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Maapallolla vaikuttaa nyt kahdeksan
sivilisaatioksi kutsuttua kokonai-
suutta. Ne ovat kiinalainen, japani-

lainen, hindulainen, islamilainen, ortodok-
sinen, länsimainen, latinalais-amerikkalai-
nen ja afrikkalainen. Ne ovat uskontopoh-
jaisia.

Näin totesi professori Seikko Eskola luen-
noidessaan Tampereen Suomalaisessa Klu-
bissa tammikuussa. Esityksensä lähtökohta-
na hän piti amerikkalaisen professori Samuel
Huntingtonin vuonna 1993 aiheesta julkai-
semaa kirjoitusta. Vastakkain ovat siis kah-
deksan kulttuurin jättiläistä.

Niiden väliset ristiriidat tulevat luonneh-
timaan kansojen edessä olevaa seuraavaa
puolta vuosisataa.

Valmistava teollisuus on siirtämässä toi-
mintojaan alhaisten tuotantokustannusten
Kiinaan ja globaali yritysten palvelu on siir-
tymässä Intiaan. Kiina haastaa länsimaat ta-
loudessa ja Intia teknologian kehittämises-
sä. Latinalais-amerikkalainen kulttuuri haas-
taa tähänastisen kansojen sulatusuunin Yh-
dysvaltain elämäntavan.

Kovin taistelu näyttää kuitenkin syntyvän
islamilaisen maailman ja länsimaisen maa-
ilman kulttuurien välille. Islam käy pyhää so-
taa länsimaista jumalankielteistä mate-
rialismia ja maallistumista vastaan, sanoo
professori. Länsimainen maallistunut kaiken
suhteellistava ja salliva kulttuuri ei näytä pär-
jäävän muslimeille, toteaa Eskola.

Ristiriitoja syventää entisestään se, että
kaikkien kulttuurien kansat haluavat osan-
sa maailman luonnonvaroista ja vauraudes-
ta.

Läntisessä elämäntavassa uskonto ja po-
litiikka ovat erillään toisistaan. Islamissa us-
konto on politiikkaa, sillä se ohjaa yhteis-
ten asioitten hoitoa. Kestääkö Euroopan kult-
tuuri vai mureneeko se sivilisaatioitten kil-
pailussa maallistumisen, materialismin ja va-
paan seksin ihannoimisen myötä voimatto-
muuteensa?

Tätä voimme myös me Tampereen Suo-
malaisen Klubin jäsenet kysyä. Suomi on vii-
den miljoonan ihmisen kansa viidensadan
miljoonan ihmisen asuttaman Euroopan alu-
eella.

Miten Eurooppa ja sen osana Suomi pär-
jäävät sivilisaatioiden kilpailussa? Miten
suunnitellaan Euroopan tulevaisuus sellai-
seksi, että sopuisa monikulttuurisuus onnis-

tuu, mutta kristinuskon perusarvot pysyvät
sen kansoja ohjaavina arvoina myös tulevis-
sa vuosisadoissa?

Sivilisaatioiden kilpailu on suuri haaste
Euroopalle ja Suomelle. Se on myös mielen-
kiintoinen pohtimisen aihe meille Klubin jä-
senille.

Vuosi 2007 on Suomen itsenäisyyden juh-
lavuosi. Joulukuussa tulee kuluneeksi 90
vuotta Suomen itsenäistymisestä. Juhlavuosi
näkyy myös Klubin toiminnassa. Muistelem-
me perinteitä. Teemme kesäretken Viroon ja
vietämme juhlavasti itsenäisyyspäivää. Ke-
sään ulottuva toimintakalenteri julkaistaan
tässä lehdessä.

Tervetuloa, hyvä jäsen ajatuksia antavien
esitelmien ja viihtyisän yhdessäolon maail-
maan. Tervetuloa mukaan Tampereen Suo-
malaisen Klubin toimintaan vuonna 2007. Ja
muistathan äänestää maaliskuussa. Klubi-
henkisiä ehdokkaita kyllä löytyy.

Menestyvät yritykset
synnyttävät hyvinvoinnin

Vain menestyvät yritykset synnyttävät ta-
loudeltaan kukoistavan ja hyvinvoivan kau-
pungin. Vain menestyvät yritykset pystyvät
antamaan kaupungin asukkaille työtä ja mak-
samaan kaupungille veroja sekä erilaisia
maksuja kunnallisten palvelujen ylläpitä-
miseksi.

Kaupungin tuleekin yhtenä tehtävänään
huolehtia siitä, että yritysten toimintaedel-
lytykset ovat kilpailukykyiset ja että seutu-
kunnassa toimivat yritykset onnistuvat teh-
tävässään globalisoituvassa maailmassa.

Miten Tampereen kaupunki alkaa harjoit-
taa uutta elinkeinopolitiikkaansa, siitä vas-
taa Tampereen uusi pormestari Timo P. Nie-
minen, jonka toimi-
kausi pormestarina
alkoi vuoden 2007
alussa.

Matti Hokkanen
puheenjohtaja

Kulttuurien taistelu
haastaa Euroopan arvot
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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

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

• Johtokunnan jäsenet
varatuomari Heikki Arjanne
konsuli Kristiina Jaatinen
yrittäjä Juha Kivimäki
insinööri Seppo Nyrjä
kauppatieteiden maisteri
Vesa Rinkinen
maisteri Timo Tulosmaa

• Biljardikerho
Seppo Nyrjä
seppo.nyrja@luukku.com

• Golfkerho
Markku Huostila

• 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
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Pormestari kutsuu kaikki tamperelaiset yhteistyöhön

Ohjelma vuosiksi
2007 - 2008

Pormestari Timo P. Niemiselle ovat Tampereen perin-
teiset kaupunkinäkymät tuttuja 1960-luvulta alkaen.
- Kuva Anna Byckling.
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”Tärkein tavoitteeni on
valtuuston tahdon to-
teuttaminen ja kaupun-
kistrategian, talousar-
vion sekä taloussuunni-
telman toimeenpano.
Lähtökohdat ovat hyvät:
Tampere on maan veto-
voimaisin kaupunki ja
kasvukeskus.
Edessä on myös uhkia,
jotka on nähtävä ja joi-
hin on reagoitava ajois-
sa. Kaupungin talous on
vakaalla pohjalla. Ha-
luan turvata, että näin on
jatkossakin - siihen tar-
vitaan hyvää yhteistyö-
tä.”

Tampereen kaupunginvaltuuston
istunnossa 17. tammikuuta 2007
koettiin viime vuosikymmenien
suuriman kunnallispoliittisen
mullistuksen julkistamishetki.
Valtakuviot olivat muuttuneet jo
tärkeiden asioiden valmistelu-
vaiheessa. Toimintamallin uu-
distumiseen liittyvän pormesta-
rijärjestelmän ulkoisesti näyttä-
vä osa, pormestari Timo P. Nie-
misen kahden vuoden toiminta-
ohjelman esitteleminen oli kaik-
kien odottama tapahtuma.

Pormestarin ohjelma sisältää
kymmenen ohjelmakohtaa, joi-
den sisältöä laatiessaan Timo P.
Nieminen oli pyytänyt kaikilta
valtuustoryhmiltä esityksiä nii-
den tärkeiksi katsomista kysy-
myksistä. Seuraavassa on suo-
raan ohjelmasta viisi ensim-
mäistä kohtaa -tärkein sisältö -
ja jälkimmäisen osan viisi kohtaa
referoidusti.

Talous turvattava

”Kaupungin vakaa talous on edel-
lytys kaikelle kaupungin kehit-
tämiselle”.

Yhteinen velvollisuutemme on
pitää kiinni talousohjelmasta ja
siinä määritellyistä taloudelli-
sista tavoitteista. Talousohjelma
turvaa palvelujen kehittämisen
ja veroprosentin pitämisen en-
nallaan sekä maltillisen taksa-
politiikan.

Koska menojen kasvupaineet
ovat jatkossakin suuret, on kiin-
nitettävä entistä enemmän huo-
miota kaupungin tulopohjan var-
mistamiseen. Esimerkiksi aktii-
vinen elinkeinopolitiikka, yritys-
ten ja lapsiperheiden tarpeet
huomioiva tonttipolitiikka sekä
maa- ja kiinteistöomaisuuden ja-
lostaminen ovat keinoja vahvis-
taa tulopohjaa.

Toimintamalli 

Pormestarimallin ja tilaaja-tuot-
tajamallin sisäänajo on vuosien
2007-2008 tärkeimpiä tavoittei-
ta. Henkilöstölle haluan viestit-
tää, että uusi organisaatiomme
on mahdollisuus ja että henki-
löstö on tärkein voimavaramme.
Tilaajapuolella on kehitettävä
sopimusohjauksen ja kilpailut-
tamisen osaamista, tuottaja-
puolella asiakaslähtöistä palve-
lua.

Palvelutuotannon tuottavuu-
den nostaminen on toiminta-
mallin keskeisin tavoite. Tärke-
ää koko organisaatiossa on asioi-
den sujuva eteneminen ja osaa-
va johtaminen. Tilaaja-tuottaja-
malli ei saa johtaa näennäis-
markkinoihin, jossa kaupunki ti-
laa vain itseltään palveluja. Ta-
voitteena on aito monituottaja-
malli.

Kaupungin oman palvelutuo-
tannon rinnalla on oltava ny-
kyistä enemmän yhteisöjen ja yri-
tysten palvelutuotantoa; laatua
ja laadunvalvontaa unohtamatta.
Esimerkiksi sosiaali- ja terveys-
palveluissa hankitaan jo nykyisin
kolmannes kaupungin oman tuo-
tannon ulkopuolelta.

Uuden sisäänajoa

Uuden toimintamallin si-
säänajossa luottamus- ja virka-
miesten koulutukseen ja pereh-
dytykseen on annettava aikaa.
Toimintamallia on seurattava ja
arvioitava huolellisesti ja tarvit-
taessa on tehtävä nopeitakin kor-
jausliikkeitä. Asukkaiden osal-
listumiseen on etsittävä uusia
muotoja. Asukasfoorumit on syy-
tä ottaa käyttöön jopa suunnitel-
tua nopeammassa aikataulussa.

