Tampereen Suomalainen Klubi 125 vuotta

Suomalaisuuden puolesta
KLUBIN JA KERHOJEN OHJELMAT KEVÄTKAUDELLA 2016

Klubiohjelmat
Teema: Risuja ja ruusuja kohta 100-vuotiaalle Suomelle
Tammikuun
kuukausikokous
18.1.2016 klo 18.00

Helmikuun
kuukausikokous
22.2.2016 klo 18.00

Marja-Liisa Manka

Elina Lepomäki

Risuja ja ruusuja
suomalaiselle
työelämälle

Risuja ja ruusuja
suomalaiselle
lainsäädännölle

Klubi-illallinen kuukausikokouksen jälkeen.

Klubi-illallinen kuukausikokouksen jälkeen.

Maaliskuun
kuukausikokous
21.3.2016 klo 18.00

Huhtikuun
kuukausikokous
18.4.2016 klo 18.00

Panu Rajala Professori

Aimo Ryynänen

Professori

Kansanedustaja

Professori

Risuja ja ruusuja
suomalaiselle
kulttuurille
Kevätkokous sääntömääräisine
asioineen. Klubi-illallinen
kuukausikokouksen jälkeen.

Risuja ja ruusuja
suomalaiselle
itsehallinnolle
Klubi-illallinen kuukausikokouksen jälkeen.

Tampereen Suomalainen Klubi, Puutarhakatu 13, 33100 Tampere
KILPAKIRJOITTAJAT
PALKITTIIN
Syyskokouksen alussa 14.12.2015 palkittiin Klubin kirjoituskilpailun
voittajat. Kirjoituskilpailun blogikirjoitusten teemana oli Suomi
ideologioiden puristuksessa. Kirjoitukset voit lukea Blogi-välilehdeltä
Tampereen Suomalaisen Klubin kotisivuilta.
1. palkinto (300 €) Vera Kuusinen
2. palkinto (200 €) Samir Pietarinen
3. palkinto (100 €) Casimir Luhtanen

Suomalaisuus – suomen kieli – suomalainen kulttuuri

Pääkirjoitus
Vuosi 2016 on Tampereen Suomalaisen
Klubin juhlavuosi ja Suomen itsenäisyyden 99. vuosi. Juhlavuonna on tapana
katsoa asioita sekä taaksepäin että eteenpäin. Kun Klubimme ohjelmatoimikunta
pohti kevään teemoja ja niiden lähestymistapoja, mielipiteeksi muodostui, että
olisi hyvä tarkastella sellaisia teemoja,
joilla on merkitystä maamme tulevaisuudelle.
Vaihtoehtoja pohdittaessa huomio kohdistui neljään teemaan; suomalaiseen
työelämään, lainsäädännön ja taloudellisen elämän välisiin suhteisiin, kulttuuriin
ja kunnalliseen itsehallintoon. Ajatuksena oli, että Suomelle voitaisiin antaa
risuja ja ruusuja näissä asioissa. Risuja
tarvitaan, koska ongelmat on kohdattava avoimin mielin ja
rehellisesti. Ruusuja tarvitaan perustan luomiseksi realististen
toiveiden ja madollisuuksien edistämiseksi.
Tammikuussa risuja ja ruusuja tarjotaan suomalaiselle työelämälle. Tästä teemasta saamme kuulla professori Marja-Liisa
Mankaa, joka on ehdottomasti yksi parhaista maamme työelämän tuntijoista ja työilon ja -rauhan lähettiläs. Hänellä on
erittäin laaja ja syvällinen kokemus suomalaisen työelämän
keskeisimmistä ulottuvuuksista.
Helmikuussa risuja ja ruusuja tarjotaan suomalaiselle lainsäädännölle ja sen taloudellisille vaikutuksille. Kansanedustaja
Elina Lepomäki, joka tunnetaan avarista ja kriittisistä mielipiteistään, on varmasti paras vaihtoehto avaamaan tätä problematiikkaa, jolla on kiistatta erittäin keskeinen vaikutus maamme taloudellisiin olosuhteisiin.
Maaliskuussa risuja ja ruusuja tarjotaan suomalaiselle kulttuurille. Tästä aiheesta professori Panu Rajala on varmasti paras
puhuja. Hän on maamme johtavia kulttuuripersoonia, aktiivinen kirjoittaja ja erinomainen esitelmöitsijä. Hän tuntee
kulttuurimme syvät pohjavirrat ja osaa sijoittaa ne oikeisiin
mittasuhteisiin. Hän kertoo kulttuurimme mahdollisuuksista
selviytyä ajan virrassa ja globalisaation paineissa.
Huhtikuussa kevään kynnyksellä risuja ja ruusuja tarjotaan
suomalaiselle kunnalliselle itsehallinnolle. Professori Aimo
Ryynänen, joka on maamme johtavia kunnallisoikeuden ja
kunnallisen itsehallinnon tuntijoita, on lupautunut puhumaan
tästä aiheesta. Kunnallisessa itsehallinnossa ei ole kysymys
vain tietyistä palveluista ja niiden rahoituksesta, vaan ennen
kaikkea kansalaisten itsehallinnosta, heidän henkisen kasvunsa ja kehityksensä maaperästä. Tämä näkökulma unohdetaan
pääsääntöisesti kunnista puhuttaessa.
Klubin ohjelmatoimikunnan mukaan maamme kehitys on
ratkaisevasti riippu-vainen työelämän sisällöistä ja rakenteista, lainsäädännön ja taloudellisen elämän välisistä suhteista,
henkisen kulttuurin monipuolisuudesta ja kunnallisen itsehallinnon elinvoimasta. Ohjelmatoimikunta toivottaa Tampereen
Suomalaisen Klubin jäsenet sydämellisesti tervetulleiksi kevään 2016 kuukausikokouksiin hyvien esitelmien ja vahvojen
mielipiteiden pariin.

