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Akateeminen Olutseura – Akademiska Ölsällskapet 

 

Toimintakertomus 2019 

 

Akateemisen Olutseuran (AOS) tavoitteena on levittää tietoa oluesta ja olutkulttuurista 

varsinkin Helsingin yliopiston opiskelijoiden piirissä sekä laajentaa jäsenistönsä 

oluttuntemusta. Olut on parhaimmillaan erittäin aromikas ja makuskaalaltaan laaja 

juoma, jonka arvostusta pyrimme esimerkiksi maisteluiltoja, olutruokailtamia ja 

tutustumisretkiä sekä luentotilaisuuksia järjestämällä kasvattamaan. Samalla 

tarkoitustamme toteuttaen pyrimme tarjoamaan jäsenistöllemme mahdollisuuden 

verkostoitua monialaisesti muiden oluenystävien kanssa. 

 

Varainhankinta, budjetointi ja varallisuus 

 

AOSiin liittyminen ja jäsenyys ovat vuonna 2019 olleet maksuttomia. Omien 

tapahtumien järjestämispaikkana on edelleen vuodesta 2017 alkaen toiminut Domus 

Gaudium, missä AOSilla edelleen on kaappi maistelulaseille ja muille tarvikkeille. 

 

HYYn toiminta-avustuksen määrä vuonna 2019 oli 440 €. Muita tuloja saatiin 

haalarimerkkimyynnistä, talkootyökorvauksesta sekä osallistumismaksuista. 

 

Haalarimerkkimyynnin tuotto oli 331 €. Talkootyöllä Suuret Oluet - Pienet Panimot -

festivaalilla hankitut tulot olivat 670 € ja osallistumismaksut 289,50 €. 

 

Hallitus arvioi AOSin olevan edelleen vakavarainen. Toimikaudella tehtiin hyväksytyn 

talousarvion rajoissa tappiota 730,51 € aiemmilla kausilla kertyneen ylijäämän 

vähentämiseksi. Varallisuutta käytettiin jäsenistön toimintaan osallistumisen 

tukemiseen. 

 

Yhdistyksen kokous, hallituksen kokoonpano ja kokoontumiset 

 

Vuoden 2019 toiminta alkoi helmikuussa, jolloin samana iltana järjestettiin väistyvän 

hallituksen viimeinen kokous, yhdistyksen vuosikokous ja uuden hallituksen 

järjestäytymiskokous. 

 

Vuoden 2019 hallituksen kokoonpano: 

Puheenjohtaja Aino Rautanen 
Varapuheejohtaja Kari Katajainen 
Sihteeri Elina Hietamäki  
Rahastonhoitaja Ilmo Teikari 
Suhdevastaava Anssi Vilpponen 
Virkailija (ei hallituksen jäsen), Olutairut Tuomas Nieminen 
Virkailija (ei hallituksen jäsen), Juomanlaskija Antti Mäki 
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Kokoukset 

Hallituksen kokouksia on vuoden aikana pidetty 6 kertaa. Lisäksi hallitukselle on 

järjestetty yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa kesäisten grillijuhlien ja pikkujoulusaunaillan 

muodossa. Vapaamuotoisissa tapaamisissa on järjestetty kaikille maistuvaa tarjottavaa, 

mutta myös hallituksen kokouksia on välillä piristetty laatuoluella ja muun muassa 

puheenjohtajan leipomilla karjalanpiirakoilla ja piparkakuilla. 

Edustustoiminta 

 

AOSin hallituksen edustus oli kutsusta läsnä Polyteknikkojen olutkulttuurin 

edistämisyhdistyksen vuosijuhlissa ja vastavuoroisesti myös POLKU:n edustajat 

kutsuttiin osallistumaan syksyn Olutruokailtamaan. 

 

AOSin edustaja on osallistunut säännöllisesti Domus Gaudiumin tiloista huolehtivan 

huoneistotoimikunnan kokouksiin sekä yhteiseen siivouspäivään. 

 

Hallituksen viestintä 

 

Hallituksen sisäinen Facebook-ryhmä on koettu toimivaksi tiedonsiirrossa hallituksen 

jäsenten välillä, mutta hallituksella on myös käytössä monipuolinen Slack-

ryhmätyöviestintäympäristö. Slackin käyttöönoton oli toivottu vähentävän ja selkiyttävän 

sähköpostiliikennettä huomattavasti. Sähköpostiliikenne onkin tällä kaudella ollut 

selkeää ja melko vähäistä keskittyen yksittäisten suurien asiakokonaisuuksien 

hallintaan, joskin myöskään Slack ei ei ole toiminut ensisijaisena kanavana vaan 

pikemminkin tietovarastona. 

