PRO-HAKU

PRO-palkinnot
jaetaan jälleen
tammikuussa
Koronaviruspandemia rokottaa alan toimintaa. Poikkeustilasta selviytyminen vaatii
uudenlaisia kykyjä ja osaamista. Idearikkaus, periksiantamattomuus ja usko tulevaan nousevat
entistä tärkeämmiksi ominaisuuksiksi. Kenet sinä näet suoriutuneen tässä tilanteessa
erityisen hyvin? Kenelle kuuluu kunnia alan maineen ja roolin ylläpitäjänä ja puolustajana?
TEKSTI: MARIAANA NELIMARKKA KUVAT: PETRI MAST

Koronan tuomaan uuteen normaaliin totuttelevassa yhteiskunnassa moni asia muuttuu.
Poikkeustilasta selviytyminen vaatii uudenlaisia

kykyjä ja osaamista. Ei pidä unohtaa ihmisiä ja
heidän osaamistaan ennen koronaa. Nyt on
kuitenkin oikea hetki tunnistaa ravintola-alan

normaalioloissakin vaatimat venyminen, heittäytyminen, toisten auttaminen – kuka onnistuu
niissä erityisen hyvin haastavina aikoina?
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”PRO-tunnustus on tärkeä myös poikkeusaikana.
Käytä hetki ehdokkaiden pohtimiseen ja
nimeämiseen. Arjen sankarit ja kokonaiset
työyhteisöt ansaitsevat kannustusta ja
mahdollisuuden juhlia ammattilaisuutta.”
Aki Käyhkö

Kun korona hellittää, monen rooli muuttuu.
Kenellä ylipäätään on työpaikka? Kun kuormitus
on entistä kovempaa, kuka toimii esikuvana ja
sparraajana? Hyvän tuulen tuojat, sisukkaat
yrittäjät, vanhan uudistajat, uuteen heittäytyjät,
eeppiset venyjät ja hullunrohkeat heittäytyjät
– toimivatko työntekijät vanhasta muistista tai
löytääkö moni uuden roolin?
Uuden normaalin tukipilareita voivat olla
yllättäjät. Kuka muuntautuu ja sopeutuu parhaiten
meidät yllättäneen tulevaisuuden haasteisiin?
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PRO-tuomariston puheenjohtaja Aki Käyhkö
toteaa, että joka vuosi kannattaa laittaa parhaat
ehdolle:
– PRO-tunnustus on tärkeä myös poikkeusaikana. Käytä hetki ehdokkaiden pohtimiseen
ja nimeämiseen. Arjen sankarit ja kokonaiset
työyhteisöt ansaitsevat kannustusta ja mahdollisuuden juhlia ammattilaisuutta.
Käyhkö muistuttaa, että PRO-palkinto
annetaan hyvin tehdystä työstä.
– Palkitseminen on nyt jopa arvokkaampaa

kuin tavallisina aikoina. Virus ei saa viedä
ravintola-alan huipuilta mahdollisuutta
loistaa!
Tammikuulle suunnitellaan PRO-gaalaa,
jossa ravintola-alan ammattilaisten huiput
nousevat Finlandia-talon lavalle vastaanottamaan merkittävät tunnustukset ja koko
yhteisön suosionosoitukset. Toivottavasti
voimme silloin jo onnitella toisiamme siitä,
että selvisimme pahimmasta.
Haku PRO-ehdokkaaksi on nyt auki!

AIKATAULU

PRO-GAALA
28.1.2021
klo 18.30–01.00 Finlandia-talo, Helsinki

Milloin?
Äänestysaika
4.6.–11.10.2020
Toimi nyt ja värvää
työkaverisikin
mukaan!

27.1.2021

Tuomarit kokoontuvat ja
tekevät päätökset voittajista.

Varaa liput
gaalaan!
Aina ne
loppuvat kesken.
Hinta 250 € + alv.
Tulkaa koko työporukalla!

propalkinnot.fi

Tässä ohjeet
kuinka viet
kollegasi tai
ammatillisen
idolisi kohti
palkintokoroketta!

15.12.2020

Kommentoi ja kannusta
finalisteja 15.12. asti
osoitteessa propalkinnot.fi

4.12.2020

Finalistit julkaistaan Aromissa ja
osoitteessa propalkinnot.fi

Esikarsinta
Ehdotusten määrä ja
perusteluiden laatu
ratkaisevat finaalipaikat.
Muista äänestysvaiheessa
kertoa, MIKSI ehdokkaasi olisi
PRO-pystin arvoinen. ”Hyvä
tyyppi” on vähän klisee, ”aina
luotettava työpari” jo parempi.

Varmista
ehdokkaasi
finaalipaikka!
Kerää nimilista, perustele
hyvin, kannusta koko
työyhteisö äänestämään.

Lisäboostia
ehdokkaille!
Kehu, kommentoi ja kannusta
suosikkejasi joulukuun ajan
osoitteessa propalkinnot.fi.
Nettikommentit ovat yksi tärkeä
osa tuomarointipakettia.

Voit vielä vaikuttaa!

Miksi?

11.10.2020
Äänestys päättyy.
Seuraavaksi tulokset ja perustelut
pääsevät tarkkaan syyniin.

4.6.2020
PRO-palkittavien nimeäminen eli
äänestäminen alkaa.
Kuka on ihan pro, työpaikan helmi ja
verraton työkaveri tai esimies?
Anna kollegalle, alaiselle tai pomolle kiitosta
timanttisesti tehdystä työstä!

Annetaan arjen
sankareiden loistaa.
Kiitos hyvin tehdystä
työstä on saajalleen
arvokas!

Miten?
Valitse sarja,
kerro kuka ja
kuorruta kehuilla.
propalkinnot.fi
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Ihan !
PRO

AMMATTIKEITTIÖN
TYÖNTEKIJÄ

MUKAUTUVA
MONIOSAAJA

AIEMMAT
PRO-VOITTAJAT

– ammattikeittiön työntekijä
tarttuu tuumasta toimeen
Pienistä palasista rakentuu suuri kokonaisuus. Ammattikeittiön
taitava työntekijä muodostuu asiakkaalle tärkeäksi henkilöksi,
joka näkee, tekee ja ennakoi. Lounashetken kiireys tai
alkuillan rauhallinen hengähdys – jokaisella hetkellä on
merkityksensä. Ammattikeittiön työntekijä helpottaa
omalla osaamisellaan asiakkaan ruokailukokemusta ja
luo mahdollisuuden hyvälle ja toimivalle työyhteisölle.
Ammattikeittiön työntekijän työnkuvaan kuuluu monipuolinen
kirjo erilaisia työtehtäviä, joiden pienimmätkin palaset
vaativat osaajaltaan hyvää hallintakykyä sekä itsenäistä
ongelmanratkaisutaitoa. PRO-palkinnon arvoinen
ammattilainen hahmottaa suuren kokonaiskuvan pyrkien
työssään rakentamaan ympäristöstään jouhevampaa
paitsi kollegoilleen, myös asiakkaille. Hän on sitoutunut
työhönsä ja näkee tekemiensä työtehtävien tärkeyden. Hän on
sulavasti osa ryhmää ja tarttuu ennakkoluulottomasti toimeen
silloin kun muutos on välttämätön. Hän on omaperäinen,
luova ja idearikas tekijä, joka sopeutuu työn muutoksiin ja
haasteisiin.

