
JÄSENKIRJE 6/2014 

 
HELSINKI, 3.12.2014 

 

Hei! 

 
Viinivuosi 2014 lähestyy päätöstään ja uusi viinivuosi 2015 on jo ovella. Tässä jäsenkirjeessä on kehoitus 
maksaa vuoden 2015 jäsenmaksu heti tammikuussa, vuoden ensimmäiset kuukausitastingit, loppukevään 
päivät ja alustavat teemat sekä koulutusasiaa. Kirjeessä on myös kutsu perinteiseen Alsacen viinitilaisuuteen 
Tammikuussa Ritarihuoneella. Jos jaksatte tarkkaan lukea, kirjeessä on myös tietoa menneestä 
vaalikokouksesta sekä sokkomaistamisen MM-kisoista. 
 
Ilmoittautukaa tilaisuuksiin mukaan runsain joukoin, osallistukaa koulutuksiin ja pienryhmätoimintaan! 
 

Jäsenmaksu 2015: 

 
Yhdistyksen vaalikokous vahvisti 26.11.2014 vuoden 2015 jäsenmaksuista seuraavaa: 
 

Henkilöjäsenen jäsenmaksu 2015:  62 euroa 
Perhejäsenyyden jäsenmaksu 2015: 78 euroa 
Liittymismaksu vuodelle 2015:  40 euroa 

 
Jäsenmaksu 2015 tulee suorittaa yhdistyksen tilille 16.1.2015 mennessä. 
 

 
Maksa oma maksusi seuran tilille FI1366010003334877, ensisijaisesti käyttäen omaa viitenumeroasi. Mikäli 
et muista jäsenyytesi viitenumeroa, käytä jäsenmaksun pankkisiirrossa viitekentässä nimeäsi. Viitenumeron 
voi myös tiedustella yhdistyksen sihteeriltä sähköpostitse osoitteella: sihteeri.helsinki@munskankarna.org. 
 

 

TASTINGEIHIN ILMOITTAUTUMINEN   

Jos omistat sähköpostin, käytä sitä ensikädessä ilmoittautuessasi tastingeihin.  

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

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. 
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Malbec / Mendoza, maanantai 19.1.2015 klo 18:00, Vinoteekki 
Alustajana Erkki Laasonen 

 
 
Argentiina ja Mendoza ovat vuosikymmeniä tehneet kovasti töitä luodakseen Malbec’ista Argentiinan 
lippulaivan Maailman viinimarkkinoilla. Mielestäni he ovat onnistuneet. Suomessa ei aina ole ollut helppoa 
yhtyä tähän. Kaikki eivät vain ole löytäneet huippu-Malbec’eja ALKO:n hyllystä. Tässä on nyt kolmen 
Mendozan tilan huippu-Malbec’it, vieläpä kypsytettynä Munskan omassa kellarissa. Ei liian raakoja, nyt 
juotavia. Ja yllätys, yllätys – ostettuna tuoreeltaan (kauan sitten) ALKO:sta. 
 

 
2006 Achaval Ferrer Finca Altamira, vol 13,5% 

2006 Achaval Ferrer Finca Mirador, vol 14% 

2004 Bodega Catena Zapata Adrianna Vineyard, vol 14% 

2004 Bodega Catena Zapata Argentino, vol 14% 

2004 Bodega Catena Zapata Nicasia Vineyard, vol 14% 

2004 Bodega Catena Zapata Nicolas Catena Zapata, vol 14,5% 

2004 Terrazas de Los Andes, Afincado Las Compuertas, vol 14% 

 

 
Omat lasit mukaan (7) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 51,00 €, ei jäsenet 61,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 5.1.2015 ja peruutukset 12.1.2015 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 

 
 
 

 
Loiren makeat, keskiviikko 11.2.2015 klo 18:00, Vinoteekki 

Alustajana Esa Nyman 

 
 
Tulevan viinikevään ensimerkkejä aistitaan Loiren kautta suu makeaksi. Kotimaisessa myynnissä näiden 
Loiren makeiden viinien valikoima on loistanut lähinnä poissaolollaan. Nyt on loistava mahdollisuus ja 
tilaisuus päästä tutustumaan ja maistamaan tarkemmin näitä Chenin-Blanc –pohjaisia persoonallisuuksia. 
Tarjolla on kattava läpileikkaus Loiren makeista viineistä ja kaikista merkittävimmistä makeita viinejä 
tuottavista appellaatioista Loiren alueelta. 
 
