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KUUKAUSIKOKOUSESITELMÄT SYKSYLLÄ 2010

Maanantai 18.10.2010 klo 18.00:
Erik.lääkäri Heikki Karinen:
Suomalainen retkikunta Mount
Everestillä.
Laskuvarjojääkärikillan retkikunnan ta-
voitteena oli nousta Mount Everestin
huipulle keväällä 2009. Onnistuessaan
retkikunta olisi ensimmäinen suomalai-
nen ryhmä, joka kiipeää maailman kor-
keimmalle vuorelle. Suurimmaksi haas-
teeksi arvioitiin elimistön oma fysiologia

eli ryhmän jäsenten kyky sopeutua ääriolosuhteisiin. Lähes kaksi
kuukautta kestävä yhtäjaksoinen rasitus asetti myös henkisen
kestävyyden koetukselle. Ryhmän jäsenenä olevan lääkärin joh-
dolla retkikunta teki samalla tieteellistä tutkimusta ihmisen toimin-
takyvystä ääriolosuhteissa sekä testasi suomalaisten varusteval-
mistajien tuotteita. Kyseisenlaisen projektin onnistuminen edellyt-
ti tarkkaa suunnittelutyötä ja suorituskyvyn ylläpitoa. Turvallisuu-
desta ei tingitty missään olosuhteissa. Retkikunta halusi omalla
toiminnallaan tuoda esille suomalaista sisua ja peräänantamatto-
muutta. Huolellisella valmistautumisella, tarvittavien taitojen hank-
kimisella ja voimakkaalla tahdolla on mahdollisuus päästä aivan
huipulle.  Katso lisää www.everest.fi/expedition.aspx

Maanantai 13.9.2010 klo 18.00:
Kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo
Sasi:  Perustuslain uudistamisen tarpeesta.
Suomen korkeimpien valtioelinten välistä vallanjakoa ohjaa Suo-
men perustuslaki.  Se on kansallisen normijärjestelmän ylimmänas-
teinen säännös, joka määrittelee oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmän
perusteet ja joka on saatettu voimaan ns. vaikeutetussa lainsäätä-
misjärjestyksessä.  Suomen korkein perustuslakia tulkitseva valtio-
elin on eduskunnan perustuslakivaliokunta vastoin kuin monissa
maissa oleva perustuslakituomioistuin tai korkein oikeus.  Suomen
perustuslailla ohjataan kansalaisten perusoikeuksia, ylimpien val-
tioelinten valintatapaa ja valtasuhteita sekä sitä menettelyä, jolla
alemmanasteisia oikeusnormeja voidaan pätevästi antaa.  Maamme

nykyinen perustuslaki astui voimaan 1.3.2000.

Kuluvan vuoden alussa antoi mietintön-
sä perustuslain tarkistamiskomitea, ns.
Taxellin komitea, jonka tehtävänä oli etsiä
ratkaisuja perustuslain uudistamistarpei-
siin ja joka mietintö herätti vilkkaan kes-
kustelun.  Perustuslakivaliokunta valmis-
telee parhaillaan lopullista muutosesitys-
tä edus-kunnan täysistunnon käsiteltä-
väksi.

Perustuslaista http://www.om.fi/74.htm

Maanantai 20.12.2010 klo 18.00:
Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivinen:  Yleisradion
menestyksen kulmakivet.
98% suomalaisista seuraa Ylen tv- tai radio-ohjelmaa tai nettiä
joka viikko. Päivittäin Ylen palveluja käyttää 83 % suomalaisista.
Yksi pitää uutisista, toinen urheilusta, kolmas kulttuurista.
63 senttiä päivässä ja 19,25 euroa kuukaudessa on tv-maksun
hinta vuoden 2010 alusta. Sillä saa laajan paketin ohjelmia ja
palveluita, joista on varaa valita. Samalla summalla saisit reilun
puoli litraa maitoa päivässä. Ylellä on 4 tv-kanavaa, 6 radiokana-
vaa, teksti-tv, mobiilipalvelut ja internetin yle.fi.  Yle ei päätä
rahoituksestaan itse, vaan rahoitustavan ja määrän päättää edus-
kunta.  Tv-maksu on tavallisin tapa rahoittaa yleisradiotoimintaa
Euroopassa. Suomalaiset maksavat Pohjoismaiden pienintä tv-
maksua.  75 % kotimaisesta tv-ohjel-
mistosta on Ylen tuottamaa. Radiossa
Ylen osuus kotimaisesta toimitetusta
ohjelmasta on  90 %.  Lisäksi Yle hankkii
valikoituja ohjelmia kaikkialta maail-
masta, viime vuonna 62 maasta. Ylellä
on toimituksia 25 paikkakunnalla
Hangosta Utsjoelle. Alueellista
ohjelmaa tehdään radioon, televisioon
ja nettiin. Tuloksena on paikallisia
kuulumisia ja uutisia.

