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16.3.2015
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Anneli Taina
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johtaminen

Helmikuu
Kuukausikokous
16.2.2015

Kyösti Karjula
Hallituksen puheenjohtaja

Suomen henkisen
ilmaston 
johtaminen

Uusien jäsenten ilta 
8.1.2015 klo 18.00
Tervetuloa tutustumaan Klubin toi-
mintaan ja tiloihin! 
Avoin kaikille kiinnostuneille jäsenille.

Ilta Kannaksella 
29.1.2015 klo 18.00
Musiikillinen ilta. Musiikkinäytelmän esit-
tää teatteriryhmä Kannaksen pojat. Pää-
symaksu 17 euroa, väliaikatarjoilu 7 eu-
roa. Ilmoittautuminen 25.1.2015 men-
nessä Jorma Hautalalle jorma.hautala@
gmail.com tai puh. 040 767 2301. Ilmoi-
tathan myös, haluatko väliaikatarjoilun.

Valkoisen Ruusun ilta 
27.2.2015 klo 18.00
Tervetuloa kaikki Klubimme 80 vuotta 
täyttäneet jäsenet!

Klubimatka Mikkeliin 22.5.2015
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Johtamisella on keskeinen merkitys 
yhteiskuntamme menestykselle. Joh-
tamisen onnistumista mitataan joka 
päivä julkisissa ja yksityisissä organi-
saatioissa. Näistä syistä Klubin ohjel-
matoimikunta valitsi vuoden 2015 
kevään teemaksi suomalaisen joh-
tajuuden. 

Esitelmöitsijät ovat teeman taitajia 
ja kokeneita ammattilaisia. Tammi-
kuun esitelmöitsijä Annu Palmu on 
tietokirjailija ja yksityisyrittäjä, joka 
toimi Nokian konsernin juristina, la-
kiasiainjohtajana ja johtoryhmän jä-

senenä vuosina 1988-2005. Hänellä on siten hyvä nä-
kemys suurten yritysten johtamisen problematiikkaan.

Helmikuun esitelmöitsijä Kyösti Karjula pohtii henkisen il-
mastomme johtamista, teema, johon valitettavasti on mer-
kityksensä vuoksi kiinnitetty liian vähän huomiota. Kyös-
ti Karjula on  yrittäjä ja toiminut neljä vaalikautta kansan-
edustajana ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan jäsene-
nä. Palattuaan eduskunnasta hän perusti Kasvupolut-nimi-
sen yrityksen, jonka hallituksen puheenjohtajana hän toimii. 
Hän on erityisesti perehtynyt korkean teknologian yritysten 
ja globalisaation problematiikkaan. 

Maaliskuun esitelmöitsijä on poliisiylijohtaja Mikko Paate-
ro. Hänellä on laaja-alainen ja syvällinen näkemys turval-
lisuuden johtamiseen, joka on yksi ajankohtaisimmista joh-
tamisen aloista niin Suomessa kuin muissakin maissa. Mik-
ko Paateron ansiosta Suomen poliisitoimi on kansainvälises-
ti erittäin arvostettua. 

Huhtikuun esitelmöitsijä ylijohtaja Anneli Taina on toimi-
nut puolustusministerinä, maaherrana ja on nyt Etelä-Suo-
men aluehallintoviraston ensimmäisenä ylijohtajana. Am-
mattitaidoltaan, kokemukseltaan ja näkemykseltään hän on 
ehdottomasti paras esitelmöimään maamme julkisen johta-
misen haasteista. 

Klubin johtokunta toivottaa jäsenensä tervetulleiksi kuukau-
sikokouksiin ja muihin Klubin henkisesti kasvattaviin rientoi-
hin. Pöytä on jälleen katettu runsailla antimilla nautittavak-
si. Klubin kerhojen ohjelmat ovat tiedollisesti vahvoja, näke-
myksellisesti kirkkaita ja henkisesti kasvattavia.

Muutakin ohjelmaa on tiedossa kevään aikana. Uusien jäsen-
ten ilta järjestetään 8.1.2015 klo 18.00, ”Ilta Kannaksella” 
on musiikillinen ilta 29.1.2015 klo 18.00 ja Valkoisen Ruu-
sun ilta pidetään 27.2.2015 klo 18.00. Klubimatka Mikke-
liin tehdään 22.5.2015. 

