
Pöytäkirja   
  

Akateeminen   Olutseura   ry   
Hallituksen   kokous   2/2021   

  
Paikka:   Google   Meet   h�ps://meet.google.com/aiy-tdpx-xgx     
Aika:   ma   22.2.2021   klo   18.30-19.30   
Läsnäolijat:   Aino   Rautanen   (pj),   Ma�as   Koivisto,   Tuomas   Ruu�unen,   Mikko   Romppanen,  
Elina   Hietamäki,   Pauli   Pousi   (sihteeri),   Kari   Katajainen   (saapui   kohdan   7   käsi�elyn   aikana)   

  
  

1) Kokouksen   avaaminen   
- Kokous   alkaa   18.30   
2) Todetaan   kokouksen   laillisuus   ja   päätösvaltaisuus   
- Kokous   on   laillinen   ja   päätösvaltainen   
3) Hyväksytään   kokouksen   työjärjestys   
- Työjärjestys   hyväksytään   
4) Hyväksytään   edellisen   kokouksen   pöytäkirja   

- HalKo   1/2021   
  -   Hyväksytään   
5) Hyväksytään   tapahtumien   kulut   

- Edellisen   kokouksen   jälkeen   ei   ole   syntynyt   kuluja.   
6) Jäsenyysarvonta   ja   palkinnoista   pää�äminen   

- Edellisen   toimikauden   hallitus   pää�   jäsenmaksukauden   alussa   järjeste�ävän   
arpajaiset,   joissa   arvotaan   palkintoja   enintään   50   €:n   arvosta   ( HalKo   8/20 ).   
Nyt   siten   jäsenille   markkinoidun   mukaises�   vahvistetaan   palkinnot   ja   
arvotaan   niiden   saajat.   

- Sovitaan   palkinnoiksi   alla   listatut.   
- Suoritetaan   arvonta:   

*Jäsenyytensä   viimeistään   15.2.   vahvistaneiden   kesken   arvotaan:   
5   kpl   Akateemisen   Olutseuran   Lasinalunen   -haalarimerkkejä   
Voi�ajat:   Ronja   Öhrnberg,   Elina   Hu�unen,   Pauli   Pousi,   Visa   Ollikainen,   Timo   
Sundström   
2   kpl   10   €   arvoisia   lahjakor�eja   S-ryhmään   oluelle   
Voi�ajat:   Sini   An�onen,   Krista   Tiainen   
1   kpl   ilmainen   osallistuminen   AOSin   tapahtumaan   (max.   5   €   tapahtuma,   
vaihde�avissa   alennukseen)   
Voi�aja:   Rossi   Joel     
1   kpl   yllätyspalkintoja!   =   20   €   lahjakor�   S-ryhmään?   
Voi�aja:   Kari   Jalkanen   

  
- Fyysiset   palkinnot   pos�tetaan   voi�ajille   
- Pos�merkkeihin   käytetään   12,25   €   
- Kulu   hyväksy�in   kokouksessa   
- Pos�tuksen   hoitaa   Aino   Rautanen,   yhteydenoton   hoitaa   Elina   Hietamäki   

https://docs.google.com/document/d/1Dj1iM80Quj3sa65Qsx9iP5N5HpZfCPReg-dRAcVXI1Q/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YbW6CIGHyufbydqtW5Dhwnxxs26l2FU7/view?usp=sharing


  
7) Tulevat   tapahtumat   

- Kuukausitapaaminen   ma   1.3.   klo   19   eteenpäin.   Beer   ba�le?   
- Lagerit   maaliskuu   Karhu   vs.   Koff   

- Kuukausitapaaminen   5.4.   Beer   ba�le?   
- Pale   Ale   huh�kuu   Sierra   Nevada   vs.   Ankle   Slapper   

- Matala-alkoholisten   maistelun   yhteistyökumppaniksi   ja   asiantun�jaksi   
alustavas�   lupautunut   Olvilta   tuoteryhmäpäällikkö   Heidi   Erämaa.   
Kevätpuolella   ei   kuitenkaan   mahdollista   heille,   joten   tämä   otetaan   syksyllä.   
Aino   on   Heidiin   yhteydessä   touko-kesäkuussa   ja   sopii   ajankohdan.   

- Katsaus   englan�laiseen   pubikul�uuriin.   Esitetään   viikkoa   12   26.3.   tai   27.3.   
- Bri�bi�erit   lasissa   luennon   lisäksi   

- Mitkä   aiheet   kiinnostaa   (bolda�u)?   Miten   pitkä   luento   2,5   h,   josta   1,5   
h   luentoa.   

- Oluen   ja   pubien   historiaa   Englannissa   
- historiapainotus:   sekä   olut   e�ä   pubit   

- Englannin   historialliset   pubit   
- pubien   historiaa,   käydään   läpi   eri   tyyppisiä   ja   aikakausien   

pubeja   
- Esimerkkejä   Englannin   historiallisista   pubeista   +   extrana   muutama   

- syvennytään   muutamiin   mielenkiintoisiin   pubeihin   
tarkemmin   

- Englan�lainen   olut   ja   pubit   -   eilen   ja   tänään  
- oluet   ja   kehitys,   real   ale,   Camra,   lähihistoriaa,   pubissa   

käymistä   tms   
- Olu�a,   pubeja   ja   jalkapalloa   -   matkatarinoita   Englannista   

- mitä   olen   tehnyt   ja   miksi,   esimerkkejä,   tarinoita   
- vaa�nee   valmistelua   enemmän   koska   poikkeaa     

8) Haalarimerkkimyyn�   ja   lisä�laus   
- Merkkien   pos�myyn�   aloitetaan.   Pos�tuksesta   vastaa   Elina   Hietamäki.   

Merkkien   hinnaksi   tulee   3€/kpl   +   pos�kulut   
- Pikainventaariossa   arvio   noin   80+   merkkiä.   Merkeistä   tehdään   lisä�laus.     

- Aino   lai�anut   tarjouspyynnön   100   kpl   se�stä.     
- Tarjouspyyntö   lähetetään   myös   Promleriin   500   merkin   se�stä   
- Toimituksen   kesto   noin   2   viikkoa   
- Budje�   merkkihankinnalle?   Arvio   n.   500   €   /   á   0,92€   +   metallilanka.  
- Merkkihankintoihin   käytetään   500   €   
- Pos�tuksen   kuluihin   käytetään   50   €   
- Kuukausitapaamisessa   puhutaan   uuden   merkin   suunni�elemisesta.   

9) Muut   asiat   
- TAHLO   �lannetsekkaus.   Aino   täydentänyt   perus�etoja.   Ville   allekirjoi�aa   

toiminnantarkastuslausunnon   diginä   vielä   ennen   1.3.   
- Aino   hoitaa   edelleen   edellisen   AOS-verkkosivun   alasajoa   HY-helpdeskin   

kanssa.   
- AOS   vastuussa   SOPP   Vantaan   lasinpesutalkoista   9.9.2021   –   11.9.2021.   

Vastuuhenkilöt   ovat   Leo   Tuomela   ja   Aino   Rautanen.   Elina   Hietamäki   avustaa.   
10) Päätetään   seuraavan   kokouksen   ajankohta   



- seuraavan   kokouksen   asioita   ovat   mm.   jäsenten   ir�sanominen   ja   Olutlii�oon   
hakeminen.   

- Ajankohdaksi   valitaan   torstai   18.3.   18.30  
11) Kokouksen   pää�äminen     

- Kokous   päätetään   19.30   
  


