Arvoisat paistinkääntäjät ja seuralaiset
Karjalan voutikunnalla on ilo ja kunnia järjestää Suomen satavuotisen
itsenäisyyden juhlavuonna Suurkapituli Kotkan ja Haminan kaupungeissa.
Juhlapaikat ovat ainutlaatuisia ja Suomen satavuotiseen historiaan liittyviä.
Diner Amical järjestetään Merikeskus Vellamon majesteettisessa venehallissa.
Installonti RUK:n maneesissa ja Grand Diner Haminan Bastionissa.
Historiamme tulee olemaan myös leimaa-antava teema kapitulin
makumaailmassa ja sama teema on vahvasti esillä myös järjestettävässä
seminaarissa.
Tilaisuuden yhteydessä on esillä Suomalaisen gastronomian historiaa
valottavaan teokseen pohjautuva näyttely.
Kapitulillamme on virallinen Suomi 100-vuotta status ja sitä ovat tukemassa
lukuisat eri yhteistyökumppanimme, josta heille suurkiitos.
Tässä kirjeessä kerromme Suurkapitulin ohjelmasta, ruokailusta, kuljetuksista
ja muista tärkeistä asioista.
Toivotamme teidät tervetulleeksi tekemään kapitulista juhlien juhlan.
Heikki Koskinen
Baille de Carelie kapituliryhmineen

Suurkapitulin ohjelma
25.8 Perjantai
klo 10.00-12.30

Puhemiesneuvoston ja voutien kokous

klo 13.00

Kapituli-ilmoittautuminen
Orginal Sokos Hotel Kotkan Seurahuone
Kirkkokatu 24, Kotka

klo 14.30-16.30

Gastronomian historia ja sen tulevaisuus
Kari Martiala ja Helena Lylyharju
Gastronomian historia - näyttely
Viiniesittely: ”Vanha Eurooppa nousee jälleen”
Uniq Drinks Finland, Interbrands, Amarviini
Kotkan Klubi
Kirkkokatu 2, Kotka
Viini esittely on maksullinen: 10 euroa/henkilö.
Pääsylipun voi lunastaa pankkikortilla ilmoittautumisen
yhteydessä Kotkan Seurahuoneella. Tilaisuuteen on
rajallinen määrä pääsylippuja.

klo 17.45

Kuljetus alkaa Merikeskus Vellamoon (huono sää)
Hyvällä säällä menemme kulkueena alkaen klo 18.00
kävelyaika noin 15 min.
Pukeutumiskoodi: Pikkutakki ja käädyt.

klo 18.30

Diner Amical
Merikeskus Vellamo.
Merikeskus Vellamossa on mahdollisuus tutustua
näyttelyyn paikallisten oppaiden opastamana.
Museotilassa tahraavien juomien esim. punaviinin ja
kahvin nauttiminen on kielletty ja sallittu ainoastaan
museoravintola Lankonkin tiloissa.

klo 23.00

Paluukuljetukset hotelliin alkavat

26.8 Lauantai
klo 10.00-11.00

Paistinkääntäjät ry:n vuosikokous
Kotkan Seurahuone, Albatrossi-kabinetti

klo 11.30-14.00

Lounas
Konserttitalon konserttisali
Keskuskatu 33, Kotka
Siirtyminen kokoushotellista kävellen. Kävelyaika n. 5
min. Pukeutumiskoodi: Pikkutakki ja käädyt.

klo 15.30

Kuljetus installointiin.
Kaikkien installoitavien ja installointia seuraamaan
tulevien tulee lähteä tällöin.

klo 16.00-18.00

Installointi ja Haminan kaupungin vastaanotto
installointiin osallistuneille
RUK:n maneesi. Hamina
Installoinnista siirrytään kävelen Grand Dinerille.
Kävelyaika n. 5 min.

klo 17.45

Kuljetus Seurahuoneelta Grand Dinerille.

klo 18.30

Tervetuloa Grand Dinerille
Bastionin aukio. Hamina
Alkumalja.

klo 19.00-23.00

Grand Diner
Hamina Bastion
Pukukoodi: Smokki/tummapuku + käädyt
Grand Dinerillä on tarjolla vain menun mukaiset juomat.
Kiitossanat esitetään Bastionin aukiolla illallisen jälkeen.

klo 23.00

Kuljetukset hotellille alkavat

Omavalintaiset jatkot Sokos Hotel Seurahuoneella.

