Olutsilta – Õllesild ry:n toimintakertomus vuodelta 2010
Hallinto
Hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana 5 kertaa kokoonpanolla:
Timo Teponoja
Matti Hämäläinen
Outi Seppänen
Niilo Orola
Sirpa Huostila
Raija Lapatto
Hannu Virtanen
Erkki Kupari
Silja Räisänen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
tiedotus
ohjelmavastaava
rahastonhoitaja
matkavastaava

Yhdistyksen kevätkokoukseen 11.3. osallistui 29 jäsentä. Syyskokouksessa 11.11. osallistujia oli 32.
Kuukausikokoukset
Kuukausikokoukset pidettiin tuttuun tapaan joka kuukauden toinen keskiviikko. Alla kokousten ohjelma ja osallistujamäärät:
Tammikuussa kesän Etelä-Viron matkan muistelu Milenkassa, matkakuvia esitti Timo
Teponoja; 30.
Helmikuussa. Ravintola Ainossa aiheena Olut ja juusto. Maistelua johti Heikki Kähkönen; 29.
Maaliskuussa kokoonnuttiin Milenkaan kevätkokoukseen. Kevätkokouksen jälkeen
suunniteltiin Tanskan matkaa Mikko Salmen kanssa; 29.
Huhtikuussa Milenkassa Pertti Lahermo kertoi ja näytti kuvia Klamilan osaston maaliskuussa järjestämästä Virolaisen musiikin päivästä; 25.
Toukokuun kokouksessa Milenkassa Kulle Raig kertoi Georg Otsin elämästä; 37.
Kesäkuussa pidettiin kesäjuhlat Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhassa; 15.
Heinäkuun terassikierros alkoi ravintola Rotterdamin terassilta; 17.
Elokuun kokousiltaa vietettiin Suomenlinnassa panimoravintolan ja Yläkerhon terasseilla; 18.
Syyskuun kokous vietimme Pullmanin pressiklubikabinetissa. Tapio Mäkeläinen kertoi
Tuglas-seuran toiminnasta; 23.
Lokakuussa Milenkassa Marjokaisa Piironen kertoi sahdista ja Sahtipäistä; 27.
Marraskuussa pidettiin syyskokous Milenkassa; 32.
Pikkujoulukokous Milenkassa. Tarjolla oli lahjoja ja Matti Hämäläisen keittämää olutglögiä. Musiikista huolehti duo Mikko Kupari ja Kalle Häkkinen. Unto Tikkanen nimitettiin
Olutsillan kunniajäseneksi; 31.
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Kuukausikokouksien osallistujamäärä yhteensä oli 313 henkilöä eli keskimäärin 26 kokousta kohti.
Matkat
Klamila 6.3., lauantaina Klamilan Olutsilta järjesti virolaisen kulttuurin päivän. Ohjelmassa oli keskustelu virolaisesta musiikkielämästä. Keskustelijoina Estonia-teatterin entinen
johtaja Arne Mikk ja virolaisen musiikin merkittävä tukija rakennusneuvos Veli O. Klami.
Kulttuuripäivään kuuluu myös saunomista ja avantouintia sekä ruokailu ravintola Sillankorvassa. Helsingistä Kalmilaan lähti seitsemän hengen ryhmä.
Kevätmatka Lahemaalle 24.-25.4.. Vierailu Pedaspean kylässä, jossa voi maistella kotiolutta, saunoa ja kuulla tarinoita kylän historiasta. Muuna ohjelmana oli vierailu Käsmun
kalastajakylässä ja merimuseossa, majoittuminen Sagadin kartanossa. Matkalla mukana 22 henkilöä.
Saarenmaa 5. – 8.8.. Ohjelmaan sisältyi illanvietto, jota isännöi paikallinen olutseura
Saare Sangad, kiertoajelut Kuressaaressa ja Saarenmaalla sekä Meripäivien ohjemaa.
Matkan johtajana Timo Teponoja ja matkalaisia 25.
Omatoimisen sauna- ja olutmatkan Tampereelle 11.9.. Tampereella tutustuttiin Hannu
Virtasen opastuksella seuraaviin paikkoihin: Plevna, Tuulensuu, Tuoppi, Pispalan Pulteri, Konttori ja Vanha Posti. Llisäksi saunoimme 1900-luvun alun legendaarisessa Rajaportin saunassa. Matkan varrella seurueeseen liittyi englantilainen Tim Holt, joka kotimaassaan toimittaa panimohistoriallisen yhdistyksen lehteä. Osallistujia 10.
Syysmatka Tallinnaan ja Paldinskiin 26.-28.11.. Junamatka Paldiskiin ja saunominen
Tallinnassa Kalma saunassa. Matkalaisia 32.

