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TEKSTI JA KUVAT RIIKKA MANTILA

Suomalaiset kokit ja tarjoilijat  
menestyivät kilpailuissa
Suomalaiset kokit ja tarjoilijat kilpailivat menestyksellisesti Tanskassa Herningissä 20. maaliskuuta järjestetyissä  
Pohjoismaiden Keittiömestareiden (NKF) Nordic Championships -kilpailuissa. 

Suomen Keittiömestareita edustanut Kokkimaa-
joukkueen Mattias Åhman sijoittui kilpailussa ko-
measti hopealle. Young Chefs -kilpailuun osallistu-
nut Niall Larjala sijoittui pronssille ja tarjoilijoiden 
sarjassa kilpaillut Noora Sipilä sijoittui hopealle. 

Kokkikilpailuissa raaka-aineina oli muun muas-
sa ruijanpallas ja langustini. Tarjoilijoiden kisassa 
avattiin kutsuvieraille shampanjapullo miekalla. 

– Olemme hyvin tyytyväisiä kilpailusuorituksiin 
ja joukkueeseemme. Kilpailijoilla on kokemusta jo 

monista kilpailuista, mutta nyt jäi nälkää kirkastaa 
mitali tulevaisuudessa, Suomen Keittiömestareiden 
puheenjohtaja Ulla Liukkonen sanoo. 

Suomalaisina tuomareina kilpailuun osallistui-
vat kokkipuolella Kristian Vuojärvi ja tarjoilupuo-
lella Saara Alander.

Young Chefs Club tapaaminen 
Killpailujen aikana Tanskassa koettiin myös Young 
Chefs Clubin tapaaminen Sterling Akatemiassa.

Norjalainen keittiömestari Frode Selvaag opet-
ti nuoria käsittelemään ruijanpallasta. Nuoret val-
mistivat ruijanpaltaasta kuusi eri ruokalajia Sel-
vaagin johdolla. 

– Työskentelyparit sekoitettiin maiden kesken ja 
työskentelykielenä oli englanti. Valmiit ruoat mais-
tatettiin messuilla messuvieraille, yhteistyökump-
paneille sekä NKF:n hallituksen jäsenille. Päivän jäl-
keen pidimme yhteisen palautekeskustelun päivän 
tapahtumista ja suunnittelimme seuraavan päivän 
työtehtävät, Suomen Keittiömestareiden hallituk-
sen jäsen Riikka Mantila kuvailee.

Seuraavan aamuna nuoret tekivät yhteistyö-
kumppanikierroksen alan messuilla ja osa nuorista 
työskenteli yhteistyökumppanien osastoilla ja osa 
valmist maistatusannoksia messuvieraille kilpailu-
keittiöissä. Nuoret pääsivät myös seuraamaan Poh-
joismaiden kokki- ja tarjoilijakilpailuja. 

– Minulle jäi hyvät fiilikset koko reissusta, oli ki-
va tavata kokkeja muista Pohjoismaista, tehdä yh-
teistyötä sponsorien kanssa ja olla mukana Suomen 
organisaatiossa messuilla. Messuista oli hieno ta-
pahtuma, paljon kierreltävää ja monipuolisesti näh-
tävää. Ja oli hienoa olla paikan päällä todistamas-
sa suomalaisten kisamenestystä ja olla ylpeä ja on-
nellinen Mattiaksen, Nooran ja Niallin puolesta, Olli 
Berg kuvaili tuntemuksiaan tapahtuman jälkeen.

Young Chefs Club -tapaaminen. Suomalaiset kokit ja tarjoilijat menestyivät kilpailuissa.

Suomalaiset kokki- ja tarjoilijakilpailijat  
Matias Ahman, Niall Larjala ja Noora Sipilä.

