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Tampereen Suomalaisen
klubin olemassaolon
tarkoituksena on suo-
men kielen, suomalais-
kansallisen kulttuurin
ja suomalaisuuden pe-
rinteen vaaliminen. Työ-
tämme voidaan kutsua
vaikkapa suomalaisuu-
den puolustamiseksi.

On viisi asiaa, joista meidät suo-
malaiset tunnetaan ja jotka asiat
haluamme myös tulevaisuudessa
säilyttää. Ensinnäkin – on ole-
massa itsenäinen, viisi miljoonai-
nen Suomen kansa. Toiseksi – täl-
lä kansalla on oma isänmaansa,
jonka rajat on kansainvälisesti vahvistettu ja joi-
den rajojen sisällä kansa asuu. Kolmanneksi –
tällä kansalla on oma äidinkielensä, suomen kie-
li, ja vähemmistöllä oma suomenruotsin kielen-
sä. Neljänneksi – tällä kansalla on kristilliseen
etiikkaan pohjautuva, kansallinen kulttuurinsa
ja omat tapansa. Viidenneksi – tällä maalla on
kansan keskuudesta muodostetut puolustusvoi-
mat, joiden tehtävänä on valtakunnan alueelli-
sen koskemattomuuden turvaaminen ja lailli-
sen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen.

Nämä viisi asiaa muodostavat kokonaisuuden,
jota voidaan kutsua suomalaisuudeksi. Tule-
vaisuutta ajatellessamme lähdemme siitä olet-
tamuksesta, että myös tulevina vuosina on ole-
massa itsenäinen Suomen kansa, joka tekee
työnsä, kehittää kulttuuriaan ja hoitaa talouten-
sa niin, että kaikki kansalaiset voivat saada osan-
sa talouden tuloksista ja tuntea kotimaansa yh-
teiseksi isänmaakseen.

Oman kansan, isänmaan, äidinkielen ja kult-
tuurin olemassaolo myös tulevaisuudessa ha-
lutaan turvata. Tätä on suomalaisuuden puolus-
taminen. Kansainvälistymisen ja maahanmuu-

ton lisääntyessä, elintilan arvon noustessa ja
englannin kielen muodostuessa maapallon tie-
donvälityksen valtakieleksi suomalaisuus jou-
tuu kovaan kilpailuun muiden kulttuurien kans-
sa. Tämän kilpailutilanne ja sen Suomelle ja suo-
malaisuudelle asettamat haasteet meidän on
syytä tiedostaa. 

Tampereen Suomalaisen Klubin tehtävänä on
vaalia Suomen kieltä, suomalaiskansallista kult-
tuuria ja suomalaisuuden perinnettä. Tähän työ-
hön me keskitymme myös tulevina vuosina. Klu-
bin missiota, toiminnan visioita ja arvoja selos-
tetaan vastikään tarkistetussa klubin strategias-
sa vuosille 2009 – 2015. Nämä löytyvät klubin
osoitteesta www.tampereensuomalainenklubi.fi. 

Meidän suomalaisten on hyvä muistaa jalka-
väenkenraali Adolf Ehrnroothin velvoittavat sa-
nat: ”Suomi on hyvä maa asuttavaksi ja puolus-
tettavaksi, paras maa suomalaisille.” Lähdetään
eteenpäin tästä ajatuksesta. Tervetuloa mukaan
Tampereen Suomalaisen klubin ohjelmiin alka-
vana talvikautena!

Pääkirjoitus Matti Hokkanen, johtokunnan puheenjohtaja

Suomalaisuuden
puolustaminen
Suomalaisuuden
puolustaminen
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••  OOssooiittee
Puutarhakatu 13,
33210 Tampere, (03) 212 3150
www.tampereensuomalainen-
klubi.fi

••  IIssäännnnööiittssiijjää//ssiihhtteeeerrii
Insinööri AMK Ilkka Saarinen
050-430 0221
ilkka.saarinen(at)iisoy.fi

••  RRaavviinnttoollaa
Ravintoloitsijat
Seija ja Matti Karppanen
(03)212 3150
0500-733 642
tilaukset(at)ravintola
suomalainenklubi.fi
••  EEssiimmiieess
Professori emeritus
Paavo Hoikka
paavo.hoikka(at)pp.inet.fi
••  VVaarraaeessiimmiieess
Hallintotieteiden maisteri
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa(at)sci.fi

••  JJoohhttookkuunnnnaann  ppuuhheeeennjjoohhttaajjaa
Maakuntaneuvos
Matti Hokkanen
matti.hokkanen(at)kotiportti.fi

••  JJoohhttookkuunnnnaann  jjäässeenneett
Varatuomari Heikki Arjanne
Konsuli Kristiina Jaatinen
Yrittäjä Juha Kivimäki
Insinööri Seppo Nyrjä
Ylimetsänhoitaja
Markku Rauhalahti
Kauppatieteiden maisteri
Vesa Rinkinen

••  BBiilljjaarrddiikkeerrhhoo
Rauno Pulli
rauno.pulli(at)elisanet.fi

••  GGoollffkkeerrhhoo
Markku Huostila
huostila(at)wlanmail.com

••  KKlluubbiinnaaiisseett
Kristiina Jaatinen
kristiina.jaatinen(at)chamber.fi

••  RRuuuuttiiuukkoott
Vesa Rinkinen
rinkiset(at)kotiposti.net

••  JJäässeennttyyöörryyhhmmää
Jyrki Pentinlehto
jyrki.pentinlehto(at)thermisol.fi

••  OOhhjjeellmmaattyyöörryyhhmmää
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa(at)sci.fi

••  TTaalloouussttyyöörryyhhmmää
Jaana Jääheimo
jaana.jaaheimo(at)varala.fi

••  TTiieeddoottuussttyyöörryyhhmmää
Markku Rauhalahti
rauhalahti(at)kolumbus.fi

Tampereen
Suomalainen Klubi r.y.

Ravintola Tampereen 
Suomalaiseen Klubi palvelee 
kaikissa ravintola- ja catering-
asioissa. Tilamme sopivat isoille 
ja pienille ryhmille.

Lounaspöytämme on katettuna 
arkisin kello 11.00-14.00. 
Kysy myös kabinettilounasta.

Syksyn ja talven juhlahetket
Varaa aika yrityksen, ystävien tai perheen kokoontumiselle. 

Aina on hyviä syitä sytyttää juhlamieli. 

Nyt vielä on runsaasti vapaita päiviä – mutta pikkujouluilla 

alkaa olla kiire... Soita siis pian.

Joulun jälkeen tarjoilemme blinejä, sydäntalven herkkuja.

Perinteinen Itsenäisyyspäivälounas 6.12.
Varmista seurueellesi paikat klubiravintolan 

kattaukseen.

Lounas- ja tilausravintola Tampereen Suomalainen Klubi

Ravintoloitsijat Seija ja Matti Karppanen
Puutarhakat  Tampere

Puh. F
tilaukset@ravintolasuomalainenklubi.fi

www.ravintolasuomalainenklubi.fi

Suomalainen Klubi 2_08  3.11.2008  08:58  Sivu 3



Tampereen Suomalainen Klubi 2/2008

4

Asiakkaat ovat kolme
kertaa valinneet Tampe-
re-talon Suomen par-
haaksi kongressikeskuk-
seksi. Erityistä kiitosta
on saanut henkilökun-
nan korkea ammattitai-
to, asiantuntemus ja ky-
ky palvella asiakasta.

Tampere-talo on vuoden kierrossa
noin 400 erikokoisen kokouksen
pitopaikka.  Kansainvälisiä noista
kokouksista on 20-30.   Lisäksi ta-
lo on monien hienosti soivien  kon-
serttien, satapäisen Tampere Fil-
harmonia-orkesterin ja Tampereen
Oopperan koti.  

Kaikkiaan Tampere-talossa pi-
detään vuosittain noin 700 tilai-
suutta, kotimaiset kokoukset toki
ylivoimaisesti ykkösenä 400 ko-
kouksella.  

Alusta saakka nykyiseen korkea-
sesonkiinsa Tampere-taloa ja sen
kongresseja on saatellut kongres-
sipäällikkönä vielä tämän vuoden
loppuun työskentelevä AAnnjjaa  AAaarr--
nniioo.  Talon emäntä on jäämässä an-
saitulle eläkkeelle.