 

Tapahtumajärjestelyitä ja hallituksen sisäistä muuta vapaamuotoista viestintää varten 

käytössä on myös WhatsApp-ryhmä, joka on toiminut varsin tehokkaasti nopeuttaen 

viestintää ja madaltaen kynnystä olla myös muutoin yhteydessä hallituslaisten ja 

virkailijoiden kesken. 

 

 

Tulokset 

Järjestön toimintaa on jatkettu vakaasti toimintasuunnitelman mukaisesti. Hallituksen 

kokouksia on järjestetty aiempaa säännöllisemmin. 

Edistysaskelina on ollut viestinnän paremman koordinoinnin rakentaminen sekä HYYn 

tapahtumiin ja koulutuksiin osallistumisen aktiivisuuden nosto. Puheenjohtaja on AOSin 
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edustajana osallistunut kahteen Puheenjohtajaseminaariin sekä Järjestöt kesäkuntoon -

seminaariin. 

Hallitus on myös toimikautensa aikana valmistellut yhdistyksen kokoukseen tuotavaksi 

ehdotusta sääntömuutoksesta sekä Olutliittoon liittymisestä. Neuvoa rekisteröitymiseen 

ja siihen liittyvien käytännön asioiden puntaroimiseen on haettu HYYn 

järjestöasiantuntijoilta, jotta itse esitys sekä mahdollinen rekisteröityneeksi yhdistykseksi 

siirtymä olisi mahdollisimman selkeä ja huolellisesti valmisteltu prosessi. 

 

Toiminta 

 

Pubi- ja olutravintolavierailut 

 

Säännöllisimpänä tapahtumana on jatkunut aiempien vuosien kaltaisesti matalan 

kynnyksen kuukausittainen tapaaminen kantaravintolassamme Kitty’s Public Housessa 

lukukausille sijoittuvien kuukausien ensimmäisenä maanantaina. Paikan ja ajankohdan 

valintaan on vaikuttanut hyvä saavutettavuus sekä hanatuotteista kaikille asiakkaille 

voimassa oleva alennus. Tapaamisia järjestettiin vuonna 2019 kahdeksan. 

Osallistujamäärät pysyivät hyvällä tasolla ja maaliskuun väliviikolla järjestettyä 

tapaamista lukuunottamatta osallistujamäärä vaihteli 10-20 välillä. 

 

Muita pubi- ja olutravintolaekskursioita tehtiin 10 kappaletta. Edellisestä vuodesta 

poiketen kolme vierailua ajoittui kesäkaudelle, kun vierailimme CoolHead Breweryn 

Tuusulassa panimollaan järjestämissä terassijuhlissa, joista kahdella kerralla panimon 

pihalla kuultiin myös elävää musiikkia. Paikalle oli helppoa päästä panimon 

järjestämällä shuttle-bussilla ja paikan päällä tarjoiltiin panimon omaa olutta niin 

hanoista kuin myös mukaan ostettavaksi. 

 

Muutoin vierailut sijoittuivat eri puolille Helsinkiä niin uusia tuttavuuksia hakiessa 

(Sörkan Ruusu, Pikkulintu Ruttopuisto) sekä jo perinteeksi muodostuneisiin lyhyen 

varoajan ekskuille Oluthuoneiden 4 € tuopit -päiville kaksi kertaa vuodessa. 

 

Muita ekskursioita tehtiin Pyhän Patrikin päivänä Molly Malone’siin sekä Maltaisen 

Riekon 10-vuotissyntymäpäiville. 

 

Maistelut 

 

Vuoden aikana järjestettiin kuusi olutmaistelua eri teemojen ympärille. Maisteltavana oli 

useimmiten 6-8 olutta maisteluannoksina, lisäksi tarjoiltiin juustoja ja suolakeksejä.  
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Maisteluiden osallistumismaksut olivat kaudella varsin matalat talousarviossa esitetyn 

toimikauden tappiollisuuden johdosta. Hallitus näkikin parhaaksi tukea näitä itse 

järjestämiään tapahtumia jäsenistölle avokätisesti. 

 

Maisteluita järjestettiin niin lukukauden aikana kuin myös kesäkaudella. 

