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Kymen Keittiömestarit ry

Terveiset Kymestä!
Vähiin käy, ennen kuin loppuu! Kuukau-
sittainen rokkatykkikiertueemme ajoi-
tettiin tapahtuvaksi samaan aikaan Koh-
taamisia Kotkassa -tapahtuman kanssa. 
Lähes vaakasuoraan satanut vesi/räntä-
sadekaan ei lannistanut kokkisoturei-
tamme, jotka olivat peräti kahden tykin 
voimalla paikalla. Sopansyöjiäkin riitti 
kiitettävästi, ja teimme kiertueemme 
parhaan rahallisen tuloksen. 

HEISULIVEI, UNO

Satakunnan Keittiömestarit ry

Satakunnan komeat 
ruokatarinat
Satakuntalaisia ruokatarinoita on vuon-
na 2002 perustetun Satakunnan Keit-
tiömestareiden komea teos, jolla yhdis-
tys kunnioit taa Suomen 100-vuotista it-
senäisyyttä yhdessä hyvien yhteistyö-
kumppaniensa kanssa. Mestarien ta-
voitteena on ollut samalla tallentaa tä-
män ajan ruoka- ja yrityskulttuuria tule-
ville sukupolville. 

Kirjassa esittäytyvät satakuntalaiset 
mestarit ja yritykset houkuttelevine re-
septeineen ja ruokakuvineen. 

www.satakunnankeittiomestarit.fi

Ulla Liukkonen jatkaa puheenjohtajana

Keittiömestareille  
valittiin uusi hallitus
Suomen Keittiömestarit ry valitsi Jyväskylän Hotelli 
Albassa järjestetyssä syyskokouksessa 18. marras-
kuuta hallituksen puheenjohtajakseen edelleen Ulla 
Liukkosen (Karjalan Keittiömestarit). Kokoukses-
sa Liukkoselle ei asettunut vastaehdokasta, joten 
valinta nuijittiin nopeasti pöytään ja puheenjohta-
ja sai asiaankuuluvat halaukset.

Hallituksen jäsenten valinnassa jouduttiin sen 
sijaan äänestämään, sillä ehdokkaita oli enemmän 
kuin paikkoja. Ääntenlaskun jälkeen hallitukseen 
tulivat valituksi Petri Selander, varalle Rami Laakso 
(Lapin Keittiömestarit), Markku Ojala varalle Juk-
ka Turta (Päijät-Hämeen Keittiömestarit), Riikka 
Mantila varalle Lauri Asmola (Turun Keittiömes-
tarit), Jukka-Pekka Repo (Etelä-Suomen Keittiö-
mestarit) varalle Ari Koikkalainen (Pohjois-Kar-
jalan Keittiömestarit), Timo Lehtinen varalle Aija 
Laaksonen (Etelä-Suomen Keittiömestarit) sekä 
Pekka Tuhkanen (Kymen Keittiömestarit) varalla 
Kai Hannunen (Kymen Keittiömestarit). 

Valintojen jälkeen arvottiin vuoden 2018 erovuo-
roiset hallituksen jäsenet; Pekka Tuhkanen, Riikka 
Mantila ja Markku Ojala.

Syyskokous hyväksyi tulevan vuoden talousar-
vion ja toimintasuunnitelman, sekä päätti jäsen-
maksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta. Ko-
kous hyväksyi myös puheenjohtaja Liukkosen esit-
telemän julkilausuman, jonka teemana oli: Ravin-
tola-ala kaipaa uusia tekijöitä, keittiömestarit jal-
kautuvat oppilaitoksiin. Julkilausumaan voi tutus-
tua paremmin www.chefs.fi-sivuilla.

Suomen Keittiömestareiden uusi hallitus, 
vasemmalta Riikka Mantila, Petri Selander, Ulla 
Liukkonen, Markku Ojala, Jukka-Pekka Repo ja 
Pekka Tuhkanen. Kuvasta puuttuu Timo Lehtinen.

Keski-Suomen Keittiömestarit 30 vuotta

TEKSTI JA KUVAT KARI MARTIALA

Keski-Suomen Keittiömestareiden perustajajäsenet 
vasemmalta Harri Lilienkampf ja Martti Lehtinen  
sekä keskellä nykyinen puheenjohtaja Anne Rantanen. 