Ilmoittautuminen
Suurkapituliin ilmoittatuminen tapahtuu kokoushotelli Kotkan Seurahuoneen
aulassa. Kapitulin vastaanotto aukeaa perjantaina klo 13:00. Vastaanotossa
osallistujat saavat käsiohjelman ja nimikyltin, joka toimii pääsylippuna kaikkiin
tapahtumiin.
Kapitulin vastaanotosta voi lunastaa myös pääsylipun Kotkan Klubilla
tapahtuvaan viiniesittelyyn.
Kapitulin vastaanotto on auki perjantaina klo 13:00 – 16:30 sekä lauantaina
klo 9:00 – 11:00. Muina aikoina vieraat voivat noutaa nimikylttinsa hotellin
vastaanotosta.
Rotisseurs-kauppa
Kotkan Seurahuoneen ala-aulassa on tarjolla myös Rotisseurs-logolla
varustettuja korkealuokkaisia asusteita ja tarvikkeita. Kauppa on auki on auki
perjantaina klo 12:00 – 16:30 sekä lauantaina klo 9:00 – 10:30.
Viiniesittely Kotkan Klubilla
Gastronomian historia ja sen tulevaisuus – luennon yhteydessä Kotkan Klubilla
on myös kolmen viiniedustajan tuotteiden esittely. Uniq Drinks Finland,
Interbrands ja Amarviini esittelevät tuotteitaan. Esittelyn teemana on ”Vanha
Eurooppa nousee jälleen”. Tarjolla on korkealuokkaisia viinejä Ranskasta,
Italiasta, Espanjasta ja Saksasta.
Viiniesittelyyn voi ostaa pääsylipun kapitulin vastaanotosta Kotkan
Seurahuoneella. Lipun hinta on 10 euroa/henkilö. Lippuja on saatavilla
rajallinen määrä. Lipun voi maksaa ainoastaa pankki/luottokortilla.
Kuljetukset
Kaikki yhteiskuljetukset lähtevät ja palaavat Kotkan Seurahuoneelta/
Seurahuoneelle. Kotkassa kaikki tapahtumapaikat ovat kävelymatkan päässä
kokoushotellilta.
Kotkan Klubilla tapahtuvaan Gastronomia-luentoon ja viiniesittelyyn ei ole
yhteiskuljetusta.
Mikäli sää sallii Diner Amicalille Merikeskus Vellamoon lähdetään juhlavana
kulkeena kokoushotellilta käädyt kaulassa. Tarvitsijoille on myös bussikuljetus.
Paluukuljetukset alkavat klo 23:00, viimeinen bussi lähtee 23:30.

Installoitavien, installointia seuraamaan tulevien ja Haminan
kaupungin vastaanotolle haluavien tulee lähteä 15:30 kuljetuksella
Haminaan.
Installointi ja Haminan kaupungin vastaanotto
Installointi tapahtuu RUK:n maneesissa. Installoijana toimii Britannian
valtavouti Philip Evins. Installointia johtaa Puhemiesneuvoston jäsenet
valtavouti Ari Arvosen johdolla.
Ennen installointia pidetään installointiharjoitukset, jossa selvitetään
installoinnin kulku. Varsinainen installointi alkaa noin klo 16:30 ja kestää
arviolta 80-90 minuuttia.
Arvonvaihtoon saapuvat installoitavat saapuvat installointiin ilman vanhoja
käätyjään.
OMGD:n jäsenet saavat tastevin-kupin käätyihinsä ryhmäinstalloinnissa.
Installoinnin jälkeen uudet OMGD-jäsenet saavat lasillisen samppaajaa.
Installoinnin jälkeen alkaa Haminan kaupungin vastaan RUK:n maneesin
aulassa. Haminan kaupungin edustaja esittää tilaisuudessa tervehdyksen.
Vastaanoton jälkeen siirrytään jalkaisin Grand Dinerille Haminan Bastioniin.
Kävelyaika on noin 5 minuuttia. Matkalla on jyrkät kaiteelliset portaat.
Bastioniin pääsee myös portaatonta kiertokiertä, jolloin kävelyaika on noin 8
minuuttia.
Grand Diner
Grand Dinerille kokoonnutaan Bastionin katoksen alle, jossa lausutaan
tervetuliassanat ja nautitaan alkumalja.
Illalliselle siirrytään kahden eri sisäänkäynnin kautta. Voudit ovat plaseeraneet
voutikuntansa jäsenet pöytäkunnittain. Pöytäkarttoja on nähtävissä sekä
kokoushotellin ala-aulassa että Bastionissa. Vieraita pyydetään selvittämään
oman pöytänsä sijainta etukäteen.
Grand Dinerin aikana on yksi noin 15 minuutin tauko lämpimän kalaruoan
jälkeen noin klo 20:30 – 20:45.
Bastionissa ei ole muuta ravintola- tai juomatarjoilua kuin mitä Grand Dineriin
kuuluu.
Illallisen jälkeen kokoonnutaan Bastionin katoksen alle henkilökunnan
kiitossanoille. Kuljetukset takaisin kokoushotelliin alkaa välittömästi
kiitossanojen jälkeen.

