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Akateeminen Olutseura Yhdistys ry - Akademiska Ölsällskapet Föreningen rf 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
Akateeminen Olutseura on vuoden 2007 alussa perustettu harraste- ja kulttuurijärjestö, 
jonka tarkoituksena on olutkulttuurin sekä oluttuntemuksen levittäminen ja oluen profii-
lin nostaminen yliopistolla. Se pyrkii toiminnallaan monipuolistamaan oluen kuvaa niin 
seurustelu- kuin ruokajuomana, jonka monet erilaiset laadut ja tyylit ovat laajemman 
tuntemisen arvoisia. 
 

Akateeminen Olutseura pyrkii tavoitteeseensa tekemällä olutta monipuolisesti tutuksi 
niin olutmaisteluiden kuin oluen ympärille rakennettujen Olutruokailtamien kautta. Jär-
jestön jäseniä yhdistävät kiinnostuneisuus ja rakkaus olueen. Yhdistyksen toiminnan 
kohderyhmänä ovat eritoten Helsingin yliopiston opiskelijat, mutta toivotamme tervetul-
leiksi muutkin opiskelijat sekä myös ei-opiskelijat. 
 
Vuoden 2021 toimintaan vaikuttaa voimakkaasti edellisellä toimikaudella puhjennut co-
vid-19-pandemia, jonka vaikutukset ulottuvat laajasti toimintaan oletettavasti edelleen. 
 
Toimintasuunnitelmassa pidetäänkin mukana niin sanotusti normaalioloissa pätevät toi-
minnan järjestämisen tavat, ja rinnalle tuodaan tilanteen myötä muotoutuneita toimin-
nan vaihtoehtoja sekä tarkastellaan rajoitusten vaikutuksia toimintoihin.  
 

Toimintakaudella 2021 Akateeminen Olutseura ry hakee Olutliiton jäseneksi, mitä suun-

niteltiin jo vuonna 2020. 

 

Talous 

 

Toimikautena AOSin varainhankinta nojaa samoihin lähteisiin kuin edellisinä vuosina. 

Haemme HYYn toiminta-avustusta, minkä lisäksi tuloja kerätään haalarimerkkimyyn-

nillä sekä jäsenten järjestön hyväksi tekemällä talkootyöllä ja toiminnan osallistumis-

maksuilla. Muutoksena lähimpiin viime vuosiin käyttöön otetaan hallituksen kohtuul-

liseksi katsoma jäsenmaksu kattamaan Olutliiton jäsenyyden kustannuksia. 

 

Tarkoitus ei ole kerätä rahaa, vaan järjestää jäsenistölle toimintaa edullisesti. Yritämme 

edelleen talouden ja seuran toiminnan vakiinnuttua tulla toimeen pienemmällä rahan 

keräämisellä jäsenistöltä. Tämän odotetaan madaltavan kynnystä liittyä seuraan ja tulla 

tutustumaan sen tapahtumiin. 

 

Erilaisille ulkopuolisten tahojen ekskursioille ja tilaisuuksiin yritetään mahdollisuuk-

sien mukaan neuvotella sopimushintaa tarjoten näkyvyyttä AOSin viestintäkanavissa. 
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Talousarvio vuoden 2021 muuttuviin olosuhteisiin on laadittu nojaten kuitenkin pitkälti 

edellisvuosien toimintaan. 

 

Yhdistyksen kokous, hallituksen kokoonpano ja kokoontumiset 
 

Kokoukset 
 
 

Yhdistyksen vuonna 2020 hyväksyttyjen uusien sääntöjen mukaisesti yhdistys järjes-

tää kevätkokouksen 1.1.-15.2. ja syyskokouksen 1.11.-15.12. Kokouksissa käsiteltä-

vät asiat esitellään yhdistyksen säännöissä. Kokouksiin pyritään tarjoamaan osallistu-

mismahdollisuus etäyhteydellä. 

 

Toimikauden 2021 hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa 26.11.2020. 
 
Edelliset hallitustoimijat perehdyttävät seuraajansa vastuualueisiinsa. Hallitus järjes-

tää joko läsnäolevia, etä- tai sähköpostikokouksia sen toiminnan suunnittelun ja toteu-

tuksen kannalta tarpeelliseksi nähdessään. 

