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Vallalla olevassa yhteiskunnallisessa ja talou-
dellisessa keskustelussa korostuu yliopistojen
rooli korkeatason tehokkaina tieteellisinä ope-
tus- ja tutkimusyliopistoina. Yliopistoilta edel-
lytetään opetusta ja tutkimusta erityisesti niil-
lä aloilla, jotka ovat yhteiskunnan teknis-ta-
loudellisen edistymisen kannalta tärkeitä tai
jotka välittömästi palvelevat yhteiskunnan tai
markkinatalouden tarpeita. Tätä ajattelutapaa
voidaan perustella. Yliopistojen toiminta on
kautta historian liitetty yhteiskunnan ja talous-
elämän tarpeisiin.

Voidaan kuitenkin aiheellisesti kysyä, ovat-
ko nykymaailman yliopistot unohtaneet niihin
perinteisesti liitetyn sivistysyliopistoroolin? Sak-
salaisen Wilhelm von Humbolt korosti 1800-lu-
vun alun kirjoituksissaan ja puheissaan yliopis-
tojen sivistysyliopiston roolia. Sivistysyliopis-
toaatteen mukaan yliopistojen keskeinen teh-
tävänä on sivistää ihmistä ja lisätä hänen itse-
tuntemustaan tieteen avulla – Bildung durch
Wissenschaft. Suomessa innokas humboltilai-
nen oli aikanaan J.V. Snellman, joka elämänsä
aikana osasi erinomaisella tavalla yhdistää si-
vistyksen ja talouden. Tästä on symbolisena
muistomerkkinä hänen patsaansa Helsingissä
Suomen Pankin edessä.

Sivistysyliopistoajattelussa on aina pyritty ko-
rostamaan monitieteisyyttä opiskelussa, mut-
ta samanaikaisesti myös syvällistä perehtymis-
tä johonkin rajattuun aihepiiriin opetuksen ja
omaehtoisen tutkimuksen kautta. Sivistysyli-
opistomalliin liitetään pyrkimys toteuttaa kan-
sallista tai kansainvälistä sivistystehtävää. Laa-
ja sivistys, etiikka ja moraali, vastuu, omakoh-
tainen ajattelu, vapaa tutkimus ja totuuden et-
siminen ovat aina olleet autonomisesti toimi-
van sivistysyliopistomallin peruskiviä.

Sivistysyliopistoajattelua ohjaa näkemys, et-
tä yliopistojen keskeinen tehtävä on edistää kult-
tuuristen, toiminnallisten, sosiaalisten, talou-
dellisten ja teknologisten innovaatioiden syn-

tyä ja näin vaikuttaa ihmisten elämän laatuun,
talouteen, teknologiaan ja koko yhteiskuntaam-
me sekä myös globaaliin maailmaan.

Näyttääkin siltä, että uuden talouden moder-
ni maailma, osaamiseen ja tietoon perustuvat
menestyskonseptit yksityisellä ja julkisella sek-
torilla kansallisesti ja kansainvälisesti, edel-
lyttävät myös täällä Suomessa yliopistoilta si-
vistysyliopistoroolin huomiointia. Monet sivis-
tysyliopistoon liitettävät ominaispiirteet ovat
sellaisia, että ne ovat tarpeellisia, ja jopa vält-
tämättömiä, myös modernissa globaalissa maa-
ilmassa. Menestyminen edellyttää tietysti kor-
keatason professionaalista tieteellistä ammat-
tiosaamista, mutta tämän lisäksi yliopistojen on
kyettävä opettamaan opiskelijoilleen myös laa-
ja-alaista sivistystä, kielitaitoa ja kulttuurien se-
kä eettisten kysymysten ymmärrystä. Voi olla,
että globaali maailma ja markkinatalous edel-
lyttävätkin meiltä yhä enemmän juuri sellaisia
valmiuksia, joita erityisesti moderni sivistysyli-
opisto kykenee meille tarjoamaan.

Yliopistoissa saatu korkea tieteellinen pro-
fessionaalinen opetus ja tutkimus sekä näin saa-
tu ammattitaito sekä toisaalta sivistysyliopiston
ihanteet eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan it-
se asiassa yhä tiiviimmin toisiinsa liittyviä. Mo-
lemmat ovat välttämättömiä meille suomalai-
sille, jos haluamme menestyä myös globaalin
maailman toimintaympäristössä.

Yhteiskunnassa ja yliopistomaailmassa onkin
hyvä käydä keskustelua yliopistojen roolista. On-
ko yliopistoilla yhä sivistysyliopistotehtävä vai
onko tämä rooli jäänyt opetuksessa ja tutkimuk-
sessa taka-alalle ja muiden tavoitteiden jalkoi-
hin? Toivottavaa olisi, että yliopistot voisivat yhä
säilyttää myös tämän roolinsa ja kehittää sitä,
tietysti tämä käsite sisällöllisesti modernilla ta-
valla tulkiten. Sivistysyliopisto on epäilyksettä
vahva yhteiskunnan ja talouselämän kehityksen
edistäjä myös modernissa maailmassa.

Pääkirjoitus KARI NEILIMO, JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA

Onko sivistys-
yliopistolle tilaa
tehokkaassa
maailmassa?
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Suomen yliopistolainsäädäntö
uusiutui merkittävällä tavalla tä-
män vuoden alusta, kun uusi yli-
opistolaki astui voimaan. 

Neilimo toteaa, että ei ehkä ole
liioiteltua sanoa uuden lain an-
tavan  mahdollisuuden kehittää
yliopistoja niiden omien näkemys-
ten mukaisesti: taloudellisesti ja
hallinnollisesti huomattavasti au-
tonomisempina  kuin mitä ne oli-
vat tätä ennen. Entiseen ohjaus-
järjestelmään verrattuna uusi la-
ki on radikaali uudistus – ehkä jo-
pa suurin yliopistomaailman uu-
distus vuosikymmeniin. Opetus-
ministeriön yliopistoja ohjaava ote
on väljää  strategisen puiteohjauk-
sen tyyppistä sekä yliopistojen pit-
kän aikavälin tavoitteita ja resurs-
seja koskevaa. Yliopistojen on it-
se rakennettava oma opetuksel-
linen, tutkimuksellinen ja toimin-
nallinen profiilinsa, korostaa Nei-
limo.

Väylät auki
ulkomaailmaan

Uusi laki on varsin strategisoiva
laki ja se antaa hallitukselle vah-
van mandaatin.

– Se antaa hallitukselle paitsi
selkeitä tehtäviä myös voimaa to-

teuttaa näkemyksiään, Neilimo sa-
noo.

– Hyvä kansallinen ja kansain-
välinen tutkimuksen ja opetuksen
taso on saavutettava painopiste-
alueilla. Kansainvälisyyttä on li-
sättävä kaikissa toiminnoissa.  Yli-
opistojen on myös huomioitava yh-
teiskunnallinen palvelutehtävän-
sä ja tiivistettävä kytkeytymistään
ympäröivään yhteiskuntaan.

Neilimo painottaa, että uuden
talouden osaamisen ja tiedon mer-
kitystä menestystekijöinä koros-
tavassa maailmassa yliopistoilla
on tärkeä tehtävä tulevaisuuden
hyvinvointimme rakentamisessa.
Hän korostaa, että yliopistojen
odotetaan olevan tulevaisuuden
uusien ajatusten ja toimintamal-
lien edistäjiä, visionluojia ja inno-
vaatioiden synnyttäjiä. Osaava ja
tehtävistään innostunut henkilös-
tö on yliopistojen todellinen voi-
mavara.

Hallintomalli ei tuo
arkeen isoja eroja

Yliopistot voivat juridiselta raken-
teeltaan olla julkisoikeudellisia
yhteisöjä tai säätiöyliopistoja. Suo-
messa kaikki muut yliopistot pait-
si pääkaupunkiseudun Aalto-yli-

opisto ja Tampereen teknillinen
yliopisto ovat julkisoikeudellisia
yhteisöjä. Itse asiassa näiden kah-
den rakennemallin väliset erot
ovat melko pienet ja käytännön
toiminta yliopistoissa on hyvin sa-
manlaista. Molemmissa malleissa
yliopistojen hallituksille on mää-
ritelty merkittäviä strategisia teh-
täviä. Hallitusten vallan kasvu on
yksi yliopistolain uusi ominaisuus.
Yliopistojen hallitukset koostuvat
tämän vuoden alusta alkaen ko-
konaan tai osittain yliopiston ul-
kopuolisista jäsenistä. Ulkopuolis-
ten jäsenten myötä, yhdessä yli-
opistoyhteisön omien jäsenten
kanssa, toivotaan strategiseen ke-
hittämiseen tulevan uusia näkö-
kulmia. 

Puetaanko 50-vuotias
uuteen kuosiin?

Sekä laki että talon johto uudistui
Tampereen yliopiston täyttäessä
50 vuotta. Alkaako nyt uusi aika?

Neilimo muistuttaa kuitenkin,
että Tampereen yliopisto on iso
laaja-alainen ja monitieteellinen
laitos, jota ei tuosta noin vain pue-
ta uuteen kuosiin eikä kokonai-
suutena ole tarvettakaan vaikka
kehityskohteita onkin.

– Omasta puolestani tuon ta-
loon mielelläni aiemman yliopis-
totuntemukseni lisäksi ja tueksi
näkökulmia liike-elämästä.  Hyvä
yliopistojen johtaminen on uudes-
sa johtamis- ja hallintomallissa
nostettu yhdeksi modernin yliopis-
ton menestystekijäksi. Toinen asia,
jota yliopisto tarvitsee ja josta se
hyötyy, on ulkopuolisista partne-
reista koostuvan arvoketjun raken-
taminen ja hallinnointi.  Ulkoisiin
kytkentöihin pitää saada virtaa.

– Vahvuutemme on monialai-
suutemme, sanoo Kari Neilimo.

