TOIMINTAKERTOMUS 2019
olutseura VIHOLAN VAAHTOPÄÄT

tätä kokeilla.
Koen, että seurassamme eletään jonkinlaista
murroskautta; tämänhetkiset toimintatavat
ja tapahtumat ovat ns. ihan OK mutta jotain

” Olutkulttuuri, -tietämys ja seuran
yhteisöllisyys toiminnan keskiöön.”
[Sijoita lähde tähän.]

uutta ja piristävää hieman jo kaivataan. On
ihailtavaa huomata kuinka runsas ja laaja
jäsenistömme kirjo on; osaamiseltaan,
tietämykseltään ja innovatiivisuudeltaan! Eli
uuden aloittaminen ei jää jäsenistä kiinni!

Tapin tervehdys
Ylpeänä voin kertoa, että seuramme on
toiminut aktiivisesti jo neljännesvuosisadan!
Se on erittäin hyvin pienehkön paikkakunnan
seuralle. Emme ole enää siis teinejä,
ennemminkin vietämme viriiliä
opiskelijaelämää .

Uusien sopivien jäsenten hankinta on yksi
kysymys johon meidän täytyy pureutua jotta
seuramme pysyy elinvoimaisena.

Oma tavoitteeni oli olla hyvin herkällä
korvalla jäseniä kuunteleva puheenjohtaja,
jotta osaisin viedä seuraamme oikeaan
suuntaan. Lisäksi olin ajatellut että haluan
tuoda olutkulttuuria ja -tietämystä
enemmän takaisin toiminnan keskiöön.
Myös seuran yhteisöllisyyttä halusin
nostaa omalla kaudellani. Näillä aatoksilla
siis aloitin puheenjohtajavuoteni.
Ajattelin, että erilaisten uusien,
mielenkiintoisten ja ennenkokemattomien
oluiden maistelu olisi hyvä tapa keskustella
oluesta, ruuasta ja muusta olueen liittyvästä.
Siinä samalla se yhteisöllisyyskin mielestäni
lisääntyisi, kun jutellaan asioista hieman eri
vinkkelistä katsoen eri ihmisten kanssa.
En koe kuitenkaan onnistuneeni Tapin
hommassa siten kuin itse olin toivonut. Tämä
on oma mielipiteeni, täytyy vähän kysellä
jäsenten näkemyksiä vielä asiasta.
Seuran puheenjohtajuus oli minulle antoisa ja
opettava kokemus. En ole aiemmin toiminut
vastaavassa tehtävässä joten siksikin halusin

Tulevalla Tapilla on tuore mahdollisuus
viitoittaa seuraa uusille urille. Toivon uudelle
Tapille kaikkea hyvää ja intoa uudistaa meitä
sopivasti!
SAPIENTI SAT !

T

ammikuu

Vuosikokous pidettiin Pepperissä 26. päivänä.
Paikalla oli lokikirjan söherrysten mukaan 16
jäsentä.
Tapiksi siirtyi Ari Peltolehto ja varatapiksi
valittiin Tommi Salonen.
Seuralla oli rahaa noin 1100 €. Olli Laatta
jatkaa kirstunvartijana vielä / enää alkaneen
toimintavuoden.
Jäsenmaksuksi sovittiin 30 euroa / hlö / vuosi.
Uusi tappi ehdotti, että kokouksia pidettäisiin
myös muualla kuin ravintolassa. Voitaisiin
maistella itse tuomiamme oluita. Käytiin
vilkas keskustelu ja päätettiin, että tappi
kutsuu kokouksen koolle milloin minnekin
haluaa.
Vuoden 2018 Vaahtopääksi valittiin
oluttietäjä / taitaja Aniko Lehtinen. Jorma
Kantanen yrittää saada yhteyden valittuun.
Pyydetään häntä Nokialle ottamaan pysti
vastaan ja juttelemaan oluesta.

