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VIINIKILPAILU 2014 
Suomen Munskänkarna järjestää kevättalvella 2014 koko järjestöä koskevan 
Viinikilpailun. Viinikilpailu järjestetään entiseen tapaan kahdessa sarjassa: ensin 
paikallisesti jäsenyhdistyksessä ja sitten koko Suomen Munskänkarnan laajuisesti. 
Kummassakin sarjassa kilpailevat kaksijäseniset joukkueet, joissa kummankin jäsenen 
tulee olla samasta paikallisyhdistyksestä. Lopuksi paras joukkue valitaan World Blind 
Tasting Competitionin Suomen Munskänkarnan joukkueeseen. 
 
Paikallisyhdistyskilpailut 
Suomen Munskänkarnan jäsenyhdistykset nimeävät kilpailuvastaavansa ja julkistavat 
viinikilpailun avatuksi jäsenistölle mahdollisimman pian. Jäsenyhdistyksiä rohkaistaan 
tekemään yhteistyötä lähialueen muiden jäsenyhdistysten kanssa ja muodostamaan 
yksi yhteinen kilpailutilaisuus useammalle yhdistykselle samanaikaisesti; tällä tavoin ei 
kaikkien tarvitse itse hankkia kilpailuviinejä ja järjestää kilpailutilaa sekä kustannukset 
pysyvät kohtuullisina. Kukin yhdistys päättää toki itse miten kaksijäseniset joukkueet 
ilmoittautuvat sekä miten mahdollisesti yksittäin ilmoittautuneista jäsenistä muodostetaan 
kaksijäsenisiä joukkueita yhdistyksittäin. Mikäli vain yksi joukkue ilmoittautuu, voi ko. 
yhdistys ilmoittaa joukkueen Suomen Munskänkarnan Viinikilpailuun myös ilman 
paikallisyhdistyskilpailua. 
Jäsenyhdistykset ilmoittavat 27.1.2014 mennessä sähköpostitse kilpailuvastaavansa 
nimen ja sähköpostiosoitteen Suomen Munskänkarnan koulutusvastaavalle. Kilpailussa 
käytettävien viinien luettelo (erittäin luottamuksellinen) lähetetään tammikuun 
loppupuolella vain kullekin viinikilpailun järjestävän jäsenyhdistyksen 
kilpailuvastaavalle. Kilpailuvastaavat järjestävät kilpailunsa helmikuun aikana. 
Vaikeusaste vastaa kakkostason käytännön koetta. Kokeessa on kolme valkoviiniä ja 
kolme punaviiniä. Viineistä tulee tunnistaa rypäle, maa ja alue. Kilpailun järjestävän 
yhdistyksen kilpailuvastaava suorittaa arvostelun ja ilmoittaa voittajajoukkueet kustakin 
kilpailuun osallistuvasta jäsenyhdistyksestä, sekä lähettää postitse kaikki kilpailun 
vastauslomakkeet Suomen Munskänkarnan koulutusvastaavalle. Kukin yhdistys voi myös 
halutessaan ilmoittaa kaksi parasta, hyvin tasaväkistä, joukkuetta. Paikallisyhdistys 
kustantaa itse viinikilpailunsa.   
 
Suomen Munskänkarnan Viinikilpailu 
Kunkin osallistuvan yhdistyksen on viimeistään 22.3.2014 lähetettävä joukkueensa 
osallistumisilmoitus Suomen Munskänkarnan koulutusvastaavalle sähköpostitse. 
Viinikilpailu järjestetään huhtikuun aikana Suomen Munskänkarnan vuosikokouksen 
yhteydessä paikkakunnalla, jonka Suomen Munskänkarnan hallitus valitsee. 
Vaikeusaste vastaa kolmostason käytännön koetta. Kokeessa on neljä valkoviiniä, neljä 
punaviiniä ja neljä jälkiruokaviiniä. Viineistä tulee tunnistaa rypäle, maa, alue, ala-alue ja 
vuosi sekä jälkiruokaviineistä lisäksi valmistustekniikka. Viinilistan valitsee Suomen 
Munskänkarnan koulutusvastaava joka myös toimii tämän Suomen loppukilpailun 
kilpailuvastaavana. Paikallisyhdistykset maksavat joukkueidensa kulut ja kilpailun 
osallistumismaksun. Paras joukkue, vahvistettuna kahdella Suomen Munskänkarnan 
hallituksen valitsemalla asiantuntijalla, valitaan Suomen Munskänkarnan edustajaksi 
viinintunnistuksen maalimanmestaruuskisaan.  
 
Maailmanmestaruuskisa  
World Blind Tasting Competitionissa, jonka La Revue du Vin de France järjestää, 
kilpailevat nelihenkiset maakohtaiset joukkueet. Suomen Munskänkarnan nelihenkinen 
joukkue on kutsuttu osallistumaan 2014 syksyllä pidettävään loppukilpailuun. Suomen 
Munskänkarna sponsoroi Euroopan loppukilpailua maksamalla osallistujien matkakulut 
kilpailupaikkakunnalle sekä joukkueen osallistumismaksun. 
Lisätietoja Viinikilpailusta antaa Mauri Sourander, koulutusvastaava Suomen 
Munskänkarna, mauri.sourander@welho.com, puh.0404878683. 
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