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Tampereen Suomalainen Klubi r.y. pe-
rustettiin 1891. Sääntöjensä mukaan
Klubin tarkoituksena on vaalia suo-

malaista kulttuuria, suomalaiskansallisia pe-
rinteitä ja suomen kieltä. Klubin tulee antaa
jäsenilleen tilaisuus kehittävään keskinäi-
seen kanssakäymiseen suomalaiskansalli-
sessa hengessä sekä toimia suomalaisuuden
hyväksi ylläpitämällä isänmaallisten, sivis-
tyksellisten, yhteiskunnallisten ja kansain-
välisten kysymysten harrastusta. Toiminnan
pitkän tähtäyksen kehittämisen perustana
on aikavälin 2006 - 2010 käsittävä strategia.
Siinä määritellään Klubin missio, visio, ar-
vot, strategiset tavoitteet, eri aktiviteettien
kohderyhmät ja toiminnan periaatteet.

Tarkoitustaan toteuttaessaan Klubi jär-
jestää kokouksia, esitelmä- ja juhlatilai-
suuksia ja retkiä. Klubi harjoittaa myös jul-
kaisutoimintaa, voi jakaa apurahoja ja sti-
pendejä sekä antaa avustuksia sivistykselli-
sille ja maanpuolustuksellisille yhteisöille
sekä sotiemme veteraanien järjestöille ja
heidän perinteitään vaaliville järjestöille.

Suomalaisen kulttuurin, kansan elinta-
pojen sekä aikaisemmilta sukupolvilta pe-
rittyjen arvojen kunnioittaminen ovat Klu-
bin toiminnan kantavia periaatteita. Niiden
säilyttäminen muuttuvan maailman keskel-
lä on Klubin tehtävä. Suomalaiset ovat saa-
neet perinnökseen vapaan ja vauraan isän-
maan, oman äidinkielen ja rikkaan kansal-
lisen kulttuurin. Tämä on se perintö, jota Klu-
bin mielestä tulee vaalia ja kehittää sekä siir-
tää perässä tuleville, uusille sukupolville.

Kädessäsi oleva julkaisu on Tampereen
Suomalaisen Klubin jäsenlehti. Se jaetaan
nyt ja tulevaisuudessa Klubin jäsenten lisäksi
myös Tampereen seudun vaikuttajille. Näin
menetellessämme haluamme avata yhtei-
sömme myös muulle yhteiskunnalle pohti-
maan suomalaista kulttuuria ja kansakun-
nan identiteettiä globalisaation myllerryk-
sessä. Suomalaisuuden säilymisestä muut-
tuvassa ja voimakkaasti kansainvälistyväs-
sä ympäristössä on kysymys. Pekka Ruusu-
kallion haastattelussa asiaa pohtii ministe-
ri Max Jakobson.

Suojeluskunta- ja lottajärjestöt tekivät Suo-
men itsenäisyyden aamunkoitossa huikean
työn maan vapauden hyväksi. Tampereelle
on yksityisin varoin perustettu tästä työstä
kertova näyttely, Tampereen Suojeluskunta-
ja Lottamuseo. Tampereen Reserviupseerit

-yhdistyksen perustamaa museota esitellään
lehdessä.

Suutarimestari Emil Aaltonen käveli Kyl-
mäkoskelta Tampereen kaupunkiin vuonna
1900. Hän kehitti kaupunkiin kukoistavan
kenkäteollisuuden, osti Lokomon ja rakensi
Sarviksesta uuden ajan muoviteollisuuden
Suomeen. Nyt Emilin tyttärentyt-
tären poika, 15 vuotta lentäjänä Floridassa
toiminut Toni Virkkunen rakentaa uuden
ajan kauppakaupunkia Ideaparkia Lempää-
län Marjamäkeen. Se on Tampereen seudun
vastaus pääkaupunkiseudun valtakunnalli-
seen kauppapaikkakilpailuun. Timo Tulos-
maa kävi tutustumassa uuteen kauppakau-
punkiin.

1300 miljoonan asukkaan Kiinassa on kol-
me voimakasta kasvukeskusta Peking, Shang-
hai ja Guangzhou. Asukasluvultaan 0,2 mil-
joonan suuruinen Tampereen kaupunki ja
sen elinkeinoelämä ovat jo toistakymmentä
vuotta tehneet yhteistyötä 13,5 miljoonan
asukkaan, valtavasti kehittyvän, Kiinan ny-
kyisen talousveturin Kantonin eli
Guangzhoun kaupungin kanssa.

Yhteistyössä opitaan molemmin puolin
kunnioittamaan kansallisia kulttuureita maa-
ilman tasolla niin, että toiminnasta hyötyvät
molemmat osapuolet. Jukka Lahtinen ker-
too Guangzhoun kaupungista ja sen aluees-
ta.

Tervetuloa tutustumaan näiden esimerk-
kien kautta Tampereen Suomalaisen Klu-
bin maailmaan! Ovet ovat samalla auki uusil-
le jäsenille. Voit myös antaa palautetta täs-
tä lehdestä ja Klubin toiminnasta. Netti-
osoitteet löytyvät lehdestä.

Matti Hokkanen
puheenjohtaja

Sukupolvien arvoperintö
tulevaisuuteen
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Lounas- ja tilausravintola Tampereen Suomalainen Klubi

Ravintoloitsijat Seija ja Matti Karppanen
Puutarhakatu 13 • 33210 Tampere

Puh. (03) 212 3150 • Faksi (03) 212 3151 • Gsm 0500 733 642
tilaukset@ravintolasuomalainenklubi.fi

www.ravintolasuomalainenklubi.fi

Tervetuloa tutustumaan ravintola
Tampereen Suomalaiseen
Klubiin. Haluamme palvella
Sinua täysipainoisesti kaikissa
ravintola- ja catering-asioissa.
Kun suunnittelet iloisia perhe-
juhlia, tärkeää kokousta,
mieliinpainuvaa koulutus-
tilaisuutta tai unohtumatonta
tapahtumaa, tee se yhdessä
meidän kanssamme. Tarjolla on
erikokoisia tiloja sopivasti niin
isoille kuin pienille ryhmille.

Lounaspöytämme on katettuna
arkisin kello 11.00-14.00.
Tule herkuttelemaan maukkaan
kotiruuan maailmaan!

Itsenäisyyspäivän
Juhlalounas 6.12.
klo 13. Paikalla
veteraanikuoro ja
pianoviihdettä.
Muista pöytävaraus.

Nyt tarjolla kauden
suosikit, blinit.
Soita ja kysy lisää!

• Osoite:
Puutarhakatu 13,
33210 Tampere, (03) 212 3150

• kotisivu:
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

• Johtokunnan puheenjohtaja
Maakuntaneuvos
Matti Hokkanen
johtokunta@tampereensuoma-
lainenklubi.fi

• Biljardikerho:
Seppo Nyrjä
seppo.nyrja@luukku.com

• Golfkerho:
Erkki Perttu
erkki.perttu@kolumbus.fi

• Klubinaiset:
Kristiina Jaatinen
kristiina.jaatinen@chamber.fi

• Ruutiukot:
Vesa Rinkinen
rinkiset@kotiposti.net

• Taloustyöryhmä:
Jaana Jääheimo
jaana.jaaheimo@varala.fi

• Ohjelmatyöryhmä:
Kari Turpeinen
turpeinen@kolumbus.fi

• Tiedotustyöryhmä:
Markku Rauhalahti
rauhalahti@kolumbus.fi

• Jäsenlautakunta:
Jyrki Pentinlehto
jpentinlehto@DELOITTE.COM

Tampereen
Suomalainen Klubi r.y.

Kehittämisen
rahasto syntyi
Tampereen Suomalainen Klubi
on päättänyt perustaa kehittä-
misrahaston. Sen säännöt hy-
väksyttiin Klubin kuukausiko-
kouksessa 11.9.2006. Rahaston
tarkoituksena on Tampereen
Suomalaisen Klubin toiminnan
tukeminen ja kehittäminen. Sen
vuotuista tuottoa voidaan käyt-
tää Klubin toiminnan, erillis-
projektien ja kehityshankkeiden
rahoittamiseen.

Tuottoa voidaan käyttää eri-
tyisesti Klubin uusien toiminta-
muotojen kehittämiseen, suo-
malaista kulttuuria ja suoma-
laiskansallisten perinteiden vaa-
limista tarkoittavaan työhön se-

kä isänmaallisten, sivistyksellis-
ten, yhteiskunnallisten ja kan-
sainvälisten kysymysten käsitte-
lyyn.

Rahaston pääomaa voidaan
kartuttaa lahjoituksilla, testa-
menteilla, keräyksillä ja arpa-
jaisilla. Rahastolla voi johtokun-
nan päätöksellä olla myös alara-
hastoja eli lahjoituksen tekijä voi
esittää perustettavaksi hänen ni-
meään kantavan alarahaston.
Rahastojen ja alarahastojen pää-
oma sijoitetaan turvaavasti ja
tuottavasti.

Rahaston pankkitili on
114630-585924.
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Ministeri Max Jakobson:

Kansallinen omaleimamme 
kestää globalisaation paineen
Oli luonnollista, että keskuste-
lun avaus kohdistui aikaan, jol-
loin Max Jakobson monena vuo-
na toimi maailmanpolitiikan hui-
pulla Suomen pysyvänä edusta-
jana Yhdistyneissä Kansakun-
nissa.

