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Pääkirjoitus

K

un päivät lyhenevät, lehdet putoavat puista ja
viileys ottaa tilaa kesän lämmöltä, on aika palata Tampereen Suomalaisen Klubin piiriin ja
tähän on hyvät syynsä. Klubimme puheenjohtajan Pasi-Heikki Ranniston kirjassa Suomalaisuuden virrassa kerrotaan, että maailma ympärillämme
on muuttumassa epävarmaksi, ennustamattomaksi, hallitsemattomaksi ja jopa kaoottiseksi. Ja juuri nämä olosuhteet
ovat nyt käyneet meille selväksi.

Keskiviikkokerho
Syyskauden 2014 ohjelma

Keskiviikkokerho kokoontuu syyskaudella:
Syyskuu
3.9.
17.9.

Lokakuu
1.10.
15.10.
29.10.

Marraskuu
12.11.
26.11.

Joulukuu
10.12.
28.12. sunnuntai
(Viattomien
lasten päivä).

Ruutiukot

Syyskauden 2014 ohjelma

01.09.2014 Kiinteistöjohtaja (emer) Hannu Hallamaa:
Hallamaan perheen vaiheet sodan jälkeisessä
Euroopassa
08.09.2014 Museonjohtaja Esa Kelloniemi:
Vuoden 1944 suurpommitukset Helsingissä
15.09.2014 Lounas. Sota-ajan uutiskatsaus

Klubimme tarjoaa perustavaa
laatua olevan tarkoituksensa mukaan jäsenilleen mahdollisuuden
selkeyttää hämmentäviä olosuhteita ja miettiä niiden merkitystä itselle, Tampereelle, Suomelle ja suomalaisuudelle. Syksyn
kuukausikokousten sisältö tarjoaa välineitä näiden kysymysten
pohdintaan.
Ohjelmatoimikunta valitsi syksyn 2014 teemaksi Suomi muuttuvassa maailmassa. Tavoitteemme on ymmärtää mitä maailman
muutokset merkitsevät meille.
Tässä tarkoituksessa suuntaamme syyskuussa huomion Suomen
ja Euroopan Unionin puolustuksen erilaisiin näkökulmiin, lokakuussa Suomen ulkopolitiikan strategisiin vaihtoehtoihin,
marraskuussa Suomen talouspoliittisiin mahdollisuuksiin ja
joulukuussa pohdimme Suomen henkisen tilan peruskivien
kestävyyttä maailman myllerryksessä.
Jokainen näistä teemoista on hyvin tärkeä meille jokaiselle. Niiden muutokset heijastuvat nopeasti ja konkreettisesti suomalaisten arkeen. Siksi niitä on yritettävä ymmärtää,
analysoida ja pohtia. Luennoitsijat ovat teemojensa todellisia asiantuntijoita ja mukaansa tempaavia puhujia. He tarjoavat meille tiiviissä muodossa tietopaketin, jonka kokoaminen vaatii paljon aikaa ja vaivaa.
Tampereen Suomalainen Klubi tarjoaa jäsenilleen kuukausikokousten välillä muutakin henkisesti kehittävää ja virkistävää ohjelmaa. Ruutiukot avaavat Suomen kohtaloon ratkaisevasti vaikuttavia hetkiä ja tilanteita. Keskiviikkokerho
kokoontuu aina yhtä miellyttävien yllätysten ilmapiirissä.
Klubinaiset toimivat esimerkillisen ahkerasti ja innostuneesti. Gastronomikerho alkaa koetella siipiensä kestävyyttä. Kirjanmerkki hakee itselleen uusia uomia, jotka takaavat sille
menestystä klubin toiminnassa. Näiden lisäksi aina ahkera
kulttuurin monitoimimies Timo Tulosmaa huolehtii kulttuuria kaipaavien tarpeista ja toiveista. Syksyn 2014 pöytä on
katettu, tervetuloa mukaan.

