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Savon Paistinkääntäjät ry toimintakertomus 1.1. -31.12.2021
Yleistä
Savon paistinkääntäjät ry toiminnan yleistavoite on Suomen Paistinkääntäjät ry tavoitteiden
mukaisesti edistää ruoka- ja juomakulttuuria alueellaan yhdessä ammattilais- ja
harrastajajäsenten kanssa.
Jäsenmäärä tilikauden alussa oli 87 ja tilikauden aikana jäsenmäärässä pysyi ennallaan. Uusia
liittyi ja samaan aikaan jäseniä myös erosi. Ammattilaisjäseniä tuosta määrästä on noin 41 ja
harrastajia 47. Kilpiravintoloiden määrä pysyi samana kolmena koko toimintakauden, tosin
Koronasta johtuen ravintolat olivat osan aikaa vuodesta kiinni. Savoon saatiin tilikauden aikana
uusi kauppiaskilpipaikka tai itse asiassa kaksi. Huhtikuussa 2021 luovutettiin kauppiaskilvet
Savo-Karjalan Liha Oy:lle heidän Pitkälahden sekä Kauppahallin myymälöille.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut tilikauden kohtuullinen. Rahaa on käytetty hieman
vähemmän kuin sitä on kerätty, sillä korona sotki myös vuoden 2021 tapahtumajärjestelyjä
aika lailla. Taloudellinen tilanne tilikauden lopulla ei anna oikeaa kuvaa yhdistyksen
rahatilanteesta, sillä syksyllä 2021 suunnittelulla aloitettu Savo-Karjala yhteiskapitulin
ilmoittautuminen aloitettiin joulukuun alussa 2021 ja tapahtuman ilmoittautumismaksut
kerättiin 17.12. mennessä. Kapituli oli tarkoitus pitää 29.1.2022, mutta joulun alla uudelleen
määrätyt koronarajoitukset estivät tilaisuuden pitämisen ja se jouduttiin sitten siirtämään
huhtikuulle 2022. Tilaisuuteen kerkesi ilmoittautumaan noin 75 osallistujaa, joiden 155€
suuruinen ilmoittautumismaksu jäi tilikauden taitteeseen yhdistyksen tilille. Kun kapituli 2022
vuoden puolella saadaan pidettyä, niin reilun 11 500€ ilmoittautumismaksut sitten tulevat
menemään kapitulin kustannusten kattamiseen.
Hallinto
Savon Paistinkääntäjät Ry hallitukseen tuli isoja muutoksia helmikuun 27. päivän
vuosikokouksessa. Pitkän ja ansiokkaan jakson rahastonhoitajana toiminut Ari Alanko vetäytyi
sivuun hallituksesta ja hänen tilalleen valittiin uudeksi rahastonhoitajaksi Petri Kangasperko.
Lisäksi pressenä toimineen Kasperi Vuorikarin tilalle uudeksi presseksi siirtyi Vice-Echansonina
toiminut Erkka Isotalo. Uutena viinivastaavana aloitti pitkän linjan viinikouluttaja Savonia
AMK:lta Markku Haapakoski. Lisäksi Vice-charge de Missionina toiminut Veli-Matti Isotalo
siirtyi sivuun hallituksesta ja hänen tilalleen valittiin PeeÄssän ravintolakouluttajana toimiva
Mikko Rosendahl. Tässä yhteydessä kiitän kaikkia hallituksessa olleita heidän panoksestaan
Savon Paistinkääntäjien eteen.
Hallituksen kokoonpano 1.1.-27.2.2021
Bailli de Savo, Juhani Simpanen
Vice-Chancelier, Ari Alanko
Vice-Chargé de Presse, Kasperi Vuorikari
Vice-Chargé de Missions, Veli-Matti Isotalo
Vice-Echanson, Erkka Isotalo
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Vice-Conseiller Gastronomique, Eero Karjalainen
Vice-Conseiller Culinaire, Jaakko Sauvola
Hallituksen kokoonpano 27.2.2021 ja 4.3.2021 järjestäytymiskokouksen jälkeen
Bailli de Savo, Juhani Simpanen
Vice-Chancelier, Petri Kangasperko
Vice-Chargé de Presse ja varapuheenjohtaja, Erkka Isotalo
Vice-Chargé de Missions, Mikko Rosendahl
Vice-Echanson, Markku Haapakoski
Vice-Conseiller Gastronomique, Eero Karjalainen
Vice-Conseiller Culinaire, Jaakko Sauvola
Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä 14 kertaa ja kasvanut kokousmäärä
johtui syksyllä aloitetun paikalliskapitulin suunnittelusta.
Savon Paistinkääntäjät ry myös päätti muuttaa nimensä muiden voutikuntien tapaan
ja uusi nimi on Chaîne des Rôtisseurs Savo ry. Aputoiminimenä jätettiin myös Savon
Paistinkääntäjät ry sekä Savon paistinkääntäjien voutikunta. Nimenmuutos ja sitä
edellyttänyt sääntöjen päivitys hyväksyttiin vuosikokouksessa ja rekisreröitiin sen
jälkeen PRH:lle.
Tilitoimistopalvelut Savon Paistinkääntäjät ry osti Kairest Oy:ltä, josta myös
toiminnantarkastajaksi Heidi Dufva. Pankkitili yhdistyksellä on ollut Nordeassa.
Tapahtumat
Chaîne des Rôtisseurs Savo ry järjesti 2021 tilikauden aikana yhteensä 7 tapahtumaa sekä
yhden OMKD-tilaisuuden.
Vuosi aloitettiin illallisella Ravintola Gastrobar B/P:ssä 22.1.2021. Purasen Teemu tiimeineen
loihti täydelle 20hlön salille oikein maittavan illallisen. Tämän jälkeen tiukkeni taas
ravintolarajoitukset ja seuraava tilaisuus olikin sitten 27.2. Kuopion Klubilla pidetty
vuosikokous, jonka päätteeksi tarjoiltiin 3 ruokalajin Klubin menu. Maaliskuussa ravintolat
joutuivat taas sulkemaan ovensa ja tilaisuuksia ei pystytty järjestämään. Seuraavan kerran
kokoonnuttiin uusittuun Ravintola Wanhaan Satamaan kesäkuussa 18.6. ja siellä meille
