
Ikäihmisten ravitsemus
ja ruokapalvelut



Ikäihmisten ravitsemus
Ravintoaineiden tarve ei vähene iän 
myötä, vaikka kehon koostumus 
muuttuu ja energiantarve vähenee. 
Syömällä säännöllisesti kunnon ruo-
kaa varmistetaan riittävän proteiini-
en, valkuaisaineiden ja muiden ra-
vintoaineiden saanti. Kun ruokahalu 
ja ruoka-annokset pienenevät, ruo-
an laadun merkitys korostuu. Jos syö 
liian vähän ja yksipuolisesti, ravitse-
mustila ja toimintakyky voivat heiketä.

D-vitamiinia päivittäin
D-vitamiinia tarvitaan muun muassa 
lihasten ja luuston hyvinvoinnin yllä-
pitämiseen. Hyviä D-vitamiinin lähtei-
tä ravinnossa ovat kalat, maitoval-
misteet ja vitaminoidut ravintorasvat. 
Riippumatta siitä, paljonko ruokavalio 
sisältää D-vitamiinia, yli 75-vuotiail-
le suositellaan D-vitamiinivalmistetta 
20 mikrogrammaa päivässä ympäri 
vuoden.

Juomia riittävästi
Ikääntyessä janon tunne saattaa hei-
ketä ja juominen unohtua. Väsymys, 
huimaus, sekavuus ja heikentynyt 
suorituskyky ovat merkkejä elimistön 
kuivumisesta. Juoda kannattaa noin 
1–1,5 litraa päivässä. Jotta juominen 
ei unohdu, voi pöydälle varata päivit-

täin kannullinen vettä, jonka juo il-
taan mennessä. Hyviä juomia veden 
lisäksi ovat kivennäisvesi, laimennet-
tu mehu tai maito tai piimä.

Syö säännöllisesti
Aamiainen, lounas, päivällinen ja vä-
lipalat luovat säännöllisyyttä syömi-
seen. Päiväsaikaan on hyvä syödä 
3–4 tunnin välein. Kunnollinen iltapa-
la on tärkeä, jotta yöpaastosta ei tule 
liian pitkä.

Monipuolinen ateria
Monipuolinen ruokavalio sisältää ruo-
ka- ja ravintoaineita sopivassa suh-
teessa. Aterialla lautasesta puolet on 
kasviksia, jotka voivat olla kypsennet-
tyjä tai tuoreita. Neljäsosa lautases-
ta on kalaa, broileria, lihaa, soijaa tai 
palkokasveja, toinen neljäsosa on pe-
runaa, riisiä, pastaa tai vastaavaa. 
Lisäksi ateriaan kuuluu leipää, lei-
vän päällä rasvaa sekä juomana mai-
toa, piimää tai vettä. Kalaa kannat-
taa nauttia ainakin kahdesti viikossa. 
Jos ruoka-annokset ovat pieniä ja 
syödään vain vähän kerralla, kasvis-
ten ja perunan määrät voivat olla pie-
nempiä ja vastaavasti lihan, kalan ja 
rasvan määrät suurempia. Näin tur-
vataan riittävää energian ja proteiinin 
saantia.



Kasviksia, marjoja ja hedelmiä 
runsaasti
Juurekset, kasvikset, hedelmät ja 
marjat tuovat raikkautta, makua, vä-
riä ja vaihtelua ruokavalioon. Niistä 
saat useita vitamiineja, kivennäisai-
neita ja kuitua. Jos kasvisten pures-
kelu tuottaa ongelmia, nauti ne kyp-
sennettyinä tai lisää tilkka ruokaöljyä 
tai salaatinkastiketta pehmentämään 
raastetta tai salaattia. Marjoista, he-
delmistä ja täysmehuista voi tehdä 
kiisseleitä tai yhdessä maidon, ker-
man, jogurtin tai rahkan kanssa voi-
majuomia. 