Young Chefs Club -tapaaminen,  
kuvassa Olli Berg ja Joonas Kallio.
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Alueyhdistyspalsta
Etelä-Pohjanmaan Keittiömestarit ry
Puheenjohtaja Ossi Kallio 
Työpaikka: Sokos Hotel Lakeus/Matador
Puh. 050 311 5880, ossi.kallio@sok.fi
Sihteeri Kaj Lax, puh. 040 533 7760, kaj.lax@luukku.com

Etelä-Savon Keittiömestarit ry
Puheenjohtaja Aija Lyytikäinen
Työpaikka: Mikkelin Upseerikerho
Puh. 0400 744 818, porrassalmenranta.ky@surffi.fi
Sihteeri Antti Ruuskanen, antti.ruuskanen@hotmail.fi
Postitusvastaava Pirjo Vauhkonen
pirjo.vauhkonen@suomi24.fi

Etelä-Suomen Keittiömestarit ry
Puheenjohtaja Jari Pimiä
Työpaikka: Helsingin Kalatalo Oy
Puh. 040 541 053, jari.pimia@mertalogistic.fi
Sihteeri Helena Lehtinen
etela-suomen.keittiomestarit.ry@kolumbus.fi
www.keittiomestarit.fi

Karjalan Keittiömestarit
Puheenjohtaja Ulla Liukkonen
Työpaikka: Linnoituksen Krouvi
Puh. 050 352 9006, ulla.liukkonen@ullaliukkonen.fi
Sihteeri Kari Martiala
Puh. 045 675 7122, kari.martiala@gmail.com

Keski-Suomen Keittiömestarit
Puheenjohtaja Anne Rantanen
Työpaikka: Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
anne.rantanen@poke.fi
Sihteeri Joni Sippola 
Työpaikka: Fazer Food Services Oy
joni.sippola@fazer.com
Varapuheenjohtaja Jukka Kyllönen 
Työpaikka: Yöpuu Yhtiö Oy
jukka.kyllonen@hotelliyopuu.fi

Kymen Keittiömestarit
Puheenjohtaja Kai Hannunen
Työpaikka: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI
Puh. 044 021 0566, kai.hannunen@kymp.net
Sihteeri Hanna Arminen
Työpaikka: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI 
Puh. 0400 979 624, sihteeri@chefskymi.fi

Lapin Keittiömestarit
Puheenjohtaja Petri Selander
Työpaikka: Santa’s Hotel Tunturi
Puh. 016 681 509, petri.selander@santashotels.fi
Sihteeri Jyrki Jumisko, puh. 0400 460 756,  
lapinkeittiomestarit@lapinkeittiomestarit.fi
www.lapinkeittiomestarit.fi

Pirkanmaan Keittiömestarit
Puheenjohtaja Ari Myllyniemi, puh. 0400 727 130,  
ari.myllyniemi@pirkanmaankeittiomestarit.fi
Sihteeri Mirja Ritala,  
mirja.ritala@pirkanmaankeittiomestarit.fi
www.pirkanmaankeittiomestarit.fi

Pohjois-Karjalan Keittiömestarit
Puheenjohtaja Tarmo Wasenius
Puh. 040 559 2940, tarmo.wasenius@pkky.fi
Sihteeri Jorma Lindroos, jorma.lindroos@pkky.fi

Pohjois-Pohjanmaan Keittiömestarit
Puheenjohtaja Henna Antila
Työpaikka: Metos Oy Ab, piiripäällikkö
Puh. 0400 760 590, henna76antila@gmail.com
Sihteeri Marjo Gärding
Puh. 040 763 3171, marjo.garding@gmail.com

Päijät-Hämeen Keittiömestarit
Puheenjohtaja Markku Ojala  
Puh. 040 771 2817, markku.ojala@chefs.fi
Sihteeri Jukka Turta
Puh. 050 305 1044, jukka.turta@vierumaki.fi

Satakunnan Keittiömestarit
Puheenjohtaja Ari-Pekka Aaltonen
Työpaikka: A.Ahlström Oy Palveluliiketoiminta
Puh. 050 518 3657, ari-pekka.aaltonen@a-ahlstrom.fi
Sihteeri Toni Heikkonen, toni75.th@gmail.com

Savon Keittiömestarit ry
Puheenjohtaja Harri Ruutiainen
Työpaikka: Koivumäen kartano Oy
Puh. 0400 375 071,  
harri.ruutiainen@koivumaenkartano.com

Turun Keittiömestarit
Puheenjohtaja Kari Saari
puheenjohtaja@turunkeittiomestarit.fi
Sihteeri Maiju Mäkilä
Puh. 044 711 9698, sihteeri@turunkeittiomestarit.fi

Kevät on pitkällä matkalla. Au-
rinko paistaa ja maan alta al-
kaa tulla mitä ihmeellisimpiä 
kasveja. Nautitaan näistä Suo-
men vuodenajoista ja otetaan 
kaikki hyöty irti.

