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Kuukausi-istunnot lokakuu 2017- tammikuu 2018   

 

 
 

11.10. Kuukausitapaaminen klo 18 Ølhus Oslo. Heino Tiilikainen kertoo 

aiheesta Olut - yhteisöllinen liima 
  

8.11. Kuukausitapaaminen klo 18 Ølhus Oslo.  Syyskokous, lisäksi Kimmo 

Raitio kertoo aiheesta Sauna 
  

13.12. Kuukausitapaaminen klo 18 Ølhus Oslo. Pikkujoulut, mukaan pieni 

paketti ja joulumieltä 

 

10.1.18 Kuukausitapaaminen klo 18 Ølhus Oslo. Olutliiton puheenjohtaja 

Aniko Lehtinen kertoo aiheesta Oluen maku ennen ja nyt 

  
  
  



 

Klamilan Olutsillan ohjelma syksyllä  2017  

 

21.10. Kunnanjohtaja Havuahon ajankohtainen katsaus.  

11.11. Tutustuminen Takatalo & Tompuri panimoon Virolahdella.  

Joulukuussa joulutori ja pikkujoulu yhdessä Huurteisten uimareiden kanssa.  

Tammikuu:Sukututkimuksen asiantuntija Keijo Koskela.  

Helmikuu: Puusuksen historia Timo Siukonen.  

Maaliskuussa aiotaan esittää pääseuralaisille kutsu Klamilan "urheilu ja -ulkoilupäiville".  

 

  
 

Kotkan Olutsillan kokoukset ja teemat 

 

5.10.2017 klo 18:00 Octoberfest ja Kekri - olutmaistelu, paikka Sam´s pub 

suunnitteilla vierailu Takatalo & Tompuri breweryyn Virolahdelle 

2.11.2017 klo 18:00 Paikalliset oluet - olutmaistelu,  Sam´s pub 

9.12.2017 klo 18:00 Pikkujoulut, paikka Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly 

4.1.2018 klo 18:00 Alkoholittomat oluet ja siiderit - olutmaistelu, paikka kumppanuustalo Viikari 

1.2.2018 klo 18:00 Humulus Lupulus, Matias Puranen kertoo humalan merkityksestä oluessa,   

Pub Albert 

1.3.2018 Humala- ja juoma-aiheet kuvataiteessa, Otso Kantokorpi, paikka Soittoruokala Karoliina 

 

  

    

Syyskokouskutsu 

 

Tervetuloa Olutsilta-Õllesild ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 8.11.2017 klo 18.00, 

Ølhus Oslo, Haapaniemenkatu 3-5, Helsinki. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä päätetään jäsenyyden muutoksesta täysjäseneksi Suomen Viro-

yhdistysten liitossa. 

 

Matkat 

 

Olutsillan syysmatka tehdään Tallinnaan ja sen ympäristöön 4.-5.11. Matkan teemana ovat Viron 

pienpanimot, ja mukana reissussa on asiantuntijana Heikki Kähkönen. Matkan tarkka ohjelma ja 

ilmoittautumisohjeet tulevat seuran sivulle 19.9. Paikkoja on varattu 36 ja ne täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Helmikuussa 23.-25.2. Olutsilta järjestää Tallinnassa Viro 100 -tapahtuman. Matkan päätapahtuma 

on juhlapäivällinen 24.2. klo 15-18. Tapahtumaan voi osallistua myös päiväristeilyn muodossa. Ohjelma 

ja ilmoittautumisohjeet tulevat seuran sivulle 10.11. Tavoite on saada juhlaan peräti 100 olutsiltalaista! 

 

Perinteistä lyhyttä kevätmatkaa ei ensi vuonna järjestetä. Sen sijaan Olutsillan hallitus suosittelee 

jäsenille osallistumista seuran kunniapuheenjohtajan Tapio Mäkeläisen ja Baltic Express Toursin 

järjestämälle nimenomaan olutsiltalaisille suunnitellulle matkalle läntiseen Saksaan. "Tapion matkassa 

(oluelle) Saksaan" -reissu on 23.-29.4.2018 ja se suuntautuu Düsseldorfiin, Dortmundiin ja Kölniin. 

Lisätietoa Facebookissa ja seuran sivulla jo syyskuun aikana. 

 



 

VP-lounas 

 

Kaikille jäsenille avoin VP- eli vapaapäivälounas syksyn aikana aina kuun viimeisenä keskiviikkona    

klo 13 seuraavasti: 27.9. Sea Horse, 25.10. Ravintola N:o 11 eli entinen Kuusihokki ja 29.11. Elite. 

Tervetuloa 

 

Saunaklubi 

 

Olutsillan Saunaklubin loppuvuosi vie saunojat Sipooseen savusaunomaan, Villi Wäinön mustaan 

saunaan ja Arlan pikkujoulusaunaan. Lisätietoja löytyy seuran sivulla ja Facebook-ryhmässä Olutsilta 

saunaklubi. Jos haluat liittyä saunaklubin sähköpostilistalle, ilmoita 

sähköpostiosoitteesi: juha.karsikas@icloud.com. 
 

