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iinivuosi 2018 lähestyy loppuaan. Kädessäsi 
on jo seitsemäs jäsenistölle suunnattu Viini-

lehden lisäliite. Sen ilmestymisen mahdollistaa 
Viinilehden kanssa vuosille 2018-2020 päivätty 

yhteistyösopimus. Tänä vuonna Ruotsin emojärjes-
tömme täyttäessä jo 60 vuotta Suomessa seuraavat 

alueyhdistykset: Hämeenlinna (20 v.), Jyväskylä (20 v.) ja Lahti 
(25 v.) ovat viettäneet syntymäpäiviään - onnittelut vielä näihin 
alueyhdistyksiin! 

Suomen Munskänkarna ry:n näkökulmasta jäsenis-
tön määrä ja talous on kehittynyt erittäin hyvään suuntaan 
viimeisten vuosien aikana: yhteensä yli 950 jäsentä 14 eri 
alueyhdistyksessä tilaa 666 Viinilehteä – enemmän kuin kos-
kaan aikaisemmin. Sama kasvusuuntaus on nähtävissä kan-
sainvälisesti eli munskalaisia on yhteensä jo yli 27 000 kah-
deksassa eri maassa.

Janakkalan alueyhdistys on ilmoittanut lopettavansa toimin-
tansa 31.12.2018 mennessä aktiivisten hallitustoimijoiden puut-
teen vuoksi. Kiitos Janakkalaan yhteisistä vuosista ja toivottavas-
ti mahdollisimman moni pystyy jatkamaan viiniharrastustaan. 
Uusi alueyhdistys perustetaan Uudellemaalle 23.11.2018.

Yksi ilonaiheista keväällä järjestetyn kansallisen viinikil-
pailun jälkeen on ollut upeasti saavutettu MM-hopea kansain-
välisessä sokkoviinikilpailussa, josta enemmän kerrotaan täs-
sä liitteessä.  Viinimaa Suomi jätti taakseen Ranskan, Italian, 
Espanjan ja Ruotsin emojärjestön joukkueet! Voitokkaan ki-
sajoukkueen jäsenten lahjakkuuden ja systemaattisen harjoit-
telun ohella varmasti myös Munskänkarnan ainutlaatuisella, 
laadukkaalla sisäisellä koulutusjärjestelmällä on ollut oma roo-
linsa kehittymisessä hyväksi viininmaistajaksi, kun kv-viiniki-
sajoukkueen jäsenistä kukaan ei ole viinialan ammattilainen. 

Muutoin vuonna 2018 www.munskankarna.org -sivuille on 
tuotu uutuutena tarvikevaraston ohelle viinilasitilausmahdol-
lisuus kantolaukkuineen palvelemaan jäsenistön harrastus-
ta. Sivuston toimihenkilösivuille alueyhdistysten hallitusten 
jäsenille on päivitetty mm. maistelualustapohja tastingei-
hin kopioitavaksi ja ohjeistus yhdistysten tietosuoja-asioihin 
(GDPR). Lisäksi vanhaa viiniesitelmöitsijärekisteriä on herä-
tetty henkiin ja sitä on tarkoitus laajentaa vielä ensi vuonna 
jäsenistön ehdotusten pohjalta. 

MITÄ ON LUVASSA 2019?

•  1.1.2019 alkaen siirrytään uuteen Viini-lehden tilausjär-
jestelmään, osoitepäivitykset menevät suoraan jokaisen 
alueyhdistyksen yhteyshenkilön kautta Viinilehteen/jäsen-
maksut 31.1.2019 mennessä Suomen Munskalle

•  9.3.2019 Lahdessa vuosikokous ja kansallinen viinikilpai-
lu (koulutusvastaaville painotettu kokous). Viinikilpailuun 
toivotaan osallistujajoukkueita mahdollisimman monesta 
alueyhdistyksestä – kilpailu toimii mainiona oppimisen ja 
itsensä haastamisen tapahtumana.

