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Herkuilla ammattiin

Lahja Kaunialan
sotavammasairaalalle

Ravintolakokkeja
valmistuu Tervaharjun Pappamopoilla
Järvenpäähän
koulutusyksiköstä
Kevät on valmistumisten
aikaa. Myös Kemi-Tornion
ammattiopiston Tervaharjun
koulutusyksikön ravintolaalan opiskelijoiden ravintolakokin ammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen à la carte
–osio alkaa olla loppusuoralla.
Osio päättyi osanäyttösuoritukseen oppilaitoksen ravintola Pikku Mestarissa Lappi-teemalla.
Näyttösuorituksen vieraiksi – ja asiakaskohderyhmäksi
- oli kutsuttu arvovaltaista oppilaitoksen johtoa, jotka pääsivät nauttimaan taitojaan esittelevien tulevien ravintolakokkien erinomaisista herkuista ja
kätten taidoista.
Tarjoilun toteuttajina ja vieraiden Lappi-tunnelmiin johdattajina toimivat opiskelijat
Jan Knihtilä, Anna-Katariina
Kujala, Kristiina Nieminen,
Pentti Nieminen, Jaana Simula ja Marjo Tauriainen. Lappiaiheisen ruokalistan alkupaloina oli mätikermaviilikastikkeella höystettyjä lohiruusukkeita kylmäsavulohesta, pääruokana poronnoisetteja punaviinikastikkeessa Lapin puikulaperunoiden kera, välipalana
tangoa, jota esitti yksi opiskelijoista, Kristiina Nieminen ja
jälkiruuaksi lakkakermahyydykettä konjakkimarinoitujen
hillojen kanssa. Suussa sulavia
ja myös esteettisesti silmää hiveleviä herkkuja kaikki, antoivat kaikki vieraat yksimielisesti tunnustusta.
– Olemme opinnoissa panostaneet asiakaslähtöiseen palveluun, kertoi ryhmän opettaja Anneli Takalo. – Opetussuunnitelmaa
noudattaen
olemme opinnoissa siirtäneet
teoriaa käytäntöön asiakkan
näkökulmasta. À la carte –ruuanvalmistuksessa
olemme
huomioneet makujen tuntemusta, värien hallintaa ja ruuan esilleasettelua sekä kustannuslaskentaa.
– Salityöskentely on osa
opetusta, jota olemme pohtineet asiakkaan silmin, selvitti
Anneli Takalo. – Onnistunut
asiakaspalvelu on osa vuorovaikutusta, joka saavutetaan,
kun yksilöi asiakasprofiilit, tarjonnan ja viestinsä, sanoi Takalo.
Opetus näkyy myös menneen perille; Lappiaihe näkyi
ravintolasalissa, kattauksessa
ja menussa. Erikoisuutena kattauksessa olivat Anneli Takalon ideoimat puiset kattaus-

Los Dementitos lähettää kolmen dementiitin partion mopoilla Järvenpäähän viemään keräystuottoa Kaunialan sotavammasairaalaan.

Kemi-Tornion ammattiopiston ravintolakokin ammattitutkinnon suorittajia opettajansa
Anneli Takalon (oik.) esittelyssä.
alustat, joissa oli teemana Lapin revontulten ja keskiyön
auringon valot. Takalon idean
olivat toteuttaneet hänen kanssaan Markus Tolonen ja Antti
Häkkinen. Näille kattausalustoille on haettu myös mallisuojaa.
Nyt annettu osanäyttösuoritus osoitti, että Kemi-Tornion ammattiopiston ravintolaalan koulutusyksikkö toimii ja
tuottaa taitavia alan ammattilaisia, jotka pystyvät työskentelemään asiakaslähtöisesti ja
kokonaisvaltaisesti aina tarvikkeiden hankinnasta herkullisen
ruuan valmistukseen ja salin
koristamisesta toimivaan ja
viihdyttävään tarjoiluun asti.

Ruuan kaunis esillepano on ensivaikutelma. Maku tulee vasta
toisena, tosin ei merkitykseltään vähäisempänä tekijänä.

Ei vain ruuastaÖ myös ravintolamiljöö vaikuttaa viihtyisyyteen ja syömisen nautittavuuteen. Teeman oli Lappi ja sen näkyminen oli toteutettu hyvillä ideoilla näyttävästi.

Tyttöjenpäivä Vähämaassa
Kemin kaupungin nuorisotyö, jengityö ja A-klinikka järjestävät helatorstaina 29.5. klo
12-18 tyttöjenpäivän Vähämaan leiri- ja kurssikeskuksessa.
Tyttöjenpäivä on tarkoitettu 13-18 vuotiaille tytöille.
Ohjelmassa posliinimukien

maalausta, kynttilänvalantaa,
kauneudenhoitoa, seksi-tunti,
kilpailuja, saunomista, texmex -ruokaa ja muuta mukavaa yhdessäolon merkeissä.
Tyttöjenpäivään järjestetään linja-autokuljetus. Linjaauto kiertää kaikki kaupungin
nuorisotilat seuraavasti: klo

11.00 Hepolan nuorisotila,
11.20 Peukun kerhotalo, 11.30
Toimintakeskus Takitsu, 11.40
Kivikankaan nuorisotila, 11.50
Karihaaran nuorisotila. Kotiinpaluu tapahtuu klo 18 Vähämaasta.
Osallistumismaksu on 3
euroa ja se peritään linja-autos-

sa, hinta sisältää kuljetuksen,
ruuan sekä ohjelman.
Ilmoittautuminen tapahtuu
kaupungin nuorisotiloille tai
jengityöntekijälle p. 040-776
1267 viimeistään tiistaina 27.5.
Mukaan mahtuu tyttöjä rajoitetusti, joten varaa paikkasi
ajoissa!

