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Suomen Erikoiskahviyhdistyksen Baristamaajoukkue on taas koottu
Suomen Erikoiskahviyhdistyksen Baristamaajoukkueeseen kootaan kahvialan ammattilaisia ja
tosiharrastajia, joita yhdistää intohimo loistavaan kahviin ja ammattimaiseen kahvinvalmistamiseen
sekä halu kehittyä omassa työssä ja nostaa Suomi kahvimaailmankartalle. Joukkueessa on neljä
kilpailevaa jäsentä, ja sen lisäksi useita kansallisen tason toimintaan osallistuvia jäseniä.
Maajoukkue osallistuu yhteisiin tapahtumiin, jameihin, koulutuksiin, leireihin, messuihin, workshopeihin,
matkoihin ja kilpailuihin sekä sponsoreiden tapahtumiin. Joukkue myös avustaa SEKOa
koulutusmateriaalin luomisessa.
Maajoukkue kootaan vuosittain osaamisen ja kokemuksen sekä mahdollisten työnäytteiden perusteella.
Mukaan valitaan henkilöitä, jotka työskentelevät erikoiskahvialalla, ja jotka ovat jollain tavalla
osoittaneet erityistä ammatillista osaamista ja intohimoa laadukkaan kahvin valmistamiseen.
Maajoukkue tähtää kilpailemaan erikoiskahvialan ryhmämittelössä Nordic Barista Cupissa, joka
pidetään tänä vuonna Kööpenhaminassa 8.-11.8.2012.
Vastavalittuun maajoukkueeseen kuuluvat kilpailevina jäseninä Joona Suominen (barista / Café Art),
Niki Leskinen (barista / Fratello Torrefazione), Kalle Freese (freelancer barista), team leader Roman
Kolpaktsi (barista / La Torrefazione, Helsinki) sekä Lauri Pipinen (omistajabarista / Good Life Coffee).
Kilpailevat jäsenet
Joona Suominen on Vuoden Barista 2010 ja 2012 sekä Latte Art -mestari 2012.
Hän työskentelee baristana Turussa Café Artissa, jonka tiskin takana hän on
viihtynyt viitisen vuotta. Näihin vuosiin mahtuu tampperin heiluttamsen ohella mm.
seminaarin pitäminen kofeiinin psykofarmakologiasta sekä erilaisten artikkelien ja
tutkielmien tekeminen. Joonalla on aktiivinen kilpailutausta.

Niki Leskinen on Suomen ensimmäinen Brewers Cup -mestari. Hän työskentelee
baristana Helsingissä Fratello Torrefazionessa. Aiemmin Niki on työskennellyt
myös Kaffa Roasterylla. Niki on tuoreempaa baristaverta, mutta hän on osallistunut
jo mm. Cup Tasting- kisoihin.

Kalle Freese työskentelee freelancer baristana, tällä hetkellä mm. helsinkiläisessä
Good Life Coffeessa. Aiemmin hän on ollut baristana myös Kaffa Roasteryllä ja
Johan&Nyströmillä. Kalle kannustaa ihmisiä ymmärtämäään ja kokemaan kahvinsa
itse, sillä hänestä kahvi on maailman jännittävin ja monipuolisin juoma! Kalle on
tehnyt opiskelureissun lontoolaiseen Coffee Communiin, ja on mukana Nordic
Coffee Culture -blogiprojektissa. Kallella on aktiivinen kilpailutausta.
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Nordic Barista Cupiin matkustavat maajoukkueessa myös
Lauri Pipinen on Vuoden Barista 2011, ja hänellä on Helsingissä oma uunituore
kahvibaari Good Life Coffee, jossa hän työskentelee baristana. Lisäksi Lauri
opiskelee ravintolakokiksi - takana ovat jo restonomiopinnot. Baristana Lauri on
toiminut myös helsinkiläisissä Kaffa Roasteryssä ja Kaffecentralenissa sekä
lohjalaisessa Cafetoriassa. Ennen sitä Lauri oli ehtinyt olla kotibarista noin
puolentoista vuoden ajan.

Team Leader Roman Kolpaktsi on toiminut vuodesta 2009 saakka
baristamaajoukkueen team leaderina, ja kilpaillut vuonna 2006, 2008 ja 2009
Vuoden Barista –kilpailun finaaleissa sijoittuen aina kolmen parhaan joukkoon.
Romanilla on myös SCAE:n baristasertifikaatti. Hän työskentelee baristana ja
baristakouluttajana helsinkiläisessä La Torrefazionessa, ja kuuluu Suomen
Erikoiskahviyhdistyksen hallitukseen. Roman on ollut myös Nicaraguan Barista
Championshipissä 2007 teknisenä tukihenkilönä samalla kun osallistu 4 kk
mittaiseen Internship Programiin (Cafe Don Paco, Nicaragua).

Suomen Erikoiskahviyhdistyksen Baristamaajoukkueeseen kuuluvat myös
Benjamin Andberg (Helsingin kahvipaahtimo), Vitali Larin (Caffi), Antti Mäkinen (Johan&Nyström),
Tuomas Paavola (Kaffecentralen, Kaffa, La Torrefazione, Kahvila Sävy), Mikko Sarén (Kahvila Sävy),
Kaisa Sarén (Kahvila Sävy), Antti Suomela (Meira) ja Milla Vainikainen (Johan&Nyström).
Maajoukkueen tähtäimessä Nordic Barista Cup
Kilpailussa kohtaavat Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin baristamaajoukkueet.
Kansainvälinen tuomaristo arvioi maajoukkueiden suorituksia paitsi ammattitaitoon, myös
yhteistyökykyyn ja muihin tärkeisiin seikkoihin perustuen. Suomi ei sijoittunut vuonna kolmen parhaan
joukkoon, mutta saavutti yksittäisten ryhmätehtävien voittoja.
Nordic Barista Cupin ohjelma koostuu paitsi itse kilpailusta, myös siihen valmistavista workshopeista.
Tänä vuonna pääteema on Kenia, ja jokaisen maajoukkueen neljänneksi jäseneksi tuleekin kenialainen
barista. Workshopien ja tehtävien aiheet vaihtelevat laatunäkökulmasta kahvin viljelyyn ja kahviuran
rakentamisesta median vaikutuksiin kahvialalla.
Myös erilaiset cuppingit ja Nordic Roastery –kisa ovat kaikkina vuosina olennainen osa tapahtumaa.
Joukkueet osallistuvat aina myös uusia näkökulmia tarjoileville käsitteleville luennoille. Lisäksi luvassa
on perinteinen NBC-hyväntekeväisyyshuutokauppa ja basaari.
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Maajoukkueet työskentelevät päivittäisten teemojen ympärillä, ja varsinaisen kilpailupäivän ohjelma ja
tehtävät pysyvät salassa aina kilpailun alkuun saakka.
Tapahtumaan osallistuu väkeä paitsi jokaisesta Pohjoismaasta, myös muualta Euroopasta sekä esim.
Yhdysvalloista.
Tapahtumalla on omat kotisivut osoitteessa www.nordicbaristacup.com Sivuilla kerrotaan tarkemmin
tapahtumasta ja aiemmista vuosista, ja kilpailun päätyttyä sinne päivitetään mm. valokuvagalleria.
Maajoukkueen toiminnasta kerrotaan SEKOn kotisivuilla sekä FB-profiilissa.
___________________
Karoliina Mäkelä
toiminnanjohtaja
karoliina.makela@seko.fi
Suomen Erikoiskahviyhdistys SEKO ry

Maajoukkuetta ovat sponsoroimassa