– Meillä on humboldtilainen si-
vistysyliopiston leima, jota tarvi-
taan.  Liki kaikilla mittareilla mi-
tattuna Tampereen yliopisto on
Suomen suosituin yliopisto:  Eni-
ten hakijoita kaiken kaikkiaan,
eniten hakijoita/koulutusohjelma.
Opiskelijat haluavat opiskella Tam-
pereen yliopistossa ja sen myötä
yliopisto saa hyviä opiskelijoita.

Olemme opetusorientoitunut,
tutkimustyö vaatii panostusta.
Olemme hyvää kansainvälistä kes-
kitasoa mutta huippuyksiköitä soi-
si olevan useampia kuin nykyinen
sinänsä hieno mitokondriotutki-
musyksikkö FinMIT.

Rajapinta on
huima mahdollisuus

Julkisten ja yksityisten järjestel-
mien rajapinta on maallemme
huima mahdollisuus.

– Samoin tutkintojemme vah-
vuus on osaaminen ja liikkumis-
kyky yhteiskuntamme julkisten ja
yksityisten järjestelmien rajapin-
nassa.  Ne ovat tulevaisuuden imu-
moottoreita.  Meillä on vahvoja
kunnallishallinnon tutkintoja ja
terveydenhuollon tutkintoja, jot-
ka molemmat liikkuvat tällä rajal-
la ja yhdistävät kunnallishallin-
non, julkishallinnon ja business-
maailman näkökulmia.

– Maassa ei ole missään tämän
sektorin Management School’ia.

Teksti: TTiimmoo  TTuulloossmmaaaa
Kuva: MMaarrkkkkuu RRaauuhhaallaahhttii

Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtaja Kari Neilimo: 

Uusi laki mahdollistaa 
yliopistojen omaehtoisen kehittämisen
Tampereen tänä vuonna 50 vuotta täyttävä yliopisto sai
viime vuonna uusia vetäjiä:  Uusimuotoisen hallituksen
puheenjohtajana aloitti tuttu mies, taloustieteiden toh-
tori, vuorineuvos ja Tampereen Suomalaisen Klubin joh-
tokunnan puheenjohtaja Kari Neilimo. Rehtorina aloitti
professori Kaija Holli.  Molemmat omilla aloillaan  pä-
tevöityneitä ammattilaisia ja kansalaisia:  Neilimo tun-
tee yliopistomaailman pitkältä ajalta Tampereen, Rova-
niemen, Vaasan ja Lappeenrannan perspektiiveistä ja
on saanut tuoreimman silauksensa ilmettään ja mark-
kinaosuuttaan nostattaneen SOKn pääjohtajana.  Holli
vastaavasti lääketieteen monipuolisen koulutuksen saa-
neena opettajana ja tutkijana sekä lääketieteen opetuk-
sen johtajana.  Rehtori emeritus, professori Raimo Visa-
korpi eli mukana lääketieteellisen tiedekunnan ahdin-
gon vuodet ja taisteli tiedekuntansa puolesta.

Kari Neilimo.
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Rehtori Kaija Holli: 

Tampereen yliopistossa on
valtavasti osaamista ja potentiaalia
Korkeakoulu-uudistus
ohjaa kohti kilpailuky-
kyisempiä yksiköitä.

Viime vuonna voimaan tullut uusi
yliopistolaki on osa laajempaa
korkeakoulu-uudistusta, joka ta-
voittelee tutkimustoiminnan,
koulutuksen laadun ja vaikutta-
vuuden sekä kansainvälisen kil-
pailukyvyn vahvistamista.

Rehtori Holli pohtii, että meil-
lä on Tampereella tutkimusaluei-
ta, joissa olemme hyvällä kansal-
lisella, mutta ei kansainvälisellä
tasolla.  On myös yksiköitä, jois-
sa olemme saavuttaneet kansain-
välisen tason.  Akatemian huip-
puyksiköitä on vain yksi.  Niitä pi-
täisi tämän kokoisessa talossa ol-
la 2-3 lisää.  Haut ovat parhail-
laan työstettävinä yksiköissä.  

Holli toteaa, että kaikissa TaY:n
yksiköissä saa laadukasta opetus-
ta lippulaivana lääketieteellinen
tiedekunta, jonka opetus uudis-
tettiin menneiden aikojen ahdin-
gossa.  Muut opetusohjelmat käy-
dään läpi niin, että opiskelijalle
avautuu luontevia polkuja työelä-
mään.  Muitakin opetusohjelmia
ollaan uudistamassa eikä aina-
kaan huonompaan suuntaan.

– Kaiken kaikkiaan kaltaisem-
me monialaisen yliopiston ihmi-
sissä ja ympäristössä on valtava
määrä osaamista ja kehityspoten-

tiaalia:  Olemme selkeästi maan
keskeisin yhteiskunnallisen alan
kouluttaja.  Meillä on humanisti-
set tieteet, informaatiotieteet,
media ja viestintä, johtamistie-
teet ja hallintotieteet.  Lääketie-
de ja sitä tukevat biotieteet ja ter-
veystieteet.  Tampereen Teknilli-
sen Yliopiston insinööritieteelli-
sellä ja meidän käyttäytymistie-
teellisellä yhteisosaamisella ylet-
tyy korkealle.  Tällä kokonaisse-
tillä Tampereella voidaan päästä
vaikka mihin, rehtori ihastelee.

TaY:n ja TTY:n 25 000 opiske-
lijan joukko näkyy, kuuluu ja tun-
tuu monella tavalla Tampereel-
la ja koko maassa.

Yliopisto vaikuttaa
yhteiskunnan rakenne-
muutoksessa

Yhteiskunta elää monenlaisen
muutoksen aikaa. Tampereen yli-
opisto on maan suurin yhteiskun-
nallisen alan kouluttaja.  Onko
yliopistolla rooli tai missio muu-
toksen ohjaamisessa?

– Vaikutamme paitsi koulutuk-
sen myös tutkimuksellisin kei-
noin. Väitöskirjat, gradut, tilaus-
tutkimukset, asiantuntijuus jne.
Etsimme malleja uusiksi ratkai-
suiksi.  On kuitenkin selvää, et-
tä enemmän voitaisiin tehdä ja
tulisi tehdä, sanoo rehtori Holli.  

– Olemme olleet hiukan sisään
lämpiävä yhteisö ja ulospäin
suuntautuminen toimii varmas-
ti tässäkin asiassa.  Tähän tarvit-
semme myös ulkopuolisia part-
nereita.  Siihen tyyliin kuin viime
vuonna tehty sopimus Nokia In-
novation Centerin kanssa.  Olem-
me olleet ehkä turhan varovaisia
näissä asioissa ja nähneet liike-
toiminnallisten elementtien so-
pivan luontaisemmin muuanne.

Tämä on kuitenkin asia, jota tu-
lee katsoa ennakkoluulottomas-
ti ja viedä eteenpäin, sanoo reh-
tori.

– Tampereen yliopisto on joka
tapauksessa perusteiltaan sivis-
tysyliopisto.  Siitä ei tule tinkiä.
Tämän päivän Suomi tarvitsee
selkeästi tällaista otetta.

Teksti: TTiimmoo  TTuulloossmmaaaa
Kuva: PPaassii  JJäärrvveennppääää

Rehtori Kaija Holli.

Metsän hoitamisessa ja yliopis-
ton johtamisessa on paljon sa-
manlaisuutta.  Molemmissa pi-
tää nähdä metsä puilta, nähdä
kokonaisuus ja toimia yhteisen
edun hyväksi.

Mutta samanaikaisesti pitää
nähdä puut, puustot ja metsiköt
siellä metsässä.  Pitää tunnistaa
ne menestyvät, kasvukykyiset
alueet, joiden varassa itse asias-
sa koko metsän tulevaisuus on
ja edesauttaa niiden kasvua.  Pi-

tää myös tunnistaa ne metsiköt,
jotka eivät voi hyvin ja tarkistaa,
olisivatko ne elvytettävissä.
Kenties harventamalla, lisää va-
loa tai ravinteita antamalla ja
toimia sen mukaisesti.  Pitää ol-
la myös kykyä tunnistaa ne met-
sän alueet, jotka eivät ole enää
elvytettävissä ja olla valmis niis-
tä luopumaan.  Samalla kuiten-
kin muistaen, että ne ovat arvok-
kaita, sillä ne ovat alustana uu-
delle kasvulle.   Ja onpa sinne

metsään syytä jättää muutama
lahoava puu, jos ei muuta, niin
nokankoputuspuuksi.  Mutta tä-
mäkään ei vielä riitä, sillä jona-
kin päivänä voi tulla syysmyrsky
tai hurrikaani, joka pyyhkäisee
nurin nuo menestyneimmät
metsän alueet ja silloin pitää ol-
la varautunut nopeisiin raivaus-
toimenpiteisiin ja uuden istut-
tamiseen.

Rehtori Kaija Holli puheessaan  yliopiston avajaisissa 2.9.2009:

Metsän
hoitamisessa ja

yliopiston
johtamisessa on

paljon saman-
laisuutta. 

“
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Tamperelaisten Tali-Ihantala:  Lääketieteellinen tiedekunta

Mikä ei tapa, se vahvistaa
Professori Jarmo Visa-
korpi oli mukana Tam-
pereen yliopiston lääke-
tieteellisen tiedekunnan
perustamisen synnyttä-
mässä  30-vuotisessa
sodassa lähes alusta al-
kaen tiedekunnan käyn-
nistäjänä, dekaanina,
yliopiston rehtorina
useampaan otteeseen ja
monien virallisten ja
epävirallisten ryhmien
jäsenenä.  Häntä Tam-
pereen seudun on kiittä-
minen paljosta.

Professori RRaaiimmoo  SSeeppppäälläänn mu-
kaan Tampereen yliopiston lää-
ketieteellisen tiedekunnan his-
toria on kuin sotahistoriaa.   Sen
vaiheet ovat 1) Perustamistaiste-
lu, 2) Taistelu uudenlaisesta ope-
tuksesta, 3) Rakentamistaistelu,
4) Taistelut keskussairaalan
kanssa, 5) Poliittinen taistelu, 6)
Puolustustaistelu ja välierävoit-
to ja 7) Lopullinen selviytymis-
taistelu ja voitto.  

