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RUOKAVISAN 2017 OSAAMISKILPAILU ON NYT 

KÄYNNISSÄ, TULE MUKAAN!  
 

 

Ruokavisa 2017 on käynnistynyt. Yläkoululaisille suunnattu osaamiskilpailua kisataan verkossa 

10.3.2017 saakka. Opettaja valitsee oppitunnin, jolla opetusryhmä tekee visan verkossa. 

Ruokavisan loppukilpailu kisataan Helsingin messukeskuksessa 6.4.2017.  

 

Visaan voi rekisteröityä osoitteessa www.ruokavisa.fi/opettajalle. Rekisteröityä voi aina 

viimeiseen kisapäivään 10. maaliskuuta asti.  
 

Ruokavisan teemana tänä lukuvuonna on ravitsemus. Yläkoululaiset pääsevät pohtimaan mitä ja 

kuinka paljon olisi hyvä syödä? Syönkö riittävästi kasviksia kaikilla päivän aterioilla? Mikä on 

proteiinien osuus ruokavaliossa?  

 

Ruokavisan oppimateriaalin ravitsemusosio on päivitetty. Uutuutena osio sisältää nyt tietoa 

liikkuvan nuoren ravitsemuksesta. Ravitsemuksessa painotetaan tänä vuonna erityisesti 

kohtuullisuutta, säännöllisyyttä sekä liikunnan ja ravinnon suhdetta.   

 

Koko oppimateriaali löytyy osoitteesta www.ruokatieto.fi/ruokavisa ja osaamiskilpailu osoitteesta 

www.ruokavisa.fi,  mistä löydät myös edellisten vuosien visat omien vastuutaitojen testaamista 

varten. 

 

 

HUIKEA LOPPUKILPAILU KEVÄTMESSUILLA 

 

Ruokavisassa kolme maakunnallisesti parhaiten menestynyttä koulua kutsutaan loppukilpailuun 

Kevätmessuille Helsingin messukeskukseen torstaina 6.4.2017. Loppukilpailussa oppilaat 

kisaavat siitä, miten ravitsemuksen tiedot muuntuvat käytännön ruokavalinnoiksi ja taidoiksi. 

Oppilaat valmistavat ennakkoon suunnittelemansa kolmen ruokalajin menun.  

 

Loppukilpailun ennakkotehtävässä on perusteltava menu ravitsemuksen näkökulmasta. 

Arvovaltainen ammattilaisraati arvioi niin ennakkotehtävät kuin nelihenkisten 

edustusjoukkueiden työskentelyn Ruokatiedon näytöskeittiössä. 

 

Visaan voivat osallistua kaikki Suomen yläkoulun opettajat opetusryhmiensä kanssa 

oppiaineeseen katsomatta. Ruokavisa on vakiinnuttanut jo asemaansa osana koulujen 

ruokakasvatusta, ja se käydään tänä lukuvuonna jo kuudetta kertaa. Edellisenä lukuvuonna 

Ruokavisaan osallistui yli 2 000 oppilasta.  

 

http://www.ruokavisa.fi/opettajalle
http://www.ruokatieto.fi/ruokavisa
http://www.ruokavisa.fi/
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HYÖDYNNÄ LAAJA OPPIMATERIAALI  

 

Ruokavisa ei nimestään huolimatta ole vain kilpailu. Ruokavisa sisältää laajan ja ajantasaisen 

oppimateriaalin vastuullisesta ruokaketjusta ja kestävästä hyvinvoinnista. Oppimateriaali on 

kaikkien vapaasti käytettävissä osoitteessa www.ruokatieto.fi/ruokavisa. 

 

 

 

LISÄTIETOJA 
 
Ruokatieto Yhdistys ry 
ruokavisa(at)ruokatieto.fi  
p. 040710 4170 (vaihde) 
 
 

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruuasta ja 

ruokaketjusta.  

 
 

 

Seuraa Ruokavisaa somessa!  

facebook.com/Ruokavisa 

twitter.com/ruokavisa 

instagram.com/ruokavisa 

#ruokavisa #ruokakasvatus 

 

Käy kokeilemassa Ruokavisaa ja rekisteröidy mukaan! www.ruokavisa.fi 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Mikä Ruokavisa? 
 
Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus. Visan tavoitteena on 

tutustuttaa nuoret ruokaketjun vastuullisuuteen pellolta pöytään, lisätä arvostusta ruuantekijöitä 

kohtaan sekä vahvistaa nuorten osaamista vastuullisina kuluttajina. 

www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa/mika-ruokavisa 

 

Tietoa aikaisempien vuosien teemoista, voittajista ja resepteistä. 

http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa/mika-

ruokavisa/ruokavisan-voittajat 

http://www.ruokatieto.fi/ruokavisa
http://www.ruokavisa.fi/
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa/mika-ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa/mika-ruokavisa/ruokavisan-voittajat
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa/mika-ruokavisa/ruokavisan-voittajat