“Työ on intohimoni, nautin kun
saan tehdä työtäni, ja motivaatiota
riittää, kun nauttii siitä mitä tekee.
Alan työvoimapulaa helpottaa,
että kannustamme alalle tulevia
enemmän. Annetaan nuorille
vastuuta, kun he tulevat töihin.
Lähdin mukaan PRO-kisaan,
jotta saisimme nostettua
kaupungin ruokapalveluiden ja
ammattikeittiöiden statusta.”
Vuoden 2020 Ammattikeittiön työntekijä
Kirsi Mäkynen,
Kurikan kampus, Kurikka
Sarjan sponsorina
Arla Pro

EHDOTA TÄSSÄ SARJASSA
• Keittiöapulainen, astianpesijä, ruuan annostelija,
esivalmistelija, tarjoilija, muu palvelutyöntekijä.
• Sairaalan, hoiva- ja palvelukodin, päiväkodin,
oppilaitoksen, henkilöstöravintolan tai
muun keittiön palvelupisteen työntekijä.
• Edellä mainittuihin kohteisiin ostopalveluja myyvän
yrityksen työntekijä.

Huom!
Äänestysaika
4.6.–11.10.2020.
Toimi nyt ja värvää
työkaverisikin
mukaan!

2020
Kirsi
Mäkynen
|
2019
Rose
Alibasya-Jokela
|
2018
Benita
Elomaa
|
2017
Miia
Leiviskä
|
2016
Irma
Hartonen
|
2015
Tamara
Martin
|
2014
Heli
Saarela
|
2013
Satu
Lilja
|
2012
Senja
Lankinen
|
2011
Ari-Matti
Haataja
|
2010
Mika
Hällfors
|
2009
Seija
Semi
|
2008
Paula
Sipiläinen
|
2007
Sinikka
Kytökorpi
|
2006
Liisa
Kemppainen
|
2005
Sari
Tuppurainen
|
2004
Seija
Kontulainen
|
2003
Sinikka
Syväniemi
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Minun
ratkaisuni
Meira Nova on Suomen johtavia
foodservice-alan tukkukauppoja.
Tarjoamme alan parhaan valikoiman ja ylivoimaisen
toimitusvarmuuden. Palvelemme 280 ammattilaisen
voimin ravintoloita, hotelleja, henkilöstöravintoloita
ja suurkeittiöitä kaikkialla Suomessa.

Parasta palvelua
Luotettavin kumppani
Ylivoimainen toimitusvarmuus

Meira Nova Oy, Palkkitie 10, 04300 Tuusula
Puh. 010 76 86 500 • meiranova.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA!
facebook.com/meiranovaoy
instagram.com/meiranovaoy

twitter.com/meira_nova
linkedin.com/company/meira-nova-oy

Ihan !
PRO

AMMATTIKEITTIÖN
KOKKI

AIEMMAT
PRO-VOITTAJAT
2020
Johannes
Djupsjöbacka

NÄKIJÄ JA TEKIJÄ
– ammattikeittiön kokki on
toisinaan tiukankin budjetin taikuri
Makuja ja tunteita – taloudellisesti kannattavia valintoja
ja ymmärrystä ympäristölleen – ammattikeittiön kokki on
alan moniosaaja ja laajanäköinen ihmeidentekijä.
PRO-palkinnon arvoinen ammattikeittiön kokki osaa
improvisoida ja tarttua toimeen. Hän innostuu työstään
sekä ihmisistä valintojensa äärellä. Hän ymmärtää
toiminnan taloudellisen puolen ennakoiden ja laskien sekä
hävikkiä välttäen. Tiukan budjetin rajoissa kokkaaminen
ajaa ammattikeittiön kokin mitä mielikuvituksellisimpiin
ratkaisuihin luoden vaihtelevia ja ravitsemuksellisesti
korkealaatuisia makuelämyksiä. PRO-patsaan pokkaava
ammattikeittiön kokki on toiminut työssään jo vuosien ajan
keräten itselleen vankan työkokemuksen ja näkemyksen
alasta sekä sen kehityksestä. Hän on luova ja positiivinen,
alastaan innostuva visionääri, joka ei pelkää ehdottaa
uusiakin toimintatapoja. Hän tekee monipuolista, arvokasta
työtä luoden asiakkaalleen hyvän ja mieleenpainuvan ja
positiivisen kokemuksen.

”Kokkaan Staffpointin kautta
kolmessa eri työpaikassa.
Työelämässä pärjää, kun on ihmisiksi!
Kolme eri duunia on hyvä, ei uraudu.
Hienoa, miten erilaisia ihmisiä
ravintola-alalle mahtuu. Tarvitsemme
myös lisää palkkaluokkia, jotka
houkuttelisivat pysymään alalla
pidempään. Nyt palkkakehitys
pysähtyy, kun kymmenen vuotta
alalla täyttyy, eikä se kannusta
pysymään alalla eläkeikään asti.”
Vuoden 2020 Ammattikeittiön kokki
Johannes Djupsjöbacka,
Staffpoint, Oulu
Sarjan sponsori
Meira Nova

EHDOTA TÄSSÄ SARJASSA
• Sairaalan, palvelukeskuksen tai -talon, päiväkodin,
oppilaitoksen tai henkilöstöravintolan keittiössä
työskentelevä ammattikokki.
• Toimipiste voi tuottaa ruuan joko sisäisenä palveluna,
tai toimia tulosta tekevänä yksikkönä.

Miten?
Valitse sarja,
kerro kuka ja
kuorruta kehuilla.
propalkinnot.fi

|
2019
Ritva
Lehtinen
|
2018
Anita KauhalaAntonopoulou
|
2017
Petra
Vuolaspuro
|
2016
Pasi
Romppanen
|
2015
Kari
Kaivola
|
2014
Lauri
Laulainen
|
2013
Eila
Leskinen
|
2012
Eila
Paananen
|
2011
Jouni
Hartikainen
|
2010
Kaija
Savuoja
|
2009
Susan
Tenhonen
|
2008
Jaana
Hietaranta
|
2007
Mika
Sundström
|
2006
Terttu
Angeria
|
2005
Tuula
Rantanen
|
2004
Maija
Vahala
|
2003
Eila
Sibenberg
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Ihan !
PRO

AMMATTIKEITTIÖN
PÄÄLLIKKÖ

KONSTAILEMATON
KAPELLIMESTARI

AIEMMAT
PRO-VOITTAJAT

Ammattikeittiön päällikkö on lähellä, mutta näkee kauas. PROtason päällikköä eivät hätkäytä isot linjat eikä suuri vastuu.
Hän voi vastata yhden organisaation ravintolatoiminnasta tai
koko ruokapalvelun johtamisesta. Hänellä on pitkä pinna ja timanttinen ongelmanratkaisutaito, kyky piirtää taloudelliset
marginaalit ja rakentaa yhtä köyttä vetävä työyhteisö. Hän tietää, miten valmistetaan herkullista ruokaa tulostavoitteissa pysyen. Palkittavan päällikön pää pysyy kylmänä ja pannu kuumana, vaikka hänen tekemillään ratkaisuilla voi olla kauaskantoisia ravitsemuksellisia, yhteiskunnallisia sekä taloudellisia
vaikutuksia. Ylivertainen ammattikeittiön päällikkö pitää huolta, että liiketoiminta on kannattavaa. PRO-palkinnon arvoinen
ammattikeittiön päällikkö on prosessiosaaja, vastuullinen ja
rehti esimies, joka luo turvallisen, opettavaisen ja miellyttävän
ympäristön työskentelylle. Hän ymmärtää roolinsa tärkeyden
ja suhtautuu intohimoisesti ja arvokkaasti asemaansa päätöksentekijänä, vaalien asioita, joilla rakennetaan toimiva ja tasavertainen työympäristö. Hän ymmärtää ympäristöään ja asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyttä kartoittaen hän tietää aina,
missä mennään. Palkittavan ammattikeittiön päällikön keittiöissä tunteet eivät kiehahtele, vaan etusijalla ovat työyhteisön
tyytyväisyys, toimiva vuorovaikutus ja leppoisa työilmapiiri.

