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Carl Gustaf Emil
Mannerheim, Suo-
men talvi- ja jatkoso-
tien ja Suomen Va-
paussodan ylipäällik-
kö sekä sotien jälkei-
nen tasavallan presi-
dentti, on saanut
oman salin Tampe-
reelle. Tampereen
Suomalainen Klubi
on nimittänyt kau-
pungin keskustassa
sijaitsevan kiinteis-
tönsä suurimman ra-
vintolasalin Marskin
Saliksi.

Päätöksellään klu-
bi tekee tiettäväksi, että Mannerheimin muis-
toa kunnioitetaan myös Tampereella, vaikka
Tampereen kaupungissa ei ole mitään Man-
nerheimin nimelle omistettua tietä, katua, to-
ria tai puistoa eikä julkisella paikalla olevaa
patsasta. Nimityksellä halutaan kunnioittaa
Suomen kansaa vaikeitten vuosien halki joh-
tanutta, taitavaa ylipäällikköä ja presidenttiä
sekä muistuttaa kansalaisia Vapaussodan mer-
kityksestä kansakunnan itsenäistymisessä.

Vuonna 1918 käydystä Vapaussodasta tulee
tänä vuonna kuluneeksi 90 vuotta. Sen tulok-
sena syntyivät edellytykset järjestäytyneille ja
kansanvaltaisille oloille maassa, joka Vapaus-
sodan jälkeen saattoi keskittyä kansalaistensa
olojen kehittämiseen. Klubi toivoo, että suo-
malaiset, jotka antavat arvoa Suomen todelli-
selle historialle ja kunnioittavat saavutettua it-
senäisyyttä, tuntisivat salin omakseen. 

Uudet nimet on annettu myös neljälle kabi-
nettitilalle. Ne ovat Pirkanmaa, Näsijärvi, Py-
häjärvi ja Pyynikki. Maakunta Pirkanmaa on
Euroopan Unionin tilastoalue NUTS 2:n mu-
kainen alue. Se on 28 kunnan muodostama Suo-
men toiseksi väkirikkain maakunta, jossa asuu
500.000 asukasta.

Nimittämällä maakunnalle oman kabinetin,
klubi haluaa korostaa maakuntakokonaisuu-
den merkitystä kansalaisten elinpiirinä. Eu-
roopan Unioni on pyytänyt jäsenvaltioittensa
maakunnilta omat rekisteröidyt tunnukset, jois-

ta alue tunnetaan. Pirkanmaan tunnuseläin on
valkohäntäpeura, tunnuslintu västäräkki, maa-
kuntalaulu ”Kesäpäivä Kangasalla” ja tunnus-
kasvi tuomi. Näsijärvi, Pyhäjärvi ja Pyynikki -
nimillä halutaan puolestaan tehdä tunnetuksi
Tampereen seudun upeaa luontoa.

Marskin Salin seinälle on ripustettu kun-
nallisneuvos C. W. Åkerlundin muotokuva. Åker-
lund oli Tampereen Suomalaisen Klubin pe-
rustaja vuonna 1891 ja klubin ensimmäinen va-
raesimies vuosina 1891–1896. Hän vaikutti kes-
keisesti paitsi Tampereen Suomalaisen Klubin
myös suomenkielisen sanomalehden, Aamu-
lehden, sekä Tampereen Säästöpankin synty-
miseen sekä toimi myös Tampereen kaupun-
ginvaltuuston jäsenenä vuosina 1874–1904.

Sääntöjensä mukaan Tampereen Suomalai-
sen Klubi muun muassa vaalii suomalaista kult-
tuuria, suomalaiskansallisia perinteitä ja suo-
men kieltä sekä ylläpitää isänmaallisten, si-
vistyksellisten ja yhteiskunnallisten kysymys-
ten harrastusta. Lisäksi Klubin tukee maan-
puolustuksellisia yhteisöjä sekä niiden perin-
teitä vaalivia järjestöjä. Näitä tavoitteita pal-
velee klubin tilojen uudelleen nimeäminen se-
kä perustajajäsenen muotokuvan palauttami-
nen klubihuoneiston seinälle.

Tervetuloa uudistuneiden tilojen käyttä-
jiksi, hyvät lukijat!

Matti Hokkanen
Johtokunnan puheenjohtaja
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Tampereen
Suomalainen Klubi r.y.
• Osoite
Puutarhakatu 13,
33210 Tampere, (03) 212 3150
www.tampereensuomalainen-
klubi.fi

• Isännöitsijä/sihteeri
Insinööri AMK Ilkka Saarinen
050-430 0221
ilkka.saarinen@iisoy.fi

• Ravintola
Ravintoloitsijat
Seija ja Matti Karppanen
(03)212 3150
0500-733 642
tilaukset@ravintolasuomalai-
nenklubi.fi

• Esimies
Professori emeritus
Paavo Hoikka
paavo.hoikka@pp.inet.fi

• Varaesimies
Hallintotieteiden maisteri
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa@sci.fi

• Johtokunnan puheenjohtaja
Maakuntaneuvos
Matti Hokkanen
matti.hokkanen@kotiportti.fi

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

• Biljardikerho
Rauno Pulli
rauno.pulli@elisanet.fi

• Golfkerho
Markku Huostila
huostila@wlanmail.com

• Klubinaiset
Kristiina Jaatinen
kristiina.jaatinen@chamber.fi

• Ruutiukot
Vesa Rinkinen
rinkiset@kotiposti.net

• Taloustyöryhmä
Jaana Jääheimo
jaana.jaaheimo@varala.fi

• Ohjelmatyöryhmä
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa@sci.fi

• Tiedotustyöryhmä
Markku Rauhalahti
rauhalahti@kolumbus.fi

• Jäsenlautakunta
Jyrki Pentinlehto
jyrki.pentinlehto@thermisol.fi

Tampereen Suomalaisen Klubin johtokunta 2008. Edessä vasemmal-
ta Kristiina Jaatinen, Paavo Hoikka (esimies), Matti Hokkanen (joh-
tokunnan pj) ja Ilkka Saarinen (sihteeri/isännöitsijä); takana Mark-
ku Rauhalahti, Heikki Arjanne (johtokunnan vpj), Seppo Nyrjä, Ve-
sa Rinkinen ja Timo Tulosmaa (varaesimies). Kuvasta puuttuu Juha
Kivimäki. Kuva: Seppo Leskinen.
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Tampereen Kaupun-
ginorkesteri piti en-
simmäisen konsert-
tinsa tammikuussa
1930.  Ohjelmistossa
oli Melartinin, Palm-
grenin, Hannikaisen
ja kapellimestari
Elias Kyanderin
omaa musiikkia.  En-
simmäinen sinfonia-
konsertti pidettiin
empimättä heti saman kuun ai-
kana ohjelmanaan Mozartin Ju-
piter-sinfonia, Beethovenin Fi-
delio-alkusoitto ja 2. pianokon-
sertto.  Konserttisali oli Raati-
huone.

Elias Kyanderin johtamasta
34 soittajan orkesterista on läpi
vuosikymmenten tultu nykyiseen
97 muusikon täysimittaiseen sin-
foniaorkesteriin, jonka siivet kan-
tavat helposti kansainvälisille
konsertti- ja levytysareenoille.

Matkan varrella nimi on vaih-
tunut Tampereen Orkesterista
Tampereen Kaupunginorkeste-

riksi ja edelleen Tampere Fil-
harmoniaksi.  Konserttisali on or-
kesterin koon ja kunnianhimois-
ten musiikillisten taitotavoittei-
den myötä siirtynyt Raatihuo-
neelta Tampere-talon isoon sa-
liin.  

Tampere Filharmonialla on ol-
lut onni saada pitää johdossaan
komea rivi kapellimestareita:
Eero Kosonen loi 37 vuoden mit-
taisella kaudellaan (1932-69) pe-
rustan orkesterin ammattitai-
dolle.  Tuomas Hannikainen,
Leonid Grin, Ari Rasilainen, At-
so Almila, Paavo Rautio ja Ju-

hani Raiskinen.  Orkesterin kun-
niakapellimestari on Eri Klas.
Nykyään orkesterin johto on
John Storgårdsilla. Ensi vuoden
syksyllä aloittaa Hannu Lintu.

Oman perjantaikonsertti- ja
kamarimusiikkisarjan lisäksi
Tampere Filharmonia esiintyy
Tampereen Oopperan produk-
tioissa yhdessä Tampereen Oop-
perakuoron kanssa.

Orkesterilla on nelisenkym-
mentä levytystä, joista osa on yl-
tänyt palkinnoille kansainväli-
sissä kilpailuissa.  Cannes’in
Classical Award’issa useita ker-

toja.  Kansainvälinen
konserttiohjelma ra-
kentuu saleista Poh-
joismaissa, Virossa,
Saksassa, Espanjas-
sa, Yhdysvalloissa se-
kä viimeksi viime
vuoden lopulla Eng-
lannissa ja Hollan-
nissa teemoinaan
maamme 90 vuoti-
nen itsenäisyys sekä

kansallissäveltäjämme Jean Si-
belius.

Konserttitoiminta on toki Tam-
pere Filharmonian musisoinnin
ydin mutta orkesterilla on hal-
lussaan myös uuden musiikkisu-
kupolven kasvattaminen.  En-
simmäisenä Suomessa perustet-
tiin Nuori kuuntelija-nuorisoklu-
bi ja säännöllisesti järjestetään
musiikillisia kasvatusprojekteja
lapsille ja nuorille.

Teksti: Timo Tulosmaa
Kuva:  Tampere

Filharmonian Media-arkisto

Rohkeita sointuja
kansainvälisille
areenoille

Runsaan 75 vuoden kokemuksella Tampere Filharmonia

kannustaa itseään kansainvälisille areenoille.   Vahvat, roh-

keat kapellimestarit ovat vetäneet tuon osaavan sadan soit-

tajan orkesterin tamperelaisten tietoisuuteen ja mukaansa

ulos Tampere-talosta.   Ulos maailman konserttisaleihin,

joissa on hyvä soittaa Sibeliusta, Merikantoa, Englundia,

Klamia, Melartinia ....

