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Jäsenkirje	1-2022
Kohti	uutta	kevättä..
$Arvo$	$Etunimi$	$Nimi$

Hyvää	uutta	alkanutta	vuotta	koko	jäsenkunnallemme
Toki	vuotta	on	jo	ehditty	elää	kuukauden	päivät,	mutta	valittaen	maamme	on	yhä
jonkinasteisessa	seisahtuneessa	tilassa	erilaisten	korona	rajoitusten	vuoksi.	Lapin
matkailu	näytti	vetovoimansa	joulunajan	matkailun	käynnistyttyä,	joka	tokin	sekin	oli
vaikeuksien	sävyttämää.	Pohjoinen	luonto	ja	sen	elämyksellisyys	sekä
maakuntamme	hyvä	matkailullinen	infra	ovat	onneksi	yhä	vahva	vetovoimatekijä.
Matkailu-	ja	ravitsemisalaa	on	vain	kohdeltu	varsin	kovalla	kädellä	maamme
koronarajoitusten	laatijoiden	ja	asettajien	taholta.	Aivan	käsittämättömiä	nämä
asetetut	aika-	yms.	koronaan	liittyvät	rajoitukset	mm.	ravitsemisliikkeissä.
Ajatusmaailmaani	eivät	mahdu	tällaiset	ilmaan	heitetyt	rajoitustoimet,	joilla	on	valtava
taloudellinen	haitta	alan	liiketoiminnalle.	Täytyy	vain	kovasti	toivoa,	että	asiat
saataisiin	mitä	pikimmmin	muutumaan	järjellisiksi	toimiksi.	Korona	nyt	vaan	taisi
jäädä	osaksi	arkipäiväämme,	toki	se	on	yhä	otettava	vakavasti	ja	sen	eteen	on
tehtävä	työtä	mm.	terveysturvallisuuden	saralla.	Vaikeuksista	ja	suurista	haasteista
huolimatta	toivotaan,	että	elämä	palautuisi	hiljalleen	jonkinasteisesti	ns.	"entisiin"
uomiin.
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Paikalliskapituli	ja	vuosikokous19.3.2022	Rovaniemellä
	

Chaîne	 des	 Rôtisseurs	 Lappi	 r.y.	 on	 toteuttamassa	 omaa	 yhden	 päivän
paikalliskapituliaan	 lauantaina	 19.3.2022.	Päivän	 ohjelmaa	 rakennellaan	 ja	 toiveissa	 on,
että	 saisimme	 sen	 myös	 toteutettua	 helpottuvien	 koronarajoitusten	 myötä.	 Päivään
liitetään	 vuosikokous	 ja	 erillisenä	 myös	 juhlava	 installointitilaisuus	 sekä	 juhlaillallinen.
Installointi	 ja	 illallinen	 Arctic	 Light	 hotellissa.	 Vuosikokouskutsu	 tulee	 lähempänä
ajankohtaa	 ja	 paikalliskapitulin	 ilmoittautuminen	 avataan	myös	 lähiaikoina.	Odottelemme
vielä	 tovin	noiden	korona	 rajoitusten	kanssa	 ja	mihin	suuntaan	niitä	 lähdetään	viemään.
Paikalliskapitulin	 osallistumismaksu	 on	 130	 €	 ja	 Lapin	 voutikunnan	 jäseniltä	 120	 €.
Paikoista	osa	varataan	Lapin	uusille	installoitaville.

Majoituksien	osalta	kukin	hoitaa	ne	itsenäisesti	ja	iloksemme	on	todettava,	että	maaliskuu
näyttäisi	 olevan	 varsin	 kysyttyä	 Rovaniemellä	 mm.	 majoitusten	 osalta.	 Tietysti	 meidän
osallistujien	 kannalta	 tämä	 on	 pienoinen	 harmi	 ja	 se	 näkyy	 mm.hotelli	 hinnoissa	 ja
huoneiden	saatavuudessa.

