Voudin kirje, Kesäkuu 2019
Arvoisat Savon paistinkääntäjät ry:n jäsenet,
2019 alkukauden kuulumisia
Kauden 2019 talvi-kevätkausi on sujunut suunnitelman mukaisesti. Vuosi aloitettiin Järvisydämmestä, jonka jälkeen
sitten oli vuorossa Bloccon testaus. Yksi vuoden kohokohta Kuopion Klubin kilven luovutus oli huhtikussa ja siellä olikin
oikein special menu tarjolla, mielenkiintoisten tarinoiden saattelemana. Toukokuussa Grillattiin Peräniemen kasinolla
ja nyt kesäkuu päättyi vuosikokoukseen ja perinteiseen Mustan Lampaan iltaan. Ainakin allekirjoittaneen mielestä
tilaisuuksia on ollut riittävästi ja niissä on ollut hyvin monen tyyppistä ruokaa tarjolla. Osassa tilaisuuksista
osallistujamäärä on jäänyt hieman niukaksi, mutta periaate meillä on ollut, että tilaisuudet pidetään. Onneksi
tutustujiakin on riittänyt ja osa on saatu tartutettua mukaan uusiksi jäseniksi.
Syksyn 2019 tapahtumakalenteri
Kevään kalenterin ollessa perinteisempi, niin syksylle on sitten tiedossa vähän toisentyyppistä tekemistä. Elokuun
SATOA –festivaaliin osallistumme yhteisesti Savon Keittiömestarit ry:n kanssa heidän kojulleen. Yhdistämällä meidän
ja heidän resurssit, saadaan varmasti mukava ja tehokas näkyvyyskampanja tuossa tapahtumassa. Vapaaehtoisia
osallistujia tuohon viikonlopun tapahtumaan kysellään hieman lähempänä elokuuta, mutta jos viikonloppu on tällä
hetkellä vapaana, niin nyt kannattaa se lukita jo valmiiksi tähän tarkoitukseen. Syyskuulle on merkitty
kouluruokatempaus, johon myös tarvittaneen noin 4-5kpl meikäläisiä yhden lauantaipäivän tempaukseen. Tästäkin
kyselemme osallistujia lähempänä tilaisuutta, kunhan sen lopullinen päivä on lyöty lukkoon. Nämä molemmat ovat
sellaisia tilaisuuksia, joissa ollaan enemmän ”immeisten” joukossa ja tätä kautta toivottavasti saadaan heräteltyä uusia
jäseniä mukaan. Syksyn viimeinen erikoisempi juttu on Kauppahallin Tapakset, jotka yritetään saada kokoon
lokakuulle. Loppuvuosi mennään sitten Savonia AMK ja Pikkujoulujen merkeissä.
Uutena asiana tapahtumien osalta on LYYTI –ilmoittautumisjärjestelmä, jonka kautta ilmoittautuminen tapahtuu
jatkossa. Jos tilaisuus on maksullinen, niin osallistuminen maksetaan saman tien. Linkki ilmoittautumiseen lähetetään
sähköpostiin tai sitten se löytyy perinteisesti meidän www-sivujen tapahtumakalenterista. Lyytiin on myös tulossa
kaikki voutikunnat kattava tapahtumakalenteri, jolloin vaikka lomareissulla voi ilmoittautua Helsingin tai Turun
voutikunnan tilaisuuteen, kun ne ”vihdoin” näkyvät samassa kalenterissa. Sama toimii toivottavasti myös toisinkin
päin, eli saadaan muista voutikunnista osallistujia meidän tilaisuuksiin.
Vuosikokouksen kuulumisia
14.6. pidetyssä vuosikokouksessa voutineuvostoon ei tullut muutoksia, entisillä jäsenillä jatketaan vuosi eteenpäin.
Tilinpäätös hyväksyttiin muutoksitta ja toiminnantarkastajan lausunnossa ei ollut yhdistykselle huomautettavaa.
Jäsenmaksua emme edelleenkään peri vaan Suomen Paistinkääntäjien jäsenmaksulla ollaan myös Savon voutikunnan
jäseniä. Ajatus on myös se, että hallituksen jäsenistöä kierrätetään 3v syklillä eli jos on innokkaita ja aktiivisia
ehdokkaita tarjolle 2020 vuosikokoukseen, niin kiinnostuksestaan voi ilmoittaa vaikka allekirjoittaneelle.
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.
Lämmintä ja maukasta kesää toivottaen

Juhani Simpanen, Bailli de Savo