•  5.10.2019 Porissa vaalikokous (puheenjohtajille painotettu 
kokous)

•  Lokakuu 2019 kv-viinikilpailu Ranskassa

•  II-tason koulutusmateriaali käännetään ruotsista suomeksi

•  Koulutustasosuorituksia pilotoidaan verkkoyhteyksien avulla

•  Viiniesitelmöitsijäpankkia laajennetaan

•  Tarjotaan alueyhdistysten hallituksille tarvikelähetys-,  
koulutus-, kokous- ja www-palvelintilapalveluita

•  Viini-lehti täyttää 30 vuotta, Joensuun ja Tornion alue- 
yhdistykset juhlivat 20-vuotissyntymäpäiviään

Samuli Jalkanen, Oulun Munskänkarna

Suomen Munskänkarna ry:n puheenjohtajan tervehdys
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9

37

9

5

20

220

3-TASO

4

4

VIINI JA RUOKA

1

23

24

JÄSENMÄÄRÄ

158

117

44
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uomeen saatiin uusi alkoholilaki vuoden 2018 alus-
sa. Merkittäviä muutoksia olivat muun muassa 
alkoholirajan nosto 5,5 %:in ja valmistustapara-
joitteen poisto. Muutokset toivat aidot lonkerot ja 
nelosoluen ruokakauppojen hyllylle, mutta valitet-

tavasti meitä viininharrastajia se auttoi hyvin vähän. Alkoho-
lilaissa piti ottaa kantaa myös viinien ja muiden alkoholijuo-
mien tilaamiseen ulkomailta, mutta se oli liian vaikea asia ja 
sille otettiin aikalisä. Haluttiin odottaa, mitä korkein oikeus 
päättää Visnapuu-tapauksessa (Alkotaxi), josta saatiin odo-
tettu päätös, eli Alkotaxi oli rikkonut Alkon vähittäismyynti-
monopolia, koska yrittäjä oli itse tuonut juomat 
maahan ja toimittanut ne loppuasiakkaalle. 
Tästä innostuneena Sosiaali- ja terveysministe-
riö laati uuden lakiluonnoksen, jossa kiellettiin 
alkoholin etämyynti. Virkamiehiltä unohtui tai 
he eivät halunneet tuoda esiin kahta vastak-
kaista päätöstä eli Rosengren-tapausta, jonka 
perusteella myös alkoholia koskee tuotteiden 
vapaa liikkuvuus EU-alueella, sekä Viiniklu-
bi-tapausta, jossa Vaasan hovioikeus vapautti 
klubia pyörittäneen yrittäjän, koska alkoholilain säännökset, 
joiden nojalla syytetyn menettely on ollut lainvastaista, eivät 
olleet EU-oikeuden mukaisia. Tätä päätöstä ei syyttäjä vie-
nyt korkeimpaan oikeuteen ennakkotapauksena. Sääli, koska 
päätös olisi selvittänyt tilannetta. Uudelle lakiluonnokselle 
haettiin EU:n notifikaatiota ja lokakuun alussa tuli päätös, et-
tei etämyyntiä voi kieltää.

Jo vuoden 2017 aikana verottaja alkoi seurata tarkemmin 
Suomeen tulevia alkoholilähetyksiä ja periä maksamatta jää-
neitä veroja nettimyyjiltä. Osa nettikaupoista teki päätöksen, 
että Suomeen toimittaminen on turhan hankalaa ja kallista 
suhteessa markkinoiden kokoon ja lopettivat toimittamisen 
Suomeen. Sitä en tiedä paljonko verottaja sai kerättyä vero-
ja jälkikäteen, mutta kyse ei ole pelkästään alkoholiverosta 
vaan myös arvonlisäverosta, joka on ainakin kalliimpien vii-
nien osalta isompi. Täytyy muistaa, että valmisteveron alaisel-
le tuotteelle, esim. alkoholi tai tupakka, ei ole arvonlisäveron 
osalta alarajaa, vaan jo pienestä summasta täytyy verot mak-
saa siihen maahan, johon tuote luovutetaan kulutukseen. Ve-
rottajan toiminta oli markkinoiden tervehdyttämisen kannal-

ta hyvä asia, koska pysyvä kilpailuetu ei voi perustua siihen, 
että verot jätetään maksamatta. Markkinoilla on kuitenkin 
useita nettimyyjiä, jotka maksavat verot Suomeen.

