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Hyvä viinin ystävä, 
 

Tästä jäsenkirjeestä löydät tietoa mm. 

• vaalikokouksesta 28.11.2018 ja Bordeaux 2005-tastingista 

• kuivat Tokaji Szamorodnit -tastingista 12.12.2018 

• koulutusasioista  

• kevään 2019 tasting-päivämääristä 

 

Hyvää alkusyksyä ja maukkaita viinejä! 

 
Terveisin 

Arja Porvali, sihteeri 

Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry 

 
TASTINGIT JA NIIHIN ILMOITTAUTUMINEN 

 

Tastingeihin ilmoittautumiskäytäntö on muuttunut. Osallistujien valinta tapahtuu  

first come-periaatetta noudattaen eli ilmoittautumisen ajankohta ratkaisee osallistumisen. 

Ilmoittautumiset lähetetään osoitteeseen ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org. Jos 

käytössäsi ei ole sähköpostia, ilmoittaudu puhelimitse yhdistyksen sihteerille: 040 868 4039 / 

Arja Porvali. 
 

Osallistuminen vahvistetaan kahden päivän kuluessa sähköpostiosoitteeseesi. Vahvistuksen 

saatuasi suorita osallistumismaksu yhdistyksen tilille FI13 6601 0003 3348 77 mahdollisimman 

pian, viimeistään kuitenkin ennen tilaisuutta. 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. 

 

28.11.2018 klo 18.00 VAALIKOKOUS, Vinoteekki, Kauppiaankatu 6 
 

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 n. klo 18.20. 
 

28.11.2018 Bordeaux 2005 -tasting, alustajana Mikael Englund 

Edellisvuosilta tutun Bordeux-tastingin viinit ovat tällä kertaa huippuvuodelta 2005 ja tulevat 

kuudelta eri Medoc’in AOC-alueelta. Nyt on mukana kaksi Grand Cru Classé-viiniä St. 

Julien’ista ja Pauillac'ista sekä neljä tunnettua Cru Bourgeois-huippua Margaux’sta, Moulis’ista, 

Haut-Medoc'ista ja Medoc’ista. Viinien hinnat vaihtelevat melkoisesti, mutta onko tämä 

mielestäsi selitettävissä laatueroilla vai johtuvatko hintaerot ehkä muista tekijöistä? 

2005    Patache d'Aux              Medoc 

2005    Sociando Mallet            Haut-Médoc 

2005    Chasse Spleen              Moulis 

2005    Duhart Milon                Pauillac 

2005    Lagrange                     Saint Julien 

2005    Labegorce Zede           Margaux 

 

Omat lasit mukaan:  (6) kpl 
Paikka:    Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha, 00160 Helsinki 
Hinta:    38 €, ei jäsenet 48 € 
Pankkitili:    FI13 6601 0003 3348 77 (maksusta on ilmettävä selvästi  
    osallistujan nimi, tastingin aihe ja päivämäärä) 
Ilmoittautumiset:  viimeistään 14.11. ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 

    (tai p. 040 868 4039). 
Peruutukset:  viimeistään 21.11.2018 

 

*** 

12.12.2018 Kuivat Tokaji Szamorodnit, alustajana Juhani Huotari 

 

Kuuluisista Tokajin makeista viineistä tunnetaan ennen muuta Aszú-viinit, joiden Puttony-luku 

3 – 6 kertoo viinin makeusasteen. Toinen klassinen Tokajin kategoria on Szamorodni, jossa 

tertut puristetaan viiniksi ilman jalohomeisten rusinoiden erillistä noukkimista niistä. Tertussa 

voi siten olla sekä terveitä rypäleitä että eriasteisia botrytisia. Szamorodni on useimmiten 

makeaa, mutta se voi olla myös kuivaa. Kuivan szamorodnin erityispiirre on, että se on 

kypsynyt vajaissa tynnyreissä hiivaketon alla, jolloin lopputuloksena on kuivaa sherryä tai 

Juran keltaista muistuttava tuote, joista se kuitenkin eroaa siinä, että on aina myös botrytinen. 

 

Chateau Dereszla 2008 Tokaji Szamorodni Experience 

Chateau Dereszla 2000 Tokaji Szamorodni száraz  

Disznókő Tokaji Szamorodni száraz 2003 

Degenfeld Tokaji Szamorodni száraz 1999 

Majoros Tokaji Szamorodni száraz 2009 

Tokajbor-Bene Pincészet Szamorodni száraz 2005 

Babits Tokaji Szamorodni száraz 2010 

 

Omat lasit mukaan:  (7) kpl 
Paikka:    Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha, 00160 Helsinki 
Hinta:    25 €, ei jäsenet 35 € 
Pankkitili:    FI13 6601 0003 3348 77 (maksusta on ilmettävä selvästi  
    osallistujan nimi, tastingin aihe ja päivämäärä) 
Ilmoittautumiset:  viimeistään 28.11. ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org 

    (tai p. 040 868 4039). 
Peruutukset:  viimeistään 5.12.2018 
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KOULUTUSREKISTERI JA MUUT KOULUTUSASIAT 

 

Suomen Munskänkarna alkaa seurata 1.1.2019 alkaen jokaisen alueyhdistyksen koulutus- 

tilastotietoja. Tämän vuoksi päivitimme kesällä Helsingin Munskan jäsenten tietoja. Suuret 

kiitokset kaikille niille, jotka edesauttoivat koulutustietojen keruussa. Nyt Helsingin tilasto on 

ajan tasalla ja jäsenistämme lähes 100 on suorittanut eri tason kursseja vuosien saatossa. 

 

Kansainvälinen World Blind Tasting Championships 2018 -kilpailu järjestetään 13.10.2018 

Languedocissa, Ranskassa. Suomea edustavat tänä vuonna Helsingin Munskasta Erkki 

Piitulainen ja Samu Viljanen sekä Hämeenlinnan Munskasta Hannu ja Karela Kortesuo.  Onnea 

matkaan! 

 

3T -kirjallinen tentti on lokakuun lopussa 2018. 

 

1T-peruskurssi pyritään järjestämään heti alkuvuodesta 2019, jos mukaan saadaan 

vähintään 8 osallistujaa ja koulutukseen sopivat tilat. Aikaisemmin jollain kurssilaisella on ollut 

tällainen tila käytettävissään. Varsinaista kurssimaksua ei peritä, mutta jokaisessa 

kokoontumisessa maistellaan 6 viiniä, joiden hinta peritään osallistujilta. 

Koulutus on tarkoitettu etupäässä Munskan jäsenille, mutta myös ulkopuoliset saavat 

osallistua ja kenties voivat jopa innostua tulemaan mukaan Munskan toimintaan. 

  

Lisätietoja kaikista koulutusasioista antaa hallituksen jäsen, koulutusvastaava Juhani Huotari, 

huotari@kolumbus.fi. 

 

*** 

 

KEVÄÄN 2019 TASTING-TILAISUUDET: 

 

Ke 16.01.2019 

Ke 13.02.2019 

Ke 13.03.2019  samppanjatasting + vuosikokous 

Ke 17.04.2019 

Ti  07.05.201 Alkon erikoisuutuudet  

 

*** 

 

 

VIINILASILAUKKU ISO-MAISTELULASEILLE 

 

Kuvan viinilasilaukkuja on myytävänä hintaan 32 €/kpl tai  

6 maistelulasin kanssa hinta on 45 €/kpl + toimituskulut. Tilaukset 

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

ja ilmoittaa tilinumeron (ei Munskan tilinumero). Toimitukset 

toteutetaan tastingien yhteydessä tai erikseen sovittuna ajankohtana. 
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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/.  
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