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Kevätkauden 2017 ohjelma

Dipl. ins. Reinhold Enqvist:
Enqvist-suvun tie teollisuusrakentajiksi Tampereella

13.3.2017

Ruutiukkoveli, viestintäkonsultti
Kai Nilson: Rügenin kolossi

20.3.2017

Lounas

27.3.2017

Maakuntajohtaja Esa Halme:
Pirkanmaan liitto - toiminta
ja tavoitteet

16.1.2017

Ruutisihteeri Timo Tulosmaa:
Mustanmeren rannoilta Euroopan
sydämeen – Suomalainen Klubi
Tonavalla

23.1.2017

Lounas

3.4.2017

30.1.2017

Johtaja Anneli Salakari:
Maahanmuutto

Kenrm Pentti Salminen:
Itämeren tilanne

10.4.2017

6.2.2017

Ruutiukkoveli, alivaltiosihteeri
Juhani Kivelä: Hiljainen hälytys yhteiskunnan häiriötilanteiden
hallinnan tila

Toimitusjohtaja Esko Raipia:
Pyhän Johanneksen ritarikunta
ja Johanneksen klinikka

13.2.2017

17.4.2017

Pääsiäismaanantai,
ei lounaskokousta

19.4.2017

Kevätretki

24.4.2017

Lounas

20.2.2017

Lounas

1.5.2017

Vappu, ei lounaskokousta

27.2.2017

Ruutiukkoveli, metsänhoitaja
Juhani Jokinen: Näkemyksiäni
opintomatkalta Kiinasta

8.5.2017

Ruutiukkoveli, puheenjohtaja
Pasi Alho: Sotiemme veteraanit –
veljeä ei jätetä

Lounas ja video Petäjäsaaren
taistelua kuvaavasta näytelmästä
(1 h 30 min)

SUOMALAISEN
RUOKAKULTTUURIN ILTA
15.11.2016 kokoontui Marskin salissa
40 klubilaista seuralaisineen ja vieraineen viettämään iltaa suomalaisen ruokakulttuurin merkeissä.
Klubin gastronominen kerho oli ideoinut illan aiheen ”niukkuudesta runsauteen”, jota seurailtiin niin musiikin
ja menun kuin myös illan pääesiintyjän
Helsingin Yliopiston ruokakulttuurin
professorin Johanna Mäkelän esityksessäkin.
Gastronomisen kerhon puheenjohtajan Kalevi Nikkilän toivotettua kaikki
tervetulleiksi, kuulimme ensimmäisen
osan illan musiikista. Siitä vastasi Duo
Mementon laulaja Tiitus Ylipää ja pianisti Tuomas Honkkila illan teemaan
sopivalla suomalaiskansallisella musiikilla.
Alkuruokana nautimme luusoppaa
ja leipää kuusenkerkkälevitteellä sekä

juomana olutta. Sen jälkeen prof.
Mäkelä piti rennolla tyylillään mielenkiintoisen esityksen, jossa peilasi
nykypäivän ruokaan liittyviä ilmiöitä
menneen runsaan vuosisadan aikana
tapahtuneeseen muutokseen. Pääruoka
oli loistavaa paistettua siikaa mätikastikkeen ja maailman kasvisten kera ja
ruokajuomana chablis-valkoviiniä.
Illan toisen musiikkituokion aikana
Duo Memento esitti mestarisäveltäjiemme musiikkia edelleen illan teeman
hengessä.
Jälkiruoka noudatteli sitten illan runsaus-teemaa ja meille tarjottiin vadelmasorbettia, konjakkikermaa, mantelikakkua, marenkia ja lehtihopeaa
Sauternes-jälkiruokaviinin kera.
Kaiken kaikkiaan onnistunut ilta täytti
sille asetetut toiveet niin musiikin, esitelmän kuin ruoankin suhteen.

KIRJANMERKKIKERHON
KEVÄTKAUDEN 2017 OHJELMA
Tammikuu ”Viiniä runon äärellä”
Tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan
juhlavuosi (syntymästä 100 vuotta) on
juuri päättynyt. Alustus ja keskutelua
Viidan tuotannosta viinilasien äärellä.
Ajatuksena on vaihtaa ajatuksia esimerkiksi Viidan tunnettujen runojen
lukukokemuksista. Alustuksessa
käydään läpi joitakin tuotannon ja
tekstien taustoja. Ajankohta tarkentuu
myöhemmin. Viidan runokokoelmia:

Betonimylläri (1947), Käppyräinen
(19) Suutari, suurikin viisas (19).
Vaikeat (Kukunor) ja laajat (Moreeni,
Entäs sitten Leevi) teokset rajautuvat
pois.
30.10.2017
Luterilaisuuden merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirjanmerkin alla
oleva seminaari ja paneeli.
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KLUBIN JA KERHOJEN OHJELMAT KEVÄTKAUDELLA 2017

Klubiohjelmaa

Klubinaiset

Kannaksen Poikien Suomen juhlavuoden
ensimmäinen Ilta Kannaksella -konsertti
Tampereen Suomalaisella Klubilla
25.1.2017 klo 19.00

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

Konsertissa laulavat Tuiki Latvala ja Juha Repo ja säestykset hoitaa maailman nopeimmilla sormillaan pianovirtuoosi Marian Petrescu.