Seutuyhteistyötä

Kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksen toteuttaminen on tämän
vuoden tärkein tavoite seutuyh-
teistyössä. Sen tulee merkitä
konkreettisia päätöksiä seudul-
lisesta maankäytöstä, asumises-
ta, liikennesuunnittelusta ja pal-
veluista. Maankäyttöä ja palve-
luja on kehitettävä yhtä jalkaa hy-
vässä yhteistyössä seudun kun-
tien kanssa.

Myös seudullisen elinkeinoyh-
tiön perustaminen on alkaneen
kaksivuotiskauden ohjelmassa.
Maakunnallista yhteistyötä on tii-
vistettävä, yhteyksiä pääkaupun-
gin suuntaan lisättävä ja oltava
aktiivisesti mukana kansainvä-
lisissä verkostoissa.

Elinkeinopolitiikka

Tampereen elinkeinopolitiikkaan
on saatava vauhtia ja uskon että
uuden, vahvassa asemassa olevan
elinkeinojohtajan johdolla sitä
saammekin. Tärkeää on vastata
niin perinteisen teollisuuden ja
palvelualan yritysten tarpeisiin
kuin uuden korkean teknologian

yritystoiminnan tarpeisiin. Yh-
teydenpitoa yrityksiin on paran-
nettava, jotta yritysten sekä yrit-
täjien tarpeet ja toiveet tulisivat
mahdollisimman suoraan kau-
pungin johdon tietoon.

Aitoja yhdessä tekemisen muo-
toja pitää kehittää. Yrittäjäkou-
lutuksen vahvistamiselle on sel-
keä tarve. Uusien yritysten syn-
tyminen ja olemassa olevien me-
nestyminen on kaupungin tule-
vaisuuden elinehto myös työ-
paikkojen turvaamiseksi.

Osaamiskeskusohjelmat ovat
tuoneet kaupunkiimme uusia in-
novaatioita ja yritystoimintaa, jol-
la on kasvupotentiaalia. Nyt ajan-
kohtaista on Luova Tampere -oh-
jelman saaminen hyvään vauh-
tiin ja BioneXt-ohjelman hank-
keiden vakiinnuttaminen. Hank-
keita on paljon ja niissä liikkuu
paljon uusia ideoita ja innovaa-
tioita.

Kaupungin pitääkin aktiivisesti
kutsua koolle eri alojen osaajia.
Tulevaisuuden haasteisiin kuu-
luu varmasti teknologian näkö-
kulmasta ympäristöasioihin pu-
reutuminen sekä kannanotot il-
mastonmuutokseen.

Kaavoituksella luodaan tule-
vaisuuden suuntaviivat niin yri-
tysten sijoittumiseen alueelle
kuin asumisellekin. Yritysten
tonttitarpeet on ratkaistava mah-
dollisimman nopeasti. 

Tamperelaiset ovat pitkään
vaatineet lisää pientalotontteja.
Moni lapsiperhe muuttaa tontti-
pulan takia naapurikuntiin. Lä-
hivuosina meillä on mahdollista
kaavoittaa uusia pientaloaluei-
ta Vuorekseen ja Nurmi-Sorilaan.
Haluankin viedä näitä suuria kaa-
vahankkeita ripeästi eteenpäin.
Tämän lisäksi on jatkettava täy-
dennysrakentamista, jotta mah-
dollisimman monet halukkaat
saisivat Tampereelta asunnon.

Ohjelman 6-10
pähkinänkuoressa

Ensimmäiset viisi ohjelmakohtaa
ovat kaupunkikehityksen runko-
na. Myös loput viisi aihekoko-
naisuutta ovat tärkeitä, mutta
niistä selviytyminen riippuu vaih-
televasti kaupungin tärkeimpien
toimintojen onnistumisesta: mi-
ten hyvä on talous, miten toi-

” Tulevaisuuden haas-
teisiin kuuluu varmasti
teknologian näkökul-
masta ympäristöasioi-
hin pureutuminen sekä
kannanotot ilmaston-
muutokseen.
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Pormestarin uravuodet
Tampereen kaupungin por-
mestari, kaupunkineuvos Timo
P. Nieminen syntyi, kun jatko-
sodan viimeinen vuosi 1944 oli
alkanut. Isä Paavo Nieminen
palveli rannikkotykistössä Rau-
man Kuuskajaskarin linnak-
keen päällikkönä. Koska tie-
dettiin, että Lounais-Suomen

ajanmukaisin synnytyssai-
raala sijaitsi Turussa, ha-
keutui äiti sinne, joten
Timo P. Nieminen kävi
20. tammikuuta  synty-
mässä Aurajoen kau-
pungissa. 

Tuleva pormestari
kirjattiin tamperelai-
seksi vajaa parikym-
mentä vuotta myö-
hemmin 1963. Isä toi-
mi sotien jälkeen pit-
kään Aamulehden le-
vikkiosastolla alue-
tarkastajana. Timo P.
Nieminen opiskeli
merkonomiksi ja pal-

veli Tampereella Helsingin-Osa-
kepankkia kaikkiaan kuusi
vuotta. Tampereen Vuokratalo-
säätiön talousjohtajana hän te-
ki 30-vuotisen työuran vuosina
1976-2006.

Varusmiespalvelun jälkeen
länsimaisen ajattelun läpitun-
kema nuorimies toimi Tampe-
reen kokoomuksen nuorten pu-
heenjohtajana, jolloin tuhatjä-
seninen osasto oli Suomen suu-
rin. Kokeneet kunnallispoliiti-
kot Lauri Santamäki ja Yrjö Si-
lo perehdyttivät nuorukaisen
yhteiskunnallisiin asioihin ja
1968 kunnallisvaaleissa Timo P.
Nieminen valittiin valtuustoon
varajäseneksi.

Varajäsenelle valtuustotyö tu-
li jo perin tutuksi ja seuraavis-
sa vaaleissa 1972 valinta varsi-
naiseksi oli varma. Vuodesta
1973 alkoi kaupunginvaltuus-
ton jäsenyys. Kaupunginhalli-
tuksen jäsenyysvuodet olivat
1983-1995, minkä jälkeen kau-

punginhallituksen puheenjoh-
tajuus on ollut Timo P. Niemi-
sen hallussa.

Valtakunnan politiikan teh-
täviin Timo P. Nieminen ei ole
halunnut pyrkiä. Valtakunnal-
linen vaikuttavuus on tullut
muita teitä, sillä Kaupunkilii-
ton hallituksen jälkeen hän on
vuodesta 1993 kuulunut Suo-
men Kuntaliiton hallitukseen.
Tärkeä yhteys talouselämän vai-
kuttajiin kytkeytyy siihen, että
Timo P. Nieminen on toiminut
Suomen suurimpiin sijoittajiin
kuuluvan Suomi-yhtiön edusta-
jistoryhmän puheenjohtajana
vuodesta 1999.

Timo P. Nieminen on toimi-
nut Tampereen kaupunkiseu-
dun kuntayhtymän puheenjoh-
tajana, mikä hyvin sopii por-
mestariohjelmassa mainittuun
maankäytön ja palvelujen ke-
hittämiseen yhtä jalkaa hyväs-
sä yhteistyössä seudun kuntien
kanssa.

mintamalli sisäistyy, miten seu-
tuyhteistyö sujuu, mihin yltävät
elinkeinopolitiikan toimet.

Pormestariohjelman kuuden-
nessa kohdassa käsitellään lii-
kennettä, jonka ongelmat on rat-
kaistava. Erityisesti Rantaväylä
on saatava vetämään, jotta län-
tinen Tampere voi vapaasti kas-
vaa. Bussiliikenne on vielä pit-
kään tärkein joukkoliikenne-
muoto, jota on kehitettävä. Kes-
kustorin tulisi olla eri vuodenai-
koihin sopiva kulttuuritapahtu-
mien keskipiste. Pormestari nä-
kee mielessään paikalle vaikka-
pa joulutorin ja luistinradan.

Lasten ja nuorten ongelmien
korjaamisen rinnalla on kohdis-
tettava huomio ennalta ehkäi-
semiseen. Palvelussa on toimit-
tava moniammatillisesti ja jous-
tavasti  hallintorajojen yli. Saa-
taisiinko joistakin kouluista
asuinalueiden harrastuskeskuk-
sia? Vanhusten kokona asumisen
tukeminen kuuluu valtuuston

asettamiin painopisteisiin., ja sen
mukaisesti on kehitettävä koti-
hoidon palveluja, omaishoitoa ja
siihen liittyviä tukipalveluja.

Terveys ja toimintakyky

Hoitotakuun toteuttaminen on
velvollisuus, mutta sen lisäksi on
satsattava terveyden edistämi-
seen - mikä on paras tapa ennal-
taehkäistä sairauksia. Sairaaloi-
den kasvavat menot kuuluvat
suurimpiin kaupungin ongelmiin.
Hyvin hoidettu perusterveyden-
huolto sekä kuntalaisten kotona
asumisen ja toimintakyvyn tuke-
minen vähentävät erikoissai-
raanhoidon tarvetta. Hoitoketjut
on saatava kuntoon.

Terveyden edistämisessä on ky-
se arkisista asioista - liikunnan
lisäämisestä ja yleensä terveel-
listen elämäntapojen edistämi-
sestä. Vanhemmuuden tukemi-
seen, yksinäisyyden, turvatto-
muuden tunteen ja syrjäytymisen

ehkäisyyn on löydettävä keinoja.

Sivistyspalvelut

Ammatillinen koulutus ja sivis-
tyspalvelut ovat Tampereen ve-
tovoimia. Tulevaisuuden turva on
monipuolisessa ammatillisessa
ja tieteellisessä koulutuksessa.
Toisen asteen koulutuksen ja am-
mattikorkeakoulutuksen kehit-
täminen on työllisyyden ja elin-
keinoelämän kannalta ensiar-
voista.

Ammatillisen koulutuksen ve-
tovoimaa on lisättävä, sillä pe-
rinteisiä teollisuudenaloja uhkaa
työvoimapula. Ammatillista kou-
lutusta on kehitettävä vastaa-
maan muuttuvan työelämän tar-
peita ja oppisopimuskoulutuksen
mahdollisuuksia on käytettävä
monipuolisemmin hyödyksi.

