
JÄSENKIRJE 4/2015 

 
HELSINKI, 16.11.2015 

 

Hei! 

 
Viinivuoden 2015 syyskausi lähestyy loppuaan ja uusi viinivuosi 2016 on jo lähes ovella.  
Ilmoittautukaa tilaisuuksiin mukaan runsain joukoin, osallistukaa ahkerasti koulutuksiin, kilpailuihin ja 
pienryhmätoimintaan! 
 

TASTINGEIHIN ILMOITTAUTUMINEN   

Jos omistat sähköpostin, käytä sitä ensikädessä ilmoittautuessasi tastingeihin.  

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

Tilaisuudet tulee maksaa pitopäivään mennessä. Maksuun aina viitekenttään oma nimi, 
tilaisuuden aihe ja päiväys.  Maksu saa sisältää vain yhden tilaisuuden maksut. Jos maksu tapahtuu 
toiminimen tai vastaavan kautta, siitä tulee selvitä 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.helsinki@munskankarna.org)  
Arja Porvalia, joka ylläpitää osallistujaluetteloa. 
 
 
 
 

Muistutus: Vaalikokous, keskiviikko 25.11.2015 klo 18:00, Vinoteekki 

(varsinainen kutsu on ollut jo edellisessä jäsenkirjeessä) 

 
 
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 

 
 
 

 



Syksyn 2015 viimeinen tilaisuus sekä kevään 2016 kaksi ensimmästä tilaisuutta: 
 
 
Buon Natale, tiistai 8.12.2015 klo 18:00, Vinoteekki 

Alustajina Susanne Lemström ja Arja Porvali 

 
 
Tervetuloa viettämään pikkujoulua italialaisin tunnelmin. Luvassa on juomapuolella herkkuja Franciacortasta 
Reciotoon ja syöminkejä merenantimista Panettone-pullaan. 
  
Tastingin lisäksi voit ottaa osaa pikkujouluarpajaisiin: tuo mukanasi vähintään 10 euron viinipullo ja osallistut 
arvontaan, jossa jokainen saa vuorollaan valita pullon muiden osallistujien tuomisista. 
  
Juhlatunnelman korostamiseksi pyydämme osallistujia ottamaan mukaan oman taste du vinin. 

 
Omat lasit mukaan: 4 kpl, vaikka viinejä onkin 5 kpl.  
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, Helsinki, Sisäpiha 
Hinta: jäsenet 40,00 €, ei jäsenet 50,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 24.11.2015 ja peruutukset 1.12.2015 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 

 

 
Barolo, maanantai 18.1.2016 

Alustajana Seppo Salminen 

 
 
Barolo - Traditionalistit vastaan modernistit. Tule havaitsemaan paljon keskusteltu ero perinteisin ja 
modernein menettelyin valmistettujen Barolojen välillä. Samalla voit testata myös eroja Barolon eri kylien 
välillä. Viinimme ovat Barolon arvostettuja vuosikertoja neljältä tärkeimmältä kylältä, perinteinen ja moderni 
kustakin." 
 
2004 Boglietti Barolo Brunate 

2004 Marcarini Barolo Brunate 

2004 Principiano Barolo Boscareto 

2004 Oddero Luigi Barolo Vigna Rionda 

2006 Clerico Domenico Barolo Ciabot Mentin Ginestra 

2006 Mascarello Giuseppe Barolo Santo Stefano d.Perno 

2007 Sandrone Barolo Cannubi Boschis 

2007 Rinaldi Francesco Barolo Cannubbio 

 
Omat lasit mukaan (8) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, Helsinki, Sisäpiha 
Hinta: jäsenet 59,00 €, ei jäsenet 69,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 4.1.2016 ja peruutukset 11.1.2016 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 

 

 
Australia Shiraz, keskiviikko 10.2.2016 

Alustajana Esa Nyman 

 
 
Tervetuloa maistamaan laadukkaita Australian Shiraz-viinejä ja arvioimaan kuinka hyvin ne kestävät 
kypsytystä. Luvassa on kattava joukko viinejä, jotka edustavat parhaimmistoa kuuden eri tuottajan 
valikoimista. Nuorimpienkin viinien ikä lähenee jo kymmentä vuotta iäkkäimmän ollessa 90-luvun lopulta. 
Verrokkina joukkoon on mahdutettu mukaan myös yksi Grenache-viini vuosituhannen vaihteesta. Kaikki 
maisteltavat viinit ovat kypsyneet Helsingin Munskan omassa kellarissa. 

 
Omat lasit mukaan (8) kpl 
Paikka: Vinoteekki, Kauppiaankatu 6, Helsinki, Sisäpiha 
Hinta: jäsenet 58,00 €, ei jäsenet 68,00 € 
Pankkitili: FI1366010003334877 (maksut jäsenmaksun viitteellä ) 
Ilmoittautumiset 27.1.2016 ja peruutukset 3.2.2016 mennessä: : ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org  
    tai puh. 040-8684039 

 

 
1999 Magpie Estate Shiraz The Malcolm 

2000 Magpie Estate Grenache The Gomersal 
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2006 Magpie Estate Shiraz The Malcolm 

2008 Clonakilla Shiraz - Viognier 

2006 S.C. Pannell Shiraz 

2005 Mount Langi Ghiran Shiraz Langi 

2005 Henschke Shiraz Mount Edelstone 

2006 Giaconda Shiraz Warner Vineyard 

 
 