Pukukoodi
Diner Amicalille ja lounaalle pukukoodi miehille on pikkutakki (casual). Suomen
Vaatturiliiton mukaan naisen asu on tällöin housut tai hame ja pusero, bleiseri
tai neuletakki, mekko tms. siisti asu.
Grand Dinerille pukukoodi on smokki tai tumma puku. Vaatturiliitto ohjeistaa
naisia: lyhyt tai pitkä iltapuku, mutta huomauttaa myös, että smokki käy myös
naiselle.
Kaikissa ruokailuissa on tietysti myös käädyt päällä.
Vieraita kehotetaan varautumaan sään mukaisin vaatetuksin. Järjestäjillä on
tarjottavissa vierailleen rajallinen määrä sateenvarjoja.
Bastionissa kokoonnutaan sekä ennen ja jälkeen illallisen Bastionin katoksen
alle. Säästä riippuen kevyesti illalliselle pukeutuneiden tulee harkita myös
lämpimämpää vaatekertaa mukaan otettavaksi.
Valokuvaus
Installoinnin valokuvauksesta huolehtii Anu Kaukiainen. Anu kuvaa kuvaa
illanviettoa myös Grand Dinerin aikana. Häneltä voi valokuvia tilata kuvia
ennen kapitulia osallistujan sähköpostiin jaettavalla tilauslomakkeella. Anun
tavoittaa puhelimitse +358 40 567 8574.
Allergiat ja erikoisruokavaliot
Kaikille toimijoille on välitetty tieto ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetuista
ruoka-allergioista ja erikoisruokavaliosta ja keittiöt ovat varautuneet
vaihtoehtoisilla annoksilla. Diner Amicalin buffet-pöydässä on ruokien sisällöt
merkitty yleisen käytännön mukaisesti. Lisätietoja ruoan sisällöstä saa
henkilökunnalta.
Lounaalla ja Grand Dinerille erikoisruokavaliota noudattavien pyydetään
olemaan aktiivisia ja kertomaan henkilökunnalle asiasta mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa.
Muuta huomioitavaa
Lauantaina Kotkassa on alueellinen yrittäjäjuhla, joten kaupungissa on
runsaasti kysyntää ravintola-, kuljetus- ja kampaamopalveluille.

Diner Amical
Kuohuviiniä
Meri
kylmiä kalaruokia Ahvenkoskelta
Ben Hendrikssonilta ja Partion Kalalta,
salaattia Savukalasta sekä Jalon Myllyn speltistä,
tuoretta ruisleipää Leistin leipomosta, rehtiä voita.
Saari
kylmiä liharuokia ja leikkeleitä
Benjamin Lihatorilta, juustoja Sippolasta,
salaattia perunasta ja mausteisesta makkarasta,
tuoretta leipää Leistin leipomosta
sekä yrttilevitettä.
Marjapaikka
makeita paloja suomalaisista marjoista
ja alueen herkuista yhteistyössä Kouvolan lakun,
Lahden tilan ja Galetten kanssa.
Kahvi & avec loungessa
Château du Breuil Fine Calvados
Robert Paulig Roastery, pienpaahtimokahvia
Haudutettu Keisarin Malja, musta tee
Viinit
Casa Gheller Prosecco Brut DOC, Italia
DeLoach Russian River Chardonnay 2012,
Yhdysvallat
La Celia Pioneer Reserve Pinot Noir 2013, Argentina
Halkopino
juomapisteessä tarjolla vettä, kivennäisvettä,
valkoviiniä sekä KASKI ruislager,
Takatalo & Tompuri Brewery
Koskenkorva Sata - ruokaryypyn tarjoaa Altia Oyj
Merikeskus Vellamossa on mahdollisuus tutustua näyttelyyn
paikallisten oppaiden opastamana.
Museotilassa tahraavien juomien esim. punaviinin ja kahvin
nauttiminen on kielletty ja sallittu ainoastaan museoravintola
Lankonkin tiloissa.

Lounas
Menu
Sitruunasiikaa
& marinoituja kesän vihanneksia
Ylikypsää kotimaista karitsan niskaa
& tummaa karviaiskastiketta
Kotimaista omenaa & kauraa
Kahvi, tee
Lounaan viinit
Alkujuoma: Ametista Cuveé Rose Millesimato
Valkoviini: Vigneti Ettore Garganega 2016
Punaviini: Vigneti Ettore Le Doline 2013

Grand Diner
Mannerheimin matkassa
Jean Vesselle Brut Réserve
Suolattua silliä ja mustaherukkaa
paahdettua valkosipulia, herukkaa
ja saaristolaisleipää
Vorschmak
perunapyreetä, friteerattuja juureslastuja
ja kaprista
Kuusenkerkkä-granite
rosmariini crème
Kuhaa C.G.E.M
herkkusieni-tryffelimunakasta,
friteerattua perunaa,
piparjuurikastiketta ruskistetusta voista
Hirven fileetä, kurpitsaa ja puolukkaa
kurpitsapyreetä, pakastekuivattuja puolukoita
ja tummaa timjamikastiketta
Sveitsi
paahdettua hunajakennoa ja kirsikkahilloa
Kahvi
Puolustuslaitos Leikattua
Gustav Lakka
Viinit
Jean Vessele Reserve Brut
Marskin Ryyppy
Trimbach Pinot Gris Reserva
Ch.-Neuf-du-Pape Les Combes D’arnevel
Nederburg Noble Late Harvest 0,375
.

