AMMATTIKEITTIÖN
KOKKI

JOHANNES DJUPSJÖBACKA
StaffPoint, Oulu

– Pikkasen pitää puhaltaa. Aamulla ehkä tajuaa,
mikä painaa kapsäkissä, vastaa pohjoisen kokkipoika Johannes Djupsjöbacka kysymykseen,
miltä nyt tuntuu.
Kolmen eri työnantajan palveluksessa Staffpointin kautta kokkaava Djupsjöbacka kertoo varsin
perinteisen ohjeen siihen, millä työelämässä pärjää:
– Älä nakkele kiviä äläkä sylje kenenkään
päälle, ole ihmisiksi! Kaikkien kanssa pitää pystyä
tekemään töitä.
Kolme eri duunia on hyvä, siinä ei uraudu eikä ala organisaatiouudistukset pelottamaan. Kun
työpaikat ovat erilaisia, niissä on myös eriluontoista sakkia töissä. Djupsjöbackaa ilahduttaakin
työntekijöiden kirjo ja se, miten erilaisia ihmisiä
ravintola-alalle mahtuu.
Hän toivoo ravintolatyöntekijöille lisää palkkaluokkia, jotka houkuttelisivat pysymään alalla pidempään. Palkkakehitys pysähtyy, kun kymmenen vuotta alalla täyttyy, eikä se kannusta pysymään eläkeikään asti samoissa hommissa.

Työkavereilleen henkilöstöravintolaan, kahvilaan ja vankilan ruokalaan hän huikkaa näin:
– Jatketaan samaan malliin, meillä menee jees!
”Ammattikeittiön kokki -sarjassa
nostetaan esiin tekijöitä, jotka eivät pääse
parrasvaloihin päivittäisessä työssään,
vaikka huippusuorituksia jatkuvasti
tekevätkin. On hienoa, että PRO-gaalassa
palkitaan ammattilaisia eri rooleissa, ja
pidän tunnustusta erittäin arvokkaana paitsi
voittajalle, kaikille finalisteille.
Johannes Djupsjöbacka edustaa
hyvin Ammattikeittiön kokki -sarjaa ja
ansaitsi voittonsa. Hän on myös hyvä
esimerkki siitä, kuinka työ keittiössä voi olla
monimuotoista ja vaihtelevaa. Onnittelut
voitosta!”
Pasi Berggren, Meira Nova
Muut finalistit: Jukka Jalava, Merlin Kimmel

AMMATTIKEITTIÖN
PÄÄLLIKKÖ

JETRO LUUMI

Ravintola Huoltamo (Yle), Palmia, Helsinki
Jetro Luumin fiilikset PRO-pysti kainalossa
olivat yhtä mahtavat kuin muillakin voittajilla.
Hän uskoo, että hänet kantoi tunnustuspalkinnon
voittoon hyvä asenne.
– Kaikesta selviää, vaikka olisi millainen hässäkkä. Siihen kuuluu se, miten myyn ideat tiimille,
miten motivoin ja saan ihmiset mukaan. Asiakaspuolella pätee sama: olen hyvä ”myymään”
asioita, kertomaan miten kannattaa toimia ja
mikä on meille tärkeää, Luumi sanoo.
Hän arvioi alan elinvoimaisena pysymisen
edellyttävän lisää näkyvyyttä, arvostusta
kädenjälkeä kohtaan ja tietoisuutta siitä,
paljonko vaivaa ruuan eteen nähdään.
– Kansanedustaja Elina Lepomäen puhe ulkona syömisen kulttuurista pitää paikkansa, ei voi kuin toivoa, että suomalaiset
kävisivät enemmän ulkona syömässä!
Luumi peräänkuuluttaa myös eri toimialojen yhteistyötä etenkin mitä tulee ekologisuuden ja ilmastonmuutoksen kaltaisten isojen
kysymysten ratkaisemiseksi.
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– On keskityttävä niihin asioihin, jotka
askarruttavat ihmisiä, jotta pysyy mukana. Ihmiset tekevät päätöksiä ekologisuuden perusteella.
Luumi lähettää isot kiitokset kaikille, joiden
kanssa on tehnyt töitä – jokaiselta hän on oppinut jotain!
”Ammattikeittiön päällikkö -sarjan finalistit olivat kaikki vahvoja, kokeneita ammattilaisia ja
siten olisivat alansa huippuina kaikki ansainneet voiton. He haluavat myös kehittää itseään
ja tiimiään ja samalla haastaa koko toimialaa
kehittymään. On hienoa huomata, miten he itse
ja heidän työpaikkansa huomioivat vastuullisuuden monipuolisesti. PRO-ehdokkuus nostaa
paitsi itse ehdokkaan, mutta myös koko toimipisteen ja yrityksen arvostusta ja tuo positiivista näkyvyyttä myös asiakkaiden suuntaan.”
Hanna Lindroos, Unilever
Muut finalistit: Henna Rajamäki,
Milla Westerlund

