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Olutsilta – Õllesild ry:n toimintakertomus vuodelta 2011 

 

Hallinto 
 

Hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 6 kertaa kokoonpanolla: 

Timo Teponoja  puheenjohtaja 
Erkki Kupari varapuheenjohtaja 
Olli Kaipainen sihteeri 
Niilo Orola tiedottaja 
Sirpa Huostila hupimestari 
Outi Seppänen rahastonhoitaja 
Hannu Virtanen matkavastaava 
Marja Pehkonen projektivastaava 
Raija Lapatto projektivastaava 16.8.2011 asti 
 

Yhdistyksen kevätkokoukseen 9.3. osallistui 32 jäsentä. Syyskokouksessa 9.11. osallis-
tujia oli 37. 

Kuukausikokoukset 
 

Kuukausikokoukset pidettiin tuttuun tapaan joka kuukauden toinen keskiviikko. Alla ko-
kousten ohjelma ja osallistujamäärät: 

12.1., Milenka: Matkakuvat Saarenmaan matkalta elokuussa 2010, esittäjänä Timo Te-
ponoja; 18.  

9.2. Milenka: Sota ja viina, Olli Kruuna; 36. 

9.3. Milenka: Kevätkokous ja sen jälkeen Marja Pehkonen kertoi aiheesta ’Näkki ennen 
Milenkaa’; 32. 

13.4., Milenka kantapaikkana 10 v –juhla. Ohjelmassa AHOYn ( Ahon sisarukset) mu-
siikkia sekä Juhani Karakorven ja Matti Hämäläisen alustus ’Asuminen Tallinnassa’; 42 

11.5. Milenka: ’Virolaisuuden juuret Helsingissä’, Pekka Linnainen; 32.  

8.6. Maaginen kesäjuhla Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhassa, mukana Taikuri-Jari; 
12. 

13.7. Hietaniemen hautausmaa, oppaana Marja Pehkonen; 17. 

10.8. Kappeli, Marja Pehkonen kertoi ravintolan historiasta; 30. 

14.9. Milenka, Ulla-Maija Määttänen kertoi ajastaan kirjeenvaihtajana Tallinnassa; 37. 

12.10. Milenka, Baarimiehen Tallinna –kirjan esittely, paikalla kirjan kirjoittajat Heikki 
Kähkönen, Pekka Linnainen, Tapio Mäkeläinen ja Mikko Savikko; 40.  

9.11. Milenka, syyskokous, jonka jälkeen Olli Kaipainen esitti kesämatkan 2011 kuvia; 
37.  

14.12. Pikkujoulukokous Milenkassa. Tarjolla oli lahjoja ja Matti Hämäläisen keittämää 
olutglögiä. Esiintyjänä Siller kuoro. Seppo Bonsdorf nimitettiin Olutsillan kunniajäsenek-
si. Vieraina Olutliiton hallituksen jäseniä; 41 + 6 (OL).  
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Kuukausikokouksien osallistujamäärä yhteensä oli 374 henkilöä eli keskimäärin 31 ko-
kousta kohti. 

Matkat 
 

Klamila 19.3.. Klamilan Olutsilta järjesti Viron musiikin päivän. Avoimessa tilaisuudessa 
Klamilan kirkossa kapellimestari Eri Klas, Saarenmaan Oopperajuhlien taiteellinen joh-
taja ja lähes kaksi vuosikymmentä Estonia-teatterin pääjohtajana toiminut Arne Mikk 
sekä virolaisen musiikin merkittävä tukija rakennusneuvos Veli O. Klami kertoivat mu-
siikkiuransa tapahtumista ja nyky-Viron musiikkielämästä. Klamilan kirkossa oli 115 kuu-
lijaa. 

Päivä jatkui Tuglas-seuran kunniapuheenjohtaja Tapio Mäkeläisen aiheella Uuno Kla-
min sotaretki Viroon ja Viron vapaussota ravintola Sillankorvassa. 

Kulttuuriohjelman jälkeen oli tarjolla saunomista, avantouintia ja illanvietto. Helsingistä 
ja matkan varrelta Klamilaan matkusti 22 olutsiltalaista. 

