
120 SINIVALKOISTA VUOTTA
Kahvitarjoilu yliopiston yläaulassa

Satakunnan Sotilassoittokunta, johtajana musiikkimajuri Riku Huhtasalo

Jean Sibelius: Finlandia
Satakunnan Sotilassoittokunta, johtajana musiikkimajuri Riku Huhtasalo

Pirkanmaan maakuntalaulu:  Kesäpäivä Kangasalla
            Yleisö ja Satakunnan Sotilassoittokunta 

Tervetuloa 120-vuotisjuhlaan
Johtokunnan puheenjohtaja, vuorineuvos Kari Neilimo

  
Elon mainingit korkeina käyvät…

Musiikkia Sam Sihvon laulunäytelmästä Jääkärin morsian.
Matti Heinivaho ja Inga Sulin, laulu, Maila Böhm, piano

Juhlapuhe
Pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, Suomen Kansallisooppera

Takuulla tamperelainen
Antti Majanlahti lausuu Lauri Viitaa

Tampereen kaupungin tervehdys
Pormestari Timo P. Nieminen

Tanssin rytmiä
Suomen Voimisteluliiton tanssiryhmä.

Huomionosoitukset 
Johtokunnan puheenjohtaja, vuorineuvos Kari Neilimo

Esimies Timo Tulosmaa

Fredrik Pacius: Suomen laulu 
Uuno Kailas, Taneli Kuusisto:  Siunaa ja varjele meitä

Viestiveljet-kuoro johtajana Jarmo Ojanperä

Maamme
Yleisö ja  Satakunnan Sotilassoittokunta

Tilaisuuden juontaa Anu Raipia.

    KUTSU
Hyvät Tampereen Suomalaisen 

Klubin jäsenet, 

klubin johtokunnalla on kunnia
kutsua Teidät klubin 120-vuotis-

juhlaan Tampereen yliopiston
juhlasaliin  torstaina 22.9.2011.  

Aloitamme kahvitarjoilulla
yliopiston yläaulassa klo 17.00.  

Juhla alkaa klo 18.00.

Tervehdysten vastaanotto
Johtokunta vastaanottaa terveh-

dyksiä Klubilla, Puutarhakatu 13, 
 kello 14.00 - 16.00.

Varaukset
jäsenkirjuri Seppo Lehtinen

sähköposti susisepe@gmail.com
tai  puhelin 044-3773870 

Muistamiset 
Klubin kehittämisrahaston tilille 

114630-585924.  Rahaston kautta 
johtokunta toteuttaa suomalaista  

omistajuutta.

VP  pääjuhlaan
Jäsenkirjuri Seppo Lehtinen

sähköposti susisepe@gmail.com
tai puhelin 044-3773870
viimeistään 16.9.2011.

Kutsu on kahdelle.

Pukeutumissuositus
Tumma puku
Paraatipuku

Kansallispuku
Isot kunniamerkit

TERVETULOA

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

Suomalaisuuden puolesta
Klubin ja kerhojen ohjelmat syyskaudella 2011

Tampereen Suomalainen Klubi 120 vuotta



Joulukuu 19.12.2011 klo 18.00
Vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen: 
Aamulehti 130 vuotta.
Aamulehti on 1881 perustettu tamperelainen sanomalehti. 
Se on levikiltään (n. 140 000) Suomen toiseksi suurin sano-
malehti. Aamulehti on vuodesta 1998 ollut osa Alma Media 
-konsernia. Ensimmäinen lehti julkaistiin 3. 12.1881. Lehti 
oli pitkään Kansallisen Kokoomuksen äänenkannattaja, 
mutta maakuntalehdistön yleistä suuntausta noudattaen 
se julistautui vuonna 1992 sitoutumattomaksi.
 
Päätoimittajista useat ovat olleet
Suomalaisen Klubin vaikuttajia
F. V. Jalander  1881–
Kaarlo Viljakainen  1884–1905
Aukusti Alhovuori  1905–1912
Eetu A. Alha  1913–1926
J. Tuomikoski  1931–1956
Jaakko Hakala  1956–1964
Raino Vehmas  1971–1979
Pertti Pesonen  1979–1990
Raimo Seppälä  1991–1998
Matti Apunen  1998–2010
Jouko Jokinen 2010–