TAMMIKUU
OP Omasairaala - tutustumiskäynti
tiistaina 17.1.2017 kello 17.

Alkuvuoden 2017 ohjelma

Alkupuolella kuullaan sota-ajan lauluja sotilaspuvuissa ja väliajan jälkeen Karjalan lauluja Karjalan puvuissa.

Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Timo Joensuu: Mitä miesten
on hyvä tietää syövästä

6.3.2017

Suomalaisuuden puolesta

Irrota jäsenkorttisi, saat sillä jäsenetuja Klubiravintolassa!

Sadanpäämies Ilkka Mäntyvaara toivottaa ruutiukot tervetulleiksi
klo 12.00 alkaviin lounaskokouksiin
9.1.2017

Tampereen Suomalainen Klubi 126 vuotta

JÄSENKORTTI 2017

Everstiluutnantti Pekka Intke on koonnut aineistoa Suomen juhlavuoden merkeissä ja siitä kerrotaan Kannaksen
poikien musiikin ohessa. ”Suomen itsenäisyys ratkaistiin
Talvisodassa Karjalan Kannaksella.”

Alkuvuoden 2017 ohjelma

Tervetuloa tutustumaan elokuussa 2016 avattuun Omasairaalaan, joka sijaitsee historiallisessa Tampellan kiinteistössä, osoitteessa: Satakunnankatu 13 B, Tampere. Meidät
ottaa vastaan sairaalan yksikön päällikkö Tiina Lassila.
Sairaalan alakertaan avataan loppuvuonna 2016 ravintola,
jonne voimme tutustumistilaisuuden jälkeen jäädä nauttimaan omakustanteisen iltapalan.
Ilmoittautumiset 11.1.2017 mennessä:
johahuttunen@gmail.com tai
puh. 040 552 9442.

HELMIKUU
”Metsästä nanomateriaalin tulevaisuus”
tiistaina 21.2.2017 kello 17 Klubilla
Fysiikan tohtori Viivi Nuottajärvi alustaa meille aiheesta
”Metsästä nanomateriaalin tulevaisuus”.
Tämän jälkeen nautimme maa-artisokkakeittoa klubin ravintolassa (12 € / henkilö). Ruokavaliot voit ilmoittaa suoraan klubin ravintolaan.

Suomalaisuuden
perintöä juhlimassa
Tammikuun
kuukausikokous
23.1.2017 klo 18.00

Helmikuun
kuukausikokous
20.2.2017 klo 18.00

Paavo Lipponen

Matti Klinge

Ruotsin perintö
Suomelle

Venäjän perintö
Suomelle

Klubi-illallinen kuukausikokouksen jälkeen.

Klubi-illallinen kuukausikokouksen jälkeen.

Maaliskuun
kuukausikokous
20.3.2017 klo 18.00

Huhtikuun
kuukausikokous
24.4.2017 klo 18.00

Heikki Ylikangas

Pasi-Heikki Rannisto

Sotien perintö
Suomelle

Suomalaisuuden
tulevaisuus

Klubi-illallinen kuukausikokouksen jälkeen.

Klubi-illallinen kuukausikokouksen jälkeen.

Entinen pääministeri

Professori

Professori

Puheenjohtaja

Tampereen Suomalainen Klubi, Puutarhakatu 13, 33100 Tampere

Klubin miesjäsenet ovat myös lämpimästi tervetulleita.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 14.2.2017
mennessä: jaana.jaaheimo@luukku.com tai
puh. 050 3295 277.
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Klubinaisten kevätretki
Mustion linnaan ja Hyrsylän Mutkaan

