VUODEN VAAHTOPÄÄT 1995-2019
1995 Pertti Ruoranen
Mies, joka toi olutpannut Viholaan! Edelleen on pannut Viholassa, kuten muutama seuran
jäsenkin.
1996 Kalev Ollo
Seuran perustajajäsen. Tutustutti laajamittaisesti Vaahtopäitä Viron olutkulttuuriin kokouksissa ja
matkoilla oppaana.
1997 Jyrki Otila
Tietovisaillut oluenystävä, tuttu Ohranjyvästä ja ”sikalasta”. (= Sea Horse) Vei Vaahtopäitä
Brysseliin.
1998 Ruben Stiller
Jos olut osaisi puhua, se puhuisi Ruben Stillerin äänellä. Ei huolinut palkintoa.
1999 Sauli Niinistö
Puolivallaton oluesta pitävä leskimies. Silloinen valtiovarainministeri.
2000 Oiva Lohtander
Mies, joka laski pieteetillä olutta tutussa palkitussa TV-sarjassa.
2001 Simo Parpola
Assyrologian proffa, joka käänsi yli 5000 vuotta vanhan sumerilaisen olutreseptin suomeksi.
Ohjeella valmistettiin assyrologien Helsingissä pidettyyn maailmankongressiin olutta.
2002 Reijo Mäki
Oluenystävä Vareksen ”isä”, joka sai Vaahtopääpystin, jolla on hänen mielestään hullunkiilto
silmissä.
2003 Vexi Salmi
Kirjoitti monta oluenhuuruista laulua ja kohottaa tuopin Irwinin kädellä.
2004 Matti Kuusela
Matin teksteissä on aina läsnä olut, joko esillä tai piilossa.
2005 Arto Nyberg
Opasti kaikkia suomalaisia oluenystäviä laatimalla hienon olutoppaan Lontoon pubeista.
2006 Kari Tapio
Olutkapakoiden samettinen taustaääni, joka jukeboxista käsin hyväilee tiskillä istuvaa olutkansaa.
2007 Ravintola Aino & Reino
Retkiemme alku- ja päätepiste, jonne Vaahtopään askel johtaa aina ja ikuisesti.

2008 Jari Tervo
Kuvailee kirjoissaan suomalaisen oluenystävän prototyypin sekä hyvässä, että pahassa.
2009 Janne Ahonen
Huimapää ja suomalainen urheilusankari, jolle humalan makukaan ei ole outo. Ei ottanut
palkintoa.
2010 Jorma Kantanen
Seuran perustajajäsen, oluenystävä isolla OOlla ja ehtymätön ideamylly sekä aktiivinen toimija.
2011 Baarimiehen Tallinna –kirjan tekijät
Arvostettavaa empiiristä tutkimusta naapurimaan pääkaupungin parhaista olutkapakoista.
2012 Lari Junkkari
Mies, joka ymmärtää oluen sosiaalisen merkityksen ja laittoi siitä mustaa valkoiselle koko kirjan
verran.
2013 Matti Heikkilä
Nosti joukkoineen nokialaisen oluen takaisin kaikkien suomalaisten janoisille huulille.
2014 Sam Viitaniemi
Sam on kehittänyt monta palkittua olutta. Ilman hänen kaltaistaan olutinnovaattoria oluen
ystävien elämä olisi paljon latteampaa.
2015 Pertti Jarla
Fingerporin luoja. Suomenkielisen kikkailun humoristinen nero.
2016 M.A.Numminen
Boheemi viihdyttäjä, joka kiersi keskiolutbaareja vähintään yhden kirjan verran.
2017 Tuomas Kyrö
Monitoimimies ja mielensäpahoittaja. Naurattaa teksteissä ja TV:ssä. Hyväksyi palkinnon muttei
ottanut sitä vastaan.
2018 Aniko Lehtinen
Oluttietäjä ja taitaja. Tutkii, tekee ja opettaa oluen parissa. On olutpiireissä kuin kotonaan.
2019 Steve Byde
Suomalaistuessaan on tuonut Tampereelle raikkaan tuulahduksen brittiläistä pubi-kulttuuria.
Luonut kollegoineen Salhojankadun pubiin vapaan, rennon ja huumoripitoisen tunnelman jossa
viihtyy.
2020 Kari Kanala
Paavalin kirkkoherrana Kanala on kehittänyt ”kirkkokaljat”-konseptin sekä ollut Lutherjuhlavuotena siunaamassa Armo-oluen panon.

