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Ranskan kuningas Ludvig IVX,
”Aurinkokuningas”, totesi aikanaan, että ”valtio olen minä,
L’Etat c’est moi”. Tuohon aikaan
noin voitiin ajatella. Nyky-yhteiskunnassa, modernissa kansalaisyhteiskunnassa, yhteiskunta koostuu tasavertaisista ja
vapaista kansalaisista sekä yhteiskunnan eri yhteisöt niissä
toimivista ihmisistä.
◆ ◆ ◆
Tampereen Suomalainen Klubi
on siten jäsentensä yhteisö. Klubin muodostamme me kaikki jäsenet yhdessä. Meistä riippuu,
kuinka vahvan, keskustelevan,
virikkeellisen, mielenkiintoisen,
kotoisen, hyviä ravintolapalveluita tarjoavan ja vaikuttavan
haluamme klubimme olevan.
◆ ◆ ◆
Tämän vuoden alkupuolella tehty jäsenkysely osoitti klubimme
jäsenten olevan varsin tyytyväisiä nykyiseen toimintamalliin.
Tulos kertoi, että olemme toiminnassamme yhdessä onnistuneet kohtuullisen hyvin. Hyvä
tulos ei kuitenkaan saa merkitä, että lopettaisimme klubin
kehittämisen. On kyettävä
uudistumaan jäsenten tarpeita
vastaavalla tavalla. Uudet jäsenet tuovat myös aina mukaan
uusia ajatuksia klubin toimintaan. Se on hyvä asia.
Jäsentutkimuksen tulosten
mukaan mielenkiintoiset ja virikkeitä antavat kuukausikokoukset hyvine esitelmineen, laaja kerhotoiminta eri harrastus-
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alueilla, juhlapäivien juhlatilaisuudet sekä tietysti klubin jäsenten yhteiset tapaamiset klubiravintolassa tai klubin kokoustiloissa ja myös mahdollisuus
viettää klubilla perhejuhlatilaisuuksia näyttävät muodostavan
sen klubitoiminnan ytimen, jonka vuoksi jäsenet arvostavat klubimme toimintaa.
◆ ◆ ◆
Kaiken tämän yläpuolella, koko
klubimme toimintaa ohjaavana voimana, jonka pitää näkyä
kaikessa, on klubimme toiminta-ajatus. Haluamme olla sinivalkoisen suomalaisuuden, suomalaisen kulttuurin ja suomalaiseen yhteiskuntaan sopivan
markkinatalouden puolestapuhuja ja edistäjä myös nykyisessä globaalissa maailmassa.
◆ ◆ ◆
Meillä on upea missio! Voimme
olla siitä ylpeitä. On tunnettava ja arvostettava menneisyyden
saavutuksia, mutta katse on
suunnattava tulevaisuuteen, jos
aiomme jatkossakin olla vahva
sinivalkoisuuden ylläpitäjä yhä
kansainvälisemmässä maailmassa. Tulevaisuusnäkökulma
on vahvasti esillä mm. syksyn
kuukausikokousten teemoissa.
◆ ◆ ◆
Kevään ja alkusyksyn aikana on
kokouksissamme uudistettu
sääntöjämme maltillisesti. Jäsenten on voitava syyskokouksessa valita johtokunnan pu-

heenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Esimiehen ja varaesimiehen kohdalla on näin menetelty jo aiemminkin. On hyvä, että
jäsenet valitsevat johtajansa.
Johtajilla on oltava jäsenkunnan tuki. Aiempi menettely, missä johtokunta valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
keskuudestaan, vei valinnan liian suppean joukon tehtäväksi.
Eniten keskustelua sääntöuudistuksessa herätti johtokunnan
esitys vapaajäsenyyden poistamisesta vuoden 2014 alusta niiltä jäseniltä, jotka olisivat saaneet vapaajäsenyyden ensi vuoden alusta tai myöhemmin. On
ymmärrettävää, että monet pitkäaikaiset jäsenemme ovat
odottaneet vapaajäsenyysaikaa.
Varmasti heille on pettymys, että he eivät saakaan vapaajäsenyyttään.
◆ ◆ ◆
Johtokunta on sääntöuudistusta tehdessään arvioinut huolella tämänkin näkökulman. Toisessa vaakakupissa on ollut vapaajäsenten määrän selvä lisääntyminen lähivuosina klubimme jäsenkunnassa. Jäsenmaksut kohdentuisivat tällöin
yhä enemmän nuoremmille jäsenille, mikä saattaisi ehkäistä
nuorten ja uusien jäsenten liittymistä klubiin. Uusia ja nuoria jäseniä tarvitsemme joukkoomme, jos aiomme olla vahva
klubi tulevaisuudessakin. Näillä perusteilla johtokunta teki
esityksensä sääntömuutoksesta, joka sitten hyväksyttiin vuosikokouksissamme. Jo vapaajä-

Kuva: Markku Rauhalahti

– jäsentensä sinivalkoinen yhteisö

Kansikuvassa
reservin vänrikki Kati Järvinen.
Kuva Anu Järvinen.

senyyden saaneet säilyttävät
luonnollisesti vapaajäsenyytensä.
◆ ◆ ◆
Klubin syyskauden kuukausiesitelmät painottuvat suomalaisen elinkeinoelämän nykytilan
ja tulevaisuudennäkymien luotaamiseen. Syyskuussa Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen tarkasteli elinkeinoelämän kehittämisen painopistealueita Tampereella ja Pirkanmaalla.
Marraskuussa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus käsittelee mielenkiintoista aihetta – suomalaista yrittäjyyttä tulevaisuuden voimavarana, ja joulukuussa minulla on
kunnia puhua klubimme kuukausikokouksessa ”Sinivalkoisesta yrittäjyydestä”. Kaikki
edellä mainitut teemat liittyvät
klubimme yhteen suuren strategiseen linjaan – sinivalkoisen

yrittämisen edistämiseen. Vain
menestyvän ja kehittyvän yritystoiminnan kautta voimme ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntamalliamme.
◆ ◆ ◆
Mielenkiintoinen ja suomalaiseen kulttuuriin liittyvä kuukausikokousesitelmä oli ylimetsänhoitaja Markku Rauhalahden lokakuun alustus, jossa hän
käsitteli metsäsuomalaisuutta
Ruotsissa ja Norjassa.
Lisäksi harrastuskerhoissamme näyttää olevan ilahduttavan
paljon toimintaa syksyn aikana.

Klubin johtokunta
• Johtokunnan puheenjohtaja
Vuorineuvos Kari Neilimo
kari.neilimo@kolumbus.fi
• Johtokunnan varapuheenjoht.
Hallintotieteiden tohtori
Pasi-Heikki Rannisto
pasi-heikki.rannisto@uta.fi
• Klubin esimies
Professori Risto Harisalo
risto.harisalo@uta.fi
• Klubin varaesimies
Yrityskonsultti, kouluttaja
Irmeli Jokilampi
irmeli.jokilampi@idia.fi
• Johtokunnan muut jäsenet
Pankinjohtaja Jorma Salovaara
Talouspäällikkö Jaana Jääheimo
Tekniikan tohtori Matti Kataja
Konsernijohtaja Kirsi Koski
Kauppatieteiden maisteri
Vesa Rinkinen
• Johtokunnan sihteeri
Apulaisjohtaja Piritta Laurila
piritta.laurila@rautasoini.fi
020 728 8557
Toimikuntien
puheenjohtajat
• Biljardikerho
Seppo Leskinen
sepe1@elisanet.fi
• Golfkerho
Jorma Salovaara
jormasalovaara@kolumbus.fi
• Keskiviikkokerho
Seppo Leskinen
sepe1@elisanet.fi

• Kirjanmerkki
Jorma Marttala
jormamarttala@gmail.com
Heikki Saxen
heikki.saxen @ uta.fi
• Kirkkovenekerho
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa@sci.fi
• Klubinaiset
Jaana Jääheimo
jaana.jaaheimo@luukku.com
• Ruutiukot
Vesa Rinkinen
rinkiset@kotiposti.net
Työryhmien puheenjohtajat
• Hallinto- ja taloustyöryhmä
Erkki Uusi-Rauva
erkki.uusi-rauva@kolumbus.fi
• Jäsentyöryhmä
Jyrki Pentinlehto
jyrki.pentinlehto@ttt.fi
• Ohjelmatyöryhmä
Risto Harisalo
risto.harisalo@uta.fi
• Tiedotustyöryhmä
Irmeli Jokilampi
irmeli.jokilampi@idia.fi
Jäsenkirjuri
Henri Rusila
040 415 4919
hrusila@yahoo.com
Klubin taloudenhoitaja
Toimitusjohtaja Olli Rusila
045 137 9038
olli.rusila@rusila.inet.fi
Ravintola
armas C’atering
Christina Suominen
010 231 5222
info@suomalaisenklubinravintola.fi

◆ ◆ ◆
Toivotan kaikille Tampereen
Suomalaisen Klubin jäsenille mielenkiintoista ja virikkeellistä syksyä ja talvea
omalla klubillamme! Tervetuloa mukaan klubimme toimintaan!
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➤

Aluelennonjohdon vuonna 1996 valmistunut turvatalo
on räätälöity lennonjohdon tarpeisiin.

➤

Turvallisuus pelinappulana

Aluelennonjohtaja Selina Henell-Koskela asuu työpaikan lähellä. Muutto mullistaisi lasten elämän ja
perheen tulevaisuuden suunnitelmat.

shoppailudessa aluelennonjohdon toimitilojen luonteva omistaja.

