
Pöytäkirja 

Akateeminen Olutseura 

Hallituksen järjestäytymiskokous. 3/2020  

Paikka: Olutravintola Kaisla 

Aika: 4.2.2020 klo 19.08, Kokoustauko 19:55-20:07, Hallitukselle tarjottiin popcornia, Toinen 

kokoustauko 20:56-21:04 

Läsnäolijat: Aino Rautanen (PJ), Pauli Pousi (Sihteeri), Elina Hietamäki (Rahastonhoitaja), Matias 

Koivisto (Hallituksen jäsen), Eveliina Stigell (Hallituksen jäsen), Antti Mäki, Mikko Romppanen 

(Hallituksen jäsen), Kari Katajainen (VPJ) 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

-Puheenjohtaja aloittaa kokouksen klo 19:08 

 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

-Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 

-Hyväksytään 

 

4. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

a. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2020 22.1. 

b. Vuosikokouksen pöytäkirjan allekirjoittaminen 

 

-Käsitellään seuraavassa kokouksessa 

 

5. Myönnetään 24H kulkuluvat Domus Gaudiumin Alexander-klusterille uusille hallituksen 

jäsenille: Matias Koivisto, Mikko Romppanen, Pauli Pousi, Eveliina Stigell. Kulkuluvat 

hallituksen entiseltä jäseneltä Ilmo Teikarilta sekä virkailija Anssi Vilpposelta päätetään. 

 



-Matias Koivistolle, Mikko Romppaselle, Pauli Pousille, ja Eveliina Stigellille myönnetään 

kulkuluvat. Anssi Vilpposelta poistetaan kulkulupa. Ilmo Teikarille myönnetään 

kulkulupa, mutta muutetaan 24H-lupa  JP 8-22 kulkuluvaksi. Tilavaraukset hänen tulee 

tehdä hallituksen kautta. 

 

6. Päätetään toistaiseksi nimittämättömille hallituksen jäsenille nimikkeet 

a. Matias Koivisto - Olutruokavastaava 

b. Eveliina Stigell - Ympäristövastaava 

c. Mikko Romppanen - Mediavastaava 

7. Valitaan ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaavat 

 

-Ympäristövastaava: Eveliina Stigell 

-Yhdenvertaisuusvastaava: Pauli Pousi 

 

8. Päätetään hallituksen sisäisistä viestintäkanavista 

 

 -WhatsApp 

 -Google Drive 

 -Sähköposti 

 -Facebook 

 -Slackin aktiivikäyttö lopetetaan 

 

9. Keskustelua hallituksen tehtävänjaosta (Suluissa pj:n pohjaehdotukset) 

a. Tahlo; aukeaa 3.2., DL 3.3. (Aino Rautanen) 

b. PRH:lle rekisteröitymisdokumenttien toimittaminen. (Aino lähettää viikon 6 

aikana dokumentit ja informoi etenemisestä) 

c. Aikataulu jäsenmaksun käyttöönotolle. Keskustelua parhaasta toteutustavasta. 

(Elina Hietamäki, Kari Katajainen, toteutus aloitetaan mahdollisimman pian, DL 

Maaliskuun viimeinen viikonloppu) 

d. Olutliiton liitymishakemus. (Kari Katajainen) 



e. Aikataulu häirinnän ongelmatilanneformin luomiselle. (Pauli Pousi, Mikko 

Romppanen, ensi kuun aikana) 

f. Aikataulu verkkosivu-uudistukselle. (Mikko Romppanen, kevään aikana, syksyyn 

mennessä, Mikko tiedottaa tilanteesta) 

g. Kuukausitapaamispöydän varaaminen (Elina Hietamäki) 

h. Kuukausikirjeen sisällöntuotanto, kääntäminen, julkaisupäivät (Sisällontuotanto: 

Aino Rautanen, Kääntäminen: Pauli Pousi) 

i. 30.1. 24.2. 30.3. 27.4. 18.5. 

