
 

 

Kuukausi-istunnot helmikuu 2013-toukokuu 2013 

 
 13.2. Kuukausitapaaminen Milenkassa klo 18, Haapaniemenkatu 3-5.  

Viinahuumoria 

 13.3. Kevätkokous Milenkassa klo 18. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Seu-

ra tarjoaa kokousoluet. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry:n 
toimitusjohtaja Elina Ussa kertoo ajankohtaiset uutiset alkoholipolitii-

kasta 
 10.4. Ravintola  Milenka klo 18. Tapio Mäkeläinen: uuden kirjan Tapion 

matkassa Kuressaareen esittely 
 8.5. Kuukausitapaaminen Milenkassa klo 18. Terhi Pääskylä-Malmström ; 

Extreme eesti -kirjan esittely 
 

Tiedote 1/2013 
 

 

 

www.olutsilta.fi 
 



 

 

 

Õllesilla Tallinna Komando (OTK) 

 

OTK tutustuu Tallinnan kapakoihin. Komandon iskuista ilmoitetaan Olutsillan nettisivuilla osoitteessa 

www.olutsilta.fi ja Facebookissa. Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan! 

 

 

Klamilan Olutsillan kevät 2013 
 

9.2.  Vaalimaa ja Klamila, Kunnanjohtaja Osmo Havuaho. 

2.3. Tuukka Sandström, kustantajan elämää Haminassa, Klamilan Vedon hiihtomajalla klo 13,  

tilaisuuden jälkeen avantosauna ja illanvietto. Huomaa ajankohta 

13.4. Olvin tuote-esittely hiihtomajalla  

30.4.  Uunon baskerin passaus klo 18.00 Klamilan kirkolla  

11.5.  Retki 

Lisätietoja saa Liisi Bycklingiltä 040 8648359 ja liisi.byckling@gmail.com 

 
Olutsillan Klamilan osasto kokoontuu joka kuukauden toinen lauantai 

baari Kujansuussa klo 15. Kaikki ovat tervetulleita mukaan. Seuraa tiedotuskanavia, www-sivut ja Facebook. 

 

 

Olutsillan tapahtumia 

 

Olutsilta täyttää 18 vuotta sunnuntaina 24. helmikuuta. Juhlimme sitä Eesti Majan (Sörnäisten ranta-

tie 22) Viron itsenäisyyden kunniaksi järjestettävässä illanvietossa samaisena sunnuntaina klo 18 alkaen. 

Olutsillan jatkot ovat Kolmessa Kaisassa klo 20 alkaen. 

 

Olutsillan retki Klamilaan 2.3.  Olutsilta menee Klamilaan saunomaan ja uimaan,, ilmoittautuminen 

bussikuljetukseen viimeistään 23.2 mennessä Sirpa Huostilalle tittoli13@gmail.com (044 2786323 ) 

 

Lontoon pub- ja panimokierros lauantaina 16.3. Oppaana Tim Holt. 

 

Matkat Lontooseen hankitaan omatoimisesti.  

Tapaaminen 16.3. klo 10.30 - 11.00 The Rake -pubissa, 14a, WINCHESTER WALK, BOROUGH 

MARKET (sama paikka kuin vuoden 2011 pubkierroksella). http://www.utobeer.co.uk/home.html 

Siirtymät tehdään Lontoossa jalan, bussilla, metrolla ja junalla. Tarkempia tietoja kierroksesta julkaistaan 

nettisivuilla heti kun saamme ne oppaaltamme. Kohtuullisen hintaisia hotelleja löytyy Victoria -aseman 

läheltä. Sieltä ovat myös hyvät liikenneyhteydet eri puolille Lontoota. Osallistumisesta pyydetään ilmoit-

tamaan Timo Teponojalle, timo.teponoja(at)kolumbus.fi, p. 0405517374 
 

Olutsilta lähtee joukolla Ryhmäteatteriin.  20.3. 

