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Arvoisat jäsenet!
Klubitoiminta on ollut tänä(kin) syksynä vireää. Monipuolisesta tarjonnasta on löytynyt varmasti
jokaiselle jotakin. Kiitos kaikille tarjonnan / ohjelman järjestämiseen osallistuneille ja tietysti myös
klubilaisille tapahtumiin osallistumisesta. Klubi ja klubitapahtumathan ovat jäseniä varten, eikö vaan?
Koronakarenssien jäätyä historiaan myös Klubin taloudellinen tilanne on palautunut entiselle hyvälle
mallilleen. Omistamamme tilat ovat täyteen vuokrattuina ja kaikki vuokralaisemme ovat maksaneet
kiitettävästi myös vuokransa. Koskitalon ostoa varten aikoinaan otetusta lainasta on enää vajaa
kolmannes jäljellä. Verottajan kanssa tilanne on ennallaan. Eli olemme odottavalla kannalla….
Tähän jäsenkirjeeseen on listattu tulevat tapahtumat pitkälle kevääseen asti. Muista kuitenkin tarkistaa
myös kotisivuiltamme www.ammattiklubi.fi mahdolliset muutokset ja tapahtumien lisäykset.
Mukavaa alkutalvea ja Joulun odotusta teille kaikille!
Kari

Tavataan Klubilla !

040 412 3351

Kuukausikokous keskiviikkona Tampereen Kasinolla 16.11.
Tapaamme klo 17.45 Kasinon edessä Kansikatu 3., ohjelmassa Kasinon esittely,
pokeriturnaus ja ruokailu Taproomissa. Mukaan tarvitaan henkilöllisyystodistus
rekisteröitymiseen (ajokortti ei käy) Ilmoittaudu kotisivuille tai klubin
ilmoitustaululle. Ilmoita osallistutko pokeriturnaukseen, hinta 20 €.
Kokous pidetään ruokailun yhteydessä. Ilmoittaudu 10.11. mennessä.

Kinkkubingo Klubilla torstaina 1.12. klo 18.00.
Palkintoina kinkku, viiniä, kahvia ja suklaata. TERVETULOA
Ilmoittautumiset 27.11.2022 mennessä kotisivuille tai Klubin ilmoitustaululle

Pikkujoulut klubilla lauantaina 3.12. klo 17.00
Perinteiset riehakkaat joulukarkelot. Osallistumismaksu, jäsen 30,- (avec 45,-)
Tampereen Ammattiklubi ry. FI98 5730 0820 5158 60 Maksukuitti toimii
illalliskorttina. Illalliskorttiin sisältyy: Tervetuliaisglögi, joulupöydän antimet,
2 kaatoa viiniä, kahvi avec. Illan ohjelmassa tanssia ja yllätysohjelmaa,
trubaduuri Markus Ala-Kauhaluoma vastaa musiikista.
Ilmoittaudu 27.11. mennessä kotisivuille tai klubin ilmoitustaululle.
Käännä >>>>>>>>

Klubin perinteinen JOULUSAUNA torstaina 15.12.2022 klo 16-19
Perinteisellä Rajaportin Saunalla, Pispalanvaltatie 5, Tampere.
Sauna on varattu kokonaan klubille, tarjolla virvokkeita. Osanotto 10 €, avec 20 €
maksu :Tampereen Ammattiklubi ry. FI98 5730 0820 5158 60
Maksukuitti toimii pääsylippuna. Ilmoittautumiset kotisivuille tai Klubin
ilmoitustaululle viimeistään 11.12.22.

Keskiviikkona 18.1. Kuukausikokous klubilla klo 18.00
Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n Toiminnanjohtaja Jorma Koutonen pitää esitelmän
”asumiskustannusten korotuspaineista” mistä ne muodostuvat ja koska tulee
vastaan kipupiste. Esitelmä jälkeen yhteinen ruokailu.
Ilmoittaudu kotisivuille tai klubin Ilmoitustaululle13.1. mennessä.

Keskiviikkona 15.2. Kuukausikokous klubilla klo 18.00
Raakkuasiantuntija Heikki Erkinaro Metsähallituksen projektipäällikkö,
Pirkanmaan ELY-keskuksesta kertoo raakuista, niiden pitkästä elämästä ja
merkityksestä Suomen jokien kunnon arvioinnissa. Esitelmän jälkeen ruokailu.
Ilmoittaudu 10.2. mennessä kotisivuille tai klubin ilmoitustaululle.

Toimikunnat

Jukka Puotila Show ke 5.4 klo19.00 Tampereen Komediateatteri
Puotila loihtii näyttämölle katsojien iloksi perinteisiä hahmoja, mutta
myös monia tämän hetken kuumia nimiä pintajulkkiksista
poliitikkoihin. Hinta jäsen 35€, avec 45€. sisältää väliaikakahvit ja
naulakkomaksun. Leivos on laktoositon. Jos tarve gluteiinittomalle,
merkitse listaan. Ilmoittaudu kotisivuille tai klubin ilmoitustaululle
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.3.

Biljardi

Kärri perjantaisin klo 18.00, YT-Seniori SM Oulussa 18.-20.11.
Kinkkukärrit 9. ja 16.12. (pelataan vanhanaikaista), jaossa 8 kinkkua.
voitot jaetaan 16.12., silloin myös suolapalaa ja virvokkeita.
Amiraali-Cup 7.1. Rauman Kauppaseura tulee vieraaksemme 14.1.

Ohjelma-ja
Kulttuuritoimikunta

Kokous joka kuun 1. torstai klo 18.00, tapahtumat tarkemmin kotisivuilla.

Tervaskannot

Kokous klubilla 9.11. klo 15.00, Urologian Erikoislääkäri Juha Koskimäki pitää
esitelmän eturauhasvaivoista (kysymyksiä saa esittää).
14.12. Jouluruokailu klubilla klo 15.00, ilmoittautumisia kerätään.

Golf

Toiminta ilmoitetaan lajin harrastajille suoraan, jos harrastat lajia ilmoittaudu
ryhmään Kari Kivipensaalle 0400-834369, tai kari.kivipensas@tappara.fi

Keilailu

Keilaajat tapaavat Kaupin Keilahallilla maanantaisin klo 16.30.

Motoristit

Tapahtumat ilmoitetaan suoraan motoristien WhatsApp ryhmään,
jos harrastus kiinnostaa ilmoittaudu ryhmään Seppo Mustamolle,
puh. 0400 235002. Kaikki tapahtumat myös kotisivuilla.

Kunto

Kuntoilijoiden toiminta jatkuu, tiistaisin klo 14.00 vesijumppa Varalan
Urheiluopistolla, Varalankatu 36.Syksyn viimeinen vuoro 13.12.
Vuosi 2023 alkaa 10.1.
Kuntosali Kalevan Uintikeskuksessa torstaisin klo 14.00, Syksyn viimeinen
vuoro 15.12. Vuosi 2023 alkaa 12.1.

