
Akateeminen Olutseura 

Hallituksen kokous 6/2020 

3.8.2020 klo 18.09-18.53 

Paikka: Ravintola Pikkulintu Ruttopuisto, Lönnrotinkatu 11, Helsinki 

Myös etäosallistuminen 

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

Matias Koivisto, Antti Kärki, Kari Katajainen (saapui kohdan 4 aikana). 

 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksytty lisäten kohta 6 Kokouksen päättäminen. 

4. Verkkosivustouudistuksen esittely 

4.1. Verkkosivuston tummaa ulkoasua ja asettelua kannatetaan. 

4.2. Käsitellään org. ja com. sivuston eroja 

4.3. Käsitellään eri vaihtoehtojen hintoja 

Käytiin keskustelua web-hotelleivaihtoehdosta sekä maksullisesta Wordpress 

osoitteesta. Päätettiin valita Wordpress-ilmaisversio. Sivuston ylläpitoon luodaan uusi 

sähköpostiosite: akateeminenolutseura@gmail.com. Mikko luvannut selvittää 

sivuston varmuuskopioinnin. 

4.4. Logo (lasinalunen) 

Mikko ehdottanut logon versioimista selkeämmällä tekstillä kotisivun tarkoituksiin. 

Samalla merkistä saadaan tuotettua digitaalinen versio, jonka pohjalta voidaan tilata 

tulevaisuudessa uusia haalarimerkkejä. Mikko lähettää versiot, kun valmistuvat. 

5. HYYn syksyn tapahtumat (ks. https://hyy.fi/fi/uutiset/jarjestotiedote-7-2020) 

 

5.1. FUKSIVIIKKO 21.-25.9. 

(ks. https://docs.google.com/document/d/1nnoDXY1q-PuS4fCj8nx4ZrhQA-
A2K8frolLZ5x_TpPA/edit) 

”Kannustamme järjestöjä seuraaviin toimenpiteisiin: 
1. Tarkistakaa, että HYYn sivuilta löytyvä kotisivulinkkinne vie oikeaan paikkaan 
2. Varmistakaa, että kotisivuiltanne löytyvät tiedot ovat ajantasalla 
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3. Tuottakaa sivuillenne jonkinlaista materiaalia, jonka avulla fuksit saavat selkeän 
käsityksen järjestönne toiminnasta (esittelyvideo, teksti, kuvia) 

4. Kertokaa sivuillanne mahdollisimman selkeästi kuinka toimintaanne on mahdollista 
päästä mukaan 

5. Huomioikaa viestinnässänne myös kansainväliset opiskelijat” 
 

5.2. FUKSIHAASTE pe 25.9.  
 
klo 16-20. HYYn mobiilisovelluksessa linkki johonkin järjestön kanavaan, mistä löytyvät 
ohjeet jonkinlaisen tehtävän suorittamiseen. Järjestö todentaa tehtävän suorituksen 
jollakin tapaa. Tapahtumailmoittautuminen la 22.8. mennessä. 
(ks. https://hyy.fi/fi/fuksiviikko#fuksihaaste) 

5.2.1. osallistutaan 
 

5.3. RESTART 15.9.2020. Lisätietoa elokuun aikana. 
 
”Syksyn aloittava Restart-tapahtuma on suunnattu kaikille piirissämme toimiville 
vapaaehtoisille, eli pääsemme innostumaan ja motivoitumaan yhdessä kaikkien 
järjestöaktiivien, valiokuntatoimijoiden, edaattoreiden sekä hallinnon opiskelijaedustajien 
kanssa. Tänä vuonna kiinnitämme erityistä huomiota koronan myötä muodostuneeseen 
poikkeukselliseen toimintaympäristöön sekä toimijoiden motivointiin ja syksyn 
käynnistämiseen ja organisointiin haastavan kevään jälkeen.”  
 

HYYn tapahtumat on annettu tiedoksi ja kotisivu-uudistus valmistuu fuksitapahtumiin 
mennessä. Päätettiin osallistua fuksihaasteeseen esimerkiksi tietovisalla tai ruoan ja juoman 
yhdistämistehtävällä tai muulla vastaavalla. 
 

6. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätetään 18.53. 
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