– Euroopassa ja muualla on lä-
hes kahden vuosikymmenen ai-
kana koettu varsin ikäviä tapah-
tumia, muun muassa Balkanil-
la, puhumattakaan Afrikasta, jos-
sa kauheudet edelleenkin jatku-
vat. YK ei ole kyennyt hoitamaan
asioita niin hyvin kuin yleensä on
odotettu, sillä kriittisissä vai-
heissa ei ole pystytty tekemään
nopeasti ratkaisevia päätöksiä,
kertoi ministeri Jakobson.

YK:lla heikko
päätösvalmius

Hän sanoo tarkkailleensa pää-
töksentekoa turvallisuusneuvos-
tossa, jossa kovin harvoin Yh-
dysvallat, Venäjä ja Kiina ovat löy-
täneet nopeasti yhteisymmär-
ryksen.  Kukin näistä suurista
heittää kapulan, vetonsa vuorol-
laan estämään päätöksenteon.

– Kysymys ei ole yksin YK:n
heikkoudesta, vaan myös siitä,
että läntiset valtiot eivät ole ol-
leet ainakaan innostuneen ha-
lukkaita lähettämään joukkoja
vaikkapa Kongon tai Sudanin kal-
taisiin operaatioihin. Valtioiden
nuiva asenne on vaikeuttanut

Ministeri, kirjailija, valtiotieteen kunniatohtori
Max Jakobson, 83, on virkeä ja kiireinen mies.
Haastattelu sovittiin pidettäväksi Helsingissä
ministerille tutussa paikassa, Jääkärikanslian
historiallisessa ympäristössä. Tapaamisen ajan-
kohta siirtyi lokakuulle, koska Tukholmassa pi-
dettävä ministerin esitelmä vaati riittävän val-
mistelun. Vielä sovitun edellisenä päivänä oli kel-
lonaikaa varhaistettava tunnilla, koska oli tul-
lut uusi yllättävä esiintyminen liian lähelle. Ta-
paaminen joka tapauksessa toteutui.
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YK:ssa nopeaa päätöksentekoa.
Kaikkiaan Afrikan kysymys on
erittäin vaikea ratkaistavaksi, ja
epäselvät ajat yhä jatkuvat. 

Presidentti Bushin Irakin sota
käytiin vailla turvallisuusneu-
voston lupaa, joten Jakobsonin
mielestä menettely merkitsi
YK:lle arvovaltatappiota. Bushin
julistamassa terrorismin vastai-
sessa taistelussa YK:lla on varsin
vähäinen osa.

– Presidentti George W.Bush
on todella keskittynyt taistele-
maan terrorismia vastaan voi-
maperäisesti. Kritisoidaan ja sa-
notaan, ettei taistelu ole realis-
tista. Kiintoisa havainto kuiten-
kin on, että viiden viime vuoden
aikana USA:ssa ei ole tehty yh-
tään terrori-iskua. Miksi - ehkä
siksi, että siellä tarkkailu on ää-
rettömän kovaa.

”Maailmantalouden laajene-
minen, globalisaatio on lyhyes-
sä ajassa muuttanut taloudellisia
voimasuhteita. Eurooppa ja itäi-
nen Aasia eli Kiina, Japani ja In-
tia ovat vaihtaneet roolejaan. En-
nen Eurooppa tuotti lähes kol-
manneksen maailman teol-
lisuustuotteista ja Itä-Aasia kym-
menesosan, nyt aasialaisten
osuus on kolmasosa, Euroopan
kymmenesosa”.

Tämän kirjoitti Jakobson 2005
kirjassaan Tulevaisuus. Mikä on
Suomen asema ja kansallinen
identiteetti globalisaation ken-
tässä? 

– Suomi tarvitsee korkeata-
soista kilpailukykyä ja korkea-
tasoista hyvinvointipalvelua. Mei-

dän on oltava aktiivisesti globa-
lisaatiossa, mutta myös toinen
sektori on hoidettava menestyk-
sellisesti. Meillä on edelleen
muista maista eroava kansallinen
omaleima, identiteetti erittäin
vahva. Se ei estä menestymästä
taloudellisessa kilpailussa, mie-
luummin se on vahvuus. Suoma-
lasille itsenäisyyden arvo on
enemmän kuin se on monessa
muussa maassa.

Neljä poikkeamaa 
leimaa EU-Suomen 

Ministeri Jakobsonin mukaan
Suomi on yksinäinen susi, oman
tien kulkija, jolla on 3-4 muusta
Euroopasta poikkeavaa lohkoa:
puolustuspolitiikka, poliittinen
koostumus, ulkomaalaisten pie-
ni osuus ja suomen kieli.

– Valikoiva asevelvollisuus ei
sovi Suomelle. Meillä vallitsee
kansallinen perushenki, joka
edellyttää että kaikki koulute-
taan ja koko maata puolustetaan.
Amiraali Kaskeala on varsin hy-
vin selvittänyt puolustuspolitiik-
kamme tilan, jossa toteuttamisen
suurimpana esteenä erityisesti
tulevaisuudessa on raha. Uusi

teknologia on kallista ja tulevai-
suudessa yhä arvokkaampaa. Me
pärjäämme, kun kansa saadaan
toteamaan Suomen realistinen
asema.

Poliittisesta koostumuksesta
Jakobson sanoi, ettei meillä ole
erillisiä kansanosia vasemmisto
ja oikeisto. Yhteispeli alkoi jo
1937, kun muodostettiin agraa-
rien ja työväen yhteinen hallitus.
Eri muodoissa peli on jatkunut.
Kolmesta suuresta on lähes vuo-
rotellen kaksi löytänyt aina toi-
sensa.

– Ulkomailta tulleen väestön
osuus on meillä vain 2 %. Ruot-
sissa luku on 11%, länsimaissa
yleensä 6-8 %, Ranskassa, Sak-
sassa ja Englannissa vieraita on
miljoonia. Muslimeilla on Län-
si-Eurooppaan huolestuttavan
suuri vaikutus, joka meille on
tuntematon ilmiö. Neljäs poik-
keavuus muihin on tietenkin suo-
men kieli, joka voi globalisaa-
tiossa olla hankaluus tänne tu-
levien kohdalla. 

Bush miehittää
kautensa loppuun?

Ministeri Jakobson viivähti kes-

kustelussa sekä EU:n maissa et-
tä Euroopan ulkopuolella. Päivän
uutiset koskettelivat Gruusian ta-
pahtumia, johon ministeri tote-
si Venäjän yhteiskunnassa vallit-
sevan suuria eroavaisuuksia: rik-
kaat, kohtuullinen keskiluokka
ja suuri muita köyhempi väestö.
Valtion öljytulot ovat valtavat ja
talous on noussut niin, että val-
tio on maksanut meillekin vel-
kojaan.

– EU:n laajentumisesta on val-
lalla erilaisia käsityksiä. Bisnes-
tä edustavat ihmiset kannattavat
laajaa markkina-aluetta ja ta-
loudessa saavutettavaa hyötyä.
On selvää, että ensi vuonna 27
maan suuruinen yhteisö ei voi toi-
mia samalla tavalla kuin Suomen
liittymisen aikaan 15 maan puit-
teissa. EU-kriittisyydellä on tie-
tyt perusteet, mutta pakko on so-
peutua todellisuuteen.

Vielä vilahtelivat keskustelus-
sa Afganistan, Palestiinan ja Is-
raelin tilanne sekä Iran ja Irak.
Milloin Yhdysvaltain joukot pois-
tuvat Irakista, todettiin arvoi-
tukseksi. Kuitenkin Max Jakob-
son veikkasi erästä väylää. Kos-
ka puolentoista vuoden kuluttua
Bush ei ole enää presidentti, on
mahdollista että miehitys jatkuu
presidenttikauden loppuun saak-
ka. Sen jälkeen kasvojen mene-
tys on muiden huolena!

Teksti ja kuvat:
Pekka Ruusukallio

* Ministeri, kirjailija Max Jakobson on 
syntynyt 30.9.1923 Helsingissä. Hän 
aloitti kansainvälisesti mittavan työ-
uransa BBC:n suomenkielisten lähe-
tysten toimittajana 1946. Hänellä oli 
harvinainen tilaisuus seurata Pariisin 
rauhankonferenssia 1946 ja rauhan-
sopimuksen allekirjoittamista 1947.

* Max Jakobson toimi Uuden Suomen 
Lontoon-kirjeenvaihtajana 1948, jota 
seurasivat sanomalehtiavustajan teh-
tävät Washingtonissa ja sanomalehti-
asiain toimiston päällikkyys ulko-

asiainministeriössä. Poliittisen osaston 
päällikön virasta hän siirtyi 1965 Suo-
men pysyväksi edustajaksi Yhdisty-
neisiin Kansakuntiin.

* Tällä maailmanpolitiikan huipulla hän 
toimi vuoteen 1972 ja koki 1970-luvun 
alussa YK:n pääsihteerin valintapro-
sessissa Suomen ja Pohjoismaiden eh-
dokkaana suurvaltojen monivaiheisen 
ja kuuman valtapelin, jossa Jakobsonin 
valinta oli äärettömän lähellä. Toimit-
tuaan suurlähettiläänä Tukholmassa 
1972-74 hän johti Elinkeinoelämän Val-

tuuskuntaa vuoteen 1984.
* Suomulaisen ja kansainvälisen politii-

kan asiantuntijana Max Jakobsonin laa-
ja kirjallinen toiminta on alusta alka-
en rakentanut suuria, selkeitä linjoja, 
jotka ovat lukijoille avanneet politiikan 
solmuja ja antaneet perusteellisten 
taustojen ansiosta teräviä havaintoja 
ajankohtaisista politiikan ongelmista. 
Ministeri Jakobsonin kolumnit Helsin-
gin Sanomissa ovat politiikan ja jour-
nalistisen taidon oppitunteja.

