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PÄÄKIRJOITUS 6/2022 
Juha Särkelä 
Kesä on vihdoin täällä ja Natsa leväh-
tää hetkisen. Syksyllä on tiedossa 
paljon ohjelmaa ja siitä kerrotaan tässä 
tiedotteessa. Merkitse päivät jo nyt 
kalenteriisi. Tarkemmat tiedot tulevat 
myöhemmin. 

 

 
Natsa Klubin ohjelma syys-
kaudella 
 
Tiistai 16.8. Café Carusel 

Perinteinen ilmaiskonsertti. Bändinä 
Kaikuwaara ja vierailijoina Tom Sjöberg 
ja Suntsi Järvinen.  
 
Tiistai 13.9. Botta  

Natsa-disko 1970-luvun tyyliin. Dj Antero 
Piekiäinen. Lisäksi livenä instrumentaa-
liduo The Leminen Brothers.  

 
Maanantai 3.10. Botta 

Halloween-teemaiset juhlat.  
Rauli & Old Stars tarjoaa rytmimusiikkia.  
 
Tiistai 8.11. Botta 

Natsa Klubin ja Stadin Slangin yhteisilta 
teemalla Stadi. Tahdin takaa Fat Mama 
Band.  
 
Lauantai 19.11. Viking Line 

Perinteinen Elvis vs. Beatles -risteily 
Viking XPRS laivalla.  
 
Maanantai 12.12. Botta 

Natsa Klubin Gaala-ilta vain jäsenille ja 
heidän seuralaisilleen.  Natsan Rock & 
Roll -kunniagallerian ensimmäisten 
jäsenten julkistus ja paljon muuta ohjel-
maa.  

 

Uusi hintapolitiikka 

Pääsylippujen hintoja Bottalle on päätet-

ty laskea syksyn ajaksi. Diskoillan hinta 

on jäsenille 10 € ja muille 15 €. Loka-

marraskuussa kaikkien pääsylippu mak-

saa 20 €. Joulukuun Gaala-ilta on tarkoi-

tettu Natsa Klubin jäsenille ja heidän 

seuralaisilleen, ja hinnat selviävät myö-

hemmin.  

Jatkossa pääsylippujen hintoihin ei enää 

sisälly narikkamaksua. Narikkaa hoitaa 

erillinen firma, joka laskuttaa vaatesäily-

tyksestä erikseen.  

 
 

Kevätkauden viimeinen ilta 
Bottalla 18. toukokuuta 

 

 
BlueSkyn ohjelmistossa oli rockia ja  
kantria.  
 

 
Johnny & The Dodgers esitti rock & rollia 
suomeksi ja englanniksi. 

 

 
… ja me tanssittiin. 
 
Facebook: Natsa Klubi 
 
 

 

 
Letkeää menoa Natsa Klubilla. 

 

Kuvat: Aki Schadewitz. 

 

Arpajaisten pääpalkintona oli kesäinen 

ajelu avomersulla. (Kuva:  

Päivi Apajalahti) 

 

 

Toukokuun illan avausvitsi:  

Uhkeavartaloinen Liisa oli kerrankin päät-

tänyt hankkia lomallaan rajattoman ruske-

tuksen ja niinpä hän kiipesi hotellin katto-

tasanteelle ottamaan aurinkoa alasti. Hän 

oli tuskin ehtinyt asettua vatsalleen, kun 

hotellin apulaisjohtaja riensi punastellen 

hänen luokseen. - Anteeksi neiti, mutta 

voisitteko laittaa uimapuvun yllenne? 

- Miksi? Liisa ihmetteli. - Eihän minua 

kukaan näe täällä katolla. 

- No ei se nyt ole ihan niinkään, apulais-

johtaja ryki nolostuneena. Te makaatte 

ruokasalin kattoikkunan päällä. 

 

 

https://www.natsa.fi 

http://virtual.natsa.fi 

http://natsa.fi/KUNNIAGALLERIA 
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