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Hei! 
 
On aika taas kutsua Helsingin Munskan jäsenet koolle vuosittaiseen vaalikokoukseen sekä vuoden 2013 
viimeisiin kuukausitastinkeihin. Ilmoittautukaa innokkaasti ja laajasti mukaan, uusiin ilmoittautumisosoitteisiin. 
 
 

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. 
 
Muistutus! Kaikki sähköpostiosoitteet ovat vaihtuneet kesän aikana. Muistakaa vaihtaa omissa 
sähköposteissanne ettei viestit lähde vahingossa vanhalla osoitteella! 
 

Vaalikokous, keskiviikko 27.11.2013 klo 18:00, Vinoteekki 
 
 
ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus   
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä muiden virkailijoiden valinta 
3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
5. Talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistaminen sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta 

päättäminen 
6. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen 
7. Hallituksen puheenjohtajan vaali 
8. Hallituksen jäsenten vaali 
9. Toiminnan tarkastajien vaali 
10. Vaalitoimikunnan jäsenten vaali 
11. Edustajan ja varamiehen valinta Suomen Munskänkarna ry:n kokouksiin 
12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat 
13. Kokouksen päättäminen 

Yhdistyksen puheenjohtaja sekä kaikki hallituksen jäsenet ovat erovuoroisia. Vaalitoimikunta on kokoontunut 
ja toimikunnan ehdotukset vaalikokoukselle ovat tämän jäsenkirjeen liitteenä.. 

 



Heti vaalikokouksen jälkeen: 

Valkoinen Burgundi, keskiviikko 27.11.2013, kokouksen, noin klo 18.20, Vinoteekki 
        Alustajana ja maistattajana Jari-Pekka Auterinen 
 
Burgundin valkoisia olemme vertailleet viimeksi vuonna 2008. Kujalan Henri on taas etsinyt viinejä 
euroopasta ja koostanut jäsenistölle upean kattavan setin valkoista 1er Cru ja Villages Burgundia vuodelta 
2010, verrokkina täydenämme sarjaa vielä yhdellä Corton-Charlemagnen Grand Crulla. Vaalikokouksen 
kunniaksi käymme viinit läpi ja keskitymme maistamaan suosikkiamme etsien nämä viinit. Nyt jos koskaan 
kannattaa osallistua vaalikokoukseen ettei vaan ohita mahdollisuutta tähän tastinkiin. 
 
Chassagne-Montrachet, Les Champs Gain, 2010, Marc Colin 
Chassagne-Montrachet, Les Encegnières, 2010, Colin-Morey 
Puligny-Montrachet, Les Tremblots, 2010, Hubert Lamy 
Chassagne-Montrachet, Abbaye de Morgeots, 2010, Benjamin Leroux 
Meursault, Les Tessons, 2010, Pierre Morey 
Puligny-Montrachet, Le Cailleret, 2010, Domaine de la Pousse D’Or 
Puligny-Montrachet, Les Referts, 2010, Etienne Sauzet 
Corton-Charlemagne, 2010, Charlopin 
 
 
 

Omat lasit mukaan (8) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 79,00 €, ei jäsenet 89,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 13.11.2013 ja peruutukset 20.11.2013 mennessä: ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 
  tai puh. 040-8684039 

 
 
 
Sampanja ”Special Club” Cuvee, keskiviikko 11.12.2013 klo 18:00, Vinoteekki  

Alustajana Liisa Salminen  
 
Club Trésors de Champagnen 'Spécial Club'-cuvéet - ovatko ne Champagnen aarteita? Pystyvätkö nämä 
kilpailemaan suurten samppanjatalojen tuotteiden kanssa? Maistelemme vuoden viimeisessä 
kuukausitastingissa lähestyvän joulun kunniaksi RM-tuottajien eri vuosikertoja, eri blanc de blancs'ia, Pinot-
painotteista Paul Baraa sekä NV:tä. Tule mukaan oppimaan ja nauttimaan kuplivasta joulunodotuksesta! 
 
 
2004 Paul Bara Champagne Grand Cru Spécial Club 
2002 Paul Bara Champagne Grand Cru Spécial Club 
2002 Pierre Gimonnet Champagne Millésime de Collection 
2004 J. Lassalle Champagne Spécial Club 
1999 Diebolt-Vallois Collection Blanc de Blancs 
  NV Diebolt-Vallois Champagne Cuvée Prestige Blanc de Blancs 
 
 
 

Omat lasit mukaan (6) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 49,00 €, ei jäsenet 59,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 27.11.2013 ja peruutukset 4.12.2013 mennessä: ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 
  tai puh. 040-8684039 
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KOULUTUS 
 
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 ja mahdolliset kysymykset osoitteeseen ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 
 
 
Rästikoepäivä 
Syksyn aikana järjestämme mahdollisuuden täydentää 1- ja rypälekursseilta puuttumaan jääneitä 
koesuorituksia. Koepäivä ajoittuu marraskuulle. Ilmoittautumiset osoitteeseen 
ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org. Kerro ilmoittautuessasi myös, mitä koetta ja osiota haluat yrittää. 
 
 
2-tason koe keväällä 2014 
2-tason koe järjestetään jälleen keväällä 2014. Koe pidetään 15.3.2014, tarkempi paikka ja kellonaika 
kerrotaan myöhemmin. Koetta yrittävät, varatkaa päivä jo nyt kalentereistanne! 
 
 
Viinikilpailu 
 
Helsingin Munskan joukkueet pärjäsivät alkuvuodesta niin paikallistason kilpaillussa kuin Suomen Munskan 
kansallisissa karsinnoissa. Erkki Piitulaisen, Samu Viljasen, Jukka Kornilowin ja Eero Bomanssonin 
muodostama joukkue edusti Suomea sokkomaistamisen MM-kisoissa 12.10.2013 Larrivet Haut-Brionin tilalla 
Bordeauxissa. Joukkue sijoittui kisassa kymmenneksi ja ihan muutamasta viinistä oli kiinni mitalisijoitus. 
 
Lisätietoja kisan kulusta voitte lukea esim. Kornilowin Jukan blogista: 
 
http://viininvieresta.blogspot.co.uk/2013/10/mm-kisojen-viinit-ja-meidan.html 
 
http://viininvieresta.blogspot.co.uk/2013/10/mita-mm-kisoissa-oikein-tapahtui.html 
 
 
Vuoden 2014 kisakausi alkaa taas uudestaan ja Helsingin Munska pitää paikallistason kilpailun alkuvuonna 
2014. Miettikää jo nyt kenen kanssa muodostatte kahden hengen kisajoukkueen Hesan paikalliskilpailuun. 
Takaamme, että parikilpailuun osallistuminen ja siihen harjoittelu on hauskaa puuhaa! 
 
 
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. 
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Yhdistyksen toimihenkilöiden sähköiset yhteystiedot: 

 
 

 
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 teillä on Helsingin Munskan tilaisuuksista valokuvia, jotka voimme tekijänoikeuden haltijan luvalla 
laittaa yhdistyksen sivustolle, laittakaa kuvia ottohetken tiedoin yhdistyksen sihteerille. 
 
Mikäli olette innokkaita Facebookkaajia, linkatkaa myös seuraavaan ryhmään mukaan: 
 
www.facebook.com/groups/viiniseura%20helsingin%20munskankarna#!/groups/27114849470/?fref=ts 
 
 

 
 

Mielenkiintoista ja viinillistä loppuvuotta 2013, 
 
Jari-Pekka Auterinen 
Helsingin Munskan sihteeri 
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