i. FB-tapahtumailmoitukset & kuvamateriaalit (Kukin vastaa omista 

tapahtumistaan, Canvaa käytetään kuviin) 

j. Muiden tahojen tapahtumien kyttääminen: festarit, 4 € -tuopit, Kalakierros, 

luennot & muu kiinnostava (yhteisvastuullisesti seurataan) 

k. Aikataulu IG-tilin perustamiselle (Elina Hietamäki, Mikko Romppanen, Helmikuun 

aikana) 

l. Sähköpostilista (Elina Hietamäki) 

10. Keskeisten tapahtumien kalenterointi ja alustavat vastuuhenkilöt 

a. Olutruokailtama toukokuussa  

-Matias, Aino, 25.4. 

b. Kesän mahdolliset CoolHead-ekskut 

c. SOPP ke 29.7. - la 1.8. 

 -Seurataan aikataulua ja markkinoidaan jäsenistölle, mahdollinen AOS:in pöytävaraus ja 

kokoontuminen, Kari kertoo tietoa Olutliitolta 

d. Avajaiskarnevaalit 31.8. (Oluiden hankinta yhteistypanimoilta, materiaalit, tiskin 

hoito) 

-Aino Rautanen ja Pauli Pousi 

e. Fuksiseikkailu 25.9. (Yhteistyön sopiminen, suunnittelijat) 

-Pauli Pousi, Eveliina Stigell, Aino Rautanen, Hyvät Martat kanssa yhteistyötä 

f. Syksyn Olutruokailtaman järjestämis kk. 

-Marraskuu tai syssymmällä, Matias Koivisto 

g. Hallitusrekrytoinnin aloitus (syyskokous pidetään 1.11.–15.12.) 

-Aloitetaan Syyskuun lopussa/Lokakuun alussa (Avoin kokous?) 



h. Toimintadokumenttien valmistelu kokoukseen. 

-Kukin valmistelee dokumentit oman vastuualueensa asioista 

i. Oktoberfest-yhteistyötä harkitaan muiden järjestöjen kanssa 

-Sitsit? 

11. HYY:n koulutukset - osallistujat 

a. 30.1. Yhdenvertaisuuskoulutus 

b. 26.2. Virityspäivä - Pauli Pousi, Eveliina Stigell, Aino Rautanen 

c. 26.2. Taloudenhoitajakoulutus (virityspäivässä) - Elina Hietamäki 

d. 12.3. Tapahtumaturvallisuuskoulutus - Pauli Pousi 

e. 19.3. Häirintäyhdyshenkilökoulutus - Pauli Pousi 

f. Toukokuu Järjestöt kesäkuntoon 

12. Talouden periaatepäätökset 

a. Periaatepäätös, että Maistelujen järjestävät henkilöt ovat oikeutettu ns. 

roudausjuomaan maksimissaan 6 € / juoma ja enintään 5 henkilölle. Maksetaan 
kuittia vastaan. Periaatepäätös, että pyritään järjestämään maistelut AOSin 

tukemina siten, että AOSin jäsenten osallistumismaksu on edelleen edullinen, 

mutta vähintään 2 € / jäsen. Periaatepäätös, että pyritään järjestämään 
Olutruokailtamat AOSin tukemina siten, että AOSin jäsenten osallistumismaksu 

on edullinen, mutta vähintään 10 € / jäsen. Periaatepäätös, että Olutruokailtaman 

järjestävät henkilöt, maksimissaan 10 henkilöä, pääsevät ilmaiseksi 

Olutruokailtamaan ja ovat oikeutettuja ns. roudausjuomaan maksimissaan 9 € / 
juoma ja enintään 10 henkilölle. 

