
Suomalaisuuden puolesta
Tampereen Suomalainen Klubi 120 vuotta

Klubin ja kerhojen ohjelmat kevätkaudella 2013

Suomalaisuus - suomen kieli - suomalainen kulttuuri

Klubiohjelmat
14.1.2013 KLO 18.00

• Jussi Vaurio TkT, Dosentti
Riskianalyysi ydinvoimalan
turvallisuuden hallinnassa 

Suomessa rakennetaan parhail-
laan uutta ydinvoimalaa, mutta 
muualla ydinvoimalat ovat vasta-
tuulessa. Onko ydinvoima energi-
an saannin tae vai vakava uhka 
yhteiskunnan toimivuudelle? Tätä 
kysymystä Dosentti Jussi Vaurio 
pohtii vuoden 2013 ensimmäises-
sä kuukausikokouksessa. Hän tar-
kastelee erityisesti millaisia riskejä 
ydinvoimaan liittyy, kuinka niitä 
voidaan arvioida ja ovatko ne yli-

päätään hallittavissa. Näitä kysymyksiä pohditaan tällä het-
kellä kaikkialla maailmassa. 

11.2.2013 klo 18.00

• Jyrki Iivonen, Dosentti,
puolustusministeriön viestintäjohtaja
Afganistanilla on tulevaisuutta

Suomi on osallistunut sotilaalli-
seen kriisinhallintaan Afganista-
nissa vuoden 2002 alusta lukien. 
Suomalaisille tuosta maasta synty-
nyt kuva on edelleen vinoutunut. 
Vaikka Afganistanissa on edelleen 
monia ratkaisemattomia ongel-
mia, on viimeisen 10 vuoden aika-
na tapahtunut myös paljon myön-
teistä kehitystä. Afganistania tu-
lisikin tarkastella monipuolisesti 
ja huomata kuinka paljon hyvää 
kansainvälinen yhteisö on maas-

sa saanut aikaan. Dosentti Jyrki Iivonen pohtii helmikuun 
esitelmässään Afganistanin tulevaisuuden mahdollisuuksia.

11.3.2013 klo 18.00

• Kenraali Kalervo Sipi
Mannerheimin jalanjäljillä Kiinassa

Venäjän armeijan eversti Carl 
Gustav Emil Mannerheim teki 
vuosina 1906–1908 ratsain mie-
lenkiintoinen matkan halki silloi-
sen Kiinan. Hän sai tiedusteluteh-
tävän yleisesikunnan päälliköl-
tä ja niinpä retken oikea nimi on-
kin vakoilumatka. Mannerheim 
piti matkastaan päiväkirjaa ja 
laati matkansa tuloksista rapor-
tin, jota pidetään yhtenä hänen 
kiehtovimmista kirjallisista tuo-
toksistaan.  Kenraali Kalervo Sipi 
sivuaa esitelmässään myös klu-

bimme matkaa Mannerheimin jalanjäljillä viime vuoden 
syyskuussa.

15.4.2013 klo 18.00

• Kenraalimajuri Pertti Salminen
Puolustusvoimauudistus - ajankohtainen tilan-
ne ja uudistuksen kansainvälinen kehys

Puolustusvoimauudistus on Suo-
messa parhaillaan käynnissä. 
Muutos on hyvin syvällinen ja 
pitkävaikutteinen. Samaan ai-
kaan Suomi joutuu arvioimaan 
kuinka kansainvälinen kehi-
tys vaikuttaa maamme asevoi-
mien kehitykseen. Kenraalimaju-
ri Pertti Salminen analysoi myös 
Suomen mahdollisuuksia har-
joittaa yhteistyötä Pohjoismai-
den, Euroopan Unionin ja myös 
Naton kanssa. Esitelmä valottaa 

puolustusvoimia erilaisista tärkeistä näkökulmista
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10.1.2013 klo 18.00
Uusien jäsenten ilta
- tervetuloa Suomalaiseen Klubiin

Tilaisuudessa klubin toimijat esittelevät uusille jäsenille 
klubin fi losofi aa, arvoja ja toimintaa uusille klubin jäsenil-
le. Jokaisen uuden jäsenen toivotaan ottavan osaa tähän ti-
laisuuteen, jossa on myös kahvitarjoilu. Uusi jäsen, ilmoit-
taudu Seppo Lehtiselle joko puhelimella 044-3773870 tai 
verkolla susisepe@gmail.com. 

