksi rakennettuna Ro-

werway leiriltä. Heti alusta aloitettiin keittiöiden rakentaminen, jotta niihin voitiin alkaa 

siirtämään keittiöitä ja tarvikkeita keskusvarastolta mahdollisimman nopeasti. Keittiöi-

den valmistuttua siirrettiin keskusvarastolla valmiiksi jaetut tavarat ja keittimet alaleiri-

keittiöille. Tämä kaikki saatiin valmiiksi ajoissa kahdenpäivän mittaisen rakennusleirin 
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aikana. Leirin alkaessa jokaisella keittiöllä oli siis valmiina pohjapiirroksen mukainen 

keittiörakennus ja tavaralistan mukaiset tavarat siellä valmiina.  

 

Kuviossa 8 on valmis alaleirikeittiö, jossa ollaan tekemässä leirin ensimmäistä ruokaa.  

  

 

 

Kuvio 8. Alaleirin keittimet käytössä 

 

Leirin keittiöitä varten hankitut välineet ja varusteet jaettiin valmiiksi keittiöihin vähän 

ennen leirin alkua. Leirin alkaessa keittiöistä puuttuivat vielä raaka-aineet ja henkilöstö 

päälliköitä lukuun ottamatta. Tästä johtuen ensimmäinen lounas korvattiin eväspus-

seilla, jotka jaettiin tulijoille heidän saapuessaan. Saapujien joukossa tulivat myös ruoka-

huollon muonittajat paikalle.  

Kaikkien muonittajien käskettiin ilmoittautua välittömästi keskusvarastolle. Muonitta-

jien saapuessa ohjeistin heidät omille alaleireilleen aloittamaan välittömästi ruuan val-

mistuksen. Jako toteutettiin ennakkosuunnitelman mukaan, jossa oli pyritty jakamaan 

muonittajat mahdollisimman tasaisesti alaleireille osaamisen ja iän perusteella. Tästä 
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eteenpäin henkilöstön ohjaaminen päivittäisessä toiminnassa ja vuoroissa oli alaleiri-

päälliköiden ja kyläkeittiömestareiden vastuulla.  

Resurssien ohjailussa omalla vastuullani oli leirin aikana ongelmatilanteiden selvittämi-

nen. Päivittäinen resurssien ohjaaminen oli henkilöstön osalta alaleiripäälliköillä ja 

raaka-aineiden osalta varastopäälliköllä. Itse muonituspäällikkönä ilmoitin joka päivä 

keittiöille ja varastolle ruokailijoiden määrät, jonka perusteella keittiöt tilasivat raaka-ai-

neet varastolta, josta ne noudettiin neljä kertaa päivässä. Näin varmistettiin, että raaka-

aineet riittää jokaiselle keittiölle tarvittavan henkilömäärän ruokkimiseen.  
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5 Omavalvonta 

Raportin tässä luvussa käydään tarkemmin läpi omavalvontaa, sen tärkeyttä niin ruuan 

valmistuksessa kuin sen tukitoiminnoissa. Luvussa tarkastellaan myös omavalvonnan 

roolia ja toteutusta Sarasteleirillä. Varsinainen omavalvontasuunnitelma on tarkastelta-

vissa liitteessä 5. 

 

Elintarvikelaki (23/2006) määrittelee, että jokaisen elintarvikealalla toimivan yrityksen 

tulee tehdä omavalvontasuunnitelma. Omavalvonta suunnitelman lähtökohtana on sel-

vittää seuraavat kolme asiaa: 1) yrityksen toiminnassa olevat elintarviketurvallisuuteen 

vaikuttavat vaaratekijät, 2) laatia suunnitelma näiden vaaratekijöiden eliminoimiseksi, 3) 

luoda toimintatavat suunnitelmien pohjalta. Tällainen omavalvonta suunnitelma teh-

dään kirjallisena ja toimitetaan kunnan elintarviketarkastajalle. (Hatakka, Pakkala, Siivo-

nen& Turja 2004, 104.)  

 

Omavalvonnan tarkoituksena on luoda prosessista kehittyvä ja itseään tarkkaileva. 

Noudattaessa suunnitelmaa muutokset prosessissa huomataan ja vaarantavat muutok-

set voidaan korjata (Hatakka ym 2004, 105). Jos esimerkiksi lämpötiloja tarkkailtaessa 

huomataan kylmäkaapeissa liian korkea lämpötila, asiaan voidaan korjata välittömästi, 

jolloin prosessi saadaan takaisin kuntoon.  

 

Omavalvontasuunnitelma koostuu monesta osa-alueesta. Pohjana suunnitelmassa on 

ohjeet yleisen hygienian ylläpitämiseen, kuten ohjeet raaka-aineiden käsittelystä, säily-

tyksestä ja ristikontaminaatioiden välttämisestä. Tätä tarkennetaan prosessikohtaisesti 

”Hazard Analysis and Critical Control Point” (HACCP) -suunnitelmalla. Tässä osassa 

käydään tarkemmin läpi ravintolan tuotantoprosesseja, sekä niiden kriittisiä pisteitä. 

Yleisin tapa tarkastella tätä on luoda prosessista vuokaavio, jossa käydään läpi prosessin 

eri vaiheet ja niihin liittyvät vaaratekijät. Näiden kahden pääasiallisen ruoan turvallisuu-

teen keskittyvän suunnitelman lisäksi hyvä omavalvontasuunnitelma pitää sisällään tu-

holaisten torjunnan, jäte- sekä puhdistussuunnitelman. (Hatakka ym 2004,108.) 
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Partioleiri Saraste oli vapautettu omavalvontasuunnitelman tekemisestä, koska kyseessä 

ei ollut kaupallinen toiminta (Evira 2014). Evon kunnan terveystarkastajan mukaan Sa-

raste leirille ei olisi tarvinnut tehdä omavalvontasuunnitelmaa. Tästä huolimatta tein lei-

rille tein omavalvontasuunnitelma, jotta ruokahuollon kriittiset pisteet saatiin kartoitet-

tua. Tällä pystytään valvomaan joukkokontaminaatioiden riski leirillä. Leirin suuren 

koon sekä suurien ruokailuyksiköiden johdosta virheen sattuessa olisi sairastuneiden 

määrä ollut suuri. Valmis omavalvontasuunnitelma toimitettiin kunnan terveystarkasta-

jalle tarkastusta varten, jotta saatiin myös elintarviketurvallisuusalan ammattilaisen nä-

kemyksen ruuan valmistuksen vaarallisista pisteistä. Tällä pyrittiin minimoimaan ruuan-

käsittelyssä esiintyviä vaaroja mahdollisimman kattavasti.  

 

Kuviossa 9 olevassa kaaviossa näkyy tuotteiden kulkema matka ennen kuin se päätyi 

lautaselle. Ruokatuotantoprosessi on jaettu moneen alaprosessiin, jolla oli jokaiselle 

oma vastuuhenkilö. Tämän vastuuhenkilön tehtävä oli varmistaa omavalvonnan toteu-

tuminen ja tarkkailla kriittisiä pisteitä. 

Kuvio 9. Omavalvonnan kriittiset pisteet 

 

1. Ensimmäinen kriittinen piste on tavaranvastaan ottaminen ja sen varastointi oi-

kein. Varmistettaessa tuotteiden säilyvyys tässä pisteessä suoritetaan tulevista 

kuormista pistokoe luontoisesti lämpötila mittauksia joiden pitää olla alle annet-

tujen arvojen. (liha +6 kasvis +8 ja teolliset valmisteet +8). Jos nämä rajat ylitty-

vät tuotteen kunto tarkastetaan ennen käyttöönottoa. Lämpötilan ollessa yli +12 
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tuote palautetaan toimittajalle. Toisena tuotteiden kunto ja pakkaukset tarkiste-

taan silmämääräisesti ja vialliset tuotteet poistetaan käytöstä.  

 

2. Toinen kriittinen piste on varastointi. Varastoinnin yhteydessä otetaan jokaisesta 

kylmätilasta lämpötila ylös kaksi kertaa päivässä. Työn lomassa on hyvä muuten-

kin seurata kaappien lämpötilaa. Varaston lämpötilan noustessa yli sallittujen ar-

vojen siirretään tuotteet toiseen varastoon ja korjataan kaapinlämpötila oikeaksi.  

 

3. Kolmas kriittinen piste on tavaroiden siirtäminen alaleireissä sijaitseviin kyläkeit-

tiöihin.  Tässä pitää muistaa että kyläkeittiöissä ei ole kylmäsäilytystä, joten tuot-

teet pitää siirtää mahdollisimman myöhään itse keittiöön. Tarkoituksena se että 

tuotteet eivät seiso lämpimässä yli 2 tuntia ennen niiden ottamista käyttöön. Tä-

män ylittyessä tehdään aistinvarainen arviointi ennen tuotteiden ottamista käyt-

töön.  

 

4. Neljäs kriittinen piste on itse ruuan valmistaminen. Tämän pisteen suurimmat 

riskit ovat keittiöhenkilökunnan tarpeeksi hyvä hygienia ja raaka-aineiden laatu. 

Ensimmäinen osa saadaan kuntoon noudattamalla aikaisemmin annettuja ohjeita 

ja toinen on kunnossa kun aikaisempi osa tuotantoketjusta on kunnossa. 

 

5. Viides kriittinen piste on ruuan jakelu. Suurin uhka tässä on tuotteen liian pitkä 

lämpösäilytys tai säilytyslämpötilan liian matala lämpö. Rajoina tässä on se että 

tuotetta ei lämpösäilytetä yli 2 tuntia ja säilytys- sekä tarjoilulämpötila pitää olla 

yli +60 astetta tarjoilun alkaessa. 

 

 

Omavalvontasuunnitelman lisäksi ruokahuollon muonittajapesteihin tuleville vapaaeh-

toisille pidettiin koulutus kyläkeittiömestareiden johdolla ruuan valmistuksesta turvalli-

sesti. Tämän lisäksi kaikkien halukkaiden on mahdollista suorittaa hygieniaosaamiskou-

lutus ja virallinen hygieniapassi. Tällä koulutuksella varmistettiin ruokahuollossa toimi-

joiden tietämys ruuan turvallisuudesta, millä minimoitiin ruokamyrkytysten mahdolli-

suus leirillä. 
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6 Ruokahuollon toteutus leirillä 

Tämä luku käsittelee varsinaista ruokahuollon toteutusta leirillä eri osa-alueiden toteu-

tuksen kautta. Ensin käydään läpi keittiöiden rakentamista, varustelua, henkilöstöä ja 

viimeiseksi ruuanvalmistusta. 