 

Kokouspöytäkirjat tarjotaan jäsenistön saataville verkkosivuston kautta. Myös aktii-

vien rekrytoinnin kannalta olisi hyvä pitää vuoden aikana avoimia kokouksia, joissa 

kiinnostuneille päästäisi esittelemään hallitustoimintaa. 

 

Hallituksen edustaja osallistuu Domus Gaudiumin tiloista vastaavan huoneisto-

toimikunnan kokouksiin. Puolivuosittain järjestettävään siivouspäivään osallistu-

taan yhteisvastuullisesti. 
 
 

Hallituksen sisäinen viestintä 
 
 

Sisäisessä viestinnässä voidaan käyttää mitä tahansa hallituksen itselleen toimi-

vaksi näkemää kanavaa. Käytössä säilyy kuitenkin aina hallituksen sähköpostilista 

(aos-hallitus[at]helsinki.fi), jonka kautta jäsenet voivat olla yhteydessä hallitukseen. 

 
 
Hallituksen tukitoiminta 
 
 

Hallituksen koostamisessa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon toimijoiden omat 

kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet sekä järjestötoiminnalle käytettävissä olevat hen-

kilökohtaiset resurssit, jotta kaikki voivat kokea toimintansa järjestössä merkityksel-

liseksi ja mukavaksi läpi toimikauden. 
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Hallituksen jäsenille tarjotaan tietoa HYYn järjestökoulutuksista ja niihin osallistumiseen 

kannustetaan. Toimijoille tuodaan esiin myös järjestötoiminnan hyötyjä verkostoitumi-

sen, opintojen edistämisen sekä työelämän näkökulmasta. 

 

Hallituksen ja virkailijoiden ryhmäytymistä ja matalan kynnyksen yhteydenpitoa pyri-

tään edistämään epämuodollisemmilla yhteisillä viestintäkanavilla sekä hallituksen 

omilla illanvietoilla ja muilla vapaamuotoisilla tilaisuuksilla useamman kerran vuodessa. 

Tapahtumien järjestelyihin osallistumisesta palkitaan muun muassa nk. itse valittavalla 

roudausoluella. Myös kokoustarjoiluja voidaan järjestää. 

 

Yhteisesti pyritään reiluun, avoimeen ja muista toimijoista välittävään ilmapiiriin ja eri 

tavoin toimintaan osallistuvien henkilöiden huomioimiseen yhteisessä päätöksenteossa. 
 
 

Toiminta 

 

Akateemisen Olutseuran toiminnan perusmuotona ovat matalan kynnyksen kuukausi-

tapaamiset olutravintolassa sekä useita kertoja vuodessa järjestettävät olutmaisteluti-

laisuudet eri teemojen ympärille rakennettuina sekä puolivuosittain järjestettävät Olut-

ruokailtamat. Lisäksi järjestetään muita ekskursioita kiinnostaviin olutravintoloihin ja ta-

pahtumiin. Vuoden aikana pyritään järjestämään myös saunailtoja, mikäli kohtuuhintai-

sia saunoja on käytettävissä. 

 

Olutravintolaeksursiot ovat pääsääntöisesti omakustanteisia. Tukea jäsenten 

osallistumiseen AOS tarjoaa erityisesti itse järjestämiinsä tapahtumiin edullisen 

osallistumismaksun muodossa. Myös matkoja ja esimerkiksi panimoekskursioita 

voidaan tukea niiden kiinnostavuuden ja saavutettavuuden nostamiseksi. 

 

Olutseuran kontakteja suomalaisiin pienpanimoihin ja olutkulttuurin vaikuttajiin käyte-

tään mahdollisuuksien mukaan hyväksi ja jäsenille järjestetään asiantuntijoiden vetä-

miä esittelytilaisuuksia pienpanimotoiminnasta ja oluttyypeistä sekä myös vierailuja pa-

nimoille. Luentotilaisuuksia järjestetäänkin siten mahdollisuuksien mukaan sopivien 

asiantuntijoiden ja tilojen ollessa saatavilla. 

