
Pöytäkirja 

Akateeminen Olutseura 

Hallituksen kokous 5/2020  
Paikka: sähköpostitse 

Aika: 22.03.2020 klo 12.30 – 27.03.2020 klo 21.39 

Läsnäolijat: Aino Rautanen (pj), Kari Katajainen, Elina Hietamäki, Mikko Romppanen, Eveliina Stigell 
 

 

Päätökset 

Kohta 4 

Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat 

a. Järjestäytymiskokous 4.2.2020 

b. HalKo 22.-23.2.2020 

Kohta 5 

Ei epäselvyyksiä. 

 

Kohta 6 

Olutliittoon hakemista siirretään vuoteen 2021. Tämä päätös sai lisävahvistusta eilen, PRH:n hakemus 
ei mennyt läpi, tarvitaan pariin sääntöön muutoksia. Tästä lisää infoa kokouksen ulkopuolella. 

SOPP:in ja Avajaiskarnevaalien tilannetta. Olutliittoa ja siten jäsenmaksua koskeva lykkäyspäätös 
tuottaa sen tuloksen, että nämä eivät sinänsä ole ongelmia. 

Kohta 7 

Päätetään tukea olutalaa 180 €:lla. 

Summa jaetaan seuraavasti: 

Olutravintola Pikkulintuun hankitaan 80 €:n lahjakortti, joka käytetään myöhemmin hallituksen 
virkistäytymiseen. 

100 € saa jokin pienpanimo. Hallitus jatkaa keskustelua tämän panimon valinnasta kokouksen 
ulkopuolella. 

 

Sähköpostikeskustelu: 

 

Aino Rautanen <aino.rautanen@gmail.com> 

Attachments 

Mar 22, 2020, 12:33 PM 

to Akateemisen 

 

https://drive.google.com/file/d/1CfxpXtYuisaIDaDHzBqqR5YzcI7RR6V1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GvaeJMOZL3JQVh1x9ekM9fAoCXt--rcM82v3N19Xs3A/edit?usp=sharing


Kutsun koolle sähköpostitse käytävän hallituksen kokouksen 22.3.2020–27.3.2020 koskien 
koronaepidemian vaikutuksia toimintaamme. Esityslista alla, sekä liitteenä PDF-muodossa. Sihteeriä 
varten esityslista on Drivessä docx-tiedostona. 

 

Tässä kokouksessa on enemmän kannanotto- ja keskusteluasiaa kuin edellisessä melko läpi 
nuijittavassa kokouksessa. Kuitenkin, mikäli ei ole mitään kommentoitavaa, eli pj:n ja vpj:n 
katselmoiman (pj:n lopulliseen asuun muotoileman) esityslistan esitykset on sellaisenaan ok, niin 
senkin saa toki ilmaista "hyväksyn kaikki" -toteamuksella. 

 

Koska kyseessä on useassa kohtaa varautuminen ja spekulointi niin keskustelu ja mielipiteiden ilmaisu 
on varsin tärkeää. Erityisesti kohdan 6 sisältöön ja päätösehdotukseen on aiheellista tutustua. Myös 
kohta 7 on sellainen, johon kaikkien mielipidettä ja ehdotuksia erityisesti kaivataan, jotta päätös 
voidaan tehdä. Kysykää, jos jokin asia on epäselvä!  

 

Koreografia on ennallaan: 

Jos osallistut kokoukseen, ilmoita itsesi läsnäolevaksi. Voit samassa viestissä kommentoida 
esityslistan asioita. Merkitse kommentoitavan kohdan numero. Hyväksynnällä kuitattavat kohdat (3&4) 
voi kuitata ilmoittamalla "hyväksyn". Lähetä vastauksesi muodossa "vastaa kaikille". 

Pj toteaa alku ja loppukoreografiat. 