 

Ruokahuolto Sarasteella hoiti leirin muonituksen. Tämä tarkoitti noin 4400 leiriläisen 

ruokkimista päivässä. Leiri oli jaettu neljään noin 1000 hengen alaleiriin. Tästä johtuen 

ruokahuolto oli myös jaettu alaleireihin ja jokaista alaleiriä muonitti kyläkeittiöpari.  

 

6.1 Keittiöiden rakentaminen 

Kun leiriläiset saapuivat leiriin, heille tarjoiltiin välittömästi lounasta. Tästä johtuen ruo-

kahuolto joutuu aloittamaan toimintansa jo ennen varsinaista leiriä rakentamalla omat 

kyläkeittiöt. Näin ollen ruokahuolto pystyi toteuttamaan heti leiriläisten saavuttua omaa 

tehtäväänsä. Keittiöiden rakentaminen jouduttiin toteuttamaan vuorokauden aikana, 

koska alue vapautui aikaisemmalta leiriltä vasta silloin.  

 

Rakentamisen johtamisesta ja suunnittelusta vastasi erikseen pestattu rakennusmestari. 

Työvoimana hänellä toimivat muonituksen esimiehet ja rakennusleirillä oleva työvoima. 

Tähän osa-alueeseen ruokahuolto ei tehnyt muuta kuin kertoi, mitä keittiössä piti olla ja 

missä järjestyksessä. Näiden annettujen reunaehtojen puitteissa rakennusmestari suun-

nitteli keittiöiden rakentamisen. Suunniteltu pohjakaava löytyy liitteestä 6.  

 

6.2 Henkilöstöjohtaminen 

Partioleirin suuren osanottajamäärän takia myös leirin ruokahuollon organisaatio oli 

iso. Se piti sisällään yli 120 henkilöä eritasoisissa pesteissä. Ruokahuolto ulkoisti tämän 

työvoiman rekrytoimisen leirin HR-osastolle vapaaehtoisia pestiläisiä lukuunottamatta. 

Ruokahuollon oma johtajisto rekrytoi vain omat alijohtajansa ulottuen päälliköistä kylä-

keittiömestareihin. Varsinaisen työvoima tuli siis HR-osaston kautta. Tästä johtuen en-

nen leiriä tapahtunut henkilöstöjohtaminen tapahtui vain miettimällä numeroiden muo-

dossa kuinka paljon tekijöitä minnekin tarvitaan. Näin ollen kaikki alustavat suunnitel-

mat muodostettiin tehtävälähtöisesti. 
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Jokaiseen vuoroon määriteltiin tarvittava työvoiman määrä ja työnkuvat. Jokaisesta teh-

tävästä luotiin oma ”perehdytyskansio”, joka kertoi ja opasti kyseiseen tehtävään. Nämä 

töiden kuvaukset olivat leiriläisten tutustuttavissa jo ennen leiriä, jolloin ruokahuoltoon 

saatiin valikoitua mahdollisimman paljon tästä kiinnostuneita henkilöitä. Näin henkilö-

reservit jaettiin parhaiten heidän osaamistaan ja kiinnostustaan vastaaviin työtehtäviin. 

Leirin alkaessa lähin johtaja käy vielä jokaisen pestiläisen kanssa läpi tulevat työtehtävät, 

jotta voitiin varmistua jokaisen saavan henkilökohtaisen ja tehokkaan perehdytyksen 

omaan toimintaansa.  

 

Itse leirillä työvoima oli jaettu keittiöittäin kahteen vuoroon, jotka vastasivat päivän 

ruokailuista puoliksi. Näin muonittajille jäi myös vapaa-aikaa leirillä. Kyläkeittiön työ-

vuoron miehitys koostui kyläkeittiömestarista ja 8 muonittajasta, josta yksi toimii eri-

tyisruokakokkina. Pareittain toimivat kyläkeittiöt valitsivat henkilöstönsä joukosta myös 

kasvisruuan valmistajat sekä tiskivesivastaavat.  

 

6.3 Logistiikka 

Keittiöiden suurimmat logistiset haasteet liittyivät tavaroiden kuljetukseen. Suuren ruo-

kailijamäärän johdosta myös liikutettavien tavaroiden määrät olivat suuria. Kesko hoiti 

logistiikan vain keskusvarastolle asti, joten jokaisen keittiön vastuulla on itse kuljettaa 

tavarat keskusvarastolta keittiölle. Kummastakin keittiövuorosta oli varattu kaksi muo-

nittajaa pelkästään tähän kuljetustehtävään. Tavarat noudettiin kaksi kertaa kummankin 

vuoron aikana; ensimmäisen kerran aamupalalle sekä lounaalle ja toisen kerran päivälli-

selle sekä iltapalalle.  

 

Leirillä tähän pestiin yhdistyi myös jätteiden kuljetus keittiöstä jätehuoltopisteelle. Keit-

tiöiden täydennysreitti kulki ensin jätehuoltopisteelle, josta siirryttiin varastolle hake-

maan uudet tarpeet, joiden kanssa palattiin takaisin keittiöllä. Koska jätteiden ja ruuan 

kuljetukseen käytettiin samoja vaunuja, rajattiin kuljetettavat jätteet vain elintarvikepak-

kauksiin. Näin vältettiin kontaminaatioriski tulevissa tuotteissa. Jätehuollon oma henki-

löstö keräsi muut jätteet kaksi kertaa päivässä pakettiautolla.  
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Jokaisen ruokailun jälkeen keittiöltä palautetaan ylijääneet täydet kuivapakkaukset. 

Tämä nopea palauttaminen varmistaa pakkausten kunnossa pysymisen, jolloin ne voi-

tiin palauttaa Keskolle hyvitettäväksi.  

 

6.4 Ruuanvalmistus  

Ruuanvalmistus muodosti ruokahuollon pääasiallisen tehtävän. Kaikki muu toiminta 

tuki tätä ydintoimintaa. Jokaisella vuorolla oli vastuullaan kahden ruokailun hoitaminen. 

Kylmätilojen ja jäähdytys mahdollisuuksien puuttumisen johdosta oli välttämätöntä 

tehdä jokainen ruoka valmiiksi niin, että se valmistui suoraan tarjolle. Varsinaiseen 

ruuan valmistuksen hoiti vuorossa kaksi muonittajaa. Tämän lisäksi yksi muonittaja oli 

vastuussa joko kasvisruuan tai erikoisruokien tekemisestä. Kyläkeittiössä työskentele-

västä keittäjäparista toinen teki kasvisruuan ja toinen erikoisruuat yhteisesti kummalle-

kin alaleirille.  Tällä järjestelyllä saatiin keittiöt toimimaan minimaalisella henkilöstöllä 

tehokkaasti.  

 

Varsinainen ruuanvalmistus alkoi sillä, että muonittajat laskivat yhdessä kyläkeittiömes-

tarin kanssa tarvittavat raaka-ainemäärät seuraavalle ruualle ja merkitsivät ne reissuvih-

koon. Tämän vihkon avulla logistiikasta vastaavat kävivät hakemassa tavarat varastolta 

ja samalla tarkistivat, että toimituksen sisältö oli oikea. Kaksinkertaisella laskemisella, 

jossa verrataan omia ja varaston laskelmia, pyrittiin välttämään virheitä toimituksissa. 

Tavaroiden noudon aikana muonittajat kävivät läpi tulevan ruuan valmistuksen ohjevi-

hon kyläkeittiömestarin kanssa sekä laittoivat tarvittavat määrät vettä kiehumaan keitti-

miin. Saman ohjeistuksen pohjalta tarkasteltiin tehtävään ruokaan vaikuttavat ruokava-

liot ja suunniteltiin valmistettavat erikoisruuat erikoisruokavaliokokin kanssa.  

 

Koska leirillä ei ollut käytettävissä lämpösäilytysastioita ruualle, oli ruoka tarjoiltava no-

peasti, jotta sen pysyminen tarpeeksi kuumana varmistuu. Tästä tarkemmin omaval-

vonta liitteessä (Liite 5). 
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7 Pohdinta ja johtopäätökset 

Päätelmät luvussa arvioin omaa työskentelyäni opinnäytetyön kanssa sekä teen arviota 

ruokahuollon toiminnasta sen eri osa-alueilla. Pyrin tarkastelemaan toiminnan hyviä ja 

huonoja puolia ja tekemään näistä johtopäätöksiä. Näiden johtopäätöksien perusteella 

annan parannusehdotuksia seuraavan leirin toteutusta varten. 

 

Tarkastellessa jälkikäteen varsinaista opinnäytetyöprosessia alusta loppuun voin jakaa 

sen kahteen osaan. Ensimmäinen osa alkoi helmikuussa 2012 kun otin vastaan produk-

tin loppuen heinäkuuhun 2012, kun leiri oli pidetty ja lainatut tavarat palautettu. Toinen 

osa koostui sitten varsinaisen raportin kirjoittamisesta, jonka suoritin syksyn 2012 ai-

kana ja loppuun vasta 2014 syksyllä. Jälkikäteen tarkasteltuna ei tällainen työn pitkittä-

minen ja osissa tekeminen ole järkevää. Työn raportoinnin suunnittelu oli vajavaista, 

jonka seurauksena en ollut asettanut itselleni mitään tavoitteita tai aikarajoja milloin 

työn pitäisi olla valmis. Tämän seurauksena työn tekeminen venyi todella pitkäksi joka 

vaikeutti lopulta kokonaisuuden kasaamista työksi. Työn kannalta olisi ollut helpompaa 

tehdä raportti sopivan lyhyessä ajassa heti produktin jälkeen tai jopa kirjoittaa raporttia 

osittain samaan aikaan produktin kanssa, jolloin olisi helpommin muistanut mitä tehtiin 

ja milloin. Nyt ongelmaksi tuli muistaa kaikkea tekemistä, koska leiristä oli jo ehtinyt 

kulua enemmänkin aikaa. 

 

Työn varsinainen produkti osa oli mielestäni hyvä, varsinkin suhteutettuna käytettävissä 

olevaan aikaan ja henkilökuntaan. Suurin ongelma kokoprosessissa omalla kohdallani 

oli tämä raportin kirjoittaminen joka oli odotettavissa jo varsinaista työtä aloittaessa. 

