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Hyvä Klubin jäsen
Klubin viikkokirje on ilmestynyt 19.1.2018
http://www.klubi.biz/viikkokirje.html’

VALOKUVANÄYTTELY
Suomen juhlavuoden 2017 kunniaksi.
Valokuvauskilpailun satoa –
esillä neljän sarjan voittajatyöt
Klubin juhlasalissa
17.1. - 7.2.2018
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Uusi toiminnanjohtaja Kari Storckovius
aloitti työt 18.1.2018.
Yhteytiedot:
Puh. 046-922 6660
Sähköposti: toiminnanjohtaja@klubi.fi

ENSI VIIKOLLA 22.-28.1.2018
Tiistai 23.1. klo 16.00
Biljardin perinteinen tammikaisa
Ilmoittautumiset Klubille viimeistään pelipäivänä klo 15.00.
Kisat avoinna kaikille Klubin jäsenille.
Tervetuloa!

Tiistai 23.1. klo 18.00
Teetä ja tietoa (avec)
Teelaadut ovat kuin viinejä ja niitä voi maistella samalla tavoin.
Aistimme ja nautimme erilaisia teelaatuja musiikin kera.
Teen Ystävien puheenjohtaja Pirkko Arstila johdattaa meidät teen
valtakuntaan.
Tarjolla on myös teen makuihin sopivia suupaloja.
Teebuffet 25€.
Isäntänä Aarno Cronvall.

3

Keskiviikko 24.1. klo 16.00 – TÄYNNÄ!
Ateneum, Veljekset von Wright – näyttely (avec)
Kokoontuminen Ateneumin ala-aulassa klo 15.50.
Tilaisuuden hinta 5 €/hlö (opastus).
Kukin maksaa itse sisäänpääsyn.
Isäntänä Antti Virkkunen.

Keskiviikko 24.1. klo 13.00
Kuukausibridge
Torstai 25.1. klo 16.00 - 17.00
Kuorokurssi 2. jakso
2. osa 18.1. alkanutta kolmen jakson kokonaisuutta.
Rehtorina Pekka Hapuoja.

Torstai 25.1. klo 19.00
Historian ilta
Punaisesta lyhdystä kuninkaanvaaliin.
Näkökulmia vuoteen 1918: punakapina, vapaussota, punainen ja valkoinen
terrori, valtiomuotokiista, Saksan rooli...
Paneelissa professorit Seppo Hentilä ja Kari Hokkanen
sekä dosentti Marko Paavilainen.
Isäntänä Jyrki Vesikansa.
Iltapala klo 17.30 – 19.00
Iltapala 19€
Pannupihvejä ja paistettua sipulia, päivän ruokaisa salaatti,
vihersalaattia sekä leivät, voi ja kahvi makealla.
Kevyt iltapala 14€
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Päivän ruokaisa salaatti, vihersalaattia sekä leivät, voi ja kahvi makealla.
Ilmoittautuminen iltapalalle Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Perjantai 26.1. klo 19.00
Merkkipäiväilta
ennakkoon ilmoittautuneille,
70-, 80-, 85- ja 90-vuotta vuonna 2017 täyttäneille jäsenille.

MUUTA

Perjantai 2.2. klo 19.00
Klubin talvinen gourmet-ilta
Tarjolla on kauden herkkuina blinit ja mateenmätiä,
pääruokana madetta ”talon tapaan”ja jälkiruokana appelsiinia ja suklaata.
Hinta 67 €.
Menuun esittelee gastronomisen kerhon puolesta Panu Tikka.
Ohjelmassa on myös musiikkiesitys.
Isäntänä Jorma Hämäläinen.
Tervetuloa aperitiiville klo 18.00 lähtien.
Ilmoittautuminen Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

5

Tervetuloa
Klubimatkalle USAn jylhään länteen
syyskuussa 2018
Matkustamme Yhdysvaltain lännen jylhimmille alueille 4.9.-17.9.2018.
Matkalla näemme USA:n tärkeimmät nähdävyydet ja
kokemukselliset kohteet länsialueilta.
Matkan hinta ilman lentoja Suomesta on 4.375€/henkilö
jaetussa kahden hengen huoneessa.
Ilmoittautumiset tammikuussa 2018: Taina@selectcollection.fi,
puh 09-751 951 05 tai: 050-159 1519.
Runsaasti lisätietoja ja ohjelmasta tarkemmin Klubin matkailusivuilla
www.klubi.fi/content/matkailu

Jos suosittelet uutta jäsentä Jäsenehdokkaan jäsenhakemus
1) Jäsenhakemus, tulee jättää sihteerille henkilökohtaisesti täydellisenä
(2 sivua, valokuva).
Ehdokkaalla tulee olla kaksi vähintään kaksi vuotta Klubin jäsenenä ollutta
suosittelijaa ja heidän allekirjoituksensa jätettävässä jäsenhakemuksessa
valmiina. Jäsenhakemuksen jättämisestä kannattaa sopia etukäteen
puh. 050-359 2241, varmimmin arkisin klo 9-15 välisenä aikana.
Jäsenhakemusta ei voi toimittaa sähkö- tai kirjepostilla.
2) Jäsenhakemukseen tulee liittää perinteinen valokuvapaperinen,
passikuvatyyppinen kuva tai vaihtoehtoisesti lähettää sähköinen kuva
sihteeri@klubi.fi - osoitteella. Valokuvassa tulee olla puku, paita ja solmio.
3) Johtokunta käsittelee jäsenhakemuksen ja jäsenhakemus laitetaan Klubin
ilmoitustaululle ja nettisivuille jäsenosioon tietona jäsenille ja mahdollisia
moitteita varten kuukauden ajaksi. Kuukauden kuluttua johtokunta hyväksyy
esillä olleet jäsenhakemukset.
5) Sihteeri lähettää viestin jäsenhakemuksen hyväksymisestä sähköpostilla ja
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liittymis- ja jäsenmaksulaskut – molemmat tällä hetkellä 200€. Jäsenyys astuu
voimaan, kun liittymis- ja jäsenmaksu on maksettu.
Lisätietoja Klubin sihteeriltä 050-359 2241.

Klubiterveisin
Inkeri Lohivesi
Klubin sihteeri
050-359 2241