Ministeri Max Jakobson

Suomi tarvitsee korkea-
tasoista kilpailukykyä
ja korkeatasoista
hyvinvointipalvelua.”
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Tuomiorovasti Pertti Rannan rikas papinura

Tuomiokapituliajasta
tuli hiippakuntaennätys
– Virkapaikkani oli silloin Lah-
den Launeen seurakunnassa,
mutta kun minusta 1956 tuli
Tampereen tuomiokapitulin ases-
sori, jouduin kolmen vuoden ai-
kana omissa tehtävissäni käsit-
telemään myös Helsingin kirkol-
liset asiat. Nykyinen Helsingin
piispa Eero Huovinen onkin ter-
vehtinyt minua usein hiippakun-

tansa perinteen tuntijana, ker-
too elokuussa 90 vuotta täyttänyt
tuomiorovasti Pertti Ranta, jon-
ka juhlavastaanotolla oli koolla
parisatapäinen ystävien joukko
Tampereelta ja Lahden seudulta.

Hiippakunnan historia todis-
taa, että Pertti Ranta toimi tuo-
miokapitulissa 26 vuotta eli pi-
tempään kuin kukaan toinen.

Emeritus-tuomiorovasti Pertti Ranta.

Tampereen emeritus-tuomiorovasti Pertti Ranta
osallistui merkittävällä tavalla Helsingin hiippa-
kunnan perustamiseen vuonna 1959. Tampereen
hiippakunnan asessorina hän joutui yhdessä sih-
teerin Keijo Vahermon kanssa valmistamaan pe-
rustamisasiakirjat valtioneuvostolle päätöksente-
koa varten, koska Helsinki kuului silloin Tampe-
reen suureen hiippakuntaan.
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Asessorivuosia niistä oli 16 ja tuo-
miorovastin virkaan kuuluvia jä-
senvuosia 10. Myös kirkollisko-
kousedustukset vuosien 1958 ja
1982 välillä antavat hänelle erit-
täin kokeneen edustajan statuk-
sen.

Kolmen piispan
tuomiokapitulissa

– Jollakin tavalla ennätyksiin voi-
daan sijoittaa myös se, että sain
toimia tuomiokapitulissa kolmen
piispan johdolla. Piispa Eelis Gu-
linin jälkeen olin kapitulissa Erk-
ki Kansanahon koko virka-ajan
ja hänen jälkeensä vielä vuoden
verran Paavo Kortekankaan
johtamassa tuomiokapitulissa.

Kirkolliskokouksen työjärjes-
tykseen Pertti Ranta sanoo tot-
tuneensa varsin nopeasti. Hänen
aikanaan käsiteltyjen asioiden
määrä on valtava, mutta eräs
aloite ja päätös on jäänyt mie-
leen.

– Isä meidän -rukoukseen oli
jossakin vaiheessa synnin tilalle
tullut sana velka. Asia askarrut-
ti, sillä kansalla on kaikenlaista
velkaa. Tein aloitteen synnin pa-
lauttamisesta tähän kaikkien
tuntemaan rukoukseen ja se hy-
väksyttiin.

Pertti Rannalla riittäisi ker-
rottavaa piispa Gulinista vaikka
yhden kirjan verran – toki kirjo-
ja on muiden kirjoittamina jul-
kaistukin. Ranta sanoo pitkäai-
kaista esimiestään mitä myön-
teisimmässä mielessä hauskaksi
mieheksi.

– Piispa Gulinin valttina oli ih-
misläheisyys. Hän oli sielunhoi-
taja, joka mielellään tapasi ih-
misiä, tavallisista rautakourista
virkamiehiin ja kirjoitti henki-
lökohtaisia kirjeitä ystäville ja
tuntemattomillekin valtavan
määrän. Kapitulin istunnoissa
vallitsi kodikas henki, mutta hal-
linnolliset asiat hän jätti mielel-
lään toisten huoleksi – jos tätä
moitteena voi edes mainita.

Pertti Ranta on perustampe-
relainen, joka asui lapsuutensa
Palanderin talossa Keskustorin
varrella. Ensi vuonna 100 vuotta
täyttävä tuomiokirkko oli hänen
kotikirkkonsa ja myös hänen vii-
meinen virkapaikkansa tuomio-

rovastina. Tähän väliin sopivat
vielä vuodet Sääksmäellä, Lah-
dessa ja Tampereen Harjun seu-
rakunnassa. Ja tietenkin talvi- ja
jatkosodan vuodet.

Koko jatkosota
sotilaspappina

– Kirjoitettuani ylioppilaaksi
Tampereen lyseossa halusin val-
mistua teologiksi ennen sotavä-
keä. Papiksi minut vihittiin up-
seerikokelaana helmikuussa
1939 ja määrättiin virkaan Sääks-
mäen seurakuntaan. Jo saman
vuoden syksyllä tuli komennus
Pispan koululle YH:n kokoontu-
mispaikalle ja  10. Kenttätäy-
dennysprikaatiin. Talvisodassa
toimin pataljoonan lähettiup-
seerina.

Välirauhan aikana Sääksmäen
vt. kappalainen Ranta siirtyi 1941
Lahden ensimmäiseksi nuoriso-
papiksi, mutta pian tuli kutsu ko-
koontumispaikalle Heinolaan JR
22:n toisen pataljoonan sotilas-
papiksi.

– Koko jatkosodan ajan sain
toimia samalla vakanssilla. Ryk-
mentin komentajaksi tuli seu-
raavana vuonna eversti Reino In-
kinen, josta 1950-luvulla tuli
Tampereen itäisen sotilaspiirin
ja varuskunnan päällikkö. JR 22
muuttui 20. Prikaatiksi 1944 ja
komentajaksi tuli jääkärieversti
Armas Kemppi. Paljon puhutus-
ta Viipurin menetyksestä ja Kem-
pistä on minulla omat Kemppiä
ymmärtävät käsitykseni, mutta
sotahistorioitsijoillakin on eri-
laiset tulkinnat.

Pertti Ranta muistaa vielä elä-
västi Kempin komentopaikan,
Viipurin PYP:n konttorin, ja ta-
pahtumat venäläisten panssarien

vyöryessä keskikaupungille. Jou-
lukuussa 1944 sotilasjuna pa-
lautti miehet Heinolaan ja sivii-
liin - eikä lähtenyt Lappiin kuten
junavaunuissa oli pelätty.. Sodan
jälkeen Ranta piti vielä pitkään
koossa Kempin rykmentin pe-
rinneyhdistystä.

– Heinolasta Heinolaan ja vä-
lillä pitkä matka rykmentin mu-
kana Itä-Karjalaan ja Kannak-
selle - siinä sotilaspapin ura. Rau-
han vuosina sotapapit ovat ko-
koontuneet vuosittain yhteisiin
tilaisuuksiin, jotka aiemmin pi-
dettiin Aulangolla, sittemmin
Helsingissä. Kenttäpiispan ko-
kouskutsua olen uskollisesti pyr-
kinyt noudattamaan.

Jäätyään 1983 eläkkeelle tuo-
miorovastin virasta Pertti Ran-
ta on tarkasti seurannut kirkol-
lista elämää. Paljon on uudis-
tuksia tehty ja muutoksia koet-
tu hänen aktiivivuosiensa jäl-
keen. Hän on huolestunut siitä,
että osallistuminen päiväjuma-
lanpalveluksiin on vähentynyt.

Messun hyväksi
tehtävä jotakin

– Usein pyritään toki ymmärret-
tävästi sysäämään syyt televi-
siolle tai muille seurakunnan ti-
laisuuksille, joista voi sanoa vain
hyvää, mutta mielestäni päiväju-
malanpalvelus, messu on tärkein.
Sen hyväksi olisi tehtävä jotakin. 

Pertti Ranta pudisteli päätään
puhuttaessa muutamista kirk-
koon ja seurakuntaelämään liit-
tyvistä ilmiöistä. Jatkuvasti ovat
esillä naispappeuden vastusta-
jien toiminnan aiheuttamat han-
kaluudet päivittäisessä seura-
kuntatyössä, tuomiokapituleissa
käsiteltävät valitukset, Tampe-

reen seudulla niin sanottu Nokia-
ongelma jne.

– Olen onnellinen, ettei nais-
pappeus ole Tampereella ai-
heuttanut ennen eikä nykyään-
kään ongelmia. Erottamisasioi-
den kohdalla voin tunnustaa, et-
tä kolmessa tapauksessa minun
oli valmisteltava ja neuvotelta-
va asianomaisten kanssa tilanne
siihen pisteeseen, että henkilöt
allekirjoittivat laatimani paperit.
He saivat omasta pyynnöstään
eron.

Mediaan lööpit
yhä herkemmin

Pertti Ranta on huomannut, et-
tä viime vuosina media yhä her-
kemmin tarttuu asioihin ja ti-
lanteisiin, jotka poikkeavat nor-
maalista toiminnasta - useimmi-
ten kielteiseen suuntaan. Entis-
tä herkemmin räikeät lööpit vää-
ristävät asian, jonka jatkokäsit-
tely on yhä vaikeampaa.

– Piispa Gulinilta jäi mieleeni
opetus, joka sopii edelleenkin tä-
män päivän päättäjille. Silloin,
kun eteesi tulee ikävä asia, tur-
vaudu ensimmäiseksi keskuste-
luun, neuvotteluun ja sielunhoi-
dolliseen lähestymiseen. Se tuo
varmasti paremman tuloksen
kuin kylmä kapitulikäsittely, sa-
noo Pertti Ranta.

Emeritus-tuomiorovastilla on
joskus kiireinen päivä. Haastat-
telun edellisenä päivänä oli ollut
ensin Rotaryklubin lounaskokous
ja sen jälkeen seurakunnan elä-
keläistapaaminen. Illaksi tytär
tarjosi vielä teatterilipun.

