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Hyvä Klubin jäsen
Klubin viikkokirje on ilmestynyt 5.10.2018
http://www.klubi.fi/viikkokirje.html

ENSI VIIKOLLA 8.-14.10.

Tiistai 9.10. klo 15.00
Iltapäivämatinea (avec ja ystävät)
Kaksi Beethoven sonaattia viululle ja pianolle. D-duuri ja A-duuri.
Zoltan Takacs, viulu ja Reino Pöyhiä, piano.

Keskiviikko 10.10. klo 13.00
Bridge parikilpailu
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Keskiviikko 10.10. klo 18.00
Uusien jäsenten ilta
Klubin puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, sihteeri,
toimikuntien puheenjohtajat, klubilehti, klubimestarit ja ravintola esittäytyvät.
Klubin kuoro ja orkesteri esiintyvät ja esittäytyvät.
Klubi tarjoaa iltapalan.
Ilmoittaudu sihteerille.

Torstai 11.10.
Talouspolitiikan ilta
Vieraana Talouselämä-lehden Päättäjänaisten ykköseksi tänä vuonna nimeämä
Altian hallitusten puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae.
Hän kertoo mm. viiden vuoden projektistaan, jolla valtion viinayhtiö nostettiin
pörssikuntoon.
Illan isäntä on Ari Valjakka.
Iltapala klo 17.30 – 19.00
Iltapala 19€
Burgundinpataa ja kermaperunoita, 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.

Perjantai 12.10. klo 18.00

Oktoberfest saapuu jälleen Klubille. Iloista iltaa aidossa baijerilaisessa tunnelmassa
vietetään laulun, naurun, soiton, yhdessäolon ja hyvän ruoan merkeissä.
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Tunnelman takaavat Klubin kuoro, orkesteri ja ravintola,
jotka ovat yhteistuumin päättäneet järjestää meille kaikille ikimuistoisen illan.
Myös Laitilan Virvoitusjuomatehdas on lupautunut omalla panoksellaan mukaan.
Pukeutuminen on juhlan henkeen sopiva casual-asu.
Solmiot voidaan siis jättää kotiin.
Myös perinteinen tai mukaeltu Dirndl-asu (Baijerin ja Itävallan perinneasu) on tervetullut.

Oktoberfestmenu 2018
Peruna-kaprissalaattia
Feta-melonisalaattia
Coleslaw
Kolmen makkaran kimara
Pretzeleitä
*
Talon hedelmäpiirakkaa
Menu 19 €/henkilö
Illan isäntänä Heikki Tapionlinna.
Ilmoittautuminen Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

MUUTA

Tiistai 6.11. klo 18.00 - 21.00
Lightroom-kuvankäsittely – kurssi Klubin alahuoneessa (yläkellarissa)
Opettajana: Pekka Punkari, valokuvaaja, monien selkeiden kuvausoppaiden tekijä ja suosittu
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kouluttaja
* Opit säätämään vaikuttavia kuvia Lightroom-ohjelmalla.
* Opit korjaamaan valotusta, värejä, poistamaan kohinan ja luomaan kuvillesi persoonallisen
ilmeen.
* Opit myös kuvien arkistoinnista, isojen kuvamäärien turvallisesta hallinnasta sekä niiden
käytöstä.
Hinta noin 50 €/henkilö. Klubin sihteeri laskuttaa osanottajia jälkikäteen.
Minimi osanottajamäärä on 8 henkilöä.
Ilmoittautuminen kurssille Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta viimeistään 30.10.2018.
Kurssille mahtuu 20 henkilöä ilmoittatumisjärjestyksessä.
Jos ilmoittautumisessa on ongelmia voit ilmoittautua myös Klubin sihteerille 040-756 9665.

Perjantai 9.11. klo 14.00-17.00
Perinteiset Klubin 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 pyydän
ilmoittamaan pelaajan nimen, iän, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Ikätieto tarvitaan,
jotta kaaviot voidaan suunnitella etukäteen.
Kaikki sporttiset klubin tenniksen harrastajat mukaan!
Levittäkää tietoa tapahtumasta klubin kaveripiireissänne myös niille pelimiehille, jotka eivät
viikkokirjettä lue.
Tervetuloa kisaamaan!
Björn Kivimäki

PUKEUTUMINEN KLUBILLA
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Muistattehan, että jäsenten ja miespuolisten vieraiden
tulee noudattaa pukeutumisessaan seuraavia ohjeita:
Klubin ohjelmaan kuuluvissa klubitilaisuuksissa
(mm. klubi- ja teemaillat, jäsenkokoukset)
klubiveljien tulee aina käyttää puvun kanssa solmiota.
Solmioita on lainattavissa Klubimestareilta tarpeen niin vaatiessa.
Muina aikoina, muissa tilaisuuksissa ja tiloissa (myös alahuoneessa)
noudatetaan ns. smart casual -pukeutumista
(arkipuku tai yhdistelmäpuku, kauluspaita, solmio ei välttämätön).

Keskiviikko 14.11. klo 19.00
Klubin syyskokous
- tule vaikuttamaan Klubiterveisin
Inkeri Lohivesi
Klubin sihteeri
040-756 9665