Pääkirjoitus

Risto Harisalo
Esimies

Kevätkauden 2015 ohjelma
Ruutiukot

12.1.2015 Kardiologi Heikki Mäkynen: 
 Ottaa sydämestä - mikä vikana?

19.1.2015 Lounas, ei esitelmää, 
 sadanpäämies näyttää kuvia Dubaista

26.1.2015 Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä: 
 Suomen Sotahistoriallinen Seura tänään

2.2.2015 Yli-insinööri Pekka Lehtonen: 
 Alpo Marttinen - kahden 
 kansakunnan palveluksessa

9.2.2015 Filosofian maisteri Pekka Mattelmäki: 
 Turun tervaus, 
 kielipoliittinen kannanotto 1930-luvulla 

16.2.2015 Lounas, ei esitelmää 

23.2.2015 Johtaja (emer.)  Harry Kronqvist: 
 Kurun susi ja Summan veteraani poikansa
 kanssa asevelitoimintaa tukemassa.

2.3.2015 Kauppat. maist. Vesa Rinkinen: 
 Kajaanin viinakaupan ryöstö

9.3.2015 Terveydenhoitaja Tuula Nilson: 
 Kokemuksia Punaisen Ristin 
 avustustyöstä maailmalla

16.3.2015 Lounas, ei esitelmää, 
 talvisodan päättymispäivän kunnianosoitus

23.3.2015 Päätoimittaja Vesa Määttä: 
 Oesch Raudun taistelussa 1918

30.3.2015 Arkkitehti Risto Manérus: 
 Aasiaa etelä-karjalaisen silmin

6.4.2015 Pääsiäismaanantai, ei lounaskokousta

8.4.2015 Kevätretki

13.4.2015 Eversti Ilmari Hakala: 
 Kenttätykistön käyttö 14.D:n 
 taisteluissa Rukajärvellä

20.4.2015 Lounas, ei esitelmää

27.4.2015 Viestintäkonsultti Kai Nilson: 
 Kotimaisen traktorin historia

4.5.2015 Tekn. tri Matti Kataja: EMP

11.5.2015 Lounas, ei esitelmää

Lounaskokoukset alkavat klo 12.00. Tervetuloa!
Sadanpäämies

Talvi ja kevät 2015 ohjelma
Klubinaiset

Tammikuu 2015:  
Ti 13.1.2015 klo 17 Klubinaisten tutustumiskäynti uu-

teen Solo Sokos Hotelli Torniin. Esittelykierrokselle meidät 
johdattaa myyntipäällikkö Hanna-Leena Rissanen Sokotel 
Oy:ltä. Huikean kierroksen päätämme Moro-baariin, jossa 
nautimme kahvit tai virvokkeita. Yhteistapaaminen hotellin 
pääovien sisäpuolella klo 16.55. 

Ilmoittautumiset 8.1.2015 mennessä
jaana.jaaheimo@luukku.com tai p. 050 329 5277.

Helmikuu 2015:  
Klubinaisten vierailukäynti luovien alojen keskukseen, 

Mediapolikseen toteutetaan ti 17.2.2015 klo 17.00. Kes-
kuksen esittelijänä toimii kampusmanager Saara Eskola. Ta-
paaminen pääovella viittä minuuttia ennen, osoite Tohlopin- 
ranta 31. 

Esittelyn jälkeen ruokaisa salaattibuffet, kahvi ja makea 
kahvileipä yhteishintaan noin 20 euroa.

Ilmoittautuminen
ritva.asula-myllynen@tampereenseutu.fi
viimeistään 8.2.2015 mennessä.  

Maaliskuu 2015:  
Maaliskuussa ke 25.3.2015 suuntaamme yhteiskuljetuk-

sella kohti Sastamalan Koulutuskuntayhtymän Voimarinne - 
kauneushoitolaa. Ohjelmassa muun muassa tutustuminen 
koko kouluun, mahdollisuus kosmetologisiin hoitoihin (etu-
käteisvarausten mukaan), iltapalaa ym. Yhteiskuljetus bus-
silla Keskustorilta Vanhan Kirkon edestä kello 15.

