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Kuukausi-istunnot kesäkuu - joulukuu 2018   

 

13.6. Kansallismuseo. Opastettu kierros klo 18 Suomen tarina -näyttelyyn. 
Kokoontuminen ovella klo 17.45., Mannerheimintie 34. Ilmoittautumiset  
4.6. mennessä Sirpa Huostilan sähköpostiin tittoli13(at)gmail.com 

 

11.7. Juha Karsikas vie meidät luontoretkelle.  Kokoonnumme klo 18 
Herttoniemen metroaseman R-kioskilla. Kävelemme Kivinokkaan ja 
tutustumme uuteen luonnonsuojelualueeseen. Retki kestää n. kaksi 
tuntia. Mukaan otetaan säänmukainen vaatetus ja tarvittaessa 
janojuomaa sekä välipalaa 

 

8.8. Olut-juusto -tasting Pikkulinnussa Puotilassa, Klaavuntie 11,  tasting 
maksaa 30€. Ilmoittautumiset 30.7. mennessä Sirpa Huostilan 
sähköpostiin tittoli13(at)gmail.com 

 

12.9.  Kuukausitapaaminen: Stadin Slangi esittäytyy 
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10.10.  Kuukausitapaaminen: Toimittaja Arto Nyberg kertoo Lontoon pubeista 

 

14.11.  Syyskokous 

 

12.12.  Pikkujoulut 
  
 syys-joulukuun kokoontumiset klo 18:00 Oluthuone Oslo Haapaniemenkatu 3-5 Helsinki. 

 
Klamilan Olutsillan ohjelmaa kesällä  2018  

 

Kesäkuu: 8-9. 6. valtakunnallinen Avoimet Kylät-tapahtuma, ollaan mukana joko "oman lipun alla" tai 

”muuten vaan”. 

 

 Heinäkuussa on Klamilassa Sepra-markkinat ja Virolahdella Kaakon kamarimusiikki-tapahtuma, 

lisää tietoa seuran sivuilta kesäkuun alussa 

  
Kotkan Olutsillan kokoukset ja teemat: 

 

7.6.2018 Vanhat baarit Kotkassa. Niklas Merk kertoo Kotkan baarien historiasta.Paikka: Kairo 

5.7.2017 Kesäretki 

26.7.2017 Meripäivä-paraati 

2.8.2017 Olutpiknik 

Suunnitelmissa:  * Panimovierailu Kotka Steam Brewerylle 

 

 

 
 

Matkat 

 

Olutsillan syysmatka suuntautuu Viroon 3.-4.11. Ohjelmassa mm. Paldiskin 

majakka ja kaksi pienpanimoa. Tarkka ohjelma ja ilmoittautumisohjeet 

tulevat seuran sivulle 20.9. Kesämatkan 2.-5.8. ilmoittautuminen on jo 

päättynyt. 

 

VP-lounaat 

 

VP- eli vapaapäivälounaat ovat aina kuun viimeisenä keskiviikkona klo 

13 (ei kesä- eikä heinäkuussa). Kevään viimeisen lounaan ke 30.5. 

paikka on vaihtunut, nyt se on ravintola Kuja (Hakaniemenkatu 7). 

Elokuun lounas on 29.8, paikka vielä avoin, lisätietoa facebookissa. 

Lounaan jälkeen on usein poikettu vielä läheisessä olutravintolassa. 

Tervetuloa mukaan kaikki jäsenet. 

 

Saunaklubi 

 

Saunaklubi tekee omatoimiretken Kotkaan 9.6. Lisätietoa facebookissa 

Olutsilta saunaklubi -sivulla. 

 

Jos haluat saunaklubin postituslistalle, ilmoittaudu sähköpostiin 

hannu.a.virtanen(at)hotmail.com 
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Olutsillan Hyvämaineisten Naisten Ompeluseura 

Kokoontuu joka kuukauden 3. maanantai ravintola Kurvittaressa Helsingissä . Tervetuloa - myös miehet - 

mukaan! 

 

Keilailu 
 

Jos sinua kiinnostaa keilailu, ilmoittaudu Esa Chydeniukselle sähköpostiin echydenius(at)gmail.com. 

Keilailut ovat keskipäivällä Helsinginkadun urheilutalossa. 

 

Kesäteatteri 

 

Olutsillan perinteinen retki Suomenlinnan kesäteatteriin tehdään la 18.8. klo 14. Tämän kesän esitys 

on Juha Kukkosen ohjaama Yksi lensi yli käenpesän. Lippujen hinnat: peruslippu 36 €, ryhmälippu 33 € 

(mikäli saadaan kokoon väh. 20 peruslippulaista), eläkeläislippu 29 €, opiskelija/työtön 20 €. Varaukset 

to 28.6. mennessä osoitteeseen sirpa.kilpio(at)hotmail.com 

  

 

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? 

Uutena jäsenetuna kaikki Olutsillan jäsenet saavat 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Viro.nyt -lehden, jota 

julkaisee Suomen Viro-yhdistysten liitto (SVYL). Lehti postitetaan jäsenille kotiin, joten varmistathan 

että osoitteesi on oikein jäsenrekisterissämme (näet sen saamastasi jäsenmaksulaskusta). Mahdolliset 

osoitteenmuutokset ilmoitathan sähköpostilla jasenrekisteri(at)olutsilta.fi . 

Olutsillan tiedotteet muuttuvat kokonaan sähköisiksi. Kaikesta yhdistyksen virallisesta toiminnasta 

kerrotaan verkkosivuilla www.olutsilta.fi ja Facebookissa. Osa tapahtumista ja toiminnasta on jäsenten 

vapaata aktiivisuutta kuten Tallinna komando, sen toiminnasta on tavallisesti tietoa vain Facebookissa.    

 

Haluatko pysyä ajan tasalla, mitä Olutsillassa tapahtuu? Liity seuran Facebook-sivulle 

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 2018 on 20 € 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 sihteeri(at)olutsilta. 
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Olutsilta-Õllesild ry  

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

Hallitus 2018  

  

Päivi Söderström, puheenjohtaja, puheenjohtaja(at)olutsilta.fi  

Sirpa Huostila, varapuheenjohtaja, hupimestari , +358 44 945 7911. tittoli13(at)gmail.com 

Esa Chydenius, sihteeri, sihteeri(at)olutsilta.fi  

Taina Salminen, rahastonhoitaja, rahastonhoitaja(at)olutsilta.fi  

Hannu Virtanen, Saunaklubin yhteyshenkilö ja matkavastaava,  +358 40 503 1003, 

hannu.a.virtanen(at)hotmail.com  

Niilo Orola, tiedottaja, niilo.orola(at)gmail.com  

Sirpa Kilpiö, tuotevastaava, sirpa.kilpio(at)hotmail.com  

Matias Puranen, Kotkan-osaston edustaja, matullica(at)gmail.com  

Juha Karsikas,  juha.karsikas(at)icloud.com 

      

Toimitus:   
 Liisi Byckling, Sirpa Huostila, Sirpa Kilpiö,  Niilo Orola, Matias Puranen, Päivi Söderström, Tuukka Teponoja, Hannu Virtanen   

  