Ulos levytysstudioihin, joista kulkee tie Cannes’in Classical

Award-kilpailujen palkintokorokkeille.
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Tampereen kaupunki yl-
läpitää maamme ainoata
Helsingin ulkopuolista,
soittajistoltaan täysilu-
kuista sinfoniaorkesteria.
Se on samalla maailman
pohjoisin täysilukuinen
sinfoniaorkesteri.  Se on
soinniltaan, johdoltaan
ja soittajistoltaan kan-
sainväliseen maineeseen
yltänyt sinfoniaorkesteri.

Kun aiemmassa kansanedustaja-
tehtävässäni Eduskunnan sivis-
tysvaliokunnan näkökulmasta
seurasin eri puolilla maata ra-
hoitettavia ja ylläpidettyjä kult-
tuuritoimintoja, ei voi olla kuin yl-
peä, huokailee apulaispormesta-
ri Tulonen.  On hienoa, että koti-

kaupunkimme on niin sitoutunut
tähän.

Tulonen seuraa orkesteria var-
sin läheltä niin työnsä puolesta
kuin omassa harrastuselämäs-
säänkin.  Tampere Filharmonia
kuuluu Tulosen johtaman kult-
tuuri- ja elämänlaatulautakunnan
alaisuuteen.  Kaupungin uudessa
järjestelmässä hän on siis tilaaja.
Ja saa kuulemma mitä tilaa.  Työ-
viikkonsa päätteeksi hän käy
Tampere-talon perjantaikonser-
teissa niin usein kuin vain ehtii.

Soittoa 6
MEU:lla vuodessa

Tampere Filharmonia on Suomen
arvostetuimpia ja soinniltaan par-
haita sinfoniaorkestereita ja ai-
noa Helsingin ulkopuolella soit-
tava täysimittainen sinfoniaor-
kesteri.  Mukana on tällä hetkel-

lä 97 tasokasta muusikkoa.  
Tällä joukolla ja 6 miljoonalla

eurolla saadaan vuoden kierros-
sa aikaan komea sarja perjantai-
konsertteja, levytyksiä, vierailu-
konsertteja ym.  Orkesterin ko-
konaiskuulijamäärä viime vuon-
na oli lähes 75 000 henkeä.  

Loppuvuodesta orkesteri vie-
raili Englannissa ja Hollannissa.
Birminghamin vasta restau-
roidussa Town Hallissa konser-
toitin täydelle salille Sibeliuksen
syntymäpäivänä 8.12. Samassa sa-
lissa, missä Sibelius itsekin aika-
naan  vuonna 1912 johti 4. sinfo-
niansa ensiesityksen.

Tampere Filharmonialla on laa-
dukas kansainvälinen näkyvyys.
Em. Englannin ja Hollannin kier-
tueen lisäksi viime vuonna kon-
sertoitiin Dortmundissa, iloitsee
Tulonen.  Orkesterin levytyksiä on
palkittu kotona ja maailmalla.

Kare Eskola Rondo Clas-
sican-verkkosivuilla Tam-
perer Filharmonian
Andrzej Panufnik-levy-
tyksestä.  www.rondoleh-
ti.fi:
John Storgårdsin johtama
Tampere Filharmonia soit-

taa pelkistetyn täsmällisesti, juuri
niin kuin tätä musiikkia pitää..... Us-
kallan povata levylle samaa kan-
sainvälistä huippumenestystä kuin
tamperelaisten Vasks-projektille.

... ja Peteris Vasks-le-
vytyksestä.  www.rondo-
lehti.fi:

Tampere Fihamonian ja John Stor-
gårdsin edellinen Vasks-levy voitti
ansaitusti ison kasan kansainvälisiä
musiikkipalkintoja. Uutuudenvie-
hätyksen haihduttua en uskalla po-
vata samaa jatko-osalle, vaikka se
pistää monella osa-alueella vielä pa-
remmaksi. Orkesterin yhtenäisyys
on esimerkillistä ja puhallinsolistit
suorastaan häikäisevät.....

”

”

Apulaispormestari Irja Tulonen:

Olen ylpeä Tampere
Filharmoniasta

Apulaispormestari Irja Tulonen kiittää konserttimestari Janne Marttilaa hyvästä konsertista.

Maaliskuu 
Su 2.3. klo 15 Pieni sali 
Faunien iltapäivä -kamarimusiikkia 
– Beethoven, Takemitsu, Hindemith, Ravel 
Pe 28.3.  klo 19 Tampere-talo 
Heikkilä/Danik – Toivotuimmat klassikot 

Huhtikuu 
Su 6.4. klo 15 Pieni sali 
Faunien iltapäivä -kamarimusiikkia 
– Prokofjev, ostakovit, Mozart 
Pe 11.4. klo 19 Tampere-talo 
Schweckendiek/Bäckström 
– Koko perheen UNICEF-konsertti 
Pe 18.4. klo 19 Tampere-talo 
Martínez Izquierdo/Kuusisto 
– Mozart, Lindberg, Nuorvala, Fagerudd 
Pe 22.4.  klo 19 Tampere-talo 
Lintu/Juntunen/Luttinen/Katajala/Salomaa/
Tampereen Filharmoninen Kuoro - Beethoven 

Toukokuu 
To 1.5. klo 15 Tampere-talo 
Lintinen/Rajaton -Vappukonsertti 
Pe 9.5.  klo 19 Tampere-talo 
Storgårds/van Bockstal – Enescu, Aho, Schumann 
Su 18.5. klo 15 Pieni sali 
Faunien iltapäivä -kamarimusiikkia 
– Bach, Copland, Beethoven 
To 22.5.  klo 19 Tampere-talo 
Klas/Peebo - Fagerlund, Wagner, Dvorák 
To 29.5.  klo 19 Tuomiokirkko 
Storgårds/Freund/Luttinen/Karlström/Kulo/Räsä-
nen/Tampereen Filharmoninen Kuoro – Schubert

www.tampere.fi/filharmonia

Tampere Filharmonian
ohjelmistoa kevätkaudella.
Konsertit pidetään Tampere-talossa.
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Soittajien ja
soittimien laatu

Kysyttäessä Tampere Filharmo-
nian vahvuuksia, Tulonen kertaa
kolme seikkaa:

Muusikoiden lukumäärä, har-
joitteluolosuhteet ja orkesterin
hyvä sisäinen henki.

Tampere Filharmoniahan har-
joittelee samassa salissa, jossa se
antaa merkittävimmät kotikon-
serttinsa mikä ei ole lainkaan ta-
vallista edes Euroopan mitta-
kaavassa.  Salin akustiikka kerää

kehuja edelleen vaikka sen ra-
kentamisesta on kulunut kohta
parikymmentä vuotta.

Unohtaa ei tietenkään sovi or-
kesterin soitannon lentoon kon-
serteissa ja levytyksissä nostavia
kapellimestareita, nykyistä Jo-
han Storgårds’ia ja hänen edel-
täjäänsä Eri Klas’ia. 

Isoista kaupungeistamme Tam-
pere on perinteisesti satsannut
eniten veromarkkoja kulttuuri-
toimintoihin.  Tampere Filhar-
monialla on tässä tärkeä paikka
ja sen hyvinvoinnista tulee pitää

hyvää huolta.  Tämä orkesteri on
ehdottomasti ”hintansa väärtti”.
Siksi toivonkin, että tamperelai-
set yhä enenevässä määrin löy-
täisivät Tampere Filharmonian
harrastuspiiriinsä, toteaa apu-
laispormestari Irja Tulonen.  Oh-
jelmistossa on omansa lapsille ja
nuorille.

Elävä yritysyhteistyö

Tampere Filhamonialla on elävä
yhteistyö ympäröivän yritysmaa-
ilman kanssa, kertoo Tulonen.

Tästäkin puolesta on syytä olla
iloinen, koska yhteistyö on ta-
vanomaista markkinointia syväl-
lisempää ja monimuotoisempaa.
Siinä haetaan molemmin puolin
synergioita ja lisäarvoja vasta-
puolelta.  Sen muodoista ja to-
teutumisesta vastaavat yritys-
johtajat yhdessä orkesterin hal-
linnon kanssa.

Teksti:  Timo Tulosmaa
Kuvat:  Seppo Leskinen,
Tampere Filharmonian

Media-arkisto

Tampere Filharmonian ja elinkeinoelämän kontaktipinnat

Menestyjiä yksin – voittajia yhdessä
Tapiola-ryhmän Länsi-
Suomen alueen aluejoh-
taja Martti Silvennoinen
on sillä tavalla kulttuu-
rifriikki, että ihmisten li-
säksi hän haluaa ohjata
myös yritykset yhteyteen
kulttuurin kanssa.

Uskon kulttuuriyhteistyön tuovan
lisäarvoa liiketoimintaan, yhteis-
työstä on meille hyötyä, hän ko-
rostaa.  Tampere Filharmonian
kaltaisella laitoksella on itse asias-
sa sama tavoite.  Tapiolan lisäar-
vo on ennen kaikkea aineellista,
Tampere Filhamonian aineeton-
ta. 

Uskon myös, että aivan kaikkea
tässä maailmassa ei tarvitse eikä
voikaan  mitata numeroilla.  Kult-
tuurisponsorointi on osa yritysten
yhteiskuntavastuuta.

Miksi sitten kulttuuri? 

Aluetoimistonsa lisäksi Silven-
noinen johtaa Tampere Filhar-
monian neuvottelukuntaa, joka on
elinkeinoelämän vaikuttajien ja
orkesterin monimuotoinen yh-
teistyöfoorumi.  Vuonna 2005 hä-
net on valittu Pirkanmaalla Vuo-
den Yritysjohtajaksi.

– Kannustan ehdottomasti yri-
tyksiä pohtimaan kulttuurin tu-
kemista osana yrityksen ulkoisten
suhteiden hoitoa. Seuraan toki
myös urheilua.

– Menestyvä liiketoiminta vaa-

tii tuekseen elämyksellisiä osioi-
ta, joissa on arvolatausta.  Vas-
taavasti menestyvä orkesteri vaa-
tii tuekseen jäykempiä, ei-liian-
taiteellisia osia, joiden varassa
”asiat pidetään hanskassa”.

