Vanhat tiedotteet

Tiedote 03/09
Kuukausi-istunnot lokakuu 2009 – tammikuu 2010
14.10. Tutustuminen Malmgårdin panimoon , joka sijaitsee Porvoon lähellä
Pernajassa. Lähtö klo. 16.30 Mikonkadun vieraspysäkeiltä. Markku Pulliainen esittelee
panimoa kerto- en sen toiminnasta. Luvassa erilaisten oluiden maistiaiset
omakustannehintaan. Paluu n. klo 21. Matkan hinta määräytyy osanottajien
mukaan, ilmoittautuminen 5.10. mennessä Sirpa Huostilan
sähköpostiin tittoli@gmail.com .

11.11. Syyskokous Milenkassa klo. 18. Esillä sääntömääräiset asiat. Seura tarjoaa
kokousoluet.

9.12. Pikkujoulut Milenkassa klo. 18. Ohjelmassa soittoa, laulua ja lahjomista. Eli
pieni lahjus paketti mukaan .

13.1. Kuukausitapaaminen Milenkassa klo. 18. Luvassa matkakertomus tämän
syksyn Etelä- Viroon ja Latviaan suuntautuneelta matkalta.

Syystoober 11-12.9. Helsingin Rautatientorilla
Lammin Sahti järjestää yhdessä Koffin kanssa syksyisen oluttapahtuman. Tarjolla sahtia,
kotimaisten pienpanimoitten oluita ja myös ulkolaisia oluita.

Olutsuunnistus 26.9.
Rastien jako klo. 12 Milenkassa.
Mukanamme suunnistavat mahdollisesti oluen ystävät Nömmestä.

Valli-baari elokuvan näytäntö 24.10.
klo. 17.15 Villa-Kivessä, Linnunlauluntie 7, 00530 Helsinki
Mukaan pääsee ilmoittautumalla (nimi, S-postiosoite, puhelin.)
sähköpostiin juhani.karakorpi@kolumbus.fi tai Juhani Karakorpi, Munkkiniemen Puistotie 10 B
25 00330
Osanottajien määrä on valitettavasti rajoitettu 60-100, ehdoton ilmoittautumistakaraja
on 5.10 .

Martin markkinat 20.-22.11.

Kaapelitehdas, Helsinki
Olutsillalla oma pöytä markkinoilla. Lisätietoja tilaisuudesta osoitteesta
www.martinmarkkinat.fi

Õllesilla Tallinna Komando (OTK)
OTK tutustuu Tallinnan kapakoihin. Komandon iskuista ilmoitetaan Olutsillan nettisivuilla
osoitteessa www.olutsilta.org . Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan!

Olutsillan Klamilan osasto
Klamilan osaston tietoihin on linkki Olutsillan kotisivun ( www.olutsilta.org ) etusivulta.

Syyskokouskutsu

OLUTSILTA - ÕLLESILD ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään
keskiviikkona 11.11.2009 klo 18.00 Ravintola Milenkassa
Haapaniemenkatu 3-5 Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § määräämät syyskokousasiat:
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
seuraavalle kalenterivuodelle sekä valitaan toimihenkilöt. Tänä vuonna hallituksen jäsenistä
ovat erovuorossa Sirpa Huostila, Raija Lapatto ja Niilo Orola.
Tervetuloa!
Hallitus

Salakäytävä- ja saunamatka Tallinnaan 28.-29.11.2009
Lauantai 28.11.
8.30 Lähtö: Tallink Starilla Länsisatamasta
10.30Laiva Tallinnassa ja siirtyminen Clarion Euroope-hotelliin
11.15 Vierailu Kohvik Narvassa
12.00 Vapaata aikaa ruokailua varten
14.00 Majoittuminen hotelliin
14.30 Lähtö hotellilta. Matkalla pistäytyminen Hell Huntissa ja sitten rautatieasemalta
Nömmeen, jossa mahdollisuus saunoa Kivimäen yleisessä saunassa. Saunan väliin jättäville on
tutustuminen Hiiu Ölletubaan.

n. 17.00 Tapaaminen Buldog-pubissa Nömmessä, jossa voi ruokailla omalla kustannuksella.
n. 21.00 Siirtyminen keskustaan junalla tai bussilla
Sunnuntai 29.11.
Aamiainen hotellissa
11.00 Käytäväkierros bastionien salaperäisissä käytävissä, tunnin kestävä opastus alkaa Kiek
in de Kökistä (sisäänpääsymaksu kuuluu matkan hintaan)
12.00 vapaata aikaa
13.20 Kokoontuminen satamassa
14.00 Laiva lähtee
16.00 Laiva Helsingissä
Osallistumismaksu 75 €, yhden hengen huoneella 98 €. Aamiainen sisältyy matkan hintaan,
muut ruokailut omakustanteena.
Ilmoittautumiset välillä 21.9.-1.11. sähköpostiin hannu.virtanen@kolumbus.fi .
Ilmoita samalla syntymäaikasi laivayhtiötä varten.
Matkanjohtaja: Hannu Virtanen
Paikallisopas Tallinnassa: Juhani Karakorpi
Matkatoimisto: Baltic Express Tours

Kevään ja kesän matkoista
Kevään matka suuntautuu Kiovaan (mahdollisuus vierailla myös Tsernobylissä). Alustava
päivämäärä on 25-28.3.2010. Ensi kesän matka tehdään todennäköisesti Tanskaan heinäelokuussa.

Olutsilta-tuotteita
Solmiot 25.00 €, 4 kpl jäljellä.
Hopeiset riipukset ilman ketjua, naisten (miksei miestenkin) 15.00 €, 8 kpl jäljellä.
Myös solmioneuloja 40€ on jäljellä.
Sähköpostiosoitteet
Olutsillan syyskokouksessa toimintasuunnitelman tiedottamista koskeva kohta päätettiin
muuttaa muotoon: ”Siirrymme pääasiallisesti sähköpostin käyttöön.”
Tällä hetkellä jäsenrekisteriimme on kirjattu sähköpostiosoite n. 70 %:lle jäsenistämme. Nyt
hallitus pyytääkin kaikkia sähköpostiosoitteen omistavia jäseniä ilmoittamaan osoitteensa ja
haluaako tiedotteen jatkossa sähköpostitse vai edelleen postitse. Sähköpostiosoite

mahdollistaa tarvittaessa myös muun nopean tiedottamisen varsinaisten tiedotteiden lisäksi.
Ilmoituksen voi lähettää osoitteeseen puheenjohtaja@@olutsilta.org

Tiedote 02/09
Kuukausi-istunnot kesä-syyskuussa 2009
10.6. Seuran ensimmäiset kesäolympialaiset pidetään klo 18 Klaukkalanpuiston
siirtolapuutarhan kerhotalossa Itä-Pakilassa. Paikalle pääsee parhaiten bussilla 64 jäämällä
pois Koulutuvan pysäkillä heti Kehä I:n pohjoispuolella. Lisätietoja Sirpa Huostilalta p. 050-344
3476. Omat oluet ja makkarat mukaan. Nyt ahkerasti treenaamaan kaikkia mahdollisia ja
mahdottomia urheiluun vähänkin liittyviä lajeja.

4.7. Kesän perinteinen terasssikierros tehdään tällä kertaa Lahdessa
Matkustajasatamassa pidettävässä Suuret Oluet Pienet Panimot-tapahtumassa.
Kokoontuminen Helsingin Rautatieasemalla klo 11 lipunmyyntipisteen edessä.
Ennakkoilmoittautumista ei ole. Lahdessa tapahtumapaikalla ja välittömässä läheisyydessä
mahdollisuus ruokailuun .

12.8. Saunailta Furuvikin huvilassa, mukaan omat eväät, juomat ja
saunatarvikkeet! Osoite on Furuvikintie 5, 00870 Helsinki. Julkisilla liikennevälineillä pääsee n.
800 m:n päähän huvilasta. Herttoniemen metroasemalta bussi 85 Isovarvastontien pysäkille
tai bussi 86 Hevossalmentien pysäkille. Lisätietoja ja reittiohjeita Helsinki-Tallinna seuran
nettisivuiltahttp://hetas.wordpress.com/furuvikin-huvila/ . Metroaseman bussipysäkillä on klo
17.00 - 17.10 hallituksen jäsen opastamassa tulijoita.

9.9. Kuukausitapaaminen Milenkassa klo 18. Kapakkamuistoja maailman

meriltä kertovat Markku Tahko, Markku Saarainen ja Seppo Suoknuuti Klamilan osastosta.

Suuret Oluet - Pienet Panimot 30.7.-1.8. Helsingissä Rautatientorilla
Suuret Oluet Pienet Panimot on Suomen kattavin olut- ja pienpanimotapahtuma. Tapahtuma
on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua pohjoismaisiin pienpanimoihin ja heidän tuotteisiinsa.
Tarjolla on yli 30 erilaista olutta, siidereitä ja sahtia, sekä olutvisa, musiikkia, herkullista
ruokaa ym. ohjelmaa.

Taiteiden yö Furuvikissa perjantaina 21.8.2009 klo 17.30 - 22.
Tilaisuuden teemana on virolainen musiikki, laulu ja lasten leikit. Järjestäjinä SVYL, HelsinkiTallinna-seura ja muita Viro-yhdistyksiä. Olutsilta esittelee virolaisia oluita viime vuoden
tapaan ja osallistuu juomalauluaiheisen ohjelman valmisteluun.

Sadonkorjuu - Tummat Oluet 28.-29.8. Porvoon Taidetehtaalla
Porvoon Vanhan Aseman alueella

Lisätiedot: Olutmedia Heino Tiilikainen 050 4587860 heino.tiilikainen@olutmedia.info

Syystoober 11.-12.9. Helsingin Rautatientorilla
Lammin Sahti järjestää yhdessä Koffin kanssa syksyisen oluttapahtuman. Tarjolla sahtia,
kotimaisten pienpanimoitten oluita ja myös ulkolaisia oluita.

Olutsuunnistus 26.9.
Rastien jako klo. 12 Milenkassa.
Mukanamme suunnistavat mahdollisesti oluen ystävät Nömmestä.

Õllesilla Tallinna Komando (OTK)
OTK tutustuu Tallinnan kapakoihin. Komandon iskuista ilmoitetaan Olutsillan nettisivuilla
osoitteessa www.olutsilta.org . Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan!

Olutsillan Klamilan osasto
Osaston perustamiskokous pidettiin Erkki Kuparin johdolla 15.4.. Olutsillan toimintaa
tilaisuudessa esitteli kunniapuheenjohtaja Tapio Mäkeläinen. Kokouksessa ja sen jälkeen on
Olutsiltaan liittynyt 35 uutta jäsentä. Osaston ohjelmasuunnitelma:
Olutsilta Klamila kokoontuu kuukauden toinen torstai ravintola Sillankorvassa klo 18
11.6. Olut ja ruoka, Sisko Ukkola-Paronen
9.7. Veli O. Klami kertoo suhteestaan kirjailijaan ja Viron presidenttiin Lennart Mereen
13.8. Kapakkamuistoja maailman meriltä, Markku Saarainen, Markku Tarvonen, Tuija
Paalanen, Jallo Malmi.
10.9. Tummat oluet ja Oktoberfest.
Kesäkuussa suunnitteilla saaristoristeily Kuorsaloon ja Tammioon.
Klamilan osaston tietoihin on linkki Olutsillan kotisivun ( www.olutsilta.org ) etusivulta.

Olutliiton liittokokous
Olutliiton 10. liittokokous valitsi lauantaina 16.5. Helsingissä järjestön uudeksi
puheenjohtajaksi Jari Vaaran Turusta. Siviiliammatiltaan Vaara on toimittaja sekä Yleisradion
Ohjelmatyöntekijöiden luottamusmies. Olutliiton hallituksen jäseninä jatkavat yhdistyksemme
jäsenistä Juhani Karakorpi varsinaisena ja Matti Hämäläinen varajäsenenä.

Olutsillan matka Etelä-Viroon (Ja vähän edemmäksikin?)
Ohjelma

La 1.8.
klo 9.30–10.00 kokoontuminen Länsiterminaalissa
(huom. olkaa ajoissa, pääsy laivaan loppuu jo 10.10)
klo 10.30 Tallink Star lähtee Helsingin Länsiterminaalista
klo 12.30 Tallink Star saapuu Tallinnaan
klo 12.45 lähtö Tallinnasta, Tallinnasta lähtien liikutaan omalla bussilla (Hansabuss)
Tallinna --> Tartto
klo 15.30 A. Le Coqin panimo ja museo
klo 18.00 Tartto --> Otepää

klo 18.45 Otepää: majoittuminen, Pühajärve SPA Hotel
klo 19.30 Otepään kapakkakierros (bussilla kaupungille, omalla kyydillä pois)

Su 2.8. Otepää: aamiainen hotellissa, vapaa aamu (uintia, rantaelämää, oluenjuontia jne. )
klo
klo
klo
klo
klo

13.00
15.00
17.00
18.00
19.00

lounas
opastettu Otepään kaupunkikierros (paikallisopas)
lähtö Otepäältä
majoittuminen: Valga, Hotel Metsis
Valga & Valka: kapakkakierros ja päivällinen omalla rahalla

Ma 3.8. Valga: aamiainen hotellissa
klo
klo
klo
klo
klo

10.00
13.00
15.00
18.00
19.00

Valga & Valka: kaupunkikierros
lounas (Valga)
Valga --> Pajun taistelun muistomerkit --> Sangasten kartano --> Tartto
majoittuminen: Hotel Dorpat
Tartto: kapakkakierros ja päivällinen omalla rahalla

Ti 4.8. Tartto: aamiainen hotellissa
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

9.00 Tartto: kaupunkikierros
11.00 Tartto --> Põltsamaa
12.00 Põltsamaa: Põltsamaan linna, kirkko, lounas
14.00 Põltsamaa: viininmaistelua (kukin maksaa itse)
15.00 Põltsamaa --> Tallinna
16.30 saavutaan Tallinnaan
17.30 Tallink Star lähtee Tallinnasta
19.30 Tallink Star saapuu Helsinkiin

Hinta kahden hengen huoneessa 300 e, yhden hengen huoneessa 370 (hintaan sisältyvät
laivamatkat, kolme hotelliyötä, kolme lounasta, opastukset. Vastuullinen matkanjärjestäjä
Baltic Express Tours (Valdis Kärmas). Matkanjohtaja Olutsillan kunniapuheenjohtaja Tapio
Mäkeläinen

Ilmoittautumiset 15.6. mennessä sähköpostiin tapio.makelainen@tuglas.fi.

Laita mukaan syntymäaikasi laivayhtiötä varten. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Syysmatka Viipuriin 19.-20.9
Olutsillan Klamilan osasto ja Japi-matkat järjestävät bussimatkan Viipuriin 19.-20.9. , ja kaikki
Olutsillan jäsenet ovat tervetulleita mukaan. Matka alkaa Helsingistä lauantaina klo 7.00 ja
päättyy samaan paikkaan sunnuntai-iltana. Ohjelmassa Viipurin ihmeet, illanvietto Pyöreässä
Tornissa ja paluumatkalla vierailu Klamilan osaston kantapaikassa Sillankorvassa.
Matkanjohtajana toimii Erkki Kupari, jolta myös saa matkasta
lisätietoja erkki.kupari@gmail.com . Tarkka ohjelma tulee seuran kotisivuille viimeistään
heinäkuun alussa ja ilmoittautumisaika päättyy 2. elokuuta. Matkan hinta on vielä avoin.

Tiedote 01/09
11.2.

Kuukausitapaaminen klo 18 Milenkassa. Viime elokuisen Hiidenmaan matkan
muistelot. Olli Kaipainen näyttää valokuvia ja kertoo matkasta.

11.3.

Vuosikokous klo 18 Milenkassa. Esillä sääntömääräiset asiat. Seura tarjoaa
kokousoluen. Mahdollinen esiintyjä ilmoitetaan tuonnenpana.

8.4.

Kuukausitapaaminen klo 18 Milenkassa. Virolainen kirjailija Imbi Paju vierailee
tapaamisessamme kertomassa kirjoistaan.

13.5.

Kuukausitapaaminen klo 18 Suomalainen Olutravintola Villi Wäinössä, Kalevankatu
4. Tarjolla pienpanimoiden harvinaisuuksia, joita nauttimalla saa laajan kuvan maamme
rikkaasta ja osaavasta olutperinteestä. Lisätietoa www.villiwaino.fi.

Olutsilta 14 vuotta 24.2.2009
Olutsilta perustettiin Helsingissä Viron itsenäisyyspäiväjuhlissa 24.2.1995. Virallisia vuosijuhlia
emme järjestä, mutta hallitus on aikeissa juhlistaa neljätoistavuotista taivaltamme ja Viron
itsenäisyyspäivää tuopin ääressä Oluthuone Poirotissa (Toinen linja 15, Helsinki) 24.2. n. klo
18 alkaen. Tervetuloa mukaan.
Olut ja sahtimatka Hämeeseen 28.2.2009
Menemme perehtymään hämäläiseen olut- ja sahtiperinteeseen. Käymme tutustumassa
Lammilla Pekka Kääriäisen luona Lammin Sahdin tuotantoon (www.sahti.fi). Sieltä
suuntaamme Maaseuturavintola ja Panimo Hollolan Hirveen jossa luvassa paikan historian ja
oluiden esittely (www.hollolanhirvi.fi).
Tarkempi matkaohjelma selviää lähiaikoina ja sen voit käydä vilkaisemassa seuran
nettisivuilta.
Lähtö matkalle 28.2.2009 klo 9 Mikonkadun vieraspysäkiltä Rautatientorin kohdalta. Matkan
hinta määräytyy osallistujien lukumäärän mukaan.
Ilmoittautumiset 19.2.2009 mennessä Sirpa Huostilalle, sirpa.huostila@tkk.fi.
Teatterimatka Lahteen 7.3.2009
Kevään teatterimatkalla menemme Lahteen 7.3.2009 katsomaan Aleksis Kiven näytelmää
Olviretki Schleusingenissä. Näytös alkaa klo 13. Lipun hinta 23 €.
Aleksis Kiven näytelmä Olviretki Schleusingenissä on Oluenhuuruinen komedia juopottelevasta
sotajoukosta, jonka hän kirjoitti vuonna 1866. Näytelmän synnyn taustalla on lehtiuutinen. Se
kertoo 8 000 miehen suuruisesta baijerilaisjoukosta, joka harrastaa hurjaa juopottelua
sotimisen sijasta.
Tapaamme Rautatieaseman lippuluukulla klo 9. Lahdessa on aikaa ennen teatteria pistäytyä
oluella. Teatterin jälkeen käymme oluella syömisen kera. Kotiinpaluu jokaisen oman aikataulun
mukaan. Ilmoittautuminen 11.2. mennessä Sirpa Huostilalle, sirpa.huostila@tkk.fi.
Kevätkokouskutsu
OLUTSILTA - ÕLLESILD ry
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 11.3.2009 klo 18.00 Ravintola Milenkassa
Haapaniemenkatu 3-5 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § määräämät asiat: tilinpäätös, vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapaudesta. Tervetuloa!
Hallitus

Sahtimatka Lahemaalle 17.-19.4.2009

(sama matka kuin viime syksynä)

Perjantai 17.4.
17.30 Lähtö Tallinkin Starilla Länsisatamasta, perillä 19.30
20.00 Majoittuminen Hotel Europeen, iltaoluet
Lauantai 18.4.
9.30 Lähtö hotellilta Lahemaalle, matkalla pysähtyminen Kiiu-tornilla
11.30 Ruokailu Viinistun kalastajakylässä (kuuluu matkan hintaan)
jonka jälkeen tutustuminen Jaan Manitskin kokoamaan taidenäyttelyyn.
14.00 Siirtyminen Pedaspean kylään, matkalla pysähtyminen Kolgan
kartanolla. Pedaspeassa on mahdollisuus maistella perinteistä rannikon sahtia ja
tavata sahdin tekijöitä. Kävelyretki kylällä. Mahdollisuus myös saunomiseen.
n. klo 17.00 siirtyminen perinteiseen Viitnan kapakkaan.
n. klo 20.00 majoittuminen Palmsen kartanon hotelliin.
Sunnuntai 19.4.
10.00 Lähtö Tallinnaan.
11.30 Tallinnassa vapaata aikaa.
14.00 Tallink Star lähtee Helsinkiin, perillä 16.00
Hinta kahden hengen huoneessa 178 e, yhden hengen huoneen lisämaksu 42 e (hintaan
sisältyvät laivamatkat, kaksi hotelliyötä, yksi ruokailu, tarjoilu sahtikylässä ja bussimatkat).
Matkalle otetaan ensisijaisesti niitä henkilöitä, jotka ilmoittautuivat matkalle jo syksyllä, mutta
eivät mahtuneet mukaan. Heidän osaltaan sitovat ilmoittautumiset 15.2.
mennessä ensisijaisesti sähköpostiin
hannu.virtanen@kolumbus.fi. Tämän jälkeen vapaana olevat paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom. Ilmoita samalla myös tarkka syntymäaikasi laivayhtiötä
varten.
Matkanjohtaja: Hannu Virtanen
Matkatoimisto: Baltic Express Tours

Õllesilla Tallinna Komando (OTK)
OTK tutustuu Tallinnan kapakoihin. Komandon iskuista ilmoitetaan Olutsillan nettisivuilla
osoitteessa www.olutsilta.org . Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan!

