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Rauman freinetkoulu ensimmäiselle luomuportaalle
Rauman freinetkoulun keittiö vaihtoi puurohiutaleet luomutuotteiksi ja liittyi näin valtakunnalliseen Portaat
luomuun –ohjelmaan.
Rauman freinetkoulun keittiö tarjoaa päivittäin lounaan yli 100:lle koululaiselle ja esikoululaiselle ja
välipalan noin 20:lle iltapäiväkerholaiselle. Vaihtamalla puurohiutaleet luomuun keittiö nousi Portaat
Luomuun –ohjelman ensimmäiselle portaalle ja on sitoutunut käyttämään säännöllisesti luomuhiutaleita.
Lisäksi kouluaterian yhdeksi ruokajuomavaihtoehdoksi on lisätty luomukevytmaito. Luomuhiutaleiden ja
luomukevytmaidon lisäksi freinetkoulun keittiössä pyritään jatkossa käyttämään myös muita
luomutuotteita saatavuuden mukaan.
Rauman freinetkoulu on yksityinen valtionosuudella toimiva peruskoulu. Koulussamme toimii 1-6. luokkien
lisäksi esiopetusryhmä Feskari sekä iltapäiväkerho Filttis. Opetus pohjautuu freinetpedagogiikkaan, jossa
tärkeitä elementtejä ovat tutkimalla ja kokemalla oppiminen, vapaa itseilmaisu ja yhteisöllisyys. Koulumme
opetuksenjärjestämislupa on vakinaistettu. Opetus on maksutonta ja noudatamme valtakunnallista
opetussuunnitelmaa. Koulussamme käy tällä hetkellä noin 110 oppilasta ja se sijaitsee Rauman keskustassa
Karjalankatu 10:ssä postin vanhoissa tiloissa.
Koulun erinomainen ruoka valmistetaan omassa keittiössämme. Oman keittiön ansiosta ruokalistan
suunnittelu on joustavampaa ja sen suunnittelussa otetaan myös lasten toiveita huomioon.
Keittiöhenkilökuntamme on lähtenyt luomuprojektiin mukaan avoimin mielin ja ottanut asian omakseen.
Tekemämme alkukartoituksen perusteella luomutuotteiden hankinta pienen koulun tarpeisiin on paikoin
hankalaa, mutta yhteistyön avulla toivomme ratkaisevamme hankaluudet. Tavoitteena on edetä
luomuportaan toiselle tasolle ensi syksyyn mennessä.
Luomuportailla yli 800 keittiötä
Portaat luomuun- ohjelmaan on hyväksytty tähän mennessä yli 800 keittiötä. Näistä suurin osa toimii
julkisella sektorilla. Suurin keittiöryhmä ovat päiväkodit. Keittiöstä lähes puolet on ohjelman ensimmäisellä
portaalla. Rauman freinetkoulun keittiö saa Portaat luomuun –diplomin ensimmäisenä Satakunnassa.
Rauman freinetkoulun tapaan useimmat julkiset ruokapalvelut valitsevat ensimmäisellä portaalla hiutaleet.
Niitä riittää luomuna isonkin yksikön tarpeisiin ja niiden saatavuus tukkujen kautta on parantunut viime
aikoina.
Savon ammatti- ja aikuisopiston yhteydessä toimiva EkoCentria toteuttaa Portaat luomuun –ohjelmaa maaja metsätalousministeriön tuella.
Rauman freinetkoululle luovutetaan Portaat Luomuun –diplomi koulullamme (Karjalankatu 10) tiistaina
17.1.2012 klo 13.00.
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