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Förskolekock med stort hjärta
Många alebor har ätit hennes mat som barn och efter 21 år som kock 

på Änggårdens förskola har nu nästa generation tagit vid. 
Tuula Viitanen trivs i sitt kök och tycker det är extra roligt när hon får 

sällskap av språkpraktikanter.

I 21 år har du jobbat som 
kock på Änggårdens för-
skola. Varför trivs du så 
bra?

– Jag älskar att laga mat! 
Kanske inte så mycket 
hemma till vardags, men 
det är kul när man får göra 
något speciellt. Jag tycker 
om att det är ett självstän-
digt jobb och jag ansvarar 
själv för allt från inköp till 
att göra matsedlar och hålla 
rent i köket. 

Vad är det roligaste med 
ditt jobb?

– Det är roligt när barnen 
är nöjda och kommer och 
tackar för maten. De stora 
brukar vara nyfikna på vad 
jag gör och komma och 
fråga. Sedan har jag ofta 
praktikanter från olika stäl-
len som är med mig i köket. 
Jag trivs bra själv, men 
det är kul att ha någon att 
prata med. Jag har en hel 
del språkpraktikanter som 

håller på att lära sig svenska 
och det tycker jag är väl-
digt givande. Jag älskar att 
undervisa och samtidigt få ta 
del av andra 
kulturer, det 
är intres-
sant att höra 
om vad de 
har varit med 
om. Jag har 
aldrig vaknat 
en morgon 
och känt att 
jag inte vill gå till jobbet 
och det är väl ett bevis på att 
man trivs.

Vad är du annars intres-
serad av?

– Jag har ett stort intresse 
av människor och att få ta 
hand om andra. Tidigare 
har vi alltid haft fosterbarn 
och dem har jag kontakt 
med fortfarande. Mina två 
barnbarn är ofta hemma hos 
oss så det är fullt upp, min 
dotter och hennes familj bor 

mitt i stan så det är upp-
skattat att få komma ut på 
landet. Vi åker ofta ut på 
små utflykter. Sedan tycker 

jag mycket 
om att resa, 
framför allt 
till solen. Vi 
har varit en 
del i öststa-
terna, men 
även i Thai-
land och Tur-
kiet. Jag har 

nio syskon, varav fyra bor i 
Finland, så dit brukar vi åka 
och hälsa på. 

Vad har du för sommar-
planer?

– Resa! Vi har tänkt åka till 
Polen, Turkiet och så blir 
det säkert en sväng till Fin-
land också. Sedan kommer 
jag spendera tid med barn-
barnen också.
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Namn: Tuula Viitanen
Ålder: 59
Bor: Nödinge
Familj: Sambo med Hasse, en 
dotter och två barnbarn
Gör: Kock på Änggårdens 
förskola
Intressen: Resa och umgås 
med familjen
Stjärntecken: Tvilling
Favoritmat: Allt med curry 
och mango
Favoritmusik: Soul från 
70-talet 
Brinner för: Att hjälpa män-
niskor att utvecklas
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Jag har aldrig vaknat en 
morgon och känt att jag 
inte vill gå till jobbet och 

det är väl ett bevis på 
att man trivs.

Tuula Viitanen


