Olutsilta - Öllesild ry:n toimintakertomus 2005

Yleistä ja merkittävää
Vuosi 2005oli merkittävä virstanpylväs,sillä yhdistyksemme olemassaoloa tuli täyteen
yhtä paljon kuin sen perustamisesta oli kulunut aikaa eli 10 vuotta. Tätä merkittävää
seikkaa juhlimmekin taiten ja muutenkin tyylikkäästi.Ei suinkaan la-vuotispäivän merkeissä,vaan 10 vuotta + 2 päivän merkeissä.Juhla pidettiin tietenkin Suomalaisella
Klubilla,paikassa missäseura oli aikoinaan perustettukin.
Juhlien luonteesta johtuen jaettiin erinäköisiä prenikoita ja huomionosoituksia ansioituneille seuramme jäsenille.
Seura sai ensimmäisenkunniapuheenjohtajan seuran perustajajäsenestä Tapio Mäkeläisestä,joka toimi aikoinaan seuran ensimmäisenä puheenjohtajana. Hänelle myönnettiin myösVTL:nansiomerkki erinäisistäansioistaan.
Seuran perustajajäsen, toimittaja ja olutvaikuttaja Sakari Nupponen kutsuttiin yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi.

2003 - 2004) ja Juhani Karakorpi (puheenjohtaja 1998 2002 ja 2005 -) saivat myös huomiota osakseen, kun heidät varustettiin kunniakirjoin.

Jarmo Tikka (puheenjohtaja

Seura panosti merkittävästi 10 vuotta + 2 päivään teettämällä lisää vaatteita, joissa
osassa näkyi juhlavuosi ja osassa seuran tunnukset muuten vaan. Valmistutimme Tpaitoja juhlatekstillä ja ilman sekä sukkia, joiden haltijan harrastus ja mielenkiinto paljastuvat pohjasta.

Kokouksia
Aktiivit kokoontuivat kerran kuussa tuoppien ja kulttuurin pariin, kesällä kokoontumiset
jäivät hieman pelkistetyimmiksi.Keskimääräisetosallistumisetkuukausikokouksiin 29.1
jäsentä, muut kokoontumiset39 jäsentä. Muita kokoontumisia ja yhteisiä tapaamisia
oli 2 kertaa ja niissäoli keskimäärin 39 jäsentä.
Tammikuussa teimme mielikuvamatka Puolaan. Helmikuussa luisteltiin, maaliskuussa oli
kevätkokouksen aloitus. Huhtikuussa kävimme Tiit Hennosten mukana ESNV:n kapa-

koissa. Toukokuun kokouksessa päätimme vuosikokouksen ja Marja Pehkonen valisti
joukkoja pääkaupungin menneisyydestä. Kesäkuussa juotiin Hämäläisen Matin sahtia
"Rusallä'. Heinäkuussa kierreltiin terasseja, elokuussa visiteerattiin White Ladyssa. Syyskuussa tehtiin teoriamakkaroita AKS:nkanssa ja lokakuussa Pasi Lankinen johdatti mei-

tä A. Kiven maailmaan ja Kuparin Erkki omaan runomaailmaansa. Marraskuussa oli

syyskokousja Ravelan Ollin yllytti laittamaan yrttejä viinapulloihin. Joulukuussa oli jälleen pikkujoulun ja perinteisen Olutsiltaglögin aika.
Hallitus kokoontui 6 kertaa päättämään eri aktiviteeteista ja toimeenpanemaan asioita. Hallitus oli kokoonpanoitaan
seuraava: Juhani Karakorpi (pj), Liisa Kaipainen (s),
Taina Muona (rh), Matti Hämäläinen (vpj.), Vesa Ainola, Sirkka Soukka, Seppo Bonsdorff,
Tapio Mäkeläinen ja Tero Mikkolainen.

Matkoja
Matkoja tehtiin entiseen malliin Viroon, Latviaan, Liettuaan ja Suomeen.Juhlavuoden
matka painottui ansiokkaasti alus-jaoston toiminta-alueelle. Toki tulee muistaa myös
matkojen teemat kulttuuri sen eri muodoissa ja kussakinkohdemaassa erikseen.Samoin liittyivät matkoihin myös olut ja zeppeliinit mikä erityisestimainittakoon. Jos kaikille matkoille olisiosallistunutyhtä paljon väkeä, niin silloinheitä olisi ollut 15.83per matka.
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Jäseniä tuli ja meni, seuramme on kuitenkin edelleen maan suurin itsenäinen olutseura ja Viroyhdistys. Jäsenmäärä oli vuoden alussa 280 ja vuoden lopussa 279, joten
nopeasti tarkastellen tuloksena on yhden jäsenen tappio. Vuoden aikana poistui ja
poistettiin jäsenyydestä 21 henkeä ja uusia jäseniä tuli 20.

Tiedotus ja talous
.'

Tiedotusta tapahtui paperilla ja sähköllä ja suullisesti kuukausikokousten yhteydessä.
Tiedote ilmestyi kolme kertaa ja sähköistä tiedottamista oli aina tarpeen mukaan. Taloudesta on oma yhdistyslain mukaisten velvoitteiden määräämä selvityksensä.

Muuta
Olutsilta on Olutliitto ry:n ja Suomen Viro-yhdistysten liitto ry:n jäsen. Olutliitossa on
osöllistuttu eri kampanjoihin ja pyritty siten vaikuttamaan Suomen olutpolitiikkaan.
Olutliiton hallituksessa on seuraa edustanut Juhani Karakorpi ja Matti Hämäläinen varajäsenenä.
Martin markkinoilla yhdistyksen jäsenet uurastivat ansiokkaasti virolaisen oluen tunnettavuuden parantamiseksi. Kyselytutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin palkintoja, joista vuoden jäsenyyden voitti Heli Yrjänäinen ja Olutsiltatuotteita Ritva Siitonen ja
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Juha Heikkilä.
Lyhyt
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Vuoden aikana osallistui eri tapahtumiin 558 päätä ja tapahtumien lukumäärä oli 26.
Joten Olutsiltalaisiaoli koossa21.46kohti jokaista tapahtumaa.

Helsinki 8.3.2006
Hallitus

