
Klubin ja Kerhojen ohjelmat syysKaudella 2016

Suomalaisuuden puolesta
Tampereen Suomalainen Klubi 125 vuotta

Suomalaisuus – suomen kieli – suomalainen kulttuuri

Syyskuun kuukausi-
kokous 22.9.2016 
klo 16.00–17.00.

Marraskuun kuukausi- 
kokous 21.11.2016 
klo 18.00 

Marraskuun kuukausi- 
kokous 21.11.2017 
klo 18.00 

Huomisen 
tamperelaiset
VTT, dosentti 
Ismo Söderling
Klubi-illallinen kuukausi-
kokouksen jälkeen

Lokakuun kuukausi-
kokous 17.10.2016 
klo 18.00

Tampereen 
tulevaisuus
Pormestari 
Anna-Kaisa Ikonen

Klubi-illallinen kuukausi-
kokouksen jälkeen

Suomalaisuuden juhlaa Tampereella

Tampereen Suomalainen Klubi, Puutarhakatu 13, 33100 Tampere

Juhlakokous Klubin 
125 toimintavuoden 
kunniaksi
Kuukausikokouksen jälkeen juh-
lakonsertti Tampereen  Yliopiston 
juhlasalissa klo 18.00–20.00. 
Konsertin jälkeen juhlakahvit. 

Asiana Kunniajäsenten 
nimeäminen

Syyskokous 
12.12.2016 klo 18.00
Käsitellään sääntömääräiset asiat

Joulukuun kuukausi-
kokous 12.12.2016
Sukupolvet Tampereen 
rakennustyössä

Rovasti 
Esa Eerola

Klubi-illallinen kuukausi-
kokouksen jälkeen

Tampereen Suomalaisen Klubin 125-juhlan ohjelma 22.9.2016
• Onnitteluiden vastaanotto Tampereen Suomalaisella Klubilla klo 15.00–16.00. 

Mahdolliset huomionosoitukset Klubin kehittämisrahaston tilille FI90 1146 3000 5859 24.

• Juhlakokous Tampereen Suomalaisella Klubilla klo 16.00–17.00

• Juhlakonsertti Tampereen yliopiston juhlasalissa klo 18.00–20.00. Mieskuoro Laulajat johtajanaan Paavo 
Hyökki esittää isänmaallisia lauluja kuvakavalkadin kanssa.



Tampereen Suomalainen Klubi täyttää tänä vuonna 125 vuotta. Tam-
pere, Suomi, Eurooppa ja maailma ovat tänä aikana huomattavasti 
muuttuneet. Sukupolvet ovat syntyneet, tehneet työnsä, käyneet läpi 
aikansa haasteet ja siirtyneet ajasta ikuisuuteen. Jokainen, joka yrittää 
kuvata mennyttä aikaa, huomaa muutosten laajuuden ja syvyyden ja 
samalla myös tehtävän vaikeuden. 

Ajan tummien kuohujen virrassa nähdään kuitenkin kirkkaita pistei-
tä, mahdollisesti jopa tähtiä, joista yksi on Tampereen Suomalainen 
Klubi. Kuinka moni organisaatio, olkoonpa sen toimiala mikä tahan-
sa, on säilyttänyt elinvoimansa yli sadan vuoden ajan? 

Fortune -lehden vuosittainen lista maailman 500:stä suurimmasta 
yrityksestä muuttuu jatkuvasti. Markkinoilla tuotteiden ja palveluiden 
elämänkaaret ovat suhteellisen lyhyitä. Vanhoja valtioita on poistunut 
maailmankartalta ja uusia valtioita on syntynyt. Antiikin filosofi He-
rakleitos kiteytti muutoksen idean seuraavasti: ”Kukaan ei voi astua 
kahdesti samaan virtaan, sillä uudet vedet siinä jo virtaavat”.

Vaikka Tampereen Suomalaisen Klubin tiellä on ollut monia vaikeuk-
sia, tuloksiakin on syntynyt. Vaikeuksista mainittakoon 1800-luvun lo-
pulla leimahtanut kielitaistelu ja työväenliikkeen aktivoituminen sekä 
1900-luvun alun vapaussota, jonka tapahtumat huipentuivat Tampe-
reella. Kaikesta huolimatta Tampere teollistui ja kasvoi 1890-luvulla 
niin voimakkaasti, että tuota aikaa kutsutaan Klubin historiassa sen 
loistoajaksi. Tuolloin mm. Aamulehden perustajat toimivat aktiivises-
ti myös Tampereen Suomalaisella Klubilla. Toimittaja A. Tarjanteen 
vuonna 1892 kiteyttämä ajatus yksimielisyydestä kansallisissa asioissa 
ja halu toimia yhteiseksi hyväksi ohjasi menestyksellisesti Klubin toi-
mintaa. 