Tampereen Suomalainen Klubi ei hyväksy Suomen aluelennonjohdon siirtämistä
Tampereelta Helsinki-Vantaalle. Suomessa lennonjohtopalveluita tuottaa Finavia, joka on kokonaisuudessaan valtion omistama laitos. Viime vuosina valtio on toteuttanut Suomessa alueellistamispolitiikkaa, jolla valtion laitoksia on sijoitettu eri puolille
maatamme. Alueellistamispolitiikan seurauksena Tampere on jo menettänyt Satakunnan Lennoston Hornetit Tikkakoskelle ja aluehälytyskeskuksen Poriin. Samoin perustein voitaisiin valtakunnallinen lennonjohtotoiminta kokonaisuudessaan keskittää
Helsinki-Vantaan sijasta Tampereelle.
inavia
julkisti
18.11.2010 tiedotteen, jossa kerrottiin
Suomen aluelennonjohdon keskittämisestä Tampereelle. Yhdistämisellä tavoiteltiin säästöjä. Samalla vakuutettiin, että siirtyminen kahden aluelennonjohtokeskuksen järjestämästä yhteen
ei vaaranna ilmaliikennettä
maassamme. Tamperelaisten
tehtävät laajenivat kattamaan
myös Rovaniemen ja näin ollen
koko Suomen lennonjohtotehtävät. Ratkaisu tuntui luonnolliselta, sillä Tampereelle oli

F
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vuonna 1996 valmistunut mittatilaustyönä lennonjohtotoimintaa palvelevat toimitilat. Tampereen aluelennonjohdon oma
rakennus onkin ehkä Euroopan
modernein alan yksikkö. Tiloissa on erityisesti kiinnitetty huomiota laitoksen turvallisuuteen,
poikkeusolojen toimintaan ja
kriisinkestäviin väistötiloihin sekä panostettu nykyaikaisen lennonjohtotoiminnan asettamiin
vaatimuksiin. Toimintaa tiloissa pystytään tarvittaessa vielä
laajentamaan.
Jos toiminta siirrettäisiin Hel-

sinki-Vantaalle, aluelennonjohdon tarpeisiin räätälöityä turvarakennusta olisi hankala muokata muuhun käyttöön. Omat rajoituksensa aiheuttaa jo laitoksen
sijainti korven keskellä Aitovuoressa. Poikkeustilanteissa turvallisuusriskit ovat luonnollisesti
pienemmät, kun toiminta on hajautettu eri paikkakunnille, Tampereelle sekä Helsinki-Vantaalle.
Suuressa viisaudessaan Finavia haluaa nyt kuitenkin keskittää lennonjohtopalvelut Vantaalle. Vantaan vastaavat tilat ovat lähinnä toimistotiloja, joissa ulkois-

ten uhkien torjunta ei yllä Tampereen tasolle. Jos aluelennonjohto sijoitetaan Vantaan lähestymislennonjohdon kanssa samoihin tiloihin, nousevat turvallisuusriskit vääjäämättä huomattavan korkeiksi jo normaalioloissakin. Arjen uhkia ovat muun muassa sähkökatkot ja tulipalot. Jos
koko valtakunnan lennonjohto
keskitetään yhteen rakennukseen, on helppo ymmärtää, miten haavoittuva järjestelmä on
kriisiaikana. Vaikka neuvotteluissa päädyttäisiin jonkinlaiseen
siirtymäaikaan, pitää Finavia
pilkkanaan valtionhallinnon aja-

maa alueellistamispolitiikkaa
valtion laitosten hajasijoittamisesta ympäri Suomea.
Pirkanmaan maakuntahallitus
on omassa kannanotossaan linjannut Pirkanmaan turvallisuuden ja turvallisuusklusterin kehittäjäksi. Lennonvarmistus on
olennainen osa tätä kokonaisturvallisuuden osaamista. Pirkanmaan liitto esittää, että lennonjohtajien peruskoulutusta antavan Avia Collegen toiminta voitaisiin sijoittaa Tampereella jo sijaitseviin, nykyistä parempiin ja
edullisempiin tiloihin. Myös muuta turvallisuusalan koulutusta tukevaa toimintaa on mahdollista
sijoittaa Tampereelle ja kytkeä
tiiviisti Pirkanmaan turvallisuusklusteriin sekä kehitteillä olevaan älyliikenteen osaamiskeskittymään. Osaamiskeskukselle
on jo olemassa valmiit kansainväliset markkinat. Yhteistyöstä
Lennonvarmistuksen koulutuskeskuksen kanssa ovat olleet
kiinnostuneet mm. Poliisiammattikorkeakoulu ja TAMK. Tampereen kaupunki olisi tulevaisuu-

Henkilöstön edustajana aluelennonjohtaja Selina HenellKoskela korostaa mahdollisen
pakkomuuton merkitystä Pirkanmaan taloudelle. Laitoksessa toimii kaikkiaan 120 työntekijää.
Varsinaisia lennonjohtajia on
pääosa, noin 70 henkeä. Lisäksi
talossa toimii lennonvarmistusoperaattoreita, tekniikan asiantuntijoita ja toimistohenkilökuntaa.
Toiminnan luonteen vuoksi laitos pyörii jatkuvasti kolmessa
vuorossa. Jokainen ymmärtää, että erittäin vastuullisesta vuorotyöstä pitää maksaa työn vaativuutta vastaavaa palkkaa. Tampereen kaupungille ja sen ympäristökunnille laitoksen työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä verotulokertymä on varmasti tarpeen. Alueen suurimman verotulohyödyn saa luonnollisesti Tampere.
Tampereen aluelennonjohdolla on ainoana laitoksena Suomessa täysin korvaamatonta osaamista, mikä ei ainakaan pilkkomisella lisäänny. Tätä kirjoittaessa aluelennonjohdon kohtalo
ei ole vielä saanut lopullista ratkaisuaan, joten Tampereen Suomalainen Klubi vaatii, että lentoturvallisuuden ja valtakunnan
kriisiajan turvallisuuden nimissä pitää aluelennonjohto säilyttää Aitovuoressa ja Tampereella!
■ Teksti: Matti Salonen
■ Kuvat: Aluelennonjohdon henkilöstö

brunssi

lauantaisin
klo 10.30 – 15 alk. 20 EUR

Lounas ark. 11-14 – Kaikki tervetulleita!
Lisäksi à la carte lista MA – TO klo 20 asti

Isänpäivä

buffet

10.11. VAIN 30 €
Lapsille ilmapalloja
Alle 12v. 15 EUR • 1 – 3v. 7,50 EUR

Tulossa myös:

Itsenäisyyspäivän
Lounas
Varaa paikkasi ajoissa!
Kokous- ja juhlapaikka keskellä kaupunkia

•

Puutarhakatu 13 Tampere
010 2315 222
info@suomalaisenklubinravintola.fi
www.suomalaisenklubinravintola.fi
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Tilaisuus, missä kurssini kokelaat ylennettiin
reservin vänrikeiksi, on painunut mieleeni ikuisiksi ajoiksi. Tunsin tehneeni sen mitä olen itseltäni odottanut ja olevani vahvasti osana sukupolvien ketjua. Tilaisuus oli arvokas ja olin hyvin liikuttunut. En ole koskaan ollut itsestäni
yhtä ylpeä kuin sillä hetkellä.

Juhani ”Jussi” Peltosen taidenäyttely Tampereen Suomalaisella
Klubilla on osoittautunut ilahduttavaksi menestykseksi. Klubimme
ravintola on kattanut
pöytiä vaihtuvien näyttelyiden yhteyteen, jotta vierailijat voivat
nauttia mainioista maku- ja taide-elämyksistä kunnolla ajan kanssa.

Iske ja murra!
oteutin haaveeni ja astuin palvelukseen heinäkuussa 2012 Parolannummella Panssariprikaatissa. Tähtäsin alikersantiksi ja
yllätys oli suuri kun pääsin panssarikoululle panssarireserviupseerikurssille. Panssarikoululla koulutetaan valtaosa
Panssariprikaatin upseerikokelaista ja tulevista reservin vänrikeistä panssarireserviupseerikursseilla, joita järjestetään kahdesti vuodessa. Kurssille valitaan oppilaita
myös Karjalan ja Porin prikaateista.
Olin toki iloinen, mutta jännitin kovasti.
Kaikki meni kuitenkin muutamia sairasteluita lukuun ottamatta hyvin ja koin RUK:n
asepalvelukseni antoisimmaksi ja mieleenpainuvimmaksi ajaksi.
Perinteet näkyivät reservinupseerikurssilla vahvasti. Jokainen kurssi esimerkiksi
lahjoittaa kurssin lopussa koululle oman
muistoesineensä ja kurssi hankkii itselleen
kurssipuukot. Kurssit toisensa perään suorittavat samoja tai lähes samanlaisia koettelemuksia. Partiotaitokilpailu, ampumahiihto- tai ampumajuoksukilpailut, hiihto-,

T
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tai juoksukilpailut sekä sulkeisjärjestysharjoituksen, liikuntakoulutuksen ja muiden
koulutuksien pitäminen toisille kurssilaisille.
Kurssin loppupuolella vierailimme myös
erilaisissa perinteikkäissä paikoissa ja tutustuimme sotahistoriaan. Ainakin itseäni
kiinnostaa sotahistoria kovasti, onhan oma
vaarinikin ollut sodassa. Hän on jo kuollut,
mutta etenkin valapäivänä ja ylenemistilaisuuksissa olisin niin kovasti halunnut, että
hän olisi ollut näkemässä. Uskon että hän
olisi ollut ylpeä.
Kävimme myös museoissa ja Reserviupseeriliitossa. Vierailimme Helsingissä Maanpuolustuskorkeakoulussa, ja vierailu päättyi iltaan kadettikellarissa. Kaikista perinteikkäin tapahtuma lienee kuitenkin kurssijuhla kurssin päätteeksi. Juhla oli erittäin
mieleenpainuva perinteineen ja sillä hetkellä kaikki aikaisemmat ponnistelut tuntuivat pieniltä.
Reservinupseerikurssilla painotetaan läpi kurssin vahvasti sitä, että kaveria ei jätetä. Yhteenkuuluvuuden tunne ja aselaji-

veljeys ovat perinteisesti vahvat. Tämä tulee ilmi myös panssarijoukkojen kunniamarssin sanoissa, jonka runoilija Yrjö Jylhä laati talvisodassa Taipaleenjoella:

