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Pääkirjoitus
Klubimme ohjelmatoimikunta valitsi
syksyn 2015 teemaksi Suomi ideologioiden puristuksessa. Ohjelmatoimikunta
halusi nostaa esille suomalaisen yhteiskunnan rakenteeseen ja toimintaan syvästi vaikuttavia ideologisia haasteita ja
kehityslinjoja. Ideologiat tarjoavat vastauksia kansalaisten kokemaan epävarmuuteen, huoleen ja haavoittuvuuteen
nopeiden muutosten, yllätysten, paradoksien ja vakiintuneiden syy- ja seuraussuhteiden murtumisen olosuhteissa.
Ideologioiden merkityksen purkamisen
voi aloittaa Francis Fukuyaman vuonna
1989 julkaisemasta esseestä The End of
History, jossa hän väitti, että läntinen
liberaali demokratia ja markkinatalous
olisivat ottaneet vahvan niskalenkin keskitettyä politiikkaa,
hallintoa ja taloutta koskevista kilpailevista vaihtoehdoistaan.
Väite historian lopusta ideologisessa mielessä herätti maailmanlaajuisen väittelyn, jota käytiin myös Suomessa.
Asiat eivät kuitenkaan menneet aivan niin kuin Fukuyama
oletti. Kollektiiviset ideologiat liberaalin demokratian haastajina ovat yhä edelleen elinvoimaisia, vahvoja ja vaikuttavia voimia. Ajoittain näyttää siltä, että liberaali demokratia ja markkinatalous olisivat altavastaajia aatteiden kamppailussa. Juuri tätä
problematiikkaa ohjelmatoimikunta halusi ymmärtää syksyn
teeman valinnallaan.
Syyskuun esitelmöitsijänä on ekumeniikan professori Risto Saarinen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.
Tamperelaiset muistavat hänet muutaman vuoden takaa Aamulehden kolumnistina. Hän on tehnyt mittavan tieteellisen
uran Suomessa ja ulkomailla. Risto Saarinen luennoi islamin
haasteesta Suomelle.
Lokakuun esitelmöitsijä on Tampereen yliopiston Jean Monnet -professori Pami Aalto, yksi parhaista Euroopan Unionin
problematiikan tuntijoista Suomessa. Siksi hänen aiheenaan on
Euroopan Unioni Suomen ideologisena haasteena. Vaikka tunnemme EU:n sen ajankohtaisista kriiseistä, siinä ei kuitenkaan
ole kaikki olennainen EU:sta. On siksi hyvä syvällisesti perehtyä EU:n ja Suomen välisiin ideologisiin suhteisiin.
Marraskuun esitelmöitsijänä on Ulkopoliittisen Instituutin
vanhempi tutkija, tohtori Sinikukka Saari. Hän on perehtynyt
erityisesti Venäjän strategisiin valintoihin ja suhteisiin naapureihin, joihin myös Suomi kuuluu. Sinikukka Saari on väitellyt Englannin kuuluisassa The London School of Economics
and Political Science -yksikössä vuonna 2007. Hän tuntee laaja-alaisesti ja syvällisesti Venäjän problematiikan.
Joulukuun esitelmöitsijänä on kenttäpiispa Pekka Särkiö, varmasti paras vaihtoehto pohtimaan sitä, millaisia haasteita yhteiskunta tuottaa kansankirkollemme. Huomattakoon, että
kenttäpiispa rinnastetaan prikaatikenraaliin.

Klubinaiset

Ruutiukot

Syyskauden 2015 ohjelma

Puheenjohtaja Jaana Jääheimo toivottaa kaikki Klubin
naisjäsenet uusia unohtamatta lämpimästi tervetulleiksi
Klubinaisten tilaisuuksiin, joista e-osoitteensa antaneille
lähetetään tarkempia tietoja sisältävät kutsut.