Tiedote 3/08
Kuukausi-istunnot syksyllä 2008
08.10. Kuukausitapaaminen Milenkassa klo 18. Suomen Mallaswhiskyseuran presidentti
Antti Tuurala kertoo seurasta ja seuran toiminnasta.

12.11. Syyskokous Milenkassa klo 18. Esillä sääntömääräiset asiat. Seura tarjoaa
kokousoluet. Vesa Hyvönen kertoo Viron seteleistä ja niissä olevista henkilöistä.

10.12. Pikkujoulut Milenkassa klo 18. Ohjelmassa soittoa, laulua ja lahjojen jakoa. Eli pieni
paketti mukaan.

14.01.09 Tutustuminen klo 18 Panimoravintola Bruuveriin, Fredrikinkatu 63 ab, Kampin
liikekeskus. Panimomestari Ilkka Sysälä pitää olut tastingin panimoravintolan omista
tuotteista.

Olutsuunnistus 4.10.
Taas joukolla suunnistamaan monen moisiin olutta myyviin paikkoihin. Lähtölaukaus annetaan
klo 12 Rautatientorilla olevan patsaan luona. Ottakaa mukaan paljon iloista mieltä ja
seikkailuhenkeä. Suuntana tällä kertaa Puistola – Tapanila – Malmi.

Sahtimatka Lahemaalle 14.-16.11.2008
Perjantai 14.11.
17.30 Lähtö Tallinkin Starilla Länsisatamasta, perillä 19.30
20.00 Majoittuminen Hotel Europeen, iltaoluet
Lauantai 15.11.
10.30 Lähtö hotellilta Lahemaalle, matkalla pysähtyminen Kiiu-tornilla
12.15 Ruokailu Viinistun kalastajakylässä (kuuluu matkan hintaan)
14.00 Siirtyminen Pedaspean kylään, jossa mahdollisuus maistella perinteistä rannikon sahtia
ja tavata sahdin tekijöitä. Mahdollisuus myös saunomiseen.
n. klo 17.00 siirtyminen Altjan kalastajakylään ja sen perinteiseen
kievariin.
n. klo 20.00 majoittuminen Palmsen kartanon hotelliin.
Sunnuntai 16.11.
10.00 Lähtö Tallinnaan, matkalla vierailu perinteisessä Viitnan kapakassa.
11.30 Tallinnassa vapaata aikaa.
14.00 Tallink Star lähtee Helsinkiin, perillä 16.00
Hinta kahden hengen huoneessa 178 e, yhden hengen huoneen lisämaksu 42 e (hintaan
sisältyvät laivamatkat, kaksi hotelliyötä, yksi ruokailu, tarjoilu sahtikylässä ja bussimatkat).
Ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostiin hannu.virtanen[at]kolumbus.fi - ilmoita samalla
myös tarkka syntymäaikasi laivayhtiötä varten. Matkalle mahtuu 20 osallistujaa, paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä (Huom. Hannu on matkoilla 8.-25.9., eikä pysty sinä
aikana vastaamaan sähköposteihin).
Matkanjohtaja: Hannu Virtanen
Matkatoimisto: Baltic Express Tours

Tutustuminen Hartwallin panimoon 29.10.
Lähtö Lahteen klo 16.15 Mikonkadun pysäkeiltä Fennia-talon edestä. Vierailu kestää n. 1,5 h
sisältäen tehdaskierroksen, esittelyä ja uutuuksien maistelua. Matkan hinta 15-20 euroa

riippuen osallistujien määrästä.
Ilmoittautuminen Sirpa Huostilalle 16.10. mennessä sähköpostilla sirpa.huostila[at]tkk.fi

Vuosikokouskutsu
OLUTSILTA - ÕLLESILD ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 12.11.2008 klo 18.00
Ravintola Milenkassa Haapaniemenkatu 3-5 Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § määräämät asiat:
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut
varsinaiset jäsenet. Tänä vuorossa erovuorossa ovat puheenjohtaja Timo Teponoja sekä
jäsenet Hanne Heickell, Matti Hämäläinen, Liisa Kaipainen, Taina Muona ja Hannu Virtanen.
Lisäksi valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Tervetuloa!
Hallitus

Õllesilla Tallinna Komando (OTK)
OTK tutustuu Tallinnan kapakoihin. Komandon iskuista ilmoitetaan Olutsillan nettisivuilla
osoitteessa www.olutsilta.org . Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan!

Martin markkinat
22.-23.11.2008 Kaapelitehtaalla
Vuoden 2008 Martin markkinoiden teemana on Pärnu ja Pärnumaa. Olutsilta on mukana
markkinoilla omalla pöydällään. Vapaaehtoiset päivystäjät voivat ilmoittautua seuran sihteerille
Liisa Kaipaiselle, liisa.kaipainen[at]kolumbus.fi
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11.6.

Kesätapaaminen perinteiseen tapaan klo 17.00 Klaukkalanpuiston
siirtolapuutarhan kerhotalossa Itä-Pakilassa. Tällä kertaa tiedossa musiikkipitoista
ohjelmaa. Paikalle pääsee parhaiten bussilla 64 jäämällä pois Koulutuvan pysäkillä heti Kehä
I:n pohjois-puolella. Lisätietoja saa Sirpa Huostilalta p. 040- 5914348. Omat oluet ja makkarat
mukaan.

9.7. Terassikierros alkaa klo 18.00 ravintolalaiva Wäiskiltä, Hakaniemenranta 11. Laivalla
on myös mahdollisuus syödä, lisätietoja löytyy osoitteesta www.waiski.com.
13.8. Kuukausitapaaminen klo 18 Olutkellari Helsingissä, Hallituskatu 3. Tarjolla lukematon
määrä erilaisia oluita. Lisää tietoa paikasta www.olutkellarihelsinki.fi.
10.9. Kuukausitapaaminen ja uusien jäsenten rekrytointi-ilta klo 18 Milenkassa,
Haapaniemenkatu 3-5. Kairi Pirk-Vatunen Viron Suurlähetystöstä Helsingistä kertoo
eestiläisestä kotiolut- ja sahtiperinteestä.

Punaste lippude all 7.6.
Tutustumme Turussa lauantaina 7.6.2008 (Huom! muuttunut päivä) Viron taidemuseon
kokoelmista koottuun Stalinin ajan taidetta käsittelevään näyttelyyn paikallisia olutpaikkoja
tietenkään unohtamatta.
Turun taidemuseon näyttely esittelee näyttävän kokonaisuuden Viron lähihistoriasta. Koko
museon täyttävä "Punaste lippude all" pureutuu Stalinin ajan romanttiseen taidekäsitykseen.
Propaganda ja provokaatio, sosialismi ja neuvostojärjestelmään sopeutuminen kuvattiin
mahtipontisiin teoksiin, jotka sisältävät historiallisia valheita ja hämmentäviä tarinoita.
Ristiriitaiset ja realistiseen tyyliin toteutetut teokset kertovat maailmasta, jota ei enää ole.
Tapaamme rautatieasemalla klo 8.30 ja lähdemme kohti Turkua klo 9.03 junalla. Aamuoluen
jälkeen tutustumme näyttelyyn opastetulla kierroksella. Tämän jälkeen ruokailemme
italialaisravintola Sergio`s:ssa (www.sergio.fi). Sitten käymme ottamassa oluet Alvarissa,
josta joudumme takaisin Kouluun. Sitten on tarkastettava rahavarat Old Bankissa. Tässä
vaiheessa päivää on jo käytävä Apteekissa ja poikettava Vessassa ennen kotiin lähtöä.
Sitovat ilmoittautumiset 30.5. mennessä Sirpa Huostilalle, sirpa.huostila[at]tkk.fi, p. 0405914348.

Matka Hiidenmaalle 7.-10.8.2008
Hiidenmaan matkalle on ilmoittautunut 39 henkeä eli tilaa on vielä tilaa yhdelle lähtijälle.
Lisäksi kiinnostuneet voivat kirjautua jonotuslistalle, jolta on vielä pieni mahdollisuus päästä
mukaan (ilmoittautumiset hannu.virtanen[at]kolumbus.fi - laita mukaan tarkka syntymäaikasi
laivayhtiötä varten).
Matkan hinta on 290 e ja lasku sekä tarkka ohjelma postitetaan osanottajille kesäkuun alussa.
Hiumaan Kuninkaallinen Olutseura on luvannut olla voimalla mukana matkan järjestetyissä, ja
niin tiedossa on kaiken aiemmin luvatun lisäksi mm. sahtien maistelua, illanvietto yhdessä
paikallisten merkkimiesten kanssa sekä saunomista 1700-luvun saunassa!

Viro 90 vuotta
Viron juhlavuosi jatkuu. Internet-sivustolta http://www.viro90.fi löydät ajankohtaiset tiedot
kesän tilaisuuksista. Kesäkuussa mm. Viro Espoossa –tapahtuma 6.-7.6.

Olutliiton liittokokous 12.4.2008
Pekka Kantanen Kuopiosta jatkaa Olutliiton puheenjohtajana. Olutliiton hallituksen varsinaisten
jäsenten lukumäärä kasvoi kymmenestä kahteentoista. Uusia jäseniä hallitukseen tuli
kaikkiaan kuusi. Hallitus valitsi liiton varapuheenjohtajaksi André Brunnsbergin Helsingistä
(Sällskapet Ölarne -olutseura).
Olutsillan edustus liiton hallituksessa on varsin vahva. Varsinaisina jäseninä jatkavat Juhani
Karakorpi ja liiton taloudenhoitajana toimiva Seija Heinola, joka on Olutsillan lisäksi Suomen
Olutseuran ja Kaisan Kuohujen jäsen. Hallituksen varajäseninä toimivat Matti Hämäläinen ja
Heikki Kähkönen, joka kuuluu myös Suomen Olutseuraan.
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13.2. Kuukausitapaaminen klo 18 One Pint-pubissa Ruoholahdessa, Santakatu 2
Tutustutaan paikan ainutlaatuiseen olutvalikoimaan.

12.3. Vuosikokous Milenkassa klo 18. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Seura tarjoaa
kokousoluet. Kuulemme myös tarinaa Öllesilla Tallinna Kommandon retkistä.

9.4. Kuukausitapaaminen Milenkassa klo 18. Kirjailija, toimittaja Otso Kantokorpi
kertoo Tallinnasta kirjoittamistaan kirjoista.

14.5. Kuukausitapaaminen klo 18 Ravintola Toverissa Kalliossa, Castreninkatu 3. Toverissa
pidetään keskiviikkoisin suosittu tietovisa, johon osallistumme seuran joukkueella.

Vuosikokouskutsu
OLUTSILTA - ÕLLESILD ry
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 12.3.2008 klo 18.00 Ravintola
Milenkassa Haapaniemenkatu 3-5 Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § määräämät asiat: tilinpäätös, vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapaudesta. Tervetuloa!
Hallitus

Matka Ahvenanmaalle 19.-20.4.2008
Lauantai 19.4.
5.46 Lähtö Helsingin rautatieasemalta junalla Turkuun
8.45 Viking Line Turusta Maarianhaminaan, ruokailu omalla kustannuksella
14.10 saapuminen Maarianhaminaan ja majoittuminen hotelli Savoyhin
(kolmen tähden hotelli Maarianhaminan keskustassa).
15.30 Lähtö minibussilla Tjudön viinitilalle
16.00 Käynti Tjudön viinitilalla, siellä maistiaiset ja kiertokävely
17.30 Kuljetus hotelliin
19.00 Tutustumista Maarianhaminan iltaelämään, ruokailu omalla kustannuksella
Sunnuntai 20.4
Aamiainen hotellissa
10:00 Kuljetus Stallhageniin
10.30 Tutustuminen Stallhagenin panimoon maistiaisineen
12.00 Kuljetus hotelliin
14.25 Laivamatka Turkuun, ruokailu omalla kustannuksella, Viking Line
19:50 Laiva Turussa
21.00 Juna Turusta Helsinkiin, juna Helsingissä 22.57
Matkan hinta 170 euroa (hintaan kuuluvat junaliput Hki-Turku-Hki, laivamatkat, majoitus 2hengen huoneessa sekä vierailut viinitilalle ja panimoon). 1-hengen huoneen lisämaksu 39 e.
Matkanjohtaja Hannu Virtanen, laivamatkat ym. Ålandsresor oy.
Sitovat ilmoittautuminen 22.2.2008 mennessä hannu.virtanen[ät]kolumbus.fi
(laita mukaan jo syntymäaikasi laivayhtiötä varten).
Paikkoja on 24 hengelle, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Punaste lippude all 7.6.2008 HUOM! Muuttunut päivämäärä

Tutustumme Turussa Viron taidemuseon kokoelmista koottuun Stalinin ajan taidetta
käsittelevään näyttelyyn paikallisia olutpaikkoja tietenkään unohtamatta.
Turun taidemuseon näyttely esittelee näyttävän kokonaisuuden Viron lähihistoriasta.
Koko museon täyttävä "Punaste lippude all" pureutuu Stalinin ajan romanttiseen
taidekäsitykseen.
Lisää tietoa matkasta kesäesitteessä.

Matka Hiidenmaalle 7.-10.8.2008
ALUSTAVA OHJELMA (lopulliseen ohjemaan pyritään samaan vielä mm. vierailu sahdintekijän
luona sekä illanvietto paikallisen olutseuran kanssa)
Torstai 7.8.
8.00 Lähtö Helsingistä Tallinnaan pikalaivalla
10.30 Bussi vastassa satamassa ja matka Haapsaluun, jossa ruokailu (kuulu matkan hintaan)
sekä vapaata pari tuntia.
17.00 Laiva Hiidenmaalle
18.30 Majoittuminen hotelliin Käinassa (joko Liilia tai Lõoke Spa)
Iltaohjelmana tutustuminen Pullu-pubiin, Hiidenmaan ensimmäiseen karaokebaariin.
Perjantai 8.8.
10.00 Lähtö kiertoajelulle saaren ympäri, käydään mm. Estonian muistomerkillä, majakalla,
villisikafarmilla, kirkoissa ym.
13.00 Lounas (kuluu matkan hintaan)
18.00 Paluu hotelliin. Iltaohjelma vielä avoin.
Lauantai 9.8.
10-13 Piknik-retki Kassariin (jossa tutustuminen museoon, Aina Kallaksen huvilaan, kirkkoon
ja luontoon)
13-14 Lounas (kuuluu matkan hintaan)
14-17 Tutustuminen Kärdlaan, Hiidenmaan ainoaan kaupunkiin. Iltaohjelma vielä avoin
Sunnuntai 10.8.
Paluu Suomeen, lähtö klo 10. Tallinnassa vapaata aikaa pari tuntia
16.15 paluu pikalaivalla Helsinkiin, laiva Helsingissä 17.55.
Hinta enintään 290 euroa (sisältää laivamatkat, bussikuljetukset, kolme lounasta,
yöpymiset kahden hengen huoneessa sekä muun ohjelman). Yhden hengen huoneen
lisämaksu 73 e. Matkanjohtaja Hannu Virtanen, hotelli- ym. varaukset Baltic Express Tours.
Sitovat ilmoittautumiset 31.5. mennessä hannu.virtanen[ät]kolumbus.fi
(laita mukaan jo syntymäaikasi laivayhtiötä varten).
Paikkoja on 40 hengelle, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Viron itsenäisyysjuhla
24.2.2008 klo 17 alkaen ravintola Kaisaniemessä (Kaisaniementie 6)
Kaikille avoin ja ilmainen juhla, jossa on mahdollista ostaa juomaa ja ruokaa. Ohjelmassa
Viron suurlähetystön tervehdys, Tuglas-seuran toiminnanjohtajan Juhani Salokanteleen puhe,
SVYL jakaa ansiomerkkejä, musiikkia.
Järjestävät: Enterprise Estonia, SVYL, Tuglas-seura, Viron Suomen-instituutti ja Viron
suurlähetystö.

Viron 90-vuotisjuhlavuodesta lisää tietoa netissä osoitteessa www.viro90.fi

Tiedote 03/07
Kuukausi-istunnot syksyllä 2007
10.10.

Kuukausitapaaminen Milenkassa klo 18. Toimittaja Sakari Nupponen
kertoo kirjoittamastaan Viru-hotellin historiasta. Kirjoja myös myytävänä
Milenkassa edulliseen jäsenhintaan.

14.11.

Syyskokous Milenkassa klo 18.00. Esillä sääntömääräiset asiat.
Olutsilta tarjoaa kokousoluet ja Erkki Kupari lausuu runojaan.

12.12.

Pikkujoulu Milenkassa klo 18. Pieni lahjapaketti mukaan. Paikalla
joulupukin lisäksi yllätysesiintyjä.

9.1.2008 Kuukausitapaaminen Milenkassa klo 18.

Itä-Viron matkan muistelot, Olli Kaipainen.

Martin markkinat 10.-11.11.
Perinteinen tapahtuma järjestetään Kaapelitehtaalla, Tallberginkatu 1.
Markkinat ovat avoinna la 10-18 ja su 10-17.
Olutsillan osastolla myydään omien tuotteiden lisäksi mm. virolaisia olutlaseja.
Paikalle tarvitaan vapaaehtoisia osallistumaan esittely- ja myyntityöhön. Ilmoittautumiset Liisa
Kaipaiselle sähköpostitse osoitteeseen liisa.kaipainen [ät] kolumbus.fi.

