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www.munskankarna.org/palaute/ 

loppiaiseen 2021 mennnessä

20-vuotisjuhlien
tunnelmia

Vaalikokous-
kuulumisia
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S
uomen Munskänkarna ry:n 20-vuotisjuhlavuosi 

on ollut koronan vuoksi alueyhdistyksille ja kes-

kushallitukselle poikkeuksellinen ja haasteelli-

nen. Maaliskuussa tastingit ja muut yhdistyskokoon-

tumiset loppuivat kokonaan. Huhtikuulle suunniteltu 

sääntömääräinen vuosikokous ja kansallinen viinikil-

pailu saatiin lopulta järjestettyä kesäkuussa. Muuta-

maan kertaan siirretty keskushallituksen matka Ruot-

sin emojärjestön edustajien luokse toteutui lopulta 

virtuaalipalaverina elokuussa. Aikataulussaan järjes-

tetty lokakuinen vaalikokous ja upea 20-vuotisjuhla 

Helsingissä kompensoivat sentään hieman tilannetta.

    Täytyy todeta, että te juhliin osallistuneet 50 vieras-

ta – kutsuvieraat ja edustajat kahdeksasta eri alueyh-

distyksestä – teitte juhlasta todella juhlimisen arvoi-

sen! Erityiskiitokset juhlajärjestelyistä ansaitsevat 

keskushallituksen viestintävastaava Stana Porvali, 

hotelli Scandic Parkin henkilökunta ja keittiö, juhla-

puhujamme Master of Wine Pasi Ketolainen, Out´n 

Loud -kuoro ja lukuisat viiniarpajaisiin lahjoituksen 

tehneet viinimaahantuojat unohtamatta viisauden sa-

noja pidetyissä maljapuheissa.

     Koronasta huolimatta jäsenmäärämme on lähesty-

mässä hyvää tahtia kohti tuhatta jäsentä 14 eri alueyh-

distyksessä. Tämä on tietenkin mieluisa suuntaus. 

Viiniharrastuksella on siis selkeästi sosiaalinen tilaus 

ja sosiaalinen ulottuvuutensa. Vielä kun pääsisimme 

jälleen ulkomaille viinitiloille näkemään, mistä ne 

pimeään aikaan takkatulen ääressä nautitut viinit tu-

levatkaan. 

Puheenjohtajan ajatuksia 2020
– positiivista katsetta ensi vuoteen
     Toisena mukavana ajankohtaisnostona voisi todeta, 

että lähes kolmanneksella (31,5 %) jäsenistöstämme 

on suoritettuna vähintään 1-taso. Ruotsin emojärjes-

töllä vastaava luku on vain neljännes (24 %). 

     Käännös 2-tason materiaalien osalta saatiin vii-

mein päätökseen lokakuun alussa. Valmiit luento-

osiot on saatavilla Suomen Munskan kotisivuilla sala-

sanasuojatussa koulutusvastaavien osiossa. Seuraava 

päivitys tehtäneen rypälekurssin aineistoon, joka on 

päivitetty Ruotsissa pari vuotta sitten.

    Vaalikokouksessa 3.10.2020 päätettiin jatkaa yhteis-

työtä Viinilehden kanssa ja pitää lehti edelleen jäsen-

lehtenämme vuosina 2021–2023. Hallitus tapaa alku-

vuodesta 2021 Viinilehden toimitusta, vie terveiset 

jäsenistöltä ja sopii samalla muista yhteistyökuvioista. 

     Haastankin ihan jokaisen rivijäsenen antamaan 

loppiaiseen 2021 mennessä ruohonjuuritason luki-

japalautetta Viinilehdestä osoitteessa www.muns-

kankarna.org/palaute/. Mikä on tähän saakka ollut 

hyvää? Mitä voisi parantaa? Millaisia juttuja lehden 

pitäisi sisältää? Ja niin edelleen. Palautteen voi antaa 

anonyymisti tai omalla nimellään.

