
JÄSENKIRJE 2/2014 

 
HELSINKI, 2.3.2014 

 

Hei! 

 
Viinivuosi 2014 on jo hyvässä vauhdissa. Helsingin Munskan paikallistason viinikilpailu on juuri takana, sekä 
pari yhdistyksen kuukausitastinkia jo pidetty. Jäsenistölle on lähetetty kutsut osallistua Viinimessuille niin 
Helsingin Munskan omien messukierrosten isäntinä, että myös Vuoden Viinin esittelijöiksi sekä Viini- että 
Gastro-messuille. 
 
Nyt on aika kutsua koolle sekä vuosikokous että kaksi seuraavaa kuukausitastinkia. 
 

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. 
 
 

 
Vuosikokous torstai 20.3.2014 klo 18.00, Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 

 
1. Kokouksen avaus  

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä muiden virkailijoiden valinta  

3. Työjärjestyksen hyväksyminen  

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen  

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien kertomuksen esittely 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen  

7. Vastuuvapaudesta päättäminen toiminnan tarkastusta koskevalta ajalta 

8. Muut asiat  

9. Kokouksen päättäminen 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bordeaux makeat viinit, torstai 20.3.2014 n. klo 18:20, Vinoteekki (vuosikokouksen 
jälkeen) 

Alustajana Esa Nyman  
 
Yhdistyksen vuoden 2014 vuosikokouksen jälkeen pidetään toivottu Bordeaux –makeat tasting, jossa 
avataan yhdistyksen omasta kellarista viinit vuodelta 2003 ja sarjaa on täydennetty Alkosta hieman 
nuoremilla verrokeilla. Osallistu sekä kokoukseen että tähän huipputastingiin ilmoittautumalla mukaan alla 
olevin ohjein!  

  
2003 Château de Myrat 

2003 Château Nairac 

2003 Château Roumieu 

2003 Château de Malle 

2003 Château Suduiraut 

2007 Château Suduiraut 

2010 Château Suduiraut 

 
Omat lasit mukaan (7) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 49,00 €, ei jäsenet 59,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 6.3.2014 ja peruutukset 13.3.2014 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 

 
 
 

Juustot ja viini, tiistai 15.4.2014 klo 18:00, Vinoteekki 
Alustajana Arja Porvali  

 
 
Huhtikuussa kokoonnutaan innokkaasti Helsingin Munskan kuukausitastinkiin perehtymään juustojen ja 
viinin yhdistämiseen. Yhdistyksemme ja Suomen Juustopöytä Ry:n jäsen, Arja Porvali yhdistää juustot ja 
viinit alustuksessaan ja pääsemme kokeilemaan esimerkiksi valittuja juusto-viini –pareja. 
 

Brancott Estate South Island Pinot Noir 2011 Brie de Meaux 

Castro Valdes  2011    Manchego 12 kk 

Jacques Lurton Sauvignon Blanc 2012  Chevre Melusine 

Kracher Beerenauslese Cuvée 2009   Valio Aura Gold        

Tozara  2009    Kaltbach Gruyère 

Le Grand Noir Cabernet-Shiraz 2012  Parrano Robusto 

 
Omat lasit mukaan (6) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 28,00 €, ei jäsenet 38,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 1.4.2014 ja peruutukset 8.4.2014 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 

 
 
 
 
Kevään muut kuukausitastingit, päivämäärät tiedoksi: 
 
Itävallan punaiset, keskiviikko 14.5.2014 
 
Alkon uutuudet, tiistai 27.5.2014 
 
Näiden kevään tilaisuuksien kutsu tulee jäsenkirjeessä, toukokuun alussa. 
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VIINIMESSUT 
 
Helsingin Munskan järjestämät perinteiset ohjatut kierrokset Viinimessujen asiakkaille 
yleisöpäivien yhteydessä 
 
Viinimessut ovat tarjonneet Helsingin Munskalle mahdollisuuden järjestää ohjattuja messukierroksia 
Viinimessujen yhteydessä, yleisöpäivinä seuraavasti: 
 
21.3. klo 15-20 (perjantai) 
22.3. klo 10-18 (lauantai) 
 
Mikäli sinua kiinnostaa tämä perinteinen kunniatehtävä, ilmoita alustava halukkuutesi Helsingin Munskan 
ilmoittautumisosoitteeseen: ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 
 
Kerro ilmoittautumisesi yhteydessä kumpana vai molempina päivinä pääsisit ja mihin aikaan. Tarkemmat 
ohjeet kierrosten vetäjille tulevat myöhemmin. 

