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Hei! 

 

Tästä jäsenkirjeestä löydät tietoa mm. 

- vaalikokouksesta 23.11.2016 

- 16.1.2017 Italian artesaaniviineistä 

- 6.2. Alkon vierailusta 

- vuoden 2017 kevään muiden tilaisuuksien päivistä 

- yhdistyksen 30-vuotisjuhlasta    

- koulutusasioista 

- Suomen Munskänkarnan vuosikokousristeilystä keväällä 2017 

- Helsingin Munskänkarnan 30-vuotismatkasta Champagneen 29.4. – 7.5.2017 

- uudesta portviinikirjasta 

- ISO-viinilasilaukusta 

- yhteystiedoistamme 

 

Rauhallista joulunalusaikaa toivottaen, 

 

Arja Porvali 

sihteeri 

Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry 

 

*** 

VAALIKOKOUSTERVEISIÄ 

 

Seuran vaalikokous pidettiin 23.11.2016. Puheenjohtajana jatkaa Erkki M. Laasonen ja muut 

hallituksen jäsenet ovat Juhani Huotari, Henri Kujala, Hannu Kytölä, Susanne 

Lemström, Esa Nyman, Arja Porvali, Seppo Salminen ja Samu Viljanen.  

 

Vaalitoimikunnan esityksen mukaan puolet hallituksen jäsenistä (Henri Kujala, Esa Nyman, 

Hannu Kytölä ja Seppo Salminen) on erovuoroisia vuoden 2017 lopussa.  

 

Toiminnantarkastajiksi kaudelle 2017 valittiin Samuli Sipola ja Ari-Heikki Vikman sekä 

heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi Hannu Hildén (Sipolan varajäsen) ja Erkki 

Piitulainen (Vikmanin varajäsen). 

 

Jari-Pekka Auterinen, Stana Porvali ja Kimmo Räntilä jatkavat vaalitoimikunnassa 

vuonna 2017. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Erkki M. Laasonen edustaa yhdistystä Suomen Munskänkarnan 

kokouksissa ja tilaisuuksissa. Puheenjohtajan varahenkilönä jatkaa ko. toimessa Arja Porvali. 

 

JÄSENMAKSU 2017 

 

Yhdistyksen vaalikokous vahvisti 23.11.2016 vuoden 2017 jäsenmaksut, jotka ovat samat kuin 

viime vuonna. 

 

 Henkilöjäsenen jäsenmaksu: 62 €/vuosi 

 Perhejäsenyyden jäsenmaksu: 78 €/vuosi 

 Liittymismaksu: 40 €  

 

Jäsenmaksu suoritetaan 25.1.2017 mennessä yhdistyksen tilille FI13 6601 0003 3348 77. 

Maksaessasi jäsenmaksua muista ilmoittaa viestikentässä oma nimesi.  

HUOM! Jäsenmaksusta ei tule erillistä laskua. 
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TASTINGIT 

 

Tastingeihin ilmoittaudutaan kunkin tilaisuuden tiedoissa annettuun ilmoittautumispäivä-

määrään mennessä sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org. 

Jos käytössäsi ei ole sähköpostiosoitetta, ilmoittaudu puhelimitse yhdistyksen sihteerille: 

040 868 4039 / Arja Porvali. 

 

Osallistuminen vahvistetaan ilmoittautumisajan umpeuduttua sähköpostiosoitteeseesi. Jos 

ilmoittautuneita on enemmän kuin tastingiin mahtuu mukaan, osallistujat arvotaan. 

 

Vahvistuksen saatuasi suorita osallistumismaksu yhdistyksen tilille FI13 6601 0003 3348 77 

mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin tilaisuuden pitopäivänä. Merkitse viitekenttään 

tilaisuuden aihe, päivämäärä sekä oma nimesi, jos tilinomistaja on joku muu. Kunkin 

tilaisuuden maksu suoritetaan erikseen.  

 

Muistutuslaskutuksesta yhdistys perii 5 € lisämaksun. 

 

Peruutusehdot 

 

Ilmoittautuminen on sitova ja mahdollinen peruutus on tehtävä ennen tilaisuuden tiedoissa 

annetun peruutusajan umpeutumista, yleensä viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta. Ilman 

hyväksyttävää peruutusta yhdistys perii tilaisuuden koko hinnan.  

 

Huomioithan, että voit peruutusajan umpeuduttua hankkia tastingiin tilallesi sijaisen. Informoi 

asiasta sähköpostilla ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org osallistujalistan ylläpitäjää. 