Syyskuu 22.9.2011 klo 17.00.
Tampereen Suomalaisen Klubin 120-vuotisjuhla 
Tampereen Yliopistolla. Kts. kansilehdellä oleva 
kutsu jäsenille.
Syyskuun 22. päivänä tulee kuluneeksi tasan 120 vuotta siitä, 
kun Tampereelle perustettiin suomalaisuutta, suomen kieltä 
ja suomalaista kulttuuria vaaliva keskustelukerho, Tampe-
reen Suomalainen Klubi. Perustamisen tausta lepää aikansa 
kielellisten painopisteiden etsinnässä, mutta vahvasti myös 
itsenäisyysajattelussa ja hallinnon demokraattisten menette-
lytapojen etsinnässä. Klubin johtoajatus on vuosien juoksussa 
löytänyt kiintopisteensä noissa kolmessa aatteellisessa tuki-
pilarissa. Ajan juoksussa se on energisesti asemoitunut myös 

maamme itsenäisyyden syn-
nyttämiseen ja vaikkapa tam-
perelaisen kunnallispolitiikan 
keskusteluforumiksi. Nyt klubi 
elää jälleen vireää suomalaista 
elämää etsien tämän päivän 
ja huomisen suomalaisuuden 
ydintä. Juhlikaamme siis. On 
sen aika.

Lokakuu 17.10.2011 
klo 18.00.
Satakunnan Lennoston ko-
mentaja, eversti Kim Jää-
meri: Ilmavoimien kehittä-
minen. .                . 
Ilmavoimat vastaa maamme 
ilmatilan jatkuvasta valvonnasta 
ja vartioinnista sekä reaaliai-
kaisen ilmatilannekuvan muo-
dostamisesta ja ylläpitämisestä. 
Jokaisella Ilmavoimiemme kol-
mella lennostolla – Satakunnan, 
Karjalan ja Lapin – on oma 
valmiuslentue. 

Ilmavoimat on hyvin tekninen puolustushaara. Tämän 
teknisyyden suhteellinen painoarvo korostuu koko ajan. 
Ilmavoimat kouluttaa noin 1 500 varusmiestä vuosittain. 
Heistä noin 450 saa erikoiskoulutuksen lentoteknilliselle- tai 
johtamisjärjestelmäalalle tai lentokoneen ohjaajaksi.

Tamperelaisille, Etelä-Suomelle ja toki koko maalle tärkeä 
on Satakunnan Lennosto Pirkkalassa. Se valvoo maamme 
väestön, hallinnon ja elinkeinoelämän ehdotonta painopiste-
aluetta. Satakunnan lennostoa johtaa eversti Kim Jäämeri.

Marraskuu 14.11.2011
klo 18.00.
Suomen Metsäyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Ju-
hani Karvonen: Metsien 
käyttö pelastaa maail-
man.
Yhdistyneet Kansakunnat on 
julistanut vuoden 2011 kan-
sainväliseksi metsien vuodek-
si. Vuoden teema on Metsät 
ihmisille – Forests for People. 
Vuoden taustalla on neljä 
globaalia poliittista tavoitetta: 
metsäkadon pysäyttäminen, 
metsien tuomien taloudellisten, yhteiskunnallisten ja ym-
päristöetujen lisääminen, kestävästi hoidettujen metsien 
pinta-alan kasvattaminen ja sitä edistävien taloudellisten 
resurssien liikkeelle saaminen.

Suomen panos Kansainväliseen metsien vuoteen 2011 painot-
tuu pääosin kansalliseen Metsä puhuu -hankkeeseen, jonka 
tavoitteena on lisätä ymmärrystä metsien ja niiden käytön 
merkityksestä rikkaana resurssina. Hanke on metsäsektorin 
yhteinen ponnistus ja sen koordinoinnista vastaa Suomen 
Metsäyhdistys. 

KUUKAUSIKOKOUKSET SYKSYLLÄ 2011



KLUBIKALENTERI SYKSY 2011

7.9.2011 Klo 18.00 
Tervetuloa Suomalaiseen Klubiin.
Uusien jäsenten ilta, jossa klubin toi-
mijat esittelevät klubia ja sen toimintaa 
kahvitarjoilun kera.  Ilmoittautumiset 
jäsenkirjuri Seppo Lehtiselle, susi-
sepe@gmail.com tai 044-3773870.  
Tervetuloa kevätkaudella klubiin 
liittyneet ja muutkin, mikäli ette ole 
esittelyssä olleet.

10.9.2011 Klo 14.00 
Lahden Sibelius-festivaalin kon-
sertti.  Klubin retki Lahden festivaalin 
pääkonserttiin, joka pidetään arkkiteh-
tuuriltaan kuuluisassa Sibelius-talossa.  
Okko Kamu johtaa Sibeliuksen viisi 
sinfoniaa.  