Syitä tähän kummalliseen tais-
teluun voi kukin pohtia ja lukais-
ta ensin Raimo Seppälän 2003 il-
mestyneen kirjan ”30-vuotinen
sota.  Tampereen lääketieteelli-
sen tiedekunnan synty ja selviy-
tyminen”. 

Kritiikin taustat

Visakorpi aprikoi sodan syiksi tie-
dekunnan perustamista pika-
vauhtia kahdessa kuukaudessa

ja vielä lisäbudjettirahoituksella.
Lääkärimäärän lisääntyminen,
muiden ja ennen kaikkea vasta-
perustetun Kuopion tiedekunnan
huoli resurssien jaosta ja myös
ns. poliittiset syyt lienevät olleen
taustalla.  Hämmästyttävää hä-
nen mukaansa on kuitenkin näi-
den huolien ylipitkä eläminen
valtakunnassa aina vuosituhan-
nen vaihteeseen saakka.

– Taistelu kulminoitui aina ky-
symykseen maassa tarvittavasta
lääkärimäärästä.  Aina kun vas-
tustajat saivat perusteltua liika-
tarjonnan, oli nurkan takana tu-
lossa nousukausi ja lisääntyvä ky-
syntä, tarkentaa Visakorpi.  

Lopetus olisi
ollut traagista

Visakorpi on vakuuttunut, että
olisi ollut todella  traagista
maamme lääkärikoulutukselle,
koko tieteenhaaralle ja Tampe-
reen seudulle, jos lopettaminen
olisi toteutunut.  Noiden päivien
jälkeen Kaupin kampus on kas-
vanut todella merkittäväksi ope-
tuksen ja tieteen teon keskuksek-
si.  Tiedekunta ja kampus ovat
luontainen osa kasvualue Tampe-
retta ja koko maata.  Vuosituhan-
nen taitteessa opetusministeriö
valitsi Tampereen tiedekunnan
kahteen otteeseen opetuksen
huippuyksiköksi.

– Kaupin kampuksella sijait-
see tänään Finnmedin monta
isoa kivitaloa, joissa kehitetään
lääketieteellistä teknologiaa.
Suomen Akatemian mitokondrio-
tutkimuksen huippuyksikkö Fin-
MIT elää siellä ja voi hyvin, iloit-

see Visakorpi.
– Kehitys nyt jo puretun Lai-

tospesulan alakerrasta pesuko-
neiden jyskeestä on melkoinen,
naureskelee  sotaprofessori.  Ja
toteaa, että kampus palvelee ko-
ko maata tuottaen hyvää ja arvos-
tettua opetusta ja tiedettä.

Joukkue hitsautui
yhteen

Visakorpi ja noihin manööverei-

hin osallistuneet kollegat ja
kumppanit jakavat selkeästi ot-
sikon ajatuksen, että ”Mikä ei ta-
pa, se vahvistaa”.  Tiedekunta-
taistelun ohessa täkäläiset toimi-
jat hitsautuivat yhteen sellaisek-
si - tästä asiasta - samalla taval-
la ajattelevaksi yksiköksi, että
vertailukohtaa voi todellakin ha-
kea Tali-Ihantalan puolustajista. 

Teksti: TTiimmoo  TTuulloossmmaaaa
Kuvat: SSeeppppoo  LLeesskkiinneenn

Jarmo Visakorpi.
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www.lomalinja.fi

Risteilyt

Sotahistoriaa

Kulttuurimatkoja

Puh. 010 289 8100

Välimeren risteily 
16.-23.10.
Kuuden valtion kierros Malta-
Italia-Kreikka-Albania-
Montenegro-Kroatia. Uusi m/s 
Kristina Katarina

alk. 1265 

1398 

alk. 998 

Volga-Don 16.-23.9. 
Pietari –Nizhny Novgorod- 
Kazan- Samara-Saraton-
Volgograd- Donin Rostov.
Asiantuntijoina elv Ilmari 
Hakala, Leena Hakala, risteily-
isäntä Jyrki Härkönen ja tanssit 
Volgalla takaaLulu Tanhuanpää.
Mahdollisuus lisäviikkoon
Mustallamerellä!

alk. 598 

Laatokan ja Äänisen 
risteily 18. -23.7.
Valamo, Syväri, Kizhi, Petroskoi 
Asiantuntijoina Reijo Ahteela,
Erkki Kokko. elv Ilmari Hakala,
Leena Hakala. Kirkkokonsertti 
Petroskoin kirkossa PASI  KAU-
NISTO ja VESA TUOMI.

Tonavan risteily 
2.-9.10.
Unkari, Slovakia, Itävalta. 
Jokiristeily vanhan Euroopan 
sydämeen. Mukana valovoimai-
nen PIRKKO MANNOLA. Täysi-
hoito, hyvä palvelu ja hintaan 
sisältyvät  päivittäiset retket 
takaavat onnistuneen matkan.

alk. 1995 

Espanja Unescon 
helmet 19.-26.10.
1795 Matka Unescon suojelu-
kohteisiin.  Kataloniaan avaa 
kulttuurihistorian aarrearkun!
Matkanjohtaja ja asiantuntija-
opas  FT Liisa Väisänen.
Toledo, El Grecon taideaarteet,
Cuencan kalliokaupunki, Sego-
via, Avila, Madrid… 1795 
Intian kultainen kolmio
12. -20.11.2010 
ja 4.2. -12.2.2011
Mogulihallitsijoiden upeaa 
arkkitehtuuria seuraten 
Delhi –Agra –Japur. Matkanjoh-
taja ja asiantuntijaopas Liisa 
Huhtala. 1695 

1098 

Berliini, Dresden,
Maissen 7. -11.10. 
Kulttuurimatka Saksaan.
Monipuolisen Saksan kieromat-
ka Berliini, uudelleen rakennet-
tu Dresden ja posliinikaupun-
ki Maissen. Matkanjohtaja ja 
asiantuntijaopas Terttu Büsse-
Lunkka

Kiireetön kaunis
Länsi-Makedonia
3.-10.9.
Aidon Balkanin kolme
kaupunkia: Skopje, Ohrid ja 
Bitola

Sotahistoriaa ja
kulttuuria Karjalan 
kannaksella 4.-6.6.
Antrea, Ihantala, Muolaa, Äyrä-
pää, Siiranmäki, Kuuterselkä,
Raivola, Terijoki, Perkjärvi, 
Summa, Viipuri. Asiantuntija-
opas evl Arto Kotro.

Kuolan ja Kalotin
ruskaloisto 11.-17.9.
Tampere –Kuusamo-Salla-
Kantalahti-Murmansk-Petsamo
-Nikkeli-Nuorgam- Inari-Ivalo-
Sodankylä-Rovaniemi-Kajaani- 
Helsinki. Asiantuntijaopas
Teuvo Saharinen.

Kulttuuria ja 
sotahistoriaa 
Vuoksenlaaksossa 
29.-30.5. ja 21.-22.8.
Asiantuntijaopas elv
Antti Väisänen.

Raatteentie – Ruka-
järventie 5.-9.7.
Suomussalmi, Vienan Karjala, 
Rukajärvi ja Raatteentie -matka 
talvisodan ja jatkosodan tapah-
tumapaikoille. Asiantuntijaopas 
evl Teuvo Saharinen.

Normandia maihinnousu 
11.-15.10.
Pariisi, Calais, Caen, Saint-Lö. 
Matkanjohtajat ja asiantunti-
jaoppaat elv Ilmari Hakala ja 
Leena Hakala.

Yrjö Jylhä, talvisodan 
runoilija: 
Mitä Taipaleessa 
tapahtui 22. -25.4.
Asiantuntijaoppaat FT, kirjailija 
Panu Rajala, elv Ilmari Hakala 
ja Leena Hakala.

Talvisodan 
päättymisestä 70 vuotta 
11.-13.3.
Portinhoikka, Äyräpää, Sakkola,
Kiviniemi, Muolaa, Summa, Vii-
purin Patterinmäki 13.3. ”Kun 
siniristilippu laskettiin”. Asian-
tuntijaopas evl Ilmari Hakala.

Ennakkovaraajan etu: 
100 € alennus risteilyn perus-
hinnasta, kun varaus tehdään 

31.3.2010 mennessä!

319 

778 

258 

558 

1278 

525 

358 

Tilaa Lomalinjan 

esite! 

Yli 100 eri matkaa 

ja lähes 50 eri 

asiantuntijaa!

Ratinanlinna, Aleksanterinkatu 32,  
33100 Tampere, p. 010 289 8100, 
010 289 8101 (ryhmät), 
lomalinja@lomalinja.fi 
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LLottien historia alkaa
Vapaussodan ajoilta, jo-
pa hieman kauempaa-
kin. Naiset tekivät va-
paaehtoista maanpuo-
lustustyötä jo vuoden
1917 syksyllä, jolloin
suojeluskunnat alkoivat
lisääntyä ja organisoi-
tua.

Aluksi työ oli lähinnä suojelus-
kuntalaisten harjoitusten ja ko-
koontumisten muonittamista,
kunnes toiminta laajeni käsittä-
mään myös huoltoa, varojen ke-
räystä ja lääkintää. Lotta-nimeä
ei silloin vielä käytetty, vaan pu-
huttiin muun muassa suojelus-
kuntien naisosastoista tai ompe-
luseuroista. Valtakunnallinen
Lotta Svärd -järjestö rekisteröi-
tiin 9. syyskuuta 1920.

Talvi- ja jatkosodan aikana so-
tatoimialueella työskenteli 90
000 lottaa, joskaan eivät kaikki
samanaikaisesti, lisäksi 13 000
sairaanhoitajaa ja 1 800 sotilas-
kotisisarta. Kotirintamalla toimi
50 000–60 000 lottaa ja pikkulot-
taa sotasairaaloissa, ilmavalvon-
nassa sekä muissa avustus- ja
huoltotöissä. Vuonna 1944 Lotta-
järjestöön kuului noin 240 000 va-
paaehtoista jäsentä, joista pikku-
lottia noin 50 000. Tehtäviä riitti
kaikille yhteiskunnan osa-alueil-
le, missä apua ja tukea tarvittiin,
rintama-alueelta kotirintaman
moninaisiin töihin ja väestön
huoltoon. Lotat vapauttivat vas-
taavan määrän miehiä rintama-
palvelukseen. 