Pappamopokerho Los Dementitoksesta osallistuu useita dementiittejä Järvenpään
Mopot show 2003 –tapahtumaan Järvenpäähän. Mopolla
Torniosta lähtee kolmen dementiitin ryhmä: ”Söör” Markku Hotti, Risto Bomströn ja
Esa Isomäki. Nämä urhoolliset
lähtivät Torniosta keskiviikkona 21.5. aamuyöllä. Ensimmäinen pitempi tauko pidetään
Jyväskylässä, josta mopopapat
jatkavat torstaiaamuna kohti
etelää. Perillä Järvenpäässä
näiden urhojen pitäisi olla perjantaiaamuna.
Varsinainen kokoontumisajo Järvenpäässä aloitetaan
juhlallisella käynnissä olevan
pappamopon lipputankoon
nostolla; viime kerralla ko.
mopo päristeli lipputangon
nupissa viisi tuntia.
Kokoontumisajon merkittävimpiin tapahtumiin kuuluu
hyväntekeväisyysajo Kaunialan sotavammasairaalaan,
jonne lähtö tapahtuu Helsingistä perjantaina 23.5. kello
12.Kulkueeseen odotetaan
noin 150 mopoilijaa. Viime
vuonna mukana oli 40 mopoa
ja jo sekin sai pääkaupunkilaiset hymyilemään leveästi. Tämän vuoden kulkueeseen ovat
keräysidean alulle panneet
Halavatun Papat ja Hallan Papat haastetuksi mukaan myös
firmojen sponsoroimia ”tehdaskuljettaija” eli julkkiksia,
joita ovat mm. Tanja Karpela,
Anna-Liisa Tilus, Jari Kurri,

Helsingin matkavarustus vielä puuttuu...
Timo Jutila, Jukka Laaksonen
ja Juha Laitila.
Kaunialan sotavammasairaalan hyväksi suoritettavaa
keräystä aikovat mopoistit jatkaa niin pitkään kuin yksikin
”tosipappa” on elossa Kaunialassa.
Tänä vuonna lähti LounaisLapista Los Dementitoksen
edustajien mukana Kaunialaan
huomattava summa ”mum-

Koulutoimen säästöjä?
Toukokuu, opettajan ikuinen riesa. Montako tuntia saan
ensi vuodeksi? Riittävätkö tunnit kaikille? Joudutaanko luokkia yhdistämään, jotta rahat
riittäisivät… Ja sitten: Työpaikan ilmoitustaululle ilmestyi
lappu. ”TYKYTOIMINTAA,
koululaitos tarjoaa henkilökunnalle golf-kurssin. 20 mahtuu mukaan.”
HALOO! Onko tämä sitä
paljon puhuttua säästämistä?
Ensin uhataan Pajusaaren koulun alas ajolla, opetustunnit
täytyy esim. taideaineissa suorastaan repiä kasaan, luokkien

kokoa joudutaan kasvattamaan
monilla kouluilla. Ja miksi?
Kun EI OLE RAHAA.
Ja nyt meille sitten tarjotaan
GOLFIA. Minä ainakin mieluummin ottaisin tähänkin
kurssiin uppoavat rahat suoraan opetukseen. Ei varmaan
ole kyse suuresta summasta,
mutta jotain silläkin saataisiin.
Onko koulutoimen johtajalla mahdollisesti tarkoitus antaa
ulos päin sellainen kuva, että
meillä menee todella hyvin?
Vai uppoavatko lapsille suunnatut rahat todellisuudessa jonnekin muualle? Alkaa vähitel-

monmarkkoja” (tosipapat kun
eivät oikein välitä puhua euroista), joka oli saatu Lapin
Kullan, Havatorin, Supermarket Ykkösen ja Avesta Polarit
Stainlessin ansiokkaalla tuella.
Rahat menevät 100 % Kaunialaan, mopopapat maksavat
omat matkakustannuksensa
itse!

len epäilyttää.
Kouluilla ei todellakaan
mene taloudellisesti hyvin näin
opettajan silmin katsottuna.
Luulisin, että vanhempienkin
mielestä rahat voisi sijoittaa
johonkin muuhun kuin golfiin.
Toki TYKY-toiminta on tärkeää, mutta järkevämpääkin toimintaa voisi kehitellä!
Ope
PS. Onkohan tämä taas sellainen asia, josta ei saisi kirjoittaa lehtien palstoilla… Hys
hys, ollaan hiljaa ja mennään
harjoittelemaan puttausta, viis
oppilaiden hädästä, kun saavat
kuulla, että meidänkin luokka
saattaa hävitä ensi vuonna…
Hys, hys…

