
Suomalaisuuden puolesta
Tampereen Suomalainen Klubi 120 vuotta

16.1.2012 klo 18.00
Sotiemme 1939-45 Perinneyhdis-
tys ry:n puheenjohtaja, eversti evp 
Pentti Väänänen:  Suomen tie talvi-
sodasta jatkosotaan

Kesällä 2011 tuli kuluneeksi  70 
vuotta jatkosodan syttymisestä.  Tal-
visodassa 1939-40 taistellut Suo-
men armeija kotiutettiin asteittain 
sotaa seuranneina kuukausina.  Ke-
sällä 1941 kansainvälisen tilanteen 

kehitys johti siihen, että Suomen puolustusvoimat saatettiin as-
teittain sodan vahvuuteen. Käsky yleisestä liikekannallepanos-
ta annettiin 17.6.1941 ja joukkojen tuli siirtyä suunnitelluille 
toiminta-alueilleen 25.6. mennessä. Kaikilla suomalaisilla jou-
koilla oli puolustustehtävä.  Neuvostoliitolla oli Suomea vastas-
sa kesäkuussa 1941 yhteensä 16-17 divisioonaa. Neuvostoliitto 
joutui kuitenkin siirtämään joukkoja Suomen suunnalta Sak-
saa vastaan. Saksa aloitti hyökkäyksensä Neuvostoliittoon 22. 
6. 1941.  Kun Neuvostoliitto pommitti 25. 6. 1941 viittätoista 
Suomen paikkakuntaa lähes 500:lla lentokoneella, katsoi Suo-
mi olevansa jälleen sodassa Neuvostoliittoa vastaan.

13.2.2012 klo 18.00
Toimitusjohtaja Juha-Pekka Pysty-
nen, Finavia Oy:  Suomen ilmailun 
kehitysnäkymät

Finavia Oy on palveluyritys, joka yl-
läpitää ja kehittää Suomessa 25 len-
toaseman verkkoa sekä koko maan 
kattavaa lennonvarmistusjärjestel-
mää. Finavian lentoasemaverkkoon 
kuuluu 18 siviililentoasemaa, 4 yh-
teistoimintalentoasemaa ja 3 sotilas-

lentoasemaa.   Lentoliikenteen yleinen voimakas kasvu  on jat-
kunut vuoden 2011 aikana.  Suomen lentoliikenteessä sekä toi-
sen että kolmannen neljänneksen kasvuluvut olivat poikkeuksel-
lisen suuria. Kasvuluvut johtuvat sekä nykyisten lentoyhtiöasi-
akkaiden volyymin kasvusta että uusien reittien ja lentoyhtiöi-
den tulosta Suomen markkinoille.  Pohjoismaiden päälentoase-
mien kasvussa Helsinki-Vantaa otti johtopaikan kuluvan vuoden 
toisella neljänneksellä.

12.3.2012 klo 18.00
Kansanedustaja Arto Satonen:   Ajan-
kohtaista liikenteestä, viestinnästä 
sekä työelämästä

Kansanedustaja Arto Satonen on 
Tampereelle ja Pirkanmaalle tärke-
än eduskunnan liikenne- ja viestintä-
valiokunnan puheenjohtaja.  Tampe-
reella on valmistelussa kaksi mittavaa 
liikennehanketta:  pitkä tunneli ja pi-
karatikka.  Kuulemme hänen ajatuk-

siansa alueen infrahankkeista.  Viime kaudella hän oli puheen-
johtajana työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, joka käsittelee 
mm. työvoimaa, työllisyyttä ja työperäistä maahanmuuttoa kos-
kevia asioita.  Molemmat sektorit ovat dynaamisessa vaiheessa 
ja ovat jatkuvasti esillä tiedotusvälineissä.

16.4.2012 klo 18.00
Ins, MBA Eero Ikonen:
Joseph Alanen – kalevalaisen kuvan
tamperelainen taitaja

Joseph Alanen on Tampereen jugend-
taiteen keskeinen hahmo. Hän valmis-
tui 1905 sähköteknikoksi Tampereen 
teollisuuskoulusta ja opiskeli sittem-
min Kaarlo Vuoren yksityisoppilaana 
piirustusta, maalausta ja anatomiaa.  
Hän jatkoi taideopintoja Tukholmas-

sa, Berliinissä ja Dresdenissä vuosina 1906–1910 muun muas-
sa Dahlin ja Lovis Corinthin (1858–1925) johdolla.

Maalauksissaan Alanen kuvasi Kalevalan aihemaailmaa 
omaperäisellä käsityötä muistuttavalla tyylillään. Tausta-am-
matiltaan hän olikin piirustuksen ja väriopin  opettaja Roineen 
käsityö- ja taideteollisuuskoulussa sekä useiden tamperelaisleh-
tien kuvittajana.  Hän oli Aamulehden taidearvostelija 1912–
1916.  Hän piti omia taidenäyttelyitä Helsingissä ja maaseutu-
kaupungeissa 1910-luvulla. 

Joseph Alanen oli Eero Ikosen äidin setä.

Klubin ja kerhojen ohjelmat kevätkaudella 2012

Kuukausikokoukset
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• 19.1.2012 klo 18.00
Tervetuloa Suomalaiseen Klubiin
Klubiesittely uusille jäsenille

Klubin toimijat esittelevät klubia syys-
kaudella 2011 liittyneille uusille jäsenille.

Kokoonnutaan klo 18.00 ravintolasalis-
sa, jossa kahvitarjoilu. ILMOITTAUDU Sep-
po Lehtiselle, susisepe@gmail.com tai  044-
3773870

• 29.1.2012 klo 15.00 
Tammisunnuntain kirkkojuhla
Tammisunnuntaita vietetään maamme va-
paussodan alkamisen muistoksi.  Vuodesta 
toiseen tämä kirkkojuhla kokoaa Tuomio-
kirkon täyteen väkeä.  Kirkkoherra Lauri 
Salminen, rovasti Esa Eerola, Panssarisoit-
tokunta, Poikakuoro Pirkanpojat.  Kolehti 
Tarton Suomen-poikien huoltotyöhön, kan-
salaisjärjestöjen liput.  Tilaisuuden järjestä-
vät Vapaussodan Tampereen Seudun Perin-
neyhdistys ry ja  Maanpuolustusnaisten Lii-
ton Pirkanmaan Piiri ry

• 1.2.2012 klo 18.00 
Kiina-ilta.  Kalervo Sipi, Pentti Ho-
lopainen, Marja-Leena Tiensuu:
Kuvia ja mielikuvia  kaukaisesta 
Kiinasta ja Mannerheimin
ratsastuksesta
Klubin syyskuun alkupuoliskoon sisältyy  
kiinnostava ja jännittävä klubimatka Kii-
naan. Matkustamme vanhalla Kaukoidän 
kauppatiellä  Silkkitiellä Mannerheimin ja 
hänen ratsunsa jäljissä aivan maan länti-
simmässä kolkassa sijaitsevasta Kashgaris-
ta, Urumqin, Dunghuangin ja Xianin kautta  
pääkaupunkiin Pekingiin.  Matkan varrella 
kuullaan kenraalimajuri Sipin hienot Man-
nerheim-esitelmät.  Matkan aikana nähdään 
ja koetaan mystinen Kiina lännestä itään.  

