
 

 

  
Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry 

 

 

 

 
 

       JÄSENKIRJE 2/2019 

                12.4.2019  
 1 (3)  

                    

  
     Hyvää viinin ystävä, 

 

Tästä jäsenkirjeestä löydät tietoa mm. 
 

• vuosikokouksesta 13.3.2019  

• Alkon erikoisuutuudet -tastingista 7.5.2019  

• koulutusasioista 

• Tallinnan matkasta 14. – 15.9.2019 

• syyskauden alustavista tasting-päivämääristä: 11.9., 22.10., 27.11. ja 11.12. 

• ISO-viinilasilaukusta 

• yhteystiedoistamme 

 

Hyvää kevättä toivottaen, 
 

Arja Porvali 

sihteeri 

Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry 

 

*** 
 

VUOSIKOKOUSTERVEISIÄ 

 
Seuran vuosikokous pidettiin 13.3.2019. Hallituksen jäsen Susanne Lemström esitteli 

vuosikertomuksen 2018. Puheenjohtajana toiminut Erkki M. Laasonen kertoi, että Helsingin 

Munskänkarnan jäsenmäärä on monta vuotta pysynyt lähes samana ollen vuoden 2018 

lopussa 138. Jäsenten keski-ikä on laskenut, ja kiinnostus maistelutilaisuuksiin on lisääntynyt. 

Valitettava rajoittava tekijä on Vinoteekin tila, johon mahtuu enimmillään 30 maistelijaa. 

Seuralla on haku päällä isompien tilojen löytämiseksi ja kaikki jäseniltä tulevat 

paikkaehdotukset otetaan ilomielin vastaan.  

  

Seuran rahastonhoitaja Samu Viljanen esitteli tilinpäätöksen 2018, joka hyväksyttiin. Seuran 

tulos jäi 523,27 € alijäämäiseksi.  

 

*** 

 

7.5.2019 ALKON ERIKOISUUTUUDET 

 

Jo perinteiseen tapaan päätämme kevätkauden ”Alkon erikoisuutuudet” -teemalla. Viinien 

valinta jätetään mahdollisimman myöhäiseen, jotta kaikki toukokuun uutuudet ehtisivät 

mukaan. Valittavat viinit poimitaan kuohu-, valko- ja punaviiniuutuuksien joukosta. Johtavana 

teemana on viinien mielenkiintoisuus ja erikoisuus. Tastingin alustajana toimii yhdistyksen 

varapuheenjohtaja Seppo Salminen.  
 

Omat lasit mukaan:   (9) kpl 

Paikka:    Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha, 00160 Helsinki 
Hinta:     38 €, EI-jäsenet 48 € 

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

 osallistujan nimi, tastingin aihe ja päivämäärä) 
Ilmoittautumiset:  viimeistään 30.4.2019

 ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org (tai  
  p. 040 868 4039/Arja Porvali). 
Peruutukset:   viimeistään 23.4.2019  
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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 ylläpitäjää. 

 

 

KOULUTUSASIAT  

  

Tämän vuoden 2T-koe pidettiin 16.3.2019 Vinoteekissa. Tentin lopulliset tulokset, jotka 

Tukholma vahvistaa, eivät ole vielä tiedossa tätä kirjoitettaessa.  

  

3 T maistelukoe järjestetään marraskuussa 2019 Tukholmassa.  

  

Lisätietoja kaikista koulutusasioista antaa hallituksen jäsen, koulutusvastaava Juhani Huotari, 

huotari@kolumbus.fi. 

 

 

VARAA KALENTERISTASI: MATKA TALLINNAAN 14. - 15.9.2019 

 

Helsingin Munskänkarna tekee matkan Tallinnaan la 14. - su 15.9.2019. Lähdemme 

Länsisatamasta Jätkäsaaresta Eckerö Linen aamulaivalla klo 9.00 ja olemme Tallinnassa klo 

11.15. Paluu on samalla laivalla seuraavana päivänä klo 18.30, jolloin olemme takaisin 

Helsingissä klo 21.00. 

 

Varaamme huoneita kahdesta hotellista, jolloin vaihtoehtoiset matkapaketit ovat seuraavia:  

• St. Petersbourg Hotel: 156 €/henkilö jaetussa kahden hengen huoneessa ja 246 € 

yhden hengen huoneessa sisältäen aamiaisen ja reittimatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki  

• Radisson Blue Sky Hotel: 111 €/henkilö jaetussa kahden hengen huoneessa ja 163 € 

yhden hengen huoneessa sisältäen aamiaisen ja reittimatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki 

 

Hotelliin majoittumisen jälkeen suuntaamme Bottlescoutsin järjestämään riistaviinitastingiin, 

joka pitää sisällään 6 viiniä (hinta ja viinit vielä avoinna). Tämän jälkeen lounastamme 

yhdessä (ravintola vielä avoin). Illan ohjelmaan on tarjolla myös joko ooppera La Bohéme 

(paikkalippu 33 €/henkilö) tai illallinen (paikka vielä avoin). 

  

Koska hotelli- ja laivapaikat on varattava hyvissä ajoin, tiedustelemme jo nyt jäsentemme 

kiinnostusta matkaan. Kerro alustavasti mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 

28.4.2019, ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org, kumpi hotellipaketti olisi 

mieluisampi sekä toivomasi iltaohjelma. Muokkaamme lopullisen matkaohjelman toiveittenne 

perusteella ja teemme alustavat varaukset hotelleihin ja laivamatkoihin. Lähetämme lopullisen 

matkaohjelman hinta- ja matkatietoineen toukokuussa. Matkan toteutuminen edellyttää 

vähintään 20 hengen ryhmää.   

 
SYKSYN 2019 ALUSTAVAT TASTING-TILAISUUDET: 

 

Ke 11.09.2019 

Ti  22.10.2019 

Ke 27.11.2019  vaalikokous 

Ti  11.12.2019 

mailto:ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org
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 VIINILASILAUKKU ISO-MAISTELULASEILLE 

Kuvan viinilasilaukkuja on myytävänä hintaan 32 €/kpl kpl tai  

6 maistelulasin kanssa hinta on 45 €/kpl + toimituskulut. 

Tilaukset sihteerille sihteeri.helsinki@munskankarna.org, joka vahvistaa 

tilauksen ja ilmoittaa tilinumeron (ei Munskan tilinumero). Toimitukset 

toteutetaan tastingien yhteydessä tai erikseen sovittuna ajankohtana. 
              

 

*** 

 

YHDISTYSTUNNUKSET JA YHTEYSTIEDOT 

 

PINSSIT JA TASTE VIN 

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

päivitystä nauhaväreihin tasokokeen tai jäsenyysvuosien perusteella, ota yhteyttä yhdistyksen 

puheenjohtajaan, kun ilmoittaudut seuraavaan tastingiin.  

 

Jos haluat tarkistaa jäsenyytesi alkuajankohdan, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin. 

 

 

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖIDEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEET 

 

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 FACEBOOK-TILI 

 

Helsingin Munskänkarnalla on Facebookissa käytössään suljettu ryhmä nimellä ”Viiniseura 

Helsingin Munskänkarna ry”. Kaikki ryhmän jäsenet ovat tervetulleita postaamaan vapaasti 

erilaisista viinimaailman aiheista ja uutisista. Tilin sisältöeditorina toimii yhdistyksen jäsen 

Stana Porvali. Tule sinäkin mukaan! 

 

*** 

 

YHDISTYKSEN KOTISIVUSTOT 

 

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