
 

 

JÄSENKIRJE 2/2012  
HELSINKI, 15.1.2012 

 

HUOM! Vuoden 2012 toinen jäsenkirje lähetetään pikaisesti heti edellisen jälkeen  
johtuen vuodenvaihteen tiedotuksista ja useista tilaisuuksista nyt heti vuoden 2012 
alussa. 

 

 

JÄSENKIRJEEN SÄHKÖINEN JAKELU  
 
Suurin osa jäsenistä on jo siirtynyt jäsenkirjeen sähköiseen jakeluun. Jos sinulla on sähköpostiosoite, mutta 
kuitenkin saat tämän jäsenkirjeen perinteisellä postilla, ilmoita sähköpostisi sihteerille. Sähköinen jakelu 
myös säästää seuralle postikuluja.  
 
 
 

MAINOSPOSTI 
 
Haluatko jäsenkirjeiden lisäksi saada sähköpostiisi viineihin ja gastronomiaan liittyviä viestejä? Esimerkiksi 
Port tastingin kutsuja, ravintoloiden viiniteemojen mainoksia, jne. Osoitteita emme anna eteenpäin. Kaikki 
viestit tulevat hallituksen kautta. Noin puolet jäsenistöstä on ilmoittautunut mainospostilistalle. Edellisessä 
jäsenkirjeessä mainittu mielenkiintoinen Saksan Riesling –tasting 16.2.2012 –kutsu lähetetään vain 
mainospostin erikseen tilanneille. 

Mikäli haluat, että lähetämme sinulle myös kutsuja, mainoksia ja tiedotteita, lähetä erillinen mainospostin 
tilaussähköpostiviesti sihteerille sihteeri.hmunska@hmunska.inet.fi. 

 

JÄSENMAKSUT 2012   

 
Jäsenmaksut vuodelle 2012 ovat seuraavat: 
Yksittäisjäsen 49€ 
Perhejäsen 62€ 
Postitusjäsen 35€ 
  

Maksa oma maksusi seuran tilille FI1366010003334877 käyttäen omaa viitenumeroasi. 
Maksu 2.2.2012 mennessä.  
 
Niille, jotka eivät tuolloin ole maksaneet, lähetetään maksuhuomautus. Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa 
suorittamatta 30 päivää saamansa kirjallisen maksuhuomautuksen jälkeen, voidaan erottaa hallituksen 
toimesta yhdistyksestä jäsentä kuulematta. 
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MUISTUTUS VUOSIKOKOUKSESTA 
 

Vuosikokous maanantai 26.3.2012 klo 18.00, Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 

 
1. Kokouksen avaus  

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä muiden virkailijoiden valinta  

3. Työjärjestyksen hyväksyminen  

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen  

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien kertomuksen esittely 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen  

7. Vastuuvapaudesta päättäminen toiminnan tarkastusta koskevalta ajalta 

8. Muut asiat  

9. Kokouksen päättäminen 

 

Heti vuosikokouksen jälkeen: 
Samppanja, dégorgement-vertikaali 
 Alustajana Henri Kujala 

 

Läpileikkaus Bruno Paillard Première Cuvée samppanjan avulla siihen, miten kypsytys vaikuttaa 

NV-samppanjaan. Maistelussa viisi identtistä samppanjaa samalta tuottajalta. Ainoa ero viineissä on 

aika, jolloin korkki on vaihdettu: 12v, 10v, 6v, 3v ja 1v sitten vastaavasti. 

 
Omat lasit mukaan (5) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 43,00 €, ei jäsenet 53,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 24.1.2012 ja peruutukset 23.3.2012 mennessä: ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039 

 

 
 
UUDEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
Hallituksen kokouksessa 9.1.2012 uusi hallitus järjestäytyi. Vanhat vastuuhenkilöt jatkavat vuodelle 2012 
lukuunottamatta sihteeriä. Hallitus kiittää yhdistyksen pitkäaikaista sihteeriä Mats Lindstedtiä, joka jättäytyi 
nyt pois hallitustyöstä. Uudeksi sihteeriksi valittiin Jari-Pekka Auterinen. 
 
