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PÖYTÄKIRJA
09.12.2019

FBSK RY:N JOULUKOKOUS
Aika: 09.12.2019 klo 14
Paikka: Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18.

Läsnäololista sekä oppilasjäsenhakemukset liitteinä

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:17.
Pidettiin esittelykierros.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtaja Greta Grönholm, sihteeriksi Laura
Suutari sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Heli Lehtomäki ja Sanna Rantapere.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Päätetään, otetaanko käsiteltäväksi muita asioita kuin esityslistalla olevia asioita tai mitä
johtokunta kokoukselle esittää. Asiat käsitellään kohdassa 16 muut asiat.
FBSK Turku pyysi puheenvuoroa. Myönnettiin Turulle puheenvuoro kohtaan 16.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
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Pöytäkirja ei ole ollut luettavissa FBSK ry:n verkkosivuilla, joten Grönholm esitti, että syyskokouksen
pöytäkirja tulee hyväksyttäväksi vasta vuosikokoukseen.
Kokous hyväksyi, että syyskokouksen pöytäkirja tulee vuosikokoukseen hyväksyttäväksi.

7. Jäsenasiat
Oppilasjäsenhakemuksia on tullut yhteensä yksitoista. He ovat:
Annika Uurtamo, Rovaniemi
Mikko Hokkanen, Rovaniemi
Emilia Lehtinen, Rovaniemi
Topias Ukkola, Rovaniemi
Noora Rautiainen, Rovaniemi
Eden Myöhänen, Turku
Bülent Do’Gan, Turku
Niko Lindvall, Turku
Aku Kuorelahti, Oulu
Anna Visuri, Oulu
Kimmo Kaan, Oulu
Kokous hyväksyi kyseiset henkilöt yhdistyksen oppilasjäseniksi.
Yhteistoimintajäsenhakemuksia on tullut yksi. Hakija on
Merle Lipponen, Turku
Kokous hyväksyi Lipposen yhteistoimintajäseneksi.

Kannattajajäsenhakemuksia on tullut kaksi. Ne ovat:
Vinarium Oy
Scandic Bar, Tanska
Scandic Bar on itse lähestynyt FBSK ry:ta. Scandic Bar ja FBSK järjestävät yhdessä cocktailkisan 2020
vuonna Scandic Bar maksamalla lisäsponsorointirahalla.
Kokous hyväksyi kyseiset yritykset yhdistyksen kannattajajäseniksi.

Johtokunta esittää Alina Laaksosen sekä Miika Mehtiön nostamista yhdistyksen kunniajäseniksi IBA
WCC voittojen kunniaksi. Alina Laaksonen voitti Bartender’s Choice -kategorian ja Miika Mehtiö
Flairin kokonaiskilpailun. Näillä suorituksilla FBSK ry voitti myös Vuoden tiimi -palkinnon.
Kokous hyväksyi Alina Laaksosen ja Miika Mehtiön FBSK ry:n kunniajäseniksi.
Alina Laaksonen palkitaan suorituksestaan IBA WCC 2020 pakettimatkalla. Miika Mehtiö palkitaan
suorituksestaan IBA WCC 2020 pakettimatkalla ja Mehtiölle kustannetaan myös junamatka Pietariin,
mikäli kisat ovat 2020 siellä.
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-- LISÄYS: Avattiin kohta 7 uudelleen klo 15:24.
Yhdistys sai uuden oppilasjäsenhakemuksen kesken kokouksen. Hakija on:
Kasimir Snellman, Oulu
Kokous hyväksyi Snellmanin oppilasjäseneksi.
Siirryttiin kohtaan 15.
---

8. IBA 2019
Alina Laaksonen kertoi Kiinan kilpailuista. Kiinassa aikataulut ja muut järjestelyt olivat hyvin
haastavia ja tiukkoja. Superfinaalissa aikataulu oli myös odotettua tiukempi. Muuten oli kivaa, vaikka
bileitä oli vain yhtenä päivänä.
Jarkko Salonen kertoi, että sponsoroinnit Kiinassa toivat myös haasteensa.
Merkittiin Laaksosen ja Salosen kertomukset tiedoksi.

