Olutkulttuuriseura ry
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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 2019 toiminnan keskeisin tavoite oli saada
juhlavuosi näkymään toiminnassa ja yhtenäistää toimintaa paikallisosastojen kesken.

2. Organisaatio ja hallinto
Yhdistyksen hallituksen kokoonpano on 1.1.2019 alkaneella toimikaudella ollut seuraavanlainen:

Puheenjohtaja, Jukka Kuva
Hallituksen jäsenet Jani Hassinen (erosi pian valintansa jälkeen), Misa Munde, Jere Nevalainen,
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Mikko Tyni, Sampo Välimaa
Hallituksen varajäsenet Janne Koskenniemi ja Jouni Pänkäläinen

Seuran kamreerina on toiminut Jouni Pänkäläinen.
30.3.2019 pidetyssä kevätkokouksessa hallitusta täydennettiin Jani Hassisen eron jälkeen, ja samalla
virallisesti myönnettiin Hassiselle ero hallituksesta. Hassisen tilalle hallitukseen nousi varajäsen
Janne Koskenniemi, ja Koskenniemen tilalle varajäseneksi Suvi Kirjavainen.

Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Kokoukset pidettiin pääasiassa Hangouts ryhmäpuheluina.

Yhdistyksellä oli vuoden 2019 lopussa 89 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Näiden lisäksi seuran
jäsenistöön lasketaan yhdistyksen presidentti, viisi kunniajäsentä sekä jäsenmaksun maksamatta
jättäneet (jotka erotetaan kahdessa vuodessa maksamattomien jäsenmaksujen takia). Yhteensä
jäsenmäärä vuoden lopussa oli siten 108. Vuonna 2018 jäseniä oli 103, joten jäsenmäärä on noussut
noin 5 % vuoden 2018 aikana.

Yksi jäsen poistui seurasta menehdyttyään. Seura muisti jäsentä osallistumalla tämän muistojuhlien
kustannuksiin.

3. Järjestetyt tapahtumat
Seura järjesti vuoden aikana erilaisia tapahtumia jäsenistön toiveiden mukaan ja tavoitteena edistää
parempaa olutkulttuuria.
30.3. Olutkulttuuri-ilta ja kevätkokous Hämeenlinnassa
19.6. Kaupunginosavierailu Oulunkylään Helsingissä
7.9. Olutkulttuuripäivä Paloaseman panimolla
28.9. Järjestettiin perinteinen Tampereen Oktoberfest-ekskursio.
26.10. Juhlittiin seuran vuosijuhla Jyväskylässä Cafe Alvarissa. Kotiolutkisan korvasi
kotiolutfestivaali, minkä lisäksi Jukka Kuva piti esityksen Australian matkastaan.
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Vuoden aikana järjestettiin myös useita olutmaisteluita eri paikkakunnilla. Helsingissä
teemamaisteluita järjestettiin neljä: kellareiden aarteet kahdesti, Australian oluet ja väkevä joulu.
Lisäksi Helsingin osasto teki ruokaretket Beergeriin ja Mullikkaan, sekä excursiot Pub
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Tampereella kuukausikokoontumisia alettiin jälleen järjestemään loppuvuoden aikana.

4. Edunvalvonta
Seura pyrki mahdollisuuksiensa mukaan edistämään kotimaista olutkulttuuria. 1.4. julkaistiin
humoristinen olutkulttuuriin kantaa ottava tiedote.

Vuoden 2019 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.

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
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saman informaation kuin Facebook-sivut.

Hallituksen ja muiden aktiivitoimijoiden sisäiseen viestintään käytettiin pääsääntöisesti Slackia ja
Google Drive -palvelua.

7. Talous
Vuonna 2019 seuran tilinpäätös oli 229,15 € ylijäämäinen. Erot talousarvioon selittyvät
pääasiassa olutkulttuuri-iltojen vähiin jäämisellä ja sahtimatkan peruuntumisella.

Yleisellä tasolla seuran talous on erinomaisissa kantimissa, mutta seuran varoja voitaisi käyttää
tarkemmin talousarviota seuraten.

8. Lopuksi
Juhlavuoden edellyttämälle seuran toiminnan tasolle ei vuonna 2019 päästy. Säännöllinen toiminta
kuitenkin jatkuu ja sitä pyritään kehittämään resurssien sallimissa rajoissa.

