
Suomen Keittiömestarit ry
UUTISKIRJE 3 / 2017

Hyvät alueyhdistykset ja yhteistyökumppanit

Ensinnäkin haluan kiittää teitä kaikkia, jotka osallistuitte yhteistyökumppani-iltaamme. Toki 
toiveena oli, että teitä olisi ollut enemmän, sillä ilta oli todella onnistunut ja kokoonnuimme 
saman pöydän ääreen kuin suuri perhe konsanaan. Saimme tutustua toisiimme ja näimme 
kasvotusten. Mukana oli myös uusia yhteistyökumppaneitamme. Illan ruoka oli hyvää, pieniä 
herkullisia paloja makumaailmasta. Kotiin lähdettiin hyvillä mielin.

Kesä meni ja talvi on kohta tulossa. Monia asioita on tapahtunut etenkin Kokkimaajoukkueen 
osalta. He muuttavat Helsinkiin ja saimme joukkueen suojelijaksi pormestari Jan Vapaavuoren.

Teimme myös yhteistyötä kiinalaisten kanssa Fazerilassa ja Suomi 100 -juhlavuoden Syödään 
yhdessä -tapahtumia järjestettiin ympäri maata.

Maakunnissa herkutellaan monissa hienoissa herkkupöydissä. Menkää mestarit ihmeessä 
syömään toistenne herkkuja, kaikista maakunnista löytyy upeita makuja. Kannatatte samalla 
kollegoitanne.
Keski-Suomen Keittiömestareilla on pian juhlat, osallistutaan heidän hienoon tapahtumaansa.

Joensuun Liittopäivät lähestyvät ja tuovat arjen keskelle kaikenlaista mukavaa. Siellä on hyvä 
verkostoitua muiden mestareiden ja alamme toimijoiden kanssa. Itse huomasin, kuinka paljon 
esimerkiksi Martat tekevät hyvää työtä käydessäni siellä ja jutellessa heidän kanssaan. 
Samoin Paistinkääntäjät ovat saaneet paljon nuoria liittymään riveihinsä kuluneen vuoden 
aikana.

Suomi on hyvä maa elää ja kuulua yhdessä johonkin toimintaan

Enää ei ole montaa kuukautta jouluun, joten muistakaa olla kilttejä!

Terveisin Ulla Liukkonen
Puheenjohtaja
Suomen Keittiömestarit ry

Satakunnan Keittiömestarit ry

Satakunnan Keittiömestarit olivat taas tänäkin vuonna Porin päivänä Porin torilla 
myymässä porilaisia. Porilaisia myytiin vähän toista tuhatta ja uuttaa kirjaammekin 
ihan mukavasti.

Hannu Ollila

Yhteistyökumppanitapaaminen
12.10. Hietalahden kauppahalli

Kutsuimme kaikkia yhteiskump-
paneita yhteiseen pöytään keskus-
telemaan yhteistyömme kuvioista. 
Hietalahden kauppahallissa on monia 
erilaisia ravintolayrittäjiä ja se on 
suosittu pistäytymispaikka lounaalle, 
iltapalalle tai lasilliselle. 
Mekin aloitimme Fat Ramenissa 
kahdella erilaisella alkuruoalla ja 
lasillisella viiniä. Ruokailimme 
Suomen 100-juhlavuoden teeman 
mukaisesti yhdessä ja viritimme 
hauskaa keskustelua. Sieltä siirryim-
me syömään pääruoan J-P Revon 
vetämään Trattoria Correttoon. 
Ensin raviolia ja sitten pizzaa päälle. 
Ruoka oli maukasta ja tarinat 
jatkuivat kuplivan juoman merkeissä.
Jälkiruoka nautittiin Ravintola Le 
Marchéssa. Siinä itäisten makujen 
lomassa todettiin illan sujuneen 
rattoisasti ja yhteistyökumppaneiden 
ajatukset jäivät mieluisina ehdotuksi-
na pyörimään mieleen. 
Kiitos kaikille osanottajille!

