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Chaîne des Rôtisseurs 
Accosiation Mondiale de la Gastronomie 

 
Lahden voutikunta / Lahden paistinkääntäjät ry. 

 

VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS 

 

Lahden paistinkääntäjät ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria, herättää 

kiinnostusta niiden harrastukseen sekä lisätä tietoisuutta niistä kansalaisten keskuudessa. 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokouksia ja kursseja jäsenilleen ja 

koulunuorisolle sekä tukemalla kokkiopiskelijoiden ammatillista koulutusta ja kokkien 

kilpailutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja 

testamentteja sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa 

varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.  

 

Lahden paistinkääntäjät ry omistaa osakehuoneiston Lahden Liipolassa. 

Tämä vuosi oli yhdistyksen 45 toimintavuosi. Vuonna 2019 yhdistys jatkoi avointa 

jäsenhankintaa. Jäseneksi haluavilla on mahdollisuus tutustua toimintaamme koejäsenyyden 

kautta. Koejäseneksi hyväksytään kahden kummin eli paistinkääntäjän suosituksesta henkilö, 

joka haluaa tutustua yhdistyksen toimintaan ja olla mukana tapahtumissa, mutta ei vielä ole 

valmis liittymään suoraan jäseneksi. Koejäsenyys kestää yhden vuoden. Vuoden aikana 

jäsenmaksua ei vielä peritä, mutta tapahtumiin osallistuminen on mahdollista maksamalla 

tapahtuman osallistumismaksun. Käytännössä kummi ilmoittaa koejäsenen nimen voudille ja 

henkilö kirjataan viralliseksi koejäseneksi. Koejäsenyysvuoden lähestyessä loppuaan 

voutineuvosto tiedustelee koejäsenen halukkuutta liittyä varsinaiseksi jäseneksi, ja toimittaa 

hänelle hakemuskaavakkeen. 

Vuoden 2019 toimintaa on ohjannut pääjärjestön vuonna 2018 toteuttama kaikkia voutikuntien 

jäseniä koskenut jäsenkysely. Kysely kartoitti laajasti pääjärjestön ja voutikuntien toimintaa sekä 

jäsenistön toiveita järjestettävistä tapahtumista – harrastajat ja ammattilaiset. Saadun tuloksen 

perusteella valtavouti käynnisti valtakunnallisen strategiatyön, joka jalkautettiin voutineuvoston 

ja puhemiehistön käsittelyn jälkeen voutikuntiin vuoden 2019 aikana. 

Lahden voutikunta ryhtyi työhön tarmokkaasti ja käsitteli kokouksissaan jäsenkyselyn tuloksia ja 

suuntasi toimintaa sen mukaan. Vouti kutsui koolle erityisen strategiatyöryhmän pohtimaan 

voutikunnassa tehtävää toimintaa niin harrastaja- kuin ammattilaisjäsenten/ kilpiravintoloiden 

kannalta. Strategiatyöryhmä raportoi toimistaan voutineuvostoa. Ryhmä kokoontui vuonna 2019 

kaksi (2) kertaa. Voudin kutsumaan strategiatyöryhmään kuuluivat Arja Hornborg Bailli/ 

puheenjohtaja, Eija Säynätmäki Vice-Chargée de Missions, Janne Korhonen Chevalier ja Janne 

Salonen Vice-Chancelier/ sihteeri. Strategiatyöryhmä tulee jatkamaan toimintaa 

toimintakaudella 2020. 
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Chaîne des Rôtisseurs 
Accosiation Mondiale de la Gastronomie 

Vuosikokouksen 2018 valitsema Lahden paistinkääntäjät ry hallitus toukokuun 2019  

vuosikokoukseen saakka 

 

Bailli   Arja Hornborg  

Vice- Argentier   Reija Järvenkylä 

Vice-Chargé de Presse   Matti Jaakkola 

Vice-Chancelier   Janne A. Salonen 

Vice-Chargé de Missions  Kenneth Stenbäck 

 

Vuosikokouksessa 2019 valittu Lahden paistinkääntäjät ry hallitus 

  

Bailli    Arja Hornborg 

Vice- Argentier   Reija Järvenkylä 

Vice-Chargé de Presse   Matti Jaakkola  

Vice-Conseiller Gastronomique  Jari Prami 

Vice-Chancelier  Janne Salonen 

 

