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Hyvä Klubin jäsen
Klubin viikkokirje on ilmestynyt 17.11.2017
http://www.klubi.biz/viikkokirje

Klubin syyskokous valitsi eilen, torstaina 16.11.
puheenjohtajan ja kaksi johtokunnan jäsentä.
Puheenjohtajaksi valittiin uudelleen yksimielisesti
vuosille 2018-2020 Matti Viljanen.
Johtokunnan jäseneksi valittiin toiselle kaudelle 2018-2020
Antti Virkkunen ja uudeksi johtokunnan jäseneksi
samaiselle kaudelle Jorma Kettunen.
Viikkokirje onnittelee valittuja!

ENSI VIIKOLLA 20.-26.11.
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Maanantai 20.11. klo 18.00 Helsinki-salissa
Runopiiri kokoontuu jälleen!
Runoriihessä puidaan tällä kertaa runouden vaikutusta
Suomen itsenäisyysajatuksen syntyyn otsikolla:
"Runoilla kohti itsenäisyyttä"
Aiheen alustaa runoriihen puheenjohtaja, taiteilija Timo Närhinsalo esittäen
samalla 2-3 aiheeseen liittyvää vaikuttavaa runoa.
Alustuksen jälkeen käydään keskustelua aiheesta.
Lisäksi läsnä olevat voivat esittää aihepiiriin liittyviä omia runoja.

Tiistai 21.11. klo 15.00
Iltapäivämatinea (avec ja ystävät)
Matineassa kuullaan suomalaisen kulttuurivaikuttajan, filosofian ja teologian
tohtori, professori Aarni Voipion harvoin esitettyä säveltuotantoa.
Voipiosta kertoo hänen pojanpoikansa Mika Voipio.
Lisäksi kuullaan Jean Sibeliuksen ja Armas Järnefeltin sävellyksiä.
Esiintyjinä Jaso Sasaki, viulu ja Marko Hilpo, piano.
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Tiistai 21.11. klo 19.00
Viini-ilta (avec)
Fokuksessa Bordeauxin viinit.
Maistelussa neljä upeaa viiniä sekä lämpimän ruuan viini.
Alueen ja viinit esittelee HS:n ja Haaga-Helian viiniasiantuntija Jouko
Mykkänen, joka on valinnut viinit Alkon valikoimista.
Menu: pikku-blini ja muikunmätiä, karitsanpotkaa – tai, jos vain saadaan –
poronpotkaa ja puikulamuusia, mousse au chocolat.
Hinta viineineen 79 €.
Isäntänä Jorma Hämäläinen.
Tervetuloa aperitiiville klo 18.00 lähtien.
Vapaita paikkoja voi tiedustella ravintolasta puh.
ravintolamyynti@klubi.fi tai soitttamalla puh.050-572 1531.

Keskiviikko 22.11. klo 13.00
Kuukausibridge

Keskiviikko 22.11. klo 19.00
Oikeuspolitiikan ilta
Brexit ja unionista eroamisen oikeudelliset kysymykset Ajankohtaista EU-oikeudesta kertoo Helsingin Yliopiston
valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen.
Isäntänä Timo J. Ojala.
Iltapala klo 17.30 – 19.00.
Iltapala 19€
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Metsästäjänpiirasta talon tapaan, 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.

Muuta

Keskiviikko 29.11. klo 19.00
Kulttuurin ilta ( avec)
”Musiikin voimalla kohti itsenäisyyttä”
Milloin ajatukset irtautumisesta emämaasta, ensin Ruotsista,
sitten Venäjästä alkoivat itää suomalaisten vaikuttajien mielissä?
Missä vaiheessa ja miten kulttuurilla ja taiteilla, etenkin musiikilla,
alkoi olla merkitystä kansallisen itsetunnon herättäjänä ja kasvattajana?
Onko historian saatossa ollut sellaisia merkittäviä tapahtumia,
joissa musiikki on noussut yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä
matkalla kohti itsenäisyyttä?
Tästä kertoo intendentti emerita Tuulikki Närhinsalo.
Illan isäntänä Heikki Hult.
Iltapala klo 17.30 – 19.00
Iltapala 19€
Jambalaya - paellan tapainen, riisiä, maustettua makkaraa,
meren herkkuja sekä vihanneksia.
Tarjolla myös kevyt iltapala 14€.
Ilmoittautuminen iltapalalle Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
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Helsingin Suomalainen Klubi etsii
TOIMINNANJOHTAJAA.
Lisätiedot Klubin nettisivuilta
http://www.klubi.fi/node/1419

Klubiterveisin
Inkeri Lohivesi
Klubin sihteeri
050-359 2241