Lottia tarvittiin tosi toimiin jo
ennen talvisotaa. Keväästä 1939
lähtien 2 500 lottaa oli linnoitus-
työmailla kesäkuusta lokakuuhun
muonittanut kaikkiaan 60 000
miestä. Lokakuussa oli ruokittu

myös YH-joukot ja kohta liikekan-
nalle määrätyt sotilaat.

Lottalupaus

“Minä lupaan kunniasanallani,
että rehellisesti ja omantunnon-
tarkasti avustan Suojeluskuntaa
sen puolustaessa uskontoa, kotia
ja isänmaata ja täytän minulle us-
kotut maanpuolustustehtävät
noudattaen Lotta Svärd -järjes-
tön sääntöjä.”

Lottalupaustaan hyvin erilai-
sissa tehtävissä toteuttivat sotien
aikana myös lotat Eira Laalahti
ja Maj-Lis Mäkinen Tampereel-
ta sekä lottasisarukset Helmi
Lahtinen Kuhmalahdelta ja Ma-
ria Juntura Rovaniemeltä. He
ovat toimineet lupauksen mukai-
sesti myös järjestön lakkauttami-
sen jälkeen. He ovat omaksuneet
lottalupauksen koko elämänsä
mittaiseksi. 

Isänmaan palveluksessa sodan ja rauhan aikana

Lotat vapauttivat
divisioonia rintamalle 

Yksi monista surullisista tuokioista Kaatuneitten kokoamiskeskuksessa. Rintamalta tuodut vainajat läh-
dössä kohti kotiseutuja. Arkut olivat tulleet rintamalta merkinnällä: ei saa avata. Lotat lauloivat vir-
ren. Kuva Eira Laalahden kokoelmasta.

TTeekkssttii  jjaa  kkuuvvaatt::  
Markku Rauhalahti,

Tampereen Suojeluskunta-
ja Lottamuseon
puheenjohtaja
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Tampereen Messukylässä asuva
EEiirraa VVaallttaattiiee, sittemmin LLaaaallaahh--
ttii,, antoi lottalupauksensa Tampe-
reen Tuomiokirkossa 6.10.1938 17-
vuotiaana. Lottien lääkintäkurs-
sin hän kävi vuonna 1939. Jo en-
nen kurssia hän oli kodin ulkopuo-

lella liikkuessaan kantanut lää-
kintälaukkua, kuten oli kehotettu
tekemään. Laukun sisältö: kaksi
mitellaa (kolmioliinaa), pahvisia
lastoja, sterilointijauhetta, vaha-
kangas 80x80 cm, haavasidettä,
selstoffia (puuvanua), hiilihengi-

tyssuoja, tulitikkuja ja kynttilä se-
kä kynä ja muistilehtiö.

Talvisodan alettua kaatuneiden
huolto hoidettiin divisioonien toi-
mesta. Helmikuussa perustettiin
armeijakunnat, joiden tehtäväk-
si tuli organisoida kaatuneiden
huolto. Tällöin Eira Valtatie ko-
mennettiin lottatyöhön Kaatuneit-
ten jäämistötoimistoon, joka sijait-
si Pirkka-Hämeen Suojeluskunta-
piirissä. Kaatuneen sotilaiden
henkilökohtainen omaisuus pyrit-
tiin puhdistettuna toimittamaan
lähiomaisille. Jatkosodan alussa
hänet määrättiin lentovarikolle
toimistotehtäviin. Varikko sijait-
si Härmälässä lentokonetehtaan
yhteydessä, mutta evakuoitiin
pian Pirkkalaan. Sen tehtävänä oli
huolehtia ja valvoa lentokoneiden
huolto ja korjaukset. Sitten Eira
halusi ja pääsikin holhoojan luval-
la lottatyöhön lähemmäksi rinta-
maa.

Työt rintaman läheisyydessä al-
koivat KEKissä eli Kaatuneiden
kokoamiskeskuksessa, ensin Pa-
rikkalassa, kohta Rautjärvellä.
Rintaman edetessä siirryttiin Ant-
reaan ja Viipurin valtauksen jäl-
keen Viipurin maalaiskunnan

Tienhaaraan. 
KEKissä rintamalta tuodut vai-

najat puhdistettiin ja arkutettiin
valkoisiin arkkuihin. Alkuaikoi-
na lotat olivat tehneet arkutuk-
sen, mutta kun nostomiehiä oli
riittävästi, nämä halusivat hoitaa
työn. Lotat puhdistivat ja pakka-
sivat vainajien henkilökohtaisen
omaisuuden kotiseudulle lähetet-
täväksi sekä huolehtivat kaatu-
neitten ilmoittamisen esikuntiin
ja seurakuntiin. Joskus kesäai-
kaan vainajat tuotiin taistelupai-
koilta edelleen kuljetettaviksi ko-
tiin arkuissa, joihin oli merkitty:
Ei saa avata.

Eiran rintamakomennus päät-
tyi vuonna 1942 ja hän palasi ko-
tiin jatkamaan opintojaan. Koti-
rintamalla hän osallistui lottana
vielä evakkokuljetusten huoltoon.
Sittemmin Eira Laalahti on osal-
listunut monella tavalla naisten
vapaaehtoiseen maanpuolustus-
työhön ja sen yhteisöjen toimin-
taan sekä maakunnan että valta-
kunnan tasolla. Hän on mm. Re-
servin Upseerien Naisten Perin-
neliiton sekä Maanpuolustusnais-
ten Liiton Pirkanmaan piirin kun-
niapuheenjohtaja.Lotta Eira Laalahti.

Eira Laalahti – toimistotehtävistä rintamalle

MMaajj--LLiiss  TTaaiinniioo, sittemmin MMääkkii--
nneenn,  asui talvisodan aikana ko-
tonaan Hämeenkyrössä ja osallis-
tui muonituksiin suojeluskunta-
talo Honkalassa ja evakkojen
huoltoon seuratalo Kyrölässä.
Hän myös ohjasi pikkulottaker-
hoa. Siksi hänellä on myös talvi-
sodan muistomitali. Lottalupauk-
sen hän antoi vuonna 1941.

Keväällä 1941 hän lähti komen-
nukselle Virolahdelle Lottien Ra-
jatoimistoon. Silloin rakennettiin
Salpalinjaa ja lotat hoitivat muo-
nituksen. Kun jatkosota syttyi,
siirtyi Rajatoimisto Laatokan
pohjoispuolelle Jänisjärven ase-
malle, jossa Maj-Lis koki ensim-
mäisen kerran, mitä sota on. Vi-
holliskoneet saivat osuman ase-
malla seisovaan ammusjunaan ja
sitä pauketta lotat kuuntelivat ko-
ko päivän pellon ojassa maaten.
Syksyllä perustettiin Aunukseen

Rajatoimisto, jossa Maj-Lis pal-
veli kanslialottana. Myöhemmin
hänet siirrettiin joksikin aikaa
Viipuriin, missä Rajatoimiston
“päätoimisto” sijaitsi.  Siellä elä-
mä on monin tavoin normaalin
tuntuista. Kaupat ja koulut toimi-
vat ja elokuvissakin käytiin. Mie-
leen painuvin tapahtuma tuona
aikana oli Viipurin valtauksen yk-
sivuotispäivä ja sen juhlallisuu-
det. Maj-Lis pääsi jopa paraatiin,
kun hänellä oli siihen vaadittavat
mustat sukat! Torkkeli Knuutin-
pojan patsaalla pidettiin kenttä-
jumalanpalvelus ja kaupunginjoh-
taja Aarno Tuurna piti puheen.
Kiitosjumalanpalvelus pidettiin
tuhoutuneen varuskuntakirkon
raunioilla.

Myöhemmin Maj-Lis siirrettiin
Syvärille Podporozeen 17.D:n yh-
teyslotan apulaiseksi. Hän huo-
lehti lottakanttiinien rahaliiken-

teestä ja myös ostotupakan myyn-
nistä. Muona-annokseen sisälty-
vän tupakan lisäksi oli miehillä
oikeus ostaa tietty määrä tupak-
kaa. Ostotupakan välitys oli lot-
tien bisnestä, mutta Maj-Lis pai-
nottaa, että tulot kyllä käytettiin
miesten hyväksi.

Syväriltä tuli sekä lotille että
rintamajoukoille kesällä 1944 kii-
re pois. Tällä vaarallisella mat-
kalla juhannuksen alla 1944 ta-
pahtui yksi läheisimmin kosket-
taneista tapahtumista, kun lotta-
ystävä Mirja Koskimies kaatui vi-
hollisen maataistelukoneiden tu-
lituksessa. Aunuksen jälkeenkin
Maj-Lis toimi vielä lottana Kan-
naksella kiertävän kanttiinin mu-
kana. 

Vuosikymmenten aikana Maj-
Lis Mäkinen on osallistunut mo-
nella tavalla naisten vapaaehtoi-
seen maanpuolustustyöhön. Hän

toimii Suojeluskunta- ja Lotta
Svärdin Perinteiden Liiton val-
tuuskunnassa ja kuudetta vuot-
ta Tampereen Lotta Svärd Perin-
neyhdistyksen sihteerinä. Hän on
osallistunut myös Tampereen
Suojeluskunta- ja Lottamuseon
projekteihin.

