
”Hävikki-battle”
käynnistyy 

Ilmoita kotitalouden valinnaisryhmäsi mukaan 
ruokahävikkihaasteeseen 31.5. mennessä! 

TULE M
UKAAN!



Motiva ja maa- ja metsätalousministeriö järjestävät ensi syksynä 
valtakunnallisen Hävikkiviikon yhteydessä (vko 37) 11.–15.9. kampanjan 
yläkouluille ja ruoka-alan ammattioppilaitoksille  ja -korkeakouluille.  
Kutsumme kotitalousryhmäsi mukaan kampanjaan vähentämään 
ruokahävikkiä ja opettelemaan taitoja ruokahävikin vähentämiseksi.

NÄIN HAASTE TOIMII

Oppitunti hävikistä ja ”Hävikki-battle” 8–9 luokan 
kotitalousoppitunnilla

Ilmoita koulusi mukaan ”Hävikki-battleen” ja lataa saa-
syödä.fi -sivustolta valmis oppimateriaali Hävikkiviikolla 
11.-15.9. järjestettävää oppituntia varten. Materiaali 
sisältää selkeät infograafit, faktatietoa ruokahävikistä 
sekä vinkkejä hävikin vähentämiseen kotona.  

Hävikkiteemaa voi käsitellä oppilaiden kanssa joko 
lyhyesti ”Hävikki-battlen” yhteydessä tai syvällisem-
min erillisellä oppitunnilla. Hävikki-battlessa ryhmät 
valmistavat hävikkiuhan alla olevista elintarvikkeista 
kahden ruokalajin aterian. Luokka valitsee keskuudes-
taan parhaiten haasteessa onnistuneen ryhmän. Ryh-
mät kuvaavat lähtöraaka-aineet ja valmiit annokset 
instagramiin tunnisteilla #hävikkibattle ja #saasyödä.

S-ryhmä on mukana haastekampanjassa 

”Hävikki-battlessä” käytettävät elintarvikkeet saadaan 
S-ryhmän lähimyymälöiltä. Ilmoittautumisen jälkeen 
saat alueesi S-ryhmän yhteyshenkilön yhteystiedot, 
joka neuvoo, mistä lähimyymälästä voitte noutaa 
hävikkiuhan alla olevat raaka-aineet. ”Hävikki-battlen” 

voi myös järjestää kokoamalla kotitalousluokasta löy-
tyvistä elintarvikkeista oppilaille yllätyslaatikon, jonka 
sisällöstä ateriat valmistetaan.  

Restonomi- ja kokkiopiskelijat avuksi hävikki-
battlen järjestämiseen 

Myös ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen 
kokki- ja restonomiopiskeiljat ovat saaneet kutsun 
”Hävikki-battle” -haasteeseen. He saattavat ottaa oma-
aloitteisesti yhteyttä alueensa kotitalousopettajiin ja 
tarjoutua pitämään ”Hävikki-battle” -oppitunnin koulus-
sasi tai voit itse olla yhteyksissä alueesi ammattikorkea- 
tai ammattikouluun ja kysyä halukkuutta oppitunnin 
pitämiseen. Itse opettamallahan oppii parhaiten. 
HUOM! Mahdollisesta oppilaitosyhteistyöstä kannattaa 
sopia jo ennen kesälomia. 

Mukaan ilmoittautuneiden luokkien ja ryhmien 
kesken arvotaan yllätyspalkintoja

Kaikkien ”Hävikki-battleen” saasyödä.fi -sivustolla 
ilmoittautuneiden koululuokkien ja ryhmien kesken 
arvotaan maistuvia yllätyspalkintoja. Muistathan 
ilmoittautua mukaan 31.5. mennessä! 

Hävikkihaaste-kampanjan organisoinnista ja materiaalin tuottamisesta vastaa Motiva. 
Kampanjan rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Ota haaste vastaan ja ilmoita oppilaitoksesi mukaan! 
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä
www.saasyoda.fi/havikki-battle

Ilmoittaudu ”Hävikki-
battleen” saasyödä.fi 
-sivustolla. Näin 
varmistat, että saat 
kaikki kampanjan 
materiaalit.  

Kysy, haluaisivatko 
alueesi ammatillisten 
oppilaitosten opiskelijat  
järjestää Hävikki-battlen 
koulussanne. Voit myös 
järjestää oppitunnin 
Hävikkiviikolla itse

Saat alueesi S-ryhmän 
yhteyshenkilön 
yhteystiedot hävikki-
lahjoituksen noudosta 
sopimiseksi  

Järjestä Hävikki-battle 
–oppitunti 
Hävikkiviikolla  
11.-15.9.2017
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