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Hei! 

 

Viinivuosi 2016 on jo käynnistynyt. Tammi- ja helmikuun tastingit ovat täyttymässä, mutta 

vielä ehtii mukaan helmikuun Australian Shirazeja maistelemaan (katso edellinen jäsenkirje). 

 

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuksiin ja osallistu koulutuksiin, kilpailuihin sekä tasoryhmiin! 

 

 

VAALIKOKOUSTERVEISIÄ 

 

Seuran vaalikokous pidettiin 25.11.2015. Puheenjohtajana jatkaa Erkki M. Laasonen ja muut 

hallituksen jäsenet ovat Juhani Huotari, Henri Kujala, Susanne Lemström, Esa Nyman, 

Arja Porvali, Seppo Salminen (jatkaa varapuheenjohtajana), Samu Viljanen ja uutena 

jäsenenä Hannu Kytölä.  

 

Vaalitoimikunta oli esittänyt, että puolet hallituksen jäsenistä arvottaisiin erovuoroisiksi yhden 

vuoden jälkeen. Kokouksessa suoritetun arvonnan jälkeen Juhani Huotari, Susanne 

Lemström, Arja Porvali ja Samu Viljanen ovat erovuoroisia vaalikokouksessa 

marraskuussa 2016.  

 

Toiminnantarkastajiksi kaudelle 2016 valittiin Samuli Sipola ja Ari-Heikki Vikman sekä 

heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi Hannu Hildén (Sipolan varajäsen) ja Erkki 

Piitulainen (Vikmanin varajäsen). 

 

Jari-Pekka Auterinen, Stana Porvali ja Kimmo Räntilä muodostavat vaalitoimikunnan 

vuodelle 2016. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Erkki M. Laasonen edustaa yhdistystä Suomen Munskänkarnan 

kokouksissa ja tilaisuuksissa. Puheenjohtajan varahenkilönä jatkaa ko. toimessa Arja Porvali. 

 

JÄSENMAKSU 2016 

 

Yhdistyksen vaalikokous vahvisti 25.11.2015 vuoden 2016 jäsenmaksut, jotka ovat samat kuin 

viime vuonna. 

 

 Henkilöjäsenen jäsenmaksu: 62 €/vuosi 

 Perhejäsenyyden jäsenmaksu: 78 €/vuosi 

 Liittymismaksu: 40 €  

 

Jäsenmaksu suoritetaan 25.1.2016 mennessä yhdistyksen tilille FI13 6601 0003 3348 77. 

Maksaessasi jäsenmaksua muista ilmoittaa viestikentässä oma nimesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry 

 

 

 

2(4) 

 

 

 

 

 

 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 16.3.2016 

 

Seuran vuosikokous pidetään 16.3.2016 klo 18.00 alkaen Vinoteekissa, Kauppiaankatu 6 

(sisäpiha), 00160 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat. 

 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä muiden virkailijiden valinta 

3. Esityslistan hyväksyminen 

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittely 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

7. Vastuuvapaudesta päättäminen toiminnantarkastusta koskevalta ajalta 

8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

 
TASTINGEIHIN ILMOITTAUTUMISET 

   

Tastingeihin ilmoittaudutaan kunkin tilaisuuden tiedoissa annettuun ilmoittautumispäivä-

määrään mennessä sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org. 

Jos et omista sähköpostiosoitetta, ilmoittaudu puhelimitse yhdistyksen sihteerille: 040 868 

4039 / Arja Porvali. 

 

Osallistuminen vahvistetaan ilmoittautumisajan umpeuduttua sähköpostiosoitteeseesi. Jos 

ilmoittautuneita on enemmän kuin tastingiin mahtuu mukaan, osallistujat arvotaan. 

 

Vahvistuksen saatuasi suorita osallistumismaksu yhdistyksen tilille FI13 6601 0003 3348 77 

tilaisuuden pitopäivään mennessä. Merkitse viitekenttään tilaisuuden aihe ja päivämäärä sekä 

oman nimesi, jos tilinomistajaksi on merkitty joku muu. Kunkin tilaisuuden maksu suoritetaan 

erikseen.  

 

Muistutuslaskutuksesta yhdistys perii 5 € lisämaksun. 

 

Peruutusehdot 

 

Ilmoittautuminen on sitova ja mahdollinen peruutus on tehtävä ennen tilaisuuden tiedoissa 

annetun peruutusajan umpeutumista, yleensä viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta. Ilman 

hyväksyttävää peruutusta yhdistys perii tilaisuuden koko hinnan.  

 

Huomioithan, että voit peruutusajan umpeuduttua hankkia tastingiin tilallesi sijaisen. Informoi 

asiasta sähköpostilla ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org osallistujalistan ylläpitää. 

 

 

16.3.2016 HENRIOT SAMPPANJATASTING  

 

Välittömsti vuosikokouksen jälkeen pidetään Henriot-samppanjatasting, jonka alustajana toimii 

Liisa Salminen. Maisteltavat samppanjat tarkentuvat myöhemmin, mutta mukana on 6 eri 

Henriot-samppanjaa, joista osa on tilattu ulkomailta. Tastingin hinta on noin 65 €.  

