


Tampereen Suomalainen Klubi 2/2009

2

Rakenteet tarvitsevat koossa pitäviä elementtejä. Sel-
laisia, jotka kestävät läpi aikojen, sukupolvien, tuul-
ten ja myrskyjen. Sellaisia, jotka ovat suurempia kuin
yksilö.  Elämääkin suurempia.

Taiteilija KKaauukkoo  SSaallmmii on toteuttanut Tampereen
Suomalaisen Klubin symboliksi Muuriankkurin. Tä-
mä kyläseppien tulisissa ahjoissa muokkautunut ki-
virakenteiden koossa pitäjä tekee Klubistamme lu-
jan. Se kertoo Klubin sisäisestä yhteisöllisyydestä.
Se sitoo yhteen suomalaisuuden aatteen, sen hyväk-
si työskentelevät jäsenet ja heidän toimensa. Sen tu-
kema henkinen rakenne on kuin luja kiviaita: se kes-
tää aikaa, sukupolvia, tuulia ja myrskyjä. Sitä ei voi
kaataa kummaltakaan puolelta, sitä ei voi kaivaa al-
ta, sitä ei voi lyödä kasaan päältä.  

Tänä päivänä Muuriankkurin tukema Tampereen
Suomalaisen Klubin aate on syntynyt 1800-luvun lo-
pun tarpeiden sanelemana suomalaisuustaisteluna.
Se on käynyt läpi maamme monivaiheisen historian
käännekohdat suuriruhtinaskunnasta Vapaussotien
kautta itsenäiseen Suomeen. Se on kulkenut kautta
sisäisten poliittisten murrosten tähän kansainväliseen
aikaan, jossa meidän edelleen tulee ”vaalia suoma-
laisuutta, suomalaista kulttuuria ja suomen kieltä”
vähintään yhtä tarkkoina kuin Klubin syntyaikoina.

Näin voimme aina uudelleen ansaita suvereenin paik-
kamme maailman ihmisten, kansojen ja valtioiden
joukossa.

Klubin esimies vuosilta 1973-1979, päätoimittaja
RRaaiinnoo  VVeehhmmaass piti puheen Klubin 80-vuotisjuhlas-
sa. Hän puhui suomalaisesta mielenlaadusta ja suo-
malaisesta kansanluonteesta: ” … kuvaan sopii myös
suomalainen mielenlaatu, ehkä jääräpäinen, mutta
juuri sen vuoksi vahva, itsenäinen ja vapaa eleettö-
mästi omanarvontuntoinen ja realistinen. Se on van-
hempi kuin Väinö Linnan suonkuokkija ja vanhem-
pi kuin Juhani Ahon raatajakansa. Mutta se, kansal-
linen mielenlaatu, on turva silloin kun ulkoiset vir-
taukset ovat nostaneet jalat irti maasta ja houkutta-
neet etsimään vieraan apua.”

Maamme olemassaolon kehykset ovat nyt painot-
tuneet toisella tavalla kuin 100 vuotta sitten tai 40
vuotta sitten ja niinpä kumppaneitakin tarvitaan, mut-
ta niin tarvitaan edelleen Klubin perustehtävääkin. Se
tehtävä on  Suomen kansan jatkuvan olemassaolon
turvaaminen.  

Tämän tehtävän täyttämistä Klubissamme kokoa-
vat ja ohjaavat Suomen lippu ja Muuriankkuri. Nii-
den henki näkyköön kaikissa toimissamme.

Pääkirjoitus TIMO TULOSMAA, ESIMIES

Suomen lippu ja Muuri-
ankkuri ohjaavat
klubin toimintaa
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Ravintola Tampereen 
Suomalaiseen 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.

Syksyn ja talven juhlahetket
Varaa aika yrityksen, ystävien tai perheen kokoontumiselle. 

Vielä on vapaita päiviä,  mutta pikkujouluaika lähestyy - 

varaa siis paikkasi pian.

Perinteinen Itsenäisyyspäivänlounas 6.12.
Varmista seurueellesi paikat klubiravintolan 

kattaukseen.

Joulunaika
herkullisen joululounaan merkeissä. Jouluruoka on katettuna 

kaikille lounasvieraillemme jouluviikolla. Marraskuun 

puolivälistä lähtien joulupöytä on tilattavissa seurueille. 

Lounas- ja tilausravintola Tampereen Suomalainen Klubi

Ravintoloitsijat Seija ja Matti Karppanen
Puutarhakat  Tampere

Puh. F
tilaukset@ravintolasuomalainenklubi.fi

www.ravintolasuomalainenklubi.fi
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Suomessa on noin 250 000 yritys-
tä. Niistä pieniä ja keskisuuria eli
pk-yrityksiä on yli 95% ja ne ovat
liki kaikki suomalaisten omista-
mia. Pienyrityksiä, jotka työllis-
tävät enintään 5-10 henkeä, näis-
tä on noin 90 %. Suomi on pien-
yritysten maa. Ulkomaisen omis-
tuksen osuus on kyllä myös pien-
yrityskentässä lievästi kasvamas-
sa, kun muun muassa maahan-
muuttajat perustavat myös yrityk-
siä.

Pienyritysten merkitys työllis-
täjinä, tulonmuodostajina, alueel-
listen palvelujen tuottajina ja
suuryritysten yhteistyöverkosto-
jen kumppaneina on huomatta-
va. Pienet ja keskisuuret yrityk-
set ovat osa arkipäiväämme.

Uusia yrityksiä Suomeen syntyy
vuosittain 20 000-25 000, mutta
ensimmäisten 3-5 vuoden aikana
niistä kuolee joka toinen. Suomen
yrityskanta kasvaa muutamalla
tuhannella yrityksellä vuodessa. 

– Kasvuyrityksiä tarvittaisiin li-
sää, mutta niitä pk-yrityksistä
syntyy erittäin harvoin. Talous-
elämämme veturin muodostavat
vahvat kansalliset ja kansainvä-
liset suuryritykset, toteaa Neili-
mo.

Pörssiyhtiöissä yli puolet
ulkomaista omistusta

Toisin kuin pk-yrityksissä suoma-
laisissa pörssiyhtiöissä on vahva
ulkomaalaisomistus. Arvo-osuus-

järjestelmässä olevien 177 pörs-
siyrityksen yhteinen markkina-
arvo oli vuonna 2008 noin 210 mil-
jardia euroa ja omistajia niissä oli
noin 810 000. Ulkomaalaisen
omistuksen osuus pörssiyhtiöiden
markkina-arvosta oli 57,6%. Vah-
vasti ulkomaalaisomisteisia yh-
tiöitä ovat esimerkiksi Silja
(100%), Nokia (90%), Rapala
(80%), Stora Enso (74%) ja UPM
(66%). Toisaalta on vahvasti ko-
timaisessa omistuksessa olevia
pörssiyhtiöitä, esimerkiksi Panos-
taja, jossa ulkomainen omistus on
vain noin 0,1%, Ilkka-yhtymä
0,8%, Tamfelt 3,4% ja Stockmann
11,5%. Merkille pantavaa on, et-
tä elintarvikealan suuret yhtiöt
ovat pääosin suomalaisten omis-
tamia. Esimerkiksi Atrian, Rai-
sion, Lännen Tehtaiden ja Huh-
tamäen omistuspohja on yli 80
% suomalaista.

Osuustoiminta on Kari Neili-
molle oman työhistoriankin kan-
nalta läheinen asia. Hän toteaa,
että osuustoimintayritykset ovat
sinivalkoisen omistajuuden lin-
nake. Osuuskunnilla on Suomes-
sa yhteensä 7,1 miljoonaa jäsen-
tä ja nämä jäsenet ovat suomalai-
sia ihmisiä. Osuustoimintayrityk-
set ovat menestyneet viime vuo-
sina hyvin ja niiden markkina-
asema on vahvistunut, yritykset
ovat kansainvälistyneet ja uusia-
kin pienosuuskuntiakin on synty-
nyt.

Maailma muuttuu ja 
ulkomaalaisomistus 
kasvaa 
Kansainvälisten yritysverkosto-
jen osuus liiketoiminnassa kas-
vaa myös Suomessa – mistä
asioista voimme päättää? Suo-
messa toimivien ulkomaalaisten
tytäryhtiöitten liikevaihto on 20%
kaikkien suomalaisten yritysten
liikevaihdosta ja henkilöstö 14%

kaikkien suomalaisten yritysten
henkilöstömäärästä. Eniten meil-
lä on ruotsalaisia, yhdysvaltalai-
sia ja englantilaisia tytäryhtiötä.
Liikevaihdon perusteella ulko-
maisten yhtiöiden osuus on suu-
rin tukku- ja vähittäiskaupassa,
kun taas päivittäistavarakauppaa
hallitsevat suomalaisomisteiset
yhtiöt. Kolmannes suomalaisten
kauppakeskusten pinta-alasta on
ulkomaala isomistuksessa .
Esimerkkejä yritystoiminnan
omistuksen viime vuosien kehi-
tyksestä:

– Finanssiliiketoiminnassa ul-
komaalaisomistus on vienyt pää-
tösvaltaa ulkomaille, esimerkkei-
nä Nordea Pankin synty ja Sam-
po Pankin siirtyminen Danske
Bankin omistukseen. Vakuutus-
liiketoiminta sen sijaan on yhä
suomalaisomisteista.

– Meri- ja maantiekuljetustoi-
minta on keskittynyt vahvasti ul-
komaalaisomistajien käsiin, mut-
ta lento- ja rautatiekuljetus on pi-
detty suomalaisomistuksessa. 

– Informaatioteknologian sek-
torilla TeliaSonera on siirtynyt
ruotsalaisomistukseen. Toisaalta
valtio on pyrkinyt estämään Eli-
san siirtymisen ulkomaalaisomis-
tukseen. 

– Media on vahvasti suomalais-
omisteista kuten myös energia-
sektori. Energiassa emme kuiten-
kaan ole omavaraisia.

– Eräillä teollisuuden ydintoi-
mialoilla ulkomaalaisomistus on
kasvanut viime aikoina, esimerk-
keinä lannoitteet, sokeri, pani-
mot ja maatalouden raskaat työ-
koneet.