Maanantai 8.11.2010 klo 18.00:
Maavoimien komentaja, kenraaliluut-
nantti Ilkka Aspara:  Maavoimien
kehittäminen.
Maavoimien päätehtäviä ovat vastuu
valtakunnan maa-alueen puolustami-
sesta, muiden viranomaisten tukeminen
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
turvaamisessa sekä vastuu kansainvä-
listen kriisinhallintaoperaatioiden johta-
misesta ja toteuttamisesta. Maavoimat
vastaa myös maapuolustuksen suorituskyvyn suunnittelusta,
rakentamisesta, ylläpidosta ja tarvittaessa sen käytöstä.  Asevelvol-
lisuusasiat, muun muassa kutsuntojen toteuttaminen, on myös
määrätty maavoimien tehtäväksi. Lisäksi maavoimat tukee yleis-
huollossa puolustusvoimien kaikkia joukkoja ja laitoksia.
Maavoimien suorituskyky rakentuu neljästä tärkeästä osatekijästä;
johtamisesta, liikkuvuudesta, tulivoimasta ja suojasta. Kaikkia osa-
tekijöitä kehitetään tasaisesti ja varustamisessa otetaan huomioon
aselajikohtaiset tarpeet. Maavoimien kehittämiskohteina ovat viime
vuosina olleet etenkin valmiusprikaatien varustaminen ja maavoi-
mien tehokkaan suorituskyvyn luominen. Kehittämisen tuloksena
on kolmesta valmiusprikaatista muodostunut tulivoimaisia ja
liikkuvia kokonaisuuksia.

Tiedotteen toimitus ja taitto:  Timo Tulosmaa.      www.tampereensuomalainenklubi.fi

-



Syyskuu
11.9.2010  klo 14.00 Lahden Sibelius-festivaali 2010 "Sibelius-sinfonisen muodon takoja”
Lahden Sibelius-festivaalin 2010 pääkonsertin ohjelmassa ovat Sibeliuksen sävelruno”Tapiola” ja sinfonia ”Kullervo”. Solisteina
Jorma Hynninen ja Helena Juntunen. Sinfonia Lahti-orkesteria johtaa Jukka-Pekka Saraste.  Lähtö Vanhan kirkon kupeelta klo 14.00,
paluu konsertin jälkeen. Hinta 80 •/hlö. Ilm. viimeistään 5.8. Timo Tulosmaa,  timo.tulosmaa@sci.fi tai 040-7440565.

13.9.2010  klo 18.00 Kuukausikokous.  Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Kimmo Sasi:  “Perustuslain
uudistamisen tarpeesta”.

16.9.2010  klo 18.00. Tervetuloa Klubiin uudet jäsenet.
Ilta uusille kevätkauden 2010 uusille jäsenille.  Klubin johtokunnan ja muut toimijat esittelevät klubin aatetta, toimintaa ja tiloja.
Kahvitarjoilu.  Ilmoittautuminen Seppo Lehtiselle, 044-3773870 tai susisepe@gmail.com.

Lokakuu
8.10.2010  klo 15.00. Tampereen Tekijä: Tampereen Yliopisto 50 vuotta.  Tutustuminen 50-vuotiaaseen, johdattelijoina hallituksen
puheenjohtaja Kari Neilimo ja rehtori Kaija Holli.  Kokoontuminen klo 14.45 Päätalon pääaaulassa.  Ilmoittautuminen Timo Tulosmaa,
timo.tulosmaa@sci.fi tai 040-7440565.

