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HELSINKI, 31.8.2013 

 

 

Hei! 

 
Viinivuosi 2013 jatkuu kesätauon jälkeen. Nyt on aika kutsua jäsenet syksyn ensimmäisiin tastinkeihin. 
Yhdistys on tehnyt kesän aikana urakkana webbisivujen uudistamista yhteistyössä Suomen Munskänkarnan 
ja Mikrogramma Designin kanssa. Tässä yhteydessä myös kaikki yhdistyksen sähköpostiosoitteet 
uudistuvat. 
 

STOP THE PRESS: Uudet sähköpostiosoitteet! 
 
 
Kaikki yhdistyksen sähköpostiosoitteet ovat uusittu kesän aikana. Uudet osoitteet ovat: 
 
 
puheenjohtaja.helsinki@munskankarna.org – Yhdistyksen puheenjohtaja 
 
sihteeri.helsinki@munskankarna.org – Yhdistyksen sihteeri 
 
ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org – Ilmoittautumiset, esim. tastinkeihin ja koulutuksiin 
  
rahastonhoitaja.helsinki@munskankarna.org – Yhdistyksen rahastonhoitaja 
 
 
Huom! Älkää lähettäkö enää sähköpostia vanhoihin Soneran inet.fi –loppuisiin osoitteisiin, sillä ne eivät 
enää toimi. 
 
 

Yhdistyksen uusi kotisivusto 
 
Yhdistyksen vanha kotisivusto on tullut elinkaarensa päähän. Uudet kotisivut löydätte jatkosta alla olevan 
linkin takaa. Sivuston sisältö on aluksi lähes vanhan kaltainen, mutta sivusto on tehty uudemmalla 
julkaisujärjestelmällä ja se mahdollistaa helpomman päivitettävyyden ja uuden sisällön tuottamisen. Sivustot 
on tehty yhteistyössä Suomen Munskan kanssa. 
 
http://www.munskankarna.org/helsinki/ 
 
Tallentakaa tämä linkki suosikkeihinne, niin löydätte sivustolle usein. Pohtikaa laajasti mihin suuntaan 
lähdemme sisällöllisesti uutta sivustoamme kehittämään ja laittakaa ideoita tulemaan sihteerin 
sähköpostiosoitteeseen. 
 
Mikäli olette innokkaita Facebookkaajia, linkatkaa myös seuraavaan ryhmään mukaan: 
 
www.facebook.com/groups/viiniseura%20helsingin%20munskankarna#!/groups/27114849470/?fref=ts 
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TASTINGEIHIN ILMOITTAUTUMINEN   
Jos omistat sähköpostin, käytä sitä ensikädessä ilmoittautuessasi tastingeihin.  

Ilmoittaudu kunkin tastinkin ilmoittautumispäivään mennessä haluamiisi tilaisuuksiin. Jos 
tilaisuudet täyttyvät, osallistujat arvotaan. Osallistuminen tastingiin vahvistetaan henkilökohtaisesti 
ilmoittautumisajan umpeuduttua seuraavana päivänä. 

Tilaisuudet tulee maksaa pitopäivään mennessä. Viitteellinen maksu saa sisältää vain yhden tilaisuuden maksut. Jos maksu 
tapahtuu toiminimen tai vastaavan kautta, siinä tulee olla myös osanottajan nimi. 

Ilmoittautuminen on sitova ja peruutukset on tehtävä ennen peruutusajan umpeutumista, yleensä viimeistään viikkoa ennen 
tilaisuutta. Ilman hyväksyttävää peruutusta perimme tilaisuuden hinnan. Muistutuslaskusta perimme 5 € lisämaksun. 

 

Huom! Selvyyden vuoksi muistutamme, että jos peruu ilmoittautumisensa viime hetkellä esteen tai 
sairastumisen takia, on kuitenkin velvollinen maksamaan tilaisuuden hinnan. Itse voi luonnollisesti 
hankkia tilalleen sijaisen ja informoida muutoksesta (ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org) 
Arja Porvalia, joka ylläpitää osallistujaluetteloa. 
 
 

 
Beaujolais Cru -viinit, keskiviikko 18.9.2013 klo 18:00, Vinoteekki  

Alustajana Jukka Kornilow  
 
Beaujolaisista tulee todellakin muutakin kuin kevyttä Nouveau tavaraa Marraskuussa. Beaujolais on vielä 
yksi Ranskan piilotettuja helmiä. Uusi polvi viinintekijöitä on nostamassa alueen viinit uuteen kukoistukseen. 
Nyt on tarjolla aika ainutkertainen mahdollisuus maistaa ja verrata yhdellä kerralla kaikki eri Beaujolais Cru’t 
rinnakkain, yhdessä tastingissa. Tässä tastingissa hintalaatusuhde on enemmän kuin loistava!  
 