Päämäärähakuinen
yhteistyö pohjaa
kirjalliseen
suunnitelmaan.
Tampere Filharmonian neuvotte-
lukunta-yhteistyö on sillä tavoin
”virallistettua ja muotoihin sidot-
tua”, että sen pohjana on kirjoi-
tettu vuotuinen toimintasuunni-
telma.

”Tampere Filharmonian neu-
vottelukunnan toiminnan tarkoi-
tus on toimien intendentin ala-
isuudessa edesauttaa Tampere Fil-
harmonian menestymistä keskit-
tyen ensisijaisesti liiketoiminnal-
lisiin tekijöihin.  Jäsenyys neu-
vottelukunnassa lunastetaan ak-
tiivisella toiminnalla”.  

Auki kirjoitettu yhteistyö tuo

työhön päämäärätietoisuutta ja
vakautta.  Ei ole kyse satunnai-
sesta ad hoc-kampanjoinnista, Sil-
vennoinen toteaa.

Tapiola-ryhmä on orgaaninen
osa suomalaista yhteiskuntaa, sa-
noo aluejohtaja Silvennoinen.  Sen
tekemiset ja tekemättä jättämiset
vaikuttavat ympäröivään yhteis-
kuntaan.  Haluamme rakentaa yh-
teistyöhakuista yrityskuvaa, sel-
laista joka myös toteutuu.

– Tapiolan sponsorointikohtei-
den tärkein valintakriteeri on, et-
tä kohteen avulla toteutetaan yh-
teiskuntavastuuta.  Tämän vuok-
si Tapiola haluaa olla tukemassa
tamperelaista kulttuurielämää.

Mihin me
tarvitsemme toisiamme?

Näennäisesti Tampere Filharmo-
nia ja Tapiola ovat kovin erilaista
vakoa kyntäviä organisaatioita.  

Kuitenkin...
Yhteistyö muovaa kummankin

osapuolen julkista kuvaa.  Yhteis-
työ tukee luovuutta, jota tarvitaan
molemmilla puolilla läpi koko or-
ganisaation.  Musiikki ja kulttuu-
ri ylipäänsä auttavat näkemään
vanhoja asioita uudella tavalla.  Ne
voivat toimia myös ulkomaailman
tulkkeina ja ennustajina.  Orkes-
teri on paitsi ryhmä muusikoita,
myös liiketoimintayksikkö, jolla
useinkaan ei ole siihen liittyvää
osaamista itsellään käytettävissä
ja siinä elinkeinoelämä voi  aut-
taa.

Yhteistyö tuo lisäelementtejä
yritysjohtamiseen.  Taiteella on
tunnetusti terapeuttinen vaikutus
paitsi yksilöön myös organisaa-
tioihin.  Sekä orkesterin että yri-
tyksen johtaminen on asiantun-
tijaorganisaation johtamista, jos-
sa pelaavat myös yrityksistä tun-
netut lainalaisuudet. Kuoronjoh-
tajalla, orkesterin kapellimesta-
rilla ja yritysjohtajalla on sama on-
gelma:  Joukko pitää saada soi-
maan niin, että kokonaisuus kuu-
lostaa hyvältä ja siinä on voimaa.
Asiantuntijajohtajuutta tarvitse-
vat nämä kaikki kolme.

Teksti:
Timo Tulosmaa

Tavoitteena tuoda orkesterin
käyttöön liiketoiminnallista
osaamista.  

Neuvottelukunta koostuu yri-
tysjohtajista, joille on vastuu-
tettu toimintalohkoja kuten
strategiaprosesseissa avusta-
minen, kulttuuriseminaarijär-
jestelyt, yritysyhteydet, mark-
kinointi, myynti ja kumppanei-
den hankinta ja kumppanuus-
suhteiden hoito.

Neuvottelukunta avustaa or-
kesteria sponsoroinnin tuot-
teistamisessa sekä strategian
laadinnassa ja prosessoinnissa.

Lisätietoja:
Aluejohtaja Martti Silvennoi-
nen, Tapiola-ryhmä, puh. 03-
382 5201 tai sähköposti:  mart-
ti.silvennoinen@tapiola.fi

Tampere Filhamonia
Neuvottelukunta
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”Aatteelliselle toiminnalle
selkeä, näkyvä ja näyttä-
vä johtajuus on kullan ar-
voinen asia. Meillä maan-
puolustajilla on aika ko-
rostaa hengen ja aatteen
arvoja.”
Nämä Suomen Reserviupseerilii-
ton legendaarisen edesmenneen
puheenjohtajan, hallintotieteiden
tohtorin, majuri Waldemar
Bühlerin ajatukset 25 vuoden ta-
kaa halusin palauttaa mieleen vii-
me Tammisunnuntain aattopäivi-
nä tavatessani reservin kapteeni
Mika Hannulan, joka muutamaa
päivää aiemmin oli Reserviupsee-
riliiton (RUL) uutena puheenjoh-
tajana vetänyt liiton hallituksen
kokouksen ensimmäisen kerran.

Suomen Reserviupseeriliiton
liittokokouksessa 27. lokakuuta
2007 Turussa oli tamperelainen
tekniikan tohtori, professori, 39-
vuotias reservin kapteeni Mika
Hannula valittu murskaavan suu-
rella äänten enemmistöllä liiton
uudeksi puheenjohtajaksi.

Menneinä lähivuosikymmeninä
liittoa johtanut puheenjohtajien
sarja vuodesta 1981 Waldemar
Bühler, Antti Ahlström, Pekka
Selin ja Tapio Peltomäki oli näin
saanut Mika Hannulasta jatkajan
johtamaan Suomen Reserviupsee-
riliittoa, johon vuonna 2008 kuu-
luu liki 30 000 reservin upseeria,
350 jäsenjärjestöä ja 20 alueellis-
ta reserviupseeripiiriä kattaen ko-
ko maan.

–Synnyin 1968 Säkylässä, jossa
elin lapsuus- ja kouluvuodet. Lu-
kion jälkeen palvelin varus-
miesaikani Turussa, Riihimäellä ja
Haminassa, josta siviiliin tultuani
siirryin nuoreksi opiskelijaksi Tam-
pereen teknilliseen yliopistoon, sil-
loiseen Tampereen teknilliseen
korkeakouluun. 

–Valmistuin tuotantotalouden
diplomi-insinööriksi, myin kou-
luaikana perustamani atk-alan yri-
tykseni ja työ akatemia-alalla tut-
kijana ja opettajana jatkui, kertoi

Mika Hannula.
Mika Hannula pureutui liiketa-

loustieteeseen ja 1999 hän väitte-
li tohtoriksi aiheesta ”Yrityksen
tuottavuuden mittaus”. Tietojoh-
tamisen professorina hän on toi-
minut vuodesta 2000 Tampereen
teknillisessä yliopistossa.

Miten määrittelet
tiivistetysti tieto-
johtamisen?

–Suomen kaltaisessa tietoyhteis-
kunnassa perinteiset tuotannon
tekijät kuten  työvoima ja pääoma
jne. ovat tärkeitä, mutta menes-
tyksemme ratkaisee, kuinka hyvin
osaamme johtaa ja ennen kaikkea
luoda uutta tietoa ja osaamista.
Täytyy olla oikeanlaiset osaajat

tuotekehityksessä ja täytyy saada
oikeat globaalit tietovirrat toimi-
maan siten, että logistisesti tava-
rat ovat oikeaan aikaan oikeassa
paikassa

Edelleen Hannula korostaa, et-
tä tuotekehityksen täytyy tietää
markkinoiden muutokset. Tämä
kaikki on tiedon käsittelyä varsi-
naisessa merkityksessä ja siitä läh-
tee tietojohtamisen idea. On ym-
märrettävä tiedon ja osaamisen
merkitys tämän päivän yhteiskun-
nassa ja liiketoiminnassa.

–Ajatelkaamme asiaa myös isän-
maallisessa mielessä. Meillä suo-
malaisilla on tunnetusti korkea
maanpuolustustahto ja maan-
puolustuskyky sekä kansainväli-
sesti ottaen varsin hyvä koulusi-
vistys. Siviilissä reserviläiset ovat

eri alojen ammattilaisia. Jo vuo-
sikymmenien ajan rauhanturva-
tehtävissä toimineet suomalaiset
kantahenkilökuntaan ja reserviin
kuuluneet miehet - ja naiset - ovat
menestyneet erittäin hyvin. Tämä
on sitä paljon puhuttua aineeton-
ta pääomaa, jota on vaikea isolla-
kaan rahalla ostaa.

Miten muodostuu
suomalainen ammattilais-
armeija?

Monissa Euroopan maissa on luo-
vuttu yleisestä asevelvollisuudes-
ta ja siirrytty ammattiarmeijoihin
tai valikoivaan asepalvelukseen.
Suomi pitää kiinni yleisestä ase-
velvollisuudesta eikä palveluk-
sensa keskeyttäneiden tai siviili-

Tietojohtamisen kädenlyönti
Professori  Mika Hannula johtaa Reserviupseeriliittoa

Professorin työ, RUL:n puheenjohtajuus ja perhe muodostavat Mika Hannulan mielestä tärkeän kolmi-
naisuuden, jonka osat hän haluaa pitää tasapainossa.
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Tampereen konttorit

nordea.fi

Oletko tyytyväinen pankkiisi?

Jos harkitset pankin vaihtoa, ota yhteyttä meihin. Kerromme mielellämme,

mitä kaikkea Nordea voi tarjota sinulle. Se saattaa olla merkittävästi enem-

män kuin mitä nykyinen pankkisi tarjoaa.

ATampereen konttorit

nordea.fi

Teemme sen mahdolliseksi
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palvelun valinneiden määrä ole
hätkähdyttänyt.

–Yleisessä keskustelussa usein
unohdetaan, että meillä on ylei-
seen asevelvollisuuteen pohjautu-
va ammattilaisarmeija! Se perus-
tuu reserviläisten erinomaiseen
tieto- ja taitopohjaan, josta nousee
esiin myös välttämätön maan-
puolustustahto. Sallittakoon sille
kokonaisuudelle nimi ammatti-
laisarmeija.

–Hyvin koulutettu reservin up-
seeri tai aliupseeri on usein sivii-
lityössään varsin kokenut työn-
johtaja tai muu esimies. Mukana
seuraa johtajalle välttämätöntä
suunnittelu- ja harkintakykyä - ja
myös miehistöön kuuluvalla on jo-
kin ammatti. 