”Kaikesta selviää, vaikka olisi millainen
hässäkkä. Siihen kuuluu se, miten myyn
ideat tiimille, miten motivoin ja saan
ihmiset mukaan. Myös asiakaspuolella
olen hyvä kertomaan, miten kannattaa
toimia ja mikä on meille tärkeää. Isojen
kysymysten kuten ilmastonmuutoksen
ratkaisemiseksi tarvitaan eri toimialojen
yhteistyötä. On keskityttävä niihin
asioihin, jotka askarruttavat ihmisiä,
ja ihmiset tekevät päätöksiä
ekologisuuden perusteella.”
Vuoden 2020 Ammattikeittiön päällikkö
Jetro Luumi,
Ravintola Huoltamo (Yle), Palmia, Helsinki
Sarjan sponsorina
Unilever Food Solutions

EHDOTA TÄSSÄ SARJASSA
• Päiväkodissa, sairaalassa, hoiva- ja palvelukodissa
tai oppilaitoksessa työskentelevää ammattikeittiön
päällikköä
• Henkilöstöravintolan keittiöstä vastaavaa päällikköä
• Ruokapalvelun päällikköä/johtajaa
• Ateriapalvelun päällikköä/johtajaa
• Ateria- ja puhtauspalveluiden päällikköä/johtajaa

Huom!
Äänestysaika
4.6.–11.10.2020.
Toimi nyt ja värvää
työkaverisikin
mukaan!

2020
Jetro
Luumi
|
2019
Anja
Jokinen
|
2018
Satu
Honkanen
|
2017
Maiju
Anttila
|
2016
Jaana
Akkanen
|
2015
Anne
Haaramo
|
2014
Riitta
Riekkinen
|
2013
Arja
Partanen
|
2012
Jaana
Nikumatti
|
2011
Torsti
Uotila
|
2010
Aino
Kuronen
|
2009
Merja
Kulta
|
2008
Leila
Hiiterä
|
2007
Tarja
Kalliola
|
2006
Juha
Jaakonsaari
|
2005
Eija
Piispa
|
2004
Tiina
Miettinen
|
2003
Marjatta
Huotari
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Nyt jos koskaan palkitsemista
tarvitaan. Tule mukaan
PRO-kilpailun mahdollistajaksi.
Etsimme sponsoria
kahdelle palkintosarjalle

BAARIMESTARI
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ
PRO-palkinto on tunnustus hyvin tehdystä työstä.
Se on saajalleen ainutkertainen ja henkilökohtainen. PRO-palkinto ansaitaan
omilla näytöillä ja saavutuksilla, oman työyhteisön aloitteesta ja tuella.
PRO-palkintoja jaetaan tammikuussa 2021 jo yhdeksännentoista kerran.
PRO-kilpailun tehtävänä on kannustaa ja palkita koko alaa pitkäjänteisesti ja
tasapuolisesti. Kilpailu on puolueeton ja kaikille avoin.
Tule mukaan yhteistyöhön, vapaita sarjoja on harvoin tarjolla.
Yritykselle ja sen avainhenkilöille PRO-yhteistyö antaa
positiivista virettä, kuplivaa jännitystä ja arvokasta brändinäkyvyyttä.

PROsponsoriksi!

Uuden normaalin värittämä arki
kaipaa nyt uusia palkittavia.
Tule mukaan yhteistyökumppaniksi.
Lisätietoja: Nina Harlin,
0400 629 400, nina.harlin@aromilehti.fi

Ihan !
PRO
RASKAANSARJAN
AMMATTILAINEN
– raudankova ravintolapäällikkö
ihmiselle. PRO-palkittava ravintolapäällikkö taitaa
vuoropuhelun niin yhteistyökumppaneiden kuin työntekijöiden
ja asiakkaidenkin välillä. Hän innostaa ja inspiroi saaden
työyhteisön tarttumaan työntekoon kollektiivisena
kokemuksena. Hän on ammattitaitoinen ja vastuullinen tekijä,
joka vaalii luottamusta ja yhteisymmärrystä. Hän puhuu ja
kuuntelee, kirjoittaa ja viestii – ollen aina siellä, missä häntä
milloinkin tarvitaan. PRO-palkinnon arvoinen ravintolapäällikkö
tuntee alansa kaikki kulmat – sen onnistumiset ja haasteet, uhat
ja mahdollisuudet. Hän kehittää ja kehittyy, uskaltaa katsoa
ja kokeilla saaden ihmiset ympärillään mukaan hurmokseen.
Hän on luottamuksen arvoinen työystävä, jonka tietämyksen
varaan voi aina laskea. Palkinnon saavalla ravintolapäälliköllä
on pitkä työkokemus alalta tai vastaavasti näkemystä monista
erilaisista paikoista. Hän johtaa salia itsevarmasti ja arvokkaasti
kunnioittaen asiakkaita ja työtovereitaan.

”Ihanaa kun arvostetaan.
Vahvuuteni on kokonaisuuden
hallinta: Turhat hörhöt pois,
pääkohtiin puuttuminen ja asioiden
hoitaminen. Tämä ala on mahtava,
toivottavasti kaikki suomalaiset
eivät katoa alalta ja oikeat ihmiset
valikoituisivat hienolle alalle.
Uskon, että tulevaisuudessa
entistä enemmän arvostetaan
palvelua ja aitoutta tilanteessa.”
Vuoden 2020 Ravintolapäällikkö
Raija Sillanpää,
Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Helsinki

EHDOTA TÄSSÄ SARJASSA
• Toimii kaupallisen ravintolan salin esimiehenä, ohjaten
tarjoilijoiden työtä, asiakaspalvelua ja anniskelua.
• Hovimestarille ja Sommelierille on oma sarjansa.

RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ

AIEMMAT
PRO-VOITTAJAT
2020
Raija
Sillanpää
|
2019
Petri
Laukkanen
|
2018
Ari
Hujanen
|
2017
Terhi
Vitikka
|
2016
Paul
Hickman
|
2015
Birthe
Laitinen
|
2014
Johan
Borgar
|
2013
Juhani
Karjalainen
|
2012
Hannu
Uutinen
|
2011
Antti
Uusitalo
|
2010
Kirsi
Sarre
|
2009
Maija
Ijäs
|
2008
Marko
Huttunen
|
2007
Pia
Sakki
|
2006
Pekka
Korva
|
2005
Hannu
Arokko
|
2004
Jussi
Laakso
|
2003
Terhi
Oksanen
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Ihan !
PRO

AMMATTIKEITTIÖN
TUOTEKEHITTÄJÄ

KOKEILIJA, KEKSIJÄ,
TUOTEKEHITTÄJÄ

AIEMMAT
PRO-VOITTAJAT
2020
Terhi Paldan

Vuonna 2020 luodussa PRO-sarjassa etsitään ammattikeittiön
rohkeaa tuotekehittäjää, jonka työn tuloksena syntyy
täysin uusia tuotteita tai merkittäviä parannuksia nykyisiin.
Hakemamme henkilö katsoo asioita tuorein silmin ja
näkee laatikon ulkopuolelle. Innovatiivinen kehitystyötä
eteenpäin luotsaava taituri lähestyy työtään asiakkaiden
tarpeiden kautta. Palkinnon saaja tietää, miten käynnistää
tuotekehitysprojekti, mitä se vaatii ja miten se etenee. Hän
tekee kauaskantoisia ratkaisuja ja ottaa niissä huomioon
tuotteiden kilpailukyvyn ja yleisen markkinatilanteen.
Etsimämme henkilö kehittää itse tuotteita, materiaaleja,
menetelmiä, palveluita tai prosesseja tai johtaa
tuotekehitystiimiä. Tuotekehittäjä räätälöi notkeasti vastaukset
yrityksen sisäiseen täsmäkysyntään tai yksittäisen asiakkaan
tarpeisiin. Tuotekehittäjä on aktiivinen edelläkävijä, joka
tekee ideasta kannattavan tuotteen ja hallitsee prosessiin
liittyvät tehtävät aina taustatutkimuksesta tuotteen
käyttöönottoon. Rohkea visionääri ymmärtää asiakkaan
ja toimintaympäristön odotukset nyt ja tulevaisuudessa.
Etsimämme suunnannäyttäjä kokeilee ennakkoluulottomasti
ja keksii, miten asiat tehdään paremmin.