12.9.2011 Klo 19.00 
Tattoo 2011-sotilasmusiikki- ja 
kuviomarssitapahtuma Haka-
metsän jäähallissa.                  .                 
Puolustusvoimien tattoo kiertää Suo-
mea syyskuussa 2011. Näyttävässä so-
tilasmusiikkishowssa esiintyy kuudella 
paikkakunnalla yli 200 sotilassoittajaa 
Kaartin Soittokunnasta, Laivaston 
Soittokunnasta, Satakunnan Sotilas-
soittokunnasta, Karjalan Sotilassoit-
tokunnasta, Rakuunasoittokunnasta 
sekä Puolustusvoimien Varusmies-
soittokunnasta. Lisäksi mukana on 
Grex Musicus -kuoro sekä solistit 
Jaakko Ryhänen, Saara Aalto ja Antti 
Tuisku.

TATTOO 2011 -kiertueella rakenne-
taan siltaa sukupolvien välille erityi-
sesti veteraanisukupolven ja heidän 
lapsenlapsien sekä lapsenlapsenlap-
sien kautta. Ohjelman rakentamisessa 
huomioidaan kaikki nämä ikäryhmät 
muun muassa solisti- ja ohjelmisto-
valinnoilla.  Tilaisuutta isännöi Maa-
voimien komentaja, kenraali Raimo 
Jyväsjärvi.

Liput 20 e/hlö, varaukset Seppo Leh-
tinen, susisepe@gmail.com tai 044-
3773870

22.9.2011 Klo 17.00 
Klubi 120 v pääjuhla “120 sinivalkoista 
vuotta” yliopiston juhlasalissa.

15.10.2011 Klo 09.00  
Lapissa ja Euroopassa.
Helsingin Taidemuseo Tennispalatsi:  
Akseli Gallen-Kallela – Eurooppalainen 
mestari.   
Suomen taiteen kultakauden voimahahmo 
esiintyy kotimaiselle yleisölle uudessa 
valossa näyttelyssä, jonka konseptista 
on pääasiallisesti vastannut ranskalainen 
Museé d’Orsay. Näytteille tulee noin 
yhdeksänkymmentä teosta teemallisiin 
kokonaisuuksiin jaoteltuina. Tunnetuim-
pia teoksia ovat mm. Ad Astra, Symposion, 
Palokärki ja Keitelejärvi.
Akseli Gallen-Kallelan keskeisimpien 
maalausten ohella esille nostetaan myös 
taideteollisuutta. Erityisen mielenkiin-
toinen on rekonstruktio Gallen-Kallelan 
suunnittelemasta Iris-huoneesta, joka oli 
osa vuoden 1900 Pariisin maailmannäyt-
telyn legendaarista Suomen paviljonkia. 
Näyttely siirtyy Helsingin jälkeen Pariisin 
Musée d’Orsay -taidemuseoon sekä Mu-
seum Kunst Palastiin Düsseldorfi in.

Ateneum: Lapin taika.
Ateneumin huippunäyttely Lapin taika 
tarkastelee suomalaisen kuvataiteen välit-
tämiä mielikuvia Suomen Lapista.
Näyttelyssä on mukana teoksia kymme-
niltä taiteilijoilta aina tuntemattoman 
tekijän shamaanirummusta aivan äskettäin 
tehtyihin nykytaiteen teoksiin. Tekotapoja 
ja tyylejä on monia. Mukana on useita 
harvoin esillä olleita teoksia Ateneumin ja 
Kiasman kokoelmista, ja olemme saaneet 
lainaksi teoksia myös muista museoista, 
taiteilijoilta ja yksityiskokoelmista.

Yhteisretki Tampereen Harjun Kokoo-
muksen kanssa. Lähtö Tampereelta 
Vanhan kirkon kupeelta klo 09.00.  Ten- 
nispalatsin ja Ateneumin näyttelyt, lou-
nas, paluu Tampereelle noin klo 19 .00.  
Retken hinta 80 e/hlö sis. bussimatkan, 
näyttelyiden pääsymaksut opastuksineen 
sekä lounaan.  

Ilmoittautumiset Timo Tulosmaa, timo.
tulosmaa@sci.fi  tai 040-7440565 vii-
meistään 7.10.2011.

17.10.2011 Klo 18.00                  .     
Klubin kuukausikokous.          .  
Satakunnan Lennoston komentaja, 
eversti  Kim Jäämeri:  Ilmavoimiem-
me kehittäminen.  Marskin sali.