 

Toimintaa järjestetään etäyhteyksin soveltuvilta osin esimerkiksi kuukausitapaamisten ja 

etämaisteluiden muodossa. Erilaista etänä järjestettävää toimintaa suunnitellaan ja läs-

näoloa edellyttävissä tilaisuuksia järjestetään kulloisiakin rajoituksia ja suosituksia seu-

raten. Toiminnassa riskit tartunnoista tiedostetaan, ja riskejä hallitaan muun muassa tie-

dottamisella, toiminta- sekä hygieniaohjeistuksella, pitämällä osallistujamäärät maltilli-

sina sekä helpottamalla sitovien ilmoittautumisten peruuttamista sairaustapauksissa. 
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Ekskursiot ja matkat 
 

Kuukausitapaamisen kantapaikkana on vuodesta 2017 lähtien toiminut Kitty’s Public 

House Helsingin keskustassa lukukausille sijoittuvien kuukausien ensimmäisenä maa-

nantaina. Paikan ja ajankohdan valintaan on vaikuttanut hyvä saavutettavuus sekä ha-

natuotteista kaikille asiakkaille voimassa oleva alennus. Toimikaudella mahdollisuuk-

sien mukaan kokeillaan osan tapaamisista järjestämistä muissa olutravintoloissa, jotta 

alan toimijoita voitaisi tehdä tunnetuiksi monipuolisemmin. 

 

Muut olutravintolavierailut suuntautuvat muun muassa Oluthuoneiden 4 € tuopit - päi-

ville, joita järjestetään muutamia kertoja vuodessa sekä uusiin ja muutoin kiinnostaviin 

paikkoihin ja erityistilaisuuksiin. Jäsenistöltä pyritään saamaan ehdotuksia kiinnosta-

viksi vierailukohteiksi. 

 

Mahdollisuuksien mukaan myös olutfestivaaleille, esimerkiksi Helsinki Beer Festivaliin, 

Helsinki Craft Beer Festivaliin, KIPPIS – International Craft Beer Festivaliin tai OtaOlut 

festivaaliin Otaniemeen. 

 

Lähiseudun tapahtuma- ja olutravintolaretkien ohella toiveena on useina vuosina ollut 

käydä kauempanakin hyvän oluen perässä, mutta vuonna 2021 matkailua vältettäneen. 

Mikäli seuran toiminta sisältää matkailua, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia valta-

kunnallisia rajoituksia ja ohjeistuksia. 

Maistelut 
 

AOSin maistelut järjestetään pääsääntöisesti Domus Gaudiumin osakuntatiloissa. Mais-
teluissa käytössä ovat AOSin omat maistelulasit. 
 

Maisteluiltojen tavoitteena on esitellä jäsenistölle uusia oluttyyppejä, -laatuja ja - merk-

kejä sekä laajentaa näin jäsenistön oluttuntemusta. Illat rakentuvat yleensä tietyn 

maan, oluttyypin tai teeman ympärille. Maisteluiltojen tarjontaa arvioidaan osallistujien 

keskustelujen kautta. Arvioinnit suoritetaan aina tosissaan, mutta ei liian vakavasti, 

sillä olutkulttuuriin kuuluvat tiukkojen standardien sijasta omat makumieltymykset ja kä-

sitteiden määritykset. Käytännöllä pyritään luomaan avoin keskustelun ilmapiiri oluen 

maistelun ympärille, missä keskustelijoiden henkilökohtaiselle mielipiteelle annetaan 

tilaa sitä arvostaen. 

 

Olutruokailtamat 
 

Olutseura pyrkii järjestämään Olutruokailtamia yhteistyössä muiden HYYn järjestöjen 

kanssa. Lähes vakituiseksi yhteistyökumppaniksemme Olutruokailtamien suhteen on 
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jo useamman vuoden ajan ollut Hyvät Martat ry. Jatkamme yhteistyötä, mutta pyrimme 

saamaan mukaan myös muita järjestöjä. Olutruokailtamissa olutta käytetään mahdolli-

suuksien mukaan ruoanvalmistuksessa ja luonnollisesti myös ruokajuomana. 

