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Oulun Paistinkääntäjät ry 

 
 
Toimintakertomus 2018 
Oulun voutikunnan tapahtumat 
OMGD:n tapahtumat 
 

 
Tapahtuma   Aika  Osallistujat 

1. Nuorten kokkien kilpailu OSAO Kempele  20.1.  9 kilpailijaa  
2. Valakia Talavikapituli Lapland Hotels Oulu 20.1.  130  
3. Vuosikokous Lasaretissa  5.2.  12 
4. Blini-ilta Puistolassa   5.2.  12 
5. Viini- ja elokuvailta Woimalassa  20.2.  32 
6. Teatteri My Fair Lady ja veljesiltapala  10.3.  32 
7. Juuston ja viinin liitto Valiolla  10.4.  20 
8. Lasten Ruokakulttuuripäivä Merituulen koulu 20.4.  5 + 32 oppilasta + 4 opettajaa 

9. Parsa & Viini -ilta Lasaretissa  17.5.  22 
10. Kukkiensidontailta Kanervassa  23.5.  12 
11. Yrttikurssi Nallikarissa   12.6.  20 
12. Piknik Lipporannassa   27.7.  24 
13. Syödään yhdessä -tapahtuma Lasaretissa 11.8.  yli 200  
14. Suurkapituli Jyväskylässä  17.–19.8.  Oulun voutikunnasta n. 30 

15. Makkarantekokurssi OSAOlla  9.10.  12 
16. Tuunaa rössy -reseptikilpailu  25.10.-11.1.19  30 + tuomarit 
17. Kekrijuhla Maikkulan Kartanossa  2.11.  10 
18. OMGD Masi-viinien maistelu Puistolassa 7.11.  13 
19. Joulubrunssi perheille Hilikussa   1.12,   40/60 

   

______________________________________________ 

 

 
20.1.2018 Nuorten kokkien kilpailu  
OSAOn Kempeleen yksikkö 
Oulun voutikunnan Sanna Rahkosen voitettua edellisenä vuonna nuorten kokkien kilpailun oli Oulun voutikunnan osana 
järjestää valtakunnallinen kilpailu toisen kerran peräjälkeen. OSAO Kempeleen yksikössä yhdeksän nuorta kokkia kisasivat 
päivän ja illalla kapitulissa kaikki osallistujat palkittiin, ja koko kisan voittaja Emmiina Lehtonen sai edustuspaikan Taiwanin 
kisoihin. Kilpailujärjestelyiden päävastuu Oulussa oli Vice-Conseiller Culinaire Esa Koppelolla.  
 
20.1.2018 Valakia Talavikapituli  
Lapland Hotels 
Oulun voutikunnan järjestämä Valakia Talavikapituli ja Nuorten kokkien SM-kilpailu olivat lauantaina 20.1.2018 Oulun 
seudun ammattiopistolla Kempeleessä ja Lapland Hotels Oulussa. Osallistujia tapahtumiin oli yhteensä 130. Usea oululai-
nenkin paistinkääntäjä sai installoinnissa käätynsä.  
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5.2.2018 Vuosikokous  
Lasaretti 
Vuosikokous pidettiin Lasaretissa ja paikalla kokoustamassa ja iltapalaa nauttimassa oli 12 paistinkääntäjää. Paistinkääntä-
jien hallitukseen nimettiin kaksi uutta jäsentä: Erik Forsman ja Tuula Kukkola-Räinä.  

15.2.2018 Blini-ilta   
Puistola  
Helmikuu on blinikuukausi myös paistinkääntäjille. Tänä vuonna blini-ilta järjestettiin kilpiravintola Puistolassa, jonne arki-
illan tapaamiseen herkuttelun äärelle kokoontui 12 henkeä.  

20.2.2018 Viini- ja elokuvailta  
Woimala 
Paistinkääntäjien ”kulttuurikevään” ensimmäinen tapahtuma oli elokuva-, viini- ja tapasilta uudessa Woimala-miljöössä. 
Katsoimme Riojaan sijoittuvan Matka Edeniin -elokuvan, jonka ohjaaja Rax Rinnekangas oli paikalla maistelemassa viiniä ja 
tapaksia kanssamme sekä kertomassa ja keskustelemassa elokuvan teosta. Ilta järjestettiin yhteistyössä Oulun viinikerho-
jen (Munskänkarna, Oulun Viininystävät ja Bortytis Ouluensis) kanssa. Mukana oli parikymmentä paistinkääntäjää.  