Olutsilta 15 vuotta 24.2.2010
Juhlapäivän iltaa vietimme Kafe Moskovassa venäläistä kuohuviiniä, virolaista olutta ja
voileipiä nauttien. Paikalla oli 21 jäsentä.
Juhlavampi 15-vuotisjuhlatapahtuma järjestettiin Tallinnassa 13.2.. Ohjelmassa oli ensin
tutustuminen uusittuun Vapauden aukioon kunniapuheenjohtaja Tapio Mäkeläisen johdolla. Sen jälkeen Valli-baari Special (tunnelmaa, musiikkia, kiluleipiä) ja juhlaillallinen
Maikrahv-ravintolassa Raatihuoneentorilla. Juhlatilaisuuteen osallistui 50 olutsiltalaista.
Muu toiminta
Õllesilla Tallinna Komando (ÕTK) jatkoi perehtymiskierroksia Tallinnan kapakoihin.
Olutsillan ryhmä esitteli Helsinki Beer Festivalilla Olvin osastolla Olvin ulkomaisten tytäryhtiöitten oluita.
Olutsuunnistus 9.10. alkoi Rautatieaseman Minuuttibaarista ja suuntautui Punavuoreen.
Kansallisteatterin versiota Aleksis Kiven Olviretkestä oli katsomassa 32 henkilöä.
Martin Markkinoilla 20. – 21.11. Olutsillalla oli oma myyntipöytä.
Klamilan osasto
9.12. Pikkujoulu, paikalla 15 jäsentä
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11.11. Yhteislauluilta Sillankorvassa, paikalla kymmenen jäsentä
14.10.2010 Klamilan Olutsillassa kotiseutuhistorioitsija Alpo Lommi kertoi Suuren rantatien kestikievareista. Klamilassa oli Koukin kestikievari nykyisen historiallisen kansakoulun paikalla. Talonpojilla oli kyytirasite, piti ajaa esimerkiksi Haminasta Klamilaan, jossa
matkamiehen tavarat vaihdettiin toiseen kulkuneuvoon kohti Virojokea, Säkkijärveä jne.
Kokouksessa oli paikalla oli kahdeksantoista (18) innokasta kuulujaa ja keskustelu oli
vilkasta.
11.9.2010 Klamilan Olutsilta risteili itäisellä Suomenlahdella ms. Charlottella Klamilasta
Tammion saaren harvinaisen kauniiseen ja ehyeen kalastajakylään. Siellä tutustuimme
seurataloon ja museoon. Seuratalon pitkät puupenkit ovat peräisin Klamilan Pyölintalon,
entisen Virolahden läntisen työväenyhdistyksen talon juhlasalista. Museossa on esillä
kalastukseen, hylkeenpyyntiin ja saaristolaiselämään liittyviä tavaroita. Tammiosta matka jatkui Haminan Tervasaareen, josta ajoimme bussilla Klamilaan. Laivamatka kesti
tasan neljä tuntia ja mukana oli 25 henkeä. Sää suosi.
9.9. Hylkeenpyynti Kaakonkulmalla. Tammion saaren museossa on esillä merkittävä
kokoelma hylkeenpyyntiin tarvittuja varusteita hyljeveneestä, telttoihin kattiloihin ja pyssyihin. Pyyntiretket kestivät viikkokausia. Jahtiin lähdettiin jäätä pitkin, mutta takaisin
purjehdittiin jo avovedessä. Klamilalainen Hannu Peltola kertoi hylkeenpyynnin menetelmistä Klamilan Olutsillan tilaisuudessa ravintola Sillankorvassa. Hän esitteli myös
hylkeennahasta valmistettuja esineitä.
12.8. Klamilan Olutsillan sauna-aihe keräsi torstaina reilut kymmenen henkeä Sillankorvan lauteille löylyä viskomaan. Ilta oli rauhaisa, yksi uusi jäsen liittyi mukaan.
14.7. 2010 Klamilan Olutsillan Uuno Klami-kävelylle osallistui kaksi kymmentä henkeä.
Musiikkitoimittaja Tiina-Maija Lehtonen kertoi Klamin elämänvaiheista ja musiikista.
Voitto Tompuri muisteli, kuinka hän nuorena vei veneellä Uuno Klamia Kujaholmiin, kun
tämä asioi Sillankorvan paikalla sijainneessa Klamien kaupassa. Kerran hän vei saareen oopperalaulaja Veikko Tyrväisen, joka pyysi pysäyttämään veneen saaren edustalle salmeen, ja siellä hän kajautti laulun. Uuno tunsi heti tulijan. Tarinointi jatkui Sillankorvassa puoli kuuteen saakka.
8.7.2010 Klamilan Olutsillassa torstaina kolmekymmentä henkeä kuunteli Alpo Lommin
esitystä Kaakonkulman talonpoikaispurjehduksesta. Laivoja varusteltiin jo 1600 luvulla.
