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Vuosikokous ja kansallinen viinikilpailu 10.4.2021 
Kevään sääntömääräinen vuosikokous ja kansallinen viinikilpailu järjestetään 10.4.2021 Jyväskylässä  
(ks. erillinen kilpailukutsu liitteenä). Mikäli koronatilanne ei tätä salli, varapäiväksi on valittu 22.5.2021. 
Kokouskutsu ja -materiaalit lähetetään alueyhdistyksille maaliskuun puolivälin jälkeen. Karsintakilpailuiden ja 
kansallisen viinikilpailun yhdyshenkilöksi on lupautunut Olavi Kokkonen, p. 040 551 9243, Jyväskylästä. 
Kiitämme myös Olli ja Auli Poutasta tähänastisista kisajärjestelyistä! 

Ystävällisin terveisin, Suomen Munskänkarnan hallitus 
 

• puheenjohtaja Samuli Jalkanen, samppa.jalkanen@gmail.com, 040 587 47 93 / Oulu 

• sihteeri Arne Tasa, arnetasa@gmail.com, 050 490 60 06 / Helsinki 

• viestintävastaava Stana Porvali, stana.porvali@gmail.com, 040 522 9922 / Helsinki 

• tarvikevastaava Taina Nurmos, taina.nurmos@gmail.com, 050 307 0517 / Oulu 

• talousvastaava Raimo Salo, raimoka.salo@gmail.com / Hämeenlinna 

• koulutusvastaava Erkki Piitulainen, piituer@gmail.com / Helsinki 

• Viinilehden yhteyshenkilö Pirjo Patala, pirjo.patala@gmail.com / Pori 

Koulutuksen vuosikelloon muutoksia 
Korona aiheuttaa hieman muutoksia Suomen Munskänkarnan koulutuksen vuosikelloon: 
• Kakkostason koe siirretään alkukesään. Tällä hetkellä tavoitteena on järjestää koe lauantaina 12.6.2021.  
• Kolmostason käytännön koe pidettäneen marraskuussa Tukholmassa. Aikataulua ei ole vahvistettu. 
• Syksyn 2020 kakkostason kokeen läpäisi neljä jäsentämme, kaksi Helsingistä ja kaksi Jyväskylästä. 

Hyvä Suomen Munskan alueyhdistyksen hallituksen jäsen, 

 
Hyvää alkanutta vuotta, vaikka koronatilanne ja nykyiset kokoontumissuositukset vaikuttavat edelleen 
toimintaanne. Rajoituksia ja suosituksia on kuitenkin syytä seurata ja noudattaa tartuntojen välttämiseksi. Osa 
Munskan alueyhdistyksistä on siirtänyt toimintaansa verkkoon ja järjestänyt siellä erilaisia tapaamisia viinilasin 
äärellä. Kiitos! 

Viinilehtiterveisiä 
Suomen Munskänkarnan keskushallituksen edustus piti tammikuussa verkkopalaverin Viinilehden pää-
toimittajan Riikka Huotarin ja markkinointijohtajan Elisa Vermaksen kanssa. Koronatilanteen vuoksi ja 
lukijakunnan siirtyessä painetusta lehdestä yhä enemmän digikanaviin on Viinilehden painosmäärää 
pienennetty merkittävästi ja lehti on sopeuttanut toimintaansa. Tämä vaikuttaa luonnollisesti Suomen 
Munskänkarna ry:n ja Viinilehden välisiin neuvotteluihin ja tulevaan yhteistyösopimukseen. Palaamme asiaan, 
kun tiedot ovat selvillä. Viinilehdestä julkaistaan vuonna 2021 seitsemän numeroa, joista kaksi on 
tuplanumeroita. Ensimmäinen lehti ilmestyy maaliskuussa. 

Koulutusvastaavien yhteistyöverkosto 
Haluamme edistää ja lisätä alueyhdistysten koulutusvastaavien yhteistyötä. Pyydämme asiasta kiinnostuneita 
koulutusvastaavia tai muita toimihenkilöitä lähettämään yhteystietonsa Suomen Munskan koulutusvastaavalle 
(piituer@gmail.com). Yhteistyön tavoitteena on mm. koulutuksen hyväksi todettujen menetelmien jakaminen, 
koulutusaineistojen riittävän ajantasaisuuden ja oikeellisuuden varmistaminen sekä koulutusten jatkuvuudesta 
huolehtiminen. Toimintatavat sovitaan yhdessä asiasta kiinnostuneiden kanssa. Koulutussuorituksissa Suomi 
on karvan verran Ruotsia edellä. Pidetään tilanne sellaisena tai mieluummin kurotaan hieman lisää kaulaa! 


