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Johdanto 

 

Olutkulttuuriseura on vuonna 2009 perustettu oluen harrastajien seura, joka järjestää erilaisia 

olutkulttuuriin liittyviä tapahtumia, ajaa paremman olutkulttuurin asiaa Suomessa ja toimii 

olutkulttuuria harrastavien yhteistyöjärjestönä. Vuoden 2016 toiminnan keskeisenä tavoitteena on 

ollut jatkaa 2015 alkanutta toiminnan uudelleenaktivointia sekä saattaa loppuun sääntömuutos, jolla 

seuran toimintaa nykyaikaistetaan ja nimi vaihdetaan nykyistä toimintaa vastaavaksi. 

 

Organisaatio ja hallinto 

 

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano on 23.4.2016 alkaneella toimikaudella ollut seuraavanlainen: 

 

Puheenjohtaja, Annimaria Valli 

Hallituksen jäsenet Juha Honkanen, Pasi Honkanen, Jukka Kuva ja Timo Pitkänen 

Hallituksen varajäsenet Hermanni Hammarén ja Eeva Airikkala 

 

Seuran kamreerina on toiminut Juulia Hakunti. 

 

Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Kokouksiin sai osallistua myös Skypen välityksellä. 

 

Yhdistyksellä oli vuoden 2016 lopussa 86 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Näiden lisäksi seuran 

jäsenistöön lasketaan yhdistyksen presidentti, neljä kunniajäsentä sekä edellisvuonna jäsenmaksun 

maksaneet (erotetaan vuoden 2017 alussa maksamattomien jäsenmaksujen takia). Yhteensä jäsenmäärä 

vuoden lopussa oli siten 114. Jäsenmäärä on kasvanut noin 10 % vuoden 2016 aikana.  

 

Vuoden 2016 aikana hyväksyttiin seuran sääntömuutos, jolla seuran nimi vaihdettiin Jyväskylän 

Olutkulttuuriseurasta Olutkulttuuriseuraksi sekä seuran toimintaa nykyaikaistettiin mm. luopumalla 

paperisten kokouskutsujen lähettämisestä. 

 



 

 

 

Järjestetyt tapahtumat: 

 

Seura järjesti vuoden aikana erilaisia tapahtumia jäsenistön toiveiden mukaan ja tavoitteena edistää 

parempaa olutkulttuuria. 

15.-16.4. Seuran jäseniä osallistui Helsinki Beer Festivalille Kaapelitehtaalla. Helsingin paikallisosaston 

johtaja J. Kuva osallistui tapahtuman tuomaristoon 

24.5. Seuran Helsingin osasto järjesti ekskursion Espoon Olariin, uusiin olutravintoloihin 

26.5. Tutustumiskierros Tampereen Suuret Oluet Pienet Panimot -tapahtumaan 

10.-11.6. Olutsatama Jyväskylässä. OKS edusti paikalla aktiivisemmin perjantaina. Seuralla ei ollut 

tapahtumassa pöytävarausta, mutta seuralaiset pitivät valitussa pöydässä paikkaa muille jäsenille seuran 

viirin kanssa. Osallistujia oli Jyväskylän lisäksi myös ainakin Tampereen osastosta. 

27.-30.7. Suuret Oluet Pienet Panimot kiertueen Helsingin tapahtumassa seura varasi pöydän 

jäseniään varten lauantaille. Seuran jäseniä osallistui tapahtumaan kaikkina päivinä. 

6.8. Järjestettiin matka Sahdinvalmistuksen SM-kisoihin Sastamalaan yhteistyössä jyväskyläläisen 

Olutseura DOSin kanssa. Paikalle kuljetettiin yhteisellä bussikuljetuksella. Matkalle osallistui 21 

henkeä, joista kuusi ilmoittautui DOSin kautta, loput Olutkulttuuriseuran. 

25.-27.8. Suuret Oluet Pienet Panimot -kiertue vieraili ensimmäistä kertaa Jyväskylässä ja seuralla oli 

pöytävaraus tapahtuman kaikkina päivinä. Sekä seuran jäseniä että kävijöitä muutoinkin riitti paikalle 

hyvin, vaikka loppukesän sää yrittikin tarjota kapuloita rattaisiin. 

7. - 8.10 Järjestettiin perinteinen Tampereen Oktoberfest-ekskursio.  

19.11. Juhlittiin seuran vuosijuhla Jyväskylässä Alvar Aalto museon ravintolatiloissa. Tapahtumassa 

esitelmän pitivät Pasi Honkanen (olutkulttuuri-termistä) ja Juulia Hakunti (gradustaan). 

