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Hyvä Klubin jäsen
Klubin viikkokirje on ilmestynyt 10.11.2017
http://www.klubi.biz/viikkokirje.html’

Trevligt att träffas - bridgekerho vieraili Handelsgilletissä
Helsingin vanhimman herrainklubin, Handelsgilletin perustamisesta tulee nyt
marraskuussa kuluneeksi 160 vuotta. Bridgekerhomme osallistui
keskiviikkona 8.11. ensimmäistä kertaa Pörssiklubin ja Handelsgilletin
yhteiseen peli-iltaan. Sijoituimme 8-henkisten joukkueiden kisassa
kolmanneksi, mutta tarkoitus on jatkaa tapaamisia ja tavoitella sijoituksen
parantamista. Suunnitelmissa on kutsua kilpakumppanit vierailulle myös
Kansakoulukadulle myöhemmin keväällä.

Kutsu Helsingin Suomalainen Klubi ry:n varsinaiseen syyskokoukseen
Klubin sääntömääräinen syyskokous pidetään
torstaina 16. marraskuuta 2017 klo 18.00 alkaen
Klubin tiloissa Helsingissä, Kansakoulukuja 3.
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Kokouksessa mm. vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä päätetään
liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta sekä valitaan johtokunnan
jäsenet erovuoroisten tilalle ja käsitellään muut Klubin sääntöjen
9. pykälässä mainitut syyskokouksessa käsiteltävät asiat.
Johtokunnan jäseninä jatkavat Aarno Cronvall, Pellervo Erkkilä, Heikki Hult,
Ari Huovinen, Jussi Papinniemi ja Jouni Päivölä.
Syyskokous valitsee johtokunnan puheenjohtajan
ja kaksi johtokunnan jäsentä.
Puheenjohtaja Matti Viljanen on toiminut johtokunnan puheenjohtajana
yhden kauden 2015-2017 ja Antti Virkkunen on toiminut jäsenenä
yhden kauden (2015-2017). He ovat molemmat uudelleenvalintakelpoisia.
Jarmo Pekkala on toiminut johtokunnan jäsenenä kaksi kautta
vuosina 2012-2017 ja hän ei ole uudelleenvalintakelpoinen.
Helsingissä 15.10.2017
Klubin johtokunta
TERVETULOA VAIKUTTAMAAN!

ENSI VIIKOLLA 13.-19.11.
Maanantai 13.11. klo 16.30
Klubi-ilta Suomi 100 -visailu
Kysymyksiä Suomen historiasta, kulttuurista, urheilusta, ihmisistä ja niin
edelleen. Joukkuekisa 2-3-henkisin joukkuein.
Kysyjinä ovat Esko Aho ja Reijo Salminen.

Tiistai 14.11. klo 12.00
Ministerilounas
Vieraana oikeusministeri Antti Häkkänen.
Isäntänä Olli Alho
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Tiistai 14.11. klo 15.00-16.00
Iltapäivämatinea (avec ja ystävät)
Jazzpianon charmia Veikko Hakkaraisen trion parissa.

Tiistai 14.11. klo 16.30-18.00
Vironharrastajat Klubilla
Tiistai 14.11. klo 19.00
Digikuvausilta
Klubin digikuvaajien kuvauskilpailun katselmus
Tervetuloa katsomaan valokuvauskilpailumme satoa.
Tuomarit ovat arvostelleet kuvat ja voittajat julkistetaan tilaisuudessa.
Arvostelemme ensin porukalla kuvat ja valitsemme yhdessä kunniamaininnan
arvoiset kuvat.
Tilaisuuden lopulla suunnittelemme vuoden 2018 aikataulun ja ohjelman
sisältöjä.
- Vuoden ensimmäiseen iltaan on jo varattu kaikille mielenkiintoinen aihe:
Kännykkäkuvaus ammattitaidolla”
- Keskustelemme myös mahdollisista tulevista kuvausmatkoista:
Kulttuuri ja kaupunkikuvausta Viipurissa tai Tallinnassa, luontokuvausmatka.
Tule mukaan hyvään porukkaan ja suunnittelemaan yhteistä ohjelmaa!
Klubin digikuvaajien vetäjä
Lars Lindeman

Keskiviikko 15.11. klo 14.00 – tilaisuus on täynnä.
Kuvataideiltapäivä (avec)
Tutustuminen Suomen Pankin taiteeseen.
Opastettu tutustuminen Markku Valkosen johdolla Suomen Pankin
taideaarteisiin ennakkoon ilmoittautuneille. Uusi tutustuminen järjestetään
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keväällä.

