
Kuukausikokouskutsu 10.9.2007 klo 18.00. 
Akatemiaprofessori Leena Palotie, Helsingin Yliopisto, Kansanterveyslaitos: ”Kansantautien geneet-
tiset riskit ja suomalaisväestön erityispiirteet”.  Prof. Palotie on tunnetuin suomalainen genetiikan tutkija. Hän väitteli lää-
ketieteen tohtoriksi Oulun yliopistossa vuonna 1978.  Häntä pidetään yhtenä johtavista genetiikan tutkijoista maailmassa. Hän on löytänyt 
15 suomalaiseen tautiperimään kuuluvaa geeniä (muun muassa verenpainetauti, skitsofrenia, veren rasvataudit, laktoosi-intoleranssi, käsi- 
ja nivelrikko ja multippeliskleroosi).  
ITSENÄINEN SUOMI 90 VUOTTA:  Tampereen Taistelut 1918  16.9. 2007 klo 12.00. 
Kolmituntisella bussikierroksella tutustumme vapaussodan ratkaisuihin liittyviin tapahtumapaikkoihin Tampereella ja ympäristössä.  Retki 
tuotetaan yhteistyössä Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry:n kanssa, retken vetää Kari Turpeinen.  Lähtö Vanhan kirkon 
edestä Keskustorilta, hinta 15 €/hlö.  ILMOITTAUDU Seppo Lehtiselle GSM 044-3773870 viimeistään 10.9.2007. 
 
KLUBI TUTUKSI.  Klubi esittäytyy uusille jäsenille 18.9.2007 klo 18.00. 
Esimies Paavo Hoikka ja puheenjohtaja Matti Hokkanen esittelevät Tampereen Suomalaisen Klubin.  ILMOITTAUDU Ilkka Saariselle, 
puh. (03) 33900100 tai email:  ilkka.saarinen@iisoy.fi. 
 
Kuukausikokouskutsu 15.10.2007 klo 18.00. 
Professori, emeritus Yrjö Varpio, Tampereen Yliopisto:  "Väinö Linna ja kirjailijan siviilirohkeus".  
Prof. Varpio on Tampereen Yliopiston Suomen kirjallisuuden emeritus-professori ja monipuolinen suomalaisen kirjallisuuden osaaja, Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran toimija ja suomalaisugrilaisen kirjallisuuden tuntija.  Hän on Tallinnan kasvatusopillisen korkeakoulun 
kunniatohtori ja  Suomen kirjallisuushistoria -teossarjan päätoimittaja vuosina 1994-1999 . 
 
ITSENÄINEN SUOMI 90 VUOTTA:  Marskin Perinneilta 19.10.2007 klo 19.00. 
Timo ”Mannerheim” Närhinsalo vierailee Klubilla maamme juhlavuoden kunniaksi. Illallinen Mannerheimin seurassa 19.10. klo 19.00.  
Hinta 50 €/hlö, sis. illallisen juomineen ja Mannerheimin seuranpidon. ILMOITTAUDU KLUBIRAVINTOLAAN, puh. 03– 212 3150 tai 
email: tilaukset@ravintolasuomalainen-klubi.fi, viimeistään 16.10.07. 
 
Retkiklubi 30.10.2007 klo 18.00. 
Eletään vielä hetki menneen kesän Viron retkessä mutta ennen kaikkea kuullaan ensi kesän Laatokka-Ääninen-risteilyn esittely. Mukana 
Ilmari Hakala ja Lomalinja Oy. Hinta 10 €/hlö, sis. kahvin/teen ja suolaisen piiraan.  ILMOITTAUDU Timo Tulosmaa email: timo.
tulosmaa@sci.fi tai GSM 040-7440565 viimeistään 26.10.07. 
 