10.3. Musikaali My Fair Lady ja veljesiltapala 
Oulun Teatteri ja Teatteriravintola Vänmanni 
Kulttuuritapahtumat jatkuivat, kun pääsimme Oulun Teatteriin katsomaan ”My Fair Ladyn”. Musikaalin väliajalla oli tarjolla 
lasillinen kuohuvaa ja leivos. Näytöksen jälkeen Eeva Korhosen veljesiltapalalla nautimme makulautasellisen herkkuja (kam-
pasimpukoita, lohta, muikunmatiä, piirasia, paistia…) ja lisäksi tarjolla oli iso juustopöytä sekä viinejä. Mukana oli yhteensä 
30 paistinkääntäjää ja heidän aveciaan.  

 

 
 

https://teatteri.ouka.fi/naytelma/my-fair-lady/
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10.4. Juuston ja viinin liitto (OMGD) 
Valio  
Chef Rôtisseur Vesa Hautalan veljesaterialla Valiolla Maikkulassa huhtikuun tiistai-iltanana oli läsnä yhteensä 22 paistin-
kääntäjää ja heidän seuralaistaan. Juustoja, kakkua, jäätelöitä ja viinejä oli maisteltavana yllin kyllin. Tilaisuus oli samalla 
myös OMGD:n tapahtuma ja voutikuntamme Echansson Harri Piekkola oli valinnut juustoille mielenkiintoisia viinipareja.  

 
20.4.2018 Kilpipäivä - Lasten Ruokakulttuuripäivä 
Merituulen koulu 
Oulun voutikunnassa kilpipäivää on perinteisesti vietetty myös lasten ruokakulttuurin merkeissä. Lapsille suunnattu pöy-
tätapoihin liittyvä tapahtuma järjestettiin nyt viidettä kertaa. Aiemmin tämä on ollut ravintoloissa, mutta nyt kouluruokai-
lun yhteydessä. Merituulen koulun ruokalaan oli kutsuttu 32 tokaluokkalaista opettajineen, ja kaikki oppilaat käteltiin lou-
naalle tullessa. ”Lasten oma hovimestari” Juha Laukkanen (Nukketeatteri Sytkyt) tuli Ouluun ja piti ”Kädestä suuhun -
ruoka/nukketeatteria”. Lapsille kerrottiin pöytätavoista, ja he saivat itse kattaa lounaspöydän ennen ateriaa hovimestarin 
johdolla. Kolmen ruokalajin lounas tarjoiltiin lapsille pöytiin, joissa oli liinat ja jalalliset lasit ja lounaalla harjoiteltiin haaru-

kan ja veitsen käyttöä ja kaiken 
kruunasi jälkkärijätski! Paistin-
kääntäjistä olivat touhuamassa 
mukana Arja Visuri, Tuula Kuk-
kola-Räinä, Vesa Hautala, Reija Sa-
tokangas sekä Juha Laukkanen.  

 

 

23.4.2018 Kilpipäivä  
Oulun voutikunnan kilpiravinto-
loissa oli tarjolla kilpimenut, jotka 
tarjottiin paistinkääntäjille jäsen-
hintaan. Kaikissa kilpiravintoloissa 
oli kilpimenuista käyty nautti-
massa, mutta edelleenkään – 
lehti- ja muusta mainonnasta huo-
limatta - kilpipäivä ei erityisen hy-
vin tavoita paikallisia rotissöörejä.  

 

17.5.2018 Parsa & Viini -ilta  
Lasaretti Virta 
Lasaretissa oli keväisenä iltana parsamenun äärellä paistinkääntäjiä ja heidän seuralaisiaan yhteensä 22. Paistinkääntäjät, 
keittiömestari Mikko Huhtala, ravintolapäällikkö Johanna Harjunpää ja johtaja Anna Paakkari, olivat taas kerran järjestä-
neet mukavan ja makoisan illan. Parsamenu siihen kuuluvine viineineen sai myhäileviä kiitoksia osakseen.   

23.5.2018 Kukkasidonnan workshop 
Kukkakauppa Kanerva 
Kukkakauppa Kanervassa järjestettiin kukkasidonnan workshop teemalla ”kukat juhlaan ja arkeen”. Illan aikana tutustut-
tiin kukkien salaiseen maailmaan ja kaikki 12 osallistujaa saivat loihtia oman kukkaasetelman/ kimpun floristin ohjauk-
sella.  
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12.6.2018 Yrttikurssi 
Nallikari ja Lasaretti 
Yrttikurssi järjestettiin luonnossa, Nallikarissa, minkä jälkeen siirtyminen Lasarettiin. Opettajina toimivat kokeneet keruu-
tuotetarkastajat Hilkka ja Mauri Lahti Hämeenlinnasta. Kurssilla kerrottiin villiyrteistä ja niiden käytöstä ruuanlaitossa sekä 
käytiin luonnossa keräämässä muutamia yleisimpiä villiyrttejä. Lasaretin Ståhlberg-salissa oli lyhyt luentotilaisuus, jossa oli 

tarjolla reseptejä ja neuvoja, ja lopuksi vielä pieni suolainen iltapala. Yrteistä ja 
niiden käytöstä oli oppia saamassa yhteensä 16 henkeä.  