Terveisin 

Aino 

 

Aino Rautanen <aino.rautanen@gmail.com> 

Mar 22, 2020, 12:44 PM 

to Akateemisen 

 

Jees, kokous käynnissä, hei vaan kaikille! :) 

 

Yleiskommenttina näin aluksi haluaisin sanoa, että suuri osa näistä esityslistan kohdistahan nyt 
käsittelee jollain tapaa jäsenmaksun käyttöönoton järjellisyyttä. Oma näkemykseni on, että sen 
käyttöönottoa pitäisi nyt harkita todella tarkkaan. 

 

Meillä ei ole mikään kiire liittyä Olutliittoon, mikä on ollut se suurin syy jäsenrekisterin puhdistamiselle ja 
jäsenmaksulle. Näkisin, että näin epävarmassa tilanteessa meidän ei kannata tehdä omasta 
toiminnasta yhtään epävarmempaa. Mielellään myös hallitukselta tulee kaikennäköinen rasitus karsia 
minimiin. En kuitenkaan vielä halua lyödä alkuvuoden suunnitelmia kerralla jäihin, vaan jätetään tuo 
mahdollisuus katsoa asiaa uudelleen huhtikuussa. 

 

Hyväksyn kohdat 3 & 4. Kohdasta 5 ei lisää sanottavaa, myös kohdan 6 käsittelin jo yllä olevassa 
kommentissani. Itse kannatan kohtaa 7, idea kaapattu omalta kirjallisuuden ainejärjestöltäni. Mikäli 
tämä menee läpi, ehdottaisin tukikohteeksi esim. Pikkulintua, Pientä tai vaikkapa Stadin Panimoa. 

 



- Aino 

 

 

Hietamäki, Elina I K <elina.i.hietamaki@helsinki.fi> 

Mar 22, 2020, 6:23 PM 

to me, Akateemisen 

 

    

Hei, 

 

ilmoittaudun läsnäolevaksi. 

 

Kohta 5: samaa mieltä. 

 

Kohta 6a & c: talousarvio ja SOPPin mahdollinen peruuntuminen. Ei lisättävää. 

 

Kohta 6b: Olutliittoon hakeminen. On toki mahdoton tietää, kuinka kauan nykyisen kaltainen tilanne 
tulee jatkumaan - mutta kannattaa valmistautua siihen että pitkään. Kannatan Olutliittoon hakemisen 
lykkäämistä vuodelle 2021. Jos tilanne alkaa kuitenkin kääntyä nopeasti paremmaksi, niin mietitään 
asiaa sitten uudestaan. 

 

6d: Jos avajaiskarnevaalit perutaan, luottaisin itse siihen että HYY joko järjestää vastaavan tilaisuuden 
myöhemmin tai mahdollistaa järjestötoiminnan markkinoinnin muulla tavalla. 

 

Kohta 7: Aino, luit ajatuksen! Ajattelin itse ehdottaa samaa - lahjakorttia Pieneen tai Pikkulintuun. 

Ehdotankin, että tuettaisiin kahta olutalan toimijaa. 100€ Pienelle tai jollekkin panimolle, jolta voidaan 
ostaa oluita johonkin tulevaan tastingiin. Ja vaikkapa 80€ Pikkulintuun tai muuhun vastaavaan baariin, 
jossa hallitus voisi koronatilanteen rauhoituttua virkistäytyä. 

 

T. Elina 

Lähettäjä: owner-aos-hallitus@helsinki.fi <owner-aos-hallitus@helsinki.fi> käyttäjän Aino Rautanen 
<aino.rautanen@gmail.com> puolesta 

Lähetetty: sunnuntai 22. maaliskuuta 2020 12.44 

Vastaanottaja: Akateemisen Olutseuran hallitus <aos-hallitus@helsinki.fi> 

Aihe: [AOS-hallitus] Re: AOS Hallituksen kokous 22.3.-27.3.2020 

  

... 

 



[Message clipped]  View entire message 

 

Kari Katajainen <karikataj84@gmail.com> 

Mar 22, 2020, 10:48 PM 

to Elina, me, Akateemisen 

 

    

Hei, 

 

Ilmoittaudun läsnäolevaksi. 