“ Meillä on käsky jyrkin
uhmata kuolemaa,
voimalla panssarinyrkin
ruhjoa vastustajaa.
Meillä ei säikytä,
meillä ei surra –
iske ja murra! “

Taidetta ja makunautintoja
■ Teksti: Res. vänr Kati Järvinen
■ Kuva: Anu Järvinen.

ussi Peltonen ei esittelyä kaipaa. Hän on varmasti yksi tunnetuimmista suomalaisista jalkapalloilijoistamme ja
juurensa muistava Hakan ikoni.
Nyt hän menestyy taiteen saralla, josta voi vakuuttua tutustumalla hänen töihinsä Klubimme
toisessa kerroksessa.
Jussin töissä on jotain hyvin
lämminhenkistä näkemyksellisyyttä, joka avaa ajattelua ja luo
mielenrauhaa. Hänen innostuksensa taiteeseen on tarttuvaa.
Hän kertoo mielellään, kuinka
hänen työnsä ovat syntyneet ja
taiteensa kehittynyt.
Makujen tai taide-elämysten
harmoniaa tarjotaan kaikille ha-

J

lukkaille Tampereen Suomalaisella Klubilla. Tällä tavoin Klubi
jatkaa sitä perinnettä, josta Kaarlo Aitamäki kirjoittaa kirjassaan
Tampereen maalarit kautta aikojen (1963) seuraavasti: ”Saattaa
puu ja muut aineet maalaamalla kestävämmäksi ’ajan hammasta’ vastaan”.
Koska tässä traditiossa Jussi
on jo paikkansa lunastanut, Tampereen Suomalainen Klubi toivottaa hänelle parhainta onnea
ja menestystä myös tulevaisuuteen.

■ Teksti: Risto Harisalo
■ Kuvat: Jussi Peltosen arkisto
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Dynaset Oy
Kotipaikka Ylöjärvi
Toimitusjohtaja, yrittäjä Reijo Karppinen
Liikevaihto v. 2012, 14.1 milj.euroa, vientiä yli 50 maahan.
Henkilöstö 55 Suomessa ja 5 Kiinassa
Päätuotteet; DYNASET TUOTEPERHE, joka tuottaa sähköä,
korkeapainevettä ja paineilmaa hydrauliikan voimalla.

Dynaset Oy on suomalainen,
globaali ja innovatiivinen menestystarina
Yrittäminen ja oma yritys on Vuoden Yritysjohtajaksi 2012 valitun Reijo Karppisen pakkomielle jo
10-vuotiaasta pikkupojasta lähtien. Seuratessaan
isä-Karppisen veroilmoituksen tekoa hän jo totesi,
että minä perustaisin osakeyhtiön maatilasta. Ensimmäiset askeleet yrittämiseen alkoivat kotitilalla
Pohjois-Karjalassa Valtimon kunnassa 16-vuotiaana erilaisilla korjaustöillä. Tarkoitus oli myös laajentaa hyvin alkanutta korjaamotoimintaa. Pääoma oli jo säästettynä nuorella yrittäjällä oman
käytetyn huoltoauton hankintaan.
uitenkin koulu ja insinööriopinnot veivät voiton ja onneksi näin, toteaa Reijo Karppinen
jälkikäteen.
Opiskeluajan harjoittelutyöt ja
kahden vuoden palkkatyö alan yrityksissä ja kiinnostus hydrauliikkaan
sekä ideoiden valtava määrä, suoranainen palo tuotekehitykseen, synnytti 28-vuotiaalle autoinsinöörille
halun, ja tehtävät hydrauliikkasuunnitteluinsinöörinä tarpeen perustaa
Dynaset Oy. Keväällä 1986 omakotitalon autotallissa Ylöjärvellä aloitti
toimintansa Dynaset Oy, jonka liikeidea on valmistaa ja kehittää Dynaset-tuoteperhe, joka tuottaa sähköä,
korkeapainevettä ja paineilmaa hydrauliikan voimalla. Nämä ovat edelleen yrityksen päätuotteita, joista on
monta mallisarjaa.
– Kuluneen 27 vuoden aikana liikeideaan ei ole tarvinnut juuri tehdä muutoksia, toteaa Reijo Karppinen tyytyväisenä.

K

Yrittäjä ja
innovaattori Reijo
Karppinen hydraulikäyttöisen paloruiskun
kanssa. Tuote on niittänyt mainetta maailmalla. Kuva: Reijo
Karppisen arkisto
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MESSUOHJELMA
2013–2014

Tuotekehitys kaiken
perusta – markkinat
piti rakentaa itse
Dynaset-tuoteperhe koostuu yli 200
aktiivisesta tuotteesta, joiden taustalla on aina hydrauliikka. Pohjana
ovat Reijo Karppisen omat ideat, ja
nykyisin kymmenen henkilön kehi-

tysosasto vastaa tuotteiden kehittämisestä. Patentteja yritys on saanut useita kymmeniä. Alkuun Dynaset -tuoteperheen markkinointi oli
työlästä. Idea oli sen verran uusi, että siitä ei ollut kokemusta markkinoilla. Muutaman konsulttikokeilun
jälkeen Karppinen otti vientimarkkinoinnin omiin käsiinsä ja lähti
myymään konkreettisen esittelyn
avulla tuotteita asiakkaille ensin
Ruotsiin ja Eurooppaan sekä myöhemmin laajemmin muille mantereille. Pioneerin rooli on aina haastava, mutta sitkeä yrittäminen toi
toivottua tulosta. Nyt Dynasetilla on
satoja diilereitä yli 60 maassa. Yksinmyyntioikeuksia ei ole kenelläkään. Näin halutaan turvata laajat
myynti- ja markkinointimahdollisuudet.
– Dynasetin viennin osuus on tällä hetkellä noin 90 % liikevaihdosta. Olemme maailman johtava oman
alan hydrauliikkalaitteiden valmistaja. Korostaisin koko suomalaiselle yrityselämälle ja yhteiskunnalle,
että tuotekehitys ja myynti ovat
avainasioita, jos aiomme pärjätä
maailmalla ja saada vientituloja Suomeen, ja samalla hyvinvointia suomalaisille, vakavoituu Karppinen.
Kasvuyrityksen haasteista huolimatta Dynaset on pystynyt luomaan
vahvan taloudellisen aseman tehokkaalla kustannusten hallinnalla mu-

kaan lukien omat teollisuuskiinteistöt. Toiminta on ollut kannattavaa koko yrityksen toiminnan
ajan ja näkymät ovat edelleen hyvät.

Palkittu yritys
Dynaset Oy ja Reijo Karppinen
ovat saaneet useita palkintoja,
joista yksi merkittävimmistä on
Vuoden Yritysjohtajan titteli
2012.
Palkintoraati totesi, että Karppisen johtama Dynaset on ”innovatiivinen hydrauliikka-alan pioneeri, joka on luonut omat tuotteensa. Yrityksen menestyksen
mahdollistaa motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö, jonka viihtyvyyteen ja tyytyväisyyteen on
panostettu. Karppinen itse on
vahva yrittäjäpersoona, jonka pitkäjänteinen ja visionäärinen johtaminen on mahdollistanut yrityksen menestyksen.”
Lisäksi Dynaset ja Karppinen
on valittu valtakunnalliseksi, alueelliseksi ja Ylöjärven Vuoden
Yrittäjäksi. Palkintokaappiin on
kertynyt InnoSuomi-palkinto ja
useita palkintoja alan messuilta,
Kasvuyrittäjäpalkinto sekä useita finaalisijoituksia.
Aivan tuorein palkinto on Suomen Kunnossapitoyhdistyksen
palkinto keräävän harjakoneen
korkeapainepölynsidonnasta.
Ratkaisu on ollut markkinoilla jo
toistakymmentä vuotta, joten tässäkin nähdään yrittäjä, toimitusjohtaja Reijo Karppisen edelläkävijän rooli omalla alallaan.

Harrastukset kunnon ja
ideoiden ylläpitäjänä
– Yrittämisen ohella löysin enduro-moottoripyöräilyn 38-vuotiaana, kun halusin pitää kuntoa yllä, kertoo Karppinen. Enduroharrastus johti myös uuteen bisnekseen, kun Karppinen rakensi

Suomen ensimmäisen sisämotocrossradan.
– Ajan motocrossiakin, mutta
enduro on mieluisin. Päijänneajoon olen osallistunut neljä kertaa, Seitsemän kertaa Sixdaysajoon eri puolilla maailmaa, ja
ajanut joukkue-enduron MM-kilpailuissa. Tänä kesänä tuli ajettua metsäteitä ja ohjattuja reittejä pitkin Ylöjärveltä Valtimoon
lapsuuden maisemiin ja matkaa
tuli yli 700 km, kun autolla olisi
päässyt 450 km matka-ajolla.
Mutta aina pitää haastaa itseään,
toteaa Reijo Karppinen.
Tärkeä työtä tukeva harrastus
on myös olla mukana yrittäjäjärjestön toiminnassa. Pirkanmaan
Yrittäjien kansainvälistymistoimikunta, Ylöjärven Yrittäjien ja
Ylöjärven Yrityspalvelun hallitustyö ovat tärkeitä vaikuttamisen
paikkoja. Lisäksi hallitustehtävät endurokerhoissa ovat puolestaan hyvää vastapainoa arkityölle. Nuorisoa on myös mukava ohjata tervehenkisen harrastuksen pariin.

