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Itsenäinen Suomi täyttää tänä
vuonna 90 vuotta. Eduskunta hy-
väksyi itsenäisyysjulistuksen jou-
lukuun 6. päivänä vuonna 1917.
Siitä lasketaan kansallisen itse-
näisyytemme alkaneen.

Suomi on tänä päivänä viiden miljoonan suo-
malaisen muodostama valtio. Sen kansalla
on asuttavanaan oma, luonnonrikas maa, jon-
ka turvana ovat omat, kansalaisten keskuu-
desta muodostetut Puolustusvoimat. Kan-
sakuntana Suomi on osa Länsi-Eurooppaa,
jossa asuu 500 miljoonaa ihmistä. Meidän
osuutemme Euroopan Unionin kansalaisista
on yksi prosentti.

Me suomalaiset vietämme itsenäisyytem-
me juhlavuotta syvän rauhantilan oloissa, jär-
jestäytyneessä yhteiskunnassa, jonka sisäi-
nen ja ulkoinen turvallisuus ovat kunnossa. 

Olkaamme näin juhlavuotenamme kiitol-
lisia siitä, että meillä on asuttavana itsenäi-
nen ja vapaa isänmaa, joka on kyennyt luo-
maan kansalaisilleen ennennäkemättömän
runsaan vaurauden ja sen myötä taloudelli-
sen ja henkisen hyvinvoinnin.

Itsenäisyyden juhlavuonna saamme iloita
kansakunnan menestyksestä. Samalla saam-
me osoittaa kiitollisuutta niitä ihmisiä koh-
taan, jotka ovat ennen meitä tätä maata ra-
kentaneet ja jättäneet meille vaalittavak-
semme arvokkaan perinnön, itsenäisen Suo-
men.

Me olemme saaneet käsiimme paitsi luon-
noltaan upean, neljän vuodenajan maan,
myös oman äidinkielen ja vahvan, kansalli-
sen kulttuurin. Seitsemän miljardin ihmisen
asuttamalla maapallolla, viiden miljoonan
ihmisen kansakunta, Suomi on aarre. Tämä
aarre, tämä perintö meidän tulee tunnis-
taa. Tämän perinnön olemassaoloa Tampe-
reen Suomalainen klubi puolustaa. 

Sääntöjensä mukaan Tampereen Suoma-
laisen Klubin tehtävänä on vaalia suoma-
laista kulttuuria, kansallisia perinteitä ja suo-
menkieltä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
klubin tulee muun maussa ylläpitää isän-

maallisten kysymysten harrastusta. Tämä
sääntöjen määräämä tarkoitus on mahdol-
lista tietystikin vain sellaisissa oloissa, jois-
sa on olemassa itsenäinen kansakunta ja sen
kansallinen kulttuuri. 

Olkaamme perinnöstämme kiitollisia! Toi-
mikaamme niin, että Suomi säilyttää vapau-
tensa ja voi hyvin myös tulevina aikoina. Teh-
käämme työtä sen puolesta, että myös uudet
ihmiset tunnistavat perintönsä ja kohtelevat
sitä suurella pieteetillä, niin kuin aikaisem-
mat heitä ennen eläneet ihmisetkin ovat teh-
neet.

Jotta onnistuisimme työssämme, on mei-
dän pidettävä voimassa ne rakentavat käyt-
täytymisen arvot, joiden varaan kansallinen
kulttuurimme rakentuu ja joiden varassa ny-
kyinen hyvinvointimme on aikaansaatu. Nii-
hin voimme rakentaa myös tulevaisuutem-
me ja meidän jälkeemme tulevien ihmisten
elämän.

Lähtekäämme siitä myös nyt Suomen ta-
savallan 90:ntenä juhlavuonna!

Hyvää juhlavuotta kaikille suomalaisille!

Matti Hokkanen
johtokunnan puheenjohtaja

Suomi
90 vuotta
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Valokiilassa Tampereen Teknillinen Yliopisto ja Rehtori Jarl-Thure Eriksson:

Suomen toinen
tulevaisuuden
innovaatioyliopisto
Maamme akateemista
koulutusta trimmataan
uuteen, entistä suoritus-
kykyisempään asentoon.
Hervannassa Tampereen
Teknillinen Korkeakoulu,
nyttemmin Tampereen
Teknillinen Yliopisto, et-
sii myös uusia väyliä tä-
hän tavoitteeseen.  Kah-
den kuukauden kuluttua
TTY ottaa käyttöön uu-
den entistä iskukykyi-
semmän tiedekuntajaon.

TTY on perustettu vuonna 1965
Teknilliseksi Korkeakouluksi ja
muutettu Teknilliseksi Ylio-pis-
toksi vuonna 2002.  Viime vuon-
na talossa oli 12 500 opiskelijaa,
uusia diplomi-insinöörejä valmis-
tui 800.  Professoreita on 140, mui-
ta opettajia 300, tutkijoita yli 1000.

Innovaatioyliopisto,
huippuyliopisto, allianssi.

Nimitys ”innovaatioyliopisto” – tai
sen variantti ”huippuyliopisto” –
kiteyttää sen mitä nykyaikaiselta,
dynaamiselta akateemiselta op-
pilaitokselta odotetaan:  Inno-
vaatioita ja huippusuoritusta ym-
päröivän yhteiskunnan käyttöön.

Pääkaupunkiseudulla noidu-
taan pystyyn Teknillisen Korkea-
koulun, Kauppakorkeakoulun ja
Taideteollisen Korkeakoulun yh-
distämistä. Saman organisaatio-
katon alle saadaan tekniikka,
markkinointi ja muotoilu eli ne
elementit, joiden synergian va-
raan maailmanlaajuisesti me-

nestyksellisten tuote- ja inno-
vaatiolanseerausten katsotaan
rakentuvan. 

Rehtori Eriksson sanoo, että
Tampereen Hervantaan on ra-
kennettu maamme toinen huip-
puyliopisto.  Tekniset, muotoi-
lulliset ja kaupalliset elementit
ovat läsnä myös täällä mutta hie-
man erilaisessa organisaatioym-

päristössä.
– Tähtäämme toimialojen vä-

lisen toimivan strategisen al-
lianssin synnyttämiseen itse-
näisten Tampereen ja Jyväskylän
yliopistojen kesken, emme hal-
lintojen yhdistämiseen.  Tutki-
musyhteistyötä kehitetään myös
Lappeenrannan ja Otaniemen
kanssa.

Mihin TTY pyrkii

• Kansainvälisesti tunnustettu
tiedeyliopisto
• Pysyä itsenäisenä, tehokkaa-
na ja joustavana toimijana.
• Rakentaa yhteistyötä huippu-
yksiköiden kautta TKKn, TaYn,
LTYn ja Jyn kanssa
• Innovaatioyliopistopilotti pää-
kaupunkiseudun ulkopuolella.

TTYn strategiset
huippututkimusalat ovat

• ICT ja signaalinkäsittely (Suo-
men Akatemian huippuykskkö)
• Älykkäät liikkuvat koneet (Suo-
men Akatemian huippuyksikkö)
• Nanofotoniikka, valokemia 
• Biotekniikka, biolääketieteel-
linen tekniikka, biomateriaalit

Nousussa olevat
potentiaaliset vahvuudet
ovat

• Tuotantotekniikka (Opetusmi-
nisteriön opetuksen laatuyksikkö)
• Energiatekniikka
• Rakennettu ympäristö
• Teknologiajohtaminen ja kan-
sainvälinen business.

Strategia,  profilointi,
vahvuudet.

Kun kuuntelee rehtorin esitel-
mää, puheessa ja valkokankaal-
le vilahtelevat sanat strategia,
profilointi ja vahvuudet.  Tuttuja
sanoja modernista, tavoitetietoi-
sesta liikkeenjohdosta. 

Samoja asioita haetaan TTYn
säätiöittämisellä yksityiseksi lai-
tokseksi.  Säätiöpohja tekee hal-
linnon ja henkilökunnan raha-
tietoiseksi, se profiloi, se keskit-

Tampereen Teknillinen Yliopisto, Rehtori Jarl-Thure Eriksson. Kuva:
Timo Tulosmaa.
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tää, se panee tavoittelemaan
huippua.

TTYn vahvuudet

• Opiskelijoiden hyvä työllisty-
minen valmiiseen diplomityö-
paikkaan.
• Laaja teollisuusyhteistyö on
TTYn brändi.
• Innovaatiopalvelut, yritystallit,
Tamlink
• Haluttu kumppani:  TTY osal-
lisena yliopistokeskuksissa ja
alueyksiköissä.
• Talon sisäinen rahanjakomalli
perustuu tuloksellisuuteen
• Tehokas hallinto, vain 8 % ku-
lubudjetista.
• Sähköiset opiskelija- ja hallin-
topalvelut

– Huippua tavoittelevan yliopis-
ton kampuksenkin tulee olla vi-
ritetty.  Sen tulee olla keskitet-
ty, sanoo rehtori.  

Mainio esimerkki on vuonna
1209 perustettu Cambridgen yli-
opisto Englannissa.  ”Poissa sil-
mistä – poissa mielestä”-ilmiö eli-
minoitiin myös Hervannassa kun
TTYn osat koottiin oman pihan
ympärille.  Keskittyneisyys tukee
myös toimintayksiköiden välistä
hallinnollista ja toiminnallista
synergiaa.

Mittava kansainvälinen
yhteistyöverkko

TTYllä on kansainvälinen yh-
teistyösopimusverkosto 170 ym-
päri maapalloa sijaitsevan yli-
opiston kanssa.  Näillä sopimuk-
silla generoidaan ja hallinnoi-
daan opiskelijavaihtoa.  Vuonna
2005 talossa työskenteli tai opis-
keli yli tuhat ulkomaalaista pro-
fessoria, opettajaa, tutkijaa ja
opiskelijaa.