 

Olutruokailtama on jäsenistölle erinomainen mahdollisuus oppia ja osallistua toimintaan. 

Jäsenistön osaamista hyödynnetään mielellään. Suunnittelu ja talkoolaisena keittiötyös-

kentely ovat kaikille avoimia tehtäviä, joihin pyritäänkin houkuttelemaan jäseniä, jotta 

olutruokailtaman ateria voidaan tarjoilla mahdollisimman suurelle osallistujamäärälle. 

Järjestelyihin osallistuvat henkilöt myös palkitaan esimerkiksi alennetulla osallistumis-

maksulla tai itse valitulla nk. roudausoluella. Iltamat ovat olleet aina lukukausien koho-

kohtia ja olutseuran suosituimpia tapahtumia, ja sellaisena niitä pyritään kehittämään. 

 

Yhteistyö ja verkostoituminen
 
Jatkamme edelleen yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, sillä se on havaittu hyväksi 

tavaksi levittää olutkulttuuria. AOS pyrkii edistämään olutjärjestöjen yhteistyötä jaka-

malla jäsenistölle tietoa muiden seurojen toiminnasta sekä avoimista ja kiinnostavista 

tapahtumista. Jäsenistölle esitellään mielellään myös muiden alojen järjestöjä yhteis-

työtapahtumien myötä. 

 

Akateeminen Olutseura tarjoaa mielellään ohjelmaa ja kertynyttä tietotaitoaan osa-

kunnille sekä aine- ja tiedekuntajärjestöille. Näillä puolestaan on tarjottavana tiloja ta-

pahtumien järjestämiseen sekä kiinnostuneita osallistujia. 

 

Verkostoitumistapahtumana voidaan myös nähdä Suuret Oluet - Pienet Panimot - 

festivaalin lasintiskaustalkoot, joihin vuosittain kerääntyy talkoolaisia useista eri olut-

järjestöistä ja festivaaleilla paikalla on runsaasti olutalan vaikuttajia ja panimoalan 

osaajia. 

 

AOS voisi järjestää myös työelämätapahtuman kutsumalla olutalalla eri ammateissa 

työskenteleviä henkilöitä, kuten toimittajia, panimon tuotannon tai markkinoinnin hen-

kilöstöä, olutravintoloitsijan tai muita alalla työskentelystä ylpeitä ammattilaisia kerto-

maan osaamisestaan ja urapolustaan tehtäviinsä oluen parissa. Tämänkaltaisella ta-

pahtumalla voisi olla kysyntää monien eri koulutusohjelmien, kuten viestinnän ja elin-

tarviketieteiden sekä markkinoinnin opiskelijoille. 
 
 

HYYn tapahtumat 
 

Akateeminen Olutseura osallistuu HYYn järjestämiin tapahtumiin. 
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Jäsenet 
 

Aktiivisten jäsenten määrää pyritään ylläpitämään ja nostamaan eri tavoin, muun mu-

assa viestinnän ja toiminnan suunnitelmallisuuden sekä jäsenten osallistamisen kei-

noin. Uusia jäseniä, niin Helsingin yliopiston vakituisia opiskelijoita kuin myös vaihto-

opiskelijoita seuraan liittyy runsaimmin syksyn Avajaiskarnevaaleilla. 

 

Vaihto-opiskelijoita huomioidaan myös muun muassa esittelemällä mahdollisuutta toi-

mia järjestössä aktiivina esimerkiksi virkailijana, vaikkei koko toimikautta olisi läsnä, 

pestiä voi jatkaa vaikkapa ulkomaankirjeenvaihtajana. 

 

Viestintäkanavissa tuodaan esiin myös ei-jäsenten mahdollisuutta osallistua ta-

pahtumiin. Myös tapahtumailmoittautumisien yhteydessä on mahdollista liittyä 

jäseneksi. 

 

Toimikaudella suoritetaan jäsenrekisterin tarkastus hallituksen toimeenpane-

mana ja parhaaksi katsomallaan tavalla. 

