Joulukokouspöytäkirja

1. Kokouksen avaus klo 14:10
2. Pj Greta Grönholm, sihteeri Elisa Aho, pöytäkirjantarkastajat & ääntenlaskijat Jami
Järvinen ja Matias Pietarinen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ok.
4. PäMyönnetään puheenvuoroja käsiteltäväksi kohdassa 11. Muut asiat seuraaville:
johtokunta, Mikael Karttunen, Harri Törmänen, Karoliina Pekkala.
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen ok.
6. Edellisten kokousten pöytäkirjan hyväksyminen: hyväksytään molemmat pöytäkirjat.
7. Jäsenasiat:
a. Elsa Hämäläinen, Turku, The Cow, 1.9.2020 aloittanut
b. Miisa Poutanen, Turku, The Cow, 7/2020 aloittanut
c. Lotta Kiviranta, Turku, The Cow, 2019 aloittanut
Kaikki hyväksytään
8. Uudet nettisivut: Jarkko Salonen kysyy, mikä on nettisivujen hinta ollut. Nettisivuja
pääsi katsomaan puheenjohtajan koneelta ja etäosallistujat tietenkin omilta
koneiltaan. Aniko Lehtinen kertoi nettisivuista.
9. Yhdistyksen tulevat tapahtumat ja kilpailut vuonna 2022
a. Kiinnostus järjestää vuosijuhlaa? Riina kysyy Heliltä, mutta heillä myös SMkisat keväällä. Helsinki siis järjestää. Sunnuntai 20.3.22 kannatettiin ja
hyväksyttiin.
b. Turku Grand Cocktail Weekend: Lähestytään baareja aikataulun suhteen.
Mietittiin, että järkättäisiin kesäkuussa, mutta odotetaan vastauksia baareilta.
c. IBA 2022: MM-kisat järjestetään näillä näkymin Kuubassa, sarja ei vielä
tiedossa. Calvadoksesta ei ole kuulunut mitään, joten odotellaan infoa.
IWCC Jarno Kallio on lähdössä, mukaan pääsee vain rokotetut henkilöt
Itävallan tiukkojen koronasäädösten vuoksi.
d. SM-kisat 2022 ja kevätkokous Vaasassa, ehdotettu maanantai 23.-24.5
e. Nuorten kisat: Ajatus järjestää syyskuussa, selvitetään sopiiko Koffille. Jos ei
Koffille sovi niin Markus Sillanpää ehdottaa, että Servaali voisi olla
kiinnostunut. 12.9. ehdotettu. Nuorten kisojen yläikärajaa kysytään, mihin

johtokunta vastaa, että ikärajasta on joustettu, jos kilpailukokemusta ei ole
ehtinyt kertyä.
f. Aktiivijäsentesti: Mietittiin että haluttaisiin tietää montako jäsentä olisi tulossa
aktiivitestiin → alaosastoille. Tehdään ympäri Suomea, mutta saa yhdistää.
Johtokunta saa testin valmiiksi 10.2. ja sen jälkeen se testi lähtee ja kolme
viikkoa aikaa alaosastojen suorittaa testi, eli viikot 7,8 ja 9. Sama rakenne
kuin edellisenä vuonna, kirjallinen, käytännön osuus ja suullinen. Kun testi
valmis johtokunta on yhteydessä alaosastoihin tarkemmista järjestelyistä.
Keskusteltiin myös palkinnoista: matkasta Iba Trainin Centeriin ja pohdittiin
muita vaihtoehtoja esim. Barometer bar show Kiovassa, jota Mikael
Karttunen kuvailee: ” Kuin BCB silloin, kun se oli vielä järkevä,
hyvänkokoinen halli täynnä brändien baareja ja toinen kerros, missä luentoja.
Kiovan baari- ja ravintolascene huikea”. Oppimisen kannalta Training Center
saa enemmän kannatusta. Voittaja training centeriin, 2. ja 3. saisi esim.
messumatkan.
10. Alaosastojen kuulumiset:
a. Lappi, Levi gp helmikuussa ja vuosikokous ja aktiivitesti sitten varmaan
samaan syssyyn. Hässäkkää, menty nollasta sataan.
b. Oulu, pikkujoulut aktiiviporukalle tulossa, mutta muuten menty hiljaiseloa.
c. Vaasassa aika hiljaiseloa, johtokunta kokoontuu tammikuussa, vuosikokous
helmikuussa. Pikkujoulukausi hyvä.
d. Häme: Häme ja Helsinki aktiivitesti yhdessä?
e. Kuopio: Rajaniemen Riikka lähdössä edustumatkalle. Ens vuonna
toivottavasti vähän enemmän kuin tänä vuonna.
f. Helsinki: Marraskuussa syyskokous VIP Bartendersin toimistolla, villiyrtti
cocktailskaba tulossa keväällä.
g. Turku: Karttunen käynyt kouluttamassa. Kesäpäivät ollut.
h.
11. Muut asiat
a. Johtokunta: Johtokuntaan tarvitaan mahdollisesti lisäystä, ainakin sihteerin,
eli jos kiinnostaa niin yhteyttä johtokuntaan. Tästä kyllä muistutellaan vielä.
Mattoni 16.-18.3. jos voidaan järjestää. Alaosastojen maksut: Emo ei
kerännyt 2021 henkilöjäsenmaksuja ollenkaan. Summa joka tullaan

jakamaan alaosastoille on pienempi kuin aiemmin, 1200€/per alaosasto. Ensi
vuonna summa toivottavasti isompi. Kunniajäsenhakemusasia käsitellään
vuosikokouksessa. Ansiojäsenyyden vaihtoehdosta keskustellaan. Mitä
kunniajäsenyys vaatii, onko tarvetta muutoksille eduissa ja
myöntämisperusteiden päivitykselle? Stipendirahasto? Kutsu juhlaan?
Kunniajäsenpinssejä täytyy tilata lisää, sillä niitä on enä yksi jäljellä.
b. Karttunen: Altia ja Arcus yhdistynyt Anora OYJ:ksi, hyvää yhteistyötä. Anora
Pro Akatemia Facebookissa, kaikki tervetulleita mukaan. Pikkuhiljaa etenevä
fuusio. Kertoo, että hänen pestinsä pysynee suurin piirtein samana.
Huomenna klo 13-14 Mauricio Allenden maistamisen taito -koulutus.
c. Törmänen: Diamond beverages toivottaa tervetulleeksi joulujuhlaan Per Se
Doriksessa.
d. Karoliina kertoo lasin sisällöstä, Kåskasta ja Smål gin kombuchasta.
12. Kokouksen päättäminen klo 15:17
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