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Hyvä Klubin jäsen
Klubin viikkokirje on ilmestynyt 23.8.
http://www.klubi.biz/viikkokirje.html

Ensi viikolla 26.8.-1.9.

Tiistai 27.8. klo 13.00
Bridgeiltapäivä
Poikkea pelaamaan muutama jako oman aikataulusi mukaan.
Lepovuorot kiertävät aina neljän jaon jälkeen.
Sopii myös vasta-alkajille ja bridgeharrastuksen aloittamisesta kiinnostuneille.

Ellen Thesleff, 1900-luvun alku / Kuva: Svenska Litteratursällskapet i Finland

Tiistai 27.8. klo 17.00
Kuvataide - HAM Tennispalatsi (avec)
Ellen Thesleff : Minä maalaan kuin jumala.
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Isäntänä Antti Virkkunen.

Tilaisuus on täynnä.

Torstai 29.8. klo 19.00
Klubin rapuilta (avec)
Menu:
Kuohkea tattikeitto
Keltuaiskreemiä ja häränrintaa
Isot täpläravut 8 kpl ( 11+ ) lisukkeineen
Kauden jälkiruoka
72€/henkilö
Listan juomista 25% alennus myös aveceja koskien.
Mahdollisuus tilata lisärapuja päivän hintaan.
Puhe naisille ja ravuille Raimo Ilveskero.
Länsmetropojat laulavat ja laulattavat.
Tervetuloa aperitiiville klo 17.30. alkaen.
Ilmoittaudu ja maksa ilta Klubin ilmoittautumisjärjestelmän
kautta viimeistään 26.8. aamupäivällä.
Isäntänä Kari Tähtinen.

MUUTA

Tiistai 3.9. klo 13.00
Helsinki-Sali
KESKUSTELUTILAISUUS SENIORITOIMINNASTA
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Tervetuloa 80+ - veljet keskustelemaan
senioritoiminnastamme!

Torstai 5.9. klo 19.00
Historian ilta
Esillä Suomen satavuotias hallitusmuoto ja valtionpäämiehen asema sekä suomalaisen
demokratian haasteet. Keskustelua käydään uunituoreiden kirjojen pohjalta.
Mukana ovat tohtori Risto Volanen kansainvälistä näkökulmaa avaavalla kirjallaan ”Nuori
Suomi sodan ja rauhan Euroopassa” ja tohtori Jari Ehrnrooth teoksellaan ”Kymmenen
vaatimusta vapaalle ihmiselle”, jossa tarkastellaan liberaalin kansanvaltaisen
hallitusmuodon premissejä (vapaus ja ihmisyys).
Keskustelua johdattelee professori Martti Häikiö, jonka uusin kirja on ”14 askelta Suomen
itsenäisyyteen”.

Lauantai 7.9. klo 11.00 – 14.00
Ampumakoe
Sipoon riistanhoitoyhdistys
Sipoon ampumarata, Ampumaradantie 105, Sipoo.
Ilmoittautuminen paikan päällä, viimeistään klo 13:00.
Käteismaksu.
Lisätietoja antaa
Lasse Karjalainen 0400 207847.
hannu@vaahtio.fi
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Keskiviikko 11.9. klo 19.00 – 21.00
Digi-ja luontokuvauskerho
Vierailevana luennoitsijana Mikael Rantalainen erityisen ajankohtaisesta aiheesta eli
Kuusta ja hieman tähdistäkin.
Kuun ja tähtien valokuvaus
- Välineet: kamerat, objektiivit, jalusta
- Kuun valokuvaus
- Kuun valokuvauksen suunnittelu
- Kuvaukselliset tilanteet: täysikuu, sirppi, pimennykset
- Toiminta kuvaustilanteessa: Sommittelu ja kameran aseukset
- Kuukuvien jälkikäsittely tietokoneella
- Esimerkkejä kuukuvista
- Tähtien ja Linnunradan kuvaus
- Kuvausreissujen suunnittelu ja kuvauspaikan valinta
- Toiminta kuvaustilanteessa: Sommittelu ja kameran asetukset
- Tähtikuvien jälkikäsittely tietokoneella
- Esimerkkejä tähtikuvista

Tervetuloa
Helsingin Suomalaisen Klubin
Ravintolaan
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Uutena ravintoloisijana teitä palvelee Petri Väänänen tiimeineen
ja haluamme tarjota makuhermoillesi kaikkein parasta ja viikkoosi täydellisen hetken.
Meillä saat takuuvarmaa perinteistä - ja ilahdut myös halutessasi uusista vivahteista.
Käy tutustumassa menuihin ja palveluihimme uusilla www-sivuillamme klubinravintola.fi.
Perinteinen kantapöytälounas jäsenille hintaan 9,90€.
Lämpimästi tervetuloa tutustumaan meihin ja palveluihimme!
Petri Väänänen, ravintoloitsija
Laura Kartano, ravintolapäällikkö
Hannu Heikkilä, keittiöpäällikkö

Jäsenalennusten myöntäminen
Klubiravintolassa
Kanresta Oy:n ja Klubin välisen sopimuksen mukainen jäsenalennus
25 % Klubiravintolan listahinnoista seuraavien periaatteiden mukaisesti.
Listahinnat ovat hintoja, jotka veloitetaan ravintolan asiakkaalta
normaalisti ravintolassa asioidessa silloin, kun tilaisuuden tarjoilua ja
sen hinnoittelua ei ole erikseen sovittu Klubiravintolan kanssa.
1) Jäsen yksin saa jäsenalennuksen.
2) Jäsenen puoliso ja alaikäiset lapset saavat jäsenalennuksen
jäsenen maksaessa ko. seurueen laskun.
3) Muissa seurueissa vain Klubin jäsenet saavat jäsenalennuksen käyttämästään
Klubiravintolan tarjoilusta riippumatta siitä, kuka laskun maksaa.
4) Jäsenalennusta ei saa valmiiksi jäsenhinnoitelluista tuotteista kuten esimerkiksi
kantapöydästä, klubi-iltojen jäsentarjoiluista, olohuoneen jäsentuotteista
tai muista jäsenille tarjotuista erikoishinnoista,
jotka ovat jo valmiiksi vähintään 25 % alennettuja hintoja.

Klubiterveisin
Inkeri Lohivesi
Klubin sihteeri
040-756 9665

