
Huhtikuu  11.4.2011 klo 18.00
Historioitsija Vesa Määttä:
Matti Laurila - lakeuksien eversti.

Jääkärieversti Matti Laurila (1895-1983) oli ja on yhä monelle
idoli sekä isähahmo. Hänen vaikuttavuutensa liittyi
jääkäripohjaiseen  sotilasuraan vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen parissa.

Laurilan elämän keskeisin käännekohta nivoutuu Länkipohjan
taisteluun keväällä 1918. Tuolloin hänen saman niminen isänsä
sekä veljensä Ilmari kaatuivat.
Länkipohjan menetykset sinetöi-
vät sotilasjohtaja Laurilan tavoit-
teen välttää kaikin keinoin turhia
miehistötappioita. Hän ei epäröi-
nyt uhmata esimiestensä käskyjä
pitääkseen kiinni tavoit-teestaan.

Palveltuaan Laurila siirtyi reser-
viin 1944. Hänen keskeisin ja
näkyvin tehtävänsä sen jälkeen
siviilissä oli toiminta veteraani-
ja invalidityön puolesta.

Tammikuu 17.1.2011 klo 18.00.
Kansanedustaja Harri Jaskari:
Suomen menestyksen askelmerkit.

Maamme on ollut parisenkymentä vuotta selkeästi muka-
na globalisoituneeksi kutsuttavassa kansantaloudellisessa
järjestelmässä.  Tuona aikana olemme kokeneet huiman
menestyksen mutta myös tasaantuvan taloudellisen
kehityksen.  Olemme olleet mukana kansainvälisistä
taloudellisista prosesseista alkunsa saaneissa myrskyissä ja
miettineet mikä on maamme tulevaisuus.  Onko lintukoto

iäksi kadonnut.
Tulevaisuuden suuntaviittoja
asettamaan tarvitsemme asian-
tuntevia oppaita, joilla on kyky
nähdä asioiden kehitys ja kyky
kommunikoida näkemyksensä
ja opastuksensa kaikille suo-
malaisille.
Eräs heistä on klubin jäsen, kan-
sanedustaja Harri Jaskari.

Maaliskuu 14.3.2011
klo 18.00.
Professori Heikki Vapaatalo:
Lääkkeen tie:  Ajatuksesta
apteekkiin.

Lääkkeellä inhimillisenä pa-
rannuskeinona on yhtä pitkä
historia kuin ihmiskunnalla
itselläänkin. Muinaisuuden
hämärästä alkaen ihminen on
käyttänyt parannuskeinona
ympäristöstään löytämiään tai kehittämiään kemiallisia
yhdisteitä,  lääkkeitä. Niiden synnyttäminen on aina vaatinut
luovaa, ennakkoluulotonta, tavoitetietoista ja usein myös
riskien ottoon kykenevää ajattelua:  Aikojen alussa hetkeensä
ja ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin sidottua ongelman-
ratkaisua,  tänä päivänä aivan samoin joskin täysin erilaisin
keinoin aikaansaatuja  ratkaisuja.  Nyt ihminen on kehittänyt
huimasti moipuolisemmat menetelmät kuin esi-isänsä.  Aina
tuo prosessi kuitenkin on lähtenyt ihmisen ajatuksesta.

Helmikuu  14.2.2011
klo 18.00.
HTT Pasi-Heikki Rannisto:
Suomalaisuuden virrassa -
Tampereen Suomalainen Klu-
bi 120 vuotta.                                  .

Aikamme aatteelliset virtaukset
ovat luomassa uudenlaisen ky-
synnän suomalaisuuden etsin-
nälle. Tämä Tampereen Suoma-
laisen Klubin juhlakirja selkeyt-

tää käsityksiä suomalaisuudesta kulttuurina ja henkisen sekä
aineellisen kehityksen perustana. Sen tehtävä on vakuuttaa
lukijansa siitä, että Suomi on tulevaisuuden maa ja suomalai-
suus voi olla jatkossakin sen henkinen selkäranka.Kansalli-
suusaate on monesti tuomittu eilispäivän aatteeksi.  Se on
kuitenkin noussut uudelleen poliittiseen keskusteluun
globalisaation näyttäessä nurjia puoliaan. Voimmeko sittenkin
hahmottaa itsemme kansainvälisinä pitäen samalla kiinni
suomalaisuudestamme?