– Vierailevien tutkijoiden mää-
rällä mitattuna TTY on maam-
me kansainvälisin yliopisto, sa-
noo rehtori Eriksson  Tällä hae-
taan tieteen tekemisen dyna-
miikkaa, monipuolista tietojen
vaihtumista ja viimeisimmän tie-
don tasalla pysymistä.

– Kaikilla yliopistomme yksi-
köillä ja erityisesti strategisilla
huippuyksiköillä on edellä olevan
verkoston lisäksi omat kansain-
väliset yhteytensä.

Autonomia, autonomia
ja autonomia...

Ruotsissa on yksi sikäläisessä yli-
opistomaailmassa hallinnoltaan
poikkeuksellinen yliopisto:  Chal-
mersin Teknillinen Korkeakou-
lu Göteborgissa on säätiöpohjal-
la toimiva.  

– Göteborg voisi autonomian-
sa ja kokonsakin puolesta olla hy-
vä benchmarking-kohde meille,
Eriksson pohdiskelee.  Älykkäis-
sä koneissa professori Vilenius
tekee yhteistyötä saksalaisten
kanssa, signaalinkäsittely ver-
taantuu Kalifornian Santa Bar-
baran ja Texasin yliopistoihin.

– Tulemme parin vuoden si-
sään muuttumaan joko liikelai-
tokseksi tai yksityisoikeudelli-
seksi säätiöksi.  Tällä muutok-
sella tulee olemaan merkittävä
vaikutus rahan hankintaan ja
käyttöön tieteen teossa, yli-
päänsä operointiin rahoitus-
markkinoilla.  Kankea virasto-
talous jää vähitellen taakse ny-
kyaikaisempien ja joustavam-
pien ohjausmallien tieltä.

Synergian etsintää myös
humanismin syövereistä.

Talonsa hallinnon synergioiden
lisäksi rehtori Eriksson etsii tek-
niikan ja humanististen tieteiden
välisiä synergioita.  Olemme näh-
neet tämän insinöörin esimer-
kiksi näkyvässä roolissa tampe-
relaisen Suuren Filosofiatapah-
tuman johdossa.  

– YTY eli yksilö-tekniikka-yh-
teiskunta oli viitisen vuotta pyö-
rinyt tekniikkaa ja psykologiaa si-
sältänyt opinto-ohjelma.  Se ei
kuitenkaan saavuttanut kriittis-
tä massaa jatkuakseen, Eriksson
harmittelee.  Ihmiskeskeistä tek-
nologiaa, teknologian käytettä-
vyyttä, tehdään yhteistyössä Tam-
pereen Yliopiston kanssa.  TTYl-
lä on nykyään myös oma psyko-
logian professori.

Yritysyhteistyö yhdistää
koulun ja käytännön
elämän.

TTY on olemassaolonsa alusta
saakka pitänyt korkeassa arvos-

sa yhteistyötä ulkomaailman ja
erityisesti yritysten kanssa.   Täs-
sä vuorovaikutuksessa voittajia
jälleen ovat molemmat:  TTY pys-
tyy testaamaan käytännön elä-
mässä innovaatioitaan ja siirtä-
mään niitä hyödyttämään yh-
teiskuntaa, yritykset saavat käyt-
töönsä uusimman tietotaidon.

Yritysyhteistyön punainen lan-
ka on se periaate, että diplomi-
työn rima asetetaan riittävän kor-
kealle ja se tehdään yrityksessä
elävässä elämässä.  Teollisuus
tuntee TTYn systeemin ja arvos-
taa sitä ja siitä syntyvää vuoro-
puhelua.  TTYllä on pelissä erään-
lainen konsulttirooli.  Diplomi-
työn sisältö on luottamukselli-
nen.

Yritysyhteistyötä on syntynyt
kovasti myös TEKESin kautta ja
sen rahoituksella.

TTY on alueellinen
vaikuttaja

Tampereen Teknillinen Yliopisto
on vahva alueellinen vaikuttaja
yliopistokeskusten Pori, Seinäjo-

Hervannassa on yhtenäinen, keskitetty kampusalue. Kuva: Suomen Ilmakuva Oy
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ki, Kokkola kautta.  Myös muita
pienempiä kohteita on.

TTYn keskeinen vaikutustapa
on korkeatasoisen opetuksen ja
innovaatiotoiminnan tuominen
paikkakunnalle sekä valmistu-
neiden opiskelijoiden ”kotiutta-
minen” alueelle.  

– Hervannassa opiskelleista
50-60 % jää hyödyttämään Pir-
kanmaan kasvua, 30 % lähtee
muuanne ja  20 % päätyy pää-
kaupunkiseudulle, kertoo Eriks-
son.  TTY saa opiskelijansa 60-
70 %:sti Pirkanmaan ulkopuolel-
ta, erityisesti pääkaupunkiseu-
dulta.  Aloittavien opiskelijoiden
lähtöseudun huomioiden TTY on
selvästi valtakunnallisempi kuin
pääkaupunkiseudun oppilaitok-
set.

Oman talon
huippusaavutukset

Mikä tai mitkä ovat TTYn omia
huippusaavutuksia?

– Olemme saavuttaneet ly-
hyessä ajassa – 40 vuotta – ar-

vostetun aseman maan yliopis-
tojen joukossa.  Tästä on kiittä-
minen entisiä määrätietoisesti
TTYtä rakentaneita rehtoreita,
hallinnon johtoa, opettajakuntaa
ja opiskelijoita.  Ketään unohta-
matta.  TTY on siis ison tiimityön
tulos, Eriksson iloitsee.

– Erityisesti minua ilahduttaa
myös se, että vuonna 2005 Suo-
men Ylioppilaskuntien Liiton
opiskelijoiden keskuudessa teh-
dyssä perusteellisessa tutkimuk-
sessa TTY selvisi kirkkaaksi voit-
tajaksi.  Yhteistyöhön opiskeli-
joiden kanssa on panostettu aina

rehtori Hassista lähtien.  Nyky-
äänkin pidän jokseenkin kuu-
kausittain palaverin opiskelijoi-
den kanssa.

Zen ja yliopiston
kunnossapito

Jääkö rehtorille omaa vapaa-ai-
kaa harrastamiselle?

– Luen paljon, harrastan filo-
sofiaa ja historiaa.  Kesällä pe-
rehdyin laadun filosofiaan ja sen
etsintään Robert M. Pirsigin kir-
jan ”Zen ja moottoripyörän kun-
nossapito” kautta.  Laatuajatte-
lua tarvitsen työssäni.

– Parhaillaan on työn alla ruot-
salaisen Stieg Larssonin ”Miehet,
jotka vihaavat naisia”, kansan-
kodin raameja sopivasti raviste-
leleva 3 x 700 sivuisen teoksen
ensimmäinen osa.

– Sitäpaitsi pyöräilen usein
työmatkani Annalan kodin ja
Hervannan kampuksen välillä.

Teksti ja kuvat:  
Timo Tulosmaa

Tämä laite löytyy TTYn optoelektroniikan tutkimuskeskuksesta. Ku-
va: Petri Laitinen
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Suomen varttunut kansa ja eri-
tyisesti itse ajassa eläneet muis-
tavat ainoalaatuisen, historialli-
sen tapahtuman sotavuoden 1942
keväästä, jolloin äitienpäivänä
toukokuussa annettiin Suomen
äideille Vapaudenristi. Se luovu-
tettiin eduskunnan valtiosaliin ja
sijoitettiin maamme kaikkiin
kirkkoihin yhdessä ylipäällikön
Sotamarsalkka Mannerheimin
päiväkäskyn kanssa.

Ylipäällikön äitienpäiväkäsky
sai alkunsa etulinjan korsussa 12.
joulukuuta 1942 vänrikki Toivo
Jussilan kirjoittamasta ja Sota-
marsalkka Mannerheimille lä-
hettämästä kirjeestä, jonka läm-
minhenkinen viesti alkoi seu-
raavin ajatuksin:

Vänrikki Toivo Jussilan kirje
sai Päämajassa myönteisen vas-
taanoton ja jo huhtikuussa ko-
mentopäällikön, kenraaliluut-
nantti Viljo Tuompon johdolla
tehdyt valmistelut voitiin esittää
Sotamarsalkalle. Vapaudenristin
ja siihen liittyvän päiväkäskyn
luovuttaminen eduskunnalle ja
arkkipiispa Erkki Kailan myön-
teisen vastauksen perusteella ris-
tin ja päiväkäskyn sijoittaminen
maamme kirkkoihin merkitsivät
rintamalta tulleen viestin ja eh-
dotuksen toteutumista äitien-
päivänä 10.5.1942.

Kerrotaan, että hyväksyessään
nopeasti tehdyt valmistelut vi-
rallisuudessaan jäyhä Sotamar-
salkka liikkuttui.

Maaherra Taina:
”Isäni oli iloinen
Mannerheimin
myötämielestä”
Aloitteen tekijä, vuonna 1917 syn-

tynyt vänrikki Toivo Jussila oli ko-
toisin Kangasalta. Talvisodassa
hän oli haavoittunut 2.2.1940 Le-
metin motissa, mutta jatkoso-
dassa hän oli valmiina lähtöön,
kun kutsu kuului kesäkuussa
1941. Hän koki molemmissa so-
dissa kovia taisteluja, mutta oma
äiti, koti ja omaiset olivat hiljai-
sina hetkinä aina mielessä.

