
MA 17.4.

Mitä ruokaa tarjolla: 
Ruokailijoitten määrä:
Arvio lautasjätteen määrästä (normaaliin verrattuna):

kghlöä
enemmän           saman verran           vähemmän

Biojätteen määrä:

Annetaanko / myydäänkö linjastoon jäänyttä ruokaa ja kenelle?

Valmistuskeittiö          Kuumennuskeittiö          TarjoilukeittiöOnko keittiönne?

TI 18.4.

Mitä ruokaa tarjolla: 
Ruokailijoitten määrä:
Arvio lautasjätteen määrästä (normaaliin verrattuna):

kghlöä
enemmän           saman verran           vähemmän

Biojätteen määrä:

KE 19.4.

Mitä ruokaa tarjolla: 
Ruokailijoitten määrä:
Arvio lautasjätteen määrästä (normaaliin verrattuna):

kghlöä
enemmän           saman verran           vähemmän

Biojätteen määrä:

TO 20.4.

Mitä ruokaa tarjolla: 
Ruokailijoitten määrä:
Arvio lautasjätteen määrästä (normaaliin verrattuna):

kghlöä
enemmän           saman verran           vähemmän

Biojätteen määrä:

PE 21.4.

Mitä ruokaa tarjolla: 
Ruokailijoitten määrä:
Arvio lautasjätteen määrästä (normaaliin verrattuna):

kghlöä
enemmän           saman verran           vähemmän

Biojätteen määrä:

Onko teillä ideoita, miten biojätteen määrää saadaan vähennettyä teidän koululla/ruokalassa? 

Kerro meille, miten Pirkanmaan Jätehuolto voisi auttaa lajittelun lisäämiseksi koulullanne? 

Täytä lomake kampanjaviikon aikana ja lähetä se viimeistään ke 28.4.2023. Kaikki vastanneet saavat 20 
€ tuoterajatun S-ryhmän lahjakortin esim. stipendiksi koulun oppilaalle. :)

käännä!

Skannaa/kuvaa lomake hyvin ja lähetä tiina.kuusipalo@tampere.fi tai vastaa digilomakkeella osoitteessa: 
www.ekokumppanit.fi/ruokajate/tahteita-nolla

Koulun nimi: 
Yhteyshenkilö:
Puhelin: 

Kunta:
Osoite ja postinumero: 
Sähköpostiosoite:
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Vältä
ruokahukkaa!

Ekokumppanit ja Pirkanmaan Jätehuolto haastavat Nuukuusviikolla 17.-21.4.2023 alakoulujen oppilaat 
vähentämään lautaselle jäävän ruoan määrää.

Palautettua kampanjalomaketta vastaan keittiö saa 20 € tuoterajatun S-ryhmän lahjakortin – vaikka 
stipendiksi koulun oppilaalle.

Kaikkien kampanjaan ilmoittautuneiden koulujen kesken arvotaan jäätelöt/mehujäät yhden onnekkaan 
koulun oppilaille ja henkilökunnalle!

Näin se käy!
• Laita A3-julisteet näkyvälle paikalle ruokalan sisääntuloon.
• Taittele uudet pöytäkolmiot ja/tai syksyllä säästämäsi pöytäkolmiot ruokalinjaston ja jätepisteen 
yhteyteen sekä ruokapöytiin.
• Lataa Tähteitä Nolla! -kampanjan aamunavaustarina osoitteesta 
WWW.ekokumppanit.fi/ruokajate/tahteita-nolla
• Samasta osoitteesta voit ladata kampanjajulisteen myös koulun diginäytöille. 
• Täytä päivittäin kääntöpuolella olevaa palautelomaketta.

HUOM! Päivittäin punnitaan vain oppilaitten lautasilta 
biojäteroskiin menevän ruuan määrä, ei linjastosta tai keit-
tiöstä syntyvää jätettä, jonka määrään oppilaat eivät voi 
vaikuttaa.

Miksi osallistua?
• Ruokajätteen määrän vähentäminen on ilmastoteko, joka 
tuo myös säästöjä.
• Kampanjan muistuttaa myös siitä, että kouluruoka on 
etuoikeus, joka lisää hyvinvointia.
• Palautettua lomaketta vastaan keittiö saa S-ryhmän 
tuoterajatun lahjakortin, jolla voi esim. palkita koulun 
oppilaan.
• Kaikkien osallistuvien koulujen kesken arvotaan jäätelöt 
yhden onnekkaan koulun väelle!

Kysyttävää?
Tiina Kuusipalo, Ekokumppanit Oy
040-806 2619 / tiina.kuusipalo@tampere.fi
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