2009 Maison des Bulliat Régnié 

2010 Chateau Thivin Côte de Brouilly Cuvée Zaccharie 

2011 Chateau Thivin Brouilly 

2011 Domaine du Point du Jour Morgon les Aiguais 

2011 Domaine du Point du Jour Chiroubles Cuvée Fernande Janin 

2010 Domaine du Point du Jour Fleurie Sélection de Vieilles Vignes 

2010 Domaine du Granit Moulin-à-Vent Cuvée Tradition 

2010 Domaine de la Croix Barraud Chénas 

2011 Domaine Matray Juliénas Vielles Vignes 

2011 Domaine Matray St Amour 

xxxx jokeri I 

xxxx jokeri II 

 
Omat lasit mukaan (12) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 37,00 €, ei jäsenet 47,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 4.9.2013 ja peruutukset 11.9.2013 mennessä: ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org tai puh. 040-8684039 

 
 

Alkon vierailu, keskiviikko 2.10.2013 klo 18:00, Alko, Salomoninkatu 1 
Vierailun emäntänä ja alustajana Taina Vilkuna 

 
Yhdistys on saanut kutsun Alkolta Taina Vilkunan kautta tulla tutustumaan Alkon toimintaan ja valikoituihin 
viineihin. Kolmekymmentä jäsentä mahtuu mukaan. Ilmoittautukaa pikaisesti sillä tämä tilaisuus täyttyy 
varmasti nopeasti. Kiitämme jo etukäteen Tainaa tästä upeasta tilaisuudesta! 
 

 
Paikka: Alko, Salomoninkatu 1, toinen kerros, sisäänkäynti Alkon Arkadian myymälän vasemalla puolella 
Hinta: jäsenet 25,00 €, vain jäsenille 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 18.9.2013 ja peruutukset 25.9.2013 mennessä: ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org tai puh. 040-

8684039 

 

 

 

 

 

 



 

Soave, keskiviikko 16.10.2013 klo 18:00, Vinoteekki  
Alustajana Seppo Salminen  

 
Soave on nimekäs Italialainen valkoviini, josta todella löytyy myös mainettaan huomattavasti parempia 
viinejä. Pitkään aikaan Helsingin Munskassa ei ole ollut näin hienoa mahdollisuutta perehtyä laajasti nyky 
Soaven parhaimmiston läpileikkaukseen. Tästä ei Soave enää parane! Tämä tastinki vedetään kahden 
pullon sarjalla, eli mukaan mahtuu normaalista poiketen vain 24 osallistujaa. Kaikki Italialaisen valkoviinin 
ystävät ja siitä kiinnostuneet ilmoittautukaa innolla mukaan särkemään yhdessä vanhentuneita mielikuvia. 
 
 

2009 Prà Staforte Soave Classico 

2010 Gini Contrada Salvarenza Soave Classico 

2010 Inama Vigneti di Foscarino Soave Classico 

2010 Pieropan Soave Classico 

2011 Inama Soave Classico 

2011 Gini La Frosca Soave Classico 

2010 Anselmi Capitel Foscarino Bianco Veneto IGT 

2007 Bertani Le Lave Bianco Veneto IGT 

 

 
Omat lasit mukaan (8) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 26,00 €, ei jäsenet 36,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 2.10.2013 ja peruutukset 9.10.2013 mennessä: ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org tai puh. 040-

8684039 

 
 
Cahors ja Madiran, keskiviikko 6.11.2013 klo 18:00, Vinoteekki  

Alustajana Erkki Laasonen  
 
Tervetuloa mukaan kesyttämään näitä Lounais-Ranskan viinejä! Cahorsin viinien syvyys ja runko ovat olleet 
kuuluja jo keskiajalta saakka. Madiranista saadaan tummia, tanniinisia, vankkoja ja voimakkaita viinejä. 
Ilmoittautukaa runsain joukoin käymään yhdessä läpi tätä pieteetillä hankittua viinien sarjaa. 
 

 

Domaine Pichard 1982, Madiran 

Domaine Pichard 1985, Madiran 

Chateau d'Aydie 1989, Madiran 

La Chapelle L'Enclos 1990, Madiran 

Montus Prestige 1995, Madiran 

Clos Triguedina Prince Probus 1995, Cahors 

Chateau du Cedre Le Prestige 2000, Cahors 

Chateau du Cedre Le Cedre 2001, Cahors 

 

 
Omat lasit mukaan (8) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 39,00 €, ei jäsenet 49,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 23.10.2013 ja peruutukset 30.10.2013 mennessä: ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org tai puh. 040-

8684039 

 

 

KOULUTUS 
 
Rypälekoe järjestettiin 15.4.2013. Kokeen läpäisivät Marko Lounatmaa ,Niilo Itälinna ,Matti Hyvönen, Martti 
Ukkonen, Jan Lindholm, Jarno Kyhälä ja Hannele Nyberg. Onnittelut rypäletason suorituksista! 