Viesti nuorisolle
Toimitusjohtaja Reijo Karppinen
haluaa korostaa nuorille oman
halun ja ajatuksen tärkeyttä, kun
nuoret miettivät, mikä heistä tulee isona. ”Mihin ammattiin haluat tähdätä? ” pitää kysyä lapselta 12-vuotiaasta lähtien. Elämä tuo pikkuhiljaa kokemusta ja
näkemystä siitä, mikä on itselle
parasta, ja ratkaisut kypsyvät.
– Omille lapsilleni esitin kysymyksen jo varhain ja he ovat
saaneet itse suuntautua ammatteihin, jotka näkyvät olevan hyvin lähellä niitä lapsena esitettyjä ajatuksia. Omaa yrittäjyyttä
ja ammattia en ole koskaan moittinut, kertoo Karppinen.
■ Teksti: Esko Raskila
■ Kuva: Reijo Karppisen
arkistoista

Menesty.
Messuilla.

Syksy 2013
Marraskuu Suomen Kädentaidot (N/P)
15.–17.11.

Käsi- ja taideteollisuusmessut

Marraskuu

Kivi & Koru (I/P)

Marraskuu

Tampere X-MAS

15.–17.11.
30.11.

Kansainväliset kivi- ja korumessut
UUTUUS

Esiintyjinä: Leningrad Cowboys &
The Russian Air Force Choir ja Eppu Normaali

Kevät 2014
Helmikuu Asta Rakentaja (N/P)
14.–16.2.

Helmikuu

Rakentamisen ja asumisen messut

Keräily (N/P)

14.–16.2.

Keräilyesineiden osto- ja myyntitapahtuma

Huhtikuu

Hevoset (N/P)

5.–6.4.

Huhtikuu
11.–13.4.

Hevosalan ammatti- ja harrastemessut

Supermessut (N/P)

Neljän messutapahtuman superviikonloppu

Puutarha

Puutarha-alan ja piharakentamisen messut

Kotimaan Matkailumessut

Kotimaan matkailun messutapahtuma

Tampereen Kirjamessut
Koko kansan kirjafestivaali

Tampereen Viinimessut

Viiniharrastamisen erikoismessut

Muutokset mahdollisia. Päivitetty messuohjelma osoitteessa www.tampereenmessut.fi

Dynaset Reijo Karppinen

FAKTA
•
•
•
•
•
•

Tampereen Suomalainen Klubi 2/2013

Tampereen Messut Oy
Ilmailunkatu 20, PL 163, 33901 Tampere
puh. 0207 701 200, fax 0207 701 201
info@tampereenmessut.fi

Katso koko ohjelma: www.tampereenmessut.fi
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Tulossa Gastronominen kerho
Tampereen Suomalaiseen Klubiin on ensi vuoden alusta syntymässä uusi harrastuskerho hyvää ruokaa arvostaville nautiskelijoille,
Gastronominen kerho. Klubin delegaatio kävi 21.10. ottamassa oppia Helsingistä Suomalaiselta Klubilta, jossa vastaavaa toimintaa
on ollut reilun kuuden vuoden verran. Kerhoa perustamassa oli pääkonsuli Heikki Tavela, joka menehtyi kesällä, mutta elää edelleen
monissa hyvään ruokaan liittyvissä tarinoissa.
Helsinkiläiset lupautuivat kummikerhoksemme ja saimme heiltä erinomaisia vinkkejä siitä, mitä kaikkea harrastustoiminta ruuan ympärillä voikaan sisältää. Molempien klubien jäsen, Helsingin vuosiensa jälkeen Tampereelle palannut Kalevi Nikkilä on ollut primus motor hankkeessa, joka käynnistyi toukokuun lopulla
helsinkiläisten vierailulla Tampereelle. Myös klubien ravintoloitsijat Christina Suominen ja Miia Makkonen ovat mukana suunnittelemassa gastronomisia nautintoja Klubillemme.

Klubiravintola
pesi kasvonsa
Tampereen Suomalaisen
Klubin ravintola on uudistunut ja raikastanut
ilmeensä uusien ravintoloitsijoiden ja remontin myötä. Muutakin on
muuttunut kuin menu.
Uutta ovat ruokalistojen
lisäksi kabinettien kokousvarustelu ja Marskin
salin entistä ehommat
pinnat. Suomalaisen
Klubin henki ja tunnelma on säilynyt, niin
kuin pitääkin.

10

uutoksen takana
ja makujen takuuna on armas
C’atering
Oy.
Omistajanelikko
henkilökuntineen huolehtii niin
klubilaisista kuin muistakin Klubin vieraista. Palveluasenne on
kaikilla klubiravintolassa työskentelevillä kohdallaan. Yhteistyö Klubin kanssa on lähtenyt
käyntiin erinomaisen hyvin.

M

Christina Suominen näkyy nelikosta eniten salin puolella ja
sommelierina hänen erityisosaamistaan ovat viinit ja muutkin
juomat. Keittiössä Heikki Ahopelto huolehtii siitä, että Klubin
pöydässä on lähiruokaa, sillä se
on tunnetulle keittiömestarille
sydämenasia. Teija Vainola hal-

litsee suurkeittiöt ja cateringpalvelut ovat hänen ominta aluettaan. Myös fine dining ja luomuruoka maistuvat lautasilla, sillä
iltaravintola C:stä tuttu Ilkka Isotalo hallitsee ne mestarillisesti.
– Eniten toivomme sitä, että
Klubin jäsenet käyttäisivät klubiravintolaa vieläkin enemmän
kuin nyt, myös muissa kuin Klubin tilaisuuksissa, sanoo Christina Suominen. Näin varmasti tapahtuukin, sillä toiminta on lähtenyt lupaavasti käyntiin kesän
remonttitauosta huolimatta. Klubilaisilta kuuluu varsin kiittävää
palautetta. Mikä sen mukavampaa kuin tavata Klubilla ystäviä
– muitakin, kuin Klubin jäseniä.
Klubilaisilla on nyt myös oma

Klubin tiloja
ehostettiin kesällä
Marskin salissa tehtiin muutostöitä käytettävyyden parantamiseksi ja ikääntyneitä pintoja
uudistettiin.
Etuosasta poistettiin koroke, parkettilattia kunnostettiin, täydennettiin, hiottiin ja öljyvahattiin.
Peräseinän pintarakenteet purettiin, seinä oiottiin, levytettiin ja maalattiin sileäksi. Näin käsiteltynä seinä toimii itsessään
valkokankaana. Seinän yläosaan on asennettu tanko, johon voi
ripustaa tilaisuuksien edellyttämiä ehostuksia – peräseinään
ei saa kiinnittää mitään teipeillä, nastoilla tai muilla jälkiä jättävillä menetelmillä. Tuolivarastosta löytyvät huoltotikkaat, joilla ylettyy hyvin salin kattokorkeuteen asti.
Sähkö- ja äänentoistojärjestelmiä on parannettu. Lattiaan
on upotettu kaksi kytkentärasiaa em. tarpeisiin. Salin valaisimien ohjaus on mahdollista nyt myös etuosasta, varapoistumistien oven vieressä olevista kytkimistä.
Puhujapönttö on muutettu siirrettäväksi, mikä mahdollistaa
lattian vapaan käytön.
Tuolivarasto ja viereinen välieteinen on kunnostettu kauttaaltaan. Naulakkotilan lattialaatikko on tyhjennetty ja liput on siirretty sieltä tuolivarastoon seinäkoukkuihin. Tuolivarasto on varustettu peilillä, vaatekoukuilla ja pistorasioilla, joten se voi toimia esiintyjien pukutilana.
Keittiössä tehtiin yleiskunnostusta toimivuuden ja hygieniatason parantamiseksi. Seinäpintoja ja osa hyllyrakenteista uusittiin sekä lisättiin ruostumaton laitepöytä. Keittiöön hankittiin elintarvikemääräysten mukainen kylmäjäähdytyskaappi.
Sähkö- ja ilmastointilaitteita parannettiin.
Kellaritiloja siivottiin ja tyhjennettiin tarpeettomasta tavarasta. Siivouksen yhteydessä löytyi muun muassa Uuden Suomen
edeltäjän, Uuden Suomettaren vuosikertoja neljä kappaletta vuosilta 1906-1908.
■ Teksti ja kuva: Seppo Koivisto

kantapöytä ravintolassa, heti saliin tultaessa sohvaryhmän jälkeen vasemmalla. Kantapöydän
tunnistaa varauskyltistä. Kantapöytään istahtaessaan tietää pääsevänsä osallistumaan mielenkiintoiseen keskusteluun. Tämä
on myös uusille jäsenille mukava
tapa tutustua Klubiin ja klubilaisiin vaikkapa lounaan merkeissä.
Lounasasiakkaat ja kokousvieraat ovat aina tervetulleita Klubin saleihin ja kabinetteihin. Kolmannen kerroksen näyttelytilassa voi kokouksen aikana paitsi
nauttia tarjoilusta, myös inspiroitua vaihtuvista taidenäyttelyistä.
■ Teksti: Irmeli Jokilampi
■ Kuvat: armas C’atering Oy
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Klubinaiset “hyvämaineisten
miespuolisten henkilöiden” vieraina
– Biljardipöytä on Pietarista 1800-luvulta,
asiantuntijoiden mukaan se on Suomen kaunein, kertoo Tampereen
Kauppaseura ry:n puheenjohtaja Teuvo Vastamäki kiinnostuneelle
naisjoukolle, joka silmäilee uteliaana ympärilleen komeassa, historiaa henkivässä salissa.
Aleksis Kiven kadun arkinen hyörinä on hetkessä vaihtunut arvokkaaseen, korkeatasoisen klubitilan rauhaan.
elmikuisena keskiviikkona 27 Suomalaisen Klubin Klubinaista - 30% koko
naisjäsenmäärästä on vastannut Tampereen Kauppaseuran historialliseen kutsuun
tulla tutustumaan toimintaansa
ja tiloihinsa. Tunnemme itsemme etuoikeutetuiksi isäntämme
mainitessa, ettei niissä tiloissa
ole koskaan sellaista naisjoukkoa
vieraillut. Puitteet lähes hiljentävät yleensä äänekkäät vierailijat.
Seuran tilat ovat sellaiset, millaisiksi englantilaisia romaaneja
lukeneet herraklubin kuvittelevatkin: ovet ovat jäsenille aina auki sormenpäätunnistimen avulla,
yleisilme on tumma, kalusteet
ovat raskaita. Maalauksia on runsaasti seinillä, upeita maisemia,
kaupunki- ja muotokuvia. Klubin
perustajat sekä 50- ja 60-luvun
teollisuusmiehet katselevat vakavina seiniltä. Kabinetitkin ovat
saaneet nimiään niissä olevien
maalausten mukaan, valita voi
mm. Kustaa III- ja Tammerkoskikabinetit. Romaanien klubimie-