Osallistumismaksu kuljetuksineen vain 10 euroa/henki-
lö + mahdolliset yksilöhoidot. 

Ilmoittautumiset 10.3.2015 mennessä 
mariitta.hurme@kolumbus.fi

Huhtikuu 2015:  
La 25.4.2015 lähdemme metsään! Kyseessä on Klubi-

naisten oma patikkapäivä Niihamassa. Tule sauvojen kans-
sa tai ilman. Tiedossa on ainakin nokikaffit nuotiolla ja retki-
ruokailua. Maksu 5 euroa/henkilö. Lähtö Niihaman majalta 
kello 13.00, osoite Pikku-Niihamantie 98, 33560 Tampere. 

Ilmoittautumiset 20.4.2015 mennessä
raija.saarelainen@rokki.net

Toukokuulle on suunniteltu Suomalaiselle Klubille lou-
naan yhteyteen mielenkiintoista lounasluentoa, mutta siitä 
ja kesän sekä loppuvuoden ohjelmasta kuulette sitten myö-
hemmin lisää… 

Lämpimästi tervetuloa Klubinaisten tilaisuuksiimme 
myös kaikki uudet naisjäsenemme!

Klubinaisten tilaisuuksiin lähetetään sähköpostiosoitteen-
sa antaneille naisille erilliset, tarkempia tietoja sisältävät kut-
sut tapahtumiin.

Vuoden Ruutiukko 
kauppatietieteiden 
maisteri Vesa Rinkinen
Ruutiukkotoimikunta on nimittänyt Vesa Rinkisen Vuoden 
Ruutiukoksi 2014. Sen kunniaksi hänelle annettiin Ruu-
tiukkojen joululounaalla 1.12.2014 asiaankuuluva nimi-
tyskirja sekä Ruutiukkojen standaari.  

Ruutiukkotoimikunta perustelee nimitystä sillä, että 
Vesa Rinkinen on pitkän sadanpäämieskautensa jälkeen-
kin ottanut erittäin aktiivisesti osaa Ruutiukkojen toimin-
taan. Hän on tukenut uutta sadanpäämiestä siirtäen tie-
toa kerhon perinteistä ja hankkinut useita esitelmänpitäjiä 
sekä mielenkiintoisia esitelmän aiheita syyskaudelle ja ensi 
keväälle. Hän on myös itse pitänyt esitelmiä ja toiminut 
tarvittaessa sadanpäämiehen sijaisena. Lisäksi hän on an-
sioitunut sotahistorian tutkijana ja perinnetyössä kerhom-
me ulkopuolellakin.

Vuoden Ruutiukko Vesa Rinkinen (oik) ja sadanpäämies Ilkka 
Mäntyvaara  Kuva: Jorma Hautala



Talvi ja kevät 2015 ohjelmaKlubiohjelmaa
15.1.2015 Hurtigruten-varausaika päättyy.

Klubille varatut paikat ovat lähdössä 1.-7.8.2015 Kirkkoniemestä Berge-
niin.  Kahden hengen hyttejä on useammassa kategoriassa hinnat vaihdel-
len 2306-2446 euroa/hlö. Hinta sisältää kaiken tarpeellisen Helsingistä 
Helsinkiin.  Lentokuljetukset Helsingistä Ivaloon ja Bergenistä Helsinkiin.  
Yksi yö Ivalossa, viisi yötä laivalla.  Päivittäiset ateriat (6 x aamiainen, lou-
nas, päivällinen), vierailu Ivalossa Lapin luontomuseo Siidassa sekä retket 
Lofooteilla, Trondheimissa ja Nidaroksen katedraalissa, Bergenin kierto-
ajelu, tarvittavat maakuljetukset (ei kuitenkaan Tre-Hel-Tre).  Asiantun-
tijaoppaan palvelut.  

Tiedustelut ja varaukset: timo.tulosmaa@outlook.com tai 
040 744 0565. Viimeistään 15.1.2015.
 
14.2.2015 klo 15.00 Tampereen Oopperan Nabucco-ensi-ilta

Klubin ensi-iltakiintiö on jo pari kertaa loppuunmyyty mutta on otettu taas 
uusi lisävaraus parvekkeen keskiosasta.  