22.2.2013 klo 18.30
Valkoisen Ruusun ilta

Valkoisen Ruusun illallisjuhlaa vietetään kuluneen vuo-
den aikana 80 vuotta täyttäneiden klubijäsenten kunniak-
si. Klubin johtokunta kutsuu kirjeellä 80 vuotta täyttäneet 
klubin jäsenet puolisoineen. Johtokunta toivoo, että Klu-
bin jäsenistä mahdollisimman moni voisi osallistua puoli-
sonsa kanssa tähän hyvin arvokkaaseen ja jo perinteeksi 
muodostuneeseen juhlaan varaamalla hyvissä ajoin paik-
kansa klubiravintolasta. 

6.3.2013 klo 18.30
Madama Butterfl y
Tampereen Oopperan ensi-illassa

Tähtisopraano Soile Isokoski debytoi maaliskuussa 2013 
Madama Butterfl yn nimiroolissa Tampereen Oopperassa. 
Riipaiseva tarina nuoren geishan rakkaudesta amerik-

kalaiseen merisotilaaseen saa mystisen kauniit puitteet, 
kun ihmiskohtaloiden synkkyys yhdistyy kirsikankukki-
en hehkuun. Tule vaikuttumaan idän harmoniaa henki-
västä tragediasta, jossa pieni Perhonen antaa ja menettää 
kaiken.  Rooleissa Soile Isokoski (Madama Butterfl y/Cio-
Cio-San), Hilke Andersen (Suzuki), Alessandro Liberato-
re (Pinkerton), Arttu Kataja (Sharpless), Petri Bäckström 
(Goro),  Tiina-Maija Koskela (Kate Pinkerton) ja Esa Ruut-
tunen (Bonzo).

Liput väliaikatarjoiluineen Suomalaisen Klubin kiintiös-
tä 90€/hlö.   Tiedustelut  Timo Tulosmaa, timo.tulosmaa@
sci.fi  tai 040-7440565. Muutama lippu jäljellä.

6.5.-11.5.2013
Klubimatka Pohjois-Irlantiin

Pohjois-Irlannin matka tarjoaa kauniita maisemia ja mie-
lenkiintoisia nähtävyyksiä. Pääkaupunki Belfast on tunnet-
tu laivanrakennuskaupunkina, surullisenkuuluisa Titanic 
rakennettiin täällä. Giant’s Causeway eli jättiläisen portaat 
on uskomaton luonnonmuodostelma Antrimin rannikol-
la. Matkan varrella yövytään viskistään kuuluisassa Bush-
millsin kylässä ja tehdään tietysti vierailu viskitislaamolle.

Matkakohteet Dublin-Belfast, Titanic Experience –näyt-
tely ja Antrimin rannikko, Bushmills viskitislaamo, Dun-
lucen linna, Derryn kaupunki, Mount Stewartin kartano 
ja puutarha ja Dublin.

Matkan hinta 1179 €/hlö. Matkan toteutuminen edel-
lyttää vähimmäismatkustajamäärää 25 henkilöä. Lisä-
tiedot ja tiedustelut Risto Harisalo, 040-1909777 tai ris-
to.harisalo@uta.fi . Varaukset 7.3.2013 mennessä Loma-
linja Oy/Maija Siren, puh. 010 289 8118, maija.siren@
lomalinja.fi . 

Valkoisen Ruusun illallinen
Valkoisen Ruusun illallisjuhlaa vietetään vuoden aikana

80 vuotta täyttäneiden klubijäsenten kunniaksi.

Tämän kertaiseen juhlaan johtokunta kutsuu
vuosina 2011 ja 2012 80 vuottansa täyttäneet klubin jäsenet puolisoineen. 

Arvokas ilta hyvän seuran ja illallisen parissa.

Illan menu:
Kuohkea tomaatti-basilicakeitto

Pyhäjärven kuhaa, valkoviinikastike

Tuorejuustotorttua, kahvi, tee

hintaan 45,00

Toivomme, että mahdollisimman moni Tampereen Suomalaisen Klubin
ystävät voisi olla juhlistamassa Valkoisen Ruusun illallista.

Vieraat kutsutaan juhlaan erikseen henkilökohtaisella kutsulla,
muut varaavat paikkansa klubiravintolasta.