Sininen Suora kuljettaa
taloon sisään

– Tampere-talo on huiman hieno
kongressikeskus, hymyilee rouva
kongressipäällikkö. 

– Talo on arkkitehtonisesti kau-
nis, se on valoisa ja se on toimiva.
Lähestykää Tampere-taloa Sorsa-
puiston suunnasta kohti heijaste-
levia lasiseiniä.  Astukaa pääaulaan
ja kävelkää Kimmo Kaivannon ”Si-
nisen Suoran” rinnalla, niin voitte
nähdä ja tuntea mitä tarkoitan.

Aarnio painottaa,
että pelkkä talo ei
kuitenkaan riitä. 

Tarvitaan fyysinen ja henkinen ym-
päristö.  Talon kongressimenestyk-
sen takana on tamperelainen kau-
punkimiljöö, täällä sijaitseva voi-
makas ja tasokas tiedeyhteisö kak-
sine yliopistoineen, dynaaminen
elinkeinoelämä sekä laaja paikal-
linen verkosto-organisaatio noiden
yhteisöjen sisällä ja tuossa yhtei-
sössä vallitseva ”Tampereen suur-

lähettiläs”-henki.  Näiden verkos-
tojen keskiössä ydintoimijoita ovat
Anja Aarnio sekä muun kaupungin
ja koko maakunnan kokousmark-
kinointiin vihkiytynyt Tampere
Convention Bureau.

Kongressitalon ympärille
tarvitaan kaupunki.

Kun kysyy Anja Aarniolta syitä
Tampere-talon menestykseen, in-
nostuu hän selittämään kaupun-
kia ja sen ympäristöä:

– Tampereen vahvuuksiin kan-
sainvälisten isojen kongressien pi-
topaikkana kuuluvat jo edellä mai-

nitut kaksi yliopistoa ja niiden ym-
pärille sijoittuneet tieteellisesti –
myös maantieteellisesti –  kauas
kantavat tiedeyhteisöt.  Meille on
hyvät liikenneyhteydet, meillä on
hyviä hotelleja, meillä on pitkä,
vahva teollinen ja kaupallinen ra-
kenne. Suhteet kaikkiin näihin ra-
kenteisiin tulee kongressitalon
markkinoijalla olla kunnossa ja toi-
mivat.

– Tampereella on paikallishisto-
ria, joka on edellytys paikallisen,
kansallisen ja kansainvälisen hen-
gen syntymiselle ja elämiselle.
Paikkakunnan historia on jotain,
jonka voi aistia ja välittää mahdol-

liselle asiakkaalle.  Mutta lopuksi
siitä voi nauttia vain tulemalla it-
se paikalle.  

– Meillä on kaupungin keskustas-
sa merkittävä elementti Tammer-
koski, joka aikanaan on ollut teol-
lisen kulttuurin tänne syntymisen
syy.  Siinä on voimaa ja vetovoimaa.

– Meillä on Pispala, meillä on
arkkitehtuuria, meillä voi viettää
iltansa ”ulkona”.

Kongressipäällikkö jatkaa Tam-
pere-talon kotikaupungista työl-
leen myötäsukaisia asioita etsien,
että Tampere on mukava kylä, jon-
ka asukkaat ovat positiivisen itse-
riittoisia.  

Parikymppinen parhaassa iässään

Tampereen kruunun
kolmatta kertaa Su
kongressiykköseksi
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Oman tilan raivaaminen kil-
paillussa ympäristössä on opet-
tanut myös nauttimaan voitoista. 

– Oli uskomattoman upea tun-
ne kun voitimme tänne ison kan-
sainvälisen lasten psykiatrian
kongressin.  Voitimme Pariisin,
voitimme Madridin ja saimme yh-
dessä tamperelaisten alan asian-
tuntijoiden kansa luoduksi tän-
ne hienon ”Tampereen hengen”.

… mutta koskaan ei
kaupunki ole valmis

Jos on meillä varaa välittää kaik-
ki tuo edellä oleva potentiaalisil-

le kongressivieraillemme, on ai-
na paikkaamistakin:

– Nykyinen  Suomi – ei siis kos-
ke vain Tamperetta – on valitet-
tavasti melkein 105 % :sti itsepal-
velua!  Jos kahvilassa on itsepal-
velu, siellä sitten todella on it-
sepalvelu: vaikka olisin ainoa
asiakas kahden kassin kanssa, ei
puhettakaan, että myyjä kaatai-
si kahvin saati olisi muuten avuk-
si, puuskahtaa kongressipäällik-
kömme. 

– Olemme Tampere-talon väen
keskuudessa panostaneet palve-
luun ja sen korostamiseen ja sik-
si meidät on kolme kertaa valit-

tu maamme kongressiykkösek-
si.  Saman hengen kun saamme
kaupungilla joka paikkaan, niin
kotikylämme on taas aivan erinä-
köinen.  Uskokaa, että se kannat-
taa.  Meillä itsellämmekin on mu-
kavampaa, ei vain vierailla.

– Toinen mistä haluan paasa-
ta, on usko omaan kulttuuriin,
sen olemassaolon oikeuteen ja
sen voimaan.  Tarvitsemme
enemmän paikallisuutta, paikal-
lisia nimiä, paikallista kieltä.  Tar-
vitsemme kaupunkikuvaamme
suomenkielisen nimistön.  

– Hotelleja tarvitsemme lisää,
koska matkailumme kasvaa.
Kansainvälisiä yrityksiä tarvitaan
lisää.  Ne ovat meidän kongressi-
ja kokoustoiminnallemme ensi-
arvoisen tärkeitä.  Omaa taloa
ajatellen, tarvitsemme enemmän
näyttelytiloja.

Teksti: TTiimmoo  TTuulloossmmaaaa
Kuvat: TTaammppeerree--ttaalloonn

kkuuvvaaggaalllleerriiaa

unjalokivi
Suomen
si

Tampere-talo Oy perustettiin

vuonna 1987.  Talo on osa-

keyhtiömuotoinen yritys,

jonka  ainoa osakkeenomis-

taja on Tampereen kaupun-

ki. Talon ovat suunnitelleet

arkkitehdit Sakari Aartelo

ja Esa Piironen.  Talon ra-

kennuskustannukset olivat

307 mmk.  Talo vihittiin

käyttöönsä syksyllä 1990.

Vuonna 2005 saatiin 800 m2

uutta lämpiö- ja kokousti-

laa.  Vuonna 2006 yhtiön lii-

kevaihto oli 4,5 miljoonaa

euroa.

Yhtiön toimitusjohtajina

ovat työskennelleet profes-

sori Carl Öhman, emeritus

maaherra Kaarina Suonio

sekä nykyinen johtaja Kaler-

vo Kummola. 
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Tampereen Messut Oy:n toimitus-
johtaja HHaannnnuu  VVäähhäättaalloo voi mai-
niosti olla ylpeä.  Hänellä on joh-
dettavanaan maamme innovatiivi-
sin messuyhtiö, joka osaavan hen-
kilökuntansa ja elinkeinoelämän
taustavoimiensa energialla synnyt-
tää uusia erikoismessuja ja tapo-
ja saattaa yhteen ostaja ja myyjä.

Kotipesä

– Messuyhtiömme kotipesä on
Tampereen Härmälä ja TESC eli
Tampereen Messu- ja Urheilukes-
kus – Tampere Exhibition and
Sports Center.  Se tarjoaa 43.000
m2 tilaa messuta ja järjestää jopa
10.000 hengen tapahtumia, iloit-
see toimitusjohtaja Vähätalo.  

Vuonna 2007 Tampereen Messu-
ja Urheilukeskuksessa järjestetiin
14 messutapahtumaa, joissa mes-
suvieraita oli noin 100.000 ja näyt-
teilleasettajia runsaat 2.700.  Ko-
ko Tampereen Messu- ja Urheilu-
keskuksen kävijämäärä vuonna
2007 oli 827.288 kävijää, joista
483.975 kävi urheilutilaisuuksissa
ja 343.313 muissa tapahtumissa.
Edelliseen vuoteen nähden kasvua
oli yhteensä yli 260.000 kävijää. 