Gastro-messut on takana. 
Olipa hyvät messut, paljon 
pöhinää, ympärillä upeita ma-
kupaloja, joihin oli selvästi pa-
nostettu. Tapasin paljon mes-
tareita ja yhteistyökumppanei-
ta, iso halaus teille kaikille. Kyl-
lä kannattaa käydä messuilla 
jo verkostoitumisenkin takia.

Pääsin myös nauttimaan 
Vuoden Kokin ja Vuoden Tar-
joilijan tuotoksia. Upeita ma-
kuja, hyvää palvelua. Isäntä 
Pekka Terävä otti meidät hel-
lään huomaansa. Kiitos myös 
pöytäseurueelle: Teija Malen, 
Anni-Mari Syväniemi ja Risto Mikkola. Vedet sil-
missä istuin heidän seurassaan, suru ei tullut pu-
seroon. Monia ajankohtaisia asioita käytiin lävit-
se, missä maa makaa.

Leijonarannan avajaiset oli 
upea ja mieliin painuva tapah-
tuma. Jo Nilen aikana haavei-
limme tuollaisesta, mutta nyt 
se toteutui. Aivan upea paik-
ka ja upeat tilat, mikä teroit-
taa Leijonien kynnet veitsen 
teräviksi.

Tapio Laine on saanut pal-
jon aikaiseksi. Nilelle myös kii-
tos suuresta työstä, jota hän 
teki Kokkimaajoukkueen hy-
väksi. Kyyneleet silmissä tulin 
kotiin, niin iso asia se on ollut, 
kun saimme Leijonille oman 
pesän. Lisäksi annan Kokki-
maajoukkueelle erityismai-
ninnan siitä, että tulevat aina 
hymyissä suin minua, mam-
maa vastaan ja muutama sa-
na vaihdetaan.

 Toivotan kaikille Hyvää ke-
vättä ja jaksamista arjen keskelle.

ULLA LIUKKONEN, PUHEENJOHTAJA
SUOMEN KEITTIÖMESTARIT RY

Xxxxxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx.

Puheenjohtajan pääkirjoitus

Hyvät alueyhdistykset ja 
yhteistyökumppanit

Kymen  
Keittiömestarit
Eipä tullut kolomellasadalla, vaan yhdellä pu-
naisella laivalla, tuo Affenanmaan lahja Suo-
men gastronomialle, itse Mikke Björklund, 
ohjaamaan joukkoja edestä, kuten päällikön 
kuuluukin. Kyseessä oli ravintola Kotkan Klu-
bin järjestämä hyväntekeväisyysillallinen, jo-
hon me kymiläiset keittäjät lähdimme tieten-
kin pyydettäessä mukaan, kuten se kuuluisa 
Melperi sotaan aikoinaan. Kieliongelmia? No 
eipä juuri. Miken suussa suomenkieli taipui 
hauskasti oolanninaksentilla, kun kameroi-
ta ei ollut paikalla. Me kotkalaistollot vastai-
limme minkä osasimme heikohkolla ranta- 
ja kouluruotsillamme. Taisipa sitä aikoinaan 
muutama kesäkin vierähtää allekirjoittaneel-
la tankatessa toista kotimaista. No hyvä, että 
tuli vihdoin tuollekin taidolle käyttöä. Ruoka 
maistui ja asiakkaat olivat tyytyväisiä. Saa-
mani tiedon mukaan taisipa muutama euro-
kin kilahtaa hyväntekeväisyyskirstuun, joten 
ilta onnistui kaikin puolin mukavasti, kiitos 
mukana olleille.

