
 

 

 

Hyvät Tammer Novan jäsenet        21.12.2021  

  

On aika kiittää teitä jokaista kuluneesta syyskaudesta 2021. 

Iloitsen siitä, että pandemiasta huolimatta olemme voineet kokoontua 

fyysisesti yhteen. Hybridikokoukset ovat mahdollistaneet kaikkien 

osallistumisen. 

Syksyn kuluessa meillä on ollut kaikkiaan 19 viikkokokousta, 

yritysvierailua, juhlaa tai muuta klubimme omaa tapahtumaa. Kolme 

kokouksistamme on ollut IC-kokouksia. Olemme osallistuneet 

piirikokoukseen ja piirin järjestämiin koulutuksiin ja muiden klubien 

tilaisuuksiin. Tiimit ja työryhmät ovat pitäneet omia kokouksiaan. Osa 

jäsenistämme kuuluu piirin työryhmiin tai komiteoihin, joten aktiivisuus 

on näkynyt monella tapaa. 

Syksy on ollut myös aktiivista projektiaikaa. 

Loppukesästä osallistuimme Kävele naiselle ammatti- ulkoilutapah-

tumaan Naisten Pankin johdolla. Olemme kutoneet ystäviemme avusta-

mina huikeat 92 paria villasukkia ja ne on lahjoitettu Tays:n nuorisopsykiatrian yksikön potilaille. 

ShelterBoxille olemme lahjoittaneet runsaat 1300€ rahana ja tuoteostoina. Kiitos Suomen 

Talouskasvatusseuralle saamastamme lahjoituksesta tätä tarkoitusta varten. Joulukuussa syksy 

huipentui ensimmäiseen Joulukonserttiimme yhteistyössä Hervannan ja Jussinkylän rotaryklubien 

kanssa. Tuotto täsmentyy lähipäivinä, mutta selvää on, että voimme lahjoittaa Pirkanmaan 

Hoitokodille noin 10 000€!  

Voimme olla todella iloisia ja ylpeitä näistä projektionnistumisistamme. Kiitos teille kaikille! 

Olemme saneet klubiimme viisi uutta jäsentä. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa Anna Trygg, Hertta 

Keisala, Jenni Pöllänen, Päivi Niiniaho ja Katja Poikkimäki. Valitettavasti joudumme sanomaan myös 

näkemiin kahdelle jäsenellemme: Sini Havukaiselle ja Marke Tyrväiselle. Kiitos kuluneesta 

jäsenyyskaudesta ja toivotamme teille hyvää jatkoa, kenties tapaamme vielä joissain merkeissä! 

Elokuussa juhlimme  Nuoret naiset johtamisurille -kurssin suorittaneita ja uusi kurssi on taas 

käynnissä. Sillä opiskelee 18 motivoitunutta nuorta! Koronapandemian vuoksi tauolla ollut 

nuorisovaihto on jälleen valmisteltu käynnistyväksi ja vaihto-oppilaat valittu matkaan lähetettäviksi. 

Toivomme sydämestämme, että uutta takapakkia ei tule ja että nuoret voivat turvallisesti lähteä 

maailmalle ja että voimme toivottaa tänne tulevat nuoret niin ikään turvallisesti tervetulleiksi 



 

 

luoksemme. Nuorisovaihto- ja RYLA -tiimimme ovat tehneet koko syksyn arvokasta työtä, josta 

kuulemme vielä lisää erillisessä tiedotteessa. 

Vaikka hiljennymme jouluun, on katse jo keväässä. Iso asia klubillemme on kokouspaikan ja päivän 

vaihto. Toivon, että mahdollisimman moni ottaisi Suomalaisen Klubin nyt omakseen, tulisi 

kokouksiin paikan päälle. Tavataan, istahdetaan lounaalle yhdessä, jutellaan, viihdytään ja 

tutustutaan toinen toisiimme. Ainakin itse, suht lyhyen rotaryhistoriani aikana, olen kokenut, että 

tutustuminen uusiin, erilaisiin ihmisiin on ollut elämääni monin tavoin rikastuttava ja elähdyttävä 

asia. 

Keväällä on riemastuttavan paljon klubimme omien jäsenten alustuksia mitä erilaisemmista 

aiheista. Strategiaillassa meillä on mahdollisuus yhdessä miettiä klubimme tulevaisuutta ja millä 

keinoin meidän on mahdollista päästä tavoitteisiin, jotka asetamme itsellemme.  

Vuoden 2022 ensimmäinen viikkokirje kevätkauden aloituksesta tulee loppiaisen jälkeen. Seuramme 

viranomaisten määräyksiä ja ohjeita kokoontumisten suhteen. Toivon, että jokainen voi viettää 

joulun rauhassa ja turvallisesti sekä hyvillä mielin. 

 

 ”Joulumaa on muutakin kuin tunturi ja lunta  

Joulumaa on ihmismielen rauhan valtakunta  

Eikä sinne matka silloin kovin kauan kestä  

Joulumaa jos jokaiselta löytyy sydämestä”  

 

Toivotan omasta ja koko hallituksen puolesta 

Hyvää joulua sekä iloa ja valoa alkavalle vuodelle 2022 

 

Kaija 

reimansalminen@gmail.com 
presidentti 
Tammer Nova Rotaryklubi 