     Lopuksi haluan toivottaa mukavaa joulun odotus-

ta kaikille munskalaisille! Toivottavasti te kaikki ja 

läheisenne pysytte terveinä. Haluaisin nähdä mah-

dollisimman monta uutta viinien sokkomaistamisen 

SM-kisajoukkuetta keväällä 2021 Jyväskylässä.

Samuli Jalkanen

puheenjohtaja

Suomen Munskänkarna ry

Vaalikokouskuulumisia
Suomen Munskänkarna ry:n sääntömääräinen vaa-

likokous pidettiin lauantaina 3.10.2020 Helsingissä 

hotelli Scandic Parkissa. Koronasta huolimatta pai-

kalla oli viralliset vuosikokousedustajat Helsingin, 

Hämeenlinnan, Oulun, Saimaan, Tampereen, Torni-

on ja Uudenmaan Munskänkarnoista.

     Tässä kokouksen tärkeimmät päätökset Suomen 

Munskänkarnan paikallisyhdistyksille ja niiden jäse-

nille:

     • Suomen Munskänkarnan toimintasuunnitelma ja 

talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin. Keväällä 2021 

sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Jyväsky-

lässä. Suomen Munskänkarnan jäsenmaksut pysyvät 

vuodelle 2021 ennallaan ollen yksittäisjäsenelle 59 

euroa ja pariskuntajäsenille 72 euroa.

     • Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 

vaalitoimikunnan esityksestä seitsemän. Erovuoroisia 

olivat puheenjohtaja Samuli Jalkanen ja hallituksen 

jäsen Pirjo Patala. Molemmat valittiin uudelleen, pu-

heenjohtaja kolmi- ja jäsen kaksivuotiskausiksi. Hal-

lituksen muina jäseninä jatkavat Arne Tasa, Taina 

Nurmos, Stana Porvali, Erkki Piitulainen ja Raimo 

Salo. Heillä kaikilla kaksivuotiskausi täyttyy 2021.

     • Toiminnantarkastajaksi valittiin Matti Sievänen 

Tampereen Munskänkarnasta ja Petteri Soini Uu-

denmaan Munskänkarnasta ja heidän varatoimin-

nantarkastajikseen Soili Kalliomaa Kotkan Munkän-

karnasta ja Juho Pylkkö Saimaan Munskänkarnasta. 

Ensi vuodesta alkaen tilinpäätöksen tekee Suomen 

Munskänkarnan talousvastaava.

     • Vaalitoimikunnan jäsenet valittiin uudelleen. 

Toimikunnassa jatkavat 2021 Arja Porvali Helsingin 

Munskänkarnasta, Juha Tiensuu Joensuun Muns-

känkarnasta ja Ari Tuutti Oulun Munkänkarnasta. 

     • Suomen Munskänkarnan hallitus valmistee ke-

vään vuosikokoukseen omiin ja paikallisyhdistysten 

mallisääntöihin päivitystä kaipaavat sääntömuutos-

ehdotukset.

     Kiitokset kaikille vaalikokoukseen osallistuneille!

Haluatko olla yhteydessä
Suomen Munskänkarnan hallitukseen?
Soita tai lähetä sähköpostia. Yhteystiedot ja 
vastuualueet (vahvistetaan vuoden 2021 ensim-
mäisessä hallituksen kokouksessa) on listattu 
kotisivuillamme www.munskankarna.org/
yhteystiedot/. 

Suomen Munskänkarnan hallitus: Erkki Piitulainen (vas), Stana Porvali, Arne Tasa, puheenjohtaja 
Samuli Jalkanen ja Taina Nurmos. Kuvasta puuttuvat Pirjo Patala ja Raimo Salo.
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Suomen Munskänkarna 20 vuotta

    Maistuvaa pääruokaa seurasi Master of Wine Pasi 

Ketolaisen juhlapuhe. Suomen tuorein MW kertoi 

viinimaailmalla vallitsevista trendeistä ja mihin kat-

se todennäköisesti seuraavaksi kohdistuu. Puhe oli 

niin kiinnostava, että koko juhlaväki lähes jähmettyi 

paikoilleen kuuntelemaan. Samalla menun alkupuoli 

sai tehdä tilaa vielä lakkavanukkaalle, kuusenkerkkä-

kinuskille ja lakoille yhdessä Nivole Moscato d´Astin 

ja kahvin kanssa.