Kuukausikokouskutsu 12.11.2007 klo 18.00. 
Professori Helena Ranta, Finnish Forensic Expert Team, Oikeuslääketieteen laitos, Helsingin yliopis-
to:   "Keitä he olivat, mitä he tekivät, miksi he kuolivat? Työnä joukkohaudat ja massakatastrofien uh-
rit".   Prof. Ranta on ollut kansainvälisten oikeuslääketieteellisten tutkijaryhmien johtajana ja jäsenenä muun muassa Bosnia-Hertsegovi-
nassa 1996-1997, Kosovossa 1998-2001, Kamerunissa 2002, Perussa 2002, Irakissa 2004 sekä vuonna 2005 Kaakkois-Aasian hyökyaalto-
onnettomuuden selvittelyissä ja Tsetseniassa.  Viimeksi olemme tavanneet hänet Lappeenrannassa. 
 
ITSENÄINEN SUOMI 90 VUOTTA: Itsenäisyyspäivän lounas 6.12.2007 klo 13.00. 
Itsenäisen Suomen syntymäpäivätunnelmaa, musiikkia, maittava Suomalaisen Klubin lounas.  Hinta 35 €/hlö.  ILMOITTAUDU 
KLUBIRAVINTOLAAN, puh.03-212 3150 ti email: tilaukset@ravintolasuomalainenklubi.fi. 
 
Kuukausikokouskutsu 17.12.2007 klo 18.00 
Viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, Puolustusministeriö:  "Ajankohtaista Suomen puolustus- ja turvalli-
suuspolitiikasta".  Viestintäjohtaja Iivonen on työskennellyt puolustusministeriön neuvottelevana virkamiehenä, ministerineuvoksena 
Suomen suurlähetystössä Washingtonissa, erikoistutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa sekä erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä 
Tampereen yliopistossa.  
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Syksyllä tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä 
kun maassamme perustettiin suojelus-
kuntia ajan olojen saneleman tarpeen 
vaatiessa..            .  
 
Tampereen Suojeluskunta– ja Lottamuseo 
on tuottanut suojeluskuntia ja Lotta 
Svärdia esittelevän näyttelyn, joka  vuoden 
2008 tammi-helmikuuksi asetetaan 
nähtäville myös Tampereen Suomalaiselle 
Klubille.                  .  
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Maamme 90 vuotisen itsenäisyy-
den kunniaksi vierailee kreivi, 
Marsalkka Carl Gustaf Emil 
Mannerheim Tampereen Suoma-
laisen Klubin illallisvieraana 
perjantaina 19.10.2007 klo 19.00 
alkaen. 

Illalliselle ovat tervetulleita kaik-
ki Klubin jäsenet—juhlasalin 
tilojen puitteissa toki.  Illan hinta 
50 €/hlö sisältäen oheisen 
illallisen ja Marskin seuranpidon. 

ILMOITTAUDU KLUBIRAVIN-
TOLAAN, puh. (03) 2123150 tai 
email: 
tilaukset@ravintolasuomalainenk
lubi.fi viimeistään 16.10.2007. 

ILLALLINEN 
MANNERHEIMIN 

SEURASSA 19.10.2007  

KLO 19.00. 

 
 

Alkumalja 

    Sovetskoje Igristoje, Unkari. 
 

Alkupalat 

    Mätihyytelöä, siikatartaria ja    
     paahtopaistia talon leivällä 

 

Marskin ryyppy 
 

Lihaliemi ja muna-riisipiiras 
 

Kuhaa Julienne 
Mannerheimin tapaan  

    Petit Bourgeois Savignon      
   Blanc, Ranska 

 

Karpaloparfait 
 

Kahvi 
    Monnet V.S. 

    Lapponia Lakka 

Suomen itsenäisyysjulistuksesta tulee 6.12.2007 kuluneeksi 90 vuotta.  Kuluva vuosi on 
siten meille suomalaisille suuri juhlavuosi.  Erityisen tärkeä se on Tampereen Suomalai-
selle Klubille ja kaikille meille, jotka haluamme vahvistaa suomalaisuuden arvoa ja elin-
voimaisuutta. 
 
Tampereen Suomalainen Klubi ry:n tarkoituksena on vaalia suomalaista kulttuuria, suo-
malaiskansallisia perinteitä ja suomen kieltä, antaa jäsenilleen tilaisuus kehittävään kes-
kinäiseen kanssakäymiseen suomalaiskansallisessa hengessä sekä toimia suomalaisuuden 
hyväksi ylläpitämällä isänmaallisten, sivistyksellisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälis-
ten kysymysten harrastusta. 
 