Herää aiheellisia kysymyksiä.
Mitä seuraa, kun finanssisekto-
rin päätöksiä tehdään muualla?
Kuka valvoo huoltovarmuuttam-
me?Ulkomaalaisomistuksella on
toki monia myönteisiä puolia. Ka-
ri Neilimo luettelee tukun ulko-
maalaisomistuksen myönteisiä

Kari Neilimo: Kun omistus on suomalaista, pääomalla on isänmaa ja omistajuudella kasvot

Suomalainen omistus on meille
suomalaisille tärkeä asia

Kari Neilimo.

Tampereen Suomalaisen Klubin johtokunnan pu-
heenjohtaja, vuorineuvos ja professori Kari Neili-
mo on useilta aitiopaikoilta voinut seurata talous-
elämää ja on monissa tehtävissään myös vaikut-
tanut yritystoiminnan linjanvetoihin. Kysyttäessä
onko suomalaisella omistajuudella väliä, hän vas-
taa ykskantaan: On, paljonkin.
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della kasvot

us on meille 
ä asia

vaikutuksia yritystoimintaan ja
kansantalouteemme. Ulkomaiset
yritykset, jotka ovat ostaneet Suo-
mesta osaamista ja korkean tek-
nologian yrityksiä, ovat täällä in-
vestoineet ostamiensa yritysten
kehittämiseen. Uusien omistajien
tuomat uudenlaiset liiketoimin-
tamallit ovat virkeyttäneet yritys-
ten liiketoimintaympäristöä. Joh-
tamiskulttuurit ja johtamisen
mallit ovat modernisoituneet, on
opittu uusia asioita, ja kansain-
välisyys on tullut mukaan liike-
toimintaan. Myönteistä myös on,
että suomalaiset omistajat ovat
myydessään voineet realisoida
yritystensä arvonnousut, ja tämä
hyvinvointi on jäänyt Suomeen. 

Huoltovarmuudesta on
kannettava huolta

Huoltovarmuus merkitsee kykyä
selviytyä häiriötilanteissa ja krii-
sioloissa mahdollisimman vähin
erityisjärjestelyin ja haitoin.
Huoltovarmuutta luodaan etukä-
teen suunnittelemalla ja kartoit-
tamalla mahdollisia riskejä ja nii-
den vaikutuksia sekä toteutta-
malla aiheellisiksi katsottuja toi-
menpiteitä. On aiheellista kysyä,
mitä ulkomaalaisomistuksen kas-
vu ja keskittyminen tietyille
avainaloille merkitsee huoltovar-
muuden kannalta? 

Huoltovarmuutemme kannal-
ta avainaloja ovat energia, tietyt
teollisuuden toimialat, kauppa,
korkean teknologian tuontituot-
teet, eräät raaka-aineet, kuljetus-
ja logistiikka, rahoitus ja infor-
maatioteknologia. Mitä jos ulko-
mainen omistaja kääntää laivan
keulan muualle kuin Suomeen?
Mitä jos lannoitteiden ulkomai-
nen valmistaja lopettaa tuotan-
tonsa tai suuntaa toimituksensa
muualle? Miten toimii ulkomai-
nen elintarvikkeiden tuottaja
kriisitilanteissa? Mitä tekee tie-

toverkon omistaja kriisitilantees-
sa? 

Onko suomalaisella
omistajuudella väliä ?

Kari Neilimon yksiselitteinen vas-
taus kysymykseen on, että koti-
maisella omistuksella on paljon-
kin väliä.

– Omistuksen siirtyminen ul-
komaisiin käsiin siirtää päätök-
sentekoa ja kansallisomaisuuden
hallintaa ulkomaisiin käsiin. Ar-
vonnousut ja tuotot toiminnasta
jäävät meiltä pois. Kasvoton omis-
tajuus luo epävarmuutta yritys-
ten päätöksentekoon ja työvoima-
politiikkaan. Yritysten strategi-
set linjaukset lähtevät tunteesta.
Kun ne tehdään paikoissa, jois-
sa ei ole tunnesiteitä Suomeen,
ne tuskin palvelevat Suomen tai
suomalaisten etua, hän toteaa. 

Suomalaista omistusta voidaan
ja sitä tulisi kasvattaa. Kotitalou-
det, eläkesijoitusyhtiöt ja julki-
nen valta voivat lisätä suomalais-
ta omistusta, tietenkin edellyttä-
en että se on taloudellisesti edul-
lista. Suomalaisen omistajan si-
joituksen tuottohorisontti on to-
dennäköisesti pidempi kuin ul-
komaisen, koska hän tuntee toi-
mintaolosuhteet paremmin ja hä-
nellä on tunnesiteitä elinpiiriin-
sä. Yksi tärkeä tekijä omistami-
sen suuntaamisessa on valtion
omistajapolitiikkaa. Sitä ollaan
kehittämässä, mutta monet lin-
jaukset ovat vielä epäselviä. Tiet-
tyä linjattomuutta on esiintynyt
muun muassa Fortumin toimitus-
johtajakysymyksessä, StoraEnson
Kemijärven tehtaan järjestelyis-
sä, Elisan omistusjärjestelyissä ja
Fingrid-investoinneissa. Neilimo
toivoo, että Finnair pysyi jatkos-
sakin suomalaisessa omistukses-
sa. Muussa tapauksessa on vaa-
rana, että jäämme syöttöliiken-
nepaikaksi, ja suorat lennot maa-

ilman keskuksiin lennetään muu-
alta.

– Ulkomaista pääomaa on vir-
rannut 2000-luvulla Suomeen
huomattavasti. Meille mahtuu li-
sääkin ulkomaista omistusta ja
sitä tarvitaan, mutta ongelmana
on suomalaisen omistuksen vä-
häisyys. Missä ovat suomalais-
omisteiset pk-kasvuyritykset?
Miksi suomalaiset eivät suosi suo-
malaista omistusta sijoittamalla
suomalaisiin yrityksiin? On tär-
keätä, että pääomalla on isänmaa
ja omistajuudella kasvot. Kun
omistajat päättävät yrityksen
asioista yhtiökokouksissa ja hal-
lituksissa, ei ole yhdentekevää,

kuka on omistaja. Kun pääkont-
tori on Suomessa, se tietää, että
täällä tehdään älytyötä. Ja se tie-
tää meille lisää hyvinvointia, to-
teaa Kari Neilimo, joka siirrytty-
ään eläkkeelle SOKn pääjohtajan
tehtävistä toimii Tampereen yli-
opiston ja Tampereen teknillisen
yliopiston yhteisen MBA-johta-
miskoulutusohjelman johtajana
ja on mukana monissa talous- ja
kulttuurielämän luottamustehtä-
vissä.

Haastattelu ja kuvat: 
Markku Rauhalahti

Tampereen Suomalainen Klubi
* Suomalaisuuden puolesta *

Osuustoimintayrityksissä omistus on vahvasti sinivalkoista.

Suomalainen omistaminen on yksi Tampereen Suomalaisen 
Klubin lähivuosien teemoista.
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Juhannuskylän kalliolle kohon-
nut graniittiluomus, Lars Sonckin
”Aeternitas”-luonnos oli  raken-
tamisen eri vaiheissa herättänyt
sekä hartaita odotuksia että myös
kriittisiä arviointeja. Kun kau-
punkilaisten tietoon tuli Hugo
Simbergin ja Magnus Enckelin
maalausten aiheet, alkoi keskus-
telu näiden sopivuudesta Herran
temppeliin. Tuon ajan kirkolliset
aktivistit toivat  taidearviointin-
sa esiin tärvelemällä taiteilijain
työmaan. Tämä ymmärrettävästi
loukkasi syvällisesti tehtäväänsä
paneutuneita taiteilijoita siinä
määrin, että he eivät osallistu-
neet kirkon vihkiäisjuhlaan.

Helluntaina 1907 vihkimisjuh-
laan saapuneet olivat hartaalla
mielellä. ”Juhlapsalmit  loivat
tunnelman, joka työnsi ja keven-
si pois mielistä kaikki arkitouhut
ja huolet”, täydensi Aamulehden
toimittaja kokemaansa. 

Historiasta tiedämme, että kun
noin kymmenen vuotta ehti ku-
lua tästä juhlasta, vuoden 1918
vihan voimat kylvivät kuolemaa
kirkon ympärillä. Hallitsematon
kostonkierre oli verinen. Kirkon
graniittiset seinät tarjosivat tuol-
loin turvapaikan. Saarnatuolin al-
la olivat kuin linnut pesässään
pienet tytöt, joilla ei ollut aikuis-
ta turvanaan. Heitä muisteli kir-
kon 100-vuotisjuhlassa yksi hei-
dän jälkeläisensä.

Vuosi 1923 merkitsi kirkon hal-
linnon tuomaa muutosta Johan-
neksen  kirkolle. Tampereen hiip-
pakunnan perustaminen toi Tam-
pereelle piispanistuimen ja nos-
ti kaupunkimme pääkirkon  Tuo-
miokirkoksi eli piispan kirkoksi.
Lukuisa on se teologien joukko,
johon itsekin kuulun, joka on Tuo-
miokirkon alttarille polvistuen
erotettu pappisvirkaan ja saanut
tuolla paikalla piispallisen siu-
nauksen ja papin viran tunnuk-
set. 

Neljäkymmentä vuotta on itsel-
läni kulunut  tuosta pyhästä juh-
lasta. Nuorena teologina olin käy-
nyt läpi useita henkisiä ja hen-
gellisiä taisteluita. Sisäinen ky-
symykseni asetti minut toistuvas-
ti sille omantunnon kilvoittelun
paikalle, jossa kysyin: ”Onko mi-
nulla oikeutta ottaa vastaan seu-
rakunnan paimenen virkaa. Myö-
hemmin ymmärsin, että katsoin
liiaksi omaan itseeni. Olin unoh-
tanut, että Kristus itse on pai-
menkutsun antanut ja luvannut
myös varustaa ja kantaa palveli-
jaansa. Olen kokenut, että näin
on osaltani myös käynyt.

