
 

Hyvät Tammer Novan jäsenet 

Rotarykautemme 2021 -2022 ensimmäinen toimintakuukausi lähenee loppuaan. Kautta on edetty 

vasta muutama viikko, mutta paljon on ehtinyt tapahtua.  

Syksyn ohjelma (liite) on vahvistettu ja ohjelmatiedot löytyvät nettisivuilta omasta 

toimintakalenteristamme ja alueen kalenterista. Merkitse tilalaisuudet ja paikat kalenteriisi. 

Jäsenkyselyssä toivottiin, että kuulisimme alustuksia mm. johtamiseen liittyen. Nuoret naiset 

johtamisurille -kurssijuhlassa juhlapuhujana ollut Helsingin Stockmannin johtaja Jenni Pöllänen 

kertoi omasta kokemuksestaan ja tavastaan johtaa, ensi viikon viikkokokous käsittelee 

valmentamista ja johtamista ja Hertta Keisalan luokite-esitelmäkin hyvästä hallinnosta liittyy 

teemaan. Toivomuslistalla oli myös vapaamuotoisempia kokoontumisia ja sellaisesta saimme 

nauttia Arboretumin kävelytempauksen yhteydessä, klubi-iltaa vietämme Näsinneulan Sky 

Cafeessa, marraskuu alkaa taiteen parissa Grafiikanpaja Himmelblaussa klubin synttäreiden 

merkeissä ja jouluglögit nautitaan Joulutorilla. 

Palvele – muutat maailmaa: Syksyn projektiemme kautta olemme tukeneet naisia ja tyttöjä Naisten 

Pankin Kävele naiselle ammatti -tempauksessa, kudomme sukkia nuorten mielenterveystyön 

tukemiseksi. Joulukonserttimme tuotto kohdentuu Pirkanmaan hoitokodin työhön vaativan 

saattohoidon ja vertaistuen antajana. Nyt käynnistyy myös seuraavan nuoret naiset johtamisurille -

kurssin järjestely. 

Kokoan parhaillaan kevään ohjelmaa. Vaikka olen saanut teiltä paljon hyviä ideoita, niin vielä voi 

aiheita ja/tai mielenkiintoisia tutustumispaikkoja ehdottaa! 

Novan Kutojat -ryhmän toiminta on lähtenyt käyntiin hyvin. Oman klubimme lisäksi olemme 

saaneet kutojiin mukaan mm. Rotaractorit ja monia klubimme ulkopuolisia kutojia, jotka haluavat 

osallistua lahjoittamalla kutomansa sukat tai sukkia tähän projektiimme. Citymarket lahjoitti lankoja 

ja siitä olemme erittäin kiitollisia myös. Novan Kutojilla on oma WhatsApp -ryhmä, jos haluat 

mukaan siihen tai neuvontaklinikalle, niin ilmoittaudu Susannalle. Ensimmäisen Novan Kutojat 

neuvontaklinikka on 2.9. klo 18 Lastenklinikan tuen toimistolla. Kaikissa tähän projektiin liittyvissä 

kysymyksissä, voit olla yhteydessä Susannaan: susanna.lohiniemi@gmail.com. 

Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi uudet jäsenemme Hertta Keisalan ja Anna Tryggin. Tiistaina 

7.9. kuulemme Hertan luokite-esitelmän ja 28.9. Annan esitelmän. 

Rotaractorit kutsuvat meitä kokoukseensa 9.9. kuulemaan vaihto-oppilaskokemuksista. Kutsu 
liitteenä. 

Tampereen alueen IC-kokous on 6.9. Kokouksessa käydään läpi klubien toimintaa ja suunnitelmia. 
Kokoukseen toivotaan 1 -2 osallistujaa jokaisesta klubista. Presidentti osallistuu, jos haluaisit 
mukaan, ole yhteydessä minuun 050 5669917. 
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TÄRKEÄÄ: Ystävyysklubitoimintamme Leipzig Herbst 89 klubin kanssa aktivoituu. Sabine Tubbesing 

oli vieraanamme aloittaessamme kauden Nekalan siirtolapuutarhalla. Olemme sopineet, että 

järjestämme yhteisen verkkoseminaarin keväällä 2022. Alustava ajankohta on huhtikuu, mutta 

päivä vahvistuu vielä. Tammer Novassa seminaarijärjestelyjen yhdyshenkilö on Päivi Oksi-Walter, 

ja vastaavasti Sabine Leipzigissa. Tule mukaan ideoimaan kurssin teemaa, sisältöjä, mahdollisia 

puhujia! Nyt on oiva mahdollisuus osallistua Tammer Novan suunnitteluryhmään. Ilmoittaudu 

Päiville oksi.walter@gmail.com . Tammer Novan suunnitteluryhmä kokoontuu verkossa, puhumme 

suomea. Klubien välisiä yhteisiä suunnittelupalavereja pidetään jatkossa verkon välityksellä, 

seminaarikielenä tulee olemaan englanti. 

Lokakuussa vietetään jälleen End Polio -iltaa. Se järjestetään Lahdessa piirikokouksen ja 

syyseminaarin kanssa samana päivänä lauantaina 23.10. Tästä päivästä lisää tietoa liitteenä olevasta 

kuvernöörin kirjeestä. Oletko kiinnostunut osallistumaan? Voisimme lähteä porukalla, jos 

kiinnostuit, ilmoittaudu reimansalminen@gmail.com.  

Kuvernöörin kirjeessä on tietoa muistakin tilaisuuksista, joihin voit osallistua. Ehdotuksia myös 

seuraaviksi kuvernööreiksi kaivataan. 

Vuoden lopussa, 15.12., olemme ensimmäistä kertaa järjestämässä joulukonserttia Tampereen 

Tuomiokirkossa yhdessä Hervannan ja Jussinkylän Rotaryklubien kanssa. Konsertti järjestetään 

Pirkanmaan hoitokodin työn tukemiseksi. 

 Konsertin järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa. Konsertissa esiintyvät Mikko Alatalo, Suvantokuoro 

solistinaan Sanna Osmala, PMO:n nuorten kokoonpano ja kuulemme Tuomiokirkon remontoitujen 

urkujen sointia, kanttorina Esa Toivola.  

Voisiko Sinun edustamasi yritys olla mukana tukemassa kanssamme hyvää asiaa? Jäsensivuillamme 

on ”Joulukonsertti” -kansio, josta löydät mm. yrityksille suunnatun kirjeen, jota voit hyödyntää 

mahdollisia tukijoita kysyessäsi.  

Rotaractorit ovat tässäkin tapahtumassa mukana huolehtien esiintyjien ja tapahtuman 

vapaaehtoisten kahvituksesta, jonka sponsoroi Leivon Leipomo. 

Konsertin ohjelma maksaa 15€/henkilö. Mitäpä, jos keräisit porukan, jonka kanssa lähtisitte 

kokemaan hyvää joulumieltä tähän konserttiin? 

Konsertin hyväntekeväisyyskohteen, Pirkanmaan hoitokodin toimintaan pääset tutustumaan 

viikkokokouksessamme 23.9. klo 17.30. Linkin tähän IC-verkkokokoukseen saat viikkokirjeen 

yhteydessä. Huomaa, että kokouspäivä ei ole tiistai vaan saman viikon torstai! 

Kauniita syyskesän päiviä, tapaamisiin viikkokokouksissa! 

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