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HELSINKI, 13.5.2015 

 

Hei! 

 
Viinivuoden 2015 kevätkausi kääntyy jo loppusuoran jälkeen ansaitulle kesätauolle. Tässä jäsenkirjeessä 
kutsutaan koolle syksyn kaksi ensimmäistä tilaisuutta ja kerrotaan syksyn muiden tilaisuuksien päivät ja 
aiheet. 
 
Ilmoittautukaa tilaisuuksiin mukaan runsain joukoin, osallistukaa ahkerasti koulutuksiin, kilpailuihin ja 
pienryhmätoimintaan! 
 

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. Maksuun aina viitekenttään oma nimi, 
tilaisuuden aihe ja päiväys.  Maksu saa sisältää vain yhden tilaisuuden maksut. Jos maksu tapahtuu 
toiminimen tai vastaavan kautta, siitä tulee selvitä 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 valkoiset, keskiviikko 16.9.2015, klo 18:00, Vinoteekki 
Alustajana Juhani Huotari 

 

 
 
Itävalta on muutakin kuin Alppien hallitsema valtio keskellä Eurooppaa. Se elää vahvaa renesanssia 
laatuviinejä tuottavana kansakuntana. Vuosikymmeniä haitannut laatu- ja mielikuvahaaste on 
määrätietoisella laatuun korostetusti panostetulla työllä saatu pois päiväjärjestyksestä. Itävalta on nyt uusi 
roolimalli modernille Eurooppalaiselle viinille, niin laadun kuin innovaation suhteen. Itävallan uusi ”signature” 
rypälelajike on Grüner Veltliner, joka on myös heidän eniten viljelty lajike. Volyymissä tulee heti perään 
Riesling. Tule nyt tutustumaan näihin modernin Itävallan valkoisiin; viineillä jotka on käsin poimittu 
edustamaan arvokkaasti maataan Helsingin Munskaan syksyn ensimmäisessä tastingissa. 
 
2012 Gr. Veltliner Smaragd Kirchweg – Hirtzberger 

2012 Gr. Veltliner Smaragd Loibenberg – Knoll 

2011 Gr. Veltliner Tradition DAC Reserve – Gobelsburg 

2012 Gr. Veltliner Alte Reben – Nigl 

2013 Bründlmayer Riesling Steinmassel 

2013 Jamek Jochinger Berg Riesling Federspiel 

2012 Malat Riesling Kellergärten 

 
 
 
 



 
Omat lasit mukaan (7) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 38,00 €, ei jäsenet 48,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksuihin viitekenttään oma nimi ja tastingin aihe ja päiväys) 
Ilmoittautumiset 2.9.2015 ja peruutukset 9.9.2015 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 

 
 
 

Kroatia,  keskiviikko  14.10.2015 klo 18:00, Vinoteekki 
Alustajina Susanne Lemström 

 
Kroatian viinit ovat Suomessa harvinaisia, mutta nyt meillä on mahdollisuus maistella tryffelijuustojen kera 
Dalmatian rannikolta kotoisin olevia punaviinejä, jotka on tehty paikallisista,  Zinfandelin sukulaisrypäleistä.        
 
2009 Matuško Dingač 

2009 Grgić Plavac Mali 

2009 PZ Dingač 

2010 Miloš Plavac Mali 

2009 Vujnović Ivan Dolac 

2009 Plenković Zlatan Crljenak 

 
 

Omat lasit mukaan (6) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 35,00 €, ei jäsenet 45,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksuihin viitekenttään oma nimi ja tastingin aihe ja päiväys ) 
Ilmoittautumiset 30.9.2015 ja peruutukset 7.10.2015 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 

 

 
Syksyn 2015 loput tilaisuudet; päivämäärät ja aiheet 
 

Torstai 5.11.2015, Vierailu Alkoon 

Keskiviikko 25.11.2015 Vaalikokous ja Bordeaux 2000 tasting 

Tiistai 8.12.2015 Jouluaiheinen teema 

Näiden tilaisuuksien kutsut ja tarkemmat tiedot syyskauden ensimmäisessä jäsenkirjeessä. 

 
 

Koulutus 

1-tason kurssi on pidetty kevätkaudella, yhteensä 7 tapaamista. Ykköstason tentti pidetään vielä 
toukokuussa 2015. Kurssilaisille tästä tentistä kerrotaan tarkemmin henkilökohtaisesti. Jos olet muuten 
halukas suorittamaan I-tason tenttiä, ota yhteyttä Juhani Huotariin sähköpostilla huotari@kolumbus.fi tai 
puhelimella 050 5692956. 

21.3.2015 pidettiin 2-tason koe (teoria ja käytäntö). Tähän tenttiin osallistui neljä henkilöä. Tuloksia 
odotellaan vielä, aikaisempina vuosina ne ovat tulleet noin juhannusviikolla. 
 