tarjoiltiin oikein maittava illallinen. Osallistujia oli yhteensä 18 henkilöä. Heinäkuulle
suunniteltu viinijuhlatapahtuma jouduttiin perumaan, kun koko viinijuhlia ei edelleenkään
2021 vuonna järjestetty. Elokuussa kokoonnuttiin sitten Ravintola Savohouseen Grilli-illan
merkeissä. Aurinkoisessa säässä ja mahtavalla terassilla nautimme grilliherkkuja ja
kuuntelimme kahta eri bändiä. Elokuun lopussa vuoden tauon jälkeen kokoonnuttiin sitten
järjestön suurkapituliin Turkuun, jonne Savosta saatiin 14hlön ryhmä. Uusia käätyjä installoitiin
Savoon tuolla puolenkymmentä. Heti syyskuun alussa 3.9. kokoonnuttiin kilpiravintola
Urbaniin shampanja -menuun ja koolle saatiin erinomaisen menun ja Jeeper -shampanjoiden
ääreen 26 henkeä. Syyskuun 18. päivä kokoonnuttiin pienellä 4hlön porukalla Teahouse of
Wehmaisiin lauantai menun äärelle. Keväältä maaliskuulta siirretty OMGD-tilaisuus Saksan
viinit saatiin pidettyä Savonia AMK:lla 27.9.2021 maanantai iltana.
Savon Paistinkääntäjät Ry, Ahvenkatu 12, 70820 KUOPIO
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Vuoden 2021 viimeinen tilaisuus pidettiin Savonia AMK:lla ranskalaisen teeman merkeissä ja
tämä tilaisuus olikin sitten pitkästä aikaa loppuun myyty eikä kaikkia halukkaita valitettavasti
saatu sovitettua mukaan. Tiiviin viinitastingin perään nautimme opiskelijoiden loihtiman
menun. Tilaisuudessa oli myös kunnia muistaa Savonia AMK:ta pitkästä yhteistyöstä Savon
Paistinkääntäjien kanssa ja kunniakirjat luovutettiin vararehtori Mikko Vuoristolle,
koulutusalapäällikkö Jari Lindenille sekä eläkkeelle jäävälle pitkäaikaiselle opettajalle, Chef
Rôtisseur Seija Mäelle.
Savon Paistinkääntäjät ry oli myös mukana Kuopion alueen European Region of Gastronomy
2020-2021 hankkeessa, mutta syksylle 2021 suunniteltu Kauppahallin tilaisuus jouduttiin
perumaan vallitsevan koronatilanteen johdosta.
Tiedottaminen
Savon paistinkääntäjät Ry tiedottaa toiminnastaan www-sivustolla www.rotisseurs.fi/savo,
josta löytyy tapahtumakalenteri ja tiedot menneistä tapahtumista. 2021 vuoden tiliasuuksiin
ilmoittauduttiin sitten uuden Lyyti järjestelmän kautta, jonka avulla hoidettiin myös
tilaisuuksista tiedottaminen. Aiemmista vuosista poiketen tilaisuuksistamme ja toiminnasta
kerrottiin myös Rotisserus Savo facebook sivulla https://www.facebook.com/rotisseurssavo,
jossa tykkääjiä oli ihan hyvin.
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Visio
Chaîne des Rôtisseurs Savo ry:n tarkoituksena on edistää kansallista ja kansainvälistä ruoka-,
juoma- ja ravintolakulttuuria yhteistyössä gastronomian ammattilaisten ja harrastajien
kanssa sekä aktivoida valtakunnallisen Chaîne des Rôtisseurs Finland ry –nimisen yhdistyksen
jäseniä osallistumaan Savon seudun alueelliseen toimintaan.
Jäsenhankinta
Chaîne des Rôtisseurs Savo ry jäsenyys on sidottu Chaîne des Rôtisseurs Finland ry
jäsenyyteen. Hankkimalla jäseniä Chaîne des Rôtisseurs Finland ry –nimiseen yhdistykseen,
tulee heistä sitten suosittelijoiden sekä toivotun voutikunnan mukaisesti jonkun 11
alueellisen voutikunnan jäseniä. Jäseneksi pääsee kahden voutikunnan jäsenen
suosituksesta, mutta jäsenyydestä ja kunkin jäsenen heidän arvosta päätetään Chaîne des
Rôtisseurs Finland ry päättävässä elimessä puhemiesneuvostossa.
Tiedotustoiminta
Chaîne des Rôtisseurs Savo ry tiedottaa toiminnastaan www-sivuilla (www.rotisseurs.fi/savo)
sekä facebook sivullaan https://www.facebook.com/rotisseurssavo. Tämän lisäksi
toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan LYYTI -ilmoittautumisjärjestelmän avulla.
Yhdistyksen perustoiminta (mitä halutaan toteuttaa tulevalla toimikaudella)
Yhdistyksen perustoiminta kattaa jäsentilaisuuksien järjestämisen, joita on vuoden aikana
normaalisti noin 6-8kpl. Lisäksi vuosittain on teemaviikko nimeltään Kilpiviikko, johon omalta
osaltamme tuotamme toimintaa kilpiravintoloiden toiminnan sekä mahdollisen muun
yhdistyksen organisoiman tapahtumatoiminnan kautta. Tapahtumakalenteriin pyritään
huomioimaan voutikunnan kilpiravintolat, ja tämän lisäksi haluamme kokeilla myös uusia
ravintoloita niin Savossa kuin sitten muidenkin voutikuntien alueella. Pyrimme tekemään
myös yhteistyötä lähivoutikuntien Jyväskylä sekä Kalevala kanssa ja tästä osoituksena on
Savo-Karjala Paikalliskapituli huhtikuulla 2022. Toimintakaudelle 2020-2021 pääosin
ajoittunut European Region of Gastronomy -juhlavuosi jatkunee jollain tavalla myös 2022
vuoden puolella. Tavoitteena on saada järjestettyä tämän viitekehyksen alla vielä yksi
Kauppahallin tilaisuus. Luonnollisesti jokainen Chaîne des Rôtisseurs Finland ry:n jäsen on
oikeutettu osallistumaan meidän tilaisuuksiin, jos vaan tapahtumapaikan tilat antavat
myöden.