Klubi on siirtymässä
tiedottamisessa verkkoon

ja johtokunta pyytää
jokaista jäsentä

ILMOITTAMAAN ja
TARKASTAMAAN

sähköpostiosoitteensa.

Jos joku ei halua vastaanottaa postia 
verkolla, toivomme siitä tiedon.

Viestin pyydämme lähettämään
Seppo Lehtiselle

susisepe@gmail.com
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14.01.2013 Lounas. Ei esitelmää. 
21.01.2013 Prikaatikenraali Antti Numminen:
 Majuri Jussi Leimu, legendaarinen
 suojeluskuntaupseeri ja Talvisodan
 pataljoonankomentaja 
28.01  .2013 Kommodori Jaakko Savisaari:
 USA:n puolustuspolitiikka ja asevoimat 
04.02.2013 Dipl.ins. Risto Pullinen:
 Ilmatorjuntamme sotien jälkeen 
11.02.2013 Metsänhoitaja Heikki Lindroos:
 Sotametsän perintö.
 Kuvapareja ”ryssänhakkuista”
 tehometsätalouteen. 
18.02.2013 Lounas. Ei esitelmää 
25.02.2013  Valt.maist. Jukka Elomaa:
 AKS ja maanpuolustus
04.03.2013     Dipl. ins. Pertti Laakkonen:
 Suomen Trikoo 110 vuotta
11.03.2013 Ilmailulääkäri Pekka Iisalo:
 Palovalvontalennot Suomessa

18.03.2013 Lounas. Ei esitelmää
25.03.2013 Lääkäri Heikki Aho:
 Tuki- ja liikuntaelimien kunto
01.04.2013 Toinen pääsiäispäivä.
 Ei lounaskokousta 
 . , FM Pertti Jokinen aiheesta
 Reino Hallamaa,
 Suomen radiotiedustelun isä.
08.04.2013 Ylimetsänhoitaja Markku Rauhalahti:
 Metsätöiden kehitys 
15.04.2013 Lounas. Ei esitelmää 
22.04.2013 Insinöörimajuri Seppo Rantanen:
 Venäläisen sielunmaiseman erityispiirteitä 
29.04.2013  Tekniikan tohtori Matti Kataja:
 Bruneval raid 
06.05.2013 Dipl.ins. Reijo Selin:
 Mannerheimin syntymäpäivälahjat 
 4.6.1942 
Lounaskokoukset alkavat klo 12.00. Tervetuloa!

Sadanpäämies

Kevätkauden 2013 ohjelma

Alkuvuonna 2013
Klubinaiset Biljardi-toimikunta:

Golf-toimikunta:

Keskiviikkokerho-toimikunta:

TAMMIKUUSSA aloitamme Tampereen kaupungin hanke-
johtaja Riitta Juusenahon lounasesitelmällä teemalla ”Tam-
perelaisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen 
ja uusi koulu” torstaina 24.1.2013 kello 12.00, paikkana 
Klubin ravintola. Omakustanteinen lounas. Ilmoittautumi-
nen ma 21.1.2013 mennessä jaana.jaaheimo@luukku.com 
tai puh. 050 329 5277.

HELMIKUULLE olemme saaneet vierailukutsun Tampe-
reen Kauppaseuraan, joka on myös tamperelainen vanha 
yhdistys ja yhteistyökumppanimme. Kutsuja on Kauppa-
seuran puheenjohtaja Teuvo Vastamäki. Hän kertoo meille 
Kauppaseuran historiasta ja seuran nykyisestä toiminnasta. 
Ajankohta on keskiviikkona 20.2.2013 kello 16.30.  Päiväl-
lisen tarjoaa Kauppaseura. Osoite on:  Aleksis Kiven katu 15.

Ilmoittautumiset Jaanalle 16.2.13 mennessä jaana.jaa-
heimo@luukku.fi  tai puh. 050 329 5277. 

MAALISKUUSSA tapaamme omakustanteisella päivällisel-
lä Suomalaisella Klubilla tiistaina 19.3.2013 kello 17. Seu-
tuyhteistyöaiheisen  päivällisesitelmän meille pitää projek-
tisihteeri Ritva Asula-Myllynen. Ilmoittautuminen mariit-
ta.hurme@kolumbus.fi  tai puh. 050 517 5606 14.3.2013 
mennessä.   

 HUHTIKUUN ja toukokuun ohjelmamme on vielä avoin. 
Niistä tiedotetaan alkuvuodesta sekä Klubin lehdessä että 
sähköisillä jäsenkirjeillä. 

