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Tampereen Suomalainen Klubi on jäsentensä
yhteisö. Se on meidän kaikkien tarpeiden ja toi-
veiden toteuttaja ja mahdollistaja oman toimin-
ta-ajatuksensa määrittämissä puitteissa. Klubi
menestyy vain, jos se kykenee tyydyttämään
omassa toiminnassaan jäsenten odotukset. Jä-
senet ovat kiinnostuneita erilaisista asioista,
vaikka kaikkiin Suomalaisen Klubin jäseniin liit-
tyy vahva yhteinen arvopohja ja yhteiskunnal-
linen näkemys suomalaisen yhteiskunnan pe-
ruskivistä ja kehittämisen suurista linjoista.

Suomalaisen Klubin kaltaisen aatteellisen or-
ganisaation toimintaa ohjaa vahvasti sen toi-
minta-ajatus, missio. Toiminta-ajatuksensa mu-
kaisesti klubi pyrkii vaalimaan suomalaista kult-
tuuria, suomalaiskansallisia perinteitä ja suo-
men kieltä niitä moderniin suomalaiseen yh-
teiskuntaan ja sen kehitykseen jatkuvasti suh-
teuttaen ja näiden varaan myös tulevaisuuden
yhteiskuntaa rakentamaan pyrkien. Klubin vi-
siossa, tulevaisuuden tahtotilassa, korostuu li-
säksi klubin pyrkimys olla kansallisen ajattelun
suunnannäyttäjä, uusien näköalojen rakentaja
ja yhteiskunnallinen vaikuttaja myös nykypäi-
vän kansainvälisessä maailmassa. 

Tampereen Suomalainen Klubi toteuttaa käy-
tännön toiminnassaan toiminta-ajatustaan esi-
telmien, retkien, kokousten, erilaisten harras-
tuskerhojen, yhteisten matkojen, kulttuurita-
pahtumiin osallistumisten ja julkaisutoiminnan
kautta. Klubi tukee lisäksi apurahoin maanpuo-
lustus- ja veteraani- sekä sivistyksellistä toimin-
taa. Jäsenistölle järjestetyt korkeatasoiset esi-
telmä- ja keskustelutilaisuudet antavat kaikil-
le klubin jäsenille mahdollisuuden olla muka-
na ja osallistua korkeatasoiseen kaikkia jäseniä
kehittävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Näin voimme kehittää itseämme henkisesti ih-
misinä ja suomalaisen yhteiskunnan jäseninä.
Ruutiukkojen innokas jäsenpiiri on koonnut yh-
teen itsenäisyytemme historian ajan harrasta-
jia, biljardinpelaajat toimivat aktiivisesti omas-
sa pelihuoneessaan ja kirjallisuuden sekä viini-
tietouden harrastajat ovat aloittaneet oman pii-
rinsä rakentamisen. Näihin kaikkiin ja muihin-
kin harrastuskerhoihin ovat kaikki jäsenet läm-
pimästi tervetulleita. 

Suomalaisen Klubin jäseniä yhdistää yhtei-

nen perusnäkemys suomalaisen yhteiskunnan
perusarvoista, sinivalkoinen suomalaisuus, ha-
lu olla mukana kehittämässä itseään isänmaal-
lisissa, sivistyksellisissä, yhteiskunnallisissa ja
kansainvälisissä kysymyksissä sekä pyrkimys
siirtää myös seuraaville sukupolville klubin jä-
senten omaksuman arvoperinnön keskeiset
ydinpiirteet. Tällä perustalle on hyvä rakentaa
myös klubin tulevien vuosien toiminta.

Dynaaminen ja kehittyvä Tampereen Suoma-
lainen Klubi tarvitsee kehittyäkseen nykyisten
jäsenten lisäksi mukaan toimintaan myös ar-
voperustamme hyväksyviä uusia jäseniä. Toivon
klubin nykyisten jäsenten rohkeasti esittävän
klubiin uusia, toimintamme arvot sisäistäneitä
aktiivisia jäsenkandidaatteja.

Toivotan klubin uutena johtokunnan puheen-
johtajana kaikki jäsenet, aivan erityisesti uudet
jäsenet, lämpimästi tervetulleiksi klubin mo-
nipuoliseen toimintaan kunkin omien mahdol-
lisuuksiensa ja harrastustarpeidensa mukaises-
ti. Viihtykää klubin tiloissa järjestetyissä tilai-
suuksissa ja nauttikaa  klubin toiminnan asia-
ja harrastussisällöistä sekä ravintolan palveluis-
ta klubin hyvin toimivissa tiloissa.

Pyydän lopuksi saada kiittää maakuntaneu-
vos MMaattttii  HHookkkkaassttaa Tampereen Suomalaisen
klubin johtokunnan ansiokkaasta johtamises-
ta vuosien ajan ja esimies, professori PPaaaavvoo
HHooiikkkkaaaa klubin aatteellisen toiminnan jänte-
västä ohjaamisesta. Olette jättäneet ”henkisen
kädenjälkenne” pysyvästi Suomalaisen Klubin
historiaan. 

Pääkirjoitus Kari Neilimo, johtokunnan puheenjohtaja
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OOssooiittee
Puutarhakatu 13,
33210 Tampere, (03) 212 3150
www.tampereensuomalainenklubi.fi

KKlluubbiinn  jjoohhttookkuunnttaa
• Johtokunnan puheenjohtaja

Vuorineuvos Kari Neilimo
kari.neilimo(at)kolumbus.fi)

• Johtokunnan
varapuheenpuheenjohtaja
Maakuntaneuvos
Matti Hokkanen
matti.hokkanen(at)kotiportti.fi

• Klubin esimies
Hallintotieteiden maisteri
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa(at)sci.fi

• Klubin varaesimies
Ylimetsänhoitaja
Markku Rauhalahti
rauhalahti(at)kolumbus.fi

• Johtokunnan muut jäsenet
Varatuomari Heikki Arjanne
Konsuli Kristiina Jaatinen
Tekniikan tohtori Matti Kataja
Kuvaaja Rauno Pulli
Kauppatieteiden maisteri
Vesa Rinkinen

HHaarrrraassttuusskkeerrhhoojjeenn
ppuuhheeeennjjoohhttaajjaatt
• Biljardikerho

Rauno Pulli
rauno.pulli(at)elisanet.fi

• Golfkerho
Markku Huostila
huostila(at)wlanmail.com

• Keskiviikkokerho
Seppo Leskinen
sepe1(at)elisanet.fi

• Klubinaiset
Kristiina Jaatinen
Kristiina.Jaatinen(at)
tampereenkauppakamari.fi

• Ruutiukot
Vesa Rinkinen
rinkiset(at)kotiposti.net

TTyyöörryyhhmmiieenn  ppuuhheeeennjjoohhttaajjaatt
• Jäsentyöryhmä

Jyrki Pentinlehto
jyrki.pentinlehto(at)thermisol.fi

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

• Taloustyöryhmä
Matti Hokkanen
matti.hokkanen(at)kotiportti.fi

• Tiedotustyöryhmä
Markku Rauhalahti
rauhalahti(at)kolumbus.fi

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

JJäässeennkkiirrjjuurrii
Emeritus rehtori
Seppo Lehtinen
044-377 3870
jasenrekisteri(at)
tampereensuomalainenklubi.fi

RRaavviinnttoollaa
Ravintoloitsijat
Seija ja Matti Karppanen
(03)212 3150
0500-733 642
tilaukset(at)
ravintolasuomalainenklubi.fi

Tampereen
Suomalainen Klubi r.y.

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

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

Talvi on bliniaikaa
Blinejä, sydäntalven herkkuja, valmistetaan monessa eri 

muodossa. Lisukkeiksi tarjotaan mädin ja suolakurkun lisäksi 

esimerkiksi metsäsienisalaattia ja savustettua poronpaistia. 

Kyytipojaksi suositellaan snapsia.

Perinteinen Vappulounas 1.5.
Varmista seurueellesi paikat klubiravintolan kattaukseen. 

Tiedossa runsas juhlabufee ja keväistä musiikkia.

Lounas- ja tilausravintola Tampereen Suomalainen Klubi

Ravintoloitsijat Seija ja Matti Karppanen
Puutarhakat  Tampere

Puh. F
tilaukset@ravintolasuomalainenklubi.

www.ravintolasuomalainenklubi.
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Tampereen varuskunnassa työs-
kentelee noin 1400 palkattua
henkilöä. Varusmiesten määrä
vaihtelee ajankohdan mukaan
100-200:aan. Palkkoja varuskun-
nassa maksetaan yli 60 miljoonaa
euroa. Varuskunnan päällikkö-
nä on Maavoimien Materiaalilai-
toksen johtaja, kenraalimajuri
PPaaaavvoo  KKiilljjuunneenn, joka kesällä
2009 siirtyy puolustusvoimien so-
tatalouspäälliköksi. Laitoksen
uudeksi johtajaksi tulee prikaa-
tikenraali RRaaiimmoo  JJyyvväässjjäärrvvii.

Maavoimien Materiaali-
laitos varustaa ja huoltaa

Puolustusvoimien rakennemuu-
toksessa maavoimat perustettiin
itsenäiseksi puolustushaaraksi
meri- ja ilmavoimien rinnalle.
Käytännössä tämä näkyi esikun-
nan perustamisena Mikkeliin se-
kä koko johtamis- ja hallintojär-
jestelmän uudistamisena. Maan-
puolustusalueet poistuivat ja ope-
ratiiviset sotilasläänit tulivat alu-
eellisiksi toimijoiksi. Pirkanmaa
kuuluu Länsi-Suomen Sotilaslää-
niin, jonka esikunta on Hämeen-
linnassa. Lähimpänä kansalaisia
ovat maakunnalliset aluetoimis-
tot esimerkiksi Pirkanmaan alue-
toimisto. 

Puolustusvoimien huoltojärjes-
telmä uudistettiin perusteellises-
ti. Maavoimien huollon järjeste-

lyt annettiin materiaalilaitoksen
tehtäväksi. Käytännön toteutta-
jiksi perustettiin neljä huoltoryk-
menttiä, jotka kuuluvat Maavoi-
mien Materiaalilaitokseen, mut-
ta toimivat läheisessä yhteistyös-
sä operatiivisten sotilasläänien
kanssa. 

–  Organisaatiouudistus on
mennyt hyvin. Maavoimat on nyt
selkeä kokonaisuus, se on helppo
hahmottaa ja se on yhdessä joh-
dossa. Päällekkäisyyksiä toimin-
noista on voitu poistaa. Huolto-
rykmenttien perustaminen oli
myös hyvä ratkaisu, kenraalima-
juri Paavo Kiljunen toteaa tyyty-
väisenä.