Edessäni on  nyt eläkkeelle
siirtymisen  aika.  Palaan  vuosi-
kymmenten  pappistaipaleen
muistoihin. Sarkani olen kuokki-
nut, kylvötyö on ollut innoittavaa
ja sadonkorjuun aika  kiitokseen
nostavaa.  Miten työtoverit jatka-

vat ja jaksavat, sitä huomaan ky-
seleväni. Saavatko vainiot kyntä-
jiä ja kylväjiä – edessä voivat ol-
la myös kesannoinnin ajat.

Kirkkomme on elänyt  mukana
maamme ja kaupunkimme histo-
rian suurissa juhlahetkissä, mut-
ta myös pimeissä aallonpohjissa.
Samoin se on ollut mukana yksit-
täisten seurakuntalaisten ja per-
heiden  pyhissä juhlissa. ”Tämä
on rippikirkkoni”, ”Tämä on vih-
kikirkkoni”, kuulee usein lausut-
tavan. Akustisesti erinomaisesti
soiva temppeli tarjoaa  kuorojen
ja orkestereiden kantamaa pas-
sioiden evankeliumia, joka on yh-
tä herkkää kuultavaa, kuin virren
veisuu sata vuotta sitten kirkon
vihkiäisissä.

Muutamia muistoja 
arjen ja juhlan keskeltä

Tuomiokirkossa oli alkamassa yk-
si niistä ensimmäisistä pappis-
vihkimyksistä, jossa me miehet
ja naiset saimme tasavertaisina
polvistua alttarille. Tuttavaper-
heen  äiti oli yksi vihittävistä.
Juhlamielellä perheen pieni poi-
ka odotti tilaisuuden alkua. Juh-
lakulkue musiikin saattamana
aloitti matkansa kohti alttaria.
Viimeisimpänä tuli itse piispa.
Silloin penkille seisomaan nous-
sut poika totesi innoissaan: ”Isä,
katso Jeesus tulee”. Isä koetti se-

littää, että tulija ei ole Jeesus,
vaan piispa Paavo Kortekangas.
Kun piispa sauvoineen ja kasu-
koineen nousi sitten alttarille, te-
ki perheen poika napakan ar-
viointinsa: ”Isä, kyllä se Jeesus
on ja eikö olekin komee!”  Juh-
lamieli ei rakennu yksin siitä, et-
tä Tuomiokirkko on julistettu
Suomen kauneimmaksi koko-
naisarkkitehtoniseksi taideteok-
seksi, vaan kuten pieni poika
osoitti, sen tuo useimmiten kirk-
kovieras itse mukanaan.

Sain vuosia sitten päähäni aja-
tuksen nousta Tuomiokirkon tor-
niin. Miehinen oivallus, korkeal-
lehan me useimmat pyrimme.
Sain suntiolta avaimet ja urkujen
takana avautuvasta ovesta pää-
sin portaikkoon, joka vie kirkon
ullakon sokkeloihin, joista myö-
hemmin olen todennut, että il-
man opastavia kilpiä sinne eksyy.
Tavoitteeni oli  päätornin huip-
pu. Viimeinen taival ruostunei-
den tikkaiden ohjaamana vei ai-
van ylimmälle tasolle. En ollut al-
haalta katsellessani havainnut,
että ylhäällä ovat pienet ikkunat.
En ollut huomannut, sillä musta
noki peitti ne. Nokikerroksen
pyyhkimisen jälkeen avautui nä-
köala yli kaupungin. Totesin, et-
tä kirkkomme ”Tornitonttu” tar-
vitsee valaistuksen – tuolloin oli
Pispalan haulitornissakin jo va-
lot.

Rovasti Esa Eerola: 

On riemu, kun saan tulla, sun Herra temp
”Ääriään myöten täynnä kansaa oli Tampereen
uusi ja uljas kirkko helluntai-aamuna, jolloin se
oli Johanneksen kirkko -nimisenä vihittävä py-
hään tarkoitukseensa. Kirkkaana paistoi  piilos-
tansa pilvien takaa esiin rynnännyt aurinko ja
sen säteet tunkivat kirkon värillisten ikkunain
läpi, luoden sen holveihin kauniin ja salaperäi-
sen valon.” Näin runollisesti kuvasi Aamulehden
toimittaja kirkon vihkimisen helluntain
(19.5.1907) tunnelmia. Kerronta jatkuu: ”Kellon
lyödessä kahdeksaa alkoivat kirkon kellot tor-
nissa soida heleällä, miellyttävällä äänellä, pal-
jon miellyttävämmällä kuin ne, jotka tampere-
laisia tähän saakka yksin ovat Herraa palvele-
maan kutsuneet.”



Tampereen Suomalainen Klubi 2/2009

7

sun Herra temppeliis…
Pistin asian liikkeelle. Kun

eräänä syysharmaana  päivänä
valot torniin syttyivät, alkoi seu-
rakuntien puhelin soida ja kysy-
jät utelivat, että ovatko nuo valot
aina olleet ja kuka on ”syyllinen”.
Kun syyllinen selvisi, sain lukui-
san määrän yhteydenottoja, kii-
toksena sytytetyistä valoista. Kos-
kettavinta oli yhteydenottojen si-
sältö: ”Ette rovasti voi aavistaa,
miten suuri merkitys minulle yk-
sinäisyydessäni on sillä, että nä-
en kotisohvaltani iltapimeässä
kotikirkkoni valot”. Kirkon teh-
tävänähän on tuoda valoa pime-
ään.

Köynnöspojat, sukulaisia mo-
nille tamperelaisille, näinhän us-
kotaan ja toivotaan. Kirkon ra-
kentamisen ajoilta on kaupungil-
le jäänyt elämään monia kerto-

muksia pojista, jotka saivat olla
Hugo Simbergin malleina hänen
maalatessaan kuuluisaa Köyn-
nöspojat-freskoaan.  Kun  pari
vuotta sitten vietettiin Tuomio-
kirkon 100-vuotisjuhlaa, toteutet-
tiin kirkon alasalissa taidenäyt-
tely ”Minun Tuomiokirkkoni.”
Esille asetetut esineet ja taide-
teokset kertoivat lukumäärällään
tamperelaisten kiintymyksestä
kirkkoonsa. Näyttelyn yhteydes-
sä syntyi myös yhteys Hugo Sim-
bergin pojanpoikaan Jan Simber-
giin. Hän antoi arvokasta aiheis-
toa käyttöömme. Useimmat ni-
mettöminä olleet köynnöspojat
saivat tuon yhteyden seuraukse-
na oikean nimensä. Vain yksi poi-
ka  jäi vapaasti niiden sukulaisek-
si, jotka  kokevat, että  perimä-
tieto esimerkiksi isoisän tai iso-

sedän mallina olemisesta ja hä-
nen  paikkansa määritys lehterin
reunassa näytti liian hataralta.

Käärme on ollut kiistelyn ai-
he kirkon valmistumisesta alka-
en. Yhden äänen varassa (7–6)
oli sen säilyminen kirkon kupo-
lissa jo ensimmäisessä Tarkastus-
valiokunnan kokouksessa. Piispa
Elis Gulinin  piti aikanaan huo-
len siitä, että käärme säilyi mu-
kana keskustelussa. Kun  Gulinin
johtamassa piispantarkastukses-
sa nousi aihe keskusteluun, piis-
pa sai vastaansa tuomiorovasti
K.H.Seppälän ehdotuksen, joka
humoristisuudessaan lopetti piis-
pan aktiivisuuden tässä asiassa.
Tuomiorovasti esitti: ”Varusta-
kaamme kirkon kupoli luukuilla,
jotka sulkevat käärmeen näkyvis-
tä piispan ollessa virkatehtävis-

sä ja olkoot ne avoinna tuomioro-
vastin itsensä toimittaman pal-
veluksen aikana. Tähän ystäväl-
liseen sanailuun keskustelu päät-
tyi.

Miten  itse otan kantaa tuohon
omenansyöjään? Kirkossa tulee
olla tarjolla armon Sanaa. Kun sa-
noma pelastuksesta kaikuu hol-
veissa, kiusaaja aktivoituu ja yrit-
tää vakuuttaa meille, että armo
kuuluu muille, itseäsi paremmil-
le, ei siis sinulle. Raamatun mu-
kaan tuo käärme on eksyttäjä ja
valehtelija. Tuomiokirkossa  käär-
me on nostettu näkyvälle paikal-
le, että tunnistaisimme valehte-
lijan emmekä kuuntelisi hänen
ääntään, vaan Kristusta joka kut-
suu meitä jokaista ystävyyteensä
ja pelastuksen perillisiksi.
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Vuonna 1939 sodan uhka kasvoi
Euroopassa. Elokuussa Saksa sol-
mi Neuvostoliiton kanssa hyök-
käämättömyyssopimuksen (Mo-
lotov-Ribbentrop -sopimus), jon-
ka salaisessa lisäpöytäkirjassa so-
vittiin etupiirijaosta. Jaon koh-
teina olivat Suomi, Viro, Latvia,
Liettua, Puola ja osa Romaniaa.
Saksa hyökkäsi Puolaan 1. syys-
kuuta 1939. Koska Ranska ja Iso-
Britannia olivat antaneet Puolal-
le turvatakuut, ne julistivat sodan
Saksalle 3. syyskuuta. Toinen
maailmansota oli alkanut. Neu-
vostoliitto miehitti Puolan itä-
osat, ja sijoitti sotilastukikohtia
Baltian maihin.

Kannaksella aloitettiin linnoi-
tustyöt vapaaehtoisvoimin 4. ke-
säkuuta 1939. Elokuussa Karja-
lan Kannaksella pidettiin suuri
sotaharjoitus. Suomen puolustus-
voimat kutsuivat 7500 erikoiskou-
lutettua reserviläistä palveluk-
seen. Näistä pääosa käytettiin
merirajojen puolueettomuuden
vartiointiin. Vakinaisesta väestä
elokuussa kotiutuneet reserviläi-
set kutsuttiin takaisin palveluk-
seen 9. syyskuuta. 