 

5a Samaa mieltä, todennäköisesti tilanne jatkuu kevään ajan ja katsotaan toimintaa sitten kun korona-
kriisi on ohi. 

 

5b Kannatan ehdotusta 

 

5c Samaa mieltä, että tilanne on huono järjestön kannalta. Kaikki järjestöt ovat samassa tilanteessa, 
niin katsotaan tilanne kun tilanne muuttunut paremmaksi. 

 

6a Raha jota jää kevään aikana käyttämättä on melkein sama summa mikäli käy se skenaario, että 
SOPP perutaan. Katsotaan tilanteen mukaan ja arvioidaan budjettia uudestaan kun 1. Korona Kriisi on 
ohi 2. Mikäli SOPP toteutuu, niin hoidetaan talkoot ja katsotaan paljon tuottoa siitä tulee 

 

6b Ehdotan, että jatketaan Olutliittoon liittymistä sen jälkeen kun Korona-kriisi on ohi eli voidaan lykätä 
valmisteluita. Tosin voisi Ilmon mielipidettä myös kysyä vinkkejä mikä olisi paras tapa menetellä AOS:n 
kannalta. 

 

6c Kuten tossa aiemmin sanoin, että kevään toiminnassa säästetyt rahat voivat korvata mikäli SOPP ja 
siitä saatavat talkootuotot ei toteudu. SOPP järjestelyt on kuitenkin käynnissä toistaiseksi, niin ehdotan 
että mietitään sitten tarkemmin vasta mikäli SOPP virallisesti perutaan. 

 

7a Kannatan ehdotusta. Ehdotan että sponssi voisi antaa useammalle pienpanimolle, jotka 
mahdollisesti voisi olla yhteistyökumppaneita ja tää kriisi varsinkin iskee niihin pahasti. 

 

-Kari 

 

 

Epi S <epistigell@gmail.com> 

Mar 23, 2020, 11:32 PM 



to Kari, Elina, me, Akateemisen 

 

Hei, 

Ilmoittaudun läsnäolevaksi. 

 

Kohta 5: Olen samaa mieltä. 

 

Kohta 6a, b ja c: samaa mieltä ja kannatan ehdotuksia. 

 

Kohta 6d: Avajaiskarnevaaleihin on useampi kuukausi ja tilanne voi olla silloin mitä tahansa, joten 
tietysti hyviä muita markkinointikeinoja voisi pohtia avajaiskarnevaalien lisäksi (ja ehkä käyttää myös 
niitä vaikkei rajoituksia olisikaan silloin enää voimassa), mutta muuten toivon myös että HYY:llä olisi 
jotain ratkaisuja järjestötoiminnan markkinointiin. Tähänkin täytyy varmaan palata myöhemmin, kun 
elokuun tilannetta voidaan paremmin arvioida. 

 

Kohta 7: Kannatan ehdotusta. Kannatan myös Elinan ehdotusta kahden eri toimijan tukemisesta ja 
lahjakorttien käyttökohteista. Jos tukisimme kahta eri kohdetta, mielestäni tällöin toinen voisi olla 
panimo ja toinen joku baari. 

 

 

Eveliina 

 

 

Aino Rautanen <aino.rautanen@gmail.com> 

Mar 24, 2020, 3:48 PM 

to Akateemisen, Kari, Elina, Epi 

 

[Puheenjohtajan kokouksenjohdollinen kommentti: koska meillä on nyt näin monta monimutkaisempaa 
asiaa niin teen vielä sitten, kun kokousaika alkaa olla päätöspuolella, yhteenvedon aikaan saaduista 
päätöksistä, joita jokainen sitten vielä kannattaa hyväksyttäviksi.] 

 

Kohta 2: 

Kokous todetaan lailliseksi ja olemme päätösvaltaisia. 

