
 

Hyvät Tammer Novan jäsenet 

Rotarykautemme 2021 -2022 käynnistyy aurinkoisen ja helteisen kesän kääntyessä elokuuta 

kohden. Kesäkuussa kokoonnuimme vaihtamaan presidentin käätyjä Heinätorille. Tässä yhteydessä 

lausun vielä Karille lämpimän kiitoksen viime kauden luotsaamisesta keskellä koronaa ja 

etäkokoontumisia. Klubimme aktiivisuutta pandemia ei ole estänyt. 

Itselleni tuo kesäkuinen ilta oli mieliinpainuva ja merkityksellinen. Koen, että presidentin tehtävän 

hoitaminen on kunnia-asia. Puheessani sanoin, että presidentin tärkeä tehtävä on saada jäsenet 

loistamaan. Meillä on aktiivinen hieno klubi. Valtavasti erilaista ja monipuolista osaamista, joten 

yhdessä tekemällä tästäkin kaudesta tulee hyvä vuosi. 

Iloitsen siitä, että keväällä toteuttamani jäsenkysely tuotti monia hyviä ehdotuksia 

viikkokokoustemme aiheiksi ja toimintamme sisällöksi. Kiitos myös kaikille kyselyn jälkeen ideoita 

vinkanneille. Tiimimme ovat suunnitelleet oman toiminta-alueensa ohjelmaa. Voimme hyvällä syyllä 

sanoa, että toimintakalenterimme ohjelma on meidän kaikkien yhdessä rakentama, kiitos siis 

kaikille!  

Tammer Novan nettisivujen päivitys on käynnissä. Toimintakalenterimme täydentyy ja kyselyssä 

esille nousseita aiheita riittää vielä kevätkaudellekin. Tulevat tapahtumat löydät nettisivuiltamme, 

mutta tuttuun tapaan saat viikkokokouksista muistutuksen sähköpostiisi.  

Tammer Novan hallitus aloitti kautensa 26.7. Perustimme toimintasuunnitelman mukaisesti 

viestintätiimin, johon kuuluvat Anne Heino, Sini-Maaria Mikkilä, Silja Minkkinen-Poikolainen ja Kaija 

Reiman-Salminen. Tiimiä laajennetaan tarpeen mukaan myöhemmin. 

Rotaryvuosi pitää sisällään paljon erilaisia tapahtumia, joihin on mahdollista osallistua oman 

klubimme toiminnan lisäksi. Nappaa kalenteriisi mieleisimmät ja osallistu! Piirimme kuvernööri Eila 

Parviainen käynnistää kaikille avoimet kerran kuussa pidettävät ID-kokoukset verkossa, Lahdessa 

vietetään Polioiltaa ja piirin syysseminaaria, Helsingissä soudetaan perinteinen Silakkasoutu ja 

Tapiola Golfissa kisataan Rotaryn SM-Golfissa. Kaikesta näistä lisätietoa liitteissä. 

Nyt käynnistämme kuitenkin oman klubimme syyskauden. Kiinteä kokouspaikkamme on edelleen 

Linkosuolla, mutta teeman ja aiheen mukaisesti paikat myös vaihtelevat ja pääsemme 

tutustumaan erilaisiin toimintaympäristöihin. Kokousaikakin on entuudestaan tuttu 17.30 -18.30. 

Kokouspaikalle, on se sitten verkossa tai livenä pääsee jo 17.15. Tule mukaan 

viikkokokouksiimme, elokuun tilaisuudet kutsuvat mukaan juuri Sinut! 

 

TUTUSTU ELOKUUN OHJELMAAMME: 

 



 

 

 

 

 

 

Syyskauden aloitus tiistaina 3. 

