
JÄSENKIRJE 3/2012 

 
HELSINKI, 1.4.2011 

Hei! 

 
Suurin osa jäsenistä on jo siirtynyt sähköiseen jakeluun. Jos sinulla on sähköpostiosoite, mutta et vielä ole 
ilmoittanut sitä sihteerille, niin tee se pikimmiten. 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. 

 

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

Ilmoittaudu 21.4.2012 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. 

 
 

Vastuullinen Viini – ”Torres&Earth”  9.5.2012 klo 18.00, Vinoteekki 

        Alustajana Annastiina Jäppinen, Torres Brand Ambassador, Winestate 

 

Katalonia: 

Waltraud Riesling 2011 

Nerola red 2008 

Mas Borras 2008 

 

Muu Espanja: 

Celeste 2008, Ribera del Duero 

Ibericos 2008, Rioja 

Salmos 2007, Priorato 

Verdeo 2010, Rueda 

  

Chile: 

Las Mulas Organic Viognier 2011 

Santa Digna Sauvignon Blanc 2011 

Santa Digna Cabernet Sauvignon 2011 

 

 
Omat lasit mukaan (10) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 30,00 €, ei jäsenet 40,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 21.4.2012 ja peruutukset 1.5.2012 mennessä: ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039 
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Alkon kevään uutuudet 28.5.2012 klo 18:00, Vinoteekki 

        Alustajana Seppo Salmela 

 

Maistamme 8 kiinnostavaa Alkon kevään uutuusviiniä. Todennäköisesti painotus on valkoisissa ja 

kuplallisissa. Viinit selviävät vasta itse maistelussa. 

 
Omat lasit mukaan (8) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 33,00 €, ei jäsenet 43,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 21.4.2012 ja peruutukset 21.5.2012 mennessä: ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039 

 
 

 

 
MUISTUTUS: HELSINGIN MUNSKÄNKARNA 25-vuotisjuhla 20.4.12 
 
Viiniseura Helsingin Munskänkarna juhlii 25-vuotistaivaltaan 20.4.2012 ravintola Sipulin Talvipuutarhassa. 
Järjestelyt ovat jo loppusuoralla 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. 
 
Ilmoittaudu Viiniseura Helsingin Munskänkarnan 25-vuotisjuhliin oheisen kutsun mukaisesti. Olemme 
varanneet muutamia ylimääräisiä paikkoja muille, joten voit halutessasi ilmoittaa mukaan myös viiniystäviäsi. 
Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 10.4.2012 saakka. 

 
 
 

 

Helsingin Munskänkarna voitti vuoden 2012 viinikilpailun 
 
Suomen Munskänkarnan järjestämään toiseen viinikilpailuun osallistui 24.3.2012 kahdeksan kaksijäsenistä 
joukkuetta eri puolilta Suomea. Tehtävänä oli tunnistaa sokkona neljä valkoviiniä, neljä punaviiniä ja neljä 
jälkiruokaviiniä. Kilpailun vaativuustaso oli kolmostasoa ja sitä pidettiin kovana. Kahden kärkeen kahdeksan 
pisteen kaulalla kiilasivat Helsingin Munskan molemmat joukkueet. Ensimmäiselle sijalle tuli Erkki Piitulaisen 
ja Samu Viljasen joukkue 34 pisteellä ja aivan kannoilla oli Jukka Kornilowin ja Eero Bomanssonin joukkue 
33 pisteellä. Palkintona voittajat saivat shampanjapullot. Voittajajoukkue osallistuu Suomen Munskänkarnan 
nelihenkisessä joukkueessa European Blind Tasting Competition –kilpailuun syksyllä 2012. Onnea voittajille! 
  

 
KOULUTUS 
 
1-tason kurssi on juuri käynnistymässä. Mikäli et ole vielä ilmoittanut kiinnostustasi, tee se 
pikimmiten sähköpostilla osoitteella ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi. 
 
Kun 1-tason kurssi lähtee käyntiin, koulutusvastaava lähettää kaikille 1-tason kurssista 
kiinnostuksensa ilmoittautuneille tiedot ensimmäisistä kurssin kokoontumisista. 
 
 
 
SYKSYN TASTINGIT: 
 

Alustavat päivämäärät syksyn ensimmäisille tastingeille ovat: 
 

- 12.9.2012 tasting 
- 11.10.2012 tasting 
- 30.10.2012 tasting 
- 22.11.2012 tasting + vaalikokous 
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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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