Rauhan palattua Toivo Jussila
palveli Rajavartiolaitosta. Vuon-
na 1951 perheeseen syntyi tytär
Anneli Kristiina, josta aikanaan
tuli maisteri,  kansanedustaja,
Suomen puolustusministeri ja
Etelä-Suomen läänin nykyinen
maaherra Anneli Taina.

– Isäni oli iloinen ja ylpeä sii-
tä, että hänen kirjeensä ylipääl-
likölle Vapaudenrististä otettiin
myönteisesti vastaan. Huomion-
osoitus oli kotona tietenkin kun-
niapaikalla. Isän kirje ja sen ri-
kas sisältö ovat elämäni eri vai-
heissa merkinneet rakasta kodin
perintöä ja olleet omienkin aja-

tusten viestinä suhteessa isän-
maahan, itsenäisyyteen ja maan-
puolustukseen. Tämän myötä so-
tainvalidit ja sotaveteraanit ovat
aina ajatuksissa kunniapaikalla
ja heille olen kiitollinen äitien-
päiväkäskyn ja ristin levittämi-
sestä yli sataan uudempaan kirk-
koon, kertoi maaherra Anneli
Taina.

Kodin perintönä
isänmaallisuus

Maaherra Taina sanoo, että isän-
maallinen kodin perintö oli it-
sestään selvä, luonnollinen asia.
Sakkolassa syntyneen äidin kar-
jalaisuus merkitsi Suomen itse-
näisyyden suurta arvostamista.
Isällä oli vuosien sotakokemuk-
set, mutta hän jaksoi osallistua
vielä reserviläistoimintaankin.
Myös äiti oli mukana naisten
maanpuolustusjärjestöissä.

– Ensimmäisen kouluvuoteni
kävin Miehikkälässä, mutta per-

”Rohkenen häiritä teitä her-
ra Sotamarsalkka siunausrik-
kaassa ja isänmaamme suu-
reksi onneksi muodostuvassa
työssänne. Pyytäisin, että her-
ra Sotamarsalkka ensi äitien
päiväksi myöntäisi Vapauden
ristin yhteisesti kaikille Suo-
men äideille kiitoksena ja tun-
nustuksena isänmaalta ja sen
urhealta armeijalta, sillä äitien
osallisuus on maamme histo-
riassa näinä vaiherikkaina ai-
koina ollut jotain suurta ja siu-
nattavaa.”

”Meidän äitimme uskovat
suurta luottamusta tuntien
poikansa teidän taitavan joh-
don alaiseksi ja rukoukset, joi-
ta he Jumalalle lähettävät poi-
kansa puolesta, sisältävät var-
masti siunauksen pyyntöjä teil-
le ja teidän työllenne, sen tie-
dän niin monen äidin kerto-
muksista. . . .”

Maaherran työhuone ja edustustilat Hämeenlinnassa sijaitsevat arkkitehti C.L. Engelin suunnittelemas-
sa lääninhallituksen vanhassa päärakennuksessa.

Itsenäisyytemme kestävä ketju 90 vuotta

Vapaudenristi äideille
v. 1942 antoi uskoa koko
kansakunnalle
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heen muutettua 1959-60 Tampe-
reelle kävin oppikoulun Sammon
yhteislyseossa, jonka 50-vuotis-
juhliin olen lupautunut puhujak-
si. Isäni toimi valtiolta eläkkeel-
le jäätyään Tampellan kuljetus-
päällikkönä Tampereella. Kuu-
luisan rintamakirjeen hän kir-
joitti vänrikkinä ja 1968 hänet
ylennettiin majuriksi.

Kodin perintöön kuuluu myös
Anneli Tainan kiinnostuminen
yhteiskunnallisista asioista ja po-
litiikasta. Hän valmistui Tampe-
reen yliopistosta yhteiskunta-
tieteiden maisteriksi 1975 ja toi-
mi vuosikymmenen ajan so-
siaalityöntekijänä Tampereen
kaupungin palveluksessa. Tam-
pereen kaupunginvaltuustossa ja
kaupunginhallituksessa kerty-
neet kokemukset olivat askelei-
na eduskuntaan.

Maaherra Anneli Tainan työ-
kenttä, Etelä-Suomen lääni on 86
kuntaa käsittävä laaja hallinto-
alue, jossa Hämeenlinnan viras-
ton lisäksi on toimistot Helsin-
gissä ja Kouvolassa. Ministeriöt
ja maakunnat pitävät maaherran
liikkeellä. Menokalenterit täyt-
tyvät nopeasti.

Syyskuun lopun perjantaina
ennen Helsinkiin lähtöään maa-
herra varasi tunnin keskustelul-
le 90 vuotta täyttävästä Suomes-
ta, ajatuksille oman elämänuran
muutamille kiinnekohdille. Hän
halusi ehdottomasti esitellä työ-
ympäristönsä, maaherran virka-

talon, Hämeenlinnan kauppato-
rin pohjoislaidalla. Se kuului
vankkana pohjana päivän aihee-
seen.

Hämeenlinnan palossa tuhou-
tui maaherran ensimmäinen pui-
nen virkatalo 1831, mutta jo 1836
valmistui tilalle arkkitehti C.L.
Engelin suunnittelema empire-
tyylinen, kolmikerroksinen kivi-
rakennus uudeksi virkataloksi.
Rakennus- ja kulttuurihistorial-
lisesti se on yksi Hämeenlinnan
arvokkaimmista rakennuksista,
joka kertoo Suomen historiasta.

Hallintokielestä
käskykirje 1863
maaherrantalossa

– Kuten virkatalon pääportin vie-

ressä oleva taulu kertoo, tässä
maaherran virkatalossa allekir-
joitti keisari Aleksanteri II,  J.V.
Snellmanin esityksestä
30.VII.1863 käskykirjeen suomen
kielen saattamisesta yhdenver-
taiseksi ruotsin kielen kanssa.
Suomen kielestä tuli siis viralli-
nen hallintokieli, mikä oli maam-
me itsenäistymisen historiassa
tärkeä päätös. sanoi maaherra
Anneli Taina.

Hän korosti vielä oman kielen
asemaa ja merkitystä itsenäisel-
le maalle, sen  säilymiselle ja
kansallistunteen kehittymiselle.
Tulevat vuosikymmenet olivat
Suo-messa vielä taistelua kie-
lenkin puolesta, mutta tässä vir-
katalossa oli julistettu julki tär-
keä perusasia.

–Poliittisessa kentässä erityi-
sesti äärimmäinen vasemmisto
suhtautui aiemmin nurjamieli-
sesti Suomen puolustusvoimiin
ja puolustuskykyymme, mutta
kymmenen viime vuoden aikana
asenteet ovat muuttuneet myön-
teisemmiksi. Sotaveteraanimme
kokivat 1970-luvulla vaikeita vuo-
sia, jolloin suhtautuminen oli pa-
himmillaan, mutta nyt nuorison-
kin keskuudessa sotaveteraane-
ja kohdellaan suuriarvoisella ta-
valla. Myötämieli on vallannut
alaa.

Maaherra Taina sanoo, että
puolustusministerille on tärkeää
tietää Suomen puolustuskyvyn yl-
läpitämisestä ja kehittämisestä
mahdollisimman paljon. Nämä
kysymykset ovat meille tärkeän
itsenäisyyden vuoksi esillä myös
osoittamassa muille valtioille, et-
tä puolustuskykymme on kun-
nossa ja että olemme valmiit puo-
lustamaan itsenäisyyttämme kai-
kin keinoin.

– Puolustusministerinä olles-
sani kansainvälinen media ih-
metteli ja kyseli, miksi nainen on
Suomessa puolustusministerinä.
Edeltäjäni puolustusministeri
Elisabeth Rehnin tavoin palautin
mieliin pitkät sotavuodet, jolloin
Suomen naisilla oli sodassa tär-
keä rooli. Suuren järjestön lotat,
sotilaskotisisaret, rintamanaiset
– unohtamatta kotirintaman nai-
sia – osoittivat, että Suomessa ko-
ko kansa haluaa toimia maan
puolesta – eivät ainoastaan mie-
het.

Tämän päivän kriiseissä näh-
dään helposti, että aktiivisissa

Itä-Virumaan maaherra Ago Silde tapasi maaherra Anneli Tainan lääninhallituksessa Helsingissä 29. elo-
kuuta 2006. Tilaisuudessa vaihdettiin tietoja lääninhallitusten tehtävistä Suomessa ja Virossa.

Maaherra Anneli Taina munkinpaistossa Naisten Valmiusliiton valtakunnallisessa KYMI 2006 harjoituk-
sessa Pahkajärvellä.
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rooleissa ovat vain miehet. Näin
ei ollut Suomessa sodan aikana
– eikä ole nytkään. Naisten ak-
tiivinen perintö tulee sodan ko-
ettelemuksista.

Maaherra Anneli Taina valit-
tiin Suomen Naisten Valmiuslii-
ton puheenjohtajaksi 1. tammi-
kuuta 2006 lukien. Hän seurasi
tehtävässä valtioneuvos Riitta
Uosukaista.

Johtaa Naisten
Valmiusliittoa

Tammikuussa 1997 perustettu
Naisten Valmiusliitto ry on val-
takunnallinen katto-organisaa-

tio. Siihen kuuluu kymmenen jä-
senjärjestöä, joissa toimii yh-
teensä yli 200 000 naista. Näin
suuren järjestön toimintakei-
noilla on tarkoitus lisätä naisten
mahdollisuuksia osallistua koko-
naismaanpuolustukseen sekä he-
rättää kiinnostusta tiedon ja tai-
don avulla arjen turvallisuuteen. 

