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HELSINKI, 14.4.2014 

 

Hei! 

 
Viinimessut ja Viinikilpailut ovat jo takanapäin. Nyt on aika kutsua koolle kevään kaksi viimeistä 
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. 
 
 

 
Itävallan punaiset, keskiviikko 14.5.2014 klo 18:00, Vinoteekki 

Alustajana Juhani Huotari 
 
Kattava läpileikkaus Itävallan punaviinien rypäleistä ja tyyleistä, useilta eri viinialueilta. Itävallan merkitys 
keskieurooppalaisena viinimaana kasvaa, sekä laadullisesti ja innovatiivisuudellaan. Valkoisten lisäksi 
Itävallasta tulee persoonallisia ja alkuperälleen ominaisia punaisia, joihin perehdymme tarkemmin tässä 
mielenkiintoisessa tastingissa. 
 
2009 Pinot Noir Cecile – Bründlmayer 

2010 Blaufränkisch Ungerberg – Paul Achs 

2011 Eichkogel (Bf/Zw) – Kollwentz/Römerhof 

2007 Blauburgunder (PN) – Triebaumer 

2011 Blaufränkisch Reserve – Krutzler 

2010 Blaufränkisch Leithaberg DAC – Gernot Heinrich 

2011 Johanneshof Reinisch - St. Laurent vom Steinfeld 

2008 Kracher Reserve 2008 

 

  

 
Omat lasit mukaan (8) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 40,00 €, ei jäsenet 50,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 1.5.2014 ja peruutukset 7.5.2014 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 
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Alkon mielenkiintoisimmat uutuudet, tiistai 27.5.2014 klo 18:00, Vinoteekki 
Alustajana Seppo Salminen 

 
Jo perinteiseen tapaan päätämme kevään toimintakauden ”Alkon mielenkiintoisimmat uutuudet” –teemalla. 
Viinien valinta jätetään mahdollisimman myöhäiseen, jotta kaikki toukokuun ja ehkä kesäkuunkin 
hätäisimmät uutuudet ehtisivät mukaan. Valittavat viinit poimitaan kuohuvien, valkoisten ja punaisten 
uutuuksien joukosta. Johtavana teemana on viinien mielenkiintoisuus ja erikoisuus, ihan jokapäiväisiä viinejä 
ei tähän mukaan valita. Itse viinit jäävät arvoitukseksi ja ne selviävät parhaiten ilmoittautumalla ja tulemalla 
itse paikanpäälle mukaan. Laita tämä kalenteriin jo nyt ja ilmoittaudu heti mukaan. Vahvistuksen saat 
ilmoittautumisajan päätyttyä, eli  13.5.2014. 

 
 

 
Omat lasit mukaan (9) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 35,00 €, ei jäsenet 45,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 13.5.2014 ja peruutukset 20.5.2014 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 

 
 

 

 

 

KOULUTUS 
 
Suomen Munskan Viinikilpailu 2014 
 
Suomen Munskan viinikilpailu järjestettiin paikallisyhdisysten lähettämille kaksihenkilöisille joukkueille 
lauantaina 5.4.2014. 
 
Helsingin Munska lähetti kisaan omassa paikalliskilpailussamme kolme parhaiten pärjännyttä paria. 
 
Perinteitä noudattaen, kisan voitti Samu Viljasen ja Erkki Piitulaisen joukkue omasta 
paikallisyhdistyksestämme. Toiseksi tuli Kornilowin Jukan ja Bomanssonin Eeron joukkue, myös Helsingistä. 
Hämeenlinna sijoittui kolmanneksi. Nymanin Esan ja Auterisen Jari-Pekan Helsingin kolmosjoukkue tuli 
kilpailussa neljänneksi. 
 
Voittanut joukkue täydentyy Suomen Munskan hallituksen esityksen perusteella nelihenkiseksi joukkueeksi, 
joka lähtee lokakuussa Champagneen, Ranskaan edustamaan Suomea sokkomaistamisen MM-kisoihin.  
 
Voittanut joukkue on odotetulla kokoonpanolla aloittanut kuluvan vuoden harjoittelun ja tähtäimessä on 
tietysti maailmanmestaruus että myös pohjoismaiden mestaruus.  
 

 
 

MUUT ASIAT 
 
”Perfect Drinking and its Enemies” –kirja 
 
 
Jäsenemme, Kari Poikolaisen, kirjoittama kirja ”Perfect Drinking and its Enemies” on juuri ilmestynyt. Siinä 
käsitellään juomien vaikutuksia terveyteen ja nautintoon sekä hyvän juomisen vihollisia. Lisätietoja ja kirjan 
tilaukset netistä, osoitteesta http://perfectdrinking.com. 
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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! 
 
 

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 viinillistä kesän odotusta! 
 
Jari-Pekka Auterinen 
Helsingin Munskan sihteeri 
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