Olutkulttuuriseura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2018
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1. 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 2018 toiminnan keskeisinä tavoitteina
ovat olleet toiminnan monipuolistaminen, ulkoasu-uudistuksen saattaminen loppuun

ja

jäsenetujen lisääminen.

2. Organisaatio ja hallinto
Yhdistyksen hallituksen kokoonpano on 1.1.2018 alkaneella toimikaudella ollut seuraavanlainen:
Puheenjohtaja, Jukka Kuva
Hallituksen jäsenet Juha Honkanen, Pasi Honkanen, Jouni Pänkäläinen, Antti Pöllänen, ja
Annimaria Valli
Hallituksen varajäsenet Eeva Airikkala ja Jere Nevalainen
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Seuran kamreerina on toiminut Juulia Hakunti.
Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Kokoukset pidettiin pääasiassa Hangouts ryhmäpuheluina.
Yhdistyksellä oli vuoden 2018 lopussa 93 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Näiden lisäksi seuran
jäsenistöön lasketaan yhdistyksen presidentti, neljä kunniajäsentä sekä jäsenmaksun maksamatta
jättäneet (jotka erotetaan kahdessa vuodessa maksamattomien jäsenmaksujen takia). Yhteensä
jäsenmäärä vuoden lopussa oli siten 103. Vuonna 2017 jäseniä oli 95, joten jäsenmäärä on noussut
noin 8 % vuoden 2018 aikana. Muutos on odotettu, sillä luultavasti todellinen jäsenmäärä nousi
myös aiempina vuosina. Silloin tiiviimmän yhteydenpidon myötä tullut eroamisaalto vain vääristi
tilastoja hetkellisesti.

3. Järjestetyt tapahtumat
Seura järjesti vuoden aikana erilaisia tapahtumia jäsenistön toiveiden mukaan ja tavoitteena edistää
parempaa olutkulttuuria.
14.3. Panimovierailu 8-bit Brewingille, Helsingin Konalassa
17.3. Seuran kevätkokous Vihreässä Haltiattaressa, Jyväskylässä
13.-14.4. Seuran jäseniä osallistui Helsinki Beer Festivaliin Kaapelitehtaalla, Helsingissä
1.6. O
 lutkulttuuri-ilta aiheesta olut ja media, Tuxeran saunatiloissa Espoon Westendissä
8.-9.6.Jyväskylän paikallisosasto vieraili Olutsatama-tapahtumassa Jyväskylän Lutakossa.
24.-28.7. Suuret Oluet Pienet Panimot kiertueen Helsingin tapahtumassa seura varasi pöydän
jäseniään varten lauantaille. Seuran jäseniä osallistui tapahtumaan kaikkina päivinä.
31.8.-1.9. Seuran jäseniä, pääasiassa Helsingin jaostosta, osallistui OtaOlut - tapahtumaan
Otaniemessä.
5. - 7.10.Järjestettiin perinteinen Tampereen Oktoberfest-ekskursio.
16.-18.11. E
 kskursio Iisalmeen.
24.11. Juhlittiin seuran vuosijuhla Jyväskylässä Punaisen Pirtin tiloissa. Tapahtumassa tuomittiin
myös seuran toinen kotiolutkilpailu. Tuomareina toimineet Hannu Nikulainen ja Mika Laitinen
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sekä vuosijuhlan yleisö valitsivat voittajaksi Jyväskylän osaston valmistaman Musta Pekka belgian
strong alen. Toiseksi jäi Helsingin osaston valmistama Stadin Stydein Stoutti milk stout.
Tapahtumassa esitelmän pitivät Jukka Kuva (Eino Leinosta) sekä Pekka Vesala ja Jouni Raninen
(Norjan matkastaan).
Vuoden aikana järjestettiin myös useita olutmaisteluita eri paikkakunnilla. Helsingissä
teemamaisteluita järjestettiin kuusi: One Pintin Latvian omatuonnit,

One Pintin Belgian

omatuonnit, kotioluet, One Pintin Itävallan omatuonnit, kellareiden aarteita, ja häröt hipsterit
jouluoluet. Jyväskylässä järjestettiin myös perinteikäs jouluolutmaistelu. Lisäksi Helsingin osasto
teki ruokaretket Fat Lizardiin (kahdesti), Smokersiin ja Belgeen, sekä excursiot Panemaan ja 8-Bit
Taproomiin.
Säännölliset kuukausikokoontumiset jatkuivat Jyväskylässä, Tampereella ja Helsingissä ja niitä
järjestettiin koko vuoden ajan pääsäntöisesti kuukauden ensimmäisen viikon aikana. Helsingin ja
Jyväskylän kuukausikokoontumisissa pidettiin joka kuukausi lyhyt olutkulttuuriaiheinen alustus.

4. Edunvalvonta
Seura pyrki mahdollisuuksiensa mukaan edistämään kotimaista olutkulttuuria. 29.1.. julkaistiin
kannanotto liittyen olutkulttuurin ottamisesta mukaan Suomen Elävän perinnön kansallista
luetteloa, sekä valmistuneeseen alkoholilain uudistukseen.
Vuoden 2018 aikana ei saatu uusia jäsenetuja.

5. Yhteistyö muiden seurojen kanssa
Merkittävää yhteistyötä muiden seurojen kanssa ei tehty. Puheenjohtaja Jukka Kuva osallistui
Olutliiton ja Suomen Olutseuran tapahtumiin Olutkulttuuriseuran edustajana.
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6. 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.
Hallituksen ja muiden aktiivitoimijoiden sisäiseen viestintään käytettiin pääsääntöisesti
Facebook-viestejä ja Google Drive -palvelua. Ulkoasu-uudistusta vietiin loppuun tilaamalla seuralle
uudet pöytästandaarit uudella logolla.

7. Talous
Vuonna 2018 seuran tilinpäätös oli 265,40 € alijäämäinen. Seura kustansi tapahtumissa, etenkin
vuosijuhlassa, suuremman osan kuluista kuin aiemmin. Myös standaarihankinta ylitti sille asetetun
budjetin noin 200 €:lla. Alijäämä oli osin tarkoituksellista, sillä seuran tilille on kertynyt liikaa
rahaa

ja

varoja

haluttiin

ohjata

seuran

toimintaan. Verratessa 2018 talousarvioon

puhujapalkkioihin käytettiin hieman budjetoitua enemmän, mutta matkakuluihin selvästi
budjetoitua vähemmän rahaa. Vuosijuhla oli suunniteltua alijäämäisempi, mutta toisaalta
toteutumatta jäänyt matka sahdin SM-kisoihin vähensi osaltaan alijäämää. Paikallisosasto- ja
jäsenmaistelubudjeteista käytettiin jälleen alle puolet.
Yleisellä tasolla seuran talous on erinomaisissa kantimissa, mutta seuran varoja voitaisi käyttää
tarkemmin talousarviota seuraten. Vuoden 2019 talousarviosta onkin jo lähtökohtaisesti tehty
hieman alijäämäinen.

8. Lopuksi
Toiminta on tällä hetkellä terveellä pohjalla. Olutkulttuuri-illat on ainakin toistaiseksi saatu
palautettua vuosittaiseen toimintaan ja tapahtumissa käy tyydyttävästi jäsenistöä. Toiminnan
kehittämistä jatketaan.