Messu- ja Urheilukeskuksen vä-
littömässä läheisyydessä Pirkka-
lan puolella synnytetään parasta
aikaa mittavaa ”Pirkkala CLX”-lo-
gistiikka-aluetta, joka Vähätalon
mukaan on kiinnostava hanke
messujärjestäjän näkökulmasta.
Sen ja Tampereen Messut Oy:n  int-
ressialuekin on sama ympyrä.

Onko messuille tilaa
kohoavien kustannusten
maailmassa?

– Selkeästi on, tulee Vähätalon na-
pakka vastaus. Olikohan vähän tur-
ha kysymys.

– Erikoismessuille on tilaa
enenevässä määrin.  Viikon kaksi
kestäviä yleismessuja ei kannata
järjestää mutta muutamia päiviä
kestäviä asiantuntijamessuja sitä-
kin enemmän.  Erikoismessujen
segmentti sitäpaitsi kansainvälis-
tyy myös Tampereella.  Messuvuo-

si 2008 tulee olemaan vilkkaampi
kuin koskaan.

– Mikään ei myynnissä ja mark-
kinoinnissa voita henkilökohtais-
ta kontaktia ostajan ja myyjän vä-
lillä, toteaa Vähätalo.  Tätä tuotan-
to- ja logistiikkaprosessin osaa
kannattaa tukea ja helliä kaikin
hartiavoimin.  Myyjä- ja ostajayri-
tysten ihmisten välinen hyvä luot-
tamus syntyy vain kasvokkain.  

Exponet MatchMaker ja
muita innovaatioita

Toimitusjohtaja Vähätalo
kertoo,että kontaktin synnyn hel-
pottamiseksi ja ennen kaikkea
messutapaamisten ennakkoval-
mistelua varten olemme ensim-
mäisenä messuyhtiönä tämän vuo-
den keväällä ottaneet käyttöön ty-
äryhtiömme Virtual Symposion
Oy:n kehittämän Exponet
MatchMaker-virtuaalimessuohjel-
miston, jonka avulla näytteilleaset-
taja ja asiakas voivat etukäteen pi-
tää yhteyttä Internetissä ja sopia
tapaamisesta.  Exponet MatchMa-
ker optimoi messuasiakkaan 4-6
tunnin ajankäytön kiinnostavien
näytteilleasettajien kesken.  

MatchMakerin lisäksi muita tä-
män vuoden uutuuksia ovat Tam-
pereen Messujen uusimmat mes-
suformaatit autokorjaamoalan Au-
totec-messut sekä Finlaysonilta
TESC:iin siirretty Henki&Elämä-
tapahtuma, josta tullaan kehittä-
mään Tampereen Kirjamessut.

Näillä me menestymme

Toimitusjohtaja Vähätalo naulaa
johtamisteesinsä seuraavasti:

Innovatiivisuus. Esimerkit oli-
vat jo tuossa edellä.

Asiakaspalvelu. Mittaamme
Tampereen Yliopiston kanssa jat-
kuvasti niin näytteilleasettajilta
kuin heidän asiakkailtaan saata-
vaa palautetta.  Olemme koko
2000-luvun pystyneet pitämään ko-
konaistyytyväisyytemme yli 90
%:ssa.

Menestys. On edellytys tulevai-
suuteen tähtäävälle toiminnalle ja
saavutetaan henkilöstön sitoutu-
misella tehtäviinsä.

Henkilöstön arvostus. Koostuu
avoimuudesta, oikeudenmukaisuu-
desta, luottamuksesta ja molem-
minpuolisesta sitoutumisesta.

Aloitteellisuus. On edellytys
menestykselle.

Tampereen Messut Oy
vuonna 2018

– Kymmenen vuoden kuluttua
olemme nykyistä paljon suurempi
messuyhtiö, toteaa Hannu Vähäta-

lo.  Meillä on jatkuva kasvutavoi-
te päällä ja siihen pyritään edellä
kerrotulla reseptillä.  Kasvua yh-
tiöltämme edellyttävät jo Tampe-
reen kaupunkiseudun kasvuennus-
teetkin, jotka 20 vuoden aika-ak-
selilla hipovat parhaimmillaan jo
100.000 asukkaan kasvua.

– Vuonna 2018 sijaitsemme ny-
kyistäkin selkeämmin Tampere-
keskeisen,  200 km-säteisen ympy-
rän keskiössä.  Ympyrässä asuu
neljä miljoonaa suomalaista ja siel-
lä on hyvä Tampereelle suuntautu-
va liikenneverkko. TESC:in lähilii-
kenneväylästö rakentuu koko ajan.
Melkein Messu- ja Urheilukeskuk-
sen seinää pyyhkivä Pyhäjärventie
valmistuu vielä tämän vuoden puo-
lella.

– Tämän hetken tarpeita varten
sisätilamme ovat riittävät, mutta
kehitysnäkymät huomioiden tar-
vitsemme lisää tapahtumatilaa, li-
sää varastotilaa, hotellin ja pysä-
köintilaitoksen.  Nämä asiat ovat
parhaillaan kaavoitusprossissa.

Teksti: TTiimmoo  TTuulloossmmaaaa
Kuvat: JJoorrmmaa  RRaajjaammääkkii

Tampereen messut Suomen
innovatiivisin messujärjestäjä
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Maailmalla orastava taloudelli-
nen taantuma tulee Kari Neili-
mon mielestä koskemaan meitä
vähemmän kuin monia muita
maita. Vaikutus tulee meille lä-
hinnä kahta kautta. Amerikasta
lähteneen rahoitusmarkkinoiden
kriisin myötä taloudellinen akti-
viteetti Euroopassa laskee. Se
tuntuu välillisesti Suomessakin,
tosin vaimentuneena. Toinen
merkittävä suunta on Venäjä. Jos-
sain vaiheessa öljyn virittämä ta-
louden vauhti varmasti hidastuu
ja se vaikuttaa meilläkin.

Tilanteemme on muutoksien
suhteen kuitenkin oleellisesti pa-
rempi kuin 1990-luvulla, jolloin
yrityksillämme ei ollut valmiutta
kestää lamaa ja jolloin uuteen
teknologiaan ei vielä ollut satsat-
tu siinä määrin, kuten viime vuo-
sina on tehty.

Tietysti kansainvälinen rahoi-
tusmarkkinakriisi nostaa rahan
hintaa erityisesti yritysmarkki-
noilla ja vaikeuttaa pankkisekto-
rin toimintaa kaikkialla maail-

massa, myös Suomessa. Nämä
vaikutukset voivat olla meilläkin
huomattavan laajoja.

Teollisuudessamme on suhteel-
lisen vähän sellaista bulkkituo-
tantoa, johon tuotteiden hinnan
putoaminen vaikuttaisi niin, et-
tä pitää lopettaa tai siirtyä. Met-
säteollisuutemme tosin on joutu-
nut melko isoon murrokseen ja
osa sen tehtaista on liian jäyk-
kiä sopeutumaan markkinoiden
muutoksiin. Mutta kuitenkin sil-
lä sektorilla on korkeaa tekno-
logiaa ja osaamista sekä kehit-
tyneet logistiset järjestelmät sa-
moin hyvää raaka-ainetta. Eväät
tulevaisuudelle ovat siis hyvät.
Metsäsektorin osuus Suomen
kansantaloudessa tulee edelleen
pienenemään, mutta pysyy silti
aina merkittävänä. 

Luotettava Suomi

Suomen talous on kansainvälisis-
sä luotettavuus- ja riskiluokituk-
sissa jatkuvasti noteerattu kor-

kealle. Suomi ja useimmat kan-
sainväliset yrityksemme sijoittu-
vat niissä parhaimpaan luokkaan.
Meillä on vahvuuksia ja olemme
kilpailukykyinen yhteiskunta. Yk-
si vahva tekijä on yhteiskunnal-
linen vakaus ja turvallisuus. 

Kiina-ilmiö on yksi osa globa-
lisoitumista eli markkinoiden
muuttumista maapallon laajui-
siksi. Kiinaan meno ei ole suin-
kaan vain kustannusten alenta-
mista, koska palkkataso siellä on
edullisempi, vaan ilmiöllä on kak-
si tärkeämpää selittäjää. Ensik-
sikin Kiina on kasvava markkina-
alue ja sinne menevät yritykset
valmistavat tuotteita yhä enem-
män sikäläisille markkinoille.
Toisaalta Kiina-ilmiö on myös
osaamisen vientiä. Uuden talou-
den maailmassa osaamisen mer-
kitys kasvaa ja osaaminen on li-
sääntyvä osa yritysten vientiä. 