Talvi on vierähtänyt täällä kaakonkulmal-
la yllättävänkin nopeasti, johtuneeko sitten 
tuon valkoisen aineen, joka lähes päivittäin on 

leijunut taivaalta, aiheuttamasta lisätyöntar-
peesta. Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna 
pyöreitä vuosia ja juhlatoimikuntaan valikoi-
tuneet/päätyneet ovatkin jo päissään suun-
nitelleet kaikenlaista mukavaa tapahtuman 
onnistumiseksi, mutta siitä lisää, kun saam-
me aikataulut ja muut jutut kohdilleen. Ke-
sän tapahtumista tärkein on The Meripäivät, 
joka palaa tutulle paikalleen ja olemme tie-
tenkin mukana kuvioissa. Lisäksi on tulossa 
kalamarkkinoita ja suuria matkustaja-aluk-
sia raukoille rannoille, eli kyllä tekemistä pii-
saa, heisulivei. 

UNO

Kymen Keittiömestarit yhteiskuvassa.
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Turun Keittiömestarit
Tapahtumat vuoden aikana:
• Toukokuu: Syödään yhdessä tapahtuma  
 Young Chef -osallistujien kanssa.
• Kesäkuu: Neitsytperunafestivaali.
• Elokuu: Yhdistyksen perhepäivä
• Syyskuu: Opintomatka Riikka ja Jyrki  
 Sukulan viinitilalle Italian Piemonteen.
• Lokakuu: Kirja- ja ruokamessut.
• Marraskuu: Lammasmarkkinat.
• Joulukuu: Yhdistys täyttää 45-vuotta.

MAIJU MÄKILÄ

Lapin  
Keittiömestarit
Lapin alueella sesonki jatkuu edelleenkin 
hyvin kiireisenä. Aurinko paistaa ja lunta 
riittää, joten sesonki jatkuu pitkälle kevää-
seen. Seuraava jäsenten välinen kokous pi-
detään Rovaniemellä toukokuun puolessa 
välissä, jolloin osa on jo heittänyt vapaalle. 
Kesäkuussa kokoonnumme Muo nioon ka-
lakilpailun merkeissä, jota onkin kiva odo-
tella tapahtuvaksi. Puheenjohtajamme 
pesti SKM:n hallituksen ja NKF:n toimin-
nassa on alkanut lennokkaasti ja siitä tietoa 
lisää myöhemmässä vaiheessa. Mutta vielä 
on kevättä jäljellä, joten lihan kuivumaan…

Jäsenet talkoilevat yhdistyksen hyväksi 
hyvällä sykkeellä ja yhdessä tekemällä. Pe-
rinteinen ja suurin vuosittainen rutistus on 
isäinpäiväviikonlopun Herkkupöytä-tapah-
tuma Saariselällä ja tänä vuonna on vuo-
rossa pöytä numero 27, joten se on Suo-
men suurin ja jopa pohjoismaitten mitta-
kaavassa merkittävä ruokatapahtuma, jo-
ka kerää lähes 600 henkeä hyvän ruoan ja 
tunnelman pariin.

Perinteiseksi on muodostunut myös ke-
sän kalakisa, joka aloitimme Pirkanmaalta, 
siirtyen sitten Inarijärvelle ja tulevana kesä-
nä Muonionjoelle.

JYRKI JUMISKO

Etelä-Suomen Keittiömestarit
Uudistettu Palace avasi ovensa lauantaina 17.3.2018 
Mestareiden vuosikokoukselle ja -juhlalle. 

Sääntömääräisessä vuosikokouksessa hallituk-
seen saatiin tuoreita voimia ja kokeneita jäseniä 
siirtyi uusiin pesteihin. 

Puheenjohtajana jatkaa Jari Pimiä ja uudeksi va-
rapuheenjohtajaksi valittiin pitkään hallitustyössä 
kannuksia kerännyt Jari Kumpulainen. Helena Leh-

tinen jatkaa sihteerinä ja uudeksi rahastonhoitajak-
si valittiin Risto Sundberg. Hyvää työtä rahaston-
hoitajana tehnyt Ville Parkkinen jatkaa hallituksen 
jäsenenä kuten Hannu Kalliokoski, Markus Vess-
man, Aija Laaksonen ja Pasi Tuomiranta. Uute-
na jäsenenä hallitukseen valittiin Mikko Malinen. 

Ennen illallispöytään siirtymistä Eero Vottonen 
malttoi jättää keittiön johtamisen hetkeksi, esitteli 

ravintolan ja otti vastaan Cordon Bleu -käädyt. Samal-
la onniteltiin tuoretta varapuheenjohtajaa Jari Kum-
pulaista PRO2018 Keittiömestari-sarjan palkinnosta. 

