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Olutsilta – Õllesild ry:n toimintakertomus vuodelta 2008 
 

Hallinto 
 

Hallitus kokoontui vuoden 2008 aikana 5 kertaa kokoonpanolla: 
Timo Teponoja  puheenjohtaja 
Matti Hämäläinen varapuheenjohtaja 
Liisa Kaipainen sihteeri 
Hanne Heickell tiedotus 
Sirpa Huostila ohjelmavastaava 
Taina Muona rahastonhoitaja 
Hannu Virtanen matkavastaava 
Raija Lapatto 
Niilo Orola 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 12.3. Milenkassa, paikalla 29 henkilöä. Syyskokouk-
seen 12.11. Milenkassa osallistui 26 jäsentä. 

Kuukausikokoukset 
 

Kuukausikokoukset pidettiin tuttuun tapaan joka kuukauden toinen keskiviikko.  
Tammikuussa kesän Itä-Viron matkan muistelot Milenkassa, Olli Kaipainen esitti matka-
kuvia. 
Helmikuussa tutustuttiin One Pint olutravintolaan Ruoholahdessa. 
Maaliskuussa kokoonnuttiin Milenkaan kevätkokoukseen ja lisäksi kuulimme Juhani Ka-
rakorven kertomana tarinaa Õllesilla Tallinna Komandon retkistä. 
Huhtikuussa Otso Kantokorpi kertoi sankarimatkailijakirjoistaan Milenkassa. 
Toukokuussa osallistuimme tietovisaan ravintola Toverissa.  
Kesäkuussa kesäkauden avauskokouksessa Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhassa Ari 
Salonen lauloi ja laulatti. 
Heinäkuun terassikierros alkoi ravintolalaiva Wäiskistä. 
Elokuussa kokoonnuttiin Olutkellarissa. 
Syyskuun kokous Milenkassa oli tarkoitettu uusien jäsenten rekrytointikokoukseksi, jon-
ne väkeä houkuteltiin lehtimainonnalla. Kairi Pirk-Vatunen esitelmöi Viron koduõlu –
perinteestä.   
Lokakuun kokouksessa viskiharrastusta ja Suomen Mallaswhiskyseuran toimintaa esit-
teli seuran presidentti Antti Tuurala.  
Marraskuussa pidettiin syyskokous. Kokouksen jälkeen Vesa Hytönen kertoi Viron sete-
leistä ja niissä kuvatuista henkilöistä. 
Pikkujoulukokous joulukuussa oli jälleen vuoden suosituin kokous, jossa läsnä oli 44 
henkilöä. Tarjolla oli lahjoja, Matti Hämäläisen keittämää glögiä ja yhteislaulua Aarre 
Joutsenvirran johdolla.  
Kuukausikokouksiin osallistui yhteensä 347 henkilöä eli keskimäärin 29 kokousta kohti. 
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Matkat 
 

Ahvenanmaa 19. – 20.4., käynnit Tjudön viinitilalla ja Stallhagenin panimossa. Matkalla 
mukana oli 22 olutsiltalaista. 
Hiidenmaa 7. – 10.8.. Nähtävyyksien katselun lisäksi olutsuunnistuksessa, saunomassa 
ja illanvietossa isäntänämme toimi Hiiumaa Kuninglik Karskete Ölutinautlejate Selts, 
jonka kuningas Urmas I (Urmas Selirand) toimi matkamme asiantuntevana oppaana. 
Matkalaisia 40.  
Hartwall panimovierailu, Lahti 29.10.. 
Lahemaa 14. – 16.11.. Teemana Lahemaan alueen koduõlu, jota maistelimme Kairi 
Pirk-Vatusen kotitalossa. Oluen oli valmistanut paikallinen olutmestari ja Mika Vatunen. 
Osallistujamäärä oli 20. 

Muu toiminta 
 

Õllesilla Tallinna Komando (ÕTK) jatkoi toimintaansa järjestämällä heinä- ja marraskuu-
ta lukuunottamatta kuukausittain perehtymiskierroksia Tallinnan kapakoihin. 
Olutsillan ryhmä jakoi maistiaisia ja kertoi virolaisista oluista Helsinki–Tallinna –seuran 
ja SVYL:n Taiteiden yön tapahtumassa 22.8. Furuvikissa. 
Olutsuunnistukseen 4.10. Keskusta – Pasila –reitillä osallistui 11 olutsiltalaista.  
Martin Markkinoilla 22. – 23.11. Olutsillalla oli oma myyntipöytä. 
Vuonna 2008 vietettiin Viro 90 -juhlavuotta. Olutsiltalaisia osallistui viroyhdistysten yh-
teisjuhlaan ravintola Kaisaniemessä 24.2. ja kutsuvieraina Viron suurlähetystön tilai-
suuksiin juhlavuoden aikana. 

Tiedotus  
 

Tiedotuskanavina olivat tiedote ja Olutsillan nettisivut.  
Tiedote julkaistiin ja lähetettiin kaikille jäsenille 3 kertaa. Tiedotteen sisältö ja ennakko-
tietoja ohjelmasta oli luettavissa myös nettisivuilta muun toimintatietouden ohella. Olut-
sillan nettisivuilla käytiin vuoden 2008 aikana 3312 kertaa, keskimäärin 276 kertaa kuu-
kaudessa. Vuositasolla lisäys nettisivuillamme käynneissä oli 544.  

Talous 
 

Yhdistyksen taloustilanne on edelleen vahva, vaikka vuoden 2008 tulos jäikin 162,29 
euroa tappiolliseksi. Toimintavuoden jäsenmaksutulot olivat edellisvuosia suuremmat,  
mutta aiemmin voittoa tuottaneet matkat myytiin nyt suunnilleen omakustannushintaan.  
Hallitus esittää, että tilivuoden alijäämä vähennetään edellisten vuosien ylijäämästä. 

Jäsenet 
 

Jäsenmäärä 31.12.2007 oli 273. Vuoden aikana erosi tai erotettiin 24 jäsentä ja uusia 
liittyi 31, joten 31.12.2008 yhdistykseen kuului 280 jäsentä. 
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Jäsenyydet 
 

Yhdistys on jäsenenä Olutliitto ry:ssä, jonka hallituksessa ovat olleet mukana olutsilta-
laisista Juhani Karakorpi, Seija Heinola varsinaisina jäseninä ja Matti Hämäläinen ja 
Heikki Kähkönen varajäsenenä. Yhdistys kuuluu myös Suomen Viroyhdistysten Liittoon. 
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