14.11.2011 Klo 18.00 
Klubin kuukausikokous           .  
Suomen Metsäyhdistys ry:n toi-
minnanjohtaja Juhani Karvonen:  
Metsien käyttö pelastaa maailman. 
Marskin Sali

18.11.2011 Klo 11.00-> 
Kädentaidot 2011:  Ammattitaito, ilo 
ja inspiraatio. Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksessa toteutettavas-
sa messutapahtumassa keskitytään 
puhtaasti kotimaiseen kädentaidon 
osaamiseen ja ne kokoavat kahteen 
suurmessuhalliin Suomen laajimman 
ostoskeskuksen. Mukana on huikeat 
yli 600 näytteilleasettajaa.
Kokoonnutaan messujen avajaisiin 
klo11.00, sen päätyttyä lounaalle Mes-
sukeskuksen yläravintolaan klo 13.00, 
jonka jälkeen tutustumista messuihin 
omaan tahtiin. Pääsyliput 10 e/hlö 
hankitaan klubin toimesta etukäteen 
ilmoittautumisten perusteella ja jaetaan 
kuukausikokouksessa 14.11.  Ilmoit-
tautumiset Timo Tulosmaa, timo.tulos-
maa@sci.fi  viimeistään 10.11.2011.          

22.11.2011 Klo 16.00 
Tampereen Tekijä:  Tampereen 
Ammattikorkeakoulu.  
Tampereen ammattikorkeakoulu tar-
joaa koulutusta noin 10 000 nuorelle 
opiskelijalle seitsemällä koulutusalal-
la. Opetus TAMKissa painottuu erity-
isesti tekniikkaan, hyvinvointipalve-
luihin sekä liiketalouteen, matkailuun 
ja kulttuuriin. Osana TAMKia toimii 
myös Tampereen ammatillinen opet-
tajakorkeakoulu, jossa voi suorittaa 
opettajan ja ammatillisen erityisopet-



7.9.       Syyskauden avaus, sarjat alkavat.
 Klubin Kärri-, Kaisa-, Snooker- ja Keilasarjat  
 pelataan keskiviikkoisin.  Tervetuloa mukaan.
Lokakuu Klubiottelu Suomalainen Klubi-Kauppaseura:
 Isäntänä Kauppaseura.
18-20.11. YT-klubien biljardiseniorien SM-turnaus ja  
 Tampereen Suomalaisen Klubin 120-vuotis- 
 juhlaturnaus.
 Isäntinä Suomalainen Klubi, Kauppaseura ja  
 Ammattiklubi.
14-17.12. Kinkkukärrit.

YT-klubit
YT-klubien historia alkoi v. 1956 biljardin ympärillä. Biljar-
dihan on tärkeä elementti klubitoiminnassa, ilman sitä klubi 
ei olisi mitään. Itse biljardiahan on pelattu maassamme jo 
1800-luvulla, silloin ainoastaan suljetuilla klubeilla ja pääl-
lystökerhoilla. Osa YT-klubeihin kuuluvia yhdistyksiä on pe-
rustettu juuri 1800-luvulla ja biljardipöytä kuului olennaisesti 
kalustukseen. Ennen kuin yhteistoimintabiljardi sai alkunsa, 
klubeilla pelattiin sisäisiä kilpailuja ja tehtiin klubivierailuja 
toisille klubeille. 

Yhteistoimintaklubeille päätettiin v. 1988 perustaa katto-
organisaatio valvomaan ja kehittämään yhteisiä asioita. 

tajan kelpoisuuden. Lisäksi TAMK 
tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet 
osaamisen ylläpitämiseen erilaisissa 
täydennyskoulutusohjelmissa. Am-
mattikorkeakoulun tehtäviin kuuluu 
myös soveltava tutkimus- ja kehi-
tystoiminta sekä työelämälähtöinen 
palvelutoiminta.

Tampereen yliopisto, Tampereen 
teknillinen yliopisto ja Tampereen 
ammattikorkeakoulu muodostavat 
Pirkanmaan maakuntakorkeakoulun, 
jossa  laitokset  toteuttavat koulutus-, 
tutkimus- ja kehitystoimintaansa laa-
jemmin Pirkanmaan seutukunnissa ja 
tukevat niiden innovaatiotoimintaa.
Teemme Tampereen Tekijät -vierai-
lun TAMKiin 22.11.2011 klo 16.00.  
Vierailua isännöi rehtori Markku 
Lahtinen.  Ilmoittautumiset Timo 
Tulosmaa, timo.tulosmaa@sci.fi  tai  
040-7440565 viimeist. 17.11.2011.

