Vantaan Liike- ja virkanaiset ry – BPW Vantaa
Hei kaikki Vantaan Liike- ja virkanaiset!
Pari viikkoa sitten aloitimme syyskauden tutustumalla Koivuhaan arboretumiin jäsenemme, maisemaarkkitehti Hanna Keskisen opastuksella. Aurinkoinen sää suosi meitä ja tutustuminen puiston yli 150
puulajiin oli sekä opettavainen että virkistävä kokemus. Kiitos Hannalle sekä muille mukana olleille.
Kierroksen jälkeen osa meistä siirtyi Simonkallioon ravintola La Locandaan nauttimaan bruchettaa ja
lasillisen viiniä.

Valitettavasti jouduimme perumaan retken Bisan majalle, mutta yritetään uudelleen ensi keväänä.
Jos patikointi syksyisessä luonnossa vielä kiinnostaa, tiedoksenne, että Vantaan Latu ry järjestää 30.9.
polkuretken eli opastettua patikointia Kuusijärveltä Bisan majalle ja takaisin ryhmässä tai oman aikataulun
mukaan sinisin nauhoin merkittyä reittiä. Lue lisää täältä:
https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/yhdistys/tapahtumakalenteri/vantaan-ladun-35.-polkuretki.html

Ensi tiistaina 2.10. juhlimme yhdistyksemme 40-vuotisjuhlaa Vernissan Kahvi Charlottassa. Mukaan
mahtuu vielä muutama jäsen. Ilmoittaudu saman tien Pirkolle, pirkko.andrejeff@gmail.com.
Osallistumismaksu 30 euroa maksetaan yhdistyksen tilille FI70 8013 0710 4350 15.

Tässä tiedotteessa on seuraavat tapahtumamme:
Libanonilainen ilta maanantaina 5.11.2018 klo 17.30-20.00 Leinikissä
Suositut kansainväliset ruoka- ja kulttuuri-iltamme saavat tällä kertaa jatkoa Libanonista.
Tervetuloa siis Kansalaistoimintakeskus Leinikkiin Hiekkaharjussa, osoite Leinikkitie 22, 2.krs.
Leinikkiin tuovat bussit 623 (tulee Helsingistä, huom! lähtee Hakaniemestä),736, 631 ja 619 Dixistä.
(http://www.leinikki.net/yhteystiedot/)
Beirutissa syntynyt dokumenttielokuvien tekijä Jean Bitar kertoo syntymämaastaan ja valottaa myös
elämäänsä Suomessa.Illan aikana tarjotaan libanonilainen päivällinen työnäytteineen paikallisen viinin kera.
Menu:
- alkupalat: Hummus, Tabouleh, Baba Ghanouj (munakoisoa), vihreä papu ja pitaleipä
- pääruoka: Shish Tawouk (kanaruoka) ja keitetty riisi
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jälkiruoka: Baklawa ja kupponen libanonilaista kahvia
viini: lasillinen joko valkoista tai punaista Ksara-viiniä

Mukaan mahtuu 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ole siis hyvä ja ilmoittaudu:
marja.repo@vantaa.fi. Osallistumismaksu on 30€ ja se tulee maksaa viimeistään perjantaina 26.10.2018
Vantaan Liike- ja virkanaiset ry:n tilille FI70 8013 0710 4350 15. Maksamalla varmistat osallistumisesi.

Vantaan Viihdeorkesterin 70-vuotiskonsertti maanantaina 19.11. klo 18.30 Finlandiatalossa
Vantaan Viihdeorkesterin pitkäaikaiset ylikapellimestarit Markku Johansson ja Nick Davies ovat valinneet
omien kapellimestarikausiensa helmet juuri tätä konserttia varten. Luvassa on todellinen viihdemusiikin
ilotulitus! Johtajina ovat mm Markku Johansson ja Nick Davis ja solisteina mm. Paula Koivuniemi ja
Johanna Försti. Konsertissa saa kantaesityksensä Vantaan Viihdeorkesterin Lauri Porralta tilaama teos ,
joka johdattaa Vantaan Viihdeorkesterin kahdeksannelle vuosikymmenelleen ja kohti tulevaisuutta.
Mukana juhlassa ovat myös Vantaan Viihdeorkesterin pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Vantaan
musiikkiopiston nuoret muusikot. Musiikkiopiston sinfoniaorkesterin pre-konsertti alkaa Finlandia-talon
lämpiössä klo 18.30 - tervetuloa! www.viihdeorkesteri.fi
Olemme varanneet konserttiin 46,50 euron hintaisia lippuja. Varaa lippusi ja ilmoittaudu viimeistään 31.10
Pirkolle, pirkko.andrejeff@gmail.com , maksu yhdistyksen tilille FI70 8013 0710 4350 15.