Suomalaisuuden puolesta
Tampereen Suomalainen Klubi 120 vuotta

Klubin ja kerhojen ohjelmat kevät- ja kesäkaudella 2011

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

KUUKAUSIKOKOUSESITELMÄT KEVÄÄLLÄ 2011



SUOMALAISEN KLUBIN UUDET KUNNIAJÄSENET

Klubin sääntöjen 3 §  2 mom mukaan "Kunniajäseneksi klubin varsinainen kokous voi johtokunnan yksimielisestä esityksestä
kutsua klubin toimintaan ansioituneen jäsenen.”  Klubin historian kunniajäsenten taustasta nousee selkeästi esiin se, että
heillä  oli/on  erinomainen yhteys klubin jäsenien suurehkoon  enemmistöön, uhrautuva toimintatapa klubin hyväksi:  he
antoivat omaa aikaansa, omia varojaan, avoimia kehitysideoitaan,  palkatonta työvoimaansa, rohkeita muutosesityksiä
toteutettavaksi ja toiminnan eteenpäivientiä varten sekä  klubin aatemaailman avointa ja julkista esittämistä ja elämistä.

Maakuntaneuvos, tekn.tri.
(h.c.) Matti Hokkanen

Matti on klubin jäsen vuodesta 1972.
Viime vuosien puheenjohtajakau-
tensa aikana hän on ohjannut  klubin
sen nykyiselle kasvujohteiselle
toimintauralle.

Matti  on puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajakausiensa
aikana osallistunut klubin toimintaan ja sen kehittämiseen
itseään säästämättä lähes kaikissa klubin toimielimissä
ohjaten ja tukien niiden toimintaa.

Erityisen merkittävä on hänen liikkeelle panemansa
strategia- ja toiminnan suunnittelutyöskentely.  Matti  on
luonut klubin aatepoliittisen ohjelman teemalla
"suomalaisuus" ja kehittänyt klubihuoneiston ulkoasua klubin
toimintaperiaatteiden mukaisesti. Hänen kaudellaan klubi
on tehnyt useita merkittäviä  ulkoisia  aloitteita.

Professori emeritus Paavo
Hoikka.

Paavo on liittynyt klubiin vuonna
1992 ja on jäsenyytensä ja klubin
johtotehtäviensä aikana kehit-
tänyt erityisesti klubin kulttuuri-
poliittista suuntausta.  Hän on
aktiivisesti pitänyt yhteyttä

klubin jäsenkuntaan mm. teettämällä klubin toimintaa ja
sen ulottuvuuksia hahmottavan jäsenkyselyn.

Paavo on toiminut klubin varaesimiehenä ja esimiehenä ja
ollut klubin johtokunnan jäsen vuosina 1996-2008.

Klubin ulkopuolella Paavo on antanut yhteisöllisen
luottamusmiespanoksensa erityisesti Tampereen yhteisessä
ja Pyynikin seurakunnan hallinnoissa.  Päätyöuransa hän
tehnyt Tampereen Yliopiston kunnallistieteen professorina.

Klubin muut kunniajäsenet ovat pankinjohtaja Allan Kuusisto ja liikkeenharjoittaja Jyri Borgenström.

JOHTOKUNTA SAI SYYSKOKOUK-
SESSA UUSIA JÄSENIÄ.

KLUBIN SEITSEMÄN TOIMIKUNTAA

Klubin syyskokous pidettiin 20.12.2010.  Marraskuun
kuukausikokouksessa asetetun valitsijalautakunnan
esityksestä kokous valitsi klubin esimieheksi HM Timo
Tulosmaan ja varaesimieheksi ylimetsänhoitaja Markku
Rauhalahden.

Johtokunnasta erovuorossa olivat Kristiina Jaatinen, Rauno
Pulli, Kari Neilimo ja Pasi-Heikki Rannisto.  Matti Hokkanen
oli pyytänyt eroa terveydellisistä syistä.

Kari Nelimo ja Pasi-Heikki Rannisto valittiin uudelleen.
Heidän lisäkseen johtokunnan jäseniksi valittiin hallinto-
päällikkö Jaana Jääheimo, yhteysjohtaja Kirsi Koski ja
professori Risto Harisalo.  Entisinä johtokunnan jäseninä
jatkavat Vesa Rinkinen ja Matti Kataja.  Kokouksessaan
johtokunta valitsi Kari Neilimon johtokunnan puheenjohta-
jaksi vuodeksi 2011.

Klubin tilintarkastajiksi valittiin Pekka Uusitalo HTM ja
Pentti Kilpeläinen sekä varatilintarkastajiksi Kalevi Suominen
ja Jorma Salovaara.

