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puheenjohtaja
sihteeri
pöytäkirjan tarkastaja
pöytäkirjan tarkastaja
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15 jäsentä: Samuil Angelov, Päivi Korjonen, Ari-Heikki Vikman, Markku
Niemi, Antti Uusitalo, Otto Sovelius, Seppo Porvali, Netta Laurenne,
Kristiina Vahvaselkä, Jyrki Tarvonen, Tero Lunnela, Saara Alander,
Tuomas Meriluoto, Volker Paulus, Janne Marin

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Samuil Angelov avasi kokouksen klo 16.13.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Samuil Angelov, sihteeriksi Päivi
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Janne Marin ja Tuomas Meriluoto.

Korjonen,

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaisesti jäsenille ja kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
4. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
5. Yhdistyksen puheenjohtaja esitti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liitteet 1 ja 2).
Tilinpäätöksestä puheenjohtaja selvitti, että PM –kisojen järjestämisen vuoksi vuoden 2017
tulos oli 13 381,61 euroa tappiollinen, mutta edellisten tilikausien voitoilla pystyttiin
kattamaan tappio ja yhdistykselle jäi vielä varoja 5 246,60 euroa. Yhdistyksen tulot tulivat
jäsen- ja sponsorimaksuista. Tilikauden menoista PM -kisojen ja Wine Symposiumin
järjestäminen vaati suurimman osan. Muita menoja olivat SM-kisojen järjestäminen sekä
ASI:iin ja yhdistyksen hallintoon liittyvät kulut.
Toimintakertomus käytiin läpi pääpiirteittäin. PM –kisojen ansiosta Suomi sai paljon
kansainvälistä näkyvyyttä ja yhdistys tunnustusta mm. Sommeliers International –lehdessä.
Syksyn vaalikokouksessa valittiin uusi hallitus ja sen toimikausi alkaa vuosikokouksen
jälkeen. Uusi hallitus on valinnut Christina Suomisen varapuheenjohtajaksi ja jakanut
jäsenilleen vastuualueet seuraavasti:
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Christina Suominen – Kilpailutoiminta
Otto Sovelius – Sommelier–koulutukset, yhteydenpito kansainvälisiin luennoitsijoihin
yhdessä Samuil Angelovin kanssa. Tavoitteena vähintään 3 kansainvälistä
luennoitsijaa/vuosi
Jyrki Tarvonen – Sponsoriyhteistyön kehittäminen, kokoustarjoilut
Kristiina
Vahvaselkä
–
Medianäkyvyys,
sommeliers.fi
–sivujen
optimointi,
kannattajajäsenille suunnatut tapahtumat
Netta Laurenne – Varainhankinta (erityisesti ravintolat), kannattajajäsenille suunnatut
tapahtumat
Ari-Heikki Vikman - Kannattajajäsenille suunnatut tapahtumat
Saara Alander – Sommelier-päivän vastaava järjestäjä
6. Toiminnantarkastaja Ari-Heikki Vikman esitti lausuntonsa (liite 3) ja ehdotti tilinpäätöksen
vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä yhdistyksen hallitukselle. Kokous kannatti
toiminnantarkastajan ehdotusta ja vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Puheenjohtaja esitti vuoden 2018 tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman (liitteet 4
ja 5).
Toimintasuunnitelma esiteltiin pääpiirteittäin ja muutamat kohdat otettiin esille tarkemmin.
Uutena toimintana yhdistys aloittaa Finnish Wine Awards –viinikilpailun järjestämisen.
FWA:n osakkaina ovat Samuil Angelov ja Jukka Routala. Yhdistykselle on varattu
mahdollisuus olla osakkaana ja hallitus on vahvistanut osakkuuden. Myös SAJK:lle on
tarjottu osakkuutta, mutta toistaiseksi se ei ole ollut kiinnostunut asiasta.