Lokakuussa upea kulttuurimatka Mänttään
Klubinaisten kulttuuripäivää vietetään tänä vuonna Mäntässä Serlachiuksen taidekeskuksessa. Vierailemme kaikissa
museoissa sekä Valkoisessa talossa. Retkipäivän hinta on
vain 25 euroa/osallistuja ja se peritään käteisenä linja-autossa. Maksuun sisältyvät yhteiskuljetus, lounas ruokajuomineen, pääsyliput, tasokas ohjelma ja vielä yllätysohjelma.
Tälle upealle matkalle lähdetään Keskustorilta
Vanhan Kirkon edestä yhteiskuljetuksella
sunnuntaina 11.10.2015 klo 11.00.
Paluu Vanhalle Kirkolle noin klo 18.00.
Ilmoittautumiset Ritvalle 2.10.2015 mennessä
ritva.tiainen@apunatar.fi tai puh. 050 3760 597

Marraskuussa tutustuminen Tampereen
tilakeskuksen toimintaan
Marraskuussa torstaina 12.11.2015 klo 17.00 kuulemme
päivällisen merkeissä Tampereen Tilakeskuksen johtaja
Virpi Ekholmin esityksen aiheesta Tampereen tilakeskuksen toiminta ja lähivuosien merkittävimmät investointihankkeet. Tilaisuus pidetään Suomalaisella Klubilla kabinetti Pirkanmaassa. Omakustanteinen päivällinen 20 euroa.

Syyskauden 2015 ohjelma

Sadanpäämies Ilkka Mäntyvaara toivottaa ruutiukot tervetulleiksi
klo 12.00 alkaviin lounaskokouksiin
7.9.2015

Piänten ympyröittem miäs
nevvoksen poika Jyrki Kartila:
Back in Dubai

26.10.2015

Sotilasmestari evp Seppo Uolamo:
Lentokone Smolikin SM-153
entisöinti

14.09.2015

Filosofian maisteri Pekka Mattelmäki:
Turun tervaus, kielipoliittinen
kannanotto 1930 -luvulla

2.11.2015

Erityisopettaja Urpo Hintsa:
Viipurin viimeiset päivät

21.9.2015

Lounas

9.11.2015

Puheenjohtaja Pertti Torstila:
Punainen Risti ja maailman kriisit

28.9.2015

Yleisesikuntaeverstiluutnantti
Sakari Isosomppi:
Elektronisesta sodankäynnistä

16.11.2015

Lounas

23.11.2015

Toimitusjohtaja Juhani Jokinen:
Käsityksiäni Kanadasta

30.11.2015

Ruutiukkojen joululounas avec

5.10.2015

Prikaatikenraali Mauri Koskela:
Rauhanturvaamista ebola-alueella

12.10.2015

Kenraaliluutnantti Heikki Lyytinen:
Ajankohtaista Natosta

7.12.2015

Fysioterapeutti Marjatta Taipale:
Lääkäri pyörätuolissa rintamallakin

19.10.2015

Lounas

14.12.2015

Lounas

KESKIVIIKKOKERHON
SYYSKAUDEN 2015 OHJELMA

TERVETULOA
MARTINHANHI-ILTAAN

Maanmainio Keskiviikkokerho pitää
syksyllä 2015 ohjelmaa seuraavina
päivinä ja puheenjohtaja Seppo Leskinen
(050 581 22 33) toivottaa jäsenet
sydämellisesti tervetulleiksi kokouksiin.

Gastronominen kerho kutsuu kaikki
Klubin jäsenet seuralaisineen Martinhanhi-iltaan 10.11.2015 klo 18.00. Tilaisuus pidetään Klubin juhlavassa Marskin
salissa. Illan menu, joka jo viime vuonna
sai jakamattoman suosion, on seuraava:

Joulukuussa perinteinen pikkujoulu kaikille
klubin jäsenille
Perjantaina 4.12.2015 klo 18.00 vietetään Klubinaisten
perinteinen, ohjelmallinen ja hauska pikkujoulu illallisen
merkeissä Klubilla Marskin salissa. Illalliskortin hinta on
38 euroa ja se sisältää glögin, ohjelman, herkullisen illallisen ja alkoholittoman ruokajuoman. Maksu paikan päällä
ravintolaan.
Ilmoittautumiset raija.saarelainen@rokki.net
tai puh. 0400 238 186.

