
Pöytäkirja 

 

Akateeminen Olutseura ry 

Hallituksen järjestäytymiskokous  

Paikka: Etäyhteydellä Jitsi Meet -palvelun välityksellä 

https://meet.jit.si/AOSKokousAOSMeeting 

Aika: 14.12.2020 klo 19.00-19.54 

Läsnäolijat: 

Aino Rautanen 

Elina Hietamäki 

Pauli Pousi 

Kari Katajainen 

Leo Tuomela 

Tuomas Ruuttunen 

Mikko Romppanen 

 

1.  Kokouksen avaaminen 

- Kokous avataan 19:00 

 

2.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

 

3.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

- Hyväksytään 

 

4.  Kulkuluvat 

Aiempien hallituslaisten 24H kulkulupia Domus Gaudiumin Alexander-klusterille 

jatketaan: Elina Hietamäki, Kari Katajainen, Pauli Pousi, Aino Rautanen, Mikko 

Romppanen. 

 



Myönnetään 24H kulkuluvat Domus Gaudiumin Alexander-klusterille uusille 

hallituksen jäsenille: Elina Huttunen, Tuomas Ruuttunen, Leo Tuomela. 

 

Muut 24h-kulkuluvat: Eveliina Stigel, Matias Koivisto 

 

 

5. Päätetään hallituksen jäsenille nimikkeet sekä nimitetään virkailijat 

Elina Hietamäki - Rahastonhoitaja 

Elina Huttunen - Hallituksen jäsen 

Kari Katajainen - Systems & Beer-spesialisti 

Pauli Pousi - Sihteeri 

Mikko Romppanen - Hallituksen jäsen 

Tuomas Ruuttunen - Oluttuomari 

Leo Tuomela - Varapuheenjohtaja 

 

6. Valitaan ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaavat & HTK-vastaava 

 - Yhdenvertaisuusvastaava: Pauli Pousi 

- Ympäristövastaava: Aino Rautanen 

- HTK-vastaava: Tuomas Ruuttunen 

 

7. Päätetään hallituksen sisäisistä viestintäkanavista 

 

Viestintäkanavana säilyy aina aos-hallitus-sähköpostilista, jolla on myös entisiä 

hallinnon jäseniä. AOSin hallituksella on myös AOSin Hallitus FB-ryhmä. 

 

Akateeminen Olutseura -Google-kalenterin käyttö? 

- Kalenteri otetaan käyttöön 

- AOSin asiakirjat siirretään akateeminenolutseura@gmail.com Google Driveen. 

 

7.1. Etätapahtumissa- ja kokouksissa pääsääntöisesti käytettävä palvelu 

mailto:akateeminenolutseura@gmail.com


- Google Meet 

 

8. Keskustelua hallituksen tehtävänjaosta - alustavat vastuuhenkilöt  

 

● Spiegelau-lasimaistelu | tammikuu | (Eveliina) 

● TAHLO (pj & vpj) 

● PRH nimenkirjoittajien muutos (pj & vpj) 

● Jäsenmaksukampanja & maksujen keräys (rahis & sihteeri & pj) 

● Olutliiton liitymishakemus (Kari & rahis) 

● SOPP-lasitiskaus (Tuomas & rahis) 

● Koronatilanneseuranta (pj) 

● Jäsenrekkarin ja säpolistan ylläpito = uudet jäsenet (rahis) 

● HYYn Fuksitapahtumat | elo-syyskuu | (Leo & Pauli) 

● Hallitusrekrytointikampanja & hakulomake | alkaa syyskuussa | (pj & vpj) 

● Toimintadokumenttien valmistelu kokoukseen | lokakuun loppu | (pj & vpj + kaikki) 

● Muiden tahojen tapahtumien kyttääminen (kaikki) 

 

Viestintä: 

Päätetäänkö kulloisenkin tapahtuman materiaalien tuottajat tilannekohtaisesti vai 

valitaanko vastuuhenkilöt? 