AMMATTIKEITTIÖN
TUOTEKEHITTÄJÄ

TERHI PALDAN
ISS Food Service, Helsinki

Terhi Paldanille PRO-titteli merkitsi huikeita
tunteita: hän oli palkinnosta yllättynyt ja kiitollinen, ja samalla nöyrä ja onnellinen.
Hänen vahvuutensa on intohimo ja rakkaus
ruokaan, ja se näkyy kaikessa mitä hän tekee.
– Nautin tehdä ihmisten kanssa töitä, olen
tiimipelaaja, ja samalla haastamme toisiamme.
Paldanin mukaan alalla täytyy tapahtua
muutos suhteessa vastuullisuuteen ja hävikkiin.
– Meidän täytyy löytää keinot koko tuotannosta lopputulemaan asti 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!
Kolme tärkeintä asiaa ruuassa ovat maku,
maku ja maku. Lisäksi ruuan pitää olla kaunista ja
rakkaudella tehtyä.
– Täytyy kuunnella asiakkaita enemmän, jotta
tuotamme sitä, mitä toivotaan.

Kuten moni muukin PRO-voittaja, Paldan
antaa tunnustusta työkavereilleen.
– Ilman tiimiä ja työkavereita en olisi tässä.
Ihana tehdä töitä teidän kanssa, nautin jokaisesta päivästä.
”PRO-palkinto antaa tunnustusta
upeasti tehdystä työstä – ennakkoluulottomuudesta, innovatiivisuudesta, rohkeudesta, periksiantamattomuudesta ja työn ilosta, jota
tuotekehittelijä sisällään kantaa.
Terhi Paldan on tehnyt pitkän
ja hienon uran ja ollut monessa mukana. Näkemystä ja kokemusta on karttunut
vuosien varrella monen tyyppisestä toiminnasta. Hän on ennakkoluuloton, ja hänellä on
hienoja visioita ja rohkeutta toteuttaa niitä.”
Jutta Kontinen, IsoMitta
Muut finalistit: Minna Jalo, Terhi Kylä-Sipilä

AMMATTIKEITTIÖN
TYÖNTEKIJÄ

KIRSI MÄKYNEN
Kurikan kampus, Kurikka

Kirsi Mäkynen kiitteli upeaa juhlaa ja upeaa
fiilistä. Kuten niin moni voittaja, hän uskoi
asenteensa ratkaisseen voiton.
– Työ on intohimoni, nautin kun saan tehdä
työtäni, ja motivaatiota riittää, kun nauttii siitä
mitä tekee. Asiakaspalvelu on lähellä sydäntäni.
Alan kovaan työvoimapulaan Mäkynen toivoi
helpotusta siitä, että alalle tulevia nuoria
tsempataan ja kannustetaan enemmän.
– Annetaan nuorille vastuuta kun he
tulevat töihin. Työharjoittelijoihin kannattaa
luottaa, antaa heidän tehdä, jotta he
saavat onnistumisen kokemuksia.
Mäkynen kiittää tiimiään tsempeistä
kisassa. Hän lähti PRO-mittelöön
yhteisen hyvän takia:
– Lähdin mukaan en itseni vaan
sen takia, jotta nostamme kaupungin
ruokapalveluiden ja ammattikeittiöiden statusta.

