F.B.S.K. RY

PÖYTÄKIRJA

KEVÄTKOKOUS

Aika: Maanantai 29.05.2017
Paikka: Half Moon Night Club, Koskikatu 25, Rovaniemi

Kokousvirkailijat
Jarkko Salonen puheenjohtaja
Laura Suutari

sihteeri
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Iida Järvelin

pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija

Läsnä 31 jäsentä (liite 1.)

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Salonen toivotti kaikki tervetulleiksi ja aloitti esittelykierroksen.
Kierroksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.08.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jarkko Salonen ja sihteeriksi Laura Suutari.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Noora Nyrhilä ja Iida Järvelin. Pöytäkirjantarkastajat
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouksen esityslista on toimitettu kerhon verkkosivustolle 7.5. Johtokuntaa ja
jäseniä on paikalla riittävästi.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Päätetään, otetaanko käsiteltäväksi muita kuin esityslistalla olevia asioita tai asioita mitä
johtokunta kokoukselle esittää. Asiat käsitellään kohdassa 12 muut asiat.

Puheenvuoropyynnöt tulivat Markus Sillanpäältä, Juha Ylirahnastolta ja Greta
Grönholmilta. Muita asioita ei tullut käsiteltäväksi. Puheenvuorot päätettiin käsitellä
kohdassa 12 muut asiat.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Pöytäkirja on ollut esillä yhdistyksen verkkosivuilla, myös kevätkokouksen
esityslistan yhteydestä on löytynyt linkki pöytäkirjaan.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

7. Jäsenasiat.
Puheenjohtaja Salonen kertoi uusista oppilasjäsenhakemuksista. Hakemuksia oli
toimitettu vain yksi, joka oli Vaasan alaosastolta. Hakija on Kristiina Erinko,
suosittelijoina Teemu Saari sekä Riina Uusimäki (kts. liite 2.) Salonen mainitsi myös
Erinkon hyvästä menestyksestä Calvados-kisoissa; Erinko sijoittui opiskelijasarjan
toiseksi.
Syyskokoukseen saapuu lisää oppilasjäsenhakemuksia mm. Lapista. Salonen
muistutti, että hakemukset voi toimittaa johtokunnalle myös sähköisessä muodossa,
esimerkiksi skannattuna tai valokuvana.
Puheenjohtaja Salonen kertoi, että johtokuntaa on pyydetty selvittämään, voisiko
henkilö liittyä kerhon jäseneksi ilman aktiivijäsentestin suorittamista. Salonen oli
selvittänyt, että 4 § kerhon säännöissä antaa mahdollisuuden tulla
henkilökannattajajäseneksi.
”Kannattajajäseneksi
Hyväksytään henkilöt, yritykset tai oikeuskelpoiset järjestöt, jotka toimivat
baarialaan liittyvillä aloilla, tai jotka muusta erityisestä syystä kokouksen
päätöksellä johtokunnan esityksestä hyväksytään kannattajajäseniksi.”
Johtokunta keskusteli asiasta kokouksessaan, ja johtokunta esitti, että
henkilökannattajajäsenen maksu olisi 100 euroa. Maksu jakautuisi siten, että
kevätkokouksen yhteydessä maksu olisi 100 euroa, syyskokouksessa 75 euroa,
joulukokouksessa 50 euroa ja vuosikokouksessa 25 euroa. Grönholm avasi asiaa
siten, että tällä saadaan jäseniksi niitä, jotka haluavat olla toiminnassa mukana,
mutta eivät halua suorittaa aktiivijäsentestiä. Edustusoikeus kisoihin säilyisi
kuitenkin vain aktiivijäsentestin suorittaneilla. Myös henkilöjäseneksi tulee hakea
suosittelijoiden kera. Kerho päättää kokouksessaan henkilöjäsenen hyväksymisestä.

Kokous hyväksyi Kristiina Erinkon oppilasjäsenhakemuksen sekä kannatti
johtokunnan esitystä henkilöjäsenen maksusta. Hyväksyttiin
henkilökannattajajäsenen maksuksi 100 euroa.

8. FinnBar 02-03.10.2017 Kaapelitehdas.
Leena Komulainen kertoi FinnBar-tapahtuman järjestämisen etenemisestä niin
myynnin, ohjelman kuin sosiaalisen median suhteen.
Sparkling-osio SM-kilpailusta järjestetään maanantaina, tiistaina puolestaan kaksi
seuraavaa osuutta. Maanantaina on tulossa flairin SM-kisojen semifinaali
messualueella, ja illalla Baarikärpäsessä heitellään flairin finaali klo 22.30. Tiistaina
on luvassa myös Riga Black Balsam -kilpailu.
Facebookissa on nyt FinnBar Expo -sivu. Alaosastoista kaipaillaan työntekijöitä, niin
oppilasjäseniä kuin aktiiveja. Jani Kejoseen voi olla yhteydessä
työntekijärekrytointien suhteen. Paneeli on tulossa myös.
Noora Nyrhilä kommentoi, että moni tulee seuraamaan juuri flairia, ja kysyi, onko
siksi järkevää siirtää finaalia pois itse alueelta. Salonen vastasi, että semifinaali on
messuilla, jolloin kisataan järjestyksestä iltaa varten ja tällä houkutellaan kävijöitä
heti päivästä alkaen.
Komulainen muistutti vielä uudesta FinnBar Expo -nimisestä Facebook-sivusta, ja
kehotti ihmisiä tykkäämään ko. sivusta.
Merkittiin asia tiedoksi.

