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PÄÄKIRJOITUS 
Tammikuinen jäsenilta pidetään 
Ravintola Factoryssa. Luvassa on 
hulvatonta huumoria, railakasta 
tanssimusiikkia ja yllätyksiä.  
Maanantaina 13.1. klo 18.00.  
alkaen juhlitaan taas Natsa Klubin 
merkeissä. Illan alkumalja nautitaan 
noin klo 18.30-18.45. 
                     Juha Särkelä 

 

 
Ravintola Factory sijaitsee keskus-
tassa osoitteessa Aleksanterinkatu 
13, 5. kerros.  
Illalliskortit jäseniltaan maksavat 
25,00 euroa jäseniltä ja heidän vie-
railtaan (ei-jäseniltä 30,00 euroa), ja 
hintaan sisältyy buffetruokailu.  
Ilmoittaudu iltaan vaikka heti joko 
maksamalla illalliskortti tilille  
Nordea FI40 1544 3000 0657 35 tai 
ilmoittamalla tulosta sähköposti-
osoitteeseen 
(o.hiltunen@luukku.com) ja  
maksamalla maksu ovella juhlaan 
tullessasi. 
 
Jäsenillan viihteestä vastaavat  
Marino & Sunrise Orchestra, Joonas 
Myllyveräjä ja Natsa Trio.  
 

 
Marino & Sunrise Orchestra 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.natsa.fi/  

 
Joonas Myllyveräjä  
 
Natsa Klubin 3-vuotisjuhlaa 
ja pikkujoulua juhlittiin  
 
Marraskuun viimeinen päivä juhlittiin 
Natsalla Klubin 3-vuotisjuhlaa ja  
pikkujoulua. Musiikista vastasi The 
Old Stars. Natsa Klubin perustaja 
Raul Wikström esitti 3 kappaletta ja 
sai kunniajäsenen nro 1 tittelin. Pai-
kalla vieraili myös itse Joulupukki.  
 

 
The Old Stars 

 
Raul Wikström lauloi ja sai kunniakirjan  

 
Rock & Roll Dance Club Comets esiintyi  
 
 
 
 
Osoite: Kasarmikatu 40.  

Natsa tiimiä muistettiin kiitoksin  

 
Joulupukki ja klubipäällikkö Pokke. 

.. ja tanssilattia täyttyi 

  
Pikkujouluillan avausvitsi:  
8. kuulla raskaana oleva nainen nousi linja- 
autoon. Hän huomasi vastapäätä istuvan 
miehen hymyilevän hänelle. Nainen vaihtoi 
välittömästi istumapaikkaa. Tällä kertaa hymy 
vaihtui virnistykseksi, joten nainen siirtyi taas. 
Mies näytti entistä huvittuneemmalta. Neljän-
nen paikan vaihdon jälkeen mies purskahti 
nauruun. Nainen valitti kuljettajalle ja mies 
pidätettiin. Tapaus tuli oikeuteen. Tuomari 
kysyi mieheltä mitä sanottavaa tällä oli puolus-
tukseksi. Mies sanoi: "Herra tuomari, juttu meni 
näin: Kun nainen tuli linja-autoon, en voinut olla 
huomaamatta hänen tilaansa. Hän istui ma-
keismainoksen alle, jossa luki Tupla Minttu 
Kaksoset ovat tulossa - ja minä hymyilin. Sitten 
hän siirtyi ja istui kyltin alle jossa luki Loganin 
linimentti vähentää turvotusta - ja minun täytyi 
virnistää. Sitten hän siirtyi ja istui kyltin alle, 
jossa luki Williamin Iso Tikku teki Tempun - ja 
pystyin vaivoin pidättelemään nauruani. Mutta, 
herra tuomari, kun hän siirtyi istumaan neljän-
nen kerran, ja istui kyltin alle, jossa luki  
Goodyear kumi olisi voinut estää tämän onnet-
tomuuden, minä ratkesin nauramaan." 
 

 
Facebook Natsa Klubi 