14.10.2010 klo 18.00.  YH-päivän juhla.  Maanpuolustusjuhla Kalevan lukiossa.  Tilaisuuden järjestää Sotiemme 1939-45
Perinneyhdistys ry.

18.10.2010  klo 18.00. Kuukausikokous:  Erikoislääkäri Heikki Karinen: Suomalainen retkikunta Mount Everestillä 2009.

28.10.2010  klo 18.00. Ooppera-ilta.  Wolfgang Amadeus Mozart: Taikahuilu.  Ohjaaja Tuomas Parkkinen esitelmöi Tampereen
Oopperan ensi maaliskuussa ensi-iltaan tulevasta produktiosta.

Marraskuu
25.11.2010 klo 16.00.  Tutustuminen  museokeskus Vapriikin näyttelyihin.  Näyttelyt “Inro-avain samuraiden aikaan”, “Karhun
vuosi”, “Tammerkoski” ja “Innovaatiot - tamperelaisen osaamisen historiaa ja nykypäivää”.  Pääsymaksu opastuksineen 10 •
aikuiset, 8 • lapsetja eläkeläiset ja yli 10 h ryhmän jäsenet.  sotaveteraanit veloituksetta. Mahdollisuus  myöhäislounaaseen/
varhaispäivälliseen Vapriikin ravintolassa  klo 15.00.  Ilmoittautuminen  viim. 15.11. Timo Tulosmaa, timo.tulosmaa@sci.fi tai 040-
7440565.

8.11.2010  klo 18.00.  Kuukausikokous. Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Ilkka Aspara: Maavoimien kehittäminen.

19.11.2010  klo 11.00.  Kädentaidot 2010-messut.  It-osaamisen ohella kädentaidot ovat arvokasta suomalaisten osaamispääomaa,
jolla on merkitystä koko kansakunnan kehityksen kannalta.  Klubi tutustuu  Euroopan suurimpiin kädentaitomessuihin.  Kädentaidot
keskittyy suomalaiseen käden osaamiseen yli 500 osaajan voimin.  Lisätietoja nettisivuilta ja syksyn jäsenlehdestä.

Joulukuu
6.12.2010  klo 12.00.  Kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevankankaan sankarihaudalla. Järj. Treen Kansalaisjuhlatoimikunta.
6.12.2010  klo 13.00.  Itsenäisyyspäivälounas.
20.12.2010  klo 18.00.  Kuukausikokous/Klubin syyskokous.  Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivinen:  Yleisradion
menestyksen kulmakivet.

Tekijät vaihtuvat, Ilkka pysyy!
Suomalaisen Klubin monivuotinen isännöitsijä, klubin “kaikki kaikessa”, Ilkka Saarinen jättää tehtävänsä elokuun lopussa. Ilkan
pitkään omistaman Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:n liiketoiminta on laajentunut merkittävästi ja hän joutuu lisääntyneiden tehtävien
vuoksi omistamaan enemmän aikaa omalle yritystoiminnalle.

Ilkka on upeasti, aikaa ja energiaa säästämättä hoitanut tehtäviään. Hän on ollut todellakin “kaikki kaikessa”, osaamista on löytynyt
joka lähtöön klubin moninaisissa tehtävissä. Keskeisimpänä klubin talon ja talouden hoito ja niiden ruodussa pitäminen. Ja kuten
tiedämme klubin taakse jääneiden vuosien kehityskaari on ollut pelkästään myönteinen. Talous ja hallinto ovat keskeisesti mahdol-
listaneet sen, että klubi on edennyt vakaasti ja nousujohteisesti urallaan. Kiitämme Ilkkaa.

Syyskuun alusta varsinaiset kiinteistöisännöintitehtävät, klubin taloudenhoidon ja hallintotehtävät ottaa vastaan toinen Ilkka, Ilkka
Jarmas, 62.  Kokenut kiinteistöammattilainen hänkin. Uusi Ilkka on osakkaana Tampereen Ammatti-isännöitsijät Oy:ssä, jonka kotipe-
sä on Hervannassa Ahertajankadulla. Toivotamme Ilkan tervetulleeksi.