Maaherra on monin eri tavoin
mukana maanpuolustustyössä.
Lääneissä järjestetään alueelli-
sia maanpuolustuskursseja, Ete-
lä-Suomen läänissä yhdessä jat-
kokurssien kanssa toistakym-
mentä vuodessa. Parhaillaan on
lyhyt tauko sen ajan, kun puo-
lustusvoimissa toteutetaan vuo-

den vaihteessa suuri organisaa-
tiouudistus. Tiivis kurssiohjelma
suunnitellaan yhteistoiminnassa
sotilasläänien kanssa ja maa-
herran tehtävänä on mm. avata
kurssit.

Palatkaamme vielä keskuste-
lun alkupuolen aiheeseen. Syys-
kuun 4. päivänä 1997 paljastet-
tiin Kokemäellä kuvanveistäjä
Reijo Paavilaisen muotoilema
Sankariäidin muistomerkki. Puo-
lustusministeri Anneli Taina lä-
hetti tervehdyksensä tilaisuu-
teen.

Tervehdyksessään hän viit-
tasi isänsä Toivo Jussilan
1942 jättämään aloittee-

seen ja päätti sen ylipäällikön
päiväkäskyn äideille antamaan
velvoitteeseen kasvattaa lapsiin
palava vapaudentahto, joka
ikuisiksi ajoiksi on turvaava maal-
lemme kalliisti lunastetun ja kan-
sallemme sisäisen suuruuden.

Haastattelu oli päättynyt. Maa-
herra suuntaisi matkansa Hel-
sinkiin Suomen Sotaveteraani-
liiton 50-vuotisjuhlallisuuksien
pääministerin juhlavastaanotol-
le.

Pekka Ruusukallio

Maaherra Anneli Taina o.s. Jussila syntyi
21.6.1951 Imatralla. Ylioppilaaksi hän kir-
joitti Tampereella Sammon yhteislyseossa
1970 ja valmistui yhteiskuntatieteiden mais-
teriksi Tampereen yliopistosta 1972. Puoli-
so vuodesta 1972 Heikki Taina.

Anneli Taina on toiminut sosiaalityönte-
kijänä Tampereen kaupungin palvelukses-
sa 1977-1987, projektin johtajana Tampe-
reen kaupungin EU-hankkeessa 2000-2002,
Kelan vakuutuspiirin johtajana Tampereella
2002 ja toimii Etelä-Suomen läänin maa-
herrana 1.1.2004 alkaen.

Tampereen kaupunginvaltuustoon hän
kuului 1981-1996 ja kaupunginhallitukseen
1985-1987 sekä toimi koululautakunnan ja
kaupunkisuunnittelutoimikunnan jäsene-
nä. Kansanedustajana hän toimi 1987-1999,
kuului lakivaliokuntaan ja sosiaali- ja ter-
veysvaliokuntaan 1987-1991, jälkimmäisen
varapuheenjohtajana 1991-1994 sekä työ-
asiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan
jäsen 1991-1994.

Hän toimi ympäristöministeriössä asun-
toministerinä 2.1.1995-13.4.1995 ja puolus-
tusministerinä 13.4.1995-15.4.1999. Hän oli
sosiaali- ja terveyspoliittisen ministeriryh-
män jäsen, hallituksen ulko- ja turval-
lisuuspoliittisen valiokunnan jäsen ja Puo-
lustusneuvoston varapuheenjohtaja 1995-
1999.

Lukuisista muista luottamustehtävistä
on mainittava aiemmat jäsenyydet Tasa-ar-
voasiain neuvottelukunnassa, Hämeen lää-
ninneuvottelukunnassa, Hämeen läänin
nuorisolautakunnassa (pj 1990-92), Rinta-
maveteraaniasiain neuvottelukunnassa,

Diabetesliiton valtuustossa ja Kansanelä-
kelaitoksen valtuutettuna.

Jäsenyydet Pirkanmaan liiton liittoval-
tuustossa, Pirkanmaan syöpäpotilaiden hoi-
tokotisäätiön hallintoneuvostossa, Allergia-
ja astmaliiton valtuustossa, puheenjohta-
jana Hämeen 4H-piirissaä, Kokoomuksen
Naisten Liitossa, NYTKIS-yhteistyöliitty-
mässä, asiantuntijana Kokoomuksen so-
siaali- ja terveyspoliittisessa toimikun-
nassa ja Kokoomuksen ulkopoliittisessa
toimikunnassa.

Naisten Valmiusliiton puheenjoh-
tajana hän toimii 1.1.2006 alkaen ja
Lapsiasianeuvottelukunnan jäse-
nenä 1.9.2006 alkaen.

Harrastuksia ovat puutar-
hanhoito ja kirjallisuus. 

Anneli Taina on toiminut Etelä-Suomen läänin maaherrana vuoden 2004 alusta lukien.
Hän on järjestyksessä 25. Hämeenlinnassa tehtävää hoitanut maaherra.

Maaherra Anneli Taina
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Esimies Paavo Hoikka ja johtokunnan puheenjohtaja Matti Hokkanen. Taustalla kuva Klubin perustajajäsenestä, tehtailija Emil Aaltosesta.

Tampereen Suomalaisen Klubin
tarkoituksena on vaalia suoma-
laista kulttuuria, suomalaiskan-
sallisia perinteitä ja suomen kiel-
tä, antaa jäsenilleen tilaisuus ke-
hittävään keskinäiseen kanssa-
käymiseen suomalaiskansalli-
sessa hengessä sekä toimia suo-
malaisuuden hyväksi ylläpitä-
mällä isänmaallisten, sivistyk-
sellisten, yhteiskunnallisten ja
kansainvälisten kysymysten har-
rastusta. Klubi perustettiin vuon-
na 1891.

Tampereen Suomalaisen Klu-
bin toiminnasta ja taloudesta vas-
taa Klubin johtokunta. Siihen
kuuluvat Klubin esimies ja vara-
esimies sekä seitsemän jäsentä.
Johtokunta johtaa Klubin toi-
mintaa,  hoitaa taloudellisia
asioita, kantaa ja vastaa Klubin
puolesta ja edustaa sitä. Esimies
johtaa Klubin aatteellista toi-

mintaa sekä vastaa klubikokous-
ten asiasisällöstä ja toimii niiden
puheenjohtajana. Johtokunnan
puheenjohtaja on vuodesta 2005
toiminut maakuntaneuvos, tek-
niikan tohtori h.c. Matti Hok-
kanen ja esimiehenä vuodesta
2002 professori emeritus Paavo
Hoikka. 

Isännöitsijä
hallintopäällikkönä ja
sihteerinä

Tampereen Suomalaisen Klubin
hallinnon ja talouden käytännön
asioista huolehtii isännöitsijä, jo-
ta tehtävää on vuodesta 2004 al-
kaen hoitanut insinööri, merko-
nomi Ilkka Saarinen. Ilkka liit-
tyi Klubin jäseneksi vuonna 2002
ja vajaat kaksi vuotta myöhem-
min hänet kutsuttiin isännöitsi-
jän tehtävään. Hän on Klubin ai-

noa palkollinen, tosin sivutoimi-
nen, sillä päätyönään hän johtaa
omistamaansa huoneisto- ja kiin-
teistöpalveluyritystä. Hänen yh-
tiönsä palveluksessa on kahdek-
san henkeä ja työtä siinä var-
masti olisi yllin kyllin ilman si-
vutointakin.

– Kun minulle soitettiin ja ky-
syttiin halukkuuttani ottaa tämä
isännöitsijän tehtävä vastaan,
olin juuri perustanut oman yri-
tyksen. Niin ollen minun ei tar-
vinnut kysyä lupaa työnantajal-
tani. Tosin arvelutti, pystynkö
aloittamaan samanaikaisesti
kahta kehittämishanketta, ker-
too Ilkka Saarinen.

Klubin isännöitsijä toimii klu-
bikokousten ja johtokunnan ko-
kousten esittelijänä ja sihteeri-
nä. Hänen esimiehenään on joh-
tokunnan puheenjohtaja. Isän-
nöitsijän keskeisiä vastuualuei-

ta ovat taloushallinto ja siihen ni-
veltyvinä klubihuoneiston hoito
sekä yhteydet Asunto-osakeyhtiö
Hämeenpohjaan, jonka suurin
osakkeenomistaja Klubi on. Noin
1400 m2:n suuruinen kiinteistö
kaupungin ydinkeskustassa on
arvokas omaisuus. Katutason lii-
kehuoneistot ovat pääosin asun-
to-osakeyhtiön omistuksessa, jo-
ka on Klubille taloudellisesti
merkittävä seikka.

Monenlaisia remontteja

Kun Ilkka Saarinen otti vastaan
isännöitsijän tehtävät, ensim-
mäinen suuri hanke oli jäsenre-
kisterin ja muun tietohallinnon
ajanmukaistaminen. Ilkka antaa
erityisen tunnustuksen jäsenkir-
juri Seppo Lehtiselle jäsentie-
dostojen saattamisesta ajan ta-
salle. Ilkka käynnisti myös Klu-

Suomalaisuuden puolesta

Tampereen Suomalaisen
Klubin johto ja hallinto
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bin oman kotisivuston teon in-
ternetiin. Sitä ovat sittemmin
mallikkaasti kehittäneet ja yllä-
pitäneet talkootyönä Juha Kivi-
mäki ja Timi Antere.

Klubihuoneistoa on viime vuo-
sina kunnostettu melko mitta-
vasti erityisesti juhlasalin ja ra-
vintolatilojen osalta. Kunhan re-
monttilainoja saadaan hieman
vähemmäksi, voidaan kunnostaa
myös kabinettitiloja ja yläkerran
harrastustiloja.