Tampereen Suomalainen Klubi julkaisee jäsenlehtensä kaksi kertaa vuosittain.  Seuraa-
van kerran lehti postitetaan jäsenistön lisäksi laajasti myös elinkeinoelämän, julkisen hal-

linnon, puolustusvoimien, kirkon, median, tieteen, taiteen ja kulttuurin vaikuttajille Pirkanmaalla. 
 
Klubin lehti on suora mahdollisuus tavoittaa 1500 Pirkanmaan elinkeinoelämässä ja  yhteiskunnassa toimivaa vaikuttajaa. 
Tule mukaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen! Varaa nyt syksyn lehden ilmoitustila! Lisätietoja ilmoituksiin liittyvistä 
asioista antaa Helena Perälä, puh (03) 253 6612 ja s-posti: helena.perala@tammistoknuutila.fi 
 
Tervehtien,  Tampereen Suomalainen Klubi  
Matti Hokkanen, puheenjohtaja 
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Laipanmaa on Kangasalan, Pälkä-
neen ja Kuhmalahden väliin jäävä 
laaja metsäalue n. 50 km Tam-
pereelta. Retkipäivän ohjelmassa 
on Laipanmaan luonto- ja kulttuu-
rikohteita, Rajalan metsäkämppä ja 
kämppälounas (läskisoosi ja väs-
kynäsoppa) sekä Kuhmalahdella 
sankarihauta, paikalliskulttuuria ja 
iltapäiväkahvi.  
 
Lähtö Keskustorilta klo 9, paluu 
klo 17 mennessä. Kustannukset 
(ohjelma, retkeilybussi, lounas ja 
kahvi) osanottajamäärästä riippuen 
noin 40 euroa hengeltä. Sään 
mukainen retkeilyasu; saappaita ei 
tarvita. 
 
Ilmoittautumiset (ja ennakko-
ilmoittautumisten vahvistukset) 
yhteystietoineen 6.9. mennessä 
Markku Rauhalahdelle, puh. 050 
68 980 tai rauhalahti@kolumbus.fi 

*++�$+�,��

Ruutiukot-toimikunta: 
Vesa Rinkinen, puheenjohtaja, Tapio Vuorinen, ruutisihteeri, Jorma Kotisaari, Olavi  
Suvitie, Heikki Arjanne, Olli Sarantola, Pentti Turunen, Pentti Ylätupa. 

Ruutiukot avec: 
Luonto- ja kulttuuriretki  

Laipanmaahan 13.9.2007. 
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Kesän 2008 klubiretken kohde on  histo-
riallisesti huippukiinnostava Karjala.  
Retki läpi kauniin kesäisen Karjalan 
kannaksen Pietariin, jossa noustaan lai-
vaan ja unohtumaton suviristeily Nevaa 
pitkin Laatokalle alkaa. Reitille mahtuu 
nähtävää: maailman kauneimpien 
saarten joukkoon lukeutuva Valamo, 
Unescon maailmanperintölistalle kuulu-
vat ainutlaatuiset Kizhin puukirkot, Pet-
roskoi, Syväri, Äänisen aallot.Matkan 
aikana laivalla kuullaan useita asiantun-
tijaluentoja Valamon vaiheista, sotahis-
toriasta, suomalais-ugrilaisten kansojen 
vaiheista ja Karjalan urheilusankareista.   
 

RETKIFAKTAT: 

Lähtö Tampereelta Klubin edestä 29.06.2008 
ja paluu samaan paikkaan 04.07.2008.  
Kuuden päivän aikana kuljetaan bussilla ja 
laivalla Pietarin kautta Valamoon, Ääniselle, 
Kizin saarelle ja Petroskoihin. Retken tuottaa 
Lomalinja Oy.  Asiantuntijoina ovat mukana 
Antti O. Arponen, Ilmari Hakala ja Jyrki 
Härkönen.  Viihteeseen johdattelee Lulu 
Tanhuanpää.   

Retken hinta hyttikategoriasta riippuen 698-
1098 € (sitoumuksetta) sisältäen bussi– ja 
laivakuljetukset, majoitukset laivassa, 
ylöspidon ja asiantuntijaluennot. 

