
JÄSENKIRJE 2/2013 

 
HELSINKI, 3.3.2013 

 

 

Hei! 

 
Viinivuosi 2013 on jo hyvässä vauhdissa. Koulutuksista rullaa rypälekurssi, viinikilpailu on juuri takana, sekä 
pari yhdistyksen kuukausitastinkia jo pidetty. Jäsenistölle on lähetetty edelleen kutsut sekä jo tammikuussa 
pidettyyn Alsace –tuottajatastinkiin sekä nyt maaliskuun alussa pidettävään Portugalin tuottajien tastinkiin. 
Bordeaux-huiput tastingin kutsu oli jo edellisessä jäsenkirjeessä, tässä se on vielä muistutuksena mukana. 
Nyt on aika kutsua koolle sekä vuosikokous että kaikki loppukevään kuukausitastinkit. 
 

 

TASTINGEIHIN ILMOITTAUTUMINEN   
Jos omistat sähköpostin, käytä sitä ensikädessä ilmoittautuessasi tastingeihin.  

Ilmoittaudu kunkin tastinkin ilmoittautumispäivään mennessä haluamiisi tilaisuuksiin. Jos 
tilaisuudet täyttyvät, osallistujat arvotaan. Osallistuminen tastingiin vahvistetaan henkilökohtaisesti 
ilmoittautumisajan umpeuduttua seuraavana päivänä. 

Tilaisuudet tulee maksaa pitopäivään mennessä. Viitteellinen maksu saa sisältää vain yhden tilaisuuden maksut. Jos maksu 
tapahtuu toiminimen tai vastaavan kautta, siinä tulee olla myös osanottajan nimi. 

Ilmoittautuminen on sitova ja peruutukset on tehtävä ennen peruutusajan umpeutumista, yleensä viimeistään viikkoa ennen 
tilaisuutta. Ilman hyväksyttävää peruutusta perimme tilaisuuden hinnan. Muistutuslaskusta perimme 5 € lisämaksun. 

 

Huom! Selvyyden vuoksi muistutamme, että jos peruu ilmoittautumisensa viime hetkellä esteen tai 
sairastumisen takia, on kuitenkin velvollinen maksamaan tilaisuuden hinnan. Itse voi luonnollisesti 
hankkia tilalleen sijaisen ja informoida muutoksesta (ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi) 
Arja Porvalia, joka ylläpitää osallistujaluetteloa. 
 
 

 
Vuosikokous keskiviikko 20.3.2012 klo 18.00, Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 

 
1. Kokouksen avaus  

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä muiden virkailijoiden valinta  

3. Työjärjestyksen hyväksyminen  

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen  

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien kertomuksen esittely 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen  

7. Vastuuvapaudesta päättäminen toiminnan tarkastusta koskevalta ajalta 

8. Muut asiat  

9. Kokouksen päättäminen 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Bordeaux 1996 huiput, keskiviikko 20.3.2013 n. klo 18:20, Vinoteekki  
Alustajana Mikael Englund  

Yhdistyksen vuoden 2013 vuosikokouksen jälkeen pidetään odotettu ja toivottu Bordeaux 1996 tasting, jossa 
avataan yhdistyksen omasta kellarista viinit. Osallistu sekä kokoukseen että tähän huipputastingiin 
ilmoittautumalla mukaan alla olevin ohjein!  

1996 Cos d’Estournel  

1996 Ducru-Beaucaillou  

1996 Lynch-Bages  

1996 Ch. Pichon Longueville  

1996 Prieuré-Lichine  

1996 Ch. Palmer  

 
Omat lasit mukaan (6) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 69,00 €, ei jäsenet 79,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 6.3.2013 ja peruutukset 13.3.2013 mennessä: ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039 

 
 

Siirtyminen bio-dynaamiseen viininvalmistukseen - kokemuksia ja näytteitä, tiistai 
16.4.2013, klo 18:00, Vinoteekki 

Alustajana Juha Berglund 

 

Viinimestari, Chateau Carsinin isäntä ja kerhomme perustajajäsen Juha Berglund on lupautunut 

pitämään erittäin mielenkiintoisen alustuksen ja siihen nivoutuvan tastingin otsikon mukaisesta 

aiheesta. Tätä mahdollisuutta ei kannata ohittaa, ilmoittautukaa mukaan alla olevin ohjein! 