Vantaan Liike- ja virkanaiset ry – BPW Vantaa

Opastettu tutustuminen Amos Rex -taidemuseoon torstaina 29.11. klo 17.00-17.45. Kierroksen
jälkeen siirrymme viettämään pikkujoulua. (Paikka vielä avoin)
Tervetuloa tutustumaan upouuteen Amos Rexiin! Kierroksellamme opas johdattaa ryhmämme taloon ja
sen ajankohtaisiin sisältöihin. Opastukseen kuuluu teamLab -näyttely, Sigurd Frosterus -kokoelmanäyttely
sekä tiivistetysti museon historiaa ja arkkitehtuuria.
Yhdistys tarjoaa opastuksen, mutta jokainen maksaa pääsylippunsa itse. Lipun hinta on 18 € , museokortilla
ilmaiseksi. Alennettu hinta 12 € eläkeläisille ja ryhmille (vähintään 15 henkilöä).
Mukaan mahtuu 25 jäsentä ja/tai ystävää. Ilmoittaudu Tuulalle viimeistään viikkoa ennen eli 22.11,
tuula.hirvonen@talousforum.fi
Osoite: Amos Rex (Lasipalatsi), Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki. Tapaamme lippukassalla klo 16.45.

Amos Rexin pääsisäänkäynti on Lasipalatsissa, Mannerheimintien puolella. Lähimmät metropysäkit ovat
Kamppi ja Rautatieasema, joista molemmista pääsee ylittämättä ruuhkaisia katuja.
Esteetön sisäänpääsy löytyy Lasipalatsinaukion puolelta. Esteettömän sisäänkäynnin käyttäjät voivat ostaa
lipun museokaupasta.
HUOM! TeamLab -näyttelyssä on paljon liikkuvia kuvia, valotehosteita ja ääniä, joten se saattaa olla
haastava esimerkiksi erityisherkille, epileptikoille ja migreenistä kärsiville.

Muita tapahtumia:
BPW Helsingin organisoima tilaisuus keskiviikkona 7.11.2018 klo 18.00 alkaen. Aivotutkija Minna
Huotilainen puhuu aivojen hyvinvoinnista pääkaupunkiseudun BPW-yhdistysten yhteisessä tilaisuudessa.
tarkempia tietoja myöhemmin.
Liiton eli BPW Finlandin syyskokouspäivät pidetään Helsingissä Jollas89 -hotellissa 10. - 11.11.2018.
Hotellin osoite on Jollaksentie 89, 00850 Helsinki. Ilmoittautuminen tulee lähiaikoina liiton nettisivuille
https://www.bpw-finland.fi/
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Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous järjestetään maanantaina 19.11.2018 alkaen klo 17.00 HaraldHerlin -oppimiskeskuksen Makerspace-tilassa Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella Espoossa.
Vuosikokousta edeltää alkaen klo 15.00 keskustelutilaisuus "Naiset valtaavat Otaniemen - Yliopistot
koulutuksen ja työelämän tasa-arvoistajina", jossa on puhumassa mm. Aalto-yliopiston rehtori Ilkka
Niemelä. Keskusliiton vuosikokous toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Ilmoittaudu
mukaan!(Klikkaa tätä linkkiä).
BPW Helsingin pikkujoulua vietetään konsertissa Aleksanterin teatterissa keskiviikkona 28.11.2018 klo
19.00 alkaen. Lisätietoja myöhemmin.
BPW Espoon joulujuhla perjantaina 14.12.2018, Teatteriravintola Alberga Leppävaara. Ohjelmistossa
musiikillinen komedia rakkaudesta musiikkiin ja toiseen ihmiseen. Pääosissa Miia Nuutila ja Antti
Paavilainen. Ruokailu 17.30, näytelmä alkaa klo 20.00. Keittiömestarin menu 80€ sisältäen myös
teatteriesityksen ja arpalipun. Osoite: Leipurinkuja 2, 02600 Espoo. Sitovat ilmoittautumiset 31.10.
mennessä Leenalle, leenapekkola@luukku.com tai p. 0400 607 134 ja maksu 12.11. mennessä Espoon
yhdistyksen tilille, ohjeet ja viitenumero myöhemmin.
http://www.ravintolaalberga.fi/production/yhteinen-savel/

Muuta:
Past President BPW Helsinki, Merja Rokio-Hiltunen, In Memoriam ohessa liitteenä .

Hyvää syksyä – ja näkemisiin tapahtumissamme!

Kukka Lehmusvirta
pj
p.0500423 570
lehmusvirta@kolumbus.fi

Muistathan kotisivumme: www.bpwvantaa.fi. Pääset sieltä myös facebook- sivuillemme.

