
JÄSENKIRJE 5/2014 

 
HELSINKI, 15.10.2014 

 

Hei! 

 
Syksy on tullut komean kesän jälkeen. Nyt on aika kutsua jäsenistöä koolle loppuvuoden tastinkeihin ja 
vaalikokoukseen. Ilmoittautukaa tilaisuuksiin mukaan runsain joukoin! 
 

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. 
 
 

 
Valpolicella, keskiviikko 5.11.2014 klo 18:00, Vinoteekki 

Alustajana Matti Sievänen, Viinimestarit, Isäntänä Erkki Laasonen 
 
Tampereen Munskänkarnan puheenjohtaja Matti Sievänen esittelee ja maistattaa Valpolicellan alueen 
viinityyppejä mukana on niin Valpolicella Classicoa, Superiorea, Ripassoa kuin Amaronea. Hän pyörittää 
myös viinimestarit.com-verkkokauppaa, jonka toiminnasta hän kertoo. Viinimestarit ovat erikoistuneet pieniin 
eurooppalaisiin perhetiloihin. Lisäksi Matti ottaa mukaan maistettavaksi balsamicoja sekä jälkiruuaksi tilkan 
Recioto di Valpolicellaa. 
 
2013 Corte Lenguin Valpolicella Classico 

2012 Scriani Valpolicella Superiore 

2011 Corte Lenguin Ripasso 

2010 Scriani Carpane 

2009 Scriani Amarone 

2010 Corte Lenguin Amarone La Coeta 

 
Omat lasit mukaan (7) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 26,00 €, ei jäsenet 36,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 22.10.2014 ja peruutukset 29.10.2014 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 
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Vaalikokous, keskiviikko 26.11.2014 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 

 
Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole erovuoroinen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat halukkaita jatkamaan 
kautensa loppuun. 

 

Heti vaalikokouksen jälkeen: 

 
Bordeaux 1999, keskiviikko 26.11.2014 n. klo 18:20, Vinoteekki 

Alustajana Mikael Englund 

 
 
Vaalikokouksen jälkeen maistamme taas hienon sarjan v. 1999 juotaviksi valmiita Bordeauxeja. Tiloja 
etsittiin suurella sydämellä Cru Bourgeoiseista  5eme Grand Cru:hun asti. Ajatuksena oli löytää paras 
hinta/laatusuhde ja siten järkevä osallistumismaksu. Onnistuimme - uskokaa pois ! Kannattaa maistaa ! 
 
 

1999 Ch. Fourcas-Dupre, AC Listrac-Médoc 

1999 Ch. Citran, AC Haut-Médoc 

1999 Ch. Les Ormes De Pez, AC Saint-Estephe 

1999 Ch. Lynch Moussas, AC Pauillac, 5eme Grand Cru 

1999 Ch. Potensac, AC Médoc 

1999 Ch. Poujeaux, AC Moulis-en-Médoc 

1999 Ch. Tronquoy-Lalande, AC Saint-Estephe 

1999 Ch. Charmail, AC Haut-Médoc 

 

 

 

 
Omat lasit mukaan (8) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 34,00 €, ei jäsenet 44,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 12.11.2014 ja peruutukset 19.11.2014 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 
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Jouluviinit, tiistai 9.12.2014 klo 18:00, Vinoteekki 
Alustajina Susanne Lemström ja Arja Porvali 

 
Tule maistamaan ja kokeilemaan jouluviinejä. Luvassa on esiraadin valmistelema valikoima puna- ja 
valkoviinejä yhdistettynä joulupöydän perusmakuihin eli tarjolla maistelulautanen, jossa pienet palat kinkkua, 
kalkkunaa, porkkana- ja lanttulaatikkoa sekä omena- ja luumuhilloa. Tastingin lisäksi halukkaat voivat ottaa 
osaa pikkujouluarpajaisiin; Tuo paikalle vähintään 10 euron viinipullo ja osallistut arpajaisiin, jossa jokainen 
vuorollaan valitsee pullon muiden osallistujien tuomisista! Tervetuloa tonttuilemaan.  
 
PS. Tähän tastinkiin pyydetään osallistuvia jäseniä ottamaan mukaan oman Taste Vinin. 
 
2011 Trimbach Pinot Gris Rèserve    

2012 Staete Landt Josephine Chardonnay     

2012 Wolfberger La Louve Pinot Noir      

2012 Brancott Estate South Island Pinot Noir    

2012 Tommasi Ripasso Valpolicella     

2009 Besana Crianza Tempranillo+Shiraz    

 
 

Omat lasit mukaan (6) kpl Ota mukaan myös oma Taste Vin!!! 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 40,00 €, ei jäsenet 50,00 € + pikkujoulupullo hinnaltaan vähän yli 10 euroa 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 25.11.2014 ja peruutukset 2.12.2014 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 

 
 
 
 
 

Koulutus 
 
Seuraavat kokeet on hyvä merkitä kalenteriin.  
 
8.11.2014 3-tason teoriakoe,  

Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, Helsinki  klo 11:30 alkaen. 
Ilmoittautumiset pe 24.10.2014 klo 17:00 mennessä ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 

Ilmoittautumisessa oma nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sekä 2-tason suoritusvuosi 
 
14.2.2015 3-tason käytännön koe 
21.3.2015 2-tason koe (teoria ja käytäntö). 
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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 
 

 
 
 
 
 
 

Hyvää viinillistä syksyä! 
 
Jari-Pekka Auterinen 
Helsingin Munskan sihteeri 
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