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Tervetuloa Chaîne des Rôtisseurs järjestön jäseneksi Oulun voutikuntaan. 
 
Olemme koonneet tähän tervetuliaispakettiin hyödyllistä tietoa järjestömme toi-
minnasta. 
 
Toivomme sinut lämpimästi tervetulleeksi Oulun voutikunnan tapahtumiin sekä 
valtakunnallisiin kapituleihin. 
 
Halutessasi voit osallistua myös muiden voutikuntien tapahtumiin. Kaikkiin tapah-
tumiin ilmottautuminen tapahtuu etukäteen. Tapahtumien maksut hoidetaan joko 
suoraan ravintolaan ennakkoon tai yhdistyksemme kautta 
kutsussa olevan ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Tietoa jäsentapahtumistamme saat noin 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. 
 
 
 
 
 
Anna Paakkari 
Bailli Régional 
anna.paakkari@lasaretti.com 
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Järjestömme taustoja 
 
Chaîne des Rôtisseurs – Paistinkääntäjien veljeskunta on kansainvälinen gastro-
nominen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää alan ammattilaisten ja harras-
tajien 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 yhdeksän jäsentä. 
 
Ruokakulttuurin edistämisen lisäksi yhtenä Rotiseurs –järjestön tavoitteena on 
kannustaa nuorten ammattilaiskokkien ja viiniammattilaisten kehittymistä, jota 
tuetaan järjestämällä vuosittain kansainväliset Nuorten ammattilaisten kilpai-
lut.   
 
Suomi on jaettu 10 voutikuntaan, joiden toimintaa johtaa aluevouti Bailli Régio-
nal, 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, ruoan-
valmistuskurssit ja vierailut elintarviketuottajien luona. 

 
Vuosittain järjestetään suurkapituli - Grand Chapitre, 
jossa installoidaan uusia jäseniä. Järjestön tapahtumat 
ovat pääsääntöisesti avec-tilaisuuksia. Tietoa Oulun 
voutikunnan tapahtumista saat sähköpostilla tiedotta-
jaltamme sekä www-sivuiltamme. 
 
Järjestön päämaja sijaitsee Pariisissa, josta ohjataan 
kansallisten voutikuntien toimintaa. Pariisissa ko-
koontuvat myös järjestön korkeimmat hallinnolliset 
elimet, joissa myös Suomella on edustus.  
 
 

file:///H:/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%22http:/www.rotisseurs.fi/ki
file:///H:/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%22http:/www.rotisseurs.fi/ki
http://www.rotisseurs.fi/@Bin/117214/voutikunnat.jpg
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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.  
 

 
 

Historia 
 
Paistinkääntäjien Veljeskunta perustettiin jo vuonna 1248, jolloin Ranskan ku-
ningas Ludvig IX Pyhä antoi nuorten ammattilaisten tietojen ja taitojen kehittä-
miseksi julistuksen eri mestarikiltojen perustamiseksi. Vuonna 1609 tämä järjes-
tö tunnustettiin kuninkaallisella julistuksella Paistinkääntäjien Mestarikunnaksi 
ja sille rekisteröitiin oma vaakuna, jossa keskellä kilpeä liekkien päällä on kaksi 
varrasta ristikkäin. 
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Napoleonin sodat ja 
Ranskan vallankumo-
us saivat järjestön 
toiminnan hiipumaan. 
Toisen maailmanso-
dan jälkeen pääsiäise-
nä vuonna 1950 jouk-
ko korkeatasoisia 
ranskalaisia gast-
ronomeja herätti jär-
jestön uudelleen hen-
kiin pyrkien nimen-
omaan vaalimaan 
vanhan vuonna 1248 

perustetun ritarikunnan laatuperinteitä. Tästä syystä Chaine des Rotisseurs vaa-
kunassa on vuosiliuvut 1248–1950. 
 
Pian järjestö rantautui myös Suomeen. Jorma Soiro, Hotelli Tornin silloinen 
omistaja, oli ensimmäinen suomalainen, joka installoitiin ritariksi Kööpenhami-
nassa vuonna 1963. Jo syksyllä 1963 Suomessa järjestettiin ensimmäinen kapitu-
li. 
 
 
 

 
Jäsenedut 
 
Kaikille yhteiset jäsenedut ovat: 

 Osallistumisoikeus kaikkien voutikuntien tapahtumiin ja kapituleihin. 
 Jäsenkortti, jolla saa etuja nimetyistä kilpiravintoloista  

(ks. www.rotisseurs.fi) 
 Jäsenlehti kaksi kertaa vuodessa 
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Kapitulit 
 
Järjestöön hyväksytty jäsen saa 
arvonsa mukaiset käätynsä kapi-
tulissa, joita järjestetään 1–2 
kertaa vuodessa.  Talvella järjes-
tetäään yleensä lyhyempi kapitu-
li, joka kestää lauantaista sun-
nuntaihin, ja kesäisin koko vii-
konlopun kestävä suurkapituli, 
joka koostuu perjantaina järjes-
tettävästä Diner Amicalista, lau-
antain Installoinnista ja Grand 
Dinneristä sekä sunnuntaina 
pidettävästä Paistinkääntäjät 
ry:n vuosikokouksesta. Suurka-
pituli päättyy sunnuntain bruns-
siin.  
 