 

 

 

 

 

Novan Kutojat 

 

Syksyn aikana kaikki halukkaat voivat osallistua sukkien 

kudontatalkoisiin. Klubissamme on monia käsityöihmisiä ja syksyn 

aikana kerätyn sukkasaaliin lahjoitamme joulukuussa TAYS:n 

nuorisopsykiatrian klinikalle. Ei haittaa, vaikka taidot eivät olisi ihan 

hanskassa, ryhmän vetäjä Susanna Lohiniemi on lupautunut 

neuvomaan klubimme jäseniä!  Tule 3.8. Nekalan Siirtolapuutarhalle 

kuulemaan lisää yhdestä syksyn hyväntekeväisyysprojektistamme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syyskauden aloitus tiistaina 3.8. Nekalan siirtolapuutarhan Pirtillä, Muotialantie 43, 33800 Tampere. 
Pihassa ja kadun varrella maksuttomia pysäköintipaikkoja. Bussi numero 10. 

Nekalan siirtolapuutarha on maamme kolmanneksi suurin siirtolapuutarha, joka täyttää ensi vuonna 90 
vuotta. Alue kuuluu Nekalan perinteisen omakotialueen ja lintujärvenä tunnetun Iidesjärven rinnalla 
Tampereen kaupunkipuistohankkeen perinnealueisiin. Tutustumme toimintaan ja käynnistämme Novan 
kutojat -ryhmän. Vierailemme myös mökilläni Ruusutiellä ja näemme alueen vehreät puutarhat. 
Arpaonni suosi minua Heinätorilla pidetyissä arpajaisissa, ja nyt on aika yhdessä nauttia voitto-
shampanjat! 

                                                      

Tiistaina 10.8. kokoonnumme Linkosuolla ja aiheenamme on ”Kohti vähäpäästöistä liikennettä”.  

Euroopan unionin ilmastopolitiikka ja tavoitteet päästöjen vähentämiseksi vaikuttavat meihin kaikkiin. 
Tule kuulemaan ajankohtaistakin ajankohtaisempaa tietoa, josta meille alustaa Hanna Kalenoja 
liikenteen erityisasiantuntija, TkL, DI, Autoalan Tiedotuskeskuksesta. Ruokailun vuoksi ilmoittaudu 
tammernova@outlook.com 

Kokous on hybridikokous 

Kokous on hybridikokous 
 

Tiistaina 17.8. viikkokokouksemme pidetään ulkoilun merkeissä Hatanpään Arboretumissa.  

Naisten Pankki tukee hauraassa asemassa olevien naisten ammatillista koulutusta, yrittäjyyttä ja tasa-
arvon toteutumista Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Naisten pankki edustaja kertoo meille 
toiminnasta ja voimme samalla osallistua kävelyprojektiin toiminnan tukemiseksi. 

Vaikka et haluaisi kävelylenkille lähteäkään, niin tule mukaan ihastelemaan arboretumin ja Hatanpään 
puiston kauneutta. Tapahtumaa klubissamme organisoi Mirja Saarni. 
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Elokuun viimeinen viikkokokous pidetään 31.8. hybridinä Linkosuolla. Järjestössämme on 
entuudestaan RYLA -toimintaa, nuorisovaihtoa ja maailmalla on myös runsaasti toimintaa 
pienemmille lapsille. Suomessa RotaKids toimintaa ei varsinaisesti ole toteutettu. Nyt kuulemme 
ajatuksia siitä, miten toimintaa voisi Suomessakin toteuttaa. Ruokailun vuoksi ilmoittaudu 
tammernova@outlook.com 

 

Toivotan kaikille aktiivista ja hyvää rotaryvuotta! 

Tapaamisiin 

Kaija 
Kaija Reiman-Salminen 
presidentti 
Tammer Nova Rotaryklubi 
reimansalminen@gmail.com 
0505669917 

 
 

Tiistaina 24.8. juhlistamme kauden 2020-2021 Nuoret naiset johtamisurille kurssin päätöstä 
Finlaysonin palatsilla. 

 
Tule mukaan juhlaan, johon lähetämme erillisen kutsun ohjelmineen. 
Nyt juhlimme jo 15 vuotta järjestettyä RYLA -toimintaamme, älä ohita tätä! 
Kursseista ja juhlan järjestelyistä vastaavat Erja Järviö ja Heidi Keso. 
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