Maavoimien Materiaalilaitos
on maavoimien komentajan ala-
inen sotilaslaitos, joka vastaa

maavoimien ja kaikkien puolus-
tushaarojen yhteisestä sotavarus-
tuksesta sekä huollon järjestelyis-
tä eri valmiustiloissa. Materiaa-
lin elinjaksoon kuuluu tuotekehi-
tystä, hankintaa, ohjeistusta, kor-
jaus- ja huoltotoimintaa, varas-
tonpitoa ja materiaalipalvelua se-
kä materiaalin käytöstä poista-
mista.  

Kenraalimajuri Paavo Kiljusen
johtamaan laitokseen kuuluvat
Esikunta, Etelä-Suomen, Länsi-
Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-
Suomen Huoltorykmentit sekä Rä-
jähdelaitos ja Koeampumalaitos.

–  Maavoimien Materiaalilai-
toksen toiminta perustuu kah-
teen päätehtävään, jotka on mal-
linnettu laitoksen ydinprosesseik-
si: materiaalisen suorituskyvyn

hallinta ja maavoimien huollon
järjestelyt. Ydinprosessit tuotta-
vat materiaalista suorituskykyä ja
huoltoa laaja-alaiselle asiakas-
kunnalle, erityisesti kouluttavil-
le joukko-osastoille ylempien joh-
toportaiden antamien tehtävien
ja vaatimusten mukaisesti. Tuki-
prosessit ja johtaminen tukevat
ydinprosessien toimintaa. Laitok-
sen prosesseja kehitetään suun-
nitelmallisesti yhteistyössä asiak-
kaiden ja ohjaavien johtoportai-
den kanssa, kenraalimajuri Paa-
vo Kiljunen painottaa. 

–  Maavoimien Materiaalilai-
tokselle tärkeitä arvoja ovat luon-
nollisesti maanpuolustustahto,
turvallisuus, tuloksellisuus ja yh-
teistyökyky, kenraali Kiljunen li-
sää.

Maavoimien Materiaalilaitos ja Tampereen varuskunta

Suomen armeija varustetaan Tamp

Puolustusvoimien viime vuonna toteutetussa
rakennemuutoksessa vastuu maavoimien ja
kaikkien puolustushaarojen yhteisestä sotava-
rustuksesta sekä huollon järjestelyistä määrät-
tiin Maavoimien Materiaalilaitoksen tehtäväk-
si. Laitoksen esikunta sijaitsee Tampereella
Kalevassa. Tämän esikunnan lisäksi Tampe-
reen varuskuntaan kuuluvat Satakunnan Len-
nosto, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimus-
laitos, Lentotekniikkalaitos, Pirkanmaan Alue-
toimisto ja Puolustusvoimien Johtamisjärjes-
telmäkeskuksen hallinnollinen tietopalvelukes-
kus Tampere. 

Puolustusministeri Jyri Häkämies vieraili Materiaalilaitoksen esikunnassa syksyllä 2008.
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Huippuosaajien
esikunta

Maavoimien Materiaalilaitoksen
Esikunnassa työskentelee eversti
TTiimmoo  RRoottoosseenn johdolla noin 330
henkilöä, joista 65 % on siviilejä.
Esikunta koostuu hallinto-, huol-
to- ja järjestelmäosastoista. Lai-
toksen esikuntaan kuuluu nimik-
keistökeskus, joka vastaa kotimai-
sen puolustushallinnon materiaa-
linimikkeistöstä ja NATO-nimik-
keistöjärjestelmän käyttöönotos-
ta Suomessa. 

–  Esikunta toteuttaa maavoi-
mien ja puolustushaarojen yhteis-
ten sotavarusteiden hankintojen
tekniset ja kaupalliset valmiste-
lut. Hankinnat tehdään sekä koti-
maasta että ulkomailta. Hankin-

tojen valmistelussa merkittävässä
roolissa ovat esikunnan siviilityön-
tekijät, jotka edustavat alojensa
huippuosaamista, esikuntapääl-
likkö eversti Timo Rotonen kiteyt-
tää. 

– Laitoksen esikunta myös joh-
taa maavoimien huollon valtakun-
nallisia järjestelyjä. Esikunta oh-
jeistaa ja valvoo materiaalin käyt-
töä, huoltoa, varastointia, kierrä-
tystä ja käytöstä poistamista se-
kä kuljetuksia. Lisäksi se solmii ja
ylläpitää erilaisia puite- ja kump-
panuussopimuksia. 

–  Kaikissa puolustusmateriaa-
lihankinnoissa on sopimusvaati-
muksena asiaankuuluva NATO:n
AQAP 2000 -sarjan julkaisu. Tämä
tarkoittaa, että toimittajan toimin-
nan tulee täyttää mainitun julkai-

sun vaatimukset. Hankinnoissa
asianhoitajien tukena toimii lai-
toksen esikunnassa riippumaton
GQA-laadunvarmistuselin, evers-
ti Timo Rotonen mainitsee koros-
taessaan laadun merkitystä.

Vierivä kivi
ei sammaloidu

Materiaalilaitos perustettiin
1.1.1993, jolloin esikunta muodos-
tettiin Tampereelle Pääesikunnan
sotatalousesikunnan ja huoltoesi-
kunnan osista sekä silloiset vari-
kot ja laitokset liitettiin materiaa-
lilaitoksen johtajan alaisuuteen.

Materiaalilaitos on ollut ra-
tionalisoinnin ja kehittämisen
kohteena koko olemassaolonsa
ajan. Varikoiden voimakas kehitys-
työ alkoi jo 1980-luvulla erityises-
ti koneellistumisen sekä työmene-
telmien ja tietojärjestelmien ke-
hittymisen seurauksena. Johdet-
tavien tulosyksiköiden määrä on
vähentynyt yli kahdestakymme-
nestä seitsemään ja henkilöstö-
määrä on pudonnut lähes puoleen
16 vuodessa. Kokonaisia varikoita
ja varastoalueita on lakkautettu
suunnitelmallisesti ja henkilöstös-
tä huolehtien.

Viimeisin muutos tapahtui vuo-
den 2009 alussa, jolloin esikunta
siirtyi uuteen kokoonpanoon ja
maavoimien materiaalin kunnos-
sapito ja varaosalogistiikka siirret-
tiin strategisen kumppanin, Mil-
log Oy:n hoidettavaksi. Strategi-
nen kumppanuus tarkoittaa tässä
yhteydessä kiinteää ja pitkäaikais-
ta yhteistyötä, jossa kumppanille
on asetettu velvoitteita jatkaa toi-

mintaa myös poikkeusoloissa.
Millog Oy on Patrian, Instan,

Raskoneen, Sisu-Auton ja Orico-
pan omistama yhtiö, jonka pää-
paikka on Tampereella materiaa-
lilaitoksen esikunnan yhteydessä
ja toimipaikat Riihimäellä, Hattu-
lassa, Juupajoella, Siikakankaal-
la, Nokialla, Lievestuoreella, Ter-
volassa sekä Kuopiossa. Henkilös-
töä on 650, joista 600 siirtyi puo-
lustusvoimien varikoilta. 

Muita materiaalilaitostakin kos-
kevia tukitoimintoja on jo aikai-
semmin keskitetty niitä varten pe-
rustettuihin palvelukeskuksiin.
Näitä ovat ruokahuolto, lääkintä-
huolto, johtamisjärjestelmäpalve-
lut sekä talous- ja palkkahallinto. 

–  Tällä hetkellä selvitetään
puolustusvoimien ja teollisuuden
työnjakoa räjähdetuotannossa.
Laitoksen laatujärjestelmään kuu-
luu luonnollisena osa toiminnan
jatkuva kehittäminen, kenraali-
majuri Paavo Kiljunen muistuttaa. 

Tampereen
varuskunta

Useimmat näistä joukko-osastois-
ta ovat siirtyneet Tampereelle pää-
kaupunkiseudulta hajasijoituksen,
alueellistamisen tai muun rationa-
lisoinnin seurauksena.

Satakunnan Lennosto vastaa
Länsi-Suomen ja pääkaupunkiseu-
dun ilmapuolustuksesta. Lennos-
ton esikunta aloitti Tampereella
1965 ja loput osat siirtyivät Poris-
ta Pirkkalaan 1985. Varuskunnan
ainoat varusmiehet palvelevat len-
nostossa.

Helsingistä vuonna 1937 Härmä-

stetaan Tampereelta

Materiaalilaitoksen esikunta Sarvijaakonkadulla Tampe-
reen Kalevassa.
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lään siirretty ja nyt Vuoreksessa
toimiva Lentotekniikkalaitos huo-
lehtii lentokaluston ylläpidosta
ja lentokelpoisuudesta.  Puolus-
tusvoimien Teknillinen Tutkimus-
laitos tekee nimensä mukaista
maan korkeinta alan sotilastutki-
musta. Tutkimuslaitos siirrettiin
osastoittain Helsingistä Ylöjärvel-
le 1970-88. 

Varuskunnan laitoksilla on
luonnollisesti kiinteää yhteistoi-
mintaa teollisuuden ja yliopisto-
jen kanssa. Alueen merkittävä
puolustustarviketeollisuuskin pe-
rustuu sekä historiaan että puo-
lustusvoimien laitosten sijaintiin
Pirkanmaalla. 

Tärkeää tukialuetta
jo sota-aikana

Sotilaallisesti Tampereen talous-
aluetta on pidetty tukialueena. Pir-
kanmaalle muodostui sota-aikana
vahva sotatalouden keskittymä
keskusvarikoineen ja puolustus-
tarviketehtaineen. 

Vunna 1939 perustettiin Vam-
malaan asevarikko, Asepaja 1 ja
Ampumatarvikevarikko 1. Itse
asiassa Helsingin Asevarikko siir-
rettiin sodan jaloista Vammalaan.
Tampereelle tulivat Ilmailuvarik-
ko, Autovarikko 3 ja Kuljetusvarik-
ko 3. Toijalassa aloitti Ammusla-
taamo 3 ja Vuoresjärvellä Raaka-
ainevarikko 3. Alueella toimi myös
Päämaja II, joka vastasi sotatalous-
asioista. 

Tärkein ja suurin osa sotien ai-
kaisesta puolustustarviketeollisuu-
desta sijoittui Helsingin, Tampe-
reen ja Turun seuduille. Puolustus-
tarviketeollisuuden runkona oli-
vat valtion omistamat tehtaat. Ne
laajensivat sodan aikana huomat-

tavasti konekantaansa, tuotanto-
aan ja henkilökuntaansa.

Tampereella toimi vuosina 1941-
44 yhteensä 14 ase- ja ampumatar-
viketehdasta. Puolustusvoimien
hankintoihin osallistui Tampereen
seudulla yli 250 teollisuuslaitosta.
Esimerkiksi Valtion lentokoneteh-
das kehittyi sotien aikana moni-
puoliseksi lentokoneita korjaavak-
si ja rakentavaksi tuotantolaitok-
seksi. Sen päätehtaat sijaitsivat
Tampereella, moottoriosasto Kok-
kolassa ja haaratehtaat Siurossa
sekä Kuorevedellä.

