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Suomen Keittiömestareiden 
liittopäivät Joensuussa

TEKSTI PETRI SELANDER JA ULLA LIUKKONEN KUVAT RAMI SAARIJÄRVI

Tämän vuoden Suomen Keittiömestareiden liittopäivät koettiin 9.–11.2.2018 
Joensuussa. Järjestelyvastuussa oli alueen mestariyhdistys, Pohjois-Karjalan 
Keittiömestarit ry.

Keittiömestareita saapui Joensuuhun pitkin per-
jantaipäivää. Pitkänmatkalaiset olivat lähteneet 
liikkeelle jo edellisenä päivänä ja iltaan mennessä 
kaupunkiin oli kerääntynyt eri alueyhdistyksistä 
ympäri Suomea noin 300 mestaria.

Majoituimme Sokos Hotel Kimmeliin. Kiitos jous-
tavuudesta henkilökunnalle, ilmoittaudumiset ja 
majoittumiset sujuivat mutkattomasti.

Get together -iltaa vietettiin Joensuun Teatteri 
Ravintolassa, jopa riehakkaissa tunnelmissa. Tar-
jolla oli kilpailua, ”yhteislaulua” sekä syötävää ja 
juotavaakin. Ainakin lappilaiset näyttivät ottavan 
illan haltuunsa. Omalla tyylillään, pukeutumises-
ta päätellen.

Kimmelissä järjestettiin myös perinteiset Mini-
messut ja mukana oli ennätysmäärä näytteilleaset-
tajia, peräti 50 eri yritystä ja yhteisöä. Messutapah-
tuman päättyessä näytteilleasettajat olivat erittäin 
tyytyväisiä päivän antiin. Mestareita kiinnostivat 
erityisesti tuotteet ja maistiaiset.

Lauantaina aamupalan jälkeen marssimme yhte-
nä joukkona Joensuun konservatoriolle, missä pi-
dettiin Suomen Keittiömestarit ry:n vuosikokous.  
Kokouksen jälkeen jaettiin arvostetut Gordon Bleu- 
ja Gordon Bleu d`Or -käädyt ansioituneille keittiö-
mestareille. 

Kokouksessa SKM:n puheenjohtaja Ulla Liuk-
konen luki myös julkilausuman, joka otti kantaa  >

Suomen  
Keittiömestarit ry:n 
julkilausuma
Suomen Keittiömestarit ry otti syyskokouk-
sessaan Jyväskylässä kantaa ajankohtai-
seen aiheeseen. 

Ravintola-ala kaipaa lisää työntekijöitä ja 
kokkipula on koko maan kattava. Keittiö-
mestareiden tavoitteena on sitouttaa alan 
tutkinnon suorittanut alan töihin ja ehkäis-
tä erityisesti keittiöalan työvoimapulaa. Par-
haiten tämä toteutuu yhteistyöllä peruskou-
lujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. 
Työpaikkojen edustajia tarvitaan mukaan 
jo ammatillisen koulutuksen hakuvaiheessa 
sekä opintojen alkuvaiheessa innostamaan, 
kannustamaan ja tuomaan esiin työn sisäl-
töä, osaamisvaatimuksia ja positiivista imua.

Me keittiömestarit jalkaudumme perus-
kouluihin kertomaan kokin ammatista ja 
alalle kouluttautumisen mahdollisuuksista. 
Alueyhdistykset ympäri Suomea suunnitte-
levat menun yhteistyössä kotitalousopet-
tajien kanssa, huomioiden maakunnan raa-
ka- aineet ja alueelle tyypilliset ruokalajit. 
Keittiömestarit pukeutuvat kokin ammatti-
asuun ja ohjaavat oppilaita ruoanvalmistuk-
sessa. Innostamme peruskoulusta valmis-
tuvia hakeutumaan kokin koulutukseen. 

Jatkamme työtämme ammatillisessa op-
pilaitoksissa. Tavoitteena on luoda kokki-
opiskelijoille yhteistyöverkostoja ja tukea 
valmistuvia kokkeja työllistymisessä. Kai-
rest Oy ja keittiömestarit yhdessä vierai-
levat ammatillisissa oppilaitoksissa ker-
tomassa alasta sekä alalle työllistymisen 
mahdollisuuksista. Yhteisöllisyyttä vah-
vistamalla saamme opiskelijat kasvamaan 
alansa ammattilaisiksi ja tulevan ”kokkiyh-
teisön” jäseniksi.