–Riviin kutsuttavista siviilin eri
alojen ammattilaisista löytyy tek-
nologian, logistiikan, rakentami-
sen, maansiirron jne. minkä ta-
hansa alan taitajia, mutta se ei
suinkaan yksin riitä. Kertausta, ker-
tausta ja taas kertausta, mikä joka
tapauksessa koituu halvemmaksi
ja tehokkaammaksi, kuin jokin tii-
vistetty rahalla ostettu palkka-ar-
meija, selvittää Mika Hannula.

RUL:n velvollisuus on valvoa
niin, että reservin upseeri saa val-
miudet kriisiajan tehtäviin. Puo-
lustusvoimain komentaja amiraa-
li Juhani Kaskeala on sanonut, et-
tä meillä Suomessa on yksi yhtei-
nen upseeristo, osa kadettiupsee-
reita osa reservin upseereita, jot-
ka tarvittaessa kutsutaan riviin.

–Kriisiajan kokoonpanon up-
seeristossa neljä viidestä ovat re-
servin upseereita, mikä merkitsee
isoa vastuuta. On tärkeää, että
osaamisesta pidetään hyvää huol-
ta eli kertausharjoituksia on jär-
jestettävä riittävästi.

Onko ihmisjohtaminen
kohdallaan?

Puolustusvoimissa eri puolustus-
haaroissa ja kaikilla tasoilla tek-
nologia kehittyy huimaavaa vauh-
tia ja tämä tosiasia vaatii reservi-
läisiltä yhä enemmän, jotta he py-
syvät kehityksessä mukana. Huip-
pukoneen ja nykyaikaisen tekno-
logian takana on joka tapaukses-
sa aina ihminen, erityisesti kun lii-
kutellaan ja käskytetään joukkoja.

–RUL:n vastuulla on maan-
puolustuskoulutuksen johtamis-
koulutuksen suunnittelu. RUL:n
koulutustoimikunnan pilotointi-
vaiheessa olevat uudet  johtamis-
kurssit keskittyvät varsin merkit-
tävästi juuri ihmisjohtamiseen.

Pirkanmaalla on hyvät koke-
mukset kymmenestä toteutetusta,
nyt lopetetusta  Alue-Krisosta, jot-
ka ovat saaneet valtakunnallista
huomiota. RUL onkin jo viime
vuonna pyytänyt, että Pirkan-
maalla pilotoitaisiin vuonna 2008
uuteen johtamiskoulutuksen ko-
konaisuuteen kuuluva sotilasjoh-
tamisen kurssi 2 Alue-Krisojen jat-
koksi.

Miten professorin työ ja
puheenjohtajuus sopivat
yhteen?

–Kyllä asia vaatii kylmää harkin-

taa ja suunnittelua ajankäytönkin
kannalta. Puheenjohtajuus edel-
lyttää mittavaa sitoutumista, mut-
ta tilannetta helpottaa se, että pro-
fessorilla on vuosityöaika. Se an-
taa mahdollisuuden työosien ajoit-
tamiselle, ettei kumpikaan lohko
kärsi.

Mika Hannula lisää, että jo eh-
dokkaaksi lähtiessään hän oli tut-
kinut ja todennut, että RUL:n pu-
heenjohtajuus ja työtehtävä yli-
opistossa tukevat toisiaan. Mo-
lemmilla on useita samoja sidos-
ryhmiä, kuten Maanpuolustuskor-
keakoulu ja Johtamistaidon opis-
to sekä useita muita.

–Professorin yksi tehtäväalue
on yhteiskunnallinen vaikuttami-
nen. Tampereen teknillisen yli-
opiston suuntaan suhteeni on sel-
keä, sillä rehtorin mielestä pro-
fessorin työni ja RUL:n puheen-
johtajan luottamustehtävä tukevat
toisiaan.

Työn ja luottamustehtävän rin-
nalle Mika Hannula sijoittaa kol-
mannen vaikuttajan, perheen. Hän
korostaa sen tärkeyttä ja tasapai-
noisen kolminaisuuden merkitys-
tä kaikkien osien onnistumiselle.

–Itse olen perhekeskeinen- vai-
mo ja kolme lasta – ja pidän on-
nellista perhekokonaisuutta kes-
keisimpänä elämänosana.

Tietoyhteiskunta ja uusi tekno-
logia muuttavat jatkuvasti suoma-

laista yhteiskuntaa, niin siviilien
kuin sotilaiden maailmaa. Siinä sa-
massa maailman kehityksessä ovat
mukana tietenkin myös reservin
upseerit, joiden valtakunnallisen
järjestön johdossa on tietojohta-
misen huippuasiantuntija.

Psykologiset operaatiot, ver-
kostotoiminta rauhan ja sodan toi-
minnoissa, informaatiosodan-
käynti jne. ovat tuttuja käsitteitä
Mika Hannulalle. Sidosryhmien
kanssa yhteistyössä valistus- ja
koulutustyö jatkuu.

Maanpuolustustyö on ollut Mi-
ka Hannulan harrastuksista yk-
kössijalla pitkään. Jo koulupojas-
ta lähtien myös radioamatööritoi-
minta on avartanut maailmanku-
vaa ja luonut mielenkiintoisia kan-
sainvälisiä yhteyksiä. Kuntolii-
kunta pitää fyysisen valmiuden
kohtuullisen hyvänä, hän sanoo.

Jo aiemmin tämän haastattelun
alussa mainittu Waldemar Bühler
ei suostunut kulkemaan vanhoja
kuluneita raiteita pitkin, vaan loi
uusia väyliä tuleville polville. Ai-
emmin ja tähän mennessä koettu
Mika Hannulan toiminta maan-
puolustustehtävissä ja hänen sel-
keät tulevaisuuden suunnitel-
mansa osoittavat, että hän haluaa
tietojohtamisen muhkeasta pake-
tista nostaa esiin uusia toteutta-
miskelpoisia innovaatioita myös
maanpuolustuksen hyväksi.

Maanpuolustajilla on aika ko-
rostaa myös hengen – ja siihen
kuuluvana, itsestään selvänä aat-
teen arvoja, kuten Waldemar
Bühlerkin sanoi.

Teksti:
Pekka Ruusukallio

Itse olen perhekeskeinen –
vaimo ja kolme lasta – ja
pidän onnellista perheko-
konaisuutta keskeisimpä-
nä elämänosana.

”
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Huhtikuu
06.04.2008, klo 12.00
Tampereen Taistelut-kierros. AVEC.
Tampereen valtauksella ratkaistiin
Suomen suunta.Tutustumme runsaan
kolmen tunnin bussikierroksen aika-
na valtauksen tärkeisiin paikkoihin
Keskustorilla, Suinulassa,Vehmaisis-
sa, Kalevankankaalla ja Pyynikillä.Yh-
teistyössä Vapaussodan Tampereen
Seudun Perinnetyhdistyksen kanssa.
Retken vetää Kari Turpeinen. Hinta:
15 e/hlö.
Ilmoittautumiset: Seppo Lehtinen GSM
044-3773870 tai sposti: pia.lehti-
nen0(at)saunalahti.fi.

24.04.2008, klo 11.15
Turvassa.
Puolustusvoimat 90 vuotta.
Vierailu Satakunnan Lennostossa. Il-
mavoimien esittely, lennoston esit-
tely, lentotoiminnan ja johtokeskus-
toiminnan esittely, kone-esittely. Ti-
laisuus aloitetaan hernekeitto- ja pan-
nariaterialla klo 11.15 Lennoston ruo-
kalassa. Bussi-kuljetus klubin edes-
tä klo 10.45. Kuljetuksen ja lounaan
hinta yhteensä 10 e/hlö. Vierailu on
AVEC ja päättyy n. klo 15.00.
ILMOITTAUDU: Timo Tulosmaa GSM
040-7440565 tai sposti: timo.tulos-
maa(at)sci.fi viimeistään 14.4.2008.
Myös henkilötunnus.

Toukokuu
01.05.2008, klo 13.00
Vappulounas AVEC.
Palanpainikeena vappuista musiikkia.
Hinta 40 /hlö. Pöytävaraukset: Klu-
biravintola, puh. 03-212 3150 tai
sposti: tilaukset(at)ravintolasuoma-
lainenklubi.fi.

08.05.2008, klo 18.00
Tampereen Tekijät:
Kauppaneuvos Emil Aaltonen.
Vierailu Pyynikinlinnassa, os. Marian-
katu 40. Prof. Raimo Seppälä: Emil
Aaltonen ja hänen elämäntyönsä.Tu-

tustuminen museoon, johdattelijana
museonjohtaja Mika Törmä. Emil Aal-
tonen oli Tampereen Suomalaisen Klu-
bin jäsen.Hinta: 3 e/hlö. Tilaisuus on
AVEC.
ILMOITTAUDU: Seppo Lehtinen GSM
044-3773870 tai sposti: pia.lehti-
nen0(at)saunalahti.fi viimeistään
5.5.2008.

Kesäkuu
09.05.2008
Vapautemme vartiossa.
Kevätretki 9.-10.5. Etelä-Pohjan-
maalle Suomen Sodan ja Vapausso-
dan tärkeille paikoille, illallinen Vaa-
san Suomalaisen Klubin seurassa.
Kuortane Ruonan kylä, Lapua, Kor-
tesjärven Jääkärimuseo, Oravaisten
taistelukenttä ja Vänrikki Stoolin Kes-
kus, s/s Equityn museo Maksamaal-
la, illallinen Vaasan Upseerikerholla
Vaasan Suomalaisen Klubin seuras-
sa, Vaasan Veteraanimuseo, Isokyrö,
Ylistaro, Seinäjoen Suojeluskunta- ja
Lottamuseo. Majoitus Vaasassa 1 tai
2 hengen huoneissa Hotelli Astorissa.
Retki on AVEC.
Lähtö perjantaina 9.5. klo 07.00 Klu-
bin edestä, paluu samaan paikkaan
lauantaina 10.5. n. klo 20.00.
Täyspalveluhinta ruokajuomana vesi:
1 hh. 308 e/hlö ja 2 hh 273 e/hlö. To-
teutuminen edellyttää vähintään 30
lähtijää.Vastuullinen matkanjärjestä-
jä Lomalinja Oy.
ILMOITTAUDU viimeistään 17.3.2008
Timo Tulosmaa GSM 040-7440565
tai email: timo.tulosmaa(at)sci.fi.