”Vahvuuteni on intohimo ja rakkaus
ruokaan. Nautin tehdä ihmisten
kanssa töitä. Toisaalta meidän täytyy
kuunnella asiakkaita enemmän, jotta
tuotamme sitä, mitä toivotaan. Alan
täytyy löytää keinot tehdä ruokaa
mahdollisimman kestävästi. Haluaisin,
että suosimme kotimaisia tuottajia ja
toimittajia, ja että uskallamme tehdä
rohkeita ratkaisuja ruuan
maustamisen ja ulkonäön suhteen –
teemme taidetta ja uskallamme hakea
myös riitasointuja!”
Vuoden 2020 Ammattikeittiön tuotekehittäjä
Terhi Paldan,
ISS Food Service, Helsinki
Sarjan sponsorina
Continental Foods

EHDOTA TÄSSÄ SARJASSA
• Ammattikeittiössä toimivaa tuotekehittäjää, joka
toimii itsenäisesti, osana tiimiä, asiakasrajapinnassa
tai vastaa itsenäisesti tiimin kehitystyöstä.
Ammattikeittiön tuotekehittäjä on monitaitoinen
osaaja, joka tuntee ruuanvalmistuksen prosessit ja
toimintaympäristön vaatimukset sekä ymmärtää
tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet.

Miten?
Valitse sarja,
kerro kuka ja
kuorruta kehuilla.
propalkinnot.fi

PALKINTO ON
JAETTU 2003–2019
SARJASSA
RAVITSEMIS-/
RUOKAPALVELUPÄÄLLIKKÖ
|
2019
Sanna Malaska
|
2018
Sirpa Salmi
|
2017
Merja Ahola
|
2016
Jaana
Paananen
|
2015
Katja
Vuorenmaa
|
2014
Hanna
Lohikoski
|
2013
Paula
Juvonen
|
2012
Paula Alanko
|
2011
Toini
Linnanmäki
|
2010
Pirjo-Liisa
Räsänen
|
2009
Auli Windt
|
2008
Tuija
Wickström
|
2007
Sanna Hovi
|
2006
Anna Helena
Vaahtoluoto
|
2005
Liisa Rytkönen
|
2004
Annikki
Mikkola-Montonen
|
2003
Liisa
Meriläinen
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Ihan !
PRO

RAVINTOLAN
ASIAKASPALVELIJA

AIEMMAT
PRO-VOITTAJAT
2020
Murat
Kilickesen

MIELEENPAINUVIA
KOHTAAMISIA
– hyvä asiakaspalvelija
on läsnä hetkessä
Asiakkaan kohtaaminen alkaa ensimmäisestä hymystä ja
tervehdyksestä – toisinaan jo puhelimen välityksellä.
Taitava asiakaspalvelija on hyväntahtoinen ja
myötätuntoinen – sosiaalinen sanankäyttäjä, jolla on kyky
ymmärtää muita ihmisiä. Hän priorisoi ja ennakoi kuljettaen
asiakkaansa sulavasti kohti elämykseksi rakentuvaa
ruokailuhetkeä. Ammattitaitoinen asiakaspalvelija luo
puitteet, jossa asiakas voi rentoutua ja rauhoittua vaalien
sitä arvokasta aikaa, joita ravintolahetkiin suodaan. Kiitoksen
arvoinen ammattilainen törmää haasteisiin, mutta selviää
niistä, vaikka joskus tulisikin hieman kompuroitua. Hän on
reipas ja oma-aloitteinen, ympäristöä ja vallitsevia tilanteita
ymmärtävä tekijä, joka muistaa positiivisen asenteen
merkityksen. Hän on omaperäinen ja erottuva hahmo, jonka
luokse palaa hyvillä mielin.
PRO-patsaan arvoinen asiakaspalvelija on hyvä tyyppi
ja taitava työssään. Hänellä on kokemusta jo useammasta
työpaikasta, tai useammalta työvuodelta. Hän on
utelias ja alituiseen kiinnostunut ruoka-alan muutoksista
ja trendeistä. Hän tuntee asiakkaidensa tarpeet ja haluaa
olla läsnä.

”Talo, jossa olen töissä, antaa paljon
mahdollisuuksia kehittää itseäni, se
on kuin koti. Jos rakastat duuniasi, et
oikeastaan tee töitä, vaan nautit siitä,
ja minä nautin siitä mitä teen!
Hallitsen monikulttuurisuuden, ja
uskon alan kaipaavan lisää
samanlaisia tekijöitä – kunnon
ammattilaisia, mutta samalla ihmisiä,
jotka rakastavat alaa ja nauttivat
työstä.”
Vuoden 2020 Ravintolan asiakaspalvelija
Murat Kilickesen,
Radisson Blu Plaza Hotel, Helsinki
Sarjan sponsorina
Oy Gustav Paulig Ab

EHDOTA TÄSSÄ SARJASSA

Huom!
Äänestysaika
4.6.–11.10.2020.
Toimi nyt ja värvää
työkaverisikin
mukaan!

|
2019
Essi
Piira
|
2018
Iina
Peltonen
|
2017
Jaana
Melakari
|
2016
Saara
Alander
|
2015
Janne
Palmu
|
2014
Pasi
Mamia
|
2013
Arja
Pohjola
|
2012
Timo
Hannula
|
2011
Timo
Huttunen
|
2010
Päivi
Parkkola
|
2009
Birgitta
Pesonen
|
2008
Christina
Suominen
|
2007
Rina
Peltonen
|
2006
Hannele
Virolainen
|
2005
Lulzim
Voca
|
2004
Riikka
Hakala

• Tarjoilija, muu asiakaspalvelija,
vuokratyöntekijä, ekstraaja.
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AMMATTILAISILTA
AMMATTILAISILLE
Parhaan ammattitaidon sekä tuoreiden ja
puhtaiden raaka-aineiden yhdistelmästä
syntyy vaativia aitoja makuja. Me Atria
Food Servicellä haluamme aidosti palvella suomalaisia ammattikeittiöitä kai-

Atrian liha on 100% suomalaista. Aina.

kissa hyvään ruokaan liittyvissä asioissa.
Maukkaista, monipuolisista ja eettisesti
tuotetuista raaka-aineista kun syntyy se
paras ruoka.