Koko ammattikorkeakoulun aikana tunsin muutenkin tekemisen enemmän omaksi 

asiakseni kuin raportoinnin siitä. Tämä näkyi opinnäytetyöprosessissa siinä että pro-

dukti tuli tehtyä hyvin ajallaan, mutta siitä raportointi oli todella vaikeaa. Jos nyt aloit-

taisin työn uudestaan aloittaisin raportoinnin kirjoittamisen jo varsinaisen produktin ai-

kana. Näin saisin helpommin tehtyä tarvittavat muistiinpanot varsinaisesta tekemisestä, 

joita olisi sitten mahdollista helpommalla työllä muokata lopulliseksi raportiksi produk-

tin jälkeen. Produktin jälkeiselle ajalle tekisin tarkemmin suunnitelman kirjoitusaikatau-

lusta ja pysyisin siinä jotta työ ei pääsisi venymään.  
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7.1 Partioleirin ruokahuollon kehittämiskohteita 

Leirin suunnittelu ja reseptit valmistuivat ajoissa ja niiden pohjalta pystyttiin toteutta-

maan leirin päivittäinen toiminta. Muonituksen tavoite oli tuottaa riittävästi lämmintä ja 

ravitsevaa ruokaa leirille. Ruuantaso oli mielestäni koko leirin ajan hyvä ja vastasi odo-

tuksia. Saimme tehtyä laadukasta joukkoruokailuun sopivaa ruokaa, joka oli myös ter-

veellistä ja ravitsevaa.  

 

Vaikka reseptit saatiin ajoissa valmiiksi ja käyttöön tilauksia varten olisi leirin reseptii-

kan jälkikäteen ajateltuna voinut tehdä paremmin kenttäkeittimelle sopivaksi. Ajatellen 

ateriakiertoa päivän aikana olisi ollut kannattavaa sijoittaa keittoruoka jokaiselle lou-

naalle, jolloin kenttäkeittimen putsaaminen päivällistä varten olisi ollut nopeaa ja help-

poa. Tällä olisi vältetty nyt tapahtuneet aikatauluongelmat ruuanvalmistuksessa lounaan 

ja päivällisen välissä, kun kenttäkeitintä ei ehditty pesemään ajoissa.  

 

Parempi koulutus olemassa olevan keittiövälineistön käyttöön olisi ollut tarpeen, jotta 

paikalla olevien johtajien aika ei olisi mennyt välineistön käyttökoulutukseen vaan he 

olisivat voineet keskittyä varsinaiseen johtamiseen ja ruuanvalmistuksen ohjeistamiseen.  

 

Seuraavalla kerralla pitäisi mielestäni pyrkiä saamaan kaikkiin kriittisiin pesteihin tekijä 

heti alusta mukaan ja sitouttaa tarpeeksi hyvin. Lisäksi organisaatioon olisi tarpeen ot-

taa muutama ”ylimääräinen” johtaja, jotka ovat tietoisia vähän kaikesta toiminnasta or-

ganisaatiossa ja voivat tarpeen tullen siirtyä paikkaamaan tarvittavaa pestiä. 

 

Ruokahuollon tekijöiden vähäisen ammattiosaamisen johdosta valmiilla reseptiikalla on 

suuri merkitys onnistuneessa ruuanlaitossa. Reseptien pitää olla selkeitä ja tarkkoja. 

Tästä johtuen ennakkosuunnittelussa laskennan pohjana olleet reseptit koottiin ohjevi-

hoksi. (Liite 4). Vihko oli jaettu valmiiksi päivien mukaan eteneväksi kokonaisuudeksi, 

jossa oli reseptit 100 hengen ruoka määrää varten. Annetut 100 hengen ohjeet oli hel-

posti keittiöiden muuttaa vastaamaan sen hetkistä ruokailijamäärää. Reseptien suurenta-

minen oli vuorossa olevien kyläkeittiöpäälliköiden vastuulla. Jokaisen vuoron alussa ky-

läkeittiömestarit kävivät ohjeen muuttamisen ja valmistuksen vaiheittain läpi muonitta-

jien kanssa. 
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Jälkikäteen tarkasteltuna joitakin asioita jäi kiireessä suunnittelematta kokonaan ja osa 

jäi liian pintapuoliseksi. Vajavaiseksi jäi ainakin yhteinen suunnittelu niin jätehuollon 

kuin alaleiriedustajan kanssa siitä kuinka keittiö tulee toimimaan leirillä.  

 

Puutteellisesta suunnittelusta johtuen jätteen kokonaismäärä tuli täytenä yllätyksenä jä-

tehuoltotiimille, joka käsitti vain kolme ihmistä. Keittiöt tuottivat kuitenkin useita sa-

toja kiloja jätettä päivässä. Se, miten jätehuolto hoidetaan ja kenen vastuulla se on, pitää 

olla todella loppuun asti mietitty ympäristötiimin kanssa ennen leiriä. Ongelmana oli 

nyt se, että ennen leiriä kummatkin luulivat toisen tiimin hoitavan tyhjennyksen. Enem-

män puhetta ja yhteistyötä niin tällaiselta vältytään ja saadaan asiat toimimaan. Suunni-

telmien paikkaaminen vasta leirillä on todella hankalaa, koska ylimääräistä työvoimaa ei 

vain löydy enää siinä vaiheessa. 

 

Toinen leirin aikana ongelmaksi muodostunut osa-alue oli ruokailutapahtuma. Keittiön 

henkilöreservit eivät riittäneet tiskivesien vaihtamiseen ja jonotuksen organisoimiseen. 

Tämä saatiin hoitoon alaleiripäälliköiden kanssa pyytämällä heidän organisaatiosta ihmi-

siä auttamaan aina ruokailun ajaksi. Suunnitteluvaiheessa olisi ollut kannattavaa käydä 

läpi ruokailutilanne minuutti minuutilta. Tällä olisi saatu yhteisesti selvä kuva siitä miten 

ruokailu etenee, esimerkiksi miten jonotus, käsien pesu, tiskaaminen järjestetään ja mitä 

apuja keittiö tähän alaleiriltä tarvitsee. Nyt tällainen suunnittelu käytiin vasta leirillä.  

 

Seuraavalla kerralla suosittelisin tällaisen käymistä jo ennen leiriä, jolloin voidaan suun-

nitella ja ohjeistaa jo valmiiksi alaleiripäälliköt tehtävien osalta. Näin hekin pystyvät va-

rautumaan valmiiksi kyseisiin tehtäviin ja varata niille tekijät. 

 

7.2 Toteutus ja yllättävät huomiot 

Tässä luvussa käsittelen niitä huomioita, jota suunnitelmien toteutus leirillä nosti esille. 

Heti leirin alussa todettiin, että ennakkoon suunnitellut keittiöt eivät olleet parhaat 

mahdolliset. Lattiat olisivat olleet pölyämisen takia lähes pakolliset. Lisäksi olisi kaivattu 

enemmän hyllytilaa kuivamuonien ja tavaroiden säilyttämiseen. Seuraavan leirin keitti-

öitä suunnitellessa suosittelen todella lattian ja ainakin osittaisten seinien rakentamista 
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jokaiseen keittiöön sekä kaikkien keittiöiden rakentamista tasaiselle maalle. Varustelusta 

sen verran, että jokaiselle kyläkeittiölle pitää hoitaa oma jääkaappi. Yksi kaappi kyläkeit-

tiöparia kohden oli vähän liian vähän.  

 

Tätä ongelmaa voi paikata myös sillä, että jatkossa lasketaan tarvittavien tavaroiden 

määrät tarkemmin varastolla, jotta keittiöille ei mene turhaa tavaraa täyttämään kylmäti-

laa. Lisäksi käytössä ollut reissuvihko, jolla varasto ja keittiöt kommunikoivat, ei toimi-

nut täysin. Reissuvihon avulla keittiöiden piti kertoa keskusvarastolle, paljonko heillä 

on valmiiksi tietynlaisia tavaroita varastossa, jotta niitä ei lähetettäisi turhaan lisää. Tä-

män kommunikaation toimivuus vähentäisi myös kylmätilan tarvetta, kun keittiöiden 

varastoinnin tarve vähenisi. 

 

Leirillä tapahtuneet ruokailut olisi kannattanut porrastaa pienemmille väleille esimer-

kiksi 10 minuutin ja samalla myös kerralla tulevien ihmisten määrä pienempi kuin to-

teutunut määrä. Näin olisi vältytty turhalta jonottamiselta. 
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8 Yhteenveto 

Leirillä oli paljon toimijoita ja eri pestejä, jotka vastasivat jokainen omasta osa-aluees-

taan. Tämän luvun tarkoituksena on yhteen vetää näiden osa-alueiden ajatuksia ja tar-

kastella niiden kautta kokonaiskuvaa ruokahuollon toiminnasta leirin aikana. Tarkastelu 

suoritetaan samassa järjestyksessä kuin raportti on tiivistetyssä muodossa. Luvussa kat-

sellaan tarkemmin toimintaa kokonaisuutena, ei enää erilisten ruokahuollon toimijoiden 

näkökulmasta ja tehdään yhteenveto tapahtuneesta. 

 

Kuviossa 9 on hahmoteltu ruokahuollon prosessikaavio muotoon alkaen aina tilauk-

sista ylimääräisten pakkauksien palautukseen sekä määritelty osa-alueiden vastuuhenki-

löt. 

 

 

Kuvio 9. Ruokatuotannon prosessikaavio  

 

Kuviosta voidaan nähdä leirillä tapahtuneen joka päiväisen ruuanvalmistusprosessin 

toimintamalli. Jokainen valmistettu ateria kiersi samat kuvion mukaiset vaiheet. Koko 

ruokahuollon suunnittelu oli keskittynyt ennen leiriä siihen, että jokainen kaavion kohta 

on mahdollisimman hyvin suunniteltu ja että sen omalla johtajalla on selvä kuva omasta 

osastaan kokonaisuudessa. Osassa kohtia suunnittelu ja toteutus toimivat paremmin 
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kuin toisissa. Tämä kaikki näkyi sitten varsinaisessa toteutuksessa leirillä. Jälkikäteen 

ajateltuna olisi pitänyt paneutua vielä enemmän jokaisen osa-alueen sisäiseen suunnitte-

luun, mutta kiireinen aikataulu ja joidenkin asioiden kohdalla saatavilla oleva vähäinen 

ammattitaito asettivat rajoitteet tämän suhteen. 