”Näin työvoimapulan aikana on erittäin
näkyvää olla mukana ehdokkaana PRO:ssa.
Myös oman ehdokkaan kannustaminen luo
työantajasta positiivista kuvaa.
Kirsi Mäkynen on ammattilainen,
jolla on vahva ammattitaito ja vuosien
kokemus alalta. Hän on myös erittäin
pidetty työtoveri, joka luo hyvää fiilistä,
iloisuutta ja yhteen hiileen puhallusta
työyhteisöön. Tämän avulla myös
raskaimmat työpäivät taitetaan yhdessä.
Heiltä löytyy selvästi Kurikasta yhdessä
tekemisen fiilistä, ja Kirsillä on siihen suuri
osuus.”
Mia Kettunen, Arla
Muut finalistit:
Mumina Hassan Ali,
Eucalptus Ncube
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BAARIMESTARI

PETRI MÄÄTTÄ
Cafe Kuluma, Oulu

– On ollut hienoa olla ehdokkaana monta kertaa, koska
edellisillä kerroilla oma suosikkini on voittanut, kolmannella kerralla tittelin pokannut Petri Määttä hymyilee.
Omat vahvuutensa hän on miettinyt huolella läpi.
– Tämä on työ, jota olen aina halunnut tehdä.
Olen PRO-gaalojen yhteydessä joutunut miettimään,
mitä haluan, ja tullut tulokseen, että tämä on paras
ammatti maailmassa.
Määttä puhuu siitä, miten työ imaisee mukaansa.
– Työ on kuin pakopaikka arjen huolista. Fokus
on työsuorituksessa, hetkessä, ja siitä seuraa loputon
positiivinen kierre.
Alan pysyminen elinvoimaisena vaatii sitä, että
ihmiset arvostavat omaa työtään.
– On turhan paljon ihmisiä, jotka ovat ”vain baari
mestareita”. Pitäisi sisäistää, että tämä on oikea työ,
arvostaa omaa tekemistä ja olla ylpeä itsestään.
Muutos lähtee henkilöstöstä ja ravintolajohdosta, ja
jatkuu asiakkaisiin ja lopulta yleiseen suhtautumiseen
koko alaan, Määttä pohtii.
Hän iloitsee ympäri Suomen saamastaan kannus-

tuksesta , ja muistuttaa, että baarimestari on työ
väenluokan aristokraatti.
– Lauseessa on totuuden siemen: Baarimestarilla on vastuu tehdä asiat hyvin, ja toisaalta voi nauttia,
että on jotain omassa työssään ja saa siitä arvostusta! Baarimestarit ovat myös ravintola-alan rokkistarat
– heillä on mahdollisuus kehittää koko alan imagoa.
”PRO-palkinto on Suomen halutuin tunnustus,
arvossaan mittaamaton! PRO-ehdokkuudesta
voi onnitella myös työnantajaa – samalla pääsevät esiin loistavat työpaikat.
Petri Määttä on pitkän linjan vääntäjä ja
loistava baarimestari kaikilla mittareilla, parhaina puolinaan jatkuva uteliaisuus ja halu kehittää. Hän on myös jättänyt jäljen nuorempiin
baarimestareihin, mikä on tärkeää alan ammattitaidon säilymisen takia.”
Henri Lahti, Pernod Ricard Finland
Muut finalistit: Emmi Peltonen, Juha Riepula

RAVINTOLAN
ASIAKASPALVELIJA

MURAT KILICKESEN
Radisson Blu Plaza Hotel, Helsinki
Murat Kilickesen totesi palkintojenjaon jälkeen,
että vieläkin jännittää. PRO-gaalan taika siis toimi!
Hänen vahvuutensa on monikulttuurisuus.
– Tykkään ja tunnistan erilaiset kulttuurit ja ihmiset. Hallitsen monikulttuurisuuden, mitä tulee
ruokaan ja juomaan. 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!
Kilickesen uskoo alan kaipaavan lisää
samanlaisia tekijöitä:
– Ala kaipaa kunnon ammattilaisia – perehtyneitä, koulutettuja – mutta samalla ihmisiä, jotka rakastavat alaa ja nauttivat työstä.
Kilickesen kiittää lämpimästi työpaikan tiimiä pitkäaikaisesta kannustuksesta.
– Kiitän Radisson Blu Plazan hotellinjohtaja
Saija Syväjärveä – hän on tehnyt minusta pron;
kiitän myös Jemina Toivosta, Sokotelin toimitus-
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johtajaa Jarkko Härmälää ja Radisson Blu
Hoteleiden maajohtajaa Timo Vepsäläistä, jotka
ovat tänään tukemassa minua ja aina tukenani ja
ylpeitä minusta.
”Mikä olisikaan parempi kiitos työntekijälle kuin julkinen huomionosoitus PRO-ehdokkaana. Vaikka tunnustus annetaan yhdelle
henkilölle, on se yleensä huomionosoitus
koko tiimille.
Murat Kilickesen on aito ja huumorintajuinen. Hänellä on kyky olla aidosti läsnä ja
taito saada ihmiset viihtymään seurassaan.
Todella ammattitaitoinen henkilö, jolla on hyvä asenne elämään ja kaikkeen tekemiseen.”
Rami Kuusisto, Paulig
Muut finalistit: Mathias Meltsas,
Ekaphol Nirojram

