
'TOIMINTAKERTOMU-S 2002

MUUTAMA SANA VUODEN 2002 PUHEENJOHTAJALTA.
Kun laivamme kiinnittyi laituriin ja vuoden seikkailut olivat takana, päätti vanhaja väsynyt kippari
jäädä satamaanja antaa komennon nuorelle Jarmo-kipparille. Uusi päällystömme ryhtyi
välittömästi suunnittelemaan uusia reittejä, jotta voisimme pu~ehtia uusille vaahtoaville ulapoille
uudenkipparin~.omennossa. -
JarmolIe toivotamme suotuisia tuulia ja raikkaita vaahtopäitä koko purjehduksensa ajaksi.

YLE1STÄ
Vuonna2002 Olutsiltä"]a-tkOI eräänä- macimm-esuurlmpana-olutseurana aktiivista -tolrTtlntaansa. U-
Toiminnan yhtenä painopistealueena olivat kuukausikokoukset, joiden ohjelmasta vastasi
hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja Vesa Ainola ja matkat, joista vastasi hallituksenjäsen Tapio
Mäkeläinen. Edustuksellisia tehtäviä hoitivat Jarmo Tikka ja Juhani Karakorpi Olutsillan edustajina
Olutliiton hallituksessa. Samat herrat olivat myös edustamassa yhdistystä Olutliiton
liittokokouksessa.

HALLITUS 2002
Olutsillan hallituksen kokoonpano vuonna 2002 oli

Juhani Karakorpi, Pj
Vesa Ainola, vpj/ohjelmapäällikkö
Hanne Heickell, siht
Jarmo Tikka, tiedotus
Tero Mikkolainen, tiedotus
Tapio Mäkeläinen, Alus-jaos
Marja Pehkonen
Sairkka Soukka
Jukka Sipilä

KUUKAUSI-ILLAT

..

Tammikuu Milenka
Helmikuu Milenka Eikka Lehtinen Kaukomailla matkailu ja---- --- U ------- ------ ------------------..... -------_.._----..---- - - ---

TuomalöttomuKset
---- ---

Maaliskuu Milenka Olutsillan kevätkokous Tsekkiläisen oluen ilta
Huhtikuu Milenka Kevätkokouksen jatko Erkki Kuparin Runokian

iulkistamistilaisuus
Toukokuu Milenka Andrus Paling Viron talouden nykypäivä ja

, tulevaisuus
Kesäkuu Suomenlinna Kesäkauden avaus Perinteinen kesän terassikierros
Heinäkuu Kotka Kotka ja ympäristö Tutustumista Kotkan

olutkulttuuriin
Elokuu Kolme Kaisaa Kesäkauden päätös
Syyskuu Milenka
Lokakuu Milenka Olutsillan syyskokous Olli Hakkaraisen (Olutliiton pj.)

terveiset Olutliitosta
Marraskuu Sibelius- Jorma Falk ja akatemialaiset Laulua soittoa ja juomalauluja

Akatemia
Joulukuu Milenka Pikkujoulu



JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä oli vuoden 2002 lopussa 324, eli jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 39
jäsenellä.

VUOSIPÄIVÄ
Olutsillan vuosipäivää juhlittiin 24.2.2002 perinteiseen tapaan yhdistyksen perustamispaikalla
Suomalaisella Klubilla Helsingissä yhdessä Viron itsenäisyyttä juhlivien kanssa.

TIEDOTUS -

Tiedotus vuonna 2002 tapahtui pääasiassa kaikille jäsenille postitetun paperisen tiedotteen, www
sivujen (http://www.olutsilta.orQ)avulla. Lisäksi yhdistys julkaisi sähköpostin muodossa Olutsillan
Olutuutisia. Perinteisiä paperisia tiedotteita postitettiin jäsenille vuonna 2002 aikana kolme
kappaletta. Olutsillan Olutuutiset sähköposteja lähetettiin jäsenistölle kuusi kappaletta.
Viimeisimmät tiedot esimerkiksi kuukausitapaamisista, matkoista ja olutlistoista päivitettiin aina
myösQlutsillanwww~j'{.Yme - - - -----------------

OLUTLIITTO
2002 Helsinki Beer Festivalin yhteydessä 27.4.2002 pidettiin myös Olutliiton vuosikokous, jossa
valittiin Olutsillan edustajina Olutliiton hallitukseen Jarmo Tikka varsinaiseksi jäseneksi ja Juhani
Karakorpi varajäseneksi. Olutliiton hallitus kokoontui toimikautensa aikana viisi kertaa. Olutliiton
toiminnan painopistealueita vuonna 2002 olivat olutveron alentaminen, vähittäismyynnissä olevan
oluen prosenttirajan nostaminen ja yleinen olutkulttuurityö.

TALOUS
Olutsillan-toimintakauden pääasiallisena tulonlähteenä olivat jäsenmaksut. Keskeisiä
kustannuseriä olivat tiedotus ja jäsenille järjestetyt tapahtumat. Vuoden päättyessä rahavarat olivat
4.212 euroa.

-,'

MATKAT
Vantaalla kokattiin:
Hämäläisen Matti ja Mäkeläisen Tapsa junailivat ja Tiina päev opetti 16.3.2002 mm.
ölesuupisteitten tekemistä Virolaisten olutruokien kurssilla Vantaan ammatillisen
koulutuskeskuksen opetusravintolassa Tikkurilassa.

Pääsiäismatka:

Tapio järjesti "kirkkomatkan" Tartoon, Viljantiin ja pärnuun 28-31.3.2002. Toki myös oluita
maisteltiin ja tutustuttiin sisariin ja veljiin Virossa. Oppaanamme ja kanssamatkaajanamme oli
Kaarel-Lehtsalu.-- - ------ - --------------

Tsekinmatka:

Tapio Mäkeläinen ja Ott Sandrak opastivat ja johdattelivat matkalaisia Tsekin historiaan ja juomien
pariin 11-18.6.2002.

Mikkelinpäivän Helsinki kierros:
Jo perinteinen syksyn tapahtuma. Ainolan Vesa johdatti joukkonsa 28.9.2002 Helsingin
Punavuoren (Kampin ja Ullanlinnan) kuohuihin.

Tallinnan ruokakurssi:
Tapio Mäkeläinen järjesti matkan Tallinnaan 6-8.12.2002. Siellä opittiin tekemään (joulu)ruokaa ja
juotiin olutta. Paikallisväriä seurueelle toi paitsi opettajamme Kaie Mei niin myös "Kalamajassa
majaansa pitävä" Kara. Tallinnan ruokakurssi oli jatkoa Vantaalla pidetylle Virolaisten olutruokien
kurssille.