Maj-Lis Mäkinen – Rajatoimiston lottana 

Lotta Maj-Lis Mäkinen.
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MMaarrjjaa  JJuunnttuurraa, o.s. Lahtinen
Kuhmalahden Vähän-Pennon ky-
lästä antoi lottalupauksensa
vuonna 1938 ja hänen nuorempi
sisarensa HHeellmmii  LLaahhttiinneenn vuon-
na 1940. Koko Lahtisen sisarus-
sarja oli mukana suojeluskunta-
ja lottatyössä - viisi lottaa ja kak-
si suojeluskuntalaista. Veljet ko-
kivat ennenaikaisen poismenon.
Toivo-veli sai sankarikuoleman
talvisodassa Ristisalmella 16. jou-
lukuuta pian Tolvajärven voitok-
kaan torjuntataistelun jälkeen.
Arvo-veli ei sittemmin talvella
1943 kuolemaan johtaneen sai-
rautensa vuoksi päässyt rintamal-
le, vaikka haluja olikin. Sisarus-
parven isä Kustaa Lahtinen oli
entinen Suomen Kaartin jefreit-
tari ja innokas suojeluskuntalai-
nen.

Sotien jälkeisinä vuosikymme-
ninä lottasisarukset tekivät elä-
mäntyönsä terveydenhoidon alal-
la, Marja Juntura mm. Oulussa ja
Rovaniemellä, Helmi Lahtinen
Tampereella.

Lahtisen lottasisarukset Kuhmalahdelta

Marja Lahtinen, sittemmin Jun-
tura, suoritti vuonna 1939 sai-
raanhoitajakoulutukseen sisälty-
vän kuuden kuukauden harjoit-
telun Viipurin sotilassairaalassa.
Talvisodan alettua hän oli vasti-
kään palannut sieltä kotiinsa. Vii-
purissa sotilaat tulivat tutuiksi.
Sekä varausmiehiä että linnoitus-
työssä olleita hoidettiin. Tunnel-
ma kaupungissa oli painostava
koko kesän ja syksyn, kun pelät-

tiin pahinta. Palvelus sairaalas-
sa oli niin rankkaa, että kaupun-
kiin tutustuminen jäi vähiin.

Jatkosodan aikana Marja jat-
koi sairaanhoidon opintoja Ou-
lussa ja toimi siellä sotasairaalas-
sa. Hoidettavina oli sekä suoma-
laisia että saksalaisia sotilaita.
Vuonna 1944 hän sai komennuk-
sen Poriin, jossa hän toimi sai-
raanhoitajana upseerisairaalas-
sa ja joitakin rikkeitä tehneiden

sotilaiden ns. “kurisairaalassa”.
Kannakselta tuli haavoittuneiden
junia yötä päivää, joten työtä sai-
raaloissa riitti. Porin kesän aika-
na Marjalla oli vain yksi vapaa-
päivä ja sen hän vietti Yyterin
hiekkarannalla. 

Elämä vei sittemmin Marjan
yhä kauemmaksi kotiseudulta.
Hän toimi terveyssisarena Posiol-
la, Inarissa ja Utsjoella. Suoritet-
tuaan kätilön tutkinnon hän toi-

mi Tervolassa ja kaupunginkäti-
lönä Rovaniemellä, jossa hän
edelleenkin asuu. Hän käy muu-
taman kerran vuodessa katso-
massa nyt yksin asuvaa Helmi-si-
sartaan Kuhmalahdella. Kesäai-
kaan matka käy vielä omalla au-
tolla ajaen, vaikka ikävuosia on
pian yhdeksänkymmentä.

Marja Juntura – lottana sotasairaaloissa

Helmi Lahtinen toimi lottatehtä-
vissä kotipitäjässään Kuhmalah-
della. Ennen “lottaikää” hän osal-
listui monenlaisiin töihin lottien
apulaisena. Hänen kotonaan mm.
leivottiin vuonna 1939 Salpalin-
jan rakentajille ja YH-miehille
noin sata reikäleipää joka toinen
päivä. Lottalupauksensa hän an-
toi vuonna 1940 Kangasalla käy-
mänsä lottakurssin yhteydessä.
Sotien aikana hän kävi Aitoon ko-
titalouskeskikoulua, teki töitä ko-

titilallaan ja hoiti siinä ohessa sa-
tunnaisia lottatehtäviä.

Helminkin lottalupaus on edel-
leen “voimassa”. Vuonna 2001 il-
mestyi hänen kirjoittamansa an-
siokas kirja “Isänmaan asiaa ei
saa unohtaa – Kuhmalahden Suo-
jeluskunta ja Lotta Svärd
1918–1944.” Se on oiva lähdeteos
ja opas pienen pitäjän merkittä-
vään isänmaalliseen historiaan.
Suojeluskunta- ja lottatyö oli siel-
lä vireätä. Kuhmalahdelle valmis-

tui 1919 Suomen ensimmäinen
suojelunkuntalaisten itse ja pää-
osin talkoilla rakentama suoje-
luskuntatalo “Suoja”, ja Kuhma-
lahden Vehkajärvellä ja kirkon-
kylässä ovat myös Suomen ensim-
mäiset sankaripatsaat, paljastet-
tu 14. ja 15. syyskuuta 1940. Syys-
kuun 27. päivänä 2009 Suojan ta-
lo täytti 90 vuotta ja päivän pää-
juhlassa lotta Helmi Lahtinen it-
seoikeutettuna piti tervehdyspu-
heen: “Isänmaan asiaa ei saa

unohtaa”. 
Mainitun historiakirjan lisäk-

si Helmi Lahtinen on tuonut lot-
ta-asiaa esille kotiseututyössään
sekä monissa tapahtumissa, sa-
moin lehtikirjoituksissa. Hän ei
kainostellut isänmaan asioiden
esille ottamista niinäkään vuosi-
na, jolloin veteraanien ja lottien
työtä pyrittiin väheksymään ja jo-
pa häpäisemään. Lottalupaus
kestää koko eliniän.

Helmi Lahtinen – kotirintaman lottana

Lottasisarukset Helmi Lahtinen ja Maria Juntura Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseossa.
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M
”Tampereen velkaisimmasta miehestä” alan kärkivaikuttajaksi

Martti Paunu taistelee
joukkoliikenteen puolesta

Toimitusjohtaja Martti
(Masi)Paunu aloitti
työt isänsä Väinön pe-
rustamassa ja yhä hä-
nen nimeään kantavas-
sa yhtiössä 13-vuotiaa-
na. Ensimmäinen kesä-
työpesti oli sähkömie-
hen apurina.
Kun vanhemmat sisa-
rukset halusivat luopua
osuuksistaan yhtiössä,
Masi halusi jatkaa aika
ison velkalastin saatte-
lemana.
Tänä päivänä Väinö
Paunu Oy on yksi linja-
autoliikenteen malliyri-
tyksistä, jonka tase on
kunnossa ja kalusto se-
kä palvelu huippuluok-
kaa.

Masi Paunu on kasvanut kiinni
yhtiöön lapsesta asti. Vaikka hän
nuorena poikana oli mm. kesän
Ruotsissa hiomassa Volvojen kyl-
kiä, on työskentely perheen yh-
tiössä ollut aina itsestäänselvyys.
Opiskeluvuosien aikana Masi tu-
tustui yhtiön eri toimintoihin
työskentelemällä mm. tallilla ja
korjaamolla. Heti ajoluvan saatu-
aan hän ajoi kesätöinä vakiovuo-
roa Tampereen ja Hämeenlinnan
välillä.

Valmistuttuaan opinnoistaan
Martti Paunu tuli yhtiöön ensin
markkinointipäälliköksi ja myö-
hemmin toimitusjohtajaksi.

– Vanhemmat veljeni ovat sen
verran iäkkäämpiä, että he halu-
sivat aikanaan luopua yhtiöstä.
Sitä oltiin jo vahvasti myymässä
ulos, kun minulle tarjottiin pää-
omistajuutta. Tituleerasin pit-
kään itseäni ”Tampereen velkai-
simmaksi mieheksi”. Pari deval-

vaatiota vielä pahensivat tilan-
netta entisestään, Masi muiste-
lee nyt jo hymy suupielessä.

Yhdessä veljenpoika Jarmon
kanssa suunniteltiin yhtiön  ter-
vehdyttämisohjelma ja nokka
saatiin pikku hiljaa nousemaan.

– Nyt tilanne näyttää jo hyväl-
tä. Meillä on tase kunnossa, ja au-
tot parhaasta päästä. Otimme
mm. jäähdytysilmastoidut bussit
kaupunkiliikenteessä laajasti
käyttöön ensimmäisenä Suomes-
sa. Vuorotarjontamme on katta-
vaa, ja henkilöstön palvelutaso
on tutkimustenkin mukaan huip-
putasoa. Laadunvalvontaraport-
tien mukaan meillä ei ole syytä
hävetä henkilöstömme tekemi-
siä. Yhtiössä on jatkuva asiakas-
palvelukoulutus päällä ja se työ
näkyy positiivisina tuloksina,
Martti Paunu toteaa.

Tästä viimeisimpänä esimerk-
kinä vuoden 2009 ExpressBus-

ammattilaiseksi valittiin Väinö
Paunu Oy:n kuljettaja TTeeeemmuu
HHyyyyttiiää. Hän ajaa pääsääntöises-
ti Tampereelta Helsinkiin ja Hel-
sinki-Vantaan lentoasemalle
suuntautuvia pikavuoroja.

”EB on siististi cool”

Useimmat ovat nähneet televi-
siossa muusikko PPeellllee  MMiilljjoooonnaann
mainostamassa linja-autoyhtiöi-
den pikavuoroliikennettä,
ExpressBusia. ExpressBus on
vuonna 1991 perustettu viiden-
toista suomalaisen pikavuoroyri-
tyksen markkinointiyhteenliitty-
mä.

Pohja tuolloin ainutlaatuiselle
yhteistyölle syntyi Linja-autolii-
ton vuonna 1989 toteuttaman
bussitutkimuksen tuloksista.

– Imagomme oli sellainen, et-
tä bussilla mennään, jos ei mil-
lään muulla pääse. Norjassa vii-

Martti Paunu on syystä ylpeä henkilökunnastaan ja yrityksestään. Vertailuissa alan muihin toimijoihin Väinö Paunu Oy on pärjännyt
erinomaisen hyvin.
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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
lounaspöytä 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!

tisenkymmentä pientä bussifir-
maa oli sulautunut yhdeksi isok-
si yritykseksi ja olin Linja-auto-
liiton pikavuorotyöryhmän muka-
na tutustumassa siihen. He olivat
maalanneet autonsa samanlaisik-
si, rakentaneet linja-autoverkos-
ton ja yhteisen lippujärjestelmän,
Martti Paunu kertoo.

