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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
9.2.2022 klo 18:00, Pekka Nurmi: “Suomen kallioperän rikkaudet – 3000
miljoonan vuoden geologisen kehityksen tulos”. Villi Wäinö, Kalevankatu
4, Helsinki. Jos Villi Wäinö on koronarajoitusten takia kiinni, kokous
pidetään etäkokouksena. Seuraa nettisivuilta tilannetta.
9.3.2022 klo 18:00, Sääntömääräinen kevätkokous, kokouksen jälkeen
Ensio Virta ja Mikko Savikko jutustelevat ruoasta Virossa ja Suomessa.
Villi Wäinö, Kalevankatu 4, Helsinki
13.4.2022 klo 18:00, Heikki Rausmaa kertoo aiheesta “Viron tie
vapauteen (esitelmä Viron poliittisesta kehityksestä 1986-1991)”, Villi
Wäinö, Kalevankatu 4, Helsinki
11.5.2022 klo 18:00, Anikó Lehtinen kertoo meille oluiden virhemauista,
paikka varmistumatta

8.6.2022 klo 18:00, aihe vielä varmistumatta
13.7.2022 klo 18:00, aihe vielä varmistumatta
10.8.2022 klo 18:00, aihe vielä varmistumatta
Olutsillan Klamilan osasto
Tiedotukset tapahtumista paikallislehdissä ja facebook-ryhmässä Olutsilta - Klamilan osasto. Seuraamme
koronatilannetta ja toimimme se mukaan.

Olutsillan Kotkan osasto
5.2. klo 17 Etä-tasting Zoomin välityksellä
5.3. klo 17 Gin-tasting Soittoruokala Karoliinassa (Puutarhakatu 11, 48100 Kotka)
7.4. klo 18 Tasting Sam’s Pubissa (Karhulantie 34, 48600 Kotka)
5.5. klo 18 Sima- ja munkkipiknik
Ajantasaiset tiedot tapahtumista Olutsillan Kotkan osaston Facebookissa

Kevätkokouskutsu
Tervetuloa Olutsilta-Õllesild ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 9.3.2022 klo 18.00
Kokouspaikkana Villi Wäinö, Kalevankatu 4, Helsinki

Teatteri
Olutsillan kevään teatterivierailu suuntautuu Espoon kaupunginteatterin Viro-viikolle keskiviikkona 2.3.
klo 19, jolloin ohjelmistossa on Von Krahli teatterin Pigem ei. Näytelmän esityskieli on viro, mutta siihen
saa tekstityksen suomeksi tai englanniksi puhelimeen. Lippujen hinta riippuu osallistujien määrästä ja se
on joko 33 € tai 36 €.
https://espoonteatteri.fi/esitykset/pigem-ei/
Lippuvaraukset 2.2.22 mennessä annealahonkola(at)gmail.com

Matkat
Kevätmatka suuntautuu tällä kertaa Pärnuun 22.-24.4.. Lähdemme Eckerön iltapäivävuorolla klo 15:15 ja
palaamme sunnuntaina klo 21 aikoihin Helsinkiin. Reissun aikana tutustumme Pärnun nähtävyyksiin sekä
paikkakunnan historiaan Tapio Mäkeläisen johdolla, käymme maistelemassa oluita ja siidereitä
muutaman valmistajan tiloissa. Matkan tarkempi ohjelma tulee seuran sivuille helmikuun puolivälissä ja
ilmoittautuminen alkaa helmi-maaliskuun vaihteessa. Seuraamme ennen sitä pandemiatilanteen
kehittymistä ja siihen liittyviä viranomaismääräyksiä.
Kesälomien anominen lähestyy töissä olevien osalta, joten laittakaa jo kalentereihinne kesämatkan
ajankohta 4.-7.8.. Matka suuntautuu tällä näkymin Pohjois-Latvian kohteisiin.

Saunaklubi
Toiminta jatkuu pandemiatilanteen helpottaessa. Seuraa tilannetta 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.
23.2. Antares (Kontula), https://antaresrestaurant.fi/
30.3. Il Gabbiano (Leppävaara, Espoo) https://www.ilgabbiano.fi/lounas/
27.4. Georgian Vibe https://georgianvibe.fi/en/etusivu/
25.5. Hima ja Sali (Kaapelitehdas) https://www.himasali.com/ Tervetuloa!
Keilailu
Helsinginkatu 25, Helsinki Fun Bowling
klo 15.00: 5.2., 5.3., 26.3., 21.5. klo 15
Klo 12.00: 17.2., 17.3., 7.4., 28.4., 5.5.
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!

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 2022 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 Õllekomando,
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 2022
Päivi Söderström, puheenjohtaja, puheenjohtaja(at)olutsilta.fi
Sirpa Huostila, varapuheenjohtaja, hupimestari, +358 44 945 7911. tittoli13(at)gmail.com
Antero Elovaara, sihteeri, somevastaava, antero.elovaara(at)kolumbus.fi
Taina Salminen, taloudenhoitaja & jäsenrekisteri, jasenrekisteri(at)olutsilta.fi
Jari Forsblom, matkavastaava, jari.forsblom(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, teatterivastaava, SVYL:n hallitus, annealahonkola(at)gmail.com
Pirjo Pohjola, yhdistyksen järjestelmien uudistaminen, pirjoal.pohjola(at)gmail.com
Lisäksi
Esa Chydenius, keilailu ja VP-lounas, echydenius(at)gmail.com
Juha Karsikas, Saunaklubi, juha.karsikas(at)icloud.com

