
 

 
 
HELSINKI      11.4.2022 
 
                                                                                                                                                            
TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 
Suomen Sommelierit Ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää suomalaisten juoma- ja 
viinikulttuuria. Yhdistys on Suomen virallinen edustaja kansainvälisessä A.S.I.-sommelierliitossa, 
The Association de la Sommellerie Internationale, ja valitsee vuosittain Suomen parhaat sommelierit 
kansainvälisiin kilpailuihin. 

 
Yhdistyksen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää sommeliertoimintojen vaatimia taitoja ja tietoja sekä 
nostaa viinitarjoilua ja siihen liittyviä toimintoja Suomessa kohti kansainvälisesti kilpailukykyistä 
tasoa. Yhdistys kokoaa Suomen sommeliertoiminnasta kiinnostuneet tahot yhteen. 
 
Vuoden 2021 lopussa yhdistyksessä on 287 jäsentä. 
 
HALLINTO 

Puheenjohtaja: Heidi Mäkinen 
Varapuheenjohtaja: Samuil Angelov 
Hallitukseen kuuluvat lisäksi 
Varsinaiset jäsenet: Otto Sovelius, Jaakko Jokio, Saara Alander ja Kristiina Vahvaselkä 
Varajäsen: Henna Kolehmainen 
Rahastonhoitaja: Mikko Haakana 
Tekninen sihteeri: Päivi Korjonen 
Kirjanpito: Icount partners 

 
KOKOUKSET 

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 18.3.2021 ja vaalikokous 24.11.2021. Hallitus 
on kokoontunut vuoden aikana kuusi kertaa. 

 
UUSI HALLITUS 2022 

 
Marraskuun vaalikokouksessa valittiin uusi hallitus, jonka toimikausi alkaa keväällä 
2022 vuosikokouksen jälkeen. Uuden hallituksen kokoonpano on seuraava: 
Puheenjohtaja: Heidi Mäkinen 
Jäsenet: Samuil Angelov, Jaakko Jokio, Saara Alander, Kristiina Vahvaselkä ja Mika 
Videman 
Varajäsenet: Taneli Lehtonen ja Pekka Mustonen 
Toiminnantarkastaja: Philippe Hakulin 
Varatoiminnantarkastaja: Toni Immanen 

 
MUUTA HALLINNOSTA 
 

Rahastonhoitaja Mikko Haakana on ilmoittanut lopettavansa rahastonhoitajan toimen, 
kun uusi rahastonhoitaja löytyy. 

 
 



 
TOIMINTA 2021 

 
KILPAILUT 
 
Best Sommelier of Finland 2021– sponsored by Wines of Germany 
Tapahtuma järjestettiin Wanhassa Satamassa 6.9.2021 ja se kantoi pääsponsori 
Wines of Germanyn nimeä. Kilpailun voitti Kirsi Seppänen, Antero Niemiaho tuli 
toiseksi ja Juulia Eloranta kolmanneksi. 
 
Best Nordic Sommelier Championship 2021 – Reykjavik, Islanti 
Kilpailu käytiin Reykjavikissa 25.-26.9.2021. Suomea edustivat Kirsi Seppänen ja 
Antero Niemiaho, jotka eivät yltäneet semifinaaliin. 
 
Best Sommelier of Europe & Africa 2021 - Limassol, Kypros 
Kilpailu järjestettiin 15.-19.11.2021. Suomea edusti Taneli Lehtonen, joka ei saanut 
kilpailussa sijoitusta. 

 
MUU TOIMINTA 
- SM-osakilpailut (digitaalinen toteutus): Kolme osakilpailua kevään aikana 

- General Assembly Helsinki 2023 (2.-6.7.2023) järjestelyt 

o Jäsenistöstä koottiin toimikunta, joka on aloittanut tapahtuman alustavat 

järjestelyt. On hahmoteltu tapahtuman sisältöä, aikataulua, 

tapahtumapaikkoja ja työnjakoa toimikunnan sisällä. 

