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Tervetuloa Chaîne des Rôtisseurs järjestön jäseneksi Karjalan voutikuntaan.
Olemme koonneet tähän tervetuliaispakettiin hyödyllistä tietoa järjestömme
toiminnasta.
Toivomme sinut lämpimästi tervetulleeksi Karjalan voutikunnan tapahtumiin sekä
valtakunnallisiin kapituleihin.
Halutessasi voit osallistua myös muiden voutikuntien tapahtumiin. Kaikkiin
tapahtumiin ilmottautuminen tapahtuu etukäteen. Tapahtumien maksut
hoidetaan joko suoraan ravintolaan ennakkoon tai yhdistyksemme kautta
Kutsussa olevan ohjeistuksen mukaisesti.
Tietoa jäsentapahtumistamme saat n. kerran kuukaudessa sähköpostilla sekä
yhdistyksemme verkkosivuilta.
Mikäli sinulla herää kysymyksiä vastaamme niihin mielellämme. Voit lähettää
myös ideoita ja ehdotuksia yhdistyksemme hallitukselle
verkkosivujemme kautta tai suoraan henkilkohtaisesti minulle.
Tervetuloa herkullisen järjestömme
jäseneksi.
Heikki Koskinen
Bailli Régional, aluevouti
heikki.koskinen@raatimiehet.fi
+358 500 410945

Järjestömme taustoja
Chaîne des Rôtisseurs – Paistinkääntäjien veljeskunta on kansainvälinen
gastronominen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää alan ammattilaisten ja
harrastajien yhteistyötä sekä kansainvälistä ja kansallista ruokakulttuuria.
Järjestöön kuuluu yli 25 000 jäsentä noin 80 maassa.
Jäsenmäärä Suomessa on noin 1.800 henkilöä, joista 60% on harrastajia ja 40%
ammattilaisia. Ylin päättävä elin Suomessa on Suomen kansallisen voutikunnan
puhemiehistö, johon kuuluu 9 jäsentä.
Ruokakulttuurin edistämisen lisäksi yhtenä Rotiseurs –järjestön tavoitteena on
kannustaa nuorten ammattilaiskokkien ja viiniammattilaisten kehittymistä, jota
tuetaan järjestämällä vuosittain kansainväliset Nuorten ammattilaisten
kilpailut.
Suomi on jaettu 10 voutikuntaan, joiden toimintaa johtaa aluevouti Bailli
Régional, paikallisen voutineuvoston avustuksella. Alueelliset tapahtumat
vaihtelevat kunkin alueen kulttuurin ja tarjonnan mukaan. Yhteistä kaikille
Rôtisseurs-tapahtumille on, että kaikki liittyy tavalla tai toisella gastronomiaan,
raaka-aineisiin, ruokatuotantoon, tapakulttuuriin tai juomakulttuuriin.
Tapahtumiin kuuluvat erilaiset teemaillalliset
laadukkaine juomineen,
ruoanvalmistuskurssit, vierailut
elintarviketuottajien luona sekä vuosittainen
koululaistapahtuma. Vuosittain järjestetään
suurkapituli - Grand Chapitre, jossa
installoidaan uusia jäseniä. Järjestön
tapahtumat ovat pääsääntöisesti avectilaisuuksia. Tietoa Lahden voutikunnan
tapahtumista saat sähköpostilla
sihteeriltämme sekä www sivuiltamme.
Järjestön päämaja sijaitsee Pariisissa, josta
ohjataan kansallisten voutikuntien toimintaa.
Pariisissa kokoontuvat myös järjestön
korkeimmat hallinnolliset elimet, joissa myös
Suomella on edustus.

Kansainvälisillä sivuilla on tietoa järjestön globaalista toiminnasta, hallinnosta
sekä kansainvälisistä tapahtumista.
Maailmanjärjestö julkaisee kansainvälistä jäsenlehteä, joka postitetaan kaikille
jäsenille pari kertaa vuodessa.
Osoitteenmuutokset ja jäsenrekisterin ylläpito hoidetaan Suomen kansallisen
puhemiehistön toimesta. Osoitteesi muuttuessa lähetä sähköpostia
sihteeri@rotisseurs.fi.