 

Toimikaudella on syytä miettiä uudenlaisia tapoja kertoa toiminnasta ja houku-

tella uusia jäseniä silloinkin, kun suuria näkyvyyttä lisääviä massatapahtumia ei 

voida järjestää. 

 

Tiedotus 

 

Seuran toiminnasta tiedotetaan järjestön sähköpostilistalla, kotisivuilla sekä Facebook-

ryhmässä. Tiedotus ja tapahtumaviestintä toteutetaan kaikissa kanavissa lähtökohtai-

sesti sekä suomeksi ja englanniksi. 

 

Sosiaalinen media 

 

Sosiaalisen median kanavista AOS on jo vuosia ollut Facebookissa omana julkisena 

ryhmänään, johon halukkaat pääsevät lähettämällä liittymispyynnön. Jäseniä ryh-

mässä on tällä hetkellä 410. Toimikaudella on käytössä myös Instagram-tili. 

 

Ryhmässä julkaistaan säännöllisesti ajankohtaisia tapahtumatiedotteita sekä muita 

uutisia. Julkaisujen tekeminen on avointa kaikille ryhmän jäsenille. Tähän jäsenis-

töä voisi kannustaa entistä enemmän. 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/5166241697/
https://www.facebook.com/groups/5166241697/
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Kuukausitiedote 

 

AOS otti alkuvuodesta 2019 käyttöön säännöllisen kuukausitiedotteen, ja hyväksi 

havaittua käytäntöä jatketaan toimikaudella. Kuukausitiedote lähetetään kaikille aos-

info[at]helsinki.fi-listan jäsenille ja hallitus liittää uudet jäsenet listalle automaatti-

sesti. 

 

Kuukausitiedote lähetetään lukukausille sijoittuvien kuukausien lopussa. Tiedote sisäl-

tää ensisijaisesti AOSin omien tapahtumien ja toiminnan ilmoituksia sosiaalisen median 

linkkeineen ja ilmoittautumisohjeineen. Tiedotteessa kerrotaan myös muista alan uuti-

sista sekä muiden tahojen järjestämistä alan tapahtumista. Erityisesti syksyn fuksita-

pahtumien jälkeen sähköpostitiedotteissa korostetaan uusien jäsenten tervetulleiksi toi-

vottamista järjestön tapahtumiin. 
 
 
 

Verkkosivusto 

 

Tulevat tapahtumat ja muita AOSin kuulumisia päivitetään myös verkkosivustolle 

ajantasaisesti. Sivustolta löytyvät myös tiedot hallituksesta tarpeellisine yhteys-

tietoineen, ohjeet jäseneksi ja sähköpostilistalle liittymiseen ja haalarimerkin 

hankintaan. Sivustolla on myös eri oluttyylejä esittelevä Olutopas ja seuran his-

torian varrella kertyneitä Olutkirjoitukia. 

 

Jäsenkyselyt 
 

Toimikaudella toteutetaan ainakin yksi jäsenkysely, jonka avulla pyritään kartutta-

maan tietoa jäsenistön tyytyväisyydestä toimintaan sekä toiveista toiminnan kehittä-

miseksi. 

 

 

Ympäristö ja yhdenvertaisuus 

 

Akateemisella Olutseuralla on ympäristö- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Jokai-

nen hallitustoimija edistää osaltaan ympäristövastuullisuuden ja yhdenvertaisuu-

den toteutumista järjestön toiminnassa. 

 

Ympäristö 

 

https://akateeminenolutseura.wordpress.com/
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AOS pyrkii huomioimaan toimintansa ympäristöseuraukset kaikissa tilanteissa ja toimii 

ympäristösuunnitelmansa mukaisesti. Ympäristösuunnitelmassaan AOS tukeutuu 

HYYn Järjestöwikin ohjeisiin. 

 

Ympäristöasioissa jatketaan jo olemassa olevien toimien ylläpitämistä, ja toimikau-

della järjestön hallituksessa tai hallituksen ulkopuolisena virkailijana toimii ympäris-

tövastaava. Toimintaa kehitetään viestimällä järjestön ympäristövastuullisuudesta 

entistä tehokkaammin. 