Installointi on juhlallinen tilai-
suus, jossa uudet jäsenet vanno-
vat yhdessä ritarikunnan valan ja 
järjestön Pariisin hallinnon edus-
taja lyö henkilön ritariksi miekalla.  Tämän lisäksi luovutetaan tyylikäs diplomi 
osoituksena ritarikunnan (paistinkääntäjien) jäsenyydestä.  
 
 
Installointitilaisuudessa ja grand dinner -illallisella pukeudutaan smokkiin tai 
iltapukuun. Dinner Amicalin pukukoodi on normaalia hieman juhlavampi ravin-
tolapukeutuminen.  
 
Kapituli on kansainvälinen tilaisuus ja jäsenillä on mahdollisuus osallistua eri 
maiden kapituleihin. Tietoa niistä saa järjestön kansainvälisiltä sivuilta. 

 
 
 

http://www.rotisseurs.fi/jarjesto/paistinkaantajien_saannot/paistinkaantajien_vala/
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Käädyt 
 

Järjestön jäsenet kantavat järjestön tilaisuuk-
sissa käätyjä, jotka kertovat jäsenen statuksen 
organisaatiossa.  
 
Harrastaja- ja ammattilaisjäsenillä sekä hallin-
nossa toimivilla jäsenillä on eri värisiä käätyjä.  
 
Ks.  käätyopas  
http://www.rotisseurs.fi/jasenet/kaadyt/ 
 
Käätyjen kanssa käytetään pukua ja solmiota, 
pikkutakkia tai klubitakkia. Käätyjä käytetään 
aina kaikissa paistinkääntäjien tilaisuuksis-

sa, jollei erikseen ilmoiteta että esim. sieniretkelle tai piknikille niitä ei oteta mu-
kaan. Arkipuvussaan jäsen voi käyttää järjestön pinssiä takin vasemmassa lie-
peessä. 
 
Jäsenen ilmoittautuessa kapitulin installointitilaisuuteen, järjestö tilaa käädyt ja 
diplomit Pariisista. Ne luovutetaan vain installoinnin yhteydessä, eikä niitä toi-
miteta postitse tai muulla tavoin. 

http://www.rotisseurs.fi/jasenet/kaadyt/
file:///H:/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/%22http:/www.ro
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OMGD - Paistinkääntäjien Veljeskunnan alajärjestö viinien ja 
muiden jalojen juomien harrastajille 
 
 
OMGD (Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs) on Rotîsseurs-järjestön ala-
järjestö, joka keskittyy viinien ja muiden jalojen juomien harrastamiseen. Rôtis-
seurs-jäsenet voivat hakea OMGD jäsenyyttä. 

 
 
Jos haluat mukaan OMGD:n toimintaan, 
ole yhteydessä oman voutikuntamme 
Vice-Echansoniin, jonka yhdeystiedot 
löydät www-sivuilta. 
 
http://www.rotisseurs.fi/oulu/omgd/ 
 
 

 
OMGD-jäsenyyden saaneille luovutetaan käätyihin kiinnitettäväksi pieni tastevin. 
 
 

Kilpiravintolat 
 
Ravintolalle myönnetty Paistinkääntäjien Veljeskunnan kilpi on järjestön korkein 
tunnustus.  Se on merkki ruoka- ja palvelutuotteiden korkeasta tasosta. Kilpikri-

teerien mukaan ruoan tulee olla hyvän makuista ja ra-
kenteellisesti sekä ulkonäöllisesti onnistunutta sekä 
puhdasta, hygieenisesti valmistettua ja turvallista. Vali-
koiman tulee olla monipuolinen niin raaka-aineiden 
kuin valmistusmenetelmien suhteen.  
 
Kilpiyrityksen tulee täyttää kriteerit sesongista riippu-
matta. Ravintolassa tulee olla järjestön jäsen sekä salin 
että keittiön puolella ja vähintään toisen näistä jäsenis-
tä on oltava Maître-arvolla.  

Suomen kilpiravintoloiden ajankohtaisen listauksen näet järjestömme kotisivuil-
ta. 

http://www.rotisseurs.fi/oulu/omgd/
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Oulun voutikunnan kilpiravintolat, yritykset sekä niiden tar-
joamat jäsenedut 2014 
 
 
Ravintola Istanbul Oriental  
Kauppurienkatu 11, Oulu. Istanbulissa saat jäsenkorttia näyttämällä jälkiruoan 
veloituksetta nauttiessasi kolmen ruokalajin aterian. Tarjous koskee jäsenen li-
säksi myös seuralaista. 

Hotelli-Ravintola Lasaretti  
Kasarmintie 13, Oulu.  
Lasaretti tarjoaa paistinkääntäjälle ilmaisen jälkiruoan, kun nautit kolmen ruoka-
lajin aterian seuralaisesi kanssa. 