9. Aktiivijäsentesti 2020.
Puheenjohtaja kertoi, että aktiivijäsentesti tehdään alaosastojen alueilla. FBSK ry johtokunta tuottaa
sisällön ja arviointien pisteytykseen lomakkeet. Alaosastot hoitavat kokeen järjestelyt. Kirjalliset
tulevat kilpailu- ja koulutustoimikunnan tarkistettavaksi. Juoma-arvostelut menevät paikan päällä
emon tuottaman pisteytystaulukon kanssa. Aktiivijäsentesti tulee pitää alaosastoissa helmikuussa 1.16.2.2020 välillä. Lisätietoa testin sisällöstä tulee alaosastojen puheenjohtajille Alina Laaksosen
kautta.
Merkittiin tiedoksi.

10. Calvados 2020 ja Matkamessut.
Puheenjohtaja infosi, että Calvados-kilpailu tullaan järjestämään Matkamessuilla 19.1.2020.
Grönholm on kysellyt Ranskasta kilpailusta lisätietoja, mutta lisätietoja vielä odotellaan. Mikäli
tarkkaa teemaa ei tule ajoissa, niin FBSK ry:n kilpailu tullaan tekemään oman teeman kanssa, jolloin
voittajat joutuvat tekemään uusien teemojen kanssa uudet juomat. Kisakutsu tulee siis
mahdollisimman pian.
Merkittiin tiedoksi.

11. Turku GCW 2020.
Grönholm kertoi, että Turku GCW2020 järjestetään 16.-18.4.2020. Tammikuun aikana tulee
tapahtuma yksityiskohdat tarkentumaan. Mielenkiintoa kuitenkin on hyvin jopa kansainvälisillä
baarimestareilla tulla vieraaksi TGCW-tapahtumaan.

4
Merkittiin tiedoksi.

12. SM-kisat.
FBSK Vaasan presidentti Heli Lehtomäki kertoi, että maanantaina 25.5.2020 järjestetään SMkisakarsinnat Vaasassa. VSTD (Vaasa Summer Training Day) on heti perään tiistaina 26.5.
Maanantaina karsintojen yhteydessä tulee olemaan myös koulutuksia.
Heli Lehtonen kertoi, että maanantaina voidaan aloittaa päivä myöhemmin, sillä iltadinner voi alkaa
myös myöhemmin ja jatkua myös myöhemmälle iltaan. Näin ollen kisaajilla ja osallistujilla on
mahdollisuus tulla vasta aamujunalla Vaasaan.
Merkittiin tiedoksi.

13. FinnBar 2020.
Alina Laaksonen kertoi, että AAR kanssa ollaan katsottu aika ajoissa tyhjälle ajankohdalle. Slush oli
vaihtanut päiviä Vanhan Ylioppilastalon buukkauksen jälkeen. Torstaina paikanpäällä oli
ammattilaisia, aika vähän kuluttajia. Perjantaina oli huonosti kävijöitä. Kisat sujuivat ok, nämä
olivatkin FBSK:n järjestämiä.
Greta Grönholm kertoi, että AAR:lta on pyydetty markkinointimateriaalia jo kesällä. FBSK:n vastuulla
oli sisällöntuottaminen kisojen suhteen. Tänään 9.12. ovat FinnBar Cocktail Carnevaleilla olleet
agentuurit saaneet AAR:lta ensimmäisen viestin FinnBarien jälkeen.
Mikko Hissa nosti esiin, että FinnBar kiinnostaa ammattilaisia kyllä. Hissa mietti tulevan vuoden
FinnBarin kohtaloa. Ehkä ammattilaisille vain ja yksipäiväisenä?
Grönholm vastasi, että helmikuussa pidetään kannattajajäsenille palaveri, jossa päästään
juttelemaan myös FinnBarin jatkosta. Avoimuutta halutaan siihen, että mitä kannattajat FBSK:lta
toivovat ja miten yhdistys voi olla avuksi.
Puolakka ehdotti, että tehtäisiin yhteistyötä HDF:n kanssa. Laaksonen vastasi, ettei HDF:lta on
kysytty asiasta, mutta he eivät halua FBSK:n kisoja tapahtumaan.
Kilpailuja voitaisiin sisällöntuottamisajatuksella viedä isoihin tapahtumiin, joissa kuluttajia on. Aniko
Lehtinen sanoi, että FBSK:lla on hyvä maine sisällöntuotannossa tapahtumiin. Cocktailmaailma
kiinnostaa kyllä kuluttajia myös, mutta ehkä näiden tulisi olla ruoan yhteydessä.
Peurungan Rafla-messut vetävät väkeä maakunnista ja pohjoisemmasta, kertoi Hissa. Siellä tehdään
sopimuksia tuotteista, jotka toimivat alueellaan. FinnBar on puolestaan palvellut ammattilaisia
etelässä, mutta myös kaukaa on aiemmin lähdetty FinnBareille. Myös kysymystä esimerkiksi Ruotsin
baariyhdistyksen kanssa järjestettävistä messuista esitettiin.