– Sillä reissulla saimme ahaa-
elämyksen. Meillä oli jo olemas-
sa muut elementit paitsi yhtei-
nen ilme asiakkaisiin nähden.
Meiltä puuttui yhteinen brändi.
Halusimme parantaa laatutasoa,
ottaa käyttöön ilmastoidut autot
ja aloittaa voimakkaan markki-
noinnin. Yksittäinen yhtiö ei oli-
si sitä pystynyt toteuttamaan,
mutta yhdessä saimme riittäväs-
ti voimavaroja siihen.

Ensimmäisen kahden toimin-
tavuoden aikana EB sai pysäytet-
tyä jatkuvan asiakasmäärien pu-
toamisen. Sen jälkeen suunta on
ollut ylöspäin. Mainoslause ”EB
on siististi cool” on tavoittanut
kaikki matkustajaryhmät.

Väinö Paunu Oy:lle pikavuoro-
liikenne on yhtä vahva kivijalka
kuin Tampereen ja ympäristökun-
tien välinen seutuliikennekin.
Molemmista tulee noin 40 pro-
senttia yhtiön liikevaihdosta.
Loppu koostuu kilpailutuksen
kautta tulleista Tampereen sisäi-
sistä linjoista, maaseudun vakio-
vuoroista sekä vähäisessä määrin
tilausajoliikenteestä. Myös auto-
jen vuokraus tuo vuosittain sie-
voisen summan lisäeuroja kas-
saan.

Uuden lain kanssa
voi elää

Tämän hetken merkittävin ja
kauaskantoisin asia alan yrittä-
jille on ollut viime vuonna voi-
maan tullut uusi joukkoliikenne-
laki. Sen valmistelu sai yrittäjät
huolestumaan tulevaisuudes-
taan.

– Viime hetkiin saakka valmis-
telua hallitsi tiukka tulkinta
3.12.2009 voimaan tulleen palve-
lusopimusasetuksen soveltami-
sesta. Tulkinta oli, että viran-
omainen ei saisi mitenkään sään-
nellä ns. markkinaehtoista bus-
siliikennettä. Tulkinta oli kyllä
kilpailuoikeudellisesti EU:n pe-
riaatteiden mukainen, suoras-
taan puhdasoppinen, mutta täy-
sin villi ja vapaa bussien reitti-
liikenne olisi varmuudella osoit-
tautunut mahdottomaksi, Linja-
autoliiton hallituksen puheenjoh-
tajan paikan tämän vuoden alus-
ta jättänyt Martti Masi Paunu to-
teaa.

– Se olisi pakottanut joko ny-
kytyyppisen bussiliikenteen tuo-
tantotavan muuttamisen yhteis-
kuntavetoiseksi pääkaupunkiseu-
dun YTV:n tapaan tai johtanut hil-
littömään kilpailuun, jossa jäljel-
le olisivat jääneet vain vahvim-
mat, halvimmalla renkaanjäljet
jättävät yritykset. Eivätkä nekään
olisi varmuudella hoitaneet muut
kuin parhaan kysynnän vuorot.
Bussiliikenteelle ja sen matkus-
tajille tärkeä kattava vuorotar-
jonta olisi ollut muisto vain.Toimitusjohtaja Martti Paunu on edelleen tuttu näky myös ratissa.
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Kalkkiviivoilla
parannuksia

Lakiin saatiin kuitenkin viime
metreillä muutoksia, joissa kes-
keisiä asioita ovat valtakunnal-
lisen reittiverkoston säilyminen
ja viranomaisen oikeusharkin-
taan perustuvat pelisäännöt reit-
tiliikennelupien myöntämiselle.
Uusien liikenteen hoitotapojen
käyttöönotolle saatiin siirtymä-
aika, joka mahdollistaa yritysten
sopeutumisen uuteen tilantee-
seen ja antaa aikaa toiminnan
suunnitteluun edes muutaman
vuoden aikajänteellä.

– Uhkakuvat olivat välillä jät-
timäiset ja tuntui, ettei pienillä
ja keskisuurilla perheyrityksillä
ole mitään arvoa. Vaikka laki ei
kaikilta osin ole toiveidemme
mukainen, voi sen kanssa nyky-
muodossa kuitenkin elää. Tä-
män vuoden tärkein tehtäväm-
me on löytää EU-pykälät täyttä-
vä toimintamalli, jossa ei tarvit-
se mennä turhanpäiväiseen las-
kemiseen. Yksityisten liikennöit-
sijöiden parasta osaamista on
suunnitteluosaaminen. Se on
saatava käyttöön jatkossakin.

– Yritysaloitteisessa liiken-
teessä yrityksellä itsellään on ai-
to tahto ja halu kehittää palve-
lujaan. Yhteiskuntavetoisessa ti-
laaja-tuottaja -mallissa tilaaja
maksaa saman korvauksen lin-
jan ajamisesta matkustajamää-
ristä huolimatta ja pitää lippu-
tulot itsellään. Liikennöitsijälle
matkustaja on tällöin vain kulun

aiheuttaja, kun bussit likaantu-
vat, jarrut kuluvat ja polttoainet-
ta kuluu enemmän kuin ilman
matkustajia, Martti Paunu huo-
mauttaa.

Seutulipun säilyttävä

1990-luvun puolivälissä Tampe-
reen seudulla käyttöön otettu
seutulippu on kaikkien osapuol-
ten kannalta erinomainen jär-
jestelmä. Masi Paunun mielestä
sen olemassaolo on keinolla mil-
lä tahansa turvattava myös jat-
kossa.

– Se on veronmaksajien kan-
nalta erinomainen järjestelmä.
Kuntien ei tarvitse laittaa raho-
ja bussiliikenteen järjestämi-
seen, vaan ainoastaan asiakas-
hinnan alentamiseen. Kunnille
järjestelmä ei maksa käytännös-
sä juuri mitään. Jos kunnille oli-
si asetettu laissa velvoite palve-
lun järjestämisestä, olisi palve-
lutason ylläpito tullut kalliim-
maksi ja hallinto olisi turhaan
paisunut.

– Onneksi uudessa laissa mat-
kustajan kannalta tärkeät kau-
punki-, seutu- ja työmatkalippu-
tuotteet ovat mahdollisia myös
jatkossa. Jos seutulippu syystä
tai toisesta häviäisi, se romah-
duttaisi joukkoliikenteen käytön
totaalisesti.

– Niin ei saa käydä, Martti
Paunu vaatii.

Teksti ja kuvat:
JJaarrii  RRuunnssaass

Kun VVääiinnöö  PPaauunnuu Vapunpäivänä
vuonna 1926 starttasi Chevrolet-
omnibussinsa Keskustorilta koh-
ti Epilää, alkoi maamme linja-au-
toliikenteessä uusi kausi. Hän oli
ensimmäisten joukossa, jotka oi-
valsivat aikatauluun perustuvan
liikenteen ylivoimaisuuden.

Paunu laajensi liikennettään nopeasti myös muihin suuntiin. Vuon-
na 1929 aloitettiin loistokkaalla Brockway-bussilla liikennöinti Tam-
pereen ja Jyväskylän välillä. Ennen sotaa liikekenttä ulottui lisäksi
Mänttään, Kuruun, Lahteen ja Kuhmoisiin. Juuri ennen sotaa bus-
seja oli jo nelisenkymmentä. Talvisodan puhjettua Paunun autoista
lähti sotaan 20 parasta. Liikenteestä jouduttiin karsimaan puolet.

Sotavuosien jälkeen Paunu sai osan kalustostaan takaisin, mutta
autot olivat huonossa kunnossa ja varaosista huutava pula. Liiken-
teen palauttaminen entisiin uomiinsa ei onnistunut hetkessä. Näil-
tä ajoilta on peräisin myös tuttu loru: “Kilisee kolisee nousee sauhu,
mäen takaa kuuluu pauhu, sieltä tulee harmaa vaunu, jonka kyljes-
sä lukee Väinö Paunu”.

Yhtiö kasvoi 1950-luvulla nopeasti. Paunulaisilla kuljettiin nyt myös
Tampereen ja Helsingin väliä. Runkolinjat Nokia-Kangasala ja Nokia-
Lempäälä muodostettiin 1956. Vuonna 1950 liikennöitsijä työllisti
123 henkilöä, viisi vuotta myöhemmin jo 204 henkilöä. Ensimmäisen
ilmajousin varustetun bussin Paunu otti käyttöönsä 1961. Samaisiin
busseihin saatiin myös automaattivaihteisto ja tehostettu ohjaus.

1960-luvun lopulla yhtiön palveluksessa oli enimmillään 464 työn-
tekijää. 1979 Paunu siirtyi tilausliikenteessä uuteen aikaan; Wäinä-
möinen esiteltiin Tampereen Messuilla. Siitä sai alkunsa Paunun luo-
kiteltu Kalevala-bussisarja. Kansainvälistä linjaliikennettä yhtiö on
ajanut aina Budapestiin asti.

Nykyajan uusia haasteita ovat mm. bussimatkustuksen laatujärjes-
telmät. Sydämen asia Paunulle on kestävän kehityksen bussiliiken-
ne. Yritykselle on myönnetty ympäristövastuullisen bussiyrityksen
todistus ja se on allekirjoittanut bussialan energiansäästötoimenpi-
teitä koskevan sopimuksen. Tänään yhtiön liikennekenttä hoidetaan
noin 120 bussilla runsaan 270 ammattilaisen voimin. Nykyaikaista
yhtiötä kehitetään perinteitä kunnioittaen jatkossakin matkustajien
tarpeet huomioiden.

Lähde: www.paunu.fi

Väinö Paunu aloitti uuden aikakauden
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Aaretti-kabinetista perinnehuone
Tampereen Suomalaisen
Klubin johtokunta on
päättänyt kehittää Klu-
bin yläkerran Aaretti-
kabinetista Tampereen
seudun ilmailun perin-
nehuoneen. Klubin ti-
loissa on jo ennestään
monenlaista isänmaal-
lista perinnettä.

