


Olemme tehneet kolmivuotisen (2012-
2014) sopimuksen Viinilehden kanssa, 
johon sisältyy mm. tässä lehdessä teille 
liitteenä tuleva Suomen Munskänkarna 
ry:n esittely. Jatkamme näin myös 
seuraavan kolmivuotiskauden 2015-
2017. Tästä on alustavasti sovittu 
Viinilehden kanssa kesäkuussa 2014 
pidetyssä tapaamisessa Lauttasaaressa.

Munskänkarna (viinurit, juomanlaski-
jat, viinin maistelijat) -viiniseura perus-
tettiin Ruotsissa v. 1958. Viiniharrastus 
levisi myös Suomeen ja ensimmäinen 
yhdistys aloitti toimintansa Turussa v. 
1982. Munskan toiminnan tavoitteena 
on levittää ja syventää viinien ja mui-
den jalojen juomien tuntemusta sekä 
edistää hyviä ja kohtuullisia juomata-
poja.

Näiden päämäärien 
saavuttamiseksi 
alueyhdistykset:

• Järjestävät maistelutilaisuuksia ja 
luentoja eri viineistä ja viinialueista

• Järjestävät seminaareja ja koulu-
tustilaisuuksia sekä kursseja, joissa 
jaetaan aiheeseen liittyvää tieto-
materiaalia

• Antavat jäsenilleen mahdollisuu-
den testata viinitietouttaan eri-
laisten tasokokeiden ja kilpailujen 
avulla

• Järjestävät matkoja toiminnan 
kannalta kiinnostaviin kohteisiin.

• Tämän vuoden kesäkuussa 
avattiin 14. paikallisyhdistys 
Kuopioon puheenjohtajana Jyrki 
Reinikainen. Jäsenmäärämme on 
tällä hetkellä 800, mutta kahden 
uuden yhdistyksen, viime vuonna 
perustetun Porin Munskänkarnan 
ja nyt perustetun Kuopion 
Munskänkarnan kautta hienoista 
kasvua on odotettavissa. 

• Facebook-sivusto on avattu ja kä-
vijöitä odotetaan vierailemaan 
ja kommentoimaan sivujam-
me.  Viinilehti Munskänken med 

Vinjournalen on löydettävissä 
www-sivujen toimihenkilösivuilta. 
Sähköinen viinilehti on tarkoitettu 
vain jäsenistön käyttöön. 

• Kansallisessa viinikisakarsinnas-
sa ennätysmäärä joukkueita 
seitsämän kpl viideltä eri paik-
kakunnalta –  Viisihenkinen helsin-
kiläisjoukkue matkaa lokakuussa 
Champagneen. 

• Koulutussuoritukset ovat kasvussa, 
II-tason ja III-tason jäseniä enem-
män kuin koskaan. 1-tason kurs-
siaineisto on uusittu ja otettu käyt-
töön huhtikuussa 2014. Ruotsin 
Munskänkarnan utbildningskom-
mittée:ssa on toiminut vuoden 
2014 alusta alkaen ensimmäisenä 
ulkomaalaisena Helsingin Muns-
känkarnan Mauri Sourander. Komi-
tea johtaa Munskan koulutusjär-
jestelmää ja muun muassa valitsee 
viinit  ylempiin tasokokeisiin.

Ari Tuutti 
Suomen ja Oulun Munskänkarna

Bordeaux´n Medocín marathonilla pukeudutaan teema-asuihin, 2010 juoksemassa olivat mm. gorillat, 

possut ja strutsit sekä  tiikerinmetsästäjät

Maailman ”pisin” ja 
hauskin maraton

Medocin maraton juoksee sydämeen. 
Moni tätä maratonia seuraamaan läh-
tenyt on löytänyt itsensä juoksemasta 
seuraavana vuonna. Niinhän siinä kävi 
myös omalla kohdallani, että vuon-
na 2010 lähdin Medocin maratonil-
le huoltojoukkoihin. Kun lähtöalueen 
karnevaalitunnelma hiljeni juoksijoi-
den suunnatessa viinitiloille päin, kuu-
lin sanovani: Minä juoksen tämän ensi 
vuonna, haluan olla täysillä mukana! Ja 
ennen tätä olin vannonut, etten ikinä 
juoksisi maratonia.