Kuukausikokouksissa käytävän Vaahtopäävisan voitti Juha Salonen. Kakkoseksi jäi
Kalevi Salonen ja kolmoseksi Pete
Haapaniemi. Juha kyselee vuoden 2019
kuukausikokouksissa.
Todettiin seuralla olevan lippiksiä
jäsennumeroon 080 asti. Tallella on myös 11
kpl Vaahtopää-kolpakoita. Värikosken
autotallissa on kuulemma banderolli joka
kuuluu seuralle.
Pikkujuhannuksen
toimikuntaan
nimettiin tappi,
varatappi, Böök ja
Sami Pihlavirta.
Täsmennettiin kohtaa
”jäsenmaksun
suuruus”. Australiassa asuvat jäsenemme
selviävät jäsenmaksustaan 20 eurolla.
Kesäretki ehdotettiin tehtäväksi elokuun 17.
päivänä Riikaan. Retken valmistelua jatkaa
Hannu Kokkarinen.

Päätettiin jättää Viholav Vestarit väliin
tältäkin vuodelta.
Talviolutmpialaiset järjestetään lauantaina
16. maaliskuuta Nupulassa. Järjestelemään
valittiin ainakin Jouni Böök, tappi ja Pete
Haapaniemi.
Vuoden 2018 Pekko Anders Holmqvist järjesti
Pekko-visan. Sen voitti Jorma Kantanen.
Kiertopalkintomme eli mäyrä oli alkanut
mädäntyä ja saateltu haudan lepoon.
Voittajalle luvattiin n. 50 euron arvosta Alkon
tuotteita.

Vuoden Pekko nimityksestä on visailtu vuodesta 1996
lähtien. Jonte, Hannu Kokkarinen ja Anders ovat
voittaneett tittelin 3 kertaa.

H

elmikuu

Kokoonnuimme Kerholassa Polonin salissa,
sillä maistelimme erikoisoluita.
Rahaa oli tilillä 1570 euroa. Vasta 25 jäsentä
oli maksanut maksunsa. Ihmettelimme sitä
kovin ja tovin. Päätimme muistuttaa näitä
huonomuistisia.

Fiskars, Suomenlinna, olutristeily jne… Sitovat
ilmoittautumiset Riikan toteutuessa tulee
saada melko pian ! Ilmoittaumisten jälkeen
sovittiin perustettavaksi Whatsapp-ryhmä
tiedottamista varten.
Yritetään elvyttää henkiin Vaahtopäitten
whatsapp-ryhmä.

Jonte oli saanut Anikoon yhteyden. Hän oli
hyvin mielissään valinnastaan. Yritämme
järjestää mahdollisimman pian sopivan ajan
hänen tapaamisekseen.
Talviolutmpialaisten järjestelyt etenevät.
Seura tarjoaa tilaisuudessa oluet ja makkarat.
Jäseniltä pyydetään ilmoittautumisia
ennakkoon.

Jonte on lahjoittanut uuden kiertopalkinnon
Vuoden Pekolle. Sen nimi on Pekko Pököpää.
Jontella on n. 5600 valokuvaa Vaahtopäitten
tapahtumista. Sovittiin hankittavaksi ulkoinen
muisti kuvia varten.
Pikkujuhannustoimikunta ei ole vielä
kokoontunut. Nupula on toki varattu.
Juha piti Helmikuun Vaahtopää-visan.
Kysymykset aiheuttivat nurinaa, olivat muka
liian vaikeita.

Hannu esitteli kesäretken Riikaan järjestelyjä.
Keskusteltiin myös muista vaihtoehdoista,

Maaliskuun kokous pidetään Panimolla.
Viedään mukanamme tuoppi kukilla.
Kokouksessa oli noin tusinan verran jäseniä.

M

aaliskuu

Nokian Panimo oli kutsunut meidät
kokoustamaan panimon tiloihin.
Maistelimme tietysti siinä ohessa Keisarioluita.

kisoissa arvostettiin enemmän voimaa kuin
älyä. Osanottajien niskurointia arvostettiin.
Tuomarineuvoston himoa paheksuttiin.
Lopulta järjestelyitä kiiteltiin. Järjestäjiksi
uskalsivat ilmoittautua Mauno, Veli-Matti ja
varatappi.