Yhteistyötä yliopistojen, am-
mattikorkeakoulujen, kaupungin
ja koko kaupunkiseudun kesken
tulee kehittää, jotta tieteellinen

tutkimus palvelisi mahdollisim-
man hyvin koko alueen taloutta.

”Teatteri, musiikki, museot,
kulttuuritapahtumat, kirjastot ja
monipuoliset liikuntamahdolli-
suudet tekevät Tampereesta elä-
vän ja kiehtovan kaupungin. Tä-
tä haluan edistää kannustamal-
la kulttuurin toimijoita yhteis-
työhön. Tampere houkuttelee
myös matkailijoita. Koko kau-
punkiseudun kulttuuriannin
markkinointia tuleekin kehit-
tää.”

”Edessä on monia haasteita.
Selviämme niistä, kun omak-
summe tamperelaisen yhdessä
tekemisen ja reilun meiningin.
Haluan kutsua niin kaikki luot-
tamushenkilöt kuin kaikki kau-
pungin työntekijät ja kaikki kau-
punkilaiset rakentamaan kaikem
pareeta Tamperetta reilun kump-
panuuden hengessä.”

Pekka Ruusukallio
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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.

Juhlallinen
vappulounas
1.5. klo 13.00.
Muista pöytävaraus.

Lomailemme 9.7.–4.8.
jolloin klubiravintola
on suljettuna.

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

Lounaspöytämme on katettuna
arkisin kello 11.00-14.00.
Tule herkuttelemaan maukkaan
kotiruuan maailmaan!
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Tämän hän palautti mieliin noin
kuukausi sitten työpaikallaan
Tampereen Taidemuseon toimis-
tossa. Tuo kolme vuotta sitten Je-
rusalemiin tullut hakuilmoitus
oli pysähdyttänyt hetkeksi miet-
timään, mutta jo Amerikan-vuo-
sina hänelle oli tullut tutuksi käy-
täntö, jonka mukaan elämä ete-
nee jatkuvien apuraha- ja paik-
kahakemusten maailmassa. 

Tampereelle lähti hakemus -
mutta heprealaisessa työympä-
ristössä vastauksen odottaminen
saattoi välillä unohtuakin!

–Kului runsas viikko, kun Tam-
pereelta soitettiin ja pyydettiin
arviointihaastatteluun. Sanoin
parin kuukauden kuluttua tule-
vani Suomeen, mutta aikaa an-
nettiin vain viikko. Sain työasiat
järjestykseen, laitoksen rehtoril-
ta luvan ja pääsin Tampereelle.

Seuraava vaihe sisälsikin vi-
rallisen tiedotteen. Tampereen
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta oli yksimielisesti

valinnut 28. huhtikuuta 2004 pi-
tämässään kokouksessa Tampe-
reen Taidemuseon johtajaksi Je-
rusalemin heprealaisen yliopis-

ton taidehistorian  SAM JA AY-
ALA ZACKS -laitoksen dosentin,
filosofian tohtori Janne Gallen-
Kallela-Sirénin. Tointa oli hake-
nut 14 henkilöä.

Suora sukuyhteys
mestari Akseliin 

Valitsijat kyllä tiesivät valintan-
sa kohteen, mutta kulttuurita-
pahtumia  seuraavasta yleisöstä
moni kyseli, kuka on tämä Jan-
ne-tohtori, jonka nimi liittyy suu-
reen kansalliseen mestariin Gal-
len-Kallelaan. Selostamatta täs-
sä rehevän sukupuun oksistoa, on
yhteys suoraviivaisen selkeä. Ak-
seli Gallen-Kallelalla oli poika,
taiteilija Jorma Gallen-Kallela,
jonka tyttären Aivi Gallen-Kal-
lelan poika on Janne.

Janne Gallen-Kallela-Sirén tuli

Jerusalemista Tampereen
Taidemuseon johtajaksi

– Helmikuussa vuonna 2004 palasin työpaikalle-
ni Jerusalemiin lyhyeltä käynniltä Yhdysvallois-
sa, jossa olin tutustunut yliopistojen työmahdol-
lisuuksiin ja koko maan silloiseen ilmapiiriin. Nel-
jä vuotta olin toiminut Jerusalemin heprealai-
sessa yliopistossa taidehistorian dosenttina. Työ-
huoneeni faksiin oli Suomesta tullut ystävieni lä-
hettämä Aamulehden ilmoitus, jossa haettiin hen-
kilöä Tampereen Taidemuseon johtajaksi, ystä-
vien lisämaininnalla - ”vilkaisepa tätä” - kertoo
museonjohtaja, filosofian tohtori Janne Gallen-
Kallela-Sirén.

Museonjohtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén ja Akseli Gallen-Kallelan maalaus: Leiri Kaharavuorella 1910. - Kuva: Pekka Ruusukallio.
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Jannen hakupapereihin kuu-
luivat tärkeinä yksityiskohtina
maininnat Ruoveden Kalelasta.
Hän oli vuodet 1989-1994 toimi-
nut äitinsä, Kalelan museonjoh-
tajan Aivi Gallen-Kallelan rin-
nalla museoamanuenssina ja vuo-
desta 1995 lähtien  Kalelan apu-
laismuseonjohtajana. Kalelan
kautta siis avautui väyliä myös
Janne Gallen-Kallelan elämän-
vaiheisiin. Mutta miten?

Vuosina 1894-95 valmistui Ruo-
vedelle Kalelan erämaa-ateljee,
josta tuli Aksel Gallen-Kallelan
mittavan elämäntyön ja taiteel-
lisen luomistyön kehto. Perheen
kotina Kalela oli kahdessa vai-
heessa yli kymmenen vuotta,
mutta vuoden 1921 jälkeen mes-
tari ei palannut erämaa-ateljee-
hensa. Viisitoista vuotta Kalela
oli asumattomana ja rappeutui
pahoin.

Kesällä 1937 mestarin poika
taiteilija Jorma Gallen-Kallela
muutti perheineen Kalelaan ja
aloitti perusteellisen kunnostus-
työn, jonka ensimmäinen vaihe
valmistui 1939. Jorma ei pääs-
syt kuin hetken nauttimaan res-
tauroinnin tuloksesta, kodista ja
studiosta, sillä maata puolusta-
maan lähtenyt ratsuväen luut-
nantti Jorma Gallen-Kallela kaa-
tui taistelussa 1. joulukuuta 1939
talvisodan ensimmäisenä suo-
malaisena upseerina.

Jorman työtä Kalelassa jatkoi
hänen puolisonsa, klassisen mu-
siikin tulkitsija Pirkko Gallen-
Kallela (1906-1999) ja heidän tyt-
tärensä sisustusarkkitehti Aivi
Gallen-Kallela, Kalelan erämaa-
ateljeen ja museon pitkäaikainen
johtaja.

1983 ulkomaille
jossa 21 vuotta

– Ensimmäisen kerran liikuin
Kalelassa varmaankin jo nol-
laikäisenä. Perheemme muutti
Helsingistä Sveitsiin, kun olin 13-
vuotias ja Suomeen palasin
USA:n ja Israelin vuosien jälkeen
vasta 2004 Tampereelle. Kaikki
lapsuuden kesät ja myöhemmät-
kin vietin Kalelassa, jota pidän
henkisenä kotinani. Sinne aina
palataan ja siitä pidetään huol-
ta.

Palatkaamme kuitenkin ajas-

sa vuoteen 1970, jolloin Janne
syntyi Helsingissä 29. syyskuuta.
Siitä eteenpäin hänen mielen-
kiintoinen urakehityksensä on
värikäs ja kiehtova. Koulunkäyn-
nin hän aloitti Munkkiniemen
ala-asteella, jota seurasivat 2-4  -
luokat Helsingin kansainvälises-
sä koulussa   Taivallahden ala-as-
teella ja Töölön yläasteella.

– Sveitsiin 1983 muutettuam-
me kävin yläasteen loppuun ja
suoritin kansainvälisen ylioppi-
lastutkinnon Luganossa, joka si-
jaitsee  italiankielisellä alueella.
Toinen kotikieleni oli englanti,
mutta Luganossa tuli helposti yk-
si kieli lisää. Sveitsissä olin mel-
ko etäällä taide- ja kulttuuriym-
pyröistä ainakin mitä Akseli Gal-
len-Kallelaan tulee – nimi oli
melko tuntematon.

Ylioppilastutkinnon jälkeen
Janne Gallen-Kallela lähti opis-
kelemaan Yhdysvaltoihin ja va-
litsi yliopistossa pääaineekseen,
yllätys yllätys - kansainvälisen po-
litiikan. Taideaineista tuli rin-
nalle mukaan pakollinen taide-
historian kurssi, mutta pääaine
säilyi pitkään mielenkiinnon kär-
jessä.

– Ilmeisesti menestyin taide-
historiassa niin hyvin, että en-
simmäisen kurssin jälkeen pro-
fessorit totesivat minun menes-
tyvän toki kansainvälisessä poli-
tiikassa, mutta että taidehistoria
on ehdottomasti oma alani. Sii-
hen mennessä en ollut halunnut
sisäistyä taiteeseen millään ta-
valla, mutta amerikkalainen pro-
fessorikunta antoi minulle sy-
säykset siihen viidentuhannen

mailin päässä Suomesta!
Hän valitsi jatkoksi taidehis-

torian toisenkin luokan ja tämän
jälkeen omistautui johdonmu-
kaisesti taiteelle ja taidehisto-
rialle. Pienehkössä collegessa
Bostonista 45 mailia länteen hän
suoritti filosofian kandidaatin
tutkinnon ja siirtyi sitten New
Yorkiin maailman korkeatasoi-
simpaan taidehistorian oppilai-
tokseen. Maisterin tutkinnon jäl-
keen hän väitteli filosofian toh-
toriksi vuonna 2000 - kaikki aka-
teemiset opinnäytteet tietenkin
englannin kielellä.

– Ennen Amerikan-vuosiani
halusin kohentaa ruotsin kielen
taitoani ja ilmoittauduin vierai-
levaksi oppilaaksi Upsalan yli-
opistoon. Sain paikan Egyptolo-
gian laitoksella, jota johti tun-
netuin suomalainen egyptologian
professori Rostislav Holthoer.
Hän tuli tutuksi tamperelaisille
toimittuaan 1993 suursuosion
saaneen Egypti-näyttelyn ku-
raattorina.

