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Syyskuun mietteitä
Syyskuu myrskytuulineen on

juhlaristeilyä ensi vuodelle.

saapunut ja puhaltelee

Jos haluat antaa ideasi esim.

viimeisetkin lehdet puista

artistivalintoihin voit

jokaisen puutarhurin

lähettää viestiä esim. minulle

harmiksi (tai iloksi)

ja vien ideasi hallituksemme

haravoitavaksi. Kuun alussa

käsiteltäväksi.

vietimme viisuisaa aikaa
yhdeksännellä

Ennen sitä meillä on

Euroviisuristeilyllä, joka

kuitenkin monta juhlan

jälleen kerran kokosi samaan

aihetta Euroviisujen

laivaan euroviisufaneja

tiimoilta; pikkujoulut, UMK,

ympärimaaliman.

ja toukokuiset Euroviisut Tel

Risteilyämme pidetään

Avivissa, vain muutaman

maailmalla erittäin uniikkina

mainitakseni.

fanitapahtumana josta
kannattaa olla ylpeä.
Ylpeydellä ja virtaa täynnä
olemmekin jo lähteneet

Värikästä syksyä sinulle!
MIKSU pj.

jäsenetuna. Jos epäilet, että

lippupakettien suuruus

jäsenmaksusi on

kansallisten klubien välillä ei

maksamatta, käy läpi

ole vielä edes tiedossa, on

pankkitiliotteesi ja tarkista

silti hyvä miettiä miettiä

asia sieltä. Voit myös laittaa

muutamaa seikkaa.

viestin puheenjohtajalle ja

Fanilippujen hankinnan

tarkistaa asiaa sitä kautta.

Euroviisuklubin tarjoamaa
palvelua ei ole saatavilla

kolmatta kertaa Helsingin
G18 –juhlatilassa,
Yrjönkatu 18:ssa. Kuten
aikaisempinakin vuosina
tilaisuuteen on hyvä
ilmoittautua ajoissa, sillä
pystymme ottamaan
sisään vain rajallisen
määrän jäseniä.
osoitteeseen
ilmoittautumiset@eurovii
suklubi.fi

Finlandin Facebook –
sivuja.
tamme päivittää juhlaan

Vaikka faneille tarkoitettujen

lippupakettia tai muutakaan

pikkujoulut järjestetään jo

Pikkujoulutoimikun-

FANILIPPUPAKETIT 2019

jäsenmaksu on maksamatta,

Suomen Euroviisuklubin

Seuraa myös OGAE

Euroviisuklubin jäsenyys

maksettu jäsenmaksu. Jos

•••

Ilmoittaudu sähköpostilla

suunnittelemaan seuraavaa

ehdoton edellytys on

PIKKUJOULUT 18

liittyvää tietoutta sinne.

Tämän vuoden
artistivieraamme on
Krista Siegfrieds;
euroviisuilopilleri, joka
varmasti nostattaa
tunnelman kattoon,
ennen viisudiscoa.
Muista ilmoittautua
ajoisssa!

OGAE t-paidat

JÄSENKORTIT
Monella jäsenellä on
hallussaan OGAE ID, eli
jäsenkortti, joka on ollut
todiste jäsenyydestä. OGAE
Internationalin syksyn
projekti on ollut hankkia
uusi
jäsentunnistusjärjestelmä.
Suunnitelmissa on
mobiiliapplikaatio, jota
syksyn aikana testataan ja
pyritään löytämään toimivin
tapa jäsenistömme käyttöön.
Nykyinen kortti-systeemi on
liian hidas prosessi.
Jos olet hakenut uutta
korttia, ja tarvitset
todistuksen jäsenyydestäsi
laita viestiä puheenjohtajalle,
ja etsitään sinulle
väliaikainen ratkaisu
jäsenyyden todistamiseen.

KALENTERI

Kuumiin viisuhetkiin
kannattaa hankkia logollinen
t-paita. Valkoinen paita on
laadukas ja
sublimaatiopainatus kestää
eikä lohkeile käytettäessä tai
konepesussa. Paidan
rinnassa on OGAE logo ja

Tapahtumista löydät
lisätietoa ja
ilmoittautumisohjeita
Facebook-sivuiltamme tai
tapahtumien kotisivuilta.

Finland. Selkäpuoli on

LOKAKUU

valkoinen. Ohessa koko-

7.10. OGAE Song Contest 18

taulukko, että oikean

äänestys päättyy.

kokoisen paidan tilaaminen
onnistuu helposti. Paidan
hinta on 16,00€ ja sen
toimitus tapahtuu

27.10. EUROVISION IN
CONCERT
OGAE Denmark

Euroviisuklubin järjestämissä

MARRASKUU

tilaisuuksissa esim.

24.11. Pikkujoulut /Helsinki

pikkujouluissa. Halutessasi tpaidan, tarkista kokosi

MAALISKUU

oheisen mittataulukon

2.3. UMK-finaali

mukaan ja tee tilaus
sähköpostilla
puheenjohtajalle.

HUHTIKUU
6.4. EUROVISION IN
CONCERT / AMSTERDAM
AFAS live
TOUKOKUU
Eurovision Song Contest
2019 / Tel Aviv / Israel
Semifinaali 1

14.5.

Semifinaali 2

16.5.

Finaali

18.5.

Suomen Euroviisuklubi OGAE Finland ry
OGAEn (Organisation Générale des Amateurs d’Eurovision)
eli euroviisufanien kerho on perustettu Savonlinnassa
vuonna 1984.Klubin tarkoitus on Eurovision laulukilpailuun
liittyvän harrastustoiminnan tukeminen ja ylläpitäminen.
Klubi toimii myös linkkinä euroviisuharrastajien ja
yleisradion välillä sekä on OGAE Internationalin edustaja
Suomessa. Euroviisuklubi pyrkii tukemaan alueellista
toimintaa sekä lisäämään euroviisuharrastusta ja sen
näkyvyyttä.

Suomen Euroviisuklubi OGAE Finland ry
Kennotie 8 D
00730 HELSINKI
puheenjohtaja@euroviisuklubi.fi
info@euroviisuklubi.fi
www.euroviisuklubi.fi
https://www.facebook.com/euroviisuklubi/?ref=bookmarks