Suomi sai kutsun lähettää neu-
vottelijat Moskovaan 5. lokakuu-
ta. Sotaväen päällikkö kenraali-
luutnantti Österman antoi 7. lo-
kakuuta käskyn liikekannallepa-
nosta sotilaslääneille ja joukoil-
le, joiden vastuulla oli Pääma-
jan ja Karjalan Armeijan esikun-
nan perustaminen. Hallitus hy-
väksyi Mannerheimin esityksen
suojajoukkojen perustamisesta.
Liikekannallepano eli ylimääräi-
set harjoitukset (YH) toteutettiin
kahdessa  vaiheessa: 9. lokakuu-
ta alkaen perustettiin suojajou-
kot ja rajan läheisyyteen tarkoi-
tetut divisioonat ja 14. lokakuu-
ta alkaen kutsuttiin aseisiin ko-
ko kenttäarmeija.

YH Pohjois-Hämeen 
suojeluskuntapiirissä

Teollisuuspiirin liikekannallepa-
no (YH) käynnistyi 4. lokakuuta
1939, kun osa henkilöstöä kutsut-
tiin palvelukseen. Ilmavarikko
siirtyi sodanajan kokoonpanoon

8. lokakuuta. Lokomolle annet-
tiin koetilauksia kranaatinheit-
timien ja haupitsin ammusten
valmistamiseksi. Helsingissä toi-
miva Asevarikko 1 evakuoitiin
Vammalaan, samoin tamperelai-
nen pukutehdas Kuusinen Oy.
Tampereelle perustettiin loka-
kuussa Autovarikko 3. Viipuris-
sa toiminut pukutehdas Kaura-
nen Oy sijoitettiin Tampereelle.
Tampereen Lentokonetehtaan
palveluksessa oli syksyllä 1939 lä-
hes 900 henkeä, sodan päätyttyä
yli 1 800 henkeä.

YH:n alkaessa tuli Tampereen
seudun ilmapuolustuksen päälli-
kölle T. Maunulalle käsky ilma-
puolustuksen järjestämisestä.
Suojeluskuntapiirin päällikkö
everstiluutnantti Aaro Pajari sai
11. lokakuuta sanoman ”Viljan-
korjuu aloitetaan 14.10.1939”. Li-
kekannallepano piti siis käynnis-
tää 14. lokakuuta. Suojeluskun-
nat valmistautuivat jakamaan
palvelukseen astumismääräyksiä.
Eversti Paavo Paalun 6. Divisioo-
nan joukot koottiin kotipaikka-
kunnilla, josta ne siirrettiin Tam-
pereelle. Tampereella sotavarus-
tusta täydennettiin ja pidettiin
sotavalmiustarkastukset. Evers-
tiluutnantti Pajarin Jalkaväkiryk-
mentti 16 piti lähtökatselmuksen
Tammelantorilla 16. lokakuuta ja
eversti Heiskasen Jalkaväkiryk-
mentti 17:n lähtökatselmus oli

18. lokakuuta Pyynikintorilla. 
Keskityskuljetukset Taavetti-

Luumäki -alueelle alkoivat 20. lo-
kakuuta kummankin rykmentin
osalta. Eversti Paalun 6. Divisi-
oona määrättiin Päämajan reser-
viksi. Odotusalueella rykment-
tien koulutus jatkui, samalla kun
ne tekivät linnoitustöitä Saimaan
ja Suomenlahden välillä.

Kotitäydennysjoukot määrät-
tiin palvelukseen 17. lokakuuta.
Lisäksi Tampereella perustettiin
kenttätäydennysprikaati, johon
kuului muun muassa majuri Yr-
jö Hakasen johtama I/T-JR 5 se-
kä lisäksi 3. kranaatinheitin-
komppania.

Rintamalle
Ensiksi tuli Pajarin JR 16:lle käs-
ky siirtyä junakuljetuksin 5. jou-
lukuuta Värtsilään, missä se alis-
tettiin Taisteluosasto Talvelalle
ja siirrettiin Tolvajärven kapeik-
komaastoon. Paalun 6. Divisioo-
na muilta osin alistettiin 19. jou-
lukuuta kenraaliluutnantti Ha-
rald Öhquistin II Armeijakunnal-
le. Näin Heiskasen JR 17 siirtyi
Summan kylän lohkolle vasta-
hyökkäystä varten. I/T-JR 5 siir-
rettiin Ouluun, jossa se sulautet-
tiin eversti Siilasvuon 9. divisioo-
naan, joka oli pohjoisen ryhmän
reservinä. 

Markku Rauhalahti

YH Pirkka-Hämeessä 

Kari Turpeinen
23.3.1944–12.1.2009
Oheinen teksti perustuu kap-
teeni, herastuomari Kari Tur-
peisen esitelmään Tampereen
Suomalaisen Klubin Ruutiuk-
kojen lounaskokouksessa
13.10.2008. Kari Turpeinen
siirtyi ajasta iäisyyteen tam-
mikuussa 2009. Hän toimi
vuosikymmenten ajan aktiivi-
sesti useissa pirkanmaalaisten
maanpuolustusjärjestöissä,
mm. Pajarin Poikain Perin-
neyhdistyksen puheenjohtaja-
na ja Vapaussodan Tampereen
Seudun Perinneyhdistyksen
puheenjohtajana. 

Ylimääräisiin harjoituksiin lähteviä reserviläisiä Hämeenkadulla. Vasemmalla entinen Otran talo. 
Kuva: Sulo Markkanen, Vapriikin kuva-arkisto.
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Näyttely:  
Pirkkahämäläisten Talvisota – kotirintama ja taistelut
Tampereen Suojeluskunta- ja
Lottamuseo on yhteistyössä Vap-
riikin kanssa tehnyt erikoisnäyt-
telyn talvisodasta, jonka alkami-
sesta on 30. marraskuuta kulu-
nut 70 vuotta. Näyttely kertoo en-
nen muuta kotirintaman elämäs-
tä talvisodan aikoihin, mutta
myös pirkkahämäläisten taiste-
luista rintamalla.

Näyttely kertoo kuvin ja teks-
tein muun muassa, miten kotirin-
tamalla suojauduttiin pommitus-
ten varalta, miten ikkunat suo-
jattiin ja näyteikkunoita peitet-
tiin ja kellareita varustettiin il-
masuojiksi. Vapriikin arkiston ku-
vat kertovat karua kieltään Tam-
pereen pommituksista ja niiden
tuhoista. 

Kotirintaman tuki taistelevil-
le joukoille oli ensiarvoisen tär-
keätä. Kotirintaman työt jäivät
naisten ja vanhojen miesten har-
teille. Tehtaat valjastettiin sota-
tarvikkeiden tuotantoon. Lotat ja
muut naiset tekivät talkoilla val-
tavia määriä varusteita ja elintar-
vikkeita. Ulkomaista raha- ja ma-
teriaaliapuakin saatiin, erityises-
ti Ruotsista.

Näyttely on suunnattu myös ja
erityisesti nuorelle väelle ja niin-
pä se kertoo myös lasten elämäs-
tä sota-aikana, koulunkäynnin
häiriintymisestä ja evakuoinneis-
ta samoin pikkulotista ja sotilas-
pojista. Lotat, pikkulotat ja soti-

laspojat vapauttivat palveluksil-
laan divisioonia rintamalle. 

Äärimmäisin ponnistuksin ja
uhrauksin saavutettiin torjunta-
voitto taistelussa mies- ja ase-
määriltään ylivoimaista vihollis-
ta vastaan. Suomi säilytti itsenäi-
syytensä, mutta rauhanehdot oli-
vat kovat; runsas kymmenesosa
maa-alasta jouduttiin luovutta-
maan. Myös inhimilliset mene-
tykset olivat raskaat: noin 26 700
kaatunutta, ja 43 500 haavoittu-
nutta. Pommituksissa kuoli ja
haavoittui lähes 2 000. 

Tampereen Suojeluskunta- ja
Lottamuseo on tehnyt Pirkkahä-
mäläisten Talvisota – kotirinta-
ma ja taistelut -näyttelyn yhteis-
työssä Vapriikin sekä pirkanmaa-
laisten maanpuolustusjärjestö-
jen kanssa. Näyttely on esillä Vap-
riikissa joulukuun, Sampolan kir-
jastossa tammikuun, pääkirjasto
Metsossa helmikuun alkupuolen
ja Tampereen Suomalaisella Klu-
billa maaliskuun alkupuolen. 

Tampereen Suojeluskunta- ja
Lottamuseo on yhdistystaustai-
nen vapaaehtoisvoimin ylläpidet-
ty museo. Museolla on toimitilat
reserviläisjärjestöjen toimitalon
alakerrassa. Museon kotisivu:
http://pirkanperinto.nettisivut.fi/
. 

Markku Rauhalahti
Tampereen Suojeluskunta- ja
Lottamuseon puheenjohtaja

Pirkkahämäläisiä talvisodan taistelijoita Summassa Karjalankan-
naksella. Kuva: Erkki Tiitolan kokoelma.

Lotat Sylvi Mattila ja Helena Rauhalahti ilmavalvontatornissa
Kuhmalahden Puntarinkylässä. 
Kuva: Tuomo Rauhalahden kokoelma.

Suomalaisuuden puolesta
TAMPEREEN SUOMALAISEN KLUBIN KEHITTÄMISRAHASTO

Hyvä Tampereen
Suomalaisen Klubin jäsen!

Muistathan, että klubimme tiloissa voit 
helposti järjestää perheellesi onnistuneet
juhlat sekä yrityksesi kokoukset.

Muistanet kai myös, että herkullinen lou-
naspöytä on Klubilla katettuna 
kello 11.00 – 14.00 välisenä aikana aina
arkipäivisin.
Tule lounaalle ja tuo ystäväsikin!