 

Kohta 4: 

Hyväksyykö myös muut edellisten kahden kokouksen pöytäkirjat? (Meinaa jäädä käsittelemättä 
näköjään.) 

 

Kohta 5: 



Todetaan hallituksen olevan yksimielinen (ellei eriäviä näkemyksiä ilmene, missä tapauksessa 
keskustelua toki jatketaan). 

 

Kohta 6: 

Elinan ja Karin kommentteja tulkitsen siten, että kohdan 6 kokonaisuudesta kannatusta saa ajatus, että 
siirretään Olutliittoon liittyminen saman tien suosiolla vuoteen 2021. 

 

Kari ehdotti Ilmon mielipiteen kysymistä, ja hyvä, että sen jo kokouksen ulkopuolella saimmekin; ex-
jäärämme kannatti ajatusta, ettemme vielä lopullista päätöstä tekisi. 

 

Itse kannatan myös kuitenkin vahvasti liittymisen siirtoa saman tien vuodella. Ei jäädä kuukaudeksi 
löysään hirteen tämän asian kanssa. Jäsenmaksun voimme määrätä uudelleen jo syyskokouksessa 
(mikäli uudet säännöt voimassa, vanhoilla säännöillä yhdistyksen hallitus voi päättää vuosittaisen 
jäsenmaksun ihan millon vaan) ja me + tuleva hallitus jatkaa sitten rauhassa liittymisvalmisteluja. 

 

Kohta 7: 

Taloudenhoitaja ehdottaa 180 € summaa tukemiseen, minkä minä ainakin hyväksyn. 

 

Kuulostaa hyvältä myös tämän summan jakaminen. Kannatan jakoa olutravintolan ja panimon kesken, 
kuten Elina ja Eveliina. Kari kannattaa kahden panimon tukemista. Lisää mielipiteitä? 

 

Tuen Elinan ehdotusta, eli hallituksen virkistäytymislahjakorttia Pikkulintuun 80 €:lla. Pienpanimoista 
100 €:n saajaksi tosiaan kannattaisin ehkä jotakin näistä, joiden kanssa mm. Avajaiskarnevaaleilla on 
tehty yhteistyötä: Stadin panimo, Olarin panimo tai Honkavuoren panimo. 

 

Muita ehdotuksia ja tai erityistä kannatusta jollekin tietylle? 

 

T. Aino 

 

 

mikko romppanen <romppanen6@gmail.com> 

Mar 25, 2020, 5:32 PM 

to me, Akateemisen, Kari, Elina, Epi 

 

 Hei, 

 

ilmottaudun läsnäolevaksi.  

 

Kohta 4:  



hyväksyn edellisten kahden kokouksen pöytäkirjat.  

 

Kohta 5:  

Samaa mieltä.  

 

Kohta 6:  

a,c ja d: ei lisättävää. 

b: Kannatan Olutliittoon hakemisen lykkäämistä vuodelle 2021. 

 

Kohta 7:  

Kannatan ehdotusta.  

 

Tuen Elinan ehdotusta, eli hallituksen virkistäytymislahjakorttia Pikkulintuun 80 €:lla. 

 

Tuen Ainon ehdotusta, eli pienpanimoista 100 €:n saajaksi tosiaan kannattaisin ehkä jotakin näistä, 
joiden kanssa mm. Avajaiskarnevaaleilla on tehty yhteistyötä: Stadin panimo, Olarin panimo tai 
Honkavuoren panimo. 

 

 

-Mikko 

 

 

Aino Rautanen 

Mar 27, 2020, 9:37 AM 

Kokousasioiden päätökset. Tarvitaan minun lisäkseni kolme, jotka nyt vielä kuittaa nämä lopputulokset 
hyväksytyiksi. Kun tämän viestin sisällöt on hyväksytty, p 

 

Hietamäki, Elina I K <elina.i.hietamaki@helsinki.fi> 

Mar 27, 2020, 10:37 AM 

to me, mikko, Akateemisen, Kari, Epi 

 

Hei, 

 

hyväksyn kaikki kohdat. 