Hallinto- ja taloustoimikunta:  Maakuntaneuvos Matti
Hokkanen (pj), prof.  Erkki Uusi-Rauva (varapj),
toimitusjohtaja Olli Rusila ja toimitusjohtaja Seppo Koivisto.
Ruutiukot: Vesa Rinkinen (Sadanpäämies), Jorma Hautala
(Ruutisihteeri), Jorma Kotisaari, Matti Ponsi, Olavi Suvitie,
Pentti Turunen ja Pertti Ylätupa.
Klubinaiset: Jaana Jääheimo (pj), Kristiina Jaatinen, Irmeli
Jokilampi, Helena Perälä, Raija Saarelainen ja Maarit
Vähäsaari.
Biljardi: Seppo Leskinen (pj), Antti Marjamäki (siht.), Päivö
Iso-Herttua, Mika Juoperi, Seppo Nyrjä, Rauno Pulli ja Anssi
Syrjänen.
Golf: Veijo Sinkkonen (pj), Markku Huostila, Aarno Raittila
ja Kalevi Riippa.
Keskiviikkokerho: Seppo Leskinen (pj), Seppo Lehtinen
(siht), Olli Mäkinen, Reijo Salmi ja Olavi Leskinen.
Kirjanmerkkikerho: Inkeri Haarla-Kettunen (pj), Hannu
Jokiluoma ja Timo Tulosmaa



Tampereen Suomalainen Klubi
kunnioittaen esittää, että Tampereen
kaupunki päättäisi perustaa Suomen
Marsalkan Carl Gustav Emil Manner-
heimin nimeä kantavan puiston
Tampereen kaupunkiin. Näin toimien
myös Tampereen kaupunki asettuisi
niiden kaupunkien joukkoon, jotka
kunnioittavat ja julkisesti tunnustavat
merkittävän suomalaisen valtiomiehen
elämäntyötä ja muistoa.

Marsalkka Mannerheim oli itsenäisen
Suomen ensimmäinen valtionpäämies.
Hänen toimiessaan valtionhoitajana
vuosina 1918-1919 hyväksyttiin
Suomen tasavallan perustuslaki,
hallitusmuoto ja valtiopäiväjärjestys.
Perustuslain mukaan Suomi on
tasavalta, jossa valta kuuluu kansalle
ja jossa lainsäädännön kantavina
periaatteina ovat yksilön vapaus, valta
ja vastuu.

Mannerheim oli Suomen Puolustusvoi-
mien ylipäällikkö itsenäisen Suomen
syntyessä 1918 sekä maan jouduttua
Talvisotaan, Jatkosotaan ja Lapin
sotaan.

Mannerheim oli Suomen tasavallan
presidentti vuosina 1944-1946. Hänen
johdollaan Suomi irrotettiin sodasta ja
ohjattiin uuteen jälleenrakennuksen ja
rauhan aikaan. Maan valtiolliselle
kehitykselle rakennettiin silloin perusta,
jonka seurauksena Suomi tänä päivänä
on taloudellisesti, sosiaalisesti ja sivis-
tyksellisesti korkeatasoinen hyvinvoin-
tivaltio, mikä myös maailmalla tunnus-
tetaan.

Mannerheim oli Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton perustaja, Suomen
Punaisen Ristin puheenjohtaja, Partio-
liikkeen kunniapuheenjohtaja, Sotain-
validien Veljesliitonperustaja ja tukija.
Suomen Eduskunta nimitti vuonna
1942 Mannerheimin yksimielisellä
päätöksellä Suomen marsalkaksi.

Monet Suomen kaupungit ja kunnat
ovat kunnioittaneet Suomen presidentin
ja Suomen marsalkan Mannerheimin
elämäntyötä ja muistoa nimittämällä
kaupungin tai kunnan alueella olevan
kadun, tien, aukion tai puiston hänen
nimellään tai pystyttämällä suuren
valtiomiehen elämäntyöstä muistutta-
van patsaan.

Tampereen kaupunki ei tähän mennes-
sä ole julkisesti osoittanut arvostusta
työlle, joka Mannerheimin johdolla
tehtiin Suomen ja sen kansalaisten
vapauden, itsenäisyyden ja tulevan
hyvinvoinnin kehittämisen hyväksi.
Tampereen Suomalainen Klubi esittää-
kin, että nyt Suomen tasavallan tullessa
jo 93 vuoden ikäiseksi Tampereen
kaupunki päättäisi korjata tämän puut-
teen nimeämällä kaupunkiin Manner-
heimin nimeä kantavan puiston.