Käytä siis klubimme hyvä tiloja ja palveluja
hyväksesi

Tampereen Suomalaisen  
Klubin johtokunta

Suomalaisuuden puolesta

Rahaston tarkoituksena on Klubin toiminnan tukeminen ja kehittäminen.
Rahaston tuottoa voidaan käyttää:

1) Edellisiltä sukupolvilta saamamme perinnön – itsenäisen 
Isänmaan – olemassaolon tunnetuksi tekemiseen ja tämän perinnön 
siirtämiseen tuleville sukupolville.

2) Suomalaisuuden ja suomalaisen omistamisen ylläpitoon ja puolustamiseen. 
3) Suomalaiskansallisten perinteiden vaalimiseen.

Viime ja tänä vuonna rahasto on sijoittanut suomalaiseen 
omistajuuteen. Rahaston pääomaa voi kartuttaa lahjoituksilla, testamenteilla,
keräyksillä ja arpajaisilla. Rahaston tili on 114630-585924. 

Kari Neilimo Timo Tulosmaa
Johtokunnan puheenjohtaja Esimies

Olethan  mukana!
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Matti monessa mukana, 
muistelot kirjaksi
Tampereen Suomalaisen Klubin
johtokunnan vuosien 2004-2008
puheenjohtaja ja nykyinen vara-
puheenjohtaja, maakuntaneuvos
ja tekniikan tohtori h.c. MMaattttii
HHookkkkaanneenn on vuosikymmenten
aikana ollut näkijänä ja tekijänä,
kun on kehitetty Pirkanmaan ta-
lous- ja kulttuurielämää ja kun on
viety Pirkanmaata maailmalle.
Hän toimi 32 vuotta Tampereen
Kauppakamarin toimitusjohtaja-
na, 28 vuotta Tampereen kaupun-
ginvaltuuston jäsenenä, kuusi
vuotta Pirkanmaan maakuntahal-
lituksen puheenjohtajana sekä
neljä kautta eli 15 vuotta kansan-
edustajana, joka aika laajensi
tehtävänkuvaa valtakunnan ta-
solle ja kansainvälisiin yhteyk-
siin. Hänen luottamustehtävien-
sä luettelo on mittava. 

Matti Hokkanen on nyt kirjoit-
tanut muistelmansa “Suomen
puolesta ja Pirkanmaan hyväksi”,
joka julkaistaan tämän lehden il-
mestymisen aikoihin.

Matti Hokkasen ura nuorena
ekonomina alkoi vuonna 1963 uu-
tis- ja ajankohtaisohjelmien toi-
mittajana Yleisradiossa sekä TV:n
uutisten lukijana Tesvisiossa ja
jatkui mainostoimittajana Mai-
nos-Taucherilla, mistä hänet kut-
suttiin Tampereen Kauppakama-
rin toimitusjohtajaksi vuonna
1968. Tästä tehtävästä hän jäi
eläkkeelle vuoden 2000 lopussa. 

Mistä kimmoke muistelmien
kirjoittamiseen?

– Vuonna 1998 minua haasta-
teltiin niin sanottuna veteraani-
kansanedustajana Eduskunnan
arkistoon. Kymmenen vuotta
myöhemmin eli vuonna 2008
haastattelija Tapani Kunttu otti
yhteyttä ja kysyi, eikö muiden
muassa noitakin haastatteluja,
174 konekirjoitusliuskaa, osin hy-
väksi käyttäen voitaisi tehdä
muistelmateos.

Kenelle kirja on tehty? – Tam-
perelaisille, pirkanmaalaisille ja
suomalaisille, erityisesti nuorem-
mille, joille viime vuosikymmen-
ten historia ei ole tuttua. Tampe-

re ja Pirkanmaa tulevat säilyttä-
mään keskeisen asemansa toisek-
si merkittävimpänä alueena Suo-
messa. Tampere tulee olemaan
maailman taloudessa hyvin ver-
kostoitunut kaikkialle maail-
maan vahvan, kansainvälisesti
toimivan ja osaavan yritystoimin-
tansa takia.

Mikä Tampereen Suomalaisen
Klubin rooli yhteiskunnassa? 

– Klubimme on suomalaisuu-
den suunnannäyttäjä ja johtava
yhteiskunnallinen vaikuttaja. Se
muistuttaa meitä suomalaisia sii-
tä, että olemme saaneet menneil-
tä sukupolvilta lahjaksi upean pe-
rinnön – itsenäisen ja vapaan

Isänmaan. Tämä perintö meidän
on tunnistettava ja siirrettävä en-
tistä parempana perässä tulevil-
le, uusille sukupolville niin, että
hekin voivat elää hyvän elämän
itsenäisessä ja vapaassa Suomes-
sa. 

On huikea asia se, että seitse-
män tuhannen miljoonan ihmi-
sen asuttamalla maapallolla on
olemassa viisimiljoonainen, itse-
näinen Suomen kansa, jolla on
kansainvälisesti rajoiltaan tun-
nustettu valtakunta, oma äidin-
kieli, omat tavat, oma kristilli-
seen etiikkaan perustuva kansal-
linen kulttuuri ja omat puolustus-
voimat. Lainsäätäjille on kaiken
aikaa palautettava mieliin Suo-
men ensimmäisen valtiohoitajan,
Puolustusvoimain monikertaisen
ylipäällikön, sotien jälkeisen Suo-
men Tasavallan Presidentin ja
Suomen Marsalkan Carl Gustav
Emil Mannerheimin antama oh-
je, jonka mukaan: ”Suomea on tu-
levaisuudessa niin rakennettava,
että jokainen suomalainen synty-
perään, sukuun, säätyyn tai va-
rallisuuteen katsomatta voi tun-
tea Suomen omaksi Isänmaak-
seen, jota hän on valmis myös
asein puolustamaan.”

Haastattelu: 
Markku Rauhalahti

Tampereen Suomalaisen Klubin Marskin sali on Matille tärkeä
paikka.

Matti maailmalla joukon kärjessä. Valtionvarainvaliokunnan liikennejaosto Taivaallisen Rauhan au-
kiolla Pekingissä 14.4.1989. Vasemmalta kansanedustajat Matti Hokkanen (Kok), Jussi Ranta (Sdp),
Risto Ahonen (Sdp), Jukka Vihriälä (Kesk), Martti Tiuri (Kok), Antti Kalliomäki (Sdp), Håkan Malm
(Rkp) ja Timo Laaksonen (Skdl) sekä sihteeri Alpo Rivinoja.
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Vuoden 2010 alusta Tampereen
teknillisestä yliopistosta tulee
säätiöyliopisto. Säätiömalli tukee
merkittävästi opetuksen ja tutki-
muksen kehittämistä ja antaa hy-
vät lähtökohdat menestyä kiris-
tyvässä kilpailussa.  

– Tampereen teknillinen yli-
opisto on tullut tunnetuksi en-
nakkoluulottomana edelläkävijä-
nä, joka omatoimisesti tarttuu hy-
viksi tunnistamiensa asioiden to-
teutukseen. Siitä on kehittynyt
kansallinen ja kansainvälinen
teknologian tiennäyttäjä, halut-
tu tutkimusyhteistyökumppani ja
Suomen vetovoimaisin tekniikan
ja arkkitehtuurin opiskeluympä-
ristö, totesi TTYn rehtori Mark-
ku Kivikoski lukuvuoden avajais-
puheessaan 4.9.2009.

– Säätiöyliopistona pystymme
panostamaan selvästi nykyistä
enemmän opetuksen laatuun,
uusien lupaavien tutkimusryh-
mien tukemiseen sekä tutkimus-
olosuhteiden parantamiseen.

Säätiöyliopisto parantaa ase-
maamme kilpailtaessa lahjak-
kaista opiskelijoista, hyvistä tut-
kijoista ja innostavista opetta-
jista. Se antaa myös hyvän perus-
tan edelleen vahvistaa kiinteitä
yhteyksiä elinkeinoelämään ja
yhteiskuntaan. 

Tutkimuksessa TTY:n kilpailu-
valttina on perustutkimuksen ja
soveltavan tutkimuksen vuorovai-
kutus, minkä myötävaikutuksel-
la voidaan saada aikaan aivan
uusia avauksia elinkeinoelämän
tarpeisiin. TTY:ssä painotetaan
lähivuosina erityisesti sellaisia
aloja, joissa suomalainen tutki-
musperinne on vaatimaton, mut-
ta joiden merkitys on elinkeino-
elämän ja kestävän kehityksen
kannalta suuri. Nykyisten TTY:n
kärkialojen rinnalle tarvitaan
uusia nousevia tutkimusaloja.
Näiden tunnistamisen helpotta-
miseksi toteutetaan koko yliopis-
ton kattava kansainvälisen tutki-
muksen arviointi. 

Tampereen teknillinen yliopis-
to tekee yhteistyötä alan parhai-
den toimijoiden kanssa siten, et-
tä hankkeisiin saadaan kattava
ja korkeatasoinen osaaminen.
Kotimaassa keskeisimpiä yhteis-

työkumppaneitamme ovat Aalto-
yliopisto, Lappeenrannan teknil-
linen yliopisto, Valtion teknilli-
sen tutkimuskeskus sekä Yliopis-
toallianssi.

Tamperelainen säätiöyliopisto

Säätiöyliopisto ja julkisoikeudellinen 
yliopisto – mitä eroja, mitä yhteistä?

Yliopistouudistuksen perimmäi-
senä tarkoituksena on yliopisto-
jen oman päätösvallan lisäämi-
nen ja korkeimman tutkimuksen
ja opetuksen resurssien turvaa-
minen. Yliopistoille annetaan ai-
empaa paremmat mahdollisuu-
det kilpailla laadulla ja resurs-
seilla maailman huippuyliopisto-
jen kanssa. Uuden lain myötä yli-
opistoista on muodostunut itse-
näisiä oikeushenkilöitä, jotka pys-

tyvät vanhaa järjestelmää parem-
min reagoimaan oman tutkimuk-
sen ja opetuksen tarpeisiin ja yh-
teiskunnan odotuksiin. Oma va-
rallisuus antaa mahdollisuuksia
resurssien suuntaamiseen ja uusi
itsenäisempi henkilöstöpolitiik-
ka mahdollistaa nykyistä jousta-
vamman osaajien rekrytoinnin.