 

Olutruokailtamat 

 

Vuoden aikana järjestettiin kansi olutruokailtamaa, joista kevään tapahtuma itsenäisesti 

ja syksyn tapahtuma yhteistyössä Hyvät Martat -järjestön kanssa yhteistyössä. 

 

Kumpiinkin iltamiin saatiin erinomaisesti talkoolaisia avustamaan niin juomien 

kantamisessa kuin myös keittiötehtävissä avustamisessa ja salin koristelussa.  

 

Olutruokailtamien toteutus on tälläkin kaudella hyötynyt järjestötoimijoiden 

ruoanvalmistusosaamisesta niin suunnittelussa, budjetoinnissa kuin myös menun 

toteutuksessa. Jäsenistö onkin siten saanut nautittavakseen ravintolatasoisia 

ruokalajeja, joissa on monipuolisesti hyödynnetty niin olutta kuin myös maltaita. 

Olutruokailtamien juomavalinnoissa on pyritty hakemaan tasapainoisia olut-ruokapareja, 

mutta toisaalta myös yllättävyyttä. 

 

Luennot 

 

AOS järjesti vuoden aikana kaksi “Katsaus englantilaiseen olutkulttuuriin ja pubeihin” -

luentoa. Alkuvuonna AOSin Kuukausitapaamisessa sattumalta tavattiin Helsingin 

yliopiston tietojärjestelmäprojektipäällikkö Vesa Saarinen, joka oli ollut 

opiskeluvuosinaan tekemisissä Akateemiset Hyvän Oluen Ystävät (AHOY) ry:n kanssa 

ja on kiinnostunut Britannian Heritage Pubien arkkitehtuurista sekä Real Alesta. Vesa 

Saarinen on henkilökohtaisesti käynyt 213 CAMRAn kansallisesti merkittävälle tasolle 

luokittelemassa Heritage Pubissa. Luennoilla Heritage Pubien lisäksi käsiteltiin 

englantilaista olut- ja pubikulttuuria. Ensimmäinen luento järjestettiin 13.5.2019 Viisi 

Penniä -ravintolassa, jonka ylätason parvi + pieni valkokangas -yhdistelmä koettiin 

hankalaksi. Toisaalta ravintolasta sai Real Alea, joka oli Vesa Saarisen toivomus tilan 

osalta. Jälkimmäinen luento järjestettiin 17.10.2019 Rautatieaseman The Pullman Barin 

takakabinetissa, joka tuli viimeistä tuolia myöten täyteen. Onnistuimme houkuttelemaan 

paikalle eri olut- ja sahtijärjestöjen jäseniä. Tiettävästi Suomessa ei ole tällaisia luentoja 

aikaisemmin järjestetty. Vesa Saarinen oli myös jalostanut luentoaan, joten kesto ei 

enää ollut kolme tuntia. Lupauksista huolimatta The Pullman Bar ei onnistunut 

järjestämään Real Ale hanaansa olutta, mutta toisaalta saimme kabinettitilan 

käyttöömme veloituksetta (norm. 350 €). 
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HYYn opiskelijatapahtumat 

 

AOS osallistui Avajaiskarnevaaleihin keskustakampuksella sekä ensimmäistä kertaa 

järjestön historiassa HYYn Fuksiseikkailuun rastinpitäjänä. 

 

Avajaiskarnevaali on jo aiempina vuosina todettu hyväksi tilaisuudeksi hankkia uusia 

jäseniä ja myydä lasinalunen-haalarimerkkejä. Sama toteutui myös tänä vuonna ja AOS 

sai peräti 110 uutta jäsentä. AOSin pisteellä oli jo totutusti aktiviteettinä eri panimoiden 

oluiden tunnistaminen tuoksun ja ulkonäön perusteella. Tehtävä herätti mukavasti 

keskustelua ja tarjosi eri oluttyyleihin tutustumisen mahdollisuuden oluisiin vasta 

perehtyville, mutta myös hyvän haasteen jo harrastuneemmillekin. 

 

Hyvät Martat ry:n kanssa yhteistyössä toteutettu Fuksiseikkailun rasti oli omiaan 

herättämään uusien opiskelijoiden kiinnostuksen olutkulttuuriin, oluen ja ruoan 

yhdistämiseen sekä itse järjestöömme. 

 

Rastin tehtävä oli kaksiosainen; ensin tuli järjestää kolmen ruokalajin illalliskate yhdelle, 

minkä jälkeen yhdistettiin alku-, pää- ja jälkiruokaolut annettujen ruoka-annoskuvien 

joukosta sopivaan. Näin suuremmatkin joukkueet pääsivät osallistumaan rastin 

suoritukseen. Rasti koettiin sopivan haastavana ja kaikki kolmisenkymmentä joukkuetta 

selviytyivät tehtävästä hyvin. 