 

Yhdenvertaisuus 

 

AOS pyrkii huomioimaan yhdenvertaisuuden toteutumisen kaikissa tilanteissa ja toimii 

yhdenvertaisuussunnitelmansa mukaisesti. Yhdenvertaisuussuunnitelmassaan AOS 

tukeutuu HYYn Järjestöwikin ohjeisiin. 

Yhdenvertaisuusasioissa jatketaan jo olemassa olevien toimien ylläpitämistä, ja toimi-

kaudella järjestön hallituksessa tai hallituksen ulkopuolisena virkailijana toimii yhden-

vertaisuusvastaava. 

 

Lisäksi kehitetään myös viestintää muun muassa tapahtumatilojen esteellisyyden 

osalta, luomalla turvallisemman tilan periaatteet ja tapahtumaturvallisuuden periaatteet, 

jotka pyritään tuomaan toiminnassa käytännöiksi. Verkkosivustolla olevan lomakkeen 

kautta on mahdollista kertoa kohdatuista ongelma- tai häiriötilanteista myös anonyy-

misti häirintäyhteyshenkilölle. 

 

 

Akateemisen Olutseuran yhdenvertaisuussuunnitelma 

 

Akateeminen Olutseura (AOS) pyrkii huomioimaan yhdenvertaisuuden kaikessa toi-

minnassaan. Jokainen hallitustoimia ja AOSin jäsen edistää osaltaan yhdenvertai-

suuden toteutumista järjestön toiminnassa. Yhdenvertaisuusperiaateista viestitään 

jäsenistölle. 

 

AOS tukeutuu yhdenvertaisuussuunnitelmassaan HYYn Järjestöwikin ohjeisiin sekä 

Oikeusministeriön yhdenvertaisuustietopankkiin. Akateemisen Olutseuran hallituksessa 

tai hallituksen ulkopuolisena virkailijana toimii yhdenvertaisuusvastaava. 

 

Kaikki yhdenvertaisuuteen ja häirintään liittyvät tapaukset käsitellään luottamuksellisesti 

ja asianmukaisesti. Hallituksesta nimetään häirintäyhdyshenkilö, jolle järjestön toimin-

nassa kohdatusta häirinnästä voi ilmoittaa verkkosivustolta löytyvän lomakkeen kautta 

myös anonyymisti. Tarvittaessa epäasiallista toimintaa kohdannut tai tilannetta selvit-

tävä taho voi olla yhteydessä myös HYYn häirintäyhdyshenkilöihin. 

https://wiki.hyy.fi/index.php/Etusivu
https://wiki.hyy.fi/index.php/Etusivu
https://wiki.hyy.fi/index.php/Etusivu
https://wiki.hyy.fi/index.php/Yhdenvertaisuus
https://wiki.hyy.fi/index.php/Yhdenvertaisuus
https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu
https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu
https://hyy.webhotelpro.fi/fi/opiskelijalle/h%C3%A4irint%C3%A4yhdyshenkil%C3%B6t
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Jäsenistö 

 

AOSista on tehty perustamisesta alkaen mahdollisimman avoin harrastejärjestö kaikille. 
 

AOSin jäsenet ovat eri tiedekunnista Helsingin yliopistosta ja muista pääkaupunki-

seudun oppilaitoksista. AOS ottaa jäsenikseen myös ei-opiskelijoita. AOSissa ediste-

tään pääaineriippumatonta yhdenvertaisuutta. AOSin tapahtumat ovat pääsääntöi-

sesti avoimia kaikille, mutta jäsenet ovat etusijalla tapahtumissamme sekä toiminnas-

samme. 

 

Haluamme antaa kaikille yhtenäisen mahdollisuuden olla oma itsensä. Olipa kyseisen 

henkilön ikä, kulttuuritausta, sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen mikä tahansa, 

on hänellä oikeus nauttia opintovuosistaan, opiskelijaelämästään ja elämästään miten 

haluaa. 

 

Tavoitteena on, ettei sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, etninen tausta, 

vakaumukset, alkoholin käyttö tai henkilökohtaiset arvot vaikuta millään tavalla 

olutkulttuurista nauttimiseen. 