 

2010 Chateau de la Roche en Loire Touraine, demi-sec 

2011 Francois Chidaine, Montlouis Clos Habert 

2010 Francois Chidaine, Vouvray Moelleux 

2010 Pierre Bise, Coteaux du Layon, Les Rouannières 

2010 Pierre Bise, Quarts de Chaume 

2010 Domaine Belliviere, Coteaux du Loir Blanc, Philosophale 

1997 Château de Fesles, Bonnezeaux 

 

 
Omat lasit mukaan (7) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 37,00 €, ei jäsenet 47,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 28.1.2015 ja peruutukset 4.2.2015 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 

 
 
 
 
Loppukevään tilaisuudet voi merkitä jo nyt alustavasti kalenteriin. Kutsut näihin tarkempine tietoineen tulee 
jäsenkirjeessä 1/2015, joka ilmestyy noin 1.3.2015: 

 
Keskiviikko 18.3.2015:  Vuosikokous ja sen jälkeen Shampanja tasting 
      
Maanantai 27.4.2015:  ”Vapputeema” 
 
Torstai 21.5.2015:  Alkon kevään uutuudet 
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Kutsu Alsace viininäyttelyyn 28.1.2015 Ritarihuoneella klo 17:00 alkaen 
 
Helsingin Munska on saanut kutsun ensi vuoden Alsace Viininäyttelyyn, joka pidetään 28.1.2015 
Ritarihuoneella Helsingissä klo 17:00 alkaen. Tilaisuuden järjestää Sopexa yhteistyössä Alsacen 
viinitoimialayhdistyksen CIVA:n kanssa. Tilaisuuden sisäänpääsymaksu on 10 euroa, joka maksetaan 
sisäänkäynnin yhteydessä. Mielestämme tämä on todella oiva tilaisuus tutustua Alsacen nimekkäiden 
tuottajien moniin viineihin. Tilaisuuden kokoonpanon oletetaan olevan hyvin samankaltainen kuin kaksi 
vuotta sitten, jolloin 26 näytteilleasettajaa esitteli viinejään. 
 
Helsingin Munskalaiset, ilmoittautukaa mukaan runsain joukoin viimeistään 18.1.2015 mennessä normaalilla 
ilmoittautumisosoitteella : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org     tai puhelimitse 040-8684039. 
 

 
 
Vaalikokous, pidettiin 26.11.2014 

Vaalikokous pidettiin kutsun mukaisesti 26.11.2014. Tässä lyhyesti tehdyt päätökset ja valinnat: 

- toimintasuunnitelma hyväksyttiin lähes samassa muodossa kuin aikaisemmin 
- talousarvio hyväksyttiin ja vahvistettiin vuodelle 2015 
- Puheenjohtajana (kolmivuotiselle kaudelle 2014...2016) jatkaa Erkki Laasonen 
- Hallituksen jäsenet (kaksivuotiselle kaudelle 2014...2015) jatkavat Jari-Pekka Auterinen, Juhani 

Huotari, Henri Kujala, Susanne Lemström, Esa Nyman, Arja Porvali, Seppo Salminen ja Samu 
Viljanen 

- Toiminnan tarkastajiksi kaudelle 2015 valittiin edellisen vuoden tapaan yksimielisesti Samuli Sipola 
ja Ari-Heikki Vikman sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Hannu Hildén (Samuli Sipolan 
varalla) ja Erkki Piitulainen (Ari-Heikki Vikmanin varalla). 

- Jukka Kornilow (uusi). Kimmo Räntilä (uusi) sekä Jarmo Leiniö (jatkaa) muodostavat 
Vaalitoimikunnan vuodelle 2015. 