Klubin Kiina-illassa tutustumme ennak-
koon tähän matkan kohdemaahan.  Matkan 
Mannerheim-asiantuntijaksi lupautunut 
klubiveli, kenraalimajuri evp Kale Sipi ker-
too piirteitä Mannerheimin ratsastuksesta 
1900-luvun alussa.  Tämän päivän Kiinas-
sa Metson Kiinan yksikön toimitusjohtajana 
vajaan 10 vuotta työskennellyt Pentti Holo-
painen kertoo ja kuvittaa tämän päivän Kii-
naa.  Matkanjärjestäjä Lomalinja Oy:n Kii-
na-opas kertoo matkan toteutuksesta.  Tilai-
suus pidetään Marskin salissa.

Kahvitarjoilu.  Ilmoittautuminen timo.
tulosmaa@sci.fi  tai 040-7440565.

• 15.2.2012 klo 19.00
Valkoisen Ruusun illallinen
Tätä illallisjuhlaa vietetään vuoden aikana 80 
vuotta täyttäneiden klubijäsenten kunniaksi. 
Tämän kertaiseen juhlaan johtokunta kutsuu 
vuosina 2010 ja 2011 80 vuottansa täyttä-
neet klubin jäsenet puolisoineen.  Arvokas ilta 
hyvän seuran ja illallisen parissa.  

Vieraat kutsutaan juhlaan erikseen hen-
kilökohtaisella kutsulla, muut varaavat paik-
kansa Klubiravintolasta.  

• 1.3.2012 klo 18.00  
Richard Wagner:  Tannhäuser
Tampereen Oopperan tämän kevään produk-
tion ensi-ilta.  Musiikinjohto Hannu Lintu, 
ohjaus Vilppu Kiljunen,  visuaalinen suun-
nittelu Kimmo Viskari,  valosuunnittelu 
Jussi Kamunen, kuorokapellimestari Heik-
ki Liimola.  

Solisteina  Richard Decker, tenori (Tann-
häuser), Elisabet Strid, sopraano (Elisabeth), 
Johanna Rusanen-Kartano, sopraano (Ve-
nus), Gabriel Suovanen, baritoni (Wolfram 
von Eschenbach), Mika Kares, basso (Her-
mann),  Dan Karlström, tenori (Walther von 
der Vogelweide), Ville Rusanen, basso (Bite-
rolf), Petri Bäckström, tenori (Heinrich von 
Schreiber), Petri Lindroos, basso (Reinmar 
von Zweter).

Vielä 20 kiintiölippua varattavissa tam-
mikuun 25 päivään saakka.  timo.tulos-
maa@sci.fi  tai 040-7440565.

• 27.3.2012 klo 18.00 
Taistelu Näsilinnasta
Taistelu Näsilinnasta -elokuva kertoo vapa-
ussotamme  suurimmasta taistelusta ja ehkä 
merkittävimmästä yksittöisestö manööveris-
tä keväällä 1918. 

Valkoiset senaatin joukot hyökkäsivät 
läpi kaupungin.  Huhtikuun 3. päivänä 
1918 jääkäriluutnantti Erik Gunnar Meli-
nin johtama komppania määrättiin rynnä-
köimään läpi kaupungin Kalevankankaalta 
Tammerkosken yli Mustanlahden kalliolle ja 
valloittamaan harjanteen päällä sijaitseva 
Näsilinna. Operaation tarkoitus oli tukea sil-
loin alkanutta yleishyökkäystä kaupunkiin.  
Valkoisen armeijan kolmas hyökkäys Tampe-
reen valtaamiseksi oli käynnistynyt aamu-
yöllä ennen näkemättömällä tykistökeski-
tyksellä, johon puolustajat vastasivat. 

Suomalaisen Klubin näytös Kino Plev-
nassa.  Lipun hinta 10 €, lippuja voi lunas-
taa Klubiravintolan kassalta.

• 25.4.2012 klo 19.00
Tampereen Teatteri Frenckell: 
Hugo Simbergin siivet
”Paras esitys, mitä olen koskaan nähnyt” 
-näyttelijä Pekka Laihon kommentti Tam-
perelaisessa

Hugo Simbergin Siivet on teatterin kei-
noja villisti hyödyntävä yhden miehen näy-
telmä, jossa heräävät henkiin 100 vuotta 
sitten elänyt taiteilija ja hänen koskettavat 
maalauksensa.

Tapahtumien keskiössä ovat aikoinaan 
kovia kiistoja aiheuttaneet Tampereen Tuo-
miokirkon maalaukset. 

Käsikirjoitus ja ohjaus Ville Kurki, roo-
leissa:  Ville Majamaa. Liput 23 € /kpl, va-
raukset timo.tulosmaa@sci.fi  viimeistään 
24.3.

• 1.5.2012 klo 13.00
Klubin vappulounas
Lounasisäntänä esimies Timo Tulosmaa.  
Hinta 45 €.  Varaukset klubiravintolasta ti-
laukset@ravintolasuomalainenklubi.fi  tai 
03-212 3150.

• 10.5.2012 klo 18.00  
Suomalaisuuden päivän
kahvikonsertti 
Helge Nyman, laulu, Lena Eklund, piano.   
Ohjelmassa Sibeliuksen, Kuulan ja Kilpisen 
lauluja,  mm. Sibelius: Illalle ja på verandan 
vid havet;  Kuula: Kesäyö kirkkomaalla ja Yö; 
Kilpinen: Elegia satakielelle ja ihme.  Vapaa 
pääsy, maksullinen kahvitarjoilu.