Aluevoudin valitsema voutineuvosto vuonna 2019 

 

Bailli    Arja Hornborg  

Vice-Argentier   Reija Järvenkylä 

Vice-Chargè de Presse   Matti Jaakkola 

Vice-Conseiller Culinaire  Ville Penttilä 

Vice-Echanson  Kati Häkkinen  

Vice-Conseiller Gastronomique  Jari Prami 

Vice-Chancelier   Janne A. Salonen 

Vice-Chargé de Missions  Kenneth Stenbäck 11.4.2019 saakka 

Vice-Chargée de Missions  Eija Säynätmäki 11.4.2019 alkaen 

 

Kokouksiin ovat osallistuneet kutsuttuina puhemiehistön jäsenet Chancelier Juha Ojamo ja Bailli 

Délégué Johanna Hornborg-Ojala sekä Bailli d’ Honoraire, kunniapuheenjohtaja Matti Mäkilä. 

Lisäksi vuoden kolmeen viimeiseen kokoukseen osallistu myös Chevalier Johannes Ojamo, 

joka suunnitteli ja toteutti talvikapitulin sähköisen esitteen. 

 

Voutineuvosto ja hallitus kokoontui kuusi (6) (+ yksi Kilpipäiväpalaveri, jossa Voutineuvoston 

edustus) kertaa toimintakauden aikana. Kokouksissa käsiteltyjä asioita olivat mm. 

jäsentilaisuuksien järjestäminen, yhdistyksen taloudenhoito, SuksiLahteen – Talvikapitulin 2020 

suunnittelu, kilpiravintoloiden vaatimustason käsittely yleisesti ja vaatimustason ylläpitäminen 

Lahden voutikunnan alueella sijaitsevissa kilpiravintoloissa, jäsenhakemukset ja jäsenyyden 

ehdot sekä vuotuisen Kilpipäivän järjestelyihin liittyvät asiat. 
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Chaîne des Rôtisseurs 
Accosiation Mondiale de la Gastronomie 

Toiminnan tarkastajat 

 

Toiminnantarkastajana toimi Heikki Kääpä ja hänen varamiehenään Mikko Luhtanen. 

 

Yhdistyksen vuosikokous 

  

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 18.05.2019 jäsentilaisuuden yhteydessä Maatila Liha-

Merosen tiloissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Officier Heikki Hornborg ja sihteerinä Vice-

Chancelier Janne A. Salonen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Vice-Chargée 

de Missions Eija Säynätmäki ja Dame de la Châine Sari Alèn. 

  

Voutikunnan jäsenistö 

 

Vuoden 2019 lopussa (31.12.2019) jäsenistön määrä oli 170. 

 

 

Lahden voutikunnan kilpiravintolat ja muut kilpiyritykset vuonna 2019 

 

Ravintola Casseli – Lahti ravintola lopetti toimintansa syksyllä 2019, Ravintola Roux - Lahti, 

Ravintola Lahden Seurahuone Hämesali – Lahti, Tertin kartano  - Mikkeli, Vanajanlinna - 

Hämeenlinna 

    

 

Nuorten kokkien ja sommelierien kilpailu 

 

Kilpailut ovat Chaîne des Rôtisseurs -järjestön järjestämiä. Kilpailujen tavoitteena on rohkaista 

nuoria ammattilaisia ja antaa heille mahdollisuus kehittää taitojaan. Nuorten kokkien kilpailu 

pyrkii ylläpitämään ja vaalimaan kansallisen keittiön perinteitä. Nuori sommelier kilpailu pyrkii  

vastaavasti edistämään nautintoa, tietoa ja ymmärrystä viineistä ja jaloista juomista sekä niiden 

tarjoiluista ja yhdistämisestä ruokiin.  

 

Vuoden 2019 Nuorten kokkien kilpailu sekä kilpailukapituli järjestettiin Tampereella 02.02.2019. 

Nuorten kokkien 2019 Suomen kilpailun voittaja oli Niko Tähti. 