 

Kun samppanjat vahvistuvat, ilmoitamme tarkan osallistumismaksun. Voit kuitenkin jo 

ilmoittautua tastingiin. 
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Omat lasit mukaan:  (6) kpl 

Paikka:   Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha, 00160 Helsinki 

Hinta:   n. 65 €, ei jäsenet n. 75  € 

Pankkitili:  FI13 6601 0003 3348 77 (maksusta on ilmettävä selvästi osallistujan 

nimi, tastingin aihe ja päivämäärä) 

Ilmoittautumiset: viimeistään 2.3.2016 ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 

(tai p. 040 868 4039). 

Peruutukset: viimeistään 9.3.2016   

 

 

KEVÄÄN 2016 MUITA TILAISUUKSIA 

 

17.-19.3. ViiniExpo 2016, Helsingin Messukeskus 

 

9.5.2016 Alkon uutuudet, alustajana Seppo Salminen 

(alustava     Lisätietoja lähempänä tastingia. 

päivämäärä) 

 

YKSITTÄISTASTINGIT 

 

Kellarissamme on vielä pulloja yksittäistastingeihin (5-7 pulloa/tasting, 1 pullo kutakin viiniä), 

valmiita juotavaksi: 

 

 2005-8 Languedoc-Roussillon red 7 pulloa, 210 € 

 2003 Sauternes 5 x ½ pulloa, 250 € 

 2005-9 Loire red 9 pulloa, 240 €  

 1999-2007 Loire white, Joly, 300 €  

 

Ilmoitetut edulliset hinnat on Munskan aikoinaan maksama sisäänostohinta. Pulloja on 

säilytetty koko ajan Vinoteekissa.  

 

Etsimme jäseniä, jotka haluaisivat vetää näistä tastingin omalle ryhmälleen (kaikkien ei 

tarvitse olla munskalaisia). Jos kiinnostaa, ota yhteyttä sähköpostilla puheenjohtajaan, niin 

saat listan viineistä. Hallitus toivoo aikanaan lyhyen yhteenvedon järjestämästäsi tilaisuudesta, 

kuten esimerkiksi viinien suosiosta ja kunnosta. 

 

 

KOULUTUS 

 

Rypälekurssi käynnistyy tammikuun lopulla. Ilmoittautumiset pikaisesti Juhani Huotarille, 

huotari@kolumbus.fi tai p. 050 569 2956. 

 

2-tason kurssin Helsingin teoria- ja käytännön kokeet järjestetään lauantaina 19.3.2016. 

Paikka ja kellonaika ovat vielä avoinna. Ilmoittautumiset 19.2.2016 mennessä 

ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org. 

 

3-tason kurssin maistelukoe on Tukholmassa 20.2.2016. 
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VIINIKILPAILU 2016 

 

Suomen Munskänkarna järjestää alkuvuodesta 2016 viinin sokkomaistelukilpailun. Kilpailu on 

kaksivaiheinen: ensin ratkotaan paremmuus paikallisesti jäsenyhdistyksessä, sitten Suomen 

Munskänkarnan järjestämänä. Kummassakin vaiheessa toisistaan mittaa ottavat 2-hengen 

joukkueet. Joukkueen jäsenten on oltava samasta paikallisyhdistyksestä. Paras joukkue 

edustaa Suomea World Blind Tasting Challenge -kilpailussa. 

 

Helsingin Munskan paikalliskilpailu järjestetään ke 24.2.2016. Paikka ja kellonaika ovat 

vielä avoinna. Kilpailuun voi ilmoittautua pareittain 15.2.2016 mennessä osoitteeseen 

ilmoittautumiset.helsinki@munskänkarna.com. Paikalliskilpailun johtajana toimii Juhani 

Huotari. 

 

 

PINSSIT JA MUUT YHDISTYKSEN TUNNUSMERKIT 

Jos et ole saanut yhdistyksen tunnusmerkkinä toimivaa pinssiä tai taste-viniä, tai jos tarvitset 

päivitystä väreihin jäsenyysvuosien perusteella, ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan, 

kun ilmoittaudut tastingiin.  

 
Jos haluat tarkistaa jäsenyytesi alkuajankohdan, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin. 

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖIDEN SÄHKÖISET YHTEYSTIEDOT: 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja puheenjohtaja.helsinki@munskankarna.org 

Erkki M. Laasonen 

 

Yhdistyksen sihteeri   sihteeri.helsinki@munskankarna.org 

Arja Porvali 

 

Yhdistyksen rahastonhoitaja  rahastonhoitaja.helsinki@munskankarna.org  

Samu Viljanen 

 

Ilmoittautumiset   ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 

tastingeihin ja koulutuksiin 

Arja Porvali Huomioithan, että ilmoittautumisissa ei voi käyttää 

vastaa (reply) -painiketta! 

 

YHDISTYKSEN KOTISIVUSTOT 

 

Helsingin Munskänkarnan kotisivut löytyvät osoitteesta www.munskankarna.org/helsinki/ 

 

YHDISTYKSEN FACEBOOK-TILI 

 

Helsingin Munskänkarnalla on Facebookissa suljettu ryhmä käytössä jäsenilleen nimellä 

”Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry”. Tule sinäkin mukaan! 

 

Hyvää uutta viinivuotta 2016! 

 

Terveisin 

Arja Porvali 

sihteeri 

Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry 
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