06.12.2011 
Itsenäisyyspäivän tapahtumat.
Kts. ilmoitus veressä

6.12.2011 klo 14.00
Klubin itsenäisyyspäivälounas
Huomaa kellonaika.  Hinta 45 e/hlö.  
Pöytävaraukset klubiravintolasta 03-
2123150 tai tilaukset@ravintolasuo-
malainenklubi.fi 

19.12.2011 Klo 18.00 
Klubin kuukausikokous  
Aamulehden vastaava päätoimittaja 
Jouko Jokinen:  Aamulehti 130 vuot-
ta.  Kokous on klubin syyskokous.  
Marskin sali.

... jatkoa edelliseltä 
sivulta

  

KLUBIKALENTERI SYKSY 2011

06.12.2011 
Puolustusvoimien Itsenäisyys-
päivän tapahtumat Tampereella.

Tervetuloa Puolustusvoimien val-
takunnalliseen paraatin liittyviin 
tapahtumiin:

Klo 09.00 Kunniakäynti ja seppeleen-
lasku sekä seppelpartioiden lähet-
täminen Kalevankankaan sankari-
haudalla.

Klo 10.00  Jumalanpalvelus Tuomio-
kirkossa

Klo 12.00  Paraatikatselmus ja kent-
tähartaus Keskustorilla

Klo 13.00 Ohimarssi Hämeenkadul-
la

Biljardi



TERVETULOA
SUOMALAISEEN KLUBIIN
Klubiesittely uusille jäsenille 

7.9.2011 KLO 18.00.
Klubin esimies, johtokunnan puheen-
johtaja sekä harrastuskerhojen vetäjät 
esittelevät klubia kevätkaudella liitty-
neille 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 SYKSY 2011

05.09.2011 Metsänhoitaja Heikki Lindroos: Metsäkuva elää. 
12.09.2011 Lounas. Lyhytfi lmiesitys
19.09.2011 Professori Matti Leikola: Metsäaihe sotienjälkeisen ajan   
 kaunokirjallisuudessa.
26.09.2011 Dipl.ins. Risto Pullinen: Ilmatorjuntamme sotien jälkeen.  
03.10.2011 Dipl.ins. Insinööri Timo Salokannel: Syvänmeren tutkimusalus  
 MIR. Suomalaista huippuosaamista kylmän sodan aikana.  
10.10.2011 Eversti Eero Urpo: Uudenkaupungin suojeluskunta 
 Vapaussodassa.
17.10.2011 Lounas. Lyhytfi lmiesitys 
24.10.2011 Klubin kunniajäsen, ruutiukkoveli Jyri Borgenström:   
 Kauppakadulta  Puutarhakadulle.
31.10.2011 Dipl.ins. Ilkka Mäntyvaara: Näsinneulan hissien rakentaminen
 osana Valmetin hissituotantoa. 
07.11.2011 Professori Pentti Tuohimaa: D-vitamiini ja vanheneminen.
14.11.2011 Lounas. Lyhytfi lmiesitys 
21.11.2011 Toimitusjohtaja Martti Määttänen: Y-DNA -analyysi suvun   
 juurien ja esihistorian selventäjänä.
28.11.2011 Ruutiukkojen Joululounas avec.
05.12.2011 Dipl. ins. Jorma Huura: Suomen siltojen historia.
12.12.2011 Lounas. Lyhytfi lmiesitys 

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

Ruutiukkoja 
1970-luvulta.
Kerhon pe-
rustaja Eero 
Kivelä edes-
sä toinen oi-
kealta.
Tänään heitä 
on lähes 250, 
joista sodan 
käyneitä 73.

SUOMALAISTEN PERINTÖ

“Suomalaiset ovat saaneet perinnök-
seen vapaan ja vauraan isänmaan, 
oman äidinkielen ja rikkaan kansal-
lisen kulttuurin. Tämä on se perintö, 
jota tulee vaalia ja kehittää sekä siirtää 
perässä tuleville uusille sukupolville” 
(Pääkirjoitus Klubilehdessä 1/2006, 
Matti Hokkanen) (s. 128)

KUNNIAMERKKEJÄ KLUBILAISILLE
Timo Tulosmaalle ja Veikko Parkki-
selle SL ritarimerkki 4.6.2011.
Tasavallan Presidentti myönsi 4.6.2011 
Tampereen Suomalaisen Klubin esimie-
helle Timo Tulosmaalle Suomen Leijonan 
ritarikunnan ritarimerkin. Klubin lisäksi 
Timo toimii monien maanpuolustus-
järjestöjen luottamustehtävissä ja tällä 

haavaa myös Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin osa-aikaisena toiminnanjoh-
tajana. “Veksi” puolestaan on Klubin  ja Ruutiukkojen pitkäaikainen jäsen 
ja puheenjohtaja- ja johtotehtävissä monessa maanpuolustusjärjestössä.
Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkkejä annetaan tunnustukseksi huo-
mattavista sekä siviili- että sotilaallisista ansioista. Onnittelut ritareille!

