Jäsenseurat
HOLY – Hollolan oluenystävät ry
Ilmari Kiannon Perinneyhdistys K.H.P.V. ry
Kaisan Kuohut ry
Kolpakon Kallistajat Korso ry
Lady Pints ry
Lauritsalan Olutseura ry
Mallassauna ry
Olutklubi Tapiola ry, Ölklubben Tapiola r.f.
Olutseura Cronin's ry
Olutseura ESAT ry
Olutseura HipunHuuhtojat ry
Olutseura Lukulasit ry
Olutseura Ohrana ry
Olutsilta – Õllesild ry
Ostrobotnian Olutseura ry
Oulun Olutseura ry
Perinteisen Oluen Seura – Society for
Traditional Beers ry
Pihlajamäen Olutseura Yhdet Vielä ry
Pitkänsillan Olutkellarin Olutseura ry
Porvoon Olutklubi – Borgå Ölklubb ry
Roban Vaahtovaakut ry
RoiHu Santa's Beer Club ry
Salhojankadun Olutseura ry
Suomen Olutseura ry, Finlands Ölförening r.f.
Suomen Sahtiseura ry
Suupohjan Olutseura ry
Sällskapet Ölarne r.f.
Turun oluen‐ystäväin seura ry, Öl‐vännernas
sällskap i Åbo r.f.

Näin liityt jäseneksi
Olutliitto on olutseurojen yhteenliittymä,
jonka jäseninä ovat rekisteröityneet
olutseurat.
Liiton seurojen toiminta on hyvin moninaista.
Osa seuroista on paikallisseuroja ja jotkut ovat
valtakunnallisia.
Liiton jäseneksi voi hakea rekisteröity (tai
rekisteröityvä) yhdistys, joka haluaa ajaa
oluenkuluttajien etua liiton periaateohjelman,
sääntöjen sekä EBCU:n kansainvälisten
tavoitteiden hengessä.
Yksittäinen oluenystävä pääsee mukaan
hakeutumalla jonkin jäsenseuran henkilö‐
jäseneksi.
Olutliiton jäsenmaksu on yli 30 jäsenen
yhdistykseltä 1 euro kutakin seuran henkilö‐
jäsentä kohti.
Seurat, joissa on enintään 30 jäsentä,
maksavat kiinteän 30 euron vuosimaksun.

Ota yhteyttä, tag kontakt!

info@olutliitto.fi
*
www.olutliitto.fi

www.olutliitto.fi

Oluenkuluttajan asialla
Olut kuuluu olennaisena osana suomalaiseen
kulttuuriin ja ruokaperinteeseen. Olutliitto
kannustaa suomalaisia kohtuulliseen
alkoholinkäyttöön ja oluen nauttimiseen niin
ruokajuomana kuin osana ruoanvalmistusta.
Olutliitto pitää suomalaisen oluen‐
valmistuksen ja panimoiden puolta. Liitto
tukee omalla aktiivisella toiminnallaan uusien
ja jo toiminnassa olevien pienpanimoiden
toimintaedellytyksiä. Olutliitto kampanjoi sen
puolesta, että muovipullot eivät kavenna
kuluttajien olutvalikoimaa, vaaranna oluen
puhtaus‐ ja laatuketjua taikka heikennä oluen
arvostusta.
Olut on syyttä leimautunut suomalaisessa
keskustelussa ja päätöksenteossa ongelmien
aiheuttajaksi. Suomessa on EU:n korkein
olutvero. Olutliitto vastustaa oluen verotuksen
kiristämistä sekä keskioluen laimentamista ja
kakkosoluen tuomista kauppojen valikoimiin.

Pro Olut liike
Pro Olut ‐liike toteuttaa kuluttajille suun‐
nattua toimintaa, jossa oluen asemaa ja olut‐
kulttuuria tarkastellaan laaja‐alaisesti.
Pro olut ‐liike tulee näkymään eri olut‐
tapahtumissa ja ‐festivaaleilla sekä seurojen
omina toiminnallisina tapahtumina.
Liiton tärkein olutpoliittinen keskustelu‐
foorumi, Olutkäräjät, järjestetään yhdessä
alan toimijoiden kanssa. Tapahtuma on saanut
alkunsa Olutliiton aloitteesta. Kolmannet
Olutkäräjät järjestetään vuoden 2009 alussa.
Olutliitto julkistaa vuosittain Tuomaan päivänä
joulun alla Hyvän Tuomaan ja Pahan Nuutin.
Hyvä Tuomas ‐arvonimi myönnetään
tunnustuksena olutkulttuurin hyväksi tehdystä
työstä. Pahan Nuutin kyseenalaisen nimen saa
vuoden pahin olutkulttuurin jarruttaja.
Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki
vuonna 2011. Olutliitto on yhdessä Turun
Oluen‐Ystäväin Seuran kanssa saattamassa
oluen olennaiseksi osaksi kulttuuri‐
pääkaupungin laajaa ohjelmistoa ja sisältöä.

Olut on ympäristöteko
Olut on Suomen ekologisin elintarvike. Oluen
valmistamiseen tarvitaan vain murto‐osa
luonnonvaroja juuston, naudanlihan tai voin
tuotantoon verrattuina.
Olutliitto on käynnistänyt ympäristö‐
kartoituksen, jonka lopputuloksena on
tarkoitus laatia oluenkuluttajalle oma
ympäristökäsikirja.
Liiton mielestä oluen valmistuksessa ja
kuluttamisessa ekologiset arvot on otettava
huomioon, ja sanottava selkeä ei kerta‐
käyttökulttuurille. Kohtuullisesti nautittuna
olut myös edistää kansalaisten terveyttä ja
hyviä juomatapoja.

Kansainvälinen toiminta
Olutliitto on jäsenenä Euroopan Oluen‐
kuluttajien Unionissa (EBCU). EBCU ajaa
oluenkuluttajien etuja mm. EU:ssa sekä toimii
yhteistyöelimenä kansallisten oluen‐
kuluttajajärjestöjen kesken.