Tuo ajatus, jota tänään kutsuttaisiin strategiseksi visioksi, luotsasi Klu-
bin läpi Suomen itsenäistymisen ja erityisesti Tamperetta raadelleen 
vapaussodan. Se toimi ohjenuorana 20–30-lukujen kuohuissa ja po-
liittisissa ylilyönneissä. On todella yllättävää havaita kuinka vahvana 
porvarillinen yhteishenki ja -toiminta ovat eläneet Klubilla vuodesta 
toiseen. Klubissa ymmärrettiin, että kansakunnan henkinen kasvu ja 
sivistys kasvavat sen omasta maaperästä. Talvi- ja jatkosotien jälkeisi-
nä vaaran vuosina Klubin kaukokatseiset jäsenet loivat pohjan Kokoo-
muksen ja SDP:n, aseveliakselin, yhteistyölle, jolla oli huomattavan 
myönteinen vaikutus Tampereen kehitykselle. 

Tampereen Suomalaisen Klubin historia ja elinvoima ovat ristiriidassa 
kahden merkittävän ajattelijan, Thomas Hobbesin ja Robert Putna-
min kanssa. Thomas Hobbes väitti kirjassaan Leviathan, että kaikkial-
la, missä valtiovalta ei ole aktiivisesti mukana, vallitsee kaikkien sota 
kaikkia vastaan. Vastoin tätä väitettä Klubi ei kuitenkaan ole sortunut 
anarkiaan, vaan on omalla toiminnallaan vahvistanut julkisen vallan 
- valtion ja kunnan - legitimiteettiä. Kysymys julkisen vallan legitimi-
teetistä on yksi tärkeimmistä poliittisista ongelmista. 

Amerikkalainen professori Robert Putnam julkaisi vuonna 2000 
suurta kansainvälistä huomiota herättäneen kirjan Bowling Alone, 
jossa hän osoitti ihmisten yhteishengen - sosiaalisen pääoman - huo-
lestuttavasti rapautuvan Yhdysvaltojen lisäksi myös muissa läntisissä 
demokratioissa. Perheet eivät enää ruokaile eivätkä vietä aikaa yh-
dessä, vapaaehtoistyö menettää kannatusta, ihmisten väliset suhteet 
muuttuvat välineellisiksi ja julkiset ja yksityiset organisaatiot mittaa-
vat kaikkea taloudellisen hyödyn termein. Vastoin Putnamin käsitys-
tä ihmisillä on yhä edelleen tarvetta ottaa osaa Klubin toimintaan ja 
Klubin jäsenmäärä on kasvanut.

Tampereen Suomalainen 
Klubi täyttää vuosia

Suomalaisuus – suomen kieli – suomalainen kulttuuri

Konservatismin isän, Edmund Burken, ajattelu selkeyttää parhaiten 
Tampereen Suomalaisen Klubin menestyksellisen historian arvoitus-
ta. Hän hylkää Hobbesin, Locken ja Rousseaun näkemyksen luonnon-
tilasta väittämällä, että monet erilaiset pienet yhteisöt kuten perhe, 
suku, kylä, kirkko, kunnat ja vapaaehtoiset yhdistykset omine insti-
tuutioineen, käytäntöineen ja sääntöineen luovat luonnollisimman 
ja hedelmällisimmän kasvupohjan ihmisille. Yhteiset mieltymykset, 
intressit ja identiteetit tuovat ihmiset yhteen, pitävät heidät yhdessä 
ja saavat heidät toimimaan yhdessä. Ne ohjaavat ja tukevat ihmisten 
muutoin niin rajallista järjen käyttöä ja rajoittavat heidän yksilöllistä 
vallan ja voiton tavoitteluaan.

Tampereen Suomalainen Klubi on yhdessä monien muiden vastaavi-
en yhteisöjen kanssa vaikuttanut ratkaisevasti siihen, että Tampereesta 
on tullut Oiva Paloheimon, vapaussodassa orvoksi jääneen kauppiaan 
pojan, sanoin ”kaunis ja voimakas kaupunki, jossa työväestö on mää-
rätietoista ja valveutunutta ja porvarit vankkoja, luovia suuruuksia”. 
Viljo Kajava kuvasi ”Tamperetta leveäharteiseksi kaupungiksi, joka 
hengittää aamua keuhkoihinsa ja aloittaa uuden aikakauden”.