VUOSIKOKOUSKUTSU
Olutsilta - Õllesild ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään Ravintola Milenkassa, Haapaniemenkatu 3-5
Helsinki, keskiviikkona 14.11.2007 klo 18.00
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§ mukaiset syyskokousasiat (mm. toimintasuunnitelma,
tulo- ja menoarvio ja jäsen- ja liittymismaksujen suuruus vuodelle 2008 sekä
toimihenkilövalinnat).
Lisäksi käsitellään Unto Tikkasen kevätkokouksessa esittämää stipendirahaston
perustamista:
Rahaston varat voitaisiin hankkia lahjoituksista ja yhdistyksen toiminnan tuloksesta.
Rahastoituja varoja käytettäisiin yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tukevan toiminnan
avustamiseen. Rahaston varojen käytöstä päättäisi yhdistyksen hallitus tai hallituksen
nimeämä toimikunta.

Jo perinteinen saunamatka Tallinnaan 16.-18.11.2007
Ohjelma
Perjantai 16.11.
16.40 lähtö Superseacatilla Makasiiniterminaalista.
Tallinnassa majoittuminen hotelli Berniin ja iltaoluella käynti, kiinnostuneille vierailu Cas del
Habanos -rommibaariin.

Lauantai 17.11.
Puoliltapäivin saunomista Brandmannin saunassa ja sen jälkeen tutustumista lähiseudun
olutravintoloihin, mm. Ölletorniin.
Illalla klo 18 ruokailu Eesti Maja -ravintolassa.
Sunnuntai 18.11.
Aamun ohjelma vapaa, kello 12.00 lähtien tapaaminen ja ruokailu Beer House panimoravintolassa.
16.15 Superseacat lähtee A-terminaalista, Helsingissä 17.55.
Osallistumismaksu 100 e sisältää Superseacat-matkat, kaksi hotellityötä 2-hengen huoneessa
hotelli Bernissä ja saunamaksun (ei siis ruokailuja). Yhden hengen huonelisä 35 e. Hotelli Bern
on huhtikuussa 2007 avattu hyvää keskitasoa oleva hotelli, joka sijaitsee aivan vanhan
kaupungin tuntumassa. Hotel Bern, Aia 10, 10111 Tallinn
Mukaan matkalle pääsee 22 ensin ilmoittautunutta. Ilmoittaudu 11.10. mennessä sähköpostiin
hannu.virtanen [ät] kolumbus.fi ja laita jo mukaan syntymäaikasi laivayhtiötä varten.

Vuoden 2007 maksamattomat jäsenmaksut
Kaikki seuran jäsenet eivät ole vielä maksaneet vuoden 2007jäsenmaksuaan. Jäseniä
pyydetäänkin tarkastamaan jäsenmaksunsa maksutilanne, sillä maksumuistutukset postitetaan
lokakuun lopussa.
Tässä yhteydessä halutaan kaikkia jäseniä muistuttaa siitä, että ainoastaan jäsenmaksunsa
maksaneet jäsenet saavat Juomanlaskija-lehden sekä pääsevät seuran järjestämille matkoille.
Kaikissa seuran jäsenasioita koskevissa kysymyksissä voi kääntyä seuran sihteerin Liisa
Kaipaisen puoleen sähköpostitse osoitteeseen liisa.kaipainen [ät] kolumbus.fi.

Sadonkorjuu - Tummat Oluet Taidetehtaalla Porvoossa 26.-27.10.2007
Porvoon Taidetehtaan suureen Avanti-saliin rakennetaan erilliset Tummien oluiden tori,
Siideripuisto ja viskialue sekä ruokatori. Tapahtuma on avoinna yleisölle perjantaina 26.10 klo
17-01 ja lauantaina 27.10. klo 14-01. Ruokatori on auki molempina päivinä
klo 14-19. Pääsymaksu on 10 euroa (sis. lasipantin), pelkkä sisäänpääsy on 8 euroa.
Olutseurojen jäsenet saavat yhden euron alennuksen pääsylipusta.
Lisätietoa: http://taidetehdas.fi/

Andrus Kivirähkin "Riihiukko"
Virossa hyvin suositun Andrus Kivirähkin romaanista tehty sovitus 10-vuotiaan Koko-teatterin
juhlanäytelmänä Helsingissä. Ohjaus: Anna Veijalainen.
Koko-teatteri, Unioninkatu 45, Helsinki.
Puhelin +3589-2784820. Sähköposti toimisto[ät]kokoteatteri.fi
Näytännöt 14.9. - 23.11.2007. Liput 10-15 euroa.
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13.6. Kesätapaaminen perinteiseen tapaan klo 17.00 Klaukkalanpuiston
siirtolapuutarhan
kerhotalossa Itä-Pakilassa. Valmistamme oman saunahatun. Ritu Marttala
opettaa ja ohjaa meitä käsityön saloihin. Paikalle pääsee parhaiten bussilla 64 jäämällä pois
Koulutuvan pysäkillä heti Kehä I:n pohjois-puolella. Lisätietoja saa Sirpa Huostilalta p. 0405914348.
Omat oluet ja makkarat mukaan. Tänä vuonna pidämme nyyttärit eli tuo mukanasi jotain
syötävää yhteiseen pöytään.

4.7. Terassikierros. Huom! Poikkeuksellisesti kuukauden ensimmäinen keskiviikko.
Kokoontuminen Ravintola Teerenpeli Kampin terassilla, Olavinkatu 2 klo 18.00.
www.teerenpeli.com.

8.8. klo 18.00 Tapaaminen Milenkassa. Maista maista makkaraa-kirjan kirjoittaja Ilkka
Vuorikuru tulee kertomaan mainiosta makkarakirjasta.

12.9. klo 18.00 Tapaaminen Milenkassa. Suomen Viro-yhdistysten liitosta (SVYL) tulee va
toiminnanjohtaja Kirsi Koikkalainen kertomaan liiton toiminnasta.

Õllesummer 6. - 8.7.2007
Viime vuosien vähäisten osallistujamäärien vuoksi Olutsilta ei järjestä tänä kesänä yhteistä
matkaa Õllesummer-tapahtumaan. Omatoimimatkalla tapahtumaan osallistuvat seuran jäsenet
voivat kuitenkin halutessaan tilata tilaisuuden pääsylipun etukäteen seuran kautta ottamalla
yhteyttä Liisa Kaipaiseen, liisa.kaipainen[ät]kolumbus.fi, viimeistään torstaina 21.6.
Liput annetaan niiden tilaajalle lauantaina 7.7. kello 15.00 tapahtuman pääporttien luona.
Olutsillan olutmatka Itä-Viroon 10.-12.8.

Turkka Mali ja Kukerpillid: Meren juhlaa – Mere pidu
Virolaisen Kukkerpillid- kansanmusiikkkiyhtyeen ja Turkka Malin levy sisältää yhdeksän laulua,
joihin Mali on tehnyt suomenkieliset tekstit. Aiheena lauluissa on meri ja merimiehen elämä.
Monet laulut ovat perinteisiä melodioita, mutta mukana on myös lauluja virolaisilta tekijöiltä
sekä mm. Hank Williamsilta. Levyä voi tilata
osoitteestahttp://www.suomenkansanmusiikkiliitto.fi/

Maista maista makkaraa –kirja tarjoushintaan
Olutsillan jäsenet voivat tilata kirjan tarjoushintaan 25 euroa. Tarkemmat tiedot kirjasta ja
tilauslomake löytyvät osoitteesta http://www.makkara.info/kirjatilaus.php?olutsilta

Olutsuunnistus 15.9.
Tänä vuonna lähdemme tutustumaan Kalliossa sijaitseviin olutravintoloihin.
Kokoontuminen Ravintola Kolmessa Kaisassa klo 12. Mukaan iloista suunnistusmieltä ja
jalkaan hyvät ja maasto-olosuhteisiin sopivat kengät.
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14.2. Menemme kokemaan luistelun hurmaa Rautatientorille klo 18.00.
Seura maksaa sisäänpääsymaksun. Paikalta mahdollisuus vuokrata
luistimet. Sitten siirrymme Oluthuone Kaislaan, Vilhonkatu 4
14.3. Vuosikokous ravintola Milenkassa, klo 18.00. Seura tarjoaa

kokousoluet

11.4. Tutustuminen Ravintola Karhunpoikaan klo 18.00, Hakaniemenkatu 7
9.5.

Vierailu Suomenlinnan Panimossa, Suomenlinna C 1. Kokoontuminen
Suomenlinnassa lauttarannassa klo 17.50.

Vuosikokouskutsu
OLUTSILTA - ÕLLESILD ry
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään
14.3.2007 klo 18.00 Ravintola Milenkassa
Haapaniemenkatu 3-5 Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § määräämät asiat: tilinpäätös, vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapaudesta. Tervetuloa!
Hallitus

Olutsillan matkasuunnitelmat vuonna 2007
Kesäkuun aluksi suunniteltu Wienin matka ei valitettavasti toteudu
tuolloin. Uuden ajankohdan tai matkakohteen etsiminen on vielä kesken,
jäsenkuntaa tiedotetaan matkasta sähköpostitse, seuran kotisivuilta ja
tarvittaessa erillisellä matkaa koskevalla postituksella.
Kuluvan vuoden muihin matkasuunnitelmiin kuuluvat heinäkuinen Õllesummer-matka sekä
saunamatka Tallinnaan syksyllä. Suunnitelmissa on myös tehdä viikonlopun kiertomatka
Kotka-Sillamäe-Tallinna-Helsinki laivalla ja bussilla elo-syyskuussa. Jo perinteeksi
muodostunut Mikkelinpäivän suunnistus järjestetään syyskuussa.
Kuukausikokousten lisäksi tietoja matkoista saa tiedotteista ja seuran
kotisivuilta www.olutsilta.org.

Savion siemailijoiden Korkean Paikan leiri 17.3.2007
Olutseura Savion siemailijat on kutsunut Olutsillan mukaan perinteiseen Talmassa
järjestettävään talviriehaansa. Talmassa on mahdollisuudet lasketteluun, pulkkailuun,
lumilautailuun yms. Paikalla on A-oikeuksin varustettu ravintola, mutta omien eväiden
nauttiminen ulkona tai lämmitetyssä kodassa on myös mahdollista.
Bussikuljetukset lähtevät Saviolta Wanhalta Weijarilta klo 11.00, paluukuljetus Talmasta klo
14.30. Kuljetusmaksu 5 euroa sisältää matkan lisäksi erikoisarvontaan osallistuvan Kisa-arvan,
pientä murkinaa kenttäkeittiöstä ja narikkamaksun Wanhaan Weijariin, jonne on tarkoitus
palata ulkoilun jälkeen.
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 5 euroa / henkilö tilille 800029-14680979 (Laurila
Jouni) viimeistään 28.2. Laita lisätietoihin osallistujien nimet ja merkintä: Olutsilta.

"Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen" Hämeenlinnan
Kaupunginteatterissa lauantaina 21. huhtikuuta
Seuramme järjestää teatterimatkan Hämeenlinnaan 21.4. Matkan kohteena on Hämeenlinnan
Kaupunginteatterissa klo 14.00 alkava maailmankuulu musikaali rakkaudesta, vapaudesta ja
kuolemasta. Näytelmän jälkeen tutustutaan Hämeenlinnan ruoka- ja oluttarjontaan.
Teatteriliput maksavat 25 EUR/ kpl. Matka tehdään yleisillä kulkuneuvoilla, joten
matkalippujen hinta riippuu ryhmän koosta.
Sitovat ilmoittautumiset Sirpa Huostilalle viimeistään 23.3. sähköpostiosoitteeseen
shuostil[ät]siba.fi tai kuukausitapaamisten yhteydessä.

Olutsilta-laulu nyt levyllä
Olutsilta-laulu on taltioitu Suomen Miesorkesterin HELSINKI-TALLINNA -levylle. CD sisältää
Hannu Virtasen lauluja Helsingistä ja Tallinnasta. Levy ilmestyi virallisesti 15.1. ja sitä pitäisi
nyt löytyä isommista levykaupoista. CD:tä voi lisäksi ostaa netistä yhtyeen
kotisivujen www.miesorkesteri.net kautta (myös MP3 muodossa), ja sitä voi kysellä
kuukausikokouksissa suoraan Hannu Virtaselta. Yhtye myös keikkailee kolmimiehisessä
kokoonpanossa (seuraava keikka Kallion kirjastossa to 8.2. klo 18.00).
Tapio Mäkeläinen ehti jo arvostella levyn Tuglas-seuran lehdessä ja hän totesi: "Kun mukaan
lisätään vielä hieman huumoria, kiinnostusta historiaan, kulkuvälineisiin, mallasjuomiin ja
tietynlaista suomalaiskansallista surumielisyyttä, niin lopputuloksena on keski-ikäisen
suomalaisen estofiilin levyhyllyyn pakollisena kuuluva äänite."

Tiedote 03/06
Kuukausi-istunnot syksy-talvi 2006-2007
11.10.2006 Kuukausitapaaminen Milenkassa. Paikalle saapuvat Pushkinin veljenpojat
(kirjailijat Kupari, Malmi ja Niinikangas) esittämään runojaan

08.11.2006 Syyskokous Milenkassa ja Pentti Lahermon esitys "Nicaragua- tulivuorten,
suurjärvien ja rommin maa, oluttakaan unohtamatta..

13.12.2006 Pikkujoulut Milenkassa. Ota mukaan noin 2 € lahjapaketti.
10.01.2007 Schleusingenin matkan muistelot Milenkassa.
Perinteinen Saunamatka Viroon 10.-12.11.2006
Olutsilta järjestää jälleen perinteisen saunamatkan Viroon 10.-12.11.2006. Hinta on 110 €.
Lisätietoja Juhani Karakorvelta juhani.karakorpi[ät]kolumbus.fi.
Hallitus.

Martin markkinat

Martin markkinat järjestetään tänä vuonna 25.11.2006 Kaapelitehtaalla kello 10-18. Martin
markkinat tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua virolaiseen kulttuuriin, palveluihin ja
tuotteisiin. Viime vuonna Martin markkinoilla toimintaansa esitteli ja myi tuotteitaan 109
yritystä, järjestöä, käsityöläistä ja taiteilijaa. Martin markkinoilla kävi yli 10.000 Viron-ystävää.

Syyskokouskutsu
Olutsilta -Õllesild ry: sääntömääräinen syyskokous pidetään 8.11. ravintola Milenkassa,
Haapaniemenkatu 3-5.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10. pykälän määräämät asiat.
Hallitus

Pääsiäisoluen valmistus
Suunnitteilla on oman pääsiäisoluen valmistus tammikuussa Ravintolakoulu Perhossa
sijaitsevassa panimossa. Mukaan mahtuu 15 innokasta oluen panijaa ja hinnaksi tulisi n. 48
€/henkilö.
Asiasta tiedotetaan tarkemmin seuran nettisivuilla ja kuukausitapaamisissa.
Lisätiedustelut Sirpa Huostila, shuostil[ät]siba.fi

Olutsuunnistus
7.10.2006 koittaa taas Olutsillan perinteinen olutsuunnistus. Lähtö tapahtuu kello 12.00
Ravintola Hadankasta, Mannerheimintie 104. Ottakaa mukaan paljon leikkimieltä ja hyvät
kengät jalkaan.

Tiedote 02/06
Kuukausi-istunnot kesällä 2006
14.06.2006 Tapaaminen juustojen ja oluen merkeissä klo 17.00 Klaukkalanpuiston
siirtolapuutarhan kerhotalossa Itä-Pakilassa. Paikalle pääsee parhaiten, jäämällä pois
Koulutuvantien pysäkillä heti Kehä I:n pohjoispuolella. Lisäohjeita saat Leena Hyväriseltä p.
050-4633206. Olutsilta tarjoaa juustot sekä pientä naposteltavaa. Seuran jäseniä pyydetään
tuomaan omat juomansa.

12.07.2006 Perinteinen terassikierros. Kokoonnumme terassille vanhan linjaautoaseman ja lasipalatsin välissä klo 18.00.

09.08.2006 Vierailu Oluthuone Poirotissa, klo 18.00, osoite Toinen Linja 15. Lisätietoja
Oluthuoneesta löytyy nettiosoitteessa www.poirotti.fi .

13.09.2006 Pertti Lahermon esitys "Nicaragua - tulivuorten, suurjärvien ja rommin maa,
oluttakaan unohtamatta" klo 18 Milenkassa
Lauantaina 6.5. tehtävästä teatteriretkestä Lahteen tarkemmin seuraavalla sivulla.

Õllesummer-matka Tallinnaan 7.-9.7.2006
Viikonloppuna 7.-9.7.2006 järjestetään jo perinteinen Õllesummer-matka.
Matka toteutuu jos lähtijöitä vähintään 10 henkeä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
31.5.2006 mennessä Juhani Karakorvelle p. 050-3736001,
juhani.karakorpi[ät]kolumbus.fi

Osta seuran T-paita ja sukat
Seuran uutuustuotteena ovat Olutsiltasukat. Sukat ovat tummansiniset ja niitä koristavat
seuran logo sekä nettiosoite. Sukkien hinta on € 4,50/pari, 3 paria maksaa € 13,00. Sukkien
koot ovat 37-40, 41-44 ja 45-48.
T-paitoja löytyy S -XXL-kokoisina, väreinä tummansininen ja meleerattu harmaa. T-paitojen
hinta on € 7,00/kpl. T-paitoja ja sukkia myydään kuukausitapaamisten yhteydessä tai niitä voi
tilata Taina Muonalta sähköpostiosoitteesta taina.muona[ät]eslshipping.fi.
Mahdolliset postituskulut veloitetaan erikseen.

Olutsillan matkasuunnitelmat vuonna 2006
Syyskuussa tehtävän Schleusingenin matkan lisäksi kuluvan vuoden matkasuunnitelmiin
kuuluvat Õllesummer-matka 7.- 9. 7. sekä perinteinen saunamatka Tallinnaan syksyllä.
Tarkoituksena on myös järjestää Mikkelinpäivän olutsuunnistus syyskuun lopussa sekä tutkia
sopivaa ajankohtaa mahdolliseen tutustumismatkaan ahvenanmaalaiseen Ålands Bryggeri Abpanimoon. Jäsenille tiedotetaan matkoista tiedotteissa, kuukausitapaamisissa sekä seuran
kotisivuilla www.olutsilta.org.