  

Vuoden 2019 kansainvälinen Jeunes Chefs Rôtisseurs Competition järjestettiin 20. syyskuuta 

Kanadan Calcaryssa.  Suomea edustanut Niko Tähti sijoittui neljänneksi. Hän työskentelee nyt 

Helsingin Savoyssa. 

  

Kansainvälinen Jeunes Sommeliers -kilpailu 2019 oli Etelä-Korean Seoul’issa 20.- 21.09.2019. 

Kilpailussa Suomen edustajana oli Juulia Eloranta, jonka työpaikka on Ravintola C. 

 

http://www.casseli.fi/
http://www.tertinkartano.fi/
http://www.vanajanlinna.fi/
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Chaîne des Rôtisseurs 
Accosiation Mondiale de la Gastronomie 

Lahden voutikunnan koululaistapahtuma 

Lahden voutikunta järjestää vuosittain keväällä koululaistapahtuman. Tarkoitus on vaalia 

ruokakulttuuria koululaisten keskuudessa, valmistaa ruokaa ja nauttia ruoasta lasten 

ruokaohjeilla ja paistinkääntäjien opastuksella. Tarjoiluun, ruoanvalmistuksen valvontaan ja 

ohjaukseen on osallistunut paistinkääntäjien lisäksi Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoita. 

Lahden alueen kouluissa on järjestetty koululaisten ruoka- ja kokkaustapahtuma vuosittain jo 

vuodesta 2003 alkaen. 

Vuoden 2019 koululaistapahtuma järjestettiin Tiirismaan englanninkielisen luokan 

kanssa Lotilan koululla lauantaina 6.4.2019 

 

5. luokan oppilaiden ehdottamat ruokalajit käytiin läpi koulun ja paistinkääntäjien yhteisessä 

palaverissa, jossa sovittiin kolmen ruokalajin menu lasten ehdotuksien perusteella. Teemana oli 

spagetti ja lihapullat. Paistinkääntäjät hankkivat tarvittavat raaka-aineet osin lahjoituksina. Bailli 

Arja Hornborg ja tapahtumasta vastaava Vice-Conseiller Culinaire Ville Penttilä tekivät vuoden 

2019 esityön yhteistyössä koulun kanssa ja ruokaohjeista koottiin menu, joka valmistettiin ja 

tarjoiltiin paistinkääntäjien opastuksella ja avustuksella. 

 

Alkuruokana tarjottiin lasten perheille kanasalaattia ja itse valmistettuja sämpylöitä, pääruoaksi 

spagettia ja lihapullia ja jälkiruoaksi omenapiirakkaa. 

 

 

Suurkapituli 2019 

 

Vuoden 2019 kesän Suurkapituli järjestettiin Rovaniemellä – Kiireetön kapituli 23-25.08.2019. 

 

Jäsentilaisuudet 

 

Vuonna 2019 järjestettiin/ osallistuttiin seuraaviin tapahtumiin/ tilaisuuksiin: 

 

25.01.2019 Blinit, Lahden Seurahuone – 36 osallistujaa, menu 39€, viinipaketti 42€ 

02.02.2019 Nuorten kokkien kisa Tampereella 

15.02.2019 Makkaran valmistus, ruoanlaittoilta, ESS keittiö - 25 osallistujaa, menu 40€, 

sisältäen juomat 

24.03.2019 Brunssi koko perheelle, Lahden Seurahuone - 74 osallistujaa, menu 42/21€, juomat 

omakustanteisesti 

  

06.04.2019 Koululaistapahtuma Lotilan koulussa - oppilaita ja huoltajia 100 ja paistinkääntäjiä 

16 

13.04.2019 Kansainvälinen Rotisseurs Kilpipäivä, Lahden torilla 

04.-05.05.2019 Matka Punkaharjun hotelliin - 17 osallistujaa, omakustanteinen retki 
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18.05.2019 Jäsenretki, ruhon paloittelu, Maatila Liha-Meronen + vuosikokous – osallistujia 18, 

menu 15€, sisältäen juomat 

16.06.2019 Metsäretki – peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi 

23.-25.08.2019 Suurkapituli Rovaniemellä – Kiireetön kapituli 

30.08.2019  Rapuilta Ravintola Popot – 23 osallistujaa, menu 67€, juomat omakustanteisesti 

21.09.2019 Ravintola Kymin Huvila, Kuusankoski: yhteistapahtuma Karjalan voutikunnan 

kanssa (ravintola-arviointi kilpeä varten) – Lahden voutikunnasta 9 osallistujaa 

omakustanteinen 

25.09.2019 Jäsenilta Kulinaaritalossa – ruoanvalmistus, 45 osallistujaa, menu 30€, sisältäen 

juomat 

18.10.2019 Äyriäisilta Kangasalla ravintola Paakari – 20 osallistujaa, menu 65€, viinipaketti 40€ 

