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Olutsilta-Ollesild ry

Vuosikertomus 2003

Yleistä

Yhdistys on jatkanut perinteisellä toiminta linjallaan Viron, Baltian ja parhaan
suomalaisen olutkulttuurin tunnetuksi tekemistä. Tärkeimpinä toimintamuotoina
ovat ollet kuukausikokoukset, olutsuunnistukset, olutmatkat Suomessa,
Baltiassa ja Keski-Euroopassa, tiedottaminen ja osallistuminen harrastusalan
järjestöyhteistyöhön.

.Muuta erityistä toimintaa ovat olleet kuukausikokoustenmonipuolisetohjelmat.
Lisäksi Olutsillan www- sivujen uudistusta on viety eteenpäin osana tiedotuksen
parantamisprojektia ja tarkoituksena on uusia sivut kokonaan vuoden 2004
aikana.

Organisaatio

Yhdistys on Viro-yhdistysten liiton (VYL) sekä Olutliiton jäsen. Yhdistyksen.
edustajana Olutliitos~a on ollut Juhani Karakorpi.

Yhdistyksen toimintaa johti yhdeksänjäseninen hallitus:
Jarmo Tikka, puheenjohtaja, Matti Hämäläinen, varapuheenjohtaja, Liisa
Kaipaine[1, sihteeri ja jäsenasiat, Vesa Ainola, ohjelmapäällikkö, Tapio
Mäkeläinen, matkavastaava ja Alus-jaosto, Juhani Karakorpi, Marja Pehkonen,
Sirkka Soukka, Jukka Sipilä.
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Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on tukenut hyvin toimintaa uusien seuraan
liittyneiden jäsenten, jäsenmaksujen tehostuneen keräyksen ja matkatuottojen
ansiosta.

Syyskokous päätti säilyttää jäsenmaksun 12 eurossa ja liittymismaksun 5.5
eurossa. Jäsenmaksu sisältää jäsenetuna Juomanlaskija-Iehden vuosikerran ja
liittymismaksu seuran pinssin. '

Varsinaisen toiminnan tuottoa vuonna 2003 on alentanut vuoden 2002
tilinpäätöksen taseessa huomattu epäselvyys siirtosaamisten ja tilivelkojen
osalta. Vuoden 2002 taseeseen on kirjattu saamisiksi 1546 euroa ja tiliveloiksi
1423 euroa. Koska 2002 tase ei sisällä tase-erittelyä, ei ole tiedossa. mistä
summista nämä kirjaukset todellisuudessa koostuvat. Todellinen vuoden 2002 .

tilivelka vuoden 2003 tilinpäätöksessä oli 1478 euroa, joka on kirjattu ' , "

matkakustannuksiksi. Vuoden 2002 saamiset eli 1546 euroa on vuoden 2003
tilinpäätöksessä kirjattu muihin kuluihin, koska ~aamisia ei ole pystytty
yksilöimään.

Jäsenistö

Olutsilta on yksi Suomen suurimmista olutseuroista ja sillä on jäseniä myös
naapurimaista. Hallitus teki vuoden 2003 alussa päätöksen että kaikki ne
jäsenet, joiden viimeinen jäsenmaksusuoritus on vuodelta 2000 erotetaan
seuran jäsenyydestä. Ennen erottamista asiasta tiedotettiin jäsenille Olutsillan

, Tiedotteessa ja jäsenille joilla oli puutteita jäsenmaksujen suorituksissa '

lähetettiin henkilökohtaiset maksukehotukset. Päätöksen seurauksena 43
seuran jäsentä erotettiin. Erottamisten jälkeen seuran jäsenmäärä on 271.



,--

Tilaisuudet ja matkat

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjesti vuonna 2003 erilaisia jäsen- ja
muita tilaisuuksia ja osallistui alan tapahtumiin seuraavasti:

Kuukausitapaamiset

12.02.
12.03.
09.04.
14.05.

09.07.
10.09.

08.10.

12.11.
10.12.

Milenka, Vesa Vuorimaan katsaus Tsekin oluttarjontaan.
Milenka, Olutsillan sääntömääräinenkevätkokous. ..

Olutravintola Pikkulintu, vierailu tunnettuun olut- ja viskiravintolaan.
Olutravintola O'Molley, Olli Pellikan katsaus Irlantiin ja irlantilaiseen
oluttarjontaan perinteikkäässä irkkupaikassa.
Kolme Kaisaa, kesän terassikierroksen aloituspaikka.
Milenka, "Kapakkalöytöjä Virosta" - esitelmä Juhani Karakorvenja
Tapio Mäkeläisen yhteistyönä,
Sibelius Akatemia, jo perinteeksi muodostunut kuukausitapaaminen
Sibelius Akatemian tiloissa.
Milenka, Olutsillan sääntömääräinen syyskokous.
Milenka, Olutsillan perinteinen pikkujoulu, tarjolla oli mm. visailua ja
erikoisuutena seuran oman reseptin mukaan valmistettua olutglögiä.

Muut 'tapahtumat

24.02.
29.03.

10.11.

Suomalainen klubi, Olutsill~n vuosipäivä ja Viron itsenäisyyspäivä.
Kaapelitehdas, Suomen Olutliitto ry:n vuosikokous Helsinki Beer
Festival tapahtuman yhteydessä.
Wanha Satama, Martin markkinat, Tuglas- seuran järjestämä
perinteinen tapahtuma, jossa Olutsilta oli mukana pitämässä
myyntipöytää ja opastamassa markkinaväkeä
olutkulttuurikysymyksissä .

Olutsillan järjestämät retket ja matkat

08.05. Furuvikin huvila, makkaran paistoa, olutta, yhdessäoloa ja aurinkoa.
10.-17.06. Olut - ja viinimatka Länsi-Unkariinja Länsi-Slovakiaan.
04.-06.07. Viro, Olutsillan Öllesummer-matka.
13.08. Porvoo, tutustumista Porvoolaiseenolut- ja pubikulttuuriin Suomen

Olutseuran opastuksella.
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Tiedottaminen

Olutsillan tiedotusjaosto julkaisi vuoden 2003 aikana kolme Olutsillan Tiedote-
nimistä lehteä. Brysselin Olutopas- nimistä kirjaa hankittiin jäsenistölle
myytäväksi 10 kappaletta. Olutsillan jäsenet ovat saaneet jäsenetuna
Juomanlaskija-Iehden vuosikerran, W numeroa.

Olutsillan internet-sivustoa osoitteessa http://www.olutsilta.orQ päivitettiin
kuukausitapaamisten ja Baltian olutlistojen osalta. Lisäksi kaikki olutsillan
jäsenilleen julkaisemat paperiset tiedotteet vietiin sähköisessä muodossa myös
internetsivuille.
Olutsillan jäsenille tarkoitetulla sähköpostilistalla julkaistiin Olut Uutiset -
tiedotetta niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa listalle.
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