27.7.2018  Piknik 
Villa Lipporanta  
Helteisen kesän helteisenä heinäkuun viimeisenä perjantaina kokoonnuttiin Oulu-
joen rannalla olevaan Villa Lipporantaan, jonka upeissa tiloissa oli mukava viettää 
mitä herkullisin iltapäivä ja illansuu. Piknikin teemana oli "oma herkku"! Jokainen 
osallistuja toi mukanaan jotain, mistä itse erityisesti pitää: herkkupöydät notkui-
vat, vaikka tällä kertaa osallistujamäärä oli tavallista alhaisempi (24).  

10.8.2018 Syödään yhdessä  
Lasaretti Virta 
Seuraava yhteinen tapaaminen oli Syödään yhdessä -pihatapahtuma, joka järjes-
tettiin yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan keittiömestareiden ja Lasaretin kanssa 
perjantaina 10.8.2018 Lasaretissa. Lasaretin pihalla ja ravintolassa oli katettuna 
pitkät pöydät, keittiömestarit grillasivat, paistinkääntäjät tarjoilivat, Lasaretin 
Virta-ravintolan baari oli auki ja leppoisa Folk-musiikki soi taustalla. Välittömässä, 
hyvä tunnelmaisessa tapahtumassa kävi yli 200 henkeä, ja palaute kaikilta osallis-
tuneilta osapuolilta oli varsin myönteinen.  

17.–19.8.2018 ”Kiss of Fire” Suurkapituli 2018  
Jyväskylä 
Jyväskylän kapituliin osallistui noin 30 Oulun voutikuntalaisen joukko.  

9.10.2018 Makkarantekokurssi 
Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainio 
Oulun seudun ammattiopiston tiloissa oli Esa Koppelon ja opettaja Osmo Korhosen järjestämä makkarantekokurssi. Mukaan 
mahtui 12 paistinkääntäjää, jotka pääsivät tekemään ja maistelemaan kolmea erilaista makkaraa. Workshopit ovat olleet 
suosittuja jäsenistön keskuudessa, eikä tämäkään tehnyt poikkeusta.  

25.10.2018 Tuunaa rössy -reseptikilpailun avaus 
Kauppakeskus Valkean kesäkatu 
Oulun Paistinkääntäjät, Pohjois-Pohjanmaan Keittiömestarit ja Viskaalin tila järjestävät reseptikilpailun, jonka tarkoituk-
sena on löytää uudenlaisia ja herkullisia tapoja käyttää oululaista perinneherkkua rössyä. Kilpailu avattiin Kauppakeskus 
Valkean Kesäkadulla 25.10. klo 13, ja osallistumisaikaa on 11.1.2019 saakka.  

2.11.2018 Kekrijuhla 
Maikkulan Kartano 
Oulun voutikunnalle on tullut jo perinteeksi kokoontua yhteen kekrijuhlan aattona. Niin tänäkin vuonna. Maikkulan Karta-
non keittiön paistinkääntäjät Petri Lyytinen ja Pekka Suopajärvi järjestivät veljesateriana huikean gastronomisen illallisen, 
jonne pääsi osallistumaan vain kymmenen henkeä.  
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7.11.2018 Masin punaviinit (OMGD) 
Marraskuussa oli OMGD:n viininmaistelutilaisuus, joka oli avoin kaikille jäsenille. Keskiviikkona 7.11.2018 ravintola Puisto-
lassa oli maisteltavana Sari-Helena Forsmanin Italian matkan tulijaisia: Masin laadukkaat punaviinit laseissa. Maistele-
massa oli 13 OMGD:n jäsentä.  

 

1.12.2018 Joulubrunssi perheille 
Opetusravintola Hilikku 
Ensimmäisenä adventtiviikonloppuna opetusravintola Hilikkuun oli katettu monipuolinen ja runsas brunssi. Tapahtuma oli 
suunnattu sekä paistinkääntäjille että keittiömestareille perheineen. Myös lapsia ja isovanhempia oli mukana nauttimassa 
leppoisasta tunnelmasta, erinomaisesta ruoasta. Tilaisuus oli yhteinen Pohjois-Pohjanmaan keittiömestareiden kanssa; 
kaiken kaikkiaan siihen osallistui yli 60, joista 2/3 oli paistinkääntäjiä perheineen. Onnistunut tapahtuma toivottiin järjes-
tettävän myös tulevana vuonna.  

 

Jäsenmäärä  
Vuoden 2018 alussa Oulun voutikunnnassa oli 138 jäsentä, joista ammattilaisia 78 ja 60 harrastajaa.  Vuoden 
lopussa jäseniä oli lähes saman verran: yhteensä 136 (74 ammattilaista ja 62 harrastajaa). 

 

22.1.2019  

Reija Satokangas 
Vice-Chargée de Presse 
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