29.06.2008
Laatokan ja Äänisen risteily
29.6.-4.7.
Asiantuntijoiden matkassa huippuris-
teily Pietarista Valamon, Syvärin ja
Kizhin kautta Petroskoihin. Tuotanto
Lomalinja Oy.
Lisätiedot ja varaukset: Timo Tulos-
maa GSM 040-7440565 tai timo.tu-
losmaa(at)sci.fi.

Klubiohjelma kevät 2008 Klubinaiset kevät 2008
Maaliskuu
05.03.2008, klo 16.00
Biljardin alkeita Klubilla klo 16.00 -
17.45. Ilmoittautuminen: Kristiina.Jaa-
tinen at chamber.fi tai puhelin: 040
505 1999.

31.03.2008, klo 12.00
Lounas

Huhtikuu
23.04.2008
Tutustuminen Etelä-Suomen läänin-

hallitukseen ja Verkatehtaaseen Hä-
meenlinnassa. Lähtö Klubilta klo
14.00.

Toukokuu
Golf-harjoitusta Messukylässä.

12.05.2008, klo 12.00
Lounas

Tiedustelut puheenjohtaja Kristiina
Jaatinen 040-505 1999.

Ruutiukot kevät 2008

Biljardi kevät 2008

Maaliskuu
03.03.2008
Lounas ja esitelmä
Ekonomi Tuomo Juntunen: Babezkin
ansa 

10.03.2008
Lounas ja esitelmä
Professori Erkki Kantolahti: Länki-
pohjan taistelu 16.3.1918 

17.03.2008
Lounas
Ei esitelmää 

24.03.2008
Toinen pääsiäispäivä
Ei kokousta 

28.03.2008, klo 09.00
Ruutiukkojen retki Marskin majalle
Lopelle. HUOMAA PÄIVÄ JA KEL-
LONAIKA! LähtöTampereelta klo 09.00
tilausajobussien pysäkiltä Vanhan kir-
kon luota. Paluu Tampereelle noin klo
16.30. Ohjelmassa tutustuminen mu-
seoon, lounas noutopöydästä Mars-
kin Majalla, lounaan jälkeen tutustu-
taan Majan mielenkiintoiseen histo-
riaan. Mukaan mahtuu 40 ensiksi il-
moittautunutta. Joitakin paikkoja vie-
lä vapaana. Pikaiset ilmoittautumiset
Ruutisihteerille (puh. 050-68980) tai
Sadanpäämiehelle (0400-238391) tai
maanantailounaallamme.

31.03.2008
Lounas ja esitelmä
Taiteilija Ahti Jokinen: Katkelmia Väi-
nö Linnan romaanista ”Tuntematon
sotilas”

Huhtikuu
07.04.2008
Lounas ja esitelmä
Maat.metsät.maisteri Touko Pero:Vi-
ron meijeriteollisuutta auttamassa 

14.04.2008
Lounas
Ei esitelmää 

21.04.2008
Lounas ja esitelmä
Tekn. tri Matti Kataja: Kirjoituksen his-
toria.

28.04.2008
Lounas ja esitelmä
Metsänhoitaja Stuart Köhler: Puu-
kaasun aika.

Toukokuu
05.05.2008
Lounas ja esitelmä
Metsät. insinööri Olavi Hytönen: Tu-
hat sikaa vai kornetin arvo? Upsee-
riston rekrytointi- ja palkkaus-
menetelmistä.

Huhtikuu
19.04.2008
Tammer-Cup 19-20.4.2008.
SBiL:n rg-osakilpailu järjestetään
Tampereella kolmen klubin voimin.

26.04.2008
TSK-TAK Ystävyysturnaus.

Isäntänä Tampereen Suomalainen
Klubi.

Toukokuu
09.05.2008, klo 18.00
Kolmen Klubin Kärri
Järjestää Tampereen Ammattiklubi

Klubin kevätkokous
Tampereen Suomalaisen Klubin kevätkokous pidetään
Klubilla maanantaina, 17. maaliskuuta 2008 klo 18.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Esitelmä, dosentti Martti Häikiö, Helsingin Yliopisto: Autonomisen Suo-

men synty Suomen sodan 1808-1809 jälkeen.
Johtokunta

KUUKAUSIKOKOUKSET KEVÄTKAUDELLA 2008

Huhtikuun kuukausikokous
14.04.2008, klo 18.00

Kun sähkövalo syttyi Plevnan kutomosaliin.
Fil.maisteri Kyllikki Helenius.
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Tutustu osakesijoittajan palveluihin ja uuden asiakkaan etuihin osoitteessa
op.fi/sijoituspalvelut. Tervetuloa asiakkaaksemme!

Aloita osake-
kaupankäynti
op.fi:ssä!
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Mikko Leppälahti: ”Nyt Tampereella kuunnellaan yrittäjääkin”

Kansainvälistä
autokauppaa Lielahdessa
Lielahden Autokeskuksen
omistaja, yrittäjä Mikko
Leppälahti tekee käytet-
tyjen kuorma-, jakelu- ja
pakettiautojen kauppaa
yli maan rajojen. Hän os-
taa ajoneuvot Keski-Eu-
roopasta ja myy ne edel-
leen Suomeen ja osaksi
myös takaisin maail-
malle. Mikko Leppälahti
on mukana myös monis-
sa seudun luottamusteh-
tävissä. Hän on tyytyväi-
nen Tampereen kaupun-
gin nykyiseen suhtautu-
miseen yrittäjien asioi-
den hoitoon, mutta tote-
aa, että takavuosina on
jouduttu paljon lyömään
päätä seinään ja odotte-
lemaan päätöksiä vuosi-
kausia.

Mikko Leppälahden isoisä oli
kuorma-autoilija, samoin isä, jol-
la teki lisäksi autokauppaa. Jo
opiskellessaan ”Tekussa” auto-
teknikoksi Mikko perusti vuonna
1974 ensimmäisen yrityksensä yh-
dessä isänsä ja veljensä kanssa.
Yritys oli Tampereen Kone ja Kul-
jetus Oy. Tämä maansiirto- ja kul-
jetuspalveluja tarjoava yritys on
hänellä edelleenkin, mutta se toi-
mii enää hyvin pienimuotoisena.
Parhaimmillaan sillä oli kolmi-
senkymmentä työntekijää ja pa-
rikymmentä konetta.

Lielahden Autokeskus Oy:n
Leppälahti perusti vuonna 1987.
Yritys toimi alkuun kuorma-auto-
jen piirimyyjänä ja huoltoyrityk-
senä. Viisi vuotta myöhemmin siir-
ryttiin nykyiseen liikeideaan eli
vähän käytettyjen hyötyajoneu-
vojen välittämiseen Keski-Euroo-

pan maista lähinnä Suomen kul-
jetusmarkkinoille sekä korjaus- ja
huoltotoimintaan. Nykyisin, kun
kaupan alkuvalmistelut tehdään
pääosin netin kautta, autojen os-
tajia löytyy ympäri maailmaa, ai-
na Etelä-Amerikkaa ja Lähi-itää
myöten. Tarjolla olevat autot Mik-
ko käy lähes aina katsomassa pai-
kan päällä. Harvoin auton tuleva
käyttäjäkään tekee kaupan pel-
kästään netin kautta.

Lielahden Autokeskus toimii
pienellä organisaatiolla. Vielä pa-
ri vuotta sitten Mikko hoiti yksin
sekä ostot että myynnit, mutta nyt
hänellä on apulainen myynnin
puolella. Lisäksi korjaamo- ja
huoltotehtävissä on kaksi henkeä
ja konttorissa yksi. Puuhaa on var-
masti riittänyt, sillä viime vuon-
nakin Lielahden Autokeskuksen
kautta kulki noin 250 ajoneuvoa

Vähän käytetyt autot
ovat kysyttyjä

– Käytettyjen kuorma-, jakelu- ja
pakettiautojen kauppa on viime
aikoina ollut vilkasta. Varsinkin
vähän käytetyt ajoneuvot ovat ky-
syttyjä. Uusilla kuorma-autoilla
on tänään jopa kahdeksan kuu-
kauden tilausaika. Yrittäjien kul-
jetus- ja kalustotarpeet saattavat
muuttua hyvinkin nopeasti. Sii-
nä ei ehdi odotella autoa monia
kuukausia, kertoo Mikko Leppä-
lahti.

Käytettyjen autojen markki-
noilla eri puolilla Eurooppaa har-
maa raha vääristää ja kiristää
kilpailua. Yhä useampi kauppias
on lähtöisin entisistä Itä-Euroo-
pan maista, ja siellä kaupan kult-
tuuri poikkeaa meikäläisestä.
Kaupassa liikkuu runsaasti har-

maata rahaa ja silloin suomalai-
nen säntillisen kirjanpidon ja ve-
rotuksen kautta toimiva ostaja tai
myyjä jää helposti toiseksi.

– Pelkään, että kaupan ongel-
mat itärajalla tulevat olemaan yk-
si EU:n kompastuskiviä. Kun
mennään Venäjän suuntaan, val-
vontaa ei meilläkään juuri ole tai
se ei ainakaan pure, Mikko tote-
aa.

Kaupungin suhtautuminen
yrittämiseen on
parantunut

Pitkään yrittäjien järjestöissä ja
sittemmin myös Tampereen kau-
punginvaltuustossa toiminut Mik-
ko Leppälahti on tyytyväinen kau-
pungin yrittäjäpolitiikan viime ai-
kojen kehitykseen. Hän toteaa, et-
tä tänään myös yrittäjät otetaan

Autokauppayrittäjä Mikko Leppälahti ja Saksasta noin 6000 kilometriä ajettuna ostettu Volvo valmiina
myyntiin hyvän kuorma-auton tarvitsijalle.
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huomioon suunnittelussa ja rat-
kaisuissa. Yrittäjät saavat tietoa
suunnitelmista ja asioiden hoito
on läpinäkyvää, ja heidän kanssa
myös neuvotellaan. Aiemmalla
nihkeällä yrittäjäpolitiikalla on
menetetty monia hyviä yrittäjiä
naapurikuntiin, kun täältä kaa-
varatkaisujen hitauden takia ei
ole löytynyt tontteja. Samalla ta-
valla on menetetty asukkaitakin.