Isännöitsijän tehtäväkokonaisuuteen kuuluneet johtokunnan ja klubikokousten sihteeritehtävät puolestaan ottaa vastuulleen Piritta
Laurila. Piritta työskentelee apulaisjohtajana vanhassa tamperelaisessa yrityksessä Rautasoini Oy:ssä.  On työskennellyt jo pari-
kymmentä vuotta. Hän on tuttu kasvo myös maanpuolustuspiireissä, rotareissa jne. Piritankin toivotamme tervetulleeksi.  Viereisen
sivun lisäksi uudet tekijät esitellään syyskuun kuukausikokouksessa.



Ruutiukot

Ruutiukot-toimikunta:
Sadanpäämies Vesa Rinkinen, rinkiset(at)kotiposti.net,
Ruutisihteeri Markku Rauhalahti, rauhalahti(at)kolumbus.fi,
Jäsenet Jorma Kotisaari, Olavi Suvitie,  Pentti Turunen, Pertti Ylätupa.

Lounaskokoukset alkavat  maanantaisin klo 12.00. Tervetuloa!

Sadanpäämies

06.09.2010 Toimitusjohtaja Markku Hiltunen: Hämpin parkki
13.09.2010 Lounas. Ei esitelmää
20.09.2010 Professori Erkki Uusi-Rauva: Tuottavuudesta
27.09.2010 Puheenjohtaja Kirmo Bergius: Isänmaan kohtalon vuodet
04.10.2010 Dipl. ins. Ilkka Mäntyvaara: Vänrikki Polviander, vänrikki Stoolin esikuva
11.10.2010 Fil. tri Jussi Niinistö: Tarton rauha 90 vuotta
18.10.2010 Lounas. Ei esitelmää
25.10.2010 Tekn kapt Aarno Saramäki ja yliluutnantti evp Asko Nieminen: Suomen ilmailuhistorian

muistomerkit
01.11.2010 Dosentti Minna Saarelma: Kansallisuusaatteen vaikutus suomalaisiin etu- ja sukunimiin
08.11.2010 Dosentti Heikki Roiko-Jokela: Suomalaisuus ja heimotyö AKS:n ideologiassa
15.11.2010 Lounas. Ei esitelmää
22.11.2010 Dipl. ins. Erkki Leskinen: Vapaaehtoisena ilmatorjunnassa 1944
29.11.2010 Ruutiukkojen joululounas avec
06.12.2010 Ei kokousta (Klubilla itsenäisyyspäivän lounas)
13.12.2009 Lounas. Ei esitelmää

TSK:n sarjat alkavat  8.9.
Klubiottelu TSK-TKS 23.10.
Isäntänä TSK.
YT-klubien seniori SM-kilpailut 19-
21.11. Kouvola.
Kinkkukärrit 12.12. ja 15.12.

BILJARDI KLUBINAISET

Katso syksyn ohjelma
klubin nettisivuilta.

www.tampereensuomalainenklubi.fi

UUDET JÄSENET

KLUBI TUTUKSI 16.9.2010 -
Klubiesittely uusille jäsenille.

Katso tarkemmin sivu  2.

TERVETULOA!



KIRJANMERKKI

8.9.2010 klo 18 (-19.30)
FT Lassi Saressalo:  Pois Suomesta.
Tämä tuore teos raottaa Suomen historiaa - ja ilmiönä varmasti uni-
versaalimminkin - näkökulmasta, joka on tämän päivän suomalaiselle
melko vieras.  Ainakaan ilmiön monipuolisuutta ei usein tule ajatel-

leeksi.  Suomen historiasta löytyy Ruotsin ja Venäjän vallan ajoilta samoin kuin itse-
näistymisvuosiemme ja sotavuosiemme ajoilta runsaasti järkyttäviä tarinoita karko-
tuksista, mielipidepakolaisuudesta ja isänmaallisten tavoitteiden vuoksi kotimaas-
taan laittomasti lähteneistä tai lähtemään joutuneista henkilöistä.  Kirjan takana on
ajatus, että maailman tapahtumia ja omankin ympäristömme muutosta voi seurata
vain, jos sen suhteuttaa omaan menneisyyteen ja nykyisyyteen. Kirjaan liittyy verk-
kosivusto osoitteessa www.poiskotimaasta.fi.

