
 

 

 

Kuukausi-istunnot helmikuu-toukokuu 2012 

8.2.    Kuukausitapaaminen Milenkassa klo 18, Haapaniemenkatu 3-5. Tutkija Silja 

Home kertoo oluen hyvistä ominaisuuksista. 
 

14.3.  Kuukausitapaaminen Milenkassa klo 18, Olutsillan kevätkokous. Esillä sääntö-
määräiset asiat. Seura tarjoaa kokousoluet. 
 

11.4.  Kuukausitapaaminen Milenkassa klo 18, Marja Pehkonen esiintyy aiheenaan 
”Ensimmäiset pääkaupunkilaiset”  

 
9.5.    Kuukausitapaaminen Milenkassa klo 18, Tuglas-seuran koulutussihteeri Järvi 
Lipasti kertoo aiheesta Tartto kulttuurikaupunkina. 
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OLUTSILTA - ÕLLESILD ry 

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään  

keskiviikkona 14.3.2012 klo 18.00 Ravintola Milenkassa 

Haapaniemenkatu 3-5 Helsinki  

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § määräämät asiat: tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien 

lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapaudesta.  

 

Tervetuloa! 

 

 

 

Olutsillan 17-vuotispäivän vietto perjantaina 24.2. 

 

Aloitamme Olutsillan syntymäpäivän vieton juhlistaen samana päivänä olevaa Viron itsenäisyyspäivää 

Eesti Maja - Viro-keskuksen illanvietossa osoitteessa Sörnäisten rantatie 22 klo 18 alkaen. Olutsiltalais-

ten jatkot Kurvin William K:ssa n. klo 20 alkaen. 

 
 
 

 

Õllesilla Tallinna Komando (OTK) 

 

OTK tutustuu Tallinnan kapakoihin. Komandon iskuista ilmoitetaan Olutsillan nettisivuilla osoitteessa 

www.olutsilta.fi  Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan! 

 

 
 

 

Tallinna Komandon tapahtumia 

 

4.2. Helmikuun kommandoisku eli retki maidonhakuun Karjamaalle ja pilkille Kalamajaan.  Tapahtu-

maan ei Olutsillan järjestämää kuljetusta. 

 

 

Olutsillan Klamilan osasto 

 

Klamilan Olutsillan ohjelma 2012 keväällä 

 

Kevättalven retki Klamilaan lauantaina 31.3.2012 

 

Olutsilta järjestää perinteisen kulttuuri- ja talviulkoilupäivän Virolahden Klamilassa lauantaina 31.3. 

Matka tehdään tilausbussilla itäisen Suomenlahden rannikkokaupunkien kautta. Matkalla on kulttuuri- ja 

olutkohteita, perillä ulkoilua, avantosauna ja illanvietto.  Ilmoittautumiset Sirpalle tittoli13@gmail.com 
viimeistään perjantaina 16.3. 
 

Muita tapahtumia Olutsillan Klamilan osastossa; 

 

Keväälle tai alkukesään on suunnitteilla Viipurin matka vuorobussilla. 

Keskikesällä laivaristeily Kuorsaloon tai Ulko-Tammioon. 

 

Kuukausikokoukset joka kuukauden toinen lauantai baari Kujansuussa klo 15.00. 

Kaikista tilaisuuksista tiedotetaan facebookissa Olutsillan sivuilla. 

 

 

http://www.olutsilta.fi/
mailto:tittoli13@gmail.com


 

 

Olutsilta web-sivut ovat muuttaneet uuteen kotiin, ne löytyvät www.olutsilta.fi osoitteesta! Kirjautumal-

la sivuille pääset  mm. tutustumaan ja tekemään korjauksia olutsilta-wikiin. Kirjautumalla voit osallistua 

äänestyksiin ja kommentoida sivuston kirjoituksia. 

 

 

 

Olutsilta - Õllesild ry:n stipendirahasto  
 

Stipendirahasto aloitti toimintansa 1.1.2008.  Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea Olutsilta - Õlle-

sild ry:n tarkoitusperien toteuttamista. Rahasto myöntää avustuksia hakemusten perusteella. Yhdistyk-

semme toimintaa tukevia hankkeita koskevat avustushakemukset voi toimittaa Olutsillan hallitukselle. 