Väitöskirjaa Janne Gallen-Kal-
lela valmisteli vuoden Lontoos-
sa, vuoden Wienissä ja jonkin ai-
kaa myös Tukholmassa. Se val-
mistui vuonna 2000.

Tohtorinväitös käsitteli suo-
malaisen kultakauden taiteen ja
nationalismin välistä vuorovai-
kutusta 1880-1900. Teemaa ku-
vaa case, millä tavalla kuvatai-
de – Gallen-Kallela johtolanka-
na, muut suomalaiset kuvatai-
teilijat, Sibeliuksen musiikki –
kulttuurin nuori piiri voi aseet-
tomalla toiminnallaan osallistua
maan itsenäisyystaisteluun.

Laskuvarjojääkärin
kova koulu Utissa

– Vuonna 1999 sain kutsun suo-
rittamaan asevelvollisuuteni Suo-
men armeijassa. Halusin lasku-
varjojääkäriksi ja tiesin, että tes-
tit ovat kovat. Kolme vuotta uh-
rasin harjoitteluun ja hikoilin
enemmän kuin koskaan - ja tulin
valituksi kovaan joukkoon. Ka-
verit olivat noin kahdeksan vuot-
ta nuorempia, mutta hyvin tultiin
toimeen. Hyppyjä kertyi riittä-
västi, pikku vammojakin, mutta
siivet ja baretit tulivat hankituk-
si.

Janne kertoo, että Utissa sa-
manikäisestä varusmiehestä, las-
kuvarjojääkäristä, kitaransoiton
maisterista tuli yksi hänen par-
haista kavereistaan. Nämä kak-
si humanistia pitivät yllä ja vah-
vistivat joukon henkistä kapasi-
teettia, Janne oppilaskunnan pu-
heenjohtajana ja kaveri varapu-
heenjohtajana!

– Vuonna 2000 pari kuukautta
ennen väitöstilaisuuttani New
Yorkissa aloitin työni dosenttina
Jerusalemissa. Työsuhde syntyi oi-
keastaan lomamatkan tuloksena.
Tutustuessani kaupungin nähtä-
vyyksiin päätin käydä myös tai-
dehistorian laitoksessa. Soitin sen
johtajalle ja yllättäen viiden mi-
nuutin puhelusta tuli tunnin kes-
kustelu - ja jo seuraavana päivä-
nä olin allekirjoittamassa työso-
pimusta, muistelee Janne.

Hän sanoo, että siellä tunsi ole-
vansa maailman nykyhistorian
keskipisteessä. Vaikka sotatilas-

Ruoveden Kalelan erämaa-ateljee valmistui vuosina 1894-1895.
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sa olevassa maassa koetaan traa-
gisuutta ja kauheuksia sekä pa-
lestiinalaisten että israelilaisten
puolella, ei kuvio ole yhtä musta-
valkoinen kuin media Suomessa-
kin tarjoaa luettavaksi ja katsot-
tavaksi. Kuvio on varsin mo-
niulotteinen.

–  Oppilaita oli paljon ja nautin
työstäni, mutta neljän vuoden jäl-
keen olisi ollut edessä vakinaisen
viran hakeminen. Se olisi edel-
lyttänyt vaikean heprean kielen
vakavaa opiskelua parin vuoden
ajan. Koin Jerusalemin työurani
yhdeksi välisatamaksi, johon lai-
vaa ei kuitenkaan lopullisesti ank-
kuroida.

Janne kertoo saaneensa Je-
rusalemiin Tampereen Taidemu-
seon valintatiedon ollessaan Suo-
mi-saunassa. Lähi-idässä palvel-
leet suomalaiset rauhanturvaajat
tuntevat hyvin saunan tarinan, sil-
lä sinibaretit kuljettivat saunaa
tilanteiden ja joukkojen sijoitus-
ten muuttuessa peräti Siinailta
saakka aikanaan Golaniin ja siel-
tä korkealle kukkulalle YK:n Je-
rusalemin päämajan yhteyteen.
Sauna katsoo korkealta Öljymä-
elle ja vanhaan kaupunkiin.

– Millaisin tuntein aloitin sit-
ten työt Tampereella, on moni ky-
synyt. Toki olin läksyni lukenut,
tunsin taustat ja historian ja luin
useita Aamulehden vanhoja  vuo-
sikertoja. Museologian dosentti-
na olin kouluttanut kuraattoreita
ja museonjohtajia. Opin pian tun-
temaan taidemuseon henkilö-
kunnan ja yhdessä saimme var-
maankin kokea, että työmiljöössä
vallitsi tekemisen meininki. Pyrin
erottamaan herkät sisäiset jän-
nitteet, äänten voiman ja balans-
sin, jotta orkesteri alkaisi soida
hyvin yhteen. Hyvä tiimihenki ta-
kasi sen.

Taidemuseolla
menestysnäyttelyjä

Taidemuseon ohjelmaa oli suun-
niteltu jo vuodeksi eteenpäin,
mutta kaikista ei ollut vielä teh-
ty lopullisia päätöksiä. Italian re-
nessanssitaiteen näyttely työllis-
ti uuden johtajan heti. Vanhan tai-
teen tuottamisessa logistinen ope-
raatio on aina vaativa vaihe, mut-
ta työ käynnistyi hyvin ja juna kul-
ki vakaasti eteenpäin.

– Elokuussa 2004 Tampereen
Taidemuseota lähestyttiin Hol-
lannista, jossa oli ryhdytty to-
teuttamaan pohjoisen ulottuvuu-
den operaatiota Venäjän ja Poh-
joismaiden taiteen esittelemi-
seksi Hollannissa. Kutsuttuna me-
nin neuvottelemaan, mutta meil-
lä syntyikin idea, että kootaan
Tampereen Taidemuseoon Akse-
li & Nuori Suomi -näyttely ja osa-
kokonaisuutena se siirretään Hol-
lantiin.

Näin syntyi suomalaisuuden ra-
kentajan Akseli Gallen-Kallelan
taiteesta suuren suosion saanut
hieno näyttely, jonka yleisömää-
rä ylitti reippaasti 50000.

Tämän lehden ilmestyessä on
matti- ja maijamyöhäisillä mah-
dollisuus muutaman päivän ajan
paikata ja korjata asia, jos on jää-
nyt katsomatta viime marras-
kuussa avattu hieno näyttely Sym-
bolismin Lähteillä - Mestariteok-
sia Ranskasta 1880-1920. 

Se juhlistaa museon 75-vuotis-
taivalta ja esittelee 230 taide-
teosta merkittävästä ranskalai-
sesta yksityiskokoelmasta. Näyt-
tely on laajin koskaan Suomessa
järjestetty katsaus eurooppalai-
seen symbolismiin.

Mitä muuta Taidemuseo tarjo-

aa vuonna 2007, museonjohtaja
Janne Gallen-Kallela-Sirén?

– Vuoden nuori taiteilija 2007
inkoolainen Hans-Christian Berg
esittäytyy näyttelyssään 31.3.-
20.5.2007. Hän on järjestyksessä
23:s Vuoden nuori taiteilija. Yh-
teistoiminnassa Pohjanmaan Mu-
seon kanssa kootaan Tampereel-
le retrospektiivinen näyttely Carl
Bengtsin tuotannosta otsikolla Va-
lo puhuu. Aikoinaan Carl (Kalle)
Bengtsin ohjasi hänen isänsä, när-
piöläinen kestikievarin pitäjä Ak-
seli Gallen-Kallelan oppilaaksi
Ruovedelle.

Kiina on vuoden teema suoma-
laisissa museoissa ja erityisesti
Tampereella, jossa kaikki kolme
päämuseota panostavat Kiinan-
näyttelyihin ja ovat teemassa mu-
kana. Syksyllä järjestetään pit-
kästä aikaa Taidemuseon omien
kokoelmien näyttely ja samalla
julkaistaan 100-120 huipputaide-
teosta sisältävä juhlakirja.

Ilouutinen: Kalela
heinäkuussa avoinna

– Tiloja koskevista uudistuksista
on mainittava vain päärakennuk-
seen tuleva uusi museokauppa, jo-
ka suunnitellaan TTY:n arkkiteh-

tiopiskelijoiden kilpailutyönä. Ny-
kyaikainen museokauppa sijoite-
taan yhteen galleriahuoneeseen
päärakennuksen sisääntuloaulan
oikealle puolelle.

Janne Gallen-Kallela-Sirén
säästi haastattelun loppuun
ilosanoman ja uutisen. Ensi ke-
sänä Kalela on yleisön pynnöstä
avoinna yhden kuukauden, hei-
näkuun!

– Moni on varmaan ajatellut, et-
tä Akseli Gallen-Kallelan nimi, pe-
rinteet ja mahdollisesti geenit
ovat tehneet tieni helpoksi. On-
neksi vanhempani ovat kauas-
katsovina ihmisinä ymmärtäneet,
ettei lapsia kasvateta sukunimen
perusteella, vaan koulutuksen ja
ammattitaidon pohjalta osaami-
seen ja taitoon.  Ulkomailla vie-
tettyjen 21 vuoden aikana nimi
Akseli Gallen-Kallela ei pitkään
aikaan ollut muuta kuin äärim-
mäisen vaikea yhdistelmä vokaa-
leja ja konsonantteja!

Kuitenkin pitkä ulkomailla asu-
minen, vieraat kielet, kansainvä-
linen politiikka, egyptologia, mu-
seologia ja taidehistoria kasvatti-
vat henkistä kapasiteettia ja sen
kokemuksista rikkaita ulottu-
vuuksia.

Pekka Ruusukallio

Ilosanoma ja uutinen: Kalelan taideaarteet ovat avoinna yleisölle ensi heinäkuun ajan.
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* On helppo nähdä päi-
vittäin ympärillä kosolti
asioita, jotka loukkaavat
hyväksyttyjä käyttäyty-
mismalleja. Yhteisömme
kantavia voimia. Niitä,
jotka 2000 vuotta sitten
julkaistiin ja julkaistaan
edelleen nimellä ”Kym-
menen käskyä”.
* Eivätkö siis kaikki jaa-
kaan yhteisiä arvojam-
me? Miksi kirkosta ero-
taan, vaikka yrityselä-
mä, järjestöt ja muut kil-
van asettavat näkyville
tärkeitä arvojansa? Mik-
si yksinäisyys vaivaa,
vaikka yhteydenpito on
nykyajassa helpompaa
kuin koskaan?