 

Leiriä tarkastellessa kokonaisuutena voidaan sanoa ruokahuollon onnistuneen tehtäväs-

sään, koska kaikki ihmiset saivat ruokansa ajallaan ja kukaan ei sairastunut leirillä ruoka-

huollon johdosta. Näin suuren leirin ollessa kyseessä korostuu ennakkosuunnittelun 

merkitys. Pienemmissä määrissä tilanteiden ”pelastaminen” lennosta voi vielä onnistua, 

mutta piirileirin kokoisessa organisaatiossa se ei onnistu. Muonittajia yksistään oli jo 

120 puhumattakaan ruokailijoista. Korostaisin edelleen suunnittelun tärkeyttä. Resurs-

sien tarve on niin suuri, että tarvittavien resurssien pitää olla ennakolta mietityt ja han-

kitut, jotta prosessin erivaiheet saadaan tuotettua leirillä onnistuneesti. Saraste leirin 

osalta voidaan todeta niiden osa-alueiden suunnittelun toimineen parhaiten joiden to-

teuttamiseen löytyi ammattiosaamista.   
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Liitteet  

Liite 1 Ruokalistat  

Perusruokalista 

 Ma 30.7. Ti 31.7. Ke 1.8. To 2.8. Pe 3.8. La 4.8. Su 5.8. Ma 6.8. Ti 7.8. 
aamu-
pala 

 kaurapuuro 
vadelmahillo 
sämpylä 
margariini 
juusto 
kurkku 
tee/kaakao/kahvi 

neljänviljan-puuro 
hiivaleipä 
margariini 
leikkelemakkara 
paprika 
tee/kaakao/kahvi 

ohrapuuro 
sämpylä 
margariini 
juusto 
kurkku 
tee/kaakao/ 
kahvi 

maissihiutale 
mehukeitto 
hiivaleipä 
margariini 
kinkku 
tomaatti 
tee/kaakao/ 
kahvi 

kaurapuuro 
mansikkahillo 
hiivaleipä 
margariini 
juusto 
paprika 
tee/kaakao/ 
kahvi 

neljänviljan-
puuro 
sämpylä 
margariini 
leikkele-makkara 
tomaatti 
tee/kaakao/ 
kahvi 

marjahiutale-
puuro 
hiivaleipä 
juusto 
kurkku 
tee/kaakao/ 
kahvi 

riisimuro 
maito 
hiivaleipä 
margariini 
metvursti 
paprika 
tee/kaa-
kao/kahvi 

lounas  sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
ohra-broileripata 
vihersalaatti 

sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
kanakeitto 

sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
kinkkukiusaus 
Sormivihannekse 

sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
tomaattinen 
pekonipasta 
kurkkuraaste 

sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
lohilaatikko 
kaaliraaste 

sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
hernekeitto 
sinappi 
sipulikuutio 

sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
jauhelihaohratto 
vihersalaatti 

sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
broileri-
wokki 
kurkku- 

päiväl-
linen 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
makaroni-jau-
helihapata 
porkkanaraaste 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
jauhenlihaspagetti 
juuresraaste 
tomaattiketsuppi 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
lihapyörykät 
keitetty peruna 
maustekurkku 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
juustokasvispast 
tomaattisalaatti 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
soijanakkistro-
ganoff 
perunamuusi 
punajuuri-
lantturaaste 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
lihakeitto 
 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
nakkipasta 
vihersalaatti 
 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
kalakeitto 

 

ilta-
pala 

margariini 
sekamehu 
sämpylä 
leikkele- 
makkara 
mandariini 

margariini 
sekamehu 
hiivaleipä 
leikkele- 
makkara 
paprika 

sekamehu 
grahamliha-pii-
rakka 
banaani 
ketsuppi 

margariini 
sekamehu 
ruisleipä 
metvursti 
kurkkupala 
hedelmäsalaatti 

margariini 
sekamehu 
hiivaleipä 
sulatejuusto 
marjarahka 

margariini 
sekamehu 
ruisleipä 
leikkele-mak-
kara 
omena 

margariini 
sekamehu 
karjalanpiirakka 
juusto 
banaani 

margariini 
sekamehu 
hiivaleipä 
kinkku 
namimunkki 

 

KASVISRUOKALISTA (LAKTO-OVO-PESCO) 

 Ma 30.7. Ti 31.7. Ke 1.8. To 2.8. Pe 3.8. La 4.8. Su 5.8. Ma 6.8. Ti 7.8. 
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aamu-
pala 

 kaurapuuro 
vadelmahillo 
sämpylä 
margariini 
juusto 
kurkku 
tee/kaakao/kahvi 

neljänviljan-puuro 
hiivaleipä 
margariini 
juusto 
paprika 
tee/kaakao/kahvi 

ohrapuuro 
sämpylä 
margariini 
juusto 
kurkku 
tee/kaakao/ 
kahvi 

maissihiutale 
mehukeitto 
hiivaleipä 
margariini 
juusto 
tomaatti 
tee/kaakao/ 
kahvi 

kaurapuuro 
mansikkahillo 
hiivaleipä 
margariini 
juusto 
paprika 
tee/kaakao/ 
kahvi 

neljänviljan-
puuro 
sämpylä 
margariini 
juusto 
tomaatti 
tee/kaakao/ 
kahvi 

marjahiutale-
puuro 
hiivaleipä 
juusto 
kurkku 
tee/kaakao/ 
kahvi 

riisimuro 
maito 
hiivaleipä 
margariini 
juusto 
paprika 
mehu-
keitto 
tee/ 
kaakao/ 
kahvi 

lounas  sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
kasvis-riisipata 
vihersalaatti 

sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
linssikeitto 

sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
kasviskiusaus 
lantturaaste 

sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
tomaattinen 
kasvispasta 
kurkkuraaste 

sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
lohilaatikko 
kaaliraaste 

sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
kasvisherne-
keitto 
sinappi 
sipulikuutio 

sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
sienirohratto 
vihersalaatti 

sekamehu 
ruisleipä 
margariini 
kasvis-
wokki 
(tempeh/ 
tofu) 
kurkku 

päiväl-
linen 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
kasvis-makaro-
nipata 
porkkanaraate 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
juustopasta 
juusresraaste 
tomaattiketsuppi 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
kasvispyörykät 
keitetty peruna 
maustekurkku 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
soijaruohe-spa-
getti 
tomaattisalaatti 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
soijanakki-
stroganoff 
perunamuusi 
punajuuri-
lantturaaste 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
kasviskeitto 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
papupasta 
vihersalaatti 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
kalakeitto 

 

ilta-
pala 

margariini 
sekamehu 
sämpylä 
juusto 
mandariini 

margariini 
sekamehu 
hiivaleipä 
juusto 
paprika 
lehtisalaatti 

sekamehu 
kasvispihvi 
sämpylä 
banaani 
ketsuppi 

margariini 
sekamehu 
ruisleipä 
juusto 
kurkkupala 

margariini 
sekamehu 
hiivaleipä 
sulatejuusto 
hedelmä-
rahka 

margariini 
sekamehu 
ruisleipä 
juusto 
omena 

margariini 
sekamehu 
karjalanpiirakka 
juusto 
banaani 

margariini 
sekamehu 
hiivaleipä 
juusto 
munkki 

 

 

VEGAANIRUOKALISTA 

 Ma 30.7. Ti 31.7. Ke 1.8. To 2.8. Pe 3.8. La 4.8. Su 5.8. Ma 6.8. Ti 7.8. 
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aamu-
pala 

 kaurapuuro 
vadelmahillo 
sämpylä 
margariini 
lehtisalaatti 
kurkku 
tee/kaakao/ 
kahvi 

neljänviljan-
puuro 
hiivaleipä 
margariini 
lehtisalaatti 
paprika 
tee/kaakao/ 
kahvi 

ohrapuuro 
sämpylä 
margariini 
lehtisalaatti 
kurkku 
tee/kaa-
kao/kahvi 

maissihiutale 
mehukeitto 
hiivaleipä 
margariini 
lehtisalaatti 
tomaatti 
tee/kaakao/ 
kahvi 

kaurapuuro 
mansikkahillo 
hiivaleipä 
margariini 
lehtisalaatti 
paprika 
tee/kaakao/ 
kahvi 

neljänviljan-
puuro 
sämpylä 
margariini 
lehtisalaatti 
tomaatti 
tee/kaakao/ 
kahvi 

marjahiutale-
puuro 
hiivaleipä 
margariini 
lehtisalaatti 
kurkku 
tee/kaakao/ 
kahvi 

riisimuro 
maito 
hiivaleipä 
margariini 
lehti-sa-
laatti 
paprika 
tee/ 
kaakao/ 
kahvi 

lounas  sekamehu 
leipä 
margariini 
kasvis-riisipata 
vihersalaatti 

sekamehu 
leipä 
margariini 
linssikeitto 

sekamehu 
leipä 
margariini 
kasvis-kiu-
saus 
lanttu-raaste 

sekamehu 
leipä 
margariini 
tomaattinen kas-
vispasta 
kurkkuraaste 

sekamehu 
leipä 
margariini 
juureslaatikko 
kaaliraaste 

sekamehu 
leipä 
margariini 
kasvisherne-
keitto 
sinappi 
sipulikuutio 

sekamehu 
leipä 
margariini 
sieniorhatto 
vihersalaatti 
 

sekamehu 
leipä 
margariini 
kasvis-
wokki 
(tempeh/ 
tofu) 

päiväl-li-
nen 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
makaroni-kas-
vispata 
porkkana-
raaste 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
tuorepapu-herne-
pasta 
juuresraaste 
tomaattiketsuppi 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
kasvispyörykät 
keitetty peruna 
maustekurkku 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
soijaruohe-
spagetti 
tomaattisa-
laatti 

margariini 
näkkileipä 
soijanakki-stro-
ganoff 
perunamuusi 
punajuuri-lanttu-
raaste 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
kaalikeitto 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
papupasta 
vihersalaatti 

margariini 
näkkileipä 
sekamehu 
juureskeitto 

 

ilta-pala margariini 
sekamehu 
sämpylä 
hummus 
mandariini 
 

margariini 
sekamehu 
hiivaleipä 
paprika 
lehtisalaatti 
marjakiisseli 

margariini 
sekamehu 
kasvispihi 
sämpylä 
banaani 
ketsuppi 

margariini 
sekamehu 
ruisleipä 
hummus 
kurkkupala 

margariini 
sekamehu 
hiivaleipä 
tapenade 
paprika 
hedelmärahka 

margariini 
sekamehu 
ruisleipä 
hummus 
omena 

margariini 
sekamehu 
karjalan-pii-
rakka 
kurkku 
banaani 

margariini 
sekamehu 
hiivaleipä 
avokadotahna 
paprika 
munkki 

 