 

Tammion risteilylle 9.7. osallistui 35 henkeä. Tammion hienossa kunnossa oleva kalas-
tajakylä teki matkamiehiin suuren vaikutuksen. Laivuri Jarmo Ahonen ehdotti olutsilta-
laisia testijoukoksi kokeilemaan uutta katamaraani-linjaa Haminasta Viipuriin syksyllä 
2011. Matkalla puhuttiin myös ensi kesän risteilystä Ulko-Tammioon saakka. 

 

Kaksi valtiota, kolme panimoa -matka 4.-7.8.2011 
Matka suuntautui ensin Viron Viljantiin ja Karksiin, sieltä Latvian Cesisiin ja Valmieraan. 
Yhteen suunniteltuun panimoihin ei päästy sisälle, mutta tuotteisiin tutustuttiin silti pe-
rusteellisesti. Matkan kruunasi käynti Valmierassa Valmiermuižan panimossa, ja myös 
mainitut viehättävät kaupungit tulivat tutuiksi. Paluumatka tehtiin Pärnun kautta Tallin-
naan. Matkalaisia oli mukana 42 ja matkanjohtajana toimi seuran kunniapuheenjohtaja 
Tapio Mäkeläinen. 

 

Syysmatka Tallinnaan 11.-13.11.. Tutustumiskohteena Martin markkinat eli Mardilaat 
Saku-hallissa, jonka jälkeen kokkausta Toiduakadeemiassa Nõmmessä Tarvo Kullaman 
ja Mikko Savikon opastamana. Ohjelmassa on ruuan valmistamista mm. BBQ-grilleillä 
sekä tietoa virolaisesta ruokaperin-teestä. Matkanjohtajana Hannu Virtanen ja osallistu-
jia 32. 

 

Muu toiminta 
 

Õllesilla Tallinna Komando (ÕTK) jatkoi perehtymiskierroksia Tallinnan kapakoihin. 

Olutsilta vieraili 28.5. Veikkolassa Sahtipäiden luona. Päivän aikana mm. valmistettiin 
sahtia ja valittiin Kirkkonummen ja Espoon edustajat Sahdin SM-kisoihin. Osallistujia 
Olutsillasta oli 22. 

Martin Markkinoilla 19. – 20.11. Olutsillalla oli oma myyntipöytä. 
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Klamilan osasto 
 

Klamilan Olutsillan toimintakertomus vuodelta 2011 

 

10.2.2011 Onko ravintolassa ruokailu tuhlausta ja viini aterian kanssa peräti syntiä? 
Tästä keskustelivat pastori Timo Lavoila Virolahdelta ja pastori, perheneuvoja Virpi Koi-
vistoinen Kotkasta sekä maallikkojäsen Rauno Vaherva. 

 

19.3.2011 Viron musiikin päivä 

Kts. edellä kohta ’Matkat’. 

 

14.4.2011 Kaakonkulman historiaa paljon tutkinut Alpo Lommi kertoi Haminasta Virojo-
elle menevän Museotien vaiheista.  Museotie on vanha Suuri Rantatie tai Kuninkaantie 
Turusta Viipuriin ja edelleen Pietariin. Tietä on rakennettu ja korjattu monessa vaihees-
sa ja nyt se on nimensä mukaan museoitu tie. 

 

12.5.2011 Geologi Pertti Lahermo kertoi Kaakonkulman graniittilouhoksista, rapakiven 
alkuperästä ja Pietarin paraatirakennusten rakentamisesta tästä kivestä. Pertillä oli laaja 
kuva-aineisto, joka heijastettiin videotykillä kankaalle. Keskutelu oli vilkasta ja uusia kivi-
louhoksiakin löytyi. Paikalla oli viisitoista henkeä (15). 

 

9.6.2011 Klamilan Olutsilta kutsui kaikki rantakylien muusikot symposiumiin ravintola 
Sillankorvaan. Tarkoitus oli pohtia elävän musiikin tilaa Kaakonkulman rantakylissä, löy-
tää ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin, sekä tutustua ja tavata toisiamme, saada jonkin-
lainen käsitys siitä, että missä mennään.  