Pastori Antti Saarelma Kirkon
tutkimuskeskuksesta, mitä tut-
kimukset kertovat?

– Evankelis-luterilaiseen kirk-
koon, Suomen suurimpaan us-
konnolliseen yhdyskuntaan, kuu-
luu toki edelleen suurin osa suo-
malaisista, joskin kehitystrendi
on aleneva. Kun vuonna 1920 lu-
terilaiseen kirkkoon kuului 98,1
% väestöstä, oli osuus 84,2 %
vuonna 2003. 

– Kirkkokuntaamme kuuluu
noin 4,3 miljoonaa jäsentä. Huo-
mio kiintyy siihen, että kirkosta
eroaa vuosittain enemmän jäse-
niä kuin siihen liittyy. Kirkosta
erosi 33 043 henkeä vuonna 2005.
Tämä on 0,8 % kirkon jäsenistä,
mikä prosenttiluku ei ehkä py-
säytä lukijaa, mutta eronneiden
absoluuttinen määrä on melkoi-
nen ja on kasvanut vuosi vuodel-
ta. Kirkkoon liittyneiden määrä
toki on myös kasvussa; monet ovat
kerran erottuaan tulleet takaisin.

Kirkosta erotaan eniten ikä-
luokissa 20-29 -vuotiaat. Eron-
neista 37 % on ollut tämän
ikäisiä. Tämän jälkeen prosent-
tiosuus pienenee tasaisesti: 30-
39 - vuotiaita on eronneista 24 %,
40-49 -vuotiaita 14 %, 50-59 -vuo-

tiaita 7 % jne.
– Jumalanpalveluskäyntien

määrä on tasaisesti laskenut.
Laskeva kehitys koskee vain päi-
väjumalanpalveluksia. Muiden
käyntien määrä on vakiintunut.
Hiljattain edesmennyt tuomio-
rovasti Pertti Ranta, Tampereen
Suomalaisen Klubin kunniajäsen
esitti juuri syksyllä lehtihaastat-
telussa huolestumisensa siitä, et-
tä osallistuminen päiväjumalan-
palveluksiin on vähentynyt:

”Vaikka asiaan vaikuttavat ju-
malanpalvelusten televisiointi ja
seurakunnan muut tilaisuudet,
joista voi sanoa vain hyvää, on
päiväjumalanpalvelus, messu,
tärkein: sen hyväksi olisi tehtävä
jotakin.”

– Kaikissa ikäryhmissä kuuluu
naisista suurempi osa kirkkoon
kuin miehistä. Kirkkokuntamme
jäsenten poliittinen jakauma
muistuttaa kovasti puolueiden
ääniosuuksia.

Edellä sivusimme väestökes-
kittymiä ja urbanisoitunutta elä-
mänmallia. Pastori Saarelma, ei-
kö kirkko ole mukautunut elä-
mään taajamissa?

– Luterilaisen kirkon ”kenttä-
työ” ja ”asiakastoiminta” paikal-
lisseurakunnissa on kehittynyt
paljon koko sodanjälkeisen ajan.
Yhteiskunnan muutoksessa seu-
rakuntatyökin on muuttunut.
Kuitenkin ollaan vieläkin kiinni
vanhaan pitäjäjärjestelmään pe-
riytyvässä paikallisseurakunta-
rakenteessa. 

Vireillä onkin monia uudis-
tuksia, joilla pyritään kohti pie-
nempiä ja läheisempiä toimin-

nallisia yksiköitä ja toisaalta suu-
rempia ja tehokkaampia hallin-
nollisia rakenteita. Sillä tavalla
kirkko jatkaa sopeutumista toi-
mintaympäristön muutokseen.

Kirkko on arvojen
erityisasiantuntija

– Kirkko on yhteiskuntamme ar-
voihin erikoistunut instituutio,
erityisasiantuntija, arvojohtaja.
Siksi sillä on merkitystä jokai-
selle ja siihen kannattaa kuulua.
Sen näkee siitäkin, että vanhe-
tessaan ja viisastuessaan ihmiset
palaavat takaisin. Ikäryhmistä jä-
senyys on alhaisimmillaan 40-49
- vuotiailla.

– Tottakai ollaan eri mieltä jos-
tain kirkon päätöksestä tai kan-
nanotosta, mutta eroamalla me-

netetään mahdollisuus vaikuttaa
noihin asioihin. Ei olla mukana
niissä pöydissä, joissa päätetään.
Ei pidä luovuttaa. Luopuminen
on isompi tappio kuin erimieli-
syys.

Tänä päivänä yritykset teettä-
vät konsulteilla työyhteisölleen
arvolausekkeita ja hyödyntävät
niitä johtamisen työvälineinä.
Useinkin nämä arvolausekkeet
ovat jonkin asteisia johdannaisia
kymmenestä käskystä. Pastori
Saarelma, onko työyhteisö kor-
vaamassa kirkon arvojohtajana?

– Luterilaisen kirkon kannal-
ta on vain hyvä, että muualla yh-
teiskunnassa otetaan arvokes-
kustelu vakavasti. Monissa orga-
nisaatioissa niin julkisella sek-
torilla kuin talouselämässä on
päästy todella syvään ymmärryk-
seen yhteistyön, johtamisen, me-
nestyksen ja laadun takana ole-
vista avaintekijöistä. 

– Perusarvot ovat yllättävän sa-
manlaisia, kun asioita pelkiste-
tään ja kristallisoidaan riittävän
kirkkaasti. Kun vain me ny-
kysuomalaiset oivaltaisimme vie-
lä sen, että samat ajattomat pe-
rusarvot ovat hyvän elämän avain
myös jokaisen omassa yksi-
tyiselämässä. Onneksi arvot ei-
vät ole viimeinen sana, vaan Ju-
malan armo.

Kirkko tutkii, ottaa 
kantaa ja muokkaa

Pastori Saarelma, mitä tekee Kir-
kon tutkimuskeskus?

– Kirkko seuraa tiiviisti ai-
kaansa ja ottaa kantaa kehityk-
seen. Kirkon tutkimuskeskus ja
kirkon keskushallinnon työryh-
mät seuraavat toimintaympäris-
tön kehitystä ja valmistelevat
pohja-aineistoa kirkon johdon
käyttöön tulevaisuuden linjan-
vedoille ja ratkaisuille. Toimin
sihteerinä piispainkokouksen pa-
risuhdelakityöryhmässä, joka val-
mistelee vuoden 2008 loppuun
mennessä kannanoton peruste-
lut kirkon johdon käyttöön, sa-
noo pastori Saarelma.

Timo Tulosmaa

Muuttuvatko kirkon palvelut?

Miksi erotaan?
* ”Kirkolla ei ole minulle mitään merkitystä”
* ”En halua maksaa kirkollisveroa”
* ”Olen eri mieltä jostakin kirkon päätöksestä tai

kannanotosta”
* ”Petyin ev.lut -seurakunnan toimintaan”

Tehdyt ”markkinatutkimukset” kertovat eroamisen syistä.
– Nuoret aikuiset eroavat kirkosta, koska heidän mielestään kirk-
ko ei seuraa aikaansa eikä eroaja tunne kosketusta seurakun-
taan. Vanhemmat ihmiset ovat pettyneitä, koska kirkko ei seu-
raa periaatteitaan eikä sillä ole oikeata oppia ja hengellisyyttä.

Pastori Antti Saarelma työsken-
telee Kirkon tutkimuskeskukses-
sa. - Kuva: Timo Tulosmaa.
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– Tänään voimme sanoa, että
kenttä on ollut menestys. Toi-
minta ja tähän liittyvät rakenteet
ja laitteistot ovat karkeasti kak-
sinkertaistuneet rakentamis-
ajankohtaan verrattuna. Uusi len-
toasema lunasti paikkansa vii-
vytyksettä ja nyt kaivataan lii-
kenteen kasvun sanelemaa lisä-
resussointia tämän myönteisen
kehityksen jatkumisen varmista-
miseksi. Uusi iso asia on myös tu-
levaisuushanke Pirkkala CLX.

Vanhassa lennonjohtotornissa
Skogbergilla onkin harvinaisen
hyvät ja avarat mahdollisuudet
visioida työmaansa tulevaisuut-
ta.

Skogbergin mukaan lentoase-
ma on palvellut ja palvelee hyvin
liikematkustajia, vapaa-ajan mat-

kustajia, rahtia, sotilaita...
Tänään meillä on Helsinkiin

seitsemän päivittäistä vuoroa,

Kööpenhaminaan kaksi ja Tuk-
holmaan neljä. Aivan oma lu-
kunsa on pari vuotta operoinut
yleiseurooppalainen Rayanair,
jonka yhteyksin pääsemme Lon-
tooseen, Frankfurtiin, Riikaan,
Liverpooliin, Dubliniin ja ke-
väästä alkaen Bremeniin.

Ryanairia varten Tampere-
Pirkkala sitäpaitsi palvelee Tam-
pereelta käsin koko maata. Char-
ter-liikenne on aika vakiintunut
kahden viikkovuoron tasolle, joil-
la pääsee Kanarian saarille.

– Maan rajojen ilmavalvon-
nassa Tampere-Pirkkala on se
kenttä, josta valvotaan koko ete-
lä-Suomen ilmatilaa tänne sijoi-

Tampere-Pirkkalan lentokenttä

Tampereen seudun portti
maailmalle ja maailmalta

– Kolmisenkymmentä vuotta sitten täkäläiset po-
liitikot ja elinkeinoelämä olivat aktiivisesti liik-
keellä Tampereen liikenneyhteyksien rakentami-
seksi kokonaan uuteen kuosiin, kun valtiovallan
päätöksin oli hylätty silloisen Ilmailuhallituksen
hanke uudesta lentoasemasta. Muutos oli välttä-
mättömyys siksikin, että suihkukoneet eivät voi-
neet operoida vanhalta Härmälän kentältä, sa-
noo lentoaseman päällikkö Pertti Skogberg.
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tetuilla Hornet-hävittäjillä. Tam-
pere-Pirkkalan lentokentästä on
tullut tukijalka maan ilmaliiken-
teen karttaan - ja puolustuskart-
taan, onhan kyseessä siviili- ja so-
tilasilmailun yhteiskäyttökenttä,
tarkentaa Skogberg.

