
JÄSENKIRJE 3/2015 

 
HELSINKI, 27.8.2015 

 

Hei! 

 
Viinivuoden 2015 syyskausi käynnistyy taas vilkkaasti kesäpaussin jälkeen. Tässä jäsenkirjeessä 
muistututetaan jo kevään jäsenkirjeessä koolle kutsutuista kahdesta ensimmäisestä tastingista ja kutsutaan 
koolle syksyn kaksi seuraavaa tilaisuutta. Myös virallinen vaalikokouskutsu on jo tässä kirjeessä. 
 
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. 
 
 

(muistutus): 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 Riesling Steinmassel Bründlmayer 

2013 Riesling Jochinger Berg Federspiel Jamek 

2012 Riesling Kellergärten Malat 

 
 
 
 



 
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 

 
 
 

(muistutus) 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, joista nyt ensimmäinen koollekutsu: 
 
Alkon vierailu, torstai 5.11.2015 klo 18:00, Alko, Salomoninkatu 1 

Vierailun emäntänä ja alustajana Taina Vilkuna 

 
Yhdistys on saanut kutsun Alkolta Taina Vilkunan kautta tulla tutustumaan Alkon toimintaan ja valikoituihin 
viineihin. Kolmekymmentä jäsentä mahtuu mukaan. Ilmoittautukaa pikaisesti sillä tämä tilaisuus täyttyy 
varmasti nopeasti. Kiitämme jo etukäteen Tainaa tästä upeasta tilaisuudesta! 
 

 
Paikka: Salomoninkatu 1, Helsinki, toinen kerros, sisäänkäynti Alkon Arkadian myymälän vasemmalla puolella 
Hinta: jäsenet 25,00 €, vain jäsenille 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 22.10.2015 ja peruutukset 29.10.2015 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 

 

 

Vaalikokous, keskiviikko 25.11.2015 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 
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Heti vaalikokouksen jälkeen: 

 
Bordeaux 2000, keskiviikko 25.11.2015 n. klo 18:20, Vinoteekki 

Alustajana Mikael Englund 

 
 
Bordeaux on klassikko viinialueena. Ja sieltähän me kaikki olemme viiniopiskelumme aloittaneet. Kohta 
taitaa Vaalikokouksen jälkeinen Bordeaux -tasting olla jo klassikko. Tällä kertaa on vuorossa oikein hyvä 
vuosikerta 2000, joka alkaa olla juomiskunnossa. Lista vilisee luokiteltuja tiloja ja loputkin ovat Cru Bourgeois 
Ecxeptionell (CBE) tasoa – tai siis olivat, kun uusi luokitus on kaatunut oikeusrettelöihin. Viinit on hankittu 
Saksasta ja hinta on siksi hyvin edullinen. 

 
2000 Ch. Du Tertre, AOP Margaux, 5me Grand Cru Classé 1855 

2000 Ch. Citran, Avensan, AOP Haut-Medoc, CBE 

2000 Ch. Fourcas-Dupre, AOP Listrac-Medoc, CBE 

2000 Ch. Talbot, AOP St. Julien, 4me Grand Cru Classé 1855 

2000 Ch. Batailley,  AOP Pauillac, 5me Grand Cru Classé 1855 

2000 Ch. Les Ormes De Pez, AOP St. Estephe, CB 

 
 

 
Omat lasit mukaan (6) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 36,00 €, ei jäsenet 46,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 11.11.2015 ja peruutukset 18.11.2015 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 

 
 
 

 
Tiistai 8.12.2015 Jouluaiheinen teema 

Tämän tilaisuuden kutsu ja tarkemmat tiedot seuraavassa jäsenkirjeessä. 

 
 

Koulutus 

I-tason kurssi pidettiin keväällä 2015. Kurssin päätteeksi pidettiin tentti, josta kaikki osallistujat pääsivät läpi. 
Uusia I-tason suorittajia ovat: Riku Raita, Kari Kainulainen, Riikka Kettunen, Meri Simula, Veli-Antti 
Koivuranta, Maarit Gockel, Erkka Honkavaara, Marjaana Liukkonen, Aarne Poutiainen. Onnittelut kaikille I-
tason läpäisseille! 

21.3.2015 pidettiin II-tason koe (teoria ja käytäntö). Tähän tenttiin osallistui neljä henkilöä. Viralliset tulokset 
tulivat taas perinteisesti juhannusviikolla. Jarno Kyhälä läpäisi maisteluosuuden ja teoria hänellä oli 
suoritettuna aikaisemmin. Jarno Kyhälä on nyt suorittanut II-tason kokonaisuudessaan. Yhdistys onnittelee 
uutta II-tason suorittajaa. 
 
Syyskaudelle 2015 on suunnitteilla Rypälekurssi, joka täydentää hyvin I-tason kurssilla opittuja tietoja ja 
taitoja. Tälle kurssille voi ilmoittautua myös ilman edeltävää I-tason kurssia. Mikäli olet kiinnostunut, 
ilmoittautudu kurssille kiinnostuneeksi yhdistyksen ilmoittautumisosoitteella 
ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org. Lisätietoja kurssista saat koulutusvastaavalta, Juhani Huotari 
(huotari@kolumbus.fi) tai puhelimella 050 5692956. 
 

 
 
Suomen Munskankarnan Juhlaristeily 9. – 11.10.2015 Helsingistä Ruotsiin 

Suomen Munska järjestää toimintansa 15-vuotisen toiminnan kunniaksi juhlaristeilyn 9. – 11.10.2015. Tämän 
jäsenkirjeen liitteenä on kutsu tähän juhlaristeilyyn. Kaikki halukkaat, ilmoittautukaa suoraan kutsun 
mukaisesti Suomen Munskalle. Lisätietoja risteilystä oheisen kutsun mukaisesti Samuli Jalkaselta Suomen 
Munskalta. 
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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 vetäjät 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 
 
 
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 jo toissa vuonna 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. 
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Mikäli olette innokkaita Facebookkaajia, linkatkaa myös seuraavaan ryhmään mukaan: 
 
www.facebook.com/groups/viiniseura%20helsingin%20munskankarna#!/groups/27114849470/?fref=ts 
 

 
 
Hyvää viinisyksyä 2015, 
 
Jari-Pekka Auterinen 
Helsingin Munskan sihteeri 
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