Valtion lentokonetehtaan siirto
Santahaminasta muistutti tämän
päivän alueellistamispolitiikkaa.
Kaksi kertaa oli tehty päätös teh-
taan siirtämisestä Parolaan. Tuol-
loin Tampere taisteli sitkeästi ja
sai lopulta Puolustusministeriön
päätöksellä tehtaan ja 600 työpaik-
kaa Härmälään.

Yksityisistä alueen ase- ja am-
pumatarviketehtaista Tampereen
Pellava- ja Rauta-teollisuus Oy eli
Tampella keskittyi kranaatinheit-
timien, haupitsien ja panssarintor-
juntatykkien valmistukseen, Lisäk-
si yhtiö koneisti kranaatinheitti-
mistön ammuksia. Tykistön ja heit-
timistön ammuksia valmistivat
myös Lokomo Oy, Mäntä Konepa-
ja, Epilän Konepaja ja Sahaterä Oy.

Neuvostoliitto tiesi myös alueen
sotatalouden merkityksen, mikä
johti lukuisiin ja raskaita tappioi-
ta aiheuttaneisiin pommituksiin
varsinkin Tampereella.

Sota-aika ja sen jälkeinen sota-
korvaustuotanto työllisti ja kehit-
ti maakunnan teollisuutta, erityi-
sesti metalli- ja lentokoneteolli-
suutta. Tampereesta tulikin ras-
kaan metalliteollisuuden keskus,
mikä on ollut hyvä perusta tämän
päivän teollisuudelle ja osaamis-
keskuksille.

Pentti Väänänen

Eversti evp. Pentti Väänänen
toimi viimeksi Materiaalilaitok-
sen esikuntapäällikkönä.

Kenraalimajuri Paavo Kil-
junen.

Lentokonetehtaasta
siirtokonetehtaaksi

Lentokoneet olivat tehtaan ainoa
tuoteryhmä toisen maailmanso-
dan loppuun asti ja säilyivät tuo-
tevalikoiman osana vielä pari-
kymmentä vuotta sen jälkeenkin.
Tehtaan nimessä Lentokoneteh-
das säilyi vuoteen 1976 asti. Emo-
yhtiö Valmet Oy perustettiin
vuonna 1950.

Sotakorvausajat merkitsivät
suurta muutosta tehtaalle. Len-
tokoneiden myötä tehtaalle oli
muodostunut erittäin korkeata-
soinen ja mittava konstruktioka-
pasiteetti sekä tietenkin myös
valmistus- ja muu tekninen osaa-
minen. Tehtaan vastuulle annet-
tiinkin suunniteltavaksi lukuisia
sotakorvaustuotteita osaksi
oman tehtaan valmistettavaksi,
mutta myös muualla tehtäväksi.
Omasta tuotevalikoimasta elä-
mään jäivät kiskokalusto ja siir-
tokoneet. Myöhemmin tehdas oli
myös merkittävä metsäkoneiden
ja hissien valmistajana. Erilaisis-
sa yritysjärjestelyissä tuotteita

siirtyi sittemmin muiden vastuul-
le eri puolille Suomea. Nyt teh-
das keskittyy konttien ja muun
raskaan lastin käsittelylaitteiden
sekä niihin liittyvien automaa-
tiosovellusten ja huoltopalvelu-
jen kehittämiseen ja toimittami-
seen noin 700 työtekijän voimin.

Omistajat ja
nimet vaihtuvat

Jos ovat tuotteet eläneet, niin
ovat yhtiön nimi ja omistuskin.
Valtionyhtiöiden yksityistämis-
prosessin myötä yrityksestä tuli
ensin Valmet Transtech Ltd Oy
vuonna 1992 ja kolme vuotta
myöhemmin Sisu Terminal Sys-
tems Oy. Vuonna 1997 Partek os-
ti ensin Sisun ja heti perään sen
ruotsalaisen kilpailijan Kalma-
rin ja yhdisti ne Kalmar In-
dustries –konserniksi. Suomen
yksikön nimeksi tuli Kalmar In-
dustries Oy Ab. Pääomistaja vaih-
tui 2000-luvulla vielä kahdesti.
Ensin Kone Oyj osti Partekin ja
sitten vuonna 2005 Kone jakau-
tui kahtia ja Kalmar-liiketoimin-

Kalmar – maailma
käsittelyjärjestelm

Yksi maailmanlaajuisesti toimivan Cargotec
Oyj:n liiketoiminta-alueen Kalmarin merkit-
tävimmistä toimipisteistä sijaitsee Tampe-
reella Härmälän kaupunginosassa. Tehdas
perustettiin jo runsas 70 vuotta sitten Valtion
Lentokonetehtaana ja on siitä alkaen ollut
tärkeä tekijä Pirkanmaan perinteisesti ja
edelleenkin varsin voimakkaan konepajasek-
torin kehityksessä, merkittävä kansallisesti
ja viime vuosikymmeninä myös maailman-
laajuisesti omalla alallaan.
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ta-alueesta tuli yksi toisen puo-
liskon Cargotec Oyj:n kolmesta
liiketoiminta-alueesta. Muut kak-
si ovat ajoneuvojen kuormankä-
sittelyratkaisuja toimittava Hiab
ja laivojen lastikäsittelyjärjestel-
miä ja offshoreratkaisuja toimit-
tava MacGREGOR.

Viimeisin muutos yhtiöraken-
teessa astui voimaan tämän vuo-
den alussa, kun Cargotec osana
maailmanlaajuista muutosohjel-
maansa yhdisti kaikki Suomen
operatiiviset yksikkönsä eli Kal-
marin Tampereen, Hiabin Rai-
sion ja Salon sekä MacGREGO-
Rin Kaarinan yksiköt yhdeksi yh-
tiöksi Cargotec Finland Oy:ksi.

Tuotemerkki on vaihtunut al-
kuvuosien Valmetista ensin Si-
suksi ja kymmenisen vuotta sit-
ten Kalmariksi.

Järjestelmiä ja lisäarvo-
palveluja koneiden ohella

Nykyisin Härmälän yksikkö kehit-
tää, markkinoi ja valmistaa kont-
tilukkeja, mobilipukkinostureita,
terminaalitraktoreita ja kontti-

tarttujia. Mutta ei pelkästään ko-
neita. Myös kontinkäsittelyssä
erilaiset automaatiojärjestelmät
ovat valtaamassa alaa. Kalmar on
keskittänyt valtaosan tämän alu-
een osaamisresursseista Tampe-
reelle. Järjestelmäasiantunte-
musta on tarjolla myös terminaa-
lien suunnitteluun, simulointiin
ja optimointiin.

Toinen merkittävä kehityskoh-
de on erilaiset lisäarvopalvelut.
Tällaisia ovat varaosamyynnin ja
perinteisen huolto- ja korjaustoi-
minnan lisäksi esimerkiksi vaih-
tokonekauppa, koneiden vuok-
raus, myös asiakkaan koko kone-
kannasta vastaaminen, jopa kul-
jettajat mukaanlukien. Kalmar
nimesi huoltoliiketoiminnan eri-
tyiseksi kasvualueekseen kymme-
nisen vuotta sitten. Huollon osuus
liikevaihdosta on tänä aikana
kaksinkertaistunut ja on jo lähes
kolmannes Kalmar-ryhmän koko-
naisliikevaihdosta. Tampereen
yksiköllä on iso rooli Kalmarin
maailmanlaajuisen varaosalogis-
tiikan ja huoltoliiketoiminnan
johtamisessa ja kehittämisessä.

Markkinajohtaja

Terminaalitraktoreitten eli veto-
mestareitten valmistus tuli Si-
suun liittymisen myötä runsaat
10 vuotta sitten Härmälään, mis-
tä hoidetaan lähinnä Euroopan
markkinat. Kalmar on ylivoimai-
nen maailman markkinajohtaja
terminaalitraktoreissa. USA:ssa
on isoin tehdas ja koneita koo-
taan myös Shanghaissa Kiinassa.
Tampereella on raskaimpien mal-
lien kehitystyö. Terminaalitrak-
toreita käytetään satamissa kont-
tien siirtoon puoliperävaunujen
avulla laivan ja pinonta-alueen
välillä sekä roro-laivojen lastauk-
sessa, teollisuuden raskaissa si-
säisissä kuljetuksissa sekä enene-
vässä määrin myös Euroopan ja-
keluterminaaleissa ja logistiikka-
keskuksissa puoliperävaunujen
siirroissa. 

Mobilipukkinostureiden kom-
ponentit tilataan pääosin ali-
hankkijoilta tai niitä valmistaa
Cagotecin tehdas Shanghaissa
Kiinassa. Näiden noin 120 tonnia
painavien 4-6 konttia päällekkäin

ja 5-7 konttia vierekkäin pinoa-
vien kumipyöräisten nosturien
loppukokoonpano tapahtuu pää-
sääntöisesti loppuasiakkaan luo-
na. Tampereella keskitytään tuo-
tekehitykseen, markkinointiin,
komponenttihankintoihin sekä
laadun- ja valmistuslogistiikan
ohjaukseen.

Tehtaan lippulaiva on kontti-
lukki. Kansainvälinen konttilii-
kenne alkoi kehittyä Euroopassa
1960-luvulla ja satamat tarvitsi-
vat tehokkaita koneita kontinkä-
sittelyyn. Tehdas oli kehittänyt
teollisuuslukkeja erilaisten ma-
teriaalien käsittelyyn. Niiden
pohjalta ja uuteen asiakastarpee-
seen huolella perehdyttyä suun-
niteltiin uusi kontteja kuljetta-
va ja niitä kolmeenkin kerrok-
seen pinoava konttilukki. Ensim-
mäiset koneet toimitettiin Bre-
merhavenin satamaan Saksaan
vuonna 1977. Samaan paikkaan
joulukuussa 2008 toimitettiin luk-
ki, jonka järjestysnumero oli
4500, paljon suurempi luku kuin
kilpailijoiden toimitusmäärät yh-
teensä.

Uusin satamien kontinsiirtoon kehitetty TT616i terminaa-
litraktori

Vuonna 2008 esitelty hybridilukki, jossa jarrutus- ja kon-
tinlaskuliikkeen energia hyödynnetään

r – maailmanluokan kontin-
lyjärjestelmiä Härmälästä
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Tuotekehityksen uudet
haasteet

Uusia tuoteinnovaatioita on tuo-
tu markkinoille kiihtyvällä vauh-
dilla. Koneiden suoritusarvot ovat
nousseet huimasti. Neljään ker-
rokseen pinoavat koneet ovat
yleistyneet. Hydromekaanisen
voimansiirron rinnalle on tullut
sähköinen voimansiirto. Ympä-
ristöystävällisyyden merkitys on
kasvanut voimakkaasti.  Energia-
tehokkuus, päästöt, melu ja kier-
rätettävyys painottuvat tuoteke-
hityksessä. Uusimmissa kontti-
lukkimalleissa on alan ensimmäi-
senä otettu käyttöön hybriditek-
nologia. Konttia laskettaessa tai
konetta jarrutettaessa vapautu-
va energia varastoidaan konden-
saattoreista rakennettuun ener-
giavarastoon, josta sitä käytetään
vasta tarvittaessa kiihdytykseen
tai kontin nostoon. Polttoainetta
säästyy 25-30 % ja päästöt ja me-
lu alenevat merkittävästi.

