Miksi juuri Juhanan pitäisi saada PRO-palkinto?

JUHANA PATURI, KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ

Miksi hän on hyvä esikuva muille?
Juhanalla on pitkän ja monipuolisen työuran mukanaan
tuoma vahva ammattitaito ja todellinen kyky jakaa sitä.
Hänellä on ihailtava, jatkuva uusien asioiden oppimisen
halu ja uuden luomisen taito. Juhanan oma tapan toimia,
kannustaa ja opastaa muita on esimerkillistä. Juhana
herättää intoa ja rakkautta ruokaan, sytyttää ihmiset
hyvään, asioita eteenpäinvievään liekkiin!
Vastuullisuus kuuluu kokonaisvaltaisesti hänen arvoihinsa
sekä työssä että yksityiselämässä. Pitkäjänteinen,
aktiivinen työ Tampere-talon vastuullisuusohjelman
parissa on alkanut jo vuonna 2001, joka tekee hänestä
aidosti vastuullisen ruokatuotannon ja
ympäristövastuullisen ruokakulttuurin ensimmäisiä
pioneerejä Suomessa.
Juhana on todellinen vastuullisen ruokatuotannon
sanansaattaja sekä levittäjä niin kotimaisesti kuin
kansainvälisestikin. Hän saarnaa niin henkilökunnalle kuin asiakaskunnallemme väsymättömästi
vastuullisuuden merkityksestä ja valvoo sovittujen ympäristöasioiden toteutumista. Näitä puheita ja
esityksiä hänellä on ollut kansainvälisen ICCA Nordic Chapterin kokouksissa, Luomuelintarvikepäivillä sekä
lukuisissa Tampere-talossa pidetyissä kokouksissa ja kansainvälisissä kongresseissa. Näissä kaikissa hänellä
on aina aiheena kestävä ja vastuullinen ravintolatoiminta Tampere-talossa.
Työskentelynsä kautta Juhana on saanut vuosien varrella paljon julkisuutta vastuulliselle ruokakulttuurille ja
sitä kautta myös koko ravintola-alalle (YLE, MTV, VIRON TV, valtakunnallinen lehdistö) vastuullisuuden
tiimoilta. Juhana on myös toiminut Portaat Luomuun -tukiryhmässä valtakunnallisella tasolla mm. kehittäen
ohjelmaa ja osallistunut aktiivisesti ensimmäiseen kokous- ja kongressitalojen Joutsenmerkin
suunnitteluun.
Juhana hoitaa myös vuosittain huomattavan määrän esittelytilaisuuksia kertoen talon vastuullisuudesta
erilaisille ryhmille, kuten esimerkiksi talon asiakasryhmille, koululaisryhmille, kehitysvammaisille ja
maahanmuuttajille. Juhanan käsialaa ovat myös jo perinteeksi muodostuneet yleisölle avoimet
vastuullisuuskierrokset talon katolla ja kattopuutarhassa.
Juuri Juhanan kaltaisia esikuvia paitsi ruokakulttuurimme, laajemmin myös yhteiskuntamme tarvitsee!
Mikä on parasta hänen asenteessaan?
Ensinnäkin, Juhanan seurassa on aina hauskaa, tulee paremmalle mielelle ja tulee fiilis, että mikä tahansa
on mahdollista! Hänellä on halu jakaa ammattitaitoaan ja kokemuksiaan muille. Hän ei panttaa
osaamistaan, vaan näkee, että alan vieminen eteenpäin on ihan kaikkien etu. Juhana on myös tunnollinen
ja sitoutunut hoitaen suunnitelmat alusta loppuun. Juhanan kehityshankkeiden perään ei tarvitse kysellä,
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vaan joon jälkeen ne ovat käytännössä kohta jo valmiita! Juhana on myös tasapuolisesti ihmisiä arvostava:
arvostaa erilaisuutta ja saa muutkin tekemään niin.
Mitkä ovat hänen vahvimmat osaamisalueensa?
Juhanalla on kyky kerätä ympärilleen vahva tiimi, josta muodostuu ”ykkösketju”. Asiakkuuksien
hoitamisessa hän on timanttia - kaikki asiakkaamme aidosti rakastavat Juhanaa. Myös kokonaisuuksien
hallinta, ison vision ja konseptien rakentaminen hoituvat luontevasti.
Tarvittaessa Juhana on periksiantamaton oikeiksi kokemiensa asioiden puolesta. Joskus hän saattaa olla
valmis odottamaan hetken, mutta asiat nousevat niin kauan pöydälle ja keskusteluun, että kaikki varmasti
sitoutuvat.
Lisäksi Juhana on esiintyjänä omaa luokkaansa. Hän puhuu täysin sujuvasti suomen ja englannin lisäksi
ranskaa, saksaa ja ruotsia, ja hänen ruokaesittelynsä ovat aina kokonaisvaltaisia tarinoita, millä tahansa
näistä kielistä. Ne herättävät hyväntuulisia naurunremakoita ja saavat ihmiset hyvälle tuulelle.

Millainen hän on työkaverina/henkilönä?
Esimiehenä hän luo kehykset, jonka sisällä tiimin on helppo työskennellä. Hän luottaa henkilökuntaansa ja
arvostaa yksilön näkemyksiä, vahvuuksia ja itseohjautuvuutta. Parhaiten Juhanaa kuvaavat sanat
luotettava, välittävä, keskusteleva, rauhallinen, positiivinen ja huumorintajuinen.