Klubinaiset

Ruutiukot

Alkuvuoden 2016 ohjelma

Klubinaisten ohjelmatarjonta näkyvillä myös Klubin
kotisivuilla Klubinaisten tapahtumakalenterissa. Klubinaisten tilaisuuksiin lähetetään sähköpostiosoitteensa antaneille naisille tarkempia tietoja sisältävät kutsut tapahtumiin noin 2–3 viikkoa ennen tapahtumaa.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kaikkiin Klubinaisten
tilaisuuksiin ja tapahtumiin; myös kaikki uudet naisjäsenemme!
Mahdolliset tiedustelut: Klubinaisten puheenjohtaja:
jaana.jaaheimo@luukku.com tai puh. 050 329 5277

Tammikuu: konserttiretki Lahteen,
Ristinkirkkoon
Tammikuussa loppiaisaattona 5.1.2016 lähdemme Vanhalta kirkolta klo 16 ainutlaatuiselle konserttimatkalle Lahteen
Ristinkirkkoon. Paluu Tampereelle konsertin jälkeen.
Esiintyjät ovat Australian kamariorkesterin viulistit Richard
Tognetti ja Satu Vänskä sekä piano Paavali Jumppanen.
Ohjelmistossa mm. Bach, Paganini, Leclair, Brahms ja
Schubert.
Tähän tilaisuuteen voit ottaa Klubin ulkopuolisenkin ystävän mukaan. Hinta Klubinaisille 15 euroa ja avec-osallistujille 25 euroa sisältäen ohjelman ja kuljetuksen. Osallistumismaksu kerätään bussissa, varaathan tasarahan.
Ilmoittautuminen 30.12. mennessä:
sointula@kolumbus.fi tai puh. 0400 684 416.

Helmikuu: tutustuminen Hotelli Scandic
Stationiin ja Scandicin brändiin
Ke 17.2.2016 klo 17 tapaamme Hotelli Scandic Stationin
aulassa, osoite: Ratapihankatu 37/Ukkopekankatu.
Kauniiseen design-hotelliin ja Scandicin brändiin meidät
tutustuttaa myyntipäällikkö Marke Hurme. Kierroksen
päälle nautimme omakustanteisen iltapalan ravintolan ruokalistalta ja vaihdamme alkuvuoden kuulumisia.
Ilmoittautumiset 10.2.2016 mennessä:
jaana.jaaheimo@luukku.com
tai puh. 050 329 5277

Maaliskuu: seniorien palveluasuminen
Tampereella
Ti 15.3.2016 klo 12 tapaamme Klubilla buffet-lounaan
merkeissä. Apulaispormestari Leena Kostiainen ja yrittäjä Ritva Tiainen alustavat senioreiden palveluasumisesta
Tampereella. Esille nousevia aiheita ovat mm senioreiden
edunvalvonta, valtuutus ja hoitotahto.
Ilmoittautumiset 8.3.2016 mennessä:
ritva.tiainen@apunatar.fi tai puh. 050 376 0597

