
Jouluinen viini-ilta (maistajaiset) torstaina 

18.11.2021klo 18.00  

Teema: jouluviinit 

 

LC Turku/Sirius ja LC Parainen-

Pargas järjestävät yhteistyössä kaikille A-

piiriläisille ja heidän tuttavilleen ja 

ystävilleen viini-illan, jonka tarkoituksena 

on pitää hauskaa ja lisätä tietämystä 

viineistä. Bo Lindbergin ja Daniel 

Lindbergin avulla voimme tutustua 

heidän valitsemiinsa viineihin: mukana on 

kuohuviini, valkoviini ja punaviini. 

Bo on meidän monien tuntema PDG, 

kaksikielisyys-DC ja paljon muuta.  

Daniel on professori Aalto yliopistosta. He 

tuntevat hyvin viinejä.  

Alkukesästä 2021 pidetyn viini-illan 

jälkeen klubimme sai laajasti hyvin 

positiivista palautetta. Siitä lähtien on 

toivottu, että vastaavanlainen viini-ilta 

järjestettäisiin uudelleen. Silloin oli kesä 

ja kesäviinit. Nyt lähestymme joulua ja 

maistelemme jouluviinejä. 

Bo ja Daniel ovat valinneet meille kolme maistettavaa viiniä:  

Wolfberger (W) Crémant d´ Alsace Organic Brut, 16,49 € (kuohuviini) 

Kungfu Girl Riesling 2020, 16,98 € (valkoviini) 

Karl May Pinot Noir 2018, 15,98 € (punaviini) 

 

Voit olla kotona yksin, perhepiirissä tai voit kutsua mukaan ystävän, ystävä- tai 

tuttavaperheen jne. Näin on järkevääkin tehdä, jos haluat maistella kaikkia kolmea 

viiniä, sillä avattu viinipullo säilyy hyvänä noin kolme päivää.  

 

Esiteltävät viinit ovat sellaisia, joita pitäisi saada useista Alkoista – ainakin 

turkulaisista. Voit osallistua myös vain vaikkapa yhdellä viinillä tai ihan ilman 



viinejä, vain kuuntelemalla. Voit ottaa lähellesi jotain syötävää tai naposteltavaa: 

suolaisia ja makeita torttuja, lohirullia, päärynä-homejuustoherkkuja, tortillataskuja, 

juustoja, hedelmiä, pähkinöitä, kasviksia jne. 

Tilaisuus järjestetään Teamsin välityksellä. Kenenkään ei tarvitse pelätä 

osallistumista, sillä autamme ja ohjaamme niitä osallistujia, joilla on ongelmia päästä 

ohjelmaan sisään (kenenkään ulkopuolisen tietämättä). Osallistuminen on mahdollista 

joko tietokoneella tai älypuhelimella. Erillistä ohjelmaa ei tarvitse asentaa.  

Ilmoittaudu sähköpostiin turku.sirius@lions.fi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 

keskiviikko 17.11. klo 18. Osallistumislinkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille. 

Tilaisuus on maksuton ja mukaan mahtuvat kaikki halukkaat.  

Kultuuripolku-tapahtuma: tilaisuus on osa LC Turku/Siriuksen Kulttuuripolkua.  

 

Yhteystiedot järjestäjäklubeista: 

LC Turku/Sirius, presidentti Kaarina Hakala; 

www.turkusirius.fi; https://www.facebook.com/lcturkusirius/ 

 

Tiedotteen laativat: Hilkka Mäkelä, LC Turku Sirius, puh. 0400 648149 

ja Bo Lindberg, LC Parainen-Pargas puh. 050 5426806 

 

Tervetuloa!  
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