   

• 25.5.2012 klo 07.30 
Kevätretki Kuoreveden Halliin
suomalaisen ilmailun synty-
sijoille ja nykypäivään
Veljekset Karhumäki Oy:n museo, Sotamu-
seon alainen Hallinportti-ilmailumuseo, Il-
mavoimien Teknillinen Koulu, Ilmailunäy-
tös Hallin lentokentällä.

Retken hinta 45 €/hlö sisältäen bussin, 
opastukset, pääsymaksut, lounaan ja kaksi 
kahvia.  Varaukset 11.5. mennessä timo.tu-
losmaa@sci.fi  tai 040-7440565.

   

• 4.6.2012 klo 12.00
Puolustusvoimain lippujuhla-
päivä
Kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevan-
kankaan sankarihaudalle. Tapahtuman jär-

Klubikalenteri Kevät 2012
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Ruutiukot
jestää Tampereen varuskunta.

   

• 4.6.2012 klo 18.00
Puolustusvoimain lippujuhla-
päivä
Kunniakäynti, seppeleenlasku ja ”Kesäpäivä 
Kangasalla” Marskin patsaalla Vehmaisis-
sa.  Tapahtuman järjestää Tampereen kan-
salaisjuhlatoimikunta.

   

• 30.6.2012 klo 18.00 
Musiikkia!Ruovesi-kamarimusiik-
kikonsertti  Pekkalan kartanossa
Lippuja tähän huikeaan kamarimusiikki-
konserttiin Ruoveden järvimaisemassa ai-
kanaan varattavissa mikä niitä saadaan.  
Lipunmyynti käynnistyy vasta helmi-maa-
liskuulla.

• 8.7.2012 klo 19.00 
Ramppi-teatteri esittää:  Poika var-
joiselta kujalta.  Jäähyväiset viisi-
kymmentäluvulle
”Poika varjoiselta kujalta” on  tarina ihmi-
sistä 1950-luvun teollisuuskaupungin kyl-
jessä. Se on tarina jälleenrakentamisesta, 
uskosta tulevaisuuteen, nuoruuden viatto-
muudesta ja kyvystä iloita vähästä, mutta se 
on myös kertomus pettymyksistä ja peloista, 
tarina sankareista vailla siipiä. Jotkut heis-
tä elivät vielä tuolloin täyttä ja värikylläistä 
elämää kanssaihmistensä keskuudessa me-
nettääkseen seuraavalla vuosikymmenel-
lä laitokseen sijoitettuina persoonallisuu-
tensa hohdon.

Käsikirjoitus Aulis Aarnio, ohjaus Juk-
ka-Pekka Rotko, musiikkidramaturgia Eero 
Pekkonen

Liput väliaikatarjoiluineen 22 €/hlö.  
Varaukset Irmeli Jokilampi, irmeli.jokilam-
pi@idia.fi  tai 050-595 1111, viimeistään 
30.5.2012.

• 5.8.2012 klo 08.00
Hamina Tattoo 2012
Kansainvälisen sotilasmusiikki tapahtuman 
pääesitys Hamina Bastionin kentällä.  Liput 
100 €/hlö sisältäen bussin,  tattoolipun, lou-
naan ja väliaikatarjoilun.  Varaukset timo.
tulosmaa@sci.fi  tai 040-7440565 viimeis-
tään 30.6.2012.

• 3.–13.9.2012
Mannerheimin Kiina ja Silkkitie.
Matkasta erillinen mainos takasivulla.

09.01.2012 
Fil.maisteri Juha Valtonen:
Kansallisia merkkitapahtumia
fi latelian kuvaamina

16.01.2012
Lounas. Ei esitelmää. 
Ruutiukkoveli Jyrki Kartila kertoo
suunnittelemistaan plakettikilvistä. 

23.01.2012
Turvallisuuspäällikkö
Erkki Nikkanen:
Jääkärikenraali Väinö Valve

30.01.2012
Ylimetsänhoitaja
Markku Rauhalahti:
Lintulan luostarin evakkotaival

06.02.2012
Toimitusjohtaja Pekka Karhumäki: 
Veljekset Karhumäki Oy:n
lentotoiminnan aloitus 1924 - 1939

13.02.2012
Dipl.ins. Risto Pullinen:
Ilmatorjuntamme sotien jälkeen 

20.02.2012
Insinööri Kari Pasanen:
Syvänmeren tutkimusaluksia
tekemässä

27.02.2012
Dipl.ins. Reijo Selin: 
Nyenskans/Nevanlinna.
Linnoitus ja kaupunki 1600-luvulla
Nevan rannalla.

05.03.2012
Ylihoitaja Aino Savelainen: 
Ihantalan pappilan ja kylän
elämää 80 vuotta sitten 

12.03.2012
Kommodori Markku Hassinen:
Rajavartiolaitos – turvana kaikissa
oloissa

19.03.2012
Lounas. Ei esitelmää.
Ruutiukkoveli Martti T. Määttänen
kertoo aiheesta Veli Venäläinen ja
länsimaiset arvot ja tavat.

26.03.2012
Professori Jussi T. Lappalainen:
Kuninkaan viimeinen kortti. 
Viipurinlahden ja Ruotsinsalmen
meritaistelut. 

02.04.2012
OTK, FM Pertti Jokinen:
Reino Hallamaa, Suomen
radiotiedustelun isä

09.04.2012
Ei lounaskokousta
(2. pääsiäispäivä)  

16.04.2012
Lounas. Ei esitelmää.
Ruutiukkoveli Seppo Leskinen kertoo
wine-tastingista.
 

23.04.2012
Eversti Eero Urpo:
MIR-aluksen testaus ja
käyttäjäkoulutus

27.04.2012
Ruutiukkojen kevätretki

30.04.2012
Ruutiukkojen maanantailoma.
Ei kokousta. (Vapun aatto)

07.05.2012
Dipl.ins. Olli Rinne:
Paperinvalmistuksen perusteet 

Kevät 2012

Ruutiukkotoimikunnan
kokoonpano vuonna 2012: 

• Vesa Rinkinen (Sadanpäämies)

• Jorma Hautala (Ruutisihteeri)

• Jorma Kotisaari

• Matti Ponsi

• Olavi Suvitie

• Pentti Turunen

• Pentti Ylätupa
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”Golfi n parhaat vuodet ovat kymmenen ensimmäistä vuotta, riip-
pumatta täysin siitä minkä ikäisenä on aloittanut” toteaa Lassi Ti-
lander kolumnissaan Seniorigolfari-lehdessä. Tähän toteamukseen 
on Tilander tullut 51 golfkesän kokemuksella. Vaikka golfpeli antaa-
kin ensimmäisinä pelivuosina eniten elämyksiä, ei se merkitse sitä, 
että golfi n pelaaminen lopetettaisiin silloin kun parhaat elämykset 
on koettu. Kierrosten lukumäärä voi vuosikymmenten aikana hie-
man laskea, mutta onnistuneet suoritukset kannustavat jatkamaan. 
Ovathan lisäksi useat tieteelliset tutkimukset osoittaneet golfpelin 
terveydelliset vaikutukset.

