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Jussi Kainulainen oppi laittamaan ruokaa pienen pa-
kon sanelemana. Hän asui juniorina isänsä kanssa ja sa-
puska oli laitettava itse usein. Isän ansiota on myös yksi 
lohjalaisen monitaiturin bravuuri eli maukas karjalanpais-
ti. Lisäpontta kokkailuun Jussi sai kun hän toimi yrittäjänä 
kiinteistösiivousalalla. Oli luontevaa laittaa työntekijöille 
lounaat ja illanistujaispalat, ikään kuin sitä kautta myös 
osoittaa arvostusta ja pitää huolta heistä. Tunnollinen ja 
työteliäs mies joutui kuitenkin kohtaamaan burnoutin sil-
mästä silmään. Kun vaimo Pirjo lähti yrittäjäksi kahdeksan 
vuotta sitten, oli selvää, että Jussi jäisi koti-isäksi. Alussa 
keittiössä valmistui näppärästi perusruoka, hernekeitto tai 
lihapullat muusilla, ja helposti valmistuikin. 

Jussi on kokenut elämässään paljon. Yksi lysti pointti 
kokkailuhistoriassa on hänen jauhopeukalonsa kadottami-
nen. Jussi työskenteli 1970-luvun lopulla Sundsvallissa. 
Ruotsissa leipä oli kallista, joten se oli leivottava itse ja hy-
vin Jussi taikinaa väänsikin, muutamalle kaverille myytä-
väksi saakka. Mutta ei enää. Jauhopeukalo jäi Ruotsiin, 
leivonnaiset eivät taivu enää Jussin tahtoon. 

– Leipomukset onnistuvat vain harvoin vaikka kuinka 
seuraisin ohjeita ja menisin niiden mukaan, Jussi naurahtaa. 

Mutta onko pullalla ja sämpylällä niin väliä, jos taitaa 
loimulohen valmistuksen täydellisesti ja tietää BBQ-gril-
lauksen salat? Ei todellakaan. 

Jussi laittaa mielellään liharuokia. Kun hän on 
BBQ-vaihteella, hän poimii kaupasta possua tai härkää, 
kumpi nyt sattuu olemaan tarjolla järkevällä hinnalla. Laa-
tulihaan hän satsaa, se on onnistumisessa aa ja oo, sekä 
kypsennysmetodit. Hyvä ruoka ei ole salatiedettä vaan 
enemminkin taitoa, tatsia, joka tulee kokeilun eli onnistu-
misen ja epäonnistumisen kautta. 

– Parhaan tuloksen saa, kun esimerkiksi jaksaa kypsyt-
tää paistia tarpeeksi kauan miedolla lämmöllä, hän ohjeis-
taa. 

Savustettu tai avotulella loimutettu ruoka on koko per-
heen lemppari. Kainulaisten kodin alakerran isäntänä on lei-
vinuuni, jossa savustutettu ruoka onnistuu helpoin keinoin. 
Jussi laittaa tulen takkaan, ja antaa aterian levätä hehkussa 
rauhassa. Hyvän savustuksen edellytys ovat jalopuut, esi-
merkiksi tervaleppä, jonka tuliset suukot säväyttävät lihaa. 
Kainulaisen leivinuunin toiminta-ajatus nojautuu samaan 
kuin varta vasta suunnitelleiden BBQ-laitteiden, joista saa 
maksaa kalliin hinnan. Kun takan luukku ja tulipesä katso-

vat olohuoneeseen, keittiön puolella avautuu leivinuuni, ta-
kan yläpuolella ja siellä on paistosydän Jussin ruuille. Näin 
Kainulaisen kokkailut valmistuvat lempeästi, samassa tah-
dissa kun savu ja lämpö tanssivat hormistoihin. Ulos, gril-
lipaikalle Jussi on rakentanut savustuspöntön, ja senkin 
kekseliäästi poikansa tontilta löytyneestä vanhasta rosteri-
sesta veden lämmityspadasta. Mutta Jussin uudelleen tuu-
naama pönttö on hyvä kuin mikä.