o Osa suunnittelusta tapahtuu pienemmissä ryhmissä, joilla on omat 

vastuualueet (mm. budjetti-, sponsori- ja symposium-ryhmä) 

o Toimikunta on kokoontunut vuoden aikana 5 kertaa ja pienryhmät ovat 

pitäneet omia kokouksiaan 

o Mahdollisista tapahtumapaikoista on saatu tarjouksia ja alkuvuodesta 

2022 päätetään, missä tapahtuma toteutetaan 

o Tapahtuman projektipäälliköksi on valittu Taru From, joka aloittaa 

toimessa vuoden 2022 alussa sovitun aikataulun mukaan 

- Kansainvälinen sommelierpäivä 

o Get together -tilaisuus 6.6. Helsingissä Tähtitorninmäellä  

- Sommelier Academy 

o Moccamastereiden koulutus 25.1.2021 

o Saksa ja Riesling Trocken - Sunnuntai 12.12.2021, Ravintola Palema 

 
Lisäksi yhdistys on järjestänyt yhdessä yhteistyökumppanien kanssa tilaisuuksia 
jäsenille eri teemoilla, mm. vierailu Ainoa Wineryyn, lasin vaikutus viininautintoon 
(Riedel) ja viinitalo Spierin tasting. 
 
Yhteistyökumppanit ovat lisäksi kutsuneet yhdistyksen jäseniä moniin tilaisuuksiin 
vuoden aikana, mm. Kalifornian ja Alsacen etätastingit, Business Francen Tastin’ 
France ja Vingruppenin Open House Tasting. 
 
Kaikkiaan kutsuja viiniaiheisiin tilaisuuksiin on lähetetty vuoden aikana 34 kpl, joista 22 
oli suunnattu ammattilaisille ja 12 kannattajajäsenille. Koronarajoitusten vuoksi 
tilaisuuksien järjestäminen on ollut rajoitettua. 
 
ASI:n ja kansainvälisten sommelieryhdistysten toimintaan osallistuminen 
- GA Helsinki 2023 järjestelyt: kuvaus ”muu toiminta” -osiossa 



- Samuil Angelov toimii ASI:n vararahastonhoitajana toista kautta 

- ASI Bootcamp, nuorten sommelierien koulutustilaisuus järjestettiin 19.-22.9.2021 

Puolassa – Suomesta koulutusmatkalle osallistui Aino Tuomikoski 

- ASI Certificate Level 1 järjestettiin Helsingissä 10.12.2022 – Kokeeseen osallistui 

kolme yhdistyksen ammattilaisjäsentä 

- Helsingin SM-kisoissa oli tuomaroimassa ASI:n edustajana Peer Holm Saksasta 

(ASI Secretary General). 

- Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat seuraaviin ASI:n 

tilaisuuksiin: 

o Heidi Mäkinen osallistui Sommelier Contests Committeen tapaamiseen 

Rhônessa, Ranskassa kesäkuussa 

o Heidi Mäkinen ja Samuil Angelov osallistuivat General Assemblyyn 

Mainzissa, Saksassa kesäkuussa 

o Heidi Mäkinen toimi ASI Bootcampin yhtenä luennoitsijana syyskuussa 

o Jaakko Jokio osallistui nuorten sommelierien kilpailun tuomaristoon 

Puolassa, missä Katarina Kaukolampi edusti Suomea 

o Samuil Angelov osallistui Viron sommelieryhdistyksen 20-vuotisjuhliin ja 

Vana Tallinn Grand Prix’n lokakuussa 

o Samuil Angelov toimi Sveitsin mestaruuskilpailuissa tuomarina lokakuussa 

o Heidi Mäkinen toimi marraskuussa tuomarina The Best Sommelier of 

Europe & Africa 2021 ja osallistui joulukuussa ASI:n järjestämään "Round 

Table" -paneelikeskusteluun Facebook Livessä 

Yhdistys lähti mukaan tukemaan ruoka- ja juomakulttuurin hyväksi tehtävää historia- ja 
museotyötä tekemällä 1000 €:n lahjoituksen Hotelli- ja ravintolamuseon 50-
vuotisjuhlarahastoon. Museo kehittää parhaillaan toimintaansa kohti ainutlaatuista 
ruoka- ja juomakulttuurin foorumia. Museo uudistaa konseptiaan, näyttelyitään ja 
palveluitaan. 
 
Yhdistys julkaisi kotisivuillaan listan yhdistyksen ammattilaisjäsenistä, jotka tarjoavat 
tasting-palveluita. 
 