KIRJANMERKKI

Kirjanmerkki-kerhon ohjelma julkiste-
taan myöhemmin nettisivuilla ja lehdes-
sä.



KeKe Keskiviikkokerho

Kalervo Sipi voitti golfmestaruuskilpailun

Tampereen Suomalaisen Klubin 15. golfmestaruuskilpailut pidettiin 
15.6.2011 Tammer-Golfi n kentällä Ruotulassa. Osanottajia oli en-
nätysmäärä eli 31 golfaria, kaikki miehiä. Vaikka kilpailukutsussa oli 
mainittu, että paras naispelaaja palkitaan, ei yhtään naista uskaltautunut 
mukaan. Pelisää oli golfarien mielestä täysin tyydyttävä, vaikka het-
ken aikaa hiljalleen tihuuttelikin. Pelituloksiinkaan ei kevyt tihkusade 
suuremmin vaikuttanut.
Golfmestaruus ratkaistiin pistebogitulosten perusteella ja järjestys 
muodostui seuraavaksi: Vuoden 2011 golfmestari on Kalervo Sipi 
tuloksella 36 pistettä, toiseksi tuli Pasi-Heikki Rannisto 35 pisteellä 
ja kolmanneksi Antero Hagberg 31 pisteellä. Nämä kolme parasta 
palkittiin henkilökohtaisella pokaalilla ja voittaja sai lisäksi vuodeksi 
haltuunsa komean kiertopalkinnon. Seuraavina olivat Jorma Pokkinen 
31 bp, Hannu Hemanus 31 bp, Markku Huostila 30 bp, Veijo Sinkkonen 
30 bp ja Tapio Nikkari 30 bp. Saman pistemäärän saaneiden järjestys 
määräytyi henkilökohtaisten tasoitusten perusteella.
Lisäksi palkittiin paras scratch-tulos 92 lyöntiä, jonka pelasi Markku 
Huostila, pisin avauslyönti, jonka teki Jorma Pokkinen, lähimmäksi 
lippua löi pallonsa Aarno Raittila ja lähimmäksi ikäänsä pelatusta 
lyöntituloksesta palkittiin Markku Huostila.  
Klubin golfkilpailussa menestyneistä valitaan 2-3 kaksimiehistä 
joukkuetta edustamaan Tampereen Suomalaista Klubia Yhteis-
toimintaklubien valtakunnallisissa golfmestaruuskilpailuissa, jotka 
järjestetään tänä vuonna elokuun lopulla Nokialla River Golfi ssa.
Klubigolfi n puheenjohtaja Veijo Sinkkonen

Golf

 

Keskiviikkokerhon tapaamisten ohjelmaan kuuluu kirjaesittely - “tämä kirja kan-
nattaa 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. Kokoon-
kutsujana ja kerhomestarina toimii Seppo Leskinen; sepe1(at)elisanet.fi ; 
050-581 2233.

Palkintojen saajat vasemmalta Markku Huostila, Aarno Raittila, 
Pasi-Heikki Rannisto, Kalervo Sipi ja Jorma Pokkinen

TULEVAISUUDEN HAASTEET
Tulevista haasteista ei selvitä ilman, että 
suomalaisuuden arvot ja suomalaisen 
ihmisen perusominaisuudet saadaan pa-
lautettua kunniaan. Vakaalta arvopohjalta 
on myös helppo kohdata maailman muut 
kansat ja kulttuurit sekä tehdä yhteistyötä 
niiden kanssa. 

ISÄNMAALLISUUDESTA
Matkattaessa varmuudesta epävarmuuteen 
tarvitaan vahvoja ja pysyviä arvoja, joiden 
päälle uusi todellisuus rakentuu. Isänmaal-
lisuuteen kuuluu jatkossakin edellisten 
polvien työn arvostaminen ja vaaliminen 
sekä heikoimmista huolehtiminen. 

PERUSARVOISTA
Suomalaisia perusarvoja ovat säästäväisyys, 
rehellisyys, ahkeruus ja työn ensisijaisuus 
oman tulevaisuuden rakentamisessa. Ne 
edustavat uhkaa sille järjestelmälle, joka 
on rakennettu pelkkien subjektiivisten 
oikeuksien varaan ilman vastuita. 

SUOMALAISISTA  ARVOISTA
Suomalaisuuden arvojen osalta aika ei ole 
ajanut niiden ohi, vaan ne ovat edelleen 
muuntuneina ja aikaansa sovittautuneina 
voimissaan. 