Oluttyyppejä
OLUET JAETAAN PINTA- JA POHJAHIIVAOLUISIIN
Oluet jaetaan niiden valmistuksessa käytetyn hiivan perusteella pinta- ja pohjahiivaoluisiin.
Edellisissä, hiiva nousee käymisastian pinnalle, jälkimmäisissä se laskeutuu astian pohjalle.
Pohjahiivaoluet ovat tuoreempia tulokkaita. Ne ovat tunnettu vasta 1800-luvun puolivälistä
lähtien ja ne ovat suorittaneet maailmanvalloituksensa 1900-luvulla.
PINTAHIIVAOLUET
Suomalainen sahti lukeutuu vanhimpiin teollisesti valmistettaviin oluttyyppeihin. Sahti on
puoliksi pinta- ja puoliksi pohjahiivaolutta. Käymisen alussa hiiva nousee astian pinnalle
laskeutuakseen sitten sen pohjalle. Leivinhiivan käytön takia sahdin säilyvyys on korkeasta
alkoholipitoisuudesta huolimatta huono.
Vehnäoluen eli weizenin suosio kasvaa raikkaana kesäjuomana varsinkin Etelä-Saksassa ja
Itävallassa. Kristalli on kirkas vehnäolut, sameassa hefessä on hiiva mukana pullossa. Dunkel
voi olla joko kirkas tai hiivallinen. Belgialaista vehnäolutta kutsutaan "valkoiseksi".
Portteri on tumma, runsas ja hedelmäinen olut, joka on alun perin lähtöisin Lontoosta. Portteri
on maultaan kuiva, joskus selvästi paahtunut ja usein alkoholipitoisuudeltaan vahva.
Stout tunnetaan parhaiten punertavan mustasta ja kuivan paahtuneesta

irlantilaisesta stoutista. Makeammalla, usein vahvemmalla stoutilla on pitkät perinteet
Englannissa, Baltiassa ja Skandinaviassa.
Lambic on spontaanilla käymisellä valmistettava vehnäolut Sennen laaksosta, läheltä Brysseliä.
Faro on nuorta, tummalla karamellisokerilla makeutettua lambicia. Gueuze sekoitetaan
nuorista ja kaksi ja puolivuotiaista lambiceista. Kriekin valmistuksessa käytetään kirsikoita,
framboisessa vadelmia. Marjaoluet sopivat erinomaisesti aperitiiveiksi.
Trappistiolut on väriltään vaalea tai tumma vahva hedelmäinen ale. Trappistioluita
valmistetaan viidessä belgialaisessa ja yhdessä hollantilaisessa luostarissa. Ne ovat
monimuotoisia oluita, jotka kehittyvät pullossa. Luostariolut on voimakas ja hedelmäinen ale,
jossa pulloon jätetty hiiva saa aikaan toisen käymisen. Abbey- eli abdij-oluita valmistavat
maalliset panimot maksavat luostarille korvauksen nimen käytöstä. Berliner weisse on kevyt ja
alkoholipitoisuudeltaan matala vehnäolut kesäjuomaksi Berliinistä. Se tarjoillaan usein
höystettynä pisarallisella vadelmasiirappia.
Bitter on kuivankatkera brittiläinen ale, joka tarjoillaan yleensä tuopissa. Se on usein vahvasti
humaloitu. Väri vaihtelee kuparinruskeasta vaaleampiin sävyihin. Myös alkoholipitoisuus
vaihtelee suuresti, mistä johtuvat termit ordinary, best ja extra special.
Kölsch on Kölnin alueen omintakeinen, kuiva ja hedelmäinen, kultainen ale. Ale on yleisnimitys
brittiläistyyppisille, hedelmäisille tummille pintahiivaoluille, joiden alkoholipitoisuus vaihtelee
miedosta (mild ale, brown ale) hyvinkin vahvaan (old ale, belgialainen ale). Pale ale on
nimestään huolimatta tummahkoa. Real ale kypsyy pubin kellarissa ja tarjoillaan tuopissa. Alt
on saksankielinen sana "vanhalle". Alt on kuparinvärinen saksalainen ale, joka on usein
Düsseldorfista. Maultaan se on kypsän pehmeä ja voimakas sekä puhdas. Barley wine on
kuparinruskea tai tummempi vahva englantilainen ale, "ohraviini".
Vahvuutensa myötä se on parhaimmillaan talvi-päivän lämmittäjänä tai yömyssynä.
lähde: PANIMO- JA VIRVOITUS- JUOMATEOLLISUUSLIITTO RY

Olutliiton 7. liittokokous
Olutliitto piti lauantaina 8.4.2006 vuotuisen liittokokouksensa Helsinki Beer Festivalin
yhteydessä Helsingin Kaapelitehtaalla. Jäsenyhdistysten edustajat valitsivat uuden hallituksen.
Puheenjohtajana jatkaa Jussi Lähde. Hallitukseen valittiin lisäksi kymmenen varsinaista
jäsentä:











Heino Tiilikainen Porvoon Olutklubi
Tapio Lundell Olutseura Lukulasit,
Lohja
Seija Heinola Suomen Olutseura, Hki
Petteri Helin Perinteisen oluen seura,
Hki
Heikki Kähkönen Kaisan Kuohut, Hki
Juhani Karakorpi Olutsilta – Õllesild,
Hki
Joni Lehtonen Turun Oluen-Ystäväin
Seura
Hannu Nikulainen Salhojankadun
Olutseura, Jyväskylä
Ilkka Sipilä Suomen Sahtiseura,
Hollola ja
Pekka Siirilä Ostrobotnian Olutseura,
Hki

Varsinaisten jäsenten tueksi valittiin neljä varajäsentä, joiden joukossa oli mm. Olutsillan Matti
Hämäläinen

Tiedote 01/06
Kuukausi-istunnot keväällä 2006
08.02.2006 Olutravintola Pikkulintu, Puotilan ostoskeskus, Klaavuntie 11, klo 18.00
Tutustu runsaaseen olutvalikoimaan nettiosoitteessa www. pikkulintu.fi

08.03.2006 Vuosikokous ravintola Milenkassa, klo 18.00.
12.04.2006 Unto Tikkasen esitelmä Schleusingenin matkan olutalueista ravintola
Milenkassa, klo 18.00

10.05.2006 Tutustuminen William K:hon Sörnäisissä, Helsinginkatu 2, klo 18.00
Lauantaina 6.5. tehtävästä teatteriretkestä Lahteen tarkemmin seuraavalla sivulla.

Vuosikokouskutsu
OLUTSILTA - ÕLLESILD ry
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään
Ravintola Milenkassa 8.3.2006 klo 18.00,
Haapaniemenkatu 3-5 Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § määräämät asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Uusi hallitus 2006

Uuden hallituksen jäsenet ja toimenkuvat:
Juhani Karakorpi, Olutsilta ry:n puheenjohtaja
Timo Teponoja, varapuheenjohtaja
Liisa Kaipainen, sihteeri
Sirpa Huostila, ohjelmavastaava

Sirkka Soukka, Itä-Suomen aluevastaava
Tero Mikkolainen, tiedotus, internetsivut
Taina Muona, rahastonhoitaja
Matti Hämäläinen
Klaas Ruppel

Olutsillan matkasuunnitelmat vuonna 2006
Syyskuussa tehtävän Schleusingenin matkan lisäksi kuluvan vuoden matkasuunnitelmiin
kuuluvat Õllesummer-matka 7.- 9. 7. sekä perinteinen saunamatka Tallinnaan syksyllä.
Tarkoituksena on myös järjestää Mikkelinpäivän olutsuunnistus syyskuun lopussa sekä tutkia
sopivaa ajankohtaa mahdolliseen tutustumismatkaan ahvenanmaalaiseen Ålands Bryggeri Abpanimoon.
Jäsenille tiedotetaan matkoista tiedotteissa, kuukausitapaamisissa sekä seuran kotisivuilla
www.olutsilta.org.

’Karkurit’ Lahden Kaupunginteatterissa lauantaina 6. toukokuuta
Seuramme järjestää teatterimatkan Lahteen 6.5. Matkan kohteena on Lahden
Kaupunginteatterissa klo 13.00 alkava Aleksis Kiven ’Karkurit’- näytelmä. Näytelmän jälkeen
tutustutaan Lahden ruoka- ja oluttarjontaan. Teatteriliput maksavat € 22,00/kpl. Matka
tehdään yleisillä kulkuneuvoilla, joten matkakulujen suuruus riippuu ryhmän koosta.
Sitovat ilmoittautumiset Sirpa Huostilalle viimeistään maanantaina 3.4. sähköpostiosoitteeseen
shuostil[ät]siba.fi tai kuukausitapaamisten yhteydessä. Lippuja on varattu 20 kappaletta, joten
joukolla matkaan!!

Martin markkinoilta
Olutsilta - Õllesild ry:n jäsenyyden vuodeksi voitti Heli Yrjänäinen Vantaalta.
Olutsilta antaa enemmän kuin lupaa.
Lohdutuspalkintona Olutsiltasukat Juha Heikkilä ja Ritva Siitonen

Osta kesäksi seuran T-paita ja sukat
Seuran uutuustuotteena ovat Olutsiltasukat. Sukat ovat tummansiniset ja niitä koristavat
seuran logo sekä nettiosoite. Sukkien hinta on € 4,50/pari, 3 paria maksaa € 13,00. Sukkien
koot ovat 37-40, 41-44 ja 45-48.
T-paitoja löytyy S -XXL-kokoisina, väreinä tummansininen ja meleerattu harmaa. T-paitojen
hinta on € 7,00/kpl.

T-paitoja ja sukkia myydään kuukausitapaamisten yhteydessä tai niitä voi tilata Taina
Muonalta sähköpostiosoitteesta taina.muona[ät]eslshipping.fi.
Mahdolliset postituskulut veloitetaan erikseen.

Tiedote 03/05
Kuukausi-istunnot syksy-talvi 2005-2006
12.10.2005 Pasi Lankisen esitelmä Aleksis Kiven Olviretkestä ja Erkki Kuparin uuden
runokirjan esittely. Ravintola Milenkassa kello 18:00.
09.11.2005 Syysvuosikokous ravintola Milenkassa kello 18:00. Olutsilta tarjoaa kaikille
osallistujille oluen.
14.12.2005 Vietämme taas pikkujoulua ravintola Milenkassa kello 18:00.
11.01.2006 Vesa Vuorimaa: ’Juhlamatka sanoin, kuvin ja kysymyksin’, 18:00, Milenka.
Olutsuunnistuksessa pidetään tänä vuonna välivuosi.

Syysvuosikokouskutsu
Tervetuloa vuosikokoukseen ravintola Milenkaan 9.11.2005 kello 18:00.
Esityslistalla sääntömääräiset asiat.

Martin markkinat 19.11.2005 Kaapelitehtaalla Helsingissä
Tuglas-seura järjestää Martin markkinat jo 22. kerran. Suomen suurimmassa Virotapahtumassa pidät hauskaa, nautit virolaisista herkuista sekä tapaat useita
kulttuurivaikuttajia. Ohjelmaa riittää koko päiväksi myös lapsille.
-

Myynnissä runsas valikoima virolaisia taidekäsitöitä, musiikkia ja herkkuja.

-

Matkailukohteiden esittelyä ja matkatarjouksia.

-

Viljandilaiset muusikot vauhdittavat menoa.

-

Kirjakahvilassa mm. Jaan Kaplinski, Paul-Erik Rummo ja Edgar Savisaar.

-

Suomi kohtaa Viron runoturnajaisissa.

-

Tuglas-seuran kirjakaupassa mielenkiintoisia uutuuksia ja harvinaisia löytöjä.

-

Yllätysohjelmaa ja yllätysvieraita.

Lisätietoja: http://www.tuglas.fi
HUOM! Olutsillalla on markkinoilla omat myyntipöydät. Esittelemme omaa toimintaamme,
myymme mm. etikettejä ja Erkki Kuparin uutta runokirjaa. HUOM!HUOM! Olutsilta järjestää
markkinoilla Sakun ja A Le Coqin oluiden esittelyn ja maistelun. Maisteltavana ilmaiseksi neljä

Sakun ja neljä A Le Coqin olutta. Akateeminen Kiuas-seura esittelee tapahtumassa samaan
tapaan virolaisia makkaroita ja Viron meijerimuseo juustoja.
Vapaa pääsy!

Marraskuun suuri saunamatka
11.-13.11. 2005
Ohjelma:

Perjantai 11.11 . klo 17:20 Silja SuperSeaCat lähtee Helsingistä
klo 19:00 Silja SuperSeaCat saapuu Tallinnaan kuljetus satamasta hotelliin, majoittuminen
(Taanilinna hotel)
klo 20:30 Tallinnan kapakkakierros Tapion johdolla

Lauantai 12.11. klo 8:00 aamiainen hotellissa, aamuoluet (omalla rahalla)
klo 10:00 lähtö Saunakylään
klo 11-18 Saunakylä: - lämpimänä meitä varten kolme saunaa pesu-, pukeutumis- ja
lepotiloineen - ns. suomalainen sauna, ns. venäläinen sauna ja infrapunasauna - lounas - omat
oluet
klo 18:30 paluu Tallinnaan
klo 19:30 Tallinnan kapakkakierros Karan johdolla

Sunnuntai 13.11. klo 8:00 aamiainen hotellissa, aamuoluet (omalla rahalla)
klo 10:00 vapaata aikaa, mm. - mahdollisuus vierailla Tallinnan Martin markkinoilla mahdollisuus olutostoksiin
klo 16:45 kuljetus hotellista satamaan
klo 17:50 Silja SuperSeaCat lähtee Tallinnasta
klo 19:30 Silja SuperSeaCat saapuu Helsinkiin.
Matkan hintaan sisältyvät: - laivamatkat, bussikuljetukset satamasta hotelliin ja takaisin ja
hotellista saunakylään ja takaisin - majoitus kahden hengen huoneissa (H1-huoneesta
lisämaksu) - aamiaiset hotellissa 12.11. ja 13.11. - saunat saunakylässä pyyhkeineen jne. runsas ja monipuolinen lounas 12.11. - opastus ja matkanjohtajan palvelut

Hinta: 195 € / H2 tai 225 € / H1
Matkanjohtajat: Juhani ”Kara” Karakorpi ja Tapio Mäkeläinen.
Ilmoittautumiset 10.10.2005 mennessä .

Oluen maisteluvihje

Ulkoasu: Katso olutta valoa vasten, katso väriä ja kirkkautta.
Aromi: Pyöräytä lasia ja nuuhkaise pari kolme kertaa lyhyesti vangitaksesi aromin.
Maku: Siemaise olutta ja anna sen huuhtoutua rauhallisesti kielesi yli ennen kuin nielaiset.
Jälkimaku: Onko oluella viipyvä kitkeryys vai maltaisuus.
Tasapaino: Ota huomioon: Maun, ulkonäön ja aromin kokonaisvaikutus.
P.S. - Olut ei ole lihottavaa - siinä on vähemmän kilojouleja kuin vastaavassa määrässä
maitoa, mehua tai viiniä.

Erkki Kuparin runo
Mäkihypyn ylistys
Tämän matkan
vedän V-tyylillä.
Haluan kunnioittaa erityisesti
tyylin kehittäjää
Jan Boklöfiä.
Miten siis menettelen:
Aamuoluen nautin suorin vartaloin.
Päiväoluen päälle otan nokoset.
Illalla edessäni on tumma
ja vaalea.
V-tyylillä valinta ei tuota
ongelmia.
Otan molemmat ja pidän
niistä huolta.

Olethan maksanut vuoden 2005 jäsenmaksusi!

Kaikkia seuran jäseniä pyydetään tarkastamaan jäsenmaksunsa maksutilanne, sillä
maksumuistutukset postitetaan lokakuun lopulla.
Hallitus on päättänyt erottaa vuoden 2006 alussa seuran sääntöjen mukaisesti kaikki ne
seuran jäsenet, joiden viimeisin jäsenmaksusuoritus on vuodelta 2003. Hallitus on myös
päättänyt, että jäsenetuna
tuleva Juomanlaskija-lehti postitetaan vastaisuudessakin ainoastaan jäsenmaksunsa
maksaneille jäsenille. Seuran järjestämille matkoille voivat osallistua ainoastaan jäsenmaksun
maksaneet jäsenet.
Kaikissa seuran jäsenasioita koskevissa kysymyksissä voi kääntyä jäsensihteeri Liisa Kaipaisen
puoleen joko puhelimitse numeroon (09) 728 4760 (iltaisin) tai sähköpostitse osoitteeseen
liisa.kaipainen[ät]kolumbus.fi.

Tiedote 2/05
Kuukausi-istunnot kesä-syksy 2005:

08.06.2005 Tapaaminen sahdin merkeissä kello 17.00 Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhan kerhotalossa Itä-Pakilassa. Paikalle pääsee parhaiten bussilla 64
jäämällä pois Koulutuvantien pysäkillä heti Kehä I:n pohjoispuolella.
13.07.2005 Terassikierros. Aloitamme ravintola Kaisaniemestä kello 18:00.
10.08.2005 Kuukausikokous White Ladyssä, Mannerheimintie 93, kello 18:00.
14.09.2005 Tietoa makkaran valmistuksesta. Luennoitsijana on Jyri Jämsä ja paikka on
Milenka kello 18:00.
12.10.2005 Olviretki Pasi Lankisen johdolla. Milenkassa kello 18:00.
09.11.2005 Syysvuosikokous Ravintola Milenkassa kello 18.00.
14.12.2005 Vietämme taas pikkujouluja ravintola Milenkassa kello 18:00.

Vuoden 2005 matkat
Seuran järjestämät matkat ovat oiva tapa tutustua sekä seuran jäseniin että olutkulttuurin
eri muotoihin sekä Suomessa että ulkomailla. Kaikista matkoista tiedotetaan jäsenkuntaa
tiedotteessa tai sähköpostitse, seuran kotisivuilla ja kuukausitapaamisissa.

Kotimaan matka Forssaan ja Tammelaan 18.6.2005
Järjestämme lauantaina 18.6. kotimaanmatkan Forssaan. Matkalla tutustumme Finlandia
Sahtiin ja useaan olutravintolaan. Ilmoittautumiset Vesa Ainolalle,
(vesaainola[ät]hotmail.com) viimeistään keskiviikkona 1.6. kello 12.00 mennessä.
Ohjelma:
Klo 11.30 Hakaniemen tori. Ei saa myöhästyä
Klo 13.00 ravintola Kultajyvä, Forssa
Klo 14.00 Finlandia Sahti, Matku
Klo 16.00 ravintola Iso-Piippu, Mustiala
Klo 18.00 Keppanakellari
Klo 22.00 Paluu
Klo 23.59 Hakaniemen tori

Matkan hinta-arvioon 22-32 €/hlö riippuen osallistujamäärästä, matka maksetaan
lähtiessä.

Õllesummer-matka Tallinnaan 8.-10.7.2005
Viikonloppuna 8.-10.7.2005 järjestetään jo perinteinen Õllesummer-matka. Matkan
hinta on n.120 – 130 € hotellista riippuen ja hintaan sisältyy matka, majoitus ja päivälippu
juhlapaikalle. Sitovat ilmoittautumiset sähköpostiosoitteeseen
(juhani.karakorpi[ät]kolumbus.fi) viimeistään tiistaina 31.5., peruutuskulut ovat 20,00 €.

Juhlamatka Etelä-Latviaan ja Pohjois-Liettuaan 31.8.–4.9.2005
Ohjelma:
Ke 31.8.
klo 7.30-7.45 Kokoontuminen Helsingin Makasiiniterminaalissa
klo 8.00 Silja SuperSeaCat lähtee Helsingistä
klo 9.40 Silja SuperSeaCat saapuu Tallinnaan
klo 10.00 lähtö Tallinnasta
klo 13.30 lounas
latvialaista olutta omalla rahalla
klo 18.30 majoittuminen (Hotel Jelgava, Jelgava)
klo 19.00 Jelgavan kaupunkikierros
klo 20.00 päivällinen
iltaoluet omalla rahalla
To 1.9.
klo 8.00 aamiainen hotellissa
klo 8.59 aamuoluet omalla rahalla
klo 9.00 lähtö Jelgavasta
klo 9.30 Tervete ja Terveten panimo
klo 12.00 Rundalen palatsi
klo 14.00 lounas Bauskassa
klo 15.30 Bauskan panimo
klo 19.00 majoittuminen (Hotel Panevezys, Panevezys)
klo 20.00 päivällinen
iltaoluet omalla rahalla
Pe 2.9.
klo 8.00 aamiainen hotellissa
klo 8.59 aamuoluet omalla rahalla
klo 9.00 Pohjois-Liettuan panimoita (Birzain alue)
klo 13.00 lounas
klo 15.00 Pohjois-Liettuan panimoita (Birzain alue)
klo 20.00 paluu Panevezysiin
päivällinen omalla rahalla
iltaoluet omalla rahalla
La 3.9.
klo 8.00 aamiainen hotellissa
klo 8.59 aamuoluet omalla rahalla
klo 9.00 Pohjois-Liettuan oluita ja nähtävyyksiä (Panevezysin ja Pasvalysin alue)
klo 13.00 lounas
klo 15.00 Pohjois-Liettuan oluita ja nähtävyyksiä (Panevezysin ja Pasvalysin alue)
klo 20.00 paluu Panevezysiin
päivällinen omalla rahalla
iltaoluet omalla rahalla

Su 4.9.
klo 7.00 aamiainen hotellissa
klo 8.00 lähtö Panevyzizta kohti Riikaa
klo 11.00 Riika: oluet ja lounas omalla rahalla
klo 13.45 lähtö Riiasta
klo 19.00 saavutaan Tallinnaan
klo 19.30 SuperSeaCat lähtee Tallinnasta
klo 21.40 SuperSeaCat saapuu Helsinkiin
Hinta: 350,00 €/H2 tai 415,00 €/H1
Matkanjohtaja Tapio Mäkeläinen. Paikallisia suomea, latviaa ja liettuaa osaavia oppaita.
HUOM. Ilmoittautumiset mieluusti sähköpostitse Tapio Mäkeläiselle:
(tapio.makelainen[ät]tuglas.fi) 1.7.2005 mennessä. Pidä kiirettä, sillä mukaan mahtuu vain 37
nopeinta ja ennakkovarauksia on jo runsaasti.