Kärri keskiviikkoisin klo 18:00 alkaen
26.01.  Kolmen tamperelaisen (TSK, TKS, TAK)
 klubin kilpailu
15.-17.2. YT-klubien SM-kilpailut Porvoossa
 Haikon kartanossa
24.03.  Klubiottelu TSK-TAK
24.04.  Simakärri klubilla.
8.5.  Yrjön kärri isäntänä TSK. Mukana TKS ja TAK
11.05.  Kauden päättäjäiset klubilla
19.10.  Klubiottelu TSK-TKS isäntänä TKS
Marrakuussa YT-klubien seniorien SM-kilpailut Tampereel-
la. Samalla TAK:n 80 v-juhlakilpailu
11.12. ja 14.12. klubimme kinkkukärrit.

Helmikuussa klubin puttausmestaruuskilpailut klubilla
Kesäkuussa SM-kilpailut
Kesällä peluuta ja tapaamisia Tampereen, Nokian Pirkkalan 
jaVammalan radoilla.
Joulukuussa YT-klubien mestaruuskilpailut Oulussa.

Kerho kokoontuu erilaisissa tiloissa 30 jäsenen voimin joka 
toinen keskivikko keskustelemaan siitä, mikä kirja on syytä 
lukea ja maistelemaan neljää punaviiniä sokkotestinä aset-
taen ne paremmuusjärjetykseen.
Kevään kokoontumisajat ovat 9.1., 23.1., 13.2., 27.2., 13.3., 
27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5. ja 5.6.

Suomalaisuus - suomen kieli - suomalainen kulttuuri

Ruutiukot

Jaana Jääheimo
puheenjohtaja, Klubinaiset
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Hintaan sisältyy:
-  Aer Lingusin lennot reittivuoroilla
 turistiluokassa
-  majoitus kahden hengen huoneessa
-  ohjelman mukaiset kuljetukset, retket
 ja sisäänpääsymaksut
-  ohjelman mukaiset ateriat (4 x aamiainen, 
 1 x lounas, 2 x illallinen) 
-  suomenkielisen asiantuntijaoppaan
 palvelut perillä
-  suomenkielisen matkanjohtajan palvelut 
 koko matkan ajan

Lisämaksusta:
-  yhden hengen huone 300 €
-  matkavakuutus (suosittelemme kaikille)

Lentoaikataulu (sitoumuksetta)
 Helsinki – Dublin klo 13.30 – 14.50
 Dublin – Helsinki klo 07.40 – 12.45

Hotellit
Belfast, 1 yö: Malone Lodge Hotel ****
Perinteinen hotelli Belfastin keskustan tuntumas-
sa, kaupungin eteläpuolella. 108 tyylikkäästi si-
sustettua huonetta. Huoneissa erinomainen varus-
telu, mm. puhelin, tv, radio, hiustenkuivaaja, kah-
vinkeittovälineet, silitysvälineet, housuprässi ja in-
ternet-yhteys. Hotellissa on ravintola ja baari sekä 
sauna.
Bushmills, 2 yötä: Bushmills Inn Hotel ****
Lämminhenkinen perinteinen hotelli Bushmillsin 
kylässä. Hotelli ja sen ravintola on useasti palkittu 
arvostetuilla alan palkinnoilla. 32 tunnelmallista, 
tyylikkäästi sisustettua  huonetta. Huoneissa puhe-
lin, t v, radio, hiustenkuivaaja, silitysvälineet, hou-
suprässi , tallelokero.
Dublin, 1 yö: Maldron Hotel Cardiff Lane****
Uusi moderni hotelli Dublinin keskustan tuntumas-
sa, 15 minuutin kävelymatka O’Connell Street –
pääkadulle. 211 huonetta, joissa puhelin, tv, hius-
tenkuivaaja, ilmainen internet-yhteys, työpöytä 
sekä teen/kahvinkeittovälineet. 

Tampereen Suomalaisen Klubin matka

Pohjois-Irlannin nähtävyydet  7. – 11.5.2013
Pohjois-Irlannin matka tarjoaa kauniita maisemia ja mielenkiintoisia nähtävyyksiä.

Pääkaupunki Belfast on tunnettu laivanrakennuskaupunkina, surullisenkuuluisa Titanic rakennettiin täällä.
Giant’s Causeway eli jättiläisen portaat on uskomaton luonnonmuodostelma Antrimin rannikolla.