Nyt kolmas,
kohta toinen

Kokonaismatkustajamäärissä
Tampere-Pirkkala on tätä nykyä
kolmantena maamme kentistä.
Helsinki-Vantaa painii omassa
sarjassaan 12 miljoonan vuotui-
sine matkustajineen. Tampere-
Pirkkalan kenttä saavuttaa muu-
tamassa vuodessa miljoonan mat-
kustajan rajan ohittaen Oulun,
jonka kautta kuljetetaan noin 800
000 matkustajaa.

– Laskeutumisten kokonais-
määrässä olemme vajaalla 20 000
vuotuisella laskeutumisella sa-
moin kolmantena. Ne jakautuvat
siten, että vähän yli puolet on so-
tilas- ja kaupallisen liikenteen
laskeutumisia ja loput koulutus-
ja harrastustoiminnan laskeutu-
misia.

Kapasiteetissa
uudistustarvetta

Nykyisen pääterminaalin kautta
kulkee vuodessa noin 270 000

matkustajaa, pääosin aamulla, il-
tapäivällä ja myöhään illalla. 

Lentokentän johdon ja asiak-
kaidenkin päänsärkynä on kui-
tenkin kentän käynnistyessä
1970-luvun lopulla rakennettu
nykyinen 2-terminaali, jonka
kautta kulkee lähes puolitoista-
kertainen määrä eli noin 360 000
matkustajaa vuodessa.

– Toki hyvä, että kulkevat – kii-
tos Ryanairille – mutta tilan ah-
taus on huutava, huokaa Skog-
berg.

– Meillä on käynnissä selvitys-
työ vanhan terminaalin paranta-
misesta: laajennetaan ja kohen-
netaan matkustajatiloja, paran-
netaan kahviotiloja. Nykytiloissa
emme voi erotella Schengen/ei-
Schengen -liikennettä. Termi-
naalin edusta, asemataso kyllä
riittää, mutta terminaaliin mah-
tuu vain koneellinen kerrallaan.

Kaupunkia
toivotaan apuun

– Paikalliset niin julkiset kuin
elinkeinoelämänkin voimat ovat
tulleet hyvin apuun Tampereella
tätä ja jo Härmälän kenttää ra-
kennettaessa. Vuonna 1939 Här-
mälän kenttä rakennettiin kau-
pungin rahoituksella ja vuokrat-
tiin 99 vuodeksi valtiolle. Tam-
pere-Pirkkalan kohdalla tehtiin

samoin. Samalla mallilla voisi lä-
hestyä tätä terminaalitarvetta,
koska malli on koeteltu, toimiva
ja osapuolten hyväksi havaitse-
ma.

Mitä tarkoittaa
Pirkkala CLX?

Pikkuhiljaa siivilleen nouseva ja
ihan omanlaisensa hanke niin
idealtaan kuin mittasuhteiltaan
on Pirkkala CLX, Pirkkalan kun-
nan ja yhteistyökumppaneiden
vetämä koko Tampereen seudun
strateginen investointi.

– Piirtäkääpä kartalle Pirkka-
la-keskeinen ympyrä, jonka säde
on 160 km – eli roomalaisin nu-
meroin ilmaistuna CLX, kehottaa
Skogberg.

– Tuon ympyrän sisällä on mel-
kein koko Suomi, enin osa maan
väestöstä ja taloudellisesta toi-
meliaisuudesta. Tuo 160 km on
se etäisyys, jonka sisällä lento-
kenttä kustannustehokkaasti pal-
velee käyttäjiään.

Lentokentän-Pyhäjärventien-
Partolan väliselle alueelle nou-
see kansainvälisiä liikenneyh-
teyksiä hyödyntävää ja tukevaa
tukku- ja vähittäiskauppaa, pien-
teollisuutta, teknologiaintensii-
vistä tuotantoa, toimistoja ja lo-
gistiikkapalveluja. Pisteenä i:n
päällä on Golf Pirkkala.

– Kehitettävä vyöhyke käsittää
satoja hehtaareja pääosin Pirk-
kalan kunnan ja Ilmailulaitoksen
omistamia maa-alueita. Pirkka-
lan kunnan ja Ilmailulaitoksen li-
säksi yhteishankkeessa ovat NCC
Property Development Oy ja SRV
Yhtiöt Oyj/Pirkanmaan Projekti-
toimi Oy, kertoo Skogberg.

– Alueesta on konkreettisesti
kiinnostunut mm. kansainväli-
nen rahtioperaattori DHL, joka
loppuvuonna allekirjoitti sopi-
muksen aluetta koskevasta sel-
vitystyöstä. Neuvotteluissa on 25
ha toimitiloja mm. liikkuvien ko-
neiden kaupan keskukselle ja au-
tokaupan keskukselle. Sijoittau-
tumispäätöksensä ovat tehneet
Ponsse Oy, Suomen Rakennus-
kone Oy ja Komatsu Forest Oy.

– Työpaikkoja CLX tulee kym-
menen vuoden kuluttua tarjoa-
maan viitisentuhatta.

Kehittyessään CLX vilkastut-
taa entisestään lentokentän toi-
mintaa ja painottaa kaupunki-
seuturakennetta näihin Pyhäjär-
ven rantametsiin. Se rakentaa
Tampereen seudulla sitä kehi-
tystä, joka monien maailman
kaupunkien naapurustoihin ja
lentokenttien lähelle on synnyt-
tänyt globaaleja teollisuuskyliä.

Timo Tulosmaa

Tampere-Pirkkalan lentoaseman päällikkö Pertti Skogberg.
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– Satakunnan Lennosto valvoo
Etelä-Suomen ilmatilaa vuo-

den jokaisena päivänä ja
kaikkina vuorokauden
tunteina. Hävittäjälento-
laivue 21:n Hornetit ovat
työvälineitämme. Pää-
sääntöisesti Pirkkalasta
lähtee valmiudessa oleva
päivystyskone tarkista-
maan tunnistamatonta il-
ma-alusta valtakunnan ra-
joille tai kansainväliseen il-
matilaan, kertoo Satakun-

nan Len-
n o s -

ton

uusi komentaja eversti Kari Jan-
hunen.

Eversti Janhunen saapui joh-
tamaan Satakunnan Lennostoa
Kauhavalta, jossa hän lähes nel-
jä vuotta toimi Lentosotakoulun
johtajana. Hän sanoo olevansa
viikonloppujen reissumies, sillä
koti sijaitsee Kauhavalla. Miten
eteni Parikkalassa 1960 synty-
neen Kari Janhusen sotilasura
lentäjäksi ja lennoston komen-
tajaksi?

Karjalan poika
kasvoi ilmavoimiin

– Olen Karjalan poikia, mutta jo
koulun toiselta luokalta alkaen
perhe asui Kuoreveden Hallissa.
Käytännössä kasvoin ilmavoi-
miin, sillä isäni toimi koelentä-
jänä. Hän oli ollut varusmiehenä
upseerikurssilla, kun synnyin.
Hallista kävin Jämsän yhteis-
koulua, jossa kirjoitin ylioppi-
laaksi 1979, kertoo eversti Jan-
hunen.

Oli luonnollista, että myös Ka-
ri Janhusesta tuli ilmavoimien
varusmies. Reserviupseerikoulua
seurasi Kadettikoulu ja ensim-
mäinen palveluspaikka Lapin
Lennostossa.

– Lapissa lensi Drakeneilla ja
kun 1990-luvun alkupuolella olin

suorittanut Sotakorkeakoulun
kurssin, palasin takaisin Lap-

piin. Horneteja hankittaes-

sa tarvittiin kolmanteen lento-
koulutusryhmään sopivan ikäi-
nen lentäjä, jolloin minut mää-
rättiin Yhdysvaltoihin noin 10
kuukautta kestäneeseen Hornet-
koulutukseen.

Amerikan-komennuksen jäl-
keen Kari Janhunen palveli Kar-
jalan Lennostossa laivueen ko-
mentajana, ja Lentosotakoulun
johtajaksi Kauhavalle hänet mää-
rättiin vuonna 2003. Horneteilla
hän lentää, ei kuitenkaan jatku-
vassa valmiustyössä, mutta kou-
lutuslennot kuuluvat tiukkaan
työohjelmaan.

Lennoston väkeä
noin 500 henkilöä

– Satakunnan Lennostossa pal-
velee rauhan aikana noin 500
henkilöä joukko-osaston eri teh-
tävissä. Varusmieskoulutuksesta
vastaa Tukikohtakomppania, jon-
ka vahvuus on noin 200. Kahdes-
ti vuodessa vastaanotetaan noin
100 nuorta käsittävä alokassaa-
pumiserä. 

Omaa aliupseerikoulua ei Pirk-
kalassa ole, joten riippuen kou-
lutushaarasta varusmiehet lähe-
tetään Tikkakoskelle tai Kauha-
valle. Muualla erikoiskoulutuk-
sensa saavat sekä aliupseeri- ja
reserviupseerikurssin suoritta-
neet palaavat kurssien jälkeen
takaisin Tukikohtakomppaniaan.
Pidempään kuin kuusi kuukaut-
ta palvelevia varusmiehiä yksi-
kössä on yli kaksi kolmasosaa.

– Jos lentäjältä kysytään, saa-
ko hän lentää riittävästi, on ai-
na ilman muuta vastauksena – ei.
Lentäminen on kallista toimin-
taa, ja joka vuosi puolustusvoi-
mien säästöt ja esimerkiksi Hor-

Satakunnan Lennosto päivystää joka hetki

Vastuulla maan
vaikuttavin osa

Satakunnan Lennoston
komentaja eversti

Kari Janhunen.
- Kuva:

Pekka Ruusukallio

Pirkkalan lentokenttä vihittiin käyttöön loka-
kuussa 1979 ja Satakunnan Lennosto siirtyi Po-
rista kentän toiselle sivustalle vuonna 1985. Vii-
me vuodenvaihteessa lennostossa tapahtui ko-
mentajanvaihdos, kun kahdeksan vuotta Sata-
kunnan Lennostoa komentanut eversti Pekka Hil-
tunen siirtyi eläkkeelle. Hänen seuraajansa evers-
ti Kari Janhunen,46, aloitti uutena komentajana
työt 1. tammikuuta 2007.
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netien lentotunnit kohtaavat toi-
sensa myös neuvottelupöydällä. 