Keskiviikko 15.11. klo 15.00
Kuukausiskruuvi

Keskiviikko 15.11. klo 19.00
Klubi-ilta
Hakata vai säästää – biotalouden mahdollisuudet ja uhat
Suomelle ja Suomen metsille
Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa puun käyttöä lisätään 15 miljoonalla
kuutiometrillä vuodessa eli 20 prosentilla nykyisestä.
Kriitikkojen mielestä metsien hakkuita pitäisi pikemminkin vähentää, koska
heidän mielestään jo
nykytason säilyttäminen on ristiriidassa ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa
ja heikentää luonnon monimuotoisuutta.
Myös EU:n valmisteilla olevien päätösten on nähty rajoittavan hakkuita.
Suomalaisen Klubin jäsenten muodostama ”Pölliklubi” järjestää aiheesta
debatin, jossa hallituksen linjaa puolustaa maa- ja metsätalousministeri Jari
Leppä.
Hänen opponenttinaan on tutkijatohtori Tuomo Kalliokoski, joka on yksi
hakkuiden lisäämistä arvostelleista tutkijoista.
Isäntänä Risto Seppälä.
Iltapala klo 17.30 – 19.00
Iltapala 19€
Smetanalohta lisukkeineen, päivän ruokaisa salaatti, vihersalaattia
sekä leivät, voi ja kahvi makealla.
Kevyt iltapala 14€
Päivän ruokaisa salaatti, vihersalaattia sekä leivät, voi ja kahvi makealla.
Ilmoittautuminen iltapalalle Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
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Torstai 16.11. klo 16.30
Shakkikerho – TULE PELAAMAAN!
Tapaamme shakin merkeissä Klubin kirjastossa
jokaisen kuukauden kolmas torstai kello 16.30 - 19.00.
Kaiken tasoisia pelaajia kaivataan peli-iltoihin!

Torstai 16.11. klo 18.00
Klubin syyskokous
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Katso yllä. Tervetuloa vaikuttamaan!

17.-19.11.
YT -klubien Kaisa-SM-Seniorit
Rovaniemi

Muuta
Helsingin Suomalainen Klubi etsii
TOIMINNANJOHTAJAA.
Lisätiedot Klubin nettisivuilta
http://www.klubi.fi/node/1419

6

Suomalaisen musiikin päivän konsertti (avec ja ystävät)
perjantaina 8. joulukuuta klo 19.00
Konsertti ja iltapala suomalaisen musiikin ja Suomen
tärkeimmäksi kulttuurihenkilöksi
valitun Jean Sibeliuksen 152-vuotissyntymäpäivän merkeissä.
Klubin Suomi 100-vuotta-tapahtumien päätöstilaisuus suomalaisen
klassisen ja kevyen musiikin merkeissä
1800-luvulta tähän päivään saakka.
Musiikista vastaavat Klubin puhallinorkesteri Paul Jaavamon johtamana
ja Klubin kuoro Henrik Lambergin johtamana, solisteina Risto Lauriala,
piano, Paul Jaavamo trumpetti ja Vesa Lehtisalo baritonitorvi.
Tilaisuuden juontaa Aarno Cronvall ja
isäntänä toimii Timo Kivi-Koskinen.
Baari aukeaa klo 18.30.
Ilmoittautuminen maksamalla väliaikatarjoilut ennakkoon Klubin
ilmoittautumisjärjestelmän kautta 1.12. mennessä.
Lämpimästi tervetuloa!

Klubiterveisin
Inkeri Lohivesi
Klubin sihteeri
050-359 2241