Ihan !
PRO

RAVINTOLAN
KOKKI

MAKUJEN
MAESTRO

AIEMMAT
PRO-VOITTAJAT

– tarkkasilmäinen taiteilija
Makuja, visuaalisuutta ja luovaa kokeilunhalua – ravintolan
kokki on ympäristöään ymmärtävä taiteilija, joka ei epäröi
käyttää myös väripalettinsa omaperäisimpiä sävyjä.
Luovuuttaan vaaliva kokki ei pelkää lähestyä ruokailijaa ja
pukea sanoiksi annoksensa syvimmän olemuksen.
Hän ymmärtää alaansa. Hän tietää, miten hävikkiä
vältetään. Hän näkee ravintola-alan liiketoiminnallisen
puolen, ja ymmärtää, miten toimia taloudellisesti. Palkinnon
arvoinen ravintolan kokki on mielikuvitukseltaan rikas
visionääri, joka tekee ravinnosta taidetta. Siisteyden ja
hygienian ylläpito tulevat häneltä selkärangasta, eikä
hän pelkää pohtia rakentavasti tietä, joka tekee hänen
työstään entistä onnistuneempaa. Uudet trendit ja raakaaineet pitävät ravintolan kokin mielen vireessä. Vaikka hän
tunteekin klassikot, tietää hän myös tien modernimpiin
makumaailmoihin. PRO-palkinnon arvoinen ammattikeittiön
kokki on toiminut työssään vähintään viiden vuoden ajan
keräten aineettomaksi pääomakseen suuren määrän tietoa ja
tarinoita, sekä niitä makuja, jotka saavat ihmisen palaamaan
yhä uudelleen hänen ruoka-annostensa äärelle. Hän
ymmärtää raaka-aineiden arvon sekä tiedostaa valinnat, joilla
hävikkiä minimoidaan.

”Minulla on 20 vuoden monipuolinen
ura, johon mahtuu vahvoja esimiehiä
ja kollegoita, joiden tuella, esimerkillä
ja opilla olen saanut tehdä omaa
juttua rauhassa ilman painostamista.
Olen ollut taka-alalla, mutta nyt
tuntui hienolta olla lavalla. Alan
monipuolisuus ja sen positiiviset
mahdollisuudet ansaitsevat enemmän
huomiota.”
Vuoden 2020 Ravintolan kokki
Heidi Sovelius,
YES YES YES, NoHo Partners, Helsinki
Sarjan sponsorina
Atria Food Service

EHDOTA TÄSSÄ SARJASSA
• Kaikille avoimessa kaupallisessa ravintolassa
työskentelevä ammattikokki.

Miten?
Valitse sarja,
kerro kuka ja
kuorruta kehuilla.
propalkinnot.fi

2020
Heidi
Sovelius
|
2019
Katri
Mannermaa
|
2018
Nadim
Nasser
|
2017
Hannes
Tolvanen
|
2016
Taneli
Myllyvirta
|
2015
Roope
Kotila
|
2014
Ismo
Sipeläinen
|
2013
Kai
Usvaranta
|
2012
Serko
Rantanen
|
2011
Rauni
Koskela
|
2010
Kati
Laszka
|
2009
Anu
Antila
|
2008
Kaj Henrik
Lax
|
2007
Kari
Haverinen
|
2006
Janne
Tamminen
|
2005
Bengt
Portman
|
2004
Liisa
Stenbacka
|
2003
Pasi
Pärssinen
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Ihan !
PRO

RAVINTOLAN
KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ/-MESTARI

AIEMMAT
PRO-VOITTAJAT

KEITTIÖN
KAPTEENI
Näkijä ja tekijä, alansa ymmärtäjä. Keittiöpäällikkö tai
-mestari on ravintolakeittiön suunnannäyttäjä.
Hän johtaa henkilökuntaa ja keittiön toimintaa varmalla
otteella tarjoten tekijöille mahdollisuuden kehittyä ja
kasvaa. Keittiöpäällikkö tai -mestari on esikuvallinen
suunnannäyttäjä, jolla on tietoa ja taitoa keskustella alan
vaikuttajien kanssa muutoksista sekä niiden kohtaamisesta.
Hän tuntee alansa läpikotaisin, siitä luovasti ja intohimoisesti
innostuen. PRO-palkinnon arvoinen keittiöpäällikkö tai
-mestari on kunnianhimoinen ammattilainen, joka janoaa
tietoa ja ymmärrystä alan muutoksiin ja historiaan. Hän
herättää kollegoissaan sekä alaisissaan arvostusta ja
luottamusta luoden puitteet turvalliselle ja kehittävälle
työyhteisölle. Hänellä on jykevä kyky nähdä toiminnan
tuloksellisuus ja keinot päästä toivottuihin tavoitteisiin.
Hänellä on vähintään viiden vuoden kokemus alansa
johtotehtävistä sekä kyky käyttää vaalimaansa tietoa
käytännön toimissa.

”Olen team leader, saan asiat
tapahtumaan oikein ja ylitän riman
itse ja tiimin kanssa. Tämä on
joukkuepeliä! Vastuullisuus on
tärkeää, se on tulevaisuus.
Vastuullisuudessa on mukana
raaka-aineiden eettisyys ja
ympäristötekijät sekä ymmärrys
siitä, että työtä tehdään
kumppaneiden kanssa. Käsityö
ei ala keittiöstä vaan pellonreunasta, ja se jatkuu keittiön
kautta asiakkaalle.”
Vuoden 2020 Ravintolan keittiöpäällikkö/-mestari
Timo Lepistö,
Finlandia-talo, Kanresta, Helsinki
Sarjan sponsorina
Kalatukku E. Eriksson

EHDOTA TÄSSÄ SARJASSA
• Kaikille avoimessa kaupallisessa ravintolassa
työskentelevä keittiömestari tai keittiöpäällikkö.

Huom!
Äänestysaika
4.6.–11.10.2020.
Toimi nyt ja värvää
työkaverisikin
mukaan!

2020
Timo
Lepistö
|
2019
Olli
Kolu
|
2018
Jari
Kumpulainen
|
2017
Ilkka
Lääveri
|
2016
Ari
Ruoho
|
2015
Jari
Vesivalo
|
2014
Oula
Hänninen
|
2013
Tero
Mäntykangas
|
2012
Pekka
Terävä
|
2011
Markus
Aremo
|
2010
Kari
Aihinen
|
2009
Marko
Palovaara
|
2008
Ulla
Liukkonen
|
2007
Heikki
Härmä
|
2006
Henry
Tikkanen
|
2005
Tom
Lindqvist
|
2004
Tony
Hienonen
|
2003
Jarmo
Vähä-Savo
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Laatu syntyy yhdessä
MAUKKASTI, VASTUULLISESTI JA INTOHIMOLLA

Valio.fi/ammattilaiset

Ihan !
PRO

HOVIMESTARI/
SOMMELIER

AIEMMAT
PRO-VOITTAJAT
2020
Katrina
Laitinen

MAKUJEN
MOZART
Hänhän on kuin Beethoven tai Mozart! Ajaton
ja viisas, ainutlaatuinen. Sommelierit ja
hovimestarit ovat perinteikkään palvelukulttuurin
taitajia. Inhimillinen osaaja, joka osaa lukea
tilanteita ja ihmisiä tehden kokemuksista
elämyksiä. Asiakaskohtaamisten aatelinen osaa
puhua ja nähdä, kuunnellakin. Kokemuksen
koulima tilanteenlukija osaa kulkea sulavasti
asiakasryhmästä toiseen, palvellen jokaista ihmistä
omanlaisena kertomuksenaan. Hän lukee tilanteita
– tarinoi, silloin kun tarinoita kaivataan tai tiivistää,
jos seurue niin toivoo. PRO-palkinnon arvoinen
sommelier ymmärtää hankintojen ja varaston arvon
päälle vaalien tuotteita niiden säilyvyyttä ymmärtäen.
Tilanne kuin tilanne, hän on ihminen ihmiselle.