 

GLUTEENITON RUOKALISTA  

Ma 30.7. Ti 31.7. Ke 1.8. To 2.8. Pe 3.8. La 4.8. Su 5.8. Ma 6.8 Ti 7.8. 
 kaurapuuro 

vadelmahillo 
kaurapuuro 
mansikkahillo 
gluteeniton leipä 

kaurapuuro 
vadelmahillo 

maissihiutale 
mehukeitto 

kaurapuuro 
mansikkahillo 

kaurapuuro 
vadelmahillo 

kaurapuuro 
mansikkahillo 
gluteeniton leipä 

riisimuro 
maito 
gluteeniton leipä 
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gluteeniton säm-
pylä 
margariini 
juusto 
kurkku 
tee/kaakao/ 
kahvi 

margariini 
leikkelemakkara 
paprika 
tee/kaakao/ 
kahvi 

gluteeniton säm-
pylä 
margariini 
juusto 
kurkku 
tee/kaakao/ 
kahvi 

gluteeniton 
leipä 
margariini 
kinkku 
tomaatti 
tee/kaakao/ 
kahvi 

gluteeniton 
leipä 
margariini 
juusto 
paprika 
tee/kaakao/ 
kahvi 

gluteeniton säm-
pylä 
margariini 
leikkele-makkara 
tomaatti 
tee/kaakao/ 
kahvi 

juusto 
kurkku 
tee/kaakao/ 
kahvi 

margariini 
metvursti 
paprika 
tee/kaakao/kahvi 

 sekamehu 
gluteeniton leipä 
margariini 
riisi-broileripata 
vihersalaatti 

sekamehu 
gluteeniton leipä 
margariini 
kalkkunakeitto 

sekamehu 
gluteeniton leipä 
margariini 
kinkkukiusaus 
lantturaaste 

sekamehu 
gluteeniton 
leipä 
margariini 
tomaattinen 
pekonipasta 
kurkkuraaste 

sekamehu 
gluteeniton 
leipä 
margariini 
lohilaatikko 
kaaliraaste 

sekamehu 
gluteeniton leipä 
margariini 
hernekeitto 
sinappi 
sipulikuutio 

sekamehu 
gluteeniton leipä 
margariini 
jauhelihaohratto 
vihersalaatti 

sekamehu 
gluteeniton leipä 
margariini 
broileriwokki 
kurkku-kaalisalaatti 

margariini 
gluteeniton 
näkkileipä 
sekamehu 
makaroni-jau-
helihapata 
porkkana-
raaste 

margariini 
gluteeniton näkki-
leipä 
sekamehu 
juustopasta 
juuresraaste 
tomaattiketsuppi 

margariini 
gluteeniton näkki-
leipä 
sekamehu 
lihapyörykät 
keitetty peruna 
maustekurkku 

margariini 
gluteeniton näkki-
leipä 
sekamehu 
jauhelihaspagetti 
tomaattisalaatti 

margariini 
gluteeniton 
näkkileipä 
sekamehu 
soijanakkistro-
ganoff 
perunamuusi 
punajuuri-
lantturaaste 

margariini 
gluteeniton 
näkkileipä 
sekamehu 
lihakeitto 

margariini 
gluteeniton näk-
kileipä 
sekamehu 
nakkipasta 
vihersalaatti 

margariini 
gluteeniton näkki-
leipä 
sekamehu 
kalakeitto 
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Liite 2 Kyläkeittiötavaralista 

Kyläkeittiön tarvikelista Sa-

raste 2012  

Kahvin keittoon ja pienen tavaran kuljetukseen 

 Maitokärryt 1-2 kpl  

 Kahvinkeitin 

 Vedenkeitin 

 

Paistamiseen ja keittämiseen 

 Iso paistinpannu 2 kpl 

 Kattila 15 l, 2 kpl 

 Kattila 10 l, 1 kpl 

 Kattila 5 l, 2 kpl 

 Kasari 1 kpl 

 Pieni kattila 4 kpl 

 Kannet kaikille kattiloille 

 

Ruoanvalmistukseen ja tarjoiluun 

 Paistinlastoja 4 kpl pieni. 4 kpl iso 

 Kuorimaveitsiä 5 kpl ( 1 kpl olisi riittänyt) 

 Juustohöylä 2 kpl ( 1 kpl olisi riittänyt) 

 Raastinrauta 1 kpl (1 kpl olisi riittänyt) 

 Löylykuuppa 5 kpl (Minimissään) 

 Reikäkauha 2 kpl 

 Pieni puulasta 2 kpl 

 Pieni puuhaarukka 2 kpl 

 Iso puulasta 2 kpl (Turhia) 

 Puumela 2 kpl 

 Vispilä 2 kpl 

 Pallovatkain suuri (Keitin m29) 2 kpl 

 Salaattiottimet 2 kpl 

 Teräskauhoja 15 kpl (Liikaa. 8 kpl riitti) 

 Kokkiveitsi 4 kpl (2 kpl Riittää) 

 Leipäveitsi 1 kpl 

 Juuresveitsi 4 kpl (2 kpl Riittää) 

 Muoviämpäreitä 10 kpl Riitti jos ei käytetä 

ruuan jakamiseen 

 Leikkuulauta 2 kpl 

 Pieniä siivilöitä 2 kpl  

 Isoja siivilöitä 2 kpl 

 Roska-astiat 3 kpl 

 Teräskulho 7 kpl 

 Mehukanisteri 15 l hanalla, 8 kpl 

 Mandoliini 1 kpl, ei vaihtoteriä 

 Patahanskat 4 kpl 

 Pesuvateja, 24 kpl 

 Pihaharja 1 kpl (ulkokäyttöön) 

 Veitsiä ja haarukoita ruuan jakamiseen 10 

kpl molempia 

  

Lämpölaatikossa kuljetettaviin ruokiin 

 Kannet kaikille GN-vuoille 

 Lämpölaatikko 1/1 GN vuoalle, 1 kpl 

 

Isot keittimet 

 Kenttäkeitin m29 1-2 kpl 

 Teuva 75 L 2 kpl 

 Rengaspoltin, 2 kpl (3 olisi ollut hyvä) 

 Pieni 2 levyn kaasuliesi 2 kpl / Tai yksi 4 

paikkainen erikoiruuille  

 

Puhdistusvälineet 

 Kumihanskat kaikkia kokoja 2 pkt/ koko 

 Tiskiharja 40 kpl 

 Joku kivapesuaine jota voidaan käyttää 4 

plo +Käsien pesuun tarvittavat 

 Karhunkieli 5 pkt 

 Teräsvilla 5 pkt 

 Kuitukangasliina 300 kpl(Rullaa) 

 Isoharja keittimen pesuun 2 kpl 

 Pitkä esiliina 30 kplVeitsien ja muun ruu-

antekemiskaluston tarpeen katselisin joka 

kerta uudestaan sen mukaan miten ruoka-

lista on suunniteltu ja miten se on tarkoi-

tus valmistaa. Sen perusteella sitten näiden 

määrät leirille mukaan. 
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Liite 3 Erikoisruokatilaus  

MUONITUKSEN TILAUSLOMAKE  

Tämän lomakkeen täyttämällä varmistat, että saat leirin aikana erikoistilanteessa 
muonituksen palveluita.  
 
Tilaajan yhteystiedot: 
Nimi Osa-alue / tehtävä Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

     

  
TILAUSOHJEITA 

 Muonitustilaukset on toimitettava mahdollisimman pian. Kaikki 
perusruokatarjonnasta poikkeavat tilaukset on tehtävä tällä lomakkeella. 

 Kirjoita lomakkeeseen, millaista ruokaa tarvitset: aamupala, lounas, päivällinen, iltapala, 
välipala, kahvitus, joku erityistilanne jne. 

 Lomakkeiden palauttajiin tullaan ottamaan yhteyttä tietojen tarkistamiseksi sekä 
palvelun saattamiseksi perille halutussa muodossa. 

Muonituksen yhteystiedot:  

Risto Tepponen  Risto.Tepponen@myy.haaga-helia.fi 

 
Milloin tarvitset ruokaa: Millaista ruokaa tarvitset: henkilömäärä 

  
 

  
 

  

Lisätietoja: (selitä tarkasti mitä, missä ja milloin haluat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruokailupaikka Kertakäyttöruokailuvälineet tarvitaanko  

    

Tarvitaanko kuljetus ruualle ? 
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Liite 4 Reseptivihko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reseptivihko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saraste2012.fi/wp-content/uploads/2012/01/logo_-04.png
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MAANANTAI 
 
 
Päivällinen 
 
Makaronijauhelihapata 
 
100 henkilölle 
 

8 kg makarooni 

0,80 kg suola 

16 l vesi 

10 kg jauheliha kypsä 

1 l öljy 

4 kg sipulikuutio 

7,5 kg tomaattimurska 

4 punttia tuore basilika 

 mustapippuri 

 timjami 

1 kg sokeri 

3 dl valk.viinietikka 

 
1. Laita makaronin keitinvesi kiehumaan ja lisää siihen suola. Lisää makaronit kiehuvaan 

veteen ja keitä kypsiksi. 
2. Mittaa öljy kattilaan ja kuumenna. Kuullota sipulit öljyssä.  
3. Lisää kypsä jauheliha sipulien joukkoon. Paista hetki. 
4. Lisää tomaattimurska, mustapippuri ja timjami. Lisää etikka ja sokeri. Huom! Älä laita 

kaikkea sokeria ja etikkaa kerralla vaan mittaa erissä ja tarkista maku lisäysten välissä. 
Anna hautua. 