Ravintola Puistola  
Pakkahuoneenkatu 15, Oulu 
Puistolassa jäsenille ja tämän korkeintaan neljän henkilön pöytäseurueelle lasil-
linen kuohuviiniä vähintään kahden kahden ruokalajin tilauksen yhteydessä. 

 

 

Stockmann Herkku Oulu  
Kirkkokatu 14, Oulu.  
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Oulun voutineuvosto 
 
Anna Paakkari 
Bailli Régional 
anna.paakkari at lasaretti.com 
+358405663070 
 
Reija Satokangas 
Vice-Chargée de Presse 
reija.satokangas at oulu.fi 
+358405671482 
 
Arja Visuri 
Vice-Chancelier Argentier 
arja-i.visuri at luukku.com 
+358405475804 
 
Eeva Korhonen 
Vice-Conseiller Culinaire  
Korhonen.eeva.maria@gmail.com 
 
Kari Liukkunen 
Vice-Chargé de Gastronomique 
kari.liukkunen at oulu.fi 
+358405949975 
 
Matti Hurttia 
Vice-Chargé de Missions 
matti.rukatonttu at rukatonttu.fi 
 

Harri Piekkola 
Vice-Echanson 
harri.piekkola at uusiseurahuone.com 
 
Suomen puhemiesneuvostossa 
Tomi Lantto 
Chargé de Missions 
tomi.lantto at antell.fi 
+358207702070 
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Usein kysytyt kysymykset 
 
 
Miten jäseneksi pääsee, voinko suositella jäseniä? 

Veljeskunnan jäseneksi voi päästä periaatteessa jokainen, joka arvostaa ruoka-
kulttuuria, hyviä raaka-aineita, ammattitaitoa ja ruokaan käytettävää aikaa. 

Ollessasi itse kiinnostunut jäsenyydestä tai haluat suositella järjestöön uutta jä-
sentä, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi oman alueesi voutiin, joka vastaa järjestön 
toiminnasta alueellisesti (yhteystiedot netistä).  

Viralliseen jäsenhakemukseen tulee liittää kahden jäsenen suositus. Mikäli olet 
kiinnostunut jäsenyydestä etkä vielä tunne muita harrastajia, ei se ole välttämät-
tä este jäsenyydelle. Ota rohkeasti yhteyttä alueesi voutiin ja tule mukaan järjes-
tön toimintaan!  
 
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. 
 
Jäsentapahtumat – avec vai ei ? 
Veljesateriat, retket, maistiaiset, illalliset ja kaikki tapahtumat ovat aina avec-
tilaisuuksia, jollei toisin erikseen ilmoiteta.  
 
Ilmoittautuminen jäsentapahtumiin 
Kun saat kutsun tilaisuudesta ilmoittaudu siihen www-sivujemme jäsentapah-
tumat sivulla olevan lomakkeen kautta www.rotisseurs.fi/oulu 
 
Jäsenen velvollisuudet? 
Paistinkääntäjien järjestö on gastronomiasta kiinnostuneiden harrastajien ja 
alan ammattilaisten yhteinen harrastus. Harrastajajäsenemme ovat aktiivisia 
gastronomian harrastajia, joita yhdistää kunnioitus ruokaa, ammattitaitoa ja 
raaka-aineita kohtaan. Ammattilaisjäsenemme ovat kovan luokan ammattilaisia, 
joilla on intohimo kehittää edelleen ruokakulttuuriamme.  

http://www.rotisseurs.fi/oulu
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Jäsentilaisuuksiin toivotaan mahdollisimman monen ja mahdollisimman usein 
osallistuvan; paistinkääntäjyys ei ole vain käätyjen hakumatka kapituliin. Vouti-
neuvosto ottaa mielellään jäsenistöltä vastaan ehdotuksia tapahtumista, jotta 
jokaiselle löytyisi jotakin kiinnostavaa ja maistuvaa. 

 
Pukeutumiskoodi tilaisuuksissamme? 
Käätyjen kanssa käytetään pukua ja solmiota, pikkutakkia tai klubitakkia. Juhlal-
lisissa 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 
 
Jäsentuotteita 
Järjestön jäsenillä on mahdollisus tilata Rôtisseurs-logolla merkittyjä tuotteita 
www-sivujen kautta:       http://www.rotisseurs.fi/logotuotteet/tuotekuvia/ 
Rôtisseurs-tuotteita on myynnissä myös Kapitulien yhteydessä. 

Jäsenkortti,  jäsenlehti ja jäsenmaksu? 
Saat lehden ja jäsenkortin postissa kun sinut on hyväksytty jäseneksi ja tämän 
jälkeen vuosittain maksettuasi jäsenmaksun, joka maksetaan kerran vuodessa 
erillisellä laskulla. 
 
 

MUISTA SEURATA  PAISTINKÄÄNTÄJIEN  WWWW-SIVUJA 

http://www.rotisseurs.fi/oulu/ 

http://oulunvoutikunta.com (kuvia tapahtumista) 
 

Vive la Chaîne! 

 
RS 5/2015 

mailto:sihteeri@rotisseurs.fi
http://www.rotisseurs.fi/logotuotteet/tuotekuvia/
http://www.rotisseurs.fi/oulu/
http://oulunvoutikunta.com/

