Jäsenkirje 17.4.2012

Hyvät jäsenet,
on aika maksaa yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2012. Vuosikokouksessa päätettiin, että
jäsenmaksut säilyvät ennallaan:
* yksittäisjäsen 65,- €
* parijäsen 100,- €
* juniorjäsen (alle 36 vuotta) 35,- €
* juniorparijäsen (molemmat alle 36 vuotta) 50,- €
Ole hyvä ja maksa jäsenmaksu näillä tiedoin:
• Saajan tilinumero: 227918-10660
• Saajan nimi: The International Wine & Food Society, Helsinki Branch ry.
• Viite: oma jäsennumerosi, tai jos et tiedä sitä, merkitse viestiin jäsenmaksu 2012 ja nimesi
• Eräpäivä: 30.4.2012
• Euroa: (valitse summa, joka vastaa jäsenmuotoasi)
Jäsenkirjeet lähetetään sähköpostitse. Ole hyvä ja pidä sähköpostiosoitteesi ajan tasalla, niin saat
jäsenviestit ajantasaisesti. Jos sinulla ei ole käytössäsi sähköpostia, saat toki kirjeet postitse, mutta
pyrimme sähköiseen viestiin sen nopeuden, käytännöllisyyden ja edullisuuden vuoksi.
Mikäli yhteystiedoissasi tapahtuu muutoksia, ystävällisesti ilmoita asiasta rahastonhoitaja Matti
Sepälle, mieluiten sähköpostitse matti.seppa(at)samlink.fi.

Tule maistelemaan lohikäärmeen vuoden Kiinan makuja Marttakeittiölle
21.4.2012 klo 18.00.
Tulevana lauantaina inspiroidumme kiinalaisuudesta, valmistamme ja maistelemme kiinalaisia ruokia
usealta eri Kiinan alueelta. Mitä herkkuja Shanghaissa syödään, entä Wuhanissa, miltä maistuvat
ruuat Etelä-Kiinassa entä Guang Dongissa? Tämä on aitoa kiinalaista ruokaa!
Sokerina pohjalla tai ruokahalun herättäjänä toimii pieni kuvakatsaus Shanghain Maailmannäyttelyyn
2010. Maailmannäyttelyssä kävi 73 miljoonaa kävijää ja Suomen paviljonki Kirnu valittiin Expon
parhaaksi paviljongiksi! Saamme mukaan myös muutaman kiinalaisen vieraan, jotka voivat kertoa
omasta ruokakulttuuristaan.
Tule mukaan keittiöryhmään! Keittiöryhmä aloittaa klo 15.00 ja varsinainen illallinen syödään klo
18.00. Ilmoittaudu Jaana Keräselle ja kerro tuletko mukaan keittiöryhmään vai vaan iltaan,
jaana.keranen@peltonenlmr.fi tai 040 522 9752.
Halutessasi voit varustautua Lohikäärmeen vuoden henkeen.
Tilaisuuden hinta on 51,- euroa, joka tulee maksaa yhdistyksen tilille Nordea 227918-10660
jäsenkohtaista viitenumeroa käyttäen.
惠康 Tervetuloa!

IWFS Helsinki Branch 25-vuotisjuhlaillallinen 75-vuotiaassa Savoyssa
Kuluvana vuonna IWFS Helsinki Branch juhlii 25-vuotista olemassaoloaan. Mikäpä sille sopivampi
miljöö kuin ravintola Savoy, joka tänä vuonna puolestaan täyttää 75 vuotta. Juhlaillallinen nautitaan
perjantaina 14. syyskuuta.
Nautimme Savoyssa juhlaillallisen, joka aloitetaan lasillisella samppanjaa ja tutustumalla Savoyn
kattopuutarhaan, mikäli sää sallii. Sitä seuraa kolmen ruokalajin huippuillallinen viineineen.
Keittiöpäällikkö Kari Aihinen ja hovimestari/sommelier Antti Uusitalo vahvistavat menun sisällön vielä
tämän kevään aikana, mutta varmaa on, että se sisältää kauden parhaita tuotteita Savoyn tapaan.
Juhlaillallinen on hinnaltaan 160 euroa henkilöltä. Tumma puku. Ilmoittautumiset sihteeri Jaanalle.

Syksyn ohjelmaa
Loppusyksyllä kokkaamme hauskoissa merkeissä ja maistelemme joulun alla parhaita omatekoisia
glögejä.
Kaameimmat kouluruoat uusiksi - lokakuu
Norjan parhaat palat - marraskuu
Omien glögireseptien tasting (12.12.2012, Vinoteekki)

IWFS kotisivut toimivat jälleen
Yhdistyksen kotisivut ovat jälleen auki, osoite on entinen: www.iwfshelsinki.org

IWFS Helsinki Branchin hallitus
Pia Kiviharju on jäänyt pois hallituksesta, ja hänen tilalleen valittiin vuosikokouksessa Ilkka Kiviharju.
Kiitos Pialle ahkerasta työstä yhdistyksen hyväksi! Muilta osin vastuuhenkilöt jatkavat entisissä
tehtävissään.
Susanna Heikkinen (puheenjohtaja) 040–588 1067 susanna(at)power2relations.fi
Ilkka Kiviharju (varapuheenjohtaja) 0400–420584 ilkka.kiviharju(at)gmail.comi
Juhani Huotari 050–5692956 huotari(at)kolumbus.fi
Timo Korhonen 045–2631494 timo.korhonen(at)maxinetti.fi
Erkki M. Laasonen 0400–329 969 laasonen(at)kolumbus.fi
Pekka Rantamoijanen 040–702 3277 rantamoijanen(at)helsinkilainen.com
Merja Viitala 050–368 7071 merja.viitala(at)nordea.com

Tapaamisiin,