Proteiineja riittävästi
Proteiineja tarvitaan lihasten raken-
nusaineiksi, solujen uusiutumiseen ja 
vastustuskyvyn ylläpitämiseen. Ikään-
tynyt tarvitsee proteiineja hiukan 
enemmän kuin nuoremmat. Jotta 
proteiineja saadaan riittävästi, sekä 
pääaterioilla että välipaloilla pitää olla 
riittävästi hyviä proteiinin lähteitä. Hy-
viä proteiinin lähteitä ovat liha, kala, 
kananmuna sekä maitovalmisteet. 
Kasviksista vilja ja palkokasvit ovat 
parhaita proteiinin lähteitä.  

Monta tapaa valmistaa ateria
Valmisruoat, ruokapakasteet, säilyk-
keet ja kuivatuotteet helpottavat ruo-

anvalmistusta. Ne ovat myös hyvä 
kotivara silloin kun ruoan valmista-
minen tai kaupassakäynti ei onnistu. 
Ruoan säilyttämiseen ja valmistami-
seen kannattaa kiinnittää huomio-
ta, jotta sen maku, ravintosisältö, 
ulkonäkö ja hygieenisyys pysyvät hy-
vinä. Jos ruokaa tehdään enemmän 
kuin kerralla syödään, ruokaa ei jäte-
tä jäähtymään huoneenlämpöön pit-
käksi aikaa. Valmista ruokaa kannat-
taa lämmittää vain kerralla syötävä 
määrä.

Maistuuko ruoka?
Jos ruokahalu on huono, kannattaa 
suosia mieliruokia ja pieniä annok-
sia ja valita juomaksi maito, piimä 
ja täysmehu, joista saa lisäenergiaa 
ja ravintoaineita. Voileivät runsaine 
päällisineen kuuluvat ikääntyneen ruo-
kavalioon.
Aamiaista ja välipaloja voi suurentaa, 
jos ei jaksa syödä kerralla paljon. Ate-
rian voi myös jakaa kahteen osaan.
Ikääntyneen ruokavalio saa sisältää 
rasvaa ja energiaa, niitä ei tarvitse väl-
tellä. Ruokaan voi lisätä suolaa ma-
kua antamaan tai sokeria lisäämään 
makeutta.



Kylän Kattaus on Jyväskylän kaupun-
gin sisäinen liikelaitos, joka tuottaa 
ruokapalveluja päiväkoteihin, koului-
hin sekä vanhus- ja vammaispalve-
luihin. Tarjolla on erilaisia palvelui-
ta myös kotona asuville ikäihmisille. 

Joissakin palvelukeskuksissa ja päi-
väkeskuksissa tarjotaan ateriointi-
mahdollisuus ikääntyneille, joiden 
toimintakyky on alentunut. Myös an-
nospakattujen aterioiden tilaaminen 
kotiin on mahdollista. 

KYLÄN KATTAUKSEN TARJOAMAT RUOKAPALVELUT IKÄIHMISILLE

Kylän Kattauksen toimipisteet, joissa ateriointimahdollisuus
Varmistathan etukäteen, että ateriointi on mahdollista.
•	 Luhtisen palvelukeskus, Ritopohjantie 23, p. 014 266 8319
•	 Väinönkadun palvelukeskus, Väinönkatu 44, p. 014 266 8363
•	 Väkkärän palvelukeskus, Väkkärätie 3, p. 014 266 8364
•	 Vaajakosken veteraanitalo, Kirkkotie 15, p. 014 266 8367
•	 Palokan terveyskeskuksen keittiö, Ritopohjantie 25, p. 014 336 6720
•	 Keljon palvelukeskus, Keljonkatu 26, p. 014 266 8290
•	 Kypärämäen päiväkeskus, p. 014 266 7681
•	 Lakitien palvelutalo, Lakitie 4, p. 014 266 8315
•	 Muuramen hyvinvointikeskus, Virastotie 10 Muurame, p. 014 266 2779 
•	 Kahvila-ravintola Caterina, Keskussairaalantie 19
•	 Kyllön terveysaseman henkilöstöravintola, Keskussairaalantie 20,  

