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Arvoisat Chaîne des Rôtisseurs Savo ry:n jäsenet,  

Vuosikokous 2023 
17.2.2023 Perjantaina pidettiin yhdistyksemme vuosikokous uudessa Gastrobar B/P:ssä. Vuosikokouksessa 
hyväksyttiin tilikauden 2022 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapauus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Lisäksi 
hyväksyttiin 2023 toimintasuunnitelma sekä talousarvio.Yhdistyksen hallituksessa valittiin jatkamaan samat henkilöt, 
kuten oli tilikaudella 2022. Vuosikokouksen päätteeksi pääsimme nauttimaan upouuden Gastrobar B/P:n 
ensimmäisinä illalistajina Teemun ja hänen tiiminsä loihtiman erinomaisen menun. Kiitos vielä siitä Gastrobar B/P:n 
poppoolle. 
 
Kevään 2023 kalenteri 
Kevään kalenteri on aika lailla kasassa. Jälleen kerran luvassa on monipuolista ohjelmaa. Seuraava maaliskuun 24.-
25.3. sijoittuva tapahtuma on Rotisseurs Savon vierailu Kauppahalliin. Kokkaamme perjantaina 24.3.2023 Prisman 
koekeittiössä noin 500 annosta, jotka on sitten tarkoitus myydä lauantaina kauppahallissa. Perjantaille tarvittaisiin 
kokkaamaan noin 10-15 rotisseuria. Lauantaina pääpäivänä sitten kaikki kynnelle kykenevät Rotisseurit Kauppahalliin. 
Siellä on luvassa tuotteiden esille nostoa, myyntiä ja muutenkin hallissa on silloin sitten hyvä tepastella käädyt 
kaulassa. Tämän tilaisuuden tulemme avaamaan pikaisesti lyytin ja tässä on tilaisuus, jossa voidaan kartuttaa 
yhdistyksen kassaa hieman. Huhtikuussa kilpipäivänä 22.4. vierailemme ravintola Solitaryssa Rantasalmella. Paikka on 
nauttinut kovaa suosiota jo pidemmän aikaa, ja sinne olemme saaneet varattua 15 hlön kiintiön kyseiselle lauantaille. 
Tilaisuuteen järjestetään bussikuljetus Kuopiosta.  

Toukokussa 19.5. on sitten taas kokkailujen aika, kun Salty & Malty ravintolan yrittäjä So Jusmanin vetämänä pidetään 
kunnon grilli-ilta ja paikkana on Pilpan maja. Luvassa on merenelävien ja muutenkin grilliin sopivien eksoottisten 
raaka-aineiden grillausta. Kesäkuussa pääsemme nauttimaan Puijon Tornin lähiruokapöydän villiyrttiversiona ja  
Heinäkuulle viinitupa on taas varattuna. Joka kuukaudelle on suunnitteilla ohjelmaa, eli uskoisin että kaikille löytyy 
sitten jotain, missä ei ennen ole vielä tullut käytyä.  

Jäsenhankinta ja toiveet voutikunnalle 
Kevään 2023 aikana toteutamme jäsenistöön jäsenkyselyn, jossa tavoitteena on kartoittaa millaisia tilaisuuksia jäsenet 
haluaisi järjestettävän ja tietysti mitä muuta voutikunnan kehittämiseksi tulisi tehdä. Olemme jäsenmäärältämme 
pienimpiä voutikuntia, mutta tavoitteena olisi saada uusia aktiivisia jäseniä mukaan toimintaan. Sellaiseksi pääsee 
kahden nykyisen jäsenen suosituksella ja tilaisuuksiin pyritään järjestämään tutustumismahdollisuus, eli jos tiedätte 
intohimoisia ruokaharrastajia tuttavapiiristä, niin järjestömme toimintaa voi aina heille mainostaa.  

Maukasta kevättalvea sekä aktiivista osallistumista kevään tapahtumiin toivottaen! 

   
Juhani Simpanen 
Bailli de Savo 
savo@rotisseurs.fi 