HOVIMESTARI/
SOMMELIER

KATRINA LAITINEN
BasBas, Helsinki

”Super”, kuvaili fiiliksiään Katrina Laitinen, tuore
PRO Sommelier -voittaja. Laitinen tuli juhlimaan
laajennetun perheen kanssa.
Laitiselle on itsestään selvää, mikä kantoi
hänet voittoon.
– Rakastan ruokaa ja viiniä, se on koko
elämäni, suhtaudun siihen lievästi sanottuna
intohimoisesti.
Ravintola-alan täytyy Laitisen arvion mukaan
uudistua jatkuvasti.
– Kaivataan myös isompia päätöksiä poliittisilta tahoilta liittyen verotukseen ja lupiin, että
ravintolatoiminnan harjoittamisesta tehtäisiin
helpompaa. Se on oleellista, jotta saadaan
uusia, innostuneita ihmisiä alalle. Esimerkiksi
viinin ulosmyyntioikeus mahdollistaisi uusia
tulonlähteitä, viinibaareja ja kauppoja ja niiden
yhdistelmiä, Laitinen innostuu.
Hän lähettää ison kiitoksen kanta-asiakkaille
ja työperheelle.
– Syökää ja juokaa! Sillä selvitään kaikesta.

”PRO-palkinto on hieno tunnustus
alan todellisille ammattilaisille ja
työn sankareille. Liian harvoin osaajia nostetaan esiin ja arvostetaan.
Minuun teki suuren vaikutuksen, kuinka paljon ylistäviä kommentteja Katrina ”Kati” Laitinen oli saanut asiakkailta ja kollegoilta. Ne eivät olleet tuulesta
temmattuja. Niin omat kuin monien tuttujen kokemukset BasBasista tukevat kuvaa loistavasta asiakaspalvelun huippuosaajasta, jonka viiniasiantuntemus on äärimmäisen kovaa tasoa. PRO-palkinto sommelier-sarjassa meni oikeaan osoitteeseen. Onnittelut vielä kerran!”
Tuomas Sorri, Valio
Muut finalistit: Olli Nurmilahti,
Jouni Olkkonen

KAHVILAN
TYÖNTEKIJÄ

KATARIINA SILVO

Café Visio, ISS Palvelut, Helsinki
Katariina Silvon fiilis PRO-palkinnon varmistuttua oli sanoinkuvaamattoman upea – äärimmäinen ylpeys ja kiitollisuus vuorottelivat. Silvon vahvuus on positiivisuus.
– Otan niin asiakkaat kuin työkaverit huomioon yksilöinä ja pyrin tekemään jokaisen päivästä vähän paremman. Positiivisuus, iloisuus ja huomioon ottavuus
kantavat!
Jotta alalle riittäisi vetovoimaa jatkossakin, pitää nostaa
esille kaikkia tekijöitä:
– Jokainen tehtävä ja
paikka alalla on yhtä tärkeä, ei
vain fine dining; yhdessä viemme alaa eteenpäin ja yhteenkuuluvuus, positiivisuus ja tasa-arvoisuus kasvavat.
Silvo lupaa jatkaa samalla linjalla:
– Haluan sydämeni pohjasta kiittää
kaikkia, joiden kanssa olen saanut tehdä töitä, ja olen kiitollinen äänestäjille. Lupaan jatkaa

samaan malliin, pitää positiivisuutta yllä ja viedä
alaa omalta osaltani hyvillä mielin eteenpäin.
”Tunnustuspalkinto on muistutus kaikesta
hyvästä työstä, jonka saaja on tehnyt
urallaan. Se on kiitos aurinkoisista hetkistä
asiakkaiden kanssa, avusta kollegoille ja
hymyistä hankalissakin tilanteissa. Aito
ihmisten välinen vuorovaikutus ja luovuus
muuttuvissa tilanteissa, siihen robotit eivät
koskaan pysty. Ala on sitä, mitä me siitä
yhdessä teemme. Uusia ihmisiä ja ideoita
kaivataan aina.
Sarjan sponsorina arvostamme Katariina
Silvossa hänen positiivisuuttaan ja
näkemystään ravintola-alasta. Sydämelliset
onnittelut upeasta voitosta sekä kiitos myös
muille finalisteille – tässä gaalassa kaikki
finalistit ovat voittajia!”
Harri Ansinn, Lantmännen Unibake
Muut finalistit: Hien Dong, Nina Komonen
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YRITTÄJÄ