Näin talven kääntyessä kevättä kohti valmistautuvat golfarit 
tulevaan pelikauteen monin eri tavoin. Hyvin monet käyvät tes-
taamassa kuntoaan ulkomailla, toiset taas hiihtävät tahi harras-
tavat muita talvilajeja. Harva golfari lopettaa liikunnan kokonaan 
talvikaudeksi.

Kuvassa neljä helsinkiläistä ja neljä tamperelaista golfaria 
Belekissä Turkissa keväällä 2011 aloittamassa keskinäistä 
kisaa, jonka voittivat tamperelaiset.

TSK:n golfareiden kevään 2012 ohjelma
Tampereen Suomalaisen Klubin golfareille järjestetään ensi kertaa 
puttauskisa  sisätiloissa helmikuun aikana (golfareille lähetetään tar-
kemmat tiedot sähköpostissa). Näin voidaan golfi n yhtä osaa kehittää 
pienissäkin tiloissa, lyöntejä voi sitten harjoitella talvella tarkoituk-
seen varatuissa halleissa. Varsinaiset klubimme omat mestaruuskil-
pailut järjestetään kesäkuun puolivälissä, ja kisatulosten perusteella 
valitaan 2-miehiset joukkueet valtakunnallisiin YT-klubien golfmes-
taruus-kilpailuihin elo-syyskuun vaihteessa. Lisätietoja golfkisoista 
kerrotaan seuraavassa jäsenlehdessä ja Klubin kotisivuilla.

Golftoimikunnan puolesta Veijo Sinkkonen

Kevät 2012

Golf

Biljardin kevätkausi alkaa 4.1.2012. 
Keskiviikkokärrit pelataan viikoittain. 
Lisätietoja biljardipuheenjohtaja Seppo Leskiseltä,
sepe1@elisanet.fi 

Biljardi

Kevät 2012

MAALAUKSIA
ANTTI HERVONEN
Pyynikki-kabinetissa
9.1. -  28.2.2012.

Miksi maalaan?
Kysyn sitä usein itseltäni. Varsinkin 
silloin kun tuijotan tyhjää kangasta ja 
odotan että jotain tapahtuisi. Aina ei 

tapahdu. Mutta joskus, ennalta arvaamatta nousee pensseli, tärpätti-
pullo aukeaa ja jonkinlainen sielunmaisema alkaa siirtyä kuvaksi. Jos-
kus hyvin hitaasti, taukoja pitäen. Joskus raivoisasti, useita pohjia sa-
manaikaisesti työstäen. Työhuoneen lattia täynnä keskeneräisyyttä, joka 
sitten saa muotonsa alitajunnasta. Abstraktiot hahmottuvat kuviksi. Kun 
maalauskohtaus on ohi valtaa mielen tyhjyys, katarsis, joka sitten taas 
joskus alkaa uudelleen täyttyä. Ehkä maalaan juuri siksi.

”Ura” kuitenkin alkoi v 1967, kun poikamieskolhoosin seinille oli pikai-
sesti saatava koristusta, koska vieraaksi oli saapumassa joukko viehät-
täviä missikandidaatteja. Taulujani luultiin silloin aivan oikean taiteili-
jan tuotoksiksi. Se rohkaisi sitten myöhemmin täyttämään omat ja lä-
hisukulaisten seinät. Nyt näytteillä on poikkileikkaus parin viime vuo-
den maalauskohtauksista. 
Antti Hervonen

Pyynikki-kabinetti 1.3.-30.4.2012

PLAKETTIKILPI ON
ARVOKAS HUOMIONOSOITUS

Kuvan plakettikilpiä käytetään samoihin tarkoituksiin 
kuin pöytästandaareja, mutta uljaampina ja taiteellisesti 
monipuolisempina versioina.

Religraafi  Oy/Jyrki Kartila  on  suunnitellut parisensataa 
kilpisarjaa ja hänen yrityksensä valmistanut niitä 
20-30 000 kappaletta. Suurimmat asiakkaat ovat 
puolustusvoimat ja pelastuslaitokset.  

Tervetuloa tutustumaan
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Klubinaiset kohti uutta vuotta
Kiitokset hienosta vuodesta 2011! Klubinaisia on ollut mukana ta-
pahtumissa ennätysmääriä. Olemme myös saaneet monta uutta jä-
sentä; lämpimästi tervetuloa teille kaikille. Ensi vuonna jatkamme 
mukavien tapaamisten ja virkistävien tapahtumien sarjaa. 

Tammikuussa aloitamme kauneusillalla torstaina 19.1.2012 
kello 17.00, paikkana Hyvinvointikeskus 7. Taivas, osoite Hämeen-
katu 18 (4. krs). Siluetti-sairaalan edustajat esittelevät esteettisen 
kirurgian sekä juonnehoitojen tekemistä ja niiden vaikutuksia. Spa 
Manager Jenny Fager esittelee kauneudenhoidon uusimmat inno-
vaatiot. Tilaisuus on maksuton. Kevyt tarjoilu ja kuplivaa. Ota ys-
tävätär mukaan! Ilmoittautuminen  8.1. mennessä Jaanalle jaana.
jaaheimo@varala.fi  tai puh. 050 329 5277.

Helmikuun lounastapaamisessa Tampere-talossa tutustumme 
Tampere-talon arkeen, tulevaan ohjelmistoon ja uuteen toimitus-
johtajaan Paulina Ahokkaaseen. Aika on keskiviikkona 15.2.2012 
kello 12.00, tapaaminen pääovella kello 11.55. Aloitamme omakus-
tanteisella lounaalla Tampere-talon VIP-kabinetissa klo 12.00. Il-
moittautumiset Jaanalle 8.2.12 mennessä jaana.jaaheimo@vara-
la.fi  tai puh. 050 329 5277. 

