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Keskiviikko 29.9.2015 oli jännittävä päivä Hovipiika-ravintolalle. Suomessa
julkkiskokkina mainetta niittänyt Jyrki Sukula saapui sinne kuvaamaan
Kuppilat kuntoon -ohjelmaansa.
Tyrvään Sanomat tapasi ravintolapäällikkö Kaisa Ylimäen kuvausten keskellä.
Ylimäki on vastannut alusta saakka Hovipiian toiminnasta.
— Aloite ohjelman tekemisestä tuli tuotantoyhtiön suunnalta. Minulle soitettiin
kesällä ja kysyttiin, olisimmeko kiinnostuneita osallistumaan ohjelmaan.
Ajattelin silloin, että Sukulan oppiin pääsy voisi tehdä meille ihan hyvää.
Keskiviikko oli Ylimäen mukaan ensimmäinen kuvauspäivä kolmen
kuvauspäivän jaksosta.
Jyrki Sukulan Kuppilat kuntoon perustuu Skotlannissa syntyneen ja
supertähteyteen nousseen brittikokki Gordon Ramsayn Kitchen Nightmares –
formaattiin. Se on tositelevisiosarja, jossa kuvataan rappiolle joutuneiden
ravintoloiden nousua uuteen kukoistukseen.
Hovipiika-ravintola ei ole ollut rappiolla, ja Jyrki Sukulan tiedetään käyttävän
kirosanoja huomattavasti kollegaansa vähemmän. Suomalainen Kuppilat
kuntoon onkin yleisilmeeltään isoveljeään kesympi. Mutta mitä Ylimäki
pohjimmiltaan Sukulan opilta hakee?
— Ensinnäkin tämä on ilmaista mainosta. Sastamalan kokoisella
paikkakunnalla asiakkaita ei ole koskaan liikaa. Lisäksi Sukula on alansa
ammattilainen. Tietääkseni hän ei ole vienyt mihinkään paikkaan mitään
huonoa. Halusimme saada kunnon ammattilaisen näkemyksen.
Jyrki Sukulan Kuppilat kuntoon aloitti ensimmäisen tuotantokautensa Nelosella
lokakuussa 2012. Toinen kausi alkoi syyskuussa 2013. Sen jälkeen syyskuussa
2014 Sukula siirtyi Gordon Ramsayn esimerkin mukaisesti hotellien kimppuun
Hotellit kuntoon –sarjassa.
— Ensimmäinen kuvauspäivä on ollut aika iisi. Sukula on lähinnä tutustunut
toimintaamme, Ylimäki kertoo.
— Hän on kysellyt kaikenlaista, ja olemme yrittäneet vastata rehellisesti.
Jyrki Sukulan ohjelmaan pääsy on varmasti ravintola Hovipiian kaksivuotisen
taipaleen kohokohta. Toki televisiokameroiden keskellä toimiminen voi saada

ihmisten keskellä työtään tekevät ravintola-alan ammattilaisetkin
hermostumaan.
Miten ravintolapäällikkö Ylimäen ensimmäinen päivä sujui?
— Olen jännittänyt ihan sikana! Kaisa Ylimäki nauraa vapautuneesti.
— Nytkin minulla on mikrofoni kiinni paidassa.
Syksyllä Nelosella alkanut Kuppilat kuntoon on sarjan kolmas tuotantokausi.
Nelonen alkoi hakea ehdokkaita sarjaan jo vuonna 2014. Ravintoloita
ohjelmaan saivat tarjota ravintolanomistajat itse, näiden tutut sekä
tyytymättömät asiakkaat.
— En tiedä, kuka meitä ehdotti, Kaisa Ylimäki sanoo.
— Tuotantoyhtiö ei koskaan paljastanut sitä.
Hovipiika-jakso esitetään Nelosella 25. marraskuuta.

Ravintolapäällikkö Kaisa Ylimäki arvostaa Jyrki Sukulaa rautaisena
ammattilaisena, joka vie kaikkiin ravintoloihin jotain hyvää.