Eduskunnan peruslakivalio-
kunnan esittämien muutosten
seurauksena säätiö- ja julkisoi-
keudellisten yliopistojen asema
samankaltaistui uudistuksen lop-
puvaiheessa. Säätiöyliopistot ero-
avat kuitenkin kolmessa asiassa
merkittävästi julkisoikeudellisis-
ta yliopistoista.

Ensinnäkin säätiöyliopistoissa
voi olla kokonaisuudessaan yli-
opistojen ulkopuolisista koostu-
va hallitus. Tampereen teknilli-
sen yliopiston ja Aalto-yliopiston
ensimmäiset hallitukset koostu-
vatkin ulkopuolisista asiantun-

tijoista.
Toiseksi säätiölaki antaa sää-

tiöyliopistoille julkisoikeudellisia
yliopistoja joustavamman mah-
dollisuuden organisoida yliopis-
ton johto- ja hallintorakenteet si-
ten, että tutkimus-, opetus- ja
muut tehtävät pystytään hoita-
maan mahdollisimman tehok-
kaasti ja tarkoituksenmukaises-
ti.

Kolmanneksi säätiöyliopisto-
jen peruspääoma ja siten talou-
delliset mahdollisuudet näyttä-
vät muodostuvat julkisoikeudel-
lisia yliopistoja paremmiksi. Aal-
to-yliopiston tavoitteena on kerä-
tä pääomaa yksityisiltä tahoilta
200 miljoonaa euroa. Tavoitteen
saavuttamisen jälkeen valtio on
sitoutunut rahoittamaan yliopis-
toa 500 miljoonalla eurolla (kah-
den suhde viiteen). 

Tampereen teknillisen yliopis-
ton yksityisen pääoman keräys-

tavoite on 50 miljoonaa euroa.
Vastaavan sitoumuksen mukai-
sesti valtio on lupautunut rahoit-
tamaan tamperelaista yliopistoa
125 miljoonalla eurolla. Tampe-
reen teknillisen yliopiston ja Aal-
to-yliopiston uskotaankin kan-
nustavan toisiaan rakentavassa
hengessä ja hyvässä kilvoittelus-
sa kohti kansainvälistä kärkeä.

Julkisoikeudellisilla yliopistoil-
la on samat mahdollisuudet ke-
rätä rahoitusta yksityisiltä tahoil-
ta, ja valtio on luvannut tulla
omalla vastaavalla rahoitusosuu-
dellaan mukaan kuin säätiöyli-
opistoissa. Samaa innostusta yk-
sityisen pääoman keräämiseksi
julkisoikeudellisilla yliopistoilla
ei ole kuitenkaan ollut ja keräys-
tavoitteet ovat jäämässä paljon
säätiöyliopistoja vaatimattomim-
miksi.

Harri Jaskari

Rehtori Markku Kivikoski.
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Klubiohjelma

Klubinaiset

Seuraa ohjelmatietoja myös
Klubin kotisivulta:

www.tampereensuomalainenklubi.fi

1166..1111..22000099    kklloo  1188..0000.. Kuu-
kausikokous. Pv MatLe:n joh-
taja, kenraalimajuri Raimo Jy-
väsjärvi: Ajankohtaista maavoi-
mien materiaalivalmiuden kehit-
tämisestä. Maavoimien mate-
riaalilaitos on tamperelainen
puolustusvoimien laitos, jolla on
tärkeä asema kun sotaväkem-
me materiaalista valmiutta yl-
läpidetään ja kehitetään.  Kuu-
lemme laitoksen uuden johtajan
katsauksen.

2211..1122..22000099  kklloo  1188..0000 Klubin
syyskokous ja kuukausikokous.
Arkkipiispa Jukka Paarma: Al-
kavan vuosikymmenen haasteet
kirkollemme.  Joulun aika on hy-
vä hetki vuodesta paneutua pait-
si itse Joulun sanomaan, myös
yhteiskunnan henkiseen johta-
juuteen ja sille asetettuihin haas-
teisiin, joita aina tuntuu riittävän
niin globaalisti kuin kotoisesti-
kin

1111..1111..22000099    kklloo  1166..0000 Tampe-
reen tekijät:  Klubivierailu Aamu-
lehteen.  Avec. Päätoimittaja
Matti  Apunen:  Aamulehti Tam-
pereen ja Pirkanmaan  raken-
tajana.  Kokoontuminen Aamu-
lehden auditoriossa Finlaysonil-
la. Ilmoittautuminen viimeistään
6.11: Seppo Lehtinen, 
puh.044-3773870 tai
pia.lehtinen0(at)saunalahti.fi.

3300..1111..22000099  kklloo  1177..0000 Talviso-
dan ilta. Avec. Päivälleen 70
vuotta sitten alkoi talvisota.
Muistamme tätä dramaattista
kansakuntaamme kohdannutta
hetkeä kaksiosaisella ohjelmal-
la.  Huom! Ennakkotiedoista
muuttunut ohjelma. Klo 17.00
kokoonnutaan Museokeskus
Vapriikkiin, jossa avataan Tam-
pereen Suojeluskunta- ja Lotta-
museon ja Vapriikin yhteistyö-

nä valmistunut näyttely ”Pirkka-
hämäläisten Talvisota - kotirin-
tama ja taistelut”.  Klo 18.15 läh-
tee bussikuljetus Tampere-talol-
le, jossa klo 19.00 alkaa Panu
Rajalan kirjoittama, Pentti Tynk-
kysen säveltämä ja Sina Kujan-
suun ohjaama 150 esiintyjän
kansanooppera ”Sillanpään
marssilaulu”. Kokonaisuuden
hinta on 30 € hengeltä. Mah-
dollisia  lippuja Tampere-taloon
voi tiedustella Timo Tulosmaa,
040-7440565,
timo.tulosmaa(at)sci.fi.

66..1122..22000099  kklloo  1122..0000
Kunniakäynti ja seppeleenlasku
Kalevankankaan  sankarihaudal-
la. Avec. Ohimarssi Kalevan
puistotiellä klo 12.45. Tilaisuu-
den järjestää Tampereen Kansa-
laisjuhlatoimikunta.

66..1122..22000099  kklloo  1133..0000 Itsenäi-
syyspäivälounas. Avec.   Ravin-
toloitsijoiden Matti ja Seija Karp-
panen kattamaa  juhlalounasta
säestävät musiikilla Kaisa Kuu-
sela ja Lari Kettunen. Itsenäi-
syyspäivän kunniaksi lounaalla
esiinnytään tummassa puvussa
ja isoissa kunniamerkeissä.
Lounaan hinta 40 € hengeltä. 
Ilmoittautuminen:  Klubiravin-
tolaan puh. (03) 212 3150 tai
tilaukset
(at)ravintolasuomalainenklubi.fi.

2200..1122..22000099  kklloo  1177..0000
Suomalainen joulukonsertti
Vanhassa kirkossa. Avec.  Kon-
sertti Klubin jäsenille ja heidän
läheisilleen. Konsertissa laulaa
ja laulattaa 50 laulajan Sekakuo-
ro Pikantit Kangasalta. Rovasti
Esa Eerolan hyvän joulun toivo-
tus. Ohjelmat 10 e, saatavissa
syksyn aikana Klubinaisten jä-
seniltä. Konsertin järjestää Klu-
binaiset.

ttii  33..1111..0099  kklloo  1166--1188
Tutustuminen Sitting Bull -näyt-
telyyn Vapriikissa.

mmaa  99..1111..0099  kklloo  1122
Lounas ja tutustuminen Tulli Bu-
siness Parkiin Leena Arkian joh-
dolla, osoite Åkerlundinkatu 11
A-D.

ppee  1111..1122..0099  kklloo  1122
Keskiviikkokerhon tapainen
viininmaistamistilaisuus Sep-
po Leskisen johdolla. Ilmoit-
tautumiset Kristiina Jaatinen,

kristiina.jaatinen(at)chamber.fi
tai puh.040 5051999

KKlluubbiinn  jjaa  ppeerrhheeiiddeenn  
JJoouulluukkoonnsseerrttttii
20.12.09 klo 17-18.15
Vanha Kirkko, järjestelyvastuu
Klubinaisilla. Ks. Klubiohjelmat.

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

Keskiviikkokerho

Biljardi
BBiilljjaarrddii  YYTT--kklluubbiieenn  sseenniioorrii  SSMM--
kkiillppaaiilluutt 13-15.11.2009. Järjes-
tävät: TAK, TKS, TSK.
Sarjapelit alkavat klo 17 lähtien.
Kaisan, Snookerin ja Keilan pe-
lipäivä: 12.11.
Kinkkukärrit 16.12. ja 19.12. 
Vuoden 2010 ensimmäinen kär-
ri on 13.1.

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 ja Sep-
po Nyrjä.

Golfpelikausi on päättynyt. 
Uutta kautta odotellaan.
YT-klubien mestaruuskilpailus-
sa Mikkelissä 11.9.2009 Tampe-
reen Suomalaisen Klubin jouk-
kue (Veijo Sinkkonen, Erkki Han-
nonen) oli 36 joukkueen joukos-
sa 14.

GGoollff--ttooiimmiikkuunnttaa::  
Puheenjohtaja Markku Huostila,
mhuostila(at)gmail.com; 
jäsenet: Jyrki Mantila, Tapio Nik-
kari, Veijo Sinkkonen.

KKeesskkiivviiiikkkkookkeerrhhoo
Kerhon kokoukset Klubin Pir-
kanmaa-kabinetissa keskiviik-
koisin klo 12: 04.11.2009,
25.11.2009, 09.12.2009,
30.12.2009. 

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

Lounaskokoukset maanantaisin
kello 12.00

0022..1111..22000099
Metsät. ins. Pekka Salminen:
Erkki Tanttu – kansallisen kult-
tuurimme kuvaaja

0099..1111..22000099
Maat.metsät. maisteri Touko Pe-
ro: Keitä olivat Suomen-pojat?