 

b. AOSin puheenjohtajalla on 500 €:n rahankäyttöoikeus. AOSin rahastonhoitajalla 

on 500 €:n rahankäyttöoikeus. Muilla AOSin hallituksen jäsenillä on 50 €:n 
rahankäyttöoikeus kullakin hallituslaisella henkilökohtaisesti. Rahankäyttöoikeus 

ei tarkoita, että mihin vain voi AOSin rahoja käyttää, vaan kulujen pitää sopia 

budjettiin ja toimintaan. Rahankäyttöoikeus palaa myönnetyn suuruiseksi, kun 

kulut on hyväksytty AOSin hallituksen kokouksessa. 

c. Vuosijuhlakutsujen AOS-sponsoroinnit: AOS sponsoroi ystävyysjärjestöjemme 

Polyteknikkojen olutkulttuurin edistämisyhdistys ry:n (POLKU), Hyvät Martat ry:n 

(HyM) ja Oulun Akateeminen Olutseura ry:n (OAOS) vuosijuhliin tai niihin 

rinnastettaviin juhliin AOSin edustajan / edustajien osallistumista enintään 70 

eurolla / juhla, mikäli AOS saa kutsun. AOS maksaa enintään 70 €:n illalliskortin / 

illalliskortit yhteensä, ylimenevät osuudet joutuvat AOSin edustajat itse 

maksamaan. Illalliskorttisponsorointi voi jakautua useamman AOS-edustajan 

kesken. Valtuutettiin AOSin pj päättämään AOS edustajat juhlakohtaisesti, mikäli 

hallituksen kokousta ei ehditä järjestää ennen ilmoittautumisen päättymistä.  

Päätettiin, että em. järjestöjen vuosijuhlalahjoihin ja -kortteihin sponsoroidaan 

yhteensä enintään 20 euroa / juhla. 

13. Tilinhoito-oikeudet 

Akateemisen Olutseuran tilinhoito-oikeus myönnetään järjestön hallituksessa toimivalle 

Elina Hietamäelle (071093-XXXX) 4.2.2020 alkaen. Taloudenhoitajalla on oikeus päättää 



järjestön pankkipalveluiden tarjoajasta. Hänellä on oikeus käyttää pankkipalveluja ja 

edustaa yhdistystä tapaamisissa. 

Yhdistyksen varat siirretään edellisen toimikauden rahastonhoitaja Ilmo Teikarin 

hallussa olleelta tililtä FI58 3131 3003 2400 58 uudelle yhdistyksen käyttöön 

perustetulle tilille. 

 

14. Menneet tapahtumat 

a. Vuosikokous. Osallistujia 10. 

b. Helmikuun kuukausitapaaminen. Osallistujia 8 

15. Tulevat tapahtumat 

a. Maistelu: Alkoholittomat ja matala-alkoholiset oluet. (Aino, 27.2.) Edellisen 

hallituksen päätöksellä 120€ budjetista Nirvana Brewingin tuotteiden 

tilaamiseen käytettiin 119,34 €. 

-Myönnetty 40€ lisäbudjettia 

b. Eksku: Oispa kaljaa -näyttely ja luentotilaisuus 12.2. Klo 17.30 alkaen aiheella 

“Mitä olut on?” puhujana Olutsommelier, toimittaja Maria Markus. (Aino). 

c. Keskustelua ideoista. 

i. Ekskut; Kalaravintolaeksku (Aino Maaliskuussa) / Osallistuminen 

Kalakierrokselle 

ii. Maistelut 

-Lasimaistelu: Decanter, Pubi/Baari? 

-Matka Mordoriin-maistelu: Stoutit, Muut tummat oluet, Ruoka 

iii. St. Patrick’s Day ennakkoexcu, 14.3 (Matias Koivisto, Pauli Pousi) 

16. Kirjoitetaan Akateeminen Olutseura ry:n perustamisasiakirja 

-Perustettu 

17. Muut asiat 

-AOS:in edustus HTK:ssa (Aino varaedustajaksi) 

18. Päätetään kokous 

-Kokous päätetty 21:25 

 

 

 