Matkan varrella yövytään viskistään kuuluisassa Bushmillsin kylässä ja tehdään tietysti vierailu viskitislaamolle.

Matkaohjelma Matkan hinta: 1 179€

Varaukset 7.3.2013 mennessä
Maija Siren, puh. 010 289 8118,

maija.siren@lomalinja.fi 

Matkan toteutuminen edellyttää
vähimmäismatkustajamäärää,

25 henkilöä
Lisätietoja:

Risto Harisalo, puh. 040 1909 777,
risto.harisalo@uta.fi 

1. päivä
Dublin – Belfast

Saapuminen Dublinin lentokentälle, josta matka jatkuu bussilla 
kohti Pohjois-Irlantia. Perillä Belfastissa tehdään ensin kaupunki-
kiertoajelu, jolla tutustutaan Viktorian aikaisiin kaupunkitaloihin ja 
kortteleihin, H&W laivatelakka-alueeseen, jossa aikoinaan raken-
nettiin kuuluisa, mutta tuhoon tuomittu Titanic-alus; Laganside-ran-
taan sekä Länsi-Belfastin katolisiin ja protestanttisiin alueisiin, joi-
den keskellä elämä on jo rauhoittunut. Majoittuminen hotelliin ja 
tervetuloillallinen.

2. päivä
Titanic Experience –näyttely ja Antrimin rannikko

Aamiaisen jälkeen vieraillaan maailman suurimmassa Titanic-näyt-
telyssä, joka avattiin tasan 100 vuotta traagisen Titanicin uppoa-
misen jälkeen. Näyttelyssä kuvataan yksityiskohtaisesti aluksen ra-
kentaminen, neitsytmatka ja traaginen uppoaminen. Matka jat-
kuu Antrimin rannikolle. Belfastista pohjoiseen kulkeva tie kiemur-
telee meren tuntumassa, päivän aikana pysähdytään ottamaan va-
lokuvia. Pysähdytään Carrick-a-reden riippusillan luona. Siltaa pit-
kin voi kulkea mantereelta pienelle saarelle. Omatoimisen lounaan 
jälkeen siirrytään toiseen yhtä henkeäsalpaavan kauniiseen paik-
kaan, jättiläisen portaille (Giant’s Causeway). Mahtava luonnon-
muodostelma koostuu erikoisista kuusikulmaisista basalttikivistä, 
joiden uskotaan jähmettyneen aikoinaan merenalaisen tulivuoren 
purkauksessa. Saavutaan Bushmillsin kylään, majoittuminen ja il-
lallinen.

3. päivä
Bushmills viskitislaamo,
Dunlucen linna, Derryn kaupunki

Aamiainen. Aamupäivällä tehdään tutustumiskierros Bushmillsin 
viskitislaamolla ja maistellaan kuuluisaa viskiä. Myymälästä voi 
ostaa Bushmillsin tuotteita ja viskejä. Matka jatkuu pohjoista rantaa 
pitkin Dunlucen linnalle, matkan varrella nautitaan lounas. Linna 
sijaitsee korkeiden jyrkänteiden harjalla tuijottaen merelle. Linnan 
ympärillä aikoinaan ollut kylä on täysin tuhoutunut, mutta linnan 
dramaattiset rauniot ovat yhä jäljellä. Jatketaan Derryn kaupunkiin, 
jossa on Irlannin parhaiten säilyneet keskiaikaiset kaupunginmuurit 
– niiden päällä voi kävellä ja katsella kaupunkia korkealta. Paluu 
takaisin Bushmillsin kylään. Illallinen omatoimisesti.

4. päivä
Mount Stewartin kartano ja puutarha, Dublin

Aamiainen. Päivän aikana matkataan kohti Dublinia Armaghin pik-
kukaupungin kautta. Vieraillaan upeassa Mount Stewartin kartanos-
sa ja puutarhassa, joka on yksi Pohjois-Irlannin viehättävimmis-
tä nähtävyyksistä. Kierros kartanossa ja vapaata aikaa tutustua ku-
vankauniiseen puutarhaan. Majoittuminen hotelliin Dublinissa. Yh-
teinen jäähyväisillallinen. 

5. päivä
Kevyt varhainen aamiainen hotellissa ja kuljetus 
lentokentälle. Lento Helsinkiin.
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