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Sain luvan rehtoriltamme Veikko Honkaselta, jota puolsi myös koulutusjohtajamme Merja 

Kalliokoski, lähteä täydennyskoulutusjaksolle viikoksi Viroon, Tarttoon. Halusin lähteä Viroon, 

koska Oulaisten ammattiopistolla on jo yhteistyötä Tartossa olevan Hoitokodin kanssa 

lähihoitajien koulutuksen puolelta. Olin yhteydessä opettaja Leena Lähdesmäki-Mäkiseen ja hänen 

kanssaan kävimmekin alustavia keskusteluja siitä, että miten onnistuisi minun 

täydennyskoulutuksen järjestäminen Hoitokodin keittiöllä. Kaunis kiitos Leenalle monista hyvistä 

vinkeistä ja avusta sekä rehtorillemme Veikko Honkaselle ja Merja Kalliokoskelle 

täydennyskoulutusjakson mahdollisuudesta! 

Minulla oli tavoitteena tutustua Hoitokodin keittiön toimintaan, osallistua jokapäiväiseen työn 

tekemiseen keittiöllä, tutustua heidän käyttämiin työmenetelmiin ja – tapoihin, keittiön 

ruokalistasuunnitteluun sekä kartoittaa kokki- ja kodinhuoltajaopiskelijoiden mahdollisuuksia 

osallistua työssäoppimisjaksoille Tarttoon sekä minkä tutkinnonosien työssäoppimisjaksoja 

hoitokodilla heidän on mahdollista tehdä. Halusin myös käydä tutustumassa opiskelijoille 

lähempänä olevaan maahan, jossa he voisivat suorittaa työssäoppimisjakson. 

 

 



 

  
  
   
 

Matka alkoi lauantain 7.5 ja sunnuntain 8.5 välisenä yönä, yöjunalla kohti Helsinkiä, missä olin 

kello yhdeksän aikoihin. Ensimmäisenä menin heti aamupalalle ja sen jälkeen kiertelin hieman 

Helsingin keskustassa ja kahden paikkeilla lähdin sitten ratikalla Länsisatamaa kohti, josta laiva 

lähti Tallinnaan kello 15.30, laivamatka kesti kaksi ja puoli tuntia. Tallinnan puolella hyppäsin 

taksiin ja sieltä linja-autoasemalle, josta ostin lipun Tarttoon. Oli kyllä oikein luksus linja-auto, jolla 

matkustin, joka istuimen edessä näyttö, josta pystyi katsomaan elokuvia, kuuntelemaan musiikkia 

tai surffailemaan netissä. Autossa oli tarjolla ilmaiseksi myös kahvia, teetä ja pientä purtavaa. 

Matka sujui elokuvaa katsellessa ja maisemia ihastellessa, Viron puolella oli jo täysi kesä.  

 

Tarton linja-autoasemalta kävelin majoituspaikkaani, josta sain myös Leenalta hyvän vinkin. Menin 

asumaan ylioppilaskylän omistamaan hostelli Pepleriin, joka on aika lähellä Tarton keskikaupunkia. 

Asuin Peplerissä kahden hengen huoneessa, jossa oli keittonurkkaus, wc-suihkutila, sopivasti 

kaappitilaa, televisio ja ilmainen nettiyhteys. Huoneet siivottiin joka toinen päivä ja silloin 

vaihdettiin myös pyyhkeet, liinavaatteet vaihdettiin kerran viikossa. Todella hyvää palvelua! 

Aamupalalla kävin hostellin yhteydessä olevassa ravintola Keplerissä. Yöpyminen maksoi 20 euroa 

yöltä ja aamupala 5,5 euroa. 

Ensimmäinen päivä, sunnuntai 8.5 meni kokonaan matkustamisessa ja majoittumisessa Tarttoon. 

 



 
 

 
 

 
Näkymää huoneistosta, jossa asuin täydennyskoulutuksen ajan. 

 



 
 

 

Täällä kävin aamupalalla  

 

 



 
 

Maanantaina 9.5 menin Hoitokodin keittiölle ja keittiönjohtaja Hilja Seiler oli siellä minua vastassa. 

Hän otti minut hyvin lämpimästi ja sydämellisesti vastaan sekä ohjasi pukuhuoneeseen, jossa 

vaihdoin työvaatteet. Sen jälkeen hän esitteli minut keittiön työntekijöille sekä kertoi heille minun 

viikon ohjelmastani.  