Pikkujuhannuksessa varmaa on vain
päivämäärä, 15.6., paikka Nupula ja padan
pesijä > Sakke. (perinteet velvoittavat)
Vaahtopää-visassa Jonte unohti pari Keisariolutta. Häpesi kovin ja tovin. Osalle tämä riitti
ja poistuivat kesken kokouksesta.

Rahaa tilillä oli noin 1400 euroa tai jotain.
Kaikki eivät ole vielä muistaneet maksaa
jäsenmaksujaan. Perinnän hoitavat ”yön
sudet” Saken johdolla, vaihtoehtoisesti ”yön
Timot. Uhkailtiin jopa maksamattomien listan
julkistamisella ! Hui !
Jonte ei ole saanut yhteyttä Anikoon. Hänelle
ei ole vielä lähetetty Jorman kuvaa. Yön
Timot lupasivat lähtiessä halata Jormaa.
Talviolutmpialaisia moitittiin, sillä joittenkin
mielestä

Kesäretken
ilmoittautumislomake lähtee tapilta tulevalla
viikolla. Vaikka menemmekin Riikaan, eniten
kiinnostaa Pälkäneellä yöpymisen hinta.
Vellonen ja Kantanen lupasivat hoitaa
seuraavan kokouksen järjestämisen
olutmaisteluiden osalta.

Paikalla oli 16 jäsentä + karanneet.

TALVIOLUTMPIALAISET
la 16.3.2019

vaihtoehdoista.
Seura
kustannuksiin. ( ? )

ei

osallistu

Vaahtopää-visan kysymyksiä kehuttiin.
Todettiin brittiläinen eli intialainen olut
huonoksi.
Tanhuanpää avaa whatsapp Vaahtopääryhmän ylläpito-oikeudet myös tapeille.
Urheilun käsitteleminen ryhmän viesteissä
kiellettiin. Todettiin samalla ettei keilaus ole
urheilua. Sähköposti on pää- ja virallinen
tiedotuskanavamme.
Vuoden Vaahtopäähän on saatu yhteys.
Tapaamisen ajankohta on kuitenkin vielä
auki.

H

uhtikuu

Kokous pidettiin Liljasalissa. Maisteltiin
Vellosen ja Kantasen valitsemia erikoisoluita.
Todettiin jäseniä olevan 43. Rahaa tilillä on
noin 1250 euroa.
Pikkujuhannusta 15.6 Nupulassa järjestelevät
Sami P, Jouni B ja tapit.
Kesäretkelle Riikaan on ilmoittautunut noin 10
henkilöä. Keskusteltiin vielä muistakin

Keilailuun keskitytään pikkujuhannuksessa.
Sovitaan siis joukkueiden jatkosta yms.
Palkintojakin
jaetaan.
Kokouksessa oli
paikalla 17
henkilöä.

T

oukokuu

Kokous pidettiin poikkeuksellisesti
Keskiviikkona, 29.5. Kerholan Polónin-salissa.
Vuoden Vaahtopää Aniko Lehtinen sai
pystinsä. Hän piti esitelmän oluesta ja
ruuasta. Saatiin keskusteluakin aikaan.
Esitelmä toimitettiin jälkikäteen Vaahtopäille.

K

esäkuu

Nupula lauantai 15.6.2019.
Otettiin teipattua konjakkia.
Rahaa on n. 800 euroa. Ruvetaan keräämään
10-15 euron osallistumismaksu tapahtumista.
Jäsenmaksua ehdotettiin korotettavaksi 50
euroon. Asiasta päätetään vuosikokouksessa
2020.
Vaahtopää-visan kysymykset olivat nyt hyviä
ja vastaukset vielä parempia.
Vaahtopää-keilailua jatketaan. Kuinka ja
milloin, siitä päättävät kapteenit elokuussa.
Pohdittiin, kuinka hoidamme Vaahtopääpalkintoon kuuluvat Keisari-oluet Anikolle.
Tappi hoitaa.

