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TAPAHTUMAKALENTERI 2019
01.01. Kieltolain 100-vuotisjuhlavuosi alkaa, kautta maan
Alkoholijuomien valmistamisen, myymisen, anniskelun ja ostamisen estämiseen
säädetty asetus, Kieltolaki, oli voimassa Suomessa 1.6.1919 - 4.4.1932.
* 1.6.2019 Kieltolain voimaanastumisesta 100 vuotta.
* 29.–30.12.1931 Kansanäänestys kieltolaista: 70 % kannatti lain kumoamista, 28 %
jatkamista, 2 % vain mietojen alkoholijuomien vapauttamista.
* 5.4.1932 kieltolaki päättyi ja valtionyhtiö Oy Alkoholiliike Ab alkoi avata
alkoholimyymälöitään.
Kieltolaki aiheutti Suomessa ennennäkemättömän uusyritteliäisyyden laittoman viinan,
pontikan, valmistuksessa ja alkoholin salakuljetuksessa ulkomailta.
Jälkipolville kieltolain aika on piirtynyt lähinnä humoristisena komediana - joskin myös
hankalan alkoholipolitiikan huippuna.
Kaikkiin tilaisuuksiin ilmoittautumiset sipsukoponen@hotmail.com. Ilmoittautuminen on
sitova.

Tammikuu
Ti 15.1. Toimintamaksun 25 € eräpäivä.
Tilinumero Viinikilta FI09 1745 3000 1525 71 maksuviite 20190. Kun toimintamaksu on
maksettu eräpäivään mennessä, saat ilmaisen messulipun kertakäyntiin Helsingin
messukeskukseen KIRJAMESSUT & VIINI JA RUOKA 2019 TAPAHTUMAAN 24. 27.10.2019
Helmikuu
La 9.2.klo 18.00 Blinit ja viiniä tai olutta. Ravintola Lasipalatsi. Maksuviite 20200.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 1.2. Syö niin paljon kuin haluat Kuudella lisukkeella:
muikunmätiä, punasipulia ja smetanaa, katkarapuskagen ja marinoitua punasipulia,
graavilohitartar, punajuuri-omenatartar, metsäsienisalaattia ja marinoitua punasipulia,
venäläisiä suolakurkkuja, hunajaa ja smetanaa 30,00 €
Maaliskuu
Pe 15.3. klo 17.00 Kokkikurssi kesto n - 4 tuntia. Georgialainen ruoka, Marttojen
järjestämä kurssi osoitteessa Lapinlahdenkatu 3 A 2 krs Jäsen 75,00 € avec 85,00 €, kilta
tarjoaa viinit. Sanonta kuuluu, että georgialaiset elävät syödäkseen. Täyteläisessä ruoassa
käytetään runsaasti kasviksia, mausteita, yrttejä, juustoa ja pähkinöitä. Kurssikerran