Huoltotyön ennakkosuunnitte-
lua helpottaa kaikkiin Kalmar-ko-
neisiin ja useisiin vieraisiinkin
merkkeihin saavilla oleva langa-
ton etävalvontajärjestelmä, jolla
korjaamo ja tarvittaessa myös
Kalmarin asiantuntijat tehtaal-
la voivat internetin välityksellä
seurata kunkin koneen ja sen yk-
sittäisten laitteiden toimintati-
laa ja häiriöilmoituksia. Järjes-
telmän avulla koneiden ohjelmis-
topäivityksetkin voidaan tehdä
etätoimintona.

Mobilipukkinostureissa on lä-
hes vakiona automaattiohjaus- ja
paikannusjärjestelmä, joka huo-
mattavasti helpottaa kuljettajan
työtä ja erityisesti poistaa harmil-
liset virheet konttien paikkatie-
doissa laajassakin konttitermi-
naalissa. Pelkkä paikannusjärjes-
telmä on tarjolla muihinkin ko-
neisiin.

Tavoitteena
miehittämätön
terminaali

Pitkän aikavälin tavoite on tie-
tenkin täysautomaattinen kont-
tisatama. Maailmassa on jo käy-
tössä tai rakenteilla muutama täl-
lainen terminaali. Kalmar on täy-
sillä mukana tässä kehitykses-
sä.

Maailman ensimmäinen auto-
maattinen konttilukkiterminaa-
li käynnistettiin Brisbanessa
Australiassa joulukuussa 2005.
Aluksi käytössä oli 18 Kalmarin
automaattista konttilukkia. Ter-
minaali on alusta lähtien toimi-
nut erittäin hyvin. Toiminta on
sittemmin laajentunut. Pian sa-
massa terminaalissa liikkuu yh-
teensä 27 ohjaamotonta lukkia
kontteja paikasta toiseen kuljet-
taen ja niitä kolmeen kerrokseen
pinoten.

Siirtolukki on perinteisen 3-4
kerrokseen pinoavan konttilukin
pikkuveli. Se on tarkoitettu kont-
tien nopeaan siirtoon ja soveltuu
erityisesti laajojen terminaalien
käyttöön. Sen nostokorkeus riit-
tää vain siihen, että kontin pys-
tyy kuljettamaan toisen yli tai
nostamaan kuorma-auton laval-
le. Normaalilla ohjaamolla varus-
tetun mallin lisäksi koneesta on
olemassa miehittämättömän ter-
minaalin automatisoitu versio.

Erittäin mittava projekti myös
tuotekehitysmielessä Kalmarille
on työn alla Hampurissa, missä
satamaoperaattori muuttaa ma-
nuaalisen konttilukkijärjestel-

män automaattiseksi konttinos-
turijärjestelmäksi. Ensimmäinen
vaihe käsittää 15 automaattista
konttinosturia ja niiden valvon-
ta- ja automatisointijärjestelmän.
Myöhemmin tilausta lisättiin yh-
deksällä nosturilla. Sopimus si-
sältää option vielä 63 automaat-
tisen konttinosturin lisätilauksel-
le. Projektissa on mukana Kalma-
rin eri yksiköitä. Tampereen teh-
taan osuus on mittava projektin
johdon, nosturien pääsuunnitte-
lun ja erityisesti automatisoinnin
alueilla.

Globaalia
toimintaa

Kuten muissakin vanhoissa teol-
lisuusmaissa valmistusta on jou-
duttu siirtämään alempien kus-
tannusten perässä ja markkinoi-
ta lähemmäksi. Nykyisissä toimi-
paikoissa keskitytään entistä
enemmän osaamisintensiivisiin
tehtäviin. Järjestelmäosaamisen,
lisäarvopalvelujen ja valmistus-
logistiikan merkitys kasvaa. Osaa-
jien ja osaamisen säilymisen kan-
nalta elintärkeää on läheinen yh-
teistyö paikallisten oppilaitosten,

yliopistojen ja tutkimuslaitosten
kanssa.

Toisaalta Cargotecin Kalmar-
liiketoiminnnalle globalisaatio
merkitsee lisää kasvupotentiaa-
lia lisääntyvien kuljetustarpeiden
myötä.

Raimo Ylivakeri

Raimo Ylivakeri on
Kalmar Industries Oy Ab:n

vuonna 2008 eläkkeelle
jäänyt toimitusjohtaja

Mobilipukkinostureita Durbanin satamassa Etelä-Afrikassa
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Klubin toiminta ja talous 2008
Toimintavuosi 2008 oli Tampe-
reen Suomalaisen Klubin 118. toi-
mintavuosi. Sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin 17.3.2008 ja
sääntömääräinen syyskokous
8.12.2008. Klubin johtokunta hy-
väksyi 13.10.2008 Klubin strate-
gian vuosille 2009-2015.

Tampereen Suomalaisessa Klu-
bissa oli 31.12.2008 806 jäsentä. 

HHaalllliinnttoo  jjaa  jjoohhttoo
Johtokunta: Matti Hokkanen
(puheenjohtaja), Heikki Arjanne
(varapuheenjohtaja), Paavo
Hoikka (esimies), Timo Tulosmaa
(varaesimies), jäsenet Kristiina
Jaatinen, Juha Kivimäki, Seppo
Nyrjä, Markku Rauhalahti ja Ve-
sa Rinkinen.
Tilintarkastajat: Pentti Kilpeläi-
nen, Pekka Uusitalo HTM
Varatilintarkastajat: Kalevi Suo-
minen, Jorma Salovaara
Isännöitsijä ja johtokunnan sih-
teeri: Ilkka Saarinen
Harrastuskerhojen toimikun-

nat: Biljardi, puheenjohtaja Rau-
no Pulli; Golf, puheenjohtaja
Markku Huostila; Klubinaiset,
puheenjohtaja Kristiina Jaatinen;
Ruutiukot, sadanpäämies Vesa
Rinkinen.
Työryhmät: Jäsentyöryhmä, pu-
heenjohtaja Jyrki Pentinlehto;
Ohjelmatyöryhmä, puheenjoh-
taja Timo Tulosmaa, Taloustyö-
ryhmä, puheenjohtaja Jaana
Jääheimo; Tiedotustyöryhmä,
puheenjohtaja Markku Rauhalah-
ti. Lisäksi määräaikainen strate-
giatyöryhmä, puheenjohtaja
Markku Rauhalahti.

TTooiimmiinnttaa
Kuukausikokoukset, retket ja
harrastuskerhojen toiminta muo-
dostivat perinteiseen tapaan toi-
minnan rungon. Kuukausiko-
koukset pidettiin 14.1.2008,
11.2.2008, 17.3.2008, 14.4.2008,
15.9.2008, 13.10.2008, 17.11.2008
ja 8.12.2008. Kokouksien yhtey-
dessä kuultiin korkeatasoinen

esitelmä. Klubi järjesti Laatokka
-Ääninen -risteilyn ja seitsemän
muuta kulttuuriretkeä sekä Pe-
rinnejuhlan ja Itsenäisyyspäivän
lounaan. Klubin ja harrastusker-
hojen tapahtumista raportoitiin
kotisivulla.

Klubin jäsenlehti ilmestyi hel-
mikuussa ja syyskuussa 2008.
Lehden päätoimittajana oli pu-
heenjohtaja Matti Hokkanen ja
toimitussihteerinä Markku Rau-
halahti. Ohjelmatiedote julkais-
tiin kaksi kertaa ja sen toimitti
Timo Tulosmaa.
Biljardi. Keskiviikkosarjojen li-
säksi biljardikerho osallistui yh-
deksään kilpailuun muiden klu-
bien kanssa sekä Tampereella et-
tä muualla.
Golf. Omien kilpailujen ohella
kerho osallistui YT-Klubien mes-
taruuskilpailuihin.
Klubinaiset. Kerholla oli viisi lou-
naskokousta, joissa osassa oli esi-
telmä. Lisäksi kerho teki kolme
vierailua. 

Ruutiukot. Kerholla oli maanan-
taisin 30 lounastilaisuutta, joissa
26:ssa oli esitelmä. Lisäksi oli 35-
vuotisjuhlalounas ja joululounas.
Sarjassa Ruutiukkojen harrastuk-
sia järjestettiin yksi näyttely. Ruu-
tiukot tekivät kolme retkeä.

TTaalloouuss
Klubin jäsenmaksu vuonna 2008
oli 60 euroa ja liittymismaksu 110
euroa.
Taseen loppusumma oli 157
871,85 euroa (31.12.2007 163
044,27 euroa). Oma pääoma oli
77 885,76 euroa (75 643,92 eu-
roa). Pitkäaikaisia lainoja oli 74
285,68 euroa (85 714,26 euroa).
Klubin jäsenmaksutulot olivat 3
9470,00 euroa ja vuokratulot 34
688,99 euroa. Johtokunta ehdot-
taa, että tilikauden ylijäämä 1
731,84 euroa kirjataan vapaaseen
omaan pääomaan. 
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– Suomalaisuus on minulle elä-
mäntapa, jossa taustana ovat ne
perusarvot, joiden varaan suoma-
lainen kulttuuri rakentuu, yhte-
nä osana tietenkin meidän oma
kielemme. Tampereen Suomalai-
sen Klubin tilaisuuksissa usein
esillä oleva Suomen lippu -tun-
nus ilmentää Klubimme mission,
vision ja arvojen perustaa. Se
muistuttaa meitä, että tehtävä-
nämme klubilaisina on suomalai-

sen näkökulman ylläpito kaikis-
sa toimissamme Klubissa ja klu-
bilaisina. Myös Euroopan yhtei-
sössä olemme mukana suomalai-
sina. Suomalaisuuden ylläpito on
ennen muuta kulttuuri- ja asen-
nekysymys. 

Klubi on vaikuttaja

Klubi voi vaikuttaa monella taval-
la. Yksi tapa on ottaa ohjelmissa

esille suomalaisuutta ja sen edis-
tämistä koskevia tärkeitä kysy-
myksiä. Kokousten, harrastustoi-
minnan ja muun tiedonvälityksen
kautta Klubi antaa jäsenilleen vi-
rikkeitä ottaa asioita esille omis-
sa piireissään, sekä yksityiselä-
mässä että eri yhteisöissä. Klubi
vaikuttaa ulospäin myös lehten-
sä sekä sidosryhmäyhteyksien ja
-yhteistyön kautta. Klubin ole-
massaolo jo sinällään edistää suo-
malaisuutta. Klubi voi ja sen pi-
tää organisaationa ottaa kantaa
tärkeisiin asioihin ja vaikuttaa ai-
dosti päätöksentekoon. Julkilau-
sumatehtailuun ei kuitenkaan pi-
dä sortua.