Pääkirjoitus

Suomen yhteiskunnan
henkiset kerrokset
Keväällä 2017 Tampereen Suomalainen Klubi pohtii yhteiskuntamme henkisiä kerroksia. Jokainen tätä problematiikkaa pohtiva tietää ongelman mittakaavan laajuuden ja syvyyden. Mistä suomalaiset ovat tulleet? Miten
suomen kieli on syntynyt ja kehittynyt? Mikä on suomalaisten geneettinen rakenne? Mistä alkaen on ollut mahdollista puhua Suomesta ja suomalaisuudesta?
Kysymyksenasettelua on mahdollista rajata pohtimalla
suomalaisen yhteiskunnan henkistä rakennetta. Tällöin
yhteiskuntaamme on ajan myötä kehittynyt erilaisia kerroksisia, jotka samanaikaisesti vaikuttavat siihen, kuinka
yhteiskun-tamme toimii ja miten ne sitä ajattelemme. Jos
näiden kerrosten olemassaoloa ja vaikutusta ei tunnisteta, yhteiskuntamme koetaan yksiulotteiseksi ilmiöksi.
Saadaksemme konkreettisemman kuvan yhteiskunnastamme nykytilasta pohdinta on aloitettava Ruotsin perinnöstä Suomelle. Tästä problematiikasta tammikuun kuukausikokouksessa meille puhuu Paavo Lipponen, yksi
parhaista pääministereistämme. Ei liene kärjistys sanoa,
että Suomen valtiolliset instituutiot yhteiskunnallisine
vaikutuksineen ovat Ruotsin perintöä.
Ruotsin perinnöllä on pitkät historialliset juuret. Ennen
kuin Suomea alettiin pitää Ruotsin osana, meillä ei K. R.
Brotheruksen mukaan ollut sellaista valtiollista järjestysmuotoa tai yleensä sellaista oikeusjärjestystä, jota jollakin
perusteella olisi voitu väittää Suomen omaksi tai Suomelle kuuluvaksi. Suomi sai siten valtiolliset instituutionsa ja
oikeusjärjestyksensä Ruotsista. Esimerkiksi maakuntalait
vanhimpina ruotsalaisina lakeina ja maanlait ovat ratkaisevasti vaikuttaneet Ruotsin ja Suomen kehitykseen.
Helmikuun kuukausikokouksessa professori Matti Klinge esitelmöi Venäjän perinnöstä Suomelle. Hän on yksi
parhaista tämän problematiikan tuntijoista maassamme.
Rajan kirot saattavat heikentää näkökykyämme Venäjän
perintöä arvioitaessa. Suomen onneksi koitui, että Venäjään liitettynä se ei joutunut samanlaiseen asemaan,
missä se oli ollut Ruotsin valtakuntaan kuuluessaan, vaan
sen olosuhteet järjestettiin sisäisesti itsenäiseksi maaksi
säilyttämällä Ruotsista perityt poliittiset, hallinnolliset ja

juridiset instituutiot. Venäjän alaisuudessa vietetyt sata
vuotta ovat olleet Suomen sisäisten olosuhteiden kehitykselle erityiset suosiolliset viimeisiä aikoja lukuun ottamatta.
Maaliskuun kuukausikokouksessa huomio kiinnitetään
sotiemme perintöön professori Heikki Ylikankaan johdolla. Tarkastelu rajataan Suomen 1900-luvulla käymiin
sotiin. Sodan tapahtumien rinnalla kysymys siitä, millaisen perinnön sodat ovat yhteiskunnallamme jättäneet,
on jäänyt huomattavasti vähemmälle huomiolle kuin sodan johto ja ratkaisevat taistelut. Kuitenkin käydyt sodat
vai-kuttavat yhä edelleen yhteiskunnassamme.

Tampereen Suomalaisen Klubin Klubinaisten
kevätretki suuntautui mukavan sään ja mielialan
vallitessa Länsi-Uusimaalle Raaseporiin Mustion
linnaan ja Nummi-Pusulaan Aira Samulinin
Hyrsylän Mutkaan.

Hienon retkemme päätteeksi otimme tietysti ryhmäkuvan. Mukaan pyysimme Ekku Peltomäen, Airan ex-miehen (ja monelle ristikoista tutun nimen), joka asuu samalla tontilla. Hän huolehtii pieteetillä puutarhasta sekä on istuttanut pihapiiriin arboretumin satoine puulajeineen, joita hän innostuneesti esitteli. Retkipäivämme kohteet olivat todella iloisesti ”tunnelmasta toiseen”.
Yleinen tyytyväisyys osallistumisesta vallitsi klubilaisten keskuudessa. Voimme vain lämpimästi kiittää heitä, jotka olivat tehneet monipuolisen päivän meille mahdolliseksi.

Mustion legendaarisimpia kartanonherroja oli Hjalmar Linder
(1862-1921), jota aikoinaan tituleerattiin Suomen rikkaimmaksi
mieheksi. Maita ja metsiä hänellä oli parhaimmillaan
64000 hehtaaria, työntekijöitä 5000. Mannerheimin sisaren nainut
Linder omisti muitakin kartanoita ja panosti taiteisiin ja
suureellisiin juhliin. Hän joutui maanpakoon ja menetti lopuksi
koko mahtavan omaisuutensa sekä päätti lopuksi päivänsä oman
käden kautta.