Keskustelua käytiin siitä, että selkeästi FBSK:n tulee suuntautua enemmän ammattilaisten suhteen.
Johtokunta jatkaa keskustelua FinnBar 2019 tapahtuman jälkipuinneista sekä miettii, mitä tehdään
2020 messujen kanssa. Selkeä toive oli kuitenkin siihen, että tapahtuma olisi ammattilaisille ja ehkä
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vain yhtenä päivänä. Kannattajajäseniltä toivotaan myös mielipiteitä asiaan viimeistään helmikuun
palaverissa.
Merkittiin tiedoksi.

14. Yhdistyksen tulevat tapahtumat ja kilpailut.
Grönholm kertoi, että maaliskuussa Tanskassa 23.-25.3.2020 järjestetään Nordic Cup, johon on
tulossa skandinavian yhdistykset sekä yksi ulkopuolinen (Viro?) mukaan. Kisaan tulee lähtemään
kolme Suomen edustajaa. Tästä tulee yhdistyksen järjestämä reseptikisa, jonka kautta valitaan yksi
edustaja. Mahdollisesti reseptikisan parhaiden kanssa järjestetään finaalikilpailu maaliskuun alussa.
Calvados-kilpailu on Helsingissä sunnuntaina 19.01.2020 Matkamessujen yhteydessä.
Vuosikokous ja vuosijuhla ovat Helsingissä maanantaina 09.03.2020. Kokous järjestetään Altialla.
Maaliskuussa järjestetään Mattoni-kilpailu. Paikkaa ei ole vielä päätetty.
TGCW on huhtikuussa 16.-18.4.2020.
SM-karsinnat ovat Vaasassa maanantaina 25.05.2020.
Merkittiin tiedoksi.
-Avattiin kohta 7 uudelleen. Katso kohta 7 lisäys.
--15. Alaosastojen puheenvuorot.
FBSK Turku; Jani Koskela: Joulujuhlat ovat illalla klo 18 Tårgetissa. Tervetuloa! Turulla menee hyvin,
uusia oppilasjäseniä saatiin tänään monta uutta kerholle.
FBSK Vaasa; Heli Lehtomäki: eteenpäin porskutetaan. Vaasan syntymäpäiväillallinen oli
marraskuussa ja juhlat sujuivat hyvin. Tämä toimi harjoituksena myös tulevaa SM-kisakarsintaillasta
ajatellen. Tulossa vuosikokous helmikuussa ja Pohjanmaa Challenge myös. Agenttikoulutuksia
hakusessa myös.
FBSK Helsinki; Laura Suutari: Masan sauna järjestettiin lokakuussa ja tapahtuma oli auki myös
muillekin kuin alaosaston jäsenistölle. Maaliskuussa on 9. päivä on vuosikokous ja -juhla Helsingissä.
Kokousta pääsemme pitämään Altialle ja juhla on Teurastamolla. Avoimuutta kaivataan kalenterin ja
koulutusmahdollisuuksien suhteen alaosaston ja maahantuojien tapahtumien välille. Pienempiä
tapahtumia pyritään järjestämään.
FBSK Oulu ja Lappi pitävät yhteistyössä 10.2.2020 aktiivijäsentestin.
Merkittiin tiedoksi.

16. Muut asiat.
FBSK Turun puheenvuoro joulujuhlasta käsiteltiin jo kohdassa 15.
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17. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30.

Turussa 09.12.2019,

________________________________

________________________________

Greta Grönholm
Kokouksen puheenjohtaja

Laura Suutari
Kokouksen sihteeri

________________________________

________________________________

Heli Lehtomäki
Pöytäkirjantarkastaja

Sanna Rantapere
Pöytäkirjantarkastaja

