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MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI  RUOKAPALVELUT   
 
 Erityisruokavaliot 
 
Täysin lisäaineetonta tai luomuruokailua ei pystytä toteuttamaan.  
Kaupungin varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa asiakas saa erityisruokavalion mukaiset ateri-
at, jos erityisruokavalioon on selvät lääketieteelliset tai eettiset syyt. 

 
 Vanhempien tulee toimittaa ennen päivähoidon alkua yksikön esimiehelle lääkärin, ter-

veydenhoitajan tai ravitsemusterapeutin selvitys erityisruokavalion tarpeesta, täyt-
tämällä kaavakkeet. Vain nämä ruokavaliot huomioidaan. 

 Koululaiset  saavat kaavakkeen oman koulun keittiöstä, ja palauttavat sen keittiöön. 
 Vuoden aikana arvioidaan neuvola - tai kouluterveydenhoitajan käynnillä ruokarajoitusten 

tarve, ja tehdään tarvittavat valvotut altistukset ja kotikokeilut oirepäiväkirjaa käyttäen. 
 Selvitys erityisruokavaliosta tehdään Sallitut ruoka-aineet - tai Kielletyt ruoka-aineet  -

kaavakkeella, yhdessä terveydenhoitajan (neuvola/koulu), lääkärin tai ravitsemustera-
peutin kanssa. 

 Ilmoituksissa tulee myös huomioida onko kyse testeillä todetusta allergiasta  vai vähäi-
sestä yliherkkyydestä, sillä lieväasteinen oireilu ei vaadi ruoka-aineen täydellistä vält-
tämistä (uudet suositukset).  

 Ruokavalio tarkistetaan vähintään toimintavuosittain tai aina kun siihen tulee tarve. Jos 
todistusta ei toimiteta ei ruokavaliota valmisteta. 

 Kielletyt ruoka-aineet kaavake 1 /  Sallitut ruoka-aineet kaaveke 2 
 Kaikki kaavakkeet ja liitelomakkeet ovat tulostettavissa ruokapalveluiden kotisivuilta. 
http://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/siivous-ja-

ruokapalvelut/ruokapalvelut/erityisruokavaliot/ 
 Erityisruokavalioiden osalta poissaoloista ja muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi 

hoitopaikkaan ja keittiöille tekstiviestinä tai soittamalla. 
 Kasvisruokaa on mahdollista saada 7- luokasta alkaen kouluterveyden hoitajan ja 

vanhempien suostumuksella. Kasvisruokailuun sitoudutaan ja ruokavaliota noudatetaan 
poikkeuksitta. 

 Täysin lisäaineetonta tai luomuruokailua ei ole tarjolla. 
 
Valmistuskeittiöiden yhteystiedot : 
 
Vilppulankosken koulun keittiö  044-7288218, ilmoitus 7.00 – 14.00 

Keittiö valmistaa ateriat : Vilppulankosken kouluun, Vilppulan yhteiskouluun, Vilppulankosken päiväko-
tiin (lounas), Vuorohoito pyryharakkaan  sekä koululaisten aamu- ja  iltapäiväkerhoon. 

   
Kolhon koulun keittiö 050-4061802 ilmoitus 7.00 – 14.00  

Keittiö valmistaa ateriat : Kolhon kouluun ja Kolhon päiväkotiin (lounas ja välipala) 
 

Koulukeskuksen keittiö  044-7288221, ilmoitus klo 7.00 – 14.00. 
Keittiö valmistaa ateriat : lounaat ja välipalan Sarapuiston esiopetukseen, Koskelan päiväkotiin ja vuo-
rohoito Kissankelloon. Koskelan ylä- ja alakoululle, koululaisten iltapäiväkerhoon sekä  Mäntän lukiolle. 
 

Savosenmäen koulun keittiö puh. 044-7288222, ilmoitus klo 7.00 – 14.00. 
Keittiö valmistaa ateriat : Savosenmäen esiopetukseen, Savosenmäen kouluun ja iltapäiväkerhoon se-
kä Mäntänvuoren koululle.  