KENEN SUOMALAISUUS
Suomalaisuus kuuluu kaikille, myös niille, 
jotka eivät halua sitä ymmärtää tai arvos-
taa. Vastakohtaisuuksien aika korvautu-
koon yksituumaisuudella. 

YHTENÄINEN SUOMI
Heikompiosaisista huolehtiminen on vah-
vojen tehtävä nykyään aivan kuin se on 
ollut jo aikanaan suomalaisuuden kehit-
tyessä. Tällä tavoin on mahdollista pitää 
Suomi yhtenäisenä.

Yllä olevat mietelmät ovat Klubin juhla-
kirjasta “Suomalaisuuden virrassa”, kirj. 
Pasi-Heikki Rannisto.

Ajatuksia suomalaisuudesta
klubin täyttäessä 120 vuotta



Klubinaiset
 virkistyy ja virkistää!

Klubinaiset on Tampereen Suomalaisen Klubin kaikille naisjäsenille avoin 
kerho, johon ei tarvitse erikseen liittyä.  Haluamme tehdä toiminnasta sellaista, 
että siitä löytyy kaikille sopivia elementtejä riippumatta iästä, asuinpaikasta 
tai siitä, onko työelämässä vai eläkkeellä                                                   . . 

Lauantai 17.9.2011 klo 09.00
Syysretki Pyhän Olavin kirkkoon Sastamalaan.

Klo   9.00 Bussi lähtee Vanhan Kirkon edestä 
Klo 10.00 Opastettu tutustuminen Pyhän Olavin kirkkoon
Klo 11.30 Tutustuminen Jukka Rintalan syysmallistoon Sastamalassa
Klo 14.00 Lounas noutopöydästä hotelli Ellivuoressa
klo  16.30      Paluu Tampereelle (kellonaika noin)

Retken hinta 25 euroa/henkilö sisältää matkan, esittelyt sekä lounaan nou-
topöydästä. Matka maksetaan 9.9.2011 mennessä Klubin tilille Nordea 
114630-1126819. Viestikenttään lähtijöiden nimet.
Ilmoittautumiset 5.9.2011 mennessä sähköpostilla:  klubi@mamys.fi  tai Helena 
Perälä p. 0400 383 683.  Mukaan voit ottaa ystävän/puolison                                    .

Tiistai 11.10.2011 klo 11.30
Sirkka Teräsmaan lounasesitelmä
“Muinaispuvuista kansallispukuun”.
Esitelmä perehdyttää kansallispukujemme mystiikkaan.Omakustanteinen 
lounas.  Ilmoittautumiset 5.10. mennessä Kristiina Jaatiselle joko sähköpostiin 
kristiina.jaatinen@tampereenkauppakamari.fi  tai puh. 040 505 1999.  

Maanantai 7.11.2011 klo kts.alla.
TV2 ja “Tartu mikkiin”.
Tutustutaan televisio-ohjelman tekoon osallistumalla yleisönä “Tartu mik-
kiin” -ohjelman nauhoituksiin Tampereen Tohlopissa. Varaa koko iltapäivä, 
tarkka aika varmistuu lokakuussa. Kimppakuljetus. Kaksikymmentä nopeinta 
mahtuvat mukaan! Ilmoittautumiset Raija Saarelaiselle: raija.saarelainen@
rokki.net tai puh. 0400 238 186.

15.12.2011 klo 11.30
Joululounas ja glögi & piparkakku.
Kokoonnutaan Klubille lounaalle sekä glögille & piparkakuille vapaamuo-
toiseen joulunalusajan keskusteluhetkeen. Samalla voimme pohtia tulevan 
vuoden ohjelmaamme ja antaa toisillemme hyviä joululahjaideoita. Ilmoit-
tautuminen Jaana Jääheimolle 8.12. mennessä joko sähköpostilla jaana.
jaaheimo@varala.fi   tai  puh 050-3295 277.

Muistathan myös tämän vuoden teemamme eli uusien naisjäsenten han-
kintakampanjan. Meitä naisia on nyt 80 ja toivottavasti vuoden lopussa yli 
sata! Jokaisella meillä on varmasti ainakin yksi naistuttava, joka voisi olla 
kiinnostunut klubimme toiminnasta. 

Lämmintä ja aurinkoista loppukesää Suomalaisen Klubin naisille, 
syyskuussa tapaamme Sastamalan retkellä! 

Jaana Jääheimo, puheenjohtaja Klubinaiset.