Viinikilta YourWine W&B
aikana valmistetaan mm. Lobio-muhennosta, badrijani-rullia ja hatsapuri-leipää. Tule
kokemaan, oppimaan ja ihastumaan gruusialaiseen keittiöön. Sopivat alkoholijuomat
tuomme tullessamme. Illanvietto kokkaillen tiivistää yhteishenkeä ja mahdollistaa rennon
kohtaamisen kiltalaisten kanssa. Varaathan mukaasi sisäjalkineet keittiötyöskentelyä
varten. Esiliinat saatte kurssin ajaksi käyttöönne. Maksuviite 20213.
Ma 18.3. klo 19.00 Viinikillan kevätkokous, kokouskutsu tulee lähempänä.
Huhtikuu
(Päivä ja paikka avoin). Parsaa ja viiniä / olutta. Maksuviite 20226
vko 17 on olutviikko, tapahtuma tarkentuu lähempänä.
La – Ma 27.4.–29.4. Viikonloppumatka Vilnaan yhdessä Kulttuurikillan kanssa.(liite)
Maksuviite 20239 (30.4. on Vappuaatto) Hinta jäsenelle 395,00 € ja avec 450,00 €.
Ennakkomaksu 100 €/henkilö 12.2. mennessä ja loppumaksu 18.3. mennessä. Koko
summan voi myös maksaa kerralla. Matka on yhteinen Viinikillan kanssa.
Vilnaan kannattaa lähteä viihtymään ja nauttimaan kaupungin välittömästä tunnelmasta, ja
trendikkäästä yöelämästä. Vanhasta kaupungista löydät ihastuttavia kauppoja, ravintoloita
ja baareja, eikä ostospaikoistakaan ole pulaa. Tartu tarjoukseen ja valloita Vilna!
Barokkihenkisessä Vilnassa on kirkkoja ja luostareita, kupoleja ja torneja, koristeellisia
julkisivuja, taidetta ja kulttuuria. Vanhasta kaupungista löydät ihastuttavia kauppoja,
ravintoloita ja baareja, eikä ostospaikoistakaan ole pulaa. Vilnaan kannattaa lähteä
viihtymään ja nauttimaan kaupungin välittömästä tunnelmasta, ja trendikkäästä
yöelämästä. Itsenäiseksi vapaakaupungiksi julistautunut Uzupis on paikallisten
taiteilijoiden kaupunginosa, jossa boheemi ja värikäs elämänmenot houkuttelee mukaansa
Pääkaupunki Vilna, Valuuttaeuro (EUR), kieli liettua, aikaero 0 tuntia.
Noin reilun tunnin ajomatkan päässä sijaitsee järven ympäröimä Trakain pikkukaupunki,
jonne kannattaa tehdä päiväretki. Sen mielenkiintoisin vetonaula on 1300-luvulla
rakennettu goottilaistyylinen Trakain linna, jonka kuuluisin hallitsija oli Vytautas Suuri aina
1430-luvulle asti. Hänen aikanaan Trakai oli maan pääkaupunki ja Liettuan suurvalta
ulottui Itämereltä Mustallemerelle.
Toukokuu
Pe 31.5. Laitilan virvotusjuomatehdas, retki tehdään pikkubussilla. lähtö klo 9.00. Max
16 henk. Hintatiedot lähempänä. Maksuviite 20242
Kesäkuu
7. 6. klo 17.30 Bryggeri panimo, Sofiankatu 2 Helsinki. Panimokierros, tasting ja
terassikierros Helsingissä. Maksuviite 20255
Heinäkuu
Suuret Oluet – Pienet Panimot ke 24. – La 27.7.2019 / Kaisaniemen puisto / Helsinki 8
nopeinta yhteen pöytään koko illaksi. Pöytävarauksen sisältävien lippujen ostaneiden
asiakkaiden tiedot kerätään ja luovutetaan järjestäjälle myöhempää ohjeistamista ja
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tiedotusta varten. PÖYTÄVARAUS MAX. 8:lle: Hintatiedot myöhemmin.
Sis. 8 hengen lasi- ja sisäänpääsymaksut, narikan, oman pöydän ja vip-sisäänpääsyn.
Pöytä on otettava käyttöön klo 16:00–18:00 välisenä aikana, muutoin varaus peruuntuu.
Pöytä on käytettävissä koko illan, niin kauan kuin seurue on paikalla ja käyttää pöytää.
Lippuihin sisältyy lasimaksu lasituopista. Sen sijaan 1 dl:n maistelulasi myydään erikseen
asiakkaalle omaksi. Maistelulasin voi ostaa tapahtuman lasipisteestä erikseen. Maksuviite
20268
Elokuu
La 24.8. Rapujuhlat, aika, paikka ja illan ohjelma ilmoitetaan lähempänä. Maksuviite
20271
(Päivä avoin) Helsingin edustan illallisristeily. Maksuviite 20284
Syyskuu
La 14.9. Päiväretki Verlaan pikkubussilla. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.8.
Maksuviite 20297
Unescon maailmanperintökohde Verlan puuhiomo ja pahvitehdas ovat yksi Kouvolan
alueen suosituimmista matkailukohteista. Kohteessa käy vuosittain touko-syyskuussa noin
40 000 matkailijaa, joista museokierroksille osallistuu vajaa puolet. UPM:n omistama ja
ylläpitämä Verlan tehdasmuseo hallinnoi kohdetta ja vastaa museotoiminnasta. Muut
kohteen matkailupalvelut ovat eri matkailupalveluyrittäjien tuottamia ja niistä keskeisimpiä
ovat juuri ravintolapalvelut. Alueella sijaitsee lisäksi viinipuoti, jossa järjestetään
viininmaistelutuokioita. Viiniverlan puoti sijaitsee myllymakasiinissa entisessä myllyn
tilassa. Viiniverla keskittyy perinteisellä sampanjamenetelmällä valmistettuihin
korkealaatuisiin luonnonmukaisesti tuotettuihin kuohuviineihin. Kaikki Viiniverlan viinit ovat
luonnonmukaisesti tuotettuja ja sopivat useille viiniallergioista kärsiville. Valikoimaan
kuuluu useita marjalikööreitä ja pöytäviinejä. Viiniverla valmistaa myös väkeviä
alkoholijuomia. Alkoholittomassa valikoimassa on luomumehuja, -glögejä, vanhan ajan
limonadeja ja juhlakuohuvia.
Opastettuja viininmaistelutuokio Verlan ruukkikylän Viinituvassa, Myllymakasiinissa




ohjelman kesto on puoli tuntia ja ryhmän koko voi olla 10–50 henkilöön
ohjelman hinta sisältää viininmaistiaiset kahdesta tilan viinistä sekä johdatuksen
viininmaistelun saloihin
mahdollisuus tehdä tuliaisostoksia samassa tilassa olevasta viinipuodista

Lokakuu.
(Päivä avoin). Rajamäen tehdasmuseo Rajamäen tuotteet ovat kuuluneet suomalaisten
arkeen ja juhlaan autonomian ajasta halki itsenäisyytemme vuosisadan. Hyvinge Fabriks
Aktiebolag eli Hyvinkään Tehtaan Osakeyhtiö alkoi valmistaa tehtaassaan painohiivaa,
väkiviinaa, etikkaa ja eetteriä vuonna 1889. Työntekijöitä tarvittiin ja Rajamäen kylä nousi
tehtaan vierelle. Suomen valtion omistukseen tehdas siirtyi 1920. Oy Alkoholiliike Ab
perusti 1963 vanhaan viinanpolttimoon museon, jossa tehtaan ja kylän kertomus limittyy
Suomen ja suomalaisten tarinaan kotipoltosta kieltolain ja Molotovin cocktailin kautta

Viinikilta YourWine W&B
eurooppalaisiin tapoihin. Suuren yleisön ulottuville museo avautui kuitenkin vasta v. 2017.
Aika on tehnyt tehtävänsä: Vuosikymmenten ajan suljetussa tilassa kypsynyt Rajamäen
tehdasmuseo – runsas, terävä, mausteinen, lämmin – on valmis nautittavaksi. Maksuviite
20307
24.–27.10. Saat messulipun Viini- ja ruokamessuille. ( Kirjamessut samalla lipulla) kun
olet Viinikillan toimintamaksun maksanut viimeistään 15.1. vuonna 2019.
Marraskuu
Pe 23.11. Kiltojen yhteinen pikkujoulu. Maksuviite 20310
Joulukuu
Kiltojen yhteiset Jouluglögit ja Joulukonsertti Helsingissä Maksuviite 20323
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän ohjelmaan ja hintoihin.