- Päätettiin, että Yhdistyksen Puheenjohtaja voi aina edustaa yhdistystä Suomen Munskan 
kokouksissa ja tilaisuuksissa. Arja Porvali jatkaa ko. toimessa puheenjohtajan varamiehenä. 
 

 

Koulutus 

1-tason kurssi käynnistyy tammikuussa, mikäli riittävästi ilmoittautujia löytyy. Kurssiaikataulu ja kurssipaikka 
sovitaan muostuvan ryhmän kesken. Jos olet yhtään kiinnostunut, ota pikaisesti yhteyttä Juhani Huotariin 
sähköpostilla huotari@kolumbus.fi tai puhelimella 050 5692956. 

3-tason teoriatesti pidettiin 8.11.2015. Helsingin Munskasta osallistui kolme henkeä. Tuloksia voidaan 
odottaa Ruotsista takaisin vasta hyvän ajan päästä. 

 
Seuraavat kokeet on hyvä merkitä kalenteriin: 
 
14.2.2015 3-tason käytännön koe, Ruotsissa 
21.3.2015 2-tason koe (teoria ja käytäntö). 
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Sokkomaistamisen MM-kilpailu 2014 
 
 
Championnat du monde de dégustation La Revue du Vin de France 2014 
 
Viini sokkomaistamisen toinen maailmanmestaruuskilpailu pidettiin 18.10.2014 Ranskassa, Champagnessa, 
Bollingerin viinitilalla. Kilpailuihin osallistui 18 joukkuetta ympäri maailmaa. Kilpailu käydään 4 henkisillä 
joukkueilla. Joukkueen jäsenistä ainakin kahden täytyy olla amatööri ja kaksi saavat olla alan ammattilaisia.  
 
Suomen MM-kisajoukkue oli sama kuin vuoden 2012 ja 2013 kilpailussa. Kaikki joukkueen jäset ovat 
yhdistyksemme kantavia jäseniä: Eero Bomansson, Jukka Kornilow, Erkki Piituliainen ja Samu Viljanen. 
Kisajoukkue hitsaantuu yhteen vuosi vuodelta paremmin ja tiiviin harjoituksen myötä sijoitukset ovat selkesti 
nousujohteisia. Vuoden 2012 pienemmissä EM-kilpauissa joukkue tuli 4. sijalle ja vuoden 2013 
ensimmäisissä MM-kilpailuissa joukkue tuli hienosti 10. sijalle. Nyt tuore sijoitus oli jo MM-tasolla kahdeksas! 
 
Kisajoukkuetta johti vuonna 2014 Mauri Sourander. Joukkue on harjoitellut ahkerasti koko vuoden oman 
sparrausryhmänsä kanssa. 
 
Nyt kisajoukkue sparraajineen jää odottamaan Ruotsista kisaohjelmaa vuodelle 2015. Mikäli vanhat merkit 
pitävät paikkansa, Suomen Munska julistaa alkuvuodesta kisakutsun kaikille jäsenosastoille, jotka pitävät 
yhdistystason omat karsintansa omana toimintanaan parikilpailuna. Kustakin paikallisyhdistyksestä lähtevät 
parhaat parit loppukeväästä pidettäviin SM-kisoihin ja sieltä voittajista syntyy varsinainen kisajoukkue 
vuodelle 2015. Paikalliskilpailu on erittäin hauska tilaisuus, hallitus toivoo että yhä useampi jäsenistöstä 
muodostuva pari osallistuisi kisaan.  Jos et vielä tiedä itsellesi kisaparia, ryhdy nyt jo häntä etsimään! 
 
Linkki kilpailunjärjestäjien sivulle: 
http://www.larvf.com/,championnat-du-monde-de-degustation-equipes-et-vins,4426317.asp 
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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 
 

 
 
 
 
 
 

Hyviä joulunpyhien odotusta, 
 
Jari-Pekka Auterinen 
Helsingin Munskan sihteeri 
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