Keväällä toteutettiin kyselytutkimus jäsenille, millä kartoitettiin kotisivujen ja viestinnän 
toimivuutta. Kyselyn tulosten perusteella kotisivujen sisältö ja ulkoasu todettiin hyväksi. 
Sivujen ongelmana on ollut teknisen toteutuksen haavoittuvuus ja sen toimimattomuus, 
jonka vuoksi syksyllä sivusto siirrettiin uudelle alustalle ja päivitettiin samalla ulkoasua 
ja sisältöä. Teknisestä toteutuksesta vastasi Iasy Oy. 
 
Yhdistys liittyi kansainväliseen Wine in Moderation -yhdistykseen, joka on suunnattu 
kaikille viinintuottajille ja viinialan ammattilaisille, jotka haluavat vastuullisesti esitellä, 
myydä ja tarjoilla viiniä. Näin yhdistys kannattaa pyrkimyksiä tarjota ammattilaisille 
tietoa ja työkaluja viinin vastuulliseen esittelyyn ja innostaa kuluttajia nauttimaan 
viinistä ja sen kulttuurista terveellisesti positiivisella ja viihdyttävällä tavalla. 

 
TOIMITILA Ruusulankadun toimitilaa on käytetty yhdistyksen koulutuksiin ja yhteistyökumppanit 

ovat voineet käyttää toimitilaa veloituksetta 1–2 kertaa vuodessa (Tukitasot I ja II). 
Jäsenet voivat vuokrata tilaa hintaan 100 € / kerta. Vuokraan sisältyvät viini- ja vesilasit, 
karahvit ja sylkykupit. Tilassa on paikkoja luokkamuodossa noin 20 hengelle. 

   
TIEDOTUSTOIMINTA 
              

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan pääasiassa seuraavien kanavien kautta. 



1.  sommeliers.fi – sivuston tekninen uusiminen 2021 
2. www.facebook.com/Suomensommelierit - Kristiina Vahvaselkä hoitaa yhdistyksen 
medianäkyvyyttä ja FB-sivusto on hyvin aktiivinen: julkaisuja on lähes päivittäin ja 
seuraajia 2012. 
3. www.instagram.com/finnishsommeliers/ - seuraajia yli 2000 
4. sähköpostitiedotteet 
5. slack – hallituksen, kisatoimikunnan ja GA-toimikunnan sisäinen viestintäkanava 
 

YHDISTYKSEN JÄSENREKISTERI 
 

Yhdistyksen jäsenrekisteri on sen hallinnoimalla palvelimella (Mailchimp). 
Jäsenmaksuliikenne hoidetaan Stripe-ohjelmalla. 

 
JÄSENMAKSU JA JÄSENEDUT 

 
Jäsenmaksu on ammattilais- ja harrastajajäsenille 25 €. Henkilöjäsenetuihin kuuluvat 
muun muassa Shaker-lehti, mahdollisuus osallistua yhdistyksen ja sen 
yhteistyökumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin ilmaiseksi tai etuhintaan, sekä 
vaihtuvia yhteistyökumppaneiden tarjoamia etuja/alennuksia. Lisäksi 
ammattilaisjäsenet voivat osallistua kilpailutoimintaan Suomessa ja kansainvälisesti, 
mikäli palkkatuloista 50 % tulee ravintoloista. 
 
Yritysjäsenille on kaksi eri maksukategoriaa: 
 
1. Yritysjäsen I – 900 € 

- Logo yhdistyksen nettisivuilla 

 - Mahdollisuus  

• kertoa omia kuulumisia yhdistyksen uutiskirjeessä 

• tiedottaa yrityksen tapahtumista yhdistyksen postituslistan kautta 

• järjestää tapahtumia yhteistyössä yhdistyksen kanssa 

• käyttää yhdistyksen toimitilaa 2 kertaa vuodessa veloituksetta 

• osallistua yritysjäsenten verkostoitumispäivään 

• hakea SM-kilpailun nimikkosponsoriksi kaksivuotiskaudelle 2022–2023 

 

2. Yritysjäsen II – 300 € 

- Logo yhdistyksen nettisivuilla 

- Mahdollisuus  

• kertoa omia kuulumisia yhdistyksen uutiskirjeessä 

• tiedottaa yrityksen tapahtumista yhdistyksen postituslistan kautta 

• järjestää tapahtumia yhteistyössä yhdistyksen kanssa 

• käyttää yhdistyksen toimitilaa 1 kerran vuodessa veloituksetta 

• osallistua yritysjäsenten verkostoitumispäivään 

http://www.facebook.com/Suomensommelierit
http://www.instagram.com/finnishsommeliers/

