JÄSENKIRJE 1/2017

Helsinki 1. huhtikuuta 2017

Arvoisat yhdistyksen jäsenet
KUTSU KEVÄÄN JÄSENTAPAHTUMAAN JA VUOSIKOKOUKSEEN 26.4.2017
1. KATSAUS RANSKAN POLIITTISEEN TILANTEESEEN PRESIDENTINVAALEISSA
RanskKAR suomalainen jäsenyhdistys järjestää kevään jäsentapahtuman
KESKIVIIKKONA 26.4.2017 klo 12:45 - 14:00 ravintola Bastion Bistron DagmarSalissa Suomenlinnassa. Tilaisuus on avoin myös jäsenten seuralaisille.
Ekonomi, Ansioritarikunnan ritari Helena Petäistö esittelee Ranskan poliittista
tilannetta Ranskan presidentinvaalien kutkuttavassa tilanteessa, jossa
ensimmäinen vaalikierros on juuri saatu päätökseen paria päivää aikaisemmin.
Tämän asiantuntevampaa tausta-analyysiä tilanteeseen emme voisi saada. Hän
käy myös läpi Ranskan ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä, jonka jälkeen on
aikaa myös yleisökysymyksille ja keskustelulle.
Ravintola Bastion Bistro sijaitsee Suomenlinnassa, noin 200 metrin päässä
lauttarannasta. Lisätietoja ravintolasta löytyy www.bastion.fi/bistro. Lautta
Kauppatorilta lähtee Presidentinlinnan edestä klo 12:00.
Kutsu
esitelmätilaisuuteen
lähetetään
muillekin
ranskalaisten
ritarikuntayhdistysten jäsenille (RanskKL = Ranskan Kunnialegioonan-ritarikunta
ja RanskPAR = Ranskan Palmes Académiques-ritarikunta) näiden
yhteyshenkilöiden/sihteerien välityksellä.
2. RANSKKAR JÄSENLOUNAS (lautta klo 11:20)
RanskKAR tarjoaa kaikille jäsenilleen lounaan ennen esitelmätilaisuutta klo
11.40 alkaen ravintolan Bistro-Salissa. Seuralaisilla ja muiden ritarikuntien
jäsenillä on mahdollisuus nauttia lounas omakustanteisesti Bastionissa ennen
esitelmää. Lounasmaksu (10,30€) pyydetään maksamaan ravintolassa.
3. RANSKKAR YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2017 (lautta klo 13:40)
RanskKAR jäsenet kutsutaan vuoden 2017 vuosikokoukseen, joka pidetään
esitelmätilaisuuden jälkeen noin klo 14:00 -14:30 ravintolan Kabinetissa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 6.2 §:n mukaiset
vuosikokousasiat. Mahdollisissa vuosikokousasioissa tulee ottaa yhteyttä
yhdistyksen sihteeriin.
ILMOITTAUTUMINEN
RanskKAR jäseniä pyydetään ilmoittamaan osallistujien nimet hallituksen
puheenjohtajalle Laura Reinilälle tiistaina 18.4. mennessä sähköpostilla
laura.reinila@gmail.com. Pyydämme samalla ilmoittamaan lounaalle osallistujien
nimet.
RanskKAR yhdistyksen jäseniä pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan
mahdollisesta halukkuudestaan yhdistyksen hallituksen jäseneksi viimeistään
keskiviikkona 19. huhtikuuta sähköpostiviestillä puheenjohtajalle
(laura.reinila@gmail.com) ja tiedoksi sihteerille.
Muiden yhdistysten ilmoittautumiset pyydetään lähettämään kootusti.

LAUTTAMATKA
Suomenlinnan lautta lähtee Kauppatorilta Presidentin linnan edestä.
11:20 lautalla ehtii jäsenlounaalle, joka alkaa klo 11:40 Bistro-Salissa,
12:00 lautalla ehtii jäsenkahville, joka alkaa klo 12:20 Dagmar-Salissa,
12:20 lautalla ehtii esitelmätilaisuuteen, joka alkaa klo 12:45 Dagmar-Salissa ja
13:40 lautalla ehtii vuosikokoukseen, joka alkaa noin klo 14:00 Kabinetissa.
Lauttaan käyvät kaikki HSL:n liput. Kertalippuja voi ostaa lauttapaviljongin
ulkopuolella olevista lippuautomaateista. Matkalle kannattaa ostaa 5€
Suomenlinna-lippu joka on 12-tuntia voimassa ja kattaa myös paluumatkan.
Paluulautat kulkevat noin 20 minuutin välein. Lautta-aikataulu löytyy
https://aikataulut.reittiopas.fi/linjat/fi/hLautta_Kauppatori.html.
Lämpimästi tervetuloa mielenkiintoiseen jäsentapahtumaan ja vuosikokoukseen!
Lauri Helaniemi
RanskKAR hallituksen jäsen ja sihteeri,
komentaja (evp)
sp. lauri@helaniemi.net
p. 0500608099