Pikkujuhannus on voimissaan ja kaikki
toimikuntaan kuuluvat lomalla, joten se siitä.
Vaahtopää-visan kysymykset olivat
osanottajien mielestä taas vaihteeksi
huonoja.
Riikaan suuntautuvaa kesäretkeä pidettiin
kalliina. Siksi porukka ei ole innostunut
lähtemään mukaan.

Uudeksi
talousvastaavaksi suunniteltiin ja ehdoteltiin
Hannu Kokkarista. Taisipa Hannu suostuakin.
Paikalla oli kymmenkunta Vaahtopäätä.

Hannu oli käynyt pelastamassa Pub Kahdet
Kasvot paikasta aarteisiimme kuuluvan
taulun joka kuvaa sumerilaisten oluen juontia
joskus 4000 vuotta ennen ajanlaskumme
alkua.

P

ikkujuhannus

Vuoden 2018-2019 Vaahtopää-keilauksen
voittajakvartetti, KEICARIT.

E

Uusia innokkaita keilaajia ilmoittautui. Böök,
Kukkonen ja Nieminen.

Kokous pidettiin Pepperissä perjantaina
30.elokuuta.

Keskusteltiin Nokia-kuosin hyödyntämisestä.
Paita, käsilaukku, borat-uikkarit,…tavoitteena
jokin yhdenmukainen asuste. Hannu K
selvittää asiaa kankaan suunnittelijan kanssa.

lokuu

Rahaa oli noin 834 euroa seuran ollessa vielä
velkaa Velloselle. Esitti kuitin olutostoksista.
Kesäretki on tehty Riikaan. Tappi oli retkellä
pihi. Hotelli oli ainakin mennessä siisti. Jonten
nähtiin juovan Gin Tonicia.

Seuraava kokous pidettäneen Pepperissä.

Vuoden Vaahtopää-ehdokkaita pitäisi alkaa
pohtia. Jonte ei taida ehdottaa ketään.
Pidetäänköhän Viholav Vestarit vuonna 2020
? Järjestettäisiin seuran 25-vuotisjuhlat
vuoden myöhässä !
Jonkun mielestä Pepperin puut ( ? ) on
ympäristöteko. Joku toinen ehdotti ne
kaadettaviksi.
Paikalla 15 jäsentä.

K

esäretki Riikaan 24.-25.8.

Keskusteltiin taas tapahtumakohtaisesta
”kolehdista” esim. pikkujuhannus,
talviolutmpialaiset. Tavoite voisi olla, että
tilillämme olisi n. 1000 euron vararahasto
jatkuvasti.
Keilavastaavat alkavalla kaudella ovat Kale
(yhteydet Keilaamoon) ja Jonte
(tiedottaminen keilaajille). Joukkueet
nimeävät itselleen kapteenin,
vastuuhenkilön, joka huolehtii aina
joukkueensa paikalle. Varamiehin tai ilman.
Keilajoukkueet arvotaan uusiksi taas
pikkujuhannuksena 2020.
Vaahtopää-visan kysymykset toimitettiin
kokoukseen suljetussa kuoressa. Todettiin
osan oikeista vastauksista olevan vääriä.
Vuoden Vaahtopään kunniakirja sekä oluet
on toimittamatta.

Ensimmäinen varsinainen Nokian ulkopuolelle suuntautunut
kesäretkemme tehtiin vuonna 1999 Turkuun.

S

yyskuu

Kokous pidettiin Pepperissä 27. syyskuuta.
Tilillä rahaa 408 euroa + hilut.
Keilaus alkanut hyvin. Joukkueet täysissä
voimissa.
Jokin hautuu.
Jotain suoritettu.
Välipäivä-turnee päätettiin tehdä junalla
Poriin 28.12.

Poriin lähdetään 28.12 junalla klo 12.30
Nokialta. Juna takaisin lähtee klo 18.15.
Baareja kierrellään siinä välillä ja syödään ja
juodaan.
Hannu K ei ollut paikalla, joten paita-asia
siirtyi.
Juhaa kiiteltiin visailusta.
Uuden syysjotoksen nimestä, ajankohdasta
ynnämuusta, päätetään pikkujuhannuksena.
Vellu ehdotti nimeksi ”SYYSSYSSYT” ja
Vellonen ”JANOISTEN JOTOS”.

