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TOIMINTAKERTOMUS 2019
Suomen Sommelierit Ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää
suomalaisten juoma- ja viinikulttuuria. Yhdistys on Suomen virallinen edustaja kansainvälisessä
A.S.I. sommelier -liitossa, The Association de la Sommellerie Internationale, ja valitsee vuosittain
Suomen parhaat sommelierit kansainvälisiin kilpailuihin.
Yhdistyksen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää sommelier -toimintojen vaatimia taitoja ja tietoja
sekä nostaa viinitarjoilua ja siihen liittyviä toimintoja Suomessa kohti kansainvälisesti
kilpailukykyistä tasoa. Yhdistys kokoaa Suomen sommelier -toiminnasta kiinnostuneet tahot
yhteen.
Vuoden 2019 lopussa yhdistyksessä on 241 jäsentä.
HALLINTO
Puheenjohtaja: Samuil Angelov
Varapuheenjohtaja: Christina Suominen
Hallitukseen kuuluvat lisäksi
Varsinaiset jäsenet: Heidi Mäkinen, Saara Alander, Mia Stjerna ja Kristiina
Vahvaselkä
Varajäsenet: Otto Sovelius ja Jaakko Jokio
Rahastonhoitaja: Mikko Haakana
Tekninen sihteeri: Päivi Korjonen
Kirjanpito: Icount partners
KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 25.3.2019 ja vaalikokous 21.10.2019. Hallitus
on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa. Lisäksi on kokoonnuttu mm. toimitilan
kunnostamiseen liittyen eri kokoonpanoissa.
UUSI HALLITUS 2020
Lokakuun vaalikokouksessa valittiin uusi hallitus, jonka toimikausi alkaa keväällä
2020 vuosikokouksen jälkeen. Uuden hallituksen kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja – Heidi Mäkinen
Jäsenet – Samuil Angelov, Jaakko Jokio, Liisa Huttu-Hiltunen, Otto Sovelius, Kristiina
Vahvaselkä
Varajäsenet - Saara Alander ja Henna Kolehmainen
Toiminnantarkastaja – Ari-Heikki Vikman
Varatoiminnantarkastaja - Philippe Hakulin
MUUTA HALLINNOSTA
Yhdistyksen puheenjohtaja Samuil Angelov kuuluu A.S.I:n hallitukseen ja on
varainhoitajan sijainen.

TOIMINTA 2019
KILPAILUT
Sommelierien MM-kilpailu 15.-17.3.2019, Antwerpen Itävalta
Suomesta kilpailuun osallistui Markku Niemi, joka ei yltänyt sijoituksille.
Sommelierien SM-kilpailu 13.5.2019 – Trophee Laroche
Tapahtuma kantoi pääsponsori Altian edustaman Laroche viinitalon nimeä.
Osakilpailu järjestettiin ASI Diploma -kokeen yhteydessä 4.3.2019 ja loppukilpailu
13.5.2019. Kilpailun voitti Taneli Lehtonen, Markku Niemi tuli toiseksi ja Juulia
Eloranta kolmanneksi.
Sommelierien PM-kilpailu 22.9.2019
Kilpailu järjestettiin Tukholmassa, jossa Suomea edustivat Taneli Lehtonen ja Markku
Niemi. Kilpailun voitti Rasmus Lunkov Marquart Tanskasta, toiseksi tuli Jonathan
Gouveia Tanskasta ja kolmanneksi Emma Ziemann Ruotsista.
Muu toiminta
- ASI Diploma -koe Helsingissä 4.3.2019
- Georgian viinien master class 23.4.2019 yhteistyössä Viinitien kanssa
- Grand Champagne, Helsinki 9.-11.5.2019
o Grand Champagne Challenge –kisan järjestäminen
- Kansainvälinen sommelier -päivä 3.6.2019
o Get Together -tilaisuus 9.6. Tähtitorninmäellä ja Ravintola Pontuksessa
- ASI:n 50-vuotisjuhlamatkan organisointi Reimsiin 7.-8.10.2019. Yhdistys tuki
ammattijäsenien osallistumista maksamalle osallistujille rekisteröintimaksun (4
hlöä à 200 €)
- Bourgogne -luentosarja 14. ja 28.10.2019
Lisäksi yhdistys on järjestänyt yhdessä yhteistyökumppanien kanssa tilaisuuksia
jäsenille, mm. tasting -illallisia eri teemoilla, esim. viski & juusto -tastingin sekä
samppanjaillallisen Bollingerin kanssa.
Yhteistyökumppanit ovat kutsuneet yhdistyksen jäseniä yli 50 tilaisuuteen.
TOIMITILA Yhdistys solmi vuokrasopimuksen 49,3 neliön toimitilasta osoitteessa Ruusulankatu
18, Helsinki alkaen joulukuusta 2019. Toimitilassa tehtiin pintaremonttia talkoovoimin.
Tilaan tehdään joitain hankintoja ja se otetaan käyttöön alkuvuonna 2020. Sitä
käytetään jäsenten harjoittelu- ja kokoustilana ja annetaan yhteistyökumppaneiden
käyttöön.
TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan pääasiassa seuraavien kanavien kautta.
1. sommeliers.fi – sivustoa uusittiin vuoden aikana toimivammaksi. Layoutia
parannettiin ja lisättiin mm. viinisanastoa, tapahtumakalenteri ja kuukauden
sommelier -palsta.
2. facebook.com/Suomen-Sommelierit-ry-186181178095306/ - Kristiina Vahvaselkä
hoitaa yhdistyksen medianäkyvyyttä ja FB-sivusto hyvin aktiivinen, julkaisuja on lähes
päivittäin ja seuraajia on lähes 1700. Suurimmillaan sivun yksittäinen julkaisu on
tavoittanut yli 7.000 ihmistä.
3. www.instagram.com/finnishsommeliers/ - seuraajia 1501
4. sähköpostitiedotteet