– Kohta 120-vuotias Klubimme
perustettiin tähän päivään näh-
den aivan eri maailmassa, mut-
ta tehtävänämme on edelleen
edistää suomalaiskansallista
kulttuuria. Itsenäisyys ja sen säi-
lyttäminen sekä yhteiskunnalli-
nen ja taloudellinen nousu maa-
ilman kärkimaiden joukkoon on
huikea suoritus. Se antaa oikeu-
den terveeseen itsetuntoon.

Kari Neilimo ei näe Klubin toi-
minnassa suuria muutostarpeita.

Linjat ovat kohdallaan, ja toimin-
ta on monipuolista ja tasokasta.
Tarjonnasta voi kukin jäsen vali-
ta omat tapansa olla mukana.
Oman roolinsa hän kuvaa olla en-
simmäinenä vertaistensa joukos-
sa. Klubin johtokunnan puheen-
johtajan pitää olla mukana ja
kuunnella sekä tunnustella ja
tunnistaa, mitä jäsenet ajattele-
vat ja toivovat. Hän arvostaa sel-
laista johtamistaapaa, jossa joh-
taja on joukkojensa mukana, mut-
ta etulinjassa. Muutokset voivat
olla myös asteittaista, tavoitteel-
lista kehittämistä pienin askelin. 

Yhdistys on liikelaitokseen ver-
rattuna paljolta samanlainen,
mutta on paljon erilaistakin. Klu-
bin kantava voima on sen missio,
visio ja arvot, ja niin pitää hyvin
hoidetussa yrityksessäkin olla.
Eroa on siinä, että yhdistys on jä-
sentensä yhteisö. Jäsenten pitää
olla mukana linjaamassa ja to-
teuttamassa toimintaa. Ja jäsen-
ten tarpeiden kautta yhdistys
myös muuttuu. Yrityksessä ulkoi-
set voimat tuovat usein nopeita
muutoksia. Klubi taas voi toteut-
taa tehtäväänsä pitkäjänteisesti,

Tampereen Suomalaisen Klubin johtokunta vuonna 2009. Vasemmalta Matti Kataja, Timo
Tulosmaa, Matti Hokkanen, Kristiina Jaatinen, Rauno Pulli, Kari Neilimo, Heikki Arjan-
ne, Vesa Rinkinen ja Markku Rauhalahti sekä sihteeri Ilkka Saarinen.

Klubimme on arvoperäinen
toimija ja vaikuttaja

Tampereen Suomalai-
sen Klubin johtokun-
nan uusi puheenjohta-
ja, taloustieteiden toh-
tori, vuorineuvos Kari
Neilimo linjaa perus-
ajatuksiaan Klubis-
tamme pääkirjoituk-
sessa sivulla 2. Seu-
raavassa muutamia
lisäkommentteja suo-
malaisuudesta sekä
Klubin tehtävistä ja
mahdollisuuksista.

Hallintotieteiden maisteri
Timo Tulosmaa valittiin
syyskokouksessa 8.12.2008
Klubin esimieheksi. Hänen
päävastuualueenaan on
Klubin ohjelmatoiminta,
joka on keskeinen osa Klu-
bin aatteellista toimintaa.
Timo toimii myös klubiko-
kousten puheenjohtajana.
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ja periaatteessa sen perusole-
mus ei muutu koskaan. Yrityk-
sessä omistuspohja voi vaihtua
hetkessä kokonaan, mutta yhdis-
tyksessä jäsenkunta muuttuu hi-
taasti.

Jäsenet – Klubin
toimintavoima

– Jos jäsenkunta on passiivinen,
yhdistys menettää toimintavoi-
mansa. Klubimme toiminnan pi-
tää olla niin houkuttelevaa, että
jäsenet haluavat olla siinä mu-
kana. Moneen muuhun yhdistyk-
seen verrattuna Tampereen Suo-
malainen Klubin jäsenkunta on
varsin aktiivista osallistumaan.
Ja jäsenmäärämme kasvaa, kun
moni yhdistys taas menettää jä-
seniä. Klubimme talous ja toimi-
tilat ovat kunnossa ja toiminta-
mahdollisuutemme sitä kautta
hyvät. Perusasiat siis ovat kun-
nossa.

Jäsenten näkemykset ja pa-
lautteet tulevat paljolta harras-
tuskerhojen ja kokousten kaut-
ta. Klubin johdon on jatkuvasti
kiinnitettävä huomiota siihen,
miten saadaan uusia jäseniä ja
miten jäsenet aktivoidaan osal-
listumaan. On tärkeätä myös jat-
kuvasti tuoda esille niin jäsenil-
le kuin ulospäinkin, mitä Klubi
on ja mitä se tekee. Klubilla on
hyvä strategia, mutta sen käsit-
teitä on syytä selventää. Klubil-
la on vaativa toiminta-alue, kos-
ka peruskäsitteet ovat osin ab-
strakteja. Tarvitaan aktiivista
viestintää. Jäsenlehti on tähän
hyvä väline.

– Klubimme on arvoperäinen
toimija ja se pitää aatteellisuut-
taan ja arvojaan esillä. Elämme
maailmassa, jossa keskeinen ar-
vioinnin viitekehys on talous. Se
ei ihmiselle kuitenkaan riitä; on
oltava muitakin näkökulmia, ja
siihen Klubimme tarjoaa mah-
dollisuuksia. Elämän onnellisuu-
teen kuuluu, että ollaan muka-
na aatteellisissakin asioissa ei-
kä vain bisneksessä, toteaa Ka-
ri Neilimo ja toivottaa jäsenet
tervetulleiksi osallistumaan.

Markku Rauhalahti

Klubin missio 

Missio on se ”suuri tehtävä”, jota
varten organisaatio on olemassa
ja se vastaa kysymykseen miksi
olemme olemassa ja mistä otam-
me vastuun.  
Tampereen Suomalaisen Klubin
(seuraavassa Klubi) sääntöjen
2§:ssä määritellään, että Klubin
tarkoituksena on
•   vaalia suomalaista kulttuuria,
suomalaiskansallisia perinteitä
ja suomen kieltä,
•  antaa jäsenilleen tilaisuus ke-
hittävään keskinäiseen kanssa-
käymiseen suomalaiskansallises-
sa hengessä sekä
•   toimia suomalaisuuden hyväk-
si ylläpitämällä isänmaallisten,
sivistyksellisten, yhteiskunnallis-
ten ja kansainvälisten kysymys-
ten harrastusta, 
ja että tarkoituksensa toteutta-
miseksi Klubi
•   järjestää kokouksia, esitelmä-
ja juhlatilaisuuksia ja retkiä 
ja että Klubi voi 
•  harjoittaa alaansa koskevaa
julkaisutoimintaa,
•   tukea alan julkaisuja,
•  jakaa apurahoja ja stipende-
jä, ei kuitenkaan pääasiassa jä-
senilleen sekä
•   antaa avustuksia sivistyksel-
lisille tai maanpuolustuksellisil-
le yhteisöille sekä sotiemme ve-

teraanien järjestöille ja heidän
perinteitään vaaliville järjestöil-
le.

Klubin järjestyssääntöjen 5§:ssä
todetaan, että
•   Klubi on jäsenilleen viihtyisä
vapaahetkien viettopaikka, jossa
vaalitaan hyviä tapoja. 

Edellä olevan pohjalta ja lähtö-
kohdaksi strategisille tavoitteil-
le Klubin missioksi määritellään:
•   Klubi syventää kansallista aat-
teellista, kulttuurista ja taloudel-
lista tietämystä sekä kansainvä-
lisen vuorovaikutuksen ymmär-
tämistä, ja toimii siten ajattelun
suunnannäyttäjänä ja yhteiskun-
nallisena vaikuttajana,
•   Klubi vaalii äidinkieltämme,
suomen kieltä,
•   Klubi toimii suomalaiskansal-
lisen perinteen siirtämiseksi tu-
leville polville. Klubi esittelee
kulttuuriamme ja historiaamme
myös kansainvälisesti ja
•   Klubi tarjoaa jäsenilleen pai-
kan ja mahdollisuuden kehittä-
vään keskinäiseen kanssakäymi-
seen suomalaiskansallisessa hen-
gessä, monenlaisiin harrastuk-
siin, miellyttävään yhdessäoloon
ja seurusteluun.

Klubin visio

Visio on haluttu tulevaisuuden-
kuva, jota kohti pyritään. Se vas-
taa kysymykseen, millaista tule-
vaisuutta halutaan ja mistä Klu-
bi tunnetaan tulevaisuudessa.
Tampereen Suomalaisen Klubin
visio ulottuu vuoteen 2015. Sen
mukaan Klubi
•   on tavoiteltu yhteisö, johon lii-
tytään sen arvopohjan sekä sen
tarjoamien mahdollisuuksien ja
toiminnan vuoksi,
•   on kansallisen ajattelun suun-

nannäyttäjä, uusien näköalojen
rakentaja ja yhteiskunnallinen
vaikuttaja, 
•   on vuoropuhelun edistäjä jä-
senten kesken sekä ympäröiväs-
sä yhdyskunnassa ja yhteiskun-
nassa,
•   tarjoaa jäsenilleen ajatuksia
herättäviä ja kiinnostavia sisäl-
töjä, antoisia ja myönteisiä koke-
muksia ja mahdollisuuksia kes-
kinäiseen kanssakäymiseen,
•   palvelee kilpailukykyisesti jä-
senkuntaansa, 
•   on arvostettu ja haluttu yhteis-
työkumppani ja toimija,
•   kasvaa jäsenmäärältään tasai-
sesti ja
•  on taloudellisesti vakaalla poh-
jalla.

Klubin arvot

Arvot edustavat Klubissa hyväk-
syttyä pysyväisluonteista ajatte-
lua, asennoitumista ja käytöstä.
Perustan arvoasettelulle antavat
Klubin säännöt, järjestyssäännöt
sekä pitkät, 1800-luvun lopulle
ulottuvat, perinteet. Arvot ohjaa-
vat Klubin ja sen hallinto- ja toi-
mielinten toimintaa sekä jäsen-
ten toimintaa klubilaisina.

Tampereen Suomalaisen Klubin
keskeisiä arvoja ovat
•   suomalaiskansallinen, isän-
maallinen ja oikeistomielinen
maailmankatsomus,
•   suomalaisuuden parhaiden pe-
rinteiden kunnioittaminen,
•   kansallisen edun huomioon ot-
taminen,
•   sekä yhteisöllisyyden että yk-
silön arvostaminen,
•   kehittämis- ja uudistumisha-
lu ja
•   avoimuus, yhteistyö ja vuoro-
vaikutus.

Tampereen Suomalaisen Klubin
strategian kulmakivet vuosille 2009-2015

Lisätietoa toiminnasta Klubin kotisivulta:

www.tampereensuomalainenklubi.fi
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1166..33..22000099 Kuukausikokous.  FT
Liisa Lagerstam:  Laukon herra
Gabriel Kurki.  Esitelmä perus-
tuu FT Lagerstamin Suomen
Tiedeakatemian 2007 palkitse-
maan väitöskirjaan ”A noble li-
fe:  The cultural biography of
Gabriel Kurck”.

