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Tampereen Suomalainen Klubi ry 
 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 
 
Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 
 
Tampereen Suomalainen Klubi toimii edelleen yhteiskunnallisena vaikuttajana ja tekee työtä 
Suomen itsenäisyyden, vapauden, oman kielen ja kansallisen kulttuurin säilyttämiseksi. 
Strategisten tavoitteidensa saavuttamiseksi Klubi korostaa toiminnassaan suomalaisen 
osaamisen ja omistuksen merkitystä, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön merkitystä, 
lapsista ja vähäosaisista huolehtimista sekä yrittäjyyttä, ahkeruutta ja säästäväisyyttä. 
 
Toimintamuodot 
 
Vuonna 2012 Klubi järjesti kokouksia, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, retkiä, tutustumiskäyntejä 
sekä juhlatilaisuuksia ja piti aktiivisesti yllä yhteyksiä päätöksentekijöihin ja muihin 
sidosryhmiin sekä harjoitti toiminnastaan ja tavoitteistaan kertovaa tiedotusta.  
 
Klubilla oli vuoden aikana kaksi varsinaista kokousta: Klubin kevätkokous 12. päivänä 
maaliskuuta ja syyskokous 17. päivänä joulukuuta. Tammi-, helmi- ja huhtikuussa sekä syys-, 
loka- ja marraskuussa järjestettiin kuukausikokous. Sekä varsinaisissa kokousten että 
kuukausikokousten ohjelmassa oli esitelmä sekä esimiehen katsaus tulevaan toimintaan. 
Esitelmien jälkeen halukkaat osallistuivat Klubi-illalliselle. Klubi kulttuurimatka järjestettiin 
Kiinaan, teemalla Mannerheimin jalanjäljillä Kiinassa. Klubilaisia osallistui noin 50 Tampereen 
Oopperassa Wagnerin Tannhäuser oopperan ensi-iltanäytökseen ja Kangasalla Ramppi-teatterin 
näytökseen. Syyskaudella johtokunta vieraili Tampereen Kauppaseuran kanssa Helsingin 
Suomalaisella Klubilla. Tampereen yliopiston juhlasalissa järjestettiin 14.11. 
tulevaisuusseminaari ”Pirkanmaa 2050” yhteistyössä Tampereen Kauppaseuran ja Tampereen 
Teknillisen Seuran kanssa. Klubi toimi Suomen lippu –teemalla Tampereen Kukkaisviikkojen 
avajaispäivän 28.7. isäntänä. Lukioille ja ammattikouluille suunnattu suomalaisuutta käsittelevä 
kirjoituskilpailu järjestettiin toista kertaa. Pyynikki-kabinetissa järjestettiin näyttelyitä. 
Klubilaisille järjestettiin Taistelu Näsilinnasta –elokuvan erikoisnäytöt. Yksityiskohtaiset tiedot 
toiminnasta löytyy liitteenä olevista Klubilehdistä ja ohjelmatiedotteista. 
 
Ohjelmatoiminta 2012 
 
Ohjelmatoiminta on keskeinen osa Klubin aatteellista toimintaa. Toimintavuonna Klubi järjesti 
kaikille jäsenilleen tarkoitettua klubiohjelmaa, harrastuskerhojen ohjelmaa ja kaikille avointa 
ohjelmaa.   
 
Klubin aktiivisesta ja monipuolisesta ohjelmatoiminnasta vastasi esimies Timo Tulosmaa 
apunaan ohjelmatoimikunta. Harrastuskerhojen ohjelmien valmistelusta vastasivat kerhojen 
toimikunnat. Ohjelmatoiminnasta viestitettiin kaksi kertaa ohjelmatiedotteella, jäsenlehdellä, 
nettisivuilla sekä sähköpostilla. 
 
Harrastuskerhojen ohjelmat: 
 
Klubissa toimi seitsemän harrastuskerhoa, jotka järjestivät jäsenilleen ohjelmaa Klubin 
tarkoitusperien, sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti. Kerhot saivat yleiskuluihinsa johtokunnan 
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hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisen vuotuismäärärahan, mutta toimivat 
muuten omarahoitteisesti.  
 
1. Biljardi (puheenjohtaja Seppo Leskinen) 
Biljardikerho kokoontui toimintakaudella pääsääntöisesti kerran viikossa keskiviikkoisin 
pelaamaan kärriä. Kerho osallistui valtakunnalliseen Klubi-SM -kilpailuun ja muihin 
yhteistoimintakilpailuihin omilla joukkueillaan.  
 
