1

Hyvä Klubin jäsen
Klubin viikkokirje on ilmestynyt 10.8.2017
http://www.klubi.biz/viikkokirje.html’

Klubilla – aina hyvässä seurassa!

Klubi avataan
ensi maanantaina
14.8. klo 10.00

REMONTTI KLUBITALOSSA KESÄLLÄ 2017
ALAHUONETILOJEN KÄYTTÖÖNOTTO VIIVÄSTYY PARILLA VIIKOLLA
Kesä on kiinteistössä edennyt remonttiaikataulun mukaan.
Alun suunniteltua laajemmista asbestipuruista johtuva viivästyminen on
muuten otettu kiinni, paitsi alahuonetilojen kohdalla, jotka valmistuvat viiveellä.
Tärkeintä on ollut saada vuokralaisten ja omat muut klubitilat aikataulun
mukaisesti käyttöön.
Noin parin viikon viivästyminen estää harjoitustilan, kokoustilojen ja saunan
käytön ja viikolla 33 suunnitelluksi alkavat harjoitukset omissa tiloissa voidaan
aloittaa vasta myöhemmin.
Aikataulu tältä osin täsmentyy lähiaikoina.

ENSI VIIKOLLA 14.-20.8.
Maanantai 14.8.klo 10.00
Klubi avautuu
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Maanantai 14.8. klo 11.00
Uutispuuro
Maatalouden kuulumisia.
Vieraana MTK:n vilja-asiamies Max Schulman.
Tarjolla ruisjauhosta tehtyä herkullista uutispuuroa.
Sakolukuarvaus.
Isäntänä Aarno Cronvall.

Tiistai 15.8. klo 18.00
Sikari-ilta
Siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Torstai 17.8. klo 17.00
Klubin kohdistusammunnat, SSG, Sipoo
Kohdistusammunnat erityisesti pitkille aseilla.
Suorituspaikka ennen paviljonkia vasemmalla.
Puomi auki vähän ennen klo 17Ilmoittautumiset klubin sivujen kautta.
Lisätietoja Hannu@vaahtio.fi

MUUTA
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Keskiviikko 23.8. klo 19.00
Avoimet ovet (avec ja ystävät)
Avointen ovien iltaan voit halutessasi ottaa mukaan avecin, ystäviä tai tulla ihan
yksinkin. Tarjolla on yhdessäoloa, musiikkia ja pientä purtavaa elokuun illassa.
Myös Klubin jäsentilat ovat avoinna vieraillesi.
Suomenkielistä pop-iskelmää leppoisalla meiningillä esittää Anita Ovaska laulaen ja
säestäen itseään flyygelillä, mukanaan basistina Pasi Ryökkynen.
Pukukoodi smart casual.
Isäntänä Jari Karpakka.
Tarjolla on runsas raputoast, uusiperunasalaattia ja vihersalaattia sekä kahvit
marjaleivoksella 19 €/henkilö.
Halutessanne varata pöydän, olkaa ystävällinen ja olkaa yhteydessä ravintolaan
ravintolamyynti@klubi.fi.

Torstai 31.8. klo 19.00
Klubin rapuilta (avec)
Puhe naisille ja ravuille - Aarno Cronvall
Menu:
alkuruoka, isot ravut ja jälkiruoka.
Hinta 69 €.
Ilmoittautuminen järjestelmän kautta 21.8. mennessä.
Tervetuloa aperitiiville klo 18.00 lähtien.
Isäntänä Jorma Hämäläinen.

Keskiviikko 4.10. klo 19.00
”KUN SYKSY SAAPUU HELSINKIIN”
Uusi Suomi Jazz Orkesteri
Savoy-teatteri
Suomen PerinneJazz ry. juhlistaa maamme itsenäisyyden
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juhlavuotta konsertilla, jossa käydään läpi suomalaisen
perinteisen jazzin kehitystä itsenäisyyden ajan saatossa.
Ohjelmisto sisältää niin tunnettuja kuin harvemminkin
kuultuja kappaleita maamme johtavilta populaarimusiikin
säveltäjiltä, kuten Toivo Kärki, George De Godzinsky ja
Erik Lindström.
Juontajana toimii Seppo Hovi.
Suomalaisen Klubin jäsenille (ja heidän seurueilleen)
liput alennettuun hintaan 30€ + toimituskulut 3€
kumppanikoodilla: jäsen0410 (huom! pienet kirjaimet).
Lipunmyynti: Savoy-teatteri ja Lippupiste.
Tervetuloa konserttiin!

Klubiterveisin
Inkeri Lohivesi
Klubin sihteeri
040-756 9665