– Esimerkiksi Lielahdessa
olemme kuusi vuotta ”lyöneet pää-
tämme seinään” saadaksemme ai-
kaan kaavamuutoksen teollisuus-
alueesta liikealueeksi. Olipa
Ideaparkkikin tarjolla Tampe-
reelle, mutta ei huolittu! Toki mei-
dän on edistettävä seutuyhteis-
työtä ja iloittava naapurinkin me-
nestyksestä. Virkamiesten olisi
kuitenkin syytä tajuta, että yri-
tykset hankkivat suuren osan hei-
dän palkastaan.

Läntisen kehätie sekä Paasiki-
ven tien ja Kekkosen tien tunne-
li ovat Tampereen alueen liiken-
teen tärkeitä hankkeita. Tärkeä-
tä on myös huolehtia kaikkien ke-
hittyvien liike- ja asutuskeskus-
ten liikenteen kehittämisestä.
Esimerkkinä taas Lielahti, johon
tulee uusi Prisma ja runsaasti
muita liikkeitä. Samoin sinne ja
länsirajalle Siivikkalaan tulee tu-
hansien ihmisten uudet asumis-
keskittymät.

Suorat lentoyhteydet
yrittäjille tärkeitä

Mikko Leppälahti käy ostomat-
koilla Saksassa ja muissakin mais-
sa noin 25 kertaa vuodessa eli
noin kaksi kertaa kuussa. Matka
sujuu usein parhaiten Ryanairin
suorilla lennoilla Frakfurtin Hah-

niin, ja sieltä edelleen autolla lii-
kekumppaneiden luo. Eteläm-
pään suuntautuville matkoille vie
ehkä Finnair tai SAS. Tällöin kui-
tenkin vaihdot ja odottelut ken-
tillä vievät aikaa, ja lentojen myö-
hästymiset saattavat viedä mat-
ka-aikataulun sekaisin. Koska ai-
ka on yrittäjälle rahaa, Mikko toi-
voo lisää suoria lentoja Euroop-
paan. Tätä hän pitää myös yhtenä
Tampereen kansainvälisen kau-
pan kehityksen avaimena.

– Olisi korkea aika saada Tam-
pereen kentän kakkosterminaali
ajanmukaiseksi. Nykyisellään tä-
mä terminaali, jonka kautta pää-
osa Tampereen lentomatkustajis-
ta kulkee, on häpeäksi seudul-
lemme.

Aikaa myös yhteisten
asioiden hoitoon

Mikko Leppälahti ehtii hoitamaan
myös yhteiskunnallisia velvoittei-
ta. Hän toimi useita vuosia Lie-
lahden Yrittäjien hallituksessa ja
kolme vuotta puheenjohtajana.

Nyt hän toimii Pirkanmaan Yrit-
täjien hallituksessa. Järjestöjen
kautta saa hyödyllisiä yhteyksiä
yrittäjiin ja Tampereen Suoma-
laisen Klubin jäsenyys laajentaa
yhteyksiä eri alojen ihmisiin.

Mikko toimii Tampereen Har-
jun Kokoomuksen puheenjohta-
jana ja kolme vuotta sitten hänet
pyydettiin Kokoomuksen kunnal-
lisvaaliehdokkaaksi. Äänimäärä
riitti ryhmän ensimmäiseksi va-
ravaltuutetuksi, joka tiesi usein
kutsua valtuuston kokouksiin.
Nyttemmin hän toimii varsinai-
sena kaupunginvaltuutettuna se-
kä myös kaupungin osaamis- ja
elinkeinolautakunnassa. Valtuus-
topestin myötä hän vei ensim-
mäisen kerran elämässään vero-
kirjan ”työnantajalle”, koska ko-
kouksista maksetaan palkkio.
Muuten hän on aina tienannut lei-
pänsä yrittäjänä

Liikeidea on
yrityksen kivijalka

Mikko Leppälahti pitää yrityksen

menestymisen avaimena hyvää
ideaa, jonka toteuttamiseen ja
kehittämiseen yrittäjän on pan-
tava koko tarmonsa. Jos yrittäjä
kopioi liike-ideansa toiselta, hän
on heikoilla ja harvoin onnistuu.
Yrittäjä menestyy, kun hän osaa
kehittää yrityksensä ainakin joil-
tain osiltaan paremmaksi kuin
kilpailija. Kuten ihmisen on ke-
hityttävä läpi elämänsä, niin on
yritystäkin jatkuvasti kehitettä-
vä. Siltikään kaikki eivät menes-
ty, sillä joskus ulkopuoliset teki-
jät asettavat ylipääsemättömiä
esteitä.

Jotkut meistä ovat yrittäjiä,
mutta useimmat palkollisia. Yrit-
täjyyden luonteeseen kuuluu, et-
tä kahdeksan tunnin työpäivä
harvoin riittää, ja pienyritys on
usein koko perheen yhteishanke.
Niinpä Lielahden Autokeskuksen
omistajan ja toimitusjohtajan oi-
keana kätenä on läpi vuosikym-
menten ollut oma Helena-vaimo. 

Teksti ja kuva:
Markku Rauhalahti

Suomen kuljetusmarkkinoille meneviä Saksasta hankittuja hyötyajoneuvoja Tampereen Lielahdessa.
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Kauppatieteiden tohtori Iiro Jahnukainen

Harrastustoiminnan
pohtiminen eläkeidean avulla
Eläkkeelle siirtymisen ja
vanhuuden väliin jää
usein kymmenien vuosien
aikakausi, jota on alettu
yleisesti nimittää kol-
manneksi iäksi. Se on
yleensä aktiivista aikaa,
jolloin seniori osallistuu
mitä erilaisimpiin har-
rastuksiin. Kolmas ikä ei
ole kuitenkaan mikään
täsmällinen ajanjakso ih-
misen elämässä, vaikka
se käytännössä useimmi-
ten ajoittuukin 60 ja 80
ikävuoden väliin. Kolmat-
ta ikää seuraa yleensä
neljäs ikä, johon usein
vasta liitetään avunvarai-
suus ja yhteiskunnallisten
palveluiden tarve. 

Tässä esityksessä esiintuotu elä-
keidea pyrkii aktivoimaan senio-
reja miettimään jäsennellysti
oman kolmannen iän eläkeaikan-
sa harrastuksia ja niiden suhteut-
tamista omaan persoonaansa ja
minäkuvaan. Näyttää siltä, että ih-
misen eri harrastuksissa koros-
tuvat erilaiset luonteenpiirteet
ja vahvuudet, jolloin ihmisestä pal-
jastuu ikään kuin erilaisia identi-
teettejä eri harrastusten yhtey-
dessä. Liikunnassa korostuvat esi-
merkiksi hänen fyysiset vahvuu-
tensa ja musiikkiharrastuksessa
taas hänen taiteelliset piirteensä. 

Eläkeidean pohtiminen sopii
erityisesti niille senioreille, jotka
kokevat harrastamisen myöntei-
seksi asiaksi ja haluavat suunni-
tella omaa tulevaisuuttaan. On
myös pystytty tieteellisesti osoit-
tamaan, että oman elämän poh-
timisella ja siitä kirjoittamalla ih-
minen oppii yllättävän paljon
asioita. Oman harrastuskerto-
muksen tekeminen eläkeidean

analyysin pohjalta onkin eräs suo-
siteltava tapa oppia enemmän it-
sestään ja vaikuttaa oman tule-
vaisuutensa rakentumiseen. On
kysymys siirtymisestä passiivises-
ta sopeutumisesta aktiiviseen,
mielenkiintoisten ja haastavien
harrastusten valintaan kolmannen
iän aktiiviselle kaudelle. Mottona
voisi vaikkapa olla: ”Potkua elä-
kepäiviin”.

Harrastusten analysointi
suunnittelun pohjaksi

Seniorin harrastuskertomus ra-
kentuu hänen taustatiedoistaan,
eläkeidean analyysista, harras-
tusyhdistelmästä, eläkevisioista
sekä konkreettisista toimenpide-
suunnitelmista oman harrastus-
toiminnan kehittämiselle. Tausta-
tiedoissa seniori käy läpi omat
henkilötietonsa, työuransa kes-
keiset vaiheet sekä lapsuusajan ja
työelämän harrastusten ja har-
rastusunelmiensa keskeisen si-

sällön. Eläkeidean analyyseissa
käydään ensiksi läpi oma lempi-
harrastus, ”iso juttu”, joka se-
niorille antaa eniten eläkeajan si-
sältöön. Sen jälkeen luetellaan
muut pääharrastukset, jotka ovat
seniorille tärkeitä asioita. Sitten
pohditaan niitä harrastuksia, jot-
ka auttavat senioria rentoutu-
maan. Näitä voivat monelle olla
musiikki, luonto tai löhöily. Lo-
puksi kootaan vielä erilaiset si-
vuharrastukset omaksi luettelok-
si. Analyysin rinnalla pohditan näi-
den harrastusten antamaa tyydy-
tystä seniorille sekä niiden mu-
kanaan tuomia mahdollisia pai-
neita.

Eläkeidean toisena vaiheena on
henkilön lempi- ja pääharrastus-
ten suhteuttaminen hänen per-
soonaansa, minäkuvaansa sekä
harrastusten rooli ja sijoittaminen
toimintaympäristöön. Esimerkki-
nä lempiharrastuksista voidaan
esimerkiksi mainita seniorin lii-
kuntaharrastus, jossa seniori on

liikkujan asemassa, hänen per-
soonassaan korostuu notkeus ja
sosiaalisuus ja jossa hän toteuttaa
harrastustaan palloilupeleissä
muiden ihmisten kanssa. Tällä
tekniikalla käydään seniorin kaik-
ki pääharrastukset lävitse, jolloin
huomataan, mitkä luonteenpiir-
teet ja tekijät korostuvat eri har-
rastusten yhteydessä henkilön mi-
nuudessa. 