Savon jäsentapahtumat 2022
Koronapandemia sulki käytännössä kaikki illallisravintolat Suomessa 1.1. – 28.2. väliseksi
ajaksi, eikä tuohon ajankohtaan saatu järjestymään yhtään tapahtumaa. 29.1.2022
suunniteltu paikalliskapituli jouduttiin tammikuun alussa siirtämään huhtikuun 23. päivään
kilpipäivälle ja toivottavasti tilaisuus silloin voidaan järjestää.
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Vuoden 2022 tapahtumakalenteri
19.3. Vuosikokous, Musta Lammas Kuopio
23.4. Savo-Karjala Paikalliskapituli, Hotelli Puijonsarvi Kuopio
21.5. Vierailu Teahouse of Wehmaisissa, Juva
23.5. Helsingin voutikunnan kanssa järjestettävä virailu Ravintola Mure, Helsinki
17.6. Ravintolavierailu Puijon Torni, Kuopio
8. Heinäkuu 2022, Viinijuhlat, Kuopio
19.-20. päivä Elokuuta Suurkapituli Helsinki
Elokuu
Ravut, Joensuussa
Syyskuu
Intia-ilta, kokkausta
Lokakuun
Laajennettu illallinen.fi -teemailta
Marraskuu
Ravintolavierailu, Kuzina
Joulukuu
Pikkujoulu, Kummisetä Aitta
Näiden tilaisuuksien lisäksi mahdollisuuksien mukaan järjestetään omia OMGD-tilaisuuksia
Vice-Echansson Markku Haapakosken koordinoimana.
Vuosittain järjestettäviin Nuori kokki sekä Nuori Sommelier kilpailuihin ei viime vuosina olla
saatu Savosta osallistujia. Jos osallistuja löytyy, tuetaan häntä kilpailuissa matka- ja
majoituskustannuksissa.
Taloudellinen toiminta
Chaîne des Rôtisseurs Savo ry rahoittaa toimintansa jäseniltä perittävillä tilaisuuksien
osallistumismaksuilla sekä sitten tulopuolella on vuosittain Chaîne des Rôtisseurs Finland ry:n
maksama vuosiavustus, joka on määrätty euromäärä per jäsen. Tämän lisäksi voidaan myös
tehdä yhteistyötä paikallisten ravintoloiden sekä ruoka-alan yritysten kanssa, jolloin heiltä
saadaan tukea toimintaamme joko rahallisesti tai sitten raaka-aineiden muodossa.
Jäsenmaksua ei tällä hetkellä peritä Chaîne des Rôtisseurs Savo ry jäsenyydestä vaan jäsenet
maksavat Chaîne des Rôtisseurs Finland ry jäsenmaksun.
2022 tilikaudella kuluja on noin 11 500 € enemmän kuin tuloja ja tämä johtuu siitä, että
Savo-Karjala paikalliskapitulin ilmoittautumismaksut ja tätä kautta tuotot kerättiin edellisellä
tilikaudella 2021 joulukuussa ja itse tapahtuma on 2022 tilikaudella ja kustannukset
kohdistuvat sinne.
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Talousarvio vuodelle 2022
Chaîne des Rôtisseurs Savo ry
Varsinainen toiminta

