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mennyttä...

...ja tulevaa
Joulu on taas, joulu on 
taas...
Muistathan, että sunnuntaina 17.12. 
on Kuunarikerhon perinteinen joulujuhla. 
Ohjelmaan kuuluu musiikkia, lasten omia 
sketsejä sekä yllätyselokuva. Juhlaa 
vietetään klo 16-18 kerhon tiloissa 
Fredrikinkadulla 41 C.

Timo pani 
nimmarinsa 
kerhon 
kitaraan!

Timo Rautiainen vieraili Kuunarissa
8. marraskuuta rock-muusikko Timo Rautiainen vieraili 
Kuunarikerhossa. Arvostettu säveltäjä ja esiintyjä tuli 
tapaamaan kerholaisia ja kertomaan omasta urastaan musiikin 
parissa.
Rokkari Rautiainen puhui tunnin verran elämästään ja musiikin 
tekemisestä. Hän teki selväksi, että se menestys ei tule 
ilmaiseksi, vaan se vaatii kovaa ja kurinalaista työtä. Pitää myös 
olla nöyryyttä vastaanottaa mahdolliset vastoinkäymiset. Timo 
Rautiainen selosti valaisevan esityksen aikana tapaa, jolla hän 
itse kasaa sävelmiään yhteen.
Tilaisuuden päätteeksi kerhon edustajat soittivat illan vieraalle 
yhden kappaleen, minkä jälkeen Rautiainen itse tarttui kitaraan 
ja lauloi Lauri Penttilän säestyksellä hittibiisin nimeltä ”Lintu”. Se 
oli unohtumaton hetki!
Kerholaisten edustajana Javi ojensi Timo Rautiaiselle 
Kuunarikerhon kunniajäsenyyden. Muusikko pani vielä 
nimikirjoituksensa kerhon kitaraan ja antoi ottaa muutamia kuvia 
hänen kanssaan. Lähtiessään hän sanoi kerholaisille: ”Pojat, 
suorittakaa sitten ajoissa koululäksyt ja totelkaa 
vanhempianne… ja Santia”.
Jättimäiset kiitokset Timo Rautiaiselle kaikkien 
kuunarikerholaisten puolesta!

Kartingia Tukholmassa
Syyslomalla 8-luokkalaiset vierailivat Santin 
kanssa Tukholmassa viettääkseen 
muutaman päivän ystävyyskerhomme 
Bierkan Klubin vieraina. Syyslomamatka 
Tukholmaan on itse asiassa jo muodostunut 
perinteeksi, samoin kuin sen ohjelmakin. 
Vakiotoimintaan kuuluu käynti paikallisessa 
Megazonessa, karting-ajot sekä Equilibrium-
elokuvan katsominen.
Tällä kertaa ohjelmaan lisättiin 
jalkapallomatsi Tukholman kerholaisia 
vastaan. Paluumatkalla ohjaajat Alex ja Eetu 
lauloivat yhteisvoimin laivan karaokelavalla 
klassikkokappaleen ”Aikuinen 
nainen”. Yleisön suosionosoitukset olivat 
huhujen mukaan ylitsevuotavia.

http://kuunarikerho.wordpress.com

Hiihtoviikonloput
Ensi vuoden puolella lähdetään jälleen 
lasketteluretkille Kuunarikerhon kanssa. 
Päivämäärät on syytä laittaa kalenteriin jo hyvissä 
ajoin:
26.-28. tammikuuta (ala-aste)
16.-18. helmikuuta (yläaste)
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kuukauden teema...

Joulukuun ohjelma
pe 1.12. Sisäfutisturnaus 
ma 4.12. Joulujuhlan valmistelu
ke 6.12. Bänditreenit (ylä-aste)
to 7.12. Bänditreenit (ala-aste)
pe 8.12. Joulujuhlan valmistelu
ma 11.12.Joulujuhlan valmistelu
ke 13.12. Bänditreenit (ylä-aste)
to 14.12. Bänditreenit (ala-aste)
pe 15.12. Joulujuhlan valmistelu
la 16.12. Lauantaikerho
su 17.12. Joulujuhla (klo 16-18)
la 23.12. Lauantaikerho

Kuukauden teema: kiitollisuus
Herra Havi jatkaa viisaiden neuvojen linjallaan... 
Joulua odotellessa on hyviä miettiä kiitollisuutta 
kaikkea saamaamme hyvää kohtaan.

Joulukuun teema on siis kiitollisuus. Herra Havi 
suosittelee miettimään erityisesti: Kiitänkö aina 
ruokapöydässä? Osaanko olla kiitollinen 
vanhempiani kohtaan? Osoitanko kiitollisuutta 
myöskin tottelemalla?

Kuunarikerho ry
Fredrikinkatu 41 C 43

00120 Helsinki
www.kuunarikerho.org
Kuunarikerhon blogi:

kuunarikerho.wordpress.com

Kerholle uudet tilat
Kuunarikerho saa uudet tilat. Ensi vuoden puolella 
kerho muuttaa Taka-Töölöön, osoitteeseen 
Tavaststjernankatu 11. Uusiin, isompiin tiloihin 
muuttaminen tapahtuu asteittaisesti kevään aikana.
Uudelle kerholle hankitaan vielä huonekaluja ja 
muuta tarpeistoa. Kaikki tuki ja lahjoitukset ovat 
lämpimästi tervetulleita.

ensi vuonna...

http://www.kuunarikerho.org/