Risto Harisalo
Esimies
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Kevätkauden 2016 ohjelma

Lounaskokoukset alkavat klo 12.00. Tervetuloa!
Sadanpäämies
11.1.2016

Sadanpäämies, DI Ilkka Mäntyvaara:
Taistelu hissitehtaasta 1986

14.3.2016

Ruutiukkoveli, eversti Harri Virtapohja
et al.: Talvisodan hektinen loppu

18.1.2016

Lounas

21.3.2016

Lounas

25.1.2016

Ruutiukkoveli, tekn. tri Matti Kataja:
Longitudi

28.3.2016

Pääsiäismaanantai

1.2.2016

Sosiaalineuvos Seppo Rantanen:
Heikki ja Iris Asunnan Säätiö
- sata vuotta isänmaan historiaa

30.3.2016

Kevätretki

4.4.2016

Rehtori Markku Lahtinen:
Kehittyvä ammatillinen koulutus

8.2.2016

Metsänhoitaja Christian Keil:
Talvisodan kansallinen muistomerkki

11.4.2016

Metsänhoitaja Esko Pakkanen:
Puutavaran uitto - suomalaista historiaa

15.2.2016

Ruutiukkoveli, ye everstiluutnantti
Sakari Isosomppi: Häivetekniikka vastaan
tutka. Elson uusia haasteita.

18.4.2016

Lounas

25.4.2016

FT Olavi Urvas:
Ukrainan historiaa

2.5.2016

Maisteri Pekka Laine:
Muistiliitto

9.5.2016

Ruutiukkoveli, toimitusjohtaja
Timo Mitrunen: Ortodoksisuus, minun
kirkkoni ja uskontoni

18.6.2016

Kesäretki Tahkovuorelle Kalle Kivelän luo

22.2.2016

Lounas

29.2.2016

Ruutiukkoveli, DI Reijo Selin:
Hapenensaari Viipurinlahdella, kulttuuria ja
sotaa Lentokone Smolikin SM-153 entisöinti

7.3.2016

Ruutiukkoveli, ylimetsänhoitaja
Markku Rauhalahti: Suomalaismetsät
ja metsäsuomalaiset

KESKIVIIKKOKERHON TAPAAMISET
KEVÄÄLLÄ 2016

La Morran konsertti ja Kimmo Pyykön taidetta
Kangasala-talossa 14.2.2016 klo 16.00

Tammikuun kokouspäivät ovat
ke 13.1. ja ke 27.1.
Helmikuun kokouspäivät ovat
ke 10.2. ja ke. 24.2.
Maaliskuun kokouspäivät ovat
ke 9.3. ja ke 23.3.
Huhtikuun kokouspäivät ovat
ke 13.4. ja ke 27.4.

Tampereen Suomalainen Klubi vierailee Kangasala-talossa sunnuntaina
14.2.2016 kello 16.00. Aloitamme opastetulla kiertokäynnillä Kimmo Pyykkö
-taidemuseossa. Esillä on Kimmo Pyykön teosten lisäksi Raili Tangin abstrakteja värimaalauksia esittelevä näyttely ”Ilolla ja intohimolla”. Kahvittelemme
Galleria & Keittiössä ja Kangasala-talon
toimitusjohtaja Timo Kotilainen kertoo
meille talosta ja sen toiminnasta. Vierailu huipentuu huippukonserttiin Kangasala-salissa: La Morra esittää musiikkia
1500-luvun italialaisista hoveista.

La Morraan ja konserttiohjelmistoon
voi tutustua tarkemmin osoitteessa:
http://www.kangasala-talo.fi/
tapahtumat/la-morra-musiikkia1500-luvun-italiasta/69.

La Morra on yksi maailman johtavista
myöhäisen keskiajan ja varhaisen renes-sanssin musiikin esittämiseen erikoistuneista yhtyeistä. Kansainvälisen
yhtyeen koti on Sveitsin kulttuuripääkaupunki Basel. Frottola on säkeistömuotoinen runouden laji, joka kukoisti
Pohjois-Italiassa 1400- ja 1500-luvuilla.
Se kumpusi suullisesta rakkausrunojen improvisoinnin perinteestä, mutta
irtosi vähitellen tästä kontekstistaan ja
levisi koko Italiaan. Keveän luonteensa
ansiosta frottolat nauttivat omana aikanaan suurta suosiota.

