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www.olutsilta.fi  

  

 

Huomaathan, että tämän tiedotteen tapahtumatietoihin voi tulla 

koronavirukseen liittyvien rajoitusten takia muutoksia, varmistathan 

tapahtumien ajantasaiset tiedot nettisivultamme  

www.olutsilta.fi/tapahtumat 

 

Kuukausitapaamiset Helsingissä   

 

 8.7. Luontoretki Juha Karsikkaan johdolla. Tapaamispaikka on Rastilan 

metroaseman portaiden yläpäässä (Puotilan puolella) klo 18:00. Kierrämme 

Vartiokylänlahden (kävelyä n. 4 km) ja päätämme retken Puotilan Pikkulintuun. 

Varustus sään mukaan ja eväät omien mieltymysten mukaan. 

12.8. Puisto -piknik Hesperian puistossa klo 18, omat eväät. Sitä ennen  on 

mahdollisuus käydä tutustumassa Taidekoti Kirpilään, Pohjoinen Hesperian katu 7, 

6 krs. Museo avoinna klo 14-18. Ilmainen sisäänpääsy 

9.9. Aihe ja esiintyjä vielä varmistumatta, tiedotamme elokuussa 

14.10. Tapio Mäkeläinen kertoo elokuussa ilmestyneestä kirjastaan Tallinnan 

esikaupunkialueet 

http://www.olutsilta.fi/tapahtumat


11.11. Aihe ja esiintyjä vielä varmistumatta, tiedotamme elokuussa 

9.12. Pikkujoulu 

Jollei muuta ilmoiteta, Helsingin syksyn kuukausitapaamiset klo 18:00 Panimoravintola Bruuveri, 
Kampin keskus, Fredrikinkatu 63 AB, Helsinki 

 
Olutsillan Klamilan osasto lomailee kesän ajan... 
Tapahtumista ilmoitetaan paikallisissa lehdissä ja Facebookissa  
 
Olutsillan Kotkan osasto 
 
4.7. Pussikaljaretki Rankkiin. M/S Jaana lähtee Sapokasta klo 10:00. Paluukyyti Rankista klo 15:00. 
6.8. klo 18:00 Olut -piknik Katariinan Meripuistossa 
3.9. klo 18:00 Panimovierailu: Panimoyhtiö Puhakka & Nurminen Oy. Jylpyntie 6, Kotka. 
1.10. klo 18:00 Tired Uncle Brewing Co. -panimoesittely. Paikka varmistuu myöhemmin.  
5.11. klo 18:00 Tasting Sam´s Pubissa 
Joulukuussa pikkujoulut. Aika ja paikka varmistuu myöhemmin. 
  
Ajantasaiset tiedot tapahtumista Olutsillan Kotkan osaston Facebookissa 
 
Matkat 
 
Kesämatka Pohjois-Latviaan on siirretty ensi vuoteen.  Järjestämme korvaavaa toimintaa kotimaassa ja 
Tallinnassa.  

Torstaina 30.7. päiväretkellä Mathildedaliin tutustumme ruukkimiljööseen, joka tarjoaa runsaasti 
nähtävää ja koettavaa. Päivän pääkohde on kyläravintola Terho, jossa saamme maistella kyläpanimon 
oluita ja kuulemme myös panimon tarinan. Kylällä löytyy myös hyviä ruokapaikkoja. Ostoskassiin kotiin 
viemiseksi oluiden lisäksi voit kerätä leivonnaisia, kahvia, suklaata ja erilaisia käsitöitä (ks. lisää 
visitmathildedal.fi). Retki toteutetaan bussikuljetuksena. Tarkempi ohjelma ja hintatiedot saadaan 
kesäkuun aikana. 

Seuraa tapahtumakalenteria www.olutsilta.fi/tapahtumat. 

Vierailukohteet omatoimimatkalle Tallinnaan pe 31.7. ja la 1.8.2020 

Lähtisitkö omatoimimatkalle Tallinnaan ja siellä yhteiselle retkelle muiden Olutsiltalaisten seurassa? 
Kesäisiin kohteisiin siirrytään Tallinnan keskustasta kimppatakseilla tai julkisella liikenteellä. 