Haluamme myös varmistaa tällä hetkellä 
työssään toimivien kokkien ja keittiömes-
tareiden työhyvinvoinnin ja työssäjaksami-
sen. Tätä vahvistetaan kehittämällä osaa-
mista ja ohjaustaitoja alueyhdistystoimin-
nassa. Pitkäjänteinen yhteisöllinen ja am-
matillinen toiminta pidentää työuria ja hel-
pottaa kokkipulaa. 

ULLA LIUKKONEN, PUHEENJOHTAJA
SUOMEN KEITTIÖMESTARIT RY

Liittokokousta johti Tarmo Wasenius.Liittokokousväki siirtyy hotellilta kokoukseen.

Liittokokouksessa palkitut keittiömestarit.
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Alueyhdistyspalsta
Etelä-Pohjanmaan Keittiömestarit ry
Puheenjohtaja Pasi Holkkola
Työpaikka: Härmän Kuntokeskus / Härmän Kylpylä
Puh. 050 307 6189, pasi.holkkola@hotmail.com
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, anne.rantanen@poke.fi
Sihteeri Lotta Hirvanen 
Työpaikka: Hotelli Alba, lotta.hirvanen@gmail.com
Varapuheenjohtaja Helmut Rauniaho,  
helmutrauniaho@hotmail.com

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, 
paijathame.puheenjohtaja@gmail.com
Sihteeri Jukka Turta
Puh. 050 305 1044, jukka.turta@salpaus.fi

Satakunnan Keittiömestarit
Puheenjohtaja Ari-Pekka Aaltonen
Työpaikka: A.Ahlström Oy Palveluliiketoiminta
Puh. 050-5183657, ari-pekka.aaltonen@a-ahlstrom.fi
Sihteeri Toni Heikkonen
t.heikkonen@hotmail.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

Vuosi on lähtenyt mukavas-
ti alkuun ja Suomen Keittiö-
mestareiden uusi hallitus ko-
koontui tammikuussa järjes-
täytymiskokoukseensa. Jokai-
nen ”pelaajistamme” sai oman 
avainkorttinsa.

Tammikuussa koettiin myös 
Aromi-lehden PRO-gaala, jos-
sa valittiin jälleen voittajiksi 
alamme huippuammattilai-
sia. Muistetaan silti sekin, että 
jokainen meistä on oman elä-
mänsä voittaja. Olemme va-
linneet alan, jolla olemme hy-
viä ja joukossamme on paljon 
hiljaisia puurtajia, todellisia 
osaajia omissa keittiöissään. 
Kun alalla valitaan voittajia, 
tuo se arvostusta koko am-
mattikunnalle ja auttaa jaksa-
maan eteenpäin. Vaikka jokai-
nen päivä ei olisikaan ruusuil-
la tanssimista – tunteen palo auttaa jaksamaan.

Muistakaa myös antaa arvostusta työkavereil-
le, esimiehille ja työnantajille.

Lukiessani PRO-ehdokkaista, oli hienoa ha-
vaita, kuinka paljon he olivat saaneet palautetta 
asiak kailtaan. Meidän työmme kyllä huomataan, 
vaikka emme sitä itse aina tiedostakaan.

On myös hienoa saada tukea omilta kollegoilta 

ja verkostoituminen on mei-
dän alallamme kaiken a ja o.

Näillä Chefs-sivuilla on myös 
juttua Liittopäivistämme Jo-
ensuussa, Pohjois-Karjalassa. 
Meillä oli jälleen koolla vuo-
den päätapahtumassa ansi-
oituneita yhdistystoiminnan 
osaajia. Palkitsimme tapah-
tumassa jälleen Vuoden ruo-
katoimittajan sekä aktiivisim-
man alueyhdistyksen. Nämä 
liittopäivät ovat meille todelli-
sia ilon aiheita. Tapaamme yh-
teistyökumppaneita ja muiden 
alueen mestareita. Nautimme 
hyvästä ruoasta ja jaloista juo-
mista.