Hinta 38 euroa/henkilö sisältää
opastetun museokäynnin, tutustumisen
Kangasala-taloon, kahvitarjoilun ja
konserttiohjelman.

Toukokuun kokouspäivät ovat
ke 11.5. ja ke 25.5.
Tapaamiset vain jäsenille.
Tarkempi sisältö paikka selviää
puheenjohtajan kutsussa.

GOLFKERHON OHJELMA
KEVÄÄLLÄ 2016
Klubin golfkerho järjestää puttimestaruuskisan helmikuussa. Kilpailukutsu
on tammikuun lopussa Klubin kotisivulla, jossa myös kerrotaan lisää golfkerhon toiminnasta. Jokaisen tästä jalosta

lajista kiinnostuneen kannattaa seurata
aktiivisesti Klubin sähköistä viestintää.

GASTRONOMISEN KERHON
OHJELMA KEVÄÄLLÄ 2016
Gastronomisen kerhon kevään 2016
teemoja ovat lihan raakakypsytys,
juustot, viinit, juhlaruoat, kausiruoat
ja eksoottiset ruoat. Toteuttamismuotoja ovat omatoiminen ruokien valmistus, tastingit ja ravintolavierailut.
Kerhon jäsenet kutsutaan kerhon tilaisuuksiin.

Paikkoja on klubilaisille ja aveceille
varattu alustavasti 50 kpl ja ne täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset 31.1.2016 mennessä
Irmeli Jokilammelle:
irmeli.jokilampi@idia.fi
tai puh. 050 595 1111.
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JÄSENKORTTI 2016
Tampereen
Suomalainen
Klubi

Irrota jäsenkorttisi, saat sillä jäsenetuja Klubiravintolassa!

Klubiohjelmaa
13.2.2016 Tampereen oopperan Kohtalon voima

Tampereen Oopperan v. 2016 produktion Giuseppe Verdin ”Kohtalon
voima” ensi-ilta on 13.2.2016 klo 15.00. Kokoontuminen Tampere-talon Talvipuutarhassa klo 14.00.
Kohtalon voima on täynnä loistavaa musiikkia ja vahvoja kohtauksia.
Tampere Filharmonian tahtipuikkoa heiluttaa Santtu-Matias Rouvali
ja ohjauksesta huolehtii Kari Heiskanen.
Läpi teoksen, jonka nimikin on sopivan abstrakti, hahmojen toimintaa
tuntuu ohjailevan jokin muu kuin ihmisjärki tai -tunteet. Kukin kolmesta päähenkilöstä toimii tarinassa tavallaan täysin erillisenä yksikkönä, ja aina kahden henkilön kohdatessa tapahtuu ikävyyksiä.
Rooleissa mm. Johanna Rusanen-Kartano (Leonora), Mika Pohjonen
(Don Alvaro), Georg Kirof (Padre Guardiano), Alejandro MarcoBuhrmester (Don Carlo di Vargas) ja Niina Keitel (Preziosilla).
Suomalaisen Klubin lippukiintiö on suljettu, mahdollisia
peruutuspaikkoja voi kysellä: timo.tulosmaa@outlook.com

24.–25.3.2016 Tallinnan Estonia-teatterin Carmen
ja muuta Tallinnaa

Maaliskuinen musiikkimatka tehdään yli Suomenlahden. Tallinnassa
esitetään aina yhtä puoleensa vetävä Georges Bizet’in Carmen, jonka
kantaesitys oli vuonna 1875 Pariisin Opera Comique’ssa. Tallinnassa
Don Josen roolin laulaa kanadalainen Luc Robert.
Carmenin lisäksi matkalla voi vapaa-aikana tutustua Tallinnan parhaimpiin nähtävyyksiin yksin, kaksin tai ryhmässä.
Hinta 295 €/hlö sisältäen matkat Tampereelta/Tampereelle, Carmenin,
yhden yön majoituksen Tallink City****-hotellissa, tarpeelliset ateriat.
Väh. 20 henkeä.
Varaukset: timo.tulosmaa@outlook.com viimeistään 10.2.2016.

1.5.2016 Suomalaisen Klubin vappulounas

Suomalaisen Klubin perinteinen kevään aloitus. Vappupalloja, serpentiinejä, ylioppilaslakkeja, iloista mieltä, vappumusiikkia. Ja tietenkin
Klubiravintolan loistavaa vappuruokaa.
Tee pöytävarauksesi ajoissa suoraan ravintolaan.