Seuran T-paitoja jälleen saatavilla!
Seuran uudet T-paidat ovat saapuneet. Paitojen kokojakautuma
on S -XXL, värit tummansininen ja meleerattu harmaa. Paidoissa
on seuran logo ja osassa tämän lisäksi 10-vuotisjuhlavuoden vuosiluku.
T-paitojen hinta on 7,00 €/kpl, tämän lisäksi veloitetaan mahdolliset postituskulut.
Paitoja voi ostaa kuukausitapaamisten yhteydessä tai tilaamalla niitä
Taina Muonalta, sähköpostiosoite taina.muona[ät]eslshipping.fi.
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Uusi hallitus
8.9.2004 pidetyssä syyskokouksessa valittu hallitus on pitänyt ensimmäisen kokouksensa ja
jakanut tehtävät seuraavasti:
Juhani Karakorpi, puheenjohtaja
Matti Hämäläinen, varapuheenjohtaja
Liisa Kaipainen, sihteeri Vesa Ainola, ohjelmapäällikkö
Tapio Mäkeläinen, matkat ja Alus-jaosto
Tero Mikkolainen, tiedotus
Taina Muona, rahastonhoitaja
Seppo Bonsdorff, historioitsija ja panimoasiantuntija
Sirkka Soukka, Itä-Suomen aluevastaava

Kuukausi-istunnot kevät 2005:
09.02.2005, Brahen kenttä Kallio klo 17.30. Luistelutapahtuma, kaikki mukaan. Seura
tarjoaa sis. pääsyn 2 €. Ilta jatkuu ravintola Kuikassa Helsinginkatu 32 klo 18.00.
26.02.2005, Helsingin Suomalainen Klubi klo 12.00. Olutsilta 10-vuotisjuhlat
09.03.2005, Ravintola Milenka klo 18.00. Kevätvuosikokous.
13.04.2005, Ravintola Milenka klo 18.00. Esitelmä Viro ja Olut. Luennoitsija Tiit Hennoste.
05.05.2005, Kiskontie 40 C Matti Hämäläisen autotalli klo 12.00 alkaen Helatorstain
tapahtuma sahdin teon merkeissä. Ilmoittautumiset 20.04.2005 alkaen Liisa

Kaipainenliisa.kaipainen[ät]kolumbus.fi
11.05.2005, Ravintola Milenka klo 18.00. Helsingin historiaa osa II. Luennoitsija Marja
Pehkonen.
08.06.2005, Oman sahdin maistajaiset. Tarkemmin toukokuun tiedotteessa.
18.06.2005, Kotimaan matka Forssan suuntaan. Kokopäivä retki. Tarkemmin toukokuun
tiedotteessa.
Joulukuun 2004 kuukausi-istunnon tietovisan voitti Juhani Karakorpi täysillä pisteillä
eli 20 pistettä. Tasaväkisen osallistujakaartin toinen palkinto (18 p) arvottiin suuresta joukosta
joita oli 16 kpl ja arpaonni suosi Kolmen Koplaa jossa olivat Leo Hesanto, Pertti Lahermo ja
Jussi Tuovinen. Onnea voittajille.

Vuoden 2005 matkat
Seuran järjestämät matkat ovat oiva tapa tutustua sekä seuran jäseniin että
olutkulttuurin eri muotoihin eri maissa.
Vuonna 2005 on suunnitteilla kotimaanmatka Forssan alueelle
Oluttupa Iso Piippu, Keppanakellari ja Finlandia Sahti), matkan ajankohta
on kesäkuinen lauantai ennen juhannusta.
Jäsenkunnan niin halutessa järjestetään Õllesummer-matka 8.–10.7. 2005
ja jo traditioksi muodostunut saunamatka Tallinnaan toteutetaan loka-marraskuussa.
Kaikista matkoista tiedotetaan jäsenkuntaa tiedotteessa tai sähköpostitse, seuran kotisivuilla
ja kuukausitapaamisissa.

Juhlavuoden "kaukomatka"
Etelä-Latvian ja Pohjois-Liettuan olutmatka 31.8.–4.9.
Alustava ohjelma:

ke 31.8.
Helsinki -> Tallinna
lounas
Tallinna -> Riika
Riika -> Jelgava
Jelgavan nähtävyydet ja kapakkakierros
yöpyminen Jelgavassa
to 1.9.
aamiainen hotellissa
Jelgava -> Tervete
Tutustuminen Terveten panimoon (Tervetes Alus Daritava) ja oluen maistelua
Rundalen palatsi
lounas
Tutustuminen Bauskan panimoon (SIA Bauskas alus) ja oluen maistelua
Bauska -> Liettua
yöpyminen Pohjois-Liettuassa
pe 2.9.
aamiainen hotellissa
vierailut useissa Birzain ja Pasvalysin alueen panimoissa

Pohjois-Liettuan nähtävyyksiä
yöpyminen Pohjois-Liettuassa
la 3.9.
aamiainen hotellissa
vierailut useissa Birzain ja Pasvalysin alueen panimoissa
Pohjois-Liettuan nähtävyyksiä
yöpyminen Pohjois-Liettuassa
su 4.9.
aamiainen hotellissa
lounas ja oluet Riiassa
oluet Tallinnassa
paluu Tallinnan kautta Helsinkiin
Birsain alueen panimoita ovat mm. UAB "Birzu alus", TUB "Cygo-Kalkio
alaus darykla", TUB "Dalitas", UAB "Ponoras"
Pasvalysin alueen panimoita ovat mm. UAB "Jusu geradarys", UAB
"Chimkora", "Vajota", "Pyvesos alus", UAB "Zaldokas"
Matkan hinta selviää myöhemmin ja ilmoitetaan seuraavassa tiedotteessa ja seuran kotisivulla
kevään kuluessa.
Ilmoittautumiset 21.1. alkaen Tapio Mäkeläiselle joko sähköpostilla:
tapio.makelainen[ät]tuglas.fi tai puhelimitse 040 5935633.

Olutsillan 10-vuotisjuhlat
Seuran 10-vuotisjuhlia vietetään lauantaina 26.2.2005 kello 12.00 – 17.00 Ravintola Helsingin
Suomalaisella klubilla. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista, vaan juhlaan osallistujia
pyydetään maksamaan lounasmaksu € 19,00 viimeistään perjantaina 11.2. seuran tilille
Sampo 800013-70378995. Lisätietoa juhlista löytyy tiedotteen mukana postitetusta erillisestä
kutsusta

Erkki Kuparin sahtimatkaruno
Metsän henki johtaa
Kuudes joulupäivä on mahdollinen
olosuhteiden niin vaatiessa.
Jos seuraava päivä on uuden vuoden aatto,
otetaan kuudes joulupäivä käyttöön automaattisesti.
Kuudes joulupäivä voidaan käyttää miten halutaan.
Hyvin suosittua on tutustua kylmiin kotiseutumuseoihin räntäsateessa.
Muitakin hyviä tapoja on.
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Olutsillan syyskokous on pidetty ja vuoden 2005 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksut ovat näin saaneet virallisen hyväksynnän. Syyskokouksessa valittiin
myös seuralle uusi puheenjohtaja (Juhani Karakorpi), joka ottaa hoitaakseen seuran 10vuotisjuhlavuoden organisoimisen. Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille.

Kuukausi-illat
13.10. Lokakuussa Olutsilta järjestää yhdistetyn Latvialaisen oluen ja runoillan. Tilaisuus on
Erkki Kuparin runokirjan ensi-ilta. Runojen ohella seuran alusjaoston vetäjä Tapio Mäkeläinen
kertoo Latvian panimoista ja latvialaisesta oluesta. Tarjolla on myös runsas ja monipuolinen
valikoima latvialaisia oluita ja vieläpä puoli-ilmaiseksi. Tilaisuus pidetään Liisankadun
osakuntien tiloissa, Liisankatu 17 B 13 klo 18.00-22.00.
10.11. Marraskuun kuukausi-ilta on Saksalaisten oluiden ilta. Unto Tikkanen on lupautunut
pitämään esitelmän saksalaisista oluista. Tilaisuus pidetään poikkeuksellisesti Ravintola
Zinnkellerissä, Meritullinkatu 25, Helsinki. Zinnkellerissä on hyvä saksalaisten oluiden
valikoima. Kuukausi-ilta alkaa, normaaliin tapaan, klo 18.00. Lisätietoja ravintolasta ja mm
a'la Carte lista.
08.12. Joulukuussa pidetään perinteiset Olutsillan pikkujoulut. Varaa mukaan juhlintaan
reipasta joulumieltä ja noin 2 € lahja pukinkonttiin laitettavaksi. Pikkujoulutunnelma alkaa
kohota klo 18.00 alkaen ja paikkana on kantapaikkamme Milenka.
12.01. Aloitamme uuden vuoden 2005 muistelemalla menneitä ja suunnittelemalla tulevaa.
Eli tammikuun kuukausi-illan aiheena on vuoden 2004 kesän matka "Puoli Puolaa". Vesa
Vuorimaa pitää matkasta esitelmän, jonka jälkeen voimme yhdessä miettiä ideoita Olutsillan
10-vuotis matkakohteeksi. Tilaisuus pidetään Milenkassa ja se alkaa klo 18.00. Tervetuloa!

Martin markkinat 30.10.2004
Olutsilta osallistuu lauantaina 30.10. klo 11.00-18.00 Wanhassa Satamassa, Helsingissä
pidettäville Martin markkinoille. Seuran pöydältä löytyy paitsi tietoa seurasta myös
myyntiartikkeleina lasinalustoja, etikettejä ja muuta olutaiheista tavaraa. Tapahtuma on hyvä
tilaisuus saada uusia jäseniä ja tarvitsemmekin tiskin taakse vapaaehtoisia kertomaan
seurasta ja sen toiminnasta sekä myymään tuotteita. Ilmoita kiinnostuksestasi sähköpostitse
seuran sihteerille Liisa Kaipaiselle osoitteeseen liisa.kaipainen[ät]kolumbus.fi. Jos sinulla on
ylimääräistä olutaiheista tavaraa, voit tuoda sen myytäväksi markkinapäivänä.

Olutsillan saunamatka Tallinnaan
Olutsilta järjestää 13.-14.11.2004 saunamatkan Tallinnaan, Kalmasaunaan. Lähtö on
lauantaiaamuna ja paluu sunnuntaina. Matkat tehdään "hitaalla laivalla" ja hinta on 95 €
henkilöltä. Tarkemmat yksityiskohdat matkasta voit kysyä Juhani Karakorvelta,
juhani.karakorpi[ät]vantaa.fi tai GSM 050 373 6001.

Vuoden 2004 maksamattomat jäsenmaksut
Kaikki seuran jäsenet eivät ole vielä maksaneet vuoden 2004 jäsenmaksuaan. Jäseniä
pyydetäänkin tarkastamaan jäsenmaksunsa maksutilanne, sillä maksumuistutukset postitetaan
lokakuun lopussa.
Hallitus on päättänyt erottaa vuoden 2005 alussa seuran sääntöjen mukaisesti kaikki ne
seuran jäsenet, joiden viimeisin jäsenmaksusuoritus on vuodelta 2002. Hallitus on myös
päättänyt, että jäsenetuna tuleva Juomanlaskija-lehti postitetaan vastaisuudessakin
ainoastaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Seuran järjestämille matkoille voi osallistua
ainoastaan jäsenmaksun maksaneet jäsenet.
Kaikissa seuran jäsenasioita koskevissa kysymyksissä voi kääntyä jäsensihteeri Liisa Kaipaisen
puoleen joko puhelimitse numeroon (09) 728 4760 (iltaisin) tai sähköpostitse osoitteeseen
liisa.kaipainen[ät]kolumbus.fi.
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09.06. Kesäkuussa pidetään urheilullinen kuukausi-ilta petanquen pelin merkeissä. Pelisessio
järjestetään Helsingin Haapaniemenkadun varrelta löytyvällä Väinö Tannerin Kentällä. Jälkipelit
puidaan viereisessä kantapaikassamme Milenkassa. Ilta alkaa lyhyellä petanque opastuksella
ja joukkueiden muodostamisella klo 18.00. Myös seuran ulkopuoliset ovat tervetulleita
pelaamaan kanssamme. Huomaa, että peli-illalla on säävaraus. Sateen sattuessa siirrymme

suoran jälkipelin pariin Milenkaan. Lisätietoja petanquesta löytyy esimerkiksi
linkistä http://www.petanque.fi/.
14.07. Heinäkuussa järjestämme perinteisen kesän terassikierroksen. Kierroksen lähtöpaikkana on Ravintola Kaisaniemen terassi Helsingissä Kaisaniemenkatu 6, jonne kokoonnumme klo 18.00. http://www.ravintolakaisaniemi.fi/.
11.08. Elokuussa lähdemme sibbisläisten kanssa tutustumaan siirtolapuutarhatoimintaan.
Kuukausitapaaminen pidetään Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhan kerhotalossa Itä-Pakilassa.
Julkisilla kulkuneuvoilla paikalle pääsee parhaiten rautatientorilta lähtevällä bussilla numero 64
ja jäämällä pois Koulutuvantien pysäkillä heti Kehä I:n pohjoispuolella. Käytössä on mm.
rantasauna (miehet 16.30-18.30 ja naiset 19-21), joten jos saunominen kiinnostaa niin
ottakaa omat saunomisvarusteet mukaan. Vaikka saunaan voikin tulla jo aikaisemmin niin
kuukausitapaaminen alkaa totuttuun tapaan klo 18.00. Ottakaa omia juotavia mukaan.
Tarkemmat tiedot paikasta ja esimerkiksi paikan kartta löytyy erillisestä ohjeesta ja näistä
linkeistähttp://www.siirtolapuutarhat.net/klaukkalanpuisto.htm, http://www.hkr.hel.fi/viher/kl
aukkala.shtml.
08.09. Syyskuun kuukausitapaaminen on samalla Olutsillan sääntömääräinen
syyskokous. Kokous pidetään Milenkassa klo 18.00 alkaen. Ohjelmana on Latvialaiset
oluet.

Olutsillan syyskokouskutsu
Olutsillan hallitus kutsuu koolle syyskokouksen keskiviikkona 08.09. klo
18.00 olutravintola Milenkassa, Haapaniemenkatu 3-5, Helsingin Hakaniemessä. Esillä ovat
sääntömääräiset asiat, mm. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2005. Lisäksi valitaan hallituksen
puheenjohtaja, muut hallituksen varsinaiset jäsenet sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Tervetuloa !!

Mikkelin aattopäivän olutkierros
Olutsillan perinteinen Mikkelin aattopäivän olutsuunnistus pidetään tänä vuonna lauantaina
2.10. Tarkempi ohjelma ja lähtöpaikka varmistuu heti alkusyksystä. Ohjelmasta tiedotetaan
vielä tarkemmin kuukausi-illoissa, seuraavassa tiedotteessa ja Olutsillan WWW sivuilla.

Olutsillan sähköpostilistan päivitys
Mikäli haluat jatkossa saada Olutsillan sähköisiä tiedotteita niin ilmoita sähköpostiosoitteesi
Olutsillan jakelulistalle. Olutsillan sähköpostilista pyritään saamaan ajan tasalle tämän kevään
kuluessa. Pääset mukaan listalle lähettämällä sähköpostia jäsensihteeri Liisa Kaipaiselle
osoitteeseen liisa.kaipainen[ät]schenker.com.

Olutsillan 10-vuotisjuhlat
Olutsilta perustettiin 24.2.1995, joten ensi vuonna vietetään yhdistyksemme 10-vuotisjuhlia.
Hallitus on päättänyt perustaa juhlatoimikunnan, joka hallituksen avustuksella suunnittelee ja
toteuttaa juhlavuoden ohjelmia ja erityistä 10-vuotisjuhlaa.
Jos olet kiinnostunut toimimaan juhlatoimikunnassa, ota yhteyttä puheenjohtajaan
(jarmo.tikka[ät]nokia.com) mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin elokuun aikana, sillä
juhlien suunnittelu alkaa todenteolla heti syksyllä. Mahdolliset ohjelmaehdotukset voit myös
esittää Jarmolle.