Keski-Suomen Keittiömestarit juhlistivat 30 vuo-
tista taivaltaan 18.11. komean juhlan muodossa jy-
väskyläläisessä Hotelli Albassa. Paikalla oli jouk-
ko yhdistyksen perustamiseen vaikuttaneita hen-
kilöitä, aktiivisia jäseniä vuosien varrelta, vieraita 
muista keittiömestariyhdistyksistä sekä hyviä yh-
teistyökumppaneita. Erityisen sykähdyttävä hetki 
oli tilaisuudessa kunniajäsenyydellä muistetun ka-
marineuvos Erkki Fredriksonin juhlapuhe, josta ei 
puuttunut särmää eikä näkemystä, kun hän ruoti 
suomalaisen ruokakulttuuriin vuosisatoja. Juhla-
tilaisuuden avasi yhdistyksen puheenjohtaja Anne 
Rantanen ja illan upeasta, rohkeasti mauilla leikit-
televillä ruoka-annoksista vastasi yhdistyksen sih-
teeri Lotta Hirvanen henkilökuntineen.
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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 Mika Tuomisto
Puh. 044 732 2206,  
puheenjohtaja@turunkeittiomestarit.fi
Sihteeri Maiju Mäkilä
Puh. 044 711 9698, sihteeri@turunkeittiomestarit.fi

Puheenjohtajan pääkirjoitus

Vuosi hiipuu kohti loppuaan ja 
kohta voimme laittaa vuoden 
2017 muistojen arkkuun.

Pikkujoulut painavat päälle. 
Olen saanut nähdä monenlai-
sia pikkujouluja ja niitä järjes-
tetään jo lokakuun puolella. 
Varsinkin me ravintolaväki pi-
dämme juhlamme vasta tam-
mikuussa, sillä haluamme an-
taa asiakkaillemme parasta ja 
vasta sen jälkeen kokea omat 
pikkujoulujuhlamme.

Tammikuussa järjestetään 
ammattialaisten oma PRO-
gaala. Äänestys on jo päätty-
nyt, mutta me kaikki olemme 
saaneet oman elämämme Os-
careita omalla työllämme ja 
antamalla asiakkaille mielihy-
vää hyvän ruoan muodossa.

Annetaan sitä mielihyvää 
myös läheisillemme niin koto-
na kuin omassa työyhteisössämme.

Työhyvinvointi näkyy hyvin ulospäin ja työnte-
on pitää olla kivaa ja mielekästä. Hyvä mieli ei voi 
olla näkymättä siinä ruoassa, jota me teemme.

Olen saanut kutsun moniin eri tapahtumiin ja 
päässyt nauttimaan monenlaisista Suomi 100 
-menusta ja -ruoasta. Ollaan ylpeitä omista raa-
ka-aineista ja osaamisestamme ja jatketaan Suo-

mi-juhlaa myös tulevina vuo-
sina. Jokainen päivä jonka 
saamme olla täällä kauniissa 
ja hyvässä maassamme on juh-
lapäivä.

Meillä keittiöalalla on paljon 
hyviä osaaajia, kaikkea emme 
ehkä osaa itse, mutta ammen-
netaan osaamista muilta mes-
tareilta ja jaetaan omaa osaa-
mistamme. Se ei ole meiltä 
pois, vaan lisää meille kaikille.

Erityisen ylpeä olen Kokki-
maajoukkueen nuorista tytöis-
tä ja pojista. Heillä kaikilla on 
sama päämäärä, viedä Suomi 
maailman kartalle.

Haluan myös onnitella mei-
dän oman kylän tyttöä, Emelii-
na Papinniemeä, joka toi meil-
le kultaa maailman vaativista 
kilpailuista.

Haluan kiittää kaikkia yh-
teistyökumppaneita ja teitä mestareita tästä 
vuodesta ja toivottaa hyvää joulun odotusta ja 
jaksamista kaikille. Tämä on raskas ala, mutta se 
antaa meille niin paljon, että päivääkään ei vaih-
deta pois.

ULLA LIUKKONEN, PUHEENJOHTAJA
SUOMEN KEITTIÖMESTARIT RY

”Ollaan ylpeitä 
omista raaka-aineista 

ja osaamisestamme 
ja jatketaan Suomi-

juhlaa myös tulevina 
vuosina.”