– Olihan se irrottelua päivän
muista aiheista. Tampereen Teat-
terin My Fair Lady oli hieno esi-
tys, mutta se palautti mieleen ko-
kemuksen vuosikymmenien ta-
kaa. Komiteatyössä jouduin usein
yöpymään Helsingissä, jossa ker-
ran komiteakollega hotellissa yk-
sin olon sijaan ehdotti musikaa-
lia Ruotsalaisessa Teatterissa.
Voin sanoa, että silloin Liisa Tuo-
men ja Leif Wagerin My Fair La-
dy oli äskeistä vieläkin loista-
vampi esitys!

Teksti ja kuva:
Pekka Ruusukallio

Jollakin tavalla
ennätyksiin voidaan
sijoittaa myös se, että
sain toimia tuomio-
kapitulissa kolmen
piispan johdolla.

”
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Guangzhou eli Kanton on
yli 2200 vuotta vanha
Etelä-Kiinan taloudelli-
nen, teknologinen, sivis-
tyksellinen, poliittinen ja
matkailullinen keskus. Se
on samalla Kiinan vau-
raimman maakunnan
Guangdongin pääkau-
punki. Guangzhoun vä-
kiluku on noin 13 mil-
joonaa. Guangdongin
maakunnassa asuu 86
miljoonaa henkeä. Maa-
kunnan pinta-ala on kui-
tenkin vain puolet Suo-
men pinta-alasta.

Mitä tekemistä pienellä Tampe-
reella on 13-miljoonaisen
Guangzhoun kanssa? Tampere-
lainen Avaintulos Oy:n toimitus-
johtaja Jukka Lahtinen jopa kir-
joittaa, että eteläkiinalaisen
maakuntakeskuksen sydän syk-
kii Tampereelle. Hän tietää mik-
si ja hän kertoo, mikä tämä
Guangzhou oikein on.

– Kiinan taloudellinen avau-
tuminen ja kehitys nykyiseen va-
kauteensa alkoi Mao Zedongin

kuoleman jälkeen, kun maan joh-
don vuonna 1978 käsiinsä saanut
puhemies Deng Xiaoping valitsi
Guangdongin maakunnan alu-
eeksi, ”joka näyttää Kiinalle uu-
den tien ja avaa ovet ulkomaail-
maan”, kirjoittaa toimitusjohta-
ja Jukka Lahtinen ja jatkaa:

– Deng totesi myös, että ”vau-
rastuminen on kunniakasta”.
Dengin sanojen myötä Kiinassa
alkoi uusi, taloudelliseen vau-
rastumiseen kannustava aika-
kausi.

Deng Xiaoping näki, että juu-
ri kantonilaiset ovat luonteeltaan
yritteliästä, kouluttautunutta ja
jo aikaisemminkin paljon ulko-
maailman kanssa tekemisissä ol-
lutta väkeä, joka pystyisi esi-
merkillään kiskomaan Kiinan
Maon jälkeisestä alennustilas-
taan vaurauteen. Niin kuin sitten
kävikin.

Guangdongin maakunnan
osuus Kiinan viennistä on noin
38 prosenttia. Kiinaan suuntau-
tuvista suorista ulkomaisista in-
vestoinneista suuntautuu sa-
mansuuruinen määrä Guang-
dongin maakuntaan. Maan talous
on kasvanut viimeisen 20 vuoden
aikana keskimäärin 8 prosenttia
vuodessa.

Kiinan vauraimman maakunnan keskus

13 miljoonan Guangzhoun
sydän sykkii Tampereelle

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Aasia-ryhmä os-
ti tammikuussa 2006 Kiinan-matkallaan Guangzhoun liepeiltä itsel-
leen oman puun. Tuotto tästä ”metsäkaupasta” käytetään alueen ym-
päristön kehittämiseen.
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Kiinasta tullut
”maailman työpaja”

Ulkomaiset yritykset ovat solmi-
neet kiinalaisten yritysten kans-
sa huikeat 560 000 yhteistyöso-
pimusta. Kiinasta on tullut maa-
ilman kolmanneksi suurin ta-
lousmahti ja käytännössä ”maa-
ilman työpaja”.

Kiinassa toimineiden lempi-
lause on: ”Kiinassa mikään ei ole
helppoa, mutta kaikki on mah-
dollista”. Kiinaan ei pidä mennä
”kahta kättä heittäen”, vaan niin,
että paikalliset liiketavat, mark-
kinoiden erityispiirteet ja omat
tavoitteet on selvitetty tarkasti.
Kolme tärkeintä kilpailukeinoa
Kiinassa on kärsivällisyys, kärsi-
vällisyys ja vielä kerran kärsiväl-
lisyys. Huonosti kotiläksynsä teh-
nyt yritys maksaa kokemukses-
taan kovan hinnan.

Olen vieraillut Guangzhoussa
18 vuoden aikana 42 kertaa vie-
den kaupunkiin yli 800 suoma-
laista yritysjohtajaa, kunnallis-
päättäjää, opettajaa, opiskelijaa
ja viihdetaiteilijaa. Pidän kau-
pungin yritysmielisyydestä, mu-
kavista ja mutkattomista, Suo-
mea ja Tamperetta arvostavista
liike-elämän ja julkisen vallan
edustajista sekä alueen päätök-
sentekijöiden osaamisesta.

Olen organisoinut 10
Guangzhousta saapuneen dele-
gaation vierailun Tampereelle.
Olen huomannut, että
Guangzhoun sydän sykkii Tam-
pereelle. Pienen Tampereen ja
suuren Guangzhoun suhteet ovat-
kin malliesimerkki siitä, kuinka
kaupungin, elinkeinoelämän,
opetuksen ja järjestötoiminnan

edut ovat yhteneväisiä, kunhan
yhteistyöhön uskotaan ja kerran
luotuja suhteita jaksetaan vaalia.

Tampere ainoa
suomalainen
”Friendly City”
-statusarvossa

Kiinalaiset ovat sanoneet minul-
le aina, että parasta olisi, että
Tampereelta voisi tulla keskeis-
ten sektoreiden johdon edusta-
jia vierailemaan Guangzhoussa
samalla kertaa. Silloin he voivat
antaa parhaan mahdollisen tuen

eri osapuolille ja he voivat olla
varmoja siitä, että Tampereen
seutukunta haluaa kehittää suh-
teitaan Guangzhouhun tosissaan
ja pitkäjänteisesti.

Suhteet luo ja niitä ylläpitää
ihminen, ei organisaatio. Tam-
pereen ja Guangzhoun suhteiden
uranuurtajia ovat olleet Tampe-
reen Kauppakamarin ja teknolo-
giakeskus Hermian toimihenki-
löt sekä useat Tampereen kau-
pungin johtohenkilöt ja luotta-
musmiehet.

Merkittävässä roolissa näiden
suhteiden kehittäjinä ovat olleet
myös Tampereen yliopiston, tek-

nillisen yliopiston ja ammatti-
korkeakoulun johtohenkilöt.

Tampereen monipuolinen ak-
tiivisuus on johtanut siihen, et-
tä Tampere on ainoa suomalai-
nen kaupunki, jolla on ”Friend-
ly City”-status Guangzhoussa.
Olen vahvasti sitä mieltä, että
meillä tamperelaisilla on edel-
leen kaikki syyt mennä merta
edemmäksi kalaan, aina Kiinaan
saakka. Ja Guangzhoussa meillä
on jo ystävät valmiina.

Jukka Lahtinen
Toimitusjohtaja 

Toimitusjohtaja Jukka Lahtinen kiittää Guangdongin maakunnan tärkeimmällä kalanviljelyslaitoksella
elokuussa 2006 isäntiään johtamansa liikemiesvaltuuskunnan puolesta. Kiinan presidentti Hu Jintao on
rakentanut laitoksen malliyritykseksi keväällä 2006 tekemänsä vierailun jälkeen.
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Suomen ensimmäinen

Ideapark
- Liikekaupunki
avataan 
Ideapark Lempäälässä luo niin
yrittäjille, kuluttajille kuin ra-
kentajillekin mahdollisuuksia to-
teuttaa unelmia. Joulukuun alus-
sa ”Mannerheimintien jatkeen”
varrella Marjamäessä avataan
Suomen vahvin vapaa-ajan, muo-
din ja  kaupan keskittymä Hel-
singin ydinkeskustan ulkopuo-
lella.

Ideapark on
uskomaton kokonaisuus

•  Se on seudullinen ostoskeskus,
joka ulottaa säteilynsä kauas seu-
dun ulkopuolellekin.

•  Sen sisällä on kaupunki, Van-
ha Kaupunki, jossa käsityöläisil-
lä on työ- ja asiakastilansa.

•  Se on vastapaino Kehä 3:n
varrella sijaitsevalle Aviapolik-
selle.

• Ennen näkemättömällä ta-
valla se uskaltaa yhdistää kaupan
ja kulttuurin: Lasten kulttuuri-

keskus Pii Poo on hyväksytty mu-
kaan opetusministeriön Taika-
lamppu-verkostoon (www.taika-
lamppu.fi).

•  Siellä tulee työskentele-
mään 1000 ihmistä, siellä on 1,2
kilometriä katuja, siellä on 104
000 m2 katettua tilaa, se on in-
vestointina suuruudeltaan 100
Meur, sen liikevaihto on noin 200
Meur vuodessa.

Kehitys 
luo kehitystä

– Ideaparkin henkiset juuret ovat
toisaalta pitkälti maamme kau-
pan eriytyneissä toteutusmal-
leissa, toisaalta Kehä 3:n varrel-
la, sanoo Ideaparkin konsepti-
kehityksestä vastaava Toni Virk-
kunen, joka on  myös yksi
Ideaparkin omistajista. 