Kirkonpellon päiväkoti keittiö 044-0896568 ilmoitus kol. 7.00 – 14.00 

Keittiö valmistaa kaikki Kirkonpellon päiväkodin ateriat 
 

 
 

Lisätietoja 
RuokapalveluohjaajaTiina Kytömäki 044-0303514  tai 
Ruokapalveluesimies Seija Markkanen 0050-5679263 etu-
nimi.sukunimi@manttavilppula.fi   
http://www.allergia.fi/ 
 

  

http://www.allergia.fi/


  22/8/2016  

 

ERITYISRUOKAVALIOMÄÄRITELMÄ 
 
Vähälaktoosinen 
Ruokavaliossa voidaan käyttää vähälaktoosisia tuotteita (esim. Hyla/Into –tuotemerkkejä), 
saattaa sietää maitoa ruuanvalmistuksessa. 
On harvinaista että esiintyy päiväkoti-ikäisillä (myös äidinmaito sisältää laktoosia) 
 
Laktoositon 
Ruokavaliossa ei saa olla laktoosia (laktoosia 0,01 g). 
Maitotuotteista voidaan käyttää kovia juustoja, useita sulatejuustoja ja laktoositonta maitoa/ 
piimää. Ruokavalio on yleensä elinikäinen. Toteaminen laktoosin rasituskokeella. 
On harvinaista että esiintyy päiväkoti-ikäisillä (myös äidinmaito sisältää laktoosia) 

Maidoton ruokavalio  
Maidoton ruokavalio eli maidon valkuaisen (kaseiini- ja heraproteiini) täydellinen välttämi-
nen. Korvaavana valmisteena voidaan käyttää soija-, riisi- tai kookosmaitoa sekä kaura-
juomavalmisteita, mikäli muu allergia ei sitä estä. Pienten lasten erityisvalmisteet (apteekista 
hankittavat) perhe ostaa itse. Ruokavalio on määräaikainen. Kouluikäisellä esiintyy har-
vemmin enää maitoallergiaa. 
 
Diabetes  
Diabeetikon ruoka on laadultaan samaa kuin päivähoidossa/kouluissa tarjottava perusruoka. 
Diabeetikolla pitää olla oma ateriasuunnitelma.  
 
Keliakia  
Ruokavaliosta on poistettava huolella vehnä, ohra ja ruis. Ruokavalio on ehdoton, jatkuva ja 
elinikäinen. Ruokavaliossa voidaan käyttää riisiä, tattaria, hirssiä, maissia, perunajauhoja, 
gluteenitonta ja vähäproteiinista leipäjauhoseosta. Kauran käyttö on yksilöllistä, ja tulee il-
moittaa sopiiko. 
 
Vilja-allergia  
Ruokavaliosta jätetään täydellisesti pois oireita aiheuttavat viljalajit. Ne korvataan ruokavali-
ossa muilla viljalajeilla. Ruokavalio on määräaikainen, ei elinikäinen ja paranee yleensä kou-
luikään mennessä. 
 
VÄLTETTÄVÄT RUOKA-AINEET  
Ruoka-aineyliherkkyydet ovat yksilöllisiä, joten vältettävien ruoka-aineiden lukumäärä vaih-
telee. Ruoka-aineen karsiminen ilman oireen ja ruuan välillä todettua yhteyttä on tur-
haa. Lievät oireet eivät vaadi täydellistä välttämistä. Ruokavalio toteutetaan Sallitut ruoka-
aineet / Kielletyt ruoka-aineet -kaavakkeella annettujen tietojen perusteella, jotka täytetään 
kaavakkeessa mainittujen ammattihenkilöiden kanssa. 
 
KASVISRUOKAVALIOT  

 
Lakto-ovovegetaarinen  
Kasvikunnan tuotteiden lisäksi käytetään maitotaloustuotteita ja kananmunaa.  
Semi- vegetaarinen  
Kasvikunnan tuotteiden lisäksi käytetään maitotaloustuotteita, kananmunaa, kalaa ja/tai sii-
pikarjatuotteita. 
Laktovegetaarinen  
Kasvikunnan tuotteiden lisäksi maitotaloustuotteita.  
Vegaani  
Ruokavaliossa käytetään ainoastaan kasvikunnan tuotteita. Ruokavaliota ei voida toteuttaa 
täydellisesti päivähoito-/kouluruokailussa. 
 
USKONTO  Ilmoitetaan keittiöön mitä tulee välttää 

 


