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Hyvä viinin ystävä, 

 

Tästä jäsenkirjeestä löydät tietoa mm. 

 

• Ari-Heikki Vikman in memoriam 

• toiminnantarkastuksen 2019 hyväksymisestä 

• siirtyneistä kevään tastingeista 5.5. ja 12.5. 

• Viiniseura Suomen Munskänkarna ry:n 20-vuotisjuhlasta 3.10. 

• kansallisen viinikilpailun loppukilpailun siirtyneestä ajankohdasta 6.6.2020 

• koulutusasioista 

• syyskauden alustavista tasting-päivämääristä: 9.9., 23.9., 6.10., 21.10., 25.11. ja 

8.12. 

• ISO-viinilasilaukusta 

• yhteystiedoistamme 

 

Hyvää pääsiäistä toivottaen, 
 

Arja Porvali 

sihteeri 

Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry 

 

*** 
Ari-Heikki Vikman in memoriam 

 

Pitkäaikainen tilin- ja toiminnantarkastajamme Ari-Heikki Vikman, joka toimi myös usean 

vuoden ajan hallituksen jäsenenä, menehtyi äkillisesti tiistaina 17.03.2020 ollessaan 

toipumassa lonkan leikkauksesta. Ari-Heikki oli yksi pitkäaikaisimpia jäseniämme ja me kaikki 

muistamme hänet ahkerana, aktiivisena ja tiedonhaluisena kokouksissa kävijänä. Hänen 

avullaan saimme monista asioista paljon lisätietoa. Myös seuran kehittämisessä hänen 

panoksensa oli arvokas. Viettäkäämme kukin etänä hiljainen hetki Ari-Heikin muistoksi. 

 

*** 

Toiminnantarkastuksen 2019 hyväksyminen 

 

Viitaten edellisessä jäsenkirjeessä 3/2020 olleisiin vuosikokousterveisiin haluamme kiittää 

luottamuksestanne. Kokouksessa 4.3.2020 mukana olleet jäsenet ovat nähneet allekirjoitetun 

toiminnantarkastuskertomuksen, eikä kenelläkään ollut moitittavaa, joten hallitukselle on nyt 

myönnetty vastuuvapaus. 

 

*** 

 

SIIRTYNEET TASTINGIT  

 

5.5. Alkon erikoisuutuudet PERUUNTUU 

 

Tämä maistelu perutaan ja korvaava tilaisuus pidetään mahdollisesti marraskuun lopulla. Tästä 

tiedotetaan myöhemmin. 

 

12.5.2020 Sesongin Viinit/Bottlescouts SIIRTYY SYKSYYN 

 

Tämä Bottlescoutsin maistelu perutaan ja siirretään näillä näkymin pidettäväksi ti 6.10.2020. 

Teema pysyy samana, mutta maistelu on punaviini/riistaviinipainotteinen. Tiedotamme 

vaihtuvista viineistä myöhemmin. 
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VIINISEURA SUOMEN MUNSKÄNKARNA RY:N 20-VUOTISJUHLA 3.10.2020 

 

Oheisena on kutsu Suomen Munskänkarna ry:n 20-vuotisjuhlaan 3.10.2020, 

Hotel Scandic Parkissa. 

 

Ilmoittautumiset 31.5.2020 mennessä kutsun linkin kautta, 50 ensimmäistä 

ilmoittautumisjärjestyksessä.  Tilaisuus on avec. 

 

Kutsu on lähetetty myös sähköpostitse 23.3.2020. 

 

*** 
 
VIINIKILPAILU 2020  

 

Kansallisen viinikilpailun 4.4.2020 pidettäväksi suunniteltu loppukilpailu siirtyi 

koronavirustilanteen vuoksi. 

 

Uusi ajankohta on 6.6.2020 (klo 12-18). Seuraamme tilanteen kehittymistä ja laitamme 

lisäinfoa myöhemmin. 

 
KOULUTUSASIOITA 

 

1T-kurssin lopputentti 25.3.2020 jouduttiin siirtämään ”koronan jälkeiseen aikaan”, joten 

osallistujille ilmoitetaan uudesta tenttipäivästä heti, kun rajoitukset poistuvat. 

 

2T-kurssi, joka oli suunniteltu pidettäväksi Vinoteekissa lauantaina 21.3.2020, jouduttiin 

perumaan koronaviruspandemian vuoksi. 2-tason kokeen uusi ajankohta ei ole vielä tiedossa. 

 

Rypälekurssi pyritään järjestämään syksyllä 2020. Kurssista kiinnostuneet voivat ilmoittautua 

alustavasti Juhani Huotarille, huotari@kolumbus.fi tai p. 050 569 2956. 

 

3T-teoria järjestetään Helsingissä lauantaina 14.11.2020. Paikka ja kellonaika vahvistuvat 

myöhemmin. 

 

*** 

 

SYKSYN MAISTELUIDEN ALUSTAVAT PÄIVÄMÄÄRÄT JA MAHDOLLISET AIHEET:  

 

- ke 09.09.2020, Corton 2002 

- ke 23.09.2020 Italian vanhat vuosikerrat/Petri Viglione 

- ti 06.10.2020 Sesongin viinit/Bottlescouts 

- ke 21.10.2020 Trimbach Cuvée, Frederic Emile 1979 - 2011 

- ke 25.11.2020 vaalikokous + Pontet Canet 

- ti 08.12.2020 Port 

 

Ilmoittautumisia otetaan vastaan aikaisintaan elokuussa, jolloin seuraavassa jäsenkirjeessä 

vahvistetaan syksyn ohjelma. 
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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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