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Olutkulttuuriseura ry.
PÖYTÄKIRJA 

Yhdistyksen syyskokous 19.11.2016 

 
 
Aika: Lauantai 19.11.2016 klo 14.00 
Paikka: Ravintola Vihreä Haltiatar, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä 
 
Läsnä: Sampo Välimaa 

Juha Honkanen 
Eeva Airikkala 
Jukka Kuva 
Hannu Forsblom 
Timo Pitkänen 
Pekka Vesala 
Pasi Honkanen 
Annimaria Valli kokouksen puheenjohtaja 
Juulia Hakunti kokouksen sihteeri 

 
 
1 Kokouksen avaus 
 
Hallituksen puheenjohtaja Annimaria Valli avasi kokouksen klo 14.11. 
 
2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja 

ääntenlaskijoiden (2) valinta 
 

Kokouksen puheenjohtaksi valittiin Annimari Valli. Kokouksen sihteeriksi valittiin Juulia 
Hakunti. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Honkanen ja Timo 
Pitkänen. 
 
3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska se oli sääntöjen määräämällä 
tavalla ja ajoissa kokoonkutsuttu. 
 
4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan. 
 
5 Keskustelu ja päätös Olutliittoon tai Suomen Olutseuraan liittymisestä 
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Hallitus oli valmistellut yhdistyksen kokoukselle esityksen, jossa se ei kannattanut 
Olutliittoon liittymistä. Hallitus ei katsonut liiton edistävän oluen asemaa sellaisella 
tavalla, joka olisi vastannut Olutkulttuuriseuran tavoitteita. Viimeaikaisten 
keskustelujen pohjalta liittoon liittyminen tuntuisi lähinnä rajoittavalta. Hallitus totesi 
kuitenkin, että liittymisasiaan kannattaa palata aina vuosittain siltä varalta, että 
Olutliiton toiminta muuttuu ja kehittyy, silloin jäsenyyttä kannattaisi harkita uudestaan. 
 
Presidentti Sampo Välimaa huomautti, että Olutliitossa on liian vähän aktiiveja ja liian 
vähän aktiivisuutta. 
 
Hallitus oli selvittänyt, että Suomen Olutseuraan, jonka voisi nähdä eräänlaisena 
olutseurojen kattojärjestönä Suomessa, ei vielä tällä hetkellä oteta virallisia 
yhdistysjäseniä vaan seuran sivuilla olevat järjestöt ovat vaan järjestöjä, joiden jäsenistä 
tietty vaadittu määrä on liittynyt SOS:in henkilöjäseniksi. Keskustelujen perusteella SOS 
on kuitenkin harkitsemassa yhdistysjäsenkäytäntöjensä muuttamista ja aikovat 
aktivoida toimintaansa. SOS:in jäseneksi liittyminen olisikin siis OKS:lle mahdollista 
tulevaisuudessa. Erityisen houkuttelevaa tämä olisi silloin, jos SOS:in jäsenedut saataisi 
koskemaan kaikkia OKS:n jäseniä ja seura voisi saada vuosittain vaikka könttämäärän 
OlutPOSTI-lehtiä jaettavaksi aktiivijäsenilleen. Tällä hetkellä SOS:in 
henkilöjäsenmaksuun sisältyy myös Olutliiton jäsenyys, joka luonnollisesti korottaisi 
myös yhdistysjäsenien jäsenmaksua reippaasti. Pohdittiin voisiko Olutliiton jäsenyys 
olla yhdistysjäsenille vapaaehtoinen. SOS:in kanssa olisi myös mukavaa järjestää jotain 
yhteistä toimintaa tulevana vuonna. 
 
Keskusteltiin haluaisiko OKS olla enemmän näille yhdistyksille rinnasteinen kuin niiden 
jäsen. Kamreeri Hakunti huomautti, että yhdistyksen sääntöjen mukaisesti OKS on 
velvoitettu edistämään olutkulttuurin kehitystä Suomessa ja kuluttajajärjestön 
Olutliiton tukeminen olisi sen takia lähes seuran velvollisuus. Hakunninkin mielestä 
tukea kannattaa toki aina vuosikohtaisesti harkita sen mukaan millaista toimintaa 
Olutliitto toteuttaa, jos liitto ei ole aktiivinen ei tukeakaan kannata silloin toki maksaa. 
 
Kokouksessa ei tullut esiin muita esityksiä aiheesta hallituksen esityksen lisäksi. 
Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys, eli OKS ei liity Olutliittoon vuoden 2017 aikana. 
 