Seniorin eläkeidean kolmante-
na vaiheena on persoonan syväta-
son analyysi, jossa pohditaan hen-
kilön eri pääharrastuksissa ko-
rostuvien pysyvien piirteiden si-
sältöä. Saattaa esimerkiksi olla
niin, että tarkasteltaessa eri pää-
harrastusten yhteisiä piirteitä,
niissä korostuvat taistelijan luon-
ne, minäkuvassa sosiaalisuus se-
kä perheen merkitys harrastusten
toteuttamisessa. Harrastuskerto-
muksessa käydään seuraavaksi lä-
pi seniorin harrastusyhdistelmä,
mikä saattaa esimerkiksi sisältää
henkisiä, taiteellisia, sosiaalisia ja
fyysisiä pääharrastuksia. Harras-
tusyhdistelmän analyysi antaa hy-
vän pohjan eläkevision analyysia
varten, jossa tähtäin otetaan tu-
levaisuutta kohti.

On osattava myös
luopua jostakin

Eläkevisio sisältää ensiksi seniorin
toistaiseksi toteutumattomat har-
rastusunelmat, jotka saattavat
juontaa alkunsa lapsuudesta saak-
ka, uudet harrastusunelmat, jot-
ka ovat syntyneet eläkeaikana va-
paa-ajan kasvamisen myötä sekä
luopumissuunnitelmat, jotka saat-
tavat olla ja usein ovatkin varsin
kipeitä leikkauksia seniorin har-
rastustoimintaan. Ne ovat kuiten-
kin aina väistämättömiä asioita
henkilön kunnon ja jaksamisen al-
kaessa aleta iän myötä. Lopuksi
on myös hyvä eläkevision yhtey-
dessä tarkastella työn ja harras-
tusten välisiä sidoksia, koska eri
ihmiset hakevat harrastustoimin-

Iiro Jahnukainen harrastuksensa parissa. Kuva: Markku Rauhalahti
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nastaan usein erilaisia painotuk-
sia. Toiset korostavat ja hakevat
omia vahvuuksiaan esiintuovia
harrastuksia. Toiset taas etsivät
uusia haasteita erityisesti uusil-
ta alueilta. Kaikki kuitenkin pyr-
kivät parhaan kykynsä mukaan
tavalla taikka toisella täyttämään
työn jättämää merkittävää auk-
koa eläkepäivillään. 

Harrastuskertomuksen viimei-
senä kohtana on kirjata ne konk-
reettiset toimenpidesuunnitel-
mat, joihin edellä kuvattu ana-
lyysi antaa aihetta. Tämä on har-
rastuskertomuksen kriittinen
kohta, koska se kertoo sen, onko
seniorilla todellista rohkeutta ak-
tiivisesti tarttua oman tulevai-
suutensa suunnitteluun. Harras-
tuskertomuksen kirjallinen asu
ei ole tärkeä, vaan ainoastaan sen
asiasisältö. Verbaalista tekstiä on
hyvä havainnollistaa piirroksilla.
Ne kohdentavat lukijan ajatukset
ydinasioihin. Harrastuskerto-
muksen lopullinen pituus kuvioi-
neen voisi esimerkiksi olla noin
kymmenen sivun mittainen.
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Biljardivuosi 2007 Tam-
pereen Suomalaisella
Klubilla ei ollut miten-
kään erityisen menes-
tyksekäs, jos sitä verra-
taan pariin aiempaan
vuoteen. Parhaana kan-
sallisena suorituksena
oli Juha Revon ja Seppo
Pitkäsen neljäs tila Rau-
malla käydyssä ikämies
SM-kisassa. Viime vuon-
na kyseiset herrat voitti-
vat ko. turnauksen. Myös
toimikunnan budjetti oli
vuoden toimintaan riit-
tämätön ja jotkut pelaa-
jat kaivoivat rahaa
omasta kukkarostaan.
Sellaisiakin aatteen mie-
hiä oli, jotka kyseisestä
syystä katselivat muihin
yhdistyksiin. 

Toimintavuoden alussa käytävä
kolmen klubin turnaus TAK:n ja
TKS:n kanssa tuotti jälleen kol-
mannen tilan. Se alkaa olla nor-
maali sijoitus, mutta jostain syys-
tä Klubin joukkue on kuitenkin
useasti kyennyt voittamaan ky-
seisiä klubeja vastaan käydyt kah-
denkeskiset kamppailut ja niin kä-
vi myös viime vuonna. 

Ammattiklubin kanssa huhti-

kuisessa paikallisturnauksessa
kiertopalkinnot jaettiin siten, et-
tä Klubille jäi alle 50v pytty ja isän-
tänä toimineelle Ammattiklubil-
le supersenioripysti. Klubilla oli
viime vuoden tapaan muutama te-
kopiste enemmän. Henkilökoh-
taisen cupin finaalissa pelasivat
Klubilaiset Ilkka Korhonen ja Ju-
ha Repo (60-35).

Klubin ja Tampereen Kauppa-
seuran välisessä ystävyysturnauk-
sessa 27.10. Kaisan ja Keilan kier-
topalkinnot päätyivät molemmat
Klubin kaappiin. Kaisan voitto tu-
li selkeästi 10 - 6. Pisteet 758-690.
Keilan pelit menivät tasan 4-4,
mutta Klubi voitti pisteissä.1323-
1187. Ratkaisevassa pelissä Sep-
po Nyrjä / Rabbe Duncker oli
yleisölläkin osuutensa lopputu-
lokseen, kun kesken Seppo Nyr-
jän lyöntivuoron kaivettiin sään-
tökirja esiin. Sitä tutkiessa huo-
mattiin Klubilaisen Seppo Nyrjän
olevan pelin voittaja ajan loppu-
misen takia. 

Klubin parhaat Kaisapelaajat
olivat Päivö Iso-Herttua ja Mika
Lehtimäki. Parhaat keilamiehet
olivat Ilkka Korhonen ja Jukka
Alkula

Vuoden päätapahtumassa, YT-
SM -turnauksessa, Rovaniemellä
16.–18.2. Suomalaisen Klubin
joukkue oli kymmenes. Ainoas-
taan Juha Repo kykeni voittoihin
(4) ja sijoitus 7. Ilkka Korhonen
47 ja Paavo Maanoja 51. 

Tampereella käännettiin tou-

kokuussa 2007 uusi lehti biljar-
dissa, kun Suomalaisella Klubil-
la pelattiin ensimmäinen kolmen
tamperelaisklubin yhteinen kär-
ri. Idea tuli Yrjö J. Perä-Rouhul-
ta, joka Rovaniemen YT-SM -tur-
nauksen yhteydessä esitti kysei-
sen idean tamperelaisten klubien
yhteistoiminnan tiivistämisestä.
Vaikka kärrissä menestyminen
vaatiikin enemmän onnea kuin
ymmärrystä, on kotikenttäedulla
osuus menestykseen, sillä kolme
palkittua miestä kolmestakym-
menestä pelaajasta olivat kaikki
Klubilaisia 

Voittaja Seppo Leskinen, teki-
jä Juha Repo (13 ruksia) ja fina-
listina palkittiin Markku Ivari.

Mikkelin Liikemiestenseuran ja
Tampereen Suomalaisen Klubin
välinen ystävyysturnaus 13.10.
Mikkelissä päättyi Mikkelin voit-
toon 10-6. Mikkelin paras oli
Matti Jarkko ja Klubin paras Juk-
ka Alkula.

Klubin omissa Kaisa- ja Kärri-
sarjoissa jännitys säilyi viimeiseen
peliin. Kaisassa kolme kärkitilaa
tuli kukin yhden voiton margi-
naalilla. Titaanien kamppailussa
Ilkka Korhonen voitti ensin Juha
Revon 60-53 ja ratkaisevan vii-
meisen pelin vei Repo 60-29. 

Kärrissä kaksi ensimmäistä ti-
laa erottuivat toisistaan kahdel-
la pisteellä: Seppo Pitkänen 133
ja Paavo Maanoja 131 pistettä.

Juha Repo  
0451121431

Klubin biljardivuosi 2007

Klubilaisilla on iloiset ilmeet, kun molemmat kiertopalkinnot saatiin Klubi - Kauppaseura -turnauksesta
omaan kaappiin. Herrojen Hokkanen, Nyrjä, Repo aikana on Klubille tullut kahdessa vuodessa kolme bil-
jardin SM-kultaa. Kuva: Seppo Leskinen.
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Tammikuun puolivälissä
klubi aloitti ”Tampereen
Tekijät”-ohjelmasarjan
vierailulla perustajajä-
senensä ja kunniapu-
heenjohtajansa kulta-
seppä Kustaa Hiekan
museossa Tampereella
Pirkankadun varressa.

Kustaa Hiekka syntyi Laitilassa
12.10.1855. Elokuussa 1870 hän
lähti kultasepän oppiin Uuteen-
kaupunkiin, jossa hän sai kisäl-
linkirjansa viiden vuoden kulut-
tua.

”Vuonna 1875 läksin höyry-
laivalla Uudestakaupungista Tur-
kuun, Helsinkiin ja Pietariin ja
sieltä edelleen Viipuriin, jossa
olin työssä kaksi kuukautta.
Vuonna 1878 aloin kultaseppä-
mestariksi ja kelloseppätehtaili-
jaksi Porissa.”

”14.6.1878 läksin Tampereelta
Pariisiin Maailmannäyttelyyn ja
olin siellä neljättä viikkoa, sieltä
Havren Kööpenhaminan Göte-
borgin ja kanavatietä Tukhol-
maan. Tukholmasta tulin Tur-
kuun ja menin töihin kultaseppä
Petterssonille, jossa tein mesta-
rinäytteeni ja sain mestarikirjan
Turussa.”

Tampereelle Hiekka saapui
vuonna 1879.  Hän aloitti mes-

tarina kultasepän lesken Henri-
ka Karolina Areniuksen liik-
keessä.  Hiekka ja Arenius
avioituivat pian. Avioliitto jäi lap-
settomaksi.

Vuonna 1898 Hiekka perusti
Suomen Kultaseppä Osakeyh-
tiön. Myöhemmin siihen liitettiin
myös helsinkiläiset Hägglundin
ja Petterssonin kultasepänliik-
keet. 

