Kokkioppilaat Roope Lappalainen ja
Mika Jormanainen ovat tehokas tiimi.

KOKKIKOULU
KERAVALLA
Moni nuori haaveilee kokin työstä ja urasta. Käsityöammatissa vaadittavat
taidot hankitaan tekemällä. Opetusravintolassa oppilaat kokkaavat oikeille
asiakkaille, jotka saavat pienellä rahalla gourmet-aterian.

K

EITTIÖN LIEDET hehkuvat kuumina, kattiloissa ja pannuissa porisee ja tirisee.
Ilman täyttää tuoksujen tulva. Riistaa,
kalaa, tatteja. Mansikoita ja hunajaa, kermaa ja
voita. Yrttejä ja mausteita, kotoa ja kaukomailta.
Viittä vaille valmiit kokit pyörähtelevät sulavasti pöytien ja tiskien äärellä, viilettävät käytävillä ja väistelevät toisiaan tottuneesti. Opettajat seuraavat sivussa tai puikkelehtivat seassa.
Neuvovat, kun kysytään. Aika harvoin tosin, sillä kolmannen vuosikurssin oppilaat tietävät ja
osaavat jo paljon. Keittiössä on ammattimainen
meininki.

L

AURI HÄMÄLAINEN tiesi jo yläasteelle
mennessään, että tahtoo kokiksi. Tarkkaa uravalinnan ajankohtaa ja syytä hän
ei muista, mutta arvelee, että isän esimerkillä
oli iso rooli. Lauri sai auttaa isää ostoksilla ja

keittiössä jo pienenä. Yhdessä ostettiin smurffimakaronit, Laurin toiveesta. Nyt Lauri tekee
perheelle aterioita jo yksinkin.
Toiset päätyvät alalle pikemminkin sattumalta. Kuten Emmi Perkiö, joka ei vieläkään ole
varma, mikä hänestä tulee isona.
”En usko, että tämä on ensimmäinen ja viimeinen ammattini. Mutta nyt haluan jo kovasti
töihin, muutaman vuoden kuluttua voin ajatella asiaa uudelleen”, Emmi pohtii. Ensimmäinen
työpaikka valmistumisen jälkeen on jo tiedossa.
Emmi jatkaa töitä viimeisessä oppipaikassaan
Helsingissä.

”

MEIDÄN LAURI”, sanoo tyttö lämpöä ja
ylpeyttä äänessään. Toinen kyhnää pojan kyljessä tämän tästä. Joku maistaa
lounaalla toisen lautaselta. Yksi lähettää tekstarin pöydän toiselle puolelle, ja nauraa itselleen.
Viidentoista nuoren porukka, joka alun perin oli
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muutaman hengen suurempi, on hitsautunut ja
hioutunut yhteen vuosien varrella.
”Jokaisella luokalla on oma henki ja luonne.
On tasaisia ja rauhallisia luokkia. Ja sitten on
spontaaneja sähikäisiä, kuten nämä. Ja kaikkea siltä väliltä”, kertoo keittiöpäällikkö Jyri Bemerståhl. Keski-Uudenmaan ammattiopiston
Keudan opetusravintolan keittiö on kuulunut
hänen vastuulleen vuodesta 2002 asti, ja tänä
vuonna tulee vuosikymmen täyteen ravintolan
nykyisissä tiloissa, Opérassa.
”Luokan ikärakenne vaikuttaa jonkin verran,
samoin yksittäiset vahvat persoonat, mutta eivät ne selitä kaikkia eroja. Ryhmän dynamiikka ja ilmapiiri rakentuu monista osista”, jatkaa
Opéran ravintolapäällikkö Minna Aalto-Setälä.
Hän on ollut mukana toiminnassa ravintolan
historian alusta asti, kohta 14 vuotta.
Ravintolapäällikkö Minna Aalto-Setälä ja kokkioppilaat Lauri Hämäläinen ja Emmi Perkiö Opéran
salissa. Lauri on halunnut kokiksi jo pikkupoikana. Emmi ei tiedä vielä, mikä hänestä tulee isona.

Jokaisella
luokalla
on oma
henki ja
luonne.