9. IBA 2017, Kööpenhamina
Salonen kertoi, että Markus Sillanpää on kisaamassa tulevissa IBA:n kisoissa
Kööpenhaminassa. Samaan aikaan järjestetään Nordic Beverage Festival -tapahtuma
IBA-kisojen yhteydessä. Tapahtumapaikka on jaettu festival-osioon ja IBA-osioon.
Odotus on noin 8000 kävijää.
Helsinki Distilling Company on hakeutunut IBA:n uudeksi sponsoriksi. Näin ollen
Sillanpää voi käyttää HDC:n Dry Ginia kisoissa.
Salonen kertoi IBA-pakettien hinnoista. Alkuperäiset hinnat olivat laskeneet, nyt
- 1150 € Family&Friends
- 950 € 4. delegaatti
- 750 € paketti ilman yöpymisiä
- 550 € gaala, Danish
- 150 € gaaladinner
- 100 € jos tulee vaan katsomaan.
FBSK:n jäsenille hankitaan ilmainen sisäänpääsy seuraamaan kisoja, mikäli halukkaita
löytyy. Tästä yhteyttä Saloseen.

Lapilta oli ollut kiinnostusta, mutta osasto suunnittelee kuitenkin lähtevänsä
mieluummin Tallinnaan vuoden kuluttua.
Merkittiin asiat tiedoksi.

10. Yhdistyksen muut tulevat tapahtumat ja kilpailut.
Alina Laaksonen kertoi syyskokouksen olevan 11.9. Keravalla. Samalla järjestetään
Nuorten Baarimestarien kilpailu. Joulukokous järjestetään Turussa 11.12. Joulujuhla
tulee olemaan paikassa Forum Marinum, Göran.
Tuija Lehtonen pyysi joulukokouksen ja -juhlan siirtoa tammikuulle. Aktiivijäsentesti
järjestetään helmikuussa, joten tammikuussa voisi olla kokous ja juhla. Salonen
kertoi, että Pro Gaala ja Calvados-kisat ovat tammikuussa. Laaksonen kommentoi,
ettei joulujuhlan siirtäminen tammikuulle ole mahdottomuus ja lupasi ottaa asian
keskusteluun Turun osastossa. Johtokunta ottaa asian harkintaan jatkoa ajatellen.
Salonen kertoi, että Tabasco-kilpailu tullaan järjestämään lokakuun lopulla.
Päivämäärä ja paikka vielä auki, kuitenkin Helsingissä.
Markus Sillanpää käytti kohtaan 12 sovitun puheenvuoronsa tässä vaiheessa ja
muistutti Mixtecin Modo-siirappikilpailusta. Deadline on 1.6. Voittajasiirappi tullaan
lanseeraamaan FinnBar-messuilla. Voittajan siirappi tulee myös myyntiin ja nimi
pulloon. Voittajalle on luvassa myös palkintomatka. Reseptejä siirappiin ja siitä
tehtyyn sour-juomaan on jo tullut, mutta mieluusti osallistumisia ottavat lisää. Kutsu
löytyy Facebookista esimerkiksi FBSK:n sivulta.
Toni-Miika Uppgård muistutti vielä Vaasan perinteisistä kesäpäivistä, jotka
järjestetään 5.6. Vaasassa.

Merkittiin tulevat tapahtumat ja kilpailut tiedoksi.

10. Alaosastojen puheenvuorot.
Helsinki: Helsingin osaston puheenjohtaja Kejonen kertoi, että Helsingillä menee
mukavasti. Uusia oppilasjäsenhakemuksia tulee syksyllä. Yksi kokous on vielä luvassa
ennen kesää ja se on tiistaina 13.6. Masan saunan merkeissä. Helsingin osastosta
myös Suutari kommentoi asiaa ja mainitsi, että myös muiden osastojen jäsenet ovat
tervetulleita osallistumaan.
Turku: Turun puheenjohtaja Laaksonen kertoi, että heillä on vielä yksi kokous vielä
ennen kesälomaa, oppilasjäsenhakemuksia tulossa syyskokoukseen.
Salonen muistutti, että oppilasjäsenhakemukset voi lähettää myös sähköisesti.
Häme: Hämeen puheenjohtaja Elisa Poismuuttokausi. Pari viikkoa sitten Hämeellä oli
kokous, nyt ovat kesälomilla.