FWA on Suomen ensimmäinen kilpailu, jossa tuomarit ovat kansainvälisesti tunnustettuja
viinituomareita. Viinit arvioidaan IWSC:n tyyliin apellaatioiden mukaan sokkona ilman
hintakategorioita. Tuomaristoon kuuluu päätuomari ja 5 muuta tuomaria. Arvioinneissa on
mukana ns. ”Junior Judgeja”, joiden arviointeja ei oteta huomioon lopputuloksessa, mutta
jotka näin saavat hyvää harjoitusta. Palkitut viinit saavat mitalitarrat. Arvioinnit järjestetään
Ravintolakoulu Perhossa ja käytetään Lehmanin viinilaseja. Tiettyihin kilpailuihin kutsutaan
tuomareiksi ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet arvioitaviin viinikategorioihin, esim.
kuohuviineihin. Tuomareille maksetaan palkkio kansainvälisten tariffien mukaan, n. 120
puntaa/päivä. Kilpailulla on sivusto fwacompetition.fi. Osallistumisen hinta on 50 €/viini,
kymmenen viiniä etuhintaan 400 €. Kannattajayritykset saavat osallistumisedun kilpailuun
ja voivat ilmoittaa tietyn määrän viinejä ilmaiseksi (2 tai 6 viiniä) jäsenyystasosta riippuen.
Kilpailuun on haussa mediakumppani.
Asiasta käytiin yleistä keskustelua ja todettiin että tällaiselle kilpailulle on paikkansa
Suomessa ja että sen järjestäminen kuuluu luontevasti Sommelier –yhdistykselle. Yleisenä
mielipiteenä oli, että on hyvä, että Suomessa on useampia viinikilpailuja ja uusi kilpailu
virkistää sektoria. Otto Sovelius ehdotti palautemahdollisuutta nettisivujen kautta ja totesi,
että se on hyvä keino mitata arviointeja.
Vuoden 2019 MM –kisoihin järjestetään oma karsintansa, johon voi osallistua myös
sommelier, joka ei osallistu SM-kisoihin. Samalla kaikki kisaajat saavat lisää harjoitusta.
Uutena tapahtumana yhdistys järjestää Sommelier –päivän keväällä.
Tulo- ja menoarviosta todettiin, että yhdistys odottaa vielä sponsoriyritysten vahvistuksia ja
todennäköisesti yhdistyksen tulot tulevat olemaan arvioitua suuremmat. ASI:n kulut tulevat
olemaan pienemmät kuin aiemmin, koska Samuil Angelov on ASI:n hallituksessa ja se
maksaa hänen lentonsa ASI:n kokouksiin.
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Puheenjohtaja ehdotti, että jäsenmaksut pidetään ennallaan.
Kokous vahvisti toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion 2018 sekä jäsenmaksut vuodelle
2019 seuraavasti:
Jäsenmaksu on ammatti- ja kannatusjäsenille 25 € ja opiskelijoille 10 € vuodessa.
Yritysjäsenille on kolme eri maksukategoriaa:
a. Yritysjäsen I (ei viinimaahantuoja) – 200 € tai 125 € + jäsenetu
b. Yritysjäsen II (pieni viinimaahantuoja) – 300 €
c. Yritysjäsen III (viinimaahantuoja) – 900 €
8. Muut mahdolliset asiat
Keskusteltiin mahdollisuudesta antaa sommeliereille
Munskänkarnan järjestämiin viiniarviointeihin.

lisäharjoitusta

osallistumalla

Päätettiin syksyn vaalikokouksen ajankohta. Se on 29.10.2018 klo 16. Sitä ennen pidetään
hallituksen kokous klo 15.
Keskusteltiin EU:n tietosuoja-asetuksesta GDPR:sta, joka tulee voimaan toukokuussa.
Yhdistyksen on huomioitava asetuksen asettamat vaatimukset liittyen jäsenrekisterin
tietoihin ja ylläpitoon.
9. Kokouksen päättäminen – puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.06.

Samuil Angelov
Puheenjohtaja

Päivi Korjonen
Sihteeri

Janne Marin
Pöytäkirjantarkastaja

Tuomas Meriluoto
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: Tilinpäätös, toimintakertomus, toiminnantarkastajan lausunto, toimintasuunnitelma,
tulo- ja menoarvio 2018

