1

Hyvä Klubin jäsen
Klubin viikkokirje on ilmestynyt 8.3.2019
http://www.klubi.biz/viikkokirje.html

Biljardiottelut
Bridgeottelut
Lauantai 9.3. klo 12.00 -

Postimerkkinäyttely juhlasalissa 7.3.-1.4.
Klubin filatelistit ja Upseerifilatelistit ry ovat asettaneet näytteille
Puolustusvoimat 100-vuotta postimerkkinäyttelyn, jonka on laatinut
Upseerifilatelistit Postimuseon avustuksella.
Näyttely on kiertänyt Suomea juhlavuonna 2018.
Näyttelyssä ei ole postimerkkejä vaan rullajulisteisiin (roll-up)
kuvattuja merkkejä ja kenttäpostitietoa.
Lisätietoja kiinnostuneille antavat
Seppo Volotinen, seppo.volotinen@smileshine.fi ja Kai Varsio, kai.varsio@hotmail.com.
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ENSI VIIKOLLA 11.-17.3.

Tiistai 12.3. klo 13.00
Bridge
Poikkea pelaamaan muutama jako oman aikataulusi mukaan.
Lepovuorot kiertävät aina neljän jaon jälkeen.
Sopii myös vasta-alkajille ja bridgeharrastuksen aloittamisesta kiinnostuneille.

Tiistai 12.3. klo 15.00
Iltapäivämatinea (avec ja ystävät)
Lauluviihteen helmiä.
Angelika Klas, laulu. Seppo Hovi, piano ja juonto.

Tiistai 12.3. klo 19.00
EU-ilta
Murentavatko populismi ja nationalismi Euroopan unionin?
UKIP ja Brexit Britanniassa, keltaliivit ja äärioikeisto Ranskassa,
Viiden tähden liike ja Lega Italiassa, AfD Saksassa, Fidesz Unkarissa,
Laki ja oikeus Puolassa jne.
Kaikissa jäsenvaltioissa on liikkeitä, jotka ovat kyseenalaistaneet EU:ssa valtavirtana olleen
liberaalin demokratian periaatteet.
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Mitä tämä merkitsee unionille ja mitä asialle olisi mahdollisesti tehtävä?
Illan puhujavieraana Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.
Isäntänä Eikka Kosonen.
Iltapala klo 17.30 – 19.00
Iltapala 19€
Lihapullia sinappi-kermakastikkeessa, päivän ruokaisa salaatti, vihersalaattia, talon leipää ja voita,
pientä makeaa ja kahvia tai haudutettua teetä.
Kevyt iltapala 14€
Päivän ruokaisa salaatti, vihersalaattia, talon leipää ja voita, pientä makeaa ja kahvia tai
haudutettua teetä.
Imoittautuminen iltapalalle Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Keskiviikko 13.3. klo 18.00
Sikari-ilta

KUTSU
Helsingin Suomalainen Klubi ry:n
varsinaiseen kevätkokoukseen
Klubin sääntömääräinen
kevätkokous
pidetään
torstaina 14.3.2019 klo 18.00
alkaen Klubin tiloissa
Kansakoulukuja 3, Helsinki.
Kevyt iltapala 14€ klo 17.00 – 18.00
Lohisandwich, vihersalaatti, perunalastuja, kahvi ja pieni makea.
Ilmoittautuminen iltapalalle Klubin ilmoittautumisjärjestelmänkautta viimeistään 12.3.

Lauantai 16.3. klo 10.00
YT-SM-Skruuvi
Klubin yläkellarissa
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MUUTA

Maanantai 18.3.
Talvigolf-ilta 18.3. klo 18.30
Iltapala klo 17.30 – 18.30
”100.000 palautetta ei voi olla väärässä”
Aarni Nordqvist Golfliitosta kertoo, mitä jäsenkyselyn perusteella me tavalliset golfarit olemme
mieltä Suomen golfista. Luomme myös pikaisen katsauksen keskeisimpiin sääntömuutoksiin.
Illan päätteeksi perinteinen puttikisa.

Tiistai 19.3. klo 18.00
Runoriihi Klubin kellarin kokoustilassa
Kokouksessa runoriihen puheenjohtaja Timo Närhinsalo (tunnettu mm. Marskin roolistaan)
opastaa esiintyjiä ja runojen lausujia.
Osallistujilla mahdollisuus esittää runojaan, jonka jälkeen niistä keskustellaan.
Toivotamme erityisesti myös uudet jäsenet tervetulleiksi runoriiheen.
Ainutkertainen mahdollisuus saada asiantuntevaa opastusta runojen saloihin.

Keskiviikko 24.4 klo 17.00
Ateneum (avec)
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Abstraktin taiteen pioneerin Frantisek Kupkan suurnäyttely
Kokoontuminen klo 16.50. Kukin maksaa itse sisäänpääsyn.
Ilmoittautuminen Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta 12.4 mennessä, max 25
henkeä.Isäntänä Antti Virkkunen.

KLUBITILOJEN SIIVOUS
Lähinnä alahuoneen siivouksen kanssa on ollut hieman haasteita.
Huomioittehan, että siivous alkaa heti klubitilojen – myös alahuoneen sulkemisen jälkeen yöllä klo 1, mihin mennessä tiloista on poistuttava.
Annammehan siistijälle mahdollisuuden hoitaa työnsä moitteettomasti!

Klubin aukioloajoista
• Kiirastorstaina 18.4. Klubi sulkeutuu klo 15.00.
• Pääsiäisenä 19.4.-22.4. Klubi on suljettu.
• Vappuaattona, tiistaina 30.4. Klubi suljetaan klo 15.00.
• Vappupäivänä 1.5. – 2 kattausta – tiedustele ravintolasta!
• Sunnuntaina 12.5. klo 11.30 – 14.00 Äitienpäiväbrunssi
– tiedustelut ravintolasta!
• Veneretki keskiviikkona 29.5. – tarkemmat tiedot myöhemmin.
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• Klubi sulkeutuu kesätauolle keskiviikkona 29.5. klo 15.00

Klubiterveisin
Inkeri Lohivesi
Klubin sihteeri
040-756 9665