Uuden Seelannin suositun olut: Lion Red
Olutsillan tilintarkastajan ja aktiivisen jäsenen Taisto Sorsan matkakertomus Uudesta
Seelannista valoittaa tämän kaukaisen ja mielenkiintoisen maan viini- ja olutkulttuuria.
Matkani pääasiana olivat Uuden Seelannin viinitilat, mutta olutkerholaisena tutustuin myös
maan oluisiin. Uusi Seelanti on pienempi kuin Suomi eli otetaan Oulun kohdalta pohjoisosa

pois. Asukkaita on 3,9 miljoonaa, joista alkuasukkaita eli maoreja 13,5%. 80% on
eurooppalaista syntyperää vaikka Aucklandin keskustassa kävellessä tuntui, että puolet
ihmisistä oli aasialaisia. Maassa on tulivuoria, kuumia lähteitä, geysirejä, lumihuippuisia
vuoristoja, jylhiä vuonoja ja laakeita nurmikenttiä. Lampaita on 70 miljoonaa, peuroja ja hirviä
kasvatetaan aitauksissa ja lihan vientitulot ovat huomattavat. Hirvipaisti sieltä toiselta puolelta
maapalloa tuotuna maksaa vain kolmanneksen siitä mitä Pohjois-Suomesta tuotu poronpaisti.
Tuoretta hirvipaistia tuodaan laivalla kylmäkonteissa, joissa se mureutuu 30 pv aikana
sopivaksi. Pakastettuna tuotu lampaanviulu on tuttu monessa suomalaisessa pääsiäispöydässä.
Pohjoissaaren pohjoisosassa on ainainen kesä ja saniaiset kasvat puiden mittaisiksi.
Eteläsaaren eteläosa on ilmastoltaan kuin Suomi, siellä sataa lunta ja laskettelurinteet
täyttyvät heidän talvessaan, joka on heinä-elokuussa. Kun sitten tulee joulu-tammikuu niin
kaikki kukkii ja vihertää ja kesä on parhaimmillaan. Keskipäivällä aurinko paistaa korkealla
pohjoisesta!
Kun ajelee 4000 kilometriä vasemmanpuoleista liikennettä tuntee olevansa kuin Timo Makinen
tai Mika Hakkinen, jotka ovat siellä kuuluisimmat suomalaiset. Nokian kännykät olivat
suosiossa ja monet ihmettelivät tarinoita Nokian alkuperäisistä ja ensimmäisistä tuotteista
auton renkaista ja kumisaappaista. Miten on mahdollista, että pienessä valtiossa maan äärissä
voi syntyä sellainen ylikansallinen yritys?
Matkan varrella tuli monta upeaa paikkaa, jossa oli filmattu Taru Sormusten Herrasta elokuvaa. Tukarossa oli haltiametsä, jonka lähellä olevassa Lodgessa sain erikoista hierontaa;
kymmenen käden yhtäaikaisena suorituksena. Alasti pöydälle selälleen makaamaan, pyyhe
päällä. Sitten huoneeseen astuu viisi naista, jotka taittelivat pyyhkeen jalkoväliin ja aloittivat
ensin akuhierontana ja sitten 10 kättä samanaikaisesti jatkoivat koko vartalon hieronnan.
Ruumis ei ollut enää ruumis. Sanoivat vaan just relax, muttei se onnistunut.
NZ kansalaiset ovat olutkansaa. Maaseudun ravintoloissa oli vain Ale/Lagereita ei tummia
oluita. Kaupassa oluet maksoivat 2,50 NZ dollaria eli jotain 1,70 € pullopantteineen.
Pienpanimoita on eri puolilla maata ja suurissa kaupungeissa myös ravintolapanimoita.
Pienpanimoiden tuotteita ei kuljetella kovin kauaksi. Aucklandissa oli monta tunnelmallista
pubia: Shakespeare Tavern ja Old Fiddler, jotka olivat brittityylisiä ja asiakaskunnan suosiossa
olivat tummat oluet. Fantastisen upeita ja pehmeän täyteläisen vaahtohupun alla mitä hienoin
Stout. Suurimpien kaupunkien ravintoloissa oli tarjolla paljon eurooppalaisia ja austraalialaisia
olutmerkkejä: Heineken, Guinnes, Leffe, Corona, Carlsberg jne. Olutravintoloissa ei käytetty
olutalustoja. Marketeissa olut myytiin 6-12 päkkeinä. Tummia oluita ei juuri ollut kuin
muutama. Suomeen verrattuna valikoimat olivat pienemmät, paitsi tietenkin viiniosastoilla
joissa olivat kaikki parhaat NZ ja Aussi -viinit hyvin esillä ja aina oli valkoviiniä kylmäkaapissa.
TUI oli tunnetun laululinnun nimen saanut Pale Ale. LION RED oli NZ:n suurimman panimon
tuote 4% laadukas lager, jonka panimo oli Aucklandissa, 1,2 milj. asukasta kuin HelsinkiVantaa-Espoo yhteensä. SPEIGHT´S panimolla oli useita hyviä oluita joista OLD DARK 5 malt
ale oli paras. Pienen Nelsonissa sijaitsevan panimon oluet oli suljettu repäisykorkeilla, MAC´S
BLACK oli niistä paras. Maussa oli vähän suklaata, muistutti Koffin pääsiäisolutta.
Oluen suosio Uudessa Seelannissa on hieman laskenut, johtuneeko sitten siitä, että maan
viinien tuotanto on voimakkaassa kasvussa ja laadukkaita valkoviinejä on joka ravintolan
listoilla. Punaviinitkin ovat saaneet lukuisia palkintoja. Tämän hetken ehdoton ykkönen on
punaviini Pinot Noir, joka päihittää laadullaan monet eurooppalaiset vanhat viinitalot. Tästä
viinistä kuullaan vielä paljon.
Taisto Sorsa
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Kuukausi-istunnot
Tänä keväänä on tuttuun tapaan tarjolla monipuolista olutkulttuuria koskevaa ohjelmaa
kuukausi-iltojen yhteydessä sekä mielenkiintoisia olutmatkoja lähialueelle ja hieman
kauemmaksikin. Erityisesti kannattaa huomata, että maaliskuun tapaaminen on samalla
Olutsillan sääntömääräinen kevätkokous.

11.02. Helmikuun kuukausitapaaminen pidetään näköalaravintola Kolmessa Kaisassa
Helsingin Sörnäisissä. Tapahtumaan on kutsuttu myös Kaisaa kantapaikkanaan pitävä Kaisan
Kuohu ry. Tapaaminen alkaa paikan esittelyllä klo 18.00.
10.03. Olutsillan sääntömääräinen kevätkokous Milenkassa klo 18.00 lähtien.
Kokouksen yhteydessä kuulemme viimeisimmät tiedot alkoholiveron uudistuksesta. Huomaa,
hallitus on päättänyt tarjota oluet kaikille kevätkokoukseen osallistuville!
14.04. Huhtikuussa Olutsillan vieraana on Anders Lindholm Relive Trading Oy Ab.
Kuukausitapaaminen pidetään Milenkassa kello 18.00 alkaen.
12.05. Toukokuussa pidetään olutaiheisten tavaroiden kirpputori. Jäsenet ovat tervetulleita
tapahtumaan tekemään löytöjä ja/tai tuomaan omia tavaroitaan myyntiin. Kirpputori pidetään
Milenkassa. Sään salliessa olemme terassilla, muussa tapauksessa sisällä ravintolassa.
Kirpputori alkaa klo 18.00. Jos olet halukas myymään tavaroita niin ota yhteyttä Olutsillan
ohjelmavastaavaan Vesa Ainolaan, vesaainola[ät]hotmailcom, 050-3463045.

Olutsillan kevätkokouskutsu
Olutsillan hallitus kutsuu koolle kevätkokouksen keskiviikkona 10.03. klo
18.00 olutravintola Milenkassa, Haapaniemenkatu 3-5, Helsingin Hakaniemessä. Esillä ovat
sääntömääräiset asiat, mm. vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus vuoden
2003 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Tervetuloa ! !

Seuran jäsenmäärä ja Juomanlaskija
Olutsillan hallitus on 21.1.2004 pitämässään kokouksessa erottanut ne seuran jäsenet, joiden
viimeisin jäsenmaksusuoritus on vuodelta 2000. Seuraamme kuuluu tä11ä hetkellä 271
jäsentä.
Hallitus on lisäksi päättänyt, että Juomanlaskija-lehti tilataan jäsenetuna vuoden 2004 alusta
vain niille jäsenille, jotka ovat maksaneet vuoden 2003 jäsenmaksunsa. Muiden osalta tilaus
alkaa vuoden 2004 jäsenmaksun suorituksen jälkeen.

Kevään lähimatka
Olutsilta järjestää tänä keväänä lähimatkan "Viron Panimot II" 23.- 25.4.2004. Kohteina ovat
Viru Olu -panimo Haljalassa, Sillamäen panimo ja Moen pirtutehtaan museo. Lisäksi tsekataan
Narvan ja Rakveren parhaat pubit ja maistetaan Nigulan panimon oluita.

MATKOJA
MATKAOHJELMA 2004





Viron panimot II 23.4.-25.4.2004
Matkanjohtajana Tapio Mäkeläinen.
Puoli Puolaa 29.6.-5.7.2004
Matkanjohtajana Tapio Mäkeläinen.
Saunamatka Tallinnaan 13.-14.11.
Matkanjohtajana Juhani Karakorpi.
Sahtimatka Pärnuun ja Saarenmaalle
27.–30.12.
Matkanjohtajana Tapio Mäkeläinen.

Tiedote 3/03
Kuukausi-istunnot
Tarjolla on tuttuun tapaan monipuolista olutta sekä olutkulttuuria koskevaa ohjelmaa
kuukausi-iltojen yhteydessä. Erityisesti kannattaa huomata, että marraskuun tapaaminen on
samalla Olutsillan sääntömääräinen syyskokous.

10.09. Syyskuun kuukausitapaaminen pidetään kantapaikassamme olutravintola Milenkassa
Helsingin Hakaniemessä. Tapaamisen yhteydessä Juhani Karakorpi pitää esitelmän aiheesta
"Kapakkalöytöjä Virosta". Tapaaminen alkaa klo 18.00.
08.10. Lokakuun kuukausitapaaminen järjestetään yhteistyössä Sibelius
Akatemian kanssa eli tarjolla on korkeakulttuuria. Omat eväät mukaan, jonkin verran on
tarjolla maistiaisia Baltian maista. Tapaaminen järjestetään osoitteessa Töölönkatu 28, IV
kerros klo 18.00 alkaen. Tarjolla on soivaa ohjelmaa Sibelius Akatemian toteuttamana.
Ilmoittautumiset 27.09.2003 mennessä osoitteeseen leena.hyvarinen[ät]siba.fi.
12.11. Olutsillan sääntömääräinen syyskokous Milenkassa klo 18.00
alkaen. 10.12. Joulukuun kuukausitapaaminen on samalla perinteinen Olutsillan
pikkujoulujuhla. Juhlat järjestetään Milenkassa, jossa aloitamme juhlinnan klo 18.00.
14.01. Tammikuussa Vesa Vuorimaa esittelee kesän 2003 Unkari/Slovakia -matkan antia
Milenkassa klo 18.00 alkaen.

Mikkelin aattopäivän olutkierros lauantaina 4.10.
Olutsillan perinteinen Mikkelin aattopäivän olutkierros pidetään tänä vuonna Kruunuhaassa.
Lähtöpaikkana on klo 11.00 Harry's Bar, Liisankatu 27. Kierroksen tarkemmat reittikartat ovat
jaossa lähtöpaikalla. Tiedustelut missä kyseisenä päivänä kierroksen aikana ollaan menossa
voi lähettää (tekstiviestinä) numeroon 050-3463045

Olutsillan syyskokouskutsu

Olutsillan hallitus kutsuu koolle syyskokouksen keskiviikkona 12.11. klo 18.00
olutravintola Milenkassa, Haapaniemenkatu 3-5, Helsingin Hakaniemessä. Esillä ovat
sääntömääräiset asiat, mm. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2004. Lisäksi valitaan hallituksen
puheenjohtaja, muut hallituksen varsinaiset jäsenet sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Tervetuloa!

Tiedote 2/03
Kuukausi-istunnot
Tänä kesänä Olutsillalla on tavallista monipuolisempi kuukausi-ilta ohjelma. Tarjolla on tuttuun
tapaan olutta, olutkulttuuria ja useimmiten jopa asiaan kuuluvaa. Erityisesti kannattaa
huomata, että toukokuun tapaaminen järjestetään O'Malleyssa ja että kesäkuun tapaaminen
on poikkeuksellisesti sunnuntaina ja paikkana on Furuvikin huvila Helsingin Jollaksessa.

14.05. Toukokuun kuukausitapaaminen pidetään olutravintola O'Malleyssä Helsingissä,
Yrjönkatu 26. Tapaamisen yhteydessä Olli Pellikka esittää katsauksen Irlantiin ja irlantilaiseen
oluttarjontaan. Tarjolla on irlantilaisen oluen lisäksi asiaankuuluvaa musisointia. Myös kaikki
Olutsillan omat muusikot ovat tervetulleita esittämään omia taitojaan musiikin ja laulun
saralla. Lisää tietoa O'Malleystä. Tapaaminen alkaa klo 18.00.
08.06. (huom! sunnuntai) Olutsillan kesäkuun kuukausitapaamisen yhteydessä
järjestetään Jatulintarhan rakentamistilaisuus Helsingin Jollaksessa, Furuvikin huvilalla,

Furuvikintie 1. Tapaamiseen osallistujat pääsevät rakentamaan asiantuntijan avustuksella
kivistä ns. Jatulintarhaa ja maistelemaan aitoa hiidenmaalaista sahtia. Rakentamisurakan
päätteeksi halukkaat voivat mennä myös saunaan ja uimaan. Paikalla on myös AKS
(Akateeminen Kiuas Seura ry) esittelemässä ja paistamassa makkaraa. Lisää tietoa AKS:n
toiminnasta saa uudesta makkaraporttaalista www.makkara.info. Tilaisuus alkaa klo 13.00 ja
Olutsillalle varatut kaksi saunaa ovat lämpimiä klo 15.00.Omat juomat ja makkarat
mukaan. Kartta Furuvikin huvilalle.
09.07. Heinäkuussa Olutsilta järjestää perinteisen kesän terassikierroksen. Aloitamme
kierroksen ravintola Kolmesta Kaisasta Helsingin Sörnäisistä klo 18.00.
13.08. Elokuussa matkaamme bussilla Porvooseen tutustumaan sikäläiseen olut- ja pubikulttuuriin. Lähtö on klo 17.00 Helsingin Nykytaiteen Museon Kiasman (Mannerheiminaukio 2)
edestä ja paluu samaan paikkaan viimeistään klo 24.00. Matkan ohjelmaan kuuluu
tutustumista Porvoon olutpaikkoihin Suomen Olutseuran puheenjohtajan ja Olutliiton
varapuheenjohtajan Heino Tiilikaisen johdolla. Hinta on 8 €/hlö sisältäen matkat ja ohjelman.
Ilmoittaudu Vesa Ainolalle 04.08.2003 mennessä: vesaainola[ät]hotmail.com tai 050 346 3045

Olutliiton liittokokous
Suomen Olutliitto ry. piti liittokokouksensa lauantaina 29.3.2003 Helsinki Beer Festivalin
yhteydessä Helsingin Kaapelitehtaalla. Olutsiltaa edustivat kokouksessa yhdistyksen sih-teeri
Liisa Kaipainen ja varapuheenjohtaja Matti Hämäläinen. Liittokokous päätti, että Olutliiton
puheenjohtajana jatkaa Olli Hakkarainen. Olutsillan edustajana Olutliiton hal-litukseen
varsinaiseksi jäseneksi valittiin Juhani Karakorpi. Olutliitto tulee ajamaan vuoden 2003
toiminnassaan edellisen vuoden teemoja: Olut & ruoka sekä alkoholiveron alennusten
kohdistaminen miedompiin alkoholijuomiin kuten olueeseen.

Olutsillan Õllesummer-matka
Olutsilta järjestää 4. - 6.7.2003 Õllesummer-matkan. Menomatka Tallinnaan tehdään 4.7.2003
Helsingistä klo 15.00 - 16.40 AutoExpressillä. Paikanpäällä yövytään Park hotellissa 2 hengen
huoneissa. Paluu Tallinnasta Helsinkiin 6.7.2003 klo 15.00 - 19.00 tehdään m/s Meloodialla.
Matkan hinta sisältää 2 hotelliyötä 2 hh huoneissa + hotelli aamiaiset + Õllesummerin
pääsylipun. Ilmoittautumisia (2.6.2003 asti) ja kyselyjä matkasta ottaa vastaan Juhani
Karakorpi, juhani.karakorpi[ät]kolumbus.fi tai 050 373 6001. Matkan hinta on noin 140 euroa.

Tiedote 1/03
Kuukausi-istunnot
Olutsillan kuukausi-istunnot jatkuvat totuttuun tapaan joka kuun toisena keskiviikkona klo
18.00 alkaen. Tarjolla on olutta, olutkulttuuria ja asiaan kuuluvaa ohjelmaa. Erityisesti
kannattaa huomata, että maaliskuun kuukausi-istunto on samalla Olutsillan sääntömääräinen
kevätkokous ja että huhtikuun kuukausi-istunto pidetään Pikkulinnussa Itä-Helsingin
Puotilassa.

12.02. Helmikuun kuukausitapaamisessa Olutsillan jäsen Vesa Vuorimaa esittää katsauksen
Tsekin oluttarjontaan. Tapaaminen pidetään Milenkassa klo 18.00 alkaen.
12.03. Olutsillan sääntömääräinen kevätkokous Milenkassa klo 18.00 alkaen.
09.04. Huhtikuun kuukausitapaaminen pidetään Olutravintola Pikkulinnussa Itä-Helsingin
Puotilassa, Klaavuntie 11. Pikkulinnussa on hyvä viski- ja kohtuullinen olutvalikoima. Hanassa
on myös real alea. Lisää tietoa Pikkulinnusta.

Olutsillan kevätkokouskutsu
Olutsillan hallitus kutsuu koolle kevätkokouksen keskiviikkona 12.03. klo 18.00
olutravintola Milenkassa, Haapaniemenkatu 3-5, Helsingin

Hakaniemessä. Esillä ovat sääntömääräiset asiat, mm. vahvistetaan tilinpäätös ja
myönnetään vastuuvapaus vuoden 2002 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Tervetuloa !!

Olutsillan vuosipäivä 24.2.
Jo perinteiseen tapaan Olutsilta-Õllesild ry viettää seuran vuosipäivää samassa paikassa kuin
yhdistys aikoinaan perustettiin eli tervetuloa kaikki maanantaina 24.2. klo 15.30 Suomalaiselle
Klubille (Kansakoulukuja 3) Helsinkiin.
HUOM! Samassa paikassa alkaa klo 16.00 pääkaupunkiseudun Viro-seurojen yhteinen Viron
itsenäisyyspäiväjuhla. Ohjelmassa mm. tutkija Iivi Masson juhlapuhe. Tilaisuuden musiikista
vastaa saksofonisti Siim Aimla. Tilaisuuteen on vapaa pääsy!

Olutsillan hallitus 2003:
Jarmo Tikka, pj.
Matti Hämäläinen, vpj.
Liisa Kaipainen, siht.
Vesa Ainola, ohj.päällikkö
Tapio Mäkeläinen, matkat, Alus-jaosto
Marja Pehkonen, tiedotusj.
Juhani Karakorpi
Sirkka Soukka
Jukka Sipilä
MATKAOHJELMA 2003



Viron panimot 30.10.-1.11.2003
Matkanjohtajana Tapio Mäkeläinen.
Olut- ja viinimatka Länsi-Unkariin ja
Länsi-Slovakiaan 10.6. - 17.6.2003
Matkanjohtajana Tapio Mäkeläinen.

Tiedote 3/02
Kuukausi-istunnot
Olutsillan kuukausi-istunnot jatkuvat totuttuun tapaan joka kuun toisena keskiviikkona klo
18.00 alkaen Milenkassa, Helsingin Hakaniemessä. Tarjolla on olutta, olutkulttuuria ja asiaan
kuuluvaa ohjelmaa. Erityisesti kannattaa huomata, että lokakuun kuukausi-istunto on samalla
Olutsillan sääntömääräinen syyskokous.

11.09.2002 Olutliiton puheenjohtaja Olli Hakkarainen on vieraanamme syyskuun
kuukausitapaamisessa. Tapaaminen pidetään Milenkassa klo 18.00 alkaen.
09.10.2002 Olutsillan sääntömääräinen syyskokous Milenkassa klo 18.00 alkaen.
13.11.2002 Marraskuun kuukausitapaaminen järjestetään yhteistyössä Sibelius Akatemian
kanssa eli tarjolla on korkeakulttuuria. Tarkemmat tiedot kuten illan ohjelma ja paikka
ilmoitetaan sähköpostilla, Olutsillan Internet sivuilla ja lokakuun kuukausi-istunnossa.
11.12.2002 Joulukuun kuukausitapaaminen on samalla Olutsillan pikkujoulujuhla. Juhlat
järjestetään Milenkassa, jossa aloitamme juhlinnan klo 18.00. Muistakaa ottaa tähän
tapaamiseen punaiset tonttulakit mukaan!

