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Jäsenkirje	2-2022
Heleää	helmikuuta..
$Arvo$	$Etunimi$	$Nimi$

Kevättä	kohden
Helmikuu	on	 tuonut	mukanaan	entistä	valoisemmat	päivät.	Luonnonvaloa	on	saatu
lisää	 ja	 päivällä	 pituus	 jatkuu	 koko	 ajan,	 kohti	 upeaa	 Lapin	 kevättä.	 Valoisuutta
saadaan	 toivon	 mukaan	 myös	 noihin	 pandemiaan	 liittyviin	 rajoituksiin.	 Ainakin
lupeissa	 on,	 että	 rajoitukset	 tulisivat	 poistumaan.	 Tärkeintä	 olisi	 nyt	 saada	 ainakin
ravintoloiden	 toiminta	 järkevälle	 tasolle	 ja	 asiakkaille	mahdollisuus	 nauttia	 aterioita
juomineen	 ravintolassa	 myös	 iltaisin.	 Harvalla	 meillä	 on	 päiväsikaan	 ollut	 edes
mahdollisuus	 käydä	 nauttimassa	 ravintolan	 antimista	 kera	 hyvän,	 yksilöllisen
palvelun.

Helmikuun	 myötä	 siirrymme	 myös	 kevään	 tärkeisiin	 "keittiötoimiin"	 kuivalihakausi
lähestyy	 ja	 puikulapottukin	 haluaa	 piakkoin	 itämään,	 jotta	 voi	 sitten	 syksyllä	 antaa
satoaan.	 Ystävänpäivänä	 voimme	 jälleen	 tavata	 läheisiämme	 ja	 tokihan	 se	 voisi
tapahtua	 yhteisen	 aterian	 äärellä.	 Ihminen	 kaipaa	 varsinkin	 näin	 korona	 aikana
sosiaalisuutta	 ja	 toisten	 ihmisten	 läsnäoloa.	 Helmikuussa	 vielä	 laskiainen	 ja
kalevalanpäivä	omine	kausiherkkuineen.
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Paikalliskapituli	ja	vuosikokous19.3.2022	Rovaniemellä
Suunitelmissa	 oleva	 paikalliskapituli	 toteuteaan	 ainakin	 näillä	 näkymin	 19.3	 täällä
Rovaniemellä.	 Osallistujamäärä	 on	 jouduttu	 rajoittamaan,	 illallispaikkojen	 kapasiteetin
mukaisesti.	 Etusijalla	 ovat	 tietysti	 voutikuntamme	 ne	 jäsenet	 jotka	 odottavat	 vielä
käätyjään.	Ilmoittautumislinkkimme	tulee	julkiseen	jakeluun	tulevana	lauantaina	12.2.2022
kello	10.00.	Tuolloin	saatte	 jäsentiedotteen	sähköpostiinne,	missä	 linkki	paikalliskapitulin
ilmoittautumiseen.

Kapitulin	 hinta	 120€	 Lapin	 jäseniltä.	Avecit	 ja	 muiden	 voutikuntien	 jäsenet	 130€.	 Mikäli
kapituli	 täyttyy	 kannattaa	 aina	 liittää	 itsensä	 jonotuslistalle,	 josta	 otamme	 esim.
peruuttaneiden	 tilalle	 uudet	 osallistujat.	 Osallistumismaksu	 maksetaan	 ilmoittautumisen
yhteydessä	joko	verkkopankin	tai	 luottokortin	avulla.	Hintaan	sisältyy	illallinen		juomineen
sekä	valokuvaajan	ottamat	valokuvat	(yksityiskäyttöön).

Illallisen	työn	alla	oleva	menu:

Amuse	bouche,	tattibriossi

*	Lohipastrami	simpukankuoressa

*	Kampasimpukkaa,	merikrottia	ja	kukkakaalia

*	Hillaa	ja	seljankukkaa

*	Poroa	ja	hirveä

*	Suklaata,	rommia	ja	hunajaa

Kahvi/tee

	

Vuosikokous
Chaîne	 des	 Rôtisseurs	 Lappi	 r.y.n	 vuosikokous	 pidetään	 lauantaina	 19.3.2022
Rovaniemellä	Arctic	 City	 Hotellin	 Saga	 kokoustilassa.	 Kokous	 aloitetaan	 lounaalla	 kello
11.00	 Monte	 Rosa	 ravintolassa	 ja	 varsinainen	 kokous	 kello	 12.00.	 Kokoukseen
osallistuvien	 on	 sääntöjen	 mukaan	 ilmoittauduttava	 erikseen	 kokoukseen	 osallistuvaksi,
jotta	kokouksen	ääni-	 ja	päätäntäoikeus	on	oleva.	Laitan	kokoukseen	ilmoittautumislinkin
lähempänä	kokousajankohtaa,	kuin	myös	kokousmateriaalin.