1166..1111..22000099
Lounas. Ei esitelmää

2233..1111..22000099
Eversti Pentti Väänänen: Talvi-
sodan alkamisesta 70 vuotta

3300..1111..22000088
Ruutiukkojen joululounas avec

0077..1122..22000099
Fil. tri Aino Katermaa: Vanhat
kartat

1144..1122..22000099
Lounas. Ei esitelmää

RRuuuuttiiuukkoott--ttooiimmiikkuunnttaa::
Sadanpäämies Vesa Rinkinen,
rinkiset(at)kotiposti.net, 0400-
238 391; ruutisihteeri Markku
Rauhalahti, rauhalahti(at)kolum-
bus.fi, 050-68 980; jäsenet: Jor-
ma Kotisaari, Olavi Suvitie, Pent-
ti Turunen, Pertti Ylätupa.
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Merkkipäivät Uudet jäsenet

Edesmenneet

Aarre Kaskinen
Kauko Aho
Antti Parvento
Urho Martikainen

Matti Hyytiäinen
Toivo Hakkarainen
Kaarle Viitanen
Heikki Arjanne

Keijo Lehtonen
Karl-Erik Ladau
Risto Ketola
Kössä Välimäki

Tampereen Suomalaisen Klubiin on ajalla
16.02.-21.09.2009 otettu seuraavat jäsenet.

9900  vvuuoottttaa::
Paavo V. Suominen 12.02.-10

8855  vvuuoottttaa::
Risto Keskinen 04.11.-09
Sakari Vasama 15.12.-09
Jukka Isotalo 10.01.-10

8800  vvuuoottttaa::
Erkki Pystynen 02.11.-09
Atso Pajumaa 12.12.-09
Kalevi Konsala 15.02.-10
Rauno Larsio 22.02.-10

7755  vvuuoottttaa
Antti Savolainen 22.01.-10 
Matti Haukioja 26.01.-10
Paavo Hoikka 12.02.-10

7700  vvuuoottttaa::
Pentti Mäkelä 11.11.-09
Hannu Hemanus 27.11.-09

Esko Loponen 01.12.-09
Sakari Haukka 08.12.-09
Seppo Ahola 07.01.-10
Pentti Koljonen 26.01.-10
Jaakko Kivelä 28.01.-10
Seppo Piippo 30.01.-10
Antti Jussila 09.02.-10
Juhani Miettinen 09.02.-10
Yrjö Perä-Rouhu 17.02.-10
Veikko Voutilainen 17.03.-10
Ismo Syvänne 30.03.-10
Kalle Penttilä 07.08.-10

6600  vvuuoottttaa::
Mikko Hamunen 19.11.-09
Seppo Mäkinen 09.12.-09
Keijo Olander 15.12.-09
Antero Mäntylä 16.12.-09
Esa Aho 02.01.-10
Markku Sinivaara 03.02.-10
Matti Ahonen 24.02.-10
Seppo Salovaara 14.03.-10

Klubin tietoon ovat tulleet seuraavien  jäsenten
poismenot ajalla 16.03 - 24.9.2009

Merkkipäivät 1.11.2009–31.3.2010
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.

LLiiiittttyymmiissppääiivvää 1166..0022..0099
Astola, Jaakko
Jokiluoma, Hannu
Juoperi, Mika
Kinnunen, Matti
Kivikoski, Markku
Koukkula, Aarno
Miettinen, Juhani
Nikkilä, Matti
Ollila, Esko
Roth, Marco
Sillanpää, Pekka
Tossavainen, Matti
Tuulentie, Ari

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1166..0033..0099
Lipponen, Pekka
Lounasmaa, Esko
Mäkinen Seppo
Pälviranta, Tuomo
Raittila, Aarno
Simelius, Janne
Syrjälä, Kari
Ylivakeri, Raimo

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  2200..0044..0099
Lintula, Paavo
Määttänen, Markku
Ottila, Eero
Penttinen, Seppo
Sankelo, Erkki
Turpeinen, Helena

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  2244..0088..0099
Aspila, Riitta
Holopainen, Antti
Järvi, Markku
Pokkinen, Jorma
Rannisto, Pasi-Heikki
Rannisto, Satu
Stenberg, Jyri
Tuomi, Ismo
Uusi-Rauva, Erkki

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  2211..0099..0099
Holli, Heimo
Kartila, Jyrki
Kilpikari, Päivi
Niinikainen, Kari
Penttilä, Jorma
Piipponen, Eero
Suominen, Pentti

Klubi järjestää kahdesti vuodessa info- ja tutustumistilaisuuden uusil-
le jäsenilleen. Syyskuun 15. päivänä paikalla oli runsaat kaksikym-
mentä uutta klubilaista, ja toimintaa heille esittelivät Klubin esimies,
johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jäsenkirjuri ja
eri toimikuntien puheenjohtajat. Klubilaiset myös esittelivät itsen-
sä, kuvassa esittelyvuorossa EErrkkkkii  SSaannkkeelloo.

Kuva: Timo Tulosmaa.

Uusien jäsenten ilta
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Kertomus eräästä biljaripelistä

Eino voitti arvonnan ja pääsi
aloittamaan. Hän upotti heti kel-
taisen pallon ja sai 6 pistettä. Ei-
no pääsi sen jälkeen kokeilemaan
punaista pussiin, mutta ampui
ohitse. Nyt oli Topin vuoro. Hän
tähtäsi pitkään ja upotti ensin pu-
naisen ja sitten valkoisen. Siitä
hän sai 5 pistettä. Lopuksi hän löi
keltaisen ohitse. Peli oli nyt 6-5
Einon hyväksi. Peli oli heti alka-
nut vauhdikkaasti. Eino joutui
aloittamaan päädystä ja kokeili
keltaista oikeaan takakulmaan,
mutta ei onnistunut. Topi sai hel-
pon punaisen ja heti perään kel-
taisen. Peli oli nyt 14-6 Topin hy-
väksi. Eino ei siitä hermostunut,
vaan odotti ensin Topin ohilyön-
tiä ja täräytti sitten keltaisen si-
sään ja otti nakit valkoiseen. Pe-
li oli nyt 17-14 Einon hyväksi.

Einon onnistuneiden upotus-
ten jälkeen pelattiin pitkään il-
man tulosta. Molemmilla oli mon-
ta läheltä piti -tilannetta. Topil-
lakin pallo jäi kerran pyörimään
pussin suulle, mutta se kierähti
lopulta reunavalliin. Biljardipe-
lissä on tyypillistä juuri läheltä
piti -tilanteet ja se tekeekin pe-
lin varsin mielenkiintoiseksi ja
kiehtovaksi. Jokainen lyönti on
näin ollen jännittävä tapahtuma.
Tunteet ovat samalla pinnalla pe-
lin aikana. Onnen tunne onnistu-
neesta lyönnistä ja syvä pettymys
ohilyönnistä vuorottelevat lyön-

nistä riippuen kummankin pelaa-
jan mielessä, vaikka päällepäin
ei mitään näytetäkään. Ulkoises-
ti pelaaminen rauhoitetaan. Vain
leppoisaa rupattelua kaverusten
kesken käydään lyöntien välissä.
Itse lyönnin aikana vallitsee eh-
doton sääntö siitä, että puhumal-
la tai muilla eleillä ei kaverin
lyöntiä häiritä.

Lopulta Eino onnistui kasvat-
tamaan eron kuuteen pisteeseen
upottamalla vaikeasta paikasta
punaisen keskipussiin, mutta To-
pi rankaisi välittömästi tekemäl-
lä suhteellisen vaikean ylikesken
pussituksen keltaisella. Se toi To-
pille 12 pistettä ja johtoaseman
26-20. Topi myhäili tyytyväisenä
onnistunutta lyöntiään, kun taas
Eino hieman huolestui pelin saa-
masta uudesta käänteestä. Pelin
luonne muuttuikin siten, että To-
pi alkoi pelata rentoutuneesti,
kun taas Eino alkoi puristaa kep-
piä pyrkiessään nopeasti ulos tu-
kalasta tilanteestaan. Se kostau-
tuikin varsin nopeasti. Einon pe-
li jumittui lähes kokonaan ja To-
pi alkoi napsia pisteitä. Pian pe-
li oli 37-23 Topin hyväksi. Siinä
vaiheessa Eino pyysi taktista tau-
koa, johon Topi mielihyvin suos-
tuikin. Istuuduttiin viereiseen
pöytään, nautittiin lasillinen vet-
tä ja alettiin turista edellisen il-
lan kärri-illasta, Molemmat oli-
vat pärjänneet siinä varsin hyvin,

vaikka eivät päässeetkään palkin-
noille, mutta olivat kuitenkin py-
syneet pelissä mukana lähes lop-
puun saakka.

Kun tauko oli pidetty, peli sai
taas jatkua. Tauko aiheutti kui-
tenkin sen, että kummankin pe-
lituntuma oli kadonnut ja upotuk-
sia ei tullut vähään aikaan, kun-
nes Eino sai kolmosen vaikeasta
paikasta ja sen jälkeen kaisan
keskelle ja nakit valkoiseen. Pe-
li oli yhtäkkiä tasan 37-37. Kaisa
on siinä mielessä mielenkiintoi-
nen peli, että siinä pelitilanteet
vaihtelevat äkkiä ja hyväkin pe-
laaja voi jumiutua tiettyyn piste-
määrään. Toisaalta onnistuneil-
la nakeilla piste-ero voidaan re-
päistä merkittäväksi muutamal-
la lyönnillä. Topi sisuuntui Einon
tasoituksesta ja tarkensi peliään.
Hän pussitti ensin kaisan taka-
kulmaan ja sen jälkeen valkoisen
keskipussiin. Peli oli hetkessä 45-
37 Topin hyväksi. Nyt oli Einon
vuoro iskeä. Hän onnistui lyö-
mään punaisen ylikeskelle ja ot-
tamaan vielä nakit punaiseen.
Jatkolyönnissä hän ampui keltai-
sen ohitse ja se jäi harmillisesti
jököttämään pussin suulle. Peli
oli nyt 45-43 Topin hyväksi. Oli To-
pin vuoro lyödä. Hänen oli help-
po upottaa pussin suulla olevan
keltaisen sisään, mutta ei saanut
nakkeja. Peli oli nyt 51-43 Topin
hyväksi. Pelin lähestyessä loppu-

aan molempien pelityyli muuttui
selvästi varovaisemmaksi. Alet-
tiin lyödä valkoista ja riskilyön-
tejä alettiin karttaa. Kumpikin
halusi voittaa. Eino oli alakynnes-
sä, mutta onnistui nousemaan 49
pisteeseen onnistuneella kaisa-
lyönnillä. Topi oli nyt yhdeksän ja
Eino yhdentoista pisteen päässä
voitosta. Einolla oli vielä lyönti-
vuoro, mutta hän missasi varman
paikan ja näin Topi pääsi kokei-
lemaan hyvästä paikasta kaisaa
ylikeskelle. Peli oli nyt katkolla.
Onnistuneella lyönnillä Topi vei-
si tämän pelin voiton.