H
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Klubinaisten puheenjohtaja Jaana Jääheimo ja Kauppaseuran puheenjohtaja Teuvo Vastamäki.

likuvaa täydentää rauhallinen
kirjasto, jossa voi lueskella sanoma-, talous- ja aikakauslehtiä.
Nykymaailmasta kertovat langaton internet-yhteys, televisiot, videotykki sekä tietokoneet. Kun
vielä tarjolla on maittava lounas,
ei klubista niin vain tarvitse poistua!
Yksi mielikuvissa herraklubeihin ehdottomasti kuuluva asia
puuttuu: ei edes kirjastossa tunnu häivähdystäkään kalliin sikarin tai hyvän piipputupakan tuoksusta… Nykyaika on pakottanut
moisten paheiden harrastajat
omaan, pieneen huoneeseensa.
Kolme biljardipöytää kertoo
seuran historiaan alusta saakka
kuuluneesta, tärkeästä harrastuksesta. Me biljardista mitään
tietämättömät naisetkin osaamme ihailla ja arvostaa vanhinta
pöydistä, 1800-luvun lopulla Pietarista Kauppaseuraan ostettua
uniikkia antiikkiesinettä. Koris-

tepuuseppä on tehnyt taidokasta, ikuisuuteen kestävää työtä.
Kuinkahan moneen palaan pöytä on pitänyt pilkkoa ennen kuin
se on mahtunut ovista…
Mestarikabinetin valtavan, vaikuttavan tammipöydän äärellä
saimme kuulla puheenjohtaja
Teuvo Vastamäen katsauksen
seuran historiaan ja nykypäivään.
Kaksi muuta isäntäämme, Kirmo
Bergius ja Markku Hellman täydensivät mielenkiintoista esitystä.
Näimme sielumme silmillä neljä nuorta, yrittäjähenkistä miestä kaasulyhtyjen valossa poistumassa Sileniuksen talosta hyytävän kylmään joulukuiseen yöhön.
He pysähtyvät vielä kertaamaan
illan ja yön aikana sovitun asian, Tampereen Kauppiasseuran
perustamisen. Päätös viimeistellään vanhaan kauppiastapaan
lyömällä kättä päälle. On vuosi
1885. Nämä itseoppineet miehet

toimivat ripeästi ja aie toteutui
heti seuraavan vuoden helmikuussa.
Nykyihmistä huvittaa alkuajan
säännöt jäsenistä: hyvämaineisia
henkilöitä, ei laukkuryssiä, osuuskauppa- eikä lehtimiehiä. Muuten seura oli avoin kaikille kaupan piirissä työskenteleville ja ovi
jätettiin auki myös teollisuuden
suuntaan.
Teuvo Vastamäen esityksessä
valottui tutun Tampereemme historiaa monelta puolelta. Kielikysymys jakoi kaupunkia seuran perustamisen aikoihin, johtajat olivat ruotsinkielisiä ja työväestö
suomenkielistä. Kauppiaitten oli
asiakaskuntansa takia osattava
kumpaakin ja Kauppaseurakin
aloitti kaksikielisenä. Vähitellen
suomi jäi ainoaksi kieleksi.
Me Klubinaiset saimme kuulla, että Aamulehti oli fennomaaninen raittiuslehti. Sen aatemaailma ei sopinut kaksikieliselle
seuralle, joka sääntöjen mukaan
keskittyi myös “huvittaviin ajanviettoihin”. Siksipä perustettin
jopa oma lehti, Tampereen Uutiset.
Kauppaseuran kokoontumispaikkojen muisteleminen kierrätti kuulijat tutuissa kohteissa.
Ensimmäiset tilat olivat Keskustorin Selinin talossa, sitten puutalossa nykyisen Metson paikalla ja siitä lähtien Aleksis Kiven
kadulla – puutalo vain on vaihtunut komeaan kiviseen rakennukseen.
Sääntöjen mukaan Tampereen
Kauppaseuran tarkoituksena on
“liittää yhteen kaupan ja teollisuuden edistämistä sekä yhteiskunnallisia asiota harrastavia
henkilöitä” - edelleen juuri sitä,
mitä 127 vuotta sitten tarkoitettiin. Mielenkiintoista oli kuulla
seuran nykyisestä toiminnasta
erilaisine harrastusryhmineen.
Mieleen jäi mm. kvartetti, jossa
voi välillä olla tusinakin laulajaa.

Monenlaisella hyväntekeväisyydellä on seurassa pitkät perinteet. Kukapa olisi arvannut sen
isoa roolia perustettaessa Tampereen Teatteria! Suhde on pysynyt elävänä näihin päiviin, jolloin sitä lujittaa vuosittain seuran myöntämät stipendit taiteilijoille. Saimme tietää apurahoista ja lahjoituksista, joita jaetaan
joka vuosi koulutukseen, tieteelle ja taiteelle.
Tampereen Kauppaseuralla ja
Suomalaisella Klubilla on aatemaailman, toiminnan ja jopa jäsenistön kautta paljon yhtymäkohtia. Mutta yksi iso ero on ja
pysyy. Kauppaseuran säännöissä
jäseneksi voidaan “hyväksyä hyvämaineinen miespuolinen henkilö” – esitelmöitsijöinä naisia
on toki ollut. Me vieraat tulimme yhteisöstä, jossa naisia on ollut johtokunnassakin heti alkuajoista lähtien. Täysin miehisenä
pysynyt Kauppaseura herätti
kummastusta ja uteliaisuutta.
Teuvo Vastamäki kertoi naiskysymyksen nousevan esille silloin tällöin, mutta vakavasti
sääntömuutosta ei ole harkittu.
Me naisetkin ymmärrämme tarpeen tavata samanhenkisiä ihmisiä, harrastaa yhdessä tai vain
keskustella ja verkostoitua rauhassa.
Jokainen poikalapsen kasvua
läheltä seurannut on huomannut, että pojilla on tarve ja kyky
toimia, leikkiä ja urheilla joukoissa.
Ehkä pelkästään miehinen
seuratoiminta jatkaa luontevasti tätä sisäänrakennettua perinnettä.
Erittäin onnistunut vierailu
päättyi monipuoliseen päivälliseen maistuvine viineineen.
Herkuttelukin Kauppaseurassa
ilmiselvästi osataan!
Suomalaisen Klubin naiset
kiittivät sydämellisesti puheenjohtajansa Jaana Jääheimon välityksellä isäntiämme ja samalla
koko Kauppaseuraa tästä mielenkiintoisesta, historiallisesta
vierailusta.

■ Teksti ja kuva:
Marjaana Tulosmaa

Klubin kulttuurimatka
Lahteen 17.5.2013
Tampereen Suomalaisen
Klubin perinteinen kevätretki suuntautui kohti Lahtea lempeänä kevätpäivänä Klubin edestä klo 11.00. Osallistujia oli mukana kaikkiaan 26 henkeä.
atkamme suunnittelijana, isäntänä ja taloudellisena tukijana
toimi lahtelainen
yritys Aresmanagement. Sen keskeisiä ydinosaamisen alueita ovat
mm. hallitusten ja johdon yhteistyön kehittäminen, strategisen
johtamisen vahvistaminen ja auditointi.
Aresmanagementin Martti
Sahrakorpi, yrityksen perustaja,
ja yrityksen toimitusjohtaja ja seniorikonsultti Jaana Pollari vastasivat monin tavoin matkamme
onnistumisesta.
Ensimmäinen kohteemme oli
Etelä-Suomen Sanomien pääkonttori, jossa toimitusjohtaja
Jukka Ottela kertoi lehden historiasta, nykyhetken ongelmista
ja tulevista haasteista. Hänen esityksensä aikana nautimme maittavan lohikeittolounaan.

M

Siirryimme seuraavaksi Askon
entiseen huonekalutehtaaseen,

jossa mm. Aresmanagementin
toimitilat sijaitsevat. Martti Sahrakorpi ja Jaana Pollari kertoivat
meille Lahden teollisesta historiasta ja tarjosivat virkistävät
kahvit. Esitelmän ja kahvin jälkeen siirryimme Aresmanagementin toimistoon, jossa Martti
ja Jaana esittelivät meille yrityksen toimintaa, tavoitteita ja tulevaisuuden suunnitelmia.
Lahden Sotilaslääketieteellinen museo oli seuraava kohteemme, jossa majuri evp. Seppo Toivonen esitteli meille sotilaslääketieteellisen ja sotilasmusiikkimuseon tavalla, joka jäi jokaiselle elävästi mieleen.
Museosta siirryimme ruokailemaan Lahden upseerikerhon ainutlaatuiseen ilmapiiriin. Ruokailun jälkeen vuorossa oli vielä
ainutlaatuinen kulttuurikokemus
Sinfonia Lahden konsertissa Si-

beliustalossa. Kotimatkalle pääsimme klo 22.30 ja Tampereen
Keskustorilla olimme puolen yön
aikaan.
Tampereen Suomalainen Klubi esittää Aresmanagementin
Martti Sahrakorvelle ja Jaana
Pollarille parhaimmat kiitokset
saamastamme huomattavasta
vieraanvaraisuudesta matkamme
aikana, joka alkoi Etelä-Suomen
Sanomien keittolounaasta, jatkui
asianmukaisilla virkistävillä aineilla ja päättyi Lahden upseerikerhon illalliseen. Aresmanagementin kotisivut (www.aresmanagement.fi) antavat lisätietoa tästä ainutlaatuisesta suomalaisesta yrityksestä, jonka tehtävänä on auttaa muita yrityksiä
menestymään.
■ Teksti: Risto Harisalo
■ Kuvat: Timo Tulosmaa
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Hallin viimeinen ilmailupäivä

Tampereen Suomalaisen Klubin jäsenille
on myös tulevana keväänä tarjolla oma kiintiö
Tampereen Oopperan 2014 produktion ensi-iltaan.
Lauantaina 15.2.2014 klo 15.00 alkavat nimittäin
Wolfgang Amadeus Mozartin ”Figaron häät”.