Tuo juuri nyt edessämme oleva uusi aikakausi tuo mukanaan joukon 
vanhoja historiallisia ongelmia ja vitsauksia. Niitä ovat ahdas kansal-
linen etu ja itseensä käpertyminen, taloudellinen protektionismi, vas-
tuuton populismi, suvaitsemattomuus ja eri ryhmien välille kohoavat 
näkymättömät muurit ja perinteisten puolueiden kyvyttömyys reagoi-
da niihin.

Euroopassa, joka synnytti länsimaisen sivistyksen, uskonpuhdistuk-
sen, valistuksen ja uskon parempaan tulevaisuuteen, kansallismieliset 
ääriryhmät kokoavat joukkojaan ja keräävät kannatusta. Puolassa ja 
Unkarissa poliittisen vallan haltijat vähättelevät oikeusvaltiota, laina-
laisuuden periaatetta ja riippumattomia tuomioistuimia. Turkissa on 
meneillään samanlainen kehitys ja Venäjä on muuttunut autoritaari-
seksi valtioksi, jossa poliittiset instituutiot eivät rajoita maan päämie-
hen valintoja. 

Ajan haasteiden ja vitsauksien käsittelyssä tarvitaan vankkaa henkistä 
pääomaa, näkemyksellisyyttä, valveutuneisuutta, luovuutta, yksimie-
lisyyttä kansallisissa asioissa ja halua toimia yhteiseksi hyväksi. Näille 
Tampereen Suomalaisen Klubin perinteisille ja elämän testaamille ar-
voille on yhä edelleen käyttöä. On jälleen yritettävä ymmärtää maa-
ilmaa, nähtävä pidemmälle, argumentoitava rakentavasti puolesta ja 
vastaan ja kehitettävä uusia ratkaisuja, jotka rikastavat ajattelua, akti-
voivat yhteisymmärrystä ja ruokkivat toivoa. 

Risto Harisalo Pasi-Heikki Rannisto
Esimies   Puheenjohtaja 



Suomalaisuus – suomen kieli – suomalainen kulttuuri

Tampereen Suomalainen Klubi 
täyttää 125 vuotta 22.9.2016

Juhlan ohjelma:

22.9.2016 kello 15-16  Onnittelujen vastaanotto Tampereen Suomalaisella Klubilla. 

22.9.2016 kello 16-17  Juhlakokous Tampereen Suomalaisella Klubilla. 

22.9.2016 kello 18-19  Juhlakonsertti Tampereen yliopiston juhlasalissa. 
 Mieskuoro Laulajat johtajanaan Paavo Hyökki esittää  
 isänmaallisia lauluja kuvakavalkadin kanssa.

Juhlakahvi konsertin jälkeen.

Liput Juhlakonserttiin noudettavissa Klubilta, käsiohjelma jaetaan tilaisuudessa.
Lisätietoja Sointu Lanki, p. 0400 684 416

24.9.2016 kello 18- 
Tampereen Suomalaisen Klubin 125-vuotisjuhlaillalliset 

Paikka Tampereen Suomalainen Klubi, Marskin Sali 
Juhlapuhe Valtioneuvos Riitta Uosukainen
Musiikkia Cool Quartet, johtajanaan kenraaliluutnantti evp Heikki Nikunen
Illalliskortti 95 euroa (Ruoka 60, viinipaketti 35) 
Paikkoja on rajoitetusti. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 
Ilmoittautuminen 19.8.2016 mennessä: sointu.lanki@gmail.com

Osallistujille lähetetään vahvistus, maksuohjeet ja ohjeet erikoisruokavalioiden ilmoittamista varten
(Tampereen kaupunki on ystävällisesti luvannut kutsua juhlaillallisen osallistujat juhlavastaanotolle Tampereen 
Raatihuoneelle kello 16.00 – osallistujille lähetettävän erillisen kutsun mukaan)

Juhlapuku

Tervetuloa mukaan juhlimaan omaa Klubiamme!
Johtokunta



JÄSENKORTTI 2016
Tampereen
Suomalainen
Klubi

Irrota jäsenkorttisi, saat sillä jäsenetuja Klubiravintolassa!

