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Vuosi päättyy juhlakauteen
Haasteellinen vuosi on päättymässä. Korona elää yhä elämässämme, haastaen niin meitä
arkielämän toimijoita, kuin myös ravintola-alaa. Keväällä alkanut häpeällinen sota
Ukrainassa on vaikutuksiltaan saattanut kustannukset hurjaan nousuun. Energia, raaka-
aineet, kuljetukset ja monet muut toimintaan vaikuttavat kustannukset ovat kuluvana
vuonna luoneet jälleen uusia haasteita mm. alamme yrityksille. Erityisesti energian hinnan
voimakas kasvu on puhuttanut ja se on asia, joka tuntuu myös monen jäsenemme
arjessa. Positiivisena voimme kuitenkin todeta, että Lapin ´matkailu on jälleen vilkastunut
ja uskoakseni palannut koronaa edeltävälle tasolle, kenties hieman aiemmat tavoitteet
ylittäenkin. Matkailu tuo Lappiin työtä ja elinkeinoelämälle kaivattua liikevaihtoa. Uutena
haasteena on kuitenkin suuri työvoimapula mm. ravintola- ja matkailualalla. Moninaisista
haasteista huolimatta katsokaamme valoisasti uuteen tulevaan vuoteen 2023. On juhlan
aika, joulu ja vuoden vaihtuminen.

 

Kannustestipendi
 

Ilolla saimme luovuttaa Chaîne des Rôtisseurs Lappi r.y.n hallinnoimasta Tapio Sointu
muistorahastosta stipendin Koulutuskeskus Redu.n valmistuneelle kokkiopiskelijalle.
Stipendi luovutettiin 22.12. pidetyssä valmistujaistilaisuudessa Uraiwan Ylijurvalle. Hän 
on thaimaalainen aikuinen nainen, joka on suorittanut opintonsa suunnitellusti ja erittäin 
hyvin. Hän on osoittanut kiinnostusta ja halua oppia tekemään suomalaista ja lappilaista 
ruokaa. Hän on tehnyt välillä töitä kahdessa eri työpaikassa hyvin ahkerasti ja joustavasti. 
Uraiwan on oppinut parin vuoden aikana todella paljon ruoanlaitosta ja haluaa kehittyä 
yhä jatkossakin. Uskon, että hänellä tulee olemaan loistava tulevaisuus ravintola-alan 
ammattilaisena ja mahdollisesti alan yrittäjänä. Onnittelemme lämpimästi kaikkia
ammattiin valmistuneita ja tietysti erityisesti tämän kertaisen Tapio Sointu Stipendin
saajaa.
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Tapio Sointu muistorahaston kannustestipendin sai Uraiwan Ylijurva.
Luovuttajana Lapin vouti Martti Kotakorva

 

Uusi kilpimyymälä Lappiin
Lapin alueelle on saatu uusi Chaîne des Rôtisseurs myymäläkilpi. Kilpi on myönnetty
Lapin Gourmetkokkien herkkupuodille Sodankylän Sattaseen.

Lapin Gourmetkokit on poronlihaa myyvä ja jalostava perheyritys Sodankylän Sattasen
kylästä. Yritys tuottaa poronlihatuotteiden ohella myös erilaisia Lapin marjoista jalostettuja
tuotteita (mm. hilloja, mehuja yms.), lisäksi yritys on alueellaan tunnettu maineikkaana
pitopalveluyrityksenä. Yrityksen toimintaa on kehitetty määrätietoisesti ja eräänä
tavoitteena on ollut tuoda pohjoisen uniikki poronliha ja siitä jalostetut tuotteet myös etelän
kuluttajien saataville. Yrityksen toiminta on keskittynyt täysin uusiin tuotantotiloihin
vilkkaasti liikennöidyn valtatie E75 varrelle. Uusien tuotantotilojen yhteydessä on myös
tilapuoti, poronliha- ja marjatuotteiden myymälä.

Yrittäjinä toimivat Asko ja Maritta Autio (Chef Rôtisseur). Asko toimii Sattasniemen
paliskunnassa poromiehenä, jonka ohella osallistuu aktiivisesti elintarvikkeiden
jalostukseen. Onnittelemme Lapin alueen uutta kilpimyymälää, joka on alueemme toinen
kilpimyymälä ja oikeutetusti ensimmäinen poronlihaa jalostava ja myyvä kilpimyymälä
alueellamme.

HYVÄÄ JOULUA
Kiitämme koko jäsenkuntaamme vuoden 2022 toimintaan
osallistumisesta. Toivotamme Teille kaikille mitä parahinta joulun juhla-
aikaa ja valoisien tähtien alla alkavaa uutta vuotta 2023.



 

 

                                                                                                                                                                      

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 Kaltio Saariselkä,

Ravintola Merihovi Ravintola,

Arctic Restaurant Rovaniemi

KILPIMYYMÄLÄT:

ChocoDeli Rovaniemi

Lapin Gourmetkokit herkkupuoti

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

Tervehtien Martti Kotakorva 
Bailli de Laponie

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

 
 
Osoitelähde: Chaîne des Rôtisseurs Suomi jäsenrekisteri
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