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Hyvä Klubin jäsen
Klubin viikkokirje on ilmestynyt 20.4.2018http://www.klubi.biz/viikkokirje.html’

ENSI VIIKOLLA 23.4.-29.4.2018

Tiistai 24.4. klo 12.00
Ministerilounas
Vieraana sisäministeri
Kai Mykkänen.
Isäntänä Olli Alho .

Tiistai 24.4. klo 15.00
Klubin iltapäivätanssit solmiolla tai ilman (avec ja ystävät)
Klubin tanssiorkesteri, Happy Go Lucky, soittaa ikivihreitä melodioita,
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lattareita, tangoja ja muita suosikkikappaleita.
Tervetuloa tanssimaan ja luomaan uutta perinnettä!

Tiistai 24.4. klo 16.30
Vironharrastajat Klubilla

Keskiviikkona 25.4. klo 13.00
Kuukausibridge

Torstai 26.4. klo 19.00
Oikeuspolitiikan ilta
CAS - Kansainvälinen urheilun vetoomustuomioistuin ja sen
viimeaikaiset merkittävät ratkaisut
Vieraana asianajaja Markus Manninen.
Isäntänä Timo J. Ojala
Iltapala klo 17.30 – 19.00
Iltapala 19€
Chili ConCarne, 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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Perjantai 27.4.
Veteraani- ja maanpuolustusilta
on valitettavasti peruutettu
vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Suunnitelmissa on isänmaallinen päivätilaisuus syksyllä.

Sunnuntai 29.4. klo 8.00 Klubin kevään yhteinen siikareissu
Pyyntitapana on pohjaonginta.
Mikäli pohjaonginta ei ole sinulle tuttua, eikä sinulla ole siihen soveltuvia
välineitä, niin voit olla etukäteen yhteydessä Teemu Nordlundiin
(teemu.timo.antero.nordlund@gmail.com), niin saat vinkkejä tarvittavista
välineistä. Oma virveli tulisi kuitenkin löytyä.
Kokoonnumme sunnuntaina 29.4. klo 8.00 aamulla Lauttasaareen poliisien
kesäkodille, josta siirrytään kalapaikoille.
Poliisien kesäkodilta meille on varattu sauna klo 12-16 väliseksi ajaksi (aika
tarkentuu vielä ja ilmoitetaan paikan päällä aamulla).
Kalastuspäivän päätteeksi on saunalla tarjolla myös kalakeittoa.
Ps. Muistathan hoitaa kalastusluvat kuntoon:
-Kalastonhoitomaksun tulee olla maksettuna.
-Lisäksi jos haluaa kalastaa maksimissaan kolmella vavalla yhden sijaan,
niin Helsinki-Espoo viehekalastuslupa tulee olla kunnossa
(www.kalakortti.com)
Lisätiedot; Teemu Nordlund.
Ilmoittautuminen pohjaongintaan Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
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teemu.timo.antero.nordlund@gmail.com
+358445463787

MUUTA

Klubin kuoron keväinen kahvikonsertti
tiistaina 8.5.2018 klo 18.00
Ritarihuoneella, Ritarikatu 1.
Konsertti on samalla lähtökonsertti kuoron Kroatian matkalle.
Konsertissa esitetään muiden muassa
dalmatialaisia kansansävelmiä ja
myös kroatialaista oopperaa.
Lunasta lippusi à 30€ osoitteesta www.klubinkuoro.fi
Hinta sisältää väliajalla kahvitarjoilun. Tervetuloa konserttiin.
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6.-7.6.2018
Klubin tenniskerhon matka Tallinnaan
OHJELMA
Keskiviikko 6.6.
Virallinen ohjelma alkaa 6.6. klo 14.00 pelattavalla tennisturnauksella
TERE -tenniskeskuksen viihtyisillä ulkokentillä (sateen sattuessa sisällä).
Satamasta TERE -tenniskeskukseen pääsee taksilla, n. 15 minuutin matka.
Paikalla pitää olla ajoissa, viimeistäänklo 13.30, sillä pelit alkavat tasan
klo 14.00! Kilpailun johtaa ja valvoo
tennisässä Roger Nyberg Hedmanin Tenniskoulusta.
Otteluiden jälkeen, klo 17.00 alkaen,
suihkut ja saunat TEREN tennisklubilla.
Illallinen, tulokset ja palkintojen jako (ystävälliset lahjoitukset
palkinnoiksi ovat tervetulleita jälleen) alkaa klo 20.30
jossakin tyylikkäässä myöhemmin nimettävässä
ravitsemuslaitoksessa.
Virallinen ohjelma päättyy illalliseen.
Torstai 7.6.
Matkan epävirallisen osuuden ohjelma alkaa 7.6. klo 10.30.
Sen teemana on kultturipläjäys, Viro 100v. Tämän parituntisen
ohjelmaosuuden vetää klubiveli Lauri Palojärvi,
paikallista asiantuntemusta hyödyntäen.
Kokoonnumme Viron Historialliseen museoon,
missä on silloin 7.6. maan Itsenäisyyteen liittyvä erikoisnäyttely.
Ao. museon osasto sijaitsee Piritassa,
mistä on lyhyt matka molempiin satamiin.
Taksimatkaan Swiss -hotellista Piritaan kannattaa varata 15 min.
Sopiva mukavasti saavutettava laivayhteys Tallinnasta
takaisin Helsinkiin on esimerkiksi TallinkSilja,
joka lähtee Tallinnan satamasta klo 13.30.
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LAIVAMATKA JA HUONEVARAUKSET
Laivaliput varaa kukin itse. TallinkSilja, jolla vielä ehtii
ajoissa turnaukseen, lähtee Helsingistä 6.6. klo 10.30.
Jokainen tekee ja maksaa huonevarauksensa itse.
Esimerkiksi Swiss -hotellissa on toistaiseksi ollut vapaita
huoneita hintaan 160 €/1hh/yö.
Klubin tenniskerholle ei kuitenkaan ole Swiss -hotelliin
omaa varaustunnusta.
Swiss on suurista hotelleista varmaankin Tallinnan kallein hotelli,
mutta tyylikäs yläbaari loistavine ginivalikoimineen tulee kaupan päälle.
Osallistumismaksu on 50€ henkilöltä
(mukaan mahtuu 20 osallistujaa).
Maksu ja ilmoittautuminen
Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
Huom ! ILMOITA samalla, osallistutko torstain museokierrokseen.
Lämpimästi tervetuloa!
Nalle Kivimäki
tennis@klubi.fi

Klubiterveisin
Inkeri Lohivesi
Klubin sihteeri
050-359 2241