Tampereen Suomalaisen Klubin

itsenäisyyspäivälounas
6.12.2013 kello 13.00
Uusiutuneen ravintolan
suomalainen lounas.
Itsenäisen Suomen musiikista vastaa
Juha Repo ystävineen.
Kotiin lähtiessä oli
otettava ryhmäkuva Hallin keskustassa jalustalla lepäävän Drakenin
siipien suojassa.

Viimeinen ja viimeinen.
Sanokoon ken tietää.
Joka tapauksessa sellaisiakin aprikointeja kuului, että kyllä ne Ilmavoimat vielä tänne Halliin palaavat. Antaa hiukan ajan juosta.
oka tapauksessa keväällä 2013 Suomalaisen
Klubin edustava joukkue vahvistettuna Ilmasillan yhtä edustavalla
joukkueella vierailivat vuotuisessa Hallin ilmailupäivässä, joka
tällä kerralla todellakin oli viimeinen. Ensi vuonna Ilmavoimien Teknillinen koulu pakkaa itsensä muuttolaatikoihin ja suunnistaa Tikkakoskelle. Koelentolaivue siirtyy Pirkkalaan, Patria
jää Halliin puolustamaan sinivalkoisia värejä.
Hallissa on kaksikin kiinnostavaa ilmailumuseota: Veljekset
Karhumäen entisessä pääkonttorissa sijaitseva Karhumäen ilmailuhistoriasta kertova museo ja vähän – jos sallitte – teknisemmin
esille laitettu Hallinportti-museo.
Ensin mainittu kertoo tietenkin
suomalaisen ilmailun pioneereista ja heidän ponnisteluistaan ja
voitoistaan kotimaisen yksityisen
lentoyhtiön operoimiseksi. Ja

Pukeutumissuositus:
Tumma puku ja kunniamerkit.
Lounaan hinta 45 euroa/hlö.
Pöytävaraukset
klubiravintolasta 010 231 5222,
email: info@suomalaisenklubinravintola.fi,
tai ravintolan nettisivuilla olevalla
yhteydenottolomakkeella osoitteessa
http://suomalaisenklubinravintola.fi/yhteystiedot/

Esityskieli italia, tekstitetään suomeksi,
kesto noin 3 h 15 min, yksi väliaika.
Liput: Klubin kiintiöpaikat riveillä 3, 4, 5 ja 6.
Hinta 95 euroa, sisältää väliaikatarjoilun.
Varaukset 6.12.2013 mennessä
Timo Tulosmaa, timo.tulosmaa@sci.fi tai 040 744 0565.

TAMPEREEN SUOMALAISEN KLUBIN JÄSENMATKA

J

Keväinen Malaga
15.–20.3.2014

Jannika
von Wielligh

Marja-Leena
Tiensuu

Lauri
Lehtovirta

upeatahan se kun lennettiin vanhoilla potkurikoneilla ympäri laajaa Eurooppaa.
Hallinportissa Seppo Valkeiskangas kertoi suvereenisti kaikista niistä vanhoista kaksitasokoneista, joita Hallinportin museoon oli asetettu näytteille. Ja
kaikista niistä lukemattomista
tähti- ja muista moottoreista, jotka ylpeinä asennossa kutsuivat
vieraitaan.
Lentonäytös oli oma juttunsa.
Hornetin ylilento aloitti näytöksen, maahan oli parkkeerattu
Fouga Magister, Pilatus, Hawk,

Hornet. Ja saavuttuaan toki tietenkin vanha kunnon Airveteran
McDonnell-Douglas DC-3. Maavoimiemme helikopteri näytti
mallia ajelemalla eteenpäin,
taaksepäin, sivullepäin ja nyökkäämällä lopuksi kiitokset yleisölle.

Hawkit ja Hornetit
piirsivät kuvionsa
taivaalle
Muitten lopetettua alkoi monen
mielestä ehkä odotetuin osio eli
lento mainitulla Airveteranilla

DC-3:lla. Kävimme tarkistamassa Himoksen rinteiden kunnon;
lumet olivat jo sulaneet. DC-3
murisi ystävällisesti mennessänsä. Penkeillä oli tilaa istuskella
vähän niin kuin rätti-Sitikan putkituoleilla, jotka olivat tosi mukavat. Kolmosen ohjaamo oli ehkä askeettisen oloinen, mutta sitä se oli silloin.
Nostalgisissa merkeissä vietettiin tätä päivää. Jäimme kaikki
odottamaan sitä päivää, kun kaikki taas palaavat Halliin.
■ Teksti ja kuvat:
Timo Tulosmaa

Joulu Roomassa 22.–27.12.
Rooman ihanimmat nähtävyydet,
mahtava seiminäyttely, Paavin
joulusiunaus, Tapaninpäivän ajelu
Castelli Romanin viinivuorille…
Asiantuntijaopas Päivi Romu.

Kiinan kiertomatka

Uusivuosi juhlallisesti
Wienissä 30.12.–2.1.

8.–15.12., 21.–28.12. ja 28.12.–4.1.
Asiantuntijaopas
Marja-Leena Tiensuu.

1450 €

Kiinan kultainen kolmio
Peking – Xian – Shanghai
7.-16.4.2014

Lisätietoja: Klubin esimies, professori Risto Harisalo, risto.harisalo@uta.ﬁ, p. 0500 675477
Varaukset: Maija Siren, maija.siren@lomalinja.ﬁ, p. 010 289 8118

Korkein luottoluokitus
2013

Veronika
Meszaros

Kapkaupunki, Pöytävuori, Afrikan
suloiset pingviinit, Hyväntoivonniemi,
viinitiloja, safari ja Big Five…
Asiantuntijaopas
Jannika von Wielligh.

Shanghai – Hangzhou – Suzhou

Kar -Airin museolentokone - suomalaista ilmailuja matkailuhistoriaa Espanjan Aurinkorannalla.

Päivi
Romu

Etelä-Afrikka 2.–13.3.

3190 €

©Soliditet
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Tämä ooppera edustaa tyyliltään opera buffaa eli oopperan farssimaista, parodista ja läpisävellettyä muotoa. Vauhdikkaita juonenkäänteitä, viekkaita valepukuja ja koomisia väärinkäsityksiä. Figaron häät on täydellinen ooppera: sukkela, ilkikurinen ja pakahduttava. Mozartin musiikki huumaa heti alkusoitosta lähtien. Ohjaaja
Tuomas Parkkisen versio maailman rakastetuimmasta oopperasta
saa yleisön haukkomaan henkeään.
Figaron häiden kantaesitys oli 1786 Wienin Burgtheaterissa säveltäjän johtamana. Suomalainen kantaesitys oli vuonna 1922 Suomalaisessa oopperassa.
Pääosissa esiintyvät Johanna Rusanen-Kartano (Kreivitär Almaviva), N.N. (Kreivi Almaviva), Marjukka Tepponen (Susanna), Mika
Kares (Figaro), Merja Mäkelä (Cherubino).
Musiikin johtaa Roy Goodman, ohjaus Tuomas Parkkinen,
lavastus Hannu Lindholm, puvut Tuomas Lampinen, valosuunnittelu Ville Syrjä, kuorokapellimestari Heikki Liimola Tampere Filharmonia ja Tampereen Oopperan kuoro.

Kolme täysin erilaista kaupunkia
samalla matkalla!.
Asiantuntijaoppaana Lauri Lehtovirta.

1690 €

Varsova - barokkipalatseja
ja joulutunnelmaa
29.11.–1.12. ja 6.–8.12.
695 €

1295 €

Uudenvuoden konsertti
Schönbrunnin Orangerie
-konserttisalissa ja juhlaillallinen.
Asiantuntijaopas
Veronika Meszaros.

1389 €

Pääsiäismatka
Leipzig ja Dresden
Lutherin ja Bachin
jäljillä 17.–21.4.
Wittenberg, Leipzig, Tuomaskirkko
ja Matteus-passio, Dresden ja
konsertti Zwingerissä, Meissenin
posliinikaupunki.

1398 €

Lomalinjan matkoja voi varata 24 h verkkokaupasta lomalinja.ﬁ
✆ 010 289 8100 ✆ 010 289 8101 ryhmät ✆ 010 289 8102 (Helsinki) lomalinja@lomalinja.fi

Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 17 €.
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Uusia toimijoita viestintään ja hallintoon
Kymmenkunta vuotta Klubin jäsenasioita hoitanut Seppo Lehtinen luovutti kesän aikan jäsenkirjurin tehtävät Henri Rusilalle.
Klubin varaesimies vuosina 2009–2012 Markku Rauhalahti luovutti viime vuodenvaihteessa varaesimiehen tehtävät ja samalla Klubilehden toimitusihteerin tehtävät Irmeli Jokilammelle. Klubin kotisivujen kehittäminen ja ylläpito, joista Markku on vastannut vuodesta 2007 alkaen, siirtyvät tämän vuoden lopulla Jani Rajaniemen vastuulle.
Henrille siirtyy tapahtumakalenterin päivitys, josta Klubin aiempi esimies Timo Tulosmaa on ansiokkaasti huolehtinut.