– Klubin talous on vakaalla
pohjalla. Jäsenmaksuilla kate-
taan toiminnan kulut ja liike-
huoneiston ja ravintolan tuotot
helpottavat toteuttamaan huo-
neistokorjauksia. Klubin moni-
puolinen toiminta taas pohjaa ak-
tiivisten jäsenten talkootyöhön.
On hienoa, että jäsenkunnasta on
löytynyt monia tekeviä ja osaavia
käsiä, Ilkka kiittelee. Itse en va-
litettavasti päätyöni vuoksi ehdi
paljon osallistumaan Klubin rien-
toihin ja saatan siksi jäädä mo-
nelle jäsenelle vieraaksi.

Isännöitsijän keskeisiä yhteis-
työkumppaneita Klubin sisällä
ovat johtokunnan puheenjohta-
ja, esimies ja jäsenkirjuri sekä ra-
vintoloitsija Matti Karppanen.

– Klubin lehti ja uudistunut jä-
sentiedote antavat jäntevyyttä se-
kä sisäiselle että ulkoiselle tie-
dottamiselle, ja lehden jakelu
seutukunnan päätöksentekijöil-
le lisää Klubin näkyvyyttä. Lehti
ja tiedote kertovat Klubin linjas-
ta ja tärkeistä asioista. Ne myös
korvaavat aiemmat tiedotuskir-
jeet ja -kortit, sanoo isännöitsijä
Ilkka Saarinen. Talouden vahti-
jana hän esittää Klubin jäsenil-
le haasteen, että itse kukin omil-
la vaikutustavoillaan edistäisi
klubilehden ilmoitushankintaa.
Jokainen mainosten kautta saa-
tu euro tukee Klubin toimintaa
suomalaisuuden puolesta.

Jäsentiedosto –
hallinnon tärkeä
työväline

Tampereen Suomalaisen Klubin
jäsentiedostoa on viime vuosina
uudistettu ja kehitetty tarmok-
kaasti. Kehitystyötä on aikaansa
ja vaivojaan säästämättä tehnyt
klubiveli Seppo Lehtinen yhteis-
työssä isännöitsijän kanssa. 

Insinööri, emeritus rehtori
Seppo Lehtinen liittyi Klubiin
vuonna 1980 ja on siitä lähtien ol-
lut aktiivinen ja osallistuva jäsen,
myös Ruutiukoissa. Saatuaan en-
sin Ruutiukkojen jäsentiedoston
ajan tasalle hänet pyydettiin ko-
ko Klubin jäsenkirjuriksi, ja työ-
tä on riittänyt. Jäsentiedostot oli-
vat vielä 2000-luvun alussa osak-
si pahvikorteilla, joiden ylläpito
oli työläänä osoittautunut ylivoi-
maiseksi. 

Ensiksi hankittiin ja kehitet-

tiin atk-pohjainen rekisteri. Sa-
man tien alettiin tarkistaa tie-
tojen paikkansa pitävyys. Jäsen-
maksujen tuloutuksen seuranta
oli ollut epävarmaa ja löytyipä lis-
toilta joku edesmennytkin jäsen. 

– Osoitteiden ja muiden yh-
teystietojen hankinta oli välillä
melkoista salapoliisityötä, kertoo
Seppo. Käytimme silloisen vara-
esimiehen kanssa erinäisiä tun-
teja ja päiviä puhelinluetteloiden
ja muiden rekistereiden selaa-
miseen. Osan tiedoista saimme

toisilta jäseniltä. Nyt yhteystie-
dot lienevät kohdallaan. 

Seppo toivoo jäseniltä oma-
aloitteellisuutta jäsentietojen
muutosten ilmoittamisessa. Jos
osoite ei ole oikein, klubilehti ja
muut postit jäävät tulematta pe-
rille. Paras ja tehokkain tapa on
ilmoittaa tiedot suoraan jäsen-
kirjurille; puhelin 044-377 3870,
sähköposti jasenrekisteri@tam-
pereensuomalainenklubi.fi. 

Jäsenkirjurin avaintehtäviin
kuuluu myös jäsentiedostoihin
liittyvä tilastopalvelu. Tiedos-
toista voidaan tehdä erilaisia ha-
kuja mm. koulutuksen, ammatin,
iän ja harrastusten mukaan. Klu-
bin johto käyttää niitä hyväksi
suunnittelussa ja päätöksen-
teossa. Osan tilastopalvelusta
Seppo tekee omalla kotikoneel-
laan, jossa on monipuolisemmat
ohjelmat. Edelleen jäsenkirjurin
tehtäviin kuuluu jäsentiedosto-
jen varmuuskopiointi sekä ns.
VIP-listan ylläpito. Tätä tarvitaan
sekä klubilehden pr-jakeluun et-
tä muihin yhteiskuntasuhteiden
hoitoon. 

Jäsenkirjuri Seppo Lehtinen
on melko tyytyväinen jäsentie-
dostojen nykytilaan. Käsityötä on
niiden hallinnassa vielä kuiten-
kin turhan paljon, joten ”aikaa ja
nuuskaa kuluu” niiden parissa
edelleenkin.

Jäsenkirjuri Seppo Lehtinen.

Isännöitsijä Ilkka Saarinen.
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Ihmiset Klubin
tärkein voimavara

Esimies Paavo Hoikka toimii
Tampereen Suomalaisen Klubin
aatteellisena johtajana ja vastaa
klubikokousten sisällöstä. Hän on
pitänyt ohjenuoranaan, että esil-
le otettavat aiheet tukevat Klu-
bin tarkoitusperiä ja käsittelevät
monipuolisesti niin tieteen ja tai-
teen kuin talouselämän aloja ja
että esitelmöitsijät ovat alallaan
valtakunnan tai seutukunnan
huippuasiantuntijoita. Merkittä-
vimmän muutoksen esitelmäai-
heiden linjaukseen on tuonut
kansainvälistyminen.  – Klubim-
me arvostetaan korkealle ja esi-
telmöitsijöitä onkin ollut help-
po saada, kunhan aikataulut saa-
daan sopimaan. Korkean tason
asiantuntijat ovat Klubillemme
todella merkittävä resurssi, sa-
noo Paavo Hoikka. 

Paavo Hoikka toimi vuodesta
1975 lähtien 20 vuotta kunnal-
lispolitiikan professorina Tam-
pereen yliopistossa. Klubiin hän
liittyi vuonna 1993 ja valittiin
kohta myös johtokuntaan. Toi-
mittuaan pari vuotta varaesi-
miehenä hänet valittiin Klubin
esimieheksi vuonna 2002.

– Klubimme toiminta on viime
aikoina monipuolistunut. Ohjel-
matyöryhmä kehittää ohjelmia
kaikilta osin ja on minulle hyvä
yhteistyökumppani. Ohjelma-
suunnitelmia ja ajoituksia koor-
dinoin myös Ruutiukkojen sa-
danpäämiehen ja Klubinaisten
puheenjohtajan kanssa. Tärkei-
tä yhteistyökumppaneitani ovat
tietenkin myös johtokunnan pu-
heenjohtaja ja Klubin isännöitsi-
jä. Työnjako ja yhteistyö johto-
kunnan puheenjohtajan kanssa
ovat minusta toimineet erin-
omaisesti, Paavo Hoikka toteaa.

Matti Hokkanen on tullut Tam-
pereen Suomalaisen Klubin jäse-
neksi vuonna 1973. Hän toimi 32
vuotta Tampereen Kauppakama-
rin toimitusjohtajana, 28 vuotta
Tampereen kaupunginvaltuustos-
sa ja 16 vuotta kansanedustajana.
Nämä antavat hyvän pohjan Klu-
bin johtokunnan puheenjohta-
juudelle, joka alkoi vuonna 2005.

– Klubin keskeinen voimavara
on sen runsaat 800 jäsentä, hui-
kea määrä eli alojen kokeneita
osaajia, toteaa johtokunnan pu-
heenjohtaja Matti Hokkanen. Jä-
senten parista muodostetut toi-
mikunnat ja työryhmät samoin
kuin muutkin luottamushenkilöt

auttavat johtokuntaa toteutta-
maan Klubimme tarkoitusperiä -
suomalaisuuden puolesta. Olen
iloinen näiden aktiivisten ja ky-
vykkäiden suuresta talkootyöpa-
noksesta.

Klubi on vaikuttaja

Matti Hokkanen pitää Klubin tär-
keimpänä tehtävänä vaikuttaa
yhteiskuntaan niin, että ne pe-
rusarvot, joiden varaan itsenäi-
nen Suomi aikanaan rakennet-
tiin, säilyvät jatkossakin. Näitä
arvoja ovat ennen muuta kristil-
linen usko, isänmaallisuus, hyvät
tavat ja toisten ihmisten huomi-
oonottaminen, oma kansallinen
kulttuuri, suomen kieli ja oma
maanpuolustus. Vakaan pohjan
Klubin lähivuosien toiminnalle
antaa vuosille 2006-2010 laadit-
tu strategia. 

– Suomalaisuus on vahvana
kantoaaltona Klubimme lähi-
vuosien toiminnassa ja näkyväs-
ti esillä ohjelmissa. Tänä vuonna
aiheena on 90-vuotias itsenäinen
Suomi, ensi vuonna tulee kulu-
neeksi 90 vuotta Vapaussodasta
ja vuonna 2009 juhlitaan au-
tonomisen Suomen syntyä 200
vuotta sitten.

Tällä vuosituhannella Tampe-
reen Suomalainen Klubi on eri-
tyisesti pyrkinyt avautumaan
ulospäin ja vaikuttamaan ympä-
röivään yhteiskuntaan. Klubi-
lehden ja tiedotteiden sekä kon-
taktipalaverien kautta voidaan
viestiä Klubin ulkopuolisille vai-
kuttajille ja internetin kautta sa-
noma leviää vielä laajemmalle.
Tehokkain vaikuttamisen muoto
on kuitenkin viestintä silmikkäin
”suusta korvaan”. Tässä jokainen
jäsen voi toteuttaa Klubin tar-
koitusperiä.

