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Yleistä

Olutsillan säännöt uudistettiin vuosikokouksessa 14.3. 2001. Samalla pantiin vireille seuran
rekisteröinti, joka toteutui muutamien pienten sääntökorjausten jälkeen 28.2.2002. Seura on nyt
virallisesti Olutsilta-Õllesild ry.

Uusien sääntöjen myötä pidettiin vuonna 2001 kaksi vuosikokousta.  Kevätkokouksessa
hyväksyttiin menneen vuoden tilit ja toiminta ja annettiin vastuuvapaus edelliselle hallitukselle,
tosin äänestyspäätöksellä. Juhani Karakorpi valittiin puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi, ja
hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä myös kahdeksi vuodeksi, kuitenkin niin että puolet
hallituksen jäsenistä on erovuoroisia vuosittain.

Uusien sääntöjen mukaan syyskokous on varsinainen vaalikokous. Niinpä syksyllä valittiin arvalla
puolet hallituksen jäsenistä erovuoroisiksi. Olli Ravelan kieltäydyttyä uudelleenvalinnasta hänen
tilalleen valittiin Marja Pehkonen, muuten hallitus valittiin jatkamaan entisessä kokoonpanossa
vuodeksi 2002.

Hallitus 2001

Juhani Karakorpi (puheenjohtaja), Vesa Ainola (ohjelmat), Hanne Heickell (sihteeri), Tero
Mikkolainen (tiedotus),  Tapio Mäkeläinen (Alus-jaosto), Olli Ravela, (rahastonhoitaja,
jäsenrekisteri, tiedotus), Jukka Sipilä, (varapuheenjohtaja), Sirkka Soukka,  Jarmo Tikka (tiedotus)

Jäsenistö

Olutsilta on  yksi Suomen suurimmista olutseuroista. Uusia jäseniä hyväksyttiin 40. Viimeisin
jäsennumero oli 428.  Vuonna 2000 jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden karsinnan jälkeen
jäsentiedotteen osoitteita oli vuoden lopussa 285. Jäsenmaksun v. 2001 maksoi 186 jäsentä.

Pääkaupunkiseudulta oli 200 jäsentä.  Muita usean jäsenen asuinpaikkoja olivat
suuruusjärjestyksessä mm. Kotka-Karhula, Järvenpää, Tampere, Turku ja Oulu. Ulkomailla oli 3
jäsentä. Naisia jäsenistä oli runsas viidennes.

Varsinainen toiminta

Kuukausikokoontumiset

10.1.  Annankadun  Pickwick.
         Eksoottiset olutmaat Romania (Timo Ravela) ja  Australia (Taisto Sorsa).
14.2.  Annankadun  Pickwick.
         Unto Tikkanen: Oluttyylien kehitys.
14.3.  Annankadun William K. Vuosikokous
11.4.  Milenka, Haapaniemenkatu 3-5,
          Kari Likovuori: Miksi kannattaa taistella alkuperäisoluiden puolesta.
9.5. Milenka Haapaniemenkatu 3-5

Erkki Kupari, Runoilta
13.6.  Kappelin kellari
          Lassi Puupponen, Yliopettaja  Hämeen ammattikorkeakoulu Mustiala
11.7.  Suomenlinnan panimoravintola
8.8.  Tervasaaren ravintola
12.9. Milenka Haapaniemenkatu 3-5,

Seppo Bonsdorff: Helsingin panimohistoriaa.



10.10 Milenka Haapaniemenkatu 3-5,
Syyskokous

14.11. Milenka Haapaniemenkatu 3-5,
           prof. Matti Räsänen: Kiviolut
12.12 Milenka Haapaniemenkatu 3-5,

joulumielinen kokoontuminen, vieraana Kaarel Lehtsalu.

Kokouksiin osallistui keskimäärin pari-kolmekymmentä  jäsentä, eniten osanottajia oli (40)
huhtikuun kokouksessa.

Muuta toimintaa

24.2. Seuramme perustamisen kuudetta vuosipäivää juhlistettiin Suomalaisella klubilla, paikassa
missä seuramme perustettiin vuonna 1995. Samalla  osallistuimme Viron itsenäisyyspäivän
viettoon jo seitsemättä kertaa.

29.9. Olviretki Töölön maisemissa.
Jo perinteeksi muodostunut olutsuunnistus, Kaupunginosakierros Stadissa, oli antoisa ja riittoisa
kävelyretki. Kapakoiden ilmastoon ja ilmapiiriin tutustuminen antoi uutta tietoa Töölön kapakoiden
historiasta ja taustoista, oluistakin löytyi jälleen uusia mielenkiintoisia vivahteita.

10.11. Martin markkinat
Seuramme osallistui Martin markkinoille, joille kokoontui lukuisa joukko oluen ja Viron ystäviä.

Yhdistys ei järjestänyt matkoja vuonna 2001, mutta  jäsenistömme osallistui muiden järjestämiin
matkoihin  eri puolille Baltiaa.

Tiedottaminen

Yhdistys julkaisi neljä  jäsentiedotetta. Painosmäärät olivat 300-400 kpl.
Yhdistyksen verkkosivut uusittiin ja sijoitettiin omalle tontille (http://www.olutsilta.org/).
Perustettiin sähköpostilistoja ja ryhdyttiin lähettämään jäsenille sähköisiä Olutuutisia.
Baltian olutoppaasta julkaistiin uusi painos.

Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vakaa. Tuloslaskelma osoittaa 165,85 markan ylijäämää.
Kokouskuluja kasvattivat kahden vuosikokouksen järjestykseen siirtyminen ja vierailijat.
Matkatoiminta ei tuonut  tuottoja, mutta tarvikekaupan tuotot olivat edellisvuotista suuremmat mm.
uuden Olutsilta-nimikkopaidan myynnin ansiosta.

Myyntisaatavista saatiin suurin osa hoidetuksi, osin poistoin. Jäsenmaksutuotot jäivät
edellisvuotista vähäisemmiksi.  Vaikka jäsenmäärä kasvoi, noin kolmannes jätti jäsenmaksunsa
maksamatta.

Helsingissä 13.3.2002

http://www.olutsilta.org/).