Maaliskuussa tapaamme omakustanteisella lounaalla Suoma-
laisella Klubilla torstaina 15.3.2012 kello 11.30. Terveysaiheisen 
lounasesitelmän teemana on ”Jatkavatko hormonit hyrräämistä? 
Miesten ja naisten vaihdevuodet”. Luennon pitää erikoislääkäri Satu 
Rannisto. Ilmoittautuminen Satu Rannistolle 11.3.2012 mennessä 
satu.rannisto@sarastus.fi  tai puh. 0500 862 042.

Huhtikuun vierailukohteemme on Tampereen Ortodoksinen kirk-
ko, ns. Sipulikirkko Rautatienkadulla lähellä linja-autoasemaa, vi-
ralliselta nimeltään Pyhien Nikolaoksen ja Aleksanteri Nevalaisen 
kirkko, torstaina 26.4.2012 kello 15.00. Tapaaminen paikan päällä 
klo 14.50. Oppaanamme on vahtimestari Mika Kangasaho. Tunnin 
mittaisen kierroksen jälkeen menemme kahville ja leivoksille. Klubi 
tarjoaa kahvit ja opastuksen. Ilmoittautuminen Jaanalle 23.4.2012 
mennessä jaana.jaaheimo@varala.fi  tai puh. 050 329 5277. 

Ortodoksinen kierros jatkuu toukokuussa. 
Teemme kesäretken Valamon luostariin Heinävedelle la - su 26. - 
27.5.2012. Lähtö kello 9.00 Vanhalta Kirkolta ja paluu samaan 
paikkaan sunnuntaina noin kello 17.00. Kesäretkellä tutustumme 
Valamon veljestöön, Ortodoksisen kulttuurin keskukseen eli Vala-
mon luostariin ja yövymme siellä. Ohjelmassa muun muassa tutus-
tuminen opistoon, jumalanpalvelus, viinitila, kauppa, rauhallinen 
kävelyretki jne. Matkan varrella mielenkiintoisia pysähdyspaikkoja. 
Yhteiskuljetus. Yöpyminen luostarihotellissa kahden hengen huo-
neissa 60 €/hlö, hinta sisältää aamiaisen. Retken kokonaishinta vie-
lä avoin. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Ilmoittautuminen Jaa-
nalle jaana.jaaheimo@varala.fi  tai puh. 050 329 5277.

Oikein hyvää alkavaa vuotta 2012 ja tapaamisiin!
Jaana Jääheimo, puheenjohtaja, Klubinaiset

Klubinaiset on Tampereen Suomalaisen Klubin kaikille naisjäsenille 
avoin kerho, johon ei tarvitse erikseen liittyä. Haluamme tehdä toimin-
nasta sellaista, että siitä löytyy kaikille sopivia elementtejä riippumat-
ta iästä, asuinpaikasta tai siitä, onko työelämässä vai eläkkeellä. Järjes-
tämme vuoden aikana muutamia naisjäsenille tarkoitettuja tilaisuuksia. 
Ajankohdat ilmoitetaan Klubinaisten osuuksissa klubilehdessä ja ohjel-
matiedotteessa sekä toimintakalenterissa Klubin verkkosivuilla.

Kevät 2012
Klubinaiset

HAMINA TATTOO 2012

Kansainvälisen sotilasmusiikki tapahtuman pääesitys 
Hamina Bastionin kentällä.  5.8.2012.

Liput 100 e/hlö sisältäen bussimatkan,  tattoolipun,
lounaan ja väliaikatarjoilun.  

Varaukset timo.tulosmaa@sci.fi  tai 040-7440565
viimeistään 30.6.2012.

TAMMISUNNUNTAIN  KIRKKOJUHLA 
      Sunnuntaina 29.01.2012  klo 15.00 
      TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA 

Perinteisessä ohjelmassa mm: 

Puhe: Kirkkoherra Lauri Salminen
Liturgia: Rovasti Esa Eerola 

Panssarisoittokunta 
Poikakuoro Pirkanpojat 

Kolehti Tarton Suomen-poikien huoltotyöhön 
Kansalaisjärjestöjen liput 

Tilaisuus on avoin kaikille. Sydämellisesti tervetuloa! 

               Järjestäjinä: 

  Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry  
  Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri ry  

Suomalaisten Arvot

Suomen kieli, itsenäinen Suomen valtio, 
perheestä huolehtiminen, ahkeruus, 
työnteko, säästäväisyys, 
heikoimmista huolehtiminen, 
raittius ja siveys sekä sivistys ja koulutus.
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Kevät 2012
Kirjanmerkki

Tampereen Suomalaisen Klubin Kirjanmerkki jatkaa tutuksi käy-
neellä ja vakiintuneella linjallaan tutustuen isänmaallishistorial-
lisessa viitekehyksessä suomalaisiin merkkikirjoihin ja -kirjailijoi-
hin. Kevätkauden 2012 aloittaa Raimo Seppälä Tulenheimot-teok-
sellaan. Thulé-Tulenheimon neljän sukupolven tarinoiden kautta 
välittyy kuva Suomen taloudellisesta ja kulttuurisesta kehityksestä 
1800-luvun alkupuoliskolta lähelle EU-aikaa. Sukuun on kuulunut 
sekä 1843-1983 toimineen maineikkaan kangasalalaisen urkuteh-
taan omistajia että merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia. Mart-
ti Tulenheimo toimi IKL:n johtotehtävissä, Antti Tulenheimosta tuli 
mm. pääministeri ja Helsingin yliopiston rehtori ja kansleri. Terve-
tuloa kuulemaan ja keskustelemaan suvun vaiheista, jolla on vah-
vat juuret Pirkanmaallakin.

Tiistaina 24.1.2012 klo 18.00
Raimo Seppälä: Tulenheimot
Ilmoittautumiset pyydetään 22.1.2012 mennessä
inkeri.haarla@ovi.com

Kevään ohjelmaa jatkaa helmikuussa Mika Kulju teoksel-
laan Kenraalin viisi sotaa. Hjalmar Siilasvuon elämäkerta. Kirja il-
mestyi syksyllä 2011. Mika Kulju on oululainen historioitsija, joka 
on aiemmin kirjoittanut mm. Raatteen tien ratkaisusta ja Tornion 
maihinnoususta. 