Medocin maraton juostaan 
Bordeauxissa Medocin viinialueella 
syyskuun alussa. Tapahtuma 
järjestetään tänä vuonna 30. kerran 
ja sen neljä peruspilaria ovat 
terveys, urheilu, vieraanvaraisuus ja 
hauskanpito. Maratonissa on vain 
yksi sarja eli täyspitkä maraton 42,195 
km. Osallistujamäärä on rajoitettu 
joka vuosi 8.500:aan, jotta tapahtuma 

säilyttäisi omaleimaisuuteensa. 
Maratonin ympärille on rakennettu 
paljon oheisohjelmaa. Edellisenä iltana 
on pastajuhlaa, seuraavana päivänä 
kymmenen kilometrin palauttava 
viinikävely kauniilla viinitiloilla ja 
kaikkina päivinä on tasting-tapahtumia 
viinitiloilla ja ravintoloissa. Näihin voivat 
osallistua myös muut kuin juoksijat. 

Maratonreitti kulkee upeissa maise-
missa yli 50 viinitilan läpi, joista osassa 
on viinitarjoilua. Joka vuosi maratonil-
la on teema, jonka mukaan suurin osa 
juoksijoista on pukeutunut. Reitin var-
rella on bändejä ja karnevaalitunnel-
ma. Viimeisillä kilometreillä on tarjolla 
entrecotea, ostereita, jäätelöä, juustoja  
Juoksijat voidaan jakaa kolmeen ryh-
mään: muutamat tosissaan juoksevat, 
karnevaalitunnelmasta ja juoksemisesta 
nauttivat ja reitin varrelle jäävät. 

Medocin maratonille voi ilmoittau-
tua suoraan järjestäjän sivujen kautta 
www.marathondumedoc.com, josta 
löytyy myös erilaisia majoituspaketteja. 
Myös jotkut matkatoimistot järjestävät 
Suomesta Medocin maratonmatkoja. 
Tapahtuma täyttyy joka vuosi aikaisin, 
joten kannattaa olla nopea ja samalla 
kerralla viipyä kauniilla seudulla pidem-
päänkin.  
  Siitä se vuoden tositreenaus sitten al-
koi. Vuoden 2011 maratonilla pinkoi 
30 asteen kuumuudessa ja kosteudes-
sa gepardi, joka nautti täysillä karne-
vaalitunnelmasta ja maistoi muutamaa 
viiniäkin. Viimeisten Gironden rantaa 
pitkin kulkevien kilometrien kohdalla 
gepardin valtasi uskomaton tunne Mi-

nä tein sen! Ja kuulin sanovani: Tämä 
hauskuus juostaan joskus uudelleen! 

Riikka Vitakoski 
Helsingin Munskänkarna

Suomen Munskänkarnan 
hallitus tapaamassa 
Ruotsin emojärjestöä

Suomen Munskan hallitus on pitänyt 
perinteisesti elokuussa kesäakatemian, 
jossa hallituksen jäsenet ovat pitäneet 
parin päivän aikana hallituksen kokous-
ta sekä visioineet erillisessä worksho-
pissa toimintaa, koulutusta, viestintää, 
jäsenhankintaa jne. 

Tähän vapaamuotoiseen (ja pääsään-
töisesti itse kustannettuun) viikonlop-
puun ovat osallistuneet myös halli-
tuksen jäsenten avecit hyvän ruuan ja 
viinien merkeissä unohtamatta kesäistä 
saunomista. Viimeisinä vuosina mm. 

Virolahti, Kortesjärvi, Vierumäki ovat tul-
leet tutuksi, mutta tällä kertaa tapaam-
me Tukholmassa Ruotsin Munskan kes-
kushallitusta. Suomen Munskänkarna ry 
maksaa Ruotsin Munskänkarnalle 
www.munskankarna.se vuosittain 
Suomesta 25 000 ruotsin kruunun  
jäsenmaksun. Nykyjäsenistöllä se 
tekee n. 3,40 €/jäsen/vuosi. Summaa 
vastaan saamme mm. oikeuden kantaa 
Munskan ulkoisia tunnusmerkkejä ja 
lisäksi nautimme ainutlaatulaatuisesta, 
tasokkaasta koulutusjärjestelmästä (jota 
Suomen munskalaiset ovat ansiokkaasti 
kääntäneet suomen kielelle). 

Matkan aikana keskustelimme mm. 
kansainvälisestä viinikisasta, jäsen-
määristä, toiminnan levinneisyydes-
tä ja suosikkiviinialueista. Jäseniä on 
Munskalla tosiaan vähän alle 24 000 
seitsemässä maassa, joista vähän vajaa 
20 000 ovat Ruotsissa. 

Muut alueet Suomen ohella ovat 
Belgia (Bryssel), Espanja (Barcelona, 
Mallorca), Japani (Tokio), Ranska 
(Provence, Côte d´Azur) ja Sveitsi 
(Zürich, Geneve). 

Munskalaisten viralliset kielet ovat 
ainoastaan ruotsi ja suomi, sillä edellä 
mainituissa maissa toiminta rakentuu 
ruotsalaisten siirtolaisten keskuuteen.