6 Olutkulttuuriseuran jäsenkyselyn tulokset 
 
Kamreeri Hakunti esitteli laatimansa jäsenkyselyjen tuloksia. Kyselyssä kartoitettiin 
jäsenten toiveita yhdistyksen toiminnan kehittämiselle. Kyselyyn vastasi 16 henkilöä ja 
eniten toivottiin lisää olutmaisteluita. Tämän lisäksi toivottiin olutkulttuuri-iltoja, 
kotimaanmatkoja ja panimovierailuja. Jäsenten toiveet oli otettu huomioon 
toimintasuunnitelmaa ja talousarviota laadittaessa. 
 
Presidentti Välimaa huomautti, että olutkulttuuri-iltoja ei tarvitse järjestää samassa 
muodossa kuin mitä ne aiemmin ovat olleet. Illat voisivat olla pienimuotoisempia tai 
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sisältää vaikka ruokailun tai olutmaistelun. Jyväskylässä paikkoja esimerkiksi 
ruokailulle oluen äärellä on vähemmän, mutta muilla paikkakunnilla on enemmän 
mahdollisuuksia. 
 
7 Esitetään ja vahvistetaan vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 
Kamreeri Hakunti esitteli vuoden 2017 talousarvioesityksen. 
 
Eeva Airikkala kysyi onko talousarviossa mahdollista huomioida tapahtumatilojen 
esteettömyys. Eesimerkkinä hän esitti pyörätuoliramppien vuokraamisen seuran 
piikkiin tiettyjä tapahtumia varten. Hakunti kertoi, että talousarviosta voidaan 
tarvittaessa varata esteettömyyteen varoja sekalaisista tapahtumakuluista. Kokous 
keskusteli tapahtumien esteettömyydestä ja hyvänä linjana pidettiin, että esteettömyys 
huomioitaisi tiloja valitessa tai ainakin tapahtumakutsuissa pyydettäisi osallistujia 
ilmoittamaan esteettömyystarpeista etukäteen, jotta niihin osattaisi varautua. 
 
Päätettiin lisätä maininta tapahtumien esteettömyyteen pyrkimisestä 
toimintasuunnitelmaan kohtaan “3. Järjestettävät tapahtumat”. 
 
Puheenjohtaja Valli esitteli vuoden 2017 toimintasuunnitelmaesityksen. 
 
Presidentti Välimaa huomautti, että hän ja Mikko Tyni ovat alustavasti suunnitelleet 
Olutsampo-lehden nettiversion ulkoasua. Lehden kehittämisestä vastuu siirtyy ensi 
vuoden hallitukselle ja tästä on maininta toimintasuunnitelmassa. 
 
Hallituksen jäsen Pasi Honkanen mainitsi, että toimintasuunnitelmassa ei ole mainintaa 
jäsenhankinnan kehittämisestä. Päätettiin jättää asia seuraavan hallituksen 
harkittavaksi, vaikka kokous asiasta aikoikin keskustella kohdassa “12. Muut 
esiintulevat asiat”. 
 
Kokous hyväksyi talousarvion sellaisenaan ja toimintasuunnitelman aiemmin mainitun 
lisäyksen kera. 
 
8 Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 
 
Hallituksen esityksen mukaan henkilöjäsenmaksu säilyisi ennallaan 20 eurossa ja 
liittymismaksua ei peritä. Kokous keskusteli jäsenmaksukäytännöistä. Hallituksen esitys 
henkilöjäsenmaksun määräksi hyväksyttiin. 
 
Kamreeri Hakunti esitti, että yksityishenkilön vuoden 2017 kannatusjäsenmaksu olisi 50 
euroa ja yhdistyksien ja yrityksien kannatusjäsenmaksu 100 euroa. Esitys hyväksyttiin. 
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9 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja (kamreeri) ja 
mahdolliset henkilöt muihin hallituksen erityistehtäviin sekä valitaan hallituksen 
muut jäsenet 
 
Puheenjohtaja Valli ilmoitti siirtyvänsä syrjään puheenjohtajan tehtävistä. Hallituksen 
puheenjohtajaksi asettui ehdolle hallituksen jäsen Jukka Kuva. 
 
Hallituksen jäsen Pasi Honkanen huomautti, että olisi hyvä, jos hallituksen 
puheenjohtajan pestiin olisi ehdolla useampi kuin yksi henkilö. Hänen mukaansa tämä 
olisi aktiivisen seuran merkki. 
 
Muita ehdokkaita puheenjohtajaksi ei ilmaantunut. Valittiin vuoden 2017 
puheenjohtaksi Jukka Kuva. 
 