Loppuilta kuluikin Eeron tiimeineen valmistaman 
elämyksellisen ja maukkaan illallisen merkeissä hy-
västä palvelusta nauttien. 

HELENA LEHTINEN

Vuosikokous ja -juhlaillallinen uudistuneessa Palacessa

Herkkupöytä-tapahtuma 
Saariselällä on Suomen 
suurin ruokatapahtuma.

Turun Keittiömestariyhdistyksen sääntömääräi-
nen kevätkokous järjestettiin 23.3. Hotelli Sea-
portissa. Kokouksen jälkeen lähdimme Turun 
Keittiömestarit ry:n 45-vuotisjuhlaristeilylle ja ke-
vätkokousillalliselle Tallink Silja Baltic Princessil-
le. Mukana oli mahtavat 50 henkeä (osa aveceita). 
Saimme loistavaa palvelua ja maittavan illallisen. 
Matka oli muutenkin kaikin puolin onnistunut.

Keittiömestariyhdistyksen perinteinen blinien 
myynti suoritettiin tänä vuonna 3.3. K-Manhat-
tanilla. Tuotteemme herättivät ansaitsemaansa 
huomiota ja palaute oli positiivista.

� Turun Keittiömestarit 
Blinipäivillä.

Turun Keittiömestarit ry:n  
45-vuotisjuhlaristeilyllä.
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Pohjois-Pohjanmaan 
Keittiömestarit
Pohjois-Pohjanmaan Keittiömestarit vietti-
vät vuosikokousta lauantaina 17.3. Arinan ti-
loissa, Vanhan Paloaseman viinikabinetissa. 
Arinan kehityspäällikkö ja yksi perustajajäse-
nistämme Antti Grekelä kertoi meille Arinan 
toiminnasta. Yhdistyksemme sai uuden pu-
heenjohtajan Henna Antilan jäädessä tehtä-
västä. Uusi puheenjohtajamme on Esa Kop-
pelo. Esan tuntee varmasti monikin. Hän toi-
mii koulutuspäällikkönä Osaolla Oulussa. Hal-
lituksessa jatkaa Mikko Huhtala Lasaretis-
ta ja Rami Raita Juvenekselta. Hallitukseen 
valittiin uudelleen Eeva Korhonen Kanres-
talta ja Riikka Vanhala Osaolta. Uutena jä-
senenä hallituksessa aloittaa Maiju Antti-
la Sodexolta.

Pirkanmaan  
Keittiömestarit
Pirkanmaan Keittiömestareilla on tiedossa 
toimintarikas vuosi 2018. Vuosikokous va-
litsi 20.3. Pirkanmaan Keittiömestarit ry:n 
hallituksen vuodelle 2018. Kokoonpano: Ari 
Myllyniemi, puheenjohtaja, Mirja Ritala, 
sihteeri, Reino Hokkanen, rahastonhoita-
ja. Muut jäsenet: Hannele Mäkinen, Jouko 
Leppänen, Markku Salonen, Hannu Häy-
rynen ja Heimo Karne. Varajäsenet: Jani 
Forssell, Markku Immonen, Anette Mel-
lin sekä Juha Niemiö.  

Pirkanmaan Keittiömestarit ry palkitsi 
vuoden 2017 alan opiskelijoita stipendein. 

Stipendien saajat kevään 2017 
päättäjäisissä:
• Tredu Åkerlundinkatu; kokkiluokka, 
 Nea Leppä ja Matias Koskinen.
• Tredu Kangasala; kokkilinja, 
 Rasmus Sainio.
• Tredu Kangasala; leipomo- ja 
 konditoria, Satu Vierelä, 
 Tuomas Kosunen ja Saara Lehtimäki.

Pirkanmaan Keittiömestarit onnittelee 
kaikkia vuoden 2017 stipendin saajia.
 
Tapahtumia vuoden aikana:
• 27.–29.4. Tampereen kalamarkkinat, 
 kevät. Mestarit Suvi-laivalla.
• 28.–30.9. Tampereen kala- ja 
 erämarkkinat, syksy. 
 Mestarit Suvi-laivalla.
• Lokakuussa: Pirkanmaan Chefs Day.
• 10.11. Pirkanmaan  
 Sadonkorjuu 2018. 
• Marras–joulukuussa: Pikkujoulut.
 