Syyskauden 2016 ohjelmaKlubiohjelmaa

12.09.2016  Ruutiukkoveli, kauppat. maist. Vesa Rinkinen:  
 ”Suomalaisten linnoitukset Äänisen-Laatokan -kannaksella”. Venäläinen näkökulma
19.09.2016   Eläkeläinen Erkki Ottela: Kehitysyhteistyökokemuksia Namibiasta
26.09.2016 Suurlähettiläs emer. Hannu Mäntyvaara: Minne katosi arabikevät
03.10.2016 Sotahistorian harrastaja Matti I Salonen: Tali-Ihantalan taistelumaastot nykypäivänä 
10.10.2016 Ruutiukkoveli, metsänhoitaja Matti Ponsi: Luovutetun Karjalan paikannimistöstä
17.10.2016  Lounas
24.10.2016  Rehtori Jukka Sola: Lukiokoulutuksen kehitys
31.10.2016   Ruutiukkoveli, tekn.tri Matti Kataja: *Oklo*
07.11.2016   Kapteeni evp Timo Hakala: Topografikartalta Google Mapsiin.  
 Sijainninmäärittelytekniikat sotahistorian tutkijan työkaluina
14.11.2016 Ruutiukkoveli, ekonomi Veijo Sinkkonen: Laatokka, Karjalan meri
21.11.2016 Lounas, TamJazz esittää perinteisiä evergreenejä 
28.11.2016 Ruutiukkojen joululounas avec 
05.12.2016  LKT Jaakko Leinonen: Harmaakaihi 
12.12.2016  Lounas 

 Lounaskokoukset alkavat klo 12.00. Tervetuloa!
 Sadanpäämies

Syyskuu: Vielä on kesää jäljellä 
– viikonloppu Maarianhaminassa

LA-SU 3. - 4.9.2016 Klubinaiset valloittavat Maarianhaminan. 
Lähtö Tampereen rautatieasemalta lauantaina 3.9. klo 5.50 junalla 
Turun satamaan Viking Linen terminaaliin. Paluu Turkuun sun-
nuntaina 4.9.2016 klo 19.50, josta jatkamme Paunun bussilla ollen 
Tampereella klo 22.30.

Tutustumme viikonloppuretkellämme mm. Stallhagen Panimoon 
(3-ruokalajin illallinen, olut-tasting) ja Merenkulkumuseoon. 
Yövymme loisteliaassa Pommern hotellissa (****) kahden hen-
gen huoneissa. Paluumatkalla nautimme lounasbuffeen laivalla.  
Em sisältyvät matkan hintaan 200 euroa/henkilö.

HUOM !! Sitovat ilmoittautumiset  ja osallistumismaksun 
suoritus 200 euroa Klubin tilille FI83 5730 0820 2518 05   
viimeistään 5.8.2016 mennessä: raija.saarelainen@rokki.net 
tai puh. 0400-238 186.

Lokakuu: Octoberfest 
– kaikille klubin jäsenille seuralaisineen

Pe 21.10.2016 klo 19 alkaen tapaamme Ravintola Plevnassa 
OCTOBERFESTin tunnelmissa. Rentoa iltaa vietetään illan tee-
maan sopivan buffet-illallisen ja musiikin parissa. Menevästä mu-
siikista vastaa akustinen duo U-CUT, jonka biisirepertuaariin kuu-
luu mm irlantilaisia kapakkalauluja sekä rock- ja country-tyyppistä 
musiikkia.

HUOM !! Sitovat ilmoittautumiset  ja illalliskortin suoritus 
35 euroa Klubin tilille FI83 5730 0820 2518 05 viimeistään 
10.10.2016 mennessä: johahuttunen@gmail.com 
tai puh. 040 – 552 9442.

Ruokakulttuuri-ilta 15.11.2016: ”Illallista, klassista ja puhetta”
Klubin jäsenet seuralaisineen ovat tervetulleita Ruokakulttuu-
ri-iltaan 15.11.2016 klo 18. Illan ohjelmassa on hyvän illallisen 
lomassa tarjolla kevyttä klassista musiikkia. Täyteläisen annoksen 
tarjoaa lisäksi Helsingin Yliopiston ruokakulttuurin professori 
Johanna Mäkelä. Hän esitelmöi aiheesta ”Suomalaisen ruokakult-
tuurin tarina niukkuudesta runsauteen”. Ohjelman kokoaa klubin 
Gastronominen kerho.

Gastronomia tiedottaa:

Ruutiukot

Klubinaisten alkusyksyn 2016 ohjelma


