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Hyvä Klubin jäsen,
Viikkokirje 16.6.2021 on ilmestynyt.

Kuva: Hannu Vaahtio/Esa Malm/Elisabet Parkkonen

Klubitalon remonttitilanne
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Remontti edistyy urakkasopimuksen mukaisesti ja sopimuksen mukaisessa aikataulussa on
pysytty. Kustannuksien osalta ollaan myös kohtuullisesti budjetissa, joskin joitakin yllätyksiä aina
tulee vastaan, kun kyseessä kuitenkin on jo 1950 -luvun talo.
Tämän hetken vakaana aikomuksena on avata Klubiravintola aikataulussaan siten, että ravintola
avautuisi maanantaina 16.8.2021 kello 12.00. Vastaanottotarkastus viidennessä kerroksessa on
tarkoitus pitää 13.8.2021, jonka jälkeen sisustustyöt saadaan alulle. Ennen tuota hetkeä ei
ulkopuolisilla eikä jäsenistölläkään ole asiaa remonttialueelle eli kerroksiin 5, 6 ja 7.
Turvallisuusmääräykset sanelevat tämän kiellon.
Kerrosten 6 ja 7 käyttöönottotarkastus, ellei yllätyksiä tule, on 26.8.2021, jonka jälkeen alkaa
näiden kerrosten sisustaminen. Näin ollen kerrokset 6 ja 7 saataisiin avatuksi toimintaan
urakkasopimuksen mukaisesti 30.8.2021 alkavalla viikolla.
Yläkellari on avoinna kesän ajan arkisin klo 12.00 – 23.00 aiemmin todetun mukaisesti. Sauna ja
yläkellarin harjoitussali eivät ole käytössä.

Hyvää kesää,
klubiterveisin
Hannu Vaahtio
vt toiminnanjohtaja

Kuva: Markus Vornila

Yläkellari on avoinna kesän ajan arkisin klo 12.00 – 23.00.
Sauna ja yläkellarin harjoitussali eivät ole käytössä.
Huomioittehan turvavälit viranomaisten määrittelemien rajoitusten
mukaisesti myös aulassa ja keittiössä.
Aulassa on tarjolla käsidesiä ja maskeja.
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Klubin ravintolapalveluita Ravintola Töölössä
https://www.ravintola-toolo.fi/
Ravintola Töölön tarjoukset Klubin jäsenille 31.8.2021 saakka
Päivän lounas (lounasvaihtoehdot löytyvät edellisenä
iltana ravintolan nettisivuilta)
Päivän lämminruoka-annos tai päivän salaatti 10,90€
Tarjous koskee myös mahdollista avecia.
Klubietu á la carte -annoksista -20%
Alennus koskee koko pöytäseuruetta.
Talon viinietu
Klubilaisille talon puna- tai valkoviini 32€ /pullo.
Alennuksen saamiseksi varausten yhteydessä on mainittava, että kysymyksessä on
Klubivaraus. Jäsenyys todennetaan paikan päällä jäsenkortilla.
Ravintola Töölö
Runeberginkatu 14–16
Entinen kauppakorkeakoulun päärakennus.
Varaukset 050 447 4550 tai ravintolatoolo@kanresta.fi
Ravintola Töölö on avoinna myös kesällä ja ravintolassa on terassi.
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Kuva: Rada Virkilä

Juhannus
Minä avaan syömeni selälleen
ja annan päivän paistaa,
minä tahdon kylpeä joka veen
ja joka marjan maistaa.
Minun mielessäni on juhannus
ja juhla ja mittumaari,
ja jos minä illoin itkenkin,
niin siellä on sateenkaari.
- Eino Leino –
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Ottakaa yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostilla, jos joku asia kesän aikana askarruttaa!

Klubiterveisin & aurinkoista keskikesän juhlaa!
Inkeri Lohivesi
Klubin ja johtokunnan sihteeri
050-366 5662