Hjalmar Siilasvuo on vielä yli 60 vuotta kuolemansa jälkeenkin 
kiistelty menneen ajan suurmies. Kiukkuinen mies. Kovassa paikas-
sa kylmän rauhallinen tyyppi. Kielitaituri. Musiikin ja kuvaamatai-
teiden harrastaja. Lukutoukka. Hyvä kirjoittaja. Häikäilemätön joh-
taja. Hellä perheenisä.

Tällaisilla luonnehdinnoilla ovat ystävät kuvailleet Hjalmar Sii-
lasvuota - talvisodan Suomussalmen voittajaa, jatkosodan Kiestin-
gin motin suomalaisjoukon komentajaa ja Tornion saksalaisen vuo-
ristoarmeijan selustaan tehdyn maihinnousuhyökkäyksen käskijää. 
Siilasvuo menehtyi vain 54-vuotiaana aivohalvaukseen. Mika Kul-
jun sota-aiheiset esitelmät ovat pohjoisessa  täyttäneet salit, 

Ilmoittautumiset inkeri.haarla@ovi.com
Päivä tarkentuu myöhemmin.

Puolustusvoimain 
lippujuhlapäivä

4.6.2012 klo 12.00
Kunniakäynti ja seppeleenlasku Ka-
levankankaan sankarihaudalle. 

4.6.2012 klo 18.00
Kunniakäynti, seppeleenlasku ja 
”Kesäpäivä Kangasalla” Marskin 
patsaalla Vehmaisissa.  

Kirkkovenekerho
Soutujuhla halki Hämeen sinisten selkien
15-16.6.2012 Hämeenlinna-Tampere

Tiedustelut:
timo.tulosmaa@sci.fi 

Kevätretki Kuoreveden Halliin suomalaisen ilmailun syntysi-
joille ja nykypäivään.Veljekset Karhumäki Oy:n museo, Sota-
museon alainen Hallinportti-ilmailumuseo, Ilmavoimien Tek-
nillinen Koulu, Ilmailunäytös Hallin lentokentällä.

Retken hinta 45e/hlö sisältäen bussin, opastukset,
pääsymaksut, lounaan ja kaksi kahvia.  

Varaukset 11.5. mennessä
timo.tulosmaa@sci.fi  tai 040-7440565.

Veljekset Karhumäki 
- suomalaisen ilmailun pioneerit

Kirja on ostettavissa Tampereen Suomalaisen Klubin ravintolasta
tai tilattavissa: Seppo Lehtinen, susisepe(at)gmail.com, 044-377 3870.

SUOMALAISUUDEN VIRRASSA -kirja
kertoo suomalaisuusaatteesta, joka on
vaikuttanut Suomessa asuvien ihmisten elä-
mään, elämän sisältöihin, poliittiseen ajatteluun 
ja erilaisiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin runsaan 
kahden vuosisadan ajan. Suomalaisuusaate on 
kriisien aikoina yhdistänyt ihmisiä riippumatta 
heidän poliittisista ja yhteiskunnallisista näke-
myseroistaan. 

TAMPEREEN SUOMALAINEN KLUBI jatkaa 
suomalaisuuden edistämistä täysin toisen-
laisessa Suomessa kuin perustamisensa aikana 
120 vuotta sitten. Kirja valottaa tuota muutosta 
niin aatteen kehityksenä kuin yhteiskunnallisten 
kehitysvaiheiden kautta.

KIRJAN ON KIRJOITTANUT
hallintotieteiden tohtori Pasi-Heikki Rannisto.

KKiKiKiKiKiKiKi jjrjrjrjrjaaa oonon o ostst tetttavis
tai tilattavissa: Seppo Le

Suomalaisuuden
virrassa -teos

30€

NYT HINTAAN

Jäsenhinta

vain 15 euroa! 
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Klubin uutena kerhona vuotensa aloittaa viime kesänä vettä poh-
jansa alle saanut kirkkovenesoutajat, joka tunnettakoon vastedes 
kirkkovenekerhona.

Kerho järjestää tulevana kesänä 15.–16.6. ”Soutujuhlan halki Hä-
meen sinisten selkien”.  Tapahtuma on viime kesän juhlasoudun 
toisinto, tällä kerralla Hämeenlinnasta Tampereelle.  Yövytään jos-
sain sopivassa paikassa.  Veneessä on 10 + 1 paikkaa, joista osa on 
jo täynnä.  

Asiasta kiinnostuneet, yhteys
timo.tulosmaa@sci.fi  tai 040-7440565.

Keskiviikko-
                    kerho

Kirkkovene-
                    kerho

Keskiviikkokerho
kokoontuu
kevätkaudella
11.1., 25.1., 8.2.,
22.2., 14.3., 28.3.,
11.4., 25.4., 9.5. ja
23.5.2012.

Lisätietoja kerhosta saa
Seppo Leskiseltä
sepe1@elisanet.fi 

Valkoiset senaatin jou-
kot hyökkäsivät läpi 
kaupungin.  Huhtikuun 
3. päivänä 1918 jääkä-
riluutnantti Erik Gunnar 
Melinin johtama komp-
pania määrättiin ryn-
näköimään läpi kau-
pungin Kalevankan-
kaalta Tammerkosken 

yli Mustanlahden kalliolle ja valloittamaan harjanteen päällä sijaitseva Nä-
silinna. Operaation tarkoitus oli tukea silloin alkanutta yleishyökkäystä kau-
punkiin.  Valkoisen armeijan kolmas hyökkäys Tampereen valtaamiseksi oli 
käynnistynyt aamuyöllä ennen näkemättömällä tykistökeskityksellä, johon 
puolustajat vastasivat. 

Suomalaisen Klubin näytös ti 27.3. klo 18.00.
Lipun hinta 10 e.
Liput lunastettavissa Klubiravintolan kassalta.

