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Hyvä Klubin jäsen
Klubin viikkokirje on ilmestynyt 2.11.2018
http://www.klubi.fi/viikkokirje.html

MARRASKUUN TAIDETEOS

Jorma Wartiovaara
Saalis
Akryyli ja maalattu 2009
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Keskiviikko 14.11. klo 18.00 HUOM! Aika!
Klubin syyskokous
- varaa aika kalenteriisi -

ENSI VIIKOLLA 5.- 11.11.

Maanantai 5.11. klo 19.00
Kirjan ilta (avec)
Pertti J. Rosila: Arkadianmäen kirstunvartija.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Iltapala klo 17.30 – 19.00.
Iltapala 19€
Välimerellinen lohivuoka, päivän ruokaisa salaatti, vihersalaattia
sekä leivät, voi ja kahvi makealla.
Kevyt iltapala 14€
Päivän ruokaisa salaatti, vihersalaattia, talon leipää ja voita,
pientä makeaa ja kahvia tai haudutettua teetä.
Ilmoittautuminen iltapalalle Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Tiistai 6.11. klo 13.00 – 17.00
Bridgekerho 13-17. HopOn - HopOff
Avoin Bridgeiltapäivä.
Poikkea pelaamaan muutama jako oman aikataulusi mukaan.
Lepovuorot kiertävät aina kahden jaon jälkeen.
Sopii myös vasta-alkajille ja bridgeharrastuksen aloittamisesta kiinnostuneille.
Tervetuloa!
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Tiistai 6.11. klo 16.00
Biljardin kuukausikilpailut tasoituksin
Kaisa, Snooker ja Pool
Ilmoittautuminen viimeistään pelipäivänä klo 14.00
s-posti: biljardi@klubi.fi

Tiistai 6.11. klo 18.00 – 21.00
Lightroom-kuvankäsittely – kurssi
Klubin yläkellarissa ennakkoon ilmoittautuneille.
Jälki-ilmoittautumisesta voi tiedustella lars.lindeman@kolumbus.fi

Keskiviikko 7.11. klo 13.00
Klubiskruuvi
Tulkaa jälleen joukolla pelaamaan vaihtuvien parien kanssa rentoa skruuvia.
Samalla tilaisuus nähdä muiden pelitapoja ja saada ohjausta, jos sitä haluaa.
Jatkossa kunakin kuukautena käydään lyhyesti läpi jokin pelin strateginen osio
(korttien vaihto, hätämaalaus, kehotusmaalaus, partnerin auttaminen jne.) niin, että Klubiskruuvista
muodostuu myös oppimisympäristö.

Keskiviikko 7.11. klo 15.00
Iltapäivätanssit (avec ja ystävät)
Klubin Happy go Lucky –yhtye houkuttelee parketille.
Tervetuloa tanssimaan
tai vaikkapa vain kuuntelemaan svengaavaa musiikkia.
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Torstai 8.11. klo 14.00
DigiKlinikan kuukausitapaaminen
Paikka: Joku Klubin tila, varmista Klubimestarilta.
Aihe: Esitettynä toiveena salasanojen hallinta ja apuvälineet.
Loppuajalla neuvontaa laite- tms.ongelmiin.
Ota oma laitteesi mukaan.

Torstai 8.11. klo 19.00
EU-ilta
"EU - parhaat päivät takana, vai sittenkin edessä?"
Vieraana Suomen EU-jäsenyyssopimuksen pääneuvottelija,
eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja, ministeri, klubiveli
Pertti Salolainen.
Isäntänä Eikka Kosonen.
Iltapala klo 17.30 – 19.00
Iltapala 19€
Paimenen lihapaistosta, päivän ruokaisa salaatti, vihersalaattia
sekä leivät, voi ja kahvi makealla.
Kevyt iltapala 14€
Päivän ruokaisa salaatti, vihersalaattia, talon leipää ja voita, pientä makeaa ja
kahvia tai haudutettua teetä.
Ilmoittautuminen iltapalalle Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Perjantai 9.11. klo 14.00 – 17.00
Klubin perinteiset Tennismestaruuskisat
Kilpailun on jälleen lupautunut koutsaamaan Rogi Nyberg Hedmanin Tenniskoulusta.
Ilmoittautuminen tapahtuu
* maksamalla SEKÄ kilpailumaksu 30€ klubin tilille klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta
* ETTÄ sen jälkeen lähettämällä sähköposti osoitteeseen tennis@klubi.fi.
Sähköpostissa pyydetään ilmoittamaan pelaajan nimi, ikä, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Ikätieto tarvitaan, jotta kaaviot voidaan suunnitella etukäteen.
Kaikki sporttiset klubin tenniksen harrastajat mukaan!
Tervetuloa kisaamaan!
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Perjantai 9.11. klo 19.00
VIINI-ILTA (avec)
“Viinikuningatar” Marja Leena Arponen - kolme tuntia - kolme tähtiosuutta.
Illan puhujaksi on lupautunut Marja Leena Arponen.
87€/henk.
Lisätiedot Klubin nettisivuilta. Ilmoittautuminen Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
maksamalla osallistumismaksut viimeistään tänään, perjantaina 2.11. mennessä.
Tämän jälkeen vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan ravintolamyynti@klubi.fi
tai soitttamalla puh.050-5721531.
Tervetuloa!

Lapsille karvainen yllätysvieras Matu.

Sunnuntai 11.11. klo 11.30 – 14.00
ISÄNPÄIVÄN BRUNSSI koko perheelle
– isien, isoisien, ukkien, vaarien ja paappojen kunniaksi.
Puhe isälle, mukavaa tunnelmaa.
Trubaduuri Ari Talkamo.
Isäntänä Aarno Cronvall.

Isänpäivän herkullinen brunssimenu 2018
Loimulohta ja aiolia, paahtopaistia ja piparjuurismetanaa, riistamakkaraa ja puolukkaa, katkarapusalaattia,
coleslaw, kvinoa-kasvissalaattia, vihersalaattia, talon leipää ja voita, karjalanpiirakoita.
Hirvikäristystä ja perunamuusia - puolukkaa ja suolakurkkua.
Kakkupöydän antimet, makeisia, kahvia tai haudutettua teetä.
49€/yli 18-vuotiaat
25€/4-17 -vuotiaat lasten omasta noutopöydästä.
Alle 4-vuotiaat veloituksetta vanhempien seurassa.
Veteraaneille ravintoloitsija tarjoaa isänpäivälounaan.

Tilaisuuteen ilmoittaudutaan poikkeuksellisesti suoraan ravintolaan,
sähköpostitse myynti@klubiravintola.fi tai puhelimitse 050 5721531.
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MUUTA

SUNNUNTAI 16.12. klo 16.00
Ohjelman 25€ voi tilata osoitteesta www.klubinkuoro.fi
tai ostaa suoraan klubimestareilta tai kuoron jäseniltä.

Klubiterveisin
Inkeri Lohivesi
Klubin sihteeri
040-756 9665