Hyvät alueyhdistykset, yhteistyö- 
kumppanit ja tämän lehden lukijat

Pohjois-Karjalan Keittiömestarit ry

Terveisiä pyhän piirakan mailta

Joensuun KesPro:n Noutotukku muutti 1.11. 
Raatekankaantie 4:ään, uusiin hienoihin ja ny-
kyaikaisiin tiloihin. Yhdistyksemme osallistui yh-
dessä Utran Uittotupa -ravintolan kanssa avajais-
ten tarjoilujen järjestelyihin. 

VESA KURONEN

Pohjois-Karjalan Keittiömestareiden syksyn 
keskiössä ovat olleet valmistautuminen tuleviin 
SKM:n liittopäiviin sekä rakkaan karjalanpiirak-
kamme ympärillä vellova kohu, jonka tv-ohjelma 
”Koko Suomi leipoo” sai aikaan. Väittelyt piira-
kankuoren paksuudesta, piirakan mallista ja puu-
ron määrästä käyvät täällä niin kuumana, että fa-
naattisimmat vaativat meille jo itsenäisyyttä ja 
perustuslakiin muutosta, jotta muut kuin täkä-
läiset eivät saa sanoa halaistua sanaa piirakoista.

Liittopäiväthän järjestetään 9.–11.2.2018 täällä Jo-
ensuussa. Kun lähdimme talvipäiviä suunnittele-
maan, halusimme liittopäivien ohessa esitellä laa-
jemmin kokkien ammattikuntaa myös maakunnan 
väelle, ja tämä on työllistänyt yhdistyksen väkeä hy-
vin paljon. Pitkin liittopäiväviikkoa järjestetään kau-
pungilla erilaisia tapahtumia, joissa pyritään moni-
puolisesti esittelemään ammattikuntaamme. Lo-
pullinen ohjelma on valmistumassa ja se julkaistaan 
Pohjois-Karjalan Keittiömestareiden Facebook- ja 
kotisivuilla. Facebook-sivuilla kannattaa jo nyt käydä 
tutustumassa liittopäi vien esittelyvideoon.

Se verran voinemme paljastaa, että osallistumi-
nen kannattaa varmistaa hyvissä ajoin, sillä paik-
koja on rajoitetusti. 

Kespro Joensuu -noutotukun avajaisissa Pohjois-
Karjalan Keittiömestareita ja muutama opiskelija. 
Tarmo Wasenius (vas.), Ari Koikkalainen, Eero 
Puustinen, Jorma Lindroos sekä Markku Turunen. 
Alarivissä opiskelijat, Miska, Uuno ja Sakke.
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Pirkanmaan Keittiömestarit ry

Ruokamuistoja itsenäisyyden vuosikymmeniltä

Etelä-Savon Keittiömestarit ry

Kasarmin valot – leipää ja sirkushuveja

Etelä-Suomen Keittiömestarit ry

Syödään yhdessä  
silakkakeittoa
Helsingin Kauppatorilla on järjestetty Silak-
kamarkkinoita jo vuodesta 1743. Tänä vuon-
na Stadin Silakkamarkkinat olivat osa Suomi 
100 ”Syödään yhdessä” -tapahtumaa. Pit-
käaikaisia perinteitä noudattaen myös Ete-
lä-Suomen Keittiömestarit osallistuivat ta-
pahtuman avajaispäivään sunnuntaina 1.10.

Pilvisestä säästä huolimatta markki-
nakansaa riitti torilla ja moni vakioasiakas 
kertoi koko vuoden odottaneensa perin-
teistä silakkakeittoa. Kuumaa keittoa val-
mistettiin ja myytiin 500 litraa. Ennakolta 
valmistettua kylmää keittoa myytiin mu-
kaan otettavaksi 300 litraa. Lisäksi tapah-
tumaa varten kehiteltyä silakkaleivosta 
myytiin 150 annosta. 