1188--2211..33..22000099 Klubimatka “Ak-
seli Gallen-Kallelan jalanjäljillä
Pariisissa”.  

3300..33..--2299..44..22000099  Runoilijan tie.
Valokuvanäyttely Pyynikkikabi-
netissa yhteistyössä Ruoveden
Taideyhdistyksen kanssa.

2200..44..22000099  kklloo  1188..0000.. Kuukau-
sikokous
Varatuomari Pekka Paavola:  Mi-
nun Tampereeni.

11..55..22000099..  kklloo  1133..0000.. Wappu-
lounas musiikilla AVEC.  Hinta
40 e/henkilö.   ILMOITTAUDU
Klubiravintolaan puh. (03) 212
3150 tai sposti: tilaukset(at)ra-
vintolasuomalainenklubi.fi.

99..55..22000099  Laukko Historicum:
Bussi- ja laivaretki Laukon kar-
tanoon ja sen historiaan. AVEC.
Lähtö 9.5. klo 09.00 Vanhan kir-
kon kupeesta. Perillä barokki-
kahvi ja opastettu tutustuminen
Laukkoon ja sen historiaan, pa-
luumatka Hopealinja Oy:n aluk-
sella, jossa lounas. Perillä Lau-
kontorin rannassa ollaan n. klo
15.00.    Retken hinta 105 e/hlö
(edellyttää 30 hengen ryhmää).
Ilmoittautumiset: timo.tu-
losmaa(at)sci.fi tai GSM 040-
7440565 viimeistään 8.4.2009.

44..66..22000099  kklloo  1122..0000.. Puolustus-
voimien Lippujuhlan päivä. Sep-
peleenlasku ja kunniakäynti Ka-
levankankaan sankarihaudalla,
ohimarssi Yliopiston kadulla.
AVEC.  Tapahtuman järjestää
Tampereen Varuskunta.

44..66..22000099  kklloo  1188..0000  .. Puolus-
tusvoimien Lippujuhlan päivä.
Seppeleenlasku Marskin pat-
saalle Vehmaisissa. AVEC.  Ta-
pahtuman järjestää Tampereen
Kansalaisjuhlatoimikunta.

2233--2299..66..22000099  Tsaarien vesireit-
ti. AVEC.  Katso erillinen ilmoi-
tus.

1122..77..22000099  kklloo  1155..0000.. Ramppi-
teatterin näytelmä ”Viisi sisarus-
ta”.  AVEC.  Kertomus Kangasal-
la vaikuttaneesta Ilmonin per-
heestä.  Esitys on katetussa Kan-
gasalan kesäteatterissa Längel-
mäveden rannalla Mobilia-mu-
seon vieressä. Hinta 19,50 e/hlö
sis.  lipun ja väliaikakahvin.  Il-
moittautumiset:  Irmeli Jokilam-
pi, irmeli.jokilampi(at)idia.fi tai
GSM 050-5951111 viimeistään
29.5.2009.

55..88..22000099..  kklloo  1100..1155.. Heikki
Asunta In Memoriam 50 vuotta.
AVEC.  Risteily Ruovedelle,
Asunta-atel-jee, kotiseutumu-
seo, Kallenaution kievari.  Mat-
kan eri vaiheissa Asunnan runo-
ja Olavi Aulamon esittämänä,
hanurimusiikkia.  Paluu bussil-
la.  Paikallisisäntänä klubin jä-
sen, Ruoveden kunnanvaltuus-
ton phj  Timo Ikkala.  Ilmoittau-
tumiset:  timo.tulosmaa(at)sci.fi
tai GSM 040-7440565 viimeis-
tään 30.6.2009.

1122..99..22000099  kklloo  1144..0000..  Lahden
Sibelius-festivaali 2009:  Sibe-
lius, suuntana Eurooppa.  AVEC.
Konsertin ohjelmassa on nel-
jäs sinfonia, sinfoninen fantasia
Pohjolan tytär sekä sävelrunot
Bardi, Aallottaret ja Öinen rat-
sastus ja auringonnousu.  Hin-
ta:  75  e/hlö sis konserttilipun
ja väliaikatarjoilun.  Edellyttää
25 lähtijää.  Ilmoittautumiset:  ti-
mo.tulosmaa(at)sci.fi tai GSM
040-7440565 viimeistään
2.8.09.

0099..0033..22000099
klo 12.00 Lounas ja esitelmä:
Naisten pankki, sijoitusjohtaja
Ritva Tiainen.

2244..0044..22000099
klo 12.00 Lounas Klubilla.

KKlluubbiinnaaiisseett--ttooiimmiikkuunnttaa::
Puheenjohtaja Kristiina Jaatinen,
Kristiina.Jaatinen(at)tampereen
kauppakamari.fi, 040-505 1999;
jäsenet Irene Jokinen, Jaana
Jääheimo, Helena Perälä.

Klubiohjelma

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

senet: Jyrki Mantila, Tapio Nik-
kari, Veijo Sinkkonen.

Golf

Kerhon kokoukset Klubin Pir-
kanmaa-kabinetissa: 04.03.,
18.03., 08.04., 22.04., 06.05.,
20.05.

KKeesskkiivviiiikkkkookkeerrhhoonn  ttooiimmiikkuunnttaa::
Klubimestari Seppo Leskinen,
sepe1(at)elisanet.fi, 050-581
2233, jäsenet: Matti Kataja,
Markku Rauhalahti.

Keskiviikkokerho

Klubinaiset

Kevätkauden keskiviikkosarjat
kärri, kaisa, snooker ja keila pe-
lataan kevätkaudella entiseen ta-
paan keskiviikkoisin klo 18.00.

2211..0033..22000099  
TSK-TAK Klubiottelu. Isäntänä
Tampereen Ammattiklubi. 

1188--1199..0044..22000099  
Suomen Biljardiliiton ranking-
kisat Tampereella. Isäntinä Tam-
pereen Ammattiklubi, Tampe-
reen Kauppaseura ja Tampereen
Suomalainen Klubi. 

2299..0044..22000099  
Simakärri

0055..0055..22000099
klo 18.00 Kolmen Klubin Kärri.
Järjestää Tampereen Kauppa-
seura.

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

Biljardi

Tampereen Suomalaisen Klubin

KEVÄTKOKOUS
pidetään maanantaina 16.3.2009 klo 18.00

Klubilla, os. Puutarhakatu 13.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kokouksessa FT Liisa Lagerstam esitelmöi aiheesta
”Laukon herra Gabriel Kurki”.

JOHTOKUNTA

Seuraa ohjelmatietoja myös
Klubin kotisivulta:

www.tampereensuomalainenklubi.fi

Suomalainen Klubi 1_09  3.3.2009  11:27  Sivu 12



Tampereen Suomalainen Klubi 1/2009

13

0022..0033..22000099  
Professori Paavo Hoikka: Koke-
muksia ja näkemyksiä Israelin
valtiosta. 

0099..0033..22000099  
Metsänhoitaja Kaj Karlsson: Tar-
vitaanko eläkekapina? 

1166..0033..22000099  
Lounas, ei esitelmää 

2233..0033..22000099  
Insinöörieversti Lauri Lehtonen:
Ilmavoimien radiotiedustelu Jat-
kosodan aikana 

3300..0033..22000099
Lounas ja esitelmä
Professori Matti Leikola: Realis-
min ja romantiikan metsämai-
semat 

0066..0044..22000099  
Ylikonstaapeli Erkka Välimaa:
Sotilaspojat 

1166..0044..22000099  
Retki Keski-Suomen Ilmailumu-
seoon Tikkakoskelle 

2200..0044..22000099  
Lounas, ei esitelmää 

2277..0044..22000099  
Pankinjohtaja Pentti Tuhtonen:
JR 8:n vaiheita Jatkosodassa.
Veteraani muistelee. 

0044..0055..22000099  
Esitelmä (avoinna)

RRuuuuttiiuukkoott--ttooiimmiikkuunnttaa::
Sadanpäämies Vesa Rinkinen,
rinkiset(at)kotiposti.net, 0400-
238 391; ruutisihteeri Markku
Rauhalahti, rauhalahti(at)kolum-
bus.fi, 050-68 980; jäsenet:
Heikki Arjanne, Jorma Kotisaa-
ri, Olavi Suvitie, Pentti Turunen,
Pertti Ylätupa.

Ruutiukot

Runoilijan Tie Klubilla
Näyttely ravintolan Pyynikki-kabinetissa

huhtikuun ajan.
Yhteistyössä Ruoveden Taideyhdistys ry:n kanssa.
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Merkkipäivät Uudet jäsenet

Edesmenneet

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1133..1100..0088
Civil, Marja
Keidas, Kari
Kujala, Risto
Nikunen, Anja
Stenberg, Ahti
Yli-Heljo, Pentti

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1177..1111..0088
Hokkanen, Jarmo
Hyvätti, Arto
Jaskari, Harri
Järvinen, Jukka
Leikko, Kalle
Neenberg, Pentti
Pitkänen, Jari
Pitkänen, Jukka
Rauhala, Pirjo

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  0088..1122..0088
Airaksinen, Markku
Hannula, Mika
Lyytinen, Heikki
Pihlajamäki, Kari

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1199..0011..0099
Axén, Erkki
Heuru, Kauko
Iisalo, Pekka
Pirhonen, Jalo
Salonen, Juha
Syrjänen, Kari
Vallas, Ethel

Tauno Leikko
Veikko Pynnönen
Unto Lehmusvirta

Kari Turpeinen
Antti Turtonen

Tampereen Suomalaisen Klubiin on ajalla
13.10.2008-19.1.2009 otettu seuraavat jäsenet.