TILIKAUSI 2021
1.1.-31.12.2021
1.1.-31.12.2021
budjetti
toteuma

Talousarvio 2022

Tuotot
Tuotot, jäsenmaksut
Tuotot, varsinainen toiminta
Tuotot, tilaisuudet
Tuotot yhteensä

0,00
0,00
10 000,00
10 000,00

0,00
0,00
20 355,30
20 355,30

0,00
0,00
10 000,00
10 000,00

Kulut
Kulut, varsinainen toiminta
Kulut, tilaisuudet
Kapitulimaksut
Hallintokulut
Postikulut
Pankkikulut
Tiedotuskulut
Painatuskulut
Muistamiset ja kukat
Muut toimintakulut
Kokouskulut
Matkakulut
Kulut yhteensä

0,00
-9 500,00
0,00
-300,00
0,00
-280,00
-300,00
0,00
0,00
-250,00
-500,00
-1 180,00
-12 310,00

0,00
-11 068,73
0,00
-453,16
0,00
-248,63
-208,50
0,00
-26,97
-253,00
-520,90
0,00
-12 779,89

0,00
-21 125,00
0,00
-300,00
0,00
-280,00
-300,00
0,00
0,00
-250,00
-500,00
-1 180,00
-23 935,00

-2 310,00

7 575,41

-13 935,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Yleisavustukset

2 310,00

1 560,00

2 310,00

Tilikauden tulos

0,00

9 135,41

-11 625,00

Varsinainen toiminta yht.
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
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