Mitä tämä vaikuttaa viinin tilaajan kannalta? Käytännös-
sä vanha meno jatkuu, eli tilata voi, kunhan hoitaa juomista 
niistä maksettavat verot. Mikäli tilaus tehdään etämyyjältä, 
niin Suomen tulkinnan mukaan verovastuu on myyjällä. Jos-
kin EU:n säädöksissä lukee, että kaikki valmisteveron alai-
seen tuotteeseen ryhtyneet ovat yhteisvastuullisesti vastuus-
sa verojen maksusta. Toistaiseksi Suomessa niitä ei ole peritty 
ostajalta, mutta lain puitteissa sekin on mahdollista. Etäos-

tossa, jolloin ostaja järjestää kuljetuksen, vero-
vastuu on ostajalla. Käytannössä tämä hoituu 
asettamalla vakuuden NettiVeivissä tilauksen 
yhteydessä ja kun juomat tulevat maahan teke-
mällä veroilmoituksen, jonka kuittaa vakuudel-
la. Oman kokemukseni mukaan viinitilat vaa-
tivat yleensä vakuuden, mutta nettikaupat ei. 
Yleisesti ottaen tällainen epämääräinen tilanne 
ei ole kenenkään kannalta hyvä ja toivotaan, 
että Suomeen saadaan vielä joskus alkoholilaki, 

jossa on selvä kanta etämyyntiin. Joskin uskoni sitä kohtaan ei 
ole kovin vahva.

Sen verran omasta taustastani, että pyöritin viinien yhteis- 
ostorinkiä 13 vuoden ajan, jolloin ostimme lavakaupalla usei-
ta kertoja viinejä suoraan tiloilta. Ennen NettiVeiviä pystyin 
asettamaan vakuudet muiden puolesta valtakirjalla, mutta 
tämä sähköinen aikakausi on hankaloittanut sitä, koska Netti-
Veivi vaatii vahvan tunnistaumisen siis käytännössä pankki-
tunnuksia. Periaatteessa paperilla voi asettaa vakuuden vielä-
kin, mutta se on toivottaman hidasta. Itse lopetin yhteisostot 
reilut viisi vuotta sitten ja aloin pyörittämään Viroon rekiste-
röitynyttä nettikauppaa, joka maksaa Suomeen kaikki verot ja 
jonka yhtään lähetystä Tulli tai verottaja ei ole vielä pysäyttä-
nyt. Monessa paikallisyhdistyksessä olen käynyt esittelemäs-
sä toimintaani ja viinejä, joten aika monelle olen varmaan tut-
tu kasvo. Olen myös Tampereen yhdistyksen puheenjohtaja ja 
tyytyväisenä voin todeta, että olen pystynyt luomaan hyvästä 
harrastuksesta mukavan ammatin.

Matti Sievänen, Tampereen Munskänkarna

Alkoholilain uudistuksen vaikutus ulkomailta tilaamiseen

Suomen Munskänkarna ry:n puheenjohtajan tervehdys

Matti Sievänen 
etsimässä uu-
sia viinejä va-
likoimiin, tällä 
kertaa Albert 
Janén (Acústic  
celler) kanssa 
Montsantissa 
tammikuussa 
2018.

Käytännössä vanha 
meno jatkuu, eli 

tilata voi, kunhan 
hoitaa juomista niistä 

maksettavat verot. 
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iinin sokkotunnistuksen kuudennet maail-
manmestaruuskilpailut käytiin 13. lokakuuta 

Château Saint Pierre de Serjacin tilalla Langue-
docin alueella Etelä-Ranskassa. Mestaruuden 

voitti Belgia kisan kaikkien aikojen piste-ennätyk-
sellä, 144 pistettä. Belgiasta tuli samalla ensimmäi-

nen maa, joka on saavuttanut kaksi mestaruutta. Suomi ylsi 
tähän asti parhaaseen tulokseensa tullen hienosti hopealle 
123 pisteellä ja jätti ennakkosuosikki Ranskan kolmanneksi 
(115 pistettä). Ranskan vanhimman ja arvostetuimman viini-
lehden, La Révue du Vin de Francen järjestämään kilpailuun 
osallistui 23 maata.

Suomea edusti nelihenkinen joukkue, johon kuuluivat 
Erkki Piitulainen ja Samu Viljanen Helsingin sekä Karela ja 
Hannu Kortesuo Hämeenlinnan Munskänkarnasta. Matkalla 
oli mukana myös viimevuotisen joukkueen jäsen, Tomi Naar-
vala. Suomi on ollut mukana joka kerta, kun MM-kisat on 
järjestetty sekä kerran aiemmin järjestetyissä EM-kisoissa. 
Suomi on ollut kisoissa tasainen suorittaja, ellei suorastaan 
jopa menestyjä, sillä huonoimmillaankin joukkue on sijoit-
tunut puolenvälin tuntumaan ja viimeisenä neljänä vuotena 
trendi on ollut nouseva. Optimistinen joukkue odottaakin sa-
man suuntauksen jatkuvan ensi vuonna.