 

Vuoden aikana järjestettiin myös useita olutmaisteluita eri paikkakunnilla. Helsingissä 

teemamaisteluita järjestettiin kolme: tanskalaiset omatuontioluet, “kellarin aarteita” sekä jouluoluet. 

Jyväskylässä järjestettiin jouluolutmaistelu ja Tampereella talviolutilta ja kesäolutmaistelu (talvella). 



Lisäksi Pyhän Patrikin päivää juhlistettiin Tampereella O’Hara’s Freehousessa ja Helsingin osasto teki 

ruokaretken Il Birrificioon ja excursiot Olutravintola Pikkulintuun ja Olutravintola Oljenkorteen. 

 

Säännölliset kuukausikokoontumiset jatkuivat Jyväskylässä, Tampereella ja Helsingissä ja niitä 

järjestettiin koko vuoden ajan pääsäntöisesti kuukauden ensimmäisen viikon aikana. Tampereella 

kuukausikokoontumisten paikkaa vaihdettiin useaan otteeseen jäsenistön toiveiden mukaan, 

Jyväskylässä osa tapaamisista pidettiin Harry’sin sijaan Vihreässä Haltiattaressa ja Bar Explosivessa eli 

Pommissa. Helsingin ja Tampereen kuukausikokoontumisissa pidettiin joka kuukausi lyhyt 

olutkulttuuriaiheinen alustus. Alustuksia pidettiin vuoden aikana myös muutama Jyväskylän 

kokoontumisissa. 

 

Vuodelle 2016 suunniteltu vierailu Hiisi-panimolle jäi toteutumatta. 

 

Edunvalvonta 

 

Seura pyrki mahdollisuuksiensa mukaan edistämään kotimaista olutkulttuuria. 10.11. julkaistu avoin 

kirje Hartwallille ns. “Oktoberfest-jupakassa” sai laajalti huomiota olutharrastajien piirissä ja hieman 

myös sen ulkopuolella, kannanotto mainittiin ainakin muutamassa pienemmässä nettimediassa. 

Ulostulosta syntynyt keskustelu vaikutti myös merkittävästi seuran päätökseen olla liittymättä 

Olutliittoon syyskokouksessa. Alkoholilain kokonaisuudistukseen ei vielä otettu kantaa, mutta asian 

ollessa edelleen tapetilla, kannanottoa suunnitellaan alkavalle vuodelle. 

 

Vuoden 2016 aikana saadut uudet jäsenedut: 

- Olutravintola Oljenkorsi, Helsinki: 10 % kaikista oluista 

 

Yhteistyö muiden seurojen kanssa 

 

Olutkulttuuriseura ja Jyväskylän akateeminen olutseura DOS ovat kuluneen vuoden aikana pitäneet 

yhteyttä kiitos yhteisten jäsenien. Yhdessä järjestettiin myös matka Sahdin SM-kisoihin Sastamalaan. 



 

Viestintä 

 

Seuran viestinnän pääkanava on tällä hetkellä seuran Facebook-sivut. Seuran omat verkkosivut 

osoitteessa www.olutkulttuuriseura.fi  ovat myös pysyneet aktiivisina ja sisältäneet pääsääntöisesti 

saman informaation kuin Facebook-sivut. Seura alkoi vuoden 2016 aikana myös käyttää 

Mailchimp-sähköpostilistaa tiedotuksen tehostamiseksi. 

 

Hallituksen ja muiden aktiivitoimijoiden sisäiseen viestintään käytettiin vähenevissä määrin seuran 

intranettiä, pääsääntöisesti Facebook-viestejä ja Google Drive -palvelua. Seuran graafisen ulkoasun 

päivitys eteni hitaasti mutta varmasti. Päivitystä ei saatu saatettua loppuun vuoden 2016 aikana, mutta 

vuoden 2017 alkupuolisko vaikuttaa nyt realistiselta ajankohdalta. 

 

Olutsampo-lehden vanhat numerot julkaistiin Olutkulttuuriseuran verkkosivulla, mutta lehden 

julkaisun jatkamista ei vielä aloitettu. 

 

Lopuksi 

 

Toiminnan aktivointi on jatkunut mallikkaasti, mutta kunnianhimoisempiin tavoitteisiin, kuten 

olutkulttuuri-iltojen uudelleenkäynnistämiseen, ei vielä päästy. Onnistuneesta vuodesta huolimatta 

parannettavaa jää ensi vuodelle. 

 