p. 014 269 1816



KYLÄN KATTAUKSEN TARJOAMAT RUOKAPALVELUT IKÄIHMISILLE KOTIHOIDON ATERIAPALVELU

Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut 
voi myöntää kotiin toimitetun ateria-
palvelun henkilölle, jonka toimintaky-
ky on selkeästi rajoittunut ja ateria-
palvelun tarve on jatkuvaa, ja joka ei 
pysty itse valmistamaan tai hankki-
maan riittävän monipuolista ruokaa. 
Kotiinkuljetus voidaan myöntää hen-
kilölle, joka ei pysty kulkemaan itse-
näisesti kaupungin palveluyksikköön 
aterioimaan. 

Palvelu voidaan myöntää myös mää-
räaikaisena tarpeen mukaan, esimer-
kiksi sairaalasta kotiutuville.
Kotiinkuljetetun ateriapalvelun myön-
tämisen edellytyksenä on asiakkaan 
kotiavaimen luovutus ateriankuljetuk-
selle. Näin varmistetaan aterian kyl-
mäketjun katkeamattomuus ja pal-
velun laatu. Mikäli asiakas kuuluu 
kotihoidon piiriin, ateriapalvelun järjes-
telyistä huolehtii kotihoidon henkilöstö.

Kylän Kattauksen Ristonmaan Ate-
riakeskuksen ammattitaitoinen hen-
kilökunta valmistaa kotitekoisia, ko-
tiin kuljetettavia aterioita, perinteitä 
unohtamatta. Ateriat valmistetaan 
tuoreista raaka-aineista ja ne ovat ra-
vitsemuksellisesti laadukkaita ja mo-
nipuolisia. Ateriat pakataan käsin an-
nospakkauksiin.
  

Toimituspäivät ovat: maanantai, 
keskiviikko ja perjantai. Maanantaina 
toimitetaan tiistain ja keskiviikon ate-
riat ja keskiviikkona torstain ja perjan-
tain ateriat. Perjantaina toimitetaan 
lauantain, sunnuntain ja maanantain 
ateriat. Kuljetuspäivän ateria on siis 
toimitettu asiakkaalle jo aiemmin.



Jyväskylän kaupungin kotipalvelun ateriankuljettaja huolehtii ruoka-annoksen 
asiakkaan kanssa yhdessä jääkaappiin saakka. Näin varmistetaan kylmäketjun 
katkeamattomuus. 



Ateriaan kuuluu pääruoka, tuoreannos ja jälkiruoka. Tuoreannos voi olla salaatti, 
hedelmä tai tuoremehu. Ateriat pakataan annoksittain ja toimitetaan kotiin kyl-
mänä. Asiakkaalla on mahdollisuus valita ateriansa ruokalistan mukaan useas-
ta eri vaihtoehdosta. Asiakas saa kotipalvelun ateriankuljettajalta ruokalistan tila-
usta varten. 
Ruokalista löytyy myös netistä: www.jyvaskyla.fi/ruokapalvelu/ruokalistat  

Kuvassa esimerkkiannoksen broilerikiusaus 
lisukkeineen annospakkauksessa ja lautasella. 
Asiakkaan tulee täydentää annos ruokajuomalla ja leivällä.



LISÄTIETOA KOTIINKULJETETTAVISTA  
ANNOSPAKATUISTA ATERIOISTA 

OIVA-keskus
Arkisin kelo 9–15 p. 014 266 1801
Keljonkatu 26 (A-talo, 1. krs)
40600 Jyväskylä 

Oman alueesi ateriankuljettajan yhteystiedot

www.jyvaskyla.fi/ruokapalvelu
www.jyvaskyla.fi/ruokapalvelu/ruokalistat

Kylän Kattaus haluaa palvella asiakkaittaan hyvin. Otamme mielellämme vastaan 
ruokapalveluita koskevaa palautetta.