Tampereen kadunnimitoimikunta on
vuonna 2004 yksimielisesti esittänyt,
että Mannerheimin puisto muodostet-
taisiin Tampereen Ratinanniemen
länsikärkeen kaavoitettavasta ja kun-
nostettavasta virkistysalueesta.

Ratinanniemen kärki on nyt kunnos-
tettu ja Ratinan vuolteen yli on raken-
nettu kävelysilta. Ratinanniemen kär-
jessä oleva puistoalue on siten käytet-
tävissä kadunnimitoimikunnan kuusi
vuotta sitten esittämään tarkoitukseen.

Kun Mannerheimin kuolemasta tulee
vuonna 2011 kuluneeksi 60 vuotta, olisi
nyt oikea aika Mannerheimin puiston
perustamiselle Tampereelle. Nimeä-
mällä Ratinanniemen kärjen merkit-
tävän valtiomiehen nimiin arvostetaan
suomalaisuutta, maan kansallista
itsenäisyyttä ja vapautta sekä työtä,
jonka  edellä kulkeneet sukupolvet ovat
suomalaisten ja myös tamperelaisten
hyväksi tehneet.

Kuvan ja karttapiirroksen lähde:
www.tampere.fi/material/attachments/r/
5nyTXmsKq/Ratinanniemi_ratinannokka_
luonnos.pdf

SUOMALAINEN KLUBI ESITTÄÄ MANNERHEIM-
PUISTOA RATINAAN

Tampereen Suomalaisen Klubin johtokunta teki 23.11.2010 kaupunginhallitukselle seuraavan
esityksen Ratinanniemen kärjen nimeämisestä Mannerheim-puistoksi.

Edellä olevaan viitaten Tampereen
Suomalainen Klubi esittää, että Tam-
pereen kaupunginhallitus päättäisi
nimetä Tampereelle Mannerheimin
nimeä kantavan puiston, että puiston
paikaksi valittaisiin Tampereen
kaupungin Ratinanniemen kärki ja että
puiston nimitys otettaisiin käyttöön

Tampereella marraskuun 23.
päivänä vuonna 2010

Tampereen   Suomalainen   Klubi
ry

Kari Neilimo
Puheenjohtaja, Vuorineuvos

Timo Tulosmaa
Esimies, Maisteri

Matti Hokkanen
Varapuheenjohtaja,
Maakuntaneuvos



Tampereen Suomalainen Klubi tuottaa juhlavuotensa kunniaksi
kansallista ja tamperelaista suomalaisuusaatetta käsittelevän kirjan,
jossa kerrotaan suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä 1800-
luvun lopulta nykypäivään. Kirja valottaa tuona ajanjaksona
tapahtuneita muutoksia niin aatteen kehityksen kuin yhteiskun-
nallisten kehitysvaiheiden kautta. Tampereen Suomalainen Klubi
syntyi suomalaisuusaatteen voimasta vuonna 1891 ja täyttää alkavana vuonna 120 vuotta.

Suomen itsenäistymisen ajan molemmin puolin suomalaisuusaate oli keskeinen yhteiskunnallisen kehittämisen määrittäjä.
Hyvinvointivaltion laajentuessa 1960-  ja 1970-luvuilla suomalaisuusaate työnnettiin taka-alalle ja kehittämisessä vallalla
olivat toiset aatteet. Hyvinvointivaltion kehittymisen jälkeen Suomella ovat edessä jälleen uudet haasteet kuten talous,
kansainvälisyys, kilpailu ja tietoyhteiskunta. Kirjalla halutaan tuoda suomalaisuusaate jälleen keskusteluun tulevaisuuden
yhteiskuntaa kehitettäessä ja osoittaa, että suomalaisuus ja Suomi ovat jatkossakin ajankohtaisia, eivätkä vastakkaisia
arvoja monikulttuurisuudelle ja kansainvälisyydelle.

Suomalaisuusaate on ulkopuolisen uhan kohdatessa yhdistänyt ihmisiä riippumatta heidän poliittisista ja yhteiskunnallisista
näkemyseroistaan, mutta toisaalta aatteet ovat myös ottaneet kovastikin yhteen. Tämä on näkynyt erityisesti Tampereella,
joka on ollut kansallisessa historiassa monen tärkeän tapahtuman keskipisteessä. Tampereen Suomalainen Klubi ja
sen keskeiset toimijat olivat Klubin perustamisen ensimmäisinä vuosikymmeninä merkittävissä rooleissa
kunnallispolitiikassa ja vaikuttivat myös valtakunnan politiikkaan. 2000-luvun Klubi on irtaantunut puolue- ja
paikallispolitiikasta ja jatkaa suomalaisuuden edistämistä täysin toisenlaisessa Suomessa kuin perustamisensa aikana.
Kirjassa hahmotetaan arvojen kautta mahdollisia yhteiskunnallisia valintoja sekä tulevaisuuden tehtäviä suomalaisille
klubeille.