Syyskaudelle 2015 on suunnitteilla Rypälekurssi, joka täydentää hyvin 1-tason kurssilla opittuja tietoja ja 
taitoja. Tälle kurssille voi ilmoittautua myös ilman edeltävää 1-tason kurssia. Mikäli olet kiinnostunut, lähetä 
tästä etukäteistieto koulutusvastaavalle, Juhani Huotari (huotari@kolumbus.fi). 
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Viinikilpailu 2015 
 
Helsingin Munskan paikallistason Viinikilpailu: 

Helsingin Munskan paikalliskilpailu järjestettiin 25.2.2015 Vinoteekissa. Kisaan oli ilmoittautunut yhdeksän 
paria. Paikalliskilpailun johtajana toimii Juhani Huotari. Kilpailun kolme parasta paria olivat: 

Samu Viljanen ja Erkki Piitulainen 

Eero Bomansson ja Jukka Kornilow 

Kai Kilpinen ja Jarno Kyhälä 

Nämä kolme kisan parasta paria lähtivät edustamaan Helsingin yhdistystä SM-kisoihin. 

Suomen Munskänkarnan Viinikilpailu (SM-kilpailu) 

Viinikilpailu järjestettiin Suomen Munskänkarnan vuosikokouksen yhteydessä, 28.3.2015 Hämeenlinnassa. 
Vaikeusaste vastasi kolmostason käytännön koetta. Kokeessa on neljä valkoviiniä, neljä punaviiniä ja neljä 
jälkiruokaviiniä. Viineistä tulee tunnistaa rypäle, maa, alue, ala-alue ja vuosi sekä jälkiruokaviineistä lisäksi 
valmistustekniikka. Varsinkin jälkiruokaviineistä Marsala todettiin vaikeaksi tunnista. 

Kilpailun voitti Helsingistä pari Erkki Piitulainen ja Samu Viljanen. Hämeenlinnan Kortesuon pari tuli toiseksi. 
Kolmanneksi pärjäsi Helsingin toinen pari Eero Bomansson ja Jukka Kornilow. 

Paras joukkue, vahvistettuna kahdella Suomen Munskänkarnan hallituksen valitsemalla asiantuntijalla, 
valitaan Suomen Munskänkarnan edustajaksi viinintunnistuksen maalimanmestaruuskisaan syksyllä 2015. 

Maailmanmestaruuskisa  

World Blind Tasting Competitionissa, jonka La Revue du Vin de France järjestää, kilpailevat nelihenkiset 
maakohtaiset joukkueet. Suomen Munskänkarnan nelihenkinen joukkue on kutsuttu osallistumaan 2015 
syksyllä pidettävään loppukilpailuun. Suomen Munskänkarna sponsoroi loppukilpailujoukkuetta maksamalla 
osallistujien matkakulut sekä joukkueen osallistumismaksun. 

Suomen Munskänkarnan kilpailuvastaavava on Mauri Sourander. Tarvittaessa listätietoja saa häneltä: 
mauri.sourander@welho.com, puh.0404878683. 

 

Pinssit ja muut yhdistyksen tunnusmerkit 
 

Jos et ole saanut yhdistyksen tunnusmerkkeinä toimivia pinssiä ja tastevin’iä, ota yhteyttä yhdistyksen 
puheenjohtajaan ennenkuin tulet paikalle tastinkiin. Samoin, jos tastevin’isi nauhan väri on muuttunut 
jäsenyysvuosien täytyttyä, ota puheenjohtajaan ennen tastinkia yhteyttä. Mikäli haluat tarkistaa jäsenyytesi 
alkuajankohdan, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin. 

Yhden pullon tastingit 

Yhdistyksellä on kellarissa hyvä joukko tastingeista ylijääneitä viinejä, yksi pullo kutakin. Viinejä on esim. 
Argentinasta, Australiasta, Espanjasta, Etelä-Afrikasta, Italiasta, Itävallasta ja Ranskasta. Hallitus 
peräänkuuluttaa jäsenistöstä vapaaehtoisia tastingin järjestäjiä, jotka voisivat ottaa tehtäväkseen koota 
pienryhmän ja rakentaa heille näistä viineistä tastinkeja. Pienryhmä pitäisi ensisijassa koota jäsenistöstä. 
Vetäjä vastaisi myös ilmoittautumisista, viinimaksuista sekä tiloista. Vetäjää pyydetään myös toimittamaan 
tiedot viineistä, osallistujista, paikasta ja ajasta hallitukselle. Vetäjä tilittää viinimaksut yhdistyksen tilille 
tilaisuuden jälkeen. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan, mielellään 
sähköpostilla, tarkempien viinien läpikäymiseksi. Kaikki uudet tastingin vetäjän ovat erittäin tervetulleita 
talkoisiin! 

 

 



 
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 lähestyvää viinikesää 2015, 
 
Jari-Pekka Auterinen 
Helsingin Munskan sihteeri 
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