YHDISTYKSEN JÄSENREKISTERI
Yhdistyksen jäsenrekisteri on sen hallinnoimalla palvelimella (Table Online).
Jäsenmaksuliikenne hoidetaan Stripe -ohjelmalla.
JÄSENMAKSU JA JÄSENEDUT
Jäsenmaksu on ammatti- ja kannatusjäsenille 25 € ja opiskelijoille 10 € vuodessa.
Henkilöjäsenetuihin kuuluu Shaker-lehti, mahdollisuus osallistua yhdistyksen ja sen
yhteistyökumppaneiden
järjestämiin
tilaisuuksiin
sekä
vaihtuvia
yhteistyökumppaneiden tarjoamia etuja/alennuksia. Vuonna 2019 jäsenet saivat
alennusta mm. Viinilehden tilauksista ja Grand Vin –tapahtumien lipuista sekä Ceesta
Shopin tuotteista.
Yritysjäsenille on kolme eri maksukategoriaa, joiden kuvaukset ja edut päivitettiin
marraskuussa:
a. Ravintolajäsen – 200 €
•
•
•
•

Logo yhdistyksen nettisivuilla
Mahdollisuus tarjota jäsenistölle ravintolaetuja
Mahdollisuus kertoa omia kuulumisia yhdistyksen uutiskirjeessä
Mahdollisuus lähettää työntekijöitä ilmaiseksi yhdistyksen
järjestämään perusviinikoulutukseen

b. Yritysjäsen I – 900 €
•
•
•
•
•
•
•

Logo yhdistyksen nettisivuilla
Mahdollisuus kertoa omia kuulumisia yhdistyksen uutiskirjeessä
Mahdollisuus tiedottaa yrityksen tapahtumista yhdistyksen
postituslistan kautta
Mahdollisuus järjestää tapahtumia yhteistyössä yhdistyksen
kanssa
Mahdollisuus käyttää yhdistyksen toimitilaa 2 kertaa vuodessa
veloituksetta
Mahdollisuus osallistua yritysjäsenten verkostoitumispäivään
Mahdollisuus
hakea
SM-kilpailun
nimikkosponsoriksi
kaksivuotiskaudelle 2020-2021

c. Yritysjäsen II – 300 €
•
•
•
•
•
•

Logo yhdistyksen nettisivuilla
Mahdollisuus kertoa omia kuulumisia yhdistyksen uutiskirjeessä
Mahdollisuus tiedottaa yrityksen tapahtumista yhdistyksen
postituslistan kautta
Mahdollisuus järjestää tapahtumia yhteistyössä yhdistyksen
kanssa
Mahdollisuus käyttää yhdistyksen toimitilaa 1 kerran vuodessa
veloituksetta
Mahdollisuus osallistua yritysjäsenten verkostoitumispäivään