     Lopuksi arvottiin illan voittajat Laura Vaskimon  

toimiessa onnettarena. Kiitokset palkinnoista vielä 

kerran AMKA Finland, Beverage Partners Finland, 

Cisa Group – Rosa Ruoka&Viini, Pernod-Ricard, So-

lera Finland – Viinilinna, Viinitie, Viinitukku Delica-

tus – viinimestarit.com, Vindirekt ja Winestate.

     Kiitos kaikille osallistujille!

Juhlistimme 20-vuotiasta Suomen Munskänkarnaa 

Helsingissä lauantaina 3.10.2020 hotelli Scandic 

Parkissa. Kun vuosi sitten juhlasuunnittelmia ja tila-

varaus tehtiin, odotusarvona oli saada mukaan puo-

len tusinaa kutsuvierasta ja satakunta munskalaista. 

COVID-19 kuitenkin verotti osallistujamäärää, ja 

lopulta paikalle saapui viisikymmentä juhlavierasta.

      Juhlavieraiden saapuessa heidät toivotettiin ter-

vetulleiksi Bollinger Special Cuvéen kanssa. Jokainen 

löysi plaseerauspaikkansa pyöreissä pöydissä, joissa 

puolittuneen osallistujamäärän vuoksi oli reilusti ti-

laa huomioida myös koronaohjeistukset. Sitten kajah-

tikin jo Carl Bellmanin Hvila vid denna källa Out´n 

Loud -kuoron laulamana.

     Seuraavaksi huomion vei Suomen Munskänkar-

nan puheenjohtaja Samuli Jalkanen ja hänen Malja 

Munskalle! -puheensa. Nousimme kaikki seisten ko-

hottamaan maljan 20-vuotiaalle Suomen Munskän-

karna ry:lle.

    Saimme tuulahduksen keittiön puolelta, kun keit-

tiömestari Johann Schlag kertoi, mitä tiiminsä kans-

sa parhaillaan valmisteli juhlaillallisellemme. Odot-

telimme alkuruokaa, kermaista kanttarellikeittoa 

ja pekonicrostinia Smoking Loon Steelbird Unoaked 

Chardonnay -viinin kera, vielä rempseiden Out´n 

Loud -kuoroesitysten ajan.

     Alkuruoan jälkeen alkoi arpojen myynti arpajai-

siin, joihin useat viinimaahantuojat olivat lahjoitta-

neet palkinnoiksi samppanjoita ja muita kuohuvia, 

valko- ja punaviinejä sekä Swan-dekanttereita. Myös 

viinibaari veti puoleensa yhä useampia juhlijoita.

     Pääruoaksi oli haudutettua, ylikypsää karitsan nis-

kaa, omenacalvadoskastiketta ja viininä Generacion 

76 Organic Tempranillo. 

Kotkasta mukana olivat Katri Kotineva ja Juho 
Pylkkö. Juho on Saimaan Munskänkarnan puheen-
johtaja.

Leena ja Erkki Laasonen, joka toimii Helsingin 
Munskänkarnan puheenjohtajana. Laasoset ovat 
Suomen Munskan toiminnassa kauiten mukana 
olleita aktiivijäseniä.



