Sahtipäät ry. Pääkokouksen pöytäkirja 10.10.2008, pidettiin hyvän juomatarjonnan
omaavassa Villissä Wäinössä (http://www.villiwaino.fi/)
1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden todettiin toteutuvan.
2 Matti valittiin sihteeriksi.
3. Tuoreet terveiset Sahtimatkalta
Kertomuksia sahtimatkalta Tanskaan ja Ruotsiin kuultiin väittämän kera ”paras sahtimatka tähän
asti”. Mukanaolleita ja vierailulla nautittuja juominkeja oli kertoman mukaan nautittu
ammattimaisesti, niin kuin vannoutuneilta asianharrastajilta voi olettaa.
Mm. seuraavia vierailuja oli tehty:
-Bogendal: kallein ja halutuin tanskalaisolut, jonka valmistusmenetelmät puritaanisia mm.
minkäänlaisia pumppuja ei käytetä, vaan astioita nostellaan taljojen avulla sillä tavalla, että
painovoima hoitaa homman. Pullotuskonekin oli kuulemma nerokas ja yksinkertainen keksintö.
-Ruotsissa pieni maatila (kukkaisolut), joka tuotti itse kaikki raaka-aineet, myös humalan.
4. tiedottaminen
Kaiken kaikkiaan todettiin, että Marjokaisan titteliä tulee hyödyntää nyt maksimaalisesti ensi kesän
kisoihin asti.
- Jästipäille
Todettiin, että vaikka tapahtumissa yms. ihmiset ovat kiinnostuneita Sahtipäiden toiminnasta, niin
harvoin kumminkaan saadaan heitä oikeasti mukaan.
Uusien jäsenien saamista helpottamaan päätettiin tehdä ”käyntikortteja”, joita jokaisella sahtipäällä
voisi olla lompakko pullollaan. Sopivalla hetkellä näitä kortteja sitten jaetaan
keskustelukumppaneille; kortissa linkki yms. yhteystietoja
- Netissä Sahtipää-sivut
Marjokaisa tarkistaa omien sivujen Metatägit, jotta satunnainen sahdista kiinnostunut henkilö
eksyisi helpommin omille sivuille.
5. Suhtautuminen kilpailevaan Sahtiverkkoon
Ei suhtauduta hyvällä ko. ”yksityisyrittäjään” toimintaan, mutta keskustelu oli kaiketi siihen
suuntaan, että parannetaan omaa toimintaa niin, että moiset jäävät ”meidän jalkoihin”.
6. Tulevien toimintojen suunnittelua
Vuosikellon päivitys, liitteenä kuva viimeksi piirretystä alkuvaiheessa ja vähän myöhemmin:
7.12. joulusahdin pano
7.2. vuosikokous
6.6. juhannussahdin pano
Pikkujoulu la 1.11. klo 18.00 Gallows Birdin Kekri-juhlassa
http://www.kolumbus.fi/gallows/index.htm

Kesällä sahdin valmistus Hesassa:
Ajaksi valittiin 23.5.
Eri vaihtoehtoja puitiin läpi, joita kärkikaartiin pääsivät mm: Teerenpelin sisäpihan terassi,
Sinebrychoffin museo, Urhon pubin terassi, Bruuveri (suosimmuusjärjestys kaiketi jotain tähän
suuntaan).
Alkukarsinta ja esivalinta
Alkukarsinta tehdään samalla vuosipääkokouksessa 7.2. kolmikulman kämpällä.
Esivalinta 28.7.
Mukaan valitsemaan Tarmo Aarnio ja Västra Nylandin toimittaja Christopher Nöjd.

SM-kisa Kankaanpäässä la 1.8.
Ehkä Ruotsin vierailun innoittamana päätettiin vierailla Kankaanpäässä sijaitsevaan
humalatarhaan.
SM-kisoissa tiedotetaan myös sahdin hiivauksen tutkielman tuloksista. Opinnäytteen tulokset
pyydetään myös erikseen Sahtipäille.
7. M-kisan hakeminen pääkaupunkiseudulle vuodeksi ?,
Todettiin, että resursseja/aikaa ei ole tarpeeksi saatavilla. Asiaan palataan, kun mukaan saadaan
lisää aktiivisia jäseniä.
8. Muuta, mitä?
Vierailu Finlandia sahtiin Forssaan 14.3.
9.. Päätettiin kokous epämääräiseen aikaan

