
JÄSENKIRJE 1/2012  
HELSINKI, 19.12.2011 

HUOM! Vuoden 2012 ensimmäinen jäsenkirje lähetetään poikkeuksellisesti jo nyt 
johtuen vuosijuhlasta, viinikilpailusta ja useista tilaisuuksista heti vuoden alussa. 

TASTINGEIHIN ILMOITTAUTUMINEN   
Jos omistat sähköpostin, käytä sitä ensikädessä ilmoittautuessasi tastingeihin.  

Ilmoittaudu 24.1.2012 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.hmunska@hmunska.inet.fi) 
 Arja Porvalia, joka ylläpitää osallistujaluetteloa. 

 

JÄSENMAKSUT 2012   

 

Jäsenmaksut vuodelle 2012 ovat seuraavat: 
Yksittäisjäsen 49€ 
Perhejäsen  62€ 
Postitusjäsen 35€ 
  

Maksa oma maksusi seuran tilille FI1366010003334877 käyttäen omaa viitenumeroasi. 
Maksu 2.2.2012 mennessä.  
Niille, jotka eivät tuolloin ole maksaneet, lähetetään maksuhuomautus. Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa 
suorittamatta 30 päivää saamansa kirjallisen maksuhuomautuksen jälkeen, voidaan erottaa hallituksen 
toimesta yhdistyksestä jäsentä kuulematta. 
 

Toscana 25.1.2012 klo 18.00, Vinoteekki 

        Alustajana Seppo Salminen 

 

1995 Grattamacco, Grattamacco Rosso, DOC Bolgheri Rosso Superiore 

1999 Fattoria di Fèlsina, Berardenga Chianti Classico, DOCG Chianti Classico 

1999 Luce, Luce della Vite, IGT Toscana 

1999 Casanova di Neri, Brunello di Montalcino Cerretalto, DOCG Brunello di Montalcino 

2000 Tenuta San Guido, Sassicaia, DOC Bolgheri Sassicaia 

2008 Fattoria di Fèlsina, Berardenga Chianti Classico, DOCG Chianti Classico 

 
Omat lasit mukaan (6) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 49,00 €, ei jäsenet 59,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 24.1.2012 ja peruutukset 24.1.2012 mennessä: ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039 

 

MAINOS: Saksan riesling 2009 16.2.2012 
 
Dieter Ansinn järjestää 16.2.2012 tastingin aiheella Saksan kuivat Rieslingit, joka käsittää 
huippuvuoden 2009 eri alueiden huipputilojen viinejä. Varatkaa päivä kalentereistanne, lisää tietoa 
sähköpostilla mainospostilaisille myöhemmin. 
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Sauternes ja muut makeat viinit 1.3.2012, Vinoteekki 

        Alustajana Jukka Kornilow 

 

Klein Constantia Vin de Constance, Constantia, Etelä-Afrikka 

1990 Château Guiraud, Sauternes, Ranska 

1992 Disznóko Tokaji Aszú 5 Puttonyos, Tokaji, Unkari 

1995 Soulez Coteaux du Layon Chaume Les Tétuères, Loire, Ranska 

1995 Lenz Moser Trockenbeerenauslese Prestige, Burgenland, Itävalta 

1996 Charles Hours Jurançon Clos Uroulat, Jurançon, Ranska 

2003 Château Guiraud, Sauternes, Ranska 

 
Omat lasit mukaan (7) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 30,00 €, ei jäsenet 40,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 24.1.2012 ja peruutukset 29.2.2012 mennessä: ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039 

 
 

Vuosikokous ma 26.3.2012 klo 18.00, Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 

 
1. Kokouksen avaus  

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä muiden virkailijoiden valinta  

3. Työjärjestyksen hyväksyminen  

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen  

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien kertomuksen esittely 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen  

7. Vastuuvapaudesta päättäminen toiminnan tarkastusta koskevalta ajalta 

8. Muut asiat  

9. Kokouksen päättäminen 

 

Heti vuosikokouksen jälkeen: 
Samppanja, dégorgement-vertikaali 
 Alustajana Henri Kujala 

 

Läpileikkaus Bruno Paillard Première Cuvée samppanjan  

avulla siihen, miten kypsytys vaikuttaa NV-samppanjaan. 

Maistelussa viisi identtistä samppanjaa samalta tuottajalta.  

Ainoa ero viineissä on aika, jolloin korkki on vaihdettu:  

12v, 10v, 6v, 3v ja 1v sitten vastaavasti. 

 
Omat lasit mukaan (5) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 43,00 €, ei jäsenet 53,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 24.1.2012 ja peruutukset 23.3.2012 mennessä: ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039 

 

 
HELSINGIN MUNSKÄNKARNA 25-vuotisjuhla 20.4.12 
 
Viiniseura Helsingin Munskänkarna juhlii 25-vuotistaivaltaan 20.4.2012 ravintola Sipulin Talvipuutarhassa. 
Järjestelyt ovat jo täydessä vauhdissa ja odotamme jäsenistön osallistuvan juhlaan yhtä runsaslukuisena 
kuin viisi vuotta sitten. Tilaisuus noudattaa pitkälti aikaisempaa kaavaa, jossa juhlaillallisen lisäksi saamme 
kuulla viiniin liittyvän esitelmän. Juhlassa luovutamme myös Taste-vin -nauhat, joten ilmoitathan jo hyvissä 
ajoin nauhojen vaihtotarpeesta.  
Juhla on avec-tilaisuus.  
 
Nyt kannattaa laittaa päivämäärä jo kalenteriin 20.4.2012, jotta tämä tärkeä päivä ei pääse unohtumaan. 
Lisätietoja järjestelyistä antaa Arja Porvali, 040 8684039. 
 