 
Gastro ja ViiniExpoon esittelemään Vuoden Viinit 2014 kilpailun tuloksia 
 
Vuoden Viini –yhdistys tarjoaa Helsingin Munskan jäsenille tilaisuutta tulla esittelemään kilpailua ja sen 
tuloksia messuvieraille. Nämä vuorot ovat vielä vapaina: 
 
Gastro 
ke 19.3. 10-14 
pe 21.3. 14-18 
 
Viiniexpo 
to 20.3. 12-15 
to 20.3. 15-18 
pe 21.3. 12-15 
la 22.3.  15-18 

  
Vuoden Viinin esittelijä saa Gastro ja/tai viinimessujen esittelijäkortin. Vuorot täytetään vastausjärjestyksessä 
Tehtäviin haetaan henkilöitä, jotka haluavat aktiivisesti esitellä kilpailua ja sen tuloksia messuvieraille. 
Ilmoittautumiset Vuoden Viinille, viimeistään 5.3.2014 mennessä, osoitteella: kornilow@welho.com 
Kerro ilmoittautumisesi yhteydessä, mihin vuoroon pääset tulemaan sekä postiosoitteesi lippujen postitusta 
varten 

 

 

YHDISTYKSEN TUNNUSMERKIT 
 
Yhdistyksen jäsenyyteen kuuluu jäsenpinssi, hopeinen tastevin ja siihen kuuluva värillinen nauha. Nauhan 
väri kertoo käyttäjän jäsenyyden pituudesta. Alkuun nauhan väri muuttuu 5 vuoden välein, myöhemmin 
harvemmin. Mikäli et ole näitä yhdistyksen tunnusmerkkejä saanut tai haluat vaihtaa nauhasi väriä, ilmoita 
kuukausitastingin alussa jollekkin paikalla olevalle hallituksen jäsenelle.  
 
Yhdistys antaa myös koulutussuorituksista koulutuspinssin, joiden väri kuvastaa suoritettua koulutustasoa. 
Koulutuksen pinssit ovat seuraavati: Vihreä = ykkönen, Keltainen = rypäle ja Sininen = kakkonen. Mikäli olet 
suorittanut näitä koulutustasoja, mutta et ole pinssiä saanut, ilmoita seuraavan kuukausitastingin yhteydessä 
jollekkin paikalla olevalle hallituksen jäsenelle.  
 
Voitte myös mainita tunnusmerkeistä, nauhoista ja koulutuspinsseistä samalla kun ilmoittaudutte 
kuukausitastinkeihin ilmoittautumisosoitteeseen: ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 
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KOULUTUS 
 
 
1-tason kurssi 

 
Ykköstason kurssille otetaan ilmoittautumisia vastaan. Kunhan kurssille on ilmoittautunut vähimmäismäärä 
osallistujia, kurssi pistetään pystyyn. Nyt näyttää siltä, että kurssin alku menee alkusyksyyn 2014. Mutta 
ilmoittaudu jo nyt listoille, Helsingin Munskan ilmoittautumisosoitteeseen: ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 

 
 
Vinikilpailu 2014 
 
Helsingin Munskan paikallisosaston viinikilpailu järjestettiin jäsenistölle avoimen kutsun mukaisesti torstaina, 
27.2.2014. Kilpailuun oli ilmoittautunut kuusi paria, mikä on  kaksi paria enemmän kuin vuosi sitten.  
 
Helsingin munskan viinikilpailuun osallistuivat torstaina 27.2.2014 kaikki kuusi ilmoittautunutta joukkuetta + 
tarkkailija/harjoittelijamaistelijana 
Jan-Erik Berg, jonka tulosta ei noteerattu (ilmoittautui määräajan jo umpeuduttua). 
 
Kilpailun tulokset: 
 

1. Esa Nyman ja Jari-Pekka Auterinen 
2. Samu Viljanen ja Erkki Piitulainen 
3. Jukka Kornilow ja Eero Bomanson 
4. Hannu Joutsiniemi ja Jarno Kyhälä 
5. Niilo Itälinna ja Ari-Heikki Vikman 
6. Martti Ukkonen ja Jari Bachmann 

 
 
Voittaneet joukkueet jatkavat seuraavaksi Suomen Munskan viinikilpailuun. Kilpailuvuosi 2014 huipentuu 
maailmanmestaruuskisoihin syksyllä Champagnessa. 
 

 
 
Pienryhmätoimintaa 
 
Nyt olisi mahdollisuus liittyä mukavaan pienryhmään. Meitä on pieni, kaksikielinen porukka, joka kokoontuu 
tastinkiin noin joka toinen kuukausi, lähinnä Espoossa. Aiheet vaihtelevat erikoisrypäleistä klassisiin 
huippuviineihin. Emme ota tastingeja turhan vakavasti ja järjestämme ne omakustannushintaan. Nyt olisi 
tilaa parille uudelle jäsenelle, joten jos kuulostaa kiinnostavalta, ota yhteyttä Mats Lindstedtiin, mats.lindstedt 
(at) gmail.com, 044-5757171 

 
 
Yhdistyksen toimihenkilöiden sähköiset yhteystiedot: 

 
 

 
Helsigin Munskan toimihenkilöiden sähköpostit ovat seuraavat: 
 
 
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. 
 
Lukekaa tarkasti eri tilaisuuksien ilmoittautumisohjeet ja erityisesti osoite. Pyytäisin, että ilmoittautumisissa ei 
käytetä sähköpostin reply-näppäintä, joka ohjaa ilmoittautumiset väärään osoitteeseen! 
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Yhdistyksen kotisivustot 
 
Yhdistyksen vanha kotisivusto tuli viimevuonna elinkaarensa päähän. Nykyiset 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 
 

 
 
 
 
 
 

Aurinkoista viinikevättä! 
 
Jari-Pekka Auterinen 
Helsingin Munskan sihteeri 
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