Paikkoja voi tiedustella timo.tulosmaa@outlook.com tai 
040 744 0565.  Kokoonnumme Tampere-talon Talvipuutarhassa klo 

14.00. Tervetuloa.
 
1.5.2015 klo 12.00 Klubin Vappulounas

Suomalaisen Klubin perinteinen Vappulounas valkolakki päässä ja kevät-
mielellä.  Lounasmusiikin tarjoilee Jenni & Suklaasydän.  Lounaan hinta 
48 euroa/hlö.  

Varaukset ajoissa klubiravintolaan 
info(at)suomalaisenklubinravintola.fi, 
puhelin 010 231 5222 tai netissä www.table-online.com.
 
2.5.2015 klo 19.00 Mamma Mia, Svenska Teatern

Maailman huippumusikaali Svenska Teaternissa Helsingissä.  Lähtö Tam-
pereelta bussilla klo 12.00.  Perillä aikaa ostos- ja muulle turismille, päiväl-
liselle ja klo 19.00 alkavalle Mamma Mia -musikaalille.  Kotiinpaluu bus-
silla  esityksen jälkeen.

Hinnat  125 euroa/henkilö edellyttäen 30 hengen ryhmää, 135 euroa/
henkilö edellyttäen 25 hengen ryhmää ja 152 euroa/henkilö edellyttäen 20 
hengen ryhmää.  Hinta sisältää kuljetukset ja musikaalilipun.  Paikat ovat 
teatterikatsomon A-kategoriasta. 

Varaukset viimeistään 31.1.2015
timo.tulosmaa@outlook.com tai 040 744 0565.
 
6.6.2015 Neljän Seuran Soutu

Neljä tamperelaista seuraa - Tampereen Teknillinen Seura, Tampereen Kaup-
paseura, Tampereen Ammattiklubi ja Tampereen Suomalainen Klubi - te-
kevät yhteisen neljän veneen retkisoudun Viitapohjasta Paarlahtea pitkin 
Koljonselälle ja siitä Pimeesalmen kautta Tampereelle.

Suomalainen Klubi ottaa vastaan ilmoittautumisia airon varteen, timo.
tulosmaa@outlook.com tai 040 744 0565.

 
1.-7.8.2015 Hurtigruten

Maailman kauneimmaksi mainittu merimatka Kirkkoniemestä Bergeniin.  
Lentomatka Ivaloon, bussilla Kirkkoniemeen, Hurtigrutenin laivalla alas 
Bergeniin Norjan rannikkoa ja vuonoja koluten, lentomatka Helsinkiin.  
Ivalossa suomalaista saamelaiskulttuuria, Kirkkoniemi, Vuoreija, Pohjoinen 
Jäämeri, palanen Koillisväylän alkupäätä, Hammerfest,  Lofootit ja Troms-
sa, Trondheim, Kristiansund, Bergen.  Atlantin valtameri.  Alkumatka kul-
jetaan pitkin Barentsinmerta, aluetta, joka nyt ja erityisesti tulevaisuudes-
sa on maailmanpolitiikan keskipisteessä keskusteltaessa valtioiden välises-
tä vaikutusvallasta ja luonnon resurssien hyödyntämisestä.

 

2.9.2015 klo 19.00  Sibelius 150 vuotta 
Lahden Sibeliustalo: BBC Sinfoniaorkesteri, Hämeenlinna: Sibeliuksen  syn-
tymäkoti, lounas

On kansallissäveltäjämme Jean Sibeliuksen 150-v juhlavuosi.  Lahden 
Sibeliusfestivaali on siksi tavanomaista juhlavampi ja pitempi.  

Keskiviikkona 2.9. klo 19.00 Lahden Sibeliustalossa esiintyy BBC:n maa-
ilmankuulu sinfoniaorkesteri ohjelmistossaan Sibeliuksen sävelruno «Satu» 
ja sinfonia «Kullervo».   Kapellimestarina Sakari Oramo, solisteina Johan-
na Rusanen (sopraano) ja Ville Rusanen (baritoni). Orkesterin ja solistien 
mukana laulaa polyteknikkojen kuoro. Liput 110 e/hlö  sis. konserttilipun 
ja bussikuljetuksen.  