9955  vvuuoottttaa::
Harri Hietula 07.05-09

9900  vvuuoottttaa::
Arvo Räisänen 25.04.-09
Olavi Helovuori 18.10.-09
Eino Luotonen 29.10.-09

8855  vvuuoottttaa::
Ville Paltia 06.09.-09
Eero Sipilä 08.09.-09
Pentti Turunen 04.09.-09
Risto Keskinen 04.11.-09
Veikko Juurikas 09.11.-09

8800  vvuuoottttaa::
Taina Piirtola 11.04.-09
Olavi Kangasniemi 12.04.-09
Pentti Auranen 07.06.-09
Reino Ruosteenoja 08.06.-09
Matti Varanki 07.07.-09
Paavo Maanoja 12.08.-09
Matti Sillanpää 21.08.-09
Seppo Toikkonen 16.09.-09
Kalevi Ahonen 12.10.-09
Erkki Pystynen 02.11.-09

7755  vvuuoottttaa
Asko Brax 29.05.-09
Jyrki Taipale 15.06.-09
Reijo Hyssy 08.07.-09
Eero Lehtinen 16.09.-09
Olli Parola 06.10.-09

7700  vvuuoottttaa::
Heikki Vapaatalo 13.04.-09
Tauno Mettälä 03.05.-09
Heikki Rantala 07.05.-09
Aarne Grönberg 03.06.-09
Matti Hyytiäinen 08.08.-09
Pertti Uusitalo 10.09.-09
Pasi Koivisto 26.10.-09
Pentti Mäkelä 11.11.-09
Hannu Hémanus 27.11.-09

6600  vvuuoottttaa::
Martti Silvennoinen 29.04.-09
Mikko Knuuttila 07.05.-09
Helena Leskinen 26.05.-09
Mikko Meurman 07.06.-09
Jukka Ollinsaari 13.06.-09
Reijo Kujansuu 04.07.-09
Pekka Orsila 17.08.-09
Riitta-Liisa Mattila 09.09.-09
Lauri Suominen 12.10.-09

Merkkipäivät  01.04.09 - 30.11.09
Arvoisat jäsenet! Julkaisemme lehdessä Klubin jäsenten
seuraavan  puolen vuoden aikana tulevien merkkipäivien

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

viimeistään edeltävän tammikuun tai syyskuun kuluessa.

Klubin tietoon ovat tulleet seuraavat jäsenten
poismenot ajalla 01.11.08 - 15.02.09

UUnnttoo  LLeehhmmuussvviirrttaa  11991133--22000099
Tampereen Suomalaisen Klubin
kunniajäsen, asesssori Unto Leh-
musvirta kuoli Tampereella 4.
tammikuuta. Asessori, varatuo-
mari Unto Lehmusvirta liittyi
Klubin jäseneksi vuonna 1953.
Hänellä oli poikkeuksellisen pit-
kä ja ansiokas ura Klubin johto-
tehtävissä. Hän toimi johtokun-
nan varapuheenjohtaja 1963-
1967 ja puheenjohtajana 1968-
1994. 

Uusien jäsenten ilta
Klubi järjestää kahdesti vuodessa info- ja tutustumistilaisuuden uusil-
le jäsenilleen. Tammikuun 22. päivänä paikalla oli parikymmentä
uutta klubilaista, ja toimintaa heille esittelivät Klubin esimies ja
varaesimies, johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jä-
senkirjuri ja eri toimikuntien puheenjohtajat.

Unto Lehmusvirran muoto-
kuva Klubin Marskin Salissa.

Yhteistoimintaklubien eli YT-klu-
bien tarkoituksena on edistää sii-
hen kuuluvien rekisteröityjen yh-
distysten jäsenten yhteisiä harras-
tuksia ja antaa mahdollisuuden tu-
tustua uusiin olosuhteisiin. Yhteis-
toiminta keskittyy lähinnä biljar-
din, golfin ja keilailun kilpailutoi-
mintaan.

Yhteistoimintaklubeille päätet-
tiin v. 1988 perustaa katto-orga-
nisaatio valvomaan ja kehittämään
yhteisiä asioita. Perustamiskokous
pidettiin Lahdessa 14.05.1988. En-
simmäiset säännöt hyväksyttiin
Tampereella 15.08.1988 ja ensim-
mäinen varsinainen vuosikokous
pidettiin SM-kilpailujen yhteydes-

sä keväällä 1989. Yt-klubeissa on
jäseninä 20 klubia: Helsingin Suo-
malainen Klubi ry, Imatran Kerho
Oy, Inkeroisten Biljardikerho 81
ry, Kemin Meriklubi Oy, Kouvolan
Biljardiklubi ry, Lappeenrannan
Kerho Oy, Kymin Kerho ry, Kuo-
pion Liikemiesklubi ry, Mikkelin
Klubi ry, Mikkelin Liikemiesten-
seura ry, Oulun Suomalainen Klu-
bi ry, Porvoon Porvarikerho ry,
Rauman Kauppaseura ry, Rovanie-
men Kunnallisklubi ry, Savonlin-
nan Kauppaseura ry, Tampereen
Ammattiklubi ry, Tampereen
Kauppaseura ry, Tampereen Suo-
malainen Klubi ry, Tornion Klubi
ry, Warkauden Kauppaseura ry. 

YT-klubit – Suomen klubien
yhteistoimintaa
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Tervehdyssanoissaan Sadanpää-
mies Vesa Rinkinen totesi, että
alkuun 10-15 ruutiukkoveljen
joukko on vuosien varrella kasva-
nut jatkuvasti. Jäsenmäärä saa-
vutti eräässä vaiheessa komppa-
nian vahvuuden, ne kuuluisat
noin sata ja sopivasti juuri tänä

vuonna, jolloin kerhomme täytti
35 vuotta, ylsi kirjavahvuutemme
200:n tasalle. Tällä hetkellä mei-
tä ruutiukkoveljiä on tarkalleen
211. Ruutiukkojen jäsenmäärän
kasvu osoittaa, että kerhomme
perustettiin kestävälle pohjalle.
Ne arvot, jotka yhdistivät 35 vuot-

ta sitten kokoontunutta veljespii-
riä, ovat Ruutiukoille keskeisiä
tänäänkin ja ohjaavat kerhomme
toimintaa, nimittäin suomalais-
kansallinen kulttuuri, veteraa-
nien perintö: vapaa ja itsenäinen
isänmaa, sekä sotiemme muisto
ja maanpuolustus. Samalla ko-
koontumistemme tarkoitus on -
niin kuin perustajaveljillä ker-
homme alkuaikoinakin – viihtyi-
sä yhdessäolo samanhenkisessä
veljespiirissä.

Ruutiukot 35 vuotta
Tampereen Suomalaisen Klubin Ruutiukkoker-
ho perustettiin 19.11.1973. Kerhon 35-vuotis-
merkkipäivää vietettiin ohjelmallisen juhlalou-
naan merkeissä 17.11.2008. Marskin Sali oli
jälleen täynnä ruutiukkoveljiä, nyt päivän kun-
niaksi juhlavasti tummiin pukeutuneina. Tun-
nelmaa lisäsivät Suomen lippu ja Klubin lippu,
lounaspöydän juhlakattaus sekä elävä musiik-
ki, jota esitti flyygelillä ruutiukkoveli Raimo
Rantanen. Sadanpäämiehen tervehdyssanojen
jälkeen ruutiukkoveli Matti Ponsi kertoi heral-
diikasta ja Klubilla aamupäivällä avatusta
näyttelystään Heraldiikka harrastuksena. Vii-
delle ansioituneelle ruutiukkoveljelle sekä Tam-
pereen Suomalaiselle Klubille luovutettiin juhla-
lounaalla Ruutiukkomitali. Tilaisuuden alkajai-
siksi laulettiin yhdessä Vala sekä päätteeksi Sil-
lanpään marssilaulu.

Masan esitys.

Vesan tervehdyspuhe.

Jatkuu seuraavalla sivulla 16
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MMaattttii  PPoonnssiinn esitys Heraldiikka
harrastuksena liittyi aikaisem-
min samana päivän Klubilla avat-
tuun näyttelyyn, jossa oli esillä
laaja kokoelma hänen suunnitte-
lemiaan heraldisia töitä. Esitys
ja näyttely osoittivat erittäin vah-
vaa asiantuntemusta, vaikka ruu-
tiukkoveli Masa vaatimattomas-
ti ilmoittaa yhden harrastuksis-
taan olevan ”heraldiikka kotitar-
vemittakaavassa”.

Tampereen Suomalaisen Klu-

bin johtokunnan puheenjohtaja
MMaattttii  HHookkkkaanneenn luovutti merk-
kipäiväänsä juhlivalle Ruutiuk-
kokerholle Klubin standaarin,
jonka Sadanpäämies otti vastaan.
Klubin standaari tulee olemaan
esillä Ruutiukkojen tilaisuuksis-
sa Ruutiukkojen standaarin rin-
nalla. 

Teksti: VVeessaa  RRiinnkkiinneenn
Kuvat: MMaarrkkkkuu  RRaauuhhaallaahhttii

Klubin standaari.

Ruutiukkomitali
Ruutiukkomitali on Ruutiukkojen
korkea-arvoisin huomionosoitus. Se
voidaan myöntää erityisen ansiok-
kaasta toiminnasta Ruutiukkoker-
hon hyväksi. Sen jakomäärä olkoon
suppea ja jakoajankohtia olkoon
korkeintaan yksi tai kaksi vuodes-
sa, joka vuosi ei välttämättä yhtä-
kään.  Ruutiukkomitali voidaan
myöntää pääsääntöisesti vain Ruutiukkojen jäsenelle. Vain poik-
keustapauksessa mitali voidaan myöntää muulle saajalle. Myön-
netty ruutiukkomitali luovutetaan saajalle Ruutiukkojen perinne-
tapahtumassa tai muussa arvokkaassa Ruutiukkojen tilaisuudes-
sa, ruutiukkoveljien läsnä ollessa.

Ruutiukkomitali on tombak-metalliseoksesta valmistettu pyö-
reä mitali (halkaisija 60 mm, paksuus 5 mm), joka esittää Ruuti-
ukkojen standaarissa kuvattua tykkiä ja sen kuulaa. Mitalin väri
on patinoitu pronssi. Sen kehällä ylhäällä kiertää teksti TAMPE-
REEN SUOMALAINEN KLUBI ja alhaalla on vaakasuorassa teks-
ti RUUTIUKOT, molemmat merkinnät isoilla kirjaimilla. Mitali
on kiinnitetty kilven muotoiselle puualustalle, joka on hiottua pir-
kanmaalaisen männyn sydänpuuta ja pintakäsitelty mehiläisva-
halla. Mitalin alapuolelle on kiinnitetty messinkinen kaiverrus-
laatta (korkeus 20 mm, leveys 60 mm). Laattaan merkitään mita-
lin saajan nimi, myöntämispäivämäärä sekä allekirjoituksena RUU-
TIUKOT. 

Luovutettavaa mitalia seuraa luovutuskirja, jonka allekirjoittaa
Sadanpäämies. Mitalien luovutukset rekisteröidään luetteloon
(mitalikirjaan), jonka ylläpidosta vastaa Ruutisihteeri.

Ruutiukkomitalin on suunnitellut ruutiukkoveli Matti Ponsi.
Ruutiukkomitali on perustettu vuonna 2008, jolloin on kulunut
35 vuotta kerhon perustamisesta.

Viime vuonna oli aihetta poikkeuksellisesti jakaa mitaleja nor-
maalia enemmän, koska 35 vuoteen ei kerhollamme ole ollut tä-
mäntasoista palkitsemisvälinettä; aihetta palkitsemiseen toki oli
kertynyt.

