
SUOMEN SOMMELIERIT RY 
Helsinki 
     PÖYTÄKIRJA 
 
VAALIKOKOUS     8.12.2020  
 
 
Aika 24.11.2020 klo 15 
 
Paikka Ruusulankatu 18, Helsinki / Teams -virtuaalinen kokous 
  
Kokousvirkailijat Heidi Mäkinen – Puheenjohtaja 
 Päivi Korjonen – Sihteeri ja ääntenlaskija 
 Kristiiina Vahvaselkä – Pöytäkirjantarkastaja 

Jaakko Jokio - Pöytäkirjantarkastaja  
 
Läsnä 16 jäsentä: Samuil Angelov, Otto Sovelius, Philippe Hakulin, Henna 

Kolehmainen, Jaakko Jokio, Heidi Mäkinen, Stana Porvali, Päivi Korjonen, Saara 
Alander, Kristiina Vahvaselkä, Taneli Lehtonen, Jan Wikström, Tomi Naarvala, 
Tuija Kainulainen, Anu Schuoler, Markku Saarikoski 

 
1. Yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Mäkinen avasi kokouksen klo 15.05 

 
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heidi Mäkinen, sihteeriksi ja äänenlaskijaksi Päivi 

Korjonen, pöytäkirjantarkastajiksi Kristiina Vahvaselkä ja Jaakko Jokio. 
 

3. Kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaisesti jäsenille ja kokous todettiin lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 
4. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

 
5. Hallituksen valinta - Varsinaisiksi hallituksen jäseniksi valitaan 3 ammattilaisjäsentä, 1 

maahantuojajäsen ja 1 kannattajajäsen. 
  
Ehdokkaat esittäytyivät ennen vaalia: 
 
PUHEENJOHTAJAEHDOKAS 
Heidi Mäkinen: Nykyinen yhdistyksen puheenjohtaja, jonka toimikausi ajoittui korona -
epidemian alkuun. Tästä syystä ei ole päässyt kunnolla alkuun koulutuksien ja 
tapahtumien järjestämisessä ja näkee, että vielä olisi paljon tekemistä yhdistyksen 
kehittämiseksi ja siksi hakee seuraavalle kaudelle puheenjohtajaksi. 
 
AMMATTIJÄSENEHDOKKAAT 
Samuil Angelov: Nyt yhdistyksen varapuheenjohtaja. Ollut yhdistyksen hallituksessa koko 
yhdistyksen olemassaolon ajan ja on aktiivisesti mukana ASI:n toiminnassa, johon hänet 
valittiin juuri uudelleen varataloudenhoitajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Voi viedä 
yhdistyksen asioita eteenpäin ASI:ssa ja kansainvälisesti muutenkin. 
 
Saara Alander: Nyt hallituksen varajäsen ja ollut hallituksessa useaan otteeseen. Mukana 
yhdistyksen kilpailutoimikunnassa, jossa haluaisi jatkaa edelleen. 
 
 



Jaakko Jokio: Nyt hallituksen varsinainen jäsen, ollut hallituksessa kahdella edellisellä 
kaudella. On koordinoinut ammattilaistapahtumien sisältöä ja osa tapahtumista odottaa 
edelleen toteutumista. Haluaisi jatkaa keskeneräistä työtä ja saattaa asioita päätökseen. 
 
Henna Kolehmainen: Nyt hallituksen varajäsen. Haluaa jatkaa yhdistyksen hallituksessa, 
että siellä olisi edustusta myös Helsingin ulkopuolelta. Kiinnostunut opetuksesta, 
koulutuksesta ja tapahtumien järjestämisestä erityisesti Helsingin ulkopuolella. 
 
KANNATTAJAJÄSENEHDOKAS 
Kristiina Vahvaselkä: Nyt hallituksen jäsen. Hoitanut yhdistyksen sos. mediaa ja viestintää 
sekä kannattajajäsentapahtumia. On halukas hoitamaan näitä asioita edelleen.  
 
MAAHANTUOJAJÄSENEHDOKAS 
Otto Sovelius: Nyt hallituksen jäsen ja haluaisi jatkaa toimintaa edelleen. Kiinnostunut 
tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisestä. 
 
Vaalien tulokset 

 
Puheenjohtajaksi oli vain yksi ehdokas, Heidi Mäkinen, joka valittiin ilman vaalia. Samoin 
maahantuojajäsenehdokas Otto Sovelius ja kannattajajäsenehdokas Kristiina Vahvaselkä 
valittiin ilman vaalia, koska he olivat omassa kategoriassaan ainoita ehdokkaita. 
 
Ammattijäsenten vaaleissa oli neljä ehdokasta. Vaaliessa äänesti 12 viinialalla 
työskentelevää yhdistyksen jäsentä. Äänet jakautuivat seuraavasti: 
Ehdokas  Äänet  Tulos 
Samuil Angelov 12 ääntä  Hallituksen varsinainen jäsen 
Jaakko Jokio 10 ääntä  Hallituksen varsinainen jäsen 
Saara Alander   9 ääntä  Hallituksen varsinainen jäsen 
Henna Kolehmainen   5 ääntä  Hallituksen varajäsen 
 
UUSI HALLITUS 
Puheenjohtaja Heidi Mäkinen 
Hallitus Samuil Angelov, Jaakko Jokio, Saara Alander, Kristiina 

Vahvaselkä, Otto Sovelius, Henna Kolehmainen (varajäsen) 
   

6. Toiminnan- ja varatoiminnantarkastajien valinta 
Philippe Hakulin valittiin toiminnantarkastajaksi ja Toni Immanen 
varatoiminnantarkastajaksi. 
  