 

Kannustamme kaikkia hakeutumaan järjestön hallitustoimintaan. Hallituksessa 

ei käytetä sukupuolittavia nimikkeitä. 

 

Hallituksen puheenjohtajan vastuulla on toimia havaitessaan syrjintää hallituksen 

sisäisessä toiminnassa ja nostaa asia välittömästi esille. Vaikeammissa tai vaka-

vammissa tapauksissa puheenjohtajan velvollisuutena on ottaa yhteyttä HYYn  

häirintäyhdyshenkilöihin, jotka voivat auttaa tilanteen ratkaisemisessa tai viedä 

asian eteenpäin. Koko hallituksen vastuulla on toimia havaittuaan syrjintää järjes-

tössä. 

 
 
 

Toiminnan saavutettavuus 

 

AOS pitää tapahtumiensa osallistumismaksut kohtuullisina, jotta hinta ei olisi 

este osallistumiselle. AOS näkee tärkeäksi tukea tapahtumiinsa osallistumista. 

 

Matalan kynnyksen tapahtumana AOS järjestää kuukausittaisia tapaamisia, joihin 

ovat tervetulleita niin jäsenet, kuin myös kaikki muutkin. 
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Tapahtuma- ja kokoontumispaikkojen esteettömyydestä tiedotetaan 

tapahtumailmoituksen yhteydessä. 

 

Alkoholi 
 

Erityispiirteenä AOSin toiminnassa on alkoholin tiivis kytkös panimotuotteisiin. Alko-

holi on osa olutkulttuuria ja itse juomaa. Korostamme tapahtumissamme juomien laa-

tua määrän sijaan, eikä oluiden nauttimisen päätarkoitus ole päihtyä. 

 

Jäsenistön alkoholinkäyttöä ei ole tarkoitus tarkkailla tai tuomita, mutta toiminnassa 

mukana olevien ja erityisesti tapahtumia järjestävien on hyvä tiedostaa alkoholin 

käyttöön liittyvien ongelmien mahdollisuus. 

 

Ravintolaekskursioilla tulee voida valita myös alkoholiton vaihtoehto ilman pelkoa syr-

jimisestä. Maisteluita alkoholittomina on lähes mahdotonta järjestää, ellei kyseessä 

ole alkoholittomien oluiden teeman ympärille rakennettu maistelu, joita myös järjes-

tämme. Emme myöskään väheksy muiden juomien juojia, jotka ovat myös tervetul-

leita tapahtumiin. 

 

Olutruokailtamissa on valittavissa aina myös alkoholiton vaihtoehto. Osallistu-

jien mieltymykset juomatarjoilujen suhteen otetaan huomioon painokkaista 

syistä, erikoisruokavaliot puolestaan huomioidaan aina. 

 

Esteettömyys 

 

Pyrimme esteettömyyteen tilojen suhteen, joissa toimintaamme itse järjestämme. 

Vierailukohteiden osalta pyrimme ottamaan tilojen esteettömyydestä selvää, minkä 

lisäksi tapahtumailmoittautumisissa on mahdollista ilmaista tarpeensa esteettö-

mille tiloille.
 
 
Tapahtumaturvallisuus 

 

Järjestöllä on käytössään yhteydenottolomake häirintä- ja ongelmatilanteiden esille 

tuomista varten. Lomakkeen voi lähettää nimettömänä ja kaikki tiedot käsitellään 

luottamuksellisesti. 

 

Tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Tapahtumissa paikalla 

on myös yhdenvertaisuuden toteutumista ja häirintätilanteita valvova henkilö, joka on 

tapahtumaan joko erikseen nimetty tai hoitaa hallituksen jäsenenä taikka virkailijana 

kyseistä pestiä. 
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Turvallisemman tilan periaatteiden tarkoitus on lisätä järjestötiloissa toimimisen 

turvallisuutta: 
 

● Kohtele toisia, niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Ota kuitenkin huomi-

oon, että jokainen meistä on yksilö ja eroaa joskus paljonkin esimerkiksi 

henkilökohtaisten rajojen suhteen. Älä yleistä omia mieltymyksiäsi. 
 