Tulossa on jälleen monia 
kokkikilpailuja, kuten Gast-
ro-messuilla valittava Vuoden 
kokki. Muistakaa käydä kan-
nustamassa kollegoitanne.

Kevättä kohden mennään, päivät pitenevät, 
vaikkei ilmoista oikein voikaan päätellä missä 
mennään. Pidetään kuitenkin oma horisonttim-
me kunnossa ja katsotaan yhdessä eteenpäin.

Hyvää alkavaa kevättä kaikille!

ULLA LIUKKONEN, PUHEENJOHTAJA
SUOMEN KEITTIÖMESTARIT RY

”Kun alalla valitaan 
voittajia, tuo se 
arvostusta koko 

ammattikunnalle ja 
auttaa jaksamaan 

eteenpäin.” 

Puheenjohtajan pääkirjoitus

Hyvät alueyhdistykset,  
yhteistyökumppanit ja 
Aromin lukijat

vallitsevaan kokkipulaan. Riikka Mantila ja Ma-
rita Mäenpää kertoivat aiheesta myös opetta-
jan näkökulmasta, minkälaisia ovat uudet ope-
tussuunnitelmat ja miten kokkipulaa torjutaan.

Iltajuhla alkoi Sakari Kuosmasen esittämäl-
lä Finlandia-hymnillä, jonka jokainen osanotta-
ja kuunteli seisaallaan. Illallisella saimme naut-
tia Pohjois-Karjalan Keittiömestareiden suun-
nittelemasta menusta hyvien viinien ja terävien-
kin kera. Koko Liittopäivät sujui maakunta edel-
lä – karjalaisitttain.

Juhlassa palkittiin Vuoden Ruokatoimittajana 
Mariaana Nelimarkka. Mariaana on kaikkialla 
siellä missä tapahtuu ruoan tai juoman merkeis-
sä. Hän on myös Kokkimaajoukkueen tiedottaja.

Kymen Keittiömestarit palkittiin Vuoden 
alueyhdistyksenä. He tekivät ahkerasti työtä Suo-
mi 100 vuotta -teemalla. Soppatykki kiersi ympä-
ri Kymenlaaksoa syksyllä ja saadut rahat lahjoi-
tettiin veteraaneille. Tämä jos mikä on arvostus-
ta sotiemme veteraaneja kohtaan. Atria-kierto-
palkinnon voitti Etelä-Suomen Keittiömestarit.

Saku Kuosmanen ja säestäjä. Liittokokousväkeä.
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Päijät-Hämeen Keittiömestarit

Mestarit Vellamo-maakuntajuhlassa
den kaupunginteatterilla järjestetyssä juhlassa oli 
keittiömestareilla vastuu päijäthämäläisen ruoka-
osaamisen esiintuomisesta. 

Mestarit saivat toimeksiannon maakuntajohta-
ja Jari Parkkoselta Päijät-Hämeen liitosta. Maa-
kuntajohtajan terveiset juhlan suunnitteluun oli-
vat yksinkertaiset: ”juhlan kunniaksi haluamme 
nostaa parrasvaloihin hienon ja monipuolisen ruo-
kaketjun, jossa näkyy päijäthämäläinen osaaminen 
ja ammattiylpeys”.

Tähän haasteeseen oli helppo vastata. Mestarei-
den kontaktit paikallisiin tuottajiin ja jatkojalosta-
jiin ovat läheiset ja ruokatapahtumiin on aina löy-
tynyt yhteinen sävel. 

– Lihaa, kalaa, kasviksia ja juustoa – pöytään vali-
koitui herkkuja ympäri maakuntaa. Vesijärven ku-
haa, Päijänteen muikunmätiä, kotijuustoa, palvi-
lihaa, juureksia – unohtamatta marjoja ja maan-
mainiota leipää. Puhtaita makuja ja perinteitä uu-
sin ideoin jalostettuna, korosti suunnitteluryhmän 
vetäjä Markku Torikka.