:
ESITTELY

Henri Rusila
jäsenkirjuriksi

Olen 29-vuotias tamperelainen rakennusalan yrittäjä ja sijoittaja. Koulutukseltani olen hallintotieteiden ylioppilas. Seuraan aktiivisesti osakemarkkinoita ja
mielenkiinnon kohteitani ovat erityisesti markkinoiden psykologia, tekninen
analyysi ja terästeollisuus sekä konepajat. Kiitän jäsenkirjurin luottamustehtävästä ja lupaan hoitaa sitä parhaiden kykyjeni mukaan.

:
ESITTELY

Jani Rajaniemi
Verkkosivujen päivittäjäksi

Yhteystiedot
Irmeli: irmeli.jokilampi@idia.fi
050 595 1111
Henri: hrusila@yahoo.com
040 415 4919
Jani: jani.rajaniemi@uta.fi
040 593 0350

Seppo Lehtinen
Klubin kunniajäseneksi
Tampereen Suomalaisen
Klubin kokouksessa
9.9.2013 kutsuttiin Klubin kunniajäseneksi
emeritus rehtori, insinööri Seppo Lehtinen.
Seppo on ollut Klubin
jäsenenä vuodesta 1980
ja hän on toiminut erityisen ansiokkaasti Klubin hyväksi, erityisesti
jäsenkirjurina viime
vuosikymmenen puolivälistä lähtien. Seppo
luovutti kesällä aktiivitehtävät Klubissa nuoremmille toimijoille.
Seppo on koulutukseltaan teollisuustalousinsinööri. Hän toimi
mm. Nokia Yhtymässä johtamisja ammattikoulutuksen kehittäjänä ja koulutusyksikön rehtorina. Hän on tehnyt pitkän päivätyön johtamisen ja hallinnon konsulttina.
Seppo otti viime vuosikymmenen puolivälissä hoitaakseen Klubin jäsenasiat ja jäsentiedostojen kehittämisen. Jäsenkirjurina
hän saattoi hieman tuuliajolla ol-

leet jäsentiedostot ajan tasalle ja
otti nykytekniikan käyttöön niiden hoitamisessa. Sepon hoitama jäsenkirjurin työtehtävä muodostui huomattavan laajaksi. Itse asiassa hän toimi Klubin toimistopäällikkönä. Hän on ollut
jäsenten käytettävissä muutenkin kuin vain jäsenkirjurina ja toiminut jäsenten luotettavana yhteysmiehenä hallintoon päin sekä ollut monella tapaa myös Klubin linkki ulos päin. Maanantaisin Seppo piti toimistopäivää Klu-

billa, muuten asiat hoidettiin puhelimella, “susisepe”-sähköpostilla ja kirjeillä.
Seppo on toiminut johtokunnan
asiantuntijana jäsenasioissa ja
monissa muissa hallinnon asioissa. Hän on toiminut myös jäsenenä ja sihteerinä monissa työryhmissä. Viimeisin suururakka ennen “eläkkeelle” jäämistä Sepolla oli Klubin ravintoloitsijan vaihdoksen ja huoneistoremontin hallinnointi. Jäsenkunta varmasti yh-

tyy lämpimiin kiitoksiin monien
vuosien mittavasta ja tuloksellisesta työstä Klubin hyväksi ja toivottaa hyviä eläkepäivien jatkoja.
Tampereen Suomalaisen Klubin kunniajäsenet ovat Jyri Borgenström, Paavo Hoikka, Matti
Hokkanen, Allan Kuusisto ja
Seppo Lehtinen. Klubissa on noin
900 jäsentä, heistä naisia noin
100.
■ Teksti ja kuva:

Olen Klubimme tuore jäsen Jani Rajaniemi, 40-vuotias yrittäjä ja luennoitsija.
Toimin IT-alalla sekä hallinnon konsultoinnissa ja opetustehtävissä.
Avioliitossa, vaimoni Sinin kanssa meillä on kaksi lasta, Kalle 4 v. ja Anna 2
v. Asumme omakotitalossa Tampereen Viialan pelloilla. Olen kotoisin KeskiPohjanmaalta, syntynyt pääkaupunkiseudulla.
Hallintotieteiden tohtorin väitöskirjani aiheena oli “Innovatiivisuuden rakenteelliset esteet organisaatioissa”. Uraa olen tehnyt pääosin yliopistomaailmassa tutkijana ja opettajana.
Toisen puolen urasta muodostaa asiantuntijana toimiminen erilaisissa käytännön kehittämisprojekteissa. Opetusalueitani ovat strateginen johtaminen,
organisaatiorakenteet ja henkilöstöjohtaminen.
Kolmantena puolena on kertynyt käytännön kokemusta monelta eri alalta ennen yliopistoa; raksoilta, nuorisotyöstä, palveluammateista ja jopa autokorjaamoista. Entinen ammattini oli metsätalousteknikko ja tein metsurin töitä 1990luvun laman jälkeen, kunnes muutin vuonna 1997 Tampereelle.
Harrastuksina ovat järjestötoimintojen ohella hiihto, moottoripyöräily, tietotekniikka ja golf. Kirjoitimme juuri yhdessä Risto Harisalon kanssa kirjan nimeltä Liberaali valtio.
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Klubiohjelma
11.11.2013 klo 18.00
Kuukausikokous (vain jäsenille)
Toimitusjohtaja
Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät: Suomalainen yrittäjyys tulevaisuuden voimavarana
21.11.2013 klo 18.00
Kirjanmerkki
Henri Heikkinen:
Elämää hyvinvointivaltiossa
06.12.2013 klo 13.00
Tampereen Suomalaisen Klubin
itsenäisyyspäivälounas
Uusiutuneen ravintolan suomalainen lounas, itsenäisen Suomen musiikista vastaa Juha Repo ystävineen. Pukeutumissuositus: Tumma puku ja kunniamerkit.
Lounaan hinta 45 e/hlö. Pöytävaraukset klubiravintolasta 010 231
5222, email: info@suomalaisenklubinravintola.fi tai ravintolan
nettisivuilla
osoitteessa
http://suomalaisenklubinravintola.fi/yhteystiedot/ oleva yhteydenottolomake.
16.12.2013 klo 18.00
Vuosikokous ja kuukausikokous
(vain jäsenille)

Johtokunnan puheenjohtaja
Kari Neilimo:
Sinivalkoinen yrittäjyys
13.1.2014 klo18.00
Kuukausikokous (vain jäsenille)
Suomen kieli kehittyy – vai kehittyykö?
Professori emeritus Yrjö Varpio
ja suomen kielen opiskelija
Meri Lindeman
10.2.2014 klo 18.00
Kuukausikokous (vain jäsenille)
Koillisväylä – mahdollisuus Suomelle
(esitelmänpitäjä varmistuu myöhemmin)
15.2.2014 klo 15.00
Tampereen Oopperan ensi-ilta
W.A. Mozart: Figaron häät
Tampere-talo
10.3.2014 klo 18.00
Kuukausikokous (vain jäsenille)
15.–20.3.2014
Klubimatka Malagaan:
Suomalaisen ilmailun jäljillä Espanjassa

Tampereen Suomalainen Klubi 2/2013

Ruutiukot
04.11.2013
Lounas ja esitelmä
Puheenjohtaja Mika Hannula:
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja puolustusvoimauudistus
11.11.2013
Lounas. Ei esitelmää
18.11.2013
Lounas ja esitelmä
Metsänhoitaja Juhani Jokinen:
Lännen jättiläispuut
25.11.2013
Lounas ja esitelmä
Dipl.ins. Ilkka Mäntyvaara:
Metsänhoitajakoulutus
Evolla 1900-luvun alussa
02.12.2013
Ruutiukkojen
joululounas avec
09.12.2013
Lounas ja esitelmä
Toimitusjohtaja Matti Salonen:
Suomen turvallisuustilanne ja näkymät. Mikä on muuttunut?
16.12.2013
Juhlalounas
Ruutiukot 40 vuotta
13.01.2014
Lounas. Ei esitelmää

     


20.01.2014
Lounas ja esitelmä

Taloustiet. maist. Timo Toivonen:
Kauppakadun pankkipuhallus
27.01.2014
Lounas ja esitelmä
Everstiluutnantti
Jukka Salminen:
Sinimäen taistelut 1944
03.02.2014
Lounas ja esitelmä
Toimittaja Tuomo Koivisto:
Tampereen ensimmäinen
pikaraitiotiehanke
10.02.2014
Lounas ja esitelmä
Pääjohtaja emeritus
Eero Karjaluoto:
Kokemuksia julkisten organisaatioiden tilaaja–tuottaja -mallista
17.02.2014
Lounas. Ei esitelmää
24.02.2014
Lounas ja esitelmä
Kotiseutupatriootti
Antti Haarma:
Mäntsälän kapina

Kirjanmerkki
Seuraava kirjanmerkki pidetään torstaina 21.11.2013 klo
18 Tampereen Suomalaisella
Klubilla.
Jatkamme erittäin mielenkiintoista yhteiskuntakriittistä dialogiamme kahden kokoomusnuoren kirjailijan, Henri Heikkisen
ja Antti Vesalan teoksen tiimoilta.
Henri Heikkinen tulee esittelemään heidän huomiota saaneen kirjansa “Elämää hyvinvointivaltiossa”, jonka jälkeen jatkamme tuttuun tapaan hyvän
keskustelun ja napostelun merkeissä.
Käsiteltävä teos on mahdollista hankkia verkosta osoitteesta:
http://www.heikkinen.hk/kirja/
Tässä vielä kirjan sivuilta
lyhyt kuvaus teoksesta:
Olisiko aika avata silmät?
“Hyvinvointivaltio on kannat-

tajiensa mielestä suorastaan
vientituotteeksi kelpaava menestystarina, jonka erinomaisuutta
opetetaan meille lapsesta saakka.
Tässä “täydellisessä” mallissa
valtio ja kunnat velkaantuvat huimaa vauhtia. Eläkejärjestelmä on
yksi suuri pyramidihuijaus. Työttömiä on satoja tuhansia. Veroja
ihmiset maksavat yli puolet tuloistaan. Sääntely puuttuu jo
huussin käyttöönkin. Suomesta
on tullut sääntelyn ja holhouksen
luvattu maa, jossa kaikenlainen
oma-aloitteisuus on pyritty tehokkaasti hävittämään.
Onko elämä hyvinvointivaltiossa sittenkään niin auvoista? Henri Heikkinen ja Antti Vesala tuovat esiin sosialistisen hyvinvointivaltion epäkohtia ja tarjoavat
tilalle liberaaleja vaihtoehtoja.”
jormamarttala@gmail.com
heikki.saxen@uta.fi

03.03.2014
Lounas ja esitelmä
Päätoimittaja Juha Kosonen:
Mannerheim ja partioliike
Lounaskokoukset
alkavat klo 12.00.
Tervetuloa! Sadanpäämies

Laulajat, huomio!