Kulta- ja hopeatavarain val-
mistus laajeni käsityön asteelta
teollisuudeksi. Kustaa Hiekkaa
voidaankin pitää Suomen jalo-
metalliteollisuuden perustajana.

Hänen varallisuutensa kasvoi
huolellisen harkinnan ja johta-
jakyvyn ansiosta.

Hiekan kansatieteellinen har-
rastus lähti hänen vakkasuoma-
laisesta syntymäympäristöstään,
jossa elämä liikkui vanhoillisena
perinnäistietojen ja muisteloiden
kyllästämänä. Hän keräsi kansa-
tieteellistä aineistoa, jonka hän
lahjoitti Hämeen museolle.

Hiekka oli aktiivinen myös
kunnallispolitiikassa. Hän kuu-
lui Tampereen kaupunginval-
tuustoon 32 vuotta. Kustaa Hiek-
ka kuoli 82-vuotiaana vuonna
1937.

Teksti: 
www.hiekantaidemuseo.fi

ja Timo Tulosmaa

Tampereen Tekijä

Klubi vieraili perustajansa
Kustaa Hiekan kotona

Kustaa Hiekan museon johtaja Liisa Rintala esitteli museota klubi-
laisille. Kuva: Markku Rauhalahti.
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Tampereen Suomalaisella Klu-
billa avattiin Vapaussodan alka-
misen 90-vuosipäivänä 28. tam-
mikuuta suojeluskunta- ja lotta-
järjestöjen historiaa esittelevä
näyttely. Aika taistella, aika ra-
kentaa -näyttely on Tampereen
Suojeluskunta- ja Lottamuseon
tuotantoa ja se on klubilla esillä
14. maaliskuuta asti. Näyttelyn
aihe on klubillemme läheinen
mm. siksi, että klubi perusti syk-
syllä 2008 oman suojeluskunta-
komppaniansa.

Tammikuussa 1918 ylipäälli-
köksi nimetty kenraali Manner-
heim nimitti suojeluskunnat hal-
lituksen joukoiksi. Tammisun-
nuntaina 27.1.1918 eli 90 vuotta
sitten hallituksen joukot aloitti-
vat venäläisen sotaväen ja lin-
noitustyöväen häätämisen maas-
ta.

Suojeluskuntien ja maan-
puolustustyön tueksi perustettiin
syksyllä 1920 valtakunnallinen
Lotta Svärd -yhdistys. Sota-aika-
na lotat tekivät mittaamattoman
tärkeää työtä elintarvike- ja tar-
veaineiden keräyksen ja muoni-
tuksen eteen, evakkojen, lasten
ja invalidien avustamisessa, jouk-
kojen muonituksessa, sairaan-
hoidossa ja kaatuneiden huol-
lossa. Lotat vapauttivat divisioo-
nia rintamalle.

Aika taistella, aika rakentaa -
näyttely kertoo suojeluskuntien
ja Lotta Svärd´in perustamiseen
liittyvistä tapahtumista, järjestö-
jen runsaan neljännesvuosisadan
mittaisesta, monipuolisesta toi-
minnasta ja niiden aina nykypäi-
vään ulottuvasta perinnöstä.
Näyttelyssä tuodaan järjestöjen
toiminnasta erityisesti esille
asioita, jotka ovat monelle nyky-
päivän suomalaiselle vieraita.
Tällaisia ovat esimerkiksi urhei-
lu, eettinen kasvatus, perinnetyö
ja musiikki sekä perintö tulevil-
le sukupolville. Esimerkiksi 1930-
luvulla maassamme oli Suojelus-
kuntien tekemänä noin tuhat am-
pumarataa, 350 urheilukenttää
ja 140 hyppyrimäkeä. Osa näistä
on palvellut maan urheilua tähän
päivään asti.

Entiset suojeluskuntatalot  pal-
velevat edelleen monen paikka-
kunnan juhla- ja kokoustarpeita. 

Suojeluskunta- ja lottajärjes-
töjen irtaimisto ja rahavarat oh-
jattiin järjestöjen lakkautuessa
yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Merkittävä osa suojeluskuntajär-
jestön omaisuudesta siirrettiin
Punaiselle Ristille. Varoja lahjoi-

tettiin myös käytettäväksi so-
tainvalidien ja sotaorpojen sekä
kaatuneiden omaisten avustami-
seksi samoin seurakunnille san-
karihautojen hoitoon. 

Lotta Svärd perusti Suomen
Naisten Huoltosäätiön, jolle sen
varat pääosin siirrettiin. Edelleen
perustettiin Työmaahuolto ry, sit-
temmin Oy, jonka tytäryhtiöitä

toimii vieläkin. Työmaahuolto
Oy:n liiketoiminta myytiin aika-
naan Oy Fazer Catering Ab:lle, jo-
ka nykyisin tunnetaan nimellä
Amica.

Taloudellisen, liikunnallisen ja
kulttuurisen perinnön rinnalla
suojeluskunta- ja lottajärjestöjen
henkinen perintö elää suoma-
laisten mielissä ja näkyy muun
muassa myönteisenä suhtautu-
misena maanpuolustukseen. Suo-
jeluskunnat ja Lotta Svärd vai-
kuttivat aikanaan ratkaisevasti
vapaan ja itsenäisen Suomen syn-
tyyn ja säilymiseen. Ilman suo-
jeluskuntia ja Lotta Svärdiä ei oli-
si syntynyt vapaata ja itsenäistä
Suomen valtakuntaa.

Aika taistella, aika rakentaa
näyttelyn on tehnyt Tampereen
Suojeluskunta- ja Lottamuseo.
Näyttely on avoinna Tampereen
Suomalaisella Klubilla 14. maa-
liskuuta asti.

Teksti  ja kuvat:
Markku Rauhalahti

Suojeluskunnat myös Tampereen Suomalaisen Klubin historiaa

Aika taistella, aika rakentaa -näyttely

Avajaisissa olivat kutsuvieraina mm. apulaispormestari Irja Tulonen,
Tampereen Lotta Svärd-perinneyhdistyksen pj Anneli Perkola, lotta
Anja Jalanne, Tampereen Kauppaseuran pj Kirmo Bergius ja lotta
Leena Heikkilä.

Aika taistella, aika rakentaa -
näyttelyn klubilla avasi johto-
kunnan puheenjohtaja Matti
Hokkanen. Hän luonnehti klu-
bin yhteyksiä näyttelyn aihee-
seen muun muassa seuraavasti: 

”Kuten historiasta myös muis-
tamme, maa ajautui kevätkau-
della 1918 sisällissotaan, jota
me Suomalaisen Klubin jäsenet
kutsumme vapaussodaksi. Sen
seurauksena maasta karkotet-
tiin vieraan vallan sotajoukot,
noin 40 000 venäläistä sotilas-
ta, ja maahan palautettiin rau-
ha sekä sisäinen järjestys. Va-
paussota kesti tammikuun 28.
päivästä toukokuun 15. päivään.
Vapaussota päättyi kuitenkin vi-
rallisesti 14.10.1920, jolloin Neu-
vosto-Venäjä ja Suomi tekivät

Tarton rauhansopimuksen. Sii-
nä lopetettiin vihamielisyydet,
vahvistettiin raja ja sovittiin yh-
teistyöstä.

Suojeluskuntajärjestöstä
muodostui 1920- ja 1930-luvuil-
la puolustusvoimien kuntokou-
lu, jonka seurauksena kansan
yleinen kuntoisuus oli talviso-
dan alkaessa varsin korkea. Suo-
jeluskuntien kanssa läheistä yh-
teistyötä tehnyt naisjärjestö,
Lotta Svärd, perustettiin vuon-
na 1920. Lotat tekivät mittavan
työn isänmaamme hyväksi niin
rauhan kuin sotienkin aikana.

Tampereen Suomalaisen Klu-
bin suojeluskuntakomppania
perustettiin marraskuussa
vuonna 1918. Jo vuosi aiemmin
klubikokous oli päättänyt Klu-

bin käytettävissä olevin keinoin
edistää suojeluskuntiin liitty-
mistä ja suojeluskunta-aatteen
levittämistä.

Järjestämällä Klubin tiloihin
Aika taistella, aika rakentaa -
näyttelyn, Tampereen Suoma-
lainen Klubi haluaa kertoa suo-
jeluskunta- ja lottajärjestöjen
90-vuotisesta historiasta sekä
samalla Suomen itsenäisyyden
historiasta. Näyttelyn aihe liit-
tyy myös klubin omaan histori-
aan.”

Vapaussota päättyi
Tarton rauhaan
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Suomalainen Klubiko ukkokerho?

Veli Reijo Selinin esitelmä Dresdenin tuhosta 1945 kiinnosti Ruutiukkoja.

Omia lottia ja kutsuvieraita näyttelyn avajaisissa.

Klubin johtokunnan puheenjohtaja, maakun-
taneuvos Matti Hokkanen saavutti miehen iän.
Esimies onnittelee klubin puolesta.

Inga Sulin ja Harri Rantanen viihdyttivät väkeä Jääkä-

rin Morsiamen sävelin.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pekka Paavola avustajanaan Kustaa Hiekan museon johtaja Liisa Rintala valotti-
vat klubilaisille Kustaa Hiekan henkilöhistoriaa.

Klubin johtokunnan puheenjohtaja Matti Hokkanen ja

varaesimies, Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon

puheenjohtaja Timo Tulosmaa avasivat näyttelyn.
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biko ukkokerho?

Klubinaiset vierailivat tammikuussa Työväen Teatterin näyttämön ta-
kana.

Ruutiukkoja daameineen joululounaalla.

Markku Rauhalahti, Seppo Lehtinen ja Kaija Lehtinen vaihtavat ajatuksia.

vät väkeä Jääkä-

tti Hokkanen ja

ja Lottamuseon

näyttelyn.
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Perintö

ILMAN 

SUOJELUSKUNTIA JA LOTTA-SVÄRDIÄ 

EI OLISI SYNTYNYT 

VAPAATA JA ITSENÄISTÄ 

SUOMEN VALTAKUNTAA.
 

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo

www.pirkanperinto.nettisivut.fi 
Väinölänkatu 2, 33100 TAMPERE
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