Keilailu 

 

Keilailusta kiinnostuneet! Ottakaa yhteys chydea(at)welho.com  Tarkoitus loppuviikosta päiväsaikaan 

aloittaa ko. aktiviteetti. 

 

Olutsuunnistus 28.10. 

 

Tule mukaan jo perinteeksi muodostuneelle suunnistusretkelle.Tapaaminen klo 13 Dianapuistossa 

Kolmikulmassa. Mukaan seikkailumieltä ja etsimisen iloa. 

  

Muodonmuutos  Ryhmäteatterissa to 30.11. klo 19 

Franz Kafkan novelliin vapaasti perustuva Muodonmuutos kertoo tunnollisesta merkonomi Keijo 

Saastamoisesta (Vesa Vierikko), joka eräänä päivänä huomaa muuttuneensa suunnattomaksi 

syöpäläiseksi. Ihmiset ympärillä alkavat vieroksua Keijoa ja pian hän ajautuu ulos entisestä elämästään ja 

joutuu matkalle yhteiskunnan ja ihmisyyden äärilaidoille, maailmaan, jossa kaikki tuttu ja turvallinen 

kaikkoaa tiehensä eikä mikään tunnu olevan sitä miltä näyttää. 

Muodonmuutos on yhteiskunnallinen satiiri ja terävä allegoria ajasta, jolloin yhä suurempi osa ihmisistä 

huomaa muuttuneensa lopullisesti tarpeettomiksi. Esityksen ohjaa Esa Leskinen ja Vierikon lisäksi 

lavalla nähdään Santtu Karvonen, Minna Suuronen, Robin Svartström, Sari Mällinen sekä Taisto 

Oksanen.Lippujen hinta on 24 euroa, opiskelijat/työttömät 18 euroa. Ilmoittautumiset 13.10. mennessä 

osoitteeseen: sirpa.kilpio(at)hotmail.com 

Tallinnassa tapahtuu Õllekomando    

  

 Õllekomando tutustuu Tallinnan kulttuuriin ja kapakoihin. Komandon iskuista ilmoitetaan Olutsillan 

nettisivuilla  ja Facebookissa www.olutsilta.fi ja https://www.facebook.com/groups/ollekomando/  

Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan!  

  

 

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.    

 Jos haluat jatkossa painetun tiedotteen, niin pyydä se Olutsillan sihteeriltä sihteeri(at)kolumbus.fi. Jos 

epäilet, että sähköpostisi puuttuu meiltä, lähetä viesti osoitteeseen  jäsenrekisteri(at)olutsilta.fi.  
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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.  

  

Haluatko pysyä ajan tasalla, mitä Olutsillassa tapahtuu? Liity seuran Facebook-sivulle 

www.facebook.com/groups/olutsilta/  

  

 

 

Jäseneksi liittyminen  

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

yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 15 € ja liittymismaksu on 6 €. Jäseneksi voi 

liittyä ilmoittamalla seuran puheenjohtajalle sähköpostitse (puheenjohtaja[at]olutsilta.fi) nimesi, 

osoitteesi ja muutaman hyvän perustelun sille, miksi haluat liittyä Olutsiltaan.  

Jos haluat jatkossa painetun tiedotteen, niin pyydä se Olutsillan sihteeriltä sihteeri(at)olutsilta.fi. Jos 

epäilet, että sähköpostisi puuttuu meiltä, lähetä viesti osoitteeseen jasenrekisteri(at)olutsilta.fi. 

 

 

      

Olutsilta-Õllesild ry  

Päivi Söderström, puheenjohtaja, +358 40 5461409 puheenjohtaja(at)olutsilta.fi 

Hallitus 2017  

  

Päivi Söderström, puheenjohtaja, puheenjohtaja(at)olutsilta.fi  

Sirpa Huostila, varapuheenjohtaja, hupimestari , +358 44 945 7911. tittoli13(at)gmail.com 

Esa Chydenius, sihteeri, sihteeri(at)olutsilta.fi  

Taina Salminen, rahastonhoitaja, rahastonhoitaja(at)olutsilta.fi  

Hannu Virtanen, Saunaklubin yhteyshenkilö ja matkavastaava,  +358 40 503 1003, 

hannu.a.virtanen(at)hotmail.com  

Niilo Orola, tiedottaja, niilo.orola(at)gmail.com  

Sirpa Kilpiö, tuotevastaava, sirpa.kilpio(at)hotmail.com  

Riitta Velin, jäsenvastaava, info(at)olutsilta.fi  

Matias Puranen, Kotkan-osaston edustaja, matullica(at)gmail.com  

  

      

Toimitus:   
 Liisi Byckling, Sirpa Huostila, Sirpa Kilpiö,  Niilo Orola, Matias Puranen, Päivi Söderström, Tuukka Teponoja, Hannu Virtanen   

  