Teksti: Marjaana Tulosmaa, kuvat: Sirkka Ojala.
Raaseporin Mustion linna on yli 200 vuotta vanha kartano, jossa on 22 huonetta. Kartanon nykyisen päärakennuksen
rakennutti ruukinpatruuna Magnus Linder (1751–1801). Se on suurin ei-kirkollinen puurakennus Suomessa. Materiaaliin
päätyi talon astmainen isäntä hyvän hengitysilman takia. Linna on vaatinut mittavan restauroinnin, vuotavasta katosta
alkaen, ollakseen nykyisessä kunnossa. Kaksi kerrosta on nyt käytössä, kolmas on vielä restauroimatta.

Huhtikuussa, kevään 2017 viimeisessä kuukausikokouksessa, huomio suunnataan tulevaisuuteen. Klubimme
puheenjohtaja, HT, Pasi-Heikki Rannisto etsii vastausta
kysymykseen mihin suuntaan Suomi on menossa ja mihin suomalaisten on varauduttava. Hän arvioi Ruotsin,
Venäjän ja sotien perinnön kimmoisuutta ja jatkuvuutta.
Vaikka tulevaisuus on suurelta osalta ennakoimaton, on
kuitenkin mahdollista kartoittaa kehityksen mahdollisia
suuntaviivoja.

Suurikokoinen Ruotsin kuninkaan Fredrik I:sen maalaus herätti
ihmetystä. Kuulimme, että kuningas oli lahjoittanut tämän
aikakautensa ”selfien” kiitokseksi siitä, että hän sai sijoittaa
rakastajattarensa Mustion linnaan.

Aira Samulin oli itse meitä vastaanottamassa ja kaateli kahvia ruusukuppeihin. Me, jotka olemme naisten lehtemme lukeneet tiedämme, että hän on
vuotta vajaa 90-vuotias. Ikinä sitä ei uskoisi tästä minihameisesta, suoraryhtisestä, leppoisasti talostaan ja elämästään kertoilevasta punatukkaisesta
naisesta. Yksi ja toinen klubilainen mietti, mikä on tuon elämisen taidon
salaisuus.

Jätimme historiallisen Mustion linnan näkemättä ja kuulematta sen kuuluisia kummituksia. Ajoimme
huolellisesti hoidettujen länsiuusimaalaisten peltomaisemien halki aivan toisenlaiseen maailmaan, karjalaiseen ”Bomba-taloon”, nimeltään Hyrsylän Mutka. Talon emäntä, Aira Samulin on antanut talolle nimen
Karjalaan jääneen kotikylänsä mukaan. Sen monimuotoisuutta on vaikea kuvailla, se on itse koettava. Eikä
vain talon, vaan myös pihapiirin, jossa on mm. veturi ja realistinen sotilaspatsas Airan kaatuneen isän
muistoksi.

Klubin kevään 2017 mottona on ymmärtää nykyhetkeä
historian ja tulevaisuuden risteyksessä. Tavoitteena on
tuoda ymmärrystä niihin suuriin kehityslinjoihin, joiden
varassa Suomi hengittää, elää ja pohtii tulevaisuuttaan.
Tällä tavoin Klubimme ottaa osaa maamme satavuotisjuhlaan.

Risto Harisalo
Esimies
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Linnan erikoisuuksiin kuuluu alkuperäinen, Suomen vanhin parketti, johon ei ymmärrettävästi astuta ilman kenkäsuojia.
Neliöt on muodostettu neljästä puulajista, koivusta, tammesta, pähkinäpuusta ja saarnesta. Tätä natisevaa upeutta on vain
alakerrassa ja yläkerran Kuninkaan huoneessa. Muualla on ”köyhän miehen parkettia” eli tarpeelliset parkettimaiset
kuviot on maalattu lattiaan.

Kuninkaan huoneeksi nimetyssä vierashuoneessa oli arvoisensa
200 vuotta vanha katossänky. Historia havisutti voimallisesti siipiään, kun kuulimme sängyssä yöpyneen kaksi tsaaria (Aleksanteri
I ja Aleksanteri II) sekä yhden kuninkaan (Kustaa III).

Hyrsylän Mutkan alakerta oli omistettu Airan keräilyn kohteille. Oma huoneensa oli niin nukeille, poikien
leluille kuin sadoille nalleille. Jokainen löysi jonkin lapsuutensa nuken, astiaston, peltisen auton tai junaradan. ”Muistan tän, mullakin oli tällainen” huudahdukset kaikuivat lähes jokaisen suusta. Kaikki tuhannet
esineet olivat pölyttömiä ja muutenkin oli uskomattoman siistiä. Sitä me naisihmiset osasimme ihailla ja
ihmetellä.

Hyrsylän Mutkan nurkalla maisemaa vahti Miina Äkkijyrkän valtava lehmä.
Airalle mikään ei tunnu olevan mahdotonta. Tuon kokoisen teoksen kuljetus
omille nurkille ei tulisi monelle mieleenkään.