 

KEVÄÄN 2017 TILAISUUDET 

 

16.1.2017 klo 18.00 Italian artesaaniviinit Etelä vs. Pohjoinen 

Tule tutustumaan italialaisiin artesaaniviineihin, jossa Pohjois-Italian viinit ottavat mittaa Etelän serkuis-

taan. Tutustumme pientuottajiin, todellisiin viininviljelyn käsityöläisiin, jotka valmistavat viinejä luonnon-

mukaisesti ja usein paikallisista alkuperäisrypälelajikkeista, eivätkä säästele työtään toteuttaessaan into-
himoaan viininvalmistusta kohtaan. Työn tuloksena syntyy maaperää ja kasvuympäristöä ilmentäviä 
viinejä, jotka puhuttelevat ja pysäyttävät kuuntelemaan. 

Laura Paija Vino Nostrumista maistattaa kuuden luomutuottajan viinejä ja kertoo viinimaailman tämän 
hetken kuumimmasta trendistä eli natural wine –ilmiöstä. 

* SP68R 2015, Arianna Occhipinti — IGT Terre Siciliane 
* Petrosa 2014, Etnella – DOC Etna Rosso, Sicilia  
* Aris 2013, Sergio Arcuri — DOC Girò, Calabria 

* Pergolaia 2012, Caiarossa — IGT Toscana 
* Brol Grande Bardolino 2013, Le Fraghe — DOC Bardolino, Veneto 
* Piane 2012, Le Piane — Boca, Piemonte 

Sisiliassa tutustumme kahteen "uuden aallon" tuottajaan, Arianna Occhipinti ja Etnella, jotka edustavat 

vastaliikettä kansainvälisistä rypäleistä tehdyille raskaille massaviineille. Calabriassa Sergio Arcuri on 
erikoistunut gaglioppo-rypäleeseen ja leikittelee viineissään eleganssin ja voimakkuuden tasapainolla. 
Toscanassa Caiarossa on kahden bordeaux'laisen Grand Cru Classé -tilan omistajan viinitila. Tutustumme 
"ranskalaiseen tulkintaan" sangiovesesta. Venetossa Le Fraghen omistaja Matilde Poggi on FIVI:n eli 
Italian pienviininviljelijöiden liiton puheenjohtaja, joka on valittu ainoana naisena Italian 100 vaikutus-
valtaisimman viinivaikuttajan listalle.  

 

mailto:ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org
mailto:ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org
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Piemontessa tutustumme Bocaan, joka on vanha ja arvostettu mutta sittemmin unohdettu alue, jossa Le 
Piane on ottanut jopa 100-vuotiaat Croatina-rypäletarhat uudelleen tuotantoon. 

Omat lasit mukaan:        (6) kpl 

Paikka:   Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha, 00160 Helsinki 

Hinta:   45 €, EI-jäsenet 55 € 

Pankkitili:  FI13 6601 0003 3348 77 (maksusta on ilmettävä selvästi 

osallistujan nimi, tastingin aihe ja päivämäärä) 

Ilmoittautumiset: viimeistään 2.1.2017 ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 

(tai p. 040 868 4039 / Arja Porvali). 

Peruutukset:  viimeistään 9.1.2017 

 

 

*** 

 

06.02.2017 klo 18.00 Alkon vierailu 

Emäntänä MW Taina Vilkuna 

 

Yhdistys on saanut jälleen kutsun Alkolta jäsenemme Master of Wine  Taina Vilkunan kautta 

tulla  tutustumaan Alkon toimintaan ja valikoituihin viineihin. Vierailu toteutetaan yhdessä 

Viiniseura Weingeister ry:n kanssa ja mukaan mahtuu yhteensä 30 jäsentä ilmoittautumis-

järjestyksessä. 

 

Paikka:  Salomonkatu 1, 00100 Helsinki, sisäänkäynti  Arkadiankadun 

puolelta, 6. kerros 

Hinta:   25 €,  vain jäsenille 

Pankkitili:  FI13 6601 0003 3348 77 (maksusta on ilmettävä selvästi 

osallistujan nimi, tastingin aihe ja päivämäärä) 

Ilmoittautumiset: viimeistään 23.1.2017 ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 

(tai p. 040 868 4039 / Arja Porvali). 

Peruutukset:  viimeistään 30.1.2017 

 

*** 

15.03.2017 Vuosikokous  

 

*** 

09.05.2017 Alkon Euroopan uutuudet 

 

*** 

HELSINGIN MUNSKÄNKARNAN 30-VUOTISJUHLA 21.4.2017 

 

Helsingin Munskänkarna juhlii 30-vuotistaivaltaan 21.4.2017 illallisen merkeissä. 

 

Paikka:   Yrityslinna, Parfait Kuutschin Oy, Ensi linja 1, 00530 Helsinki 

Hinta:   100 €/hlö 

Pankkitili:  FI13 6601 0003 3348 77 (maksusta on ilmettävä selvästi 

osallistujan nimi, tilaisuuden aihe ja päivämäärä) 

Ilmoittautumiset: viimeistään 31.3.2017 ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 

(tai p. 040 868 4039 / Arja Porvali). 