”Rakastan ruokaa ja viiniä, se on koko
elämäni. Ravintola-alan täytyy uudistua
jatkuvasti. Kaivataan myös isompia
päätöksiä poliittisilta tahoilta, että
ravintolatoiminnan harjoittamisesta
tehtäisiin helpompaa. Se on oleellista,
jotta saadaan uusia, innostuneita
ihmisiä alalle. Esimerkiksi viinin
ulosmyyntioikeus mahdollistaisi uusia
tulonlähteitä.”

|
2019
Taneli
Lehtonen
|
2018
Otto
Sovelius
|
2017
Heidi
Mäkinen

Miten?
Valitse sarja,
kerro kuka ja
kuorruta kehuilla.
propalkinnot.fi

Vuoden 2020 Hovimestari/Sommelier
Katrina Laitinen,
BasBas, Helsinki
Sarjan sponsorina
Valio Food Solutions

EHDOTA TÄSSÄ SARJASSA
• Kaikille avoimen kaupallisen ravintolan
viiniasiantuntija.
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Nyt jos koskaan palkitsemista
tarvitaan. Tule mukaan
PRO-kilpailun mahdollistajaksi.
Etsimme sponsoria
kahdelle palkintosarjalle

BAARIMESTARI
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ
PRO-palkinto on tunnustus hyvin tehdystä työstä.
Se on saajalleen ainutkertainen ja henkilökohtainen. PRO-palkinto ansaitaan
omilla näytöillä ja saavutuksilla, oman työyhteisön aloitteesta ja tuella.
PRO-palkintoja jaetaan tammikuussa 2021 jo yhdeksännentoista kerran.
PRO-kilpailun tehtävänä on kannustaa ja palkita koko alaa pitkäjänteisesti ja
tasapuolisesti. Kilpailu on puolueeton ja kaikille avoin.
Tule mukaan yhteistyöhön, vapaita sarjoja on harvoin tarjolla.
Yritykselle ja sen avainhenkilöille PRO-yhteistyö antaa
positiivista virettä, kuplivaa jännitystä ja arvokasta brändinäkyvyyttä.

PROsponsoriksi!

Uuden normaalin värittämä arki
kaipaa nyt uusia palkittavia.
Tule mukaan yhteistyökumppaniksi.
Lisätietoja: Nina Harlin,
0400 629 400, nina.harlin@aromilehti.fi

Ihan !
PRO
Huom!
Äänestysaika
4.6.–11.10.2020.
Toimi nyt ja värvää
työkaverisikin
mukaan!

ELÄMYSTEN
VISIONÄÄRI
Uusien juomatrendien kasvattaessa kuluttajien tietämystä,
sulautuu taitava baarimestari entistä jouhevammin
keskusteluun. Juoma-alan huippuosaaja kehittää uutta
ja varioi vanhaa. Hän on arvostettu ja luotettu ystävä ja
muuntautumiskykyinen taitaja, joka vaalii omaa kehitystään,
pysymällä alituisen kiinnostuneena alansa kehityksestä.
Hän tuntee anniskelualan lainsäädännöt sekä puitteet ja
osaa elävöittää omaa ympäristöään uusimpien
tyylisuuntausten innoittamana. Hän ymmärtää ja kuulee
asiakasta ja on inhimillisesti läsnä. Hän on kustannustehokas ammattilainen, joka osaa seurata varaston liikkeitä
ja myydä sen mukaisesti. Hän jaksaa hymyillä, keskustella ja
nähdä ihmisen edessään.

”Tämä on työ, jota olen aina halunnut
tehdä. Tämä on paras ammatti
maailmassa ja imaisee mukaansa.
Fokus on työsuorituksessa, hetkessä,
ja siitä seuraa loputon positiivinen
kierre. Alan pysyminen
elinvoimaisena vaatii sitä, että
ihmiset arvostavat omaa työtään.
Baarimestari on työväenluokan
aristokraatti ja ravintola-alan
rokkistara – meillä on mahdollisuus
kehittää koko alan imagoa.”
Vuoden 2020 Baarimestari
Petri Määttä,
Cafe Kuluma, Oulu

EHDOTA TÄSSÄ SARJASSA
• Kaupallisessa ravintolassa työskentelevä baarimestari.

BAARIMESTARI

AIEMMAT
PRO-VOITTAJAT
2020
Petri
Määttä
|
2019
Jami
Järvinen
|
2018
Mari
Seppälä
|
2017
Ville
Liikanen
|
2016
Jarkko
Issukka
|
2015
Jussi
Viljala
|
2014
Greta
Grönholm
|
2013
Jarkko
Salonen
|
2012
Pekka
Välitalo
|
2011
Henri
Lahti
|
2010
Timo
Siitonen
|
2009
Mika
Räisänen
|
2008
Henna
Sanaksenaho
|
2007
Harri
Törmänen
|
2006
Mikael
Karttunen
|
2005
Jan
Lindgren
|
2004
Teijo
Rintoo
|
2003
Aimo
Markus
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Markkinoiden monipuolisin
valikoima, ole hyvä!
Kun kyse on leivonnaispakasteista, käänny puoleemme. Löydät valikoimastamme niin leivät, kahvileivät, ruokaisat kuin
fast food -tuotteetkin – kaiken pullasta burgeriin. Me autamme sinua erilaistumaan monipuolisella valikoimalla ja tarjoamme raikkaita ideoita ja ratkaisuja työsi tueksi.

Ollaan yhteydessä!

www.lantmannen-unibake.fi
Lantmännen Unibake Finland

@lantmannenunibakefi

Ihan !
PRO

KAHVILAN
TYÖNTEKIJÄ

PULLANTUOKSUINEN
PIONEERI

AIEMMAT
PRO-VOITTAJAT

Kahvin tuoksu, puheensorina tai pysähtynyt hetki. Kahvilassa
kohdataan ystäviä, vietetään aikaa omien ajatusten kanssa
ja tehdään töitä. Monipuolinen, vaihtuvaliikkeinen ympäristö
tarvitsee tekijöikseen joustavia näkijöitä, jotka ymmärtävät
ihmisten erilaiset tarpeet. Kiireessä vaaditaan notkeaa
näppäryyttä, jotta jono pysyisi liikkeessä, kun taas rauhallisia
hetkiä vaalitaan hyvillä ajatuksenvaihdoilla. Kahvilan työntekijän
ammattitaito näkyy varmana palveluasenteena silloinkin, kun kiire
käy hektisemmäksi. Ammattilainen tuntee alansa ja asiakkaansa.
Hän kertoo ja kuuntelee, kehittelee tai tarttuu klassikkoon. Hän
on ymmärtäväinen ja hyväntuulinen henkilö, jonka tiskille palaa
aina uudelleen. PRO-palkinnon arvoinen kahvila-ammattilainen
tuntee maidot, kahvit, teet sekä erityisruokavalioiden vaateet.
Kahvila-alan ammattilainen seuraa vallitsevia trendejä, tarttuu
uteliaasti uudistuksiin ja kehittää itseään koulutuksilla. Hänellä on
kokemusta useasta työpaikasta tai useammalta työvuodelta. Hän
tietää asenteen ratkaisevan, ja vaalii jokaista kohtaamista iloisella,
hyväntahtoisella asenteellaan, tehden kahvihetkestä aina hieman
paremman kokemuksen.

|
2019
Jutta
Kokkonen
|
2018
Heidi
Heinonen
|
2017
Eija
Lundén
|
2016
Mia
Ahonen
|
2015
Eveliina
Rissanen
|
2014
Pekka
Koivula
|
2013
Olli
Penttilä
|
2012
Helinä
Kantola
|
2011
Sirpa
Heikkilä

”Otan niin asiakkaat kuin työkaverit
huomioon yksilöinä ja pyrin tekemään
jokaisen päivästä vähän paremman.
Positiivisuus, iloisuus ja huomioon
ottavuus kantavat! Jokainen tehtävä
ja paikka alalla on yhtä tärkeä;
yhdessä viemme alaa eteenpäin ja
yhteenkuuluvuus, positiivisuus ja
tasa-arvoisuus kasvavat.”

