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Huomaathan, että tämän tiedotteen tapahtumatietoihin voi tulla
koronavirukseen liittyvien rajoitusten takia muutoksia, varmistathan

tapahtumien ajantasaiset tiedot nettisivultamme www.olutsilta.fi/tapahtumat

Kuukausitapaamiset Helsingissä

9.6. klo 18:00 Piknik Seurasaaressa ”Eestin tammen alla” SVYLin
puheenjohtaja Grete Ahtolan kanssa, jos kokoontumisrajoitukset sallivat.
Tapaaminen klo 18:00 Seurasaaren puoleisessa päässä siltaa. Omat
retkieväät mukaan!

14.7. klo 18:00 Luontoretki perinteiseen tapaan, vetäjänä Juha Karsikas

11.8. suunnitelmissa kävelykierros ja maistelua jossain päin Helsingin
kantakaupunkia

8.9. klo 18:00, esiintyjä ja kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin

http://www.olutsilta.fi/tapahtumat


13.10. klo 18:00, esiintyjä ja kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin
10.11. klo 18:00, sääntömääräinen syyskokous, paikka ilmoitetaan myöhemmin
8.12. klo 18:00, Pikkujoulut, paikka ilmoitetaan myöhemmin

Olutsillan Klamilan osasto

Toiminta tauolla koronatilanteen takia, ilmoitamme paikallislehdessä kun taas alkaa tapahtumaan.

Olutsillan Kotkan osasto

5.6.2021 Retki Kouvolaan
3.7.2021 Retki Pyhtään Kaunissaareen
5.8.2021 klo 18:00 Olut-piknik Katariinan Meripuistossa
 
Ajantasaiset tiedot tapahtumista Olutsillan Kotkan osaston Facebookissa

Teatteri
Järjestämme yhteisiä teatterikäyntejä taas kun koronarajoitukset sen sallivat. Seuraa ilmoittelua
nettisivulla.

Matkat
Koronatilanteen vuoksi päätös kesämatkan toteuttamisesta tehdään vasta touko-kesäkuun
vaihteessa. Tilannekatsauksen voit lukea 1.6. tapahtumakalenterista www.olutsilta.fi/tapahtumat.

Saunaklubi

Seuraa Olutsilta Saunaklubin menoja tapahtumakalenterista www.olutsilta.fi/tapahtumat tai
fb-ryhmästä Olutsilta Saunaklubi. Voit myös liittyä saunaklubin sähköpostijakeluun ilmoittamalla
sähköpostiosoitteesi Juhalle: juha.karsikas(at)icloud.com. 

VP-lounaat

Vapaapäivä-lounaat pidetään Helsingissä joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo 13.
25.8. Viisi Penniä ja 29.9. Bistro K

Tervetuloa!

Keilailu

Helsinginkatu 25, Helsinki Fun Bowling

Torstaisin klo 12:  20.5., 3.6., 26.8. ja 16.9.
Lauantaisin klo 12:  4.9. ja 2.10.

Ilmoittautumiset sähköpostiin hyvissä ajoin ennen tapahtumaa: echydenius(at)gmail.com.

http://www.olutsilta.fi/tapahtumat
http://www.olutsilta.fi/tapahtumat
https://www.funbowling.fi/


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 kesälle muutakin 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
Viro-yhdistysten 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.

https://tinyurl.com/yb9eaxha
http://www.olutsilta.fi/tapahtumat
http://www.olutsilta.fi/tapahtumat
http://www.olutsilta.fi/
https://www.facebook.com/groups/ollekomando/
mailto:jasenrekisteri@olutsilta.fi


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.

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, somevastaava, 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@gmail.com

Lisäksi
Sirpa Kilpiö, teatteri- ja tuotevastaava, tavarajuna(at)gmail.com

http://www.olutsilta.fi/

