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Esittäytymiskierros
Antti Hietala, Espoo
- Suomen olutseuran hallituksessa
- Suomen sahtiseuran jäsen viitisen vuotta (kynäpään lisäys: seura rekisteröity 19.3.1990)
- haaveena sahdin valmistuksen oppiminen, haluaa vinkkejä
Pertti Uotinen, Lauttasaari, Helsinki
- poikamiehenä teki menumaijalla sahtia
- valmistanut sahtia vierteestä
Tommi Rautavirta, Kirkkonummi
- Lammilla syntynyt ja kasvanut sahtikulttuuriin
- 70-luvulla kummisetä Veikko Rautavirta opetti sahdinvalmistusta
- Suomen sahtiseuran jäsen vuodesta 1990
- kokouspaikan isäntä
Viljo Mäenpää, Kurkisto, Kirkkonummi
- Pirkanmaalla tottunut jo nuorena sahtiin
- kesälomalla hakenut sahtia, katsellut sahdin valmistusta
Juha Suhonen, Haapajärvi, Kirkkonummi
- jos vaikka oppis tekemään
- Sysmän, Lusin ja Lammin sahti tuttua
- vierteestä tehnyt itse
Marjokaisa Piironen, Veikkola, Kirkkonummi
- Tommi ja Veikko Rautavirta opettaneet sahdinvalmistuksen perusteet n. 1987
- Suomen sahtiseuran jäsen vuodesta 1990
- kokouksen koollekutsuja
Tarja Suhonen, Kirkkonummi, Haapajärvi
- Hartolasta mummu, 300 vuotta tehty Tasasten suvussa sahtia
- kasvatusisä Sysmästä
- jo tenavasta juonut sahtia
- ei ole itse tehnyt, katsellut vieressä
- Lusilla sahtia teki isän veli Määttänen ja äidin veli Markku Harasela on osallistunut
sahdinvalmistuksen suomenmestaruuskilpailuihin.
Mika Pasonen, Veikkola, Kirkkonummi
- ent. naapuri Elina Mäkinen pyysi mukaan
- tykkää sahdista
- kummisedällä Hartolassa mökki
- ei ole tehnyt sahtia, mutta katsellut nuorena sahdin valmistusta
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Elina Mäkinen, Espoo
- kotoisin Toivakan kunnasta Nisulan kylästä, joka on savolaisen kunnan ainut hämäläinen kylä
- äidin suku Hartolasta ja Sysmästä, jossa sahtia joka kekkerissä ja ilman kekkereitäkin, suunnilleen
lapsetkin kastettu sahilla
- sahtia on ennen aina ollut ympärillä; ei ole osannut arvostaa, kun kaikki osasivat tehdä. Nyt ei
enää osatakkaan. Suuri huoli siitä, että sahtikulttuuri ja osaaminen häviää, kun on kyseessä
kotimainen tuote, jota voi luomunakin valmistaa.
- toivoo uutta tulemista sahdille ja sen arvostukselle.
Sari Loukkaanhuhta, Veikkola, Kirkkonummi
- kotoisin Satakunnasta Kankaanpäästä (Honkajoen kunta naapurina)
- kasvanut sahdinvalmistussaunan ääressä
- isä tehnyt sahtia jokaiseen juhlaan
- taito ei saa hävitä, laittoi aikanaa avomiehen isänsä luo oppiin sahtia keittämään.
Jorma Hakala, Espoo
- syntynyt Virroilla, jossa Vaskivesi-kylässä tehty sahtia kautta aikojen
- syntymäkylässä enää yksi vaari, joka osaa tehdä sahtia
- Kihniössä sukulaisissa ensimmäisen kerran maistanut
- hirviporukassa sysmäläinen, jonka isoisä teki sahtia porukalle
- sahtikuurna perintökaluna, ei ole tehnyt sahtia itse
- voisi opetellakin sahdin valmistamista.
JT Jorma Tapio Laakso, Kallio, Helsinki
- Etelä-Hämeestä Riihimäeltä kotoisin, ei varsinainen sahtipitäjä
- kiinnostunut viimeisen 10 vuoden ajan sahdista, ei lapsuudesta saakka
- ei kiinnostunut itse tekemisestä, vaan tärkeää, että on kiinnostuneita tekijöitä, kulttuurin
edistäminen, tunnetuksi tekeminen, oluen harrastajien pitäisi saada maistaa hyvää sahtia
- nauttii aina kun mahdollista, ensimmäisen kerran maistoi erämessuilla Riihimäellä Lammin sahdin
puistoravintolassa
- ammatiltaan toimittaja, viestintätoimistossa, toimittaa mm. olutverkkouutisia
http://members.surfeu.fi/olutverkko (mm. toimintakalenteri)
- Suomen sahtiseuran jäsen ollut viitisen vuotta.

