
Akateeminen Olutseura – Akademiska Ölsällskapet 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous 

Aika: 04.07.2020 klo 14.00-14.20 

Paikka: Gallows Bird, Länsituuli 5, 02100 Espoo (Kauppakeskus Ainoa). Etäyhteys Jitsi Meet – 

palvelulla. 

Osallistujat: Aino Rautanen, Jani Pirinen, Mikko Romppanen, Kari Katajainen, Elina Hietamäki, Aino 

Rautanen, Matias Koivisto. Antti Mäki saapui kohdassa 5.2. 

 Esityslista: 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14:00 

 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa. 

Valitaan sihteeriksi Elina Hietamäki. Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valitaan 

Mikko Romppanen ja Kari Katajainen. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Hyväksytään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

4. Kokouksen työjärjestys. 

Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 

5. Käsitellään uudelleen 22.01.2020 järjestetyssä yhdistyksen vuosikokouksessa kohdassa 8 

tehtyjä päätöksiä muutosehdotusten sekä muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. 

 

5.1. Patentti ja rekisterihallitus ei hyväksynyt rekisteröinnin yhteydessä uusia sääntöjä, kaksi 

kohtaa vaativat muutoksia: 

Sääntöjen kohta 4.3 koskien jäsenen erottamista: 

”Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 

jäsenmaksun maksamatta.” 

Vaatii lisäyksen siitä, kuinka pitkään maksun pitää olla maksamatta. Ehdotetaan kahta 

viikkoa. 

Ehdotetaan muutosta muotoon: ”Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos 

jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta 14 vuorokautta eräpäivästä.” 

 

Sääntöjen kohtaan 5 - ehdotetaan lisättävän maininta yhdistyksen kokousten 

etäosallistumismahdollisuudesta: 

” Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden välityksellä 

yhdistyksen hallituksen niin päättäessä. Etäosallistumismahdollisuudesta ilmoitetaan 

kokouskutsussa.” 

 



Sääntöjen kohta 5.3 koskien hallituksen toimikautta: 

”Yhdistyksen hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi tai seuraavan hallituksen 

valintaan asti.” 

PRH ehdottaa korjattavaksi muotoon: ”Yhdistyksen hallituksen toimikausi on yksi 

kalenterivuosi”. Perusteluna se, että sääntöjen mukaan hallitus valitaan syyskokouksessa, 

jolloin aiemman muotoilun mukaan toimikausi jää epäselväksi. 

Ehdotetaan muutosta muotoon: ”Yhdistyksen hallituksen toimikausi on yksi 

kalenterivuosi.” 

 

Hyväksytään kaikki ehdotetut muutokset. 

 

5.2 Vuosikokouksessa päätettiin hakea Olutliittoon kevään aikana 

Hallituksen kokouksessa 22.-27.3. päätettiin esittää päätöksen kumoamista vallitsevan 

epävarman tilanteen vuoksi. Esitetään Olutliittoon hakemista keväällä 2021. 

 

Hyväksytään esitys Olutliittoon hakemisen lykkäämisestä. 

 

5.3 Vuosikokouksessa päätettiin ottaa käyttöön jäsenmaku 

”Jäsenmaksuksi päätetään 1,00€ vuosi. Hallitus päättää jäsenmaksun 

eräpäivän, jäsenmaksukausi on ensi lukuvuoden loppuun 31.7.2021.” 

Hallituksen kokouksessa 22.-27.3. päätettiin esittää tämän päätöksen 

kumoamista vallitsevan epävarman tilanteen vuoksi. Vuoden 2021 

jäsenmaksukautta käsitellään uudestaan yhdistyksen syyskokouksessa. 

 

Hyväksytään esitys. 

 

6. Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:20. 

  

Kokouskutsu on annettu järjestön puheenjohtaja Aino Rautasen toimesta 13.06.2020 Espoossa. 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset 

 

 

 

 

 

Mikko Romppanen   Kari Katajainen 


