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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 2020 toiminnan keskeisin tavoite oli
panostaa toiminnassa määrän sijasta laatuun.

2. Organisaatio ja hallinto
Yhdistyksen hallituksen kokoonpano on 1.1.2020 alkaneella toimikaudella ollut seuraavanlainen:
Puheenjohtaja, Jukka Kuva
Hallituksen jäsenet Pasi Honkanen, Janne Koskenniemi, Jere Nevalainen, Anton Panhelainen,
Matias Partanen
Hallituksen varajäsenet Misa Munde, Olli-Pekka Oras, Laura Timonen
Seuran kamreerina on toiminut Jouni Pänkäläinen.
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Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Kokoukset pidettiin pääasiassa Google Meet ryhmäpuheluina.
Yhdistyksellä oli vuoden 2020 lopussa 93 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 115. Vuonna 2019 jäseniä oli 108, joten jäsenmäärä on noussut
noin 6 % vuoden 2020 aikana.

3. Järjestetyt tapahtumat
Koronapandemia vaikutti merkittävästi seuran tapahtumien järjestämiseen. Seura järjesti vuoden
aikana erilaisia tapahtumia jäsenistön toiveiden mukaan ja tavoitteena edistää parempaa
olutkulttuuria.
14.3. Kevätkokous ja baarikierros Mikkelissä
25.9. Etäolutkulttuuri-ilta perinneoluista
26.9. Juhlavuoden Oktoberfest Tampereella
14.11. Syyskokous pääosin etänä
Vuoden aikana järjestettiin muutama olutmaistelu eri paikkakunnilla. Helsingissä teemamaisteluita
järjestettiin kolme: One Pintin omatuonnit kahdesta eri maasta, sekä kellarien aarteita. Lisäksi
Helsingin osasto teki ruokaretket Helsinki Beer Factoryyn ja Pien Brewpubiin. Jyväskylässä
järjestettiin kellarin aarteet- sekä jouluolutmaistelut.
Säännölliset kuukausikokoontumiset jatkuivat Jyväskylässä ja Helsingissä. Lisäksi Tampereella
järjestettiin

kolme

kuukausikokoontumista.

Kokoontumiset

pidettiin

normaalisti

tammi-maaliskuussa, etänä huhti-kesäkuussa, normaalisti heinä-lokakuussa ja jälleen etänä
marras-joulukuussa. Helsingin kuukausikokoontumisissa pidettiin lähes joka kuukausi lyhyt
olutkulttuuriaiheinen alustus.
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Seurassa aloittivat toimintansa sauna- ja elokuvakerhot, jotka joutuivat kuitenkin pandemian takia
jäämään pian tauolle.

4. Edunvalvonta
Seura pyrki mahdollisuuksiensa mukaan edistämään kotimaista olutkulttuuria. 31.3. julkaistiin
tukea kotimaisille panimoille koronapandemian aikana esittänyt tiedote.
Jäsenkortti muutettiin sähköiseksi ja 19.3. tiedotettiin ohjeistus jäsenkortin hankkimiseen
jäsenistölle sähköpostitse.
Vuoden 2020 aikana ei saatu uusia jäsenetuja.
Seura osallistui jäsenistön avustuksilla mesenaattikampanjoihin Pikkulinnun ja Vihreän
Haltiattaren pelastamiseksi, jälkimmäisessä minimitavoite ei täyttynyt ja rahoja täytyy vuonna 2021
palauttaa maksaneille.

5. Yhteistyö muiden seurojen kanssa
Merkittävää yhteistyötä muiden seurojen kanssa ei tehty. Puheenjohtaja Jukka Kuva on Suomen
Olutseuran hallituksessa.

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. Seuran tapahtumista ja toiminnasta on myös tiedotettu
sähköpostein.
Hallituksen ja muiden aktiivitoimijoiden sisäiseen viestintään käytettiin pääsääntöisesti Slackia ja
Google Drive -palvelua.
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7. Talous
Vuonna 2020 seuran tilinpäätös oli 41,82 € alijäämäinen (talousarvio 945 € alijäämäinen). Erot
talousarvioon selittyvät pääasiassa koronapandemian rajoitusten hankaloittamalla toiminnalla ja
pitämättömillä vuosijuhlilla.
Yleisellä tasolla seuran talous on erinomaisissa kantimissa, mutta seuran varoja voitaisi käyttää
tarkemmin talousarviota seuraten.

8. Lopuksi
Suuresti toimintaan vaikuttaneesta koronapandemiasta huolimatta seura onnistui jatkamaan
vakituista toimintaa ja pitämään yhteyttä jäseniinsä.