Kirjan on kirjoittanut hallintotieteiden tohtori Pasi-Heikki Rannisto, joka toimii Tampereen yliopistossa paikallishallinnon
johtamista ja toimintaa kehittävissä tutkimus-, kehitys- ja innovointitehtävissä. Hän on toiminut viimeiset 20 vuotta
yritysten ja kaupunkien kehityshankkeissa auttaen näitä strategisessa johtamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa.
Ranniston väitöskirja (Tay 2005) käsitteli kuntien strategista johtamista. Hän toimii myös usein vierailevana luennoitsijana
eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen strategisen johtamisen kursseilla niin perusopintojen kuin
täydennyskoulutuksenkin (esimerkiksi MBA) yhteydessä.

Pasi-Heikki Rannisto esitelmöi  kirjan teemasta helmikuun kuukausikokouksessa 14.2.2011.

HTT
PASI-HEIKKI
RANNISTO:

SUOMALAISUU-
DEN VIRRASSA

TAMPEREEN SUOMALAINEN KLUBI 120
VUOTTA



KLUBIKALENTERI kevät-kesä 2011

17.1.2011
Kuukausikokous klo 18.00.
Esitelmävieraana kansanedustaja
Harri Jaskari:  Suomen menestyksen
askelmerkit. Vain jäsenille.

27.1.2011
Tervetuloa Suomalaiseen Klubiin
Klubin ja ja toimikuntien vetäjät esitte-
levät klubia.  Kahvitarjoilu.   Kokoon-
tuminen ravintolassa klo 18.00.
Ilmoittaudu Seppo Lehtiselle,
susisepe@gmail.com tai  044-
3773870.

30.1.2011.
Tammisunnuntain kirkkojuhla
Tampereen Tuomiokirkossa.
Tilaisuus Vapaussodan alkamisen
muistoksi klo 15.00.  Puhe
kenttärovasti Seppo Kangas, Pans-
sarisoittokunta,  Poikakuoro Pirkan-
pojat. Tilaisuuden järjestää Vapaus-
sodan Tampereen Seudun Perinne-
yhdistys ry.

14.2.2011
Kuukausikokous klo 18.00
 Esitelmävieraana klubin johtokunnan
jäsen, hallintotieteiden tohtori Pasi-
Heikki Rannisto: Suomalaisuuden
virrassa - Tampereen Suomalainen
Klubi 120 vuotta.  Vain jäsenille.

17.2.2011
Viestiveljet-kuoron konsertti
Marskin salissa klo 18.30.
Viestiveljet on Tampereen ev-lut
seurakuntien seniorikuoro, jonka
vahvuus tässä konsertissa on 30-35
henkeä.  Konsertti on maksuton
jäsentilaisuus.

5.3.2011
W.A. Mozart:  Taikahuilu
Tampereen Oopperan vuoden 2011
ensi-ilta Tampere-talossa klo 15.00.
Ohjaus Tuomas Parkkinen.  Pääroo-
leissa Gabriel Suovanen, Jaakko
Ryhänen, Jorma Hynninen, Marjukka
Tepponen, Jussi Myllys,  Esko Roine
ja Heikki Kinnunen ym.

14.3.2011
Klubin kevätkokous klo 18.00.
Käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat.  Esitelmävieraana
professori emeritus Heikki Vapaatalo:
Lääkkeen tie:  Ajatuksesta apteekkiin.

11.4.2011
Matti Laurila-näyttelyn avajaiset
Pyynikki-kabinetissa klo 11.30.
Lapualainen jääkärieversti Matti Laurila
on suomalainen sotilaslegenda, joka
kunnostautui vapaussodassa ja talvi-
sodassa mutta särmikkään persoonansa
takia joutui jatkosodassa myös esimies-
tensä suosioon.  Hänestä koottu näyttely
on esillä Pyynikki-kabinetissa taouko-
kuun loppupuolelle saakka.

11.4.2011
Kuukausikokous klo 18.00.
Esitelmävieraana historioitsija Vesa
Määttä:  Matti Laurila - lakeuksien
eversti.  Vain jäsenille.

23-30.4.2011
Pääsiäisristeily Reinillä.
Risteily Amsterdamista Baseliin kulkee
pitkin Rein-jokea halki keskisen Eu-
roopan ydinalueiden.  Poiketaan
maantieteestä ja historiasta tutuissa
kaupungeissa, tehdään päiväretkiä.
Tuotanto ChristinaCruises.