Keittiöpäällikkö
Jyri Bemerståhl
tarkistaa
annokset
ennen kuin
Emmi pääsee
viemään ne
ravintolasaliin.
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AIKKI EIVÄT halua huippukokeiksi
gourmet-ravintoloihin.
”Jokaiselle opiskelijalle laaditaan
oman tavoitetason mukainen HOPS, henkilökohtainen opetussuunnitelma,” kertoo
Aalto-Setälä.
HOPSista keskustellaan opiskelijan kanssa
säännöllisesti. Samaan tyyliin kuin työpaikan kehityskeskusteluissa, joissa asetetaan tavoitteita
ja arvioidaan niiden saavuttamista. Ja mietitään
keinoja, joilla maaliin päästään parhaiten.
Jotkut huomaavat, että tarjoilijan tai baarimikon työ kiinnostaa kokkaamista enemmän.
Toiset oivaltavat, että heille sopii paremmin kokonaan toinen ala. He voivat vaikkapa vaihtaa
toiselle opintolinjalle samassa talossa.
Mutta suurin osa kokkikoulussa aloittaneista
jatkaa tutkintoon ja työhön asti.
”Meiltä mennään töihin niin kotiseudun kahviloihin kuin metropolien Michelin-ravintoloihin”, kertoo Aalto-Setälä.

O

MAN URAPOLUN löytämistä helpottaa opintoihin kuuluva työharjoittelu, jota nykyisin kutsutaan
työssäoppimiseksi.
”On hyvä hankkia kokemusta erilaisista paikoista. Huippuravintoloissa työtahti on usein
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Työssä voi
oppia myös
ulkomailla.

Laurin ja Emmin kanssa pienellä tauolla ovat luokkakaverit Nelli Mentula ja Terhi Romppainen.

MITEN KOKIKSI JA SIITÄ ETEENPÄIN?
•
•
•

•
•
•
•
•

Kokiksi voi opiskella yli sadassa oppilaitoksessa Suomessa. Suurimpaan osaan haetaan peruskoulun
tai toisen asteen oppilaitoksen todistuksella, eikä pääsykokeita ole.
Kokin ammattitutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta. Myös kaksoistutkinto on mahdollinen,
silloin opiskeluaika on neljä vuotta ja samaan aikaan suoritetaan myös ylioppilastutkinto.
Opiskelun pääpaino on käytännön työssä, jota tehdään sekä opetusravintoloissa että muualla.
Koulun ulkopuolella tapahtuva työssäoppiminen on jaettu kolmeen kahden kuukauden mittaiseen
jaksoon. Yleensä opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa itse, mutta tarvittaessa koulu
avustaa. Teoriaopetusta on neljä jaksoa, yhteensä kahdeksan kuukautta. Teoriaopintoihin kuuluu
ammattiopintojen lisäksi yleissivistäviä aineita, kuten kieliä ja matematiikkaa.
Mikäli haluaa edetä uralla johtotehtäviin, sopivia jatkotutkintoja ovat esimerkiksi esimiehen
erikoisammattitutkinto ja restonomin tutkinto.
Esimiestutkinto on yksi erikoisammattitutkinnoista, joiden suoritusaika on yksilöllinen –
koulutusaikaan vaikuttaa aikaisemmin hankittu osaaminen. Muita erikoistutkintoja ovat
baarimestarin ja dieettikokin tutkinnot.
Restonomi on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka suorittaminen
kestää noin neljä vuotta.
Ylemmän amk-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa opiskellen, opiskeluaika on noin kaksi vuotta.
Yliopistoissa voi suorittaa esimerkiksi elintarviketieteiden maisterin tutkinnon.
Opettajan on hankittava vähintään ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan pedagoginen
pätevyys, jonka hankkimiseen kuluu päätoimisesti opiskellen noin vuosi ja työn ohessa kaksi
vuotta.
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APAALLA LAURI vaihtaa kauhat kapuloihin ja ryhtyy rummuttamaan. Intohimo raskaaseen metallimusiikkiin yltää jopa yli kokintöiden, vaikka niissäkin Lauri
haluaa huipulle. Muusikon ammatti on vielä
unelmaa, mutta kokin töistä Laurilla on jo kokemusta ja kesätyöpaikkakin tiedossa, ravintola
Huilissa Järvenpäässä.
”Musiikki on ollut mukana kuvioissa jo yhdeksän vuotta. Rumpujen lisäksi soitan pianoa ja kitaraa. Kaksi vuotta sitten pääsin
Deburialin rumpuihin”, kertoo Lauri. Maaliskuussa Deburial voitti nuorten yhtyeiden kykyjenetsintäkilpailun, ja bändi pääsee
esiintymään elokuussa Keravalla pidettäville
Kuutio-kaupunkifestivaaleille.