Syksyn 2015 ohjelma tarjoaa vahvan läpileikkauksen Suomen
ideologisiin haasteisiin. Ohjelmatoimikunta toivottaa Tampereen Suomalaisen Klubin jäsenet sydämellisesti tervetulleiksi
kuukausikokouksiin hyvien esitelmien ja vahvojen mielipiteiden pariin.

Risto Harisalo
Esimies

Suomalaisuus – suomen kieli – suomalainen kulttuuri

Kokouspäivät ovat:
16.9.2105
30.9.2015
14.10.2015
28.10.2015
11.11.2015
25.11.2015
9.12.2015
30.12.2015

BILJARDIN
SYYSKAUDEN 2015 OHJELMA
Puheenjohtaja Seppo Leskinen
(050 581 22 33) tiedottaa, että biljardi
alkaa keskiviikkona 2.9.2015 ja jatkuu
joka keskiviikko toukokuulle asti paitsi
jouluaattona 23.12.2015.

Kinkkukärrit ovat ke 16.12.2015 klo
18.00 ja lauantaina 19.12.2015 klo 12.00.
Simakärrit ovat ke 27.4.2016 klo 18.00.

GASTRONOMISEN KERHON
SYYSKAUDEN 2015 OHJELMA
Gastronominen kerho valmistaa menun
Plevnassa 9.9.2015. Martinhanhi-illallisesta, joka järjestetään 10.11.2015 klo
18.00, on erillinen kutsu heti tämän ohjelman jälkeen. Kerho tiedottaa muusta
ohjelmasta Klubin kotisivuilla.
Gastronominen kerho on aloittanut
toimintansa vauhdilla keskittymällä
perinneruokiin, jälkiruokien saloihin

ja parsaan. Rosvopaisti kuului myös
kesän ohjelmaan kaikkia perinteitä
tarkasti kunnioittaen. Syksyn alkaessa
keskitytään kotimaiseen kalaan ja
sorsaan niihin luontaisesti kuuluvine
jälkiruokineen.

•
•
•

Tervetulomalja
Mustakeitto ja kivipiira
Paistettua hanhenrintaa ja haudutettua hanhenkoipea punaviinissä
haudutetun kaalin, papujen, röstiperunan, karamellisoidun omenan
ja mustaherukkahyytelön keralla

•
•
•

Paikallisia juustoja
Omenapiirasta ja punssijäätelöä
Kahvi

Menun hinta on 59 euroa/osallistuja.
Gastronominen kerho pyytää ilmoittautumaan 30.10.2015 mennessä
Jorma Salovaaralle osoitteella:
jormasalovaara@kolumbus.fi.

KIRJANMERKKIKERHON
SYYSKAUDEN 2015 OHJELMA
Kirjanmerkkikerhon tavoitteena on
suunnitella ja toteuttaa Klubin henkeä
virkistävää ohjelmaa mahdollisimman lähellä kansallisen kulttuurimme
merkkipäiviä. Kerho toivoo, että jäsenet
laittaisivat alla olevat päivät kalenteriinsa
etukäteen, jotta voisivat osallistua ohjelmaan. Nämä tavoitteelliset päivät ovat:
Syyskaudella:
• Aleksis Kiven päivä 10.10.
• Svenska Dagen, ruotsalaisuuden
päivä 6.11. tai Jean Sibeliuksen päivä
8.12.