Johtokunta vastaa myös Klu-
bin taloudesta. Puheenjohtaja
Matti Hokkanen esittää haasteen
jäsenille, että itse kukin sopivan
tilaisuuden tullen muistaisi toi-
mia Klubin talouden turvaami-
seksi muutenkin kuin maksa-
malla jäsenmaksunsa. Klubin ta-
loutta tukevat esimerkiksi oman
ravintolan käyttö ja mainokset
klubilehdessä, ja merkkipäivä-
muistamiset voi ohjata Klubin ke-
hittämisrahastoon.

Teksti ja kuvat:
Markku Rauhalahti

Suomalainen Klubi 2_07  6.11.2007 09:11  Sivu 12



13

Tampereen Suomalainen Klubi 2/2007

Kehitys etenee joskus niin
nopeasti, että joissakin
asioissa on kerta kaikki-
aan palattava takaisin.
Savusaunan kanssa kävi
juuri näin. 1920-luvulla
se alkoi ja vauhti sen
kuin kiihtyi aina viisi-
kymmenluvulle asti.

Keksittiin saunaan savupiippu ja
kiuas sai ympärilleen peltikuo-
ren, josta savu johdettiin piipun
kautta ulos. Pönttökiuas oli syn-
tynyt. Oli hienoa, kun sauna ei ol-
lut nokinen. Savusauna oli ka-
donnut lähes kokonaan ja siitä oli
tullut harvinaisuus - muinais-
jäänne. Samassa rytäkässä kato-
sivat myös hyvät löylyt. Tilalle tu-
li jonkinlaista vesihöyryä. Olin
noin viisivuotias, sota oli juuri
loppunut, kun äitini sanoi, että
kyllä ovat mukavia ja siistejä nä-
mä nykyaikaiset ulospäin läm-
piävät saunat verrattuna niihin
vanhanaikaisiin sisäänpäin läm-
piäviin. Näihin aikoihin keksit-
tiin myös uusi nimi, ”savusauna”,
kun aikaisemmin oli puhuttu vain
saunasta.

Pönttökiukaiden jälkeen tuli-
vat jatkuvalämmitteiset puulla ja
sähköllä lämpiävät kiukaat. Nii-
tä on kehitetty mitä ihmeelli-
simpiä vempaimia, joissa on sot-
kettu sekä puut, sähköt että sa-
vut. Arkkitehti Pekka Tommila pi-
ti Ikaalisten saunafestivaaleilla
hauskan ja asiantuntevan esitel-
män erityyppisistä kiukaista. Hän
oli valinnut niitä ”vain” 60 kpl,
joista hauskin oli kiuas, joka läm-
mitetään sähköllä ja jossa kär-
vennetään pienessä kasetissa
kourallinen leppälastuja (tällai-
nen löytyy Imatran läheltä;
toim.huom.). Tällä hökötyksellä
lämmitettyä huonetta kutsutaan
kirkkain otsin savusaunaksi. Täy-
tyy ihailla suomalaista kekseliäi-
syyttä. 

Jo 60-luvun alussa virisi savu-
saunojen uusi tuleminen. Huo-
mattiin, että sähkösaunassa ei
tullut hyvän olon tunnetta. Sau-

nominen ei ollut nautinto. Tuli
kaipuu oikeaan saunaan. Tehtiin
vanhojen piirustusten mukaisia
saunoja, mutta tieto oli jo men-
nyt ”maan rakoon”. Saunoista tu-
li liian tiiviitä ja niihin laitettiin
kiukaat, jotka olivat nopeita läm-
mittää. Tästä seurasi se, että kun
savun ulosmenoaukot olivat van-
han mallin mukaisia, savusau-
nasta tuli lämmitettäessä pa-
lonarka. Sauna täyttyi savusta,
joka kiersi kiukaan päälle läm-
piämään, uudelleen ja uudelleen,
kunnes saavutettiin jonkin sa-
vussa olevan partikkelin leimah-
duspiste. Savu syttyi palamaan ja
noin kymmenen sekuntia myö-
hemmin tapahtui yleissyttymi-
nen, jolloin kaikki saunan sisäl-
lä olevat puupinnat leimahtivat
lähes samaan aikaan. Näissä ta-
pauksissa on aina kysymys myös
liian matalasta tulipesästä, joka
tuottaa runsaasti savua.

Hella oli kaikille tuttu. Ajatel-
tiin, että hyvinhän se puu palaa
matalassa pesässä. Ei huomattu,
että savusaunan kiukaasta puut-
tui hormi, joka hellassa ”vetää”
tehokkaasti savua poistaen. Sa-
vusaunan kiukaan pesässä tuli
palaa kuin nuotiossa. Jos liekin
kärki nuoleskelee kivien kan-
nattimia, syntyy runsaasti savua,
koska viimeinenkin noki palaa
juuri siinä liekin kärjessä. Sota-
aikana ja vähän sen jälkeenkin
autot kulkivat ”häkäpöntön” voi-
malla, puukaasulla. Jos tulipesä
on matala ja räppänä liian pie-
ni, kiuas tuottaa tätä leimahdus-
herkkää kaasua saunan täyteen.

Syttymisvaaraa lisää se, että jo
136 asteen lämmössä puu alkaa
kuivatislaantua ja tuottaa ver-
nissamaisia kaasuja, jotka ovat
herkästi syttyviä. 

Sekapuulla saadaan makoisat
löylyt. Koivusta pitää tuohi ja kuo-
ri poistaa, sillä niistä syntyy tuo-
hitervaa ja kovaa karstaa.  Tuoh-
ta ei suositella edes sytytykseen.
Myös paperi on pannaan julis-
tettu, sillä sen hienojakoinen tuh-
ka jää kiukaaseen, ja löylyä luo-
taessa tämä pöllyää ympäriinsä.
Lämmityspuun pitää olla ehdot-
toman kuivaa, eikä se saa olla
miehen rannetta vahvempaa.

Minkälainen on hyvä savusau-
na? Sellainen on muuan muassa
Antero Kaasalaisen savusauna
Kyröskoskella, josta oheiset ku-
vat. Se nimettiin Ikaalisten sau-
nafestivaaleilla vuoden 2006 sa-
vusaunaksi.

Muutama ohje: Jalkalaudeta-
son pitää olla vähintään 20 cm
kiukaan yläpuolella. Oven on ol-
tava kokonaan tämän tason ala-
puolella. Lauteet  20 cm irti sei-
nästä, jotta löylyaalto pääsee
kiertämään.  Istuintaso 120 cm
katosta. Tulipesän vapaa korkeus
täytyy olla vähintään 75 cm. Jos
pesän korkeus on vaaditut 75 cm,
niin puita saa laittaa vain 25 cm:n
korkeuteen asti. Näin liekki py-
syy matalana eikä kosketa pesän
rakenteita. Hyvin toimiva savu-
saunan pesä savuttaa vähän. Sa-
vua näkyy kolme – viisi minuut-
tia siitä, kun puut sytytetään ja
siitä, kun pesään lisätään puita.
Räppänän tulee olla tulipesän

pohjan kokoinen ja ikkunan rei-
lusti savurajan alapuolelle. Li-
sävalon lähteenä öljy- tai kyntti-
lälyhty, joka ripustetaan ehdot-
tomasti ikkunan ulkopuolelle.
Kynnys 35 – 40 cm korkea. Ala-
räppänät vastakkaisille seinille
tai rakolattia.  

”Tamperelainen”
kansainvälinen
savusaunaklubi

Kansainvälinen savusaunaklubi
ry perustettiin 1991. Siitä lähtien
on pyritty keräämään tietoa hy-
västä savusaunasta. Niitä on sau-
nottu Suomi laidasta laitaan noin
500 ja niistä on testattu 163. On
vierailtu Venäjän  Karjalassa, Vie-
nassa, Vepsässä, Liivin alueella
ja Pietarissa sekä Virossa. Sau-
naretkiä on tehty myös kaksi
Liettuaan ja kaksi Marin tasa-
valtaan, noin 600 km Moskovas-
ta itään, jne. Suomessa savusau-
naretkiä tehdään kerran kuussa
bussikuljetuksella. Lähdöt ta-
pahtuvat Tampereelta, koska jä-
senistö on suurimmaksi osaksi
Pirkanmaan alueelta. Jotain täs-
sä väkisinkin oppii savusaunois-
ta, halusi tai ei ja lisää opitaan,
kunhan keritään. Jaamme ilmai-
seksi neuvoja niille, jotka ovat
neuvoja halunneet ja niillekin,
jotka eivät ole halunneet.

Seppo Leskinen
Kansainvälisen savusauna-

klubin räppänämestari

Savusaunan paluu

Matala suuluukku, mutta korkea tulipesä. Saunan edessä tilava liikanen, josta korkea kiuas
lämmitetään.
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Syyskuun lopussa Tampe-
reen Suojeluskunta- ja Lot-
tamuseossa avattiin kut-
suvierasjoukon läsnäol-
lessa suojeluskuntien ja
Lotta Svärdin historiasta
kertova näyttely.  Näytte-
lyn avasi 28.9.2007 juhla-
vin sanoin teollisuusneu-
vos Antti Solja.  Näyttelyn
on suunnitellut Markku
Rauhalahden johdolla

työskennellyt museon työ-
ryhmä.