5. Lisää silputut basilikan lehdet juuri ennen tarjoilua. 
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TIISTAI 
 
Aamupala 
 
Kaurapuuro 
 
100 henkilölle 
 

12 l vettä 

6 l kaurahiutaleita 

180 g suolaa 

 
 
1. Keitä vesi kiehuvaksi.  
2. Lisää hiutaleet ja keitä.  
3. Mausta suolalla. 
 
 
 
Lounas  
 
Kalakeitto 
 
100 hengelle 
 

10 l vesi 

7,5 kg kalakuutio 

4 kg perunakuutio 

2 kg sipuli 

4 kg porkkanakuutio 

5 l ruokakerma 

 kalaliemi 

 
 
1. Laita vesi kiehumaan. 
2. Laita juurekset kiehuvaan veteen ja keitä noin 15 minuuttia.  
3. Lisää perunat ja sipulit. Keitä noin 10 minuuttia. 
4. Lisää kerma, kalaliemi ja kalakuutio. 
5. Lisää silputtu tilli. Tarkista maku ja kypsyys. 
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Päivällinen 
 
Ohra-broileripata 
 
100 hengelle 
 

8 kg Ohra 

1 kg Sipulikuutio 

10 kg broilerikuutio 

1 l öljy 

5 kg porkkanakuutio 

100 g curry 

100 g suola 

3 dl valkoviinietikka 

1 kg sokeri 

2 kg kesäkurpitsa 

2 kg herkkusieni 

16 l Vesi 

 
1. Laita ohran keitinvesi kiehumaan. Lisää suola ja ohra kiehuvaan veteen. Keitä kypsäksi. 
2. Mittaa öljy kattilan pohjalle ja kuumenna. Kuullota sipulit, herkkusienet, porkkanat ja 

kesäkurpitsakuutiot sekä curry öljyssä.  
3. Lisää broilerikuutiot ja kypsäksi keitetty ohra. Sekoita. Lisää tarvittaessa vettä, jos pata 

on liian kuivaa. 
 
Iltapala 
 
Marjakiisseli 
 
100 hengelle 
    

20 l vahvaa valmista mehua 

0,85 kg sokeria 

5 kg pakastemarjoja  

0,70 kg perunajauhoja 

  
  
 
1. Sekoita vahva punainen sekamehu, noin 2 kertaa vahvempi kuin juotava mehu.  
2. Lisää sokeri ja marjat.  
3. Kuumenna. 
4. Sekoita perunajauhot tilkkaan kylmää nestettä. 
5. Lisää perunajauhosuurus kiehuvaan mehuun koko ajan sekoittaen. 
6. Anna pulpahtaa ja sammuta keitin. Älä keitä! 
 
Vinkki! Kiisseli kannattaa tehdä hyvissä ajoin jäähtymään, se on kivempi syödä kylmänä. Voit 
ripotella kiisselin päälle sokeria, ettei kuorta synny. 
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KESKIVIIKKO 
 
Aamupala 
 
Neljänviljapuuro 
 

12 l vettä 

6 l puurohiutaleita 

180 g suolaa 

 
 

1. Keitä vesi kiehuvaksi.  

2. Lisää hiutaleet ja keitä.  

3. Mausta suolalla. 
 
 
Lounas 
 
Kanakeitto 
 
100 hengelle 
 

9 kg Kanakuutio 

13 kg vesi 

3 kg porkkana 

3 kg lanttu 

5 kg perunakuutio 

4 punt-
tia persilja tuore 

100 g curry 

200 g suola 

350 g kasvisliemi 

1 kg purjo 

300 g Maizena 

 
 
1. Laita vesi kiehumaan. 
2. Halkaise purjo, huuhtele hyvin ja viipaloi. 
3. Laita kasvikset kiehuvaan veteen ja lisää mausteet ja kasvisliemi. Keitä noin 10 minuut-

tia. 
4. Kun perunat ovat melkein kypsiä, lisää kana.  Keitä noin 5 minuuttia. 
5. Tarkista maku ja kypsyys. 
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Päivällinen 
 
Juusto-kinkkupasta 
 
100 hengelle 
 
makaroni     8 kg 
kinkkua     10 kg 
sipuli     2 kg 
ruokakerma     4 l 
vesi     30 l 
suola 
kasvisliemi 
mustapippuri 
juustoraaste     1,5 kg 
 
 
1. Laita makaronivesi kiehumaan. 
2. Kuori ja hienonna sipulit. 
3. Lisää sipuli, makaroni ja kasvisliemi kiehuvaan veteen. Keitä noin 5 minuuttia.  
4. Lisää kinkut. Keitä kunnes makaronit ovat kypsiä. Mausta. Sekoita pohjia myöten ja 

lisää tarvittaessa vettä, jos ruoka meinaa ottaa kattilan pohjaan kiinni. 
5. Lisää kerma ja kuumenna. Tarkista maku. 
6. Juustoraasteen voi laittaa ruoan sekaan lopuksi tai tarjota lisäkkeenä. 
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TORSTAI 
 
Aamupala 
ohrapuuro 
 

12 l vettä 

6 l ohrahiutaleita 

180 g suolaa 

 
 
1. Keitä vesi kiehuvaksi.  
2. Lisää hiutaleet ja keitä.  
3. Mausta suolalla. 
 
 
Lounas 
 
Lohilaatikko 
 

8 kg Lohikuutio 

1 l öljy 

18 kg 
Perunasipulisekoi-
tus 

12 l Kerma 

280 g Suola 

100 g Pippuri 

 
1. Mittaa öljy kattilaan ja kuumenna. Lisää perunasipulisekoitus ja kuullota niitä hetki. 
2. Lisää kerma ja keitä hiljalleen kunnes kerma paksunee. ¨ 
3. Lisää lohipalat vähän ennen tarjoilua.  
4. Tarjoile ruoka kun palat ovat kypsyneet.  

 
Päivällinen 
 
Lihapullat ja peruna 
 
100 henkilöä 
 

10 kg lihapulla 

?? ruskeakastikejauhe 

10 l vesi 

2 kg sipulikuutio 

20 kg keitinperuna 

 
1. Laita perunoiden keitinvesi kiehumaan.  
2. Laita perunat kypsymään kiehuvaan veteen. 
3. Valmista ruskea kastike pakkauksen ohjeen mukaan. 
4. Lisää kypsät lihapullat valmiiseen kastikkeen. 
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PERJANTAI 
 
Lounas 
 
Tomaattinen-pekonipasta 
 

8 kg pasta 

800 kg suola 

16 l vesi 

8 kg pekoni 

2 kg Herkkusieni 

3 kg sipuli 

7 kg tomaattimurska 

 3 dl valkoviinietikka 

 1 kg sokeri 

 
1. Laita pastan keitinvesi kiehumaan. Lisää pasta ja suola kiehuvaan veteen ja keitä kyp-

säksi. 
2. Laita pekonit kuumaan kattilaan. Kun pekoneista on irronnut rasvaa, lisää sipulit ja 

herkkusienet. Kuullota hetki. 
3. Lisää tomaattimurska, valkoviinietikka ja sokeri. 

 
 
Päivällinen 
 
Nakkistroganoff ja perunamuussi 
 

8 kg nakki 

2 kg sipuli 

2 kg margariini 

400 g vehnäjauho 

500 g tomaattipyre 

5,5 l vettä 

2 kg suolakurkku 

1,5 kg smetana 

16 kg 
perunamuussi-
jauhe 

4 l vesi 

 
 
1. Valmista perunamuussi pakkauksen ohjeen mukaan. 
2. Kuullota sipuli margariinissä pehmeäksi, lisää tomaattisose ja kuullota hetki. 
3. Lisää nakit ja ruskista hetki.  
4. Ripottele vehnäjauhot ruskistettujen nakkien sekaan ja kääntele hetki. 
5. Lisää vesi koko ajan sekoittaen. 
6. Lisää suola ja pippuri. Anna kiehua niin, että kastike suurustuu. Anna hautua. 
7. Lisää viimeiseksi smetana ja maustekurkkukuutiot. Tarkista maku. 
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LAUANTAI 
 
Aamupala 
 
Kaurapuuro 
 

12 l vettä 

6 l kaurahiutaleita 

180 g suolaa 

 
 
1. Keitä vesi kiehuvaksi.  
2. Lisää hiutaleet ja keitä.  
3. Mausta suolalla. 
 
 
Lounas 
 
Lihakeitto 
 

5 kg lihakuutio 

5 kg perunakuutio 

2 kg porkkanakuutio 

500 g sipulikuutio 

2 kg lanttukuutio 

2 kg purjo 

1 kg palsternakka 

13 l vesi 

 
 
1. Laita vesi kiehumaan. 
2. Laita juurekset kiehuvaan veteen ja keitä noin 15 minuuttia.  
3. Lisää perunat, liha ja laakerinlehdet ja keitä. 
4. Mausta. 
5. Tarkista maku ja perunoiden ja juuresten kypsyys.  
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Päivällinen 
 
Jauheliha ja spagetti 
 

3 dl öljyä 

5 kg tomaattimurska 

8 kg jauheliha 

1 kg sipuli 

1 kg palsternakka 

3 kg porkkanaraaste 

3 dl valkoviinietikka 

2 l vesi 

8 kg tumma spagetti 

16 l pastan keitinvesi 

 
 
1.  Laita spagettivesi kiehumaan ja lisää suola. 
3.  Kuullota sipuli öljyssä, lisää tomaattimurska ja jatka kuullottamista kattilan pohjalla. 
4. Lisää vesi ja jauheliha. 
5.  Mausta kastike ja anna kiehua rauhassa. 
6.  Lisää kiehuvaan spagettiveteen suola ja spagetti. Sekoita ja keitä ilman kantta noin 10 

minuuttia. 
7.  Tarkista kastikkeen ja spagetin kypsyys ja maku. 
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SUNNUNTAI 
 
Aamupala 
 
Neljänviljapuuro 
 

12 l vettä 

6 l puurohiutaleita 

180 g suolaa 

 
 
1. Keitä vesi kiehuvaksi.  
2. Lisää hiutaleet ja keitä.  
3. Mausta suolalla. 
 
 
Lounas 
 
Hernekeitto 
 
1. Laita vesi kiehumaan. 
2. Lisää hernekeitto kattilaan ja sekoita. 
3. Tarjoa sinapin ja sipulin kanssa.  
 
Huom! Hernekeitto palaa todella helposti pohjaan. 
 
