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Kuukausi-istunnot helmikuu - toukokuu 2014
12.2. Kuukausitapaaminen Milenkassa klo 18, Haapaniemenkatu 3-5. Heikki
Rausmaa tulee kertomaan väitöskirjastaan "Kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella
aika paljon". -Suomen ja Viron poliittiset suhteet keväästä 1988 diplomaattisuhteiden solmimiseen elokuussa 1991.
12.3. Kevätkokous Milenkassa klo 18. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Seura
tarjoaa kokousoluet. Tapio Mäkeläinen esittelee uutta kirjaansa Tapion matkassa Rakveren seudulle.
9.4. Kuukausitapaaminen Milenkassa klo 18keskiviikkona 9.4. aiheena on "Viisi
erää oluesta ja alkoholipoltiikasta". Keskustelijoina ovat Ehkäisevä päihdetyö EHYT
ry:n johtaja Kristiina Hannula ja toimittaja Heikki Kähkönen.
14.5. Kuukausitapaaminen Milenkassa klo 18. Rami Urrio Kirjakaaresta tulee esittelemään kesällä 2014 ilmestyvää kirjaa Suomalaiset Pienpanimot. Kirjassa esitellään
31 suomalaista, toiminnassa olevaa pien- ja sahtipanimoa, pienpanimoiden ja oluen
historiaa, olutkulttuuria jne. Olli Kaipainen näyttää Kihnu ja Pärnu-matkan kuvia ja
kertoo matkasta.

Haluatko pysyä ajan tasalla, mitä Olutsillassa tapahtuu? Liity seuran facebook-sivulle
www.facebook.com/groups/olutsilta/

Õllesilla Tallinna Komando (OTK)
OTK tutustuu Tallinnan kapakoihin. Komandon iskuista ilmoitetaan Olutsillan nettisivuilla osoitteessa
www.olutsilta.fi ja Facebookissa. Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan!

Olutsillan Klamilan osasto
Olutsillan Klamilan osasto kokoontuu joka kuukauden toinen lauantai baari Kujansuussa klo 15.00. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Aiheet löydän paikallislehdistä ja facebookista. Yhteyshenkilö on Liisi
Byckling, liisibyckling(ät)gmail.com
Olutsillan kevään ja kesän matkoja ja tapahtumia
Olutsillan teatteri-illat:
Sofi Oksasen kirjan pohjalta dramatisoitu Kun kyyhkyset katosivat Kansallisteatterissa ke 26.2. klo 19.00.
Sitovat ilmoittautumiset to 6.2. mennessä osoitteeseen sirpa(ät)ryhmateatteri.fi.
Peruslippu esitykseen maksaa 39 euroa, eläkeläislippu 36 euroa.
Kari Heiskasen kirjoittama ja ohjaama Sormet Hunajapurkissa Ryhmäteatterin Pengerkadun näyttämöllä to 20.3.
klo 19. Liput 22 euroa.
Ilmoittautumiset ylläolevaan sähköpostiosoitteeseen pe 14.3. mennessä

Itsenäisyyspäivän illanvietto 24.2.
Useitten eri tahojen yhteistyönä järjestetty illanvietto alkaa Eesti Majassa klo 18.00. Ohjelmassa on juhlapuhe sekä
musiikkia ja sen jälkeen voi seurata televisiosta Viron presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoa. Kaikki olutsiltalaiset ovat tervetulleita mukaan, seuran omat jatkot Milenkassa tilaisuuden jälkeen

Olutsillan kulttuuri- ja liikuntapäivä Klamilassa lauantaina 8.3.
Ohjelmassa on musiikkia, laulua ja puhetta, sauna, avanto ja illanvietto. Tutustumme myös Klamilan
koulun sähköiseen oppimisympäristöön. Helsingistä on lähtö klo 10.00 ja paluu noin klo 22.00. Ilmoittautumiset Sirpa Huostilalle tittoli13(ät)gmail.com 28.2 mennessä
Kevätmatka Tallinnaan ja Rakvereen 11.-13.4.
Olutsillan kevätmatka suuntautuu ensin Tallinnaan ja sieltä Rakvereen. Ohjelmassa mm. virolainen pienpanimoilta, Kolgan kartano, Rakveren pubit ja saunamaailma ja sunnuntaina Viron vapaustaistelun museo Lagelandissa
(http://personal.inet.fi/koti/ml.valoma/ ). Paikkoja on varattu 40, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tarkka ohjelma hintoineen ja ilmoittautumisohjeineen tulee seuran kotisivuille 3.3. klo 17.00. Matkanjohtajana
toimii Hannu Virtanen

Kesämatka Puolaan 8.-14.6.
Matkan aikana joka päivä tutustutaan useaan puolalaiseen panimoon ja/tai niiden tuotantoon – yhteensä noin 10
panimovierailua, 20 maistelutilaisuutta ja 10 panimorakennusta ulkopuolelta esittelemällä. Matkan panimoita ovat
mm. Bartek, Bierhalle Katowice, Ciesztyn, Kalisz, Spiz, Tyskie ja Żywiec. Lisäksi useita muita keskisuuria, pieniä
ja ravintolapanimoita, mm. Hotel Płockin ravintolapanimo ja Hotel Villa Ariadnan -ravintolapaino heti ensimmäisenä iltana tai kolme panimoa Katowicessä. Osaan panimoista ja niiden tuotannosta tutustutaan panimokierroksella, osaan oluen maistajaisissa, osaan panimon omassa ravintolassa ja muihin puolalaisiin juomiin Birofilia Žywiec
– olutfestivaalilla

Matkanjohtajina toimivat Tapio Mäkeläinen sekä Ott Sandrak. Ilmoittautuminen alkaa 3.2.2014 klo 12:00. Tarkka
ohjelma, hintatiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät seuran kotisivuilta 28.1 alkaen. Paikkoja on varattu 38 ja ne
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
Huomioi: ilmoittautumisaika sekä ennakkomaksu!