Ruutiukkomitali luovutettiin 17.11.2008 Tampereen Suomalai-
selle Klubille ja viidelle ansioituneelle ruutiukkoveljelle: Ruutiuk-
kokerhon perustajajäsen ja Tampereen Suomalaisen Klubin kun-
niajäsen UUnnttoo  LLeehhmmuussvviirrttaa, ruutiukkoveli MMaattttii  PPoonnssii, entiset
sadanpäämiehet RRiissttoo  VVuuoorriinneenn (sadanpäämiehenä 1989–1993),
PPeerrttttii  YYlläättuuppaa (1997–1999) ja JJoorrmmaa  KKoottiissaaaarrii (2000–2002).
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Näyttelyitä Klubin Pyynikki-kabinetissa
Sarjassa Ruutiukkojen harrastuksia oli marras-joukukuussa 2008 esil-
lä klubiveli MMaattttii    PPoonnssiinn näyttely “Heraldiikka harrastuksena”. Met-
sänhoitaja Matti Ponsi on suunnitellut useita vaakunoita, tunnuk-
sia, lippuja, mitaleita ja standaareja. Vaakunat on tehty lähinnä hen-
kilöille. Tunnukset, liput, mitalit ja standaarit taas liittyvät paljolta
hänen hänen toiseen suureen harrastukseensa, vapaaehtoiseen maan-
puolustukseen.

Sarjassa Ruutiukkojen harrastuksia oli tammikuussa 2009 Klubilla
esillä klubiveljien YYrrjjöö  SSuuuunniiiittttuu,,  VVeeiikkkkoo  PPaarrkkkkiinneenn ja TTiimmoo  TTuullooss--
mmaaaa tekemä näyttely “Kaarina Karista Grossglocknerin huipulle -
Retkeilyä Alpeilla ja Lapissa”. Näyttelyyn veljet olivat koonneet
mittavan valikoiman varusteita, karttoja, kirjallisuutta ja kuvia.

Maaliskuun loppuun on Pyynikki-kabinetissa esillä “Aarno Karimon
Kalevalainen kansa”. Kalevala-aiheisista vesivärimaalauksista koos-
tuvan näyttelyn on tehnyt vuonna 1989 Etelä-Karjalan taidemuseo
Parikkalan kunnan omistamasta Aarno Karimo -lahjoituskokoelmas-
ta. Taiteilija maalasi Kalevalan tunnetuimpien runojen aiheista usei-
ta eri versioita, joista osa julkaistiin Kuva-Kalevalassa. Näyttely on
osa Klubin vuoden 2009 Kalevala-teemaa. Kuva oikealla.

Klubin biljardi 2008
BBiilljjaarrddiittooiimmiikkuunnttaa  22000088: Rauno
Pulli pj, Anssi Syrjänen siht., Jyri
Borgenström, Päivö Iso-Herttua,
Mika Lehtimäki, Seppo Leskinen
ja Seppo Nyrjä. Toimikunta ko-
koontui viisi kertaa. Jäseniä biljar-
dikerhossa on 43.

KKiillppaaiilluuttooiimmiinnttaa
Kolmen klubin kilpailu 26.1. 1. TAK
(Tampereen Ammattiklubi) 36
voittoa 2818 pistettä, joukkueen
paras Hannu Lunden; 2. TKS (Tam-
pereen Kauppaseura) 26 voittoa,
2525 pistettä, joukkueen paras Yr-
jö Nattari; 3. TSK (Tampereen Suo-
malainen Klubi) 19 voittoa, 2270
pistettä, joukkueen paras Seppo
Leskinen.

YT-Klubien SM-joukkuekilpailu
15-17.2. Kouvola. TSK:n joukkueen

Juha Repo, Antti Marjamäki, Rau-
no Pulli sijoitus 14, joukkueita 18.

Sbil:n ranking-kilpailu 19-20.4.
Tampereella, järjestäjinä TAK,TKS
ja TSK. TSK:n Mika Lehtimäki oli
16:s. Osanottajia 66.

Simakärri 23.4.  Rusinatonta si-
maa voittivat Risto Manerus ja Jy-
ri Borgenström.

TSK - TAK klubiottelu 26.4. Se-
niorit: tasapeli 2-2; TSK voitti pis-
teillä 180-161. Juniorit: TSK:n voit-
to 3-1. Parhaina palkittiin Kari Vää-
tänen TAK ja Ilkka Korhonen TSK.
Lopuksi pelatun henkilökohtaisen
kilpailun voitti Aki Heiskanen TAK,
finaalissa mukana Jukka Alkula
TSK.

Kolmen klubin kärri 9.5, järjes-
täjänä TAK. ”Yrjön kärrissä” on
kymmenen osanottajaa joka klu-

bista. Tulokset: 1.Veikko Siren TKS,
2. Risto Arvola TKS, 3. Paavo Maa-
noja TAK.

TSK:n pelikausi on syyskuusta
huhtikuuhun. Palkintojen jako suo-
ritettiin 17.5. Kärri: 1. Seppo Pit-
känen, 2. Ilkka Korhonen, 3. Sep-
po Leskinen; Kaisa: 1. Seppo Les-
kinen, 2. Ilkka Korhonen, 3. Seppo
Pitkänen; Snooker: 1. Seppo Les-
kinen, 2. Risto Manerus, 3. Mark-
ku Ivari. Kauden pelaaja: Seppo
Leskinen.

SbiL:n seniori SM-kilpailut 27-
28.9, järjestäjänä TAK, TKS ja TSK.
TSK:n Juha Repo oli 50-v. sarjassa
yhdeksäs.

Klubiottelu TKS - TSK 25.10. Kai-
sassa TSK - TKS 9-7 ja Keilassa TKS
- TSK 6-2. Kaisassa palkittiin Juk-
ka Alkula TSK ja Ilkka Korhonen

TKS sekä Keilassa Jorma Leppikor-
pi TKS ja Pasi Lampimäki TKS.

Klubiottelu TSK-MLS (Mikkelin
Liikemiesseura) 8.11. TSK kymme-
nen voittoa, MLS kuusi voittoa.
Parhaina palkittiin Juha Repo TSK
ja Timo Valli MLS.

YT-klubien SM-kilpailut Savon-
linna 14-16.11. TSK:n 50-vuotiai-
den joukkueen Juha Repo, Seppo
Leskinen sijoitus viides, joukkuei-
ta 22. Henkilökohtaisessa kilpai-
lussa Juha Repo oli neljäs ja 70-
vuotiaiden sarjassa Rauno Pulli
kymmenes, pelaajia 20.

Kinkkukärrit pelattiin 10.12. ja
13.12. Kinkut voittivat Seppo Les-
kinen, Ilkka Korhonen, Seppo Pit-
känen ja Jouko Pitkänen.

RRaauunnoo  PPuullllii, Biljardikerhon pj
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Menoa ja meininkiä Klubilla ja viera

Itsenäisyyspäivänä laulettiin isänmaalle.

Keskiviikkokerhosta tuli Klubin
viides harrastuskerho. Kerholai-
set ovat kiinnostuneita kirjoista
ja viineistä.

Johtokunnan puheenjohtaja Matti Hokkanen kiitti tehtävänsä jät-
tävää Paavo Hoikkaa erinomaisesti hoidetusta esimiehen tehtäväs-
tä.

Lokakuussa Kuopion Klubi kävi vierailulla. Matti Hokkanen sa-
vonkielisessä konversationissa.

Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo oli joulukuussa Klu-
bin kuukausikokouksen esitelmöitsijänä.

Klubi vieraili marraskuussa
Tampereen Suojeluskunta- ja
Lottamuseossa.
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lubilla ja vierailuilla
Kuvat: Markku Rauhalahti ja Timo Tulosmaa

Klubilla järjestettiin tammikuussa 2009 korkean tason seminaari
nimellä Minun isänmaani Suomi.

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseolla oli marraskuussa 5-
vuotispäivälliset Klubin Marskin Salissa.

Klubilaisten jämäkkää joukkoa Tampereen teknillisessä yliopistossa
seuraamassa harvesteriajon virtuaalikoulutusta.

Tampereen seudun aktiivi- ja reserviupseerien esnimmäinen ker-
hoilta järjestettiin Klubilla marraskuussa. Kerhoiltoja on jatkossa
luvassa 4-5 kertaa vuodessa.

Tampereen messut oy 
messuohjelma 2009
Tampereen messut oy 
messuohjelma 2009

4.–5.2.2009 | SÄHKÖVERKOT 
Sähköverkkojen ammattimessut

4.–5.2.2009 | TIETOVERKOT
Tele- ja tietoverkkojen ammattimessut

13.–15.2.2009 | ASTA-RAKENTAJA
Rakentamisen ja asumisen messut

13.–15.2.2009 | KERÄILY
Keräilyesineiden osto- ja myyntitapahtuma

14.–15.2.2009 | TAMPEREEN KIRJAMESSUT
Koko kansan kirjafestivaali

20.–22.3.2009 | HEVOSET 09
Hevosalan ammatti- ja harrastemessut

26.–27.3.2009 | SPORTEC
Liikuntapaikkojen ammattimessut

26.–27.3.2009 | GREENTEC
Viheralueiden ammattimessut

26.–27.3.2009 | GYMTEC 
Kuntoliikunnan ammattimessut

26.–27.3.2009 | FYSIOTEC
Fysioterapian ammattimessut

27.–29.5.2009 | YT 09 
Yhdyskuntatekniikka 2009 -näyttely

8.–10.9.2009 | ALIHANKINTA
Teollisuuden alihankinnan ammattimessut

9.–11.10.2009 | ASTA Koti 
Kodin kunnostamisen, sisustamisen ja asumisen messut
 
9.–11.10.2009 | KERÄILY
Keräilyesineiden osto- ja myyntitapahtuma

9.–11.10.2009 | POSTIMERKKINÄYTTELY

13.–15.11.2009 | SUOMEN KÄDENTAIDOT 
Käsi- ja taideteollisuusmessut

13.–15.11.2009 | KIVIMESSUT
Kansainväliset koru- ja kivimessut
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Ilmailunkatu 20, PL 163, 33901 Tampere 
puh. 0207 701 200, faksi 0207 701 201

info@tampereenmessut.fi, www.tampereenmessut.fi

päivitetty ohjelma: www.tampereenmessut.fipäivitetty ohjelma: www.tampereenmessut.fi

Ohjelm
amuutokset m

ahdollisia.

Suomalainen Klubi 1_09  3.3.2009  11:27  Sivu 19



Tampereen Suomalainen Klubi 1/2009

20

Etuohjelman avainasiakkuudesta
on sinulle paljon hyötyä N
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Vuosimaksuttoman MasterCard Silver- ja MasterCard Gold -korttiluoton todellinen, kulut huomioiva vuosikorko on 11,88% (03/2008) ja luotollisten Visa Silver- ja Visa Gold -korttiluoton
vuosikorko on 13,383% (1.3.2008 lähtien). Laskennassa on käytetty 3 kk euriborkorkoa ja 7,5%:n marginaalia sekä 2 000 euron käytössä olevaa luottoa. MasterCard-luoton myöntää Nordea
Rahoitus Suomi Oy ja Visa-luoton Luottokunta.

Teemme sen mahdolliseksi

Tampereen konttorit
nordea.fi
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