Keskusteltiin Nokia-kuosisesta
paitaehdotuksesta. Hannu K. jatkaa
selvityksiä.

Keskusteltiin mahdollisista tulevista
Vestareista. Paikkoina mainittiin Ankkuri ja
Nansolla oleva Herkkutupa. Päätöksiä
tehdään myöhemmin.

Päätettiin uudesta syystapahtumasta.
Teemme retken lähilaavulle. Tapahtuman
nimestä pidetään nimikilpailu.

Jonte ehdotti Vuoden Vaahtopääksi tänä
vuonna 50 vuotta täyttävää Salhojankadun
Pubia.

Vuoden Vaahtopää-ehdokkaita: Hannu K
ehdotti julkkis Jethro Rostedt. Jonte ehdotti
olutmaistelijat Vesa Välitalo ja Hannu
Nikulainen. Mane ehdotti jotain vaasalaista
toriravintolaa.

Tappi ottaa yhteyttä Timo A.
Tanhuanpäähän. Pyritään yhteistyössä
saamaan kotisivut ajantasalle.

Tappi järjestää seuraavaan kokoukseen
oluita maisteltaviksi. Hän kertoo paikan
kokouskutsussa.
Paikalla oli 11 jäsentä.

L

okakuu

Kokous pidettiin Kerholan Polónin salissa
perjantaina 25.10.
Aluksi oli makutesti. Piti maistaa mikä oli A-,
kolmos-, pilsner- tai alkoholitonta olutta.
Vertailu todettiin vaikeaksi. Sami ja Jonte
olivat tarkimpia ja saivat 2 oikein.
Huomasimme porukalla, että loppujen
lopuksi on aivan sama mitä juo.
Tilillä on rahaa n. 550 euroa. Liljasalin vuokra
on vielä maksamatta. (60 €)

Paikalla oli 10 jäsentä.

Vuoden Vaahtopää valinta on tehty vuodesta
1995 lähtien. Kolmena vuonna ei valitulle ole
saatu toimitettua palkintoa.

M

arraskuu

Kokous pidettiin 29.11. Liljasalissa.
Rahaa tilillä oli 184 euroa. Lisäksi pari satkua
käteistä. Toistuvia menoja ovat
Olutmpialaiset, pikkujuhannus, Vuoden
Vaahtopään palkitseminen. Tilojen vuokrat
ovat nousussa. Nupula 180 euroa, Liljasali 60
euroa, Kerhola 30 euroa. Yritetään laatia
vuoden alussa budjetti. Aletaan kerätä
tapahtumamaksuja jne…
Todettiin Välipäiväturneen ajankohta ja
aikataulu. Etukäteen mukaan on
ilmoittautunut n. 15 henkilöä.
Keskustellessamme vuoden 2020
mahdollisista Vestareista, olivat Vellu ja Jonte
samaa mieltä. Pyysivät merkitsemään seikan
lokikirjaan.
Vaahtopää-visan aikana kävi onneton
tapahtuma; Kale unohti yhden vastauksen.
Jatkettiin keskustelua Nokia-kuosisesta
paidastamme. Sovittiin Hannu K:n ja tulevien
tappien jatkavan suunnittelua.
Vuoden Vaahtopääksi ehdotettiin Steve
Byde. Salhojankadun Pubin perustajajäsen
sekä yksi nykyisistä omistajista. Ehdottaja
Hannu K. Mane muisti sen vaasalaisen
ravintolan nimen = Little Joe.
Tappi suorittaa jäsenkyselyn toimintamme
kehittämisestä.
Paikalla 9 jäsentä.

Kuvia välipäiväturneelta

LISÄSIVU
Nokia-seura julkaisee vuosittain (?) lehteä ”Nokia ennen ja nyt”. Loppuvuodesta 2018 jäsenemme
Timo A. Tanhuanpää kirjoitti lehteen jutun Viholan Vaahtopäistä. Tieto asiasta tuli Vaahtopäille
vasta 2019. Otin muutaman kuvan todisteeksi.