Jussi seuraa ruokatrendejä ja nappaa kiinni kiinnos-
tavista suuntauksista. Nyt yksi hitti on nyhtöpossu. Jussilla 
on pari–kolmekin tapaa tehdä tätä makupalaa. 

– Yksi kikka on laittaa monitoimipataan erilaisia seka-
lihoja kuten rasvaista kasleria ja uunifilettä. Annan lihan 
olla rauhassa, kypsyä niin, että kaikki rasva sulaa pois ja 
syötäväksi jää vain puhdas liha. Joskus saatan laittaa lihan 
marinadiin kellumaan, mutta kyllä paras tulos on kun li-
halle näyttää vain suolaa ja pippuria. Valmiisiin kastikkei-
siin hän ei helpolla haksahda, vaan sekoittelee ne itse, ko-
keillen ja muidenkin suille sopiviksi.

Jussin jauhopeukalo on siis edelleen siellä Ruotsissa, 
mutta mieheltä on löytynyt varsin mainio viherpeukalo. 

Koti-isän
kokeilevassa 
keittiössä

Jussi oppi laittamaan ruokaa pienen pakon sanelemana. Hän asui juniorina isänsä 
kanssa ja sapuska oli laitettava itse usein. Nykyään kokkailu on miehen lempipuuhaa.

Sanotaan, keittiö on kodin sydän. Sitä se 
todellakin on Jussi Kainulaisen kodissa. Ja 
enemmänkin. Kainulaisen köökissä ei 
vain kokkailla, vaan luodaan 
ruokataidetta, elämyksiä silmille sekä 
vatsalle. Jussi itse puhuu 
ruuanlaittotaidoistaan aika 
vaatimattomasti, ja toisaalta, niinhän se 
pitää mennäkin, hän antaa herkkujen 
puhua hänen puolestaan.
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Käy lukemassa lisää sivuilta ja ilmoittaudu mukaan, 
ryhmiin otetaan VAIN 16 osallistujaa/ryhmä!!  

Haastavaa ja palkitsevaa treenaamista motivoivassa  
ympäristössä, ryhmän tuki ja kannustus sekä piiskuri  

joka auttaa sinua pääsemään tavoitteisiisi!

Jos haluat löytää uuden vaihteen elämässäsi, 
pudottaa painoasi, nostaa kuntoasi, 

omaksu uusi elämäntapa loppuelämäksesi!

Käy tutustumassa tuntitarjontaan ja ilmoittaudu mukaan 
www.lavida.fi  ajanvarauskalenteri 
tai mia.heinonen4@gmail.com, 
löydymme myös facebookista!!
Osoite: Laatutie 3(yrittäjätie) 09430 Saukkola  
P. 0415044624

ILMOITTAUDU ROHKEASTI MUKAAN  
ELÄMÄSI KUNTOREMONTTIIN!!

Syksyn uusiin 3kk XT-Core  
ryhmiin haetaan uusia  
ryhmäläisiä!

Naisille ja miehille omat ryhmät 

PARISKUNNILLE  
kimppatarjous 
 – toinen osallistuu -50% !!!

• Leivonnaisia 
• Hahmokakkuja 
• Keittolounas 
• Salaattiannoksia 
• Koristekursseja

Pisteenkaari 4, Nummela 
p. 0400 604 195
www.kahvilamuffinssi.fi
Avoinna ma-pe 9-17, la 9-15

Meiltä raikkaat smoothiet ja herkulliset jäätelöannokset
Kakut ja tarjoiltavat kesän juhliin tilauksesta tai 

heti mukaan uudesta kakkuvitriinistä
Kesän aukioloajat 2.6. alkaen ma-pe 9-19, la 9-15 ja su 11-17

Kun kadonnut 
jauhopeukalo ei 
löydy, niin 
lautasella voi 
olla vaikka 
sushia

Lohjan Tähtihammas
Kauppakatu 5-9, 08100 LOHJA
Kauppakeskus Lohjantähti 2krs.
puh: 019 343 333
Nettiajanvaraus www.lohjantahtihammas.com
Vastaanottomme on auki myös iltaisin ja lauantaisin!