Keittiön työvuorot pyörivät hieman eri tavalla kuin meillä eli siellä oli työvuorossa yksi pääkokki, 

yksi apukokki sekä kaksi keittiöapulaista Hiljan lisäksi. He tekivät aina 12 tunnin työpäiviä, he 

tulivat töihin kello 7:ksi aamulla ja lopettivat päivän työn kello 19 illalla ja näin he työskentelivät 

kaksi päivää peräkkäin ja sen jälkeen heillä oli kaksi päivää vapaata. Näin työvuorot pyörivät koko 

vuoden ajan tasaisesti seitsemänä päivänä viikossa. Hilja oli töissä maanantaista perjantaihin. 

Keittiöllä kävi joka toinen päivä Olga niminen leipuri, ja hän leipoi aina kahden päivän iltapalalle 

pullaa, suolaista tai makeaa piirakkaa. Olga kävi myös leipomassa yliopiston kahvilaan sekä muille 

keittiöille. Keittiölle oli nyt tulossa yksi työntekijä lisää koska loma-aika oli alkamassa. 

Palkat olivat pääkokeilla 700 euroa kuukaudessa, josta verojen jälkeen heille jäi 670 euroa ja 

apukokeilla sekä keittiöapulaisilla 400 euroa kuukaudessa ja verojen jälkeen 370 euroa jäi heille 

käteen. Työnantaja tarjosi työntekijöille päivän ateriat ja heillä oli tunnin ruokatauko, jolloin he 

saivat myös levähtää puku-/taukohuoneessa. 

Keittiöllä hierarkia oli aika tarkka; pääkokit ja apukokit valmistivat kaikki ateriat sekä olivat 

ruoanjakelussa osastojen ruokasaleissa. Keittiöapulaiset tekivät esivalmistelutöitä sekä hoitivat 

astiahuollon. Kaikki osallistuivat keittiön puhtaanapitotöihin. Hilja teki kaikkia töitä ja auttoi 

tarvittaessa, keittiöllä kaikki työt tehtiin alusta loppuun itse. 

  
 Kuvassa vasemmalta lähtien; Kalli, Ira, Irina ja Hilja. 



 
 

Samassa työvuorossa olivat; pääkokkina Natalja, apukokkina Helve sekä keittiöapulaisina Margit ja 

Irina. Toisessa kahden päivän vuorossa oli pääkokkina Ira, apukokkina Kalli ja keittiöapulaisina 

Natalja ja Katja (Ekaterina). Jonkun ollessa pois, soitettiin toisen vuoron työtekijä töihin jos hänelle 

sopi.  

Keittiössä oli erittäin hyvät koneet ja laitteet, niitä oli paljon ja ne olivat aika uusia. Keittiöllä oli 

myös erittäin siistiä ja tavarat olivat aina oikeilla paikoilla. Työntekijät myös siistivät aina eri 

työvaiheiden jälkeen työpöydät, koneet ja laitteet sekä desinfioivat ne. Samalla tavalla kuin 

meilläkin heillä oli värikoodatut leikkuulaudat. Puhtaanapito ja omavalvonta olivat todella tarkkaa 

ja työntekijät olivat sitoutuneita niiden noudattamiseen ja samoin heidän asenteensa työhön oli 

ihanan positiivinen. Puhtaanapidon työvälineissä olisi hieman kehittämistä. 

He juttelivat ja hymyilivät paljon, ja minä opin todella paljon Viron kielen sanoja. Sain Jedulta 

Leskisen Tuulan tuomana Suomi-Viro aloittelijoille kirjan, jota kävin läpi ennen matkaani samoin 

keittiöalan sanastoa. Keittiöllä Hilja puhuu jonkin verran suomenkieltä mutta muut eivät sitä puhu 

ja eivätkä englantiakaan, joten erittäin hyvä paikka opetella vironkieltä ja on aina mukava 

huomata, että kun asenne on kohdallaan niin aina pärjää. Hiljan kanssa sovimme, että minä olen 

apukokkina ja iltapäivällä kävimme läpi seuraavan päivän ruokalistan sekä suomensin sen. Hilja 

myös antoi minulle seuraavan viikon ruokalistan, jonka suomensin. Kävimme hänen kanssaan läpi 

ruokalistan suunnittelua ja hän teki myös joka päivälle tulosteen, jossa oli joka aterialle tarvittavat 

raaka-aineiden määrät.   

Kaikki päivän aterioille tarvittavat raaka-aineet oli eritelty todella tarkasti ja ne myös mitattiin ja 

punnittiin. Aivan ihailtavan tarkkaa toimintaa. Tässä yhden päivän ruokalista ja – annos.

                  



 
 

 Tässä yhden päivän aterioiden raaka-aine määrät aterioittain 

 
 



 
 

 

Gn-astiat ja työvälineet järjestyksessä omilla paikoillaan. 

  



 
 

Tällä ohjeella aloitettiin päivän työt ja hissi, jolla lähetettiin osa astioista, jälkiruoat ja juomat. 