Suomen Keittiömestarit ry. on valtakunnallinen, vuonna 1950 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena 
on lisätä jäsenistönsä ammattitaitoa. Yhdistyksen tavoitteena on edistää suomalaista ruokakulttuuria 

ja korkealaatuista keittotaitoa Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys on Pohjoismaiden Keittiömestareiden 
(NKF) ja Keittiömestareiden Maailmanliiton (WACS) jäsen.
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Pohjois-Karjalan Keittiömestarit
Mukana Suomi 100-juhlavuoden teemassa

Pohjois-Karjalan Keittiömestarit olivat mukana 26.8.2017 järjestetyssä Syödään yhdessä –tapahtumassa. Juuan kunnan yrittäjä-
järjestö järjesti yhdessä Juuan kunnan kanssa järjestön 50-vuotisjuhlan ja Keittiömestarit olivat mukana tapahtumassa yhdessä 
kunnan ylpeyden, Puljonki Oy:n kanssa.
Päivä oli hyvin onnistunut, vieraita oli arviolta 1000, mikä on erittäin hyvä. Keittiömestariyhdistys sai paljon kiitosta siitä, että 
meitä näkee näin myös Joensuun ulkopuolella.
Syömään yhdessä -teeman mukaisesti esillä oli Puljogin kastikkeita ja possun poskea sekä porsaan kylkeä, joita tarjoilimme paikal-
laolijoille.

Vesa Kuronen, P-K:n Keittiömestarit ry 
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Etelä-Pohjanmaan Keittiömestarit ry

Makujen iltaa vietettiin 30.9 Cumulus Resort Hotel Vaasassa. Paikalla oli alueen pienpanimoyrittäjiä, tislaamoja ja viinien edustajia 
runsaslukuisesti.
Etelä-Pohjanmaan Keittiömestarit valmistivat pohjalaisia tapaksia juomien kyytipojaksi.
Noin 300 vierasta viihtyi hyvien juomien ja tapaksien parissa.
Tapahtuman järjestäjänä toimi Vaasa Winum.
Seuraavaksi E-P Keittiömestarit ovat Härmän Kylpylässä hoitamassa yhteistyöprojektina kylpylän kanssa Sadonkorjuujuhlan buffet-
pöytää. Tarjolla on aitoja pohjalaisia makuja asiakkaille päivän aikana.

Kaj Lax, sihteeri

Kymen Keittiömestarit ry

Se pukkaa syksyä nyt! Ahkera jäsenistömme on omien kiireidensä, joihin kuuluu muun muassa uusien ravintoloiden, panimotoi-
minnan aloittelu, olutfestareita ym., lisäksi osallistunut kiitettävästi soppatykkikiertueemme kuukausittaiseen tapahtumaan runsain 
joukoin. Unohtaa ei sovi opettajajäseniämme, joilla on varmasti riittänyt omissa opinahjoissaan puurtamista valtakuntaamme 
ravistelevien opetusuudistusten parissa. 
Syyskokoustamme Kaslinkin tiloissa Korialla, jolloin meillä on tilaisuus tutustua mm. kauramaidon valmistukseen. Niin, ja ne 
sirkatkin on vielä syömättä! 

Heisulivei, Uno

Keski-Suomen Keittiömestarit 30 vuotta

Tervetuloa juhlimaan kanssamme 18.11.2017 Jyväskylään!
Tapaamisiin!
Keski-Suomen keittiömestarit ry:n puolesta

Anne Rantanen, puheenjohtaja
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Savon Keittiömestarit ry

Meillä Savon Keittiömestareilla ja Savon Paistinkääntäjillä oli karhupeijaiset suuren 
kyläjuhlan merkeissä Pielaveden Säviällä, Tilausravintola Juhlarannassa. 
Päivällä myytiin karhuburgeria ja illallisella karhunpaistia lisäkkeineen. 

Savon Keittiömestareita edustivat puheenjohtaja Harri Ruutiainen, Raimo Ryynänen 
sekä ravintolan omistaja Seppo Ruotsalainen. Paistinkääntäjiä edustivat Juhani 
Simpanen, Ari Alanko sekä Kasperi Vuorikari. Asiakkaita pyörähti päivän aikana 
vajaat 150. 
 
Harri Ruutiainen, puheenjohtaja

Lapin Keittiömestarit ry
Syyskuussa Lapin Keittiömestarit viettivät syyskokous-viikonloppuaan Äkäslompolon maisemissa, loistavassa seurassa ja hyvän 
ruoan merkeissä. Kokous järjestettiin Hotel Ylläshuminan tarjoamissa loistavissa puitteissa, saunottiin lujasti, kokoustettiin lujem-
min ja yhdistyksen ”kuoro” hoiti oman osansa hyvinkin kunniakkaasti. Kiitos kaikille osallistujille ja yhteistyökumppaneille. Totta 
kai kokouksessa tehtiin hyviä päätöksiä ja saatiin uusia aktiivisia jäseniäkin mukaan toimintaan.