 

T. Elina 



 

Lähettäjä: Aino Rautanen <aino.rautanen@gmail.com> 

Lähetetty: perjantai 27. maaliskuuta 2020 9.37 

Vastaanottaja: mikko romppanen <romppanen6@gmail.com> 

Kopio: Akateemisen Olutseuran hallitus <aos-hallitus@helsinki.fi>; Kari Katajainen 
<karikataj84@gmail.com>; Hietamäki, Elina I K <elina.i.hietamaki@helsinki.fi>; Epi S 
<epistigell@gmail.com> 

Aihe: Re: [AOS-hallitus] Re: AOS Hallituksen kokous 22.3.-27.3.2020 

  

... 

 

[Message clipped]  View entire message 

 

Epi S <epistigell@gmail.com> 

Mar 27, 2020, 2:48 PM 

to Elina, me, mikko, Akateemisen, Kari 

 

    

Hyväksyn kaikki kohdat. 

 

Eveliina  

 

 

mikko romppanen <romppanen6@gmail.com> 

Mar 27, 2020, 7:09 PM 

to Epi, Elina, Kari, me, Akateemisen 

 

Hei, 

 

hyväksyn kaikki kohdat. 

 

-Mikko 

 

 

 

Aino Rautanen <aino.rautanen@gmail.com> 



Mar 27, 2020, 9:39 PM 

to mikko, Epi, Elina, Akateemisen, Kari 

 

Hei, 

 

kiitos kaikille kokoustamisesta! 

 

Päätän kokouksen 27.3.2020 klo 21.39. 

 

T. Aino 

 

******************************************************** 

************************************************************ 

 

Esityslista: 

 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

4. Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat 

a. Järjestäytymiskokous 4.2.2020 

b. HalKo 22.-23.2.2020 

5. Epidemian vaikutukset suunniteltuihin tapahtumiin ja viestintään 

a. Toimintaa ei järjestetä kevään aikana. Olutruokailtaman sekä Decanter-maistelun 
järjestelyjä jatketaan, kun toimintaa voidaan jatkaa. Vaihtoehtoista etätoimintaa voi 
ideoida ja toteuttaa. 

b. Jäsenistölle surkeaa, että toimintaa perutaan tai ei järjestetä. Ehdotetaan, että 
yritetään pitää yllä somepresenssiä vaikka sitten omia olutkuvia postailemalla. 
Jäsenistö hyvin jo aktivoitunutkin tähän Facebookissa. 
 
Virallinen tiedotus pidetään ajantasaisena ja asiallisena. Kuukausitiedote menee 
tauolle, mutta jäsenistölle tiedotetaan olutaiheista aos-info -listalla edelleen, mikäli 
jotain ilmoittamisen arvoista ilmenee. 

c. Epidemian voi todeta heikentäneen toimintaamme merkittävästi. Emme voi tällä 
hetkellä toteuttaa järjestön tarkoitusta. Sen enempää jäsenistö, kuin mekään emme 
tiedä, milloin toiminta voi palautua totuttuun rytmiin. Epävarmuus vaikuttaa 
väistämättä järjestöjen kiinnostavuuteen; ei toimintaa, ei halua jäsenyyteen. 

6. Epidemian vaikutukset hallinnolliseen toimintaan, talouteen ja jäsenmäärään 

a. Talous 
 
Kevään tapahtumiin budjetoitu ~ 700–900 € jää käyttämättömäksi. 

https://drive.google.com/file/d/1CfxpXtYuisaIDaDHzBqqR5YzcI7RR6V1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GvaeJMOZL3JQVh1x9ekM9fAoCXt--rcM82v3N19Xs3A/edit?usp=sharing


b. Olutliittoon hakeminen 
 
Olutliiton liittokokous siirtyi huhtikuun alusta perjantaille 5.6.2020. 
Liittoon hakemista ajatellen saimme siten lisäaikaa odottaa PRH:n rekisteröinnin 
hyväksyntää ja aikaa toteuttaa jäsenrekisterin puhdistusta.  
 