Olutsillan syyskokouskutsu
keskiviikkona 09.10.2002 klo 18.00
olutravintola Milenkassa, Haapaniemenkatu 3-5, Helsingin
Hakaniemessä. Esillä ovat sääntömääräiset asiat, mm. vahvistetaan toimintasuunnitelma,
Olutsillan hallitus kutsuu koolle syyskokouksen

tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2003. Lisäksi valitaan
hallituksen puheenjohtaja, muut hallituksen varsinaiset jäsenet sekä tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja. Tervetuloa !!

Mikkelin aattopäivän kierros Punavuoressa
Olutsilta järjestää lauantaina 28.09.2002 klo 11.00 alkaen Mikkelin aattopäivän
olut- ja kulttuuri kierroksen Helsingin Punavuoressa (Kampin ja Ullanlinnan ympäristössä).
Lähtö kierrokselle on klo 11.00 Black Doorista, Iso Roobertinkatu 1. Tarkempi suunnistusreitti
kierrokselle on saatavilla lähtöpaikalla.
Kohteita, jotka pyritään löytämään kierroksen aikana ovat mm.













Labyrinth, Black Doorin naapurissa
Leijuva Lahna, Iso Roobertin katu 13
Leningrad Cowboys,Uudenmaankatu
16-20
Salve, Hietalahdenranta 11, n. klo
14.00
Punavuoren Ahven, Punavuorenkatu
12
Albertin Kulma, Merimiehenkatu 18
Laulava Tursas, Merimiehenkatu 27
Iso-Ankkuri, Pursimiehenkatu 16
Huvipursi, Pursimiehenkatu 27
MS-Laivakoira, Tehtaankatu 34
Old Skipper's, Laivurinkatu 10
Sea Horse, Kapteninkatu 11

Kierroksen päättäjäiset ovat William K.ssa, Annankatu 3, alkaen n. klo 20.00
Tämän hetken reittitilanne on vain alustava. Lopullista reittiä voi tiedustella kyseisenä päivänä
kierroksella mukana olijoilta tai numerosta 050-3463045. Päivän matkaohjelmaan sisältyy
myös katsaus Helsingin ja Rööperin historiaan.
Huomaa: Yhteistä ruokailua ei järjestetä eli ruokailu täytyy jokaisen hoitaa omatoimisesti.

Matkakertomuksia Tsekin matkasta
Kaksi jäsentämme otti haasteen vastaan kirjoittaa matkakertomus Olutsillan tämän vuoden
matkojen päätapahtumasta eli Tsekin matkasta 12.-18.6.2002.
Ensimmäinen kertomus "Pitkä matka on Olomouciin (ja takaisin)" on Vesa Vuorimaan käsialaa
ja painottuu enemmän matkan olutpuoleen. Toinen matkakertomus "Erään kerran
Budojevicessa" on Sirkka Soukan käsialaa ja se käsittelee enemmän matkan kulttuuripuolta.
Kiitoksia paljon molemmille kirjoittajille!!

Pitkä matka on Olomouciin (ja takaisin)
Olutsilta teki kulttuuri-, arkkitehtuuri- ja olutkulttuurimatkan Tsekkeihin 12. - 18.6.2002. Yli
kolmekymmentä janoista siltalaista, kahdeksan päivää, 1200 kilometriä linja-autolla
(ilmastointi ok, WC ei-niin-ok), n. 77 erilaista olutta, jalkapallon MM-kisat, palatseja, kirkkoja,
linnoja, toreja, panimoita ja pubeja. Ei ihme, että heti matkan jälkeen koittanut juhannus meni
rauhallisesti.

Olutta ja Tsekinmaata on joskus vaikea erottaa toisistaan. Oluen hinta ei käytännössä nouse
kuin inflaation verran ja tyhmä olisikin se poliitikko, joka oluetta yrittäisi valtaan päästä.
Tsekkien kanssa härmäläistenkään ei kannata ryhtyä juomasille, joku on väittänyt, että 20 %
kansasta on rekisteröityjä alkoholisteja ja suurin osa lopuistakin on todennäköisesti
kapakkapuuhissa liian kiireisinä kirjautuakseen.
Kapakoita on koko maa, etenkin läntinen osa, Böömi, väärällään. Ei niin pientä kylää,
etteikö sieltä joku paikallinen tai tunnetumpi olutlogo silmään pistä. Jopa kioskeista löytyy
yleensä ainakin yksi hanaolut. Blatnalle (paikkakunta) pisteet!
Tunnetuista olutmerkeistä paikallisen väestön suosiossa näyttää olevan etenkin Gambrinus,
joka useimmiten oli tarjolla hanatuotteena silloin kun paikallinen panimon tuotteita ei
saatavilla ollut. saattanut. Myös Krusovice teki itseään tiettäväksi, mutta
esim. Budvar ja Pilsner Urquell olivat yllättävän harvojen pubien hanavalikoimassa. Toisaalta
jossain tsekkigallupissa nimenomaan Urquell oli äänestetty suosituimmaksi olueksi...

Vielä ainakin kymmenisen vuotta sitten tsekeissä oli tapana, että pivnicessä oli saatavilla
vain yhtä olutlaatua. Nykyisin monessa "normaali"juomalossa valikoima on ainakin
kolminkertaistunut: nautittavissa on vaaleaa, tummaa ja edellisten sekoitusta, 'rezanya'.
Jotain kuitenkin on säilynyt: baaritiskillä ei tarvitse huitoa länsieurooppalaiseen tyyliin olutta
saadakseen, vaan tarjoilija kyllä tulee paikalle, ennemmin tai myöhemmin, jos vain olet
muistanut laittaa olutalustan kutsuvasti eteesi merkiksi janostasi. Viivat aluseen ja alustan
nosto kolpakon päälle toimivat yhä muisti- ja laskunpyyntitapoina. Muutama sana tsekkiäkin
toki kannattaa opetella, jos esim. haluaa laskun pöytäänsä hieman ripeämmin (platit,
prosim). Ahojtai dobry den tullessa ja esim. tsau (!) lähtiessä tekevät myös vaikutuksen.
Suoranaiseen riehaan nuoremmat tsekkimiehet yltyvät, jos heille mainitsee oluensiemailun
lomassa taikasananDominator ja samalla nostaa peukkua pystyyn. Hasekilla on nostetta
(Dominik, jääkiekkoa, toim. huom.).
Tsekit juovat oluensa yleensä pubissa tai ravintolassa. Perinteiset oluttuvat menevät yhä
kiinni ajoissa, klo 22-23. Jotkut jatkavat puoleenyöhön, mutta harvat siitä myöhempään. Eivät
kaupungit toki kuolleita ole aamuyölläkään, toimintaa löytyy kuitenkin lähinnä erilaisista
klubeista sekä drinkki- ja muista alan baareista, joissa olut ei ehkä kuitenkaan ole se pääasia.
Aamusella ensimmäisinä avaavat pelisalit (tarjolla yleensä hanaolutta, peliautomaatteja ja
urheilua tv:stä.) ja yhdeksän-kymmenen maissa peruspivnicet.
Valitettavasti vierailu suurimpaan osaan historiallisista pubeista on ainakin Prahan alueella
täydellistä ajanhukkaa: huonoa palvelua, ylihinnoiteltuja tuotteita ja asiakkaina vain turisteja.
Tsekkipubit ovatkin tätä nykyä huomattavasti tyhjempiä kuin vuosikymmen sitten. Onneksi
Tsekin kaltaisessa maassa olutkulttuuri on niin syvään juurtunutta, ettei sen olemassaolo riipu
vain kuuluisimpien paikkojen suosiosta vaan tarjolla on yhä loistavaa olutta aidossa
ympäristössä aitojen ihmisten seurassa. On vain tiedettävä mistä etsiä.

Oluista enemmin tai vähemmin tarkasti tuli olutpäiväkirjaan merkintöjä 77 erilaisesta
tuotteesta, saman oluen hana- ja pulloversiot on luonnollisesti laskettu erikseen, onhan
tuotteissa myös maku- ja valmistuseroja. Tsekissä oluet hyvin harvoin pastöroidaan
pullotuotteinakaan, vain vientiin menevät erät ovat pastöroityja. Tämä luonnollisesti tarkoittaa
parhaan nautinta-ajan kutistumista noin kahteen viikkoon, mikä kuitenkaan ei näyttänyt
olevan ongelma, tuoretta tavaraa oli aina saatavilla.
Desitkat, paikalliset kantavierteeltään 10-asteiset kansanoluet alkoivat matkan
loppupuolella maistua toisiltaan, kuten kävi myös dvanactkoille, 12°-oluille. Positiivisessa
mielessä mieleenpainuvimmat olutkokemukset olivat kuivahkot tummat lagerit
kuten Mestansky Pivovarin Rebel (12°, 4,7% tumma), Bernardin 12° tumma, Hodonín
minipivovar, Kuncin vaalea suodattamaton hanalager Svijak (12°,3,8%) sekä kaikesta porusta
huolimatta U Flekun legendaarinen tumma 13-asteinen Flekovský ležák (13°, 4,6%). Klasterni
Pivovar Prahan kuninkaanlinnan kupeessa ja Novemestsky Pivovar Prahan Nove Miestossa
olivat kelpo paikkoja, mutta sen neljännen prahalaisen ravintolapanimon, Pivovarsky Dumin,
tarjontaa voisi luonnehtia jo legendaarisella määrittelyllä mielenkiintoinen. (Mutta tietysti, jos
banaani- tai kahviolut kiehtoo...).
Hinnat oluilla vaihtelivat yleensä 11 - 25 korunaan tuopilta eli 30-80 senttiin (toisena

ääripäänä olivat sitten 49 kcs U Flekun 0,4-litraisesta ja 75 kcs (2,5 €) tuopillisesta Prahan
keskustan turistihelvetissä). Pullotettuna sama tavara oli 8 - 15 korunaa, josta palautuspullon
arvo oli 3 korunaa, joten kierrätys kannattaa.

Tsekeissä olut tosiaan on arkea. Tämän varmentaakseen kannattaa käydä tutustumassa
vaikkapa Velko Popovicken panimoon Prahan kupeessa. Tarjolla oli yli tunnin kestävä sinänsä
mielenkiintoinen kierros, mutta ei olutta tarjolla. Ehkä ryhmämme kulturelli ulkonäkö hämäsi
opasrouvaamme. Onneksi välittömästi panimon ulkopuolella oli anniskeluoikeuksin varustettu
pivnice erittäin hyvine ja tuoreine oluineen ja laajakulmatelevisioineen.
Bohemia Regentillä Trebonissa saimme kierroksemme lomassa maistaa vielä keskeneräistä
olutta, mutta panimoravintolaan sielläkin piti ajautua, ennen kuin matkamme samein tuote,
Regentin vehnäolut eteemme läimäistiin. "Puuroa", kuuluivat kommentit.
Litovelin panimon näimme vain ulkoa, samoin kuin
mm. Znojmossa sijaitsevan Hostania valmistavan kompleksin. Litovelin panimon terassi oli
kuitenkin ehkä koko matkan kohokohta: parempiakin päiviä nähnyt
huolto/kioski/kauppa/ravintolarakennus terasseineen välittömästi panimon porttien
ulkopuolella. Mukana myös musiikki. Sinne vaan viettämään lauantaiehtoota paikallisten
rasvanahkojen, eläkeläisten ja hehkeitten kaksikymppisten verojen sekaan. Viisi erilaista
Litoveliakin saatiin olutpäivyriin kirjattua.
Ainoa paikka, joka edes etäisesti pystyi samaan, oli Prahan keskustaan ilmeisesti
vahingossa pystyyn jäänyt Urquell-keidas Rudolfina, jossa lattian tahmaisuudesta pystyi
päättelemään, missä päin baaritiski sijaitsi. Baaritiski ei täälläkään ollut asiakkaita varten,
tiskillä oli jatkuvasti parikymmentä kolpakollista olutta laskeutumassa ja odottamassa toista
täyttökierrosta. Baarimiekkosen tehtävänä oli täyttää kolpakoita ja täyttää ja täyttää... Puolen
litran kolpakosta oli muuten pöytään kannettaessa vähintään kolmasosa vaahtoa, mutta
kummasti se vain muokkautui olueksi, johtuneeko tuoretavaran uutepitoisuudesta vai mistä.
Edellisten lisäksi Ceske Budojovicken kuuluisa torin kupeessa olevassa vanhassa
kauppahallissa sijaitseva Masne Kramy jätti pysyvän loven sydämeen kuten myös se mukava
vehreä terassi samaisessa Budejovickessa, missä pääsimme paikallisen nuorison kanssa nk.
bailaamaan. Ja tietenkin Olomoucin toisen keskusaukion viittä eri tyyppiä Bernardia tarjonnut
terassikahvila, jossa sai välipalaksi vehnäoluessa lilluvaa homejuustoa sipulilla höystettynä on
yhä mielessä. Unohtaa ei tietenkään sovi Cesky Krumlovin Eggenbergpanimonravintolaakaan......

Panimoita näimme (ulkoa) muitakin, mutta em. kierrosten kulttuuripitoisuuteen viitaten
päätimme useimmiten tyytyä itse asiaan. Mikä muuten kannatti. Oluista erityisen
kunniamaininnan ansaitsee kirpeän humalainen, lähes aina saatavilla ollut Krušovice
Svetlé 12°, 4,5% (ilman sitä olisimme selvenneet).

Erään kerran Budojevicessa
Vastaanottavaa tajunnanvirtaa viikko Tshekinmaalla, oluen ja rakennustaiteen merkeissä,
runsasta ja laadusta tinkimätöntä. Unescon maailmanperintökohteita yhdeksän. Eikä jano
päässyt yllättämään kuin kerran. Sekin kääntyi voitoksi.

Tshekinmaan kaupungit kukkuloilla ja tasangoilla. Keskiaikaisten kaupunkien näennäisen
sattumanvarainen rakenne, aukioilla menneen tuntu ja nykypäivä käsikkäin, rakennustaiteen
tyylit sulassa sovussa. Arkadikäytävät, torien ja katujen hienot kiveykset, veistokset ja
muistomerkit.
Palatsit erityisesti Kratochvílessa, Cesky Krumlovissa ja Kromerizíssa painuivat mieleen,
viimeksi mainittu myös ylen upeiden taidekokoelmiensa vuoksi. Tizian! Puistot ja puutarhat,
niiden loputon monimuotoisuus, paviljongit, vesiaiheet.
Panimot - tehokkuus, kauneus, hyödyllisyys! Rehelliset oluttuvat ja kapakat, joissa sisustus
ei hypi silmille eikä pidä ihmispoloa pilkkanaan. Tavanmukaisesti yksinkertainen pitkulainen
pohja, valkeiksi kalkitut seinät ja katto, kalustus tumman ruskeaksi käsiteltyä vankkaa puuta.
Siinä se on. Pois turha hörhötys, pääasia ovat ilmapiiri, ihmiset ja hanat.

Budejovicessa keskusaukio on neliön muotoinen ja sen verran iso, ettei sitä hevillä pienen
kaupungin toriksi käsitä. Pienellä tarkoitan tietysti kaupungin vanhaa osaa.
Merkillinen on tori myös Telcissä, pitkulainen ja siitäkin omalaatuinen, että sen läpi kulkee
autoliikenne sujuvasti kaartaen omalla vyöhykkeellään, joka erottuu vain toisennäköisenä
kiveyksenä torin pinnassa.
Uinuva ja milteipä ihmeellisin on sittenkin Holasovice, pikkuinen kylä ryhmittyneenä
kapean, puistomaisen aukion laidoille. Hiljaista, kukot kiekuvat, vanha mies astelee kylätietä.
Keitä asuu näiden omintakeisten päätyjen takana? Sanotaan että talo on omistajansa kuva.

Olomoucin aukiolla, isommalla niistä, kohoaa kierrepilarin myötä taivaita kohti teos jonka
näkeminen salpaa hengen. Veistoksessa Pyhä Kolminaisuus esiintyy voimassaan ja
kunniassaan. Eikä se vielä riitä. Henki on koetuksella myös Zdárn Sazavoussa, ihmeellisessä
Johannes Nepomukin pyhiinvaelluskirkossa joka ei tottavie ole mikään hymistelevän hartauden
huone. Goottilaista barokkia! Matkan kirkoista huimimpia, nähtynä ensin etäällä maisemassa,
vähitellen lähestyen, viimein tavoitettuna kaikessa loistossaan.

Tshekinmaan upeus oli katettu eteemme monin verroin runsaampana kuin osasimme
odottaa. Ott Sandrakin asiantuntemus oli pettämätön. Nyt on tiedossa sekin, mitä merkitsevät
eräät kanuunankuulat muutaman talon seinässä Prahassa, Petrinin kukkulalla, ja mitkä ikkunat
ovat defenestraation kannalta merkille pantavia. Ottin ja Tapion suunnittelemalle matkareitille
kunnia!