 Keskiviikkokerho suosittelee 

Viinin nimi Rypäleet
Maa Hinta

Yellow tail Shiraz
Australia 9,57

Heartland Dolcetto, Lagrein
Australia 15,67

Valcanto Syrah
Espanja 8,25

Mayu Reserva Carménère Carménère
Chile 13,37

Columbia Crest Two Vines Cabernet Sauvignon
Washington 9,99

MontGras Carmenère, Shiraz
Chile 7,98

MontGras Merlot
Chile 9,99

Lindemans Cawarra Shiraz, Cabernet
Australia 7,98

Jean Bousquet Malbec
Argentiina 16,40

Bogle Cabernet Savignon
California 14,95

Hewitson Miss Harry Grenache, Shiraz, Mourvèdre
Australia 13,88

Lindemans Bin 50  Shiraz
Australia 8,99

Rolling Shiraz
Australia 9,89

Chateau Ste Michelle Syrah
USA 14,98

Cycles Gladiator Syrah, Petit Syrah
California 10,20

Castillo de Molina Cabernet Sauvignon
Chile 10,09

Painter’s Cove Shiraz, Cabernet
Australia 8,20

Rawson Retreat Shiraz / Caberne Sauvignon
Australia 9,89

Grady Reserve Shiraz Shiraz
Australia 9,99

Wyndham Estate Bin 555 Shiraz
Australia 13,98

Lindeman´s Bin 99 Pinot noir
Australia 9,99

Kaiken Malbec
Argentiina 10,90

ILMOITA JÄSENLEHDESSÄ
Arvoisa jäsenemme,  ilmoita omassa jäsenlehdessä tai hanki ilmoit-
taja.  Hinnat ovat ilmoittajaystävälliset: 1/1 sivu 550 euroa, 1/2 si-
vua 300 euroa ja 1/4 sivu 170 euroa. Yrityksen logoilmoitus 60 eu-
roa. Hintoihin lisätään alv 23 %.  Mediakortti 2012 on ladattavissa 
nettisivujen ”Klubilehti”-osiosta.

Lisätiedot ja varaukset 
Matti Hokkanen 0400/625816 • Timo Tulosmaa puh 040/7440565
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Matkaohjelma 
1. päivä
Lähdemme Helsingistä suoralla lennol-
la kohti Pekingiä.

2. päivä 
Peking, Taivaallisen rauhan aukio ja 
kielletty kaupunki 
Saavumme Pekingiin. Lähdemme len-
tokentältä suoraan kaupungin keskus-
taan. Käymme Taivaallisen rauhan au-
kiolla ja Kielletyssä kaupungissa. Lou-
naan jälkeen suunnistamme hotelliim-
me. Loppupäivä on rentoutumista. Yö-
pyminen Pekingissä.

3. päivä 
Kiinan muuri
Aamiaisen jälkeen lähdemme katso-
maan yhtä maailman kymmenestä ih-
meestä, Kiinan muuria. Matkan varrel-
la käymme helmikeskuksessa, jossa 
voimme tehdä edullisia ostoksia. Vie-
railemme Ming-keisarien hauta-alu-
eella. Lounaan  jälkeen tutustumme 
Cloisonnen ostosparatiisiin. Yöpymi-
nen Pekingissä.

4. päivä 
Kashgar
Aamiaisen jälkeen lennämme Kashga-
riin.(Kashiin). Yli 1000 vuotta Kash-
gar oli yksi Silkkitien vilkkaimmista ja 
tärkeimmistä kaupungeista. Illallinen. 
Yöpyminen Kashgarissa. Mannerheim 
saapui Kashgariin vuorten yli lännes-
tä 30. elokuuta 1906 ja majoittui siel-
lä pääkonsuli Kolokolovin luo Venä-
jän konsulaattiin. Oleskelu  venähti pe-
räti kuukauden mittaiseksi, sillä Man-
nerheim joutui odottelemaan Kiinan lä-
pikulkuun vaadittavia asiakirjoja. Täs-
sä yhteydessä hän sai ensimmäisen 
kiinankielisen nimensä ”Ma-da-khan 
eli Hevonen, joka nelistää pilvien hal-
ki”. Nimi saavutti jatkossa ylen suo-
pean vastaanoton viranomaisten kes-
kuudessa.

5. päivä 
Id Kah moskeija ja Abak Hojan hau-
tamuseo
Aamiaisen jälkeen käymme Silkki-
museossa sekä ihailemme Kiinan 
suurinta ID Kah moskeijaa. Näemme 
myös 1600-luvulla eläneen, kuului-
san muslimijohtajan, Abak Hojan hau-
tamausoleumin ja vierailemme paikal-

lisessa kodissa. Lounas.Yöpyminen 
Kashgarissa.

6. päivä 
Urumqi ja punaisen vuoren puisto
Aamiaisen jälkeen lennämme 
Urumqiin, Xinjiangin maakunnan pää-
kaupunkiin. Xinjiang on Kiinan suurin 
maakunta, noin viisi (5) kertaa Suo-
men kokoinen. Lähdemme punaisen 
vuoren puistoon ihailemaan kaupungin 
yli avautuvaa näköalaa. Matkalla vie-
railemme myös kaupungin museossa. 
Lounas. Yöpyminen Urumqissa. Man-
nerheim saapui Urumqiin (Urumtshiin) 
heinäkuussa 1907 ja viipyi siellä kuu-
kauden verran. Mielenkiintoinen ohjel-
manumero oli vierailut hallinnon ylim-
pien edustajien luona sekä vastavierai-
lut. Mannerheim kävi paikallisen prins-
sin seurassa läheisissä ammusteh-
taassa ja rahapajassa, jotka oli sijoi-
tettu samaan taloon.

7. päivä 
Gobin autiomaa
Aamiaisen jälkeen lennämme Dun-
huangiin, Gobin autiomaassa sijaitse-
vaan keidaskaupunkiin, joka oli tärkeä 
pysähdyspaikka muinaisella silkkitiellä 
matkaaville. Käymme vielä kaupungin 
museossa sekä hiekkadyyneillä rat-
sastamassa kameleilla. Saamme näin 
tuntumaa, millaista oli muinoin mat-
kata silkkitiellä. Lounas päivän aikana. 
Yöpyminen Dunhuangissa. Kuudennen 
Tianshan -vuoriston ylityksen ja yksi-
toistapäiväisen raskaan erämaavael-
luksen jälkeen Mannerheim pysähtyi 
marraskuussa 1907 Ansiin, josta hän 
poikkesi Dunghuanin keitaalle, 100 ki-
lometriä lounaaseen. Siellä hän kuu-
li kerrottavan ainoalaatuisesta asiakir-
jakokoelmasta, jonka eräs kiinalainen 
pappi oli löytänyt muutamaa vuotta ai-
kaisemmin. Se oli ollut toista tuhatta 
vuotta kätkettynä kalliokäytävään, ”tu-
hansien buddhien luolaan”.