 

Alustuksen jälkeen maisteltavat viinit ovat: 

 

Valkoviinit: 

* L´Etiquette Grise 2011 

* L´Etiquette Grise 2010 

* L´Etiquette Grise  Cuvée Spéciale 2010 

 

Punaviinit: 

* Rouge 2011 

* Terroir de Carsin 2009 

* Cuvée Noire 2009 

* Cuvée 2008 
 
Omat lasit mukaan (7) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 27,00 €, ei jäsenet 37,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 2.4.2013 ja peruutukset 9.4.2013 mennessä: ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039 
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Albariño, maanantai 6.5.2013, klo 18:00, Vinoteekki 
 Alustajana Seppo Porvali 
 
Nyt mahdollisuus tutustua ja verrata Albariñoa Espanjasta Alvarinhoon heti rajan takaa 

Portugalista. Illan teemaan viineistä kaksi on valittu alustajan kellarista, neljä löydetty saksalaisesta 

viinikaupasta ja yksi Alkosta. Tulkaa mukaan perehtymään tarkemmin tähän kiinnostavan ja 

nousevan rypäleen saloihin. Virittäydytään vapunjälkeiseen kesän odotukseen Albariñon hengessä. 

 

Señorio De Cruces, Albariño, 2011, Adegas CastroBrey s.l. 

Castro Valdes, Albariño, 2011, Adegas CastroBrey s.l., 

Bodegas Pazo de Señorans blanco 2009 

Bodegas Pazo de Señorans blanco "Selección de Añada" 2006 

Quinta de Soalheiro Alvarinho Primeras Vinhas 2011 

Quinta de Soalheiro Alvarinho Reserva 2010 

Lusco 2010, A. Pazos de Lusco 

 
Omat lasit mukaan (7) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 29,00 €, ei jäsenet 39,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 22.4.2013 ja peruutukset 29.4.2013 mennessä: ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039 

 
 

Alkon mielenkiintoisimmat uutuudet, torstai 23.5.2013, klo 18:00, Vinoteekki 
Alustajana Seppo Salminen 

 
Jo perinteiseen tapaan päätämme kevään toimintakauden tällä Alkon mielenkiintoisimmat uutuudet 

–teemalla. Viinien valinta jätetään mahdollisimman myöhäiseen, niin että kaikki toukokuun ja ehkä 

kesäkuunkin hätäisimmät uutuudet ehtisivät mukaan. Valittavat viinit poimitaan kuohuvien, 

valkoisten ja punaisten uutuuksien joukosta. Johtavana teemana on viinien mielenkiintoisuus ja 

erikoisuus, ihan jokapäiväisiä viinejä ei tähän mukaan valita. Itse viinit jäävät arvoitukseksi ja ne 

selviävät parhaiten ilmoittautumalla ja tulemalla itse mukaan. Laita tämä kalenteriin jo nyt ja 

ilmoittaudu heti mukaan. Vahvistus tulee ilmoittautumisajan päätyttyä, eli  10.5.2013. 

 

 

 
Omat lasit mukaan (9) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, sisäpiha 
Hinta: jäsenet 35,00 €, ei jäsenet 45,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 9.5.2013 ja peruutukset 16.5.2013 mennessä: ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi tai puh. 040-8684039 

 
 

 

KOULUTUS 
 

 
Alkeiskurssi 
 
Loppukevääseen 2013 on suunniteltu alkeiskurssi, jonka tarkoitus on johdattaa lyhyesti viinitietämyksen 
ensiaskeleille. Kurssin tarkoitus on herättää mielenkiintoa viinikouluttautumiseen. Tältä kurssilta on helppo 
jatkaa 1-tason kurssille. Alkeiskurssista kiinnostuneet, lähettäkää viestiä osoitteella 
ilmoittautumiset@hmunska.inet.fi. 
 