Varaukset timo.tulosmaa@outlook.com tai 040 744 0565 
viimeistään 30.3.2015.

12.9.2015 klo 17.30
Piukat paikat Tampereen teatterissa + Klubin teatterimenu

Piukat paikat on maailmankuulu komediaelokuva vuodelta 1959 tällä ker-
taa tamperelaisena teatterisovituksena ja Tampereen Teatterin syksyn 2015 
pääproduktiona. Alkuperäisesityksen pääosissa näyttelivät Marilyn Mon-
roe, Jack Lemmon ja Tony Curtis. Se oli ensi-iltavuonnaan yleisömenestys ja 
on vakiinnuttanut asemansa yhtenä elokuvahistorian suosituimmista ko-
medioista ja se on löytänyt tiensä myös teatterimaailmaan. Suomessa elo-
kuva sai ensi-iltansa 1959.

Tarinassa kaksikko Joe ja Jerry  ovat joutuneet vuonna 1929 Chicagossa 
mafiosojen tekemän joukkomurhan silminnäkijöiksi. Pennittömät muusikot 
yrittävät paeta mafiamiehiltä näkymättömiin. Hätäratkaisuna kaksikko pu-
keutuu naisiksi ja värväytyy naisorkesterin soittajiksi. Orkesterin mukana 
he matkustavat Floridaan. Yhtyeen solisti Sugar Kane  on kaksikon mieles-
tä hurmaava, ja he molemmat yrittävät saada hänet rakastumaan itseensä. 
Joe kutsuu itseään Josephineksi, Jerry itseään Daphneksi. Piukkojen paik-
kojen viimeinen repliikki on elokuvahistorian kuuluisimpia. Kun Daphne 
kertoo viettelemälleen miehelle olevansa itsekin mies, hän saa vastauksek-
si lauseen ”kukaan ei ole täydellinen” Nobodys perfect. American Film In-
stitute on valinnut elokuvan kaikkien aikojen hauskimmaksi elokuvaksi.

Klubin esitys lauantaina 12.9.2015 klo 19.00.  Ennen näytöstä Suo-
malaisen Klubin teatterimenu klo 17.30.  Liput 70 euroa/hlö sisältävät 
sekä teatterilipun että teatterimenun Klubin ravintolassa ennen näytöstä.  

Varaukset timo.tulosmaa@outlook.com tai 040 744 0565 
viimeistään 10.5.2015.

9.-17.10.2015
Mannerheimin matkassa halki Kiinan valtakunnan

Tampereen ja Helsingin Suomalaiset Klubit järjestävät yhteisprojektina ja 
Lomalinja Oy:n toteuttamana retken Aasiaan. Matkan aiheena on seikka-
peräinen tutustuminen eversti Mannerheimin vuosina 1906–1908 teke-
mään tiedustelu- ja vakoilumatkaan. Matkustamme vanhaa Kaukoidän 
kauppatietä,  Silkkitietä seuraellen pitkin Mannerheimin ja hänen ratsun-
sa Filipin jalanjälkiä. -Tarinaa tapahtuneesta kohteilla ja siirtymätaipaleil-
la, luentoja hotelleissa. Lisäksi tutustumista tämän päivän nähtävyyksiin 
Pekingissä, Kashgarissa, Dunhuangissa ja Xianissa. 

Matka-asiantuntijana Marja-Leena Tiensuu ja Mannerheim-asiantunti-
jana Klubin varapuheenjohtaja, kenraalimajuri evp Kalervo Sipi. 

Matkan hinta 3 098 euroa.  Varaukset ja lisätiedot Maija Sirén/Lomalin-
ja Oy puh. 010 289 8118 tai maija.siren@lomalinja.fi. Lisätietoja matkan 
Mannerheim-osuudesta Kalervo Sipi, kalesipi@tpnet.fi. Matkalle mahtuu 
mukaan korkeintaan 30 henkilöä, joten tee varauksesi mahdollisimman no-
peasti! Joulukuun puolenvälin jälkeen matka pannaan yleiseen myyntiin.  

! !

Tampereen
Suomalainen
Klubi

Irrota jäsenkorttisi, saat sillä jäsenetuja Klubiravintolassa!

JÄSENKORTTI 2015