Aaretti-kabinetti nimettiin aika-
naan Klubin kunniajäsenen Aa-
retti Niemisen mukaan. Aaretti
toimi ennen sotia Valtion lento-
konetehtaan koelentäjänä ja sit-
temmin Valmetissa yksikönjohta-
jana. Aikalaisten kertoman mu-
kaan hän lensi vuonna 1937 Vi-
ri-koulutuskoneella Tampereen
Hämeensillan alitse.

Valtion lentokonetehdas siir-
rettiin Helsingistä Tampereen
Härmälään vuonna 1936. Siirto
oli tuolloin kova aluepoliittinen

päätös. Härmälän lentokenttä
valmistui vuonna 1936 ja palveli
lentokonetahtaan kenttänä ai-
na vuoteen 1979, jolloin Tampe-
re-Pirkkalan kenttä valmistui.
Lentokonetehdas suunnitteli ja
valmisti Ilmavoimille kahdeksaa
erilaista lentokonetta sekä val-
misti lisenssillä 57 englantilais-
ta Bristol Blenheim- ja 24 saksa-

laista Junkers Ju-88 -pommiko-
netta. Nämä koneet olivat erit-
täin tärkeitä puolustettaessa
maamme itsenäisyyttä jatkoso-
dan aikana.

Valtion lentokonetehdas hajau-
tettiin sotien aikana 15 paikka-
kunnalle, ja näistä yksiköistä ke-
hittyi sittemmin monia merkittä-
viä teollisuuslaitoksia kuten nos-

turi- ja siirtolaitetehdas Härmä-
lässä, Sisu-dieselmoottoritehdas
Nokian Siurossa ja helikopteri-
tehdas Kuoreveden Hallissa.

Aaretti-kabinetti saneerataan
edustuskuntoon ja perinnenäyt-
tely sinne pyritään rakentamaan
kuluvan vuoden aikana. Paitsi pe-
rinnehuoneena kabinetti palve-
lee pienryhmien kokoustilana.

Viri oli DI Arvo Ylisen suunnittelema ja Veljekset Karhumäki -yhtiön
tekemä yksipaikkainen taitolentokone. Se valmistui 15.9.1936 ja tu-
houtui onnettomuudessa 1.1.1938. Kuva: Vapriikin kuva-arkisto.

Aaretti Niemisen kuva hänelle
nimetyn kabinetin seinällä. Ku-
va Markku Rauhalahti.

Suurten hankkeiden vauhdittamiseen tarvittiin laajaa verkostoa

Matti Hokkasen elämäntyö kansien väliin
Maakuntaneuvos, tek-
niikan tohtori h.c. ja
Tampereen Suomalaisen
Klubin johtokunnan va-
rapuheenjohtaja Matti
Hokkanen tarkastelee
hiljattain ilmestyneessä
muistelmateoksessaan
Suomen puolesta ja Pir-
kanmaan hyväksi työ-
uraansa ja lukuisia
luottamustehtäviään.
Tärkeiden paikallisten
hankkeiden taustojen li-
säksi kirjassa käydään
läpi hänen elämänkaar-
taan aina lapsuusvuo-
sista 1940-luvulta läh-
tien.

Matti toimi 32 vuotta Tampereen
kauppakamarin toimitusjohtaja-

na ja yrityselämän edunvalvoja-
na. Työ laajeni valtakunnallisek-
si hänen toimiessaan eduskun-
nan jäsenenä 15 vuotta. Tampe-
reen kunnallispolitiikassa hän
vaikutti erityisesti toimiessaan 28
vuotta Tampereen kaupunginval-
tuuston jäsenenä sekä Pirkan-
maan liiton hallituksessa.

Matin toiminnan tavoitteena
on ennen kaikkea ollut Tampe-
reen seudun ja Pirkanmaan ke-
hittäminen elinvoimaiseksi ja
kansainvälisesti kilpailukykyisek-
si talousalueeksi. Muun muassa
Tampereen messukeskus, Tampe-
re-talo, Tampereen teknillinen
yliopisto ja Tampereen teknolo-
giakeskus samoin Helsinki-Tam-
pere moottoritie ja Tampere-Pirk-
kalan lentokenttä olivat suuria
maakunnallisia hankkeita, joiden
aikaan saamiseen ja kehittämi-
seen Matti osallistui aktiivisesti.

Näiden kaikkien hankkeiden
vaiheita, niiden toteutumiseen

johtaneita neuvotteluita ja eteen
tulleita myötä- ja vastamäkiä
Hokkanen kuvaa kirjassaan mie-
lenkiintoisella tavalla.

Monien työ- ja luottamustehtä-
viensä ohella Matti on ansioitu-
nut myös vapaaehtoisen maan-
puolustuksen saralla. Hän on toi-
minut muun muassa Pirkanmaan
Maanpuolustuksen Tuen toimin-
taa tukevan maanpuolustusren-
kaan puuhamiehenä ja ensim-
mäisenä oltermannina sekä Tam-
pereen Reserviupseerien puheen-
johtajana. Hän toimii edelleen Va-
paussoturien Huoltosäätiön hal-
lituksen varapuheenjohtajana.
Hokkasen toimiessa TamRUn pu-
heenjohtajana perustettiin Tam-
pereen Suojeluskunta- ja Lotta-
museo ja hankittiin sille toimiti-
lat.

Hokkasen muistelmateos on
erinomainen katsaus Pirkan-
maan ja koko valtakunnan lähi-
historiaan. Historiasta kiinnostu-

neiden lisäksi teos toimii oppikir-
jana nykyisen ja tulevien sukupol-
vien vaikuttajille siitä, miten
maakunnan rakentamisessa ja
sen tulevaisuuden turvaamisessa
on toimittava tinkimättömästi,
mutta hyvässä yhteistyössä. Kir-
ja sopii niin yksityisiin kirjahyl-
lyihin kuin yrityksille liikelahjak-
si.

Suomen puolesta ja Pirkanmaan hy-
väksi, maakuntaneuvos Matti Hokka-
sen muistelmia kuudelta vuosikym-
meneltä;  toimittanut Tapani Kunttu,
2009. 176 sivua, ovh. 30,- euroa. Kir-
ja on myynnissä Tampereella INFO
Kirja-Kärkkäisellä (Koskikeskus ja
Sammonkatu) sekä kaikissa hyvin va-
rustetuissa kirjakaupoissa kautta
maan. Kirjaa voi myös tilata: Matti
Salonen, Pirkanmaan Maanpuolus-
tuksen Tuki PMT ry, puhelin 040 779
1420, Seppo Lehtinen, Tampereen Suo-
malainen Klubi, puhelin 044 377 3870
sekä Kustannusosakeyhtiö Haulitor-
ni, Pinninkatu 53 B, 33100 TAMPERE,
puhelin (03) 261 0853.
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Klubiohjelma
MMaaaalliisskkuuuu  
1122..0033..22001100 kklloo  1122..0000 Valtiokon-
sernin talousohjauksen tila –
tuki vai taakka? Ruutiukko Ju-
hani Kivelän väitöstilaisuus.
Tampereen Yliopiston Pinni B-ra-
kennus, sali no 1100.  Tilaisuus
on julkinen.

1155..0033..22001100    KKlloo  1188..0000 Kuukau-
sikokous ja klubin kevätkokous.
Ulkopoliittisen Insituutin johta-
ja, yht.tri Teija Tiilikainen:  Eu-
roopan Unioni 2015.

2255..0033..22001100 Jean Sibeliuksen ja-
lanjäljillä Wienissä 25-28.3.
2010.

HHuuhhttiikkuuuu  
0088..0044..22001100  kklloo  1177..0000 Skruuvi-
näytöspeli.  Helsingin Suomalai-
sen Klubin viisihenkinen skruu-
vi-iskuryhmä saapuu Pellervo
Erkkilän johdolla Tampereelle
demonstroimaan skruuvi-kortti-
peliä Tampereen Suomalaisen
Klubin, Kauppaseuran ja Svens-
ka Klubbenin väelle.  Tilaisuus
pidetään Kauppaseuran tiloissa
(Aleksis Kivenkatu 15, 4. krs; ovi-
summeri) ja se kestää parisen
tuntia.  Sen aikana nähdään mi-
tä skruuvi on ja kuinka sitä pe-
lataan.  Jotta saamme käsitystä
kiinnostuksen asteesta, pyyde-
tään ilmoittautumaan osoittee-
seen timo.tulosmaa@ sci.fi.

1122..0044..22001100  kklloo  1188..0000 Kuukau-
sikokous. Fil.tri Jyrki Pietilä:  Ky-
symys suomen kielen päivänä:
Riittääkö meille puolisuomi?

2288..0044..22001100  KKlloo  1166..0000 Tampe-
reen Tekijät:  Vierailu TV 2:een.
Vierailu Tohlopin TV-keskukseen.
Kanavajohtaja Ilkka Saaren alus-
tus, tutustuminen taloon, kahvi-
tarjoilu.  Ilmoittaudu viimeistään
21.4. Seppo Lehtinen, 044-
3773870 tai susisepe@gmail.com.
Osallistujia enintään 40. Kokoon-
tuminen TV-keskuksen aulassa.

TToouukkookkuuuu  
0011..0055..22001100  KKlloo  1133..0000 Wappu-

lounas - AVEC. Palanpainikkee-
na vappuista musiikkia: Harri To-
pi sellon ja ystävänsä kanssa.
Hinta 40 e/hlö. Pöytävaraukset
klubiravintolasta, puh. 03-212
3150 tai sposti: tilaukset(at)ra-
vintolasuomalainenklubi.fi. 