 
1-tason kurssi 
1-tason kurssi aloitetaan heti kun ryhmä saadaan kokoon, todennäköisesti keväällä 2014. Kurssilla ei ole 
esitietovaatimuksia, mielenkiinto viinejä kohtaan riittää. Kurssilla tutustutaan teoreettisten ja käytännön 
harjoitusten kautta tärkeimpien viinialueiden laatutekijöihin (maaperä, ilmasto...) sekä viinin viljely- ja 
valmistusmenetelmiin. Tavoitteena on ymmärtää, kuinka edellä mainitut asiat vaikuttavat viinin 
ominaisuuksiin. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteella ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 
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Rästikoepäivä syksyllä 
Syksyn aikana järjestämme mahdollisuuden täydentää puuttumaan jääneitä koesuorituksia 1- ja 
rypälekursseilla. Koepäivä ajoittuu lokakuun lopulle tai marraskuun alkuun, jotten valmistautumisaikaa on 
riittävästi. Ilmoittautumiset osoitteeseen ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 
  
Kerro ilmoittautuessasi myös, mitä koetta haluat yrittää. 

 
2-tason koe keväällä 2014 
2-tason koe järjestetään jälleen keväällä 2014. Tarkempi koepäivä ei vielä ole tiedossa ja se 
kommunikoidaan myöhemmin. 

 
3-tason käytännön koe: 
Munskänkarnan vaikeimman kokeen, kolmostason käytännön kokeen Tukholmassa on suorittanut loistavin 
arvosanoin muutenkin ansioitunut pitkäaikainen koulutusvastaavamme Erkki Piitulainen. Hallitus onnittelee 
tämän merkittävän suorituksen johdosta Erkkiä. 

 
 

 
 
Osoitteenmuutokset (sähköposti ja postiosoite) 
Ilmoittakaa muutokset sähköpostissanne tai postiosoitteessanne yhdistyksen sihteerille, 
sihteeri.helsinki@munskankarna.org 
 
Jäsenet saavat Viinilehden jäsenlehtenä. Tehkää tämän lehden osoitteenmuutos yhdistyksen sihteerin 
kautta (jos ilmoitatte osoitteenmuutoksenne suoraan Viinilehdelle, saattaa vanha osoitteenne kummitella 
vielä yhdistyksen jäsenrekisterissä ja mennä seuraavana vuonna yhdistykseltä Viinilehdelle korvaten oikean 
postiosoitteen vanhalla). 
 

Sähköinen jäsenkirjeen jakelu ja mainosposti 
 
Suurin osa jäsenistä on jo siirtynyt sähköiseen jakeluun. Jos sinulla on sähköpostiosoite, mutta et vielä ole 
ilmoittanut sitä sihteerille, niin tee se nyt. Tastinkien materiaalit jaetaan etukäteen sähköisessä muodossa ja 
viime hetken muutoksista pystymme myös tiedottamaan sähköisesti. Lisäksi välitämme vain sähköisesti 
viime hetken kutsuja erikoistastingeihin tai viinimessuihin. Sähköinen jakelu myös säästää seuralle 
postikuluja. Vielä alun toistakymmentä jäsentä saa tämän kirjeen paperisena. Suurin kiitoksin sihteeri ottaa 
vastaan vielä puuttuvat sähköpostiosoitteet! 
 
Haluatko jäsenkirjeiden lisäksi saada sähköpostiisi viineihin ja gastronomiaan liittyviä viestejä? Esimerkiksi 
vuosittaisen Portugalin ja Alsacen tastingin kutsuja, ravintoloiden viiniteemojen mainoksia ja viinimatkojen 
tietoja. Mikäli haluat, että lähetämme sinulle myös mainoksia ja tiedotteita lähetä erillinen sähköpostiviesti 
sihteerille sihteeri.helsinki@munskankarna.org 
 
Osoitteita emme anna eteenpäin. Kaikki viestit tulevat hallituksen kautta. Nämä edelleenlähetyt viestit saavat 
vain ne jäsenet, jotka ovat sen erikseen pyytäneet. 

 
Kotisivut: 

 
Viiniseura Helsingin Munskänkarnalla on uudet kotisivut osoitteessa: 
http://munskankarna.org/helsinki 
 
 

 
 
 

Mielenkiintoista viinisyksyä 2013, 
 
Jari-Pekka Auterinen 
Helsingin Munskan sihteeri 
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