Yhdessä Päijät-Hämeen liiton johdon sihteeri Eija 
Säynätmäen kanssa suunnitteluryhmä valikoi par-

Päijät-Hämeen Keittiömestareiden vuosi 2017 on 
ollut työntäyteinen. Suomi 100 -juhlavuoden kään-
tyessä lopuilleen voivat mestarit olla tyytyväisiä 
saavutuksiinsa. Suurimpana ja tärkeimpänä ponnis-
tuksena oli kesäkuussa Lahdessa järjestetty NKF-
kongressi ja pohjoismaiset kokkimestaruuskisat 
ammattilaismessuineen ja oheisohjelmineen. 

Suomi 100 -juhlavuoden päätapahtuma Lahdessa 
oli 3.12.2017 pidetty Vellamo-maakuntajuhla. Lah-

K
uvat: Jani W

allenius

haat palat Lahden seudun ruokaosaajilta yhteen 
pöytään. Juhlan toteutukseen mestarit saivat mu-
kaansa Lahden teatterikerholaiset ja Koulutuskes-
kus Salpauksen opiskelijat.

Vuoden 2017 Vellamo-juhlan 600 vierasta kiitti-
vät vieraanvaraisuudesta ja ruokaperinteiden kun-
nioittamisesta. Maut ja ruokaelämys jäivät elämään 
juhlaväen mieleen ainutkertaisena kokemuksena. 

Kiitospuheissa muistettiin koko osaavaa ruoka-
ketjua pellolta pöytään. Päijäthämäläinen ruoka-
osaaminen on parhaimmillaan luonnonantimien, 
viljelyn ja ruoka-aineiden kekseliästä yhdistämis-
tä. Täällä osataan hyödyntää puhtaus, viljavat pel-
lot ja kalaisat vedet. 

Mestarit haluavat viedä omalla osaamisellaan 
maakunnan ruokaa laajempaankin tietoisuuteen. 
Ruoka on tärkeä osa matkailualamme profiilia ja 
se tuo leivän pöytään yhä useammalle Päijät-Hä-
meessä. Syytä olla siis ylpeä omista tuotteistam-
me ja osaamisestamme niin keittiössä kuin tapah-
tumien järjestämisessäkin.

JUKKA TURTA

Maakuntajohtaja Parkkonen ja tyytyväiset vieraat. Päijät-Hämeen Keittiömestarit.

Eija ja pojat – onnistuneen juhlan jälkeen  
on helppo hymyillä.

Perinteitä kunnioittaen modernilla otteella.

Pohjois-Karjalan Keittiömestarit

Uusi vuosi on alkanut juhlien
Juuri parahiksi, keskelle kiireisin-
tä SKM:n liittopäivien viimeistelyai-
kaa, tänne Pohjois-Karjalaan kantau-
tui Helsingistä iloisia uutisia. Horeca-
alan PRO-gaalassa puheenjohtajam-
me Tarmo Wasenius sai hyvin ansait-

Mikko Lahti (vas.) ja  
Tarmo Wasenius.

sä, yhtenä ohjelmaosiona, muistettiin 
lahjoin niitä jäseniämme, joille on tul-
lut mittariin pyöreitä vuosia. Viime 
vuonna 60 vuoden kunnioitettavan 
iän saavutti yhdistyksemme perus-
tajajäseniin kuuluva keittiömestari 
Eero Puustinen. 50 vuotta tuli mit-
tariin yhdistyksemme pitkäaikaisel-
le ”kassanvartijalle” Mikko Lahdelle 
ja ”Tohmajärven monitoimikoneelle” 
Markku Turuselle. Voisi luulla, että 
nyt keski-ikä Pohjois-Karjalan Keit-
tiömestareissa nousi, mutta ei, sillä 
viime kokouksessa yhdistyksemme 
jäseniksi liittyi uusia jäseniä. Itse asi-
assa jäsenistömme keski-ikä on las-
kusuunnassa. 

VESA KURONEN

tua tunnustusta, kun hänelle luovu-
tettiin Opettaja-sarjan vuoden 2018 
PRO-palkinto.

Tammikuussa me Pohjois-Karjalan 
Keittiömestarit vietimme perinteisiä 
pikkujoulujamme ja niiden yhteydes-

Markku Turunen (vas.) ja  
Tarmo Wasenius.