Muut mitalistit Belgia ja Ranska ovat kisan kestomenes-
tyjiä. Sokkotunnistuksessa tarvitaan aina onnea, ilman sitä ei 
parhaita sijoja saavuteta. Mutta miksi samat maat menesty-
vät vuodesta toiseen, kun taas toisilla menestys on korkein-

Viinin sokkotunnistuksen MM-kisat Languedocissa
taan satunnaista? Pelkkä onni ei riitä, vaan menestys raken-
tuu pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen harjoittelun varaan. 
Suomen joukkue harjoitteli yhdessä viikoittain kisaa edeltä-
vät kaksi kuukautta kisamallia noudattaen (12 viiniä 10 mi-
nuutin välein tarjoiltuina). Harjoituksia oli kahta tyyliä: pe-
dagogisia ja kisaan valmistavia. Pedagogisissa harjoituksissa 
keskityttiin johonkin tiettyyn osa-alueeseen, kuten erojen ha-
kemiseen samantyylisistä rypälelajikkeista. Kisaan valmista-
vissa harjoituksissa taas ei ollut mitään teemaa, vaan maistet-
tiin toisistaan riippumattomia viinejä.

Kisoissa pisteitä sai seuraavasti: dominoiva rypälelaji-
ke (10p), valmistusmaa (5p), alkuperämerkintä (5p), tuottaja 
(3p) sekä vuosikerta (3p jos sekä vuosikerta että maa ovat oi-
kein, 1p jos vuosikerta on oikein, mutta maa väärin). Yhdes-
tä viinistä saattoi siis enimmillään saada 26 pistettä. Suomen 
ja maailmanmestari Belgian erotti (21p) näin ollen toisistaan 
yksi ainoa viini. Niiden viinien osalta, joista Suomi sai pistei-
tä, joukkue oli hyvin varma tekemästään tunnistuksesta eikä 
epävarmoista tapauksista hihamenetelmällä saatujen pistei-
den määrä ollut odotetusti kovinkaan suuri. Tunnistamatta 
jääneiden viinien joukossa oli silti kaksi täysin tunnistetta-
vissa ollutta viiniä: Amarone-tyyliä edustava viini Italiasta ja 
argentiinalainen Mendozan alueen Malbec. Tämä selittääkin 
tilastojen lisäksi joukkueen optimismia ensi vuoden kisaa 
ajatellen. Kaikkea potentiaalia ei vielä saatu joukkueesta irti!

Samu Viljanen, Helsingin Munskänkarna

Edessä Suomen voitokas joukkue: 
vasemmalta Hannu ja Karela Kortesuo, 
Epi Piitulainen ja. Samu Viljanen

Tänä vuonna Munskänkarna täyttää 60 vuotta. Ruot-
siin yhdistys perustetiin alkujaan 12.9.1958 ja vaati-
mattoman alun jälkeen siihen nyt kuuluu yli 27000 
jäsentä 175 :ssä alueyhdistyksessä. Munskänkarnan 
Vuoden Viinipaikkakunta on merkkivuoden kunniak-
si Champagnen Épernay, minne järjestettiin useam-
pi viinimatka ja samppanjateemalla järjestettiin myös 
vuoden viiniristeily samaten vuoden juhlamenu. 

Tänä vuonna on myös koulutusrintamalla ta-
pahtunut paljon. Viinikoulutuksen kakkostason 
kurssimateriaali on valmistunut ja toimitettu meil-
le käännettäväksi suomeksi. Ruotsin keskushallitus 
on todennut yhdistyksen koulutustoiminnan niin 
keskeiseksi vahvuudeksi, että on asettanut lisätyö-
ryhmän tarkastelemaan mahdollisuuksia mm. säh-
köiseen oppimateriaaliin, kurssitoimintaan ja tut-
kintoihin. Koulutusseminaari pidettiin tänä vuonna 
Göteborgissa lokakuussa. 

Ruotsin keskushallitus on onnitellut Suomen 
Munskänkarnaa loistavasta tuloksesta viinin sok-
komaistamaisen maailmanmestaruuskisassa Rans-
kassa: Suomen joukkue sai hopeamitalin! Tästä 
kirjoitettiin myös Munskänken-lehdessä (Ruotsin 
emojärjestön digilehti) osoituksena yhdistyksemme 
jäsenistön korkeasta osaamisesta. 

Mauri Sourander, Helsingin Munskänkarna

Ruotsin terveiset
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