Pe 31.7. Nõmmelle: Glehnin linnan puisto 
https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/näe-koe/tekemistä-tallinnassa/nähtävyydet-museot/177324/glehn
in-puisto , Nõmme Spordikeskus maauimala (ei saunaa) www.sportkeskus.ee, Glehni rahula 
https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/näe-koe/tekemistä-tallinnassa/nähtävyydet-museot/176785/glehn
in-hautausmaa 

La 1.8. Piritaan: Piritan luostarin rauniot 
https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/näe-koe/tekemistä-tallinnassa/nähtävyydet-museot/322/piritan-lu
ostarin-rauniot , Pirita-joen suu ja huvivenesatama, Piritan uimaranta 
https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/näe-koe/tekemistä-tallinnassa/kaupunkiluonto-rannat/177334/pir
itan-uimaranta 

Matkan Tallinnaan ja mahdolliset majoitukset hankit siis itse, samoin kuin itse maksat bussiliput tai 
osuutesi kimppatakseista paikan päällä. Kierrellään yhdessä, ja tietenkin myös syödään ja juodaan – kukin 
omalla kustannuksellaan. Mukaan voit tulla yhtenä tai kahtena päivänä. Retkelle lähdetään puolelta 
päivin, eli aamulaivalla ehtii mukaan. Jos kiinnostuit, lähetä sähköposti Päiville: 
puheenjohtaja(at)olutsilta.fi 

http://www.olutsilta.fi/tapahtumat
https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/n%C3%A4e-koe/tekemist%C3%A4-tallinnassa/n%C3%A4ht%C3%A4vyydet-museot/177324/glehnin-puisto
https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/n%C3%A4e-koe/tekemist%C3%A4-tallinnassa/n%C3%A4ht%C3%A4vyydet-museot/177324/glehnin-puisto
https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/n%C3%A4e-koe/tekemist%C3%A4-tallinnassa/n%C3%A4ht%C3%A4vyydet-museot/177324/glehnin-puisto
http://www.sportkeskus.ee/
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https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/n%C3%A4e-koe/tekemist%C3%A4-tallinnassa/n%C3%A4ht%C3%A4vyydet-museot/176785/glehnin-hautausmaa
https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/n%C3%A4e-koe/tekemist%C3%A4-tallinnassa/n%C3%A4ht%C3%A4vyydet-museot/322/piritan-luostarin-rauniot
https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/n%C3%A4e-koe/tekemist%C3%A4-tallinnassa/n%C3%A4ht%C3%A4vyydet-museot/322/piritan-luostarin-rauniot
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TEATTERI  

. 
Suomenlinnan kesäteatterissa seikkailee tänä kesänä elokuvistakin tuttu Elling. Kyseessä on 

lämminhenkinen ja vilpitön komedia ystävyydestä, arjen kohtuuttomuudesta ja elämänmuutoksesta. 
Näytelmän ohjaa Juha Kukkonen ja rooleissa nähdään Robin Svartström, Santtu Karvonen sekä Minna 
Suuronen. Katsomo on tänä kesänä numeroitu ja turvavälien varmistamiseksi 520 katsomopaikasta on 
käytössä 196 paikkaa. Lisää koronainfoa osoitteessa http://www.ryhmateatteri.fi/koronainfo. Olutsillan 

jäsenille on varattu lippuja la 8.8. klo 19 näytökseen. Lippujen hinnat: peruslippu 40 €, 
eläkeläinen/opiskelija/työtön 25 €. Ilmoittautumiset ke 1.7.mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 

sirpa.kilpio@hotmail.com 
 

  
 
 

Saunaklubi 

Saunaklubi perustettiin Narvassa lauantaina 1.8.2015. Lauantaina 1.8.2020 klo 12 alkaen juhlistamme 
5-vuotista taivaltamme Furuvikin merenrantasaunalla (Furuvikintie 5, bussi 85 Herttoniemen 
metroasemalta, ks. tarkemmin reittioppaasta) saunoen, uiden, grillaillen, menneitä muistellen ja tulevia 
pohtien. Sessio päättyy klo 16, jolloin poistumme jatkamaan juhlintaa ravitsemusliikkeeseen (esim. Fat 
Lizard Herttoniemi). Saunamaksu 18 € maksetaan Olutsillan tilille FI 2657230220268598, viestikenttään 
oma nimi+Furuvik. Tapahtuma on kesämatkaa korvaava toiminta ja siihen voivat osallistua Olutsillan 
jäsenet. 
 