Marraskuun 11. päivä Lapin keittiömestarit järjestää yhteistyössä Santa´s Hotel Tunturin kanssa Suomen pitkäikäisimmän ruoka-
tapahtuman jo 26. kerran, Isäinpäivän Herkkupöydän. Tänä vuonna olemme osa virallisia Suomi 100 -tapahtumia, joten teemakin 
pyörii samoissa aatoksissa. Jälleen pöytä kerää lähes 600 hyvän ruoan ystävää Saariselälle nauttimaan aktiivisen jäsenistömme 
herkullisista tuotoksista. Yhteinen tekeminen pitää mielen virkeänä ja yhteishengen korkealla!! 

Jyrki Jumisko, sihteeri
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Keski-Suomen Keittiömestarit ry

Keski-Suomen keittiömestarit olivat mukana Keski-Suomen maaseutugaalassa 8.9.2017 Kylpylähotelli Summassaaressa. Maaseutu-
gaala saattaa maaseudun toimijat - karjatilalliset, viljelijät, ruoan valmistajat ja muut toimijat verkostoitumaan. Juhlapäivällinen jäl-
kiruokineen koottiin paikallisten tuottajien ja yritysten raaka-aineista ja tuotteista. Lähiruokaa pelloilta, metsistä ja järvistä - leipää, 
juureksia, vihanneksia, yrttejä, kalaa, lihaa ja marjoja. On ilo ja kunnia tehdä ruokaa ja tarjottavaa huippuraaka-aineista!
Keski-Suomen keittiömestarit ovat usean vuoden ajan osallistuneet syysmarkkinoille Wemmiin syyskuussa. Perinteisesti tarjo-
amme uskollisille asiakkaillemme ja vieraillemme lohisoppaa, lettuja mestareiden mansikkahillon ja kermavaahdon kanssa. Tänä 
vuonna Suomen 100 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi tarjosimme myös mustikkakukkoa kermavaahdon ja mustikkasiirapin kera. 
Wemmi on mukava tilaiuus tavata ihmisiä, kertoa yhdistystoiminnasta sekä toimia yhdessä.
Kansainvälistä keittiömestareiden päivää Keski-Suomen Keittiömestarit viettävät 26.10.2017 valmistamalla Chefs Day päivän lou-
naan Äänekosken Kuhnamon palvelutalolla. Mukana tapahtumassa ovat Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston kokkiopiskelijat 
ja K-Citymarket Mika Lankinen Äänekoskelta. 

Tämä vuosi huipentuu Keski-Suomen keittiömestareiden osalta yhdistyksen 30 -vuotisjuhlaan 18.11.2017 Hotelli Albassa. Viimeis-
tään juhlien aikaan julkaistaan yhdistyksen uudet nettisivut.

Anne Rantanen, puheenjohtaja

Intohimona ammattikeittiöiden kehittäminen älykkäiksi työympäristöiksi

Olemme nähneet, miten paljon ammattikeittiöissä kuluu aikaa omavalvonnan rutiineihin, jotka voidaan automatisoida. Siksi 
loimme ratkaisun, joka kulkee nimellä Fredman Pro. Nyt keskitymme luomaan uutta. Uusi toimintamallimme, Fredman Perfect 
Kitchen, kumpuaa kokemuksesta ja intohimosta kehittää ammattikeittiöistä älykkäitä työympäristöjä. Haluamme yhdistää am-
mattilaiset, jotka luovat parhaita makuja tai niiden taustalla toimivia laitteita, järjestelmiä ja työkaluja. Yhdessä heidän kanssaan 
synnytämme tietoa ja osaamista paremman sekä turvallisemman ruoan valmistamiseen. 
Fredman Perfect Kitchen -ohjelma yhdistää ihmiset, osaamiset ja teknologian. Haluamme vapauttaa keittiöammattilaisen luomaan 
parhaita makuja, ja keskittymään siihen, mikä on hänen intohimonsa.  Perfect Kitchen -ohjelma auttaa toiminnan suunnittelus-
sa, toteuttamisessa, mittaamisessa ja kehittämisessä. Apuna on Kitchen Robo™, joka kerää keittiötietoa 24/7. Se työskentelee, kun 
nukut. Muistaa, kun unohdat. Tietää kun arvaat. Johtajien tukena on analyytikko Chefstein™, joka visualisoi keittiötiedon reaa-
liaikaisesti. Se luo keittiöjohtamisraportteja, joiden avulla voi seurata hävikin määrää tai optimoida energiankulutusta, ja säästää 
kustannuksia. 

Lue lisää: www.fredmangroup.com 
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