Vaasa: Uppgård kertoi, että Vaasalle kuuluu hyvää. Kokous oli ollut juuri. Pohjanmaa
Challenge oli pidetty huhtikuun lopulla Servaalin ja Mixtecin kanssa.
Kuopio: Yhtään osaston edustajaa ei ollut paikalla.
Oulu: Joni Loponen kertoi, että reilu kuukausi sitten osasto järjesti koristekoulutusta
ja kokouksen. Tulossa on osaston järjestämät bileet, jolla pyrkivät aktivoidaan
ihmisiä.
Lappi: Tuija Laaksonen toivotti yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi Rovaniemelle.
Talven aikana ovat saaneet paljon nuoria mukaan, aktiivijäsentestiin myös tulossa.
Johtokuntaan on nyt saatu myös nuorempia mukaan. Levi GP, ns. Lapin mestaruus,
johon on aina tullut hyvin reseptejä, tulee jatkossa FBSK Lapin järjestämäksi
tapahtumaksi. Pekka Pallari kertoi vielä päivän aikataulusta; koulutustilaisuus
Mixteciltä kokouksen jälkeen ja sitten luvassa SM-karsinta. Arctic Light hotellin
aulassa on alkujuomat illalla, samassa paikassa myös nautitaan illallinen. Jatkot ovat
Oliver’s Cornerissa. Kiitokset lähtivät tapahtumaa tukeneille agentuureille.

Merkittiin alaosastojen puheenvuorot tiedoksi.

11. Muut asiat.
Puheenvuoropyyntöjä tuli kohdassa 4 Markus Sillanpäältä, Juha Ylirahnastolta ja
Greta Grönholmilta. Sillanpää oli esittänyt asiansa jo kohdassa 10.
Ensimmäinen puheenvuoro annettiin Juha Ylirahnasatolle.
Juha Ylirahnasto esitti henkilökohtaisen mielipiteen koskien kilpailuja yleisesti ja SMkisaa. Paras drinkki ei hänen mielestään enää voita, vaan paras presentaatio. Halu on
aiemmin ollut saada drinkkejä, jotka jäävät elämään. Tilanne ei ole tällainen nyt.
Ylirahnasto totesi olleensa viime vuoden FinnBareilla katsomassa SM-finaalia, ja oli
kokenut kisan viihdyttäväksi kyllä. Paras juoma ei kuitenkaan hänen mielestään
voita. Presentaatiokisoissa on puhuttava englantia ja kaikilla ei ole englanti yhtä
hyvä. Ylirahnasto kysyikin, onko oikein, että haetaan parasta baarimestaria?
Greta Grönholm vastasi tähän, että mikään drinkki 10-15 vuoteen ei ole jäänyt
elämään. Nyt on tehty uudistusta siihen, että saa tehdä omia raaka-aineita. Viime
vuoden SM-kisoissa ei presentaatiosta annettu pisteitä, vain juoma arvosteltiin.
Grönholm korosti, ettei kerho voi vaikuttaa siihen, että miten muut tahot voivat
kisoja järjestää.
Noora Nyrhilä kommentoi, että Eetu Topon Pickle jää todennäköisesti elämään.
Alina Laaksonen käytti puheenvuoron sanoen, että englanti jännittää, mutta
ulkomailla vain on osattava kieltä käyttää.
Markus Sillanpää kommentoi vielä kertoen, että IBA:n maailmanmestaruuskisoissa
superfinaalin voittaja ei puhunut englantia, mutta oli presentaationsa harjoitellut
kunnolla.

Jarkko Salonen jatkoi keskustelua sanoen, että Mattoni-kisassa pitää esimerkiksi
mikin kanssa puhua kisan aikana. Tuomaristo kyselee siellä, joten FBSK:n edustajaksi
haemme henkilöä, joka pystyy vastailemaan kysymyksiin ja suoriutumaan. WCC:ssa
presentaatio kestää vain hetken, jolloin tätä ei haeta kuitenkaan SM-kisassa, vaan
presentaation voi opetella myöhemmin. Salonen kertoi miettineensä, että pitäisi
muuttaa SM-juoma vuoden baarimestariksi, sillä meillä on useita eri osioita tällä
hetkellä. Salonen kiitti Ylirahnastoa kommenteista.
Puheenvuoro annettiin Greta Grönholmille.
Grönholm kertoi koulutuksen jälkeen olevan kisabriiffin, kisat alkavat misojen
valmistelun kanssa klo 15.30. Ravistus alkaa klo 15.55. Aikataulut tulevat olemaan
näkyvissä heat-listoissa. Klo 17.10 mennessä pitäisi olla valmista. Grönholm jatkoi
puheenvuoroaan kertoen, että johtokunta oli aiemmin keskustellut SM-kisojen
pisteytyksestä finaalia varten; karsinnasta 10 parasta finaaliin, lähtöpisteet 5-0,5
välein siten, että karsinnan paras saa 5 pistettä, toiseksi paras 4,5 pistettä jne.
Finaalin osioissa pisteet tullaan laskemaan yhteen, mutta tästä huolimatta joka
osiolle tulee osion voittajalle palkinto. Parhaat pisteet saanut voittaa viimeisen osion
jälkeen mestaruuden.
Tuija Laaksonen ilmoitti vielä kokoukselle, että suolaista ja makeaa on tarjolla kahvin
kera.
Merkittiin asiat tiedoksi.

12. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja Salonen päätti kokouksen klo 13:00
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