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1. Yleistä

Olutkulttuuriseura  on perustettu  vuonna  2009.  Seura järjestää  erilaisia  olutkulttuuriin  liittyviä

tapahtumia, ajaa paremman olutkulttuurin asiaa Suomessa ja toimii olutkulttuuria harrastavien

henkilöiden  yhteistyöjärjestönä.  Toimintansa  tueksi  Olutkulttuuriseura  voi  toimia  yhteistyössä

kaupallisten toimijoiden kanssa siten, että yhteistyö ei vaaranna seuran tarkoitusta.

2. Päätavoitteet

Toimintaa  kehitetään  resurssien  puitteissa  ja  pyritään  siihen,  että  ainakin  nykyinen  taso

pidetään. Uusia toimintatapoja nostetaan mieltymysten mukaan ja vanhoista luovutaan jos ne

eivät  enää  kiinnosta.  Pyritään  osallistamaan  pääkaupunkiseudun  ulkopuolista  aluetta

mahdollisuuksien mukaan, mutta keskitetään toimintaa sinne mistä löytyy järjestäjiä.  Pyritään

palauttamaan kasvokkain tapahtuvaa toimintaa pandemiarajoitusten väistyessä.

Keskiössä  ovat  edelleen  olutmaistelut,  olutkulttuuri-illat,  kotimaanmatkat  sekä  panimo-  ja

ravintolavierailut. 

3. Järjestettävät tapahtumat:

Seura järjestää vuoden aikana erilaisia tapahtumia jäsenistön toiveiden mukaan ja tavoitteena

on  edistää  parempaa  olutkulttuuria  ja  sivistyneempää  alkoholikulttuuria.  Myös  jäsenistön

kouluttaminen sekä olueen liittyen,  että yhdistystoiminnan käytännöissä on yksi  tapahtumien

järjestämisen  tavoite.  Seura  ottaa  esteettömyyden  huomioon  kaikkien  tapahtumien

järjestelyissä.



Järjestetään ainakin seuraavat tapahtumat:

● Oktoberfest Tampereella tai Helsingissä

● Vuosijuhla marraskuussa syyskokouksen yhteydessä

● Ainakin kaksi olutmaistelua joka toimintapaikkakunnalla per vuosi

● Ainakin yksi olutkulttuuri-ilta, tarvittaessa etänä

Optionaalisena järjestetään tilanteen niin salliessa omakustanne yhteismatkat ulkomaille

● Tallinnan 1.5 pv reissu alkuvuodesta.

● Prahan linnan olutfestivaalimatka kesäkuun puolessa välissä

Vuoden 2022 vuosijuhla järjestetään Helsingissä (Tampereella jos saamme aktiivisen jaoston).

Pyritään  edistämään  jäsenten  keskinäistä  verkostoitumista  ja  tapahtumiin  osallistumista

tukemalla matkustusta asuinpaikkakunnan ulkopuolella järjestettäviin oluttapahtumiin. Pidetään

matka-avustuskäytäntö voimassa.

4. Paikallisjaostot

Paikallisjaostot  jatkavat  kuukausittaisia  kokoontumisia  Jyväskylässä  ja  Helsingissä.  Jaostot

toimivat pääasiallisena uusien tapahtumien, kuten ekskursioiden ja olutmaisteluiden järjestäjänä

omien puheenjohtajiensa johdolla. 

5. Kerhot

Toimintaa tullaan järjestämään myös jonkun teeman ympärille keskittyvissä “kerhoissa”, jotka

eivät  ole  suoraan paikkakuntaan  sidonnaisia,  vaikka  tapahtumat  ovatkin  yleensä  paikallisia.

2020  aloittaneet  elokuvakerho  ja  saunakerho  tulevat  jatkamaan  toimintaansa

pääkaupunkiseudulla. Kerhoille nimetään hallitukseen vastuuhenkilöt. Kerhojen toiminta tullaan

toistaiseksi kustantamaan sekalaisista tapahtumakuluista ja osallistujien maksuilla, mutta omaa

kerhobudjettia harkitaan seuraavalle vuodelle jos toiminta vilkastuu.



6. Edunvalvonta

Seura toimii aktiivisesti yhteiskunnallisena vaikuttajana paremman olutkulttuurin puolesta. Tätä

toteutetaan esimerkiksi  kannanotoin,  ja muutoin osallistumisella olueen ja alkoholipolitiikkaan

liittyvään julkiseen keskusteluun. Viestintää tehostetaan käyttäen eri viestintäkanavia.

7. Yhteistyö muiden seurojen kanssa

Seura  selvittää  mahdollisuuksia  toimia  yhteistyössä  muiden  suomalaisten  olut-,  ruoka-  ja

juomaseurojen  kanssa.  Pyrkimyksenä  osallistua  ensi  vuonna  olutseurojen  kokoontumiseen.

Yhteistyötä Olutpostin, Olutliiton ja Suomen Olutseuran kaltaisten valtakunnallisten toimijoiden

kanssa jatketaan.

8. Viestintä

Seuran viestinnän pääkanavat ovat seuran Facebook-ryhmä, kotisivu ja uutiskirje. Nämä kolme

viestintäkanavaa pyritään pitämään tasavertaisina niin,  että jokaisesta saa tarvittavan tiedon

seuran  tapahtumista.  Tapahtumainfot  keskitetään  seuran  tapahtumakalenteriin,  joka  löytyy

myös kotisivuilta.

Toimintaan liittyvää keskustelua käydään pääasiassa Slackissa.


