
Pöytäkirja   
  

Akateeminen   Olutseura   ry   
Hallituksen   kokous   6/2021   

  
Paikka:   Google   Meet    https://meet.google.com/cie-gryu-mjp   
Aika:   ma   25.10.2021   klo   18.00-18.51   
Läsnäolijat:   Leo   Tuomela,   Aino   Rautanen   (pj,   sihteeri),   Elina   Hietamäki,   Mikko   Romppanen.   
Kari   Katajainen   saapui   kohdan   6   b   käsi�elyn   aikana.   Leo   Tuomela   poistui   kohdan   7   d   
käsi�elyn   aikana.   

  
1) Kokouksen   avaaminen   

Avataan   18.02   
  

2) Todetaan   kokouksen   laillisuus   ja   päätösvaltaisuus   
Laillinen   ja   päätösvaltainen.   

  
3) Hyväksytään   kokouksen   työjärjestys   

Hyväksytään   
  

4) Hyväksytään    edellisen   kokouksen   pöytäkirja   
Hyväksytään   

  
5) Hyväksytään   tapahtumien   kulut   

a) Hallituksen   kokouksen   5/2021   kokoustarjoilut   
195   €   rahastonhoitaja   Elina   Hietamäelle.   

  
Hyväksytään   

  
6) Päätetään   tulevien   maisteluiden   järjestelyistä   ja   budjeteista   

  
Tilavarauksista   �edoksi:   ilmeni,   e�ä   kalenterissa   on   ollut   ongelma,   minkä   vuoksi   
varaukset   10.11.   ja   24.11.   on   mennyt   päällekkäin   Kymenlaakson   osakunnan   
kokouksen   kanssa.   KyO   väistää   10.11.   Seppeleeseen   ja   24.11.   osalta   päädy�in   
tulemaan   toimeen   läheisessä   vuorovaikutuksessa:   AOS   kokoustaa   16.30-18.30   
(sali+klubi),   minkä   jälkeen   siirrymme   nau�maan   kokoustarjoiltavia   kei�ön,   aulan   ja   
leh�huoneen   puolelle.  

  
a) Parhaat   ja   erikoiset   -maistelu   ke   10.11.   klo   18.00   

i) Tilavaraus   klo   15.30-22.30   sali   +   klubi   +   kei�ö   
ii) Budjetoidaan   tarjo�aviin   260€.   

iii) Ilmoi�autumislomake    tehty   
  

Hyväksytään   budje�.   Tilataan   oluet   Alkosta   ja   noudetaan.   
  

b) Yhdistyksen   kokouksen   tarjoilut   ke   24.11.   klo   16.30-18.30   
i) Tilavaraus   15.30-18.30   sali   +   klubi   

https://meet.google.com/cie-gryu-mjp
https://drive.google.com/file/d/1vyhWKzOvBbRnwGtz7Gk6uPqL2YAYfx_F/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qm4sM8xLf6IBhlVzDXTPw-5oFg5KNi8VLO6c-V4VQ3k/edit?usp=sharing


Siirrytään   Alexanderin   muihin   �loihin   kokoustarjoiluille.   
Etäosallistumismahdollisuus   tarjotaan   Google   Mee�n   välityksellä.   

ii) Aino   valmistelee   esityslistan   sekä   toimintasuunnitelma   
yhdenvertaisuus-   ja   ympäristölii�eineen.   

iii) Elina   valmistelee   talousarvion.   
  

Budjetoidaan   tarjo�aviin   ruokiin   ja   oluisiin   300€.   
Hyväksytään   etäosallistuminen   kokoukseen   ja   esite�y   budje�.   

  
c) Jouluolutmaistelu   la   4.12.   16.00-22.30   sali   +   klubi   +   kei�ö   

Budje�   350   €.  
  

Hyväksytään   budje�.   
Puheena,   e�ä   voitaisi   paistaa   kinkku   ja   kasvisversio.   Suklaakonvehdit.   

  
7) Muut   asiat   

a) Olutruokailtama   KsO:n   kanssa   marraskuussa?   
Päätetään   siirtää   ensi   vuoteen,   ohjataan   seuraava   hallitus   ohjaamaan   
suunni�telua.   

  
b) Hallitushaun   avaus   

i) Lomak e   
ii) Mainostus:   kk-kirje,   FB-postaussarja,   verkkosivu.   

  
c) Keskustel�in,   e�ä   Pykälä   ry:ssä   on   Olutliiton   Johanna   nykyään,   joka   

mielellään   tekisi   yhteistyötä   AOSin   kanssa   maisteluiden   ja   olutkul�uurin   
edistämisen   osalta.   

  
d) Keskustel�in   mahdollisuudesta   perustaa   jäsenistön   yhteinen   Whatsapp   tai   

muu   kanava.   Tämä   päätetään   siirtää   seuraavan   hallituksen   käsiteltäväksi   
järjestäytymisen   yhteydessä.   

  
e) Polku   30-v   juhlan   edustajien   valinta,   sponsoroin�   ja   lahjabudje�   

  
Budje�   90   €:   osallistumismaksun   sponsoroin�   2   henkilölle   &   lahja.   
Edustajiksi   valitaan   Elina   Hietamäki   ja   seuraavaksi   ilmoi�autuva   hallituslainen.   
Hyväksytään.   

  
f) SOPP-talkoiden   tulot:   

- Helsingin   SOPPista   255€,   makse�u   AOSille   18.8.2021   
- Vantaan   SOPPista   1021€,   makse�u   AOSille   8.10.2021   

- Käsitellään   myöhemmin   SOPP   Vantaan   talkoovastaaville   Leolle   
ja   Ainolle   �lite�ävä   palkkio-osuus.   

  
8) Kokouksen   pää�äminen   

  
Kokous   pääte�in   klo   18.51   

https://forms.gle/NPuB11ijYStjzex87