 

Aamuvuoron keittiöapulainen laittoi hissillä menemään osastoille juomat valmiiksi annosteltuina, 

leivät, voin ja jälkiruoan. Osalla osastoista astiat olivat valmiina ja heidän työntekijät huolehtivat niiden 

pesusta. Osastolla työntekijät myös kattoivat pöytiin valmiiksi ruokailuvälineet, servetit, juomat, leivät, 

levitteet ja jälkiruoan. Keittiön työntekijät menivät annostelemaan ruoan.  

Aamuvuoron työntekijät myös valmistivat kahvioon joka päivä salaattia ja voileipiä myyntiin. Kahvioon 

myyntiin valmistettavista tuotteista Hilja oli myös tehnyt päiväkohtaisen suunnitelman. 

 

 



 
 

 

 
Perunasalaattia ja sillivoileipiä myynnissä kahviossa. 

 

Viikon ohjelmani meni niin, että joka aamu aloitin esivalmistelutöillä, pilkoin erilaisia raaka-aineita 

keittoihin, kastikkeisiin sekä käytin vihannesleikkuria raasteiden raaka-aineiden käsittelemiseen 

sekä valmistin jälkiruokia kuten esimerkiksi leipävanukasta pääkokki Nataljan kanssa tai paistoin 

ohukaisia. Sitten lähdin aina vuorossa olevan henkilön kanssa osastolle jakamaan ruokaa, jonka  



 
 

 

jälkeen puhdistimme ja desinfioimme koneet, laitteet ja työtilat. Pidimme lounastauon ja aloitimme 

päivällisen valmistuksen ja minä kävin Hiljan kanssa seuraavan päivän ohjelman läpi. 

    

Tässä pilkkomiani raaka-aineita smetanasilliin ja valmistin myös retiisi-smetanasalaattia.          

    

Tässä huomaa sanojen eri merkityksen kun pilkoin nakkeja  (Wiiner kooritud).  

 



 
 

  

Leipävanukkaan valmistusta Nataljan kanssa ja ohukaisten paistamista. 

 



 
 

  

Olga leipomassa porkkanapiirakoita iltakahville. Olga oli niin herttainen ja näppärä työssään. 

 

Margit pilkkomassa lihaa kaalikeittoon. 

 

Kaalikeiton valmistaminen; ohrasuurimot kiehumassa ja sipulit sekä porkkanat kuullotettiin. 



 
 

  

  

Kaikki porisee padassa ja sitten ruoan jakamista osastolla. Huomioni kiinnittyi erityisesti astioihin, 

mitkään astiat eivät olleet muovisia.  

 

 

Tässä kaalikeitto ja leipävanukas annosteltuna ruokasalin pöytiin. 

 

Natalja ja Helve lähdössä osastolle ruoan jakamiseen, käytössään todella hyvä ruoanjakeluvaunu.  



 
 

  
 

 

 

Lounaana jauhelihapihvit, perunat, 

vaalea kastike ja kaali-

paprikasalaatti, jälkiruokana 

maitokiisseli, joka annosteltiin 

suoraan pussista jälkiruoka-

astioihin. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Kuvia keittiöltä 



 
 

  

  

  

  

  
 



 
 

En voi olla kuin kiitollinen tästä hienosta mahdollisuudesta tutustua keittiötyöskentelyyn Tarton 

hoitokodilla. Kaikki ottivat minut lämpimästi vastaan ja sain todellakin olla mukana 

keittiötyöskentelyssä, raaka-aineiden esikäsittelyssä, salaattien ja jälkiruokien valmistuksessa, 

ruoan jakelussa osastoilla sekä tutustua ruokalistasuunnitteluun ja opetella erilaista 

ruokakulttuuria. Tutustuin myös erilaisiin tapoihin työskennellä keittiöllä ja huomasin jälleen 

kerran sen mikä merkitys positiivisella asenteella on kaikkeen, lisäksi opin myös Viron kieltä, jota 

aion nyt aktiivisesti harjoitella. Hilja oli myös erittäin kiinnostunut ottamaan sekä kokki- että 

kodinhuoltajaopiskelijoita työssäoppimaan hoitokodille. Mikä oli mukavaa kuultavaa, sillä kaikki 

opiskelijat eivät välttämättä halua matkustaa kovin kauan, ja Viro antaa hyvän mahdollisuuden 

tutustua erilaiseen kulttuuriin. Suosittelen lämpimästi kaikille opettajille sekä opiskelijoille käyttää 

mahdollisuutta kansainväliseen työelämäjaksoon, täydennyskoulutukseen ja työssäoppimiseen. 

 

 

Kahviloita on Tartossa paljon ja kannattaa käydä erilaisissa kahviloissa herkuttelemassa. 

 

 



 
 

  

Kuvia työmatkan varrelta 

   

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 