Kevätkaudella:
• Runebergin päivä 5.2. tai Kalevalan
päivä 28.2.
• Minna Cantin ja tasa-arvon päivä
19.3. tai Mikael Agricolan päivä 9.4.
• J. V. Snellmanin päivä 12.5.
Syksyllä 2015 ja keväällä 2016 kerhon
tavoitteena on toteuttaa esitelmä ja
näyttely sotavuosien lastenkirjallisuudesta, kutsua Väinö Linnan Tuntemattoman
sotilaan englanninnoksen kääntäjä
kertomaan työstään ja järjestää luento
Suomen kirjallisuuden synnystä 1800-luvulla. Kerho tiedottaa suunnitelmistaan
Klubin kotisivuilla.
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JÄSENKORTTI 2015
Tampereen
Suomalainen
Klubi

Irrota jäsenkorttisi, saat sillä jäsenetuja Klubiravintolassa!

Klubiohjelmaa
KLUBIMME KULTTUURIMINISTERI TIMO TULOSMAA
TIEDOTTAA ALKAVAN SYKSYN OHJELMISTA
2.9.2015 Sibelius: ”Kullervo” & ”Satu” klo 19.00
Lahden Sibelius-talossa
On kansallissäveltäjämme Jean Sibeliuksen 150-juhlavuosi. Lahden Sibelius-festivaali on siksi tavanomaista juhlavampi ja pitempi.
Keskiviikkona 2.9. klo 19.00 Lahden Sibelius-talossa esiintyy BBC:n
maailmankuulu sinfoniaorkesteri ohjelmistossaan Sibeliuksen sävelruno «Satu» ja sinfonia «Kullervo». Kapellimestarina Sakari Oramo,
solisteina Johanna Rusanen (sopraano) ja Ville Rusanen (baritoni).
Orkesterin ja solistien mukana laulaa Polyteknikkojen Kuoro.

Tampereen oopperan ”Kohtalon voima” ensi-ilta
13.2.2016 varattavissa
Tampere-talo: Tampereen Oopperan 2016 produktio Giuseppe Verdin
”Kohtalon voima” ensi-ilta 13.2.2016 klo 15.00. Kohtalon voimaa on
pidetty mustana lampaana Verdin oopperoiden joukossa. 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 jonkun kahden kohdatessa tapahtuu ikävyyksiä. Kohtalon voima
on täynnä loistavaa musiikkia ja vahvoja kohtauksia.
Rooleissa mm. Johanna Rusanen Kartano (Leonora), Mika Pohjonen
(Don Alvaro), Georg Kirof (Padre Guardiano), Luca Grassi (Don Carlo
di Vargas) ja Niina Keitel (Preziosilla). Ohjaus Kari Heiskanen, kapellimestari Santtu-Matias Rouvalin musiikkia ja vahvoja kohtauksia.
Suomalaisen Klubin paikat etu- ja takapermannolla riveillä 5-20.
Hinta 100,00 €/lippu sisältäen oopperalipun, kuohuviinitarjoilun, väliaikatarjoilun, käsiohjelman ja vaatesäilytyksen. Varaukset:
timo.tulosmaa@outlook.com tai 040 744 0565 viimeistään 30.11.2015.

12.9.2015 Suomalainen Klubi & Tampereen Teatteri:
Klubiravintolan teatterimenu klo 17.30 Marskin salissa
ja Piukat paikat klo 19.00 Tampereen teatterissa.
Piukat paikat on maailmankuulu komediaelokuva vuodelta 1959 tällä
kertaa tamperelaisena teatterisovituksena ja Tampereen Teatterin
syksyn 2015 pääproduktiona.