Hell Hunt on vuoden olutravintola
Olutsilta ja Baltic Guide nimesivät yhteistyössä Tallinnan vuoden 2013 olutravintolaksi Hell Huntin. Kunniakirja
ravintolalle ojennettiin syysmatkan yhteydessä 8.11. Kiitospuheessaan ravintolan johtaja Andres-Andi Sarv korosti, että Hell Hunt on nimenomaan virolainen pubi, johon kaikki ovat tervetulleita. Toiseksi äänestyksessä tuli Hr
Mauruse ja kolmanneksi Põrgu. Nimeäminen on uutisoitu kuvan kera joulukuun Baltic Guidessa. Vuonna 2014 ei
nimetä uutta olutravintolaa

Tiedotteet sähköisiksi
Olutsillan tiedotteet muuttuvat kokonaan sähköisiksi. Kaikesta yhdistyksen virallisesta toiminnasta kerrotaan verkkosivuilla www.olutsilta.fi ja facebookissa. Osa tapahtumista ja toiminnasta on jäsenten vapaata
aktiivisuutta kuten Tallinna komando, sen toiminnasta on tavallisesti tietoa vain facebookissa. Klamilan
osaston tilaisuudet ovat verkkosivuilla. Jos haluat jatkossa painetun tiedotteen, niin pyydä se Olutsillan
sihteeriltä Olli Kaipaiselta o.kaipainen(ät)kolumbus.fi. Jos epäilet, että sähköpostisi puuttuu meiltä, lähetä viesti osoitteeseen puheenjohtaja(ät)olutsilta.fi

Kevätkokouskutsu
OLUTSILTA - ÕLLESILD ry
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 12.3.2014 klo 18.00 Ravintola Milenkassa Haapaniemenkatu 3-5 Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n määräämät kevätkokousasiat:
tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.
Tervetuloa!
Projektiryhmiä Olutsiltaan
Hallitus
Hallitus päätti perustaa projektiryhmiä eri tarpeisiin. Jos olet kiinnostunut kehittämään ja myymään seuran myytäviä tuotteita, niin ota yhteyttä Sirpa Kilpiöön sirpa(ät)ryhmateatteri.fi. Ensi vuonna 2015 Olutsilta täyttää 20 vuotta. Jos sinulla on ideoita juhlallisuuksiin, niin ota yhteyttä puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin. Juhlatoimikunta perustetaan kevään aikana
Olutsilta - Õllesild ry:n stipendirahasto
Stipendirahasto aloitti toimintansa 1.1.2008. Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea Olutsilta - Õllesild ry:n tarkoitusperien toteuttamista. Rahasto myöntää avustuksia hakemusten perusteella. Yhdistyksemme toimintaa tukevia hankkeita koskevat avustushakemukset voi toimittaa Olutsillan hallitukselle
Ohjelmanmuutosten varalta seuraa WWW-sivuja ja Facebook-keskusteluja!
Jäseneksi liittyminen
Olutsillan jäseniksi voivat liittyä kaikki 18 -vuotta täyttäneet hyvämaineiset henkilöt, jotka hyväksyvät
yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenmaksu vuodelle 2014 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?

Sähköpostiosoitteet
Olutsilta pyrkii edelleen lisäämään tiedotusta sähköpostin välityksellä. Nykyisin lähes ¾ jäsenistämme saa tiedotteen sähköpostitse, suuri osa heistä kuitenkin lisäksi paperimuodossa. Sähköpostiosoite mahdollistaa tarvittaessa myös muun nopean tiedottamisen varsinaisten tiedotteiden lisäksi.
Hallitus pyytää edelleenkin kaikkia sähköpostiosoitteen omistavia jäseniä, jotka eivät ole jakelulistalla, ilmoittamaan osoitteensa ja haluaako tiedotteen jatkossa sähköpostitse vai edelleen postitse.
Ilmoituksen voi lähettää osoitteeseen puheenjohtaja(ät)olutsilta.fi

Olutsilta-Õllesild ry
osoite: c/o Erkki Kupari, Kasöörinkatu 2 D 67, 00520 Helsinki ,
sähköposti: puheenjohtaja(ät)olutsilta.fi
tili: FI26 5723 0220 2685 98, BIC: OKOYFIHH (= 572302-20268598)
Hallitus 2014
Erkki Kupari, puheenjohtaja, puheenjohtaja(ät)olutsilta.fi
Jyri Juusti, varapuheenjohtaja, jyri.juusti(ät)varma.fi

Timo Teponoja, rahastonhoitaja, 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, 044-9454740 tittoli13(ät)gmail.com
Niilo Orola, tiedottaja, niilo(ät)iki.fi
Sirpa Kilpiö, kulttuuri- ja tuotevastaava, sirpa(ät)ryhmateatteri.fi
Katrin Kivitare, suomenvirolaisten yhdyshenkilö, kivikati(ät)hotmail.com

JÄSENHAKEMUS / OSOITTEENMUUTOS OLUTSILTA-ÖLLESILD RY:LLE
Jäsenmaksu 2014 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