2. Golf (puheenjohtaja Jorma Salovaara)  
Golfkerho järjesti helmikuussa Klubin puttimestaruuskilpailun, johon osallistui 15 klubilaista. 
Kesäkuussa pidettiin Klubin golfmestaruuskisat, jossa osanottajia oli 20 klubilaista. Elokuussa 8 
Klubin edustajaa kilpaili YT-klubien golfmestaruuskisoissa Siilinjärvellä. 
 
3. Keskiviikkokerho (kerhomestari Seppo Leskinen) 
Kerho kokoontui toimintakaudella kahdesti kuussa kirjojen ja viinien merkeissä. Kokouksessa 
esiteltiin kirja ja siitä keskusteltiin. Toisena pääasiana oli viinien maistelu ja arvostelu, viineistä 
keskustelu ja sitä kautta viinituntemuksen lisääminen. 
 
4. Kirjanmerkki (puheenjohtaja Inkeri Haarla-Kettunen) 
Kirjanmerkkikerho tutustui tapaamisissaan isänmaallis-historiallisiin teoksiin näiden 
kirjoittajien johdolla.  
 
5. Kirkkovenekerho (puheenjohtaja Timo Tulosmaa) 
Klubin Kirkkovenekerho toteutti 15-16.6.2012 kirkkovenesoudun Hämeenlinnasta Tampereelle 
otsikolla "Soutujuhla halki Hämeen sinisten selkien".  
 
6. Klubinaiset (puheenjohtaja Jaana Jääheimo) 
Klubinaiset järjesti toimintaa aktiivisesti ja monipuolisesti.  

7. Ruutiukot (sadanpäämies Vesa Rinkinen) 
Ruutiukot kokoontuivat kerran viikossa lounaalle, jonka yhteydessä kuultiin esitelmä. 
Ohjelmaan kuului myös muuta toimintaa, kuten perinnetapahtumia, retkiä ja matkoja sekä 
joululounas avec.  

Tiedotustoiminta 
 
Jäsentiedottamisen keskeisinä kanavina toimivat klubitapahtumat, kaksi kertaa vuodessa 
toimitettu Klubilehti ja kaksi kertaa vuodessa toimitettu Ohjelmatiedote sekä kotisivut. 
Lehdessä esiteltiin Klubin toimintaa ja jäsenasioita sekä artikkeleina ja uutisina suomalaisuuden 
kannalta tärkeitä asioita. Klubilehti toimi myös yleisenä tiedottamisen välineenä sidosryhmille 
ja sitä postitettiin noin 350 vaikuttajahenkilölle Pirkanmaalla ja laajemminkin. Lisäksi sitä 
käytettiin muutenkin Klubin esittelyyn. Ohjelmatiedotteessa oli lyhyt ohjelmien esittely ja se 
julkaistiin 4–6 -sivuisena. Lehti ja tiedote julkaistiin myös Klubin kotisivuilla. Lehden 
päätoimittajana toimi johtokunnan puheenjohtaja ja toimitussihteerinä varaesimies. 
 
Kotisivut on Klubin näyteikkuna jäsenille, yhteistyökumppaneille ja muulle yhteiskunnalle. 
Sivuilla esiteltiin toimintaa, kerrottiin ohjelmista ja raportoitiin tapahtumista. Klubin esitettä 
hyödynnettiin sidosryhmäyhteyksissä ja jäsenhankinnassa. Klubin aktiivista ja kiiteltyä 
tiedotustoimintaa toteutti ja kehitti tiedotustyöryhmä varaesimies Markku Rauhalahden 
johdolla.  
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Yhteistoiminta 
 
Paikallisella tasolla jatkettiin kiinteätä yhteistoimintaa Tampereen Kauppaseuran ja Tampereen 
Teknillisen Seuran kanssa. Valtakunnan tasolla jatkettiin yhteistoimintaa YT-Klubien 
verkostossa, jolla oli toimintaa erityisesti biljardin osalta, mutta myös golfissa. Yhteistyötä 
Helsingin Suomalaisen Klubin kanssa kehitettiin ja vierailtiin Helsingissä. 
 
