
 

Hei kaikki Natsa Klubin jäsenet ja ystävät!   15.6.2022 

 

Kesä on alkanut, ja Natsa levähtää nyt hetken, mutta syksyllä on tiedossa paljon ohjelmaa. 

Kannattaa laittaa päivämäärät muistiin jo nyt. Lisäksi on tulossa uudistuksia klubin toimintaan. 

 

Tiistai 16.8. – Café Carusel 

Elokuussa on vuorossa perinteinen ilmaiskonsertti Café Caruselissa. Bändinä loistaa 

Kaikuwaara, joka säestää vierailevia rock & roll -ikoneja Tom Sjöberg ja Suntsi Järvinen. 

Tiistai 13.9. – Botta 

Botta-illat aloittaa historian ensimmäinen Natsa-disko. Tunnelmoimme ja tanssimme parhaiden 

1970-luvun diskohittien tulituksessa. Illan Dj on monille tuttu Antero Piekkiäinen. Tunnelmaa 

tiivistää kahden nuoren lahjakkuuden muodostama duo, The Leminen Brothers, jonka live-

instrumentaaliosuus tarjoaa sekä tanssittavaa että kuunneltavaa. Kannattaa ehdottomasti tulla 

paikalle! Illan aikana valitaan Natsa Klubin Diskokuningatar ja Diskokuningas. 

Maanantai 3.10. – Botta 

Lokakuussa juhlitaan Halloween-teemalla. Illan bändi Rauli & Old Stars tarjoaa rytmimusiikkia 

joka makuun. Illan aikana valitaan Natsa Klubin Halloween-Kuningatar ja Halloween-Kuningas. 

Tiistai 8.11. – Botta 

Marraskuussa vietämme perinteisen Natsa Klubin ja Stadin Slangin yhteisillan ja teemana on 

stadi. Orkesterina on loistava Fat Mama Band. Yllätyksiäkin on luvassa. 

Lauantai 19.11. – Viking Line 

Jo perinteeksi muodostunut Elvis vs. Beatles -risteily.   

Maanantai 12.12. – Botta 

Joulukuussa pidetään Natsa Klubin Gaala-ilta vain jäsenille ja heidän seuralaisilleen. Asu-

koodina on tumma puku ja ”kunniamerkit”. Tilaisuudessa julkistetaan Natsan Rock & Roll 

-kunniagallerian kolme ensimmäistä kunniajäsentä sekä kahteen muuhun kategoriaan valitut. 

Toistaiseksi muu ohjelma ja bändi ovat salaisuuksia. 

 

Olemme päättäneet syksyn ajaksi laskea pääsylippujen hintoja. Elokuun ilmaiskonsertista 

ei tietenkään kerätä pääsymaksuja. Diskoillan hinta on jäsenille 10 € ja muille 15 €. Loka-

marraskuussa kaikkien pääsylippu Bottalle maksaa 20 €. Marraskuun risteilyhinnat määrää 

laivayhtiö. Joulukuun tapahtuma on tarkoitettu Natsa Klubin jäsenille ja heidän seuralaisilleen, 

ja hinnat selviävä myöhemmin. Jatkossa pääsylippujen hintoihin ei enää sisälly 

narikkamaksua. Narikkaa hoitaa erillinen firma, joka laskuttaa vaatesäilytyksestä erikseen. 

 

Lopuksi haluan koko Natsa-tiimimme puolesta kiittää kaikkia teitä, jotka olette tukeneet 

toimintaamme menneinä, vaikeinakin aikoina. Tukeanne tarvitaan jatkossakin. Natsa Klubi on 

olemassa jäseniään sekä muita rytmimusiikista ja tanssista nauttivia ihmisiä varten. Tiimiläiset 

tekevät työtään vapaaehtoisina ilman rahallisia korvauksia. Saamme palkkiomme musiikista 

nauttivien ihmisten iloisista ja tyytyväisistä ilmeistä. Mitä enemmän jäseniä meillä on, sen 

paremmat edellytykset meillä on yhdessä onnistua. Levittäkää siis Natsan ilosanomaa omissa 

piireissänne! Oikein hyvää kesää kaikille! 

 

Rauli Parmes 

Natsa Klubin toiminnanjohtaja 