 

9.7.2011 Tammion risteily  

Kts. edellä kohta ’Matkat’. 

 

13.7.2011 Uuno Klami – kävelyllä oli 20 osallistujaa. Kävely oli toinen ja oli osa 50-
vuotta Uunon kuolemasta tapahtumia Klamilan Olutsillan toiminnassa. Keskustelimme 
Klamilan Olutsillan nimen vaihtamisesta Uuno Klamin juomaseuraksi. Tärkeät paikat 
olivat: Uuno Klamin rintakuva, Kujansuun baari, Jokniemen venevalkama, kotitalo ja Sil-
lankorva. Matkan johtajana toimi Rauno Vaherva, joka on koonnut Uunon elämän vai-
heista vihkosen. Kävely kesti kaksi tuntia. 

 

10.8.2011 HaminaKotkan, Suomen suurin yleis-, vienti-, kontti- ja transitosataman, lii-
kennepalvelujohtaja Markku Koskinen kertoi millä erityisominaisuuksilla HaminaKotka 
aikoo pärjätä kovassa kisassa Itämeren kuljetuksista. Paikalla oli kolmetoista henkeä 
keskustelemassa koko Suomelle tärkeästä satamasta.  

 

10.9.2011 Suomenhevonen toimii. Ilpo Kurkela on suomenhevosen tarinan tietäjä. Kur-
kelaa oli kuulemassa kuusi henkeä. Esitys itsessään käsitti etupäässä tietoja eri hevos-



 

 4 

ten sukupuusta ja astutuksesta. Asiallisiin kysymyksiin vastaus tuli hevosmiesten tieto-
toimistosta ja eri asiaan. 

 

8.10.2011 Aiheena oma suosikkikirja - esittele joku oma suosikkisi viidessä minuutissa. 
Klamilan Olutsillan kolme sitkeintä jäsentä istui Kujansuussa ja esitteli kirjasuosikkinsa. 
Lissun oli Sidney Sheldonin Jos huominen tulee. Helena kertoi John Steinbeckin Ystä-
vyyden talosta ja Erkki Mika Waltarin Mikael Karvajalasta.  

 

12.11.2011 Seitsemän uskollista kokoontui Kujansuuhun puhumaan kekristä. Liisi Byck-
lingin hyvän esittelyn jälkeen juttu laajeni vanhoihin juhlapyhiin, syömiseen ja hyviin 
olutpäiviin. 

 

10.12.2011 . Klamilan Olutsillan tonttu-iltapäivä oli yliveto. Paikalla oli kahdeksan jäsen-
tä keskustelemassa tonttujen eri ilmenemismuodoista. Osan niistä saimme selville, osa 
jäi haiutomaan satulan alle kuin tattaripihvi. 

Tiedotus  
 

Tiedotuskanavina olivat tiedote ja Olutsillan nettisivut ja facebook. Ajankohtaisia tiedo-
tuksia lähetetiin myös sähköpostitse.  

Tiedote julkaistiin ja lähetettiin kaikille jäsenille 3 kertaa. Tiedotteen sisältö ja ennakko-
tietoja ohjelmasta oli luettavissa myös nettisivuilta muun toimintatietouden ohella.  

Olutsillan nettisivuilla oli 1.1. – 31.12.2011 käyntejä 5 712, keskimäärin 476 (580) käyn-
tiä kuukaudessa.  

Talous 
 

Vuoden 2011 voitto oli 958,99 euroa.   

Hallitus esittää, että tilivuoden tulos lisätään edellisten vuosien ylijäämään. 

Jäsenet 
 

31.12.2011 jäsenmäärä oli 304. 

Jäsenyydet 
 

Yhdistys on jäsenenä Olutliitto ry:ssä, jonka hallituksessa ovat olleet mukana olutsilta-
laisista Juhani Karakorpi ja Sirpa Huostila varsinaisina jäseninä ja Timo Teponoja vara-
jäsenenä. Yhdistys kuuluu myös Suomen Viroyhdistysten Liittoon. 

 

 