Toisaalta tämänhetkisen tilanteen huomioiden, tulee meidän arvioida jäsenrekisterin 
puhdistuksen toteuttamista, toisin sanoen Olutliittoon liittymistä, uudelleen. 
 
Jäsenmaksu, jonka avulla puhdistus toteutettaisi, voi tässä tilanteessa heikentää 
AOSin toimintaa (ks. 5c & 6d). 

c. Jos SOPP-festari perutaan  

SOPP on suunniteltu järjestettäväksi 29.7.-1.8., eli sinne on vielä hyvän matkaa. 
Järjestäjä itse on ilmoittanut jatkavansa järjestelyjä.  

SOPPissa tiskaamisesta saamme suuren osan tuloistamme. Kuitenkin, kevään 
peruuntuneista tapahtumista jää nyt yli noin SOPPista saatava rahamäärä ~ 700-
900 €. Joten periaatteessa lasitiskauksen peruuntuminen ei taloutta kaataisi. Jos 
talkoorahat jäävät saamatta, on AOSin kuitenkin laadittava uusi talousarvio tämä 
huomioon ottaen. 

d. Jos Avajaiskarnevaalit perutaan 

Avajaiskarnevaalit käynnistävät yliopiston lukuvuoden 31.8. Mikäli tapahtumaa ei 
järjestetä entisessä laajuudessaan, tai ollenkaan, AOS menettää vuoden parhaan 
uusien jäsenien rekrytointimahdollisuuden. 

Tämä on varsinainen uhka järjestön toiminnalle, mikäli jäsenmaksun käyttöönotto 
karsisi suuren osan jäsenistöstämme. Jos emme saa rekrytoitua uusia jäseniä 
tapahtumissa ja karnevaaleilla, vaikuttaa se suoraan ensi vuoden HYYn toiminta-
avustuksen määrään. 

Ehdotus kohdan 6 päätöksiksi: 
Ehdotetaan, että tarkastellaan oman toiminnan järjestämisen sekä SOPPin tilannetta huhtikuun 
puolivälissä ennen jäsenmaksun käyttöönottoa. 

Mikäli tilanne näyttää hyvältä 
(karanteeneja lievennetty, kesälle tod.näk. saadaan jotain toimintaa…) kerätään 
jäsenmaksut aikana ma 29.4.- pe 22.5., haetaan suunnitellusti Olutliittoon ja jatketaan 
toimintaa kesän ja/tai syksyn aikana. 

Mikäli tilanne näyttää huonolta 
(SOPPin peruuntuminen todennäköistä syksyn jatkosta ei tietoa), kutsutaan ylimääräinen 
yhdistyksen kokous ja kumotaan jäsenmaksun kerääminen. Tehdään uusi budjetti, jossa 
huomioidaan mahdollinen talkootyön tulonmenetys. Siirretään Olutliittoon liittymistä vuoteen  
2021, ja pyritään jatkamaan toimintaa mahdollisimman laadukkaasti HYYn toiminta-
avustuksen ja keväältä ”säästyneiden” varojen varassa. 

 

Keskeistä toiminnan jatkumiselle on pystyä säilyttämään kelvollinen jäsenkanta, tarjota edelleen 
laadukkaita ja edullisia tapahtumia melko usein, jotta järjestö näyttäytyy jatkossakin 
kiinnostelevalta ja houkuttelevalta. 

 

7. Muut asiat 



a. Halutaanko tukea 100€:lla jotakin pienpanimoa, ravintolaa tai muuta olutalan 
pientoimijaa, jolla toisin kuin meillä, juoksevat kulut eivät lakkaa? Pieni summa, 
mutta voi sekin auttaa. 

8. Kokouksen päättäminen 

************************************************************ 

 

 