 
Päivällinen 
 
Nakkipasta 
 

8 kg pasta 

800 g suola 

16 l vesi 

10 kg nakkeja 

500 l öljy 

3 kg sipuli 

3 l ruokakerma 

 
 

1. Laita pastan keitinvesi kiehumaan. Lisää suola ja pasta. Keitä kypsäksi. 
2. Ruskista nakit öljyssä. Lisää sipulit. 
3. Kaada joukkoon kerma. 
4. Sekoita pasta nakkikastikkeen joukkoon. 
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MAANANTAI 
 
Aamupala 
 
Marjahiutalepuuro 
 

12 l vettä 

2 kg pakastemarjoja 

1 kg sokeria 

6 l kaurahiutaleita 

180 g suolaa 

 
 
1. Keitä vesi kiehuvaksi.  
2. Lisää hiutaleet ja marjat ja keitä.  
3. Mausta suolalla ja sokerilla. 
 
 
Lounas 
 
Jauhelihaohratto 
 

5 kg ohrasuurimo 

8 l vesi 

10 kg jauheliha 

3 dl öljyä 

3 kg porkkana 

2 kg palsternakka 

2 kg sipuli 

2 kg kurpitsa 

3 kg creme fraice 

1 kg parmesan  

2 kg herkkusieni 

 
 

1. Laitan ohran keitinvesi kiehumaan. Lisää ohrasuurimot ja suola, keitä kypsäksi. 
2. Keitä porkkanat ja palsternakka kypsäksi. 
3. Kuumenna öljy ja kuullota sipulia, kesäkurpitsaa ja herkkusieniä. Lisää paistamisen lo-

puksi keitetyt porkkanat ja palsternakat. 
4. Sekoita jauheliha ja kuullotetut kasvikset ohran sekaan. 
5. Lisää sekaan parmesan ja creme fraiche. Sekoita. 
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Päivällinen 
 
Kinkkukiusaus 
 

20 kg perunasipulisekoite 

6 kg kinkkusuikale 

12 l kerma 

350 g suola 

100 g mustapippuri 

 
1. Laita perunasuikaleet kattilaan. Lisää joukkoon kerma. 
2. Kuumenna, kunnes sakenee. 
3. Lisää kinkkusuikaleet ja mausteet. 
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TIISTAI 
 
Lounas 
 
Broileriwok 
 

8 kg broileri 

1 l öljy 

8 kg nuudeli 

8 kg wokkivihannes 

2 kg sipuli 

1 dl soijakastike 

8 l vesi 

1 l chilikastike 

 

1. Laita nuudelien keitinvesi kiehumaan. 

2. Kuumenna öljy kattilassa. Lisää wok-vihannekset, sipuli ja broilerit. Paista kevyesti. 

3. Keitä nuudelit kypsäksi. 

4. Lisää chilikastike broileri-wokvihannes –seokseen. 

5. Valuta nuudelit ja sekoita kastikkeeseen juuri ennen tarjoilua. 
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Liite 5 Omavalvonta 
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1 Omavalvonnan tukijärjestelmät 

 

Tässä luvussa tullaan käymään läpi omavalvonnan kannalta tärkeimmät tukijärjestelmät. Tuki-

järjestelmiä ovat tuotteiden säilytystä, käsittelyä ja henkilökunnan koulutusta koskevat ohjeet 

sekä jätehuolta koskevat toiminnot. 

 

1.1 Varastointi ohjeet 

 

Sarasteella pääasiallinen tuotteiden säilytys tapahtuu leirin keskusvarastolla. Osa kuiva-

aineista tullaan säilyttämään alaleirien omissa kuiva-aine vastastoissa. Keskusvarasto kä-

sittää kolme kylmäkonttia, yhden pakkaskontin ja kuiva-aine varaston. Varastointi ta-

pahtuu niin että lihat varastoidaan yhteen, tuoretuotteet toiseen ja kolmas kaappi on ei-

neksiä varten. Tälla pyritään välttämään ristikontaminaatiot. Kuiva varastoon varastoi-

daan kaikki huoneen lämpökestävät tuotteet ja niiden kuivana pysyminen pyritään ta-

kaamaan metsäoloissa hyvällä varaston rakentamisella. 

 

Varastoinnissa tuotteet pidetään omissa pakkauksissaan niin pitkään kuin mahdollista, 

jotta tuotteiden saastuminen metsässä olisi mahdollisimman pientä. Lihakaapin lämpö-

tila pidetään alle +6 asteessa. Tämä varmistaa lihan säilymisen. Kypsä ja raaka liha va-

rastoidaan varastossa eri osiin niin että kypsät tuotteet ovat aina ylempänä kuin raa’at 

lihat. Kasvikaapinlämpötila on alle +8 astetta. Käsittelemättömät kasvikset ja esikäsitel-

lyt kasvikset säilytetään erillään, jotta vältytään ristikontaminaatiolta. Eineskaapin läm-

pötila on alle +8. Tähän kaappiin varastoidaan kaikki einekset ja muut valmisruuat. 

Tuotteet varastoidaan omissa pakkauksissaan joiden kunto tarkistetaan ennen varas-

toon laittamista. 

 

Kuiva-aineet varastoidaan sitä varten pystytettyyn telttaan. Telttaan rakennetaan koko 

pinta-alan peittävä lattia ja hyllyt mihin tuotteet varastoidaan. Tällä varmistetaan tuot-

teiden kuivana pysyminen ja mahdollisimman vähäinen kosketus maahan. 

 

 

 



 

 

57 

1.2 Elintarvikkeiden käsittely varastolla 

 

Tukkukuorman saapuessa varastolle sen tuotteet vastaan otetaan ja tarkistetaan kuormakirjaan 

nähden että kaikki tavarat ovat saapuneet. Samalla tuotteiden kunto tarkastetaan silmämääräi-

sesti. Jokaisesta kuormasta mitataan pistokoe luontoisesti 1-2 tuotteen lämpötila. jotta voidaan 

varmistua kylmäketjun katkeamattomuudesta. Mahdolliset vialliset tuotteet erotetaan muista 

tuotteista jotka varastoidaan annettujen ohjeiden mukaisesti varastoon. Toimituksen kuorma-

kirjat toimitetaan tarkastuksen jälkeen esimiehelle, jonka yhteydessä kerrotaan myös mahdolli-

sista virheellisistä tai puuttuvista tuotteista kuormassa. Tällä varmistetaan nopea reklamaation 

tekeminen toimittajalle. 
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1.3 Henkilökohtainen hygienia ja henkilökunnan hygieniakoulutus 

 

Jokainen keittiöllä ja varastolla työskentelevä on vastuullinen huolehtimaan omasta henkilö-

kohtaisesta hygieniastaan. Puitteet tähän luodaan sijoittamalla varastolle ja jokaiseen keittiöön 

riittävästi käsienpesupaikkoja sekä tarjoamalla muonituksessa työskenteleville oma saunavuoro 

jokaisena leiripäivänä. Jokaisella keittiössä työskentelijällä pitää olla myös erikseen vaatetus 

joka on tarkoitettu vain ruuanlaitto tilanteisiin. 

 

Jokaiseen vuoroon sijoitetaan vähintään yksi ihminen joka omaa hygieniapassin. Tällä varmis-

tetaan tarvittava tuki kaikille keittiötyöskentelyn hygienia puoleen. Ennen leiriä tullaan pitä-

mään koulutustilaisuus keittäjille ruuanlaitosta ja hygieniasta, jonka yhteydessä on mahdollista 

suorittaa hygieniapassi.  

 

1.4 Jätteiden käsittely ja lajittelu ohje 

 

Jätteiden käsittelyssä lähdetään siitä että kaikki mahdollinen kierrätetään ja jätteen määrä pyri-

tään muutenkin pitämään minimissään. Leirillä tullaan muonituksessa keräämään energia- pa-

peri- pahvi, seka- ja biojäte erikseen. Kaikkiin ruokatuotanto prosessin vaiheisiin rakennetaan 

oma jätteen keräys piste jossa voi lajitella edellä olevat jätteet. Jätevedet suodatetaan ja ohjataan 

erilliseen imeytyskenttään ??? Miten tulee sitten toimimaan tarkennetaan sitten myöhemmin 
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2 Ruokatuotanto prosessi ja sen kriittiset pisteet 

 

Tässä luvussa on kuvattu ruokatuotanto prosessin erivaiheet Sarasteen piirileirillä. Jokaisesta 

prosessin osasta on etsitty sen sisältävät kriittiset pisteet ja toimintatavat niiden hallitsemiseksi. 

Pisteille on määritelty raja-arvot ja toimintatavat rajojen ylittyessä. 

 

2.1 Vuokaavio 

 

Alla olevassa kaaviossa näkyy tuotteiden kulkema matka ennen kuin se päätyy lautaselle. Se on 

jaettu moneen alaprosessiin jolla on jokaisella oma vastuuhenkilö. Tämän vastuu henkilön teh-

tävä on varmistaa omavalvonnan toteutuminen ja tarkkailla kriittisiä pisteitä. 

 

 

2.2 Kriittiset pisteet 

 

 Ensimmäinen kriittinen piste on tavaranvastaan ottaminen ja sen varastointi oikein. 

Varmistettaessa tuotteiden säilyvyys tässä pisteessä suoritetaan tulevista kuormista pis-

tokoe luontoisesti lämpötila mittauksia joiden pitää olla alle annettujen arvojen. Liha 

+6 kasvis +8 ja eines +8. Jos nämä rajat ylittyvät tuotteen kunto tarkastetaan ennen 

käyttöönottoa. Lämpötilan olessa yli +12 tuote palautetaan toimittajalle. Toisena tuot-

teiden kunto ja pakkaukset tarkistetaan silmämääräisesti ja vialliset tuotteet poistetaan 

käytöstä.  
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 Toinen kriittinen piste on varastointi. Varastoinnin yhteydessä otetaan jokaisesta kyl-

mätilasta lämpötila ylös kaksi kertaa päivässä. Työn lomassa on hyvä muutenkin seu-

rata kaappien lämpötilaa. Varastonlämpötilan noustessa yli sallittujen arvojen siirretään 

tuotteet toiseen varastoon ja korjataan kaapinlömpötila oikeaksi.  

 

 Kolmas kriittinen piste on tavaroiden siirtäminen alaleireissä sijaitseviin kyläkeittiöihin.  

Tässä pitää muistaa että kyläkeittiöissä ei ole kylmäsäilytystä, joten tuotteet pitää siirtää 

mahdollisimman myöhään itse keittiöön. Tarkoituksena se että tuotteet eivät seiso läm-

pimässä yli 2 tuntia ennen niiden ottamista käyttöön. Tämän ylittyessä tehdään aistin-

varainen arviointi  ennen tuotteiden ottamista käyttöön.  

 

 Neljäs kriittinen piste on itse ruuan valmistaminen. Tämän pisteen suurimmat riskit 

ovat keittiöhenkilökunnan tarpeeksi hyvä hygienia ja raaka-aineiden laatu. Ensinmäi-

nen osa saadaan kuntoon noudattamalla aikaisemmin annettuja ohjeita ja toinen on 

kunnossa kun aikaisempi osa tuotantoketujusta on kunnossa. 