Suomalaiset eivät valitettavas-
ti ole yhtä hyviä markkinoinnin
osaajia kuin monet muut. Läh-
demme enemmän tuotantoläh-

töisestä ajattelusta kuin markki-
noinnista. On paljon hyviä tuot-
teita ja fiksuja tutkimuksen ja
tuotekehittelyn tuloksia, mutta
niitä ei osata kaupallistaa. Mark-
kinoinnin osaaminen on meidän
Akilleen kantapäämme. Meillä ei
itse asiassa ole tarjolla mitään
tuotteita, joita ei muuallakin val-
mistettaisi, joten saadaksemme
tuotteemme kaupaksi meidän on
osattava myydä ne. Pienyrityk-
sien on lisäksi maailman markki-
noille päästäkseen osattava ver-
kottua. 

Suomalainen omistaminen
– onko sillä väliä?

– On, sanoo Neilimo. Kun teh-
dään päätöksiä yrityksen kehit-
tämisestä ja investoinneista, suo-
malainen omistajuus katselee
asiaa suomalaisesta näkökulmas-
ta. Yrityksellä on omistajuuden
kautta henkinen yhteys ympäröi-
vään yhteiskuntaan. Isoissa yri-
tyksissämme on paljon ulkomais-

Suomella menee aika hyvin. Meillä ovat monet sel-
laiset asiat kunnossa, joiden avulla tulevaisuudes-
sa menestytään. Ensinnäkin meillä on laajaa
osaamista. Tulevaisuuden maailmassa menesty-
tään osaamisen kautta. Osaamiseen on meillä in-
vestoitu koulutuksen kaikilla tasoilla. Sen rinnalla
meillä on korkeatasoinen tieto- ja viestintäteknolo-
gia. Suomen yritysten taseet ovat hyvässä kunnos-
sa, joten meillä on voimaa kestää huonompiakin
aikoja. Työllisyyden taso on korkea. Suomen tule-
vaisuus näyttää näin ollen hyvältä. Näin toteaa ta-
loustieteiden tohtori, vuorineuvos Kari Neilimo,
pirkanmaalainen valtakunnan vaikuttaja ja Tam-
pereen Suomalaisen Klubin jäsen.

Vuorineuvos Kari Neilimo:

Suomella hyvät
lähtökohdat pärjätä
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ta omistusta, mutta on myös suu-
ria yrityksiä, joissa omistus on lä-
hinnä suomalaista, esimerkkei-
nä Kesko ja suuret elintarvikeyri-
tykset. Teollisuudessa on enem-
män ulkomaista omistusta ja taas
kauppa ja palvelut ovat lähinnä
kotimaisessa omistuksessa.  Olen
ilokseni huomannut, että Tampe-
reen Suomalainen Klubi on ot-
tanut suomalaisen omistuksen lä-
hiaikojen yhdeksi pääteemak-
seen.

Palvelujen osuus tulee meillä
lisääntymään teollisuuden ja ra-
kentamisen vähentyessä. Vahvoi-
na kasvualueina Neilimo näkee
sekä kotimaisen että ulkomaisen
kaupan, logistiikkapalvelut, jos-
sa olemme vahvoja, ja tietotek-
niikkapalvelut. Teollisuudessa in-
formaatioteknologia on jatkossa-
kin kasvualue, samoin elintarvi-
keteollisuus. Maataloutemme ei
suinkaan ole auringonlaskun ala
vaan auringonnousun ala. Sen
vahvuuksia ovat ennen muuta
osaaminen ja hyvät raaka-aineet.
Hienoja esimerkkejä ovat muun
muassa monet terveyttä edistä-
vät elintarvikkeet, joissa meillä
on korkeaa osaamista. 

Suuryritykset
– pienyritykset

– Molempia tarvitaan. Suuria yri-

tyksiä meillä on itse asiassa vä-
hän, mutta ne ovat suuria työllis-
täjiä. Suomessa on noin 250.000
yritystä, joista lähes 99 % työllis-
tää kukin alle 10 henkeä. Uskon,
että pienten yritysten määrä
edelleen kasvaa, kun toisaalta
yrittämisen kannustetaan ja toi-
saalta, kun yritykset yhä enem-
män verkottuvat. Suuryritykset
ulkoistavat yhä enemmän omia
palvelujaan ja käyttävät pienyri-
tysten palveluja. Syntyy tietynlai-
nen pienyritysten aluskasvilli-
suus. Olemme lisää menossa koh-
ti verkostotyyppistä maailmaa. 

Uusia yrityksiä syntyy Suomeen
tuhansia vuodessa. Ensimmäisen
viiden vuoden aikana puolet niis-
tä lopettaa ja jäljelle jäävistä vain
5-10 % kehittyy kasvuyrityksiksi.
Valtaosa jää kooltaan sellaisiksi,
että ne työllistävät yrittäjän it-
sensä ja ehkä muutaman muun. 

YLEn uusi
puheenjohtaja

YLE on Kari Neilimon mielestä
mielenkiintoinen instituutio. Hän
on ollut YLEn hallituksen jäsene-
nä noin vuoden ja vastikään hä-
net valittiin hallituksen puheen-
johtajaksi.

– YLE on siirtymässä aidosti
voimakkaaseen kehittämiskau-
teen, ja siinä haluan olla muka-

na yhdessä muiden kanssa. YLEn
vahvuus on ihmisten osaamises-
sa, sillä on korkean tason osaa-
mista sekä teknologiassa että toi-
mituksissa. Sen varaan on hyvää
rakentaa tulevaisuuden menes-
tystä.

YLElle on määrätty julkinen
palvelutehtävä, mutta sitä ei ole
missään tarkasti määritelty. Sii-
hen kuuluvat tietenkin kansalli-
seen turvallisuuteen liittyvää tie-
dotusta, uutislähetyksiä, ajankoh-
taislähetyksiä, opetusohjelmia,
kulttuurin edistämistä, kotimais-
ten kielten ylläpitoa ja varmaan
myös esimerkiksi suurien kan-
sainvälisten urheilutapahtumien
välittämistä. Yksi tehtävä on yl-
läpitää kotimaista kulttuurituo-
tantoa käyttämällä alihankkijoi-
ta ohjelmatuotannossa. Mitä mai-
nitun lisäksi? Entä sähköiseen
nettimaailmaan meno? Suuria
kysymyksiä, joihin on jatkossa
vastattava. Linjapäätökset eivät
ole yksistäänYLEn käsissä, vaan
palvelutehtävästä ja sen rahoi-
tusjärjestelystä päättävät
maan eduskunta ja halli-
tus.

Tampere
– Pirkanmaan
veturi 

Kari Neilimon selkeä

johtoajatus on, että Tampere on
Pirkanmaan veturi. Pirkanmaal-
la on nähtävissä kolme kehää. Si-
simpänä itse kaupunki, jossa on
koulutus- ja kulttuurikeskittymä,
korkeanteknologian teollisuut-
ta ja maakunnan merkittävät pal-
veluyritykset. Toiseen renkaa-
seen kuuluvat kaupungin naapu-
rikunnat, jotka ovat asumiskun-
tia ja joissa on erityisesti koti-
markkinoille erikoistunutta pk-
teollisuutta. Kolmannen kehän
kunnat ovat pääosin maa- ja met-
sätalouden aluetta, joissa on
myös muuta perusyritystoimin-
taa. Ne ovat pääsääntöisesti myös
väestökatoaluetta. Niissä haas-
teet ovat suurimmat, mutta nii-
denkin menestykselle Tampe-
reen eli maakunnan veturin me-
nestyminen on elinehto. Teolli-
sen kehityksen ja koulutus- ja
kulttuuripalvelujen sirottelu ta-
saisesti pitkin maakuntaa ei ole
käytännössä mahdollista. 

Kari Neilimo toimii pormesta-
ri asettaman Tampereen kehittä-

mistyöryhmän pu-
heenjohtajana.

Työryhmän ra-
portti julkais-
taan marras-
kuussa. Tär-
keinä näkö-
k u l m i n a
Tampereen

kehi t tämi -

Kari Neilimo – monessa mukana
Taloustieteiden tohtori, vuorineuvos Kari Neilimo on syntynyt 1944 Viipurissa ja
asuu Kangasalla. Hän on toiminut mm. Tampereen yliopistossa liiketaloustieteen
professorina, Lapin korkeakoulussa liiketaloustieteen professorina sekä Lappeen-
rannan teknillisen korkeakoulussa liiketaloustieteen professorina. Osuuskauppo-
jen Keskuskunnan pääjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana hän toimi vv. 2002-
2007. Vuonna 2007 hänet kutsuttiin ylimmälle liikkeenjohdolle tarkoitetun, Tam-
pereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisen MBA-ohjelman
johtajaksi.

Kari Neilimolla on lukuisia luottamustehtäviä, tuoreimpana YLEn halli-
tuksen puheenjohtajuus. Hän toimii mm. hallintoneuvoston jäse-
nenä Tapiolassa ja Luottokunnassa, hallituksen jäsenenä Kaupan
Keskusliitossa ja Tampereen yliopistossa, jäsenenä Keskuskauppa-
kamarin valtuuskunnassa ja hallituksessa sekä puheenjohtajana
Suomen Kaupan Liitossa.

Harrastuksia ovat moottoripyöräily, maraton, pitkän mat-
kan hiihto, Suomen historia, erityisesti Suomen sota-
historia ja teatteri. 
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Esitelmä Tampereen
Suomalaisen Klubin
kuukausikokouksessa
15.9.2008.

Kalevalan kokosi kansanrunoista
Elias Lönnrot avustajineen.  Hän
julkaisi teoksen ensimmäisen
kerran vuonna 1835 nimellä ”Ka-
levala taikka Vanhoja Karjalan
Runoja Suomen kansan muinosis-
ta ajoista”.

Perinnetietoa oli erityisesti
pappien toimesta kerätty aktiivi-
sesti jo 1600-luvulta alkaen.  Ruot-
sin itäiselle maalle piti luoda his-
toria ja  kulttuuri.  1700-luvulla
kiinnostus kansanrunouteen ja
eepoksiin heräsi myös kansainvä-
lisesti.

Suomen kielen tilanne
heikko 1800-luvun alussa

Suomen kieli oli kirkon saarna-
ja opetuskielenä, kirjakielenä
hengellisessä opetuksessa, taval-
lisen kansan puhekielenä ja epä-
virallisena virkakielenä.  Sen si-
jaan ei ollut olemassa suomenkie-
listä koulujärjestelmää, ei suo-
men kielen virallista asemaa yh-
teiskunnassa eikä suomenkielis-
tä kirjallisuutta tieteen, taiteen
ja yhteiskuntaelämän aloilla.

Ei ollut näkemystä suomalais-
ten koulutustarpeesta ja –mah-
dollisuuksista.

Suomalaisilla ei ollut mahdol-
lisuuksia omien etujensa ajami-
seen, koska heidän asemansa sää-
tyjärjestelmässä oli alisteinen,
vallitsi sensuuri, ei ollut resurs-
seja eikä toimijoita.

Kalevalalle oli tilaus

Tarvittiin näyttöä suomalaisuu-
den kyvyistä ja voimasta.  Oli luo-
tava oma,  Ruotsista riippumaton
historia.  Sille oli suotuisa ympä-
ristö kun maailmalla julkaistiin,
tutkittiin ja ylistettiin eepoksia.

J.G. Linsen:  ”kotimainen kir-

jallisuus – nyt vasta päässyt keh-
dostaan.”

J.L.Runeberg:  ”aarre, joka ko-
koon ja arvoon nähden on verrat-
tavissa kreikkalaisen taiteen mes-
tariteoksiin.”

Schauman:  ”Ei luettu Kaleva-
laa laajoissa piireissä – mutta jo-
kainen tunsi ylpeyttä sellaisen
kansallisaarteen omistamisesta.”

Jakob Grimm piti Berliiinin tie-
deakatemiassa 1845 esitelmän
Kalevalasta. H.Brockhaus kutsui
suomalaisen maisterin opetta-
maan itselleen suomea ja Kaleva-
laa. Kalevalasta pidettiin esitel-
miä ja luentosarjoja Berliinin ja
Pariisin yliopistoissa. Kalevalaa
ylistettiin tiede- ja taidepiireissä.

Kalevalaa alettiin kääntää eri
kielille.

Kalevalan voittokulku

F. Collán (1846): ”Merkillinen on
myös se täyskäännös, joka vain 5-
10 vuotta sitten on alkanut maan
yleisessä mielipiteessä. Kymme-
nen vuotta sitten naurettiin vie-
lä yleisesti ns. fennomanialle,
Lönnrotin pyrkimyksille - - vie-
läpä jokaiselle väitteellekin, että
suomen kielellä olisi arvoa kirjal-
lisuudessa. Viisi vuotta sitten
maassa jo hävettiin tai ei uskal-

lettu avoimesti tunnustaa tätä
halveksumista, vaiettiin ja oltiin
kylmiä ja välinpitämättömiä. Mut-
ta - - nyt jo monet kiihkeimmistä
vastustajista ainakin teeskente-
levät jonkinlaista mielenkiintoa
suomen harrastuksia kohtaan ja
liehittelevät yhä enemmän vallit-
sevaa yleistä henkeä.”

Kielen rakenteen monipuolis-
tuminen ja käännöskielen piirtei-
den poistuminen sai vauhtia.  Sa-
nasto ja sananmuodostuskeinot
lisääntyivät.  Kalevalainen nimis-
tö murtautui esiin.  Kaiken tämän
seurauksena kirjallisuus moni-
puolistui, suomi tuli koulutuksen
ja tieteen kieleksi sekä yhteiskun-
nan viralliseksi kieleksi.  Suomes-
ta tuli sanataiteen kieli.

Kalevala on
suomalaisille

• Yhteistä kulttuuriperintöä.
• Suomalaisuuden näyteikkuna.
• Kansainvälinen ”edustusteos”:
Se on käännetty 60 kielelle, se on
tunnetuin suomalainen alkupe-
räisteos ulkomailla.

Teksti:  Professori Häkkisen
aineistosta muokannut

TTiimmoo  TTuulloossmmaaaa
Kuva: MMaarrkkkkuu  RRaauuhhaallaahhttii

Professori Kaisa Häkkinen, Turun yliopisto.

Kalevalan merkitys Suomen
kielelle ja suomalaisille

sessä hän näkee kaupungin ke-
hittämisen asumispaikkana, yri-
tystoiminnan kehittämisen, lii-
kennejärjestelyt ja kulttuuripal-
velut. Suunnittelussa pitää olla
tähänastista enemmän kokonais-
ajattelua ja pitkän aikavälin tar-
kastelua. Pitää muodostaa vi-
sionäärinen kuva, minkälainen
Tampereen tulee olla esimerkik-
si vuonna 2020 ja tehdä päätök-
siä sen perusteella. Pormestari-
malliin siirtymistä hän pitää oi-
keaan osuneena kehityksenä. Po-
liittinen päätöksenteko tulee sii-
nä lähelle johtamista. Se on ver-
rattavissa yrityksissä omistajan
ohjaukseen ja hallintoelinten toi-
mintaan johtamisen tukena. 

Tyhjeneekö kaupungin keskus-
ta kello 16:n jälkeen, on aito
haaste. Kaupungin keskustan
elävänä pitäminen on tavatto-
man ydintärkeä tehtävä. Kau-
pungin ja taajaman keskustassa
olevien erikoisliikkeiden toimin-
tayrityksistä on pidettävä huol-
ta, toteaa kehittämistyöryhmän
puheenjohtaja. 

Tampereen Suomalainen
Klubi – arvoyhteisö ja
vaikuttaja

Kari Neilimo on ollut Tampereen
Suomalaisen Klubin jäsen kah-
deksan vuoden ajan. Tosin työn
ja muualla olevien työpaikkojen
takia osallistuminen on ollut tois-
taiseksi satunnaista. Nyt on sii-
henkin paremmin aikaa ja mah-
dollisuutta. 

– Klubin arvot ovat hyvin lä-
hellä minun arvojani. On tärkeä-
tä, että Klubi säilyttää vanhan ar-
vopohjansa, mutta kuitenkin
osaa muuntaa toimintaansa ke-
hityksen mukaan. Maailma
muuttuu ja uusia haasteita tulee.
Nuoremmilla jäsenillä on toisen-
laisia ajatuksia ja tarpeita kuin
niillä, jotka ovat jo tulleet elä-
keikään. Klubi on viime vuosina
ilahduttavasti kehittänyt ja mo-
nipuolistanut toimintaansa ja
avautunut ulospäin. Klubi on
paitsi jäsentensä arvoyhteisö
myös vaikuttaja ympäristössään.

Teksti ja kuvat:
MMaarrkkkkuu  RRaauuhhaallaahhttii
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0033..1111..22000088
Fil. maist. Risto Husa: Aliker-
santti Antti Rokka. Oliko hän sa-
mannimisen romaanihahmon-
sa esikuva?

1100..1111..22000088
Lounas. Ei esitelmää

1177..1111..22000088
Ruutiukkojen 35-vuotisjuhlalou-
nas

2244..1111..22000088
Fil. maist. Marja Lampi:
Brewsterin tarina. Mitä BW-
372:lle tapahtui?

0011..1122..22000088
Ruutiukkojen joululounas avec

0088..1122..22000088
Lääkäri Pekka Iisalo: Nykypäi-
vän sydänkirurgiaa

1155..1122..22000088
Lounas. Ei esitelmää

1122..0011..22000099
Ruutiukkoveljet Veikko Parkki-
nen, Yrjö Suuniittu  ja Timo Tu-
losmaa: Patikkaretkeilyä Alpeil-
la

1199..0011..22000099
Lounas. Ei esitelmää

2266..0011..22000099
FT Lauri Mikkola: Metsänvilje-
lyä Etelä- ja Itä-Afrikassa - suo-
malaisen kehitysyhteistyön his-
toriaa.

0022..0022..22000099
Tekn.tri Matti Kataja: Maan muo-
to

0099..0022..22000099
Herastuomari Kari Turpeinen:
Jääkärit Lockstedtissa 1915-
1916.

1166..0022..22000099
Lounas. Ei esitelmää

2233..0022..22000099
Fil.tri Liisa Lagerstam: Gabriel
Kurki Puolan sodassa

RRuuuuttiiuukkoott--ttooiimmiikkuunnttaa::
Sadanpäämies Vesa Rinkinen;
rinkiset(at)kotiposti.net, 0400-
238 391; ruutisihteeri Markku
Rauhalahti, rauhalahti(at)kolum-
bus.fi, 050-68 980; jäsenet Jor-
ma Kotisaari, Olavi Suvitie, Heik-
ki Arjanne ja Pentti Ylätupa. 

KKookkoouukksseett  22000088

1177..1111..22000088  KKlloo  1188..0000
Kuukausikokous. Taideyhteisön
johtamisen haasteita ja iloja.
Pääjohtaja Päivi Kärkkäinen,
Suomen Kansallisooppera.

2255..1111..22000088  KKlloo  1166..0000
Tampereen Suojeluskunta- ja
Lottamuseo 5 v. Klubivierailu
Tampereen Suojeluskunta- ja
Lottamuseossa. Isäntinä Mark-
ku Rauhalahti ja Timo Tulos-
maa.  Ei ilmoittautumista.

0066..1122..22000088  KKlloo  1133..0000
Itsenäisyyspäivän lounas 
AVEC. Itsenäisen Suomen syn-
tymäpäivätunnelmaa, musiikkia
Kaisa Kuuselan ja Lari Kettusen
tarjoilemana, maittava Suoma-
laisen Klubin lounas. Hinta 40
e/hlö. llmoittautumiset: Klubi-
ravintola, puh. 03-212 3150 tai
sposti: tilaukset(at)ravintola
suomalainenklubi.fi 

0088..1122..22000088  KKlloo  1188..0000
Klubin syyskokous. Evankelis-
luterilaiseen kirkkoomme koh-
distuvat odotukset. Piispa Mat-

ti Repo, Tampereen Hiippakun-
ta.

Ennakkotietoja vuodesta 2009

1199..0011..22000099  KKlloo  1188..0000
Kuukausikokous. ”Suurten ikä-
luokkien haasteet maallemme.
Missä tänään mennään?”
Toimitusjohtaja Sixten Kork-
man, Elinkeinoelämän Tutki-
muslaitos, Elinkeinoelämän
Valtuuskunta.

0066..0022..22000099  KKlloo  1199..0000
Valkoisen Ruusun Juhla

0033..0033..22000099  KKlloo  1188..3300
Verdin ooppera ”Don Carlos”.

0099..0055..22000099  KKlloo  KKlloo  0099..0000
Laukko Historicum, laivalla
Laukosta Laukontorille.

0055..0066..22000099
Retki avec suomalaisen kult-
tuurin juurille 5-6.6.2009. Pun-
kaharju – Kerimäki – Mikkeli.

2233..0066..22000099
Tsaarien vesitie 23-28.6.2009.

1133..1111..22000088
Lounas; aiheena painonhallinta
ja terveys

1155..1122..22000088
Lounas; ei esitelmää

KKlluubbiinnaaiisseett--ttooiimmiikkuunnttaa::
Puheenjohtaja Kristiina Jaatinen,
kristiina.jaatinen(at)chamber.fi,
040-505 1999; jäsenet: Irene Jo-
kinen, Helena Perälä ja Maarit
Vähäsaari.

RuutiukotKlubiohjelma

GGoollff--ttooiimmiikkuunnttaa::
Puheenjohtaja Markku Huosti-
la, huostila(at)wlanmail.com,

0400-634 288; jäsenet Antero
Hagberg, Arto Keski-Mäenpää
ja Risto Manerus. 

Golf
Klubinaiset

Klubibiljardin keskiviikkosarjat,
kärri, kaisa, snooker ja keila, pe-
lataan 5.11., 12.11., 19.11,
26.11., 3.12., 10.12. ja 17.12.
Tammikuussa jatketaan edelleen
keskiviikkoisin.

1144..--1166..1111..22000088
YT-klubien senioriSM-kisat Sa-
vonlinnassa. Järjestää SKS.

Joulukuussa pelataan kaksi

kinkkukärriä.

BBiilljjaarrddiittooiimmiikkuunnttaa::
Puheenjohtaja Rauno Pulli, rau-
no.pulli(at)elisanet.fi, (03)344
1534; sihteeri Anssi Syrjänen,
olgotti(at)hotmail.com, 0400-
354 330; jäsenet Seppo Nyrjä,
Jyri Borgenström, Päivö Iso-
Herttua, Mika Lehtimäki ja Sep-
po Leskinen.

Biljardi Kokouskutsu
Tampereen Suomalainen Klubi ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään maanantaina 8.12.2008 klo 18.00 alkaen Suo-

malaisen Klubin Marskin salissa, os. Puutarhakatu 13.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä säädetyt asiat.

Kokouksessa kuullaan piispa Matti Revon esitelmä ”Evanke-
lis-luterilaiseen kirkkoomme kohdistuvat odotukset”.

Tampere, 13.10.2008.
Johtokunta
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Nyt Omaetu jopa  
500 €* vuodessa. 
Hyviä etuja – ja samalla pankki- ja vakuutusasiat kuntoon. 

Katso tapiola.fi/omaetu 

* Esimerkkinä nelihenkisen perheen keskittämisalennus, kun vakuutusmaksut ovat 
2000 €/vuosi ja vanhemmilla on käytössä pankin verkkopalvelu ja pankin kortit.

www.
tampereensuomalainenklubi.fi
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Kirkkovene Naakka näytti soutu-
ominaisuutensa Pirkan Soudus-
sa. Klubiveljet OOssssii  MMaattttiillaa, SSeepp--
ppoo  NNyyrrjjää, HHeeiikkkkii  SSiimmoollaa, HHeeiikk--
kkii  RRaannttaallaa, joiden tekemä Naak-
ka laskettiin vesille ensi kerran
kesällä 2007, olivat tyytyväisiä 35
km suoritukseen. Tehtiin samal-
la Naakan oma ennätys, alle nel-
jä tuntia. Kuvassa tehdään Tam-
pereen Pyhäjärvellä airoterveh-
dys ennen lähtöä pitkälle taipa-
leelle. 

Kuva: IIssttoo  VVeennäällääiinneenn

Klubiveljien Naakka Pirkan Soudussa

Suomi tilasi tämän
vuosikymmenen
alussa 20 kuljetus-
helikopteria. Hank-
keessa oli mukana
myös Ruotsi. Toimi-
tusten viivästymi-
sestä johtuen Suo-
mi sopi valmistajan
kanssa uudesta tar-
kennetusta aika-
taulusta joulukuus-
sa 2007.

NH90, Utti huhtikuu 2008.

Ensimmäinen uuden aikataulun
mukainen kone toimitettiin Suo-
meen Ranskasta maaliskuussa
2008. Puolustusministeri JJyyrrii
HHääkkäämmiieess luovutti sen maavoi-
mille juhlallisessa roll out –tilai-
suudessa Utissa huhtikuussa
2008. Sen jälkeen maavoimille on
luovutettu kolme helikopteria,

jotka kaikki on kokoonpantu tääl-
lä Suomessa Patrian tuotantolin-
jalla.

Vuoden 2008 aikana on tarkoi-
tus luovuttaa tilaajalle vielä yksi
helikopteri. Kaikki 20 helikopte-
ria saadaan aikataulun mukaan
toimitetuksi vuoteen 2011 men-
nessä. Sen jälkeen ensimmäisi-

nä luovutetut helikopterit täy-
dennetään varustukseltaan vas-
taamaan myöhemmin toimitet-
tuja koneita. Lopullisessa muo-
dossaan kaikki Suomen tilaamat
helikopterit ovat syksyllä 2012.

Kuvat: SSAA--kkuuvvaa

Helikopterihanke
etenee aikataulussa
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Klubinaiset vierailivat Etelä-Suo-
men läänin maaherra AAnnnneellii  TTaaii--
nnaann luona. Anneli Taina on itse-
kin Tampereen Suomalaisen Klu-
bin jäsen. Maaherra otti vieraat
vastaan lääninhallituksen van-
hassa, vuonna 1634 rakennetus-
sa päärakennuksessa . Tässä sa-
massa rakennuksessa keisari
Aleksanteri III ja J.V. Snellman
allekirjottivat vuonna 1863 sopi-
muksen Suomen kielen yhden-
vertaisuudesta.

Anneli Taina kertoi vieraille
läänihallituksen tehtävistä ja
suunnitelmista, miten näiden
tehtävien hoito jatkuu, kun alue-
hallinnon uudistus astuu voimaan
ja läänit nykyisellään lakkaavat
olemasta vuoden 2010 lopussa.

KKrriissttiiiinnaa  JJaaaattiinneenn

Klubinaiset maaherran vieraana
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Uusia jäseniä Klubilla
Syyskuun 23. päivänä järjestettiin infotilaisuus viime aikoina Klu-
biin liittyneille jäsenille. Klubin toimintaa esittelivät johtokunnan
pj Matti Hokkanen, varaesimies Timo Tulosmaa ja jäsenkirjuri Sep-
po Lehtinen. Kuva: Timo Tulosmaa.

Kaksi 95-vuotiasta
klubilaista

Ylimetsänhoitaja Alpo Harala
täytti 95 vuotta 24.9.2008. Alpo
Harala on ollut Tampereen Suo-
malaisen Klubin jäsenenä vuo-
desta 1970 alkaen ja on yksi ah-
kerimpia Ruutiukkojen kokous-
ten osanottajia.

Varatuomari, asessori Unto Leh-
musvirta täytti 95 vuotta
8.10.2008. Unto Lehmusvirta on
ollut Tampereen Suomalaisen
Klubin jäsenenä vuodesta 1952
alkaen. Hän toimi Klubin johto-
kunnan puheenjohtajana vv.
1968-1994 ja on Klubin kunnia-
jäsen.

95-vuotiaat

Merkkipäivät

Uudet jäsenet

Edesmenneet

Alpo Harala.

Unto Lehmusvirta.

LLiiiittttyymmiissppääiivvää
Hartikainen, Matti 11.02.08
Karlsson, Kaj 11.02.08
Lindberg, Allan 11.02.08
Mäkinen, Olli 11.02.08
Määttänen, Martti 11.02.08
Ottela, Erkki 11.02.08
Saari, Pia 11.02.08
Siukosaari, Timo 11.02.08
Vappula, Ilkka 11.02.08
Vihtonen, Kimmo 11.02.08
Hakkala, Kari 17.03.08
Saressalo, Lassi 17.03.08
Seppälä, Veikko 17.03.08
Loimio, Seppo 14.04.08

Mitrunen, Timo 14.04.08
Saarelma, Antti 14.04.08
Stenvall, Jari 14.04.08
Alfthan, Robert 15.04.08
Koivisto, Jouni 15.04.08
Hautala, Jorma 15.09.08
Ikkala, Timo 15.09.08
Juutilainen, Petri 15.09.08
Koivisto, Marjatta 15.09.08
Pihlainen, Heikki 15.09.08
Rantala, Martin 15.09.08
Rantanen, Timo 15.09.08
Ruotsalainen, Juha 15.09.08
Seppälä, Pekka 15.09.08

Mauno Aho
Eija Hakala
Simo Hakkarainen
Rauno Heikinheimo
Jaakko Hietaniemi
Ilkka Jaakkola
Olavi Kauppila
Voitto Keskinen
Heikki Kivelä
Pauli Laakso

Heikki Laurila
Erkki Lumme
Arvi Markkula
Olli Sarantola
Veikko Sipilä
Taimo Stigell
Bela Tanito
Matti Teivaala
Hannu Uurasjärvi

Tampereen Suomalaisen Klubiin on ajalla
1.1.-15.9.2008 otettu seuraavat 28 uutta jäsentä.

8855  vvuuoottttaa
Antti Solja 17.11.-08
Erkki Koski 27.11.-08
Aimo Reinikainen 10.01.-09
Elli Ahoinniemi 24.01.-09
Eero Siltanen 12.02.-09
Arvo Innola 24.02.-09

8800  vvuuoottttaa
Heikki Haukka 02.11.-08
Reijo Siren 05.12.-08
Leijo Keto 08.12.-08
Oiva Isola 26.12.-08

7755  vvuuoottttaa
Pauli Pörsti 03.11.-08
Jaakko Mattila 06.01.-09
Rauno Sipilä 04.02.-09
Juhani Kivelä 01.03.-09
Tapio Nikkari 13.03.-09
Martti Sommers 19.03.-09

7700  vvuuoottttaa
Pertti Virtanen 05.11.-08
Usko Gullstén 13.11.-08
Tervo Mikola 06.12.-08
Iiro Jahnukainen 07.12.-08
Kari Hakkala 20.12.-08
Pekka Syrjänen 22.12.-08
Jorma Sjöberg 04.01.-09
Heikki Lehtinen 13.01.-09
Marjatta Rantanen 19.02.-09
Kimmo Ritalahti 27.02.-09

6600  vvuuoottttaa
Kari Taura 10.11.-08
Markku Isotalo 18.01.-09
Matti Kinnunen 23.01.-09
Mikko Knuuttila 23.01.-09
Timo Harala 30.01.-09
Risto Kujala 02.02.-09
Jorma Maanoja 07.02.-09
Pertti Havukainen 10.02.-09
Markku Mattila 02.03.-09
Henrik Salmelin 17.03.-09

Merkkipäivät  01.11.08 - 31.03.09
Arvoisat jäsenet! Julkaisemme lehdessä Klubin jäsenten
seuraavan  puolen vuoden aikana tulevien merkkipäivien

luettelon. Mahdolliset julkaisukiellot ja lisämaininnat pyydetään
jäsenkirjuri Seppo Lehtiselle puh. 044-3773870

viimeistään edeltävän tammikuun tai syyskuun kuluessa.

Klubin tietoon ovat tulleet seuraavat jäsenten
poismenot ajalla 01.01.08 - 15.10.08
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Kilpailun voittaja Esko Mattila käsissään omakseen voittamansa
kiertopalkinto ja henkilökohtainen pytty.

Tässä tulosluettelon kuusi parasta:

1. Esko Mattila 37 pistettä
2. Matti Sulander 37     “
3. Esko Penttilä 35     “
4. Reijo Hautala 34     “
5. Jyrki Mantila 33     “
6. Pertti Ylätupa 33     “

Tampereen Suomalaisen Klubin
golfin harrastajat ovat järjestäy-
tyneet MMaarrkkkkuu  HHuuoossttiillaann vetä-
mään golftoimikuntaan.  Palloa
lyödään pitkin kesää mutta kak-
si tapahtumaa on syytä nostaa nä-
kyville.

Klubin mestaruus

Klubin mestaruuskilpailut pelat-
tiin 11.6. Nokialla River Golfin
kentällä.  Osanottajia oli 18.

Parhaan scratch-tuloksen pe-
lasi EEsskkoo  PPeennttttiillää - 85 lyöntiä.

Lähimmäksi lippua löi JJyyrrkkii
MMaannttiillaa ja pisimmän driven PPeerrtt--
ttii  YYlläättuuppaa.

Todettakoon, että EEsskkoo  MMaattttii--
llaa voitti nyt viidennen kerran ja
sai kiertopalkinnon omakseen.
Ko. kiertopalkinnosta ehdittiin
pelata 12 kertaa.

YT-klubien
mestaruus

YT-klubien mestaruuskilpailuis-
sa, jotka tänä vuonna Nokia Ri-
ver Golfissa 8.8.2008 järjesti Tam-
pereen Kauppaseura, Tampereen
Suomalaisen Klubin joukkue Es-
ko Penttilä & Markku Huostila oli
20. ja joukkue RReeiijjoo  HHaauuttaallaa &
KKaalleevvii  SSuuoommiinneenn 24.

Klubilehti onnittelee kumman-
kin kisan voittajia ja kiittää kaik-
kia mukana olleita.

Teksti:
MMaarrkkkkuu  HHuuoossttiillaa

jjaa  TTiimmoo  TTuulloossmmaaaa
Kuva:

MMaarrkkkkuu  HHuuoossttiillaa

Nokialla pelattiin
suomalaista golfia
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Laatokka – Syväri – Ääninen

Risteillen ympäri
Itä-Karjalan

Tampereen Suomalaisen Klubin kesän
2008 klubimatka suuntautui itään.  Tai
oikeastaan kaakkoon.  Noin viidenkym-
menen hengen edustusjoukkue ristei-
li vajaan viikon Pietarista Nevalan, Va-
lamon, Syvärin ja Äänisen kautta aina
Petroskoihin ja takaisin. Tällä sivulla
tunnelmia matkalta.

Kuvat: TTiimmoo  TTuulloossmmaaaa
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Syyskuun alussa kolmekymmen-
tä Ruutiukkoa ja puolisoa tutus-
tui kulttuurimatkallaan keisarien
Pietariin. Menomatkalla poiket-
tiin lounaalle Viipurin Pyöreään
torniin. Nopean kaupunkikier-
roksen jälkeen matkamme jatkui
halki Kannaksen kohti Pietaria.
Keisarien ajan loistoa tarjosivat
käynti ruhtinas Jusupovin palat-
sissa, jossa erinomaiset paikalli-
set oppaat esittelivät meille tuon
ajan kulttuuria ja ylimystön elä-
mää, sekä käynti Pushkinissa Ka-
tariinan palatsissa. Tämä myös
Tsarskoje Selon kesäpalatsin ni-
mellä tunnettu palatsi on taidok-

kaan restauroinnin avulla saatet-
tu alkuperäiseen loistoonsa.
Paikka on tunnettu myös meri-
pihkasalistaan. 

Iltaohjelmiin kuuluivat Jout-
senlampi-baletti Pietarin valtiol-
lisen Rimski-Korsakov -konserva-
torion ooppera- ja balettiteatte-
rissa sekä juhlaillallinen ja varie-
teeshow Troika-ravintolassa. 

Vapaa-ajan ohjelmiin kuului
unohtumaton jokiristeily Neval-
la ja kanavilla. Sen aikana meil-
le tarjottiin paitsi upeita kaupun-
kinäkymiä myös aitovenäläisiä
musiikki- ja tanssiesityksiä vir-
vokkeiden kera. 

Osa joukostamme tutustui
myös hotellimme lähellä sijaitse-
vaan Aleksanteri Nevskin luosta-
rin hautausmaahan, jossa tavai-
limme tekstejä historiasta tun-
nettujen venäläisten kirjailijoi-
den, runoilijoiden, säveltäjien,
tiedemiesten ja kenraalien hau-
tamuistomerkeistä. Ivan Krylo-
vin muistomerkiltä palatessam-
me esitti ruutiukkoveli TTaappiioo yh-
den Krylovin riemukkaista eläin-
saduista - ulkomuistista ja moit-
teettomalla venäjän kielellä! Tä-
mä aikaansai eräissä harrastuk-
sen Krylovin faabeleihin alkukie-
lellä.

Paluupäivänä kävimme vielä
Venäläisen taiteen museossa, jos-
sa varsinkin Ilja Repin -osastoon
tutustuttiin mielenkiinnolla AAll--
llaa-oppaamme erinomaisella
opastuksella. Paluumatkalla tu-
tustuimme Kuokkalassa (Repi-
no) Ilja Repinin kotimuseoon Pe-
naatteihin. 

Jälleen kerran oli todettava,
miten paljon upeaa nähtävää
meitä varsin lähellä sijaitseva
Pietari voikaan tarjota. 

VVeessaa  RRiinnkkiinneenn
Kuvat: MMaattttii  KKaattaajjaa

Kerhonsa perustajan syntymän
100-vuotismuiston johdosta Ruu-
tiukot vierailivat Aitolahden
Everstinmäellä, jossa Sadanpää-
mies VVeessaa  RRiinnkkiinneenn luovutti Ee-
ro Kivelän kotitalolle Ruutiukko-
mitalin. Mitalia luovuttaessaan
hän totesi, että ne arvot, jotka yh-
distivät Eero Kivelän 35 vuotta
sitten kokoamaa veljespiiriä, ovat
Ruutiukoille keskeisiä tänäänkin:
suomalaiskansallinen kulttuuri,
veteraanien perintö, veljeys, so-
tiemme muisto ja vapaa itsenäi-
nen isänmaa.

Ryhmämme on nauttinut lounaan ”Pyöreen Tornin hämärässä, pöy-
dässä niin hilpeässä.”

Sata vuotta Ruutiukkokerhon
perustajan Eero Kivelän syntymästä 

Ruutiukot kokoontuneina Everstinmäen suojiin. Matti Ponsi lausuu, vieressään Everstinmäen isäntä
Juhani Kivelä. Kuva: Markku Rauhalahti.

Venäläisen maalaustaiteen mestareiden luomuksiin tutustumassa.

Ruutiukot avec kulttuuri-
matkalla keisareiden Pietarissa
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9ov u o t t a

(1)
Toukokuussa tehtiin klubiretki
Etelä-Pohjanmaalle. Matkalla tu-
tustuttiin moniin Suomen sodan
ja Vapaussodan tärkeisiin paik-
koihin. Kuva: TTiimmoo  TTuulloossmmaaaa.

(2)
Heinäkuussa ryhmä klubilaisia
kävi Kangasalan kesäteatterissa,
jossa Ramppi-teatteri esitti näy-
telmän Suden hetki. Kuva näy-
telmästä: TTiimmoo  TTuulloossmmaaaa.

(3)
Syyskuussa käytiin tutustumas-
sa Tampereen keskustassa ole-
vaan TAKOn kartonkitehtaaseen.
Vierailun alkajaisiksi professori
RRaaiimmoo  SSeeppppäällää kertoi Suomen
paperiteollisuuden juurista.
Kuva: MMaarrkkkkuu  RRaauuhhaallaahhttii.

Klubivierailuja
[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]
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Ilman
suojeluskuntia ja Lotta-Svärdiä 

ei olisi syntynyt 
vapaata ja itsenäistä 
Suomen valtakuntaa.

 

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo

www.pirkanperinto.nettisivut.  
Väinölänkatu 2, 33100 TAMPERE

Minä lupaan ja vakuutan kaiken sen kaut-
ta, mikä minulle on pyhää ja kallista, että 
Suojeluskunnan varsinaisena jäsenenä 
rauhan ja sodan aikana  rehellisesti toimin 
isänmaan ja sen laillisen yhteiskuntajär-
jestyksen puolustukseksi, alistun sotilaal-
liseen järjestykseen ja kuriin sekä täytän 
minulle kuuluvat velvollisuudet ja annetut 
tehtävät. 

Suojeluskuntavala
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