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Kesätaukomme venähti hiukan suunniteltua pidemmäksi, mistä pahoitteluni. Työpaikkani vaihdoksen
myötä työmääräni on ollut haastava ja aika rajoitettua ja näin harrastusjärjestömme toiminta on hiukan
tästä myös kärsinyt. Syyskausi on kuitenkin nyt mahdollista käynnistää yhdessä ruokaillen. Syksyn
tapahtumamme on 24.9.2022 alueemme yhdessä maineikkaimmista kilpiravintoloistamme SKY
Kitchen&View. Lisäksi voutikuntamme jäsenet Vice-Echanson Sanna Kuusisto ja Vice-Conseiller
Culinaire Jouko Rajanen työstävät yhteistä iltaa ruuan ja juomien parissa, tapahtuma on myös
alueemme yksi tuleva OMGD tilaisuus. Levin alueella työryhmä tekee myös aktiivisesti töitä alueen
tilaisuuden toteuttamiseksi. Näistä heti tietoa kun päivämääriä vahvistetaan.

Syksyn satokausi on parhaimmillaan ja mm. kotimaiset juurekset myös hinnaltaan edullisia. Nyt vaan
erilaisia patoja hautumaan uunin syleilevään lämpöön. Pian on myös jälleen tarjolla syksyn poronlihaa
ja uniikki pohjoinen raaka-aine pääsee jälleen arvoiselleen paikalleen ruokapöytiemme antimien
joukossa. Tehdään yhdessä toiminnallinen syksy ja nautitaan luontomme monipuolisuudesta.

***
Kesän pääkapituli Helsinki 19.-21.8
Järjestömme kansallinen päätapahtuma oli Helsingissä elokuussa. Meitä jäseniä koolla oli yli 300 ja
tapahtuma oli järjestelyiltään erittäin onnistunut, lämminhenkinen ja mainio kokonaisuus ruokaa ja
juomaa sekä hyviä järjestöystäviä. Kiitos vielä Helsingin kapitulin järjestelyistä vastanneille.

Seuraavat kapitulit ovat:

25.-27.8.2023 Tampere, 2024 Savo, 2025 Lahti, 2026 Oulu, 2027 Pohjanmaa.  2028 Kalevala, 2029
Karjala, 2030 Jyväskylä, 2031 Lappi, 2032 Turku, 2033 Helsinki, 2034 Tampere  Paikalliskapitulit:
2023 Helsinki

Stipendi
Sanni Siitonen Koulutuskeskus Redusta Rovaniemeltä vastaanotti hallinoimamme Tapio Sointu
muistorahaston ammattiin valmistuvan stipendin. Sanni vastaanotti ensimmäisen taholtamme
valmistuvalle saliammattilaiselle myönnetyn stipendin. Olemme perinteisesti huomioineen kokkeja,
mutta haluamme korostaa myös saliammattilaisten roolia ja näin nostaa myös tätä osaamista
parrasvaloihin. Onnittelemme Sannia valmistumisesta ja ilkosemme voimme todeta, että Sanni jatkaa
osaamisensa laajentamista opiskelemalla nyt myös baarimestarin tutkinnossa. Stipendin luovutti Lapin
vouti Martti Kotakorva, mukana myös ohjaava opettaja Marja-Liisa Ollikainen.
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Jäsenetuus
Olemme saaneet kaikille järjestömme jäsenille tarjotun jäsenetuuden. Saariselällä Santas Hotel
Tunturin kilpiravintolamme Kaltio tarjoaa -15% alennuksen jäsenkorttia vastaan listaruokailuista.
Hieno avaus alueemme kilpiravintolalta, kiitos tästä!

 

OMGD jäsenyydet
Jatkossa OMGD jäseniksi haluavien osalta riittää ilmoitus asiasta järjestön sihteerille. Hän siirtää tiedot
suoraan rekisteriin ja jäsenmaksulaskutukseen. Lisää tietoa OMGD toiminnasta LINKIN takaa ja
järjestömme sivuilta www.rotisseurs.fi

 

Kokoonnumme 24.9. Sky kitchen&view
Syyskauden ensimmäinen kokoontuminen on ihan piakkoin maineikkaalla alueemme kilpiravintolalla
Sky Ounasvaaralla. Menua juomasuosituksineen hiotaan vielä ja heti kun sen saan toimitan myös
Teille. Samaisesssa yhteydessä laitan myös ilmoittautumisohjeet hintoineen. Nyt vaan päivä ylös ja
toivon riittävää osallistujamäärää, jotta tapahtuma toteutuu. Valitettavan moni tilaisuus on aiemmin
jäänyt toteutumatta osaanottajamäärän vähäisyyden vuoksi.

 

Kilpiarvintoloiden tiedot ajantasalle
Pyydän myös kilpiravintoloiden yhteystietojen päivitystä. Tarvitsemme tiedot kilpimaksun laskutukseen
ja mm. mahdollinen verkkolaskutusosoite olisi tärkeää saada. Tästä on taholtani lähtenyt myös

https://www.rotisseurs.fi/omgd/
http://www.rotisseurs.fi/


sähköpostia ao. Toivon vielä reagointia siihen. Kiitos
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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

KILPIMYYMÄLÄ: ChocoDeli Rovaniemi

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

Tervehtien Martti Kotakorva
Bailli de Laponie

lappi@rotisseurs.fi
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Osoitelähde: Chaîne des Rôtisseurs Suomi jäsenrekisteri
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