Risto Harisalo
Esimies

Imbi Kruuvin taidenäyttely

Tampereen Suomalaisella Klubilla
Taiteilija Imbi Kruuvin näyttely, Kävelyretki Rufuksen kanssa‚ on esillä Tampereen Suomalaisen Klubin 3. kerroksen galleriassa syyskuun
loppuun. Avajaisia vietettiin keskiviikkona 13.8.2014 kello 10.00.
Virolainen kuvataiteilija Imbi Kruuv syntyi 23.11.1957 Tartossa
tiedemiehen ja kauppatyöntekijän perheeseen. Hän opiskeli 1973–
1977 Tartossa taidekoulussa ja vuodesta 1981 lähtien Viron Taideakatemiassa (Eesti Kunstiakadeemia). Kruuv toimii myös opettajana
ja järjestää taidekoulutusta muun muassa Haapsalussa.

29.09.2014 Professori Antti Hervonen:
Muisti pettää – jättääkö järki

27.10.2014 Tekn. tri Matti Kataja:
Das Oberkommando der Wehrmacht
03.11.2014 Viestintäkonsultti Kai Nilson:
Ruotsalaisrahtarit Suomessa talvisodan ja
jatkosodan aikana
10.11.2014 Dosentti Jussi Koivuniemi:
Valmetin lentokonetehtaan historiaa
17.11.2014 Lounas. Ei esitelmää
24.11.2014 Urologi Tuomo Sulkava:
Ikääntyvän miehen eturauhasongelmia
01.12.2014 Ruutiukkojen joululounas avec

06.10.2014 Kauppat. maist. Vesa Rinkinen:
Murtovaaran partisaani-isku
13.10.2014 Lounas. Ei esitelmää
20.10.2014 Eversti Pentti Väänänen:
YH:n merkitys ja taustat

08.12.2014 Ekonomi Kari Niinikangas:
Petsamo Suomelle
– Tohtori Thorsten Renvallin johtama
Petsamon retki keväällä 1918
15.12.2014 Lounas. Ei esitelmää

Imbi Kruuv kertoo näyttelystä ja Rufuksesta näin:
Rufus (tuntee myös nimet: Roosifox‚ Zinfandel‚ Rufus) on 8-vuotias
kettuterrieri. Luonteeltaan ja rodultaan metsästyskoira. Koira on reipas kuin jännitetty jousi. Hän on järkevä – keskenjääneestä koulutuksesta huolimatta pystyy käsittelemään ihmisten ja omia tunteita. Eniten tietenkin haluaisi tapella!
Rufukselle minä olen määräaikainen työsuhde, joka tulee hoitaa
kokopäivätoimen ohella. Kello 6 Rufuksella on vapaata ja se sopii myös
minulle, koska pääsen kävelemään virkeänä ennen töihin menoa.
Näiden kävelyretkien aikana Rufus näytti minulle lumen alta sulaneiden heinien rakenteen, korsien eleganssin ja graafiset pajupuskat. Roskaisesta ja pelottavasta jokivarresta on muodostunut jännittävä, kerroksellinen, riippuvuutta synnyttävä paikka. Kurasta on tullut maalauksellista, mätänevistä luista kaunista, likaisista poluista
mieltä puhuttelivia ja jännittäviä.
Kaikki paikat ja kuvat on kunnolla haisteltu.

”

Omistan
näyttelyni
kaikillekoirille, joiden
työnä on
viedä ihmiset
päivittäin ja
määrätietoisesti
kävelyretkelle.

Imbi Kruuvin (kesk.) taidenäyttely avattiin Tampereen
Suomalaisella Klubilla.

Suomalaisuus - suomen kieli - suomalainen kulttuuri
TSK_jäsentiedote_2_2014.indd 2-3

22.09.2014 Dipl.ins. Ilkka Mäntyvaara:
Jatkosodan päättymisen tunnelmia
rintamakirjeiden valossa

Lounaskokoukset alkavat klo 12.00.
Tervetuloa!
Sadanpäämies

Klubinaiset

Syyskauden 2014 ohjelma

Pe 29.8.2014 klo 18-21
Klubinaisten saunallinen retki
Kääniemeen Rannistojen mökille
Lähtö Vanhalta Kirkolta klo 17.15.
Osallistumismaksu on 20 euroa sisältäen yhteiskuljetuksen, kalaherkkuja,
ruokaviinin ja saunomisen. Otathan
saunomisvarusteet mukaan.
Ilmoittautumiset 21.8. mennessä
satu.rannisto@sarastus.fi

To 2.10.2014
Tampereen Työväen Teatteri
EVITA -musikaali klo 19.
Hyvät paikat riveiltä 9 - 10.
Tähän tilaisuuteen voit ottaa ystävän/
puolison mukaan.
Liput 42 euroa/kpl, ilmoittautuminen
ritva.asula-myllynen@tampereenseutu.fi ja maksu suoraan Klubin tilille
Nordea FI51 1146 3001 1268 19

viimeistään 30.8.2014 mennessä.