Suunnittelua ja ideointia
Toiminta-alue
Mitä tarkoittaa pääkaupunkiseutu?
- aluemääritys: Kerava, Korso, … jos itse kokee asuvansa pääkaupunkiseudulla
- halutaan edistää tällä alueella sahtikulttuuria
- ei estä jäsenyyttä, vaikkei asu alueella
Toimintaideoita
- liitytään sahtiseuran jäseneksi, kun saadaan rahaa kokoon
- yhdistyksen jäsenille erilaisia rooleja, vuosi per tehtävä, esim. Ylimmäinen sahdinkaataja
- sahdin valmistuskursseja, aloitetaan Sahtipäistä

Sahtipäät
Marjokaisa Piironen

Perustamiskokous
15.5.2004

- ohran kasvatus ja mallastus: selvitetään, mikä lajike sopii ohramaltaaksi. Ensi alkuun Jorma lupasi
hankkia ohraa omalta pelloltaan.
- mäskin käyttö-ohjeita: mallasleipää, Perhossa hyvää
- maltaiden ostopaikkojen selvittäminen: Euro-spar myy mm. Espoossa, buumi menossa, hinta noin
20 e / 20 kg
- erilaisten sahtien valmistusta: esim. sysmäläiseen tapaan kaurajauhoja ohran lisäksi
- sahdin kuljetusvälineiden etsintää: tarkkaa, jottei lämpene
- sahdin säilyvyyden testaamista eri muodoissa: Tampereella ”Hipsu” on onnistunut pakastamaan
myös valmista sahtia.
- sahdin maistuvuustestauksia: Sari kertoi lämmitetystä sahdista, vaarit lämmittivät kellarista tuotua
sahtia…
- järjestetään vuosittainen leikkimielinen kilpailu: esim. vuoden sahissa-ajelija, tuolileikin uusi
versio, työnnetään sahtipanimoa ympäri Lamminjärveä, kunnes päästään Quinnesin ennätysten
kirjaan ….
- hankitaan hauskuutta itselle ja näkyvyyttä seuralle esim. poljettavalla baarilla, jossa sahtihana…
(Kynäpään huomautus: Valitettavasti kuvaa ei enää löydy kotikoneilta.)
SahtiPäät ry.
- pääkaupunkiseudun sahtiseura
- hyväksytty nimi-idea tullut kahdessa paikassa yhtaikaa: Tarjalla kotona ja Elinalla ja Kaisalla
töissä.
Slogan-lohkaisuja:
- menee myös jalkoihin!
- sahdilla satavuotiaaksi!
- huono sahtipää on eri asia kuin huono viinapää
- Elina kertoi, että Sysmässä poliisien pysäyttäessä autolla ajajan: Ei oo kännissä ajamista, jos ajaa
sahissa.
- 100-vuotiaat ovat harvenneet, mahtaako johtua sahtiperinteen tilapäisestä rappiosta?
Järjestäytymisestä
- rahan käsittelyssä parempi rekisteröityä, yleisötilaisuuksien järjestäminen, myös arpajutut
- voidaan liittyä Suomen sahtiseuraan ilman rekisteröitymistä
- sahtikurssien järjestäjän ym. luotettavampi kuva, jos rekisteröity
- dokumenttien tärkeys korostuu vasta kun rahaa haetaan ja käsitellään.

Tavoitteita:
eläväksi sahtipitäjäksi Sahtikirjan uuteen painokseen

Muuta
Säkylän muinaismuistoyhdistys tekee luomumuinaissahtia:
- Kullervo-nimellä myyty Helsingin olutfestivaaleilla
- ovat järjestäneet sahtipitoja
Jäsenmaksu ei saa maksaa ”maltaita”, mutta sen voi maksaa maltaissa.
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Sääntöjen luonnostelua
Vertailtiin Suomen sahtiseuran ja Luopioisten sahtiseuran sääntöjä ja tehtiin niiden pohjalta omia
muutoksia. Seuraavassa osa.
Kotipaikka:
1. Veikkola, Kirkkonummi
2. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sahtikulttuurin harrastajien etujärjestönä
pääkaupunkiseudulla vaalien sahdin valmistusta ja sahdin käyttöperinteen säilymistä sahtiperinteen
tilapäisen rappion pysyväksi poistamiseksi ja sahdin nostamista juhla- ja arkikulttuurissa
arvoiselleen paikalle.
3. Toiminnan Laatu
.. toiseen kappaleeseen lisäys: Yhdistys voi harjoittaa joko säännöllistä tai tilapäistä
ravintolatoimintaa.
4. …liittyä jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsenet kirjataan jäsenluetteloon.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistys tai muu oikeuskelpoinen…
5. Hallitus
lkm 3-10
Hallitus on päätösvaltainen, kun .—ennallaan
6. Yhdistyksen nimen kirjoittavat …. pj yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
8. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle puhelimitse tai sähköpostitse.
Hallitus valitsee keskuudestaan pääpään (puheenjohtajan), varapään, kynäpään, rahapään, ylimmän
sahdinlaskijapään…
Idea-asteelle: Loput hallituksen jäsenet ovat peräpäitä. Tilintarkastaja on tilipää. Kyynärpää
huolehtii turvallisuudesta.
Yhdistyksen vuosikokouksessa , joka pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
maaliskuun loppuun mennessä….
Sääntöihin ei tarvita merkintää virallisesta pääpäivästä, joka on 15.5.
9. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Kotisivut ja sähköposti:
sahtipaat

Seuraava kokous
järjestäytyminen ja imellytys sekä keitto ma 9.6. klo 17 alkaen

