
Hyvät Tammer Novan jäsenet    18.10.2021 

 

Olemme jo puolessa välin syyskautta. Loppuvuoteen mahtuu kuitenkin monia mielenkiintoisia 

tapahtumia, joista monet ovat livekokouksia. 

 

Klubi-ilta kaikille jäsenillemme lähestyy.  

Tiistaina 26.10. vietämme KLUBI-ILTAA Näsinneulan Sky Cafessa. Tila on varattu meille 
yksityiskäyttöön klo 17.30-18.30, mutta paikalle voi hyvin tulla jo aiemmin ja iltaa on mahdollista 
jatkaa myös pidempään. Herätämme näin henkiin vanhan perinteisen ajatuksen jäsenten välisestä 
rennosta ja vapaamuotoisesta illasta, jossa on mahdollisuus tutustua niin tuoreisiin kuin 
pidempiaikaisiin jäseniimme. Koska Poliopäivää vietetään 24.10., on Näsinneula valaistu myös 
klubi-iltanamme punaiseksi.  
 
Sky Cafessa on tarjolla kahvia/teetä, lasi (12 cl) kuohuviiniä, kylmäsavulohitäytteinen rieskarulla ja 
macarons. Hinta 19€ (sisältää myös hissimaksun ja vaatesäilytyksen). Jokainen maksaa tarjoilun 
itse paikan päällä. 
 
Illan ohjelmassa vapaamuotoisen yhdessäolon ja tutustumisen lisäksi tietoiskuja toiminnastamme. 
 
Lämpimästi tervetuloa kaikki uudet ja entiset jäsenet! Kummit , kutsukaa kummijäsenenne 
mukaan ja lähtekää yhdessä viettämään iltaa! Ilmoittaudu heti ja kerro ruokarajoitteesi 
smikkila@gmail.com 
 

Marraskuussa vietämme klubin syntymäpäivää viikkokokouksen yhteydessä 

2.11. Grafiikanpaja Himmelblaussa, Finlaysoninkuja 9. Tampere on vireä kulttuuri-

kaupunki, vaikka kulttuuripääkaupunkistatusta emme saaneetkaan. Himmelblauhun 

ripustetaan tuolloin Joulun harsomaa -näyttely, jonka 12 taiteilijaa kokoaa Tapani 

Kokko. Pajalla on esillä ruotsalaisen Michael Khilmanin grafiikkaa. 

Tervetuloa taiteen pariin, skoolataan Tammer Nova Rotaryklubille ja yhdessäololle. 

Tilaisuus on avec! Ilmoittaudu smikkilä@gmail.com 

 

 

Marraskuu on säätiökuukausi ja Rotarysäätiötiimi tiedottaa marraskuun kokouksista. Tule mukaan! 

JOULUKUUN OHJELMAAN ON TULLUT MUUTOS 
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Joulukuussa syyskautemme päättyy hyvi-

en asioiden äärelle. Syksyn ajan Novan 

Kutojat ovat pistäneet puikot heilumaan 

ja olemme saaneet oman klubin, Rotar-

actoreiden ja ystäviemme tuella kasaan 

kymmenittäin villasukkia. Villasukkapro-

jektimme päättyy marraskuun lopussa.  

7.12. klubivierailu Tays:n nuorisopsyki-

atrian yksikköön kuitenkin siirtyy 

tammikuulle, koska Tays:ssa on normaa-

lia tiukemmat koronarajoitukset ja vierailijaryhmien pääsyä rajoitetaan vuoden loppuun asti. 

Klubimme vierailuajankohta selviää lähiaikoina. 

Novan Kutojat vievät kudotut sukat perille aiotusti, jotta lämmin lahjamme nuorisopsykiatrian 

yksikön potilaille ehtii jouluksi. 

Tutkimusten mukaan 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat 

koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Erilaisia häiriöitä voi olla useampia 

yhtä aikaa. Mielenterveyden syyt ovat yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen, joten 

ongelmiin on puututtava varhain. 

7.12. on kuitenkin viikkokokous! Aihe on vallan toinen. Pääsemme tutustumaan ennakkoon 

AREENAAN. Tämä vierailu toteutetaan yhdessä Hervan-

nan Rotaryklubin kanssa ja vierailun on meille järjestänyt 

Harri Airaksinen. 

 Huom. Kellonaika on kuitenkin normaalista kokousajas-

tamme poikkeava, vierailu UROS Areenalle järjestetään 

7.12. klo 15-16. Tälle vierailulle on ilmoittauduttava.  

Ilmoittaudu heti, viimeistään 1.12. mennessä reimansalminen@gmail.com  Ilmoittautuneille 

lähetämme vielä tarkemmat ohjeet! 

 

Ensimmäistä kertaa me olemme järjestämässä JOULUKONSERTTIA yhdessä Hervannan ja 

Jussinkylän rotaryklubien kanssa. Konsertin liput saamme painosta marraskuun alkupuoliskolla. 

Toivon, että voisimme osallistua mahdollisimman suurella joukolla konserttiin ja myydä lippuja 

ystävillemme myös. Lippuja saa ostaa ovelta, mutta ennakkoon myös minulta (Takalan Timolta 

Hervannan klubista ja Martti Ojajärveltä Jussinkylän klubista). Jos haluat isomman määrän, niin 

minulta saa esim. viikkokokousten yhteydessä tai sovitaan yhdessä, miten liput saat.  

Liitteenä on mainosjuliste konsertista, voit jakaa sitä!  

Olemme saaneet jo mukavasti tukijoita konsertille, mutta erittäin tärkeää on myös jokaisen 

yksittäisen henkilön panos. Jokainen ostettu lippu on arvokas lahja kohteellemme, Pirkanmaan 

Hoitokodille. 
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Kevään 2022 ohjelmaan pääset tutustumaan liitteestä. Keväälläkin on luvassa paljon 

mielenkiintoista, joten laitathan viikkokokouspäivät kalenteriisi! 

Oikein hyvää syksyä toivottaen, tapaamisiin! 

Kaija 

reimansalminen@gmail.com 

0505669917 
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