1.5.2011
Suomalaisen Klubin Wappulounas
alkaa klo 13.00. Pöytävaraukset klubira-
vintolasta, puh. 03 -212 3150.

4.6.2011
Puolustusvoimien lippujuhlapäivän
kunniakäynti  ja seppeleenlasku
Kalevankankaan sankarihaudalla
klo 12.00.  Ohimarssi Yliopistonkadulla.
Tapahtuman järjestää Tampereen Va-
ruskunta.

4.6.2011
Kunniakäynti- ja seppeleenlasku
Marskin patsaalle Vehmaisissa.
Tapahtuman järjestää Tampereen
Kansalaisjuhlatoimikunta.

15.6.2011
Muistat  sie Monrepos'n?
Kangasalalaisen Ramppi-teatterin
kesän 2011 produktio 15.6. klo 19.00.
Liput väliaikatarjoiluineen 21 •/hlö.
Varaukset Irmeli Jokilampi,
irmeli.jokilampi@idia.fi tai  050-
5951111.

17.6.2011
Suomalaisen Klubin kirkkovene-
soutu Virroilta Tampereelle.
Juhlasoutu 120 km kolmella 1+10 hen-
gen miehistöllä “Naakka”-veneellä.
Ilmoittautumiset maaliskuun loppuun
mennessä Timo  Tulosmaa,
timo.tulosmaa@sci.fi.

2.7.2011
Musiikkia!Ruovesi-konsertti
Pekkalan kartanossa.
Huikea kamarimusiikin konserttiko-
kemus Ruoveden Jäminkipohjassa
Pekkalan kartanon  konserttisaliksi
restauroidussa tallissa.  Retken toteu-
tuminen edellyttää, että saamme
varattua lippuja myynnin alettua.
Varaukset timo.tulosmaa@sci.fi tai
040-7440565.

20.7.2011
Rauta-aika.
Kesällä 2011 Pyynikin Kesäteatterin
ohjelmistossa on “Rauta-aika”.  Liput
väliaikatarjoiluineen 33,50 •/hlö.
Varaukset Irmeli Jokilampi,
irmeli.jokilampi@idia.fi tai  050-
5951111.

3-8.9.2011
Mannerheimin jalanjäljillä Puo-
lassa.
Aikanaan Marskimme oleskeli ja
taisteli myös Puolan maaperällä.
Teemme kuuden päivän matkan tähän
historiallisesti kiinnostavaan maahan
pitkin Mannerheimin jalanjälkiä.  Va-
raukset Timo Tulosmaa,
timo.tulosmaa@sci.fi tai 040-7440565.

10.9.2011
Sibelius-festivaalin konsertti Lah-



Biljardi

Klubin Kärri-, Kaisa-, Snooker- ja Keilasarjat pelataan

keskiviikkoisin.

29.1.      3-klubin kisa isäntänä TAK
11-13.2. YT-klubien SM-kilpailu isäntänä TKS (125-vuotis

 juhlakilpailu)
26.3.      Klubiottelu TAK - TSK  isäntänä TAK
9-10.4.   Tampere Cup järjestäjinä TAK, TKS, TSK.
27.4.      Simakärri
6.5.       Yrjön kärri isäntänä TAK
14.5.     Kauden päättäjäiset ja palkintojen jako.
7.9.       Syyskauden avaus, sarjat alkavat.

den Sibelius-talossa.
Perinteinen Sibelius-festivaali, jonka
taiteellisena johtajana aloittaa Okko
Kamu.  Varaukset  viimeistään
2.8.2011 Timo Tulosmaa,
timo.tulosmaa@sci.fi.

12.9.2011
Tattoo 2011-sotilasmusiikkita-
pahtuma Tampereella.
Upea sotilasmusiikin tapahtuma,
jossa mukana Kaartin Soittokunta,
Laivaston Soittokunta, Satakunnan
Sotilassoittokunta, Karjalan Sotilas-
soittokunta,  Rakuunasoittokunta,
Puolustusvoimien Varusmiessoit-
tokunta ja Grex Musicus -kuoro.
Liput 20 e, varaukset Seppo Lehti-
nen, susisepe@gmail.com.

12.9.2011
Tampereen Suomalainen Klubi
120 vuotta-pääjuhla.
Tapahtumatiedot helmi-maaliskuun
vaihteessa ilmestyvässä jäsenleh-
dessä.