2020
Katariina
Silvo

Vuoden 2020 Kahvilatyöntekijä
Katariina Silvo,
Café Visio, ISS Palvelut, Helsinki
Sarjan sponsorina
Lantmännen Unibake

Huom!
Äänestysaika
4.6.–11.10.2020.
Toimi nyt ja värvää
työkaverisikin
mukaan!

EHDOTA TÄSSÄ SARJASSA
• Kahvilan työntekijä, kahvila-ravintolan työntekijä,
luottoekstraaja, yrityksen, kunnan tai ketjun työntekijä.
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Ihan !
PRO

OPETTAJA

AIEMMAT
PRO-VOITTAJAT
2020
Riikka
Mantila

TIETÄ VIITOITTAVA
TARINANKERTOJA
Se kertoo, joka tietää. Alansa tunteva opettaja jättää oppilaisiin
muistijäljen, jonka viisauksiin palataan vielä vuosien jälkeenkin.
Hyvä opettaja herättää kipinän ja tiedonjanon. PRO-palkinnon
lunastava tekijä on viisas ja reilu esikuva, joka saa hankalatkin
aiheet kuulostamaan kiinnostavalta. Hän on tasavertainen ja
inhimillinen ja osaa nähdä yksilöiden erilaiset oppimistavat.
Hänellä on valistunutta kokemusta ja näkemystä, taitoa
kertoa tarinoita ja poimia esiin niitä taitoja, jotka auttavat
työllistymisessä. PRO-opettaja on opettajakoulutuksen
suorittanut taitaja, jonka opit todella jäävät mieleen. Hän
innostaa oppilaansa kohtaamaan tulevaisuuden haasteet
luottavaisesti, oli puhe sitten kestävästä kehityksestä tai
muuttuvasta työelämästä. Esimerkillinen opettaja on alastaan
kiinnostunut ja itsekin utelias oppimaan uutta. Hän on helposti
lähestyttävä ja maltillinen sekä vilpittömästi kiinnostunut
löytämään vastaukset vaikeimpiinkin kysymyksiin.

”Päätavoitteeni koulutuksessa on
työllistyminen; sellaisen sosiaalisen
ympäristön luominen, jossa kaikki
pystyvät etenemään ja jokaiselle
löytyy mahdollisuus. Sydämenasiani
on jatkokehittää mallia, jolla saamme
parannettua valmistumassa olevien ja
valmistuneiden pysymistä alalla. Jotta
ala pysyisi elinvoimaisena, keskustelun
on käännyttävä myönteisempään
suuntaan. Työvoimapula on valtava,
joten alan ihmisten tärkein tehtävä on
Vuoden 2020 Opettaja
Riikka Mantila,
Turun Ammatti-instituutti, Turku

Miten?
Valitse sarja,
kerro kuka ja
kuorruta kehuilla.
propalkinnot.fi

|
2019
Henry
Lybäck
|
2018
Tarmo
Wasenius
|
2017
Esa
Koppelo
|
2016
Jarmo
Åke
|
2015
Markku
Haapakoski
|
2014
Jukka
Moilanen
|
2013
Raimo
Ryynänen
|
2012
Pirkko
Pölönen
|
2011
Jouni
Paassilta
|
2010
Veijo
Turpeinen
|
2009
Kirsti
Parkkinen
|
2008
Sinikka
Määttälä
|
2007
Anu
Elomaa
|
2006
Jorma
Haranen

Sarjan sponsorina Staffpoint

EHDOTA TÄSSÄ SARJASSA
• Käytännössä kannatuksensa hankkinut tai koulutuksen
suorittanut suurkeittiö-, hotelli- ja ravintola-alan
oppilaitoksessa opetustyössä toimiva henkilö.
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midsona.fi

Ihan !
PRO

VASTUULLISUUS

AIEMMAT
PRO-VOITTAJAT
2020
Hotelli
Helka

|
2019
Juhana
Paturi
|
2018
Kotipizza
Group Oyj
|
2017
Ravintola Ask
|
2016
Helena
Laitinen

Miten?
Valitse sarja,
kerro kuka ja
kuorruta kehuilla.
propalkinnot.fi

VASTUULLISUUS
EI OLE PÄÄMÄÄRÄ
– se on matka
Vastuullisuuspalkinto myönnetään taholle, joka tekee erityistä työtä
kestävän kehityksen periaatteiden edistämisessä horeca-alalla. Millaisen
maailman me jätämme jälkeemme? Millaisia valintoja meidän kannattaa
työssämme tehdä? Vastuullinen ammattilainen näkee työelämän valintojen
eettiset ja ekologiset vaikutukset. Hän ymmärtää kestävän kehityksen
ja vastuullisuuden käsitteet hyvin laaja-alaisesti ja tuo tietonsa myös
käytäntöön. Oli kyse sitten luomutuotteiden käytöstä, lähituotetun ruoan
suosimisesta, tuotantoeläinten olojen kohentamisesta, energiatehokkuuden
vaalimisesta tai sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta,
vastuullinen tekijä löytää tien toimia oikein. PRO-palkinnon lunastava taho
kykenee näkemään oman toimintansa osana suurempaa kokonaiskuvaa
ja tuntee voimakasta halua vaikuttaa valinnoillaan. Tässä sarjassa PROtuomaristo päättää palkinnon saajan, mutta muista sarjoista poiketen
erikseen kutsuttu raati valitsee finalistit.

EHDOTA TÄSSÄ SARJASSA
• Ammattikeittiön, ravintolan tai kahvilan toimija, joka edistää
erityisellä tavalla vastuullisia työtapoja omalla toimialallaan.
• Henkilö tai tiimi, joka edistää ekologisuutta, eettisyyttä ja
kestävää kehitystä horeca-alalla.

”Vihdoin sosiaaliseen vastuuseen on herätty.
Se on vastuullisuuden alue, jota on vähiten
uskallettu nostaa esiin. Vahvuuksiamme ovat
periksiantamattomuus, yhteistyö ja rohkeus
nostaa esille asioita, olla omilla kasvoilla
mukana keskustelussa. Suomi uskaltaa jo
viestiä, että olemme kestävän kehityksen maa
ja kerromme siitä matkailumarkkinoinnissa,
mutta emme vielä uskalla tuoda esille, että
olemme myös ihmisoikeuksien mallimaa. Jos
sosiaalinen vastuumme ei olisi aitoa ja kaikki
työpaikalla hengittäisi sitä, emme olisi pysti
kädessä. Tämä tulee meiltä sydämestä!”
Vuoden 2020 Vastuullisuus
Hotelli Helka, Helkan vastuullisuustiimi, Helsinki
Sarjan sponsorina
Midsona
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ASTU SISÄÄN YADOON!
Yado on matkailu- ja ravintola-alan työntekijöille ja kaikille muillekin alasta
kiinnostuneille suunnattu verkkopohjainen yhteisö, jonka löydät osoitteesta: yado.fi.
Kun matkailu- ja ravintola-alan ammattilaisilta kysytään, mikä heidän mielestään on
työn paras puoli, nostavat lähes kaikki esiin työkaverit ja vahvan työyhteisön.
Viime aikoina lähes koko ala on ollut pysähdyksissä. Siksi me haluamme tarjota
paikan, jossa voimme jakaa ajatuksia, antaa vinkkejä sekä tukea toisillemme.
Helpon kirjautumisen jälkeen pääset Yadossa lukemaan sisältöjä, keskustelemaan ja
osallistumaan yadolaisille suunniteltuihin valmennuksiin.
Me ihmiset teemme tämän alan ja tarvitsemme teitä mukaan rakentamaan Yadoa!
Jos olet kiinnostunut kertomaan oman tarinasi tai tuottamaan muita sisältöjä,
ota meihin yhteyttä Yadossa yado.fi tai Facebookissa/Instagramissa @yadoyhteiso.