 

 Menemme katsomaan keskiviikkona 20.3 klo 19.  Ulla Tapanisen Lava-ammunta palaa -esitystä Pen-

gerkadun näyttämölle. Esitys on neljäs jatko-osa Lava-ammuntaa -esityssarjalle. Luvassa täyslaidallinen 

come back-komiikkaa. Liput esitykseen maksavat olutsiltalaisille 20 €/kpl. Esityksen jälkeen siirrymme 

Kallion Seurahuoneelle ruotimaan näkemäämme. 

Lippuvaraukset sähköpostilla Kilpiön Sirpalle 1.3. mennessä osoitteeseen sirpa@ryhmateatteri.fi. 

 

Kevätmatka Tallinnaan 19. - 21.4. 

 

Olutsillan kevätmatka tehdään Tallinnaan 19.-21.4. Ohjelmassa on vierailu suurlähetystössä ja Sakun pa-

nimolla, museossa ja pubissa. Lisäksi vieraillaan mm. Vuoden olutravintola –ehdokaspaikoissa ja kiin-

nostuneet voivat saunoa Kalma-saunassa. Majoitus hotelli Palacessa. Matkan tarkka ohjelma, hintatiedot 

ja ilmoittautumisohjeet tulevat seuran verkkosivuille 11.3. Paikkoja on varattu 28, ja ne täytetään ilmoit-

tautumisjärjestyksessä. Matkanjohtaja Hannu Virtanen. 

 

http://www.olutsilta.fi/
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Kesämatka Kihnuun ja Pärnuun  1.-4.8. 

 

Olutsillan perinteinen kesämatka tehdään 1.-4.8. Kohteena on ensin Kihnun saari ja sen jälkeen Pärnu 

ympäristöineen. Tarkka ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat seuran verkkosivuille 1.5. Matkanjohtaja  

Pekka Linnainen. Matkalle on varattu 35 paikkaa ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Viron paras olutravintola 

 

Olutsilta ja Baltic Guide –lehti nimeävät yhteistyössä tänä vuonna ensimmäistä kertaa Viron parhaan 

olutravintolan. Keväällä nimetään viisi ehdokasravintolaa, joista yksi julistetaan syksyllä voittajaksi. 

Mikä sinusta on Viron paras olutravintola, voit tehdä ehdotuksia sähköpostiin han-

nu.virtanen@kolumbus.fi 1.3. asti. Ravintola voi olla myös muualla kuin Tallinnassa ja tavoite on, et-

tä ainakin kaksi ehdokkaista on Tallinnan vanhan kaupungin ulkopuolelta. Ennen nimeämistä Olutsillan 

jäsenet voivat äänestää voittajaa. Nimeämisen perustana on ravintolan olutvalikoima, asiantuntemus, 

palvelu sekä viihtyisyys että "virohenkisyys”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

Ohjelmanmuutosten varalta seuraa WWW-sivuja ja Facebook-keskusteluja! 

 

 

Kevätkokouskutsu 

 

OLUTSILTA - ÕLLESILD ry 

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 

keskiviikkona 13.3.2013 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! 

 

Hallitus 

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 Erkki Kupari, Kasöörinkatu 2 D 67, 00520 Helsinki,  

sähköposti: puheenjohtaja@olutsilta.fi 

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

 

Hallitus 2013 

 

Erkki Kupari, puheenjohtaja,  puheenjohtaja(ät)olutsilta.fi  
Jyri Juusti, varapuheenjohtaja 

Timo Teponoja, talousasiat, 040 551 7374, timo.teponoja(ät)kolumbus.fi 

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

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

Sirpa Huostila, hupimestari, 044 2786323  tittoli13(ät)gmail.com 

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

Sirpa Kilpiö, kulttuurivastaava, sirpa.kilpio(ät)ryhmateatteri.fi 

 

 

 

     
 

     

 

JÄSENHAKEMUS / OSOITTEENMUUTOS OLUTSILTA-ÖLLESILD RY:LLE 

Jäsenmaksu 2013 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, Sirpa Kilpiö, Erkki Kupari, Niilo Orola, Timo Teponoja, Hannu Virtanen 

 

     
 

     