13.10.2010 klo 18 (-19.30)
Kirjailija, toimittaja Aino Suhola:  Kuinka valmistuu henkilökuvaus.
Aino Suhola on kirjoittanut mm. Sylvi Kekkosen elämästä teoksen “Luja ja urhool-
linen sydän”. Aino Suhola on kirjoittanut kahdeksan teosta, joista viimeisin “Jos
joku ois, vaikka Jumala”, ilmestyi vuonna 2008. Lisäksi hän on toimittanut ja koonnut
tietokirjoja, runoutta ja proosaa sekä kirjoittanut näytelmän ja teatterimonologeja.
Aino Suhola on saanut valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 1990.  Värikkääs-
tä tyylistään tunnettu kirjailija puhuu mielellään siitä, mikä elämässä on oleellisinta ja
tärkeintä.

Tervetuloa kiinnostaviin Kirjanmerkki-iltoihin.

Golftoimikunta:
Puheenjohtaja Markku Huostila, huostila(at)wlanmail.com
Jäsenet: Jyrki Mantila, Tapio Nikkari, Veijo Sinkkonen.

Golfkilpailussa hyvä
osanotto.
Tampereen Suomalaisen Klubin golfmesta-
ruudesta kisailtiin tiistaina 15.6.2010 Tam-
mer-Golfin kentällä. Osanottajia oli yhteen-
sä 28 jäsentä, mukana vain yksi urhea nais-
pelaaja. Sateen uhka oli kyllä ilmeinen, mut-
ta vain yksi sadekuuro hieman haittasi peliä
parin väylän aikana. Tulokset muodostuivat
kuitenkin hyvätasoisiksi, ja varsinkin kärki-
sijoissa erot olivat hyvin pienet. Erityisesti
on mainittava uutuutena mestaruuden ohel-
la pelattu lyöntipelin kisa, jossa pyrittiin
mahdollisimman lähelle oman iän mukaista
lyöntitulosta. Kahdelle pelaajalle iän ja peli-
tuloksen erotukseksi muodostui 22, joten
voittajan ikää laskettaessa jouduttiin otta-
maan kuukaudet mukaan. Näin laskien voit-
taja oli Raimo Ylivakeri ja toisena Esko Mat-
tila, erona yksi kuukausi.
Tampereen Suomalaisen Klubin golfmesta-
ruuden voitti Jorma Salovaara, joka edelli-
sen kerran oli saanut komean kiertopalkin-
non haltuunsa vuodeksi 2001.
Pistebogey-pelin parhaat: Jorma Salovaara
34 pistettä, Pasi-Heikki Rannisto 34 pistet-
tä, Raimo Ylivakeri 32 pistettä, Kalevi Suo-
minen 32 pistettä, Aarno Raittila 31 pistettä
ja Kalevi Riippa 31 pistettä. Lyöntipelin
parhaat: Raimo Ylivakeri 87 lyöntiä, Mark-
ku Huostila 94 lyöntiä ja Tuomo Pälviranta
94 lyöntiä. Pisimmän avauslyönnin suoritti
Markku Järvi, lähimmäksi lippua löi pallon-

sa Timo Karake.

TAMPEREEN
SUOMALAINEN KLUBI

Puutarhakatu 13
33210 TAMPERE

KLUBI
Puh. (03) 212 3150
Fax. (03) 212 3151

Sähköposti:
johtokunta(at)tampereensuomalainenklubi.fi

www.tampereensuomalainenklubi.fi

RAVINTOLA
Puh. (03) 212 3150
Fax. (03) 212 3151

Sähköposti:
tilaukset(at)ravintolasuomalainenklubi.fi

www.ravintolasuomalainenklubi.fi

Ravintola on avoinna
arkisin lounasaikaan klo 11-14 ja

muina aikoina sopimuksen mukaan.

Klubikisan voittajat vasemmalta Timo Karake, Jorma Ylivakeri, Jorma Salovaara ja
Pasi-Heikki Rannisto.