Majoitustarjouksia:

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

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/

	

	

Jäsenmaksut	2022
Kuluvan	vuoden	jäsenmaksu	tulee	maksuun	maaliskuussa	ja	tästä	onkin	tullut	jo	aiemmin
informaatiota	 valtakunnallisella	 postituksella.	 Jäsenmaksu	 on	 123€	 ja	 OMGD	 22€.
Jäsenmaksuun	liittyvänä	korostan	sitä	jäsenemme	perusvelvoitteena	ja	toivomukseni	olisi,
että	 ne	 sittemmin	 laskujen	 saavuttua	 maksettaisiin	 mahdollisimman	 hyvin	 mainittuun
eräpäivään	mennessä.

Kohteliaimmin	 pyydämme	 ilmoitustanne	 mikäli	 ette	 aio	 maksaa	 jäsenmaksuanne.	 On
valitettavaa,	että	teemme	ison	työn	jäsenmaksujen	karhuamisen	osalta	ja	jäsenellä	ei	ole
ollut		tarkoituskaan	enää	maksaa	jäsenmaksuaan.	Toki	toivomme,	että	kaikki	 jäsenemme
voisivat	 ja	 haluaisivat	 jatkaa	 jäseninämme.	 Mahdollisista	 maksuaikatauluista	 voidaan
erityistapauksissa	varmaan	aina	neuvotella	järjestön	rahastonhoitajan	kanssa.

Viime	vuonna	maksamattomia	karhuttiin	aina	syyskuulle	saakka	 ja	 tämä	on	täysin	turhaa
jos	ei	 ole	aikomustakaan	maksaa	ko.	 jäsenmaksuaan.	Viime	vuoden	maksamattomat	on
nyttemmin	poistettu	listoiltamme.	Muistutan	myös,	että	jäsentunnuksien	käyttö	ei	ole	enää
järjestöön	kuulumattomilla	oikeutettua.

	

Kilpiravintola
Alueelleemme	 on	 saatu	myös	 uusi	 kilpiravintola.	 Rovaniemen	 keskustan	 ravintola	Arctic
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	Light	 hotellissa	 on	 järjestön	 yksi	 uusimpia	 kilpitunnuksen	 saaneita	 ruokaravintoloita.
Onnittelumme	 koko	 Arctic	 Light.n	 tiimille.	 Kilpi	 luovutetaan	 tulevan	 paikalliskapitulin
yhteydessä.

	

Vuosilaatat
On	tullut	muutamia	kyselyitä	vuosilaattoihin	liittyvänä.	Vuosilaattaan	on	oikeutettu	jokainen
jäsen	 jäsenyysvuosien	 mukaisesti	 tultua	 täyteen.	 Päätökset	 myöntämisestä	 tekee
järjestömme	 puhemiehistö.	 Vuosilaatat	 myönnetään	 kapitulien	 yhteydessä	 ja	 niitä
luovutetaan	 sittemmin	 tarvittaessa	 myös	 järjestön	 tilaisuuksissa.	 Voutineuvostomme
esittää	ansaittuja	vuosilaattoja	pääsääntöisesti	aktiivisesti	toiminnassamme	mukana	olleille
jäsenille.

	

	

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

	

	

Kuva;	Rotisseurs	tuotekauppa

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

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

-	Mahdollisista	jäsentilaisuuksien	järjestämishalukkuudesta	otan	myös	varsin	mielelläni
tietoa.

Facebookissa	löytyy	myös	oma	suljettu	ryhmämme
https://www.facebook.com/groups/www.rotisseurslappi

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

	

Toivotamme	 mukavaa	 alkavaa	 kevätkautta	 ja	 nauttikaamme	 jälleen	 luonnon
valoisista	päivistä.	Kevät	 on	myös	maittavaa	 ruokajuhlien	 aikaa	 ja	 vaalikaamme
myös	 tällaisia	 perinteitä.	 Tuloillaan	 ruokaherkkuineen	 Runebergin	 päivä,
laskiainen	ja	Kalevalan	päivä,	joka	myös	mainio	suomalaisen	ruuan	päivä.

																																																																																																																																																																																	

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

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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