EU:N KOULUJAKELUJÄRJESTELMÄ: HEDELMÄT,
VIHANNEKSET JA
MAITO

TERVEELLISEMPIEN RUOKAILUTOTTUMUSTEN PUOLESTA
EU:n koulujakelujärjestelmällä tuetaan hedelmien, vihannesten ja maidon jakelua kouluihin kaikkialla EU:ssa. Se on osa valistusohjelmaa Euroopan maatalousalasta ja terveellisten ruokailutottumusten hyödyistä.
Jaettavien tuotteiden valintaperusteita ovat terveys- ja ympäristöhyödyt, satokauden tarjonta sekä tuotteiden vaihtelevuus ja
saatavuus. EU-maat voivat halutessaan suosia paikallisia tuotteita,
lyhyitä toimitusketjuja, luomutuotteita ja tiettyjen laatujärjestelmien
mukaisia tuotteita.
Järjestelmän tukikohteena ovat myös koulutustoimet, jotka voivat
koskea esimerkiksi paikallisia elintarvikeketjuja, luomumaataloutta,
kestävää tuotantoa tai elintarvikejätteitä.

NUMEROTIETOJA

250

Yli

EU:n koulujakelujärjestelmän tavoitteena on auttaa lapsia luomaan
uudenlainen suhde maatalouteen ja valistaa heitä terveellisistä ruokatottumuksista.

19,4

miljoonaa koululaista sai
lukuvuonna 2018–2019

enemmän kuin

71

miljoonaa kiloa

hedelmiä ja vihanneksia

miljoonan euron
EU-budjetti lukuvuotta
kohti

Oppilaille jaettiin 145 miljoonan euron
arvosta hedelmiä ja vihanneksia ja 105 miljoonan
euron arvosta maitoa ja maitotuotteita, ja samalla
toteutettiin koulutustoimia, joiden tarkoituksena oli
auttaa lapsia luomaan uudenlainen suhde maatalouteen ja oppimaan terveellisiä ruokailutottumuksia.

167

miljoonaa litraa
maitoa

KOULUTUSTOIMET
maatalous – terveelliset ruokailutottumukset – paikalliset
elintarvikeketjut – luomutuotanto – kestävä tuotanto –
elintarvikehävikki

1,4 miljoonaa
oppilasta perusti tai
hoiti kouluviljelmiä

1,3 miljoonaa

oppilasta vieraili maatiloilla,
meijereissä, tuottajatoreilla
ja vastaavissa paikoissa

oppilasta osallistui
maistajaisiin, kokkikursseille ja vastaaviin tapahtumiin

7 miljoonaa

6 miljoonaa

oppilasta osallistui muuhun toimintaan, kuten
kilpailuihin, peleihin ja teemapäiviin

8,4 miljoonaa

koululaista osallistui lue
esitelmiin ja ryhmätöihinnnoille,
Maatalouden
ja maaseudun
kehittäminen

UKERTOMUKSIA EU:N KOULUJAKEL
JÄRJESTELMÄSTÄ
KREIKKA
Terveelliset elintarvikkeet ja liikunta ovat
aiheina tässä pedagogisessa pyramidissa,
jonka oppilaat voivat laatia. Se on luova
ja mukaansatempaava tapa, jolla pienille
lapsille voidaan opettaa terveellisten ruokailutottumusten ja aktiivisen elämäntavan
merkitystä. Hauskat liikunta- ja urheiluaktiviteetit ovat osana päivittäistä toimintaa, jolla lapsia kannustetaan olemaan
aktiivisia ja pysymään terveinä.
www.eu-schoolprogramme.minagric.
grminagric.gr/

LIETTUA
Liettualaisille lapsille järjestettiin monia hauskoja tapahtumia lukuvuonna 2018–2019. He saivat tietoa terveellisistä ruokailutottumuksista, valmistivat herkullisia ruokia yhdessä ja harrastivat urheilua.
Kolme ohjaajaa, jotka olivat pukeutuneet porkkanaksi, omenaksi ja
ilkeäksi nallekarkiksi, pitivät tunnelman korkealla!
www.pienasvaisiai.lt

KROATIA
Đakovossa sijaitsevan Antun Horvat ammattikoulun oppilaat hoitivat stressiä lievittävää luonnonmukaista puutarhaa, jossa voi rentoutua ja nauttia
luonnon tuoksuista ja näkymistä. Erityinen hyönteishotelli edisti luonnon
monimuotoisuutta! Lisäksi ravitsemusta opiskelevat oppilaat valmistivat
terveellisiä aterioita osana hyvää tekevän ruoan projektia. Antun Horvat
ammattikoulu sai jo vuonna 2003 kansainvälisen ekokoulu-tunnustuksen, ja
koulun motto on ”maapallon tulevaisuus on meidän käsissämme”.

www.youtube.com/watch?v=RUbkXbCqIDE

PUOLA
Puolassa laadittiin opettajien työkalupakki, joka auttaa
välittämään oppilaille tietoa terveellisestä ruokavaliosta, ihmisten yhteydestä maatalouteen ja elintarvikejätteen vähentämisestä. Tämä pedagoginen apuväline sisältää opettajille tarkoitettuja opetusmalleja ja ohjeistuksia, joissa selostetaan vaihe
vaiheelta, miten voidaan esimerkiksi perustaa kouluviljelmä ja
järjestää ruoanvalmistustuokio tai vierailuja maatiloille. Lapsille
ja lasten vanhemmille on myös tarjolla lisäopetusmateriaalia.
Esimerkiksi blogi, jota pitää sarjakuvasika nimeltä Chrumas!

www.kowr.gov.pl

Lisätietoja EU:n
koulujakelujärjestelmästä
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme

