
Uskon, että vaarini
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Kansikuvassa
reservin vänrikki Kati Järvinen.

Kuva Anu Järvinen.

Ranskan kuningas Ludvig IVX,
”Aurinkokuningas”, totesi aika-
naan, että ”valtio olen minä,
L’Etat c’est moi”. Tuohon aikaan
noin voitiin ajatella. Nyky-yh-
teiskunnassa, modernissa kan-
salaisyhteiskunnassa, yhteis-
kunta koostuu tasavertaisista ja
vapaista kansalaisista sekä yh-
teiskunnan eri yhteisöt niissä
toimivista ihmisistä. 

◆ ◆ ◆

Tampereen Suomalainen Klubi
on siten jäsentensä yhteisö. Klu-
bin muodostamme me kaikki jä-
senet yhdessä. Meistä riippuu,
kuinka vahvan, keskustelevan,
virikkeellisen, mielenkiintoisen,
kotoisen, hyviä ravintolapalve-
luita tarjoavan ja vaikuttavan
haluamme klubimme olevan.

◆ ◆ ◆

Tämän vuoden alkupuolella teh-
ty jäsenkysely osoitti klubimme
jäsenten olevan varsin tyytyväi-
siä nykyiseen toimintamalliin.
Tulos kertoi, että olemme toi-
minnassamme yhdessä onnistu-
neet kohtuullisen hyvin. Hyvä
tulos ei kuitenkaan saa merki-
tä, että lopettaisimme klubin
kehittämisen.  On kyettävä 
uudistumaan jäsenten tarpeita
vastaavalla tavalla. Uudet jäse-
net tuovat myös aina mukaan
uusia ajatuksia klubin toimin-
taan. Se on hyvä asia. 

Jäsentutkimuksen tulosten
mukaan mielenkiintoiset ja vi-
rikkeitä antavat kuukausikoko-
ukset hyvine esitelmineen, laa-
ja kerhotoiminta eri harrastus-

alueilla, juhlapäivien juhlatilai-
suudet sekä tietysti klubin jä-
senten yhteiset tapaamiset klu-
biravintolassa tai klubin koko-
ustiloissa ja myös mahdollisuus
viettää klubilla perhejuhlatilai-
suuksia näyttävät muodostavan
sen klubitoiminnan ytimen, jon-
ka vuoksi jäsenet arvostavat klu-
bimme toimintaa. 

◆ ◆ ◆

Kaiken tämän yläpuolella, koko
klubimme toimintaa ohjaava-
na voimana, jonka pitää näkyä
kaikessa, on klubimme toimin-
ta-ajatus. Haluamme olla sini-
valkoisen suomalaisuuden, suo-
malaisen kulttuurin ja suoma-
laiseen yhteiskuntaan sopivan
markkinatalouden puolestapu-
huja ja edistäjä myös nykyises-
sä globaalissa maailmassa. 

◆ ◆ ◆

Meillä on upea missio! Voimme
olla siitä ylpeitä.  On tunnetta-
va ja arvostettava menneisyyden
saavutuksia, mutta katse on
suunnattava tulevaisuuteen, jos
aiomme jatkossakin olla vahva
sinivalkoisuuden ylläpitäjä yhä
kansainvälisemmässä maail-
massa. Tulevaisuusnäkökulma
on vahvasti esillä mm. syksyn
kuukausikokousten teemoissa.

◆ ◆ ◆

Kevään ja alkusyksyn aikana on
kokouksissamme uudistettu
sääntöjämme maltillisesti. Jä-
senten on voitava syyskokouk-
sessa valita johtokunnan pu-

heenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja. Esimiehen ja varaesimie-
hen kohdalla on näin menetel-
ty jo aiemminkin. On hyvä, että
jäsenet valitsevat johtajansa.
Johtajilla on oltava jäsenkun-
nan tuki. Aiempi menettely, mis-
sä johtokunta valitsi puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan
keskuudestaan, vei valinnan lii-
an suppean joukon tehtäväksi.

Eniten keskustelua sääntöuu-
distuksessa herätti johtokunnan
esitys vapaajäsenyyden poista-
misesta vuoden 2014 alusta niil-
tä jäseniltä, jotka olisivat saa-
neet vapaajäsenyyden ensi vuo-
den alusta tai myöhemmin. On
ymmärrettävää, että monet pit-
käaikaiset jäsenemme ovat
odottaneet vapaajäsenyysaikaa.
Varmasti heille on pettymys, et-
tä he eivät saakaan vapaajäse-
nyyttään. 

◆ ◆ ◆

Johtokunta on sääntöuudistus-
ta tehdessään arvioinut huolel-
la tämänkin näkökulman. Toi-
sessa vaakakupissa on ollut va-
paajäsenten määrän selvä li-
sääntyminen lähivuosina klu-
bimme jäsenkunnassa. Jäsen-
maksut kohdentuisivat tällöin
yhä enemmän nuoremmille jä-
senille, mikä saattaisi ehkäistä
nuorten ja uusien jäsenten liit-
tymistä klubiin. Uusia ja nuo-
ria jäseniä tarvitsemme jouk-
koomme, jos aiomme olla vahva
klubi tulevaisuudessakin. Näil-
lä perusteilla johtokunta teki
esityksensä sääntömuutokses-
ta, joka sitten hyväksyttiin vuo-
sikokouksissamme. Jo vapaajä-

senyyden saaneet säilyttävät
luonnollisesti vapaajäsenyyten-
sä.

◆ ◆ ◆

Klubin syyskauden kuukausie-
sitelmät painottuvat suomalai-
sen elinkeinoelämän nykytilan
ja tulevaisuudennäkymien luo-
taamiseen. Syyskuussa Tampe-
reen kauppakamarin toimitus-
johtaja Antti Eskelinen tarkas-
teli elinkeinoelämän kehittämi-
sen painopistealueita Tampe-
reella ja Pirkanmaalla.

Marraskuussa Suomen Yrittä-
jien toimitusjohtaja Jussi Jär-
ventaus käsittelee mielenkiin-
toista aihetta – suomalaista yrit-
täjyyttä tulevaisuuden voimava-
rana, ja joulukuussa minulla on
kunnia puhua klubimme kuu-
kausikokouksessa ”Sinivalkoi-
sesta yrittäjyydestä”. Kaikki
edellä mainitut teemat liittyvät
klubimme yhteen suuren stra-
tegiseen linjaan – sinivalkoisen

Tampereen
Suomalainen Klubi

yrittämisen edistämiseen. Vain
menestyvän ja kehittyvän yri-
tystoiminnan kautta voimme yl-
läpitää hyvinvointiyhteiskunta-
malliamme.

◆ ◆ ◆

Mielenkiintoinen ja suomalai-
seen kulttuuriin liittyvä kuu-
kausikokousesitelmä oli ylimet-
sänhoitaja Markku Rauhalah-
den lokakuun alustus, jossa hän
käsitteli metsäsuomalaisuutta
Ruotsissa ja Norjassa.

Lisäksi harrastuskerhoissam-
me näyttää olevan ilahduttavan
paljon toimintaa syksyn aikana.

◆ ◆ ◆

Toivotan kaikille Tampereen
Suomalaisen Klubin jäsenil-
le mielenkiintoista ja virik-
keellistä syksyä ja talvea
omalla klubillamme! Terve-
tuloa mukaan klubimme toi-
mintaan!
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maa alueellistamispolitiikkaa
valtion laitosten hajasijoittami-
sesta ympäri Suomea. 

Pirkanmaan maakuntahallitus
on omassa kannanotossaan lin-
jannut Pirkanmaan turvallisuu-
den ja turvallisuusklusterin ke-
hittäjäksi. Lennonvarmistus on
olennainen osa tätä kokonaistur-
vallisuuden osaamista. Pirkan-
maan liitto esittää, että lennon-
johtajien peruskoulutusta anta-
van Avia Collegen toiminta voi-
taisiin sijoittaa Tampereella jo si-
jaitseviin, nykyistä parempiin ja
edullisempiin tiloihin. Myös muu-
ta turvallisuusalan koulutusta tu-
kevaa toimintaa on mahdollista
sijoittaa Tampereelle ja kytkeä
tiiviisti Pirkanmaan turvallisuus-
klusteriin sekä kehitteillä ole-
vaan älyliikenteen osaamiskes-
kittymään. Osaamiskeskukselle
on jo olemassa valmiit kansain-
väliset markkinat. Yhteistyöstä
Lennonvarmistuksen koulutus-
keskuksen kanssa ovat olleet
kiinnostuneet mm. Poliisiammat-
tikorkeakoulu ja TAMK. Tampe-
reen kaupunki olisi tulevaisuu-

dessa aluelennonjohdon toimiti-
lojen luonteva omistaja.

Henkilöstön edustajana alu-
elennonjohtaja Selina Henell-
Koskela korostaa mahdollisen
pakkomuuton merkitystä Pirkan-
maan taloudelle. Laitoksessa toi-
mii kaikkiaan 120 työntekijää.
Varsinaisia lennonjohtajia on
pääosa, noin 70 henkeä. Lisäksi
talossa toimii lennonvarmistuso-
peraattoreita, tekniikan asian-
tuntijoita ja toimistohenkilökun-
taa. 

Toiminnan luonteen vuoksi lai-
tos pyörii jatkuvasti kolmessa
vuorossa. Jokainen ymmärtää, et-
tä erittäin vastuullisesta vuoro-
työstä pitää maksaa työn vaati-
vuutta vastaavaa palkkaa. Tam-
pereen kaupungille ja sen ympä-
ristökunnille laitoksen työnteki-
jöiden ja heidän perheenjäsen-
tensä verotulokertymä on var-
masti tarpeen. Alueen suurim-
man verotulohyödyn saa luonnol-
lisesti Tampere.

Tampereen aluelennonjohdol-
la on ainoana laitoksena Suomes-
sa täysin korvaamatonta osaa-
mista, mikä ei ainakaan pilkko-
misella lisäänny. Tätä kirjoitta-
essa aluelennonjohdon kohtalo
ei ole vielä saanut lopullista rat-
kaisuaan, joten Tampereen Suo-
malainen Klubi vaatii, että len-
toturvallisuuden ja valtakunnan
kriisiajan turvallisuuden nimis-
sä pitää aluelennonjohto säilyt-
tää Aitovuoressa ja Tampereella!

■ Teksti: Matti Salonen
■ Kuvat: Aluelennon-

johdon henkilöstö

F
inavia julkisti
18.11.2010 tiedot-
teen, jossa kerrottiin
Suomen aluelennon-
johdon keskittämi-

sestä Tampereelle. Yhdistämi-
sellä tavoiteltiin säästöjä. Sa-
malla vakuutettiin, että siirty-
minen kahden aluelennonjohto-
keskuksen järjestämästä yhteen
ei vaaranna ilmaliikennettä
maassamme. Tamperelaisten
tehtävät laajenivat kattamaan
myös Rovaniemen ja näin ollen
koko Suomen lennonjohtoteh-
tävät. Ratkaisu tuntui luonnol-
liselta, sillä Tampereelle oli

vuonna 1996 valmistunut mitta-
tilaustyönä lennonjohtotoimin-
taa palvelevat toimitilat. Tam-
pereen aluelennonjohdon oma
rakennus onkin ehkä Euroopan
modernein alan yksikkö. Tilois-
sa on erityisesti kiinnitetty huo-
miota laitoksen turvallisuuteen,
poikkeusolojen toimintaan ja
kriisinkestäviin väistötiloihin se-
kä panostettu nykyaikaisen len-
nonjohtotoiminnan asettamiin
vaatimuksiin. Toimintaa tilois-
sa pystytään tarvittaessa vielä
laajentamaan.

Jos toiminta siirrettäisiin Hel-

sinki-Vantaalle,  aluelennonjoh-
don tarpeisiin räätälöityä turva-
rakennusta olisi hankala muoka-
ta muuhun käyttöön. Omat rajoi-
tuksensa aiheuttaa jo laitoksen
sijainti korven keskellä Aitovuo-
ressa. Poikkeustilanteissa turval-
lisuusriskit ovat luonnollisesti
pienemmät, kun toiminta on ha-
jautettu eri paikkakunnille, Tam-
pereelle sekä Helsinki-Vantaalle. 

Suuressa viisaudessaan Fina-
via haluaa nyt kuitenkin keskit-
tää lennonjohtopalvelut Vantaal-
le. Vantaan vastaavat tilat ovat lä-
hinnä toimistotiloja, joissa ulkois-

ten uhkien torjunta ei yllä Tam-
pereen tasolle. Jos aluelennon-
johto sijoitetaan Vantaan lähes-
tymislennonjohdon kanssa sa-
moihin tiloihin, nousevat turval-
lisuusriskit vääjäämättä huomat-
tavan korkeiksi jo normaaliolois-
sakin. Arjen uhkia ovat muun mu-
assa sähkökatkot ja tulipalot. Jos
koko valtakunnan lennonjohto
keskitetään yhteen rakennuk-
seen, on helppo ymmärtää, mi-
ten haavoittuva järjestelmä on
kriisiaikana. Vaikka neuvotteluis-
sa päädyttäisiin jonkinlaiseen
siirtymäaikaan, pitää Finavia
pilkkanaan valtionhallinnon aja-

Turvallisuus pelinappulana

Tampereen Suomalainen Klubi ei hyväksy Suomen aluelennonjohdon siirtämistä
Tampereelta Helsinki-Vantaalle. Suomessa lennonjohtopalveluita tuottaa Finavia, jo-
ka on kokonaisuudessaan valtion omistama laitos. Viime vuosina valtio on toteutta-
nut Suomessa alueellistamispolitiikkaa, jolla valtion laitoksia on sijoitettu eri puolille
maatamme. Alueellistamispolitiikan seurauksena Tampere on jo menettänyt Satakun-
nan Lennoston Hornetit Tikkakoskelle ja aluehälytyskeskuksen Poriin. Samoin perus-
tein voitaisiin valtakunnallinen lennonjohtotoiminta kokonaisuudessaan keskittää
Helsinki-Vantaan sijasta Tampereelle.

Aluelennonjohdon vuonna 1996 valmistunut turvatalo
on räätälöity lennonjohdon tarpeisiin. 

Aluelennonjohtaja Selina Henell-Koskela asuu työpai-
kan lähellä. Muutto mullistaisi lasten elämän ja

perheen tulevaisuuden suunnitelmat.

shoppailu-
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

Puutarhakatu 13 Tampere • 010 2315 222
info@suomalaisenklubinravintola.fi
www.suomalaisenklubinravintola.fi

Tulossa myös:
Itsenäisyys-

päivän
Lounas

 Varaa paikkasi ajoissa!

Kokous- ja juhlapaikka keskellä kaupunkia
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T
oteutin haaveeni ja astuin pal-
velukseen heinäkuussa 2012 Pa-
rolannummella Panssariprikaa-
tissa. Tähtäsin alikersantiksi ja
yllätys oli suuri kun pääsin pans-

sarikoululle panssarireserviupseerikurssil-
le. Panssarikoululla koulutetaan valtaosa
Panssariprikaatin upseerikokelaista ja tu-
levista reservin vänrikeistä panssarireser-
viupseerikursseilla, joita järjestetään kah-
desti vuodessa. Kurssille valitaan oppilaita
myös Karjalan ja Porin prikaateista.

Olin toki iloinen, mutta jännitin kovasti.
Kaikki meni kuitenkin muutamia sairaste-
luita lukuun ottamatta hyvin ja koin RUK:n
asepalvelukseni antoisimmaksi ja mieleen-
painuvimmaksi ajaksi.

Perinteet näkyivät reservinupseerikurs-
silla vahvasti. Jokainen kurssi esimerkiksi
lahjoittaa kurssin lopussa koululle oman
muistoesineensä ja kurssi hankkii itselleen
kurssipuukot. Kurssit toisensa perään suo-
rittavat samoja tai lähes samanlaisia koet-
telemuksia. Partiotaitokilpailu, ampuma-
hiihto- tai ampumajuoksukilpailut, hiihto-,

tai juoksukilpailut sekä sulkeisjärjestyshar-
joituksen, liikuntakoulutuksen ja muiden
koulutuksien pitäminen toisille kurssilaisil-
le.  

Kurssin loppupuolella vierailimme myös
erilaisissa perinteikkäissä paikoissa ja tu-
tustuimme sotahistoriaan. Ainakin itseäni
kiinnostaa sotahistoria kovasti, onhan oma
vaarinikin ollut sodassa. Hän on jo kuollut,
mutta etenkin valapäivänä ja ylenemistilai-
suuksissa olisin niin kovasti halunnut, että
hän olisi ollut näkemässä. Uskon että hän
olisi ollut ylpeä.

Kävimme myös museoissa ja Reserviup-
seeriliitossa. Vierailimme Helsingissä Maan-
puolustuskorkeakoulussa, ja vierailu päät-
tyi iltaan kadettikellarissa. Kaikista perin-
teikkäin tapahtuma lienee kuitenkin kurs-
sijuhla kurssin päätteeksi. Juhla oli erittäin
mieleenpainuva perinteineen ja sillä het-
kellä kaikki aikaisemmat ponnistelut tun-
tuivat pieniltä.

Reservinupseerikurssilla painotetaan lä-
pi kurssin vahvasti sitä, että kaveria ei jä-
tetä. Yhteenkuuluvuuden tunne ja aselaji-

veljeys ovat perinteisesti vahvat.  Tämä tu-
lee ilmi myös panssarijoukkojen kunnia-
marssin sanoissa, jonka runoilija Yrjö Jyl-
hä laati talvisodassa Taipaleenjoella:  

■ Teksti: Res. vänr Kati Järvinen
■ Kuva: Anu Järvinen. J

ussi Peltonen ei esitte-
lyä kaipaa. Hän on var-
masti yksi tunnetuim-
mista suomalaisista jal-
kapalloilijoistamme ja

juurensa muistava Hakan ikoni.
Nyt  hän menestyy taiteen saral-
la, josta voi vakuuttua tutustu-
malla hänen töihinsä Klubimme
toisessa kerroksessa.

Jussin töissä on jotain hyvin
lämminhenkistä näkemykselli-
syyttä, joka avaa ajattelua ja luo
mielenrauhaa. Hänen innostuk-
sensa taiteeseen on tarttuvaa.
Hän kertoo mielellään, kuinka
hänen työnsä ovat syntyneet ja
taiteensa kehittynyt.

Makujen tai taide-elämysten
harmoniaa tarjotaan kaikille ha-

lukkaille Tampereen Suomalai-
sella Klubilla. Tällä tavoin Klubi
jatkaa sitä perinnettä, josta Kaar-
lo Aitamäki kirjoittaa kirjassaan
Tampereen maalarit kautta aiko-
jen (1963) seuraavasti: ”Saattaa
puu ja muut aineet maalaamal-
la kestävämmäksi ’ajan hammas-
ta’  vastaan”.

Koska tässä traditiossa Jussi
on jo paikkansa lunastanut, Tam-
pereen Suomalainen Klubi toi-
vottaa hänelle parhainta onnea
ja menestystä myös tulevaisuu-
teen.

■ Teksti: Risto Harisalo
■ Kuvat:  Jussi Peltosen arkisto

Tilaisuus, missä kurssini kokelaat ylennettiin
reservin vänrikeiksi, on painunut mieleeni ikui-
siksi ajoiksi. Tunsin tehneeni sen mitä olen itsel-
täni odottanut ja olevani vahvasti osana suku-
polvien ketjua. Tilaisuus oli arvokas ja olin hy-
vin liikuttunut. En ole koskaan ollut itsestäni
yhtä ylpeä kuin sillä hetkellä.

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

Iske ja murra!

Taidetta ja makunautintoja

Juhani ”Jussi” Pelto-
sen taidenäyttely Tam-
pereen Suomalaisella
Klubilla on osoittautu-
nut ilahduttavaksi me-
nestykseksi. Klubimme
ravintola on kattanut
pöytiä vaihtuvien näyt-
telyiden yhteyteen, jot-
ta vierailijat voivat
nauttia mainioista ma-
ku- ja taide-elämyksis-
tä kunnolla ajan kans-
sa.
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Katso koko ohjelma: www.tampereenmessut.fi

Tampereen Messut Oy
Ilmailunkatu 20, PL 163, 33901 Tampere

puh. 0207 701 200, fax 0207 701 201

info@tampereenmessut.fi
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MESSUOHJELMA 
2 0 1 3 – 2 0 1 4

Menesty. 
   Messuilla.

Syksy 2013
Marraskuu Suomen Kädentaidot (N/P)
15.–17.11.  Käsi- ja taideteollisuusmessut

Marraskuu Kivi & Koru (I/P)
15.–17.11.   Kansainväliset kivi- ja korumessut

Marraskuu Tampere X-MAS
30.11.  Esiintyjinä: Leningrad Cowboys &  
 The Russian Air Force Choir ja Eppu Normaali 

Kevät 2014
Helmikuu Asta Rakentaja (N/P)
14.–16.2.  Rakentamisen ja asumisen messut

Helmikuu Keräily (N/P)
14.–16.2.  Keräilyesineiden osto- ja myyntitapahtuma

Huhtikuu Hevoset (N/P)
5.–6.4.  Hevosalan ammatti- ja harrastemessut

Huhtikuu Supermessut (N/P)
11.–13.4.  Neljän messutapahtuman superviikonloppu

  Puutarha
 Puutarha-alan ja piharakentamisen messut

 Kotimaan Matkailumessut
 Kotimaan matkailun messutapahtuma

 Tampereen Kirjamessut
 Koko kansan kirjafestivaali

 Tampereen Viinimessut
 Viiniharrastamisen erikoismessut 

UUTUUS

K
uitenkin koulu ja insi-
nööriopinnot veivät voi-
ton ja onneksi näin, to-
teaa Reijo Karppinen
jälkikäteen. 

Opiskeluajan harjoittelutyöt ja
kahden vuoden palkkatyö alan yri-
tyksissä ja kiinnostus hydrauliikkaan
sekä ideoiden valtava määrä, suo-
ranainen palo tuotekehitykseen, syn-
nytti 28-vuotiaalle autoinsinöörille
halun, ja tehtävät  hydrauliikkasuun-
nitteluinsinöörinä tarpeen perustaa
Dynaset Oy. Keväällä 1986 omakoti-
talon autotallissa Ylöjärvellä aloitti
toimintansa Dynaset Oy, jonka liikei-
dea on valmistaa ja kehittää Dyna-
set-tuoteperhe, joka tuottaa sähköä,
korkeapainevettä ja paineilmaa hyd-
rauliikan voimalla. Nämä ovat edel-
leen yrityksen päätuotteita, joista on
monta mallisarjaa.

– Kuluneen 27 vuoden aikana lii-
keideaan ei ole tarvinnut juuri teh-
dä muutoksia, toteaa Reijo Karppi-
nen tyytyväisenä.

Tuotekehitys kaiken
perusta – markkinat
piti rakentaa itse

Dynaset-tuoteperhe koostuu yli 200
aktiivisesta tuotteesta, joiden taus-
talla on aina hydrauliikka. Pohjana
ovat Reijo Karppisen omat ideat, ja
nykyisin kymmenen henkilön kehi-

tysosasto vastaa tuotteiden kehit-
tämisestä. Patentteja yritys on saa-
nut useita  kymmeniä. Alkuun Dyna-
set -tuoteperheen markkinointi oli
työlästä. Idea oli sen verran uusi, et-
tä siitä ei ollut kokemusta markki-
noilla. Muutaman konsulttikokeilun
jälkeen Karppinen otti vientimark-
kinoinnin omiin käsiinsä ja lähti
myymään konkreettisen esittelyn
avulla tuotteita asiakkaille ensin
Ruotsiin ja Eurooppaan sekä myö-
hemmin laajemmin muille mante-
reille. Pioneerin rooli on aina haas-
tava, mutta sitkeä yrittäminen toi
toivottua tulosta. Nyt Dynasetilla on
satoja diilereitä  yli 60 maassa. Yk-
sinmyyntioikeuksia ei ole kenellä-
kään. Näin halutaan turvata laajat
myynti- ja markkinointimahdollisuu-
det.

– Dynasetin viennin osuus on täl-
lä hetkellä noin 90 % liikevaihdos-
ta. Olemme maailman johtava oman
alan hydrauliikkalaitteiden valmis-
taja.  Korostaisin koko suomalaisel-
le yrityselämälle ja yhteiskunnalle,
että tuotekehitys ja myynti ovat
avainasioita, jos aiomme pärjätä
maailmalla ja saada vientituloja Suo-
meen, ja samalla hyvinvointia suo-
malaisille, vakavoituu Karppinen.

Kasvuyrityksen haasteista huoli-
matta Dynaset on pystynyt luomaan
vahvan taloudellisen aseman tehok-
kaalla kustannusten hallinnalla mu-

kaan lukien omat teollisuuskiin-
teistöt.  Toiminta on ollut kannat-
tavaa koko yrityksen toiminnan
ajan ja näkymät ovat edelleen hy-
vät.

Palkittu yritys 

Dynaset Oy ja Reijo Karppinen
ovat saaneet useita palkintoja,
joista yksi merkittävimmistä on
Vuoden Yritysjohtajan titteli
2012.

Palkintoraati totesi, että Karp-
pisen johtama Dynaset on ”inno-
vatiivinen hydrauliikka-alan pio-
neeri, joka on luonut omat tuot-
teensa. Yrityksen menestyksen
mahdollistaa motivoitunut ja si-
toutunut henkilöstö, jonka viih-
tyvyyteen ja tyytyväisyyteen on
panostettu. Karppinen itse on
vahva yrittäjäpersoona, jonka pit-
käjänteinen ja visionäärinen joh-
taminen on mahdollistanut yri-
tyksen menestyksen.”

Lisäksi Dynaset ja Karppinen
on valittu valtakunnalliseksi, alu-
eelliseksi  ja Ylöjärven Vuoden
Yrittäjäksi. Palkintokaappiin on
kertynyt InnoSuomi-palkinto ja
useita palkintoja alan messuilta,
Kasvuyrittäjäpalkinto sekä usei-
ta finaalisijoituksia.

Aivan tuorein palkinto on Suo-
men Kunnossapitoyhdistyksen
palkinto keräävän harjakoneen
korkeapainepölynsidonnasta.
Ratkaisu on ollut markkinoilla jo
toistakymmentä vuotta, joten täs-
säkin nähdään yrittäjä, toimitus-
johtaja Reijo Karppisen edellä-
kävijän rooli omalla alallaan.

Harrastukset kunnon ja
ideoiden ylläpitäjänä

– Yrittämisen ohella löysin endu-
ro-moottoripyöräilyn 38-vuotiaa-
na, kun halusin pitää kuntoa yl-
lä, kertoo Karppinen. Endurohar-
rastus johti myös uuteen bisnek-
seen,  kun Karppinen rakensi

Suomen ensimmäisen sisämoto-
crossradan. 

– Ajan motocrossiakin, mutta
enduro on mieluisin. Päijänne-
ajoon  olen osallistunut neljä ker-
taa, Seitsemän kertaa Sixdays-
ajoon eri puolilla maailmaa, ja
ajanut joukkue-enduron MM-kil-
pailuissa. Tänä kesänä tuli ajet-
tua metsäteitä ja ohjattuja reit-
tejä 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 yrittäjäjär-
jestön toiminnassa. Pirkanmaan
Yrittäjien kansainvälistymistoi-
mikunta, Ylöjärven Yrittäjien ja
Ylöjärven Yrityspalvelun hallitus-
työ ovat tärkeitä vaikuttamisen
paikkoja. Lisäksi hallitustehtä-
vät endurokerhoissa ovat puoles-
taan hyvää vastapainoa arki-
työlle.  Nuorisoa on myös muka-
va ohjata tervehenkisen harras-
tuksen pariin.

Viesti nuorisolle

Toimitusjohtaja  Reijo Karppinen
haluaa korostaa nuorille oman
halun ja ajatuksen tärkeyttä, kun
nuoret miettivät, mikä heistä tu-
lee isona.  ”Mihin ammattiin ha-
luat tähdätä? ” pitää kysyä lap-
selta 12-vuotiaasta lähtien. Elä-
mä tuo pikkuhiljaa kokemusta ja
näkemystä siitä, mikä on itselle
parasta, ja ratkaisut kypsyvät. 

– Omille lapsilleni esitin ky-
symyksen jo varhain ja he ovat
saaneet itse suuntautua ammat-
teihin, jotka näkyvät olevan hy-
vin lähellä niitä lapsena esitetty-
jä ajatuksia. Omaa yrittäjyyttä
ja ammattia en ole koskaan moit-
tinut, kertoo Karppinen.

■ Teksti: Esko Raskila
■ Kuva:  Reijo Karppisen

arkistoista

Dynaset Reijo Karppinen

Dynaset Oy on suomalainen,
globaali ja innovatiivinen menestystarina
Yrittäminen ja oma yritys on Vuoden Yritysjohta-
jaksi 2012 valitun Reijo Karppisen pakkomielle jo
10-vuotiaasta pikkupojasta lähtien. Seuratessaan
isä-Karppisen veroilmoituksen tekoa hän jo totesi,
että minä perustaisin osakeyhtiön maatilasta. En-
simmäiset askeleet yrittämiseen alkoivat kotitilalla
Pohjois-Karjalassa Valtimon kunnassa 16-vuotiaa-
na erilaisilla korjaustöillä. Tarkoitus oli myös laa-
jentaa hyvin alkanutta korjaamotoimintaa. Pää-
oma oli jo säästettynä nuorella yrittäjällä oman
käytetyn huoltoauton hankintaan. 

Yrittäjä ja
innovaattori Reijo

Karppinen  hydrauli-
käyttöisen  paloruiskun

kanssa. Tuote on niit-
tänyt mainetta maail-

malla. Kuva: Reijo
Karppisen arkisto

FAKTA
• 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.
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Klubin tiloja
ehostettiin kesällä
Marskin salissa tehtiin muutostöitä käytettä-
vyyden parantamiseksi ja ikääntyneitä pintoja
uudistettiin.

Etuosasta poistettiin koroke, parkettilattia kunnostettiin, täy-
dennettiin, hiottiin ja öljyvahattiin.

Peräseinän pintarakenteet purettiin, seinä oiottiin, levytet-
tiin 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 jät-
tävillä menetelmillä. Tuolivarastosta löytyvät huoltotikkaat, joil-
la ylettyy hyvin salin kattokorkeuteen asti.

Sähkö- ja äänentoistojärjestelmiä on parannettu. Lattiaan
on upotettu kaksi kytkentärasiaa em. tarpeisiin. Salin valaisimi-
en ohjaus on mahdollista nyt myös etuosasta, varapoistumisti-
en oven vieressä olevista kytkimistä.

Puhujapönttö on muutettu siirrettäväksi, mikä mahdollistaa
lattian vapaan käytön.

Tuolivarasto ja viereinen välieteinen on kunnostettu kauttaal-
taan. Naulakkotilan lattialaatikko on tyhjennetty ja liput on siir-
retty sieltä tuolivarastoon seinäkoukkuihin. Tuolivarasto on va-
rustettu peilillä, vaatekoukuilla ja pistorasioilla, joten se voi toi-
mia esiintyjien pukutilana.

Keittiössä tehtiin yleiskunnostusta toimivuuden ja hygienia-
tason parantamiseksi. Seinäpintoja ja  osa hyllyrakenteista uu-
sittiin sekä lisättiin ruostumaton laitepöytä. Keittiöön hankit-
tiin elintarvikemääräysten mukainen kylmäjäähdytyskaappi.
Sähkö- ja ilmastointilaitteita parannettiin.

Kellaritiloja siivottiin ja tyhjennettiin tarpeettomasta tavaras-
ta. Siivouksen yhteydessä löytyi muun muassa Uuden Suomen
edeltäjän, Uuden Suomettaren vuosikertoja neljä kappaletta vuo-
silta 1906-1908.

■ Teksti ja kuva: Seppo Koivisto
Tampereen Suomalaisen
Klubin ravintola on uu-
distunut ja raikastanut
ilmeensä uusien ravin-
toloitsijoiden ja remon-
tin myötä. Muutakin on
muuttunut kuin menu.
Uutta ovat ruokalistojen
lisäksi kabinettien koko-
usvarustelu ja Marskin
salin entistä ehommat
pinnat. Suomalaisen
Klubin henki ja tunnel-
ma on säilynyt, niin
kuin pitääkin.

M
uutoksen takana
ja makujen ta-
kuuna on armas
C’atering Oy.
Omistajanelikko

henkilökuntineen huolehtii niin
klubilaisista kuin muistakin Klu-
bin vieraista. Palveluasenne on
kaikilla klubiravintolassa työs-
kentelevillä kohdallaan. Yhteis-
työ Klubin kanssa on lähtenyt
käyntiin erinomaisen hyvin.

Christina Suominen näkyy ne-
likosta eniten salin puolella ja
sommelierina hänen erityisosaa-
mistaan ovat viinit ja muutkin
juomat. Keittiössä Heikki Aho-
pelto huolehtii siitä, että Klubin
pöydässä on lähiruokaa, sillä se
on tunnetulle keittiömestarille
sydämenasia. Teija Vainola hal-

litsee suurkeittiöt ja cateringpal-
velut ovat hänen ominta aluet-
taan. Myös fine dining ja luomu-
ruoka maistuvat lautasilla, sillä
iltaravintola C:stä tuttu Ilkka Iso-
talo hallitsee ne mestarillisesti.

– Eniten toivomme sitä, että
Klubin jäsenet käyttäisivät klubi-
ravintolaa vieläkin enemmän
kuin nyt, myös muissa kuin Klu-
bin tilaisuuksissa, sanoo Chris-
tina Suominen. Näin varmasti ta-
pahtuukin, sillä toiminta on läh-
tenyt lupaavasti käyntiin kesän
remonttitauosta huolimatta. Klu-
bilaisilta kuuluu varsin kiittävää
palautetta. Mikä sen mukavam-
paa kuin tavata Klubilla ystäviä
– muitakin, kuin Klubin jäseniä.

Klubilaisilla on nyt myös oma

kantapöytä ravintolassa, heti sa-
liin tultaessa sohvaryhmän jäl-
keen vasemmalla. Kantapöydän
tunnistaa varauskyltistä. Kanta-
pöytään istahtaessaan tietää pää-
sevänsä osallistumaan mielen-
kiintoiseen keskusteluun. Tämä
on myös uusille jäsenille mukava
tapa tutustua Klubiin ja klubilai-
siin vaikkapa lounaan merkeissä.

Lounasasiakkaat ja kokousvie-
raat ovat aina tervetulleita Klu-
bin saleihin ja kabinetteihin. Kol-
mannen kerroksen näyttelytilas-
sa voi kokouksen aikana paitsi
nauttia tarjoilusta, myös inspiroi-
tua vaihtuvista taidenäyttelyistä. 

■ Teksti: Irmeli Jokilampi
■ Kuvat:  armas C’atering Oy

Klubiravintola
pesi kasvonsa

Tulossa Gastronominen kerho
Tampereen Suomalaiseen Klubiin on ensi vuoden alusta syntymäs-
sä uusi harrastuskerho hyvää ruokaa arvostaville nautiskelijoille,
Gastronominen kerho. Klubin delegaatio kävi 21.10. ottamassa op-
pia Helsingistä Suomalaiselta Klubilta, jossa vastaavaa toimintaa
on ollut reilun kuuden vuoden verran. Kerhoa perustamassa oli pää-
konsuli Heikki Tavela, joka menehtyi kesällä, mutta elää edelleen
monissa hyvään ruokaan liittyvissä tarinoissa.

Helsinkiläiset lupautuivat kummikerhoksemme ja saimme heil-
tä erinomaisia vinkkejä siitä, mitä kaikkea harrastustoiminta ruu-
an ympärillä voikaan sisältää. Molempien klubien jäsen, Helsin-
gin vuosiensa jälkeen Tampereelle palannut Kalevi Nikkilä on ol-
lut primus motor hankkeessa, joka käynnistyi toukokuun lopulla
helsinkiläisten vierailulla Tampereelle. Myös klubien ravintoloitsi-
jat Christina Suominen ja Miia Makkonen ovat mukana suunnit-
telemassa gastronomisia nautintoja Klubillemme.
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Tampereen Suomalaisen
Klubin perinteinen ke-
vätretki suuntautui koh-
ti Lahtea lempeänä ke-
vätpäivänä Klubin edes-
tä klo 11.00. Osallistu-
jia oli mukana kaikki-
aan 26 henkeä. 

M
atkamme suun-
nittelijana, isän-
tänä ja taloudel-
lisena tukijana
toimi lahtelainen

yritys Aresmanagement. Sen kes-
keisiä ydinosaamisen alueita ovat
mm. hallitusten ja johdon yhteis-
työn kehittäminen, strategisen
johtamisen vahvistaminen ja au-
ditointi. 

Aresmanagementin Martti
Sahrakorpi, yrityksen perustaja,
ja yrityksen toimitusjohtaja ja se-
niorikonsultti Jaana Pollari vas-
tasivat monin tavoin matkamme
onnistumisesta.  

Ensimmäinen kohteemme oli
Etelä-Suomen Sanomien pää-
konttori, jossa toimitusjohtaja
Jukka Ottela kertoi lehden his-
toriasta, nykyhetken ongelmista
ja tulevista haasteista. Hänen esi-
tyksensä aikana nautimme mait-
tavan lohikeittolounaan. 

Siirryimme seuraavaksi Askon
entiseen huonekalutehtaaseen,

jossa mm. Aresmanagementin
toimitilat sijaitsevat. Martti Sah-
rakorpi ja Jaana Pollari kertoivat
meille Lahden teollisesta histo-
riasta ja tarjosivat virkistävät
kahvit. Esitelmän ja kahvin jäl-
keen siirryimme Aresmanage-
mentin toimistoon, jossa Martti
ja Jaana esittelivät meille yrityk-
sen toimintaa, tavoitteita ja tule-
vaisuuden suunnitelmia.

Lahden Sotilaslääketieteelli-
nen museo oli seuraava kohteem-
me, jossa majuri evp. Seppo Toi-
vonen esitteli meille sotilaslää-
ketieteellisen ja sotilasmusiikki-
museon tavalla, joka jäi jokaisel-
le elävästi mieleen. 

Museosta siirryimme ruokaile-
maan Lahden upseerikerhon ai-
nutlaatuiseen ilmapiiriin. Ruo-
kailun jälkeen vuorossa oli vielä
ainutlaatuinen kulttuurikokemus
Sinfonia Lahden konsertissa Si-

beliustalossa. Kotimatkalle pää-
simme klo 22.30 ja Tampereen
Keskustorilla olimme puolen yön
aikaan. 

Tampereen Suomalainen Klu-
bi esittää Aresmanagementin
Martti Sahrakorvelle ja Jaana
Pollarille parhaimmat kiitokset
saamastamme huomattavasta
vieraanvaraisuudesta matkamme
aikana, joka alkoi Etelä-Suomen
Sanomien keittolounaasta, jatkui
asianmukaisilla virkistävillä ai-
neilla ja päättyi Lahden upsee-
rikerhon illalliseen. Aresmana-
gementin kotisivut (www.ares-
management.fi) antavat lisätie-
toa tästä ainutlaatuisesta suoma-
laisesta yrityksestä, jonka teh-
tävänä on auttaa muita yrityksiä
menestymään.

■ Teksti: Risto Harisalo
■ Kuvat: Timo Tulosmaa

– Biljardipöytä on Pie-
tarista 1800-luvulta,
asiantuntijoiden mu-
kaan se on Suomen kau-
nein, kertoo Tampereen
Kauppaseura ry:n pu-
heenjohtaja Teuvo Vas-
tamäki kiinnostuneelle
naisjoukolle, joka sil-
mäilee uteliaana ympä-
rilleen komeassa, histo-
riaa henkivässä salissa.
Aleksis Kiven kadun ar-
kinen hyörinä on het-
kessä vaihtunut arvok-
kaaseen, korkeatasoi-
sen klubitilan rauhaan.

H
elmikuisena keski-
viikkona  27 Suoma-
laisen Klubin Klubi-
naista - 30% koko
naisjäsenmäärästä -

on vastannut Tampereen Kaup-
paseuran historialliseen kutsuun
tulla tutustumaan toimintaansa
ja tiloihinsa. Tunnemme itsem-
me etuoikeutetuiksi isäntämme
mainitessa, ettei niissä tiloissa
ole koskaan sellaista naisjoukkoa
vieraillut. Puitteet lähes hiljen-
tävät yleensä äänekkäät vierai-
lijat.

Seuran tilat ovat sellaiset, mil-
laisiksi englantilaisia romaaneja
lukeneet herraklubin kuvittele-
vatkin: ovet ovat jäsenille aina au-
ki sormenpäätunnistimen avulla,
yleisilme on tumma, kalusteet
ovat raskaita. Maalauksia on run-
saasti seinillä, upeita maisemia,
kaupunki- ja muotokuvia. Klubin
perustajat sekä 50- ja 60-luvun
teollisuusmiehet katselevat va-
kavina seiniltä. Kabinetitkin ovat
saaneet nimiään niissä olevien
maalausten mukaan, valita voi
mm. Kustaa III- ja Tammerkoski-
kabinetit. Romaanien klubimie-

likuvaa täydentää rauhallinen
kirjasto, jossa voi lueskella sa-
noma-, talous- ja aikakauslehtiä.
Nykymaailmasta kertovat langa-
ton internet-yhteys, televisiot, vi-
deotykki sekä tietokoneet. Kun
vielä tarjolla on maittava lounas,
ei klubista niin vain tarvitse pois-
tua! 

Yksi mielikuvissa herraklubei-
hin ehdottomasti kuuluva asia
puuttuu: ei edes kirjastossa tun-
nu häivähdystäkään kalliin sika-
rin tai hyvän piipputupakan tuok-
susta… Nykyaika on pakottanut
moisten paheiden harrastajat
omaan, pieneen huoneeseensa.

Kolme biljardipöytää kertoo
seuran historiaan alusta saakka
kuuluneesta, tärkeästä harras-
tuksesta. Me biljardista mitään
tietämättömät naisetkin osaam-
me ihailla ja arvostaa vanhinta
pöydistä, 1800-luvun lopulla Pie-
tarista Kauppaseuraan ostettua
uniikkia antiikkiesinettä. Koris-

tepuuseppä on tehnyt taidokas-
ta, ikuisuuteen kestävää työtä.
Kuinkahan moneen palaan pöy-
tä on pitänyt pilkkoa ennen kuin
se on mahtunut ovista…

Mestarikabinetin valtavan, vai-
kuttavan tammipöydän äärellä
saimme kuulla puheenjohtaja
Teuvo Vastamäen katsauksen
seuran historiaan ja nykypäivään.
Kaksi muuta isäntäämme, Kirmo
Bergius ja Markku Hellman täy-
densivät mielenkiintoista esitys-
tä.

Näimme sielumme silmillä nel-
jä nuorta, yrittäjähenkistä mies-
tä kaasulyhtyjen valossa poistu-
massa Sileniuksen talosta hyytä-
vän kylmään joulukuiseen yöhön.
He pysähtyvät vielä kertaamaan
illan ja yön aikana sovitun asi-
an, Tampereen Kauppiasseuran
perustamisen. Päätös viimeistel-
lään vanhaan kauppiastapaan
lyömällä kättä päälle. On vuosi
1885. Nämä itseoppineet miehet

toimivat ripeästi ja aie toteutui
heti seuraavan vuoden helmi-
kuussa. 

Nykyihmistä huvittaa alkuajan
säännöt jäsenistä: hyvämaineisia
henkilöitä, ei laukkuryssiä, osuus-
kauppa- eikä lehtimiehiä. Muu-
ten seura oli avoin kaikille kau-
pan piirissä työskenteleville ja ovi
jätettiin auki myös teollisuuden
suuntaan.

Teuvo Vastamäen esityksessä
valottui tutun Tampereemme his-
toriaa monelta puolelta. Kieliky-
symys jakoi kaupunkia seuran pe-
rustamisen aikoihin, johtajat oli-
vat ruotsinkielisiä ja työväestö
suomenkielistä. Kauppiaitten oli
asiakaskuntansa takia osattava
kumpaakin ja Kauppaseurakin
aloitti kaksikielisenä. Vähitellen
suomi jäi ainoaksi kieleksi. 

Me Klubinaiset saimme kuul-
la, että Aamulehti oli fennomaa-
ninen raittiuslehti. Sen aatemaa-
ilma ei sopinut kaksikieliselle
seuralle, joka sääntöjen mukaan
keskittyi myös “huvittaviin ajan-
viettoihin”. Siksipä perustettin
jopa oma lehti, Tampereen Uuti-
set.

Kauppaseuran kokoontumis-
paikkojen muisteleminen kier-
rätti kuulijat tutuissa kohteissa.
Ensimmäiset tilat olivat Keskus-
torin Selinin talossa, sitten puu-
talossa nykyisen Metson paikal-
la ja siitä lähtien Aleksis Kiven
kadulla – puutalo vain on vaihtu-
nut komeaan kiviseen rakennuk-
seen.

Sääntöjen mukaan Tampereen
Kauppaseuran tarkoituksena on
“liittää yhteen kaupan ja teolli-
suuden edistämistä sekä yhteis-
kunnallisia asiota harrastavia
henkilöitä” - edelleen juuri sitä,
mitä 127 vuotta sitten tarkoitet-
tiin. Mielenkiintoista oli kuulla
seuran nykyisestä toiminnasta
erilaisine harrastusryhmineen.
Mieleen jäi mm. kvartetti, jossa
voi välillä olla tusinakin laulajaa.

Klubinaiset “hyvämaineisten
miespuolisten henkilöiden” vieraina

Monenlaisella hyväntekeväisyy-
dellä on seurassa pitkät perin-
teet. Kukapa olisi arvannut sen
isoa roolia perustettaessa Tam-
pereen Teatteria! Suhde on py-
synyt elävänä näihin päiviin, jol-
loin sitä lujittaa vuosittain seu-
ran myöntämät stipendit taitei-
lijoille. Saimme tietää apurahois-
ta ja lahjoituksista, joita jaetaan
joka vuosi koulutukseen, tieteel-
le ja taiteelle. 

Tampereen Kauppaseuralla ja
Suomalaisella Klubilla on aate-
maailman, toiminnan ja jopa jä-
senistön kautta paljon yhtymä-
kohtia. Mutta yksi iso ero on ja
pysyy. Kauppaseuran säännöissä
jäseneksi voidaan “hyväksyä hy-
vämaineinen miespuolinen hen-
kilö” – esitelmöitsijöinä naisia
on toki ollut. Me vieraat tulim-
me yhteisöstä, jossa naisia on ol-
lut johtokunnassakin heti alkua-
joista lähtien. Täysin miehisenä
pysynyt Kauppaseura herätti
kummastusta ja uteliaisuutta.

Teuvo Vastamäki kertoi nais-
kysymyksen nousevan esille sil-
loin tällöin, mutta vakavasti
sääntömuutosta ei ole harkittu.
Me naisetkin ymmärrämme tar-
peen tavata samanhenkisiä ih-
misiä, harrastaa yhdessä tai vain
keskustella ja verkostoitua rau-
hassa.

Jokainen poikalapsen kasvua
läheltä seurannut on huoman-
nut, että pojilla on tarve ja kyky
toimia, leikkiä ja urheilla  jou-
koissa.

Ehkä pelkästään miehinen
seuratoiminta  jatkaa luontevas-
ti tätä sisäänrakennettua perin-
nettä.

Erittäin onnistunut vierailu
päättyi monipuoliseen päivälli-
seen maistuvine viineineen.
Herkuttelukin Kauppaseurassa
ilmiselvästi osataan!

Suomalaisen Klubin naiset
kiittivät sydämellisesti puheen-
johtajansa Jaana Jääheimon vä-
lityksellä isäntiämme ja samalla
koko Kauppaseuraa tästä mie-
lenkiintoisesta, historiallisesta
vierailusta. 

■ Teksti ja kuva:
Marjaana Tulosmaa

Klubinaisten puheenjohtaja  Jaana Jääheimo ja Kauppaseu-
ran puheenjohtaja Teuvo Vastamäki.

Klubin kulttuurimatka
Lahteen 17.5.2013
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Lomalinjan matkoja voi varata 24 h verkkokaupasta lomalinja.fi  

Keväinen Malaga
15.–20.3.2014

✆ 010 289 8100 ✆ 010 289 8101 ryhmät ✆ 010 289 8102 (Helsinki)  lomalinja@lomalinja.fi

Etelä-Afrikka 2.–13.3.
Kapkaupunki, Pöytävuori, Afrikan 
suloiset pingviinit, Hyväntoivonniemi, 
viinitiloja, safari ja Big Five… 
Asiantuntijaopas  
Jannika von Wielligh.
3190 €

Kiinan kiertomatka 
Shanghai – Hangzhou – Suzhou
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
Kolme täysin erilaista kaupunkia 
samalla matkalla!. 
Asiantuntijaoppaana Lauri Lehtovirta.
1690 €

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

Joulu Roomassa 22.–27.12.
Rooman ihanimmat nähtävyydet,
mahtava seiminäyttely, Paavin 
joulusiunaus, Tapaninpäivän ajelu 
Castelli Romanin viinivuorille… 
Asiantuntijaopas Päivi Romu.
1295 €

Uusivuosi juhlallisesti 
Wienissä 30.12.–2.1.
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 €

Korkein luottoluokitus
©Soliditet 2013

Kar -Airin museolentokone - suomalaista ilmailu- 
ja matkailuhistoriaa Espanjan Aurinkorannalla.

Jannika  
von Wielligh

Päivi
Romu

Marja-Leena 
Tiensuu

Lauri 
Lehtovirta

Veronika 
Meszaros

TAMPEREEN SUOMALAISEN KLUBIN JÄSENMATKA

Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 17 €.

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

Viimeinen ja viimeinen.
Sanokoon ken tietää.
Joka tapauksessa sellai-
siakin aprikointeja kuu-
lui, että kyllä ne Ilma-
voimat vielä tänne Hal-
liin palaavat. Antaa hiu-
kan ajan juosta.

J
oka tapauksessa kevääl-
lä 2013 Suomalaisen
Klubin edustava jouk-
kue vahvistettuna Ilma-
sillan yhtä edustavalla

joukkueella vierailivat vuotuises-
sa Hallin ilmailupäivässä, joka
tällä kerralla todellakin oli vii-
meinen.  Ensi vuonna Ilmavoimi-
en Teknillinen koulu pakkaa it-
sensä muuttolaatikoihin ja suun-
nistaa Tikkakoskelle. Koelento-
laivue siirtyy Pirkkalaan, Patria
jää Halliin puolustamaan sinival-
koisia värejä.

Hallissa on kaksikin kiinnosta-
vaa ilmailumuseota:  Veljekset
Karhumäen entisessä pääkontto-
rissa sijaitseva Karhumäen ilmai-
luhistoriasta kertova museo ja vä-
hän – jos sallitte – teknisemmin
esille laitettu Hallinportti-museo.
Ensin mainittu kertoo tietenkin
suomalaisen ilmailun pioneereis-
ta ja heidän ponnisteluistaan ja
voitoistaan kotimaisen yksityisen
lentoyhtiön operoimiseksi.  Ja 

upeatahan se kun lennettiin van-
hoilla potkurikoneilla ympäri laa-
jaa Eurooppaa.  

Hallinportissa Seppo Valkeis-
kangas kertoi suvereenisti kai-
kista niistä vanhoista kaksitaso-
koneista, joita Hallinportin mu-
seoon oli asetettu näytteille.  Ja
kaikista niistä lukemattomista
tähti- ja muista moottoreista, jot-
ka ylpeinä asennossa kutsuivat
vieraitaan.

Lentonäytös oli oma juttunsa.
Hornetin ylilento aloitti näytök-
sen, maahan oli parkkeerattu
Fouga Magister, Pilatus, Hawk,

Hornet.  Ja saavuttuaan toki tie-
tenkin vanha kunnon Airveteran
McDonnell-Douglas DC-3.  Maa-
voimiemme helikopteri näytti
mallia ajelemalla eteenpäin,
taaksepäin, sivullepäin ja nyök-
käämällä lopuksi kiitokset ylei-
sölle.  

Hawkit ja Hornetit
piirsivät kuvionsa
taivaalle

Muitten lopetettua alkoi monen
mielestä ehkä odotetuin osio eli
lento mainitulla Airveteranilla

DC-3:lla.  Kävimme tarkistamas-
sa Himoksen rinteiden kunnon;
lumet olivat jo sulaneet.  DC-3
murisi ystävällisesti mennessän-
sä.  Penkeillä oli tilaa istuskella
vähän niin kuin rätti-Sitikan put-
kituoleilla, jotka olivat tosi mu-
kavat. Kolmosen ohjaamo oli eh-
kä askeettisen oloinen, mutta si-
tä se oli silloin.

Nostalgisissa merkeissä vietet-
tiin tätä päivää.  Jäimme kaikki
odottamaan sitä päivää, kun kaik-
ki taas palaavat Halliin.

■ Teksti ja kuvat:
Timo Tulosmaa

Hallin viimeinen ilmailupäivä

Kotiin lähtiessä oli
otettava ryhmäku-
va Hallin keskus-
tassa jalustalla le-
päävän Drakenin

siipien suojassa.

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”. 

Tämä ooppera edustaa tyyliltään opera buffaa eli oopperan farssi-
maista, parodista ja läpisävellettyä muotoa. Vauhdikkaita juonen-
käänteitä, viekkaita valepukuja ja koomisia väärinkäsityksiä. Figa-
ron häät on täydellinen ooppera: sukkela, ilkikurinen ja pakahdut-
tava. Mozartin musiikki huumaa heti alkusoitosta lähtien. Ohjaaja
Tuomas Parkkisen versio maailman rakastetuimmasta oopperasta
saa yleisön haukkomaan henkeään.
Figaron häiden kantaesitys oli 1786 Wienin Burgtheaterissa sävel-
täjän johtamana.  Suomalainen kantaesitys oli vuonna 1922 Suo-
malaisessa oopperassa.
Pääosissa esiintyvät Johanna Rusanen-Kartano (Kreivitär Almavi-
va), 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, valosuunnit-
telu Ville Syrjä, kuorokapellimestari Heikki Liimola Tampere Filhar-
monia ja Tampereen Oopperan kuoro.

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

itsenäisyyspäivälounas
6.12.2013 kello 13.00

Uusiutuneen ravintolan
suomalainen lounas.

Itsenäisen Suomen musiikista vastaa
Juha Repo ystävineen.

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/
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Tampereen Suomalaisen
Klubin kokouksessa
9.9.2013 kutsuttiin Klu-
bin kunniajäseneksi
emeritus rehtori, insi-
nööri Seppo Lehtinen.
Seppo on ollut Klubin
jäsenenä vuodesta 1980
ja hän on toiminut eri-
tyisen ansiokkaasti Klu-
bin hyväksi, erityisesti
jäsenkirjurina viime
vuosikymmenen puoli-
välistä lähtien. Seppo
luovutti kesällä aktiivi-
tehtävät Klubissa nuo-
remmille toimijoille. 

Seppo on koulutukseltaan teolli-
suustalousinsinööri. Hän toimi
mm. Nokia Yhtymässä johtamis-
ja ammattikoulutuksen kehittä-
jänä ja koulutusyksikön rehtori-
na. Hän on tehnyt pitkän päivä-
työn johtamisen ja hallinnon kon-
sulttina. 

Seppo otti viime vuosikymme-
nen puolivälissä hoitaakseen Klu-
bin jäsenasiat ja jäsentiedosto-
jen kehittämisen. Jäsenkirjurina
hän saattoi hieman tuuliajolla ol-

leet jäsentiedostot ajan tasalle ja
otti nykytekniikan käyttöön nii-
den hoitamisessa. Sepon hoita-
ma jäsenkirjurin työtehtävä muo-
dostui huomattavan laajaksi. It-
se asiassa hän toimi Klubin toi-
mistopäällikkönä. Hän on ollut
jäsenten käytettävissä muuten-
kin kuin vain jäsenkirjurina ja toi-
minut jäsenten luotettavana yh-
teysmiehenä hallintoon päin se-
kä ollut monella tapaa myös Klu-
bin linkki ulos päin. Maanantai-
sin Seppo piti toimistopäivää Klu-

billa, muuten asiat hoidettiin pu-
helimella, “susisepe”-sähköpos-
tilla ja kirjeillä. 

Seppo on toiminut johtokunnan
asiantuntijana jäsenasioissa ja
monissa muissa hallinnon asiois-
sa. Hän on toiminut myös jäsene-
nä ja sihteerinä monissa työryh-
missä. Viimeisin suururakka en-
nen “eläkkeelle” jäämistä Sepol-
la oli Klubin ravintoloitsijan vaih-
doksen ja huoneistoremontin hal-
linnointi. Jäsenkunta varmasti yh-

tyy lämpimiin kiitoksiin monien
vuosien mittavasta ja tulokselli-
sesta työstä Klubin hyväksi ja toi-
vottaa hyviä eläkepäivien jatkoja.

Tampereen Suomalaisen Klu-
bin kunniajäsenet ovat Jyri Bor-
genström, Paavo Hoikka, Matti
Hokkanen, Allan Kuusisto ja
Seppo Lehtinen. Klubissa on noin
900 jäsentä, heistä naisia noin
100.

■ Teksti ja kuva:

jäsenkirjuriksi

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

Henri RusilaESITTELY:

Verkkosivujen päivittäjäksi

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 Keski-
Pohjanmaalta, syntynyt pääkaupunkiseudulla.

Hallintotieteiden tohtorin väitöskirjani aiheena oli “Innovatiivisuuden raken-
teelliset esteet organisaatioissa”. Uraa olen tehnyt pääosin yliopistomaailmas-
sa tutkijana ja opettajana.

Toisen puolen urasta muodostaa asiantuntijana toimiminen erilaisissa käy-
tännön kehittämisprojekteissa. Opetusalueitani ovat strateginen johtaminen,
organisaatiorakenteet ja henkilöstöjohtaminen.

Kolmantena puolena on kertynyt käytännön kokemusta monelta eri alalta en-
nen yliopistoa; raksoilta, nuorisotyöstä, palveluammateista ja jopa autokorjaa-
moista. Entinen ammattini oli metsätalousteknikko ja tein metsurin töitä 1990-
luvun laman jälkeen, kunnes muutin vuonna 1997 Tampereelle.

Harrastuksina ovat järjestötoimintojen ohella hiihto, moottoripyöräily, tie-
totekniikka ja golf. Kirjoitimme juuri yhdessä Risto Harisalon kanssa kirjan ni-
meltä Liberaali valtio.

Jani RajaniemiESITTELY:

Klubin kunniajäseneksi
Seppo LehtinenKymmenkunta vuotta Klubin jäsenasioita hoitanut Seppo Lehtinen luovutti kesän ai-

kan jäsenkirjurin tehtävät Henri Rusilalle. 

Klubin varaesimies vuosina 2009–2012 Markku Rauhalahti luovutti viime vuodenvaih-
teessa varaesimiehen tehtävät ja samalla Klubilehden toimitusihteerin tehtävät Ir-
meli Jokilammelle. Klubin kotisivujen kehittäminen ja ylläpito, joista Markku on vas-
tannut vuodesta 2007 alkaen, siirtyvät tämän vuoden lopulla Jani Rajaniemen vastuul-
le.

Henrille siirtyy tapahtumakalenterin päivitys, josta Klubin aiempi esimies Timo Tulos-
maa on ansiokkaasti huolehtinut.

Yhteystiedot
Irmeli: irmeli.jokilampi@idia.fi
050 595 1111

Henri: hrusila@yahoo.com
040 415 4919

Jani: jani.rajaniemi@uta.fi
040 593 0350

Uusia toimijoita viestintään ja hallintoon
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KirjanmerkkiRuutiukot
04.11.2013
Lounas ja esitelmä
Puheenjohtaja Mika Hannula:
Vapaaehtoinen maanpuolustus-
työ 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 organisaa-
tioiden tilaaja–tuottaja -mallista

17.02.2014
Lounas. Ei esitelmää

24.02.2014
Lounas ja esitelmä 
Kotiseutupatriootti
Antti Haarma:
Mäntsälän kapina

03.03.2014
Lounas ja esitelmä 
Päätoimittaja Juha Kosonen:
Mannerheim ja partioliike

Lounaskokoukset
alkavat klo 12.00.

Tervetuloa! Sadanpäämies

Seuraava kirjanmerkki pide-
tään torstaina 21.11.2013 klo
18 Tampereen Suomalaisella
Klubilla.

Jatkamme erittäin mielenkiin-
toista yhteiskuntakriittistä dia-
logiamme kahden kokoomusnuo-
ren kirjailijan, Henri Heikkisen
ja Antti Vesalan teoksen tiimoil-
ta.

Henri Heikkinen tulee esitte-
lemään heidän huomiota saa-
neen kirjansa “Elämää hyvinvoin-
tivaltiossa”, jonka jälkeen jat-
kamme tuttuun tapaan hyvän
keskustelun ja napostelun mer-
keissä.

Käsiteltävä teos on mahdollis-
ta 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 menes-
tystarina, jonka erinomaisuutta
opetetaan meille lapsesta saak-
ka.

Tässä “täydellisessä” mallissa
valtio ja kunnat velkaantuvat hui-
maa vauhtia. Eläkejärjestelmä on
yksi suuri pyramidihuijaus. Työt-
tömiä on satoja tuhansia. Veroja
ihmiset maksavat yli puolet tu-
loistaan. Sääntely puuttuu jo
huussin käyttöönkin. Suomesta
on tullut sääntelyn ja holhouksen
luvattu maa, jossa kaikenlainen
oma-aloitteisuus on pyritty te-
hokkaasti hävittämään.

Onko elämä hyvinvointivaltios-
sa sittenkään niin auvoista? Hen-
ri Heikkinen ja Antti Vesala tuo-
vat esiin sosialistisen hyvinvoin-
tivaltion epäkohtia ja tarjoavat
tilalle liberaaleja vaihtoehtoja.”

jormamarttala@gmail.com
heikki.saxen@uta.fi

11.11.2013 klo 18.00
Kuukausikokous (vain jäsenille)
Toimitusjohtaja
Jussi Järventaus, Suomen Yrittä-
jät: Suomalainen yrittäjyys tule-
vaisuuden voimavarana

21.11.2013 klo 18.00
Kirjanmerkki
Henri Heikkinen:
Elämää hyvinvointivaltiossa

06.12.2013 klo 13.00
Tampereen Suomalaisen Klubin
itsenäisyyspäivälounas
Uusiutuneen ravintolan suoma-
lainen lounas, itsenäisen Suo-
men musiikista vastaa Juha Re-
po ystävineen. Pukeutumissuosi-
tus: Tumma puku ja kunniamer-
kit.
Lounaan hinta 45 e/hlö. Pöytäva-
raukset klubiravintolasta 010 231
5222, email: info@suomalaisenk-
lubinravintola.fi tai ravintolan
nettisivuilla osoitteessa
http://suomalaisenklubinravin-
tola.fi/yhteystiedot/ oleva yhtey-
denottolomake.

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 ke-
hittyykö?
Professori emeritus Yrjö Varpio
ja suomen kielen opiskelija
Meri Lindeman

10.2.2014 klo 18.00
Kuukausikokous (vain jäsenille)
Koillisväylä – mahdollisuus Suo-
melle
(esitelmänpitäjä varmistuu myö-
hemmin)

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 Es-
panjassa

Klubiohjelma

www.tt-gaskets.fi

Kunniajäsenemme Matti Hokkasen
aloitteesta olemme perustamassa

Tampereen Suomalaisen Klubin kuoroa. 

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.

� � � �  � �  �  � �  �  �������������
Laulajat, huomio!

KLUBILLE KUORO?

Matti Hokkanen esitelmöi syyskuussa Ruutiukoille otsikolla
Harrastuksena lentokoneet. Taustalla Sadanpäämies Vesa Rin-
kinen. Kuva: Markku Rauhalahti.
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Klubinaiset
07.11.2013 klo 17.00
Päivällisesitelmä Klubilla ”Suo-
men Kulttuurirahastosta ja sen
tehtävistä” Pirkanmaan rahaston
esimies Silja Minkkinen-Poiko-
lainen
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 Klubil-
la
Tällä kertaa kutsumme mukaan
myös muiden Tampereen Suoma-
laisen Klubin harrastekerhojen
jäseniä.
Ohjelmassa on ainakin huumori-
sävytteinen puuropuhe, alku-glö-
git, musiikkia ja tietenkin nau-
tinnollista yhdessä viihtymistä.
“Lapin joulu” -illallisbuffetkortin
hinta on 39 euroa, joka makse-
taan 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 Es-
kelinen pitää päivällisesitelmän
aiheesta “Technopolis nyt ja tu-
levaisuudessa”
Tähän tilaisuuteen voit ottaa ys-
tävän mukaan! Ystävän ei tarvit-
se olla Klubimme jäsen. Tarkem-
mat tiedot päivällisen ym. osal-
ta 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”  Tam-
pere-Tartto -seuran puheenjoh-
taja Liisa Löyttyniemi ja Sointu
Lanki.
Kansainvälinen Keskus, Suvan-
tokatu 13.
Ilmoittautuminen 10.2.2014 men-
nessä sähköpostilla
sointula@kolumbus.fi
tai puh. 0400 684 416.

Klubin Golf-mestaruus 2013

Edesmenneet

Limnell, Anna-Maija Nikkari, Marja

Klubin tietoon ovat tulleet
seuraavien jäsenten poismenot

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

Klubiin ajalla 15.1.–14.10.2013
otetut uudet jäsenet:

www.tampereensuomalainenklubi.fi

Golf Biljardi
Joka keskiviikko kello 18
Klubin biljardisalissa pelataan biljardipeli, johon kaikki Klubin

jäsenet voivat osallistua. Kyseessä on tutustuminen lajiin, ei nor-
maali peli. Biljardikerhon vetäjä Seppo Leskinen toivottaa kaikki
tervetulleiksi mukaan!

Keskiviikkokerho

Keskiviikkokerhon jo perinteisiksi
tulleet rapukekkerit 11.9.2013.
Kuvat: Seppo Leskinen

Melkein hummereita. 

Tampereen Suomalaisen Klubin
Golfin mestaruuskisa pidettiin
juhannusviikolla 19.6.2013 Tam-
mer Golfin kentällä. Kilpailusää
oli mitä mainioin ja meitä kaik-
kia ilahdutti myös se, että mo-
neen vuoteen saimme myös nais-
kilpailijoita mukaan. Toivottavas-
ti 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 lyöntipelitu-
los : Markku Huostila 

YT- klubien eli Suomalaisten Klu-
bien, Kauppaseurojen ja Ammat-
tiklubien  valtakunnalliset golf-
mestaruudet ratkottiin 9.8.2013
Rönnäsin Golfkentällä Pernajas-
sa.
Lähetimme kuuden edustajan
joukkueen kisaan ja he menes-
tyivät mainiosti.
Joukkuekilpailu ei mainetta tuo-

nut tällä kertaa, mutta henkilö-
kohtaisen kilpailun tulokset oli-
vat mainiot.
Sarjassa yli 55 vuotta  Heikki Yli-
nen oli kolmas, Veijo Pitkänen vii-
des ja Veijo Sinkkonen kuudes.
Sarjassa yli 65 vuotta oli Seppo
Tiitola seitsemäs.

Jorma Salovaara

Suomalaisten arvot
Suomen kieli, itsenäinen Suomen valtio,

perheestä huolehtiminen, ahkeruus, työnteko,
säästäväisyys,  heikoimmista huolehtiminen, 

raittius ja siveys sekä sivistys ja koulutus.

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

Puttimestaruus 2013

YT-Klubien Suomen
golfmestaruuskilpailut

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

Klubin puttimestaruus ratkais-
tiin Tampereen Golfhallissa
21.2.2013 17 osanottajan kesken.

Tulokset:
1. Timo Karake
2. Antero Hagberg
3. Markku Järvi
4. Hannu Hemanus
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Ruutiukkojen retkellä Vanhaan Savottaan Rautajärvelle 9. maaliskuuta oli
mukana kolmattakin polvea.

Kevätkokouksessa uudet ravintoloitsijat esittäytyivät. Ruutiukot kävivät Hallin viimeisessä ilmailupäivässä 24. tou-
kokuuta. Kuva: Jorma Hautala.

Klubilaisia Ramppi-teatterin väliaikakahveilla 30. kesäkuuta. Suomen lippu oli Klubin aiheena Puistofiestan esittelykatok-
sella 11. elokuuta.

Matti Hokkanen piti esitelmän ilmailusta Ruutiukkojen lou-
naalla 2. syyskuuta.

Kuukausikokouksessa 9. syyskuuta päätettiin sääntömuutok-
sesta ja kuusi uutta jäsentä esittäytyi. Kuva: Matti Kataja.

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

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

Klubin kevätkokous Marskin salissa 11.maaliskuuta.

Kuvia Klubin tapahtumista Kooste ja kuvat paitsi merkityt:
Markku Rauhalahti Kuvia Klubin tapahtumista Kooste ja kuvat paitsi merkityt:

Markku Rauhalahti

Klubilaiset ovat monessa mukana, kuten entisen

Korpiselän pitäjän Tsokin ja Kokkarin kylien

hautaristillä 20. elokuuta ja .....
.... Suomen-poiki-

en muistomerkillä

Tarton Pilkan ky-

lässä 18. syyskuuta.
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YRITTÄJÄN 
ASIALLA

VUOTTA

Pirkanmaan Yrittäjät | PL 7, 332012 TAMPERE  
toimisto@pirkanmaanyrittajat.fi   

03 251 6500 |www.pirkanmaanyrittajat.fi
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