Samuli Jalkanen 
Suomen ja Jyväskylän Munskänkarna

Yhteisen lounaan jälkeen; Mauri Sourander, Marie Olsson, Ari Tuutti, Angelique Pehrsson ja Arne Tasa. 

Angelique ja Marie ovat keskustoimiston päätoimisia työntekijöitä 

Keskushallituksen tervehdys – ajankohtaisia asioita 2014

Juoksijat saapuvat maaliin, gepardi ja kumppanit



Viiniharrastajan muistoja 
Lahdesta

Kiinnostus makuihin ja viineihin alkaa 
- Oi niitä aikoja, kun vuonna 1982 juh-
listin täysi-ikäisyyttäni ravintola Nuut-
ti-Grillissä saksalaisen Liebfraumilch-
in kera eli se perinteinen tarina, kuinka 
puolikuivalla valkkarilla on herätelty 
makuhermoja, jotka makuun päästyään 
alkavat kaipailemaan kuivempaa viiniä. 

Viiniä ostettiin hinta/ulkonäkö perus-
teella ja joskus avattiin pari pulloa, jotta 
selkisi, kumpi on parempaa. Punaviinit 
tulivat kuvioihin sitten 80-luvun lopul-
la. Michael Schusterin Viinitieto-kirjaa 
tuli tavattua antaumuksella kun kirja 
kauppoihin ilmestyi 90-luvun alussa ja 
omien pruuvi-lappujen loputon täyt-
täminen alkoi. Aluksi tehtiin vain ruu-
tupaperille, mutta tiukasti analysoitu-
na. Uskottiin omaa suuta, sillä kukas se 
muukaan on oikeassa…paitsi lopulta 
vaimo.

Sen verran aihe oli alkanut kiinnosta-
maan, että järjestettiin omia pruuveja 
siinä 80-90-luvun taitteessa ja luet-
tiin ensimmäiset Viinilehdet kannesta 
kanteen, kun lehti alkoi ilmestymään. 
90-luvun alussa järjestettiin ensimmäi-
set viinimessut ja minäkin suuntasin 
yleisöpäivänä paikalle ihmettelemään 
tulevan vaimoni kera. Vuoden 1992 lo-
pulla lueskelin paikallislehteä ja huoma-
sin ilmoituksen, jossa kutsuttiin viinistä 
kiinnostuneita ihmisiä perustamaan vii-
niseuraa Lahteen.

Illan alustajaksi oli kutsuttu Porvoon 
Munskan isä-hahmo,  Tor Tuttu Falenius.  
Pruuvailtiin viinejä, käytiin läpi maista-
mistekniikkaa ja millaisista laseista viiniä 
pitää analysoida ja harrastaa. 

Ei sitten mitään krumeluuri-kristallia 
tai värillisellä jalalla varustettuja laseja 
tuumasi Tuttu ja otti esimerkiksi mei-
dän mukanamme roudaamat musta-
jalkaiset perhekalleudet. No, sainpahan 
hyvän syyn suunnata seuraavana päivä-
nä lasiostoksille. 

Seuralle valittiin hallitus ja puheen-

johtajana aloitti Kenneth Stenbäck, 
joka seuran perustamisidean Lahteen 
oli junaillut. Seura kirjattiin PRH:n yh-
distysrekisteriin 1993 ja se on virallises-
ti Lahden Munskan perustamisvuosi, 
vaikkakin asia laitettiin alulle loppuvuo-
desta 1992.

Harrastuksen alkuaikoina arvoviinejä 
alkoi kertymään vaatekaappiin ja niille 
piti löytää sijoituspaikka. Kellariosakkei-
ta oli vain pääkaupungissa, joten ainoa 
vaihtoehto rivitaloasujalle oli viinikaap-
pi. Eurocaven 50 pulloa vetävä kaappi 
täyttyi kuitenkin hetkessä. 

Viiniharrastus on tuonut muutenkin 
mukanaan ystäviä, joista osasta on 
tullut perheystäviä. Iloisia ruoka/
viini-iltoja vietellään milloin kenenkin 
organisoimana, yhdessä ruokaa 
laittaen ja viinin/ruoan liitosta nauttien. 

Maukkaita viinihetkiä teille kaikille, nyt 
ja tulevaisuudessa!

Timo Nietosvuori 
Lahden Munskänkarna

 

Kesäkauden viinivalinnat testataan aidoissa olosuhteissa, tässä grilliviinitesti Uranlinnassa 2010.  

Jari Lahdenoja opasti viinit ja pääkokkina toimi Juhani Kaapu ja kokkina Timo Nietosvuori

www.munskankarna.org