LAURA APUKKA JA JANEK BJURSTRÖM
Espan Sokeri, Pompier, Helsinki
Laura Apukka ja Janek Bjurström toteavat
olevansa ylpeitä palkinnosta.
– PRO-palkinto todistaa, että olemme vakavasti
otettavia yrittäjiä, se on välillä vaikea muistaa.
Yrittäjäpariskunnan vahvuus on vahva työn
tekijöiden kunnioitus ja ymmärrys.
– Työntekijöiden vaaliminen on meille tärkeintä.
Palkinto todistaa, että olemme oikealla tiellä,
meillä on oikea keihäänkärki. Olemme ikään kuin
tuottajia, jotka mahdollistavat, että työntekijöillä on
mahdollisimman hyvät olosuhteet työskennellä ja
jaksaa välillä rankassakin työssään.
Pelkät eurot viivan alla eivät ratkaise menestystä.
– Eurojen maksimoinnin pitää olla tervettä ja
inhimillistä. Vastuulliseen toimintaan kuuluu, että
henkilökunta tuntee yrityksen talouden realiteetit,
ja he pitävätkin rahasta huolta kuin omista rahoistaan, Apukka ja Bjurström luonnehtivat.
Apukka toivoo, että alalla olevat olisivat rohkeasti ammattiylpeitä.
– Olemme ammattilaisia ja teemme hienoa työtä. Tätä mantraa toivoisin toistettavan, jotta sekä
me itse että muut uskoisivat siihen, hän sanoo.

Työntekijöitään Apukka ja Bjurström kiittävät
kultakimpaleiksi, uniikeiksi lumihiutaleiksi ja kehuvat olevansa etuoikeutettuja saadessaan työskennellä heidän kanssaan.
”PRO-palkinto on loistava tapa antaa tunnustusta, kiitosta ja arvotusta alan ammattilaiselle. Meidän pitää tehdä ala, sen ihmiset
ja tarinat näkyväksi ja laittaa ne oikeisiin kanaviin, jotta nuoret löytävät ne. Lisäksi pitää
keskittyä nuorten tukemiseen, jotta he alalle
tullessaan haluavat myös pysyä siellä.
Laura Apukan ja Janek Bjurströmin
yrittämisen keskiössä on työntekijöiden
hyvinvointi ja oikeanlaisen työvoiman
houkuttelu. He tähtäävät pitkän tähtäimen
yrittämiseen, eivätkä juokse pikavoittojen
perässä. Kiitämme heitä ihmisläheisestä
otteesta yrittämiseen, lämpimät onnittelut
Lauralle ja Janekille.”
Mikael Nuotio, Barona

Lehdistön
palkinto

Muut finalistit: Justine Caoibes ja Paul Tello,
Loretta ja Simo Pietilä

OPETTAJA

RIIKKA MANTILA

Turun Ammatti-instituutti, Turku
Riikka Mantila oli ensimmäistä kertaa PRO-gaalassa, ja totesi tuoreena voittajana, että tämä oli
huikea päätös kolmen kuukauden jännittämiselle.
Omaksi vahvuudekseen hän arvioi vahvasti
nuorten työllistymiseen tähtäävää toimintaansa.
– 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, täytyy keskustelun kääntyä myönteisempään suuntaan. Työvoimapula on valtava, joten alan ihmisten tärkein tehtävä
on löytää fiksuja reittejä työllistymiseen.
Mantila kokee, että PRO-palkinto on kunnianosoitus myös kollegoille:
– Teemme tätä työtä yhdessä. He ovat minun
kantava voimani ja tietävät sen itsekin.
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”Yritysten ja tiimien kannattaa tuoda omat
osaajansa esiin ja näyttää nuorille samalla,
miten ala arvostaa tekijöitään. Se tukee
myös työnantajamielikuvaa. Ravintola-alalla
on erilaisia uravaihtoehtoja kuten PROgaalan useat ehdokassarjat osoittavat,
ja tätä viestiä on hienoa viedä yhdessä
eteenpäin.
Riikka Mantila tekee hienoa työtä
nuorten kanssa koko sydämellään. Hän
toimii äänitorvena alan positiivisuuden
puolesta. Hänen työnsä jäljet kantavat
pitkälle, kun nuoret tekevät pysyviä
alavalintojaan. PRO-gaala on loistavasti
tehdyn työn juhla ja palkinto tullaan
muistamaan koko työuran ajan.”
Markko Saukkonen, StaffPoint
Muut finalistit: Tuija Auramo, Tuula Loukkola

RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ

RAIJA SILLANPÄÄ

Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Helsinki
Raija Sillanpää yllättyi palkinnosta.
– Ihanaa kun arvostetaan. Tämä ala on
mahtava, toivottavasti kaikki suomalaiset eivät
katoa alalta – henkilökuntajoukko on jo kovin
monikansallinen.
Omaksi vahvuudekseen Sillanpää nimeää
kokonaisuuden hallinnan.
– Turhat hörhöt pois, pääkohtiin puuttuminen
ja asioiden hoitaminen. Saan toimia hienon tiimin
kanssa, luottamus on molemminpuolista. Paitsi
että olemme asiakaspalvelijoita, olemme myös
tuloksentekijöitä, Sillanpää kiittelee tiimiään.
Hän uskoo, että ala kaipaa arvostusta.

– Tämä on hieno ala, ja uskon, että
tulevaisuudessa entistä enemmän arvostetaan
palvelua ja aitoutta tilanteessa. Toivon, että oikeat
ihmiset valikoituisivat alalle, Sillanpää sanoo.
”Raija Sillanpää on pitkän linjan ammattilainen ja asiakaskokemuksen vankkumaton
vaalija. Raijan pitkä ja menestyksekäs ura
sai arvoisensa tunnustuksen.”
Jussi Rakemaa, Sinebrychoff
Muut finalistit: Marju Miikkulainen,
Markku Valkamo

VASTUULLISUUS

HOTELLI HELKA
Helkan vastuullisuustiimi

Oona Hytönen, Jukka Räisänen ja Thomas Högdahl pokkasivat
illan ensimmäisen palkinnon. Heitä ilahdutti suunnattomasti, että
sosiaaliseen vastuuseen on vihdoin herätty.
– Sosiaalinen vastuu on se vastuullisuuden alue, jota on vähiten
uskallettu nostaa esiin. Me olemme menneet se edellä, ja nyt se on
huomattu, Räisänen iloitsee.
Tiimin vahvuuksia ovat periksiantamattomuus, yhteistyö ja rohkeus
nostaa esille asioita, olla omilla kasvoilla mukana keskustelussa.
Myös kiitospuheessaan he nostivat esiin sen, miten Suomessa ollaan
jäljessä transihmisten oikeuksien toteutumisessa – sukupuolimerkinnän
muuttaminen edellyttää pakkosterilisointia.
– Suomi uskaltaa jo viestiä, että olemme kestävän kehityksen
maa ja kerromme siitä matkailumarkkinoinnissa. Mutta emme vielä
uskalla kertoa, että olemme myös ihmisoikeuksien mallimaa –
rankinglistoilla olemme kärjessä, mutta emme uskalla tuoda asiaa esille.
Helkan tiimi esiintyi upeissa Annemari Pahkalan suunnittelemissa
asuissa, mutta todellinen asia tulee sydämestä.
– Jos sosiaalinen vastuumme ei olisi aitoa ja kaikki työpaikalla hengittäisi sitä, emme olisi pysti kädessä. Tämä tulee sydämestä!
”PRO-palkinto on tunnustus erityisen hyvin onnistuneesta työstä ja
arvostuksesta niin alan sisällä kuin asiakkaidenkin silmissä.
PRO2020 Vastuullisuus-sarjan voittaja Hotelli Helka tekee
esimerkillistä työtä laaja-alaisesti vastuullisuus- kysymysten eteen.
Vastuullisuus yrityksen ydintoiminnoissa sekä sosiaalinen ja
yhteiskunnallinen vastuunkanto on syvällä yrityksen strategiassa
ja missiossa. Ennen kaikkea Hotelli Helkan henkilökunnan asenne
vastuullisen toiminnan kehittämiseen sekä rohkeus nostaa haastaviakin asioita julkiseen keskusteluun on poikkeuksellista.”
Markku Janhunen, Midsona
Muut finalistit: Kanresta, Scandic Hotels