 

● Uutiskirje (Pauli & Leo) 

● Tapahtumakuvien tuotanto (Mikko) 

 

Ylläpito-oikeudet: 

● Verkkosivuston ylläpito-oikeudet annetaan: Kari, Mikko, Aino, Pauli, muille 

kirjoittajaoikeudet 

 

● Facebook-ryhmän ylläpito-oikeudet annetaan: Kaikille 

 

● Instagramin ylläpito-oikeudet annetaan: Aino, Elina 



 

● Sähköpostilistan ylläpito-oikeudet annetaan: Elina 

 

9. Talouden periaatepäätökset 

9.1. Periaatepäätös, että Maistelujen järjestävät henkilöt ovat oikeutettu ns. 

roudausjuomaan maksimissaan 6 € / juoma ja enintään 5 henkilölle. 

Maksetaan kuittia vastaan. Periaatepäätös, että pyritään järjestämään 

maistelut AOSin tukemina siten, että AOSin jäsenten osallistumismaksu on 

edelleen edullinen, mutta vähintään 2 € / jäsen. Periaatepäätös, että pyritään 

järjestämään Olutruokailtamat AOSin tukemina siten, että AOSin jäsenten 

osallistumismaksu on edullinen, mutta vähintään 10 € / jäsen. Periaatepäätös, 

että Olutruokailtaman järjestävät henkilöt, maksimissaan 10 henkilöä, 

pääsevät vähintään puoleen hintaan Olutruokailtamaan ja ovat oikeutettuja ns. 

roudausjuomaan maksimissaan 9 € / juoma ja enintään 10 henkilölle. 

9.2. Periaatepäätös etäyhteydellä järjestettävien maisteluiden kulukorvauksista. 

Etämaisteluihin ilmoittautuneet osallistujat voidaan ohjata itsenäisesti 

hankkimaan ennalta määritellyn tuotteet, joiden hankinta heille korvataan 

kulukorvauslomaketta ja tositetta vastaan. Korvauksen saaminen edellyttää 

sekä tapahtumaan ilmoittautumista että tapahtumaan osallistumista. 

9.3. AOSin puheenjohtajalla on 500 €:n rahankäyttöoikeus. AOSin 

rahastonhoitajalla on 500 €:n rahankäyttöoikeus. Muilla AOSin hallituksen 

jäsenillä on 150 €:n rahankäyttöoikeus kullakin hallituslaisella 

henkilökohtaisesti. Rahankäyttöoikeus ei tarkoita, että mihin vain voi AOSin 

rahoja käyttää, vaan kulujen pitää sopia budjettiin ja toimintaan. 

Rahankäyttöoikeus palaa myönnetyn suuruiseksi, kun kulut on hyväksytty 

AOSin hallituksen kokouksessa. 

9.4. Vuosijuhlakutsujen AOS-sponsoroinnit: AOS sponsoroi ystävyysjärjestöjemme 

Polyteknikkojen olutkulttuurin edistämisyhdistys ry:n (POLKU), Hyvät Martat 

ry:n (HyM) ja Oulun Akateeminen Olutseura ry:n (OAOS) vuosijuhliin tai niihin 

rinnastettaviin juhliin AOSin edustajan / edustajien osallistumista enintään 70 

eurolla / juhla, mikäli AOS saa kutsun. AOS maksaa enintään 70 €:n 

illalliskortin / illalliskortit yhteensä, ylimenevät osuudet joutuvat AOSin 

edustajat itse maksamaan. Illalliskorttisponsorointi voi jakautua useamman 

AOS-edustajan kesken. Valtuutettiin AOSin pj päättämään AOS edustajat 

juhlakohtaisesti, mikäli hallituksen kokousta ei ehditä järjestää ennen 

ilmoittautumisen päättymistä.  

Päätettiin, että em. järjestöjen vuosijuhlalahjoihin ja -kortteihin sponsoroidaan 

yhteensä enintään 20 euroa / juhla. 

 

10. Tilinhoito-oikeudet 



Akateemisen Olutseuran tilinhoito-oikeus myönnetään järjestön hallituksessa 

toimivalle rahastonhoitajalle Elina Hietamäelle 14.12.2020 alkaen. Taloudenhoitajalla 

on oikeus päättää järjestön pankkipalveluiden tarjoajasta. Hänellä on oikeus käyttää 

pankkipalveluja ja edustaa yhdistystä tapaamisissa. 

 

11. Muut asiat 

 

12. Päätetään kokous 

- Kokous päätetään 19:54 