Silakkakeiton ympärillä syntyy aina kes-
kustelua myös ikioman silakkamme arvos-
ta ja maukkaudesta ruoanvalmistuksessa. 
Etelä-Suomen mestareiden keiton mauk-
kaudesta ja koko tapahtuman käytännön 
organisoinnista on vastannut jo lähes 15 
vuotta Jari Kumpulainen. Tapahtuman 
onnistumisesta kuuluu suuri kiitos yhteis-
työkumppaneille ja talkoisiin osallistuneille 
Etelä-Suomen Keittiömestareille. 

HELENA LEHTINEN

Savon  
Keittiömestarit ry
Savon Keittiömestarit järjestivät 26.10. 
Sakkyn ja PAOKin opiskelijoille kasvisruo-
kakoulutuksen. Opiskelijoille oli tarjolla  
luento ja mestarit pääsivät tekemään kas-
visruokia Kanrestan Mika Heiskasen joh-
dolla. Joulukuun 5. päivä järjestämme yh-
dessä Kylpylähotelli Rauhalahden kanssa 
Suomi 100 -juhlaillallisen. Savon Keittiö-
mestareilla on uudet nettisivut osoittees-
sa www.savonkeittiomestar.it.

Savon Keittiömestareilla ja Savon Pais-
tinkääntäjillä oli karhupeijaiset suuren ky-
läjuhlan merkeissä Pielaveden Säviällä, ti-
lausravintola Juhlarannassa. Päivällä myy-
tiin karhuburgeria ja illallisella karhunpais-
tia lisäkkeineen. Asiakkaita pyörähti päivän 
aikana vajaat 150. 

HARRI RUUTIAINEN, PUHEENJOHTAJA 

piä. Voileivät tehtiin 
paikallisten Haa-
pasen, Saveniuk-
sen, Siiskosen ja 
Suur-Savon lei-
pomoiden ruis-
leivistä. Leivät 
päällystettiin 
perinteen mu-
kaan voilla tai 
munavoilla, juus-
tolla, hörskykurkuilla, 
savulihalla ja graavilohella. 
Leivät myytiin tapahtumayleisölle. Annokseen si-
sältyi 4 voileipää asiakkaan valinnan mukaan. Ylei-
sön nähtäväksi oli katettu Suomi 100 -teeman mu-
kaisia juhlapöytiä eri vuosikymmeniltä. 

ANTTI RUUSKANEN, SIHTEERI

modernilla twistillä, Suomen Keittiömestarien pu-
heenjohtaja Ulla Liukkonen kiitti Sadonkorjuu-ta-
pahtuman järjestäjiä. 

Ruokatapahtuman toteuttamiseen osallistui 50 
pirkanmaalaista keittiömestaria ja 30 tarjoilijaa, 
kokeneita ammattilaisia ja alan opiskelijoita. Lisäk-
si Rosendahlin omaa väkeä oli mukana 25 henkilöä. 
Herkkupöydän antimista – 22 eri ruokalajista naut-
ti illan aikana 250 vierasta. 

Tämänvuotinen Pirkanmaan Keittiömestareiden 
Sadonkorjuu-tapahtuma järjestettiin jo seitsemän-
nen kerran. Ensimmäinen tapahtuma koettiin Ho-
telli Tammerissa, toinen Ravintola Ziberiassa, kol-
mas Tampere-talolla ja sen jälkeen juhlapaikaksi on 
vakiintunut Scandic Rosendahl.

– Tästä on kehittynyt tapahtuma, josta me teki-
jät tykkäämme ja jota aina odotetaan innokkaasti, 
Pirkanmaan Keittiömestareiden puheenjohtaja Ari 
Myllyniemi sanoo.

Scandic Rosendahlissa juhlistettiin Suomi 100 -juh-
lavuotta Pirkanmaan Keittiömestareiden Sadon-
korjuu-tapahtuman merkeissä. Juhlavieraille pie-
teetillä valmistetut herkut toivat makumuistoja it-
senäisyyden vuosikymmeniltä.

– Ruoissa oli äidin tekemien herkkujen makuja. 
Vaikka maut olivat tuttuja, annokset oli toteutettu 

K
uva: R

eino H
okkanen

Etelä-Savon Keittiömestareiden Suomi 100 -juhla-
vuoden leipätapahtuma pidettiin leipäviikolla 16.9. 
Tapahtumapaikkana oli Vanha Kasarmi. 