8. päivä  
Mogaon luolat, Xian
Aamiaisen jälkeen tutustumme Moga-
on luoliin. Munkit rakensivat 300-lu-
vulla Keski-Aasian suurimman kallio-
temppelin, Tuhannen Buddhan luolat. 
Kallion sisällä on 492 luolaa, joissa 
on seinämaalauksia, Buddhan patsai-
ta, kirjakääröjä ja piirroksia. Lounaan  
jälkeen lähdemme lentoasemalle. Len-

nämme  8 miljoonan asukkaan Xía-
niin, joka on Shaanxin provinssin pää-
kaupunki. Changan nimellä aikoinaan 
tunnettu kaupunki, on Silkkitien alku-
piste. Illalla on mahdollisuus erillishin-
taan mennä illalliselle, jonka yhteydes-
sä on Tangshow. Yöpyminen Xianis-
sa. Ennen Xianiin (Hsianfu) tuloa Man-
nerheim joutui kosketuksiin spitaalisen 
kanssa ja röyhkeiden lamojen, budd-
halaisten opettajien, kivityksen koh-
teeksi.  Perille Xianiin hän saapui 28. 
huhtikuuta 1908, ja viipyi siellä pari 
viikkoa. Tuon aikaisista nähtävyyksistä 
Mannerheim mainitsee muistelmissaan 
mm. muistona Hsianfun loistokaudelta 
olevat kaupungin ulkopuolella laajalla 
kedolla sijaitsevat hautakummut ja kei-
sarillisen palatsin.

9. päivä
Villihanhipagoda ja Terrakotta-
armeija
Aamiaisen jälkeen vierailemme 
600-luvulla rakennetussa Villihanhi-
pagodassa. Sen jälkeen vierailemme 
kaupungin muurilla, jota on vielä jäljel-
lä 14 km. Iltapäivällä lähdemme kohti 
Terrakotta-armeijaa, joka sijaitsee kes-
kustasta noin 43 km päässä. Alue löy-
dettiin sattumalta vuonna 1974, kun 
maanviljelijä kaivoi pellollaan kaivoa. 
Retken aikana nautimme lounaan. Il-
lalla nautimme illallista ja lähdem-
me yöjunalla kohti Pekingiä. Junassa 
on neljän hengen makuuvaunut. Myös 
Mannerheim matkusti kesäkuussa 
1908 ”mukavasti selkäkenossa rauta-
tievaunussa istuen” Tshenshousta Kai-
fengiin ja sieltä aina Taijuaniin. Loppu-
matka taittui jälleen ratsain Kalganiin 
asti, jonne Mannerheim saapui 20.hei-
näkuuta 1908.Siellä hän myi huuto-
kaupalla hevoset ja tarpeettomat tava-
rat. Loppumatka Pekingiin taittui sitten 
taas junalla.

10. päivä 
Paluu Pekingiin
Saavumme Pekingiin, aamiainen joko 
hotellissa tai paikallisessa ravintolas-
sa. Vapaa päivä. Illalla lisämaksulli-
nen Pekingin ankka-illallinen. Yöpymi-
nen Pekingissä.

11. päivä 
Paluulento Suomeen. Aamiaisen jäl-
keen lähdemme lentokentälle, josta 
suora Finnairin lento Helsinkiin.

Matkustamme vanhalla Kaukoidän kauppatiellä ”Silkkitiellä” Mannerheimin ja hänen ratsunsa jälkiä. Aivan maan läntisimmässä kolkassa 
sijaitsevasta Kashgarista kuljemme lentäen ja junalla Urumqin, Dunghuangin ja Xianin historiallisten kaupunkien kautta pääkaupunkiin Pekingiin. 
Matkalla näemme ja koemme mystisen Kiinan - lännen vuoristoseuduilta läpi Gobin autiomaan aina Taivaallisen Rauhan Aukiolle.
Aasian ratsastuksellaan ratsuväen eversti Mannerheimin tehtävänä oli ”kerätä sekä sotilaallista, että tilastollista aineistoa, tarkistettava entisiä 
tiekarttoja ja laadittava uusia”, eli vakoilla. Tehtäväkenttä laajeni lisäksi koskemaan arkeologisia ja etnografisia tutkimuksia. 
Yli 14 000 kilometriä pitkältä matkaltaan hän toi monia tieteelle arvokkaita kokoelmia sekä yli tuhat valokuvaa.  
Mannerheim laati ratsastuksestaan seikkaperäisen reportaasin, jota em. käsittämättömän taidokkaat ja tasokkaat kuvat  
täydentävät aidolla ja värikkäällä tavalla.
Matkamme varrella kuulemme kenraalimajuri evp Kalervo Sipin hienoja esitelmiä Mannerheimista yleensä ja erityisesti tästä 
hänen Aasian ratsastuksestaan 1900-luvun alussa. Lomalinja-oppaamme Marja-Leena Tiensuu valottaa Kiinan tätä päivää.

TAMPEREEN 
SUOMALAINEN KLUBI

Mannerheim
asiantuntija 
kenraalimajuri 
evp Kalervo Sipi 

Kiinan 
asiantuntijaopas 
Marja-Leena 
Tiensuu

Tampereen Suomalaisen Klubin 
ryhmänjohtaja Timo Tulosmaa

Hintaan sisältyy 

 Helsinki turistiluokassa

 junavaunuissa

 hengen huoneissa

 7 x lounas, 2 x illallinen)

 maksuineen

 tuntijan sekä Kiinan asiantuntijaoppaan  
 palvelut

Lisämaksusta
 

Lentoaikataulu

Hotellit
Sunworld hotel Beijing ****
88,Dengshikou Street,Beijing
Bell Tower Hotel Xi´an ****
110,Nandajie, Xi´an
Dunhuang hotel Dunhuang ****
151, Yangguan Zhonglu, Dunhuang
Lihua hotel Urumqi ****
955,Xibei Road,Urumqi
Tianyuan International Hotel (4*), 
No. 8 East Renmin Road (Renmin Dong Lu) 
Kashgar China

Hinta: 

3290 /hlö

Mannerheimin matkassa 
halki Kiinan valtakunnan 
3.–13.9.2012

Timo Tulosmaa p. 040 744 0565 
timo.tulosmaa@sci.fi

Varaukset:

✆ 010 289 8100 ✆ 010 289  8101 ryhmät
✆ 010 289 8120 (Helsinki)
Puhelut 8,21 snt/puh + 17,04 snt/min.                 Palvelumaksu 14 
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