REINO HOKKANEN

Pohjois-Karjalan Keittiömestarit

Nyt on piirakalla mittaa
Pohjois-Karjalassa Joensuussa, järjestettyjen 
SKM:n liittopäivien teemana oli maamme itäi-
nen ruokakulttuuri. Rikas piirakkakulttuurimme 
oli juhlaillallisenkin keskiössä.

Liittopäivät avattiin Joensuun Iso-Myyn kaup-
pakeskuksessa, jonne yhdistys toi koulutuskun-
tayhtymä Riverian oppilaiden kanssa leipomansa, 
6 metriä pitkän ennätyspiirakan. Piirakka jaettiin 
kauppakeskuksen asiakkaille ennätysvauhdilla.

Pohjois-Karjalan Keittiömestarit haluaa lämpi-
mästi kiittää kaikkia liittopäiville osallistuneita, 
laajaa yhteistyökumppaneiden joukkoa, Riverian  
oppilaita ja Hotelli Kimmelin henkilökuntaa.

Viestikapula on nyt siirretty Pirkanmaalle, näh-
dään kahden vuoden kuluttua.

VESA KURONEN

Kiitos Pohjois-Karjalan Keittiömestareille 
Joensuussa järjestetyistä liittopäivistä 2018, 
meitä Pohjois-Pohjanmaan Keittiömestarei-
ta oli paikalla 26. Nyt lasketellaan kohti kesää 
ja uusia kujeita. 

HENNA ANTILA

Stipendien saajat joulun 2017 päättäjäisissä. 
TAMK, Restonomi, Aki Koivuniemi ja Aarne 
Hietamäki.

K
uva: A

rja Luiro

Pohjois-Pohjanmaan Keittiömestareiden 
mesut Liittopäivillä.

Pohjois-Karjalan Keittiömestarit ja ennätyspiirakka.
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Karjalan Keittiömestarit ry

Kokkimaajoukkue 
vieraili Imatralla

Illan päätteeksi kokkimaajoukkue asteli saliin ja 
joukkueenjohtaja Kristian Vuojärvi esitteli jouk-
kueensa kokoonpanon.

Karjalaiset tapahtumat vuoden aikana:
• 6.–8.7. Imatranajo
• 9.–12.8. Valtakunnalliset kotiseutupäivät
• 8.9. Makkarafestit Imatralla
• 19.–22.9. Viini & Ruokamatka Italiaan

Kokkimaajoukkueemme järjesti imatralaisil-
le upean illan maistattamalla kilpailumenunsa 
koe illallisen. Yleisö sai antaa palautetta illallises-
ta ja palautetta hyödynnetään entistä parempien  
annosten valmistamiseen, tähtäimenä voittaa tu-
levissa kilpailuissa kultaa. Kokkimaajoukkueen  
toiminnanjohtaja Tapio Laine kertoi illan aikana 
ruokailijoille tulevista kilpailuista ja miten jouk-
kueet ja tuomarit toimivat kilpailutilanteessa.  

Kokkimaajoukkue vieraili Imatralla Karjalan Keittiömestareiden vieraana.

Etelä-Pohjanmaan 
Keittiömestarit
Etelä-Pohjanmaan Keittiömestarit valitsivat 
vuosikokouksessaan 13.3. Sulvalla uudek-
si puheenjohtajaksi Ossi Kallion. Samalla 
valittiin uusi hallitus ja kokoonpano on seu-
raava: Martti Sahala, Arja Myllykangas, Kaj 
Lax, Tiina Laurila, Pasi Holkkola ja Minna 
Henttonen. Hallituksen ulkopuolisena ra-
hastonhoitajana jatkaa Jouni Oikarainen. 

Tapahtumat vuoden aikana:
• 8.6. Danfoss-henkilökunnan  
 kesäjuhla, Vaasa.
• 27.6.–1.7. Provinssi, Seinäjoki.
• 25.8. Ruokaprovinssi-tapahtuma.
• Elokuu: Taiteiden yö, Vaasa.