Suomi 100 -juhlavuosi on ruisleivän vuosi ja ruis-
leipä onkin valittu kansallisruoaksemme. Rukiin 
ympärillä tehtävä työ raaka-aineen kotimaisuu-
den varmistamiseksi sekä Suomen vahva osaami-
nen sen terveysvaikutuksissa ennustaa rukiille hy-
vää tulevaisuutta. 

Leipätapahtuma oli osa MAD-viikkoa. Mikkeli Art 
& Design Week järjestettiin Mikkelissä jo neljättä 
kertaa. Tapahtumakokonaisuus koostui erilaisis-
ta kulttuurin, muotoilun ja taiteen tapahtumista. 

Kasarmin valot -tapahtuma sisälsi uudistuneen 
Tykkipuiston tunnelmallisen erikoisvalaistuksen, 
lyhtytyöpajan ja leipätapahtuman upseerikerholla, 
vapaan pääsyn jalkaväkimuseoon sekä iltasoiton.

Yhdistyksemme talkooväki valmisti Mikkelin up-
seerikerholla Suomi 100 -teeman mukaisia voilei-

Pohjois-Pohjanmaan Keittiömestarit ry
Kesäkuun alussa suuntasimme opintomatkalle Un-
kariin. Egerissä tutustuimme viinitiloihin ja lekotte-
limme kauniin rouvan laaksossa. Egerin hulppeista 
maisemista suuntasimme Budapestiin, kävimme 
paikallisilla viinijuhlilla, viinitiloilla ja kokkausstu-
diolla perehtymässä unkarilaisen keittiön saloihin. 
Matkan päätteeksi kävimme Törleyllä unkarilaisten 
ylpeyden aiheessa. Totesimme kaikki kuin yhdestä 
suusta, että kyllä reissaaminen on mukavaa hyvällä 
porukalla ruoan ja juoman merkeissä.

Elokuun 26. päivänä olimme mukana ”Syödään 
yhdessä” -tapahtumassa. Järjestimme sen yhdes-
sä Oulun Paistinkääntäjien ja Lasaretin kanssa. Grilli 
oli kuumana ja annoksia grillasimme noin 200. Yh-
teistyökumppaneina olivat Kespro, Valio, Viskaalin 
ja Duni. Kiitos kaikille. 

Joulun alla meillä on vielä luvassa perinteiset jou-

lumyyjäiset ja toteutamme ne Suomi 100 -hen-
gessä.

HENNA ANTILA, PUHEENJOHTAJA
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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

Kokki-
maajoukkueen 
perspektiivistä

Kokkimaajoukkueen  
muutto Helsinkiin herättää tunteita

Suomen kokkimaajoukkueen pitkäjänteinen työ on kantamassa hedelmää. Muutto Helsinkiin,  
uusi suojelija Jan Vapaavuori ja vahvat uudet nimet joukkueessa tuovat uudenlaista voimaa tekemiseen.

Etelä-Pohjanmaan Keittiömestarit ry 

Sadonkorjuun juhlaa Härmässä

Kokkimaajoukkueen johtaja Tapio Laine kertoo 
marraskuun aluksi joukkueen kuulumiset.

Kaikkien suomalaisten oma mestarijoukkue, Suo-
men kokkimaajoukkue, tekee pikkuhiljaa muuttoa 
kohti Helsingin Hevossalmea (Vuorilahdentie 5). 
Taakse jää Raasepori ja Karjaan harjoittelutila, jo-
ka on ollut maajoukkueen kotipesä vuodesta 2010. 

Toimin vuodesta 2010 aina vuoden 2016 olym-
pialaisiin saakka joukkueen operatiivisena johta-
jana. Meillä on ollut vastoinkäymisiä vaikka millä 
mitalla, mutta silti koko ajan selkeä näkemys, mi-
kä on tavoitteemme. 

Vuodesta 2017 eteenpäin vastaan Suomen kok-
kimaajoukkueen toiminnasta kokonaisuudessaan, 
niin kumppaneiden kuin myös harjoitustilojen suh-
teen. Aloitamme harjoittelun uudessa Leijonaran-
nassa tammikuussa 2018. 