OULUKUUSSA EMMI oli töissä ravintola
Rafaellossa, Helsingissä. Kahden kuukauden pestistä oli jäljellä vielä puolet, ja
kohta Emmi pääsisi saliin, asiakkaiden pariin.
Mutta silloin Emmi oli vielä keittiössä, esivalmistelemassa annoksia ja paistamassa pizzaa.
Rafaellossa tarjottiin kalakeittoa, sitä oli tehty kymmenen litran annos. Kollega kantoi kattilaa saliin ja kompastui roskakoriin. Kiehuvan
kuuma keitto päätyi Emmin jalkoihin. Tuska oli
kauhea.
”Jotenkin hämmennyimme, emme tilanneet
ambulanssia”, kertoo Emmi ja näyttää nilkkojaan. Punaiset ja syvät arvet ovat ikuisia, ja kipu
on vieläkin rasituksessa aika kova. Miten Emmi
sitten pääsi sairaalaan?
Kollega kantoi, kertoo Emmi, eikä ole aivan
varma, mihin. Jonnekin Kamppiin, Aleksilta asti.
Ja minä kun olen luullut, että tällainen ritarillisuus kuuluu vain Jane Austenin ja Charlotte
Brontën kirjoihin. Niihin, joissa nilkkansa syrjäisellä nummella nyrjäyttäneelle kainolle neidolle löytyy heti oitis nuori ja salskea aatelismies
kotiin kantajaksi.

ESI JA RUOKAROISKEET ovat liukastaneet keittiön kiiltävän harmaaksi maalatun betonilattian.
Nahkapohjaiset avokkaat olivat huono valinta, askel lipsuu tämän tästä. Muilla on tukevat
erikoisjalkineet.
Onnettomuuksia sattuukin harvoin. Mutta
silloin kun sattuu, voi käydä huonosti.

EILURIOVEN TAKANA, ravintolasalissa,
on rauhallista ja viileää. Keittiön lämmön ja tohinan jälkeen tunnelma tuntuu epätodelliselta, täällä on toinen maailma.
Hetki sitten kokkioppilaat parveilivat keittiössä odotellen annostensa valmistumista. He
rupattelivat, kikattelivat ja könysivät, kuten teinien kuuluukin.

kiivas ja päivät pitkiä. Niissä saatu kokemus on
vastaavasti arvokasta, ja uusia asioita oppii paljon”, kertovat opiskelijat.
Työssä voi oppia myös ulkomailla. Aalto-Setälä palasi juuri Espanjasta, jossa neljä opiskelijaa on työskennellyt kaksi kuukautta Keudan
yhteistyöravintolassa Fuengirolassa.
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Keittiön oven ikkunasta näkyy ravintolasaliin.

Salissa teinit muuttuvat viileiksi aikuisiksi,
jotka vievät annokset perille eleettömän tehokkaasti ja kohteliaasti.
Nuorten käytös on muutenkin mallikelpoista,
koko päivänä en kuullut yhtään rumaa sanaa.

O

LEN JO AIKA uuvuksissa, kun pääsen
lounastauolle. Kokemuksesta tiedän,
että täällä saa kaupungin parasta ruokaa, ja lista vaihtuu viikoittain. Se on monelle
tähtiravintolallekin liian kova tavoite.
Tarjolla on neljä alkuruokaa, pääruokaa ja
jälkiruokaa. Aloitan haukipyöryköillä ja jokiravuilla, jotka on upotettu kermaiseen liemeen.
Pääruoaksi valitsen rapeakuorista siikaa ja mustajuurta, ja aterian päättää sorbetti ja paahdettu kaura.
Herkullista kautta linjan, ja koko menun saa
12,50 erolla.
”Hinnalla pyritään kattamaan raaka-ainekulut. Ravintolan pääasiallinen tarkoitus on opettaa, ei tuottaa voittoa”, kertoo tiimipäällikkö

Jukka Wahlroos, joka vastaa Keudan kokkeja
kouluttavan osaston toiminnasta Keravalla.

K

OLMEN TUNNIN lounasajan jälkeen
ravintola sulkee ovensa. Keittiössä työt
jatkuvat vielä pitkään sen jälkeen.
Kokit tarttuvat letkuihin, moppeihin ja rätteihin. Lattiat ja tasot pestään ja putsataan
perusteellisesti.
Seuraavana aamuna alkaa taas uusi päivä,
puhtaalta pöydältä.

KUVAT JA TEKSTI:
TAINA KIVELÄ
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Päivän päätteeksi opiskelijat puhdistavat
keittiön perusteellisesti. Rutiini on sama
myös oikeissa ravintoloissa.
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