
JÄSENKIRJE 4/2012 

 
HELSINKI, 30.8.2012 

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 14.9.2012 mennessä (5.9.2012 Spätburgunder) 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. 

 
 

Spätburgunder / Pinot Noir  – 12.9.2012 klo 18.00, Vinoteekki 

        Alustajana Seppo Salminen 

 

Tutustutaan Saksan viljellyimpään punaiseen rypäleeseen, Spätburgunderiin. Mahdollisuus verrata 

eri alueita ja tyylejä keskenään. Mukana myös yksi Frühburgunder sekä luonnollisesti jokeri.   

Löydä oma suosikkisi! 

. 

 
2009 H.J. Kreuzberg Frühburgunder Classic trocken (Ahr) 

2009 Meyer-Näkel Neuenahrer Sonnenberg Spätburgunder (Ahr) 

2009 Bernhard Huber Bombacher Sommerhalde Spätburgunder R (Baden) 

2009 Rudolf Fürst Spätburgunder Klingenberger (Franken) 

2009 Rudolf Fürst Spätburgunder "R" Centgrafenberg GG (Franken) 

2009 Friedrich Becker Spätburgunder 'B' (Pfalz) 

2009 Kloster Eberbach Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder Spätlese trocken 

(Rheingau) 

+jokeri 

 

 
Omat lasit mukaan (8) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 38,00 €, ei jäsenet 48,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut  jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 5.9.2012 ja peruutukset 5.9.2012 mennessä: ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039 
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Sherry - 11.10.2012 klo 18:00, Vinoteekki 

        Alustajana Erkki Piitulainen 

 

Maistamme sherryn eri tyylejä sekä koemme kuinka pitkä ikääntyminen vaikuttaa sherryjen 

luonteeseen. 

 
Noé Pedro Ximénez Muy Viejo 30 anos 

Gonzales Byass Matusalem Oloroso Dulce Muy Viejo 30 anos 

Gonzales Byass Del Duque Amontillado Viejo 30 anos 

Gonzales Byass Apostoles Palo Cortado Sherry 

Gonzales Byass Tío Pepe 

Gonzales Byass Almacenista Manzanilla Pasada 

Lustau East India Solera, Lustau 

 

 
Omat lasit mukaan (7) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 33,00 €, ei jäsenet 43,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut  jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 14.9.2012 ja peruutukset 4.10.2012 mennessä: ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039 

 

 

Marchen punaisia viinejä - 30.10.2012 klo 18:00, Vinoteekki 

        Alustajana Erkki M. Laasonen 

 

Marche ei ole Italian kuuluisin viinimaakunta, mutta sielläkin on pieniä, kunnianhimoisia tuottajia, 

joiden viinit eivät ( vielä? ) ole kalliita. Nämä punaviinimme tulevat kaikki  tilalta Maria Pia 

Castelli, www.mariapiacastelli.it. ja asiantuntijana on toiminut jäsenemme Harri Karkulahti, jolla 

on lomapaikka Marchessa. Jos onnistumme, hommaamme vielä alkuun yhden kuohuviinin 

Marchesta, mutta sen näette paikan päällä. Siis ainakin: 

 
2004 Erasmo Castelli, 100 % Montepulciano, alueen oma "lippulaivarypäle" 

2005 Erasmo Castelli, 100 % Montepulciano 

2006 Erasmo Castelli, 100 % Montepulciano 

2007 Orano, 100 % Sangiovese, yrittävät tällä jo kansainvälisille markkinoille 

2008 Orano, 100 % Sangiovese 

2009 Orano, 100 % Sangiovese 

 

 
Omat lasit mukaan (7) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 27,00 €, ei jäsenet 37,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut  jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 14.9.2012 ja peruutukset 23.10.2012 mennessä: ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039 
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KOULUTUS 
 
2-tason koe järjestettiin 17.3.2012. Jari-Pekka Auterinen läpäisi sekä käytännön että teoriakokeen. 
Jaana Mattila, Hannu Kytölä, Kimmo Räntilä ja Laura Paljakka pääsivät läpi käytännön kokeesta. 
Helsingin Munskänkarna sai kaksi uutta 2-tason suorittanutta jäsentä kun Kimmo Räntilä ja Jari-
Pekka Auterinen ovat hyväksytysti suorittaneet 2-tason molemmat osakokeet. 
 
Onnittelut hienoista suorituksista. 
 

1-tason kurssi 
 
1-tason kurssi on juuri käynnistymässä Erkki Piitulaisen johdolla. Mukaan ehtii vielä, ilmoittaudu 
pikaisesti osoitteella ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi. 1-tason kurssi kokoontuu syksyn 
aikana 8 kertaa. Koulutus järjestetään Vinoteekissa 30.8.2012 alkaen. Rypälekurssia suunnitellaan 
heti 1-tason kurssin jälkeen. 
 
Seuraavat koepäivät ovat julkistettu: 
 
  8.10.2012 –   I tason teoria ja käytäntö 
10.11.2012 – III tason teoria 
    9.2.2013 – III tason käytäntö (Tukholmassa) 
  16.3.2012 –  II tason teoria ja käytäntö 
 
Ilmoittautumiset 1-tason kokeeseen (muut kuin 1-kurssille osallistuvat) ja 3-tason teoriakokeeseen 
osoitteeseen ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi 
 
1-tason kokeeseen voivat osallistua kaikki jäsenet, jotka eivät aiemmin ole läpäisseet koetta. 2-
tason kokeen esivaatimus on 1-tason tai rypälekokeen hyväksytty suoritus. 3-tason teoriaan voi 
osallistua 2-tason läpäisyn jälkeen. 3-tason käytännön kokeeseen kutsutaan 3-tason 
teoriaosuuden suorittamisen jälkeen. 

 
 

 

LOPPUVUODEN TASTINGIT: 
 

Alustavat päivämäärät syksyn viimeisille tastingeille ovat: 
 

- 22.11.2012 vaalikokous ja sen jälkeen marraskuun kuukausitasting 
- 11.12.2012 joulukuun kuukausitasting 
 
 

 
 
 

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/ 

mailto:ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi
mailto:ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi
mailto:sihteeri.hmunska@hmunska.inet.fi
http://personal.inet.fi/yhdistys/helsingin.munskankarna/