Tämä voi herättää kysymyksen, olemmeko vie-
mässä jotakin joltakin? Tilanne on päinvastainen: 
tuomme kokkileijonat paraatipaikalle ja toimintam-
me on jatkossa entistä avoimempaa ja helpommin 
lähestyttävää. 

Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että olemme 
saaneet pormestari Jan Vapaavuoren maajouk-
kueen suojelijaksi ja Helsingin kaupungin tukijak-
semme.

Culinary Team of Finland ry on itsenäinen toimija, 
joka operoi yhdessä yhteistyökumppaneidensa se-
kä Suomen Keittiömestarit ry:n kanssa. Tervetuloa 
mukaan kumppaniperheeseen!

 
Kilpailukalenteri vuonna 2018
Vuosi 2018 on meille kilpailun aikaa. Heinäkuussa 
suomalaiset näyttävät kyntensä Malesian Kuala  
Lumpurissa, jossa järjestetään maailmanlaajuiset 
Global Chef- & Global Young Chef Challenge -fi-
naalit. Meiltä Suomesta osallistuu kilpailija mo-
lempiin kilpailuihin.

Global Chef -kisassa Suomea edustavat kokki-
maajoukkueen Kristian Vuojärvi sekä hänen as-
sistenttinsa. Suomi sai finaalipaikan vuoden 2016 
olympialaismenestyksen ansiosta. 

Global Young Chef Challenge -kilpailussa edusta-
jamme on Niall Larjala sekä hänen assistenttinsa. 
Larjala pääsi finaaliin läpäistyään Prahan semifinaa-
lin lokakuussa. Hän työskentelee ravintola Emossa 
ja toimi vuosina 2015–2016 Suomen kokkimaajouk-
kueen assistenttina. 

Tänä vuonna harjoittelunsa aloittaneen kokki-
maajoukkueen ensimmäinen kilpailu on Culinary 
World Cup 24.–28. marraskuuta Luxemburgissa. 
Vuoden 2014 Culinary World Cupissa saavutimme 

kolmannen sijan lämpimässä keittiössä. Nyt on ta-
voite laitettu korkeammalle: haemme kokonaiskil-
pailun kultaa lämpimässä keittiössä. 

Suomen kokkimaajoukkueen päätähtäin on vuo-
den 2020 Culinary Olympics -kilpailu Stuttgartissa. 

Suomen kokkimaajoukkue vie ainoana kilpailija-
na maailmanlaajuisiin kilpailuihin kotimaisia, lois-
tavia raaka-aineita 110 hengen menun luomiseen. 
Olemme saaneet huikeaa tunnustusta kisamenun 
valmistamisesta. 

 
TAPIO LAINE, JOUKKUEEN JOHTAJA

Härmän Kylpylän ravintolassa oli tarjolla sun-
nuntaina 29.10. Sadonkorjuun herkkupöytä. 
Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Härmän 
Kylpylän ja Etelä-Pohjanmaan Keittiömestarit 
ry:n kanssa. Sadonkorjuun herkkupöytä oli ka-
tettu keittiömestariyhdistyksen järjestämänä 
jo viidettä kertaa. Nyt oltiin toista kertaa Här-
män Kylpylässä.

Sadonkorjuun pöydässä oli tarjolla herkku-
ja laidasta laitaan; juureksia, sieniä ja marjoja 
monin tavoin valmistettuna. Maisteltavana oli 

karitsaa, hirvenrintaa, possua, Pohjanmaa-pateeta, 
siianmätipannacottaa, silliä, savusilakkaa, lohta ja 
siikaa, monenlaisia salaatteja ja jälkiruokia, muun 
muassa puolukkakakkua ja vadelmapannacottaa. 

Päivän aikana asiakkaita kävi lounaalla reilusti 
yli 500. Asiakkailta tuli paljon positiivista palautet-
ta niin ruoasta kuin tapahtuman järjestelyistä. Iso 
kiitos tapahtumassa mukana olleille mestareille ja 
meitä tukeneille yrityksille.

PASI HOLKKOLA, PUHEENJOHTAJA

Mestarit vasemmalta: Jani Unkeri, Pasi Holkkola,  
Mikko Pettersson, Timo Kupila, Ossi Kallio ja  
Tiina Laurila. Kuvasta puuttuvat Vesa Saarinen 
ja Kaj Lax.
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