Toni Virkkunen on vuorineuvos
Emil Aaltosen jälkeläinen nel-
jännessä polvessa. Tamperet-

tamme omana aikanaan raken-
taneen vuorineuvoksen jäljiltä ei
ole aiemminkaan syntynyt tyhjiä
jälkiä . . . .

– Kauppaliikkeidemme kon-
septit ovat tähdätyt tehokkaasti
ostamiseen ja myymiseen. Ne to-
teuttavat rooliansa tämän päivän
työnjaossa siten, että yhdessä
paikassa voit toteuttaa yhtä Mas-
lovin tarvehierarkian puolta it-
sestäsi, toisessa toista.

– Ideaparkissa meillä oli onni
saada käyttöömme tyhjä tontti ja
Topi Sukarin kaltainen kump-
pani, joka jakoi kanssani sen nä-
kemyksen, että ostoksillakin ol-
lessaan yksittäinen ihminen ja
perheet ovat kokonaisvaltaisem-
pia ja osaavat nauttia muustakin
kuin kassien täyttämisestä.

Virkkusella oli aiemmin tilai-
suus työskennellä Vantaalle ra-
kennettavan Aviapoliksen paris-
sa, katsella teollisuuskiinteistöi-
hin sinne tänne sijoitettuja kaup-

Toni Virkkunen jatkaa vuori-
neuvos Emil Aaltosen perinteitä.

Tällaisia katuja
Ideaparkissa on 1,2 km.
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paliikkeitä ja todeta, että niistä
puuttuu tämä asiakkaan huomi-
oon ottava kokonaisnäkymä. Ke-
hä 3 -tienoon kehitys synnytti
myös käsityksen, että hieman
etäämmälle ei jää muuta kuin
tyhjät niityt, jos kaikki kaupan
eurot kerätään sinne.

Emme elä 
vain kaupasta

– Kauppa on yksi elinkeinoelä-
mämme päätoimiala. Ideapar-
kissakin tämä toki on noteerat-
tu rakentamalla siitä seudulli-
nen ostoskeskus, joka toteuttaa
tuota edellä kuvattua työnjakoa,
sanoo Virkkunen.

Täydentämään perinteisiä
kaupallisia konsepteja, uutta
synnyttäväksi tilkkeeksi niiden
väliin ja palvelemaan kokonai-
sempaa ihmistä Ideaparkissa
tuodaan:

- Katettu viihtymiseen tarkoi-
tettu kaupunkimiljöö.

- Lasten Kulttuurikeskus Pii
Poo.

- Käsityöläisten Vanha Kau-
punki.

- Keskuspuisto ja tapahtuma-
areena.

- Nuorten Alamaailma.

Kaikki nämä osat löytyvät lä-
hes kaikista kaupungeista.
Ideapark on eräänlainen ruot-
sinlaiva, jossa viihdytään ja fii-
listellään ja tehdään samalla
asiallisia kodin ostoksia. Lasten
Pii Poon kannatusyhdistyksessä
meillä on mukana eturivin suo-

malaisia tekijöitä kuten Aino
Seppo, Esko Roine, Puntti Val-
tonen...

– Meillä on yhdessä paikassa,
säiltä suojassa matkailu- ja va-
paa-ajankohteena toimiva liike-
kaupunki, konsepti, joka kur-
kottelee tuntosarviaan myös
maan rajojen ulkopuolelle.
Ideapark on suomalainen rat-
kaisu, jonka perusajatus on, et-
tä luodaan ympäristö, jossa kaup-
piaat entistä paremmin ja ku-
luttajaystävällisemmin voivat
synnyttää vetovoimaa ja liike-
toimintaa, sanoo Toni Virkkunen.

Päätös 
meren äärellä

Päätös Ideaparkin toteuttami-
sesta syntyi Topi Sukarin mökil-
lä Kustavissa meren äärellä. Virk-
kunen ja Sukari myöntävät, ettei
yksin olisi onnistunut. Joukkoon
saatiin vielä Teräselementti Oy:n
Jarmo Viitala rakentajaksi.

– Kaikki on tullut omien ja lä-
hiympäristössä vaikuttavien
kumppanien korvien välistä ja
silmät auki viisikymmentä vuot-
ta kulkien kertyneestä koke-
muksesta. Ketään ei tällä mat-
kita. Suuri motiivini tässä työs-
kentelyyn on mahdollisuuksien
synnyttäminen lukuisille nyt ja
vastaisuudessa mukana oleville
osapuolille, mahdollisuuksien
luominen ihmisten unelmien to-
teuttamiseen, sanoo Toni Virk-
kunen.

Timo Tulosmaa

Ideaparkin keskellä on tapahtumatori, johon voidaan vaikka jäädyt-
tää luistinrata.
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Katkelmia  itsenäisyytemme
historiasta museossa
Tampereen Reserviupsee-
rien, Pirkanmaan Maan-
puolustuksen Tuen ja
Tampereen Suojeluskun-
ta- ja Lottamuseoyhdis-
tyksen yhteisvoimin on
järjestetty itsenäisyy-
temme historiasta kerto-
va näyttely Tampereelle
reservipiirien toimiston
alakertaan.
Käsivarsinauhoja, mal-
linukkeja autenttisiin
asuihin puettuina, kant-
tiini, kirjallisuutta, kun-
niamerkkejä ja kirjoja,
tauluja, valokuvia, vala-
kirjoja ja paljon muuta.

– Hienoimpia kokonaisuuksia
ovat rouva Hilkka Salovaaran
lahjoittama lottakanttiini 130 eri
paikkakunnilta olevine lotta-
kuppikokoelmineen sekä diplo-
mi-insinööri Paavo Korhosen
lahjoittamat suojeluskuntien kä-
sivarsinauhat, kertoo museo-
mestari Yrjö Suuniittu. Tampe-
reen Reserviupseerien pitkäai-
kaisena toiminnanjohtajana ja it-
sekin entisenä sotilaspoikana hä-
nellä on tiedollista ja henkistä
taustaa näyttelyn rakentamiseen.

– Kaikki esineet kertovat omaa
tarinaansa itsenäisyyttämme ta-
voitelleista ja sitä tukeneista suo-
jeluskunta- ja lottajärjestöistä.
Olemme halunneet koota näyt-
telyn kertomaan asioista oikein,
hän toteaa.

Paikka Tampereella

Tämän päivän Suomessa ei ole
erimielisyyttä siitä, etteikö
maamme itsenäistymiseen joh-
taneiden tapahtumien lopputu-
los olisi ollut oikea. Tapahtumat
itsessään olivat traagisia ja nii-
tä ei kukaan toivonut tapahtu-
vaksi, mutta historian kulku kul-
jettaa ihmisiä ja kansoja.

Tampere ja sen ympäristö oli
näyttämönä vapaussodan ratkai-
seville tapahtumille, ja siksi on
oikeastaan hämmästyttävää, et-
tä näistä ajoista kertovaa mu-
seota ei täällä ole. Puhumme kui-
tenkin kansakuntamme tärkeis-
tä hetkistä, joista on kohta ku-
lunut 100 vuotta. Asioita tulee
purkaa ja avata oikealla tavalla.

Yksityismuseo

Tampereen Suojeluskunta- ja
Lottamuseo toimii yksityismu-
seona, joka toistaiseksi on avoin-
na vain tilauksesta. Museolla on
Väinölänkatu 2:n kiinteistössä
käytettävissä noin 120 m2 tilaa,
jonka omistavat Tampereen Re-
serviupseerit ja Pirkanmaan
Maanpuolustuksen Tuki. Yhtei-
söt ovat tehneet päätöksen tilan
luovuttamisesta museon käyt-
töön toistaiseksi ja veloituksetta.

Näyttelykokonaisuutta raken-
taa ja ylläpitää Tampereen Suo-
jeluskunta- ja Lottamuseoyhdis-
tys, johon toivotaan tervetulleik-
si aihepiiristä kiinnostuneita ih-
misiä. Yhdistyksen puheenjohta-
jana toimii Timo Tulosmaa.

Leena Heikkilä, Anja Jalanne ja Yrjö Suuniittu rouva Hilkka Salovaaran lahjoittamassa kanttiinissa.
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Kolme pääteemaa

– Näyttely rakentuu oikeastaan
kolmen ison teeman varaan: suo-
jeluskuntatoiminta, lottatoimin-
ta ja sotiemme perintö. Ne eivät
ehkä aina ole kirkkaasti toisis-
taan erotettavissa, vaan nivoutu-
vat toinen toisiinsa. Suojelus-
kunta- ja lottajärjestöistä, jotka
tunnetuista syistä olivat vuosi-
kymmeniä poissa julkisuudesta,
haluamme antaa monipuolisesti
niiden toimintaa heijastavan ku-
van, toteaa Yrjö Suuniittu.

Tunnettuahan on, että esi-
merkiksi suojeluskuntatoiminta
oli taustana Pohjois-Hämeen ja
koko maan menestykselle urhei-
lussa. Lottajärjestö oli aikanaan
maailman suurin naisten palve-
lujärjestö, joka kotijoukkojen ko-
mentajan, kenraaliluutnantti
Lauri Malmbergin sanoin ”antoi
ei ainoastaan moraalista, vaan
kaikille aloille ulottuvaa aineel-
lista tukea”.

