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Hyvä Klubin jäsen
Klubin viikkokirje 21.4.2017
http://www.klubi.biz/viikkokirje.html’

Ensi viikolla 24.-30.4.

Tiistai 25.4. klo 15.00-16.00
Iltapäivämatinea (avec ja ystävät)
”Sello-piano –duon hehkua”
Seppo Kimanen, sello ja Marko Hilpo, piano

Tiistai 25.4. klo 16.30 - 18.00
Vironharrastajat Klubilla
Tiistai 25.4. klo 17.30
Metsästystutkintoon johtava kurssi klubilla jatkuu
Ruokailumahdollisuus ennen ja jälkeen luennon kabinetissa tai olohuoneessa.
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Keskiviikko 26.4. klo 13.00
Bridge parikilpailu

Keskiviikko 26.4. klo 19.00
”Metsästys vahtimalla – ajatuksia ja keskustelua”
Metsästysasetuksen muututtua saa hirveä ja valkohäntäpeuraa metsästää vahtimalla
syyskuun 1. päivästä lähtien. Tämä lisää metsästysmuodon kiinnostavuutta metsästäjien
keskuudessa huomattavasti. Illan aikana keskustellaan metsästysmuodon
turvallisuusnäkökohdista, vahtimispaikoista ja –ajoista, sääolojen vaikutuksesta,
ampumisesta hämärässä, toimimisesta ampumisen jälkeen sekä varusteiden valinnasta.
Illan alustaa Kari Juntunen.
Iltapala klo 17.30 – 19.00
Iltapala 19€
Riistakäristystä lisukkeineen, päivän ruokaisa salaatti, vihersalaattia
sekä leivät, voita, kahvia ja pientä makeaa.
Kevyt iltapala 13€
Päivän ruokaisa salaatti, vihersalaattia sekä leivät, voita, kahvia ja pientä makeaa.
Ilmoittautuminen Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Torstai 27.4. klo 14.00 – 16.00
DIGIKLINIKKA
Hyvät Veljet,
Tapaamme taas entiseen tapaan ratkomaan yhteisiä digitalisaation meille aiheuttamia
ongelmia.
- Tule laitteesí kanssa torstaina 27.4. kello 14-16 Helsinki-saliin, niin katsotaan.
- Ongelmienne lisäksi jutustellaan ja kerron teille alustukseksi tunnistautumisesta erilaisiin
palveluihin ja tunnistautumistavoista, niin hyvistä kuin huonoista.
- Paikalla entiseen tapaan Urho Karjalainen, allekirjoittanut ja toivottavasti myös veljemme
Juha Tammela ennättää paikalle.
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Kevättä ja Vappua odotellessa,
Sakari Eränen
040-7222077

Torstai 27.4. klo 19.00
Veteraani- ja maanpuolustusilta (avec) etukäteen ilmoittautuneille
Paula Koivuniemi ja Klubin puhallinorkesteri sekä –kuoro esiintyvät.
Juhlapuhe kenraali Jaakko Valtanen.

28.-30.4. Tallinnan skruuvi

MUUTA

http://www.klubinkuoro.fi
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Tervetuloa Klubin kuoron kevätkonserttiin
keskiviikkona 10.5. klo 19.00 Ritarihuoneelle.
Varaa paikkasi osoitteesta
http://www.klubinkuoro.fi
Ritarihuoneella on paikkoja rajoitetusti. Nopeat syövät hitaat.

Tiistai 23.5.
Klubin gastronominen kerho tekee kokopäiväretken Mänttään,
kohteena Serlachiuksen Gösta –taidemuseo Mäntässä
ja neljän ruokalajin ruokailu maineikkaassa ravintola Göstassa.
Kesän 2017 päänäyttely ”Kesäpäiviä” aukeaa 20.5. ja esittelee pohjoismaisia
nykytaiteilijoita,
joita yhdistää värin ja valon ohella maisema joko suoraan tai viitteellisesti esitettynä.
Matka tehdään junalla Tampereelle, josta tilausbussilla edelleen Mänttään ja takaisin.
Retken kokonaiskustannus on noin 150 €/osallistuja sisältäen lounaan ja viinipaketin
ja mukaan mahtuu vielä muutama osallistuja.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset jari.karpakka@elisa.fi viimeistään maanantaina 24.4.

Maanantai 18.9. klo 17.00
Suomalaisen Klubin runopiiri käynnistyy Helsinki-salissa
Suomen 100. itsenäisyysvuoden kunniaksi perustamme Suomalaisen Klubin
moninaisten kulttuuriharrastusten joukkoon myös runopiirin.
Runopiirin ”vetäjänä” ja puheenjohtajana toimii klubiveli,
taiteilija Timo Närhinsalo ja käytännön junailuista vastaa Pentti Mettälä.
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Runopiirin tavoitteena on koota yhteen kaikki runoudesta kiinnostuneet Klubin jäsenet.
Vapaamuotoisissa tilaisuuksissa perehdymme suomalaiseen runouteen,
jokaisella on siellä tilaisuus myös esittää ja toivoa omia mielirunojaan.
Lisäksi tulemme kutsumaan kokouksiimme ulkopuolisia esiintyjiä ajatuksella ”tämän runon
haluaisin kuulla”. Runopiiri tulee kokoontumaan aluksi joka toinen kuukausi.
Toivomme runsasta osallistumista ensimmäiseen tapaamiseen.
Tila ym. järjestelyjen johdosta pyydämme runopiiristä kiinnostuneita
ilmoittamaan kiinnostuksensa sähköpostilla pentti.mettala@kolumbus.fi

Klubiterveisin
Inkeri Lohivesi
Klubin sihteeri
040-756 9665