Suomen Puhemiehistö
Johanna Hornborg-Ojala, Bailli Délégué,
johanna.hornborg(at)gmail.com
Ari-Pekka Parviainen, Membre du Conseil d'Administration, Membre
du Conseil Magistral, aripekka.parviainen(at)mac.com
Juha Ojamo, Chancelier, Membre du Conseil Magistral,
sihteeri(at)rotisseurs.fi
Elina Särmälä, Argentier, paistinkaantajat(at)gmail.com
Martti Lehtinen, Conseiller Culinaire, chef.martti.lehtinen(at)gmail.com
Tomi Lantto, Conseiller Gastronomique, Membre du Conseil Magistral,
tomi.lantto(at)antell.fi
Taina Vilkuna, Chargée de Presse, taina.vilkuna(at)alko.fi
Mikko Reinikka, Chargé de Missions, mikko.reinikka(at)alberthall.fi
Tomi Aho, Chargé de Missions, tomi.aho(at)timali.fi
Christina Suominen, Echanson, christina(at)ravintola-c.fi

Historia
Paistinkääntäjien Veljeskunta perustettiin jo vuonna 1248, jolloin Ranskan
kuningas Ludvig IX Pyhä antoi nuorten ammattilaisten tietojen ja taitojen
kehittämiseksi julistuksen eri mestarikiltojen perustamiseksi. Vuonna 1609 tämä
järjestö tunnustettiin kuninkaallisella julistuksella Paistinkääntäjien
Mestarikunnaksi ja sille rekisteröitiin oma vaakuna, jossa keskellä kilpeä liekkien
päällä on kaksi varrasta ristikkäin.
Napoleonin sodat ja Ranskan vallankumous saivat järjestön toiminnan
hiipumaan. Toisen maailmansodan jälkeen pääsiäisenä vuonna 1950 joukko
korkeatasoisia ranskalaisia gastronomeja herätti järjestön uudelleen henkiin
pyrkien nimenomaan vaalimaan vanhan vuonna 1248 perustetun ritarikunnan
laatuperinteitä. Tästä syystä Chaine des Rotisseurs vaakunassa on vuosiliuvut
1248-1950.
Pian järjestö rantautui myös Suomeen. Jorma Soiro, Hotelli Tornin silloinen
omistaja, oli ensimmäinen suomalainen, joka installoitiin ritariksi
Kööpenhaminassa vuonna 1963. Jo syksyllä 1963 Suomessa järjestettiin
ensimmäinen kapituli.

Jäsenedut
Kaikille yhteiset jäsenedut ovat:
Osallistumisoikeus kaikkien voutikuntien tapahtumiin ja kapituleihin.
Jäsenkortti, jolla saa etuja nimetyistä kilpiravintoloista (ks. www.rotisseurs.fi)
Jäsenlehti 2 kertaa vuodessa

Kapitulit
Järjestöön hyväksytty jäsen saa arvonsa
mukaiset käätynsä kapitulissa, joita
järjestetään 1 - 2 kertaa
vuodessa. Talvella järjestetäään lyhyempi
kapituli, joka kestää lauantaista
sunnuntaihin, ja kesäisin koko viikonlopun
kestävä suurkapituli, joka koostuu
perjantaina järjestettävästä Diner
Amicalista, lauantain Installoinnista ja
Grand Dinneristä sekä sunnuntaina
pidettävästä Paistinkääntäjät ry:n
vuosikokouksesta. Suurkapituli päättyy
sunnuntain brunssiin. Installointi on
juhlallinen tilaisuus, jossa uudet jäsenet
vannovat yhdessä ritarikunnan valan ja
järjestön hallinnon edustaja lyö henkilön
ritariksi miekalla. Tämän lisäksi
luovutetaan tyylikäs diplomi osoituksena
ritarikunnan (paistinkääntäjien)
jäsenyydestä. Installointitilaisuudessa ja grand dinner – illallisella pukeudutaan
smokkiin tai lltapukuun. Dinner Amicalin pukukoodi on normaalia hieman
juhlavampi ravintolapukeutuminen. Kapituli on kansainvälinen tilaisuus ja
jäsenillä on mahdollisuus osallistua eri maiden kapituleihin. Tietoa niistä saa
järjestön kansainvälisiltä sivuilta.

Käädyt
Järjestön jäsenet kantavat järjestön tilaisuuksissa käätyjä, jotka kertovat jäsenen
statuksen organisaatiossa. Harrastaja- ja ammattilaisjäsenillä sekä hallinnossa
toimivilla jäsenillä on eri värisiä käätyjä. Ks käätyopas
www.rotisseurs.fi/kaadyt
Käätyjen kanssa käytetään pukua ja solmiota,
pikkutakkia tai klubitakkia.
Arkipuvussaan jäsen voi käyttää järjestön pinssiä
takin vasemmassa liepeessä.
Jäsenen ilmoittautuessa kapitulin
installointitilaisuuteen, järjestö tilaa käädyt ja
diplomit Pariisista. Ne luovutetaan vain
installoinnin yhteydessä, eikä niitä toimiteta
postitse tai muulla tavoin.

OMGD - Paistinkääntäjien Veljeskunnan alajärjestö viinien ja
muiden jalojen juomien harrastajille
OMGD ( Ordre Mondial des Gourmets
Dégustateurs) on Rotîsseurs-järjestön
alajärjestö, joka keskittyy viinien ja muiden
jalojen juomien harrastamiseen. Rôtisseursjäsenet voivat hakea OMGD jäsenyyttä.