– Tämän museon rakentami-
nen on koko pirkanmaalaisen va-
paaehtoisen maanpuolustuksen

järjestökentän ja ylipäänsä ai-
heesta kiinnostuneiden henki-
löiden yhteinen projekti. Valta-
osa näyttelyssä nyt olevista esi-
neitä on saatu järjestökanavia
pitkin joko lahjoituksina tai muu-
toin esille pantaviksi. Emme käy
mitään vaihto- tai muuta kaup-
paa museossa olevilla esineillä,
sanoo Yrjö Suuniittu.

Teksti ja kuvat
Timo Tulosmaa

Tältä se näyttää kun tullaan ovesta sisään.

Siivikkalan majalta museo sai ko-
mean hyllykön, joka nyt on mu-
seokirjaston ja monien huo-
mionosoitusten koti.

Yhteystiedot:
Timo Tulosmaa
040-744 0565

Yrjö Suuniittu
040-725 7253
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Tampereen Suomalaisen Klubin
piirissä toimii neljä harrastus-
kerhoa: Biljardikerho, Golfkerho,
Klubinaiset ja Seniorikerho eli
Ruutiukot. Tässä esittelyssä ni-
mitämme kaikkia harrastusker-
hoiksi, vaikka myös jaosto ja toi-
mikunta voivat esiintyä kerhojen
sisäisessä tiedottamisessa.

★ Ruutiukot
-seniorien veljespiiri

Ruutiukot, yksi Tampereen Suo-
malaisen Klubin johtokunnan
alaisista toimikunnista, on Klu-
bin sisäinen senioriyhteisö. Se
perustettiin 33 vuotta sitten sel-
laisten klubilaisten veljespiirik-
si, jotka ”eivät enää ole mukana
työelämässä, mutta pysyttelevät
vielä muonavahvuudessa”. Jäse-
neksi voi hakeutua Klubin jäsen,
joka on seniori, täyttämällä jäse-
neksi-ilmoittautumislomakkeen.
Uusi jäsen lisätään Ruutiukkojen
jäsenrekisteriin ja liittymisestä
tiedotetaan lounaskokouksessa.

Perustaminen

Tampereen Suomalaisen Klubin
seniorikerho perustettiin mar-
raskuussa 1973. Kerhon synty-
sanat lausuttiin kuitenkin jo 1971
joulun aikaan. Tuolloin Eero Ki-
velä kutsui Unto Lehmusvirran ja

Uuno Salmisen keskustelemaan
Klubille ja esitti, että ”koska Klu-
bissa on paljon eläkeläisjäseniä,
joita ei kiinnosta biljardi eikä kor-
tinpeluu, perustettaisiin keskus-
telukerho, johon pääsevät vain
eläkkeellä olevat jäsenet.”

Vuoden 1972 aikana alkoi maa-
nantaisin 5-10 miestä lähinnä Ki-
velän kutsumina kokoontua lou-
naalle ja keskustelemaan. Koska
tämä joukko koostui niistä Klu-
bin jäsenistä, jotka olivat so-
tiemme veteraaneja, on luonnol-
lista, että alkuun tapaamisissa
muisteltiin sotaa sen ohella, et-
tä paranneltiin maailmaa.

Vuoden 1973 aikana toiminta-
muodot vakiintuivat ja marras-

kuussa Eero Kivelä selosti Klubin
johtokunnalle ”lounaskokousten
järjestelysuunnitelmaa, jonka
mukaan alustava kokous on
12.11.1973”. Mainittuna päivänä
päätettiin perustaa Tampereen
Suomalaisen Klubin eläkeläis-
kerho. Kerho perustettiin
19.11.1973. Näin oli toiminta vi-
rallisesti alkanut.

Toiminta ja ohjelmat

Vähitellen alkoi lounaskokouk-
sissa olla myös ulkopuolelta kut-
suttuja esitelmöitsijöitä. Se-
niorikerhon jäsenet alkoivat kut-
sua toisiaan ruutiukoiksi. Nimi-
tys, johon liittyy hyväntahtoista

huumoria, ilmentää sotiemme ve-
teraanien keskeistä asemaa jä-
senistössä, mutta sen mainitaan
myös viittaavan kerhon vireään
toimintaan, ”ruuti on pidetty kui-
vana”.

Kerhoveljet seuraavat tiiviisti
aikaansa ja osaavat esittää sen il-
miöistä mielipiteensä, tarvittaes-
sa terävästikin. Yhäkin kerhon jä-
senistä lähes puolet on sotiemme
veteraaneja, mutta uusia jäseniä
liittyy kerhoon joka vuosi.

Ruutiukot kokoontuu Klubilla
säännöllisesti, kesälomakautta
lukuun ottamatta, joka maanan-
tai klo 12.00. Lounaskokous al-
kaa puheenjohtajan esittämillä
tiedotusasioilla, minkä jälkeen
kuullaan esitelmä. Esitelmän jäl-
keen seuraa keskustelu esillä ole-
vasta aiheesta, minkä jälkeen
nautitaan yhteinen lounas. Maa-
nantain lounaskokousten lisäk-
si on ohjelmassa avec-tilaisuuk-
sia, retkiä kotimaassa sekä ul-
komaanmatkoja yhteisesti pää-
tettyihin kohteisiin.

Ruutiukkojen ohjelmat perus-
tuvat Tampereen Suomalaisen
Klubin aatteellisiin tarkoituspe-
riin. Siten ohjelmien keskeisiä ai-
heita ovat suomalainen kulttuu-
ri, suomalaiskansalliset perin-
teet, kanssakäyminen suoma-
laiskansallisessa hengessä sekä
isänmaallisten asioiden ja yh-

Kerhotoimintaa

Neljä virkeää harrastuskerhoa

Tapio Vuorinen, RuutisihteeriVesa Rinkinen, Sadanpäämies

INTERIOR

www.iskuinterior.com www.tampere.chamber.fi www.kokoomus.fi www.pirkanmaanyrittajat.fi
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Kerhotoimintaa

teiskunnallisten kysymysten har-
rastus.

Veteraanien perintö ja maan-
puolustuskysymykset ovat toi-
minnassa keskeisiä. Tavoitteena
on, että Ruutiukkojen ohjelmil-
le on ominaista merkityksellisyys,
laadukkuus ja viihtyminen. Mer-
kityksellisyys ilmenee siinä, et-
tä ohjelmilla on merkitystä sil-
mällä pitäen Klubin tarkoitusta
ja Ruutiukkojen perinteitä ja eri-
tyispiirrettä.

Laadukkuus edellyttää, että
ohjelmat vastaavat ruutiukkojen
odotuksia, niiden sisältö on riit-
tävän korkeatasoinen ja toteutus
huolellisesti tehty. Viihtyminen
ohjelmien tavoitteena on itses-
tään selvä; tarkoitushan on, että
Ruutiukoissa viihdytään, nyt kun
on aikaa ja vireyttä kokoontua sa-
manhenkisten kerhoveljien kans-
sa.

Perinteitä vaaliessaan ruu-
tiukot eivät ainoastaan elä muis-
toissa, vaan kansakunnan yh-
teisten kokemusten ja isänmaan
historian pohjalta myös jäsentä-
vät kuvaa nykypäivästä. Ohjel-
missa on myös aiheita, joissa tä-
hytään tulevaisuuteenkin. Ruu-
tiukot ovat tiukasti mukana täs-
sä päivässä katse tulevaisuudes-
sa. He seuraavat aktiivisesti ai-
kaansa, ”ruuti on pidetty kuiva-
na”.

Hallinto

Kerhon toimintaa johtaa pu-

heenjohtaja apunaan sihteeri.
Puheenjohtajastaan ruutiukot
käyttävät nimitystä sadanpää-
mies. Nimitys on peräisin ajalta,
jolloin ruutiukkoja oli noin 100,
nykyään jäsenmäärä on 180. Ruu-
tiukkojen sisäisenä johtokunta-
na on Ruutiukkotoimikunta. Sii-
hen kuuluvat Heikki Arjanne, Jor-
ma Kotisaari, Olli Sarantola, Ola-
vi Suvitie, Pentti Turunen, Pert-
ti Ylätupa, Tapio Vuorinen (sih-
teeri) ja Vesa Rinkinen (sadan-
päämies). Kerhon jäsenkirjurina
toimii Seppo Lehtinen.

★ Klubinaiset

Tampereen Suomalaisen Klubin
Klubinaiset aloitti toimintansa
pari kolme vuotta sitten. Sen tar-
koituksena on aktivoida Klubin
naisjäseniä, joita tällä hetkellä
on yli 60, klubitoimintaan ja jär-
jestää vuoden aikana muutamia
vain naisjäsenille tarkoitettuja ti-
laisuuksia.

Tämän vuoden aikana olemme
kokoontuneet kuusi kertaa, kol-
me kertaa vapaamuotoiselle lou-
naalle, kaksi kertaa kuulemaan
esitelmää ja keskustelemaan sii-
tä. Aiheina ovat olleet kaksi hy-
vin toisistaan poikkeavaa teemaa:
painonhallinta, alustajana psy-
kologi Irmeli Uurasjärvi ja suur-
pedot lähialueilla, alustajana va-
ratuomari Irene Jokinen. Syys-
kauden alussa tutustuimme Tai-
demuseossa Akseli Gallen-Kalle-
lan näyttelyyn ”Nuori Suomi.

Loppuvuoden tapaamiset:
(maanantai 9.10.06 klo 12 lou-
nas), maanantai 6.11.06 klo 12
lounas. Keskustelun alustaa kan-
sanedustaja Marja Tiura.