	

Aiempi	majoitustarjous	kokous-	ja	paikalliskapituli	viikonvaihteelle:

Arctic	 Light	 hotelli	 229€	 /	 huone	 1-2	 henkilölle	 /	 vrk	 (hinta	 sis.	 buffet	 aamiaisen	 ja
asiakassaunan).	 Varaukset	 hotellin	 myyntipalveluun	sales@arcticlighthotel.fi	 tunnuksella
"kapituli"		www.arcticlighthotel.fi
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Arctic	 City	 Hotel	 152	 €	 /	 huone	 1-2	 henkilölle	 /	 vrk	 (hinta	 sis.	 majoituksen	 Classic
huoneessa,	 buffetaamiaisen	 ja	 saunan).	 Varaukset	sales@cityhotel.fi	 tunnuksella
"Kapituli"	www.arcticcityhotel.fi

Toki	 muitakin	 majoituskohteita	 kaupungin	 keskustassa	 löytyy.	 Näistä	 lisäinfoa	 mm.
https://www.visitrovaniemi.fi/fi/majoitu/

	

Jäsenkyselyn	tulokset
Taannoin	koko	jäsenistölle	tuli	kysely	järjestömme	toimintaan	liittyvänä.	Linkin	takaa	löytyy
Lapin	 voutikuntaa	 koskeva	 yhteenveto.	 Pyrimme	 huomioimaan	 esiin	 nousseet
kehittämiskohteet	mahdollisimman	pitkälle	toiminnassamme.	On	hyvä	kuitenkin	muistuttaa,
että	 järjestömme	 ei	 ole	 esim.	 vain	 ammattilaisjärjestö.	 Meille	 myös	 harrastelijajäsenten
mukanaolo	 on	 tärkeää.	 Toiminnan	 vähäisyys	 sai	 osakseen	 niin	 ikään	 kritiikkiä,	 mutta
osallistuminen	 vaatii	 aina	 myös	 jäsenen	 omaa	 aktiivisuutta.	 Toki	 koronan	 vuoksi	 esim.
viime	 vuoden	 tapahtumia	 oli	 varsin	 rajoitetusti	 ja	 järjestetyt	 tapahtumat	 olivatkin	 tämän
johdosta	 jäsenillemme	maksuttomia.	Annoimme	 erillisen	 tukemme	myös	 jäsenistöllemme
ruokailumahdollisuuteen	 alueemme	 kilpiravintoloissa.	 Meille	 saa	 myös	 jatkossa	 antaa
rohkeasti	 niin	 palautetta,	 kuin	 kehittämisehdotuksiakin.	 Ja	 mikään	 ei	 estä	 jäseniämme
myöskään	 yhdessä	 kanssamme	 järjestämästä	 näitä	 yhteisiä	 tilaisuuksia.	 Tehdään
yhdessä	toiminnallinen	Rotisseurs	järjestö	!

Yhteenveto	Lappi
	

Jäsentuotteet	uudesta	verkkokaupasta
-	järjestömme	jäsentuotteet	löydät	verkkokaupasta
https://www.rotisseurs.fi/jasentuotekauppa/
	

Muuta
-	Muutokset	yhteystiedoissa	(osoite,	sähköposti	yms.)	tehdään	sähköpostitse
sihteeri(AT)rotisseurs.fi

-	Lapin	voutikunnan	nettisivut	löytyvät	https://www.rotisseurs.fi/voutikunnat/lappi/

	

Olkaa	rohkeasti	yhteydessä	mieltänne	askarruttavissa	 jäsenasioissa	 ja	 toki	 toiveita	myös
kuullaan	mieluusti.

	

	

	

																																																																																																																																																																																	

Lapin	alueen	kilpiravintolat
Ravintola	Takka	Olos,	Muonio	Ravintola	Ämmilä	Levi,	Kittilä	Kotaravintola	Sarakka	Ylläsjärvi

	Ravintola	Gaissa	Rovaniemi	Ravintola	Monte	Rosa	Rovaniemi

Ravintola	Sky	Kitchen&View	Rovaniemi	Ravintola	Petronella	Saariselkä	Ravintola	Kiela	Salla
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Ravintola	Kaltio	Saariselkä	Ravintola	Merihovi

KILPIMYYMÄLÄ:	ChocoDeli	Rovaniemi

---------------------------------------------------------

Tervehtien	Martti	Kotakorva
Bailli	de	Laponie	puh.	0400	698293

lappi@rotisseurs.fi
	

	
	 	 	

	
	

	

	
Chaîne	des
Rôtisseurs

	

	 	

Lisää	tapahtumia,	uutisia	ja	tietoa:
www.rotisseurs.fi

	
	
Osoitelähde:	Chaîne	des	Rôtisseurs	Suomi	jäsenrekisteri
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