Uuden hallituksen ja toiminnantarkastajien toimikausi alkaa vuosikokouksen jälkeen 
keväällä 2021. Hallitus valitsee silloin keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
 

7. Hallituksen ja ASI:n kuulumiset 
 
Puheenjohtaja Heidi Mäkinen kertoi tulevista suunnitelmista: 
- Ensi vuoden tapahtumapäivämäärät julkistetaan vasta kun niiden ajankohdat ovat 

vahvistuneet. Tulossa on mm. Bulgarian viinejä ja kahvikoulutus, jotka ovat valmiita, 
vain päivämäärät puuttuvat. 

- Tänä vuonna ammattilaistapahtumia ei juuri ole pystytty järjestämään, mutta 
Kristiina on onnistunut järjestämään muutaman tilaisuuden kannattajajäsenille. 

- Kisatoimintaa ollaan kehittämässä ja ASI julkaisee pian ohjeistuksen, missä kerrotaan 
mitä kilpailijoilta vaaditaan kilpailuissa. Tämä helpottaa kisaajien valmistautumista ja 



selkeyttää tuomarointia kilpailuissa. 
- Yhdistys on saanut uusia yritysjäseniä syksyn aikana, mm. Moccamasterin. 

Ravintolajäseniä on muutamia ja tänä vuonna on ollut vaikea saada heitä lisää 
koronatilanteen vuoksi. 

- ASI:n General Assembly 2020 pidettiin virtuaalisena viime viikolla. Samuil kertoo 
tarkemmin ASI:n kuulumisista. 

 
Samuil Angelov kertoi ASI:n kuulumisia 
- Ohjeistuksen valmistelu on loppusuoralla ja siinä haasteena on ollut eri komiteoiden 

työn yhdistäminen. ASI:ssa on tekninen komitea, kilpailu-, koulutus- ja tutorial-
toimikunnat, joilla kaikilla on ollut omat standardit ja toimintatavat. Ohjeistuksen 
työstäminen on alkanut jo vuonna 2018 ja se julkistetaan vielä tänä vuonna. 
 

- ASI on valinnut uuden hallituksen, jossa istuvat: 
Puheenjohtaja William Wouters (Belgia) 
Pääsihteeri Peer F. Holm (Saksa) 
Varapääsihteeri Julie Dupouy-Young (Irlanti) 
Taloudenhoitaja Philippe Faure-Brac (Ranska)  
Varataloudenhoitaja Samuil Angelov (Suomi) 

 
- Lisäksi valittiin ASI:n varapuheenjohtajat seuraavasti: Saiko Tamura-Soga (Japani) - 

Asia & Oceania, Michèle Aström Chantôme (Marokko) - Africa & the Middle East, Piotr 
Kamecki (Puola) - Europe ja Marcos Flores Tlalpan (Meksiko) - the Americas.  

 
- ASI:ssa ollut paljon keskustelua tasa-arvokysymyksistä, esim. Sommelier Contest 

Committeessa ei ole koskaan ollut yhtään naista jäsenenä. Asian korjaamiseksi 
komiteaan on nimitetty ensimmäinen nainen, Véronique Rivest, ja vielä tullaan 
nimittämään 1–3 naista lisää. ASI on nyt perustamassa tasa-arvokomiteaa ja Heidi 
Mäkinen on mukana tasa-arvokeskustelussa. 

 
- Koronan vuoksi on odotettavissa kansainvälisten kilpailujen siirtämistä, esim. 

huhtikuulle 2021 suunnitellut EM-kilpailut siirretään marraskuulle 2021 ja MM-kisat 
2022 siirtynevät vuoteen 2023 ja seuraava GA kesäkuun loppuun 2021. Lisäksi 
Amerikan ja Oseanian kilpailut järjestetään v. 2022. 

 
- Vuoden 2023 General Assembly järjestetään Helsingissä. Suomi haki järjestämistä ja 

voitti äänestyksen ylivoimaisesti. Hakemukseen oli liitetty hallituksen valmistelema ja 
Kristiinan kokoama esittelyvideo ja Samuilin tekemä presentaatio. Tapahtumaan 
odotetaan 120–200 delegaattia noin 60 maasta (ASI:n jäsenmaat). Tapahtuman 
yhteydessä järjestetään mm. Wine Symposium. Yhdistys perustaa tapahtumaa varten 
oman työryhmän ja lähettää asiasta tiedotteen jäsenille. 

 
8. Muut esille tulevat asiat 

Taneli Lehtonen ilmoitti olevansa käytettävissä kilpailutoimikunnan toiminnassa 
 

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50 
 
Heidi Mäkinen    Päivi Korjonen 
Puheenjohtaja    Sihteeri 

 
Kristiina Vahvaselkä   Jaakko Jokio 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 