Ke 12.11.2014 klo 17
Suomalaisella Klubilla luennoi
Suomen Diabetesliiton ylilääkäri
Pirjo Ilanne-Parikka teemalla
”Diabetes ja sokerikolestroli”.
Kasvisbuffet on katettu terveydelle,
hinta 15 euroa/henkilö.
Ilmoittautumiset 4.11.2014 mennessä
jaana.jaaheimo@luukku.com

Klubin muiden harrastekerhojen jäsenet ovat myös lämpimästi tervetulleita!
Ilmoittautumiset 4.12.2014 mennessä
raija.saarelainen@rokki.net

Klubinaisten kaikkiin tilaisuuksiin
lähetetään sähköpostiosoitteensa
antaneille erilliset kutsut tapahtumiin.

To 11.12.2014 klo 18
Klubinaisten perinteinen, ohjelmallinen
ja hauska jouluillallinen Klubilla
Marskin salissa teemalla
”Jäämerellinen joulu”.
Illalliskortin hinta on 35 euroa, joka
sisältää ohjelman, herkullisen teemaillallisen ja alkoholittoman ruokajuoman. Maksu tapahtuu paikan päällä.
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Retki suomalaisuuden ytimeen
Tampereen Suomalaisen Klubin kesäretki Taidekaupunki Mänttään
tehtiin 14.6.2014.

Pirkan sinisiä vesiä
Kangasalta Valkeakoskelle
Tämän vuotinen klubisoutu soudettiin sunnuntaina 8.6. yhden päivän upeana vetona. Tällä kerralla Kangasalta Valkeakoskelle.

Tervetuloa
Nabucco on italialaisen säveltäjän läpimurto-ooppera vuodelta 1842. Verdi kiinnostui
saamastaan libretosta koska
se muistutti hänelle niin läheisen Raamatun tekstiä. Oopperasta tuli Italian Risorgimenton eli Italian itsenäisyystaistelun tunnus ja Italian valtion
epävirallinen kansallislaulu.
Italialaiset tunnistivat Nabuccosta heti alistetun kansan piilomerkityksen. Kantaesityksen jälkeen Verdi oli kuuluisa.
Tätä Verdin kolmatta oopperaa pidetään erinomaisen onnistuneena ja se kuuluu jatkuvasti oopperatalojen ja suurten kapellimestareiden ohjelmistoon.
Klubiliput 100 €/hlö sisältää oopperan, käsiohjelman, väliaikatarjoilun Fuugassa pöytiin tarjoiltuna, vaatesäilytyksen ja kuohuviinitarjoilun ennen esitystä. Paikat sijaitsevat etupermannolla riveillä 11, 12, 13 ja 14 sekä takapermannolla riveillä 17 ja 18.
Varaukset timo.tulosmaa@outlook.com tai 040-7440565 viimeistään 30.11.2014.
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Tampereen Oopperan ensi-ilta

Giuseppe Verdin
maailmankuulu

”NABUCCO”
Tampereen nimiroolissa Tommi Hakala.
Musiikinjohto Alberto Hold-Garrido, ohjaus Vilppu
Kiljunen, lavastus Antti Mattila, puvut Piia Rinne
valosuunnittelu Jussi Kamunen, kuorokapellimestari Heikki Liimola, Tampere Filharmonia-orkesteri
Tampereen Oopperan kuoro.
Esityskieli italia, tekstitetään suomeksi.

Klubin esitys on perinteinen ensi-ilta-esitys
lauantaina 14.2.2015 klo 15.00.
Kokoontuminen klo 14.00 Tampere-talon
Talvipuutarhaan, jossa seurustelua,
kuohuviinitarjoilu ja lippujen jako.
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