
Kansainväliset ruokaillat  

Kansainvälisten ruokailtojen tarkoituksena on saada asiakkaita ja kuntalaisia yhteen ruoan ja erimaalaisen 

kulttuurin avulla. Tavoitteena on kasvattaa osallistujien sosiaalista verkostoa ja madaltaa kommunikoinnin 

kynnystä. Ruokailtojen tarkoituksena on, että asiakkaat opettavat oman maan kulttuurin tuntemusta ja 

ruokien tekoa kuntalaisille.  

Ruokaillat on järjestetty yhteistyössä paikallisten opistojen kanssa, jolloin kustannuksia ja työnjakoa on 

saatu jaettua. Työnjako on mennyt esimerkiksi Mänttä-Vilppulan Autere-opiston kanssa seuraavasti: opisto 

on järjestänyt keittiö- ja ruokailutilan, hoitanut tilaisuuden mainostamisen ja ottanut kuntalaisten 

ilmoittautumiset. Keskus on valinnut illan teeman (ja sitä kautta asiakkaat),  ostanut ruokatarvikkeet sekä 

tehnyt mahdolliset alkuvalmistelut ruokaillalle. Kuntalaisten kurssimaksu on ollut 15 euroa kerta (mennyt 

opistoille). Keskuksen työntekijöitä on tapahtumassa ollut aina vähintään kaksi.  

Ruokailtojen teemoja ovat esimerkiksi olleet: afgaani, kurdi-, somali-, afrikka- ja suomi-ilta. Kerran 

ruokaillan teemana on ollut grilli-ilta, mikä pidettiin Ruoveden vastaanottokeskuksen pihassa olleessa 

kodassa. Asiakkaita on osallistunut tapahtumaan keskimäärin seitsemän, kuntalaisia kymmenen (yläraja 

tilojen vuoksi). Ruoan ohella illoissa on esitelty muun muassa eri maiden ruokatatapoja, musiikkia sekä 

maatietoutta. 

Illan järjestäminen on aikaa vievää, mutta palkitsevaa. Aikatauluun pitää huomioida ruokien ostaminen, 

alkuvalmistelut,  tutustuminen, ruuanlaitto, loppusiivous. Ruoat ovat aina olleet asiakkaiden ideoimia. 

Lähtökohtana on ollut valmistaa alku-, pää- ja jälkiruoka. Joskus vain kaksi edellistä. Tapahtuman jälkeen 

kuntalaiset ovat saaneet valmistamiensa ruokien reseptejä mukaansa.  

Ruokailtojen aloitusaika on ollut myöhäinen ilta. Tilaisuus kestää 3-4 tuntia.  Yhden ruokaillan budjetti on 

ollut noin 150-200 euroa. 

Tehtävälista 

1) Ota yhteys paikalliseen opistoon tai muuhun järjestöön. Yhteistyö auttaa kulujen kattamisessa. 

Sopikaa esimerkiksi:  

 työnjaosta (mainostus, tila, välineet, ruokien hankinta jne.) 

 kurssimaksusta ja sen jakautumisesta  

 ennakkoilmoittautumisesta  

 iltojen määrästä ja ajankohdasta 

 keskustelkaa mahdollisista teemoista 

2) Kokkaustilassa tulee olle useampi liesiuuni + iso ruokailutila + tarpeeksi ruokailu- ja 

kokkausvälineitä 

3) Määrittele maksiosallistujamäärä, mikä tilaan mahtuu (vaikuttaa ostettavan ruoan määrään) 

4) Valitse teema. Kysy asiakkailta ketkä olisivat kiinnostuneita.   

5) Reseptien pohdinta asiakkaiden kanssa. Luo raamit: kauanko valmistuksessa saa mennä aikaa + 

budjetti 

6) Kaupassakäynti asiakkaiden kanssa. Huomioi etnisten kauppojen mahdollisuus ja tarve. 

7) Valmistelkaa muu toiminta  ja pakatkaa mahdollinen rekvisiitta (esim. pöytäliina, kynttilät, mankka, 

musiikki) 

8) Tulosta reseptit  



9) Asiakkaiden ja ruokien vieminen paikanpäälle 

10) Ruokien alkuvalmistelut (mahdollisten esimerkkiannoksten valmistus etukäteen) 

11) Tilaisuuden aluksi esitelkää itsenne ja kertokaa tilaisuuden kulusta  

12) Jakakaa kuntalaisille tehtävät. Tarkoituksena ei ole, että kaikki valmistaa kaikkea. Asiakkaat toimivat 

opettajina. 

13) Ruoka voidaan tarjota  seisovasta pöydästä tai jotkut voivat toimia pöytiin tarjoilijoina. Teeman 

mukaan voidaan myös yrittää syödä käsin, lattialla istuen tms.  

14) Loppusiivous tehdään yhteistyöllä 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