Peruutukset:  viimeistään 12.4.2017 

 

 

 

 

mailto:ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org
mailto:ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org
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Juhlamenu  

 

Limemarinoitu tammisavulohipisara makealla saaristolaisleivällä 

pehmeä jogurttikastike, versosalaatti,  

** 

Paahdettua luomuhärän sisäfileetä tai grillattua portobelloa parmesaanikastikkeessa 

Portviinikastike, hunajaisia juureksia, artisokka-perunapyré, palsternakka 

** 

Juustot 

Chaumes, Dordogne, Ranska 

Pecorino Romano, Sardinia, Italia 

Viikunahilloke, ruiskeksi 

** 

Valkosuklaakakku tuoreilla marjoilla 

** 

Kahvi avec  

 

Illallisen viinit vahvistuvat myöhemmin ja ilmoitetaan seuraavassa jäsenkirjeessä. 

 

*** 

Suomen Munskänkarnan vuosikokousristeily 30.3. – 1.4.2017 Tukholmaan.  

Lisätietoja tulevissa jäsenkirjeissämme.  

 

*** 

Helsingin Munskänkarnan 30-vuotisjuhlamatka Champagneen 29.4. – 7.5.2017  

Lähtö on Helsingistä lauantaiaamuna Finnairilla Pariisiin ja paluu sunnuntaiaamuna Finnlinesilla 

Travemundesta Helsinkiin. Pariisissa on vastassa 38-paikkainen VIP-bussi. 

Perillä yövytään kolme yötä Champagnen Reimsissä, kaksi yötä Alsacen Colmarissa ja yksi yö 

Rheingaun Assmannshausenissa. Matkan hinta-arvio on 1600-1800 €, joka sisältää lennon, 

laivamatkan, bussikuljetuksen, majoituksen kahden hengen huoneessa /A-hytissä, 

viinitalo/tilakäynnit, 1-2 viinitilalounasta ja laiva-ateriat. 

Matkanjohtajana toimii viinimestari Rainer Koski ja kuljettajana Jarkko Kovasiipi, joka ajanut 
kymmeniä ryhmämatkoja Euroopassa. Vastuullinen matkanjärjestäjä on matkatoimisto Heta. 

VIINIMATKA 

Matkan aikana tutustutaan Champagnen, Alsacen, Pfalzin ja Rheingaun viinialueisiin. Päivittäin 

on 1-2 viinitalovierailua. 

 

RUOKAMATKA 

Matkan aikana on loistava tilaisuus nauttia paikallisia ruokia paikallisen viinin kanssa. 

Reimsissä on kolme ja Colmarissa kaksi Michelin-ravintolaa. 

 

OSTOSMATKA 

Viiniostokset voi tuoda Suomeen kätevästi bussissa. Mitä enemmän ostat, sitä enemmän 

säästät. Ranskassa käydään 1-2 isossa automarketissa, jossa voi tehdä todella edulliset 

viiniostokset. Reimsistä voi ostaa muutakin kuin samppanjaa, siellä on mm. Galeries Lafayette 

–tavaratalo. 

 



 

 

 
Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry 

 

   5 

 

 

 

 

MAJOITUS 

Majoitus neljän tähden hotelleissa paitsi Reimsissä kolmen tähden, koska neljän tähden hotellit 

olivat korkeasesongin vuoksi täynnä jo yli puoli vuotta etukäteen. 

 

Varaukset on tehty seuraavasti:  

Reims www.residhome.com/uk/hotel-residence-aparthotel-reims-223.html  

Colmar www.hotel-le-marechal.com  

Assmannshausen www.hotel-krone.com 

Ilmoittautumiset tarvitaan ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org jo 7.12.2016 

mennessä, jotta tiedetään, saadaanko vähintään 20 matkalaista mukaan ja koska Reimsin ja 

Colmarin varaukset vahvistuvat vasta, kun hotellit ovat saaneet ennakkomaksun. 

Matkatoimisto hoitaa 30 % ennakkomaksun 7.12., jos pystymme vahvistamaan, että matka 

Munskan puolesta järjestyy.         

***                                        

KOULUTUSASIAA 

 

1T-kurssille on ilmoittautuneita 8 henkilöä. Kun sopiva kurssipaikka löydetään, asiasta 

ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille. 

 

Emojärjestön koulutuskomitea on muuttanut 3-tason suoritusjärjestystä niin, että 2016 

syksystä lähtien osiot on suoritettava seuraavassa järjestyksessä: 

1) teoriakoe, joka järjestetään parillisina vuosina marraskuussa 

2) kirjallinen työ 

3) käytännön koe, joka pidetään parittomina vuosina marraskuussa 

 

Seuraavaan osioon voi siirtyä, kun edellinen on suoritettu hyväksytysti. 