Klubin 60-vuotisjuhlat 1951

Klubin 60-vuotisjuhla-
illallinen 1951

Klubi täyttää 110 vuotta vuonna 2001

Unto Lehmus-
virta naulaa 
klubin lippua 
1993

Kuvat klubin arkistoista

On meillä 
juhlittu ennenkin

60-vuotisjuhlapurpuri 1951



Jäseniä on 858, heistä naisia 85 ja 
miehiä 773. Vapaajäseniä on 218.
Tänä vuonna 22 uutta jäsentä.

Biljardin pelaajia on 55
Golfareita 95, joista 7 naista
Keskiviikkokerholaisia 30
Kirjanmerkkiläisiä noin 25
Ruutiukkoja 242, joista
sodan käyneitä 73.

Jäsenet harrastavat 222 erilaista har-
rastusta, joten verkostoa löytyy.

Ikäpresidentti on 96-vuotias Alpo Ha-
rala ja juniori Ilkka Sasi 25 vuotta. 

Kauimmin jäsenenä on ollut Yrjö 
Rantala 65 jäsenvuotta. Keski-ikä on 
noin 65,18 v ja laskussa.

Tamperelaisia jäsenistä on 672 ja 
ympäristöstä 114. 

Jäsenet ovat palvelleet viimeisim-
mäksi 292 eri ammatissa ja 356 
yrityksessä, joten asiantuntemusta on 
runsaasti monelta alalta.

Mm. tiedotusosaajia on 101, tur-
vallisuustyössä 92, lääkäreitä 210 
ja sotilaita 35. Eri ammattialoja on  
edustettuna 98.

Klubin asioita hoitaa ja on hoitanut 
103 jäsentä 74 eri tehtävässä.

Nettiyhteyden on ilmoittanut omis-
tavansa 426 jäsentä, joten esimiehen 
mainiot katsaukset ja tiedotukset 
menevät nopeasti melkein puolelle vä-
estä. Lähettäkää muutkin yhteytenne 
jos sellainen on!

Onnea 120-vuotiaalle!
Seppo Lehtinen, jäsenkirjuri

Klubi
pähkinänkuoressa 

kesällä 2011

Suomalaisuus - suomen kieli - suomalainen kulttuuri

Osta Klubin
juhlakirja!
Suomalaisuuden virrassa on kol-
mas Klubin historiasta kertova 
teos. Kirja paneutuu Klubin aat-
teelliseen historiaan, sen taustoihin 
ja hahmottelee visioita suomalai-
suuden tulevaisuudesta.

Kirjan kirjoittaja, johtokunnan 
varapuheenjohtaja Pasi-Heikki 
Rannisto signeeraa ostamianne 
kirjoja yliopistolla 22.9. ennen 
pääjuhlaa klo 17-18.  Kirjan hinta 
yliopistolta on jäsenille 15 €, 
muille 30 €.

Keväällä 2011 tuli kuluneeksi 100 
vuotta moottorilennon aloittamisesta 
Suomessa. Aadolf Aarno teki ensimmäi-
sen moottorilentoyrityksen Pyhäjärven 
jäältä Tampereella huhtikuun 20. päivänä 
vuonna 1911. Tampereen Suomalaisella 
klubilla järjestetään tapahtuman johdosta 
Tampereen ilmailun historiaa esittelevä 
“Ilmailua Tampereella” -näyttely, joka 
on avoinna Pyynikki - Kabinetissa 15.09. 
-20.10.2011.

Näyttely on samalla osa Tampereen Suomalaisen klubin 120 vuotta jatkuneen toimin-
nan esittelyä. Lentäminenhän on aina läheisesti liittynyt klubin jäsenten toimintaan 
tai työhön. Näyttelyssä ovat esillä Suomen ilmailun alkuvaiheet, Valtion lentoko-
netehtaan toiminta Tampereella, Härmälän lentokenttä, Ilmavoimat Tampereella 
ja lentoliikenne yleensä.  Järjestelytyöryhmän muodostavat puheenjohtajana Jukka 
Uhari, eversti evp ja jäseninä Matti Antikainen eversti evp sekä Seppo Uolamo 
sotilasmestari evp. Tervetuloa katsomaan!

Pyynikki-kabinetissa:   Ilmailua Tampereella

Huoneentaulut Klubihuoneistossa
Klubin kabinettien nimikilvet on kiinnitetty ovien pieleen, kabinettien ulkopuolelle.  
Kabinettien sisäpuolella lasiraameissa, seinillä, ovat huoneentaulut ja ne puolestaan 
kertovat, mitä kunkin nimen taakse kätkeytyy. Täyttäessään 120 vuotta kuluvana 
vuonna Tampereen Suomalainen Klubi haluaa myös huoneentaulujen avulla kertoa 
omasta ja alueensa historiasta.