AROMI 2/2020

45

RAVINTOLAN KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ/
KEITTIÖMESTARI

TIMO LEPISTÖ

Finlandia-talo, Kanresta, Helsinki
Historiallisesti kesken serviisin PRO-palkinnon
pokannut Finlandia-talon keittiöpäällikkö Timo
Lepistö tuuletti fantastista fiilistä kokkitakissa.
Hän pitää omana vahvuutenaan työn peruslähtökohtaa:
– Olla team leader, saada asioita tapahtumaan
oikein, riman ylittämistä itse ja tiimin kanssa.
Lepistö oli tyytyväinen, että vastuullisuus nousi tänä vuonna vahvasti teemaksi.
– Kaikentyyppinen vastuullisuus on tärkeää, se on meidän tulevaisuus, ja olen aina tehnyt
sen eteen duunia. Vastuullisuudessa on mukana
raaka-aineiden eettisyys ja ympäristötekijät sekä
ymmärrys siitä, että työtä tehdään kumppaneiden kanssa. Käsityö ei ala keittiöstä vaan pellonreunasta ja jatkuu keittiön kautta asiakkaalle.
Lepistö kiittää alan huippuja – kaikki tekevät
esimerkillistä työtä alan eteen. Omille työkavereille viesti on selvä:
– Ilman teitä en olisi mitään; tämä on joukkue
peli, jossa tarvitaan kaikkia osia.

RAVINTOLAN
KOKKI

HEIDI SOVELIUS

YES YES YES, NoHo Partners, Helsinki
PRO-palkinnosta ihanasti yllättynyt Heidi Sovelius ei ollut uskoa voittoaan. Siihen on kuitenkin
hyvät perusteet:
– Minulla on pitkä 20 vuoden monipuolinen
ura Suomessa ja ulkomailla. Minulla on ollut 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; sain palkinnon koko 20 vuodesta!
Sovelius toivoo, että alan kustannusrakenne ja palkkaus järkevöityisi, aivan kuten juhlapuheessakin vaadittiin. Myös alan monipuolisuus
ja sen positiiviset mahdollisuudet niin kotimaassa kuin ulkomailla ansaitsivat enemmän huomiota. Mutta mikä olisi se uusi väylä, jota pitkin viesti kulkisi – Soveliuksen itsensä alalla aloittaessa
elettiin tv-kokkien kuuminta kautta.
Sovelius lupaa jatkaa heti viikon alusta jälleen
hyvää työtä työkavereiden kanssa.
– Koen että palkinto on arvostus kaikesta tekemästäni työstä, ja sitä tehdään jatkossakin!
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”Horeca-ala on reitti elämänmittaiseen
seikkailuun. Elämysbisnes vie
mukanaan! PRO-ehdokkuus
merkitsee alan ihmisille paljon. Se
osoittaa arvostusta ja kunnioitusta
alamme ammattilaisia kohtaan.
Poikkeuksetta kaikki tiimit, joista
ehdokkaita on kisaan ilmoitettu,
ovat prosessista hyötyneet ja
nauttineet, on kunnia olla ehdolla
ja palkinnon saaminen on iso
tunnustus saajalleen.
Tänäkin vuonna ravintolakokkisarjan taso oli erityisen kova.
Voittaja on rautainen ammattilainen,
joka erottautui olemalla esimerkillinen,
vastuullinen sekä suomalaisen
ruokakulttuurin eteen ahertava
pyyteetön moniosaaja.”
Kim Westerling, Atria
Muut finalistit: Mari Seppälä, Niko Tähti