Kilpiravintolat
Ravintolalle myönnetty Paistinkääntäjien Veljeskunnan kilpi on järjestön
korkein tunnustus. Se on merkki ruoka- ja palvelutuotteiden korkeasta tasosta.
Kilpikriteerien mukaan ruoan tulee olla hyvän makuista ja rakenteellisesti sekä
ulkonäöllisesti onnistunutta sekä puhdasta, hygieenisesti valmistettua ja
turvallista. Valikoiman tulee olla monipuolinen niin raaka-aineiden kuin
valmistusmenetelmien suhteen. Kilpiyrityksen tulee täyttää kriteerit sesongista
riippumatta. Ravintolassa tulee olla järjestön jäsen sekä salin että keittiön
puolella ja vähintään toisen näistä jäsenistä on oltava Maître-arvolla.
Suomen kilpiravintoloiden ajankohtaisen listauksen näet järjestömme
kotisivuilta.

Karjalan voutineuvosto ja yhteystiedot
Karjalan voutikuntaa pyrkii olemaan aktiivinen ja jäsenien harrastusta
(harrastelijajäsenet) tai ammattillista osaamista (ammattilaisjäsenet) tukeva
voutikunta. Voutikuntamme on iso käsittäen Karjalan ja Kymenlaakson alueet.
Käyttämällä aktiivisesti kilpiyhdistyksiemme palveluita varmistamme laadukkaan
ravintolapalveluiden tarjonnan voutikunnassamme.
Heikki Koskinen, Bailli Régional
Laitniementie 73, 54960 Vehkataipale
Sähköposti heikki.koskinen@raatimiehet.fi
Puh. 0500 410945
Juha Pöllänen, Bailli Régional Honoraire
Tietäjänkattu 28, 53100 Lappeenranta
Sähköposti juha.pollanen@raatimiehet.fi
Puh. 0400 555 9

Elina Särmälä, Argentier
Paarmatie 5, 53650 Lappeenranta
Sähköposti elina.sarmala@gmail.com
Puh: 040 827 4667

Susanna Kurvinen, Vice-Enchanson
Soininkatu 38, 45100 Kouvola
Sähköposti susanna.kurvinen@restauranteole.fi
Puh. 0400 420 18

Ulla Liukkonen, Vice-Conseiller Culinaire
Matinkatu 16, 53300 Lappeenranta
Sähköposti ulla.liukkonen@ullaliukkonen.fi
Puh. 050 3529006

Petri Löfström, Vice-Chargé de Missions
Kumputie 7 b, 45200 Kouvola
Sähköposti lofstrompetri@gmail.com
Puh. 050 522 6367

Hanna Arminen, Vice-Chargé de Missions
Klaavuntie 8 as 3., 48800 Kotka
Sähköposti hanna.arminen@windowslive.com
Puh. 0400 979 624

Kari Martiala, Vice-Chargé de Presse
Tammikuja 3, 54530 Luumäki
Sähköposti kari.martiala@gmail.com
Puh. 045 6757122

Karjalan voutikunnan jäsenedut
Jäseneduista ilmoitetaan aina voutikunnan nettisivuilla

Usein kysytyt kysymykset
Miten saan käädyt?
Jäsenen tulee ilmoittautua kapitulin installointitilaisuuteen, järjestö tilaa käädyt
ja diplomit Pariisista. Ne luovutetaan vain installoinnin yhteydessä, eikä niitä
toimiteta postitse tai muulla tavoin.
Pukeutumiskoodi tilaisuuksissamme?
Käätyjen kanssa käytetään pukua ja solmiota, pikkutakkia tai klubitakkia.
Juhlallisissa installointitilaisuuksissa ja kapitulien grand dîner -illallisilla
pukeudutaan smokkiin tai iltapukuun sekä käätyihin.
Osoitteenmuutos?
Osoitteenmuutokset ja jäsenrekisterin ylläpito hoidetaan Suomen kansallisen
puhemiehistön toimesta. Päivitä yhteystietosi lähettämällä sähköpostia
sihteeri@rotisseurs.fi
Sähköpostiosoitteesi vaihtuessasi lähetä tieto sihteerillemme
teiju.vesa@nexthotels.fi
Ilmottautuminen jäsentapahtumiin
Kun saat kutsun tilaisuudesta ilmottaudu siihen www sivujemme etusivulla
olevan lomakkeen kautta www.rotisseurs.fi/karjala

Uusia jäseniä?
Halutessasi voit ehdottaa jäseniä järjestöömme. Ota yhteyttä sihteeriimme
hakukaavakkeiden tilaamiseksi kari.martiala@gmail.com
Jäsenkortti ja jäsenlehti?
Saat lehden ja jäsenkortin postissa, kun sinut on hyväksytty jäseneksi ja tämän
jälkeen vuosittain jäsenmaksun maksettuasi.
Jäsenmaksut
Jäsenmaksut maksetaan kerran vuodessa erillisellä laskulla.