Tarmo Wasenius (vas.) ja  
Eero Puustinen.
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Chefs.fi-tiedotuslehti Suomen Keittiömestarit ry

Vastaava toimittaja 
Ulla Liukkonen

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

Toimitussihteeri
Kari Martiala

puh. 045 6757122
kari.martiala@media.fi

Lapin Keittiömestarit

Lapissa on eletty huippusesongin aikaa

Savon Keittiömestarit

Suomi 100 
-juhlabuffet
Meillä Savossa oli joulukuussa Suomi 100 
-juhlabuffet yhteistyössä Kylpylähotel-
li Rauhalahden kanssa. Mestarit olivat  
mukana tilaisuudessa, jossa kävi noin 265 
vierasta nauttimassa noutopöydän herk-
kuja, joita löytyi itsenäisyyden joka vuo-
delle.

HARRI RUUTIAINEN

Esillelaittoa Suomi 100-juhlabuffetissa.

Esillelaittoa Suomi 100-juhlabuffetissa.

Etelä-Pohjanmaan Keittiömestarit

Mestarit illallisella Uumajan keskustassa Ravintola Köksbarenissa.

Kannatusjäsenemme Kai-Pekka Laitisen 
eläkejuhlissa. Kaj Lax (vas.), Kai-Pekka Laitinen ja 
Pasi Holkkola.

Tässä Etelä-Pohjanmaan Keittiömestareiden ta-
pahtumia vuoden 2017 lopulta ja vähän tulevia 2018 
alkupuoliskolta.

4.–5.11.2017 kävimme risteilyllä Uumajassa. Uu-
majan reissulla pidettiin syyskokous ja samalla 
myös pienet pikkujoulut Pohojanmaan tapaan. Ko-
koustimme menomatkalla laivalla ja nautimme aa-
mupalaa laivan buffetista. Pikkujoulutunnelmissa il-
lastimme Uumajan keskustassa Köks Baren -ravin-
tolassa. Siinä vierähti sitten jutellessa ja syödessä 
reilut viisi tuntia. Mukana meitä oli yli kolmekym-
mentä henkilöä.

Vuoden lopulla kävimme myös pitkäaikaisen kan-
natusjäsenemme Kai-Pekka Laitisen (Elektrolux) 
eläkejuhlissa. Kai-Pekalle toivotamme sopivan kii-
reisiä eläkepäiviä – kenties ja toivottavasti aikaa 
riittää edelleenkin Etelä-Pohjanmaan Keittiömes-
tareiden toimintaan.

Etelä-Pohjanmaan Keittiömestarit ry:n vuosiko-
kous pidetään tiistaina 13.3.2018 Sulvan Kesti-kie-
varissa, sinne odotetaan runsasta osanottoa.

Lapin Keittiömestarit -yhdistyksen alueella on elet-
ty ja vielä eletään kovaa sesonkia, kauppa käy ja se 
on pitänyt jäsenet kiireisinä. Toivotaan, että kas-
vava trendi säilyy edelleen. Yhdistys kuitenkin on 
alkanut valmistautumaan liittopäiviin hyvissä ajoin 
ja meitä onkin lähtemässä iso joukko Joensuuhun 

kesää ja syksyä varten, tapahtumia tulossa ja toi-
von mukaan yhdistys on mukana niissäkin. Mutta 
lumien keskeltä kohti Joensuuta, ja varmuudella 
erotumme joukosta.

JYRKI JUMISKO, SIHTEERI

kokoustamaan, toki kiertäen Rokuan kautta, jotta 
voimme virkistäytyä ennen saapumista pelipaikoille. 

Isolla joukolla matkustaminen on kivaa ja var-
maan siitä syystä talkoohommat maistuvat kun 
pääs-tään välillä nauttimaan myös niistä hedelmis-
tä. Sesonkiajasta huolimatta töitä tehdään jo ensi 

Lisäksi keväälle on suunnitteilla yhteistyötä mm. 
Kespron ja Rotisseurien kanssa.

PASI HOLKKOLA, PUHEENJOHTAJA
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