Näyttelyn perintö tämän päivän
polville on, että ”Ilman suojelus-
kuntia ja Lotta Svärdiä ei olisi syn-
tynyt vapaata ja itsenäistä Suomen
valtakuntaa”.  Näyttely kertoo, et-
tä molemmat järjestöt syntyivät ak-
tiivisen ja itsenäisesti ajattelevan
Suomen kansan toimesta spontaa-
nisti ja tarpeeseen.  Ne vauhditti-
vat alkuun sitä yhteiskunnallista
kehitystä, jonka lopputuloksena on

tämän päivän hyvinvoiva Suomi.
Näyttely siirtyy Suomalaiselle

Klubille siten, että se avataan tam-
misunnuntaina 27.1.2008 eli sa-
mana päivänä, jona vapaussota 90
vuotta sitten alkoi.  Näyttely koos-
tuu 14 painetusta kankaasta, joil-
la kuvin ja sanoin kerrotaan jär-
jestöjen synty, toiminta ja loppu.
Keskeisenä osana näyttelyyn liit-
tyy 28-sivuinen ”Aika taistella, ai-
ka rakentaa”-vihko.

Tammisunnuntaina Klubille
Aika taistella, aika rakentaa -näyttely

Vuosien 1917 ja 1918 käänteente-
kevät tapahtumat vaikuttivat mer-
kittävästi myös Tampereen Suoma-
laisen Klubin toimintaan. Kun Klu-
bi siihen asti oli toiminut ennen
muuta kunnallispolitiikan alalla,
sen mielenkiinto ja vaikuttaminen
alkoivat kohdistua yhä enemmän
valtiollisiin tapahtumiin. Klubi ot-
ti voimakkaasti kantaa maan itse-
näisyyden puolesta. 

Marraskuun 5. päivänä 1917 Klu-
bin kokouksessa käsiteltiin suoje-
luskuntakysymystä, ja todettiin yk-
simielisesti suojeluskuntain tar-
peellisuus ja niiden tärkeä tehtävä
kansalaisten hengen, omaisuuden
ja vapauden turvaamiseksi puna-
kaartilais- ja sotilasanarkian val-
taamassa maassa. Suojeluskuntiin
liittymistä ja suojeluskunta-aatteen
levittämistä päätettiin edistää Klu-
bin käytettävissä olevien keinoin.

Vapaussodan jälkeen Tampereen
suojeluskuntaa järjesteltiin uudel-
leen, useaankin otteeseen. Vuon-
na 1918 Tampereen suojeluskun-
nassa oli kuusi komppaniaa ja li-
säksi Ratsuosasto ja Sairashoito-
komppania sekä myöhemmin myös
Ikämiesosasto, Panssariauto-osas-
to, Tiedonanto-osasto ja Tykistö-
osasto. ”Tampereen Suomalaisen
Klubin komppanian” järjestysnu-
mero oli perustamisvaiheessa vii-
des, mutta kohta siitä tehtiin 6.
komppania ja se liitettiin Pyynikin

pataljoonaan.
Vuonna 1919 muodostettiin Poh-

jois-Hämeen suojeluskuntaprikaa-
ti ja siihen Tampereen, Kangasalan
ja Vilppulan rykmentit. Tampereen
rykmentissä oli kolme pataljoonaa:
I Kalevan pataljoona, II Pyynikin
pataljoona ja III Pirkkalan patal-
joona. Tampereen Suomalaisen Klu-
bin piirissä perustettu komppania
kuului Pyynikin pataljoonaan.

Klubin komppania
vv. 1918-1921

Syksyllä 1918 Tampereen Suoma-
lainen Klubi sai Tampereen suoje-
luskunnalta kirjeen, jossa kehotet-
tiin kaikkia Klubin miespuolisia jä-
seniä liittymään suojeluskuntaan.
Johtokunnan ehdotuksesta ko-
kouksessa marraskuun 4. päivänä
päätettiin yksimielisesti perustaa
Klubin oma suojeluskuntakomppa-
nia. Asian jatkokäsittelyä varten pe-
rustettiin toimikunta, johon nimet-
tiin Kustaa Helminen, F.V. Urrila
ja J. Lähteenmäki sekä myöhemmin
lisäksi Emil Leppänen, Lauri Ara-
järvi, Väinö Tuomola ja Aarne Tii-
honen. Komppaniaan liittyi heti
noin 50 jäsentä. 

Klubin komppaniassa oli kolme
joukkuetta. Jo marraskuussa 1918
aloitettiin harjoitukset, joita pidet-
tiin ensin Reaalilyseolla, sitten Tyt-
tölyseolla ja sittemmin Yhteiskou-

lun pihamaalla. Alkuun harjoitta-
jana toimi jääkärivääpeli Saarikos-
ki Kajaanin Sissipataljoonasta, mut-
ta myöhemmin harjoituksia johti-
vat oma upseeristo ja alipäällystö.
Osallistuminen harjoituksiin oli
”keskinkertaista”, koska komppa-
nian miehistöllä, joka oli keski-
ikäistä ja sitä vanhempaa ikäpolvea,
oli monesti työ- tai muita esteitä.

Komppanian ensimmäisenä pääl-
likkönä toimi 1.4.1920 asti K. A.
Rydman ja hänen jälkeensä v.t. pääl-
likkönä kaupunginvoudin apulainen
Verner Vattula runsaan vuoden ajan.
Joukkueiden johtajina toimivat pa-
rin ensimmäisen vuoden aikana V.
Vattula, Kalle Rentto, Aarne Tiiho-
nen ja A. Niskanen. Vääpeleinä toi-
mivat näinä vuosina Kalle Cajanus,
Mauri Pesonen, Antero Niskanen ja
J. E. Helminen sekä apulaisvääpe-
linä Yrjö Ojala. Asemestarina toimi
Kalle Helminen ja varusmestarina
E. A. Sjöström sekä lipun kantaja-
na (Pyynikin pataljoonan lippu)
korpraali Santeri Aikkola.

Komppanian tärkeimpiä asioita
käsiteltiin yleisissä kokouksissa, jot-
ka pidettiin Tampereen Suomalai-
sen Klubin huoneistossa. Tärkeim-
piä asioita olivat mm. illanvietot se-
kä uusien sk-pukujen hankinta. Va-
roja pukujen hankintaan saatiin
kannattajilta, mutta hyvin moni
kustansi itse pukunsa. Komppani-
aa lähellä olevat naiset valmistivat

vuonna 1920 sille lipun, mutta kun
todettiin, että komppania ei käytä
lippua, siitä tuli Pyynikin pataljoo-
nan lippu.

Heinäkuun alussa 1921 toteute-
tussa uudelleen järjestelyssä 6.
komppania liitettiin uuteen 5.
komppaniaan, sen 1. joukkueeksi.
Näin Klubin komppania alkoi su-
lautua yhä kiinteämmin muuhun
suojeluskuntaan. Suojeluskunnissa
oli siirrytty aluejakojärjestelmään,
joka Pohjois-Hämeen sk-piirissä
otettiin käyttöön 1.6.1921. Klubin
komppanian nimi säilyi Tampereen
suojeluskunnassa vielä pitkään. Esi-
merkiksi vuonna 1932, kun Mänt-
sälän kapinan johdosta lisättiin suo-
jeluskuntien valmiutta, Suomalai-
sen Klubin komppanian mainitaan
osallistuneen Tampereen silloisen
sk-talon Ratinanlinnan vartiointiin.

Markku Rauhalahti

Lähteet:
Sinisalo, Uuno 1932. Tampereen
Suomalainen Klubi 1891-1931, 40-
vuotiskertomus; Tampereen Suo-
malainen Klubi.
Pohjois-Hämeen suojeluskunnat;
Pohjois-Hämeen suojeluskuntapii-
ri, 1921.
Tienari, Artturi 1943. Pirkan pe-
rintö; Pirkka-Hämeen sk-piiriesi-
kunta.

Tampereen Suomalaisen Klubin
suojeluskuntakomppania
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Marraskuu
12.11.2007
Kuukausikokouskutsu
Klo 18.00. Keitä he olivat, mitä he te-
kivät, miksi he kuolivat?  Työnä jouk-
kohaudat ja massakatastrofien uhrit.
Professori Helena Ranta, Finnish Fo-
rensic Expert Team, Oikeustieteen lai-
tos, Helsingin Yliopisto.
Päivällinen

Joulukuu
6.12.2007
Itsenäisyyspäivän lounas  AVEC
Klo 13.00 Itsenäisen Suomen synty-
mäpäivätunnelmaa, musiikkia, mait-
tava Suomalaisen Klubin lounas.
Hinta 35 €/hlö.
Ilmoittaututumiset: Klubiravintola, puh.
(03) 212 3150 tai sposti: tilaukset@
ravintolasuomalainenklubi.fi

17.12.2007
Kuukausikokouskutsu
Klo 18.00 Klubin syyskokous
Ajankohtaista Suomen puolustus- ja
turvallisuuspolitiikasta.
Viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, Puolus-
tusministeriö.
Päivällinen

Tammikuu
14.1.2008
Kuukausikokouskutsu
Klo 18.00 Teema avoinna.
Päivällinen

17.1.2008
Tampereen Tekijät:
Kultaseppä Kustaa Hiekka.
Klo 18.00 Vierailu Hiekan Taidemu-
seossa, os. Pirkankatu 6.
Museon ja Kustaa Hiekan esittely mu-
seonjohtaja Liisa Rintala. Esittely pai-
nottuu teemaan Kustaa Hiekan mer-
kitys Tampereelle. Kustaa Hiekka oli
Tampereen Suomalaisen Klubin pe-
rustajajäsen ja kunniapuheenjohtaja.
Tilaisuus on AVEC.
Hinta: Aikuiset 5 €, eläkeläiset 3 €.
(Ei pankkikorttia)
Ilmoittautumiset: Seppo Lehtinen GSM
044-3773870 tai sposti: pia.lehti-
nen@saunalaht i . f i .v i imeistään
14.1.2008.