 
Rypälekurssi 

 
Rypälekurssi on alkanut tammikuussa 2013 ja jatkuu vielä muutamien viikkojen ajan. Kurssi antaa tarvittavat 
tiedot Munskan rypälekokeen suorittamiseen ja hyvän pohjan jatkaa viiniharrastusta 2-tason kurssilla. 
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Koekalenteri: 

 
16.3.2013  II tason teoria ja käytäntö 

 
Kokeisiin ilmoittautumiset osoitteeseen ilmoittautumiset.hmunska@hmunska.inet.fi 
 
1-tason kokeeseen ja rypälekokeeseen voivat osallistua kaikki jäsenet, jotka eivät aiemmin ole läpäisseet 
koetta. 2-tason kokeen esivaatimus on 1-tason tai rypälekokeen hyväksytty suoritus. 3-tason teoriaan voi 
osallistua 2-tason läpäisyn jälkeen. 3-tason käytännön kokeeseen kutsutaan 3-tason teoriaosuuden 
suorittamisen jälkeen. 

 
 
Vinikilpailu 2013 
 
Helsingin Munskan paikallisosaston viinikilpailu järjestettiin jäsenistölle avoimen kutsun mukaisesti torstaina, 
28.2.2013. Kilpailuun oli ilmoittautunut neljä paria. Alustavien tulosten mukaan kaksi parasta joukkuetta 
olivat: 
 
Erkki Piitulainen - Samu Viljanen 
Jukka Kornilow - Eero Bomanson 
 
Voittaneet joukkueet jatkavat seuraavaksi Suomen Munskan viinikilpailuun. Kilpailuvuosi 2013 huipentuu 
maailmanmestaruuskisoihin syksyllä Bordeaux’ssa. 
 

 
 
Osoitteenmuutokset (sähköposti ja postiosoite) 
Ilmoittakaa muutokset sähköpostissanne tai postiosoitteessanne yhdistyksen sihteerille, 
sihteeri.hmunska@hmunska.inet.fi. Jäsenet saavat Viinilehden jäsenlehtenä. Tehkää tämän lehden 
osoitteenmuutos yhdistyksen sihteerin kautta (jos ilmoitatte osoitteenmuutoksenne suoraan Viinilehdelle, 
saattaa vanha osoitteenne kummitella vielä yhdistyksen jäsenrekisterissä ja mennä seuraavana vuonna 
yhdistykseltä Viinilehdelle korvaten oikean postiosoitteen vanhalla). 
 

Sähköinen jäsenkirjeen jakelu ja mainosposti 
 
Suurin osa jäsenistä on jo siirtynyt sähköiseen jakeluun. Jos sinulla on sähköpostiosoite, mutta et vielä ole 
ilmoittanut sitä sihteerille, niin tee se nyt. Tastinkien materiaalit jaetaan etukäteen sähköisessä muodossa ja 
viime hetken muutoksista pystymme myös tiedottamaan sähköisesti. Lisäksi välitämme vain sähköisesti 
viime hetken kutsuja erikoistastingeihin tai viinimessuihin. Sähköinen jakelu myös säästää seuralle 
postikuluja. Vielä alun toistakymmentä jäsentä saa tämän kirjeen paperisena. Suurin kiitoksin sihteeri ottaa 
vastaan vielä puuttuvat sähköpostiosoitteet! 
 
Haluatko jäsenkirjeiden lisäksi saada sähköpostiisi viineihin ja gastronomiaan liittyviä viestejä? Esimerkiksi 
vuosittaisen Portugalin ja Alsacen tastingin kutsuja, ravintoloiden viiniteemojen mainoksia ja viinimatkojen 
tietoja. Mikäli haluat, että lähetämme sinulle myös mainoksia ja tiedotteita lähetä erillinen sähköpostiviesti 
sihteerille sihteeri.hmunska@hmunska.inet.fi. Osoitteita emme anna eteenpäin. Kaikki viestit tulevat 
hallituksen kautta. Nämä edelleenlähetyt viestit saavat vain ne jäsenet, jotka ovat sen erikseen pyytäneet. 

 
Kotisivu ja sähköposti: 

 
Viiniseura Helsingin Munskänkarnalla on kotisivu jonka osoite on: 
http://personal.inet.fi/yhdistys/helsingin.munskankarna/ 

 
 
 

Aurinkoista viinikevättä! 
 
Jari-Pekka Auterinen 
Helsingin Munskan sihteeri 
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