Hallituksen vastuuhenkilöt vuodelle 2012 ovat: 
Mauri Sourander, puheenjohtaja 
Seppo Salminen, varapuheenjohtaja ja viinivarastovastaava 
Jaana Mattila, rahastonhoitaja 
Henri Kujala, ostovastaava 
Erkki Piitulainen, koulutusvastaava 
Erkki Laasonen, koulutusvastaavan avustaja 
Arja Porvali, ilmoittautumisvastaava sekä 25-vuotisjuhlajärjestelyistä vastaava 
Jari-Pekka Auterinen, sihteeri 
 
 

.KOULUTUS 
 
2-tason koe järjestetään Vinoteekissa lauantaina 17.3.2012. Koe koostuu teoria- ja maisteluosuudesta. 
Osallistumisoikeus on kaikilla 1-tason tai rypälekokeen läpäisseillä jäsenillä. Tarkempi aika ja kustannukset 
ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. 
 
Kokeeseen ilmoittautumiset ilmoittautumisosoitteeseen 3.3.2012 mennessä: 
ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039. 
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VIINIKILPAILU 2012 
 
Helsingin Munskänkarna osallistuu Suomen Munskänkarnan järjestämään Viinikilpailuun. 
Kilpailu järjestetään kolmessa vaiheessa: 
  

 Ensin kussakin paikallisyhdistyksessä  

 Toisessa vaiheessa koko Suomen Munskänkarnan laajuisesti  

 Lopuksi paras joukkue valitaan European Blind Tasting Competitionin Suomen Munskänkarnan 
joukkueeseen. 

 
Kilpailuun voivat osallistua kaksijäseniset joukkueet, joissa kummankin jäsenen tulee olla samasta 
paikallisyhdistyksestä. Paikallisen kilpailun paras pari edustaa seuraansa Suomen Munskänkarnan 
kilpailussa, jonka paras joukkue valitaan European Blind Tasting Competitionin Suomen Munskänkarnan 
joukkueeseen. 
 
Paikalliskilpailu vastaa kakkostason käytännön koetta. Suomen Munskänkarnan laajuinen kilpailu on 
vaikeudeltaan kolmostasoa. 
 
Osallistumismaksu paikalliskilpailuissa pyritään pitämään kohtuullisena. Paikallisyhdistys maksaa toisen 
vaiheen osallistumismaksun. Suomen Munskänkarna sponsoroi Euroopan loppukilpailua maksamalla 
osallistujien matkakulut kilpailupaikkakunnalle sekä joukkueen osallistumismaksun. 

 
Helsingin Munskänkarnan paikalliskilpailu 
 
Helsingin Munskänkarnan paikalliskilpailu järjestetään torstaina 2.2.2012 klo 18:00 Vinoteekissa. Kilpailuun 
voi ilmoittautua yhdistyksen jäsen yksin tai parin kanssa. Yksin ilmoittautuneista muodostetaan kisapaikalla 

kaksijäsenisiä joukkueita. Osallistumismaksu Helsingin Munskäkarnan paikalliskilpailuun on 15 EUR per 

henkilö. 
 
Ilmoittautumiset 26.01.2012 mennessä ilmoittautumisosoitteeseen: 
ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039. 

 
 

VIINIMESSUT 
 
Vuoden Viinit kilpailu Ry pyytää Helsingin Munskalaisia auttamaan kilpailun voittajaviinien esittelyssä Viini- ja 
Gastromessuilla 14.3. ... 16.3.2012.  
 
Mikäli tämä työ kiinnostaa, valitse itsellesi yksi tai useampi aikaväli ja ilmoita halukkuutesi osoitteella 
ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.fi viimeistään 2.3.2012 

 
Keskiviikko  14.3.2012 12:00 – 15:00   ja 15:00 – 18:00 
Torstai   15.3.2012 12:00 – 15:00  ja 15:00 - 18:00 
Perjanta   16.3.2012 12:00 – 15:00  ja 15:00 - 17:00 ja 17:00 – 20:00 
  
Vaivanpalkaksi ollaan neuvottelemassa kullekin esittelijälle näytteilleasettajakorttia, jolla sitten voi käydä 
molemmilla messuilla vaikka joka päivä. Aikavälit vahvistetaan ilmoittaumisen jälkeen. 
 
 

YHDISTYKSEN KOTISIVUT JA SÄHKÖPOSTIT 
 

Viiniseura Helsingin Munskänkarnalla on kotisivu jonka osoite on: 

http://personal.inet.fi/yhdistys/helsingin.munskankarna/ 
 
Viiniseura Helsingin Munskäkarnan sähköpostit: 
 
Puheenjohtaja:  puheenjohtaja.hmunska@hmunska.inet.fi 
 
Sihteeri:   sihteeri.hmnuska@hmunska.inet.fi 
 
Ilmoittautumiset: ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi 
 
Rahastonhoitaja: rahastonhoitaja.hmunska@hmunska.inet.fi 
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