 

 Viides kriittinen piste on ruuan jakelu. Suurin uhka tässä on tuotteen liianpitkä läm-

pösäilytys tai säilytyslämpötilan liianmatala lämpö. Rajoina tässä on että tuotetta ei läm-

pösäilytetä yli 2 tuntia ja säilytys- sekä tarjoilulämpötila pitää olla yli +60 astetta tarjoi-

lun alkaessa. 

 

Tarjoilun jälkeen mitään lämmitettyjä tuotteita ei käytetä enään. koska leirillä ei ole mah-

dollisuutta jäähdyttää ruokaa. Kaikki esillä oleva ruoka lajitellaan biojätteeseen. 

 

2.3 Tehtävät mittaukset ja näytteiden ottaminen 

 

Leirillä ruokatuotannosta on tarkoitus ottaa näytteet suurimmista ruokatuotanto eristä. Näiksi 

lasketaan kyläkeittiöissä valmistetut lounas- ja päivällis ruuat. Näytteet otetaan pieniin pussei-

hin merkikään päivämäärällä ja mitä ruokaa pussi sisältää. Tämän jälkeen ne toimitetaan kes-

kusvarastolle pakastettavaksi. Näytteet säilytetään purkileirille asti jonka jälkeen ne hävitetaan 

biojätteen mukana. Lämpötilat mitataan ja merkitään ylös seuraavissa vaiheissa.  

1. Tavaranvastaanotossa 1-2 tuotetta jokaisesta kuormasta. 

2. Kylmiöiden ja pakkasen lämpötilat 2 kertaa päivässä 

3. Ruuan tarjoilulämpötila jakamisen alussa joka kerta kun ruokaa aletaan jakamaan. 
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Lämpötilat kirjataan niitä varten tehtyihin listoihin, jotka kerätään yhteen leirinlopuksi. (Katso 

liitteet 1, 2 ja 3) 

 

3 Puhdistussuunnitelma 

 

Tämä osa tulee kertomaan ja ohjeistamaan miten muonituksen eriosa-alueiden hygienia ja puh-

taanapito varmistetaan ja toteutetaan 

 

3.1 Keskusvaraston puhtaanapito 

 

Varaston lattia harjataan aina tarvittaessa irtoroskista. Suurempaa likaa huomattaessa voidaan 

lattia pestä miedolla pesuaineella ja kuivata hyvin. Kylmäkaapit pyyhitään aina tarvittaessa kos-

tealla liinalla ja puhdistus suihkeella.  

 

3.2 Kyläkeittiön puhtaanapito 

 

Kyläkeittiön lattia siivotaan aina jokaisen vuoron päätteeksi. Laitteisiin tulleet roiskeet puhdis-

tetaan pyyhkimällä välittömästi. Roska-astiat tyhjennetään aina niiden täytyttyä. 

 

 

3.3 Ruokailualueen ja ruuanjakolinjojen puhtaanapito 

 

Ruokailualueen pöydät ja ympäristö puhdistetaan aina ruokailun jälkeen. Linjastoihin tulleet 

roiskeet ja muut liat pyyhitään. Tiski ja käsienpesupisteet siistitään uutta käyttöä varten. 

 

(Näihin mulla ei nyt ollut oikein mitään kirjoittaa kun en tiedä miten siellä saa paikat siivottua 

ja paljon sitä tarvitsee tehdä. Tarkennetaan yhdessä jos tarvitsee.) 
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Liite 1. Tavaroiden vastaanoton lämpötilaseuranta 

 

Päivämäärä Tuote Lämpötila Toimenpiteet 
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Liite 2. Kylmiöiden lämpitilaseuranta Kaappi Nro: ________ 

 

Päivämäärä Tuote Lämpötila Toimenpiteet 
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Liite 3. Tarjoiltavien ruokien lämpötilaseuranta 

 

Päivämäärä Tuote Lämpötila Toimenpiteet 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

65 

Liite 6 Keittiön pohjakaavio 
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Liite 7 Ruoka-ainelaskelma esimerkit 

 

ANNOKSEN 
NIMI 

Keskiviikko aamupala     

PÄIVÄ-
MÄÄRÄ 

          

       

OP YKS PH% KP RAAKA-
AINE 

     
OH 

        
KH 

187,140 kg 0 % 187,140 4-viljan 
puuro 

  0,00 

187,140 kg 0 % 187,140 hiivaleipä   0,00 

93,570 kg 0 % 93,570 leikkele   0,00 

31,190 kg 0 % 31,190 margariini   0,00 

93,570 kg 0 % 93,570 Kurkku   0,00 

37,428 kg 0 % 37,428 Kahvi   0,00 

1,560 kg 0 % 1,560 Tee   0,00 

31,190 kg 0 % 31,190 Sokeri   0,00 

77,975 kg 0 % 77,975 maito   0,00 

0,000 kg 0 % 0,000 0   0,00 

0,000 kg 0 % 0,000 0   0,00 

0,000 kg 0 % 0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

 
  



 

 

67 

 

ANNOKSEN 
NIMI 

Keskiviikko ilta-
pala 

      

PÄIVÄ-
MÄÄRÄ 

          

       

OP YKS PH% KP RAAKA-
AINE 

     
OH 

        
KH 

187,140 kg 0 % 187,140 Mehu   0,00 

187,140 kg 0 % 187,140 Lihapii-
rakka 

  0,00 

93,570 kg 0 % 93,570 Juustoviip   0,00 

31,190 kg 0 % 31,190 margariini   0,00 

93,570 kg 0 % 93,570 Kurkku   0,00 

93,570 kg 0 % 93,570 ketsuppi   0,00 

124,760 kg 0 % 124,760 sinappire-
lish 

  0,00 

0,000 kg 0 % 0,000 0   0,00 

0,000 kg 0 % 0,000 0   0,00 

0,000 kg 0 % 0,000 0   0,00 

0,000 kg 0 % 0,000 0   0,00 

0,000 kg 0 % 0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 
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ANNOKSEN 
NIMI 

Lohilaatikko       

PÄIVÄ-
MÄÄRÄ 

Torstai lounas       

       

OP YKS PH% KP RAAKA-AINE      OH         
KH 

250,400 kg   250,400 Lohikuutio   0,00 

563,400 kg   563,400 Perunasipulisekoitus   0,00 

375,600 kg   375,600 Kerma   0,00 

8,764 kg   8,764 Suola   0,00 

3,130 kg   3,130 Pippuri   0,00 

31,300 kg   31,300 öljy    0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 
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ANNOKSEN 
NIMI 

Lihapyörykät, 
peruna 

      

PÄIVÄ-
MÄÄRÄ 

Torstai päivälli-
nen 

      

       

OP YKS PH% KP RAAKA-AINE      
OH 

        
KH 

40,000 kg   40,000 lihapulla   0,00 

0,000 kg   0,000 ruskeakastike 
jauhe 

  0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

40,000 kg   40,000 vesi   0,00 

1,400 kg   1,400 kasvisliemi   0,00 

8,000 kg   8,000 sipuli   0,00 

80,000 kg   80,000 Keitinperuna   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 

0,000 kg   0,000 0   0,00 
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Liite 8 Keskusvaraston toimina 

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileiri Saraste 2012 

Loppuraportti, liite muonituksen raporttiin 

Varaston ennakko suunnittelu 

- Mitä olisi voinut tehdä toisin? 

Logistiikan suunnittelu etukäteen, mitä tuotteita kannattaa kuljettaa autolla varastolta 

keittiöihin ja ohjelmiin. Excel-taulukko annoksien laskemiseen valmiiksi kuntoon ja ot-

taa huomioon kaikki erikoistilanteet. mm. kilpailut, liljat. Tukkulista tilatuista tuotteista 

oltava ilman internettiä nähtävillä (Kespron tilausjärjestelmä on todella vaikealukuinen). 

Varastopäällikön oltava mukana tilausten teossa, vältytään rikkinäiseltä puhelimelta. 

Varastolla käytännössä 

Varastolla täytyy olla aina (joka ruualla) päivitetty pääluku per keittiö. (Listassa näyttävä 

jokaisen ikäkauden määrä). Varastolla on oltava pumppukärryt ja maitokärryt käytössä.  

Reissuvihko järjestelmä toimivammaksi. Niin että sen käytölle on viimeistään leiri-

nalussa kollektiivinen koulutus tilaisuus jossa on mukana myös vastaavat. 

 Tilan riittävyys 

- Mitä olisi voinut tehdä toisin? 

Ottakaa leivät ja muut raaka-aineet tarpeeksi ajoissa sulamaan kuivavarastoon tai kyl-

mäkonttiin. Ruuan valmistus on helpompaa ja nopeampaa. 

- Mitä kannattaa tehdä vielä seuraavallakin kerralla? 

8x19 = 152 m2 kokoinen kuivavarastotila ihan minimissään. Jokaiselle kyläkeittiölle oli 

oma viiden rullakon kokoinen ”hyllykkö” oli ihan hyvän kokoinen. Neljä kylmäkonttia 

(20-jalkaisia), joista yksi toimi pakastimena oli ihan hyvä määrä kylmätilaa. Jos pakastet-

tua leipää tulee, silloin täytyy ottaa huomioon kuivavaraston tila sulatukseen. Huomi-

oikaa kylmäkonteissa käytettävyys sähköllä (nyt yksi kontti oli jatkuvasti käytössä polt-

toöljyllä). 

Tekijät 

- Mitä olisi voinut tehdä toisin? 
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Lisää tekijöitä. Kaava, jota mietittiin jo ennen leiriä, ei toteutunut leirillä täydellisesti. 

Kaksi päällikköä (vaeltaja / aikuinen), kaksi mestaria (vaeltaja / aikuinen), neljä duuna-

ria (kaikki eivät voi olla samoajia). Kuorman purkuun tarvitsee muutaman lisäkäden, 

varsinkin kuorman myöhästyessä sovitusta aikataulusta. 

- Mitä kannattaa tehdä vielä seuraavallakin kerralla? 

Muonavarastolla meillä oli 24h vuorot, mutta ainahan se ei ollut kiveen kirjoitettu. 

Esim. vuorossa toinen päällikkö ja toinen mestari. Ison kuorman purussa oli hyvä, että 

oli enemmänkin käsiä. 

 

Muonavarastopäällikkö ”Heitu” , Kauka-Kuutit ja varapäällikkö Saila, Aviapartio 

 

 

 

 