 

Tänä syksynä 3T-teoriakokeeseen Helsingissä osallistui 2 henkilöä. Kokeen lopputulokset eivät 

vielä tätä kirjoittaessa ole tiedossa. 

 

BOK OM PORTVIN 
  
Ny bok om portvin skriven på svenska, troligen den första bok som skrivits om vin i Svenskfinland. 
Kanske er vinklubb har medlemmar som är intresserade av portvin? 
Nedan lite info om  boken: 
  

Jag är en vän av vin som bor i Österbotten, Finland. Mitt vinhjärta bultar speciellt mycket för portvin. 

Tillsammans med en excellent fotograf, Anders Wingren, har jag producerat boken Portvinsdalen. 

Boken är på 208 sidor och handlar inte bara om portviner och douroviner utan även mycket om mat, 

natur, övernattningar och personerna bakom allt detta. Samt tips, kartor, sevärdheter mm. 

För denna bok gjordes sju olika resor till Porto och Dourodalen. Själv är jag utbildad sommelier och 

sysslar mycket med vin, vinföreläsningar & provningar på min fritid. Mitt huvudyrke är dock rektor på 

Purmo skola, Pedersöre.  

 

Det skulle glädja mig mycket ifall det vore möjligt att dela informationen om denna splitternya bok i 

vinvärlden. 

Mer info om boken samt möjlighet att provläsa några sidor finns på 

http://www.photomoments.fi/portvinsdalen-33758145   

Med vänliga vinhälsningar från Österbotten, Glenn Sundstedt, info@glenn.fi    tfn +358 50 531 6791 

 

http://www.residhome.com/uk/hotel-residence-aparthotel-reims-223.html
http://www.hotel-le-marechal.com/
http://www.hotel-krone.com/
mailto:ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org
http://www.photomoments.fi/portvinsdalen-33758145
mailto:info@glenn.fi
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VIINILASILAUKKU ISO-MAISTELULASEILLE 

 

Kuvan viinilasilaukkuja on myytävänä hintaan 32 €/kpl. Tilaukset 

sihteerille sihteeri.helsinki@munskankarna.org, joka vahvistaa tilauksen 

ja ilmoittaa tilinumeron (ei Munskan tilinumero). Toimitukset 

toteutetaan tastingien yhteydessä tai erikseen sovittuna ajankohtana. 

  

   

 

 

YHDISTYSTUNNUKSET JA YHTEYSTIEDOT 

 

PINSSIT JA TASTE VIN 

Jos et ole saanut yhdistyksen tunnusmerkkinä toimivaa pinssiä tai taste-viniä, tai jos tarvitset 

päivitystä nauhaväreihin tasokokeen tai jäsenyysvuosien perusteella, ota yhteyttä yhdistyksen 

puheenjohtajaan, kun ilmoittaudut seuraavaan tastingiin.  

 
Jos haluat tarkistaa jäsenyytesi alkuajankohdan, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin. 

 

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖIDEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEET 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja puheenjohtaja.helsinki@munskankarna.org 

Erkki M. Laasonen 

 

Yhdistyksen sihteeri   sihteeri.helsinki@munskankarna.org 

Arja Porvali 

 

Yhdistyksen rahastonhoitaja  rahastonhoitaja.helsinki@munskankarna.org  

Samu Viljanen 

 

Ilmoittautumiset   ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 

tastingeihin ja koulutuksiin 

Arja Porvali Huomioithan, että ilmoittautumisissa EI voi käyttää 

vastaa (reply) -painiketta! 

 

*** 

 

YHDISTYKSEN FACEBOOK-TILI 

 

Helsingin Munskänkarnalla on Facebookissa käytössään suljettu ryhmä nimellä ”Viiniseura 

Helsingin Munskänkarna ry”. Kaikki ryhmän jäsenet ovat tervetulleita postaamaan vapaasti 

erilaisista viinimaailman aiheista ja uutisista. Tilin sisältöeditorina toimii yhdistyksen jäsen 

Stana Porvali. Tule sinäkin mukaan! 

 

*** 

 

YHDISTYKSEN KOTISIVUSTOT 

 

Helsingin Munskänkarnan kotisivut löytyvät osoitteesta www.munskankarna.org/helsinki/.  

mailto:sihteeri.helsinki@munskankarna.org
mailto:puheenjohtaja.helsinki@munskankarna.org
mailto:sihteeri.helsinki@munskankarna.org
mailto:rahastonhoitaja.helsinki@munskankarna.org
mailto:ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org
http://www.munskankarna.org/helsinki/