Suomalaisen Klubin teatterikesä

Hyvät klubilaiset!  Kesällä 2011 tar-
joamme Teille kaksi kesäteatteria hyväs-
sä suomalaisessa seurassa:  Kesäkuun
15. päivänä klo 19.00 Kangasalan
Ramppi-teatterin “Muistat sie Monre-
pos’n”.  Silloin jalkinemestari Lindell
kertoo oman tarinansa niin kuin asiat
näki ja muilta kuuli. Näytelmä kuvaa
vaaran vuosia 1941-45.
Näytelmä on ytimeltään  kertomus
Karjalasta. Sen sisältönä on kaipuu.
Ainoa joka menetetystä kotiseudusta
jäi. Yksi kaipuun symboli on Viipurin
Monrepos, sen "kaunehimmat kaarisillat,
ihanimmat kuudanyöt". Ne ovat uni, jota
ei kukaan voi ottaa pois niiltä, jotka
kerran ovat tallettaneet unen sydämeen-
sä.
Aihepiiri kattaa toisaalta paljon muutakin
kuin sodan muistot ja evakkojen asian.

Kuinka Suomi selvisi vaaran
vuosista? Uhkana oli sodasta juuri ja
juuri selviytyneen maan ajautuminen
Viron ja Tshekkoslovakian tielle.

Kesän toisena teatterina on Pyynikin
Kesäteatterin “Rauta-aika” keskiviik-
kona 20.7. klo 18.00.  Me lähes kaikki
muistamme TV 2:n palkitun produk-
tion vuodelta 1982, jonka ohjasi Kalle
Holmberg, käsikirjoitti Paavo Haa-
vikko ja sävelsi Aulis Sallinen.  Pyyni-
kin “Rauta-ajan” ohjaaja Kari Heis-
kanen sanoo kuitenkin, että “Unohta-
kaa Rauta-aika”.

Varatkaa molempiin teattereihin
lippunne Irmeli Jokilammelta.
irmeli.jokilampi@idia.fi tai  050-
5951111

Muistat sie
Monrepos’n?

... jatkoa edelliseltä
sivulta



Ke
Ke Keskiviikkokerho

Golfarit,  kesän kilpailupäivä kalenteriin!

Tampereen  Suomalaisen Klubin golfharrastajien määrä on noussut jo lähelle
sataa. Kevään aikana käyvät tai ovat jo innokkaimmat käyneet ulkomailla
testaamassa pelikuntoaan, siksi on hyvä muistuttaa, että

Klubin omat golfmestaruuskilpailut järjestetään keskiviikkona 15.6.2011
klo 12.00 alkaen Tammer-Golfin kentällä Ruotulassa.

Kilpailu pelataan pistebogina ja siinä palkitaan kolme parasta pistebogitulosta,
paras scratch-tulos, pisimmän avauksen suorittaja ja lähimmäksi lippua pallonsa
lyönyt sekä paras naispelaaja. Lisäksi saa erikoispalkinnon lähimmäksi ikäänsä
scratch-tuloksen pelannut kilpailija.

Golftoimikunnan toimesta suoritettiin syksyllä noin neljäsosaan klubin
golfareista kohdistunut sähköpostikysely, jonka perusteella voidaan lyhyesti
todeta seuraavaa:

Yhdet klubin omat golfkilpailut ja YT-klubien SM-kilpailut katsottiin riittäviksi,
mutta ystävyysottelun järjestämistä jonkun toisen Suomalaisen Klubin kanssa
kannatettiin. Golfkurssit kuuluvat lähinnä golfseurojen tehtäviin. Lisäksi
esitettiin toivomus asiantuntijaesitelmän pitämisestä golfin terveydellisistä
vaikutuksista esim. klubi-illassa tai kuukausikokouksen yhteydessä. Tätä
golftoimikunnassa pohditaan vielä.

Klubin golfmestaruuskilpailusta kerrotaan lisää seuraavassa Klubilehdessä ja
sähköpostitse lähetetään henkilökohtainen kutsu kaikille heille, joiden s-
postiosoitteet ovat jäsenkirjurin tiedossa. YT-Klubien golfin SM-kilpailut
järjestetään tulevana kesänä Tampereen seudulla.