Jäsenkunta  
 
Aktiivista jäsenhankintaa jatkettiin. Vuoden 2012 alussa Klubiin kuului 875 ja toimintavuoden 
lopussa 887 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi 33 ja jäsenistöstä poistui 21 jäsentä. Vapaajäseniksi 
siirtyi 15 jäsentä. Jäsentyöryhmä käsitteli jäsenhakemukset, valmisteli ehdotukset uusista 
jäsenistä ja esitteli ne johtokunnalle. Uusille jäsenille nimettiin jäseneksi hyväksymisen 
yhteydessä kummi, jonka tehtävänä on perehdyttää uusi jäsen Klubiin ja tuoda hänet mukaan 
toimintaan. Uusille jäsenille järjestettiin tutustumistilaisuus kahdesti vuodessa. Jäsentiedoston 
ylläpidosta ja jäsentiedostoon liittyvistä tilastopalveluista huolehti jäsenkirjuri Seppo Lehtinen.  
 
Hallinto, toimikunnat ja työryhmät  
 
Johtokunta 
Toimintavuonna johtokuntaan kuuluivat: 
vuorineuvos Kari Neilimo puheenjohtaja, HT Pasi-Heikki Rannisto varapuheenjohtaja sekä 
jäseninä esimies HM Timo Tulosmaa, varaesimies ylimetsänhoitaja Markku Rauhalahti, 
professori Risto Harisalo, hallintopäällikkö Jaana Jääheimo, TkT Matti Kataja, yhteysjohtaja 
Kirsi Koski ja KTM Vesa Rinkinen. Johtokunnan sihteerinä toimi apulaisjohtaja Piritta Laurila, 
Klubin rahastonhoitajana toimitusjohtaja Olli Rusila ja jäsenkirjurina emeritus rehtori Seppo 
Lehtinen. 
 
Klubin tilin- ja toiminnan tarkastajina toimivat: 
Tilintarkastaja HTM Pekka Uusitalo, varalla HTM Hannu Lamberg 
Toiminnantarkastaja Pentti Kilpeläinen, varalla Jorma Salovaara 
 
Klubissa toimii seitsemän toimikuntaa: Biljardi-, Golf-, Keskiviikkokerho-, Kirjanmerkkikerho-
, Kirkkovene-, Klubinaiset- ja Ruutiukkotoimikunta. Toimikuntien jäsenet nimettiin Klubin 
syyskokouksessa. 
 
Johtokunnan nimeämänä ja alaisena toimi neljä työryhmää, jotka valmistelivat asioita 
johtokunnalle sekä valmistelivat ja toteuttivat omien sektoreidensa toimintaa. Työryhmien 
toimikausi on kalenterivuosi ja niiden kokoonpanosta päätettiin johtokunnan tammikuun 
kokouksessa. Työryhmät olivat:  
- jäsentyöryhmä (pj. Jyrki Pentinlehto) 
- ohjelmatyöryhmä (pj. Timo Tulosmaa) 
- talous- ja hallintotyöryhmä (pj. Erkki Uusi-Rauva) 
- tiedotustyöryhmä (pj. Markku Rauhalahti) 
 
Keväällä järjestettiin johtokunnan sekä toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajien yhteinen 
koordinaatio- ja strategiapalaveri. 
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Klubihuoneisto ja -ravintola  
 
Klubihuoneiston ulko-ovi ja eteisaula remontointiin ja keittiön kalustoa uusittiin vuonna 2012. 
Marskin salin uudistamista valmisteltiin sekä aloitettiin valmistelut uuden ravintoloitsijan 
hankkimiseksi Matti Karppasen irtisanottua ravintolan vuokrasopimuksen päättymään 
31.3.2013. 
 
Talous 
 
Toimintasuunnitelmaa toteutettiin syyskokouksen vahvistaman talousarvion puitteissa. Hallinto- 
ja taloustyöryhmä valmisteli johtokunnalle vuosittaisen talousarvion ja tilinpäätöksen, 
suuremmat investoinnit ja klubihuoneistoon liittyvät remontit sekä muut taloudenpitoon liittyvät 
toimet (Klubin talousohjesääntö 4§) 
 
Suurimmat tuloerät ovat liittymis- ja jäsenmaksutuotot sekä ravintolan vuokratuotot. 
Jäsenmaksu vuonna 2012 oli 70 euroa ja liittymismaksu 120 euroa.  
 
Ravintolan vuokratuotot perustuivat ravintoloitsijan ja Klubin välillä solmittuun 
yhteistyösopimukseen. Muita tulolähteitä olivat klubilehden ilmoitustulot, osallistumismaksut 
sekä kehittämisrahaston lahjoitukset.  