 
 

Koulutus 
 
Syyskaudelle 2015 oli suunniteltu Rypälekurssi, joka täydentää hyvin I-tason kurssilla opittuja tietoja ja 
taitoja. Kurssille ei ole vielä ilmoittautunut riittävästi osallistujia, joten nyt kaikki halukkaat ilmoittakaa 
kiinnostuksenne! Tälle kurssille voi ilmoittautua myös ilman edeltävää I-tason kurssia. Mikäli olet 
kiinnostunut, ilmoittautudu kurssille kiinnostuneeksi yhdistyksen ilmoittautumisosoitteella 
ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org. Lisätietoja kurssista saat koulutusvastaavalta, Juhani Huotari 
(huotari@kolumbus.fi) tai puhelimella 050 5692956. 
 

 
 
Viinikilpailu 
 
Vuoden 2015 viinikilpailu huipentui La Revue du Vin –lehden järjestämään sokkomaistamisen 
maailmanmestaruuskisoihin 17.10.2015 La Maison Ogierilla Chateauneuf-du-Papessa. 
 
Suomen kisajoukkueeseen kuului tänä vuonna yhdistyksemme jäsenistä Erkki Piitulainen sekä Samu 
Viljanen sekä Hämeenlinnasta Kortesuon pariskunta.  
 
Suomen joukkue saavutti hienosti 11. sijan 100 pisteellä.  
 
Tarkempia tietoja kisasta löytyy mm. tämän linkin takaa: 
 
http://www.larvf.com/,vins-championnat-du-monde-degustation-rvf-espagne-championne,4477325.asp 

 
 
Kevään 2016 muuta toimintaa: 
 
Keväällä 2016 järjestetään seuraavat messut, joihin mahdollisesti tarvitaan jäsenten työpanosta: 
 
Viinimessut 2016 17.-19.3.2016, 
Gastro 16.-18.3.2016, 
Tampereen Viinimessut 15.-17.4.2016 
 
Merkitkää jo nyt kalentereihinne. Mahdollisista työpanostarpeista lähetetään erillistä viestiä lähempänä 
tapahtumia. 

 

Pinssit ja muut yhdistyksen tunnusmerkit 
 

Jos et ole saanut yhdistyksen tunnusmerkkeinä toimivia pinssiä ja tastevin’iä, ota yhteyttä yhdistyksen 
puheenjohtajaan ennenkuin tulet paikalle tastinkiin. Samoin, jos tastevin’isi nauhan väri on muuttunut 
jäsenyysvuosien täytyttyä, ota puheenjohtajaan ennen tastinkia yhteyttä. Mikäli haluat tarkistaa jäsenyytesi 
alkuajankohdan, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin. 
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Yhdistyksen toimihenkilöiden sähköiset yhteystiedot: 
 

 
Helsigin Munskan toimihenkilöiden sähköpostit ovat seuraavat: 
 
 
puheenjohtaja.helsinki@munskankarna.org – Yhdistyksen puheenjohtaja 
 
sihteeri.helsinki@munskankarna.org – Yhdistyksen sihteeri 
 
ilmoittautumiset.helsinki@munskankarna.org – Ilmoittautumiset, esim. tastinkeihin ja koulutuksiin 
  
rahastonhoitaja.helsinki@munskankarna.org – Yhdistyksen rahastonhoitaja 
 
 
Lukekaa tarkasti eri tilaisuuksien ilmoittautumisohjeet ja erityisesti osoite. Pyytäisin, että ilmoittautumisissa ei 
käytetä jäsenkirjeen sähköpostin vastaa/reply-näppäintä, joka ohjaa ilmoittautumiset väärään osoitteeseen! 
 
 

Yhdistyksen kotisivustot 
 
Nykyiset kotisivut löydätte jatkosta alla olevan linkin takaa. Sivuston sisältö on aluksi lähes vanhan kaltainen, 
mutta sivusto on tehty uudemmalla julkaisujärjestelmällä ja se mahdollistaa helpomman päivitettävyyden ja 
uuden sisällön tuottamisen. Sivustot on tehty yhteistyössä Suomen Munskan kanssa. 
 
http://www.munskankarna.org/helsinki/ 
 
Tallentakaa tämä linkki suosikkeihinne, niin löydätte sivustolle usein. Pohtikaa laajasti mihin suuntaan 
lähdemme sisällöllisesti uutta sivustoamme kehittämään ja laittakaa ideoita tulemaan sihteerin 
sähköpostiosoitteeseen. 
 
Mikäli teillä on Helsingin Munskan tilaisuuksista valokuvia, jotka voimme tekijänoikeuden haltijan luvalla 
laittaa yhdistyksen sivustolle, laittakaa kuvia ottohetken tiedoin yhdistyksen sihteerille. 
 
Mikäli olette innokkaita Facebookkaajia, linkatkaa myös seuraavaan ryhmään mukaan: 
 
www.facebook.com/groups/viiniseura%20helsingin%20munskankarna#!/groups/27114849470/?fref=ts 
 

 
 
Hyvää viinillistä joulun odotusta, 
 
Jari-Pekka Auterinen 
Helsingin Munskan sihteeri 
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