 

Varainhankinta Suuret oluet - Pienet Panimot -festivaaleilla 

 

AOSin kautta lasinpesutalkoissa olleet henkilöt tekivät neljänä päivänä aikana yhteensä 

130 työtuntia. Festivaalien järjestelyyn osallistuminen tarjoaa hienon tilaisuuden nähdä, 

millaista suositun festivaalin työntekijäpuolella on. Talkootyö on yhteisöllistä, ja 

työvuorossa tapaa monien muidenkin järjestöjen ihmisiä, mikä on oiva tilaisuus myös 

verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia järjestöjen toiminnasta. 

 

Jäsenet 

 

Akateemisessa Olutseurassa on 492 jäsentä, joista 360 HYYn jäseniä. Vuoden 2018 

lopusta jäsenmäärä on noussut 188 jäsenellä. 

 

Erityistä vuoden jäsenkasvussa on ollut muiden olutjärjestöjen jäsenten liittyminen 

AOSiin sekä myös heidän aktiivinen osallistuminen tapahtumiimme. Tämä lienee tulosta 

erityisesti laajemmalle yleisölle markkinoidun Englantilainen olutkulttuuri -luennon 

ansiota. Myös yhteistyötä erityisesti Aalto-yliopiston olutseurojen kansa on pyritty 

tiivistämään. 
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Vaihto-opiskelijoita on vuoden aikana myös saatu jäseniksi runsaasti, ja myös he ovat 

osallistuneet useisiin erilaisiin tapahtumiin. Järjestömme pyrkii heille tarjoamaan 

kokemuksia suomalaisesta olutkulttuurista, esittelemään alkoholilainsäädäntömme 

erikoisuuksia sekä alan kuulumisia monipuolisesti, mikä tarjoaa yhden uudenlaisen 

tavan tutustua suomalaiseen kulttuuriin. Vaihto-opiskelijoita lienee houkutellut 

vahvistunut englanninkielinen viestintä niin kuukausikirjeissä kuin sosiaalisessa 

mediassa sekä tapahtumissa kaksikielisesti keskusteleminen. 

 

Tiedotus 

 

Seuran järjestämistä tapahtumista tiedotettiin järjestön sähköpostilistalla, kotisivuilla 

sekä Facebook-ryhmässä. Tiedotus ja tapahtumaviestintä toteutetaan kaikissa 

kanavissa lähtökohtaisesti sekä suomeksi ja englanniksi. Sosiaalisen median puolella 

keskustelua kuitenkin käydään useimmiten suomeksi. 

 

Sosiaalinen media 

 

Facebook on tällä hetkellä seuran käytetyin viestintäkanava. Akateeminen Olutseura -

ryhmässä on tällä hetkellä 390 jäsentä, ja julkaisut tavoittavan noin 50-250 henkilöä. 

 

Helpon alan uutisvirran jakamisen lisäksi Facebook tarjoaa tietoa siitä, kuinka hyvin 

viestintä saavuttaa jäsenistön, mikä luo ajantasaista kuvaa järjestön toiminnasta 

kiinnostuneiden ja sitä aktiivisesti seuraavien määrästä.  

 

Facebook tarjoaa tiedotuskanavan lisäksi jäsenistölle mahdollisuuden kommentoida 

ryhmään jaettuja ajankohtaisaiheita, kysyä olutravintolavinkkejä matkailuun ja muutoin 

olla omien viestiensä kautta yhteydessä muihin jäseniin. Usein tapahtumiin osallistujat 

jakavat kuvia tapahtuman tarjoiluista ryhmään. 

 

Kuukausitiedote 

 

AOS lähettää myös lukukausille sijoittuvien kuukausien lopussa tiedotteen tulevasta 

toiminnasta. Tiedote sisältää ensisijaisesti AOSin omien tapahtumien ja toiminnan 

ilmoituksia. Erityisesti syksyn fuksitapahtumien jälkeen sähköpostitiedotteessa on 

korostettu uusien jäsenten tervetulleiksi toivotttamista järjestön tapahtumiin. 

Tiedotteessa kerrotaan myös muista alan uutisista sekä muiden tahojen järjestämistä 

alan tapahtumista. 