Kaukaisimmat purjehdukset tehtiin Välimerelle asti. Suurimmat alukset olivat kaljaaseja
ja brikejä pituudeltaan yli 40 metriä. Olutsillan kokoontumispaikka Sillankorva on ollut
monen talonpoikaispurjehtijan kotitila, viimeksi Abel Klamin.
9.6. Meriarkeologi Maija Matikka piti hienon esitelmän itäisen Suomenlahden hylyistä
ravintola Sillankorvassa. Paikalla oli n.25 asiasta kiinnostunutta kuulijaa. Meillä on melkoinen aarre-aitta tossa ihan silmiemme edessä, harmi kun emme pääse kurkistamaan
pinnan alle, siksi on hienoa että on mahdollisuus osallistua tällaisiin tilaisuuksiin ja ilmaiseksi! Seuratkaa Olutsillan tapahtumakalenteria kaikkea mukavaa on tulossa kesän
aikana.
13.5.2010 Klamilan Olutsillan toukokuun istunnossa naisetkertoivat juttuja meriltä. Kertojina olivat Tuija Paalanen, Ilse Grönroos, Hely Tilly ja Liisa Salonen. Monenlaista
kommervenkkia oli sattunut ja myrskyt pelottivat. Karillekin ajettiin. Paikalla oli seitsemäntoista henkeä (17).
8.4.2010 Kymenlaakson ely-keskuksen luonnonsuojelupäällikkö meribiologi Pentti Välipakka kertoi Itämeren ja Suomenlahden tilasta Klamilan Olutsillassa. Tupa oli
täpötäynnä (37). Keskustelu kävi vilkkaana aina kuhaverkkojen silmäkoosta merimetsoihin ja Nordstreamista Juutinrauman suolapulsseihin.
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6.3.10 Lauantaina Olutsillan Klamilan osasto järjesti yhdistetynvirolaisen kulttuurin ja liikuntapäivän. Estonia -teatterin johtajaa Arne Mikkiä ja rakennusneuvos Veli O. Klamia
oli kuulemassa 37 ihmistä Klamilan Vedon majalla. Päivä jatkui ruokailulla Sillankorvassa ja Huurteisten avantosaunassa. Lopuksi palasimme majalle nauttimaan alkoholitonta
olutta ja paistamaan makkaraa. Helsinkiläisiä vieraita oli seitsemän. Mainiota, kerrassaan mainiota.
11.2. 2010 Helmikuun istuntoon torstaina Sillankorvassa kokoontui kaksikymmentä jäsentä ja ystävää kuuntelemaan FT Raimo Päiviötä, joka kertoi Kaakonkulman seprakaupasta. Viron puolella keskus oli Kunda. Suomen puolella kauppaa kävivät erityisesti
saari- ja rantakylät. Kuorsalon hienosta asutusta saaresta paikalle tuli nelihenkinen seurue.
14.1.2010. Kalajuttuja kerrottiin täydelle salille Klamilan Olutsillassa torstaina Paikalla
oli 35 henkeä kertomassa ja kuulemassa juttuja. Uskominen niihin jäi kuulijan murheeksi. Pienet kalat otettiin kotiin, isot laskettiin vapaiksi. Kaksi uutta jäsentä otettiin vastaan.
Tiedotus
Tiedotuskanavina olivat tiedote ja Olutsillan nettisivut. Ajankohtaisia tiedotuksia lähetetiin myös sähköpostitse.
Tiedote julkaistiin ja lähetettiin kaikille jäsenille 3 kertaa. Tiedotteen sisältö ja ennakkotietoja ohjelmasta oli luettavissa myös nettisivuilta muun toimintatietouden ohella.
Olutsillan nettisivut uusittiin keväällä. Uusituilla sivuilla oli 1.6. – 31.12.2010 käyntejä
4 060, keskimäärin 580 käyntiä kuukaudessa.
Talous
Vuoden 2010 tulos jäi 2 016,15 euroa tappiolliseksi. Tappio johtui suureksi osaksi Olutsillan 15-vuotisjuhlista, joihin jo talousarviossa oli suunniteltu käytettävän yhdistyksen
varoja.
Toimintavuoden tappiosta huolimatta seuran taloustilanne on edelleen vahva.
Hallitus esittää, että tilivuoden alijäämä vähennetään edellisten vuosien ylijäämästä.
Jäsenet
Jäsenmäärä oli 31.12.2010 n. 320 jäsentä.
Jäsenyydet
Yhdistys on jäsenenä Olutliitto ry:ssä, jonka hallituksessa ovat olleet mukana olutsiltalaisista Juhani Karakorpi ja Sirpa Huostila varsinaisina jäseninä ja Matti Hämäläinen varajäsenenä. Yhdistys kuuluu myös Suomen Viroyhdistysten Liittoon.
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