Tiukkaa on ja Janhusen sano-
jen mukaan joskus ”tuntuu ke-
vyttä kenttäahdistusta”, saa-
daanko riittävästi polttoainetta
lentotunteihin. 

Jos ei saada lentää
ei myöskään osata

– Tähän mennessä on pärjätty
ja tiukan paikan tullen on sääs-
tetty muualta. Tämän varmaan
jokainen ymmärtää: jos ei saada
lentää – ei myöskään osata mi-
tään. Se on kaiken ydin. Kalleu-
desta puhuttaessa on muistetta-
va, että ajokilometrit myös maan
pinnalla ovat kalliita. Lennos-
tossa autoilla ja muilla ajoneu-
voilla kuljetaan paljon, selvittää
eversti Janhunen.

Satakunnan Lennoston histo-
rian juuret ulottuvat kesäkuuhun
1918, jolloin sen ensimmäinen
perinnejoukko I Kenttälentoase-
ma perustettiin Sortavalassa.
Lennoston perinnepäivää viete-
tään kuitenkin elokuun ensim-
mäisenä päivänä. Ennen talvi-
sotaa muodostettiin Kenttälen-
toasemasta ja kahdesta laivu-
eesta Lentorykmentti I, jonka ni-
misenä lennosto osallistui jatko-
sotaan.

Jatkosodan jälkeen rykment-
ti sijoitettiin Poriin, jossa nimi
lopuksi vakiintui 1957 muotoon
Satakunnan Lennosto. Sata-
kunnan Lennosto on historian-
sa aikana ottanut vastaan län-
simaiset suihkuharjoituskoneet.
Porin tukikohta oli jo 1944 mää-
ritelty väliaikaiseksi ratkaisuk-
si, ja sopivan uuden paikan et-
siminen oli kaiken aikaa käyn-
nissä.

Tampereen seutu todettiin jo
varhaisessa vaiheessa operatii-
visestikin merkittäväksi alueek-
si. Valtioneuvosto teki 1970-luvun
lopulla päätöksen Pirkkalan len-
tokentän rakentamisesta. Pää-
töstä auttoi ratkaisevasti Tam-
pereen kaupunki osallistumalla
rakennustöiden aloituksen ra-
hoittamiseen. Tampere-Pirkka-
lan lentokenttä otettiin käyttöön
1979.

Lennoston virallinen muutto
Porista Pirkkalaan tapahtui ke-
sällä 1985. Eniten julkisuutta sai

lennoston esikuntakomppanian
siirtyminen Kokemäenjoen ve-
sistöä pitkin syöksyveneillä Po-
rista Pirkkalaan. Matkan loppu-
vaiheessa tauon aikana miehet
ennättivät Laukontorilla tutus-

tua mustaan makkaraan!
Hävittäjälentolaivue 21 käytti

Draken-hävittäjiä päivystystoi-
mintaan vuodesta 1985 lokakuu-
hun 1997, jolloin päivystys aloi-
tettiin Hornet-hävittäjillä.

Yhteiskäyttö
kentällä sujuu

Siviili- ja sotilasilmailun yhteis-
käyttökentällä Pirkkalassa asiat
ovat sujuneet Kari Janhusen vie-
lä kovin lyhyen komentajakoke-
muksen tietojen perusteella hy-
vin. Lennoston operatiivinen toi-
minta - vaikkapa valvontalentoon
kuuluva järjestely - kulkee kai-
ken ohi ja siviililiikenne väistää.

– Ala teknistyy valtavasti, mut-
ta jatkuvasti tarvitaan ihmisiä
toisten johtamiseen. Jos sitä ei
ole opetettu ja kertautettu, pelk-
kä tekniikan hallitseminen ei rii-
tä. Johtajuuden kouluttaminen
ja ylläpitäminen on hieno, mut-
ta haasteellinen tehtävä, sanoo
eversti Janhunen.

Satakunnan Lennoston ko-
mentajana hän on tehnyt itsel-
leen selväksi ja mielessään ker-
rannut tehtävänsä tärkeyden.
Lennoston vastuualue kattaa
Läntisen Maanpuolustusalueen,
johon pääkaupunkiseutukin kuu-
luu. Suurin osa maamme väes-
töstä ja noin 80 prosenttia teol-
lisesta tai muusta taloudellises-
ta vaikuttavuudesta sijaitsee len-
noston vastuualueella.

Pekka Ruusukallio

Päivystys uusilla F-18 Hornet -hävittäjillä aloitettiin kesällä 1997.

Eversti Pekka Hiltunen (oik.) luovutti 21.12.2006 Kalevan kirkossa
lennoston lipun uudelle komentajalle eversti Kari Janhuselle.
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Marjaana Tulosmaa:

Tulokkaan tuntemuksia
Miltä näyttää Tampereen
Suomalainen Klubi nais-
puolisen tulokkaan sil-
min? Ensimmäinen,
konkreettinen, havainto
saliin astuessa on tum-
mien, leveiden hartioiden
”meri” eikä hiusmalleis-
sakaan ole paljon vaihte-
lua syksyllä 2006. Miehi-
nen näky.

Naiset pääsivät mukaan klubin
toimintaan jo vuonna 1905, eräs
Hilja on saanut muotokuvansakin
yläkerran seinälle. Naisten ak-
tiivisessa osallistumisessa on ol-
lut vuosikymmenien katkos, mut-
ta nyt suunta on muuttumassa.
Miehisenä yhteisönä klubi edel-
leen on tunnettu, esimerkiksi
syyskauden esitelmöitsijä johta-
ja Riitta Varpekin ihmetteli kuu-
lijoille, että ”onko täällä naisia-
kin”.

Sukupuolella ei todellakaan ny-
kymaailmassa ole väliä, kun pu-
hutaan klubilaisia yhdistävistä ar-
voista. Samanhenkisyys yhdistää,
elähdyttää (vai pitäisikö sanoa
nykytyyliin ”voimauttaa”) ja hel-
pottaa tutustumista.

Miltä toiminta on vaikuttanut
syyskauden kokemuksen perus-
teella? Hyvältä. Tamperelaisen ei
ole mahdollista kuulla missään
muualla – Yleisradion palvelut

mukaan lukien – niin arvokkaita
ja korkeatasoisia esitelmiä kuin
kuukausikokouksissa. Jokainen
niistä on ollut omalla, erilaisella
tavallaan mielenkiintoinen.

Ensimmäinen kuulemani esi-
telmä ”Ajankohtaista puolustus-
voimista” antoi hienoisen epäi-
lyn, että isänmaallisuus tässä
miehisessä yhteisössä on syno-
nyymi puolustusvoimille. Näin ei
ole, sen olen jo oppinut.

Puheenjohtaja mainitsi viime
numeron pääkirjoituksessa klu-
bin keskeisinä asioina isänmaal-
lisuuden lisäksi yhteiskunnalliset
ja kansainväliset kysymykset. Nii-
tä onkin syksyn esitelmissä an-
siokkaasti käsitelty. Selitysten ke-
ra vihdoin viimein paikalle saa-
punut Esko Aho sai jopa kuulija-
paikat pullistumaan aulaan asti.

Suomalaista kulttuuria ja suo-
men kieltä sekä sivistyksellisiä
kysymyksiä, myös edellisessä pää-
kirjoituksessa mainittuja kes-
keisiä asioita, ei syyspuolella
kuultu. Myöskään kevään ohjel-
massa ei näiltä alueilta ole tie-
dossa esitelmää. Ilmeisesti on ko-
vin haastavaa löytää aiheita ja esi-
telmöitsijöitä, jotka kiinnostai-
sivat laajasti.

Erkki Tuomioja kertomaan kir-
jastaan Hella Wuolijoesta? Liian
vasemmistolaista. Entä suomen
kielen tarkka tulkki Pentti Lin-
kola? Liian kärkevä ruutupaidas-
saan. 

Kirjoittaja Marjaana Tu-
losmaa kamppaili 10-kiloi-
sen turskan kanssa Lofoo-
teilla kesällä 2006.
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www.iskuinterior.com

www.tampere.chamber.fi www.kokoomus.fi www.varala.fi

Vilkaisu historiikkiin ja siellä
vanhoihin esitelmäaiheisiin ker-
too samasta, yhteiskuntaan pai-
nottuvasta linjasta. Erään kauden
ohjelmistossa 40 vuotta sitten oli
kirjailija Väinö Linnan esitelmä
edustamassa kulttuuria, muut
seitsemän esitystä olivat puh-
taasti yhteiskunnallisia aiheita.

Eräs toinenkin asia on kiinnit-
tänyt huomiota esitelmöitsijöiden
suhteen: Nuoremman väen puut-
tuminen. Voisi joskus olla virkis-
tävää peilata ajatuksiaan jonkun
nuoren, itseriittoisen älykön
kanssa. Mutta onneksi rivijäsen
ei joudu ohjelmaa miettimään. Si-
tä varten ovat kokeneet viisaat tä-
män ”palapelin” kokoajat, ja me
muut saamme vain nauttia hei-
dän ponnisteluistaan!

Pelkkä esitelmä
ei ole vielä klubi

Tämä Suomen itsenäisyyden juh-
lavuosi on mainio markkinoin-
tiaika Suomalaiselle Klubille, jo-
ka toivoo uusia, työikäisiä jäse-
niä. Tosin ”Klubi” sanana voi kuu-
lostaa hieman oudohkolta ja brit-
tiläiseen menneeseen maail-
maan kuuluvalta.

Pelkkä esitelmä kerran kuus-
sa ei vielä ole ”Klubi”, tutustu-
mis- ja seurustelupaikka. Työs-
säkäyvä on tottunut rientämään
paikasta toiseen, asuu usein kes-
kustan ulkopuolella eikä osaa ar-
ki-iltoina rauhoittua klubimai-
seen istuskeluun virvokkeiden
äärelle.