Alkukauden 2016 ohjelma
6.8.2016 Hamina Tattoon päätösmarssishow

Vuoden 2016 Hamina Tattoossa esiintyvät ainakin seuraavat sotilassoittokunnat: Kiinasta: The Military Band of the Peoples´ Liberation
Army, Sveitsistä: The Swiss Army Central Band, Ranskasta: Rennes
Artillery Band, Virosta: The Military Band of the Estonian Defence
Forces ja Suomesta: Laivaston soittokunta ja Puolustusvoimien varusmiessoittokunta. Paikat on varattu klo 14.00 marssishow’hun.
Tähän yhden päivän reissupakettiin sisältyvät bussimatkan ja marssishown lisäksi myös matkakahvit tullen mennen, lounas ja marssishown väliaikatarjoilu.
Hinta tarkentuu tammikuulla, varaukset: timo.tulosmaa@outlook.com
viimeistään 31.3.2016.

18.–26.10.2016 Mustanmeren rannoilta Euroopan
sydämeen: Jokiristeily Tonavalla

Matkusta Tonavaa aina Mustanmeren rannalta Keski-Euroopan sydämeen Wieniin. Tällä risteilyllä pääset kurkistamaan viiteen mielenkiintoiseen maahan, Romaniaan, Bulgariaan, Serbiaan, Unkariin ja
Itävaltaan ja kolmeen upeaan pääkaupunkiin Belgradiin, Budapestiin
ja Wieniin. Reitin varrella nähdään historiallisia pikkukyliä, upeita
linnoja ja kaupunkeja. UNESCON Maailmanperintökohteisiin kuuluva Tonavan suistoalue on kuuluisa monipuolisesta ja runsaslukuisesta
linnustostaan. Huikea nähtävyys on Serbian ja Romanian rajalla, jonne
Tonava on uurtanut Euroopan syvimmän rotkolaakson, Rautaportin.
Sen pystysuorat seinät nousevat 800 metrin korkeuteen.
Alus on v. 2013 peruskorjattu m/s Amadeus Classic, jossa 15 m2 hytit ja
niissä kategoriasta riippuen ranskalaiset parvekkeet tai panoramaikkunat. Aluksen omistaja Lueftner Cruises luokitellaan erääksi tunnetuimmista laadukkaiden eurooppalaisten jokiristeilyjen järjestäjistä.
Täysihoitohinta lentoineen hyttikategoriasta riippuen Tampereelta Tampereelle 2025–2625 €/hlö. Lataa esite klubin nettisivuilta (Tulevia ohjelmia) tai pyydä se: timo.tulosmaa@outlook.com.
Matkanjärjestäjä Lomalinjat.

RUUTIUKKOJEN JOULULOUNAALLA 30.11.2015 JULKISTETTIIN
SEURAAVAT HUOMIONOSOITUKSET
Matti Katajalle on myönnetty Ruutiukkomitali. Matti on pitänyt
Ruutiukoille merkittävän määrän esitelmiä, tänäkin vuonna jo viisi.
Hän ollut valmis pitämään esitelmän lyhyelläkin varoitusajalla, jos
suunniteltu esitelmän pitäjä on peruuttanut tulonsa. Ruutiukkotoimikunnan jäsenenä hän on ottanut aktiivisesti osaa toimintamme
suunnitteluun ja avustanut Marskin salin esitystekniikan kehittämisessä.
Jorma Hautala on nimitetty Vuoden Ruutiukoksi 2015. Hän on
toiminut ruutisihteerinä jo viiden vuoden ajan. Hän on tuonut järjestelmällisyyttä ruutisihteerin työhön sekä siihen liittyvään kirjanpitoon ja tilastointiin. Jorma on tukenut Sadanpäämiestä vahvasti
lounaskokousten järjestelyssä ja hänen ansiostaan kokoukset ovat
aina sujuneet hyvin satunnaisista teknisistä ongelmista huolimatta.
Ruutiukkotoimikunnan jäsenenä hän on myös hankkinut esitelmän
pitäjiä kokouksiimme ja pitänyt itsekin esitelmiä.

Ruutiukko Matti Kataja.
Matti ja mitali.

Ruutisihteeri Jorma Hautala.
Vuoden ruutiukko.