KAJ LAX

Saat monia rahanarvoisia etuja ja  
hyötyjä sekä tapaat kollegoitasi.

• Verkostoidut kollegoittesi ja 
 muiden ruoka-alan toimijoiden kanssa.
• Koet hienoja elämyksiä. 
• Saat uusia alalla toimivia ystäviä.
• Kuulet ensimmäisten joukossa
 yhteistyökumppaniemme uutuuksista.
• Pääset testaamaan tuotteita.
• Koet upeita illallisia.
• Majoitut edullisesti. 
• Ajankohtaisia uutisia yhdistyksen 
 uutiskirjeen muodossa.
• Saat Aromi-lehden kotiisi.

Ota yhteyttä oman alueyhdistyksesi 
puheenjohtajaan, yhteystiedot löydät 
nettisivuiltamme www.chefs.fi.

Käy myös tykkäämässä: 
www.facebook.com/chefsfinland

Liity Suomen 
Keittiömestareihin!

Keski-Suomen 
Keittiömestarit
Keski-Suomen Keittiömestarit pitivät vuo-
sikokouksen Hotelli Versossa nauttien mait-
tavista tarjoiluista. Kokouksessa valittiin 
uusi hallitus; puheenjohtajana jatkaa Anne 
Rantanen, Pohjoisen Keski-Suomen am-
mattiopisto, varapuheenjohtajaksi valittiin 
Jukka Kyllönen, Yöpuu Yhtiö Oy, sihteerik-
si Joni Sippola, Fazer Food Services Oy, ra-
hastonhoitajaksi Kati Lemiläinen, Ravin-
tola Sohwi ja varsinaisiksi jäseniksi Mikko 
Ruth, Peurunka, Riitta Palho, Gradia Jyväs-
kylä, palvelut ja Tommi Lindholm, Art Cate-
ring. Varajäseniksi valittiin Juha Lehtonen, 
Ravintola Harmooni, Anne Hiekkataipale, 
Gradia Jyväskylä, palvelut ja Timo Rasin-
aho, Gradia Jyväskylä, palvelut. 

Tuleva kausi tulee olemaan vilkas, olemme 
osallistumassa useisiin erilaisiin tapahtumiin. 
Missionamme on näkyä entistä enemmän eri 
tapahtumissa ja tehdä alaa tunnetuksi. 

ANNE RANTANEN

Mestarit Joensuun liittopäivillä.

Uusi hallitus Arja Myllykangas, Kaj Lax, Tiina Laurila, 
Pasi Holkkola ja Minna Henttonen (kuvasta puuttuu 
Martti Sahala).
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Vastaava toimittaja 
Ulla Liukkonen

puh. 050 352 9006
ulla.liukkonen@ullaliukkonen.fi

Toimitussihteeri
Kari Martiala

puh. 045 6757122
kari.martiala@media.fi

Kokki-
maajoukkueen 
perspektiivistä

Kokkimaajoukkue 
muutti uuteen kotiin

Suomen kokkimaajoukkue muutti Helsinkiin, CToF Campus Leijonarantaan vuoden vaihteessa.  
Toiminnanjohtaja Tapio Laineen mukaan muutto sujui mainiosti ja harjoitukset ovat jo täydessä käynnissä.

Oli juhlallinen hetki, kun CToF:n suojelija, Helsin-
gin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori, maa- ja 
metsätalousministeri Jari Leppä ja CToF:n edusta-
jina Ulla Liukkonen ja allekirjoittanut leikkasimme 
Leijonarannan vihkinauhan. Näin syntyi CToF Cam-
pus Leijonaranta, joka sijaitsee osoitteessa Vuori-
lahdentie 5, 00870 Helsinki.

Ennen kuin pääsimme uusiin tiloihin, olen teh-
nyt töitä niin itsenäisesti, kuin yhdessä CToF:n hal-
lituksen kanssa. Oli nimittäin todella vaikeata löy-
tää sellaista paikkaa, johon maajoukkue voisi aset-
tua ja sopeutua. Lähtökohtana täytyy pitää mieles-
sä joukkueen koko, välineistö, kuljetuskalustot, kil-
pailuun tarvittavat eri työvälineet sekä esille laittoon 
vaaditut porsliinit.

