
Pimeydestä Valoon 2 – NA Kesäpäivät Tampereella 14.8.2021
elokuu 14 @ 10:00 – 19:00

Päätapahtumapaikkana Peltolammin srk-talo klo 10-19.00 
(Tilkonmäenkatu 4, 33840 Tampere).

Iltabileet Suomensaaren sauna klo 19.30-23.30 
(Suomensaarenkatu 9, 33410 Tampere)

Ennakkorekisteröinti on päättynyt. Huomioithan tapahtuman koronarajoitustoimet!
Rekisteröinti paikanpäällä 20 € (sisältää päätapahtuman ja iltabileet). Jos mahdollista suosi 
rekisteröinnissä mobilepay maksua. 

Tapahtuman järjestää Na Pirkanmaan tapahtumatoimikunta

KESÄPÄIVIEN 14.8.  OHJELMA:

PELTOLAMMIN SEURAKUNTAKESKUS (KLO 10.00-19.00):

10:00  OVET AUKI, REKISTERÖINTI ALKAA

YLÄKERTA,PÄÄSALI
11:30-13:00 TERVETULOA KOKOUS
14:00-15.00 TUOLI JOOGA
15:30-17:15 PÄÄKOKOUS  -PIMEYDESTÄ VALOON
17:30-18:00 ARPAJAISET
18:30-19:00 COUNTDOWN

ALAKERTA,KERHOTILA
10.00-11.45 RAKKAUDESTA SL/JT PALVELUUN, PUHUJAKOKOUS JA HARJOITUS INFO
12:00-16:00 MARATOONIKOKOUS (askeleet 1-4)
16:15-17:45 KORVAUSHOITO JA NA-TYÖPAJA
18:00-19:00 YPAA

ALAKERTA, OLESKELUTILA
10:00-18:00 KAHVIO
13:30-15:30 RUOKAILU (ruokailu porrastetusti neljässä eri ryhmässä)

19:00  OVET KIINNI

SUOMENSAAREN  SAUNA (KLO 19:30-23.30):
19.30-23.00 SAUNA
19:30-23:30 MUSIIKKIA
Grillausta ja lentopalloa.



Na Kesäpäivät 14.8.2021 - Pimeydestä valoon 2.0 tapahtuman koronarajoitukset

Peltolammin srk-talo (Tilkonmäenkatu 4, 33840 Tampere):
Älä tule Kesäpäivät tapahtumaan kipeänä, tai mahdollisesti oireisena.

Rekisteröinti
Tapahtuman rekisteröinnissä maksa rekisteröintimaksu mahdollisuuksien mukaan mobilepay
maksuna, kuin käteisenä. Huolehdi hygieniasta ja käytä käsidesiä, sekä ota tarjolla oleva maski heti
käyttöösi. Älä turhaan jää oleilemaan rekisteröintiin ja huolehdi turvaväleistä.

Pääsali
Tapahtumassa on otettu turvavälit huomioon siten, että joka toinen istuinpaikka on käytössä.
Pyrithän huolehtimaan omalta osaltasi siitä, että sali ei tule liian täyteen. Suunnittele mahdolliset
kokoukset joihin voit vaihtoehtoisesti osallistua, jos johonkin kokoukseen on tulossa liikaa ihmisiä.
Huomioithan turvavälit ja käytät maskia.

Alakerran ruokailutila
Ruokailu porrastetusti klo 13.30-15.30. Ruokatilaan otetaan kerrallaan maksimissaan noin 30
ruokailijaa. Huolehdithan turvaväleistä ja käytät käsidesiä. Ruokatoimikunnan palvelijat antaa 
sinulle ruokaa, älä itse ota sitä. Tullessasi sisään saat rekisteröinnistä eri värisen ruokalapun, jolla on
oikeus ruokailla joko klo 13.30-14.00, 14.00-14.30, 14.30-15.00 tai 15.00-15.30. Jos et saa 
mieluista ruokailuvuoroa, voit mahdollisesti vaihtaa sen jonkun muun tapahtumavieraan kanssa.

Alakerran kerhotila
Osallistuessasi työryhmiin, puhujakokouksiin, infoihin, marontoonikokouksiin tai vieraamme ypaan
kokoukseen huomioithan, että vain joka toinen paikka on käytössä eli noin puolet tilan
kapasiteetista. Jos tilassa on täyttä, mietithän vaihtoehtoisen ohjelmanumeron johon voit koittaa
osallistua.

Alakerran oleskelutila
Vältä ruuhkauttamasta pöytiä ja käytä käsidesiä sekä kasvomaskeja.

Tapahtumapaikalla on yleisesti saativilla käsidesiä ja kasvomaskeja

Suomensaaren sauna (Suomensaarenkatu 9, 33410 Tampere):
Älä tule Kesäpäivät tapahtumaan kipeänä, tai mahdollisesti oireisena.

Sauna
Saunan löylyihin voi mennä kerrallaan noin 15 ihmistä, koitathan noudattaa tätä ohjeistusta.
Saunan pukuhuoneet ja sisällä oleva yhteistila eivät ole kovinkaan isoja, pyrithän viipymään niissä
vain tarvittavan määrän ja käytät käsidesiä huomioiden turvavälit.

Saunan ympäristö
Saunan ulkopuolella huomioit turvavälit ja tarvittaessa käytät käsidesiä.

Tapahtumapaikalla on yleisesti saatavilla käsidesiä ja tarvittaessa kasvomaskeja.