Helmikuu
11.2.2008
Kuukausikokouskutsu
Klo 18.00 Kansantautien geneettiset
riskit ja suomalaisväestön erityispiirteet.
Akatemiaprofessori Leena Palotie, Hel-
singin Yliopisto.
Päivällinen

15.2.2008
Valkoisen Ruusun  juhla AVEC
Klo 19.00 Vietämme juhlaa Vapaus-
sodan perinteen merkeissä.
Juhlaesitelmä, Kenraalimajuri Kaler-
vo Sipi.
Valkoisen Ruusun Ritarit, illallinen,
musiikkia, tanssia.

Hinta: 35 €/hlö sis. alkucocktail, il-
lallinen ja ohjelma.
Ilmoittautuminen: Klubiravintola, puh.
(03) 212 3150 tai sposti: tilaukset@
ravintolasuomalainenklubi.fi viimeis-
tään 11.2.2008.

Maaliskuu
5.3.2008
Giuseppe Verdi: Requiem
(Ensi-ilta) AVEC
Klo 19.00 Verdin suurteoksen näyt-
tämöversio Tampere-talossa Tampe-
reen Oopperan ja Tampere Filharmo-
nian produktiona.
Oksana Dyka, sopraano; Jordanka Mil-
kova-Bamert, mezzospraano; Kaludi
Kaludow, tenori; Jaakko Ryhänen,
basso. Ohjaus Jiri Nekvasil.
Väliajalla kahvitarjoilu ja tähtivierailu
omassa klubilaisten kabinetissa.
Liput kahvitarjoiluineen: Keskiper-
mannolla 67 €/hlö, takaparvella 57
€/hlö.
Varaukset:Timo Tulosmaa, GSM 040-
7440565 tai sposti: timo.tulos-
maa@sci.fi viimeistään 28.11.2007.

17.3.2008
Kuukausikokouskutsu
Klo 18.00 Autonomisen Suomen
synty Suomen sodan 1808 – 1809 jäl-
keen.
Dosentti Martti Häikiö, Helsingin Yli-
opisto.
Päivällinen

Huhtikuu
6.4.2008
Tampereen Taistelut-kierros. AVEC.
Klo 12.00 Tampereen valtauksella
ratkaistiin Suomen suunta. Tutus-
tumme runsaan kolmen tunnin bus-
sikierroksen aikana valtauksen tär-
keisiin paikkoihin Keskustorilla, Sui-
nulassa, Vehmaisissa, Kalevankan-
kaalla ja Pyynikillä. Yhteistyössä Va-
paussodan Tampereen Seudun Perin-
netyhdistyksen kanssa. Retken ve-
tää Kari Turpeinen. Hinta: 15 €/hlö.
Ilmoittautumiset: Seppo Lehtinen GSM
044-3773870 tai sposti: pia.lehti-
nen@saunalahti.fi

14.4.2008
Kuukausikokouskutsu
Klo 18.00 Kun sähkövalo syttyi Plev-
nan kutomosaliin.
Fil.maisteri Kyllikki Helenius.
Päivällinen

24.4.2008
Turvassa
Klo 12.00 Vierailu Satakunnan Len-
nostossa.
Bussikuljetus klubin edestä klo 11.30.
Kuljetuksen hinta 7 €.
Ilmoittautuminen:Timo Tulosmaa GSM
040-7440565 tai sposti: timo.tulos-
maa@sci.fi.

Klubiohjelmaa syys 2007 –  kesä 2008
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Käynti luterilaisen uskomme juu-
rilla Wittenbergissä ja hakkape-
liittojen jäljillä Lützenissä, tu-
tustuminen Goethen ja Bachin
Leipzigiin, Dresdenin upea ba-
rokki-arkkitehtuuri nähtynä
Theaterplatzilta, Zwinger-palat-
si, Semper-ooppera ja Hofkirche,
Frauenkirche, Saksin kuninkaan
August Väkevän loistavat linnat
Moritzburgissa ja Pillnitzissa, El-
ben laakson ihanat maisemat,
Meissenin posliini ja sen valmis-
tuksen historia sekä Saksan jäl-
leenrakennus sodan jälkeen ja
ilahduttava elpyminen DDR:n ai-
kaisista jäljistä. Tätä kaikkea ja
paljon muuta näimme ja koimme
matkallamme Saksaan 29.8. –
2.9.2007, johon osallistui 29 hen-
keä.

Lennettyämme Berliiniin siir-
ryimme bussilla suoraan Witten-
bergiin, uskonpuhdistuksen syn-
tysijoille. Tutustuimme Luther-
taloon, entiseen augustinolais-
luostariin, joka oli sittemmin Lut-
herin asuintalo ja nyt uskonpuh-
distuksen museo. Mm. Lutherin
työhuone on alkuperäisessä kun-
nossa. Luther-talon seinään kiin-
nitetty kilpi kertoo, että ”Mika-
el Agricola, suomalainen pappi
ja uskonpuhdistaja, asui Witten-
bergissä Lutherin ja Melanchto-
nin aikana”. Wittenbergin kau-
punginkirkko oli Lutherin saar-
nakirkko. Mieleen jäivät Lucas
Cranachin kuuluisat alttaritau-
lut sekä kastemalja, joka oli ollut
käytössä jo Lutherin aikana. Lin-
nankirkon kuuluisa teesiovi on
nykyään metallinen, joten 95 tee-
sin naulaamisen jälkiä ei näy. 

Leipzigissa olimme J.S. Bachin
kotikaupungissa. Illastimme tääl-
lä nuoren J.W. von Goethen suo-
simassa ravintolassa Auerbachs
Keller. Ravintolan historia liittyy
Goethen Faustin kirjoittamiseen,
siitä muistuttaa pronssiveistos
ravintolan sisäänkäynnin edus-
talla. Leipzig tunnetaan myös
messuistaan, kauppapaikkana
Leipzig onkin kuuluisa. Vanha sa-
nonta kuuluu, että Chemnitzissä
tehdään työtä, Leipzigissa käy-

dään kauppaa ja Dresdenissä pi-
detään hauskaa. Barokkikau-
punki Dresden onkin kuuluisa
Saksin kuninkaan palatsista ja
huvilinnoista, joita on kaupun-
gissa ja sen lähistöllä Elben laak-
sossa, Pillnitzissa ja Moritzbur-
gissa. 

Lützenissä olimme hakkape-
liittojen jäljillä. Muistelimme
suomalaisen ratsuväen taistelua
30-vuotisessa sodassa. Vietimme
hetken kappelissa, joka oli ra-
kennettu taistelukentän tuntu-
maan muistoksi siitä, että ku-
ningas Kustaa II Aadolf kaatui
täällä taistelussa 375 vuotta sit-
ten. Sadanpäämies luki Manner-
heimin muistelmista katkelman,
jossa marsalkkamme kuvaa vie-
railuaan Lützenissä 75 vuotta sit-

ten, jolloin hän 1932 johti Suo-
men delegaatiota Lützenin tais-
telun 300-vuotismuiston juhlas-
sa ja piti puheen juuri samassa
kappelissa. Kuultuamme Arvi
Jänneksen runon Kuudes mar-
raskuuta ruutiukkoveli Matti
Ponsin lausumana soitimme nau-
halta musiikkikappaleen Suo-
malaisen ratsuväen marssi 30-
vuotisessa sodassa. Tutustuimme
Lützenin taistelua 6.11.1632 ku-
vaavaan näyttelyyn, jonka jälkeen
kokoonnuimme ryhmäkuvaan ja
kohottamaan kuohujuomamaljan
syntymäpäivän sankarille Masal-
le, joka matkamme paluupäivä-
nä täytti 75 vuotta.  

Moritzburgissa tutustuimme
Saksin kuninkaan August Väke-
vän upeaan metsästyslinnaan ja

värikkääseen elämään. Täältä
retki jatkui Meisseniin, joka on
kuuluisa posliinistaan. Täällä val-
mistettiin 1700-luvun alussa en-
simmäisenä Euroopassa valkois-
ta kovaposliinia, jota siihen men-
nessä oli saatu vain Kiinasta. Har-
va meistä kait osti tehtaan myy-
mälästä tuliaiseksi Meissenin
kuppeja, joiden hinta oli 250-350
euroa per yksi pari! Bussiretkel-
lämme piti ruutiukkoveli Reijo
Selin loistavan esitelmän Dres-
denin järkyttävästä tuhosta pom-
mituksessa 13.2.1945. 

Dresden on onnistuttu raken-
tamaan sodan tuhojen jälkeen
uudelleen suurelta osaltaan en-
tisensä näköiseksi. Tutustuimme
mm. uudelleen rakennettuun,
kuuluisaan Semper-oopperaan.
Myös Frauenkirche on raken-
nettu uudelleen. Sen vanhoja ra-
kennuskiviä on käytetty alkupe-
räisillä paikoillaan ja vain niiden
tummunut väri kertoo, että ne
ovat peräisin terroripommituk-
sissa tuhoutuneesta alkuperäi-
sestä kirkosta. Iltakonsertti Frau-
enkirchessä oli unohtumaton elä-
mys. Paluumatkalla Dresdenistä
Berliinin kentälle tutustuimme
vielä toisen maailmansodan vii-
me vaiheen taisteluihin Oderin
rintaman murruttua. 

Kuvat:
Matti Kataja ja Tapio Nikkari

Teksti: Vesa Rinkinen

Ruutiukot Saksassa 

Matkalaiset ryhmäkuvassa Lützenin taistelupaikan tuntumassa.

Meissenin linnassa alkoi posliinin valmistus tarkoin vartioituna 1700-
luvun alussa.
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