Klubinaisten
toimikunta 2006

• Kristiina Jaatinen 
Kristiina.Jaatinen@chamber.fi
puh. 040 5051 999
• Elli Ahoinniemi 
Elli.Ahoinniemi@pp.inet.fi
puh. 040 530 9532
• Irene Jokinen 
Irene.Jokinen@ek.fi
puh. 050 511 0220
• Irmeli Uurasjärvi
Irmeli.Uurasjarvi@skttampe-
re.net
puh. 040 835 2954 

★ Biljardikerho

Klubin biljardikerholla on kulu-
valla syyskaudella perinteisten
Kärri-iltojen lisäksi kolme mer-
kittävää tilaisuutta. Lehden il-
mestyessä marraskuun alussa on
ennätetty järjestää jo kaksi ta-
pahtumaa. Mikkelin Liikemies-
ten Seuran joukkue saapui 14.10.
Tampereelle pelaamaan ystä-
vyysturnausta. Edellisestä, vas-
taavasta kaupungin ulkopuolelta
tulleesta vierailusta oli kulunut
jo yli kymmenen vuotta.

Tampereen Kauppaseuran ja
Tampereen Ammattiklubin kans-
sa on paikallisturnauksia käyty

säännöllisesti. Kauppaseuran
kanssa järjestettiin kilpapelit 28.
lokakuuta.

Marraskuun 17.-19. päivinä on
ikämiesten klubi-SM-turnaus
Mikkelissä. Viime vuonna Tam-
pereen Klubin joukkue Seppo
Nyrjä ja Juha Repo (biljardiker-
hon puheenjohtaja ja sihteeri)
olivat turnauksessa kolmansia.
Repo oli henkilökohtaisen kisan
kakkonen. Turnaus pelattiin sil-
loin Tampereella.

-Joulukuussa kannattaa eh-
dottomasti kiivetä kolmanteen
kerrokseen, sillä komeat kinkut
odottavat joulukuun Kärreissä
niitä, joille pallot sattuvat sopi-
vasti pyörähtelemään, sanoo bil-
jardikerhon sihteeri Juha Repo.

★ Golfkerho

Klubin jäsenistössä on arviolta 50
golfin harrastajaa. Tätä joukkoa
yhdistävänä on jo toistakym-
mentä vuotta toiminut golftoi-
mikunta. Se järjestää Klubin mes-
taruuskilpailut, yleensä kesä-
kuussa. Niissä mittelöissä on ol-
lut vuosittain noin 20 osanotta-
jaa.

Klubimme on ollut edustettu-
na myös joka kesä kisattavissa YT-
klubien golfin SM-kisoissa. Me-
nestystäkin on tullut. Kesällä
2005 jäsenemme Antero Hagberg
ja Heikki Ylinen voittivat YT-klu-
bien joukkuekisan Suomen mes-
taruuden.

Kunniajäsenet

Allan Kuusisto J. Borgenström Pertti Ranta Unto Lehmusvirta
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Suomalaisuuden puolesta

Tampereen
Suomalainen Klubi
Tampereen Suomalaisen
klubin tarkoituksena on
vaalia suomalaista kult-
tuuria,  perinteitä ja suo-
men kieltä, antaa jäse-
nilleen tilaisuus kehittä-
vään keskinäiseen kans-
sakäymiseen suomalais-
kansallisessa hengessä
ja toimia suomalaisuu-
den hyväksi ylläpitämäl-
lä isänmaallisten, sivis-
tyksellisten, yhteiskun-
nallisten ja kansainvä-
listen kysymysten har-
rastusta.

Klubi perustettiin vuonna 1891.
Sen eräänä tärkeänä tehtävänä
oli tuolloin, kansallisen herää-
misen aikoina, vahvistaa suoma-
laisuuden asemaa Tampereen
kunnallishallinnossa. 

Alkuvuosikymmeninä toimin-
taa sävytti suomalaisuusaatteen
voimistaminen ja vaikutusvallan
lisääminen sekä puoluepoliitti-
nen vaikuttaminen. Sittemmin ti-
lalle on tullut lähinnä jäsenten
henkisen aktiivisuuden ja suo-
malaiskansallisen ajattelun vah-
vistaminen kokousesitelmien ja
kerhotoiminnan avulla.

Tampereen Suomalaisen Klu-
bin toiminnasta on tehty kaksi

painettua historiateosta: Klubin
ensimmäiset neljä vuosikym-
mentä 1891-1931, kirjoittanut ko-
tiseutuneuvos Uuno Sinisalo ja
Muuriankkuri 1931-1991,  kir-
joittanut kamarineuvos Laila
Halme.

Vuonna 1979 otettiin käyttöön
taidemaalari Kauko Salmen suun-
nittelema klubitunnus ”muu-
riankkuri”. Muuriankkuri on rau-
tataos, jolla on sidottu rakentei-
ta toisiinsa. Tunnus symboloi Klu-
bin tehtävää yhdistää jäseniä toi-
siinsa ja Klubin aatemaailmaan.
Muuriankkurista on tehty myös
rintamerkki, jonka jäsenet voivat
lunastaa isännöitsijältä.

Vuonna 2005 hyväksytyn stra-
tegiaohjelman mukaan Tampe-
reen Suomalaisen Klubin toi-
mintaa ohjaavat seuraavat arvot:

* suomalaiskansallinen, 
isänmaallinen, oikeisto-
mielinen maailmankatso--
mus,

* suomalaisuuden parhaiden 
perinteiden kunnioittami-
nen,

* kansallisen edun huomioon 
ottaminen,

* isänmaallisina suomalaisi-
na myös hyvinä Eurooppa-
kansalaisina oleminen,

* jokaisen yksilön arvostami-
nen,

Pitkät pöydät täyttyivät seniorikerho Ruutiukko-
jen lounaskokouksessa 2. lokakuuta 2006.
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* yhteisöllisyys,
* rakentava ja kunnioittava 

käyttäytyminen,
* ennakkoluulottomuus: toi-

mintamme uusien sisältöjen 
etsiminen ja uusien toimin-
tamuotojen joustava
käyttöön ottaminen,

* luottamus, hyvä pohja yh-
teistyölle,

* yhteistyö, vuorovaikutus, 
* paikallisuus ja maakunnal-

lisuus, 
* pitkät perinteet.

Klubin toiminta

Tampereen Suomalaisella Klu-
billa on syys-huhtikuun aikana
kuukausittainen klubikokous,
jonka pääsisältönä on korkeata-
soinen esitelmä jostakin yhteis-
kunnallisesta, taloudellisesta,
kansainvälisestä, tieteellisestä
tai kulttuuriin liittyvästä aihees-
ta. Esitelmän jälkeen nautitaan
yhteinen päivällinen. Klubi jär-
jestää myös kulttuuriaiheisia ret-
kiä sekä avec-juhlia, mm. perin-
teiset vappu- ja itsenäisyyspäi-
välounaat.

Klubin toimintaa johtaa johto-
kunta. Klubilla on esimies, jonka
tehtävänä on johtaa Klubin aat-
teellista toimintaa, vastata Klu-
bin kokousten asiasisällöstä ja
johtaa niissä puhetta. Johtokun-
nan tehtävänä on hoitaa Klubin
taloudellisia asioita, kantaa ja
vastata Klubin puolesta ja edus-
taa sitä.

Klubin piirissä toimii neljä har-
rastuskerhoa: Biljardikerho, Golf-
kerho, Klubinaiset sekä Seniori-
kerho. Klubin johtokunnan ni-
meämiä pysyväisluonteisia työ-
ryhmiä ovat taloustyöryhmä, oh-
jelmatyöryhmä, tiedotusryhmä ja
jäsenlautakunta.

Tampereen Suomalaisella Klu-
billa on oma noin 1200 m2:n suu-
ruinen huoneisto kaupungin
ydinkeskustassa, Puutarhakadun
ja Hallituskadun kulmassa. Huo-
neistossa on juhlasali, jossa on
kokoustilat 150-200 hengelle,
noin 100-paikkainen ravintola, ti-
lava aula ja kabinetteja. 

Yläkerrassa ovat Klubin jäsen-
ten käyttöön tarkoitetut biljar-
disali, kirjasto ja pieni kokous-
huone. Juhlasali, ravintola ja ka-
binetit ovat avoimia tiloja yksi-

tyistilaisuuksiin, koulutustilai-
suuksiin ja kokouksiin. Klubi on
avoinna jäsenille arkipäivisin.
Klubin ravintola toimii lounas-
ravintolana arkisin klo 11-14,
muina aikoina sopimuksen mu-
kaan.

Jäseniä noin 850

Tampereen Suomalaisessa Klu-
bissa on tällä haavaa noin 850 jä-
sentä. He ovat yhteiskunnan eri
aloilla toimivia tai toimineita
miehiä ja naisia. Lähivuosien ta-
voitteena on lisätä jäsenmäärää
ja saada mukaan erityisesti työ-
elämässä vielä mukana olevia.

Klubin varsinaiseksi jäseneksi
johtokunta voi hyväksyä kirjalli-

sen hakemuksen perusteella
isänmaalliseksi tunnetun, oi-
keistomielisen maailmankatso-
muksen omaavan, hyvämaineisen
Suomen kansalaisen, joka hy-
väksyy klubin tarkoituksen ja jo-
ta kaksi Klubin jäsentä suositte-
lee. Jäsenhakemuslomakkeita
saa Klubin isännöitsijältä ja ra-
vintolasta sekä Klubin kotisivul-
ta. Hakemus toimitetaan joko
isännöitsijälle tai jäsenlauta-
kunnan puheenjohtajalle.

Teksti ja kuvat:
Markku Rauhalahti

Tampereen Suomalaisen Klubin sisäänkäynti osoitteessa Puutarhakatu 13.