Terveen hymyn paketti
Sisältää hammaslääkärin ja suuhygienistin käynnit:

Hammastarkastus

Hammastarkastuksen röntgenkuvat

Oman hoidon neuvonta

Hampaiden suojaus fluorilakalla

Hammaskivenpoisto

Pastapuhdistus

Värjäytymien poisto soodalla

Vain 129 €

TEKSTI: Satu Mäkilä
KUVAT: Satu Mäkilä ja Jussi Kainulainen

Kodin komeat kukat ovat Jussin 
hoidokkeja ja ulkona, kasvimaal-
la, on vaikka mitä mielenkiintoi-
sia tuttavuuksia. Muutaman vuo-

den hän on harjoitellut elämää yrttien ja mausteiden 
kanssa. Nytkin maustepuutarhasta voi bongata chiliä, pap-
rikaa sekä habaneroa – kasvamassa kilpaa pojan Ga-
lia-melonin kanssa.  Jussi tekee itse kaikki suosikkichili-
soosit.

– Kun leikkii raa´an chilin kanssa, kannattaa käyttää 
suojahanskoja. Jos kädessä on yksikin pieni haava, se voi 
kirvellä chilin kiusasta päiviä, Jussi vinkkaa.

Jussin kokeilevassa keittiössä kaikki tuntuu niin hel-
polta. Loimulohta valmistetaan vähintään kerran viikossa, 
keittiömaestron sovellettuja sushi-juttuja on tarjolla usein 
iltapalaksi, ilmakuivattu kinkku kiertyy tuosta noin vain 
kruunaamaan kasvisten, sipulin ja cajun-broilerin liittoa. 
Jussin lounassämpylä on ceasar-salaatin ideasta eteenpäin 
viety taideteos, jonka hän loihtii kasviksista, juureksista, 
broilerista, pekonista ja krakovanmakkarasta. Luomuksen 
viimeistelee majoneesi, jonka täyteläinen maku tulee 
paahdetusta sipulista. 

– Kyllä ne miehenkin isot sormet taipuvat vaikka min-
kälaisiin piperryksiin. Toki voisi sanoa, että välillä asetel-
mien teko on täyttä duunia, hän hymähtää. 

Jussin näkisi mielellään telkkarin kokki-ohjelmissa, hä-

nen mutka-
ton persoonansa 
kantaisi kisassa varmasti 
pitkälle. Mies itse on eri mieltä.

– Minulla on niin huono muisti, en pärjäisi lainkaan 
kun olisi kyse reseptiikasta eli ruokalajista, joka pitäisi 
tehdä juuri tietyllä tavalla. Enkä niin kotonakaan laita ruo-
kaa, kokkailu on kuin kemiaa sekä mielikuvitusta. 

Jussin keittiöstä ei voi lähteä ilman, että kysyy vinkit 
mitkä vievät miehen sydämeen. 

– Olen itse oppinut, että hyvä on tutustua raaka-ainee-
seen, lihaan. Kun viitsii kypsyttää sen oikein, lopputulos 
on loistava. Ei kyse ole tieteestä tai taiteesta, vaan ymmär-
ryksestä. Grillilihalle kannatta näyttää kovaa lämpöä no-
peasti, niin että pinnat menevät kiinni. Sitten vain pehmeät 
tai vahvat mausteet, ja liha folion sisään sen syliin suojaan. 
Siinä se on, ei se muuta tarvitse. 

Jussi korostaa, että keittiössä ei kannat hermoilla. Päin-
vastoin. Hänelle ruuanlaitto on stressin poistoa, rakasta 
puuhastelua, jolloin ajatukset ovat kevyitä. Hosuta ei kan-
nata ja maltti on valttia. Ja jos epäonnistuu, mitä sitten? 
Huomenna voi kehitellä aina ihan jotain muuta, vaikka ko-
keilla leipasta sitä pullaa tai sämpylää. Tai laittaa karjalan-
paistia uuniin isän ohjeilla, se kun ei epäonnistu koskaan.

Jussin keittiön aarre on lapsilta lahjaksi saatu käsin taottu ZEN-veitsi.