 
 
 

mailto:ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi
mailto:ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi


 
 
UUSI HALLITUS 
 
Vaalikokouksessa 24.11.2011 valittiin yksimielisesti vuoden 2012 alkavalle kaksivuotiskaudelle hallituksen 
jäseniksi: Jari-Pekka Auterinen, Mikael Englund, Henri Kujala, Erkki Laasonen, Jaana Mattila, Erkki 
Piitulainen, Arja Porvali, Seppo Salminen ja Ari-Heikki Vikman. Puheenjohtajana jatkaa Mauri Sourander. 
Toiminnan tarkastajiksi valittiin Samuli Sipilä ja Juhani Huotari sekä varajäseniksi Hannu Hildén ja Eeva 
Kuosma. Vaalitoimikuntaan valittiin Juhani Huotari, Susanne Lemström ja Seppo Porvali. Toivotamme onnea 
kaikille toimihenkilöille heidän toimissaan. 
 

 

 Helsingin Munskänkarna voitti vuoden 2011 viinikilpailun 
 
Suomen Munskänkarnan järjestämään ensimmäiseen kenraaliharjoituksena toimineeseen viinikilpailuun 
osallistui 29.10.2011 seitsemän kaksijäsenistä joukkuetta eri puolilta Suomea. Tehtävänä oli tunnistaa 
sokkona kolme valkoviiniä ja kolme punaviiniä. Kilpailun vaativuustasoa pidetiin kovana. Helsingin joukkueen 
jäsenet Jukka Kornilow ja Henri Kujala saivat korkeimman pistemäärän ja tunnistivat ainoana joukkueena 
erityisen vaikeana pidetyn Chenin Blanc viininkin. Palkintona voittajat saivat shampanjapullot. Onnea 
voittajille! 
  

 
KOULUTUS 
 
2-tason koe järjestetään Vinoteekissa lauantaina 17.3.2012. Koe koostuu teoria- ja 
maisteluosuudesta. Osallistumisoikeus on kaikilla 1-tason tai rypälekokeen läpäisseillä jäsenillä. 
Tarkempi aika ja kustannukset ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. 
 
Kokeeseen ilmoittautumiset ilmoittautumisosoitteeseen 3.3.2012 mennessä: 

ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039. 
 

VIINIKILPAILU 2012 
 
Helsingin Munskänkarna osallistuu Suomen Munskänkarnan järjestämään Viinikilpailuun. 
Kilpailu järjestetään kolmessa vaiheessa.  

 ensin kussakin paikallisyhdistyksessä  

 toisessa vaiheessa koko Suomen Munskänkarnan laajuisesti  

 Lopuksi paras joukkue valitaan European Blind Tasting Competitionin Suomen Munskänkarnan 
joukkueeseen. 

 
Kilpailuun voivat osallistua kaksijäseniset joukkueet, joissa kummankin jäsenen tulee olla samasta 
paikallisyhdistyksestä. Paikallisen kilpailun paras pari edustaa seuraansa Suomen Munskänkarnan 
kilpailussa, jonka paras joukkue valitaan European Blind Tasting Competitionin Suomen Munskänkarnan 
joukkueeseen. 
 
Paikalliskilpailu vastaa kakkostason käytännön koetta. Suomen Munskänkarnan laajuinen kilpailu on 
vaikeudeltaan kolmostasoa. 
 
Osallistumismaksu ei vielä ole selvillä, mutta se pyritään pitämään kohtuullisena (arvio 20-30 EUR per 
henkilö). Paikallisyhdistys maksaa toisen vaiheen osallistumismaksun. Suomen Munskänkarna sponsoroi 
Euroopan loppukilpailua maksamalla osallistujien matkakulut kilpailupaikkakunnalle sekä joukkueen 
osallistumismaksun. 

 
Helsingin Munskänkarnan paikalliskilpailu 
 
Helsingin Munskänkarnan paikalliskilpailu järjestetään torstaina 2.2.2012 klo 18:00 Vinoteekissa. 
Kilpailuun voi ilmoittautua yhdistyksen jäsen yksin tai parin kanssa. Yksin ilmoittautuneista 
muodostetaan kisapaikalla kaksijäsenisiä joukkueita. 
 
Ilmoittautumiset 26.01.2012 mennessä ilmoittautumisosoitteeseen: 
ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039. 
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SÄHKÖINEN JAKELU JA MAINOSPOSTI 
 
Suurin osa jäsenistä on jo siirtynyt sähköiseen jakeluun. Jos sinulla on sähköpostiosoite, mutta et vielä ole 
ilmoittanut sitä sihteerille, niin tee se nyt. Tastinkien materiaalit jaetaan etukäteen sähköisessä muodossa ja 
viime hetken muutoksista pystymme myös tiedottamaan sähköisesti. Lisäksi välitämme vain sähköisesti 
viime hetken kutsuja erikoistastingeihin tai viinimessuihin. Sähköinen jakelu myös säästää seuralle 
postikuluja. 
 
Haluatko jäsenkirjeiden lisäksi saada sähköpostiisi viineihin ja gastronomiaan liittyviä viestejä? Esimerkiksi 
Port tastingin kutsuja, ravintoloiden viiniteemojen mainoksia. Mikäli haluat, että lähetämme sinulle myös 
mainoksia ja tiedotteita lähetä erillinen sähköpostiviesti sihteerille sihteeri.hmunska@hmunska.inet.fi . 
Osoitteita emme anna eteenpäin. Kaikki viestit tulevat hallituksen kautta.  

 
Kotisivu ja sähköposti: 

 
Viiniseura Helsingin Munskänkarnalla on kotisivu jonka osoite on: 
http://personal.inet.fi/yhdistys/helsingin.munskankarna/ 
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