OLUTSEURA CRONIN´S RY
SYNTYVAIHEET
Syksyllä 2003 kokoontui parikymmentä mukavaa
oluenystävää yhteen ja keskustelussa virisi mahdollisuus
saada vihdoinkin toimiva olutseura omalle paikkakunnalle.
Tukikohdaksi valittiin irlantilaistyyppinen Cronin´s Café &
Guesthouse Heinolan Myllyojalla, ei pelkästään sen hyvän
sijainnin, vaan myös sen isäntäväen varauksettoman tuen
vuoksi.
Nimiasiaa ei tarvinnut kauaa miettiä, vaan vakiintuneen
tavan mukaisesti nimeen sisällytettiin osa
kokoontumispaikan nimestä, sekä logoon sovittiin
liitettäväksi myös englanninkielinen teksti, jäsenten
kansainvälisyydestä johtuen.

TERVETULOA MUKAAN!
Tervetuloa mukaan seuran toimintaan!
Vaivattomimmin se käy tulemalla paikanpäälle Cronin´s Café
& Guesthouseen sen aukioloaikana ja kysymällä
henkilökunnalta seuraan liittymisohjeita tai ottamalla
yhteyttä seuran hallituksen jäseniin, joiden yhteystiedot
löydät tästä esitteestä.

”Viina on tarve, siinä sen salaisuus meidän maassamme.
Sen väärinkäyttöä ei voida poistaa, ellei onnistuta sille
hankkimaan jälkeläistä, joka samalla kun se vilkastuttaisi,
vahvistaisi ja lämmittäisi olisi myös terveydelle hyödyllinen.
Emme tiedä mitään niin sopivaa viinan tilalle kuin OLUT.
Ominaisuudet, hinta ja valmistus kieltämättä antavat tälle
juomalle suuren etumatkan.
Olut on terveellistä, ravitsevaa ja lämmittävää,
vaikka sitä juotaisiin jääkylmänä.
Sitä voidaan helposti kuljettaa kaikkialle,
se ei juovuta, ellei sitä nautita kohtuuttomasti ja missäpä jumalanlahja, jota ei turmella kohtuuttomalla
käytöllä.
Pieni Daavid on käypä taisteluun Goljat-jättiläistä Vastaan ja
tappava hänet, pieni olutpullo on nielevä suuren viina-ankkurin
- ja jokainen joka sanoin tai teoin lähettää näitä pieniä
lasiapostoleja talonpojan tupaan, kalastajan venheeseen,
merimiehen laivan kannelle ja rikkaankin asuntoon, missä
juovutusjuomat korkeine etiketteineen tekevät kauppansa,
hän on tavallaan edistänyt vankilain puhdistamista, kapakkain
tyhjentämistä, sovun ja hyvinvoinnin palauttamista äsken niin
kurjiin majoihin.”
Z. Topelius v.1853

Maksut vuonna 2020:
- Jäsenmaksu 10 €
- Liittymismaksu 15 € (sis. seuran T-paidan)

Olutseura Cronin´s ry
Kausantie 4
FI-18600 Myllyoja
Finland
Tel +358 3 7188666

TOIMINTA
Seuralla on ”klubi-ilta” 2 kertaa kuussa keskiviikkoisin, jolloin
Cronin´s Caféssa on varattu oma pöytä seuran käyttöön
(toisinaan kokoontumiset myös ravintola RantaCasinolla).

OLUTSEURA CRONIN’S RY SÄÄNNÖT
1.Yhdistyksen nimi on Olutseura Cronin’s ry ja sen kotipaikka on Heinola.

Jos olet mieluimmin vaikkapa siiderin tai viinin ystävä,
teitäkään ei ole unohdettu; myös näitä tuotteita maistellaan
pitkin vuotta.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on olutkulttuurin, oluttietouden ja oluen
arvostuksen sekä jäsentensä henkisten ja ruumiillisten tietojen ja taitojen
sekä muun vapaa-ajan toiminnan kehittäminen ja ylläpito. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä sekä alaansa
liittyvää julkaisutoimintaa, levittää olutaiheisia julkaisuja ja järjestää huvi, kulttuuri- ja urheilutilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten
tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna
asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

HALLITUS V.2020

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt olutkulttuurista
kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Lisäksi seura vierailee aiheeseen liittyvissä tapahtumissa,
kutsuu muita seuroja vierailulle, tekee virkistysmatkoja,
järjestää tapahtumia ja suorittaa valistustyötä.

Tanja Heiskanen, Puheenjohtaja
e-mail: tansku84(at)hotmail.com
Arto Eloranta, varapuheenjohtaja
e-mail: nykykoti(at)phnet.fi
Marika Cronin, jäsenvastaava, rahastonhoitaja, jäsen
e-mail: marika.cronin(at)phnet.fi
Tuula Kaukonen, sihteeri, jäsen
e-mail: tuula.kaukonen(at)luukku.com
Tero Härkönen, jäsen
Matti Kirves, jäsen
Jari Valkjärvi, jäsen
Varajäsenet: Arne Ahlberg ja
Tapio Väli-Torala
Lisätietoja:
Facebook-sivusto Olutseura Cronin’s

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää syyskokous.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 4-9 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai
kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous
syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä,
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta
yhdistyksen ilmoitustaululle ja julkaistava paikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä.
11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevättai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen
varat samaan tarkoitukseen.

