
 

 

 
 

                       

Julkaisuvapaa jäsenistölle 1.12.2014 

 

Mukavaa joulun odotuksen aikaa kaikkiin 14 alueyhdistykseen, 

 
*Kotkan vaalikokouksen päätöksellä 11.10.2014 Suomen Munskan 
hallituksen kokoonpano on seuraava: 
 
pj    Ari Tuutti 2015-2017, Oulu 
sihteeri/www-sivut    Arne Tasa 2015, Helsinki 
talous/vpj   Samuli Jalkanen 2015-2016, Jyväskylä 
koulutus   Erkki Piitulainen 2015, Helsinki 
tarvikkeet   Taina Nurmos 2015, Oulu 
viestintä/Viinilehti  Kaarina Tilli 2015-2016, Kotka 
Ruotsin Utbildningskommitee Mauri Sourander 2015-2016, Helsinki 
 
*Vuonna 2015 onkansallinen viinikilpailu ja vuosikokous on 28.3.2015. 
Suomen Munska täyttää ensi vuonna 15 vuotta ja suunnittelemme 
jäsenistölle risteilytapahtumaa 9-11.10.2015 vaalikokouksen yhteyteen. 
Merkitsettehän viralliset edustajat/kisajoukkueet/kaikki muutkin osallistujat 
nämä päivämäärät ylös. 
 
*Jäsenmaksut tilitetään Suomen Munskalle 16.1.2015 mennessä. 
Tämä on tärkeää, että saamme Viinilehden tilauksen kaikille jäsenille 
pyörimään oikein heti vuoden alusta. Päivittäkää alueyhdistyksissä 
jäsentiedot osoitetietoineen heti 1.1.2015  ja maksakaa jäsenmaksut näiden 
ilmoituksien mukaisesti (yksittäiset jäsenet 55 €, pariskuntajäsenet 68 € – 
kuinka monta lehteä talouteen jne.)  
 
*Viinilehden tilausosoitemuutoksista ilmoitetaan välittömästi 
kaarina.tilli@kymp.net . Kaarina hoitaa muutokset keskitetysti Viinilehteen. 
Jos uusia jäseniä liittyy kesken vuoden, Viinilehteä on mahdollisuus tilata 
myös siitä hetkestä, kun liittyy. Yhden irtonumeron sopimushinta on 4,50 € ja 
se maksetaan loppuvuoden osalta nimellä. 

mailto:kaarina.tilli@kymp.net


*Jäsenmaksuja on korotettu vuodelle 2015, koska jäsenlehtenä tuleva 
Viinilehti ilmestyy yhdeksän kertaa viimevuotisen kahdeksan sijaan. Tämän 
lisäksi rojaltimaksu Ruotsin emojärjestölle on hieman isompi nykyisellä 
jäsenmäärällä (kiinteä summa 25 000 SEK)  ja alueyhdistysten suuremman 
lukumäärän johdosta. Samoin matka- ja kokouskustannukset vaikuttavat 
maksun nousuun. 
 
*Viinilehden kanssa on tehty sponsorisopimus vuosille 2015-2017. Sopimus 
mahdollistaa edelleen mm. Suomen joukkueen lähettämisen kansainväliseen 
viinikilpailuun, lisäliitteen ja mainostilan Viinilehdessä. Suomen Munskan 
hallituksen jäsenille voi lähettää sähköpostilla toiveita Viinilehden lisäliitteen 
2015 sisältöön tai muihin asioihin liittyen (yhteystiedot Suomen Munskan 
www-sivuilla). 

*Tarviketilauksia hoitaa taina.nurmos@gmail.com . Ennakoikaa tarpeitanne ja 
tilatkaa isompia määriä kerralla. Tilausaika pitenee huomattavasti, jos 
joudutaan tilaamaan tarvikkeita lisää Ruotsista. Maistelualustoja voidaan 
kopioida paikallisesti, kunhan ne ovat värikopiota eikä niitä jaeta ulkopuolisten 
käyttöön. Ajantasaiset hinnat löytyvät www.munskankarna.org -sivustolta. 

*Toimihenkilösivut ovat tarkoitettu keskushallituksen ja alueyhdistysten 
hallitusten jäsenille. Sivujen salasanat saa käyttöönsä arne.tasa@gmail.com 
tai samuli.jalkanen@ovi.com  
 
*Alueyhdistyksen internetsivujen päivitystarjousta voi kysyä Suomen 
Munskan sivujen tuottajalta; http://www.mikrogramma.fi   
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