  

01.11.2019 Juusto- ja viini-ilta (Outi Kokko ja Henri Räsänen) Hennalan klubilla Lahdessa – 25 

osallistujaa, jäsenhinta 30€, sisältäen juomat 

15.12.2019 Jouluinen perhelounas Ravintola Roux, 59 osallistujaa, menut 42€, 44€ ja 54€, 

juomat omakustanteisesti 

 

Yhdistys on maksanut linja-autokuljetukset tapahtumiin vuokra-asunnosta saaduilla tuloilla. 

 

Voutikunnan jäsenistölle tiedotetaan pääasiassa e-kirjeen välityksellä, sähköpostitse ja 

nettisivuston kautta.  Yhdistyksellä on nettisivut osoitteessa www.rotisseurs.fi/lahti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rotisseurs.fi/lahti


 
 
 
 
 
 

6 

 

Chaîne des Rôtisseurs 
Accosiation Mondiale de la Gastronomie 

 

Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs -järjestö  

OMGD on Paistinkääntäjien Veljeskunnan alajärjestö viinien ja muiden jalojen juomien 

harrastajille. Se on perustettu Pariisissa 2. syyskuuta 1963. Sen päämääränä on edistää 

laadukkaiden viinien ja muiden jalojen juomien käyttöä ja tunnettuutta jäsenmaissa ympäri 

maailman. Asian edistämiseksi järjestetään viinin- ja muiden juomien tasting-tilaisuuksia, 

kilpailuja, messuja, koulutustapahtumia sekä julkaistaan laatujuomista kertovia artikkeleita. 

OMGD:n jäsenet ovat juomien parissa työskenteleviä ammattilaisia kuten tuottajia, kauppiaita 

tai asiaan vihkiytyneitä aktiivisia harrastajia. OMGD:n jäseneksi voidaan hyväksyä vain Chaîne 

de Rôtisseurs-järjestön jäsen. Virallinen jäseneksi vihkiminen tapahtuu järjestön kapitulissa 

installoinnin yhteydessä. Uusi jäsen saa käätyihinsä OMGD:n tunnuksena kullanvärisen 

tastevinin. 

Toimintakauden 2019 aikana Lahden voutikunnan Vice-Echansonina toimi Kati Häkkinen.  

7.2.2019 OMGD jäsenet kokoontuivat Hugel-viinitalon esittelyyn ravintola Rouxiin. 

HUGEL WINE MAKER´S DINNER 

to 7.2.19 klo 18.00  

 
Saimme vieraaksemme hurmaavan viinitalo 
HUGEL & FILSin 
edustajanaan brand manager Mr. Kevin Bircker. 
Paikalla oli 13 jäsentämme.  
 
Ihana menu ja viinit:  
 
Aperitiivi Gentil Hugel 
Amuse bouche 
*** 
Kuningasrapua, muikunmätiä, perunaa 
Pinot Blanc Classic 
*** 
Ankanmaksaa 
Gewürztraminer Classic 
*** 
Merikrottia & Beurre blanc 
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Hugel Riesling Grossi Laüe 
*** 
Munster -juustoa 
Hugel Grossi Laüe Limited Edition Pinot Noir  
*** 
Omenaa, vaniljajäätelöä ja Gewurztraminer Sabayon 
Gewürztraminer Selection Grains Nobles 2001 
 
Ihania viinejä siis! 
Hugel Riesling Grossi Laüe näytti olevan myös saatavissa Alkossa, hintaan 65,50 :) 
 
OMGD- hinnat 
Menu 53,00€  ( ovh 56€) 
Viinit 45,00€ (ovh 48€)   
  
 Vuoden 2019 loppuun (31.12.2019) mennessä OMGD:ssä oli 48 jäsentä.  