Hallituksen taloudenhoitajaksi eli kamreeriksi asettui ehdolle Juulia Hakunti. Muita 
ehdokkaita ei ilmaantunut, joten taloudenhoitajaksi valittiin Juulia Hakunti. 
 
Puheenjohtaja Valli ehdotti, että ensi vuoden hallituksen kooksi määriteltäisi 
puheenjohtaja ja viisi hallituksen jäsentä, sekä kaksi varajäsentä. Esitys hyväksyttiin. 
Hallitukseen valittiin Jouni Pänkäläinen (Hki), Jouni Raninen (Jkl), Pekka Vesala (Jkl), 
Pasi Honkanen (Tre) ja Annimaria Valli (Jkl). Varajäseniksi valittiin Eeva Airikkala (Hki) 
ja Hermanni Hammarén (Jkl). 
 
10 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varahenkilöitä 
 
Valittiin vuoden 2017 toiminnantarkastajiksi Juha Honkanen ja Timo Pitkänen. 
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Hannu Forsblom ja Eetu Välimaa. 
 
11 Keskustelu ulkoasu-uudistuksesta  

 
Ulkoasu-uudistus etenee mahdollisesti joulukuun aikana. Jäsen Pekka Vesala kertoi, että 
tähän mennessä esitetyistä karhuehdotelmista voitaisi tehdä uusia variaatioita ja 
ehdotuksia. Hallituksen jäsen Jukka Kuva ehdotti, että karhuteeman kehittämisestä 
luovuttaisiin ja logokuvastoksi kokeiltaisi mieluummin vaikka olutlasia tai humalakäpyä. 
Jäsen Hannu Forsblom kannatti Kuvan ehdotusta. Nykyinen logo nähtiin ongelmalliseksi, 
koska sen ulkoasu on epätasapainossa Jyväskylän-sanan hävittyä seuran nimestä. 
Hallituksen jäsen Pasi Honkanen ehdotti, että “katsottaisi karhukortti loppuun”. Kuva 
ilmaisi epäilynsä mille tahansa eläinteemalle. Hallituksen jäsen Juha Honkanen tuki Pasi 
Honkasen ehdotusta. Hallituksen varajäsen Airikkala huomautti, että yhdistyksen 
logossa kannattaisi tuoda esiin kulttuuriaspekti. Pekka Vesala huomautti, että eläimistä 
pöllö nähdään usein kulttuurin symbolina. Pöllö-ehdotus sai enemmän kannatusta kuin 
aiemmissa tilaisuuksissa mainitut karhu ja lokki. Pohdittiin oluentekovälineiden 
esiintuomista logossa. Vesala ehdotti, että uudet ehdotukset logoksi voitaisi tehdä 
ainakin karhusta ja ehkä jostain toisesta teemasta myöhemmin. Keskustelua päätettiin 
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jatkaa ensi vuoden hallituksen keskuudessa. Logouudistus pitäisi saada loppuun, jotta 
yhdistys voisi teettää kannatustuotteita. 
 
12 Muut esille tulevat asiat 
 

12.1 Keskustelua seuran jäsenrekrytoinnista ja kasvutavoitteista 
 
Puheenjohtaja Valli alusti, että hallituksen keskuudessa oltiin puhuttu tulevan kauden 
jäsenrekrytointitavoitteista. Ehdotettiin flyereita kuukausitapaamisten oheen 
mainostukseksi. Kokous keskusteli mitä jäsenrekrytoinnilta ensi vuodelle toivottaisi. 
Kamreeri Hakunnin mukaan yhdistyksen talous ja toiminta ovat sen verran hyvissä 
kantimissa, että agressiivisemmallekin rekrytoinnille voisi olla tilaa jos sitä toivotaan. 
Keskustelussa kuitenkin kyseenalaistettiin nopean kasvun hyödyt. Isompi yhdistys 
tarvitsisi enemmän aktiiveja ja rekrytoinnille pitäisi olla erillinen vastaavansa. Tultiin 
lopputulokseen, että ensi vuoden hallitus saa päättää kuinka asian suhteen haluaa 
toimia, mutta alustavasti kannatusta sai nykyinen maltillisemman linjan jatkaminen. 
 

12.2. Muuta 
 
Ei muita esiintulevia asioita. 
 
13 Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.12. 
 
 
 
Pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi totesivat 22.11.2016 pöytäkirjantarkastajat: 
 
____________________________________________ ___________________________________________ 
Timo Pitkänen Juha Honkanen 