Lähimmäksi klubitunnelmaa
kiireinenkin pääsee kuukausi-
kokouksen jälkeisellä päivälli-
sellä: pienessä porukassa esite-
tyt kysymykset esitelmöitsijälle

ja niistä seuraavat mielenkiin-
toiset, usein hauskat ja ajatellut
puheenvuorot ovat virkistävää
kuunneltavaa.

Valitettavasti suurin osa klu-
bilaisista on ottanut tavakseen
lähteä heti esitelmän jälkeen.
Mutta kyllä me työikäisetkin vie-
lä eläköidymme ja voimme li-
sääntyvän vapaa-ajan myötä
nauttia laajemmasta klubilai-
suudesta!

Vieläkö muuta on tulokkaan
päähän pälkähtänyt, tulokkaan,
joka on nainen? Muutama ”nai-
sellisuus”: Salin yleisilme muis-
tuttaa 40:n vuoden takaisesta hie-
man tunkkaisesta sisustusmaail-
masta. Onkohan verhot silloin
suunniteltu sopivan sävyisiksi vai
onko mahdollinen, aikaisemmin
yleinenkin tupakointi antanut nii-
hin oman värisävynsä. . . .?

Nainen on myös käytännön ih-
minen ja mietiskelee esitelmöit-
sijälle annettavaa etukäteisinfoa:
Kerrotaanko, että sali on voi-
mistelusalin kokoinen ja yleisö
vanhan kirkkoperinteen mukai-
sesti täyttää sen alkaen taka-
osasta? Nykyesitelmöitsijä hei-
jastaa sanottavaa tukevaa ai-
neistoaan valkokankaalle, mutta
usein teksti ja varsinkin nume-
raalinen anti on mennyt useim-
milta hukkaan liian pienen kir-
jasinkoon vuoksi.

Tämän kirjoittaja, naistulokas,
on siis kotiutunut hyvin ja aja-
tukset Klubista liikkuvat jo isois-
ta pieniin asioihin. Miltähän toi-
minta sitten näyttääkään, kun ai-
kataulu sallii ensikerran osallis-
tumisen klubinaisten kokoontu-
miseen?

Marjaana Tulosmaa

www.pirkanmaanyrittajat.fi
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Biljardivuosi toi kultaa
ja hyviä turnaustuloksia
Jokaisessa SM-tason kilpailussa
mitalisijoitusten lisäksi klubin
pelaajat saavuttivat kierrosten
edetessä hienoja yksittäisiä voit-
toja. Vuoden kuluessa paikallis-
kamppailut Tampereen Kauppa-
seuran ja Tampereen Ammatti-
klubin kanssa olivat perinteises-
ti jännittäviä, tuttujen taitajien
mittelöitä.

Viime syksynä oli kulunut jo yli
kymmenen vuotta ulkopuolisen
biljardijoukkueen vierailusta
Tampereella, kun Mikkelin Lii-
kemiesten Seuran joukkue saa-
pui pelaamaan ystävyysturnaus-
ta 14. lokakuuta. Biljardikerhon
sihteeri Juha Repo oli neuvo-
tellut käyntiin yhteistoiminnan,
joka hyvän turnauskokemuksen
jälkeen myös jatkuu.

Kaksi SM-kultaa

Palatkaamme kuitenkin ikä-
miesten klubi-SM-kisoihin 17.-19.
marraskuuta Mikkeliin. Klubia
edustivat Juha Repo ja Seppo
Pitkänen. Turnauksessa oli en-
nätysosanotto ja pelipäivät olivat
pitkiä.

Ratkaisuvaiheiden lähestyes-
sä Repo pudotti Tampereen Am-
mattiklubin Hannu Lundenin ja
Pitkänen Mikkelin Liikemiesten
Seuran Simo Pekosen. Kantona
kaskessa oli vain Pasi Lampi-
mäki, jolle Pitkänen hävisi ja fi-
naalipelissä myös Repo.

Tampereen klubin joukkue-
voitto oli lopulta selkeä, koska Ju-
ha Repo  ja Seppo Pitkänen si-
joittuivat henkilökohtaisessa
osuudessa kolmen parhaan jouk-

koon.
Kaksi viikkoa myöhemmin

Lappeenrannassa  Biljardiliiton
henkilökohtaisessa SM-kilpai-
lussa Juha Repo voitti M-50:n fi-
naalin ja saavutti siis kahden vii-
kon aikana kaksi Suomen mes-
taruutta.

Klubien SM-kisa

Klubien SM-turnaus järjestettiin
helmikuussa Helsingissä, jossa

Klubin joukkue Ilkka Korhonen,
Juha Repo ja Jukka Alkula si-
joittui kolmanneksi. Ilkka Kor-
honen pelasi itsensä finaaliin ja
se oli tärkeä tekijä siihen, että
joukkue saavutti pronssia.

Finaalissa Tampereen Am-
mattiklubia edustanut Jussi
Tyrkkö oli selvästi niskan päällä
eikä Ilkka Korhonen saanut it-
sestään parasta irti. Kuitenkin
hän pelasi loistavan semifinaa-
lipelin Kouvolan Jyri Rautiais-
ta vastaan. Juha Repo voitti nel-
jä peliä, mutta Jukka Alkula sai
huonon arpaonnen takia vas-
taansa kaksi Suomen parhaim-
mistoon kuuluvaa eikä voittoja
tullut.

Vieraita Mikkelistä

Mikkelin Liikemiesten Seuran
biljardijoukkueen vierailu Tam-
pereella päättyi tasavoittoihin 8-
8. Klubi jäi kokonaispisteissä
kohteliaasti hieman jälkeen. Ju-
ha Repo voitti mikkeliläisen bil-
jardilegendan Matti Jarkon ja
Klubi johti ennen viimeistä peliä
8-7. Jarkko voitti kuitenkin Ilkka

Tampereen Suomalaisen Klubin biljardikerholle

viime vuosi oli varsin menestyksekäs. Kerhon ko-

keneet kilpailijat toivat marraskuussa Tampe-

reelle ikämiesten klubi-SM-kultaa Mikkelistä ja

kaksi viikkoa myöhemmin kerhon sihteeri pala-

si Lappeenrannasta M-50:n SM-finaalin voittaja-

na. Jo helmikuussa Helsingissä klubien SM-tur-

nauksessa Tampereen Suomalaisen Klubin jouk-

kue saavutti pronssitilan.

Ystävyysturnaus Tampereella, oikelta lukien TSK:n Risto Manerus, Paavo Maanoja, Seppo Nyrjä, Juha Repo, Pasi Lampimäki, Mikkelin Jor-
ma Lahtinen, Martti Korhonen, Olli Jauhiainen, Matti Jarkko ja TSK:n Ilkka Korhonen.
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Korhosen ratkaisevassa pelissä.
Ystävyysottelua olivat paikalla

seuraamassa Mikkelin Liike-
miesten Seuran johtokunnan sih-
teeri Martti Korhonen ja Tam-
pereen Suomalaisen Klubin joh-
tokunnan puheenjohtaja Matti
Hokkanen. He vahvistivat mie-
lellään joukkueiden ilmaiseman
halun jatkaa vierailuturnauksia.

Keväisin käytävässä paikallis-
turnauksessa Tampereen Am-
mattiklubia vastaan tuli voitto
Klubille 5 pisteen marginaalilla.
Junioriosuuden voitti Ammatti-
klubi ja Klubi puolestaan oli pa-
rempi yli 50-vuotiaissa. Puheen-
johtajien kamppailussa Seppo
Nyrjä teki Kari Väätästä vas-
taan rankkarikisassa yhden pal-
lon enemmän pussiin. Tämä 6
pisteen suoritus vei Klubin voit-
toon.

Paikalliskisoja

Tampereen Kauppaseuraa vas-
taan on turnauksia järjestetty jo
vuodesta 1949 alkaen. Aiemman
kahden turnauksen sijaan jär-
jestetään nykyään yksi tapaami-
nen lokakuun lopulla. Viime syk-
synä käydyssä kamppailussa
kaisapelien voiton otti Klubi 9-7
ja keilapeleissä Kauppaseura oli
parempi 5-3.

Viime vuoden kultakaudesta
hypätään vielä kuluvan vuoden
alkuun, tammikuussa järjestet-
tyyn kolmen klubin turnaukseen,
jossa Suomalaisen Klubin kolmas

sija oli sama kuin kahtena edel-
lisenä vuonna. Paras oli Tampe-
reen Ammattiklubi 31 voitollaan
ja toiseksi tuli 29 voittoa kerän-
nyt Tampereen Kauppaseura.

Klubin joukkue keräsi kolmel-
la miehellään 13 voittoa. Jouk-
kue oli sama kuin tämän selos-
tuksen alkupuolella mainittu, vii-
me vuoden klubi-SM:n pronssi-
joukkue Jukka Alkula (5), Ilkka
Korhonen (4) ja Juha Repo (4).
Klubin kokeneet pelaajakonkarit
seurasivat hyvillä mielin, kun bil-
jardikerhon kaksi uutta jäsentä
Päivö Iso-Herttua ja Mika Leh-
timäki pelasivat hienosti tur-
nauksen kuumassa erässä – mut-
ta voitot olivat tiukassa.

Omat sarjat

Klubin omien sarjapelien voit-
tajat 2005-2006: Kaisasarja Ju-
ha Repo, Kärrisarja Juha Repo,
Keilasarja Seppo Pitkänen, Snoo-
kersarja Seppo Leskinen,

Parhaan pelaajan palkinto Ju-
ha Repo.

Kauppaseuran Kirmo Bergius (vas.) ja Klubin Matti Hokkanen toteavat Kaisapelien kiertopalkinnon ja voiton kuuluvan Klubin Juha Revol-
le.

Ylempi kuva:
Juha Repo (vas.) on saanut SM-
kultamitalin Ismo Lensulta.

Alempi kuva:
Seppo Nyrjä onnittelee komeaa
kiertopalkintoa kannattelevaa
Ammattiklubin Kari Väätästä.

Suomalainen Klubi 1_07_profiili  28.2.2007 12:22  Sivu 19



20

Tampereen Suomalainen Klubi 1/2007

Suomalainen Klubi 1_07_profiili  28.2.2007 12:22  Sivu 20