YADOTETAAN YHDESSÄ
YADO.FI

Ihan !
PRO

YRITTÄJÄ

HORJUMATON
JA ROHKEA

AIEMMAT
PRO-VOITTAJAT
2020
Laura Apukka ja
Janek Bjurström

– vilpitön ja viisas
PRO-palkinnon pokkaava yrittäjä uskaltaa
yrittää. Hän kehittää kiinnostavaa ja
inspiroivaa liiketoimintaa tuoden mukanaan
omannäköisensä panoksen koko horecaalalle. Hän edesauttaa suomalaisen
ruokakulttuurin kehitystä tarjoten
asiakkailleen kiinnostavia ja kutsuvia
mahdollisuuksia. Voiton arvoinen yrittäjä
on reilu ja luotettava, tarkkanäköinen
tekijä, joka uskaltaa unelmoida isosti. Hän
ymmärtää yhteiskunnallisen vastuunsa ja
tuntee pyyteetöntä kiinnostusta alaansa
kohtaan. Hän ei pelkää haasteita eikä
murru vastoinkäymistenkään äärellä.
Voimakastahtoinen yrittäjä analysoi
ja katsoo sekä osaa suhtautua myös
virheiden korjaamiseen. Hän ymmärtää
alan liiketoiminnallisia koukeroita rakentaen
taloudellisesti kannattavaa kokonaisuutta.
Osaava yrittäjä ymmärtää yhteisön tärkeyden
vaalien työntekijöidensä työhyvinvointia ja
tyytyväisyyttä. Hän on auttavainen ja rento,
ihmisläheinen tekijä, joka ei pelkää uudistumista.
Hän haluaa vaalia elämyksiä ja suuria tunteita
sekä luoda tarinoita, joista riittää puhuttavaa vielä
pitkäksi aikaa.

Alalla menestynyt
ja työntekijöidensä
rakastama Janek
Bjurström menehtyi
toukokuussa
vaikean sairauden
uuvuttamana.

”PRO-palkinto todistaa, että
olemme vakavasti otettavia
yrittäjiä. Työntekijöiden vaaliminen
on meille tärkeintä, ja palkinto
todistaa, että olemme oikealla
tiellä. Olemme ikään kuin tuottajia,
jotka mahdollistavat, että
työntekijöillä on mahdollisimman
hyvät olosuhteet työskennellä ja
jaksaa välillä rankassakin työssään.
Ammattiylpeyttä kaivataan lisää:
Olemme ammattilaisia ja teemme
hienoa työtä. Tätä mantraa
toivoisin toistettavan, jotta sekä
me itse että muut uskoisivat
siihen.”
Vuoden 2020 Yrittäjä
Laura Apukka ja Janek Bjurström,
Espan Sokeri Oy, Helsinki
Sarjan sponsori
Barona

EHDOTA TÄSSÄ SARJASSA
• Horeca-alalla toimiva yrittäjä, kuten raaka-ainetoimittaja tai ravintoloitsija. Hän voi olla yrityksensä
ainoa työntekijä tai pyörittää kokonaista ketjua.

|
2019
Katja Rastas ja
Arto Rastas
|
2018
Jan ja Joanna
Westerling
|
2017
Ravintola Roux
|
2016
Ilja Björs ja
Jarkko Myllymäki
|
2015
Pekka Salmela ja
Mika Roito
|
2014
Samuil Angelov,
Henri Alén ja
Timo Linnamäki
|
2013
Tomi Björck ja
Matti Wikberg
|
2012
Kaija ja Simo
Reijonsaari
|
2011
Bahri
Karagümüs
|
2010
Kari Jalava ja
Matti Jussila
|
2009
Royal
Ravintolat Oy
|
2008
Katri ja Irina
Hepolampi
|
2007
Anne ja Sakari
Tainio
|
2006
Marit
Mikkonen
|
2005
Hans
Välimäki
|
2004
Päivikki
Palosaari
|
2003
Jyrki
Sukula
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TEHDÄÄN YHDESSÄ ULKONA SYÖMISESTÄ
ELÄMYKSELLISEMPÄÄ, VASTUULLISEMPAA
JA SITEN SUOSITUMPAA.

Ihan !
PRO

INNOVAATIO

AIEMMAT
PRO-VOITTAJAT
2020
Ravintola
Ultima

INNOVAATTORI
LUO IHMEEN

|
2019
Fredman
Food Tech
|
2018
The Box
Haaga-Helia

Innovaatio on askel eteenpäin. Se on kykyä nähdä ja
uskallusta yrittää. Tässä sarjassa palkitaan toimialaa
merkittävästi eteenpäin vievä innovaatio. Innovaatio voi
olla uusi toimintatapa, selkeälinjainen uudistus, palvelu
tai tuote, teknologia tai liikeidea. Se on jotakin uutta ja
mullistavaa. PRO-palkinnon arvoisen innovaation takana
on idearikas innovaattori, jolla on rohkeutta mahdollistaa
muutosta omalla toiminnallaan. Innovaatioiden takaa löytyy
uudistumiseen myötämielisesti suhtautuva organisaatio, joka
haluaa toiminnallaan uurtaa uusia, ennen kulkemattomia
uria. Innovaatio muuttaa meitä. Koskettaa, tai vaikuttaa –
tekee tulevaisuudesta aina aavistuksen verran parempaa.
Rohkea innovaattori katsoo eteenpäin ja ymmärtää
muutoksen hyödyt.

”Teemme edistyksellistä työtä, siinä
vahvuutemme. Mietimme koko ajan,
miten hyödynnämme raaka-aineesta
kaiken. Kasvatamme itse ravintolassa
yrtit hydroponisessa järjestelmässä ja
sienet kahvinpuruissa. Meillä pääsee
näkemään, miten ilmaperunat
kasvavat. Olisi tärkeää, että
ravintola-alalla viriäisi mielenkiinto
siihen, miten pidetään maapallo
puhtaana. Pelkkä maku ei riitä.
Kokkien on otettava enemmän
vastuuta siitä mitä tarjoavat, ja ennen
kaikkea miksi tarjoavat.”
Vuoden 2020 Innovaatio
Ravintola Ultima,
Henri Alén ja Tommi Tuominen, Helsinki
Sarjan sponsorina
Kespro

Huom!
Äänestysaika
4.6.–11.10.2020.
Toimi nyt ja värvää
työkaverisikin
mukaan!

EHDOTA TÄSSÄ SARJASSA
• Henkilöä, tiimiä tai yritystä, joka on muuttanut
toimialan taiyhteisön toimintatapoja tai kehittänyt
mullistavan idean tai tuotteen, jolla luoda menestystä
bisnekseen.
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