Saatiin ensiluokkainen keittiö, jonka toteuttajana 
on Electrolux Professional. Keittiön vaatimuksina on 
riittävä määrä kylmiöitä, pakastetiloja ja yleisiä keit-
tiön vaatimia koneita ja muita laitteita. Mutta entä 
maajoukkueen majoittuminen, siinäpä kysymys?

Vuosi 2017 ei varmaankaan ollut joukkueellemme 
mitenkään mieleinen, sillä silloinen vuokrasopimus 
oli irtisanottu noin vuosi aiemmin ja viimeinen toi-
mintapäivä oli kesäkuussa 2017. Yhteistyökumppa-
neiden hakeminen, uuden paikan löytäminen sekä 
maajoukkueen toiminnan varmistamisen edellytyk-
senä oli saada jatkaa vuokrasopimusta 31.12.2017 

asti. Yksi toiminnanjohtajan tehtävistä onkin maa-
joukkueen yhtenäisyys sekä toimintakyky. 

Niinhän siinä kävi, että sain tehtyä uuden omista-
jatahon kanssa sopimuksen vuoden 2017 loppuun 
asti. Useiden soittojen ja muutamiin kohteisiin tu-
tustumisen jälkeen saimme Vuorilahdentie 5:n hal-
lintaamme lokakuun lopulla.

Tilanne oli huikea, kun pystyin ilmoittamaan jouk-
kueelle, että meillä on uusi kotipaikka. Siitä alkoi 
tuunaaminen joukkueen ja ammattilaisten voimin – 
kaikki paikat pestiin ja seinäpinnat maalattiin.

Muutto tapahtui monessa erässä, sillä tavaraa oli 
neljä isoa kuorma-autollista sekä useita pienempiä 
kuormia, mutta hyvin saatiin melkein kaikki paikoil-
leen. Avainten luovutus seitsemän vuoden kestä-
neen vuokrasopimuksen jälkeen Karjaalle tapah-
tui 4.1.2018. 

Suomen kokkimaajoukkue ”Meidän kaikkien maa-
joukkue”, on aloittanut Hot Kitchen & Culinary Arts 
& Pastry Arts -kilpailun harjoitukset ja tilat ovat jo 
osoittautuneet todella hyviksi. Tällä hetkellä jouk-
kueen jäsen Mattias Åhman ja viime joukkueen as-
sistentti Niall Larjala, joka on kasvanut ”mieheksi”,  
harjoittelevat Tanskan Heriningissä maaliskuus-
sa pidettäviin Nordic Chef of the Year- sekä Young 
Chef of the Year -kilpailuihin yhdessä Vuoden Tar-
joilija 2018 Noora Sipilän kanssa.

Seuraava kisa on heinäkuussa, Global Chef Chal-
lenge -kilpailu 12.–13.7. Kuala Lumpurissa, jonne 
saatiin finaalipaikka aiemman joukkueen Culinary 
Olympic 2016 -saavutuksen ansiosta. Siellä meitä 
edustavat silloisen maajoukkueen kapteeni Kristian 
Vuojärvi sekä silloisen joukkueen jäsen Mikko Pa-
kola. Vuojärvi on nykyisen maajoukkueen joukku-
eenjohtaja. Eikä tämä Niall Larjala ole mikään eilisen 
teeren poika vaan hän kilpailee myös Kuala Lum-
purissa, Global Young Chef Challenge -kilpailussa.

Kokkimaajoukkue harjoittelee tiiviisti meidän 
omaa kilpailuamme varten, joka on 24.–28.11. Cu-
linary World Cup 2018 Luxembourgissa. Maajouk-
kue toivoo suurta kannattajaryhmää paikalle. Aro-
mi-lehti järjestää lukijamatkan kyseiseen tapah-
tumaan, joten ilmoittakaa, jos olette lähdössä mu-
kaan – me tarvitsemme teitä. 

Meidän kotisivuillamme www.ctof.fi kerrotaan 
myös harjoituspäivällisistä, joilla kerätään varoja 
toimintaamme. Varatkaa paikat hyvissä ajoin. An-
namme tietoja tapahtumista ja otamme vastaan 
sitovia varauksia.

 
Kevättä kohti mennään!

TAPIO LAINE
MANAGER/TOIMINNANJOHTAJA
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