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Hei! 

 

Vuoden toisesta jäsenkirjeestä löydät tietoa 

- vuoden 2016 jäsenmaksusta 

- 15.3. vuosikokouksesta 

- tulevista tastingeista 

 16.3.2016 Henriot-samppanjatasting 

 9.5.2016 Alkon uutuudet  

- 19.3. 2-tason Helsingin teoria- ja käytännönkokeista 

- viinitapahtuma- ja -matkamarkkinoinnista 

- yhdistystunnuksistamme ja yhteystiedoistamme 

 

Tervetuloa mukaan! 

 

Terveisin 

Arja Porvali 

sihteeri 

Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry 

 

*** 

 

JÄSENMAKSU 2016 

 

Vuoden 2016 jäsenmaksun eräpäivä oli 25.1.2016. Kiitos kaikille maksun suorittaneille!  

 

Jos jostain syystä et vielä ole maksanut, hallitus pyytää pikaista suoritustasi. 

- Henkilöjäsenen jäsenmaksu: 62 €/vuosi 

- Perhejäsenyyden jäsenmaksu: 78 €/vuosi 

- Liittymismaksu: 40 €  

Jäsenmaksu suoritetaan seuran tilille FI13 6601 0003 3348 77; merkitse viestikenttään 

oma nimesi ja ”Jäsenmaksu 2016”.  

 

*** 

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 

 

*** 
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TASTINGIT 

 

Tastingeihin ilmoittaudutaan kunkin tilaisuuden tiedoissa annettuun ilmoittautumispäivä-

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

Jos käytössäsi ei ole 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 

mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin tilaisuuden pitopäivänä. Merkitse viitekenttään 

tilaisuuden aihe, päivämäärä sekä oma nimesi, jos tilinomistaja on 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  

 

Välittömästi vuosikokouksen jälkeen pidetään Henriot-samppanjatasting, jonka alustajana 

toimii yhdistyksemme jäsen, sommelier Liisa Salminen.  

 

Kotimarkkinoillaan vahva samppanjatalo Henriot on kansainvälisesti vähemmän tunnettu. Talo 

panostaa markkinoinnin sijaan viineihinsä. Samppanjat tuodaan markkinoille vasta, kun ne 

ovat todella valmiita nautittavaksi. Tyyli on Chardonnay-painotteinen. Talon roséet ovat 

erityisen elegantteja. Tastingin samppanjat antavat kattavan kuvan Henriot’n koko 

valikoimasta. 

 

Brut Souverain NV 

Blanc de Blancs Brut NV 

2006 Millésimé Brut 

1998 Cuvée des Enchanteleurs 

Rosé Brut NV 

2008 Rosé Millésimé Brut 

1990 Rosé Millésimé Brut (magnum) 

 

Omat lasit mukaan:  (7) kpl 

Paikka:   Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha, 00160 Helsinki 

Hinta:   65 €, EI-jäsenet 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 / Arja Porvali). 

Peruutukset:  viimeistään 9.3.2016   

mailto:ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org
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9.5.2016 ALKON UUTUUDET klo 18.00  

 

Jo perinteiseen tapaan päätämme kevätkauden ”Alkon uutuudet” -teemalla. Viinien valinta 

jätetään mahdollisimman myöhäiseen, jotta kaikki toukokuun ja ehkä kesäkuunkin uutuudet 

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

Johtavana teemana on viinien mielenkiintoisuus ja erikoisuus. Tastingin alustajana toimii 

yhdistyksen hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja Seppo Salminen.  

 

Omat lasit mukaan:  (9) kpl 

Paikka:   Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha, 00160 Helsinki 

Hinta:   35 €, EI-jäsenet 45 € 

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

nimi, tastingin aihe ja päivämäärä) 

Ilmoittautumiset: viimeistään 25.4.2016 ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 

(tai p. 040 868 4039 / Arja Porvali). 

Peruutukset:  viimeistään 2.5.2016   

 

*** 

 

19.3. 2-TASON HELSINGIN TEORIA- JA KÄYTÄNNÖNKOKEET 

 

2-tason kurssin Helsingin teoria- ja käytännönkokeet järjestetään lauantaina 19.3.2016 klo 

11.30 alkaen Vinoteekissa, Kauppiaankatu 6, 00160 Helsinki. Ilmoittaudu molempiin tai vain 

toiseen kokeeseen mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 29.2.2016 sähköpostilla 

ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org (tai p. 040 868 4039 / Arja Porvali). 

 

*** 

 

VIINITAPAHTUMA- JA –MATKAMARKKINOINTI 

 

Helsingin Munskänkarna saa lukuisia yhteydenottoja erilaisten viinitapahtumien sekä ruoka- ja 

viinimatkojen järjestäjiltä. Karkean esikarsinnan jälkeen asiallisenoloisista viesteistä 

tiedotetaan jäsenistölle – lähinnä sähköpostitse. Huomioithan, ettei yhdistyksemme toimi 

missään tapauksessa matkanjärjestäjänä, vaan vain informaation välittäjänä.  

 

Jos et jatkossa halua vastaanottaa tämänkaltaisia viestejä sähköpostiisi, ilmoita siitä 

yhdistyksen sihteerille (sihteeri.helsinki@munskankarna.org), niin sinut poistetaan tällaiselta 

postituslistalta. 

 

17.-19.3. VIINIEXPO 2016, HELSINGIN MESSUKESKUS 

Lisätietoja tapahtumasta: www.viiniexpo.fi #viiniexpo 

 

30.6. - 6.7. VIINIMATKA KATALONIAAN 

Haluaisin mahdollisuuksienne ja mielenkiintonne mukaan tiedottaa Suomen 

suurimman viiniseuran jäsenistöä järjestämästämme mielenkiintoisesta 

viinimatkasta Kataloniaan 30.6. - 6.7.2016 (7 vrk). Matkan tarkempi ohjelma: 

www.farfair.fi 

 

Matkalla vierailemme seitsemällä viinitilalla Espanjan Kataloniassa DO 

Penedésissä. Mm. viinitila Jean Leonilla tutustumme rypäleisiin ja valmistamme 

oman sekoiteviinin. Käymme myös ihmistornin rakentajien - Castellers'ien klubilla 

ja osallistumme ViJazz-festivaaliin sekä tutustumme Barcelonan nähtävyyksiin. 

Matkan päätteeksi sekoitamme Torresin Masia mas Rabelissa oman brandyn 

omalla etiketillä mukaan."    

mailto:ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org
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”Lentoihin sisältyy matkatavaraa ruumaan 2 x 20kg ja käsimatkatavara 8kg, joten 

viinitiloilta voi joko tuottaa/ostaa mukaan viinejä. Matkanjohtajana on evl evp 

Hannu Jauhiainen Turusta. 

 

Lentojen peruutusmahdollisuuden (90 vrk ennen matkaa) johdosta olen pyytänyt 

www-sivuillamme mahdollisia sitovia osallistumisvarauksia 1.3.menn.   

 

Kiittäen ajastanne ja mahdollisesta vaivannäöstänne toivotan Hyvää lopputalvea!” 

 

Parhain viiniterveisin 

Tapio Niitynperä 

Far-Fair Ltd Oy, Nissintie 30, 02780 Espoo, +358 40 7188888 

tapio.niitynpera@farfair.fi 

 

*** 

 

YHDISTYSTUNNUKSET JA YHTEYSTIEDOT 

 

PINSSIT JA TASTE VIN 

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

päivitystä väreihin 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/.  

mailto:puheenjohtaja.helsinki@munskankarna.org
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