KLUBILLE KUORO?
Kunniajäsenemme Matti Hokkasen
aloitteesta olemme perustamassa
Tampereen Suomalaisen Klubin kuoroa.

www.tt-gaskets.fi

Johtajaksi on lupautunut Pertti Rasilainen.
Harjoitusilta on keskiviikko ja
osallistumismaksu n. 50 euroa/v.
Kiinnostuitko? Ilmoittaudu 10.11.2013 mennessä
Irmeli Jokilammelle, irmeli.jokilampi@idia.fi
tai p. 050 595 1111.
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Matti Hokkanen esitelmöi syyskuussa Ruutiukoille otsikolla
Harrastuksena lentokoneet. Taustalla Sadanpäämies Vesa Rinkinen. Kuva: Markku Rauhalahti.
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Golf
Klubin Golf-mestaruus 2013
Tampereen Suomalaisen Klubin
Golfin mestaruuskisa pidettiin
juhannusviikolla 19.6.2013 Tammer Golfin kentällä. Kilpailusää
oli mitä mainioin ja meitä kaikkia ilahdutti myös se, että moneen vuoteen saimme myös naiskilpailijoita mukaan. Toivottavasti myös jatkossakin.
Tuloksia :
1. Markku Huostila 34 p,
2. Veijo Sinkkonen 33 p,
3. Reijo Lairto 32 p,

4. Erkki Hannonen 31 p,
5. Hannu Hemanus 31 p,
6. Heikki Ylinen 30 p.
Best Lady-palkinnon sai
Pirjo Mäkelä.
Erikoiskilpailuissa palkinnot
jakaantuivat seuraavasti:
Pisin avauslyönti: Jalo Pirhonen
Lähinnä lippua: Seppo Tiitola
Lähinnä omaa ikää lyöntipelitulos : Markku Huostila

Kuvassa vas. Seppo Tiitola, Pirjo Mäkelä, Markku Huostila ja
Veijo Sinkkonen. Kuva: Jorma Salovaara

Tampereen Suomalainen Klubi 2/2013

YT-Klubien Suomen
golfmestaruuskilpailut
YT- klubien eli Suomalaisten Klubien, Kauppaseurojen ja Ammattiklubien valtakunnalliset golfmestaruudet ratkottiin 9.8.2013
Rönnäsin Golfkentällä Pernajassa.
Lähetimme kuuden edustajan
joukkueen kisaan ja he menestyivät mainiosti.
Joukkuekilpailu ei mainetta tuo-

Klubinaiset

nut tällä kertaa, mutta henkilökohtaisen kilpailun tulokset olivat mainiot.
Sarjassa yli 55 vuotta Heikki Ylinen oli kolmas, Veijo Pitkänen viides ja Veijo Sinkkonen kuudes.
Sarjassa yli 65 vuotta oli Seppo
Tiitola seitsemäs.
Jorma Salovaara

Puttimestaruus 2013
Klubin puttimestaruus ratkaistiin Tampereen Golfhallissa
21.2.2013 17 osanottajan kesken.

Tulokset:
1. Timo Karake
2. Antero Hagberg
3. Markku Järvi
4. Hannu Hemanus

Ohessa kuvassa vasemmalta Antero Hagberg, Timo Karake ja
Markku Järvi. Kuva: Jorma Salovaara

Keskiviikkokerho

07.11.2013 klo 17.00
Päivällisesitelmä Klubilla ”Suomen Kulttuurirahastosta ja sen
tehtävistä” Pirkanmaan rahaston
esimies Silja Minkkinen-Poikolainen
Ilmoittautuminen ti 28.10.2013
mennessä sähköpostilla
sointula@kolumbus.fi
tai puh. 0400 684 416.
Omakustanteinen 3-ruokalajin
päivällinen (25 euroa).
12.12.2013 klo 18.00
Perinteinen joulupäivällinen
Tampereen Suomalaisella Klubilla
Tällä kertaa kutsumme mukaan
myös muiden Tampereen Suomalaisen Klubin harrastekerhojen
jäseniä.
Ohjelmassa on ainakin huumorisävytteinen puuropuhe, alku-glögit, musiikkia ja tietenkin nautinnollista yhdessä viihtymistä.
“Lapin joulu” -illallisbuffetkortin
hinta on 39 euroa, joka maksetaan ravintolaan paikan päällä.
Ilmoittautuminen
30.11.2013 mennessä
sähköpostilla
jaana.jaaheimo@luukku.com
tai puh. 050 329 5277.

15.01.2014 klo 17.00
Uusi jäsenemme, johtaja Satu Eskelinen pitää päivällisesitelmän
aiheesta “Technopolis nyt ja tulevaisuudessa”
Tähän tilaisuuteen voit ottaa ystävän mukaan! Ystävän ei tarvitse olla Klubimme jäsen. Tarkemmat tiedot päivällisen ym. osalta myöhemmin.
Ilmoittautumiset 2.1.2014
mennessä allekirjoittaneelle
sähköpostilla
jaana.jaaheimo@luukku.com
tai puh. 050 329 5277.
Tiistaina 18.2.14 klo 17.00
“Tarton henkeä etsimässä” Tampere-Tartto -seuran puheenjohtaja Liisa Löyttyniemi ja Sointu
Lanki.
Kansainvälinen Keskus, Suvantokatu 13.
Ilmoittautuminen 10.2.2014 mennessä sähköpostilla
sointula@kolumbus.fi
tai puh. 0400 684 416.

Biljardi
Joka keskiviikko kello 18
Klubin biljardisalissa pelataan biljardipeli, johon kaikki Klubin
jäsenet voivat osallistua. Kyseessä on tutustuminen lajiin, ei normaali peli. Biljardikerhon vetäjä Seppo Leskinen toivottaa kaikki
tervetulleiksi mukaan!

Uudet jäsenet
Klubiin ajalla 15.1.–14.10.2013
otetut uudet jäsenet:
Arjoluoto, Ari Kimmo
Autio, Jarmo Tapio
Erkkilä, Martti Arvo Juhani
Eskelinen, Satu Maarit
Huotari, Päivi Eila Anitta
Iivonen, Jyrki Kalervo
Ikonen, Anna-Kaisa
Kataja, Kaarina
Kenttä, Erkki
Kettunen, Olli Ara Juhani
Koskinen, Riitta Inkeri
Kyyrö, Jyri Lauri Edvard
Lahti, Pekka Kalevi
Lehtonen, Ari Juhani

Lepaus, Martti Allan
Lintunen, Petri Jaakko
Liusvaara, Aarno Juihani
Monthan, Anne-Maija
Mäkelä, Reima Kalervo
Mäkinen, Olli Asseri
Peltomäki, Päivi Maarit
Rautalin, Marjut
Salmelin, Pirjo
Sirola, Jaakko Hannu Kustaa
Stenroth, Arto Ensio
Syrjä, Reijo Tauno J.
Vastamäki, Teuvo Jari

Edesmenneet
Klubin tietoon ovat tulleet
seuraavien jäsenten poismenot
Limnell, Anna-Maija

Nikkari, Marja

Suomalaisten arvot

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

www.tampereensuomalainenklubi.fi

Melkein hummereita.

Keskiviikkokerhon jo perinteisiksi
tulleet rapukekkerit 11.9.2013.
Kuvat: Seppo Leskinen
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Kuvia Klubin tapahtumista

Kooste ja kuvat paitsi merkityt:
Markku Rauhalahti

Kuvia Klubin tapahtumista

n entisen
sa mukana, kute
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Korpiselän pitä
..
. elokuuta ja ...
hautaristillä 20
Ruutiukkojen retkellä Vanhaan Savottaan Rautajärvelle 9. maaliskuuta oli
mukana kolmattakin polvea.

Klubin kevätkokous Marskin salissa 11.maaliskuuta.

Kevätkokouksessa uudet ravintoloitsijat esittäytyivät.

Matti Hokkanen piti esitelmän ilmailusta Ruutiukkojen lounaalla 2. syyskuuta.

Ruutiukot kävivät Hallin viimeisessä ilmailupäivässä 24. toukokuuta. Kuva: Jorma Hautala.

Kooste ja kuvat paitsi merkityt:
Markku Rauhalahti

ki.... Suomen-poi
llä
ki
er
en muistom
ky
n
Tarton Pilka
a.
ut
ku
lässä 18. syys

Klubin Pyynikki-kabinetissa oli Jussi Peltosen taidenäyttely
3.9.–3.11.2013

Klubilaisia Ramppi-teatterin väliaikakahveilla 30. kesäkuuta.

22

Suomen lippu oli Klubin aiheena Puistofiestan esittelykatoksella 11. elokuuta.

Kuukausikokouksessa 9. syyskuuta päätettiin sääntömuutoksesta ja kuusi uutta jäsentä esittäytyi. Kuva: Matti Kataja.

Klubin Marskin salia ehostettiin kesän aikana; etuosaa uusittiin, seinät maalattiin ja lattia hiottiin ja lakattiin.
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