Tiedote 1/2021
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
10.2. klo 18:00 Viljandin ystävät ry:n puheenjohtaja Pirjo Ranki kertoo:
"Miksi Viljandiin". Kokous toteutetaan Zoom-verkkokouksena
10.3. klo 18:00 Olutsillan sääntömääräinen kevätkokous ja sen päälle
tietovisailua
14.4. klo 18:00 ja 12.5. klo 18:00, esiintyjä ja mahdollinen
kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin

Olutsillan Klamilan osasto
Toiminta tauolla koronatilanteen takia.
Olutsillan Kotkan osasto
4.3.2021 klo 18:00 Tasting Kotka Steam Breweryn Oluthuoneella. Kauppakeskus Pasaati, Keskuskatu
10, 48100 Kotka.
1.4.2021 klo 18:00 Tasting Sam’s Pubissa
Ajantasaiset tiedot tapahtumista Olutsillan Kotkan osaston Facebookissa

Kevätkokouskutsu
Tervetuloa osallistumaan Olutsilta-Õllesild ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
keskiviikkona 10.3.2021 klo 18.00
Kokous toteutetaan etäkokouksena Zoom-verkkokokouspalvelulla
Kokoukseen on ilmoittauduttava ennakolta, ilmoittautumislinkki lähetetään Olutsillan jäsenille
sähköpostilla helmikuun aikana.
Jollei käytössäsi ole verkkokokoukseen tarvittavaa laitteistoa (älypuhelin tai tietokone), mutta haluat
osallistua kokoukseen, otathan yhteyttä 1.3. mennessä Päivi Söderström 040-5461409.
(Mikäli koronarajoitukset sallivat, pystymme järjestämään kokoustilan Helsingissä alle 10 henkilölle).

Teatteri
Koronatilanteen vuoksi emme voi kevätkaudella järjestää teatterikäyntejä.
Matkat
Koronatilanteen vuoksi perinteistä kevätmatkaa Viroon ei järjestetä. Tilalle pyritään järjestämään
toimintaa pääkaupunkiseudulla. Seuraa tilannetta tapahtumakalenterista
www.olutsilta.fi/tapahtumat

Saunaklubi
Seuraa Olutsilta Saunaklubin menoja tapahtumakalenterista www.olutsilta.fi/tapahtumat tai fbryhmästä Olutsilta Saunaklubi. Voit myös liittyä saunaklubin sähköpostijakeluun ilmoittamalla
sähköpostiosoitteesi Juhalle: juha.karsikas(at)icloud.com.
VP-lounaat
Vapaapäivä-lounaat pidetään Helsingissä koronavirustilanteeseen liittyviä kokoontumisrajoituksia
noudattaen, joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo 13.
24.2. Plaza, 31.3. Palema, 28.4. Bistro K
Tervetuloa!

Keilailu
Helsinginkatu 25, Helsinki Fun Bowling
Torstaisin klo 12: 11.2.,4.3.,18.3.,8.4., 22.4. ja 6.5.
Ilmoittautumiset sähköpostiin hyvissä ajoin ennen tapahtumaa: echydenius(at)gmail.com.
Olutsillan Hyvämaineisten Naisten Ompeluseura
Kokoontuu rajoitusten salliessa joka kuukauden 3. maanantai ravintola Kurvittaressa Helsingissä. Seuraa
tilannetta tapahtumakalenterista www.olutsilta.fi/tapahtumat. Tervetuloa - myös miehet - mukaan!
Muuta toimintaa
Mikäli koronarajoitukset sallivat, pyrimme järjestämään loppukeväälle ulkona tapahtuvaa toimintaa.
Seuraa tilannetta tapahtumakalenterista www.olutsilta.fi/tapahtumat.

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!

Onhan meillä oikea osoite?
Olutsillan jäsenet saavat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän viro.nyt -lehden, jota julkaisee Suomen Viroyhdistysten liitto (SVYL). Lehti postitetaan jäsenille kotiin, joten varmistathan että osoitteesi on oikein
jäsen rekisterissämme (näet sen saamastasi jäsenmaksu-laskusta). Mahdolliset osoitteenmuutokset (myös
sähköpostiosoitteen) ilmoitathan sähköpostilla jasenrekisteri(at)olutsilta.fi .

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 2021 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 Olutsiltaan. Jos haluat jatkossa painetun
tiedotteen, niin pyydä se Olutsillan sihteeriltä echydenius(at)gmail.com.
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
Päivi Söderström, puheenjohtaja, +358 40 5461409, puheenjohtaja(at)olutsilta.fi
Hallitus 2021
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
Jenna Arvola, Kotkan-osaston edustaja, jenna.arvola(at)gmail.com
Anne Ala-Honkola, annealahonkola(at)gmail.com
Lisäksi
Sirpa Kilpiö, teatteri- ja tuotevastaava, tavarajuna(at)gmail.com