”Ammattilaisten esiin nostaminen tuo alalle
arvostusta ja nostaa motivaatiota. PRO-gaalan
tuomaristolta ja koko alalta kumpuava
kunnianosoitus on todella arvokas.
Finlandia-talo on yksi Suomen tunnetuimmista rakennuksista. Keittiöpäällikkö Timo
Lepistöllä on suuri vastuu kannustaa henkilökuntansa huippusuorituksiin ja olla samalla
trendien hermolla. Lepistön pieteetti isoihin
tapahtumakokonaisuuksiin on omiaan edistämään koko horeca-alan menestystä. Tekemisessä näkyy laatu, kokonaisuuksien hallinta ja
organisointikyky. Hän on myös erittäin arvostettu esimies ja kollega. Yhteistyökumppanina
Lepistö on upea. Yhteinen tekeminen on
selkeää, keskusteluyhteys ja sparraus nopeaa
ja ammattitaitoista. Suuret onnittelut PROvoittajalle ja kaikille loistaville finalisteille!”
Sami Lehtonen, E. Eriksson
Muut finalistit: Serko Rantanen, Tomas Svartsjö

LEHDISTÖN
PALKINTO

LAURA APUKKA JA
JANEK BJURSTRÖM
Espan Sokeri, Pompier, Helsinki

Lehdistöraadin puheenjohtaja Eeva Paljakka totesi, että
vuoden 2020 Lehdistön palkinto myönnetään henkilöille,
jollaisia pitäisi olla jokaisella alalla paljon enemmän. He
ymmärtävät, kuinka tärkeää on henkilökunnasta välittäminen
ja näkevät henkilökunnan ihmisinä, ei osana koneistoa.
He ovat edelläkävijöitä. Heidän kaltaisensa yrittäjät nostavat
koko alan arvostusta ja imua.
– Lupaamme lunastaa palkinnon joka päivä, liikuttuneet
yrittäjät vastasivat kehuihin.
Lehdistöpalkinnon pokannut yrittäjäpariskunta
korostaa, että sosiaalinen vastuu työyhteisöstä ja heidän
hyvinvoinnistaan on aina ollut korkealla Pompierin ja Espan
Sokerin toiminnan tärkeysjärjestyksessä.
”Ilahduttavaa, että lehdistö palkitsi vastuullisuuden
teemavuonna yrittäjäparin, joka huolehtii myös
yrityksensä talouden terveydestä ja mahdollistaa,
että toiminta jatkuu kannattavana vuodesta toiseen.
Ravintolatoiminta on yrittämistä, ja on vastuullista
huolehtia, että yrityksen talous on kunnossa.
Anu Hemmilä, Staria

INNOVAATIO

RAVINTOLA ULTIMA
Henri Alén ja Tommi Tuominen
Ultiman ravintolapäällikkö Saana Harjula piti voittoa huikeassa Innovaatio-sarjassa sanoin
kuvaamattoman hienona. Ultima tekee hyvin
edistyksellistä työtä, siinä sen vahvuus.
– Mietimme koko ajan, miten hyödynnämme
raaka-aineesta kaiken. Kasvatamme itse ravintolassa yrtit hydroponisessa järjestelmässä ja
sienet kahvinpuruissa. Meillä pääsee näkemään,
miten ilmaperunat kasvavat, Harjula kuvailee.
Olisi laajemminkin tärkeää, että ravintolaalalla viriäisi mielenkiinto siihen, miten pidetään
maapallo puhtaana.
Ultiman huikea tiimi jatkaa edelläkävijän työtä. Ravintolavieraalle kiinnostavinta on maku,
mutta hyperlokaalin ravintolan perustajat Henri Alén ja Tommi Tuominen ovat sitä mieltä, että
pelkkä maku ei riitä. Kokkien on otettava enemmän vastuuta siitä mitä tarjoavat, ja ennen kaikkea miksi tarjoavat.

”Palkinto on tunnustus alan kehittämisen
eteen tehdystä työstä. Esimerkin voima on
vahva, kun tavoitellaan alan arvostuksen lisäämistä ja alansa parhaat osaajat nostavat
koko alan arvostusta.
Ravintola Ultima toi puolitoista vuotta sitten
aivan uudentyyppisen konseptin suomalaiseen
ravintolakenttään. Puolentoista vuoden aikana
Ultima on osoittanut jatkuvan uudistumiskykynsä, kuitenkin konseptin säilyessä uskollisena alkuperäiselle idealleen. Ultima on kehittänyt suomalaista ravintolakulttuuria ja rohkaissut koko alaa kokeilemaan rohkeitakin ideoita.”
Jerry Tiittala, Kespro
Muut finalistit: Flavoria-tutkimusravintola,
Turun yliopiston ja Sodexon yhteistyöhanke,
Nordic Food Tech Venture Capital
-pääomasijoitusrahasto, Lauri Reuter
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