4 – Munskänkarna jäsenliite 11/2020

Suomen Munskänkarnan paikallisyhdistykset 
perustamisvuosineen

Helsinki (1987)  Oulu (2001)

Hämeenlinna (1998) Pori (2013)

Joensuu (1999)  Saimaa (1992)

Jyväskylä (1998)  Tampere (1991)

Kotka (1997)  Tornio (1999)

Kuopio (2016)  Turku (1982)

Lahti (1993)  Uusimaa (2018)

Lisätietoja: www.munskankarna.org

Munskalainen
viiniammattilainen
Olen Joni Kuusisto Porin Munskasta. Toimimme 

vaimoni Hannan kanssa porilaisen viiniravintola 

Elban uusina omistajina. Porin keskustassa sijaitseva 

Elba on kaupunkimme ensimmäinen ja ainoa viini-

ravintola. Tarjoamme jatkuvasti uudistuvan viinivali-

koiman lisäksi myös pientä purtavaa. Ravintolamme 

on tunnettu vaihtuvilla teemoilla järjestämistämme 

tastingeista, joita räätälöimme tarvittaessa erilaisille 

ryhmille. Suhtaudumme intohimolla viiniin ja toi-

vomme, että pystymme siirtämään innostustamme 

myös asiakkaisiimme. 

     Työn vastapainoksi olemme molemmat Porin 

Munskan jäseniä. Itse toimin lisäksi paikallisyhdis-

tyksemme koulutusvastaavana ja olen osallistunut 

Munskan sokkomaistelukisoihin. – Tervetuloa viihty-

mään viinin pariin Poriin!

Elba Café & Wine

Gallen-Kallelankatu 5, Pori, www.elba.fi 

Suomen Munskänkarna ry on Suomen suurimpia 

viiniseuroja. Sen 14 paikallisyhdistyksen toiminnas-

sa on mukana noin 1 000 viiniharrastajaa. Munskan 

toiminnan tavoitteena on levittää ja syventää viinien 

ja muiden jalojen juomien tuntemusta sekä edistää 

hyviä ja kohtuullisia juomatapoja. 

     Suomessa munskalaisia on yhteensä noin 1 500, 

kun suomenkielisten paikallisyhdistysten lisäksi mu-

kaan lasketaan Svenska Munskänkarna i Finland r.f.:n 

alaisuudessa toimivat 11 ruotsinkielistä yhdistystä.

     Maailmalla munskalaisia on yhteensä jo yli 28 000, 

joten se on maailman suurimpia viiniseuroja. Ruot-

sissa vuonna 1958 perustettu yhdistys levisi Suomeen 

vuonna 1982, jolloin ensimmäinen paikallisyhdistys 

aloitti toimintansa Turussa. Kun harrastustoiminta 

levisi eri puolille Suomea, toimintaa selkeyttämään 

perustettiin Suomen Munskänkarna ry vuonna 2000.

Tämän liitteen julkaisija: Suomen Munskänkarna ry, puheenjohtaja
Samuli Jalkanen
Vastaava päätoimittaja: Stana Porvali, hallituksen viestintävastaava
Ulkoasu: Mikko Reinikka, Albert Hall Finland Oy

Kuvat: valokuvaaja Sakari Röyskö 
Kuvaoikeudet: Suomen Munskänkarna ry
Painopaikka: Printall AS, Tallinna
Painos ja jakelu: 700 kpl Suomen Munskänkarnan jäsenille
Viinilehden osoitteiston mukaan 12.11.2020

Viiniseura Suomen Munskänkarna ry

Suomen Munskänkarnan vaalitoimikunnan jäsen 
ja Helsingin Munskänkarnan sihteeri Arja Porvali 
munskalaisen miehensä Seppo Porvalin kanssa. 
Porvaleiden tytär Stana Porvali toimii Suomen 
Munskänkarnan hallituksessa viestintävastaavana.

Munskalaisissa on paljon pariskuntia – onhan 
viiniharrastaminen porukalla mukavampaa kuin 
yksin. Kuvassa Seija ja Jarno Kyhälä Helsingin 
Munskänkarnasta.

20-vuotisjuhlien
kuvasatoa...

Arpajaistuotoilla ostettiin puheenjohtajan päätöksellä vielä kierros kuohujuomaa kaikille juhlavieraille.

Katso lisää juhlakuvia:
www.munskankarna.org/Munska20