Topi tähtäsi pitkään, löi suh-
teellisen terävästi ja pallo uppo-
si kilahtaen haluttuun pussiin. 12
pistettä Topille ja makea voitto
pelikaveristaan Einosta. Miehet
kättelivät toisiaan tapansa mu-
kaan pelin päättymisen merkik-
si. Tiukka peli oli tällä kertaa
päättynyt Topin voittoon. Ensi
kerralla on luultavasti taas Einon
vuoro. Kaverusten pelit ovat vuo-
sien mittaan olleet hyvin tasai-
sia. Koskaan ei ole voinut etukä-
teen tietää, kenen vuoro on ol-
lut voittaa. Se onkin pitänyt jän-
nitettä yllä näiden vuosien ajan
ja tarkoitus on jatkaa pelejä niin
kauan, kun keppi vielä pysyy kä-
dessä. Ja sitten vaan kotiin ker-
tomaan, kuinka taas tällä kertaa
oli pelissä käynyt.

Iiro Jahnukainen 

Kaksi eläkeläismiestä – Eino ja Topi (nimet te-

kaistuja) – kokoontuivat taas kerran Tampe-

reen Suomalaiselle Klubille pelaamaan joka-

viikkoista kaisaansa, kuten olivat tehneet jo

vuosikausia. Biljardiharrastus yhdisti näitä

kaveruksia ja he pelasivat aina tosissaan voi-

tosta, vaikka mitään panoksia – kunniaa lu-

kuunottamatta – ei pelissä koskaan ollut. Kai-

sassahan peli pelataan 60 pisteeseen ja pelin

aloitus ratkaistaan koelyönnillä, jossa pääty-

vallin kautta lähemmäksi aloitusvallia pallon

saanut pelaaja pääsee aloittamaan pelin.
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Helsingin Suomalainen Klubi on
perustettu vuonna 1876 eli viiti-
sentoista vuotta aikaisemmin
kuin Tampereen Suomalainen
Klubi. Helsingin Suomalainen
Klubi on “kulttuuriklubi, jossa
suomalaisuuden aatteelliseen
pohjaan sitoutuneet eri-ikäiset
miehet tapaavat toisiaan”. Klubi
on keskusteluyhteisö, jossa on

mahdollista saada uusia vaikut-
teita ja virikkeitä erilaisen työ- ja
elämänkokemuksen omaavilta.

Helsingin Suomalaisen Klubin
missio on monin osin samanlai-
nen kuin oman klubimmekin,
mutta meidän klubimme missios-
sa ja käytännön toiminnassa suo-
malaisuuden ja isänmaallisuuden
aatteet ovat vielä vahvemmin

esillä. Selkeä ero klubien jäsen-
kunnan rakenteessa on se, että
Tampereen Suomalaisessa Klu-
bissa on mukana myös naisia.

Helsingin Suomalaisen Klubis-
sa on jäseniä tällä haavaa noin 
2 750 jäsentä, kun meidän klubis-
samme jäseniä on noin 850. Kum-
mankin klubin jäsenmäärä on vii-
me vuosina ollut nousussa.

Helsinkiläisiä klubiveljiä kävi vierail

Vieraat ja isännät ryhmäkuvassa Marskin salissa. Kuva: Matti Karppanen.

Kahdeksantoista Hel-
singin Suomalaisen
Klubin johdon edusta-
jaa kävi syyskuussa
Tampereella Klubim-
me johtokunnan kut-
sumana. Vierasryh-
mässä mukana olivat
johtokunnan ja toimi-
kuntien jäsenet sekä
toimihenkilöt johto-
kunnan puheenjohta-
jan, pääkonsuli Jo-
hannes Koroman joh-
dolla. Monipuolisen
tutustumisohjelman
lomassa keskusteltiin
ja sovittiin klubien yh-
teistoiminnan kehittä-
misestä.

Pirkanmaan Osuuskauppa tuottaa palveluja ja etuja 
asiakasomistajille Pirkanmaalla. Osuuskaupan omis-
tavat asiakasomistajat, ja sen tekemä tulos käytetään 
alueen asiakasomistajien palveluiden kehittämiseen. 
Asiakasomistajia palkitaan Bonuksella, maksutapa-
edulla, ylijäämänpalautuksella sekä osuuspääoman 
korolla.

Tervetuloa ostoksille 
ja liittymään asiakas-
omistajaksi.

Asiakasomistajapalvelu 010 767 0011  (0,0821 €/puhelu + 0,119 €/min)

www.pirkanmaanosuuskauppa.fi

Pirkanmaan Osuuskauppa tuottaa palveluja ja etuja

Asiakkaiden omistama 
suomalainen yritys.

PIRKANMAAN OK 1130 123456

PIRKANMAAN OK 1130 123456MEIKÄLÄINEN MAIJA

4318  7001  2345  6789

4318
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iä kävi vierailulla
Veljesklubien toimintamuodot

ovat monin osin samantyyppiset:
kuukausikokouksia, teemailtoja,
tutustumiskäyntejä ja juhlia se-
kä erilaista harrastuskerhotoi-
mintaa. Klubin koosta johtuen
helsinkiläisillä tapahtumia ja
harrastuskerhoja on luonnollises-
tikin enemmän.

Helsingin Suomalainen Klubi
omistaa seitsemänkerroksisen
toimitalon Helsingin keskustas-
sa. Talon kolme ylintä kerrosta
on klubin omassa käytössä ja
alemmat osat vuokrattu liike- ja
toimistotiloiksi.

Vierailuja ja 
keskusteluja

Tampereen kaupungin Raatihuo-
neella tarjoamalla lounaalla isän-
tinä toimivat yhteysjohtaja KKiirrssii
KKoosskkii ja kaupunkikehitysryhmän
johtaja KKaarrii  KKaannkkaaaallaa. Uudiste-
tussa Hotelli Tammerissa Pirkan-
maan Osuuskaupan toimitusjoh-
taja TTiimmoo  MMääkkii--UUllllaakkkkoo kertoi
osuustoiminnan historiasta ja
vuorineuvos KKaarrii  NNeeiilliimmoo Tam-
pereen kaupunkikeskustan ke-
hittämissuunnitelmista. Siperian
auditoriossa Renor Oy:n varatoi-
mitusjohtaja OOrrvvoo  LLaaiinnee esitteli
Finlaysonin alueen kehitystä
tekstiilitehtaasta mediatehtaak-

si. Finlaysonin kirkossa kuultiin
MMaattttii  HHeeiinniivvaahhoonn ja RRiissttoo  HHiill--
ttuusseenn konsertti.

Klubien esittelyt ja yhteistyö-
keskustelut käytiin Tampereen
Suomalaisen Klubin Marskin sa-
lissa. Yhdessä todettiin, että si-
toutuminen suomalaisuuteen ja
suomalaiskansalliseen perintee-
seen antaa vankan pohjan klu-
bien toiminnalle myös tulevai-
suudessa. Samoin nähtiin, että
on tarpeen edelleen selventää
klubien missiota ja visiota. Pu-
heenjohtajat Koroma ja Neilimo
totesivat ykskantaan, että suoma-
laisten klubien on määriteltävä
yhteisiä suuria asioita, joita voi-
daan yhdessä viedä eteen päin.
Yksi tällainen tehtävä on saa-
mamme suomalaisuuden perin-
nön tunnetuksi tekeminen ja siir-
täminen tuleville sukupolville.
Yhteistyötä on tarpeen laajentaa
koskemaan maan kaikkia suoma-
laisia klubeja.

Suurien yhteistyöohjelmien
ohella on mahdollista lisätä yh-
teyksiä käytännön arjen asioissa.
Alustavasti sovittiin mm. helsin-
kiläisten kuorovierailusta sekä
harrastuskerhojen kokemusten
vaihdosta. Toistensa tunteminen
on yhteistyön lähtökohta.

Markku Rauhalahti

Viiri isäntäklubille. Johtokuntien puheenjohtajat Johan-
nes Koroma ja Kari Neilimo. Kuva: Elias Iirola.
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Kuvasatoa Klubin toiminnasta

Tsaarien vesitie halkoo Sydän-
Venäjää.

Tsaarien vesitien varrella on
lukemattomia kanavia.

Harri Asunta toivotti meidät
tervetulleiksi Asunta-ateljeehen
Ruovedellä.

Janne Gallen-Kallela-Sirenin taideoppitunti vauhdissa Pariisissa.

Matti Talasmäki soitti Tarjan-
teella näsijärvellistä musiikkia.

Laukon kartanon eteisestä Kari Pihlajamäki poseeraa Laukon vartijan
kanssa.

Asunta-ateljeessa oli Seppo Rantasen Asunta-
kirjallisuuden kokoelma.

Ramppiteatterin Viisi sisarusta
viihdytti isoa klubilaisten jouk-
koa.

Tsaarien vesitie alkaa melkein Punaiselta Torilta.
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minnasta

Klubin vappujuhla on täynnä perinnettä.

Klubin taloustyöryhmä pitää kokousta.

Ei ole ollenkaan niin nälkä kun välillä syö.  Tässä ollaan Pariisissa.

Klubi festareilla eli Lahden Sibelius-festivaaleilla.