”Muuriankkuri” on taidemaala-
ri Kauko Salmen suunnittelema
klubitunnus.
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Tavoitteena uskottava 
suomalainen puolustus
Ensi vuonna 90 vuotta
täyttävät puolustusvoi-
mamme miettivät muiden
organisaatioiden tapaan
koko ajan, miten voisivat
paremmin toteuttaa li-
sääntyvät tehtävänsä.
Parannetaan iskukykyä,
nostetaan tulivoimaa, pi-
dennetään kantamaa,
vähennetään sieltä, uusi-
taan täältä, uudelleen
suunnataan tuolta.

Tampereen Kalevassa sijaitsevan
Puolustusvoimien Materiaalilai-
toksen johtaja, kenraalimajuri
Paavo Kiljunen valotti tätä aja-
tusmaailmaa Suomalaisen Klu-
bin kuukausikokouksessa 11.
syyskuuta.

Toimintalinjaus
pohjana selonteot

Kansan linjauksen ja valtuutuk-
sen kehittämiselleen puolustus-
voimamme saavat eduskunnasta
valtioneuvoston selontekojen
kautta, viimeisimmät VNS97,
VNS01 ja VNS04.

Vuoden 2004 selonteon kova
ydin on uskottava, kansallinen
puolustus, yleinen asevelvolli-
suus, koko maan kattava alue-
puolustusjärjestelmä, aktiivinen
EU-jäsenyys ja EU:n toimintaky-
vyn vahvistaminen, kansainväli-
sen turvallisuuden lisääminen ja
varautuminen myös ns. epäsym-
metrisiin turvallisuusriskeihin eli
terrorismiin.

Puolustusjärjestelmä 2010:n
mukaan mm. perustetaan JOINT-
johtamisjärjestelmä, täydenne-
tään puolustushaaraesikunta-jär-
jestelmää Maavoimien esikun-
nalla, perustetaan maakunta-
joukot ja lasketaan sodan ajan

joukkojen miesvahvuutta.

Kehittämisen 
reunaehdot

Reunaehtoja puolustusvoimien
kehittämiselle saadaan, paitsi po-
liittiselta järjestelmältä, myös
ja ennen kaikkea kansantalou-
den kehyksistä mukaan lukien
materiaalihankintoihin kohden-
nettavien varojen riittävyys.

Yleinen asevelvollisuus säilyy,
rationalisointia esimerkiksi va-
ruskuntamielessä jatketaan, koh-
teiden ja elintärkeiden toimin-
tojen suojaaminen korostuu ja
käytettävissä olevia resursseja
hyödynnetään valtakunnallises-
ti joustavasti.

Puolustusbudjetti pysyy suurin
piirtein nykyisessä 2+ mrd eu-
rossa, josta materiaalihankintoi-
hin käytetään 1/3. Vanhentunut

kalusto poistuu, rauhan ajan hen-
kilöstö laskee nykyisestä 17 000:sta,
kiinteistökantaa karsitaan. Ma-
teriaalin huoltotoimintoja ul-
koistetaan. Henkilövahvuus las-
kee 1200 henkilötyövuodella ja
500 tehtävää kohdennetaan uu-
delleen.

Kansainvälinen verkottuminen
tuo muassaan omat lisääntyvät
tarpeensa: kriisinhallintakykyä
lisätään ja EU-puitteissa aloite-
taan valmiusjoukkopäivystys yh-
dessä Saksan ja Hollannin kans-
sa 2007 alussa puolen vuoden
ajaksi. Hieman eri kokoonpanol-
la päivystetään vuoden 2008 al-
kupuoliskolla yhdessä Ruotsin ja
Norjan kanssa.

Tulevina vuosina kansainväli-
nen toiminta pidetään vähintään
nykyisellä noin 100 milj. euros-
sa ja noin 1000 henkilössä. Koti-
maan toimintoihin puolustusvoi-

mien budjetista kohdentuu ny-
kyään noin 95 % ja ulkoisiin vas-
taavasti noin 5 %.

Puolustushaarojen miesvah-
vuus jakautuu vastaisuudessa
maavoimille 285 000, ilmavoi-
mille 35 000 ja merivoimille noin
30 000 miestä ja naista.

JOINT-järjestelmä
ja Maakuntajoukot

Iso muutos on tiedustelu-, val-
vonta- ja johtamisjärjestelmien
sähköinen integrointi yhteen. Eri
puolilla maata olevista senso-
reista kerätty tiedustelu- ja val-
vontatieto kootaan ja siitä muo-
dostetaan yhteinen ja samanta-
soinen tilannekuva kaikille puo-
lustushaaroille. Operaatioiden
johdolla on ”on-line” -yhteys
alueille ja tapahtumiin.

Alueilla toteutettava uudistus
on maakuntajoukot, jotka pitkäs-
tä aikaa tuovat puolustusvoimien
sodan ajan toiminnot lähes ruo-
honjuuritasolle. Maakuntajoukot
kootaan aktiivisista ja koulute-
tuista reserviläisistä. Joukkojen
tehtäväksi tulee perustamiskes-
kusten ylläpitoa, vartiointitehtä-
viä, kohteiden suojaamista jne.

Joukkoja voidaan tarpeen vaa-
tiessa hyödyntää myös siviilikrii-
seissä kuten esimerkiksi metsä-
paloissa ja etsinnöissä. Väärinkä-
sityksiä on syntynyt vastuunjaos-
ta siviiliviranomaisten ja maa-
kuntajoukkojen välillä, mutta em.
tapauksissa selkeästi päävastuu
on siviilipuolella. Puolustusvoi-
mat ovat käytettävissä.

Maakuntajoukot rakennetaan
ja koulutetaan seutukunnittain.
Näin esimerkiksi tamperelaiset
toimivat yhdessä ympäröivien
naapurikuntien miesten ja nais-
ten kanssa. Kouluttava toimija on
Maanpuolustuskoulutus r.y.

Timo Tulosmaa

Kenraalimajuri Paavo Kiljunen
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Klubiaate kestää
ja kehittyy

Klubilla tarkoitetaan sellaista
suljettua seuraa, jonka jäsenillä
on joko sama ammatti, yhteis-
kunnallinen asema, harrastus tai
maailmankatsomus. Klubilla on
yleensä - kuten Tampereen Suo-
malaisella Klubillakin - oma huo-
neistonsa, missä jäsenet ko-
koontuvat keskustelemaan tär-
keistä oman yhteiskunnan, ny-
kyisin jopa maailmanlaajuisista
kysymyksistä, nauttimaan pöy-
dän antimista, lukemaan lehtiä,
katselemaan televisiota ja vir-
kistymään erilaisten harrastus-
ten parissa.

Nimityksenä klubi on verrat-
tain nuori. Yleiseen kielenkäyt-
töön se on omaksuttu lähinnä
englannin käsitteestä club Eng-
lannin ollessa klubien luvattu
maa uuden ajan alkupuolelta läh-
tien, mutta varsinaisesti klubin-
luonteinen toiminta vauhdittui
vasta 1600-luvun jälkipuoliskol-
la, kun ryhdyttiin perustamaan
uusia virkistyskeitaita, kahviloi-
ta.

Oma klubimmekin on nyky-
päivän keidas, jonne voimme ko-
koontua pohdiskelemaan maail-
man menoa ja pääsemään osal-
lisiksi yhteiskunnallisesta orien-
taatiosta, mikä muutoin jäisi
meiltä saamatta.

Kamarineuvos Laila Halme on
jakanut klubimme satavuotisen
historian osuvasti kahteen yhtä
pitkään kauteen: ensimmäiseen
vaikuttamisen kauteen ja sitä
seuranneeseen tarkkailun kau-
teen. 

Nyt toimintaympäristön muu-
tos on siirtänyt meidät voimak-
kaan kansainvälistymisen ai-
kaan. Aatteellisessa toiminnas-
samme meidän onkin pohditta-
va, mikä on aitoa, oikeaa kan-
sainvälistymistä, missä suoma-
lainen kulttuuri, suomalaiskan-
salliset perinteet ja oma kieli voi-
vat säilyä. 

Klubi on toimintastrategias-
saan määritellyt missionsa, vi-
sionsa ja arvoperustansa. Uskon,
että tältä pohjalta voimme luot-
tavaisina kohdata tulevaisuuden,
se on meidän käsissämme. Juu-
ri suomalaisuus on muutoksessa.
Tiivistetysti voidaan todeta, että
meidän tulee etsiä myyttisiä ulot-
tuvuuksia isänmaastamme eu-
rooppalaisessa perinteessä.

Nykyhetkenä korostuvat vuo-
rovaikutus ja kansainvälinen nä-
kyvyys, monikulttuurisuus ja mo-
nimuotoisuus, alueellisuus ja glo-
baalisuus. Suomalaisten tulee ol-
la rohkeasti samalla kertaa per-
soonallisesti omalaatuisia ja kult-
tuurisesti itsenäisiä.

Toimikoon Tampereen 115-
vuotias Klubi kasvavan jäsenis-
tönsä vahvalta pohjalta kansal-
lishengen ja suomalaisen kult-
tuurin foorumina entistä pa-
remmin koko kansakuntaa ja jä-
senkuntaansa palvellen.

Paavo Hoikka
Esimies, professori
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Näyttelyt
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Tampere-talo Osakeyhtiö
Yliopistonkatu 55, PL 16, 33101 Tampere

Puhelin (03) 243 4111 • Faksi (03) 243 4199

LIIGA, JOSTA 
EI KANNATA 

JÄÄDÄ 
PAITSIOON.

eQ Suomiliiga on uusi Suomeen sijoittava 
osakerahasto, jossa yhdistyvät 

Seppo Saarion Pörssiliiga ja eQ Pankin 
sijoitusosaaminen. Lisätietoja www.eQ.fi  tai 
sijoitusasiantuntijoiltamme (09) 6817 8700.
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