ILMOITTAUTUMINEN: 

Timo Tulosmaa, GSM 040 744 0565 tai timo.
tulosmaa@sci.fi, viimeistään 31.12.2007. 

     Ilmari Hakala ja Lomalinja 
esittelevät retken RETKIKLUBI- 

illassa 30.10.2007 klo 18.00.  

 



GOLF  
Golftoimikunta: 
Markku Huostila, puheenjohtaja, Antero Hagberg, Arto Keski-Mäenpää, Risto 
Manerus 
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KLUBI TUTUKSI 
Klubi esittäytyy uusille jäsenille. 
 
Klubin esimies Paavo Hoikka ja pu-
heenjohtaja Matti Hokkanen esittelevät 
klubia kevätkaudella liittyneille uusille 
jäsenille tiistaina 18.9.2007 klo 18-20. 
 
Kokoonnumme klubiravintolassa, jossa 
kahvitarjoilu. 
 
ILMOITTAUDU Ilkka Saariselle, puh. 
(03) 33900100 tai email: ilkka.
saarinen@iisoy.fi 
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KLUBINAISET 
 
Torstai 23.8.2007 klo 10.30-12.30 tutustuminen Varalan Urheiluopistoon, 
Varalankatu 36. Opiston esittely ja opastettu käynti liikuntamuseossa.  Terveyteen 
liittyvä alustus ja omakustanteinen lounas ravintola Säteessä 

 
Torstai 27.9.2007 klo 16-17 Jadeprinsessa ja kuvia Kiinasta näyttely Vaprii-
kissa.  Opastettu kierros, mielellään 10 hengen ryhmä! 
 
Ilmoittautumiset molempiin tilaisuuksiin:  
Kristiina.Jaatinen@chamber.fi tai puhelin: 040 505 1999 
 
Klubinaisten lounaat syyskaudella (vapaamuotoinen, ei esitelmää) 
·       maanantai 24.09.07 kello 12 
·       maanantai 22.10.07 kello 12 
·       maanantai 12.11.07 kello 12 
 
Klubinaiset-toimikunta: 
Kristiina Jaatinen, puheenjohtaja, kristiina.jaatinen@chamber.fi, GSM 040 505 1999. 
Irene Jokinen, irene.jokinen@lakiasiaintoimisto.net, GSM 050 511 0220 
Helena Perälä, helena.perala@tammistoknuutila.fi, GSM 040 563 6012 
Maarit Vähäsaari, maarit.vahasaari@aktia.fi, GSM 050 372 1118 

BILJARDI 
- Keskiviikkokärrit alkavat syyskuun 12. päivä klo 18.00 
- Mikkelin Liikemiestenseuran kanssa kisaillaan 13.10 Mikkelissä (päivämäärä 
 vahvistetaan viikolla 33) 
- Tampereen Kauppaseuran ja Klubin välinen turnaus 27.10. Palkintojen jako ja 
ruokailu Suomalaisella Klubilla  
- Yhteistoiminta -klubien ikämiesten Kaisa-SM-turnaus käydään 16–18.11. 
Raumalla. 
Biljarditoimikunta: 
Seppo Nyrjä, puheenjohtaja, Jyri Borgenström, Iiro Jahnukainen, Pasi Lampimäki,  
Seppo Leskinen, Juha Repo. 
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SUOMI 90 VUOTTA:  Perinneilta Vapaussodan historian 
merkeissä 15.02.2008 klo 19.00 
Juhlitaan Vapaussodan juhlavuotta, palkitaan vuoden 2007 Valkoi-
sen Ruusun klubiritarit, syödään, tanssitaan.  Hinta 35 €/hlö sis. al-
kucoctail, illallinen, ohjelma.  ILMOITTAUDU KLUBIRAVINTOLAAN, 
puh. (03)  212 3150 tai email: tilaukset@ravintolasuomalainenklubi.fi, 
viimeistään 11.02.08. 
Tampere Taistelee 1918 6.4.2008. 
Tampereen valtauksen 90 vuotispäivänä tutustutaan Vapaussodan 
taistelupaikkoihinTampereella ja lähiympäristössä. 