Veijo Sinkkonen (pj)

Golf Kirjanmerkki

Keskiviikkokerhon tapaamisten ohjelmaan kuuluu kirjaesittely - “tämä kirja
kannattaa lukea”. Joku kerholainen vuorollaan valmistelee ja pitää lyhyen
esitelmän lukemastaan kirjasta. Kirjan aiheesta myös keskustellaan.
Kokoontumisen toisena pääasiana on viinien maistelu ja arvostelu, viineistä
keskustelu sekä sen kautta viinien ja viinikulttuurin tuntemuksen lisääminen.
Keskiviikkokerho kokoontuu Klubin Pirkanmaa-kabinetissa. Kokoonkutsujana

ja kerhomestarina toimii Seppo Leskinen; sepe1(at)elisanet.fi; 050-581 2233.

25.01.2011 klo 18.00
Pekka Visuri:
Idän ja lännen välissä -
puolustuspolitiikka Urho
Kekkosen kaudella.

22.02.2011 klo 18.00
Matti Klinge:
Poliittinen Runeberg.

26.04.2011 klo 18.00

Päivi Tapola:
Mannerheimin paluu.

Päivi Tapola:
Rakentajan elämä.

23.03.2011 klo 18.00
Matti Wacklin-Seija Hir-
vikallio:
Hämeenkatu - Tampereen
sydän. .



KLUBI TUTUKSI 27.1.2011.
Klubiesittely uusille jäsenille.

Klubin esimies, johtokunnan pu-
heenjohtaja sekä harrastuskerhojen
vetäjät esittelevät klubia syyskaudella
liittyneille uusille jäsenille.

Kokoonnutaan klo 18.00 ravintolasalissa,
jossa kahvitarjoilu. ILMOITTAUDU
Seppo Lehtiselle, susisepe@gmail.com tai

044-3773870

TAMPEREEN
SUOMALAINEN KLUBI

Puutarhakatu 13
33210 TAMPERE

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

Sähköposti:
susisepe@gmail.com

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.

RUUTIUKKOJEN KOKOUSOHJELMA KEVÄT 2011

10.01.2011 Fil. maisteri Erkki Aaltonen: Asevelimajat
15.01.2011 Ilkka Kuusiston ooppera Isänmaan tyttäret. Oopperamatka avec

Vaasaan yhteistyössä Pirkanmaan Lottaperinne ry:n kanssa.
17.01.2011 Lounas. Lyhytfilmiesitys
24.01.2011 Professori Jaakko Valvanne: Pitkä ja täysi elämä
31.01.2011 Radioarkiston päällikkö emeritus Lasse Vihonen:

Radio sodissamme 1939-1945
07.02.2011 Kauppat. maisteri Vesa Rinkinen: Junkers JU 88 A-4
14.02.2011 Lounas. Lyhytfilmiesitys
21.02.2011 Yhteiskuntatieteiden maisteri Liisa Kämäräinen:

Ymmärtävä vuorovaikutus muistisairaan kohtaamisessa
28.02.2011 Myyntipäällikkö Matti Asunta: Äitini ja Mannerheim
07.03.2011 Professori Matti Leikola: Metsä houkuttelee. Metsäaihe

kaunokirjallisuudessa.
14.03.2011 Lounas. Ei esitelmää
21.03.2011 Metsänhoitaja Arto Sorri: Pirkanmaan metsät. Ajankohtaiskatsaus
28.03.2011 Professori Antti Saarialho:

Petsamon nikkeli - Jatkosodan asetoimitusten vaihtoraha.
04.04.2011 Fil. maisteri Seppo Satamo:

Kokemuksia sotaveteraaniperinteen tallentamisessa
11.04.2011 Lounas. Lyhytfilmiesitys
18.04.2011    Eversti Matti Antikainen: Varhaisilmailumme
25.04.2011 Ei kokousta (2. pääsiäispäivä)
02.05.2011 Professori Veli Siekkinen: Gustaf Adolf Reuterholm -

vaikutusvaltainen suomalainen suurvalta-ajan Ruotsissa
09.05.2011 Ruutiukkojen kevätretki

Lounaskokoukset Klubilla alkavat klo 12.00. Esitelmän jälkeen lounas.
Tervetuloa!  Sadanpäämies

Kuvassa Ruutiukot vierailulla Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseossa.

Klubinaiset
Naisten klubin päivällinen tiistaina
25.1.klo 17.00 klubilla.  Tilaisuudessa
esitellään naisten klubin tulevaa toimintaa
vuonna 2011 ja ideoidaanyhdessä
toimintaa. Toivotaan runsasta osanottoa.
Jaana Jääheimo, puheenjohtaja.

KLUBIN TOIMISTO
PÄIVYSTÄÄ

Jäsenkirjuri ja toimistonhoitaja
Seppo Lehtinen

päivystää toimistossa
maanantaisin klo 10-18.

Puhelin 044-3773870
Email: susisepe@gmail.com


