Voudin kirje, Heinäkuu 2017
Arvoisat Savon paistinkääntäjät ry:n jäsenet,
Vuosikokous 30.6.2017
Savon Paistinkääntäjät Ry ensimmäinen 18kk tilikausi päättyi 2016 vuoden loppuun ja tilinpäätös hyväksyttiin
vuosikokouksessa 30.6.2017. Vuosikokouksessa päätettiin myös muutos voutineuvoston kokoonpanoon. Useamman
3-vuotiskauden voutineuvostossa ollut Vice-Conseiller Culinaire Seppo Ruotsalainen jätti voutineuvoston tehtävät ja
uudeksi jäseneksi hänen tilalleen saatiin Anssi Kantelinen Ravintola Urbanista, jolle siirtyy yhdeksi vastuualueeksi
kokkien kilpailutoiminnan kehittäminen ja kokkikisakandidaattien ”koutsaus” Savon voutikunnassa. ISO kiitos Sepolle
työpanoksesta voutikuntamme hyväksi ja Anssi tervetuloa voutineuvostoon mukaan vaikuttamaan voutikuntamme
toiminnan kehittämiseen.
Yhteenveto kevään tapahtumista
Kevätkaudella 2017 voutikunta järjesti yhteensä viisi tilaisuutta. Ehdoton kohokohta oli Puijon Torniravintolan
kilvenluovutusillallinen, joka oli kaikin puolin onnistunut tilaisuus ja sai myös mediassa hyvää näkyvyyttä. Mutta
muutkin Rotisseurs Juniorista alkaen olivat järjestelyiden ja ruokien puolesta erinomaisia, tosin osaan tilaisuuksista
osanotto jäi hieman nihkeäksi. Perusperiaatteemme kuitenkin on, että tapahtumat pidetään, jolloin ei tule
ilmoittautuneille pettymyksiä ja pitämällä tilaisuuksia riittävästi, luodaan paremmat mahdollisuudet kaikille osallistua
toimintaan mukaan.
Syksyn tapahtumakalenteri
Syksylle kalenteriin on tullut muutama uusi tilaisuus, joita mainostan tässä kirjeessäkin erikseen. Heti elokuussa
tutustutaan uuteen HURMA –ravintolaan, jossa lounastamme brunssin merkeissä 19.8. Kokeilemme tätä
lounastyyppistä tilaisuutta, jolloin tapahtuma ei varaa koko iltaa vaan illalle voi vielä sitten suunnitella omaa ohjelmaa.
Toinen mainostettava tilaisuus on, kaikille avoimena tilaisuutena, Suomi 100 Syödään Yhdessä –teeman mukaisesti
järjestettävä Suuri kyläjuhla pidetään 23.9. lauantaina ja paikkana on Pielavesi. Tämä tilaisuus on jatkoa 5.5.
järjestetylle Grillikauden avaukselle ja tänne kannattaa lähteä mukaan vaikka koko suvun voimin. Kaikista
tilaisuuksista löytyy tietoa www.rotisseurs.fi/savo sivustolta ja ilmoittautuminen hoidetaan myös sieltä kautta.
Jäsenhankintaa saa tehdä jatkossakin
Ensimmäisen tilikauden aikana nettojäsenmäärämme kasvoi hieman reilulla 10 jäsenellä ja kokonaisvahvuutemme
tällä hetkellä on 80 jäsentä. Jotta tulevaisuudessakin pysytään tässä jäsenmäärässä ja mahdollisesti vielä kasvammekin
tästä kolminumeroiseen jäsenmäärään, kannustan kaikkia jäseniämme aktivoitumaan jäsenhankintaan. Meillä on
mahdollisuus käytä tutustumassa toimintaan ilman jäsenyyttä ja tämä luo helpon tavan houkutella ruoasta ja
juomasta kiinnostunut tuttava tai vaikka naapuri jäseneksemme.
Järjestömme missio on kehittää ruoka-, juoma- ja ravintolakulttuuria yhteistyössä ammattilaisten ja harrastajien
kanssa. Tässä tehtävässä jokaisella jäsenellämme on mahdollisuus toimia. Kaikki vinkit ja palautteet toiminnan
kehittämisestä otetaan myös voutineuvostossa ilolla vastaan.
Maukasta kesää 2017 toivottaen

Juhani Simpanen, Bailli de Savo

