Voudin kirje, Joulukuu 2018
Arvoisat Savon paistinkääntäjät ry:n jäsenet,
2018 kuulumisia
Kauden 2018 viimeinen tilaisuus Pikkujoulut Jäppilän kievarissa on juuri alkamassa ja illalla meitä odottaa siellä
Ameriikkalainen Barbegue –joulumenu. Odotan tilaisuudelta samaa rentoa ja hyvää henkeä, mitä muissakin vuoden
tilaisuusksissa on ollut. Asia joka kuitenkin huolettaa on meidän nukkuvat jäsenet. Olemme tietysti iloisia kaikista
jäsenmaksunsa maksavista, jota kautta sitten Savon Paistinkääntäjät Ry saa toiminta-avustusta vuosittaiseen
toimintaansa, mutta tänä vuonna valitettavasti olemme joutuneet perumaan muutamia tilaisuuksia vähäisen
kysynnän vuoksi. Toivottavasti jokainen Savon Paistinkääntäjä ottaa ensi vuodelle tavoitteeksi osallistua toimintaan
vaikka yhden tilaisuuden verran. Tämä tarkoittaisi, että onneksi myös aktiivisten jäsenten lisäksi, saisimme tilaisuuksiin
hieman runsaammin osallistujia ja sitä kautta sitten meistä tulee halutumpi vierailija alueemme ravintoloihin ja muihin
ruokatuottajiin.
2019 tapahtumakalenteri
Jotta ensi vuoden tilaisuuksiin pystyy kalenterimerkintöjä tekemään, Savon voutineuvoston edellisessä kokouksessa
kiinnitettiin kevätkauden tapahtumat lukkoon ja ne ovat katsottavissa meidän www-sivuilla. Vuosi alkaa vierailulla
Järvisydämmen upeassa kylpylä/hotellissa 26.1.2019 lauantaina. 15. Maaliskuuta tutustumme uuteen Blocco –
pizzeriaan ja kevään yksi kohokohta on kilvenluovutustilaisuus Kuopion Klubille 12.4.2019. Toukokuun 17. päivä
Grillataan kunnolla Peräniemen kasinolla. Kevätkausi päättyy sitten Musta Lampaan kesäkuun 14. päivän
viinijuhlamenuun, jolloin pidetään myös Savon Paistinkääntäjien vuosikokous. Kaikkiin tilaisuuksiin ilmoittaudutaan
jatkuvasti www.rotisseurs.fi/savo/savon_jasentapahtumat -sivun kautta ja ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään
noin 1vk ennen tilaisuutta. Syksyllä myös on tulossa uusia tapahtumia, joiden lopullinen päivämäärä lyödään lukkoon
kevään kuluessa.
Jäsenhankintaa saa tehdä jatkossakin
Jäsenhankinnassa meillä on ollut jo muutaman vuoden ns. tutustumiskäytäntö, jossa uudet jäsenkandidaatit ovat
päässeet maistelemaan toimintaa konkreettisesti. Tämän kautta olemme saaneet useampia uusia jäseniä. Tätä
toimintaa kannattaa jatkaa aktiivisesti. Koko Rotisseurs –toiminnassa varsinkin nuorten vähäinen osuus jäsenistössä
on huomattu jo valtakunnankin tasolla ja uusia nuoria ja ennakkoluulottomia hyvän ruoan ja juoman ystäviä otamme
myös ilolla vastaan. Vuosimaksulleen 115€ uskoisin saavan hyvää vastinetta, sillä käytämme jokaiseen tilaisuuteen
myös järjestön rahaa, jolla kustannetaan niin bussikyytejä kuin sitten ruokaa/juomaa. Pääosa jäsenistöstämme on
Kuopiossa, mutta toivottavasti vaikka Varkaus tai Iisalmikin nostaisivat päätään ja saisimme sinne aktiivisen porukan ja
sitä kautta sitten myös aktiivista toimintaa vaikka alueellisestikin.
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.
Rauhaisaa joulun aikaa sekä maukasta vuotta 2019 toivottaen

Juhani Simpanen, Bailli de Savo

