
Oletko lumoavan latte ar-
tin tekijä, perinpohjainen 
paahtaja tai ehkä erin-
omaisen espresson puoles-
tapuhuja? 

Suomen Eikoiskahviyhdis-
tyksen baristamaajoukku-
een kokoonpanoa päivite-
tään. Maajoukkueen team-
leaderina toimii Roman 
Kolpaktsi (La Torrefazione, 
Helsinki), ja perinteiseen 
tapaan mukaan on kutsuttu 
myös hallitseva Vuoden 
Barista Lauri Pipinen.  Hei-
dän lisäkseen maajoukku-
eessa paikka kahdelle 
Nordic Barista Cupiin kil-
pailemaan lähtevälle ba-
ristalle, sekä useammallekin 
toimintaan mukaan halua-
valle!  

Joukkueeseen voi hakea 
mukaan kuka tahansa, joka 
toimii aktiivisesti baristana 
tai muussa erikoiskahvialan 
ammattitaitoa vaativassa 
tehtävässä kuten paahtaja-
na tai kouluttajana.  Maa-

joukkuebaristat liittyvät 
SEKO ry:n jäseneksi.   

Joukkueeseen valittavien 
henkilöiden tulee varautua 
siihen, että maajoukkueella 
on yhteisiä tapahtumia, 
messuja, koulutuksia, mat-
koja ja kilpailuja sekä 
sponsoreille luvattavia ta-
pahtumia, joihin koko jouk-
kue osallistuu edustusvuo-
den ajan    

Hakijoiden eduksi  laske-
taan lista seikkoja, joiden 
täyttymättä jättäminen ei 
kuitenkaan poista kenen-
kään mahdollisuutta tulla 
huomioiduksi hakijana. Nä-
mä seikat huomioidaan 
kokonaisuutena, mutta on 
hakijan eduksi olla vahva 
jokaisella osa-alueella.  

Kilpailu ei ole ryppyotsai-
nen tapahtuma, vaan en-
nemminkin kokoontuminen, 
jossa pidetään hauskaa, 
tehdään kahvia, ja tava-
taan tuttuja! 

Baristamaajoukkuetta kootaan! 

Barista JAMissa mm. maajoukkuekarsinnat, Cup Tasting Championship, hyviä 
kahvijuomia yhdessä mainioiden avecien kera….  

Barista JAMin ensisijainen 
tarkoitus on koota maa-
joukkue rennon kilpailun 
merkeissä.  

Baristatyöskentelyn ja 
cuppingin SM-kisojen seu-
raamisen ohella tapahtu-
massa voi maistella kahvi-
juomia ja aveceja, ja ta-
vata alan toimijoita ja 
kollegoja. Kahveja voi 
tulla valmistamaan myös 
ilman että on kiinnostunut 
liittymään maajoukkuetoi-
mintaan! Suoritusten jäl-
keen yleisö voi ostaa ave-
ceja ja maistella kahveja. 

Maajoukkue kootaan Ba-
rista JAMissa helsinkiläises-
sä ravintola DTM:ssä Iso 
Roobertinkatu 28:ssa käy-
tävän kisan perusteella. 

Kilpailussa on kolme tuo-
maria: päätuomari Karolii-
na Mäkelä (SEKO ry), tek-
niikkatuomari Roman Kol-
paktsi (La Torrefazione) ja 
makutuomari Lauri Pipinen 
(Kaffa Roastery).  

Mikäli haluat osallistua 
maajoukkuekisailuun, ilmoit-
taudu mukaan, ja toimita 
lyhyt kahvi-CV.si ja vapaa-
muotoinen hakemuksesi 
osoitteeseen                  
karoliina.makela@seko.fi 
13.5.2011 mennessä! Lisä-
tiedot em. osoitteesta.  Tule 
mukaan viemään Suomea 
kahvimaailmankartalle 
maajoukkueen kautta!  
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Barista JAM Helsingissä 27.5.2011 

Hakijoiden eduksi ovat seu-
raavat seikat:  

 baristan ammattitaito:  

 - perustaidot espresson
 ja cappuccinon          
 valmistamisessa 

  - kahvin tunteminen      
 raaka-aineena, 

 -baristan laitteiden ja               
 välineiden tunteminen  

 esiintymiskyky, innokas      
asenne, innovatiivisuus, 
flow 

 luonteva ja rauhallinen       
toiminta yleisön edessä  

 SCAE:n barista-
sertifikaatti  

 kilpailukokemus       
Suomessa ja/tai ulko-
mailla   

 tuomarointikokemus         
Suomessa ja/tai ulko-
mailla  

 

SCAE Finnish Chapter jär-
jestää tapahtumassa yhteis-
työssä Kaffa Roasteryn 
kanssa Cup Tasting Cham-
pionshipin, joka kokoaa 
kahvinmaistamisen ammatti-
laiset kisaamaan siitä, ke-
nellä on tarkin kieli ja nenä! 
Kilpailusuorituksessa käy-
dään läpi triangelimaistora-
ta, jossa etsitään joukkoon 
kuulumattomia kupillisia.  
Ilmoittautumiset osoitteeseen 
nc@scae.fi 13.5.2011 men-
nessä.  Lisätiedot em. osoit-
teesta.  

Barista JAM aikataulu 

Klo 14.30 ovet aukeavat 
yleisölle 

Klo 15.00 Cup Tasting 
Championship  

Klo 16.30 maajoukkuekisa 

Klo 18.30 vapaata ohjel-
maa, kahvittelua avecilla ja 
ilman… 

Klo 19.00 voittajien julistus, 
valokuvaus  

Klo 19.30 tapahtuma päät-
tyy 

Maajoukkuekisassa valmis-
tetaan yksi kahvijuoma. 
Juoman tulee sisältää jota-
kin sponsoriespressoista, 
sponsorimaitoa sekä jotakin 
sponsorisiirappia tai spon-
sorialkoholia. Käytettävissä 
on espressolaite ja espres-
somylly. Kukin kisaajista tuo 
omat baristatarvikkeensa. 
Tuomaristo arvioi kahvi-
juomat yhdessä kilpailijan 
eduksi laskettavien seikko-
jen kanssa.  