● Älä tee oletuksia toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suun-

tautumisesta tai muusta vastaavasta ominaisuudesta. Koska teemme kui-

tenkin koko ajan oletuksia toisista, yritä tiedostaa omat oletuksesi. 

● Ole avoin ja kuuntele, kunnioita toista ihmisenä yli omien ennakkoluulo-

jesi. Älä kyseenalaista tai tuomitse toisen erilaisuutta.  
● Väkivallalle, suvaitsemattomuudelle, syrjivälle käytökselle tai kielelle 

ei järjestötoiminnassa ole tilaa.  
● Huolehdi ihmisistä. Jos havaitset huonossa kunnossa olevan henkilön, älä 

jätä häntä yksin. Huolehdi hänestä itse, tai varmista, että joku muu huoleh-

tii. Jos koet, ettet osaa auttaa, pyydä lisää apua.  
● Älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla. Lopeta tai 

muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää. Varmin toimintatapa on kysyä, 

kuunnella ja kunnioittaa.  
● Jos näet tai koet häirintää tai asiatonta käytöstä, ota välittömästi yh-

teys järjestäjiin. Häirintään puututaan välittömästi.  
● Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, pyydä sitä. 

 
 
 
 
 
Akateemisen Olutseuran ympäristösuunnitelma 
 
 

Akateeminen Olutseura (AOS) pyrkii huomioimaan toimintansa ympäristöseuraukset 

kaikissa tilanteissa. AOS tukeutuu ympäristöohjelmassaan HYYn omaan ympäristöoh-

jelmaan sekä Järjestöwikin ohjeisiin. Akateemisen Olutseuran hallituksessa tai hallituk-

sen ulkopuolisena virkailijana toimii ympäristövastaava. 

 

AOSin toiminnan ympäristövaikutukset ovat vähäisiä. Toimintamme kannalta suurimmat 

ympäristön kuormitukset ovat välillisiä aiheutuen oluita valmistavista panimoista, oluiden 

kuljetuksista kuluttajille ja ravintoloihin. Pyrimme valinnoillamme edelleen vähentämään 

toiminnan ympäristötaakkaa. Näistä ympäristötoimista myös viestitään jäsenistölle. 

 

AOSin maisteluissa käytetään Sinebrychoffilta lahjoituksena saatuja maistelulaseja.  
Tarvittaessa Olutruokailtamien astiasto vuokrataan HYYn piirissä toimivalta järjestöltä.  
Kertakäyttöastioiden käyttöä vältetään. 
 

https://wiki.hyy.fi/index.php/Ymp%C3%A4rist%C3%B6asiat
https://wiki.hyy.fi/index.php/Ymp%C3%A4rist%C3%B6asiat
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Tarjoilujen valinnassa otetaan huomioon ympäristönäkökulmat ja suositaan lähiruokaa. 

Ruokailutilaisuuksissa tarjolla on myös kasvis- tai vegaaniruokavaihtoehto. Ruokahä-

vikkiä vältetään mitoittamalla hankittavien raaka-aineiden määrä huolellisesti ruokailija-

määrän mukaisesti. 

 

Järjestö huolehtii jätteidensä lajittelusta ja kierrättämisestä asianmukaisesti. Turhien 

pakkausmateriaalien käyttöä ja muun muassa muovisten ostoskassien ostamista 

vältetään. Tarvikehankinnoissa suositaan pitkäikäisiä, uudelleenkäytettäviä ja moni-

käyttöisiä tuotteita. 

 

Olutravintolaeksuilla pyritään suosittelemaan kotimaassa tuotettuja pienpanimo-oluita. 

Tapahtumiin kulkemiseen käytetään julkista liikennettä. Ulkomaanekskursioille matka-

tessa huomioidaan ympäristönäkökulma ja suositaan ekologisimpia vaihtoehtoja ja 

kohteissa käytetään joukkoliikennettä. 

 

AOSin toiminnassa ja hallinnossa minimoidaan paperin käyttö. Markkinointimateriaa-

leja ja muita välttämättömiä papereita pyritään jatkokäyttämään. Hallintoasiakirjat arkis-

toidaan sähköisesti.
 
 
 
 

 