Tiedote 2/02
Kuukausi-istunnot
Kuukausi-istunnot jatkuvat totuttuun tapaan joka kuun toisena keskiviikkona klo 18.00 alkaen.
Kesäksi siirrymme terassikauteen ja pidämme kuukausi-istuntoja myös muualla kuin
kantapaikassamme Milenkassa. Tarjolla on olutta, olutkulttuuria ja välillä jopa ohjelmaa.
Erityisesti kannattaa huomata, että heinäkuun kuukausi-istunto on samalla vierailu Kotkaan.
08.05.2002 Enterprise Estonian Suomen toimiston johtaja Andres Paling kertoo Milenkassa
klo 18.00 miksi suomalaiset ja muut ulkomaiset firmat ostavat Viron olutpanimoita ja viinatehtaita.
12.06.2002 Terassikierros Suomenlinnassa. Aloitamme kierroksen Suomenlinnan Panimon
terassilta klo 18.00.
10.07.2002 Matkaamme bussilla Kotkaan tutustumaan sikäläiseen olutkulttuuriin. Lähtö on
klo 14.30 Helsingin rautatieasemalta ja paluu samaan paikkaan klo 24.00. Matkan ohjelmaan
kuuluu Kotkan pub tarjontaan tutustumista, vierailu Höyrypanimoon Metsolassa ja Sam's
pubiin Karhulassa. Hinta on 20 €/hlö sisältäen matkat ja ohjelman. Ilmoittaudu Vesa Ainolalle:
vesaainola[ät]hotmail.com tai 050 346 3045.
Vesa Vuorimaan kuvia Kotkan matkalta
Pääsiäisen olutsilta
Olutsillan pääsiäismatka suuntautui Tarttoon, Viljantiin ja Pärnuun. Mukana oli parikymmentä
seuralaista, joukossa muutama vierailijakin. Matkaa tehtiin Tapio Mäkeläisen ja
erityisoppaamme Kaarel Lehtsalun johdolla.
Kolme kaupunkia kolmessa päivässä oli aikamoinen reissu, ja kuvia katsellessa pitää joskus
pysähtyä miettimään, missä kaupungissa, kapakasta puhumattakaan, mikin olut tuli nautittua.
Bussimatkat kaupungista toiseen sujuivat rattoisasti, kun luimme toisillemme vuorotellen
ääneen unkarilaisen Sandor Petöfin runoelmaa Janos Sankari.
Aamupäivät omistettiin kaupunkikierroksille. Tapion asiantunteva opastus selvitti meille
Viron historiaa. Paikallisten suurmiesten, sotapäälliköiden ja lehtien perustajien patsaat
tutkittiin hartaasti. Tarton tuomiokirkon rauniot ja Viljannin rauniolinna tekivät ehkä

suurimman vaikutuksen: jäljellä on enää tiilimuuri tai pari, mutta menneen komeuden saattaa
aavistaa.
Tartossa joimme Püssirohukelderissä Sakun Püssirohua (puolet Pilsneriä ja puolet Tumea,
väri punaruskea), Tapio omasta nimikkomukistaan. Vanhan linnanmuurin ruutikellariin
rakennettu ravintola tuntui olevan varsinkin nuorison suosima paikka. Illemmalla olisi ollut
tarjolla musiikkiakin, mutta siinä vaiheessa seurueemme oli siirtynyt jo muihin paikkoihin.
Kirjallinen Wilde viehätti, ja Atlantiksen yökerhossa tanssittivat 80-luvun discohitit.
Viljannin kapakoiden erityispiirteenä tuntui olevan vanhoilla soittimilla sisustaminen musiikki ei kuitenkaan jäänyt vain rekvisiitaksi, sillä kaikissa käymissämme paikoissa myös
soitettiin iltaisin, ja tanssiakin sai.
Pärnu oli kuin Ultra Bran laulusta: "Purjehduskerhon hiljainen satama, rannalla tietenkään
ei ole ketään" - paitsi valtavia jääkinoksia. Pääsiäisyön messu ortodoksisessa kirkossa oli
yllättävän arkinen, kävelimme pimeässä tuohukset kädessä kirkon ympäri ja totesimme, että
Kristus on ylösnoussut.
Kävimme tietysti myös panimoissa. A.Le Coqin panimo Tartossa vanhojen tiiliseinien sisällä
oli yllättäen täysin moderni. Miljoonien litrojen tuotannosta tuntui vastaavan vain muutama
ihminen. Ymmärsimme hyvin, ettei seuraavana päivänä näkemämme Karksin panimon pieni
olutsammio ollut mitenkään kyennyt pärjäämään markkinoilla. Karksissa yhä toimivan
marjaviinitehtaankin arvelimme kuolevan viimeistään EU:n vaatimusten myötä. Tuotteet ovat
kyllä hyviä, joten sääli niitä. Pärnu Õlussa meitä viikonlopun vuoksi vain kestittiin, panimoon
emme päässeet, ja useimmille seurueemme jäsenille se riitti vallan mainiosti.
Säät vaihtelivat, mutta viimeisellä pysähdyksellämme matkalla Pärnusta Tallinnaan
avasimme terassikauden. Pienen kylän laitamilta hylätyn savustamon ja epämääräisen
teollisuushallin vierestä löytyi viehättävä kapakka, jonka terassia aurinko suloisesti lämmitti.
Seurueemme kihlapari esitteli tuohisormuksiaan - romanssi tosin taisi hiipua matkan
päättymisen myötä.
Matkan alussa Tapio jakoi meille listan virolaisista oluista. Matkan päätteeksi saatoimme
todeta, että uutterimmat maistelijat olivat päässeet yli kolmenkymmenen eri oluen makuun.
Erikoisin niistä oli varmasti Karksin olutpanimon viimeisin olut, lahjapullo jonka tyhjensimme
kaikki yhdessä hautausmaan muurin vierellä. Olut sai siis arvoisensa jäähyväiset.
Matkakuvia on osoitteessa http://www.olutsilta.org/Paasiainen02
Lisää kuvauksia matkasta löytyy myös OlutPosti lehdestä (1-2/2002), jossa on lehden
päätoimittajan Heino Tiilikaisen artikkelisarja matkasta matkakertomuksen muodossa.
Olutliiton liittokokous
Olutliiton 3. liittokokous pidettiin 27.04.2002 Helsinki Beer Festivalin yhteydessä
Kaapelitehtaalla. Tämä liittokokous oli siinä mielessä tärkeä kokous Olutsillalle, että nyt
olimme rekisteröitymisen myötä ensimmäistä kertaa täysivaltaisena jäsenyhdistyksenä
mukana. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja valittiin muun muassa liitolle
uusi puheenjohtaja, Olli Hakkarainen. Olutsillan edustajista Juhani Karakorpi jatkaa Olutliiton
hallituksen varajäsenenä ja Jarmo Tikka valittiin uuteen hallitukseen varsinaisena jäsenenä.
Helsinki Beer Festival
Viides HBF järjestettiin kaksipäiväisenä perjantaina ja lauantaina 26.-27.04.2002
Kaapelitehtaalla. Festivaalien kunniavieraana oli maailman tunnetuin olut- ja viskiasiantuntija,
englantilainen Michael Jackson.
Festivaalin erikoisteemana oli tällä kertaa luomuoluet ja teemaan liittyen tarjolla olikin
erittäin laaja valikoima luomujuomia. Osa luomuoluista oli HBFn erityisesti festivaalia varten
maahantuomia. Luomuoluiden lisäksi oluttapahtumassa oli tarjolla satoja muita oluita, laaja
valikoima siidereitä ja viskejä eri puolilta maailmaa. Oluenystävien iloksi tarjolla oli myös
kohtalaisen laaja valikoima suomalaisten pienpanimoiden oluita.
Kansallisesti ja jopa kansainvälisesti mielenkiintoa herättäneet vuoden parhaiden oluiden,
siiderien ja viskien kilpailut järjestettiin taas festivaalien yhteydessä. Vuoden olueksi valittiin
vaalea tshekkiläinen lagerolut Pilsner Urquell, joka voitti myös pohjahiivaoluiden sarjan.
Hopeaa vei saksalainen tumma lager Mönchof Schwartzbier ja pronssia, myös saksalainen

tumma lager, Barock Dunkel.
Saksa jylläsi myös pintahiivaoluissa. Kultaa sai baijerilainen vehnäolut Andechs Weissbier
Hefe. Hopeaa voitti Anchor Liberty Ale USA:sta. Skottilainen Raven Ale sijoittui pronssille.
Tämän vuoden paras vahva olut (yli 6%) oli tuomariston mielestä skotlantilainen Jacobite
Ale. Baijerilainen Celebrator vei hopean ja lontoolainen 1845 Celebration Ale pronssin.
Kotimaisten pienpanimoiden kilpailun voitti Lahden Teerenpelin Sauhusanttu. Hopea ja
pronssi molemmat menivöt Stadin Panimolle. Hopealle ylsi Stadin Barley Wine 2001 ja
pronssilleStadin Trippel.
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Kuukausi-istunnot
Kuukausi-istunnot jatkuvat vuonna 2002 perinteiseen tapaan joka kuun toisena keskiviikkona
klo 18.00 alkaen Milenkassa. Tarjolla on olutta, olutkulttuuria ja usein jopa asiaan liittyvää
ohjelmaa.
13.02.2002 Järvenpääläisen Eikan Kellari Pubin pitäjä Eino Lehtinen kertoo virolaisten oluiden
harrastuksestaan. Eikan Kellari Pubissa järjestetään mm. keväisin viro-olut-päivä.
13.03.2002 Olutsillan sääntömääräinen kevätkokous, joka on samalla tsekkiläisen oluen
ilta
10.04.2002 Erkki Kuparin runokirjan julkistaminen
Olutsillan vuosipäivä 24.2.2002
Jo perinteiseen tapaan Olutsilta - Õllesild ry viettää seuran vuosipäivää samassa paikassa
missä yhdistys aikoinaan perustettiin eli tervetuloa kaikki sunnuntaina 24.2. klo 15.30
Suomalaiselle Klubille (Kansakoulukuja 3) Helsinkiin.
HUOM! Samassa paikassa alkaa klo 17.00 pääkaupunkiseudun Viro-seurojen yhteinen Viron
itsenäisyyspäiväjuhla. Ohjelmassa mm. suurlähettiläs Matti Maasikasin tervehdys, juhlapuhe ja
tanssimusiikkia. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Olutsillan kevätkokous 13.3.2002
Olutsillan hallitus kutsuu koolle kevätkokouksen keskiviikkona 13.03. klo 18 olutravintola
Milenkassa, Haapaniemenkatu 3-5, Helsingin Hakaniemessä. Esillä ovat sääntömääräiset asiat,
mm. esitetään vuoden 2001 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto ja
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille. Tervetuloa!
Virolaisten olutruokien kurssi
Aika: Lauantaina 16.3.2002 klo 12.00 alkaen
Paikka: Vantaan ammatillisen koulutuskeskuksen opetusravintola DIANTHUS
Neilikkatie 3 (Tikkurila)
Hinta: Raaka-aineiden hinta
Virolaisen kokin ja kouluttajan Tiina Päevan opastuksella valmistetaan yhdessä
valkosipulileipiä, härkäpapuja ja muita tyypillisiä virolaisia olutruokia. Session päätteeksi
nautitaan sitten yhdessä nämä iltapäivän aikana valmistetut ruoat. HUOM! ottakaa mukaan
omat oluet.
Ilmoittautumiset 6.3. mennessä Tapio Mäkeläiselle:
e-mail: tapio.makelainen[ät]tuglas.fi, GSM 040 5935633, työpuh. 09 68114324
Karksin olut markkinapyörteessä
Viime tiedot kertovat, että Karksin panimon tuotannollinen toiminta on toistaiseksi loppunut.
AS Karmen muu, kuten hedelmäviinien tuotanto jatkuu. Tähän on johtanut vaiherikas
tapahtumasarja virolaisen "varakapitalismin" vauhdikkaina vuosina, joista Olutsillan

Tuomaksen istunnossa oli kertomassa monen olutsiltalaisen vanha tuttu Karel Lehtsalu, AS
Karmen entinen myyntijohtaja.
Panimon ja AS Karmen muun toiminnan perustan loi paikallinen kolhoosi vuonna 1975.
Tshekkiläisillä panimolaitteilla alettiin panna olutta lähialueen tarpeeseen. Vain 8 päivää
juotavana säilyvää hyvää olutta korjattiin jo suoraan kuljetusautosta jakelukierroksella. 90luvun alussa toimintaa uudistettiin saksalaisella markkinakonsultaatio- ja teknologia-avulla.
Reinheitsgebot-periaatteella tehdyn oluen laatu parani.
Paikallisilla markkinoilla toiminut pieni panimo sai kilpailla tosissaan ulkomaalaisomistukseen
siirtyneiden Sakun, Tartun ja Wirun kanssa. Markkina-aseman laajentaminen olisi vaatinut
lisää rahoitusta, joten yhtiö myytiin suurelle virolaiselle alkoholitukulle, josta ajateltiin vahvaa
jakelukanavaa. Ostaja kuitenkin romahti heti tämän jälkeen "varakapitalismin" pyörteissä,
joita Lehtsalu osin vertasi kieltolain ajan Chicagon bisnestyyliin.
Karel on kuitenkin hengissä ja kutsuu kaikki olutsiltalaiset tervetulleiksi Viljandiin ja Karksin
oluiden merkitkin ovat vielä olemassa. On mahdollista, että niitä päästään vielä maistamaan
jossain muualla pantuna.
Olutsillan hallitus 2002
Juhani Karakorpi, pj., puheenjohtaja[ät]olutsilta.org
Vesa Ainola, vpj/ohj.päällikkö, vesaainola[ät]hotmail.com
Hanne Heickell, siht., sihteeri[ät]olutsilta.org
Jarmo Tikka, tiedotusj., jarmo.tikka[ät]nokia.com
Tero Mikkolainen, tiedotusj., tero.mikkolainen[ät]orbis.fi
Tapio Mäkeläinen, Alus-jaosto, tapio.makelainen[ät]tuglas.fi
Marja Pehkonen, marja.pehkonen[ät]hel.fi
Sirkka Soukka, sirkka.soukka[ät]pp.inet.fi
Jukka Sipilä
Kirsi Ollilainen, rahastonh., kirsi.ollilainen[ät]tuglas.fi
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Tartto-Pärnu -retki pääsiäisenä 28.3.31.3.2002
Matkanjohtajana Tapio Mäkeläinen.
Tsekin matka 11.-18.6.2002
Matkanjohtajana Tapio Mäkeläinen.
Tallinnan matka 6.-8.12.2002
Matkanjohtajana Tapio Mäkeläinen.
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Kuukausi-istunnot Milenkassa
Siis klo 18 joka kuun toisena keskiviikkona. Olutta, olutkulttuuria ja yllätysohjelmaa.
Tapaamisiin ja parhainta olutsyksyä!
10.10. Mikon istunto, syyskokous, 14.11. Martin istunto, prof. Matti Räsänen: entisaikain
oluenpano,12.12. Tuomaan istunto, pikkujoulu, 9.1.2002 Anttonin istunto.
Mikkelinpäivän olviretki Töölössä 29.9.
Töölön ravintolaperinne on maamme antoisimpia. Näin on myös olutkulttuurin alueella. Lähde

Olutsillan kierrokselle tutustumaan Töölön olutkeitaisiin ja juomaan ja syömään töölöläisittäin
- siis hyvin ja mukavasti!
Klo 12 - viimeistään - aloitamme aamiaisella Töölössä eli "akatemiassa", Mannerheimintie 98.
Tienoolla ovat sopivasti mm. Viisi penniä (klo 13), Mannerheimintie 55, Hadanka ja Janoinen
lohi, jopa William K.
Klo 14.30 Vastarannan kiiskessä etelämpänä Runeberginkatu 26:ssa. Laiska karhu, Kerhonen,
Cafe Tin Tin Tango ovat lähellä.
Klo 17 St. Urhos´ Pubissa, Museokatu 10, 18 hanan äärellä voi myös syödä hyvin. Sieltä
kaarramme Taidehallin klubin, Ateljee-ravintolan ja Pub Peten kautta Perhoon,
Mechelininkatu 7 klo 19 ja vielä Cornerin kautta Kuu kuuhun Museokadulla, jonne päädymme
n. klo 20.30.
Syyskokouskutsu
Uusien sääntöjen mukaan siirrymme kahden vuosikokouksen käytäntöön, jossa syyskokous
alustaa seuraavan toimintavuoden ja kevätkokous päättää edellisen.
Hallitus kutsuu koolle syyskokouksen keskiviikkona 10.10. klo 18 olutravintola Milenkassa,
Haapaniemenkatu 3-5, Helsingin Hakaniemessä. Esillä ovat sääntömääräiset asiat, mm.
toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä
henkilövalinnat, joista tällä kertaa listalla ovat puolet hallituksen jäsenistä ja tilintarkastajat.
Tervetuloa päättämään Olutsillan tulevasta toimintavuodesta!
Ukko palaa Kotkaan
Ukko palaa ainakin oluen nimenä. Kotkassa avataan 1.9. Panimomestarin pubi Hovinsaarella,
vanhassa Höyrypanimossa.
Tarjolla tulee olemaan mm. "erään suomalaisen pienpanimon" valmistamaa vaaleaa
kolmoslaageria nimeltä Ukko. Tarkemmin ei ravintoloitsija halunnut ennakkotiedusteluihin
vastata, kertoipahan juoman aromissa tavoitellun vanhan tyyliä. Tuote on tarjolla pullotettuna,
hanan mukaantulo riippuu menekistä.
Rakennuksessa on tuotettu olutta vuosina 1895-1967, Ukkoa vuodesta 1934 lähtien hamaan
loppuun asti.Nyt restauroidun Höyrypanimon suojissa toimii mm. betoniteknologian
tutkimuslaitos, mutta siis myös ravintola Keisarinsatama ja pubi sen yhteydessä. Sijainti on
upea aivan rantalaiturin tuntumassa!
Paikka on auki arkisin klo 9-22, viikonloppuisin pitempään.

Sakulle myyntiennätys
Sakun heinäkuun juomien myynti nousi edellisvuoden vastavasta 53 %. Koko alkuvuoden
myydyimmät oluet olivat Originaal ja Rock. Oluissa Sakun markkinaosuus oli 50 %. A.Le Coqin
osuus oli 38 % ja sen myynti kasvoi edellisvuoden alkupuoleen verrattuna 21 %.
Saarille uusi panimo
AS Saaremaa Õlletehasin uudessa panimossa pantiin elokuun alussa ensimmäinen erä 4,8
%:sta vaaleata olutta. Yli 20 miljoonaa kruunua maksaneen panimon tuotannoksi on
suunniteltu 2 miljoonaa litraa, joka on tarkoitus markkinoida nimenomaan saarilla.
Panimonjohtaja Peeter Palulle asia on myös kutsumus: "Saarenmaalla pitää olla oma olut".
Oluen panosta siellä on ensimmäinen merkintä jo vuodelta 1284. Saarilla on säilynyt elävä
kotiolutperinne näihin päiviin. Kuressaaressa toimi viimeksi vuoteen 1999 panimo, jonka Olvi
Oy lopetti.
Lue juttu Saaremaale taas oma õlletehas
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Kesän klubi-illat

Kesällä kierrämme jälleen Helsingin rantoja. Syksyllä palaamme Pivnice Milenkaan Helsingin
Hakaniemessä, Haapaniemenkatu 3.
Siis klo 18 joka kuun toisena keskiviikkona. Olutta, olutkulttuuria ja yllätysohjelmaa.
Tapaamisiin ja parhainta olutkesää!
11.7. Suomenlinnan panimoravintolassa.
8.8. Kruununhaan edustalla Tervasaaren ravintolassa.
12.9. Milenkassa.
Liettuan oluttie vie 90 panimon kautta
Liettuassa on oivallettu oman olutkulttuurin arvo. Liettuan Valtiollinen matkailutoimisto esitteli
keväällä Oluttie-matkailuhankkeen europpalaisten viini- ja olutreittien tapaan tavoitteena
tehdä tutuksi ja vaalia runsasta liettualaista olutperinnettä ja elvyttää myös kotioluen panoa
ja kehittää kotimaan matkailua.
Reittejä on useita eri lääneissä, joissa paikalliset turistikeskukset kokoavat niiden varrelle
tutustumisen arvoisia paikkoja ja tapahtumia, matkustavaisten palvelun ja - ennen kaikkea panimoita ja oluentekijöitä. Liettuan n. 90 panimosta kaikki suuremmat ja monet
pienemmätkin panimot ovat jo mukana.
Lähempiä tietoja saa uusilta verkkosivuiltamme .ja jäseneltämme Tuija Keroselta 040 706
0864, tuijakeronen[ät]hotmail.com.
Palaamme asiaan kuukausiistunnoissamme lähiaikoina.
Virun oluita tanskaksi
Haljalalaisen Virun kolhoosin 1975 perustama ja tanskalaisen Harboen panimon omistama Viru
Õlu AS on antanut valikoimansa tuotenimeksi Frederik tanskalaisen olutmestarin Frederik
Harboen mukaan. Uusien tuotteiden kärjessä on Frederik Premium 4,6 %:n vaalea laager.
Uusia ovat myös Frederik Pilsner, 4,2 % ja 2,5 %:n "euronuoriso"-olutjuoma Shandy.
Harboen vahvat Bear Beer -oluet ovat myös tuotannossa sekä edelleen Palmse ja
myös Toolse, tosin nyt 4,2 %:n versiona. Virun erinomaisten kausioluiden jatkosta ei ole
vielä tietoa.
OLUTKALENTERI
Lauantaina 7.7. kello 12 suomalaisten olviretkeilijöiden perinnetapaaminen Õllesummerin
aikaan (4.-8.7.) Kalle Kustassa, Viru 21, Tallinna.
Õlletoober, Leisi,Saarenmaa 20.- 21.7.2001.
Sahdinvalmistuksen SM-kisat. Mouhijärvi 4.8.2001.
Riika 800 vuotta, Aldaris olutjuhla. Riika, Latvia 18.8.2001.
Kolme päivää, kolme yötä olutfestvaali. Vilna, Liettua, 7. 9.9. 2001.