 

 

 

 

Sähköpostiosoitteet 

 

Olutsilta pyrkii edelleen lisäämään tiedotusta sähköpostin välityksellä. Nykyisin lähes ¾ jäsenistämme 

saa tiedotteen sähköpostitse, suuri osa heistä kuitenkin lisäksi paperimuodossa. Sähköpostiosoite mahdol-

listaa tarvittaessa myös muun nopean tiedottamisen varsinaisten tiedotteiden lisäksi. Hallitus pyytää edel-

leenkin kaikkia sähköpostiosoitteen omistavia jäseniä, jotka eivät ole jakelulistalla, ilmoittamaan osoit-

teensa ja haluaako tiedotteen jatkossa sähköpostitse vai edelleen postitse. Ilmoituksen voi lähettää osoit-

teeseen puheenjohtaja(ät)olutsilta.fi  

 

 

 

 

 

Olutsillan kevään ja kesän matkat 

 

 

Saunamatka Tallinnaan 20. - 22.4.2012 

 

Kevätmatkan pääkohde on Tallinnan lähistöllä sijaitseva saunakylä, jossa on mahdollista saunoa erilai-

sissa saunoissa ja istuskella altaissa. Lisäksi tutustutaan mm. Kalamajan kaupunginosaan. Matkan tarkka 

ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat seuran kotisivulle 1.3. Paikkoja on varattu 26 hengelle, ja mat-

kanjohtaja on Hannu Virtanen. 

 

 

 

Olutsilta Peipsimaalla 2. - 5.8.2012 

 

Perinteinen kesämatka suuntautuu tälle kertaa Peipsijärven rannoille. Matkanjohtajana toimii Olutsillan 

kunniajäsen Pekka Linnainen. Ohjelmassa mm. Kuremäen luostari, vanhauskoisten rannikko ja Alatski-

ven linna. Tarkka ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat seuran kotisivulle 2.5. Paikkoja on varattu 42 

hengelle. 

 

http://www.olutsilta.fi/


 

Jäseneksi liittyminen 

 

Olutsillan jäseniksi voivat liittyä kaikki 18 -vuotta täyttäneet hyvämaineiset henkilöt, jotka hyväksyvät 

yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenmaksu vuodelle 2012 on 14 € ja liittymismaksu on 5,50 €. 

Voit liittyä jäseneksi ilmoittamalla seuran puheenjohtajalle sähköpostitse tai postitse nimesi, yhteystietosi 

ja muutaman hyvän perustelun sille, miksi haluat liittyä Olutsiltaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Olutsilta-Õllesild ry 

 

osoite: c/o Timo Teponoja, Arttolantie 1 A 2, 00750 Helsinki 

sähköposti: olutsilta@olutsilta.fi 

tili: FI26 5723 0220 2685 98, BIC: OKOYFIHH (= 572302-20268598) 

 

Hallitus 2012 

 

Timo Teponoja, puheenjohtaja, 040 551 7374, puheenjohtaja(ät)olutsilta.fi 

Erkki Kupari, varapuheenjohtaja, erkki.kupari(ät)gmail.com 

Olli Kaipainen, sihteeri, o.kaipainen(ät)kolumbus.fi 

Outi Seppänen, rahastonhoitaja, outsa.seppanen(ät)welho.com 

Hannu Virtanen, matkavastaava, 040 503 1003, hannu.virtanen(ät)kolumbus.fi 

Sirpa Huostila, hupimestari, 044 278 6323, tittoli13(ät)gmail.com 

Niilo Orola, tiedottaja, niilo(ät)iki.fi 

Marja Pehkonen, projektivastaava, marja.pehkonen(ät)welho.com 

 

 

 

     
 

     

JÄSENHAKEMUS / OSOITTEENMUUTOS OLUTSILTA-ÖLLESILD RY:LLE 

Jäsenmaksu 2012 on 14 €, liittymismaksu 5,50 € 

Tili: FI26 5723 0220 2685 98, BIC: OKOYFIHH (= 572302-20268598) 

Postitetaan hallituksen puheenjohtajalle 

Pvm:…………… 

Nimi ja allekirjoitus:……………………………………………………………………... 

Postiosoite:………………………………………………………………………………. 

Puh., s-posti ym.:………………………………………………………………………... 

Syntymävuosi:………….Ammatti, harrastus:…………………………………………… 

     
Toimitus: Sirpa Huostila, Erkki Kupari, Niilo Orola, Marja Pehkonen, Timo Teponoja, Hannu Virtanen 

 

     
 

     