 

Kuukausitiedote lähetetään kaikille aos-info[at]helsinki.fi-listan jäsenille ja hallitus liittää 

uudet jäsenet listalle automaattisesti. 

 

Verkkosivusto 

https://www.facebook.com/groups/5166241697/
https://www.facebook.com/groups/5166241697/
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Tulevat tapahtumat ja muita AOSin kuulumisia päivitetään myös verkkosivustolle 

ajantasaisesti. Uusimpana toteutuksena verkkosivulle kirjoitettiin hallitukseen uusien 

jäsenten rekrytoimiseksi AOSin hallitustoiminnasta kertova artikkeli, jota on hyödynnetty 

muissa kanavissa viestimisessä hallitusrekrytoinnista. 

 

Sivustolta löytyvät tiedot hallituksesta tarpeellisine yhteystietoineen, ohjeet jäseneksi ja 

sähköpostilistalle liitymiseen ja haalarimerkin hankintaan sekä eri oluttyylejä esittelevä 

Olutopas. 

 

Jäsenkysely 

 

Keväällä toteutettiin myös jäsenkysely, joka ei kuitenkaan saavuttanut suurta suosiota. 

Kannustavia ja toimintaa kehuvia vastauksia kertyi kourallinen. Näihin vastauksiin ei 

tulevan toiminnan suunnittelu voi liiallisesti nojautua, mutta havaittavissa oli muutamien 

tietynlaisten tapahtumatyyppien kysyntä. 

 

 
Ympäristö ja yhdenvertaisuus 

 

Ympäristö 

 

AOS pyrkii huomioimaan toimintansa ympäristöseuraukset kaikissa tilanteissa. Toiminta 

on ollut ympäristösunnitelman mukaista. AOS tukeutuu ympäristöohjelmassaan HYYn 

Järjestöwikin ohjeisiin. 

 

AOSin maisteluissa käytetään Sinebrychoffilta lahjoituksena saatuja maistelulaseja. 

Olutruokailtamissa on käytetty Alexander-klusterin astiastoa. Kertakäyttöastioita vuoden 

aikana käytettiin vain hallituksen puistossa järjestetyssä grillijuhlassa. 

 

https://blogs.helsinki.fi/olutseura/
https://blogs.helsinki.fi/olutseura/
https://wiki.hyy.fi/index.php/Etusivu
https://wiki.hyy.fi/index.php/Etusivu
https://wiki.hyy.fi/index.php/Etusivu
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Tarjoiluissa ympäristönäkökulma on otettu huomioon tarjoamalla halukkaille myös 

kasvis- tai vegaaniateria. Menuissa on suosittu kotimaisia satokauden tuotteita sekä 

kotimaista kalaa ja lähituotettua lihaa. Ensimmäistä kertaa syksyn Olutruokailtamassa 

tarjoiltiin kaikille osallistujille kolmen ruokalajin lakto-ovovegetaristinen 

kasvisruokamenu. 

 

Pisin AOSin ekskursiomatka suuntautui Tuusulaan, minne matkustettiin 

tapahtumajärjestäjän tarjoamalla linja-autokyydillä. Joukkoliikennettä ja kävelyä on 

käytetty niin tapahtumapaikkojen saavuttamiseen kuin myös ostosten tekemiseen. 

 

Paperia on kulutettu lähinnä markkinointi ja esitemateriaaleiksi hyvin maltillisesti, 

samoin hallintomateriaaleien kohdalla. Esitemateriaaleja on kierrätetty muun muassa 

puheenjohtajan muistilapuiksi. 

 

Yhdenvertaisuus 

 

Toiminnassa on noudatettu järjestön yhdenvertaisuussuunnitelmaa. 

 

Yhdenvertaisuusasioiden kehittämistä on käsitelty muun muassa 

yhdenvertaisuussuunnitelman uudistamisen, yhdenvertaisuusasioista tiedottamisen 

sekä tapahtumien turvallisemman tilan periaatteiden kommunikoinnin osalta. 

 

Tapahtumien häirintävastaavana on toiminut hallituksen puheenjohtaja. Tapahtumissa 

ei ole ilmennyt häirintää tai ongelmatilanteita. Hyvällä tolalla yhdenvertaisuusasioissa 

ovat AOSin viestintä, erityisruokavalioiden sekä alkoholittoman vaihtoehdon tarjoamisen 

huomioiminen sekä kohtuuhintaiset osallistumismaksut ja matalan kynnyksen 

kuukausitapaamisen järjestäminen. 

 

 