Syyskauden 2015 ohjelma
sanottavaa myös tämän päivän ihmiselle. Wickström oli myös tiukka
raittiusaatteen kannattaja ja kieltolain puolustaja.
Esityksen käsikirjoitus on Antti Tuurin, ohjaus Erik Kiviniemen.
Suomalaisen Klubin teatterijuna starttaa - tällä kerralla bussilla Vaasaan 12.11.2015 klo 09.30 ja palaa takaisin Tampereelle saman
päivän iltana. Välissä katsotaan yllä esitelty suomalaisesta osaamisesta
kertova teatterikappale, vieraillaan Vaasan auto- ja moottorimuseossa
tutustumassa Wickstömin moottoreihin ja poiketaan matkalla ainakin
Jalasjärven Juustoportissa kahvilla.
Hinta 95 € sisältäen teatterilipun, bussikuljetuksen, museovierailun ja
matkakahvit. Varaukset timo.tulosmaa@outlook.com tai 040 744 0565
viimeistään 10.10.2015.

18.11.2015 Lokomo - 100 vuotta konepaja- ja terästeollisuutta Pyynikinlinnassa klo 18.00
Oy Lokomo Ab perustettiin höyryveturitehtaaksi. Olosuhteiden pakosta tuotantoa oli kuitenkin laajennettava. Historiansa aikana yhtiö on
valmistanut satoja erilaisia metalliteollisuuden tuotteita kuten vetureita, murskaimia, alasimia, kirkonkelloja, maansiirtokoneita, venttiileitä,
lämmityskattiloita, tykinputkia, nostureita, metsäteollisuuden koneita,
sukellusaluksia… Osaava konepaja ja edistyksellinen terästehdas ovat
olleet keskeiset tekijät yhtiön menestyksessä.
Vaikka Lokomon omistajat ovat useaan kertaan vaihtuneet, jotain
pysyvääkin on jäänyt. Vanhat tehdasrakennukset eri vuosikymmeniltä
muistuttavat pitkästä historiasta. Myös henkinen perintö elää. Vieläkin
kuulee puhuttavan Lokomon hengestä, jota toimitusjohtaja Armas T.
Nikander nostatti vuonna 1947 seuraavasti: ”Entisiltä ajoilta kuulemme kehoituksen: Kulje tietäsi suoraan eteenpäin ja työskentele sekä
toimi tarmolla parhaasi mukaan sillä tieosuudella, jonka olet saanut
kuljettavaksesi. Niin kuin edelliset sukupolvet ovat sinulle raivanneet
tietä, niin tulee sinunkin vuorollasi raivata maaperää jälkeesi tuleville”.
Suomalaisen Klubin vierailu näyttelyyn 18.11.2015 klo 18.00. Näyttelyn
esittelee ja opastaa museonjohtaja Mika Törmä. Museon pääsymaksu
3 €. Ilmoittautumiset: timo.tulosmaa@outlook.com tai
puh. 040 744 0565 viimeistään 10.11.2015.

12.11.2015 Klubin Teatterijuna: Vaasan kaupunginteatterissa Antti Tuurin ”John Wickströmin elämä” klo 13.00
John Wickström (1870-1959) oli syntyisin Vaasan naapurista,
Koivulahden Vassorin kylästä. Wickström lähti 1800-luvun lopulla
Yhdysvaltoihin ja työskenteli aluksi kaivoksissa, mutta nousi pian
maan päälle, kouluttautui Chicagossa konepiirtäjäksi ja omisti vuosisadan vaihteessa jo autotehtaan Chicagossa. Wickströmin Caloric II
-auto esiteltiin Chicagon maailmannäyttelyssä 1901. Samassa näyttelyssä esitteli Henry Ford ensimmäisen automallinsa.
Wickström ei löytänyt rahoittajia moottoreittensa kehitystyöhön, ja
hän palasi Suomeen. Täällä Wickströmin konepaja valmisti vuosina
1906–1980 kaikkiaan noin 30 000 moottoria.
John Wickström johti tehdastaan kuolemaansa saakka vuoteen 1959.
Häntä pidettiin hyvänä työnantajana, ja sanottiin, että se joka oli
päässyt Wickströmille töihin, pysyi hänen työntekijänään eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Tässä mielessä näytelmällä on varmaan
Aamukahvi Rannistolla Kääniemessä