Seuraa saunaklubia osoitteessa olutsilta.fi -> Tapahtumat tai fb-ryhmä Olutsilta Saunaklubi. Voit myös 
liittyä saunaklubin sähköpostijakeluun ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi 
Juhalle: juha.karsikas(at)icloud.com.  
 
VP-lounaat 
 
Vapaapäivä-lounaat pidetään joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo 13. 

26.8. Sandro Kortteli, UKK-katu 1 Kamppi 5. krs., 30.9. The Tower, Tripla  ja 28.10. Fat Lizard, Espoo.  
Tervetuloa! 

Keilailu 

Helsinginkatu 25, Fun Bowling 

To klo 12:  20.8., 24.9. ja 22.10. 
 
Ilmoittautumiset sähköpostiin hyvissä ajoin ennen tapahtumaa: echydenius(at)gmail.com. 
 
Olutsillan Hyvämaineisten Naisten Ompeluseura 
Kokoontuu joka kuukauden 3. maanantai ravintola Kurvittaressa Helsingissä. Tervetuloa - myös miehet - 
mukaan! 
 
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!  
  

http://olutsilta.fi/
https://tinyurl.com/yb9eaxha
http://www.olutsilta.fi/
http://www.olutsilta.fi/
http://www.olutsilta.fi/
https://www.facebook.com/groups/ollekomando/
https://www.facebook.com/groups/ollekomando/


Onhan meillä oikea osoite? 

Olutsillan jäsenet saavat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän viro.nyt -lehden, jota julkaisee Suomen 
Viro-yhdistysten liitto (SVYL). Lehti postitetaan jäsenille kotiin, joten varmistathan että osoitteesi on 
oikein jäsenrekisterissä (näet sen saamastasi jäsenmaksulaskusta). Mahdolliset osoitteenmuutokset (myös 
sähköpostiosoitteen) ilmoitathan sähköpostilla jasenrekisteri(at)olutsilta.fi . 

Kaikesta yhdistyksen virallisesta toiminnasta kerrotaan verkkosivuilla www.olutsilta.fi, Facebookissa ja 
viro.nyt -lehdessä. Osa tapahtumista ja toiminnasta on jäsenten vapaata aktiivisuutta kuten Öllekomando, 
sen toiminnasta on tavallisesti tietoa vain Facebookissa.   Haluatko pysyä ajan tasalla, mitä 
Olutsillassa tapahtuu? Liity seuran Facebook-ryhmään www.facebook.com/groups/olutsilta/  

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.  
 
Jäseneksi liittyminen  
 
Olutsillan jäseniksi voivat liittyä kaikki 18 vuotta täyttäneet hyvämaineiset henkilöt, jotka hyväksyvät 
yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 22 € 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 Olutsillan jäseneksi.  
 
 

 

Olutsilta-Õllesild ry 

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

Hallitus 2020 
 
Päivi Söderström, puheenjohtaja, puheenjohtaja(at)olutsilta.fi 
Sirpa Huostila, varapuheenjohtaja, hupimestari, +358 44 945 7911. tittoli13(at)gmail.com 
Esa Chydenius, sihteeri, echydenius(at)gmail.com 
Taina Salminen, rahastonhoitaja & jäsenrekisteri, rahastonhoitaja(at)olutsilta.fi 
Juha Karsikas, matkavastaava, Saunaklubi, juha.karsikas(at)icloud.com 
Antero Elovaara, some-vastaava, antero.elovaara(at)kolumbus.fi 
Niilo Orola, tiedote-vastaava, niilo.orola(at)gmail.com 
Sirpa Kilpiö, tuotevastaava, tavarajuna(at)gmail.com  
Jenna Arvola, Kotkan-osaston edustaja, jenna.arvola(at)gmail.com 
 

 
Toimitus:  
Jenna Arvola, Liisi Byckling, Esa Chydenius, Sirpa Huostila, Juha Karsikas, Sirpa Kilpiö, Niilo Orola,  Päivi 

Söderström, Tuukka Teponoja  

mailto:jasenrekisteri@olutsilta.fi
http://www.olutsilta.fi/