0088..0055..22001100  kklloo  1144..0000 Kevät- ja
äitienpäiväkonsertti - AVEC.
Tampereen Yliopiston juhlasalis-
sa.  Konsertissa esiintyy Helsin-
gin Suomalaisen Klubin mieskuo-
ro oopperalaulaja Henrik Lam-
bergin johdolla.  Konserttiin ovat
tervetulleita Tampereen Suoma-
laisen Klubin, Tampereen Kaup-
paseuran ja Tampereen Teknil-
lisen Seuran jäsenet perheineen
ja läheisineen.  Konserttikaronk-
ka klo 16.00 Suomalaisella Klu-
billa:  Karppasen Keittoa, Henk-
ka ja Pojat, Akateemisen Reilu
Meininki.  Karonkan hinta 25
e/hlö.  Pöytävaraukset klubira-
vintolasta, puh. 03-2123150.

1111..0055..22001100    KKlloo  1155..0000 Kevät
Hervannassa - AVEC. Keväinen
tutustumisretki Hervantaan op-
paana perushervantalainen, 43
vuotta Suomalaisen Klubin jäse-
nenä ollut herastuomari Ilkka
Hietaniemi. Lähtö Vanhan kirkon
kupeelta klo klo 15.00, kesto n.
2 tuntia. Hinta 20 e/hlö. Ilmoit-
taudu viimeistään 6.5. Seppo
Lehtinen, 044-3773870 tai susi-
sepe@gmail.com.

KKeessääkkuuuu
0044..0066..22001100  KKlloo  1122..0000 Puolus-
tusvoimain Lippujuhlan päi-
vän kunniakäynti ja seppeleen-
lasku Kalevankankaan sanka-
rihaudalla - AVEC  Tilaisuuden
järjestää Tampereen Varuskunta.

0044..0066..22001100  KKlloo  1188..0000 Seppe-
leenlasku Marskin patsaalle.
Marskinkallio, Vehmainen–
AVEC. Tilaisuuden järjestää Tam-
pereen Kansalaisjuhlatoimikun-
ta.

1111..0066..22001100 Matka suomalaisen
kulttuurin juurille 11-12.6.2010.

- AVEC. Retki Punkaharjulle ja
Mikkeliin ylimetsänhoitaja Mark-
ku Rauhalahden johdolla. Kts. il-
moitus s. 17.

3300..0066..22001100  kklloo  1199..0000 Kangas-
alan Ramppi-teatteri: “Kuinka
löytäisin sen laulun”.- AVEC.
Mobilian Ramppi-teatterin kesän
2010 produktio.  Varaukset vii-
meistään 28.5. Irmeli Jokilampi
050-595 1111 tai irmeli.joki-
lampi@idia.fi. 

HHeeiinnääkkuuuu  
0033..0077..22001100  kklloo  1188..0000 Musiik-
kia!Ruovesi- AVEC. Lauantai-il-
lan konsertti “Taiturimaista” Pek-
kalan kartanon Tallissa Ruove-
den Jäminkipohjassa. Virtuoosi-
kappaleita halki vuosisatojen
mm. Liszt, Paganini, Ysaÿe, Sibe-
lius, Bizet’n aarioita oopperasta
Carmen.
Esiintymässä Lilli Paasikivi, Hen-
ri Sigridsson, Ismo Eskelinen, Os-
mo Vänskä, Anders Engström,
Ville Hiilivirta, Denis Goldfeld,
Marko Ylönen, Samuli Peltonen;
juonto Tapani Länsiö.  Lippuja va-
rattu 20 kpl a’ 40 e, jotka vara-
taan periaatteella “nopeat syövät
hitaat”.  Matkat omalla autolla.
Varaukset Timo Tulosmaa,
timo.tulosmaa@sci.fi tai 040-
7440565.

EEllookkuuuu  
0088..0088..22001100 Hamina Tattoo-
marssishow Haminan Bastionis-
sa - AVEC. Vierailun kohde on Ha-
minan Bastionissa pidettävä
näyttävä iltapäivämarssishow,
jossa mukana upea joukko kan-
sainvälisiä sotilassoittokuntia.
Lähtö bussilla Vanhan kirkon ku-
peelta klo 09.00. Retken hinta
115 e/hlö vähintään 30 hengen
ryhmällä. Hinta sisältää bussi-
matkan, marssishowlipun, buf-
fetruokailun pikkubastionissa en-
nen esitystä, sekä väliaikatarjoi-
lun. Ilmoittaudu viimeistään 11.5.
Timo Tulosmaa 040-7440565 tai
timo.tulosmaa@sci.fi.

SSyyyysskkuuuu  
1111..0099..22001100 Sibelius - sinfonisen
muodon takoja - AVEC. Lahden
Sibelius-festivaalin 2010 pääkon-
sertin ohjelmassa ovat Sibeliuk-
sen sävelruno”Tapiola” ja sinfo-
nia ”Kullervo”. Solisteina Jorma
Hynninen ja Helena Juntunen.
Sinfonia Lahti-orkesteria johtaa
Jukka-Pekka Saraste.  Lähtö Van-
han kirkon kupeelta klo 14.00,
paluu konsertin jälkeen. Hinta 80
e/hlö.  Ilm. viimeistään 2.8. Timo
Tulosmaa, 040-7440565 tai
timo.tulosmaa@sci.fi.

2277..33..1100 kklloo  1122 Klubiottelu TSK
- TAK; isäntänä TSK

1100--1111..44..1100 Tampere Cup; järjes-
täjät TAK, TKS ja TSK
2288..44..1100  kklloo  1188 Simakärri.

1122..55..1100  kklloo  1188 Kolmen klubin
kärri (Yrjön kärri); isäntänä TSK

1155..55..1100  kklloo  1133 Biljardikauden
päättäjäiset ja palkintojen jako.

Kärrikilpailut alkavat 13.1. ja jat-
kuvat joka keskiviikko 28.4.asti.
Kaisan, Snookerin ja keilasarjan
pelipäivät alkaen klo 17 ovat 11.3
ja 15.4.

BBiilljjaarrddiittooiimmiikkuunnttaa::
Puheenjohtaja Rauno Pulli, rau-
no.pulli(at)elisanet.fi, (03)344
1534; sihteeri Anssi Syrjänen, ol-
gotti(at)hotmail.com; jäsenet: Jy-
ri Borgenström, Päivö Iso-Hert-
tua, Mika Juoperi, Seppo Leski-
nen ja Seppo Nyrjä.

Biljardi

Puheenjohtaja Rauno Pulli.
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Ruutiukot

Golf

Keskiviikkokerho
Kokoontumiset keskiviikkoisin
kello 12:

1100..33..22001100
1144..44..22001100  
1122..55..22001100  

KKeesskkiivviiiikkkkookkeerrhhoonn  ttooiimmiikkuunnttaa:::
Kerhomestari Seppo Leskinen,
sepe1(at)elisanet.fi, 050-581
2233; jäsenet: Matti Kataja ja
Seppo Lehtinen.

16

Klubinaiset
1155..66..22001100  kklloo  1122..0000 Klubin 14.
golfmestaruuskilpailut Tammer-
Golfin kentällä Ruotulassa. Kil-
pailu pelataan pistebogina (18
hcp pb) ja siinä palkitaan kol-
me parasta pistebogitulosta, pa-
ras scratch-tulos, pisimmän

avauksen suorittaja ja lähem-
mäksi lippua pallonsa lyönyt. Li-
säksi parhaan pistebogituloksen
tehnyt saa vuodeksi haltuunsa
komean kiertopalkinnon. Kaikil-
le Klubin jäsenille, jotka ovat jä-
senkirjurille ilmoittaneet harras-
tavansa golfia, lähetetään touko-
kuun 2010 aikana henkilökohtai-
nen kilpailukutsu.

Klubin golftoiminnasta on ker-
rottu lisää internet-osoitteessa:
tampereensuomalainenklubi.fi/
harrastuskerhot/golf.

GGoollff--ttooiimmiikkuunnttaa::
Puheenjohtaja Veijo Sinkkonen,
veijo.sinkkonen(at)pp.inet.fi,
040-511 1010; jäsenet: Markku
Huostila, Jyrki Mantila ja Tapio
Nikkari.

Puheenjohtaja Veijo Sinkkonen.

Kerhomestari Seppo Leskinen.

Klubin uusin kerho Kirjanmerk-
ki aloittaa toimintansa 22. maa-
liskuuta. Kirjallisuusillat esitte-
levät Suomen itsenäisyyden ajan
ja vähän varhaisemmankin ajan
historiaa nykytutkijoiden ja -kir-
jailijoiden välityksellä. Klubin jä-
senet ovat tervetulleita osallistu-
maan ja samalla ilmoittautu-
maan kerhon jäseniksi.

2222..0033..22001100  kklloo  1188  Professori Pa-
nu Rajala: Yrjö Jylhä - talvisodan
runoilija. Yrjö Jylhän runokoko-

Kirjanmerkki

Puheenjohtaja Inkeri Haarla-
Kettunen. 

elma Kiirastuli (1941) on merkit-
tävin talvisodasta kertova teos,
mutta sen suosiosta huolimatta
Jylhä on jäänyt ihmisenä tunte-
mattomaksi.

0077..0044..22001100  kklloo  1188..0000 Professo-
ri Martti Häikiö: V.A.Koskenniemi
- suomalainen klassikko 1 ja 2.
V. A. Koskenniemi (1885–1962)
oli 1900-luvun suomalaisen kult-
tuurielämän näkyvimpiä hahmo-
ja. Hänestä tuli Suomen Akate-

mian ensimmäinen kirjailijajä-
sen, joka vaikutti myös Turun yli-
opiston kirjallisuuden professo-
rina ja rehtorina.

KKiirrjjaannmmeerrkkkkii--kkeerrhhoonn
ttooiimmiikkuunnttaa::

Puheenjohtaja Inkeri Haarla-Ket-
tunen, inkeri.haarla-kettunen
(at)pp.inet.fi, 0500-159 158; jäse-
net: Hannu Jokiluoma, Timo Tu-
losmaa ja Mikko Turunen.

Klubinaisten vapaamuotoiset,

omakustanteiset lounaat Klu-
billa:

2222..33..22001100  kklloo  1122 lounas

33..55..22001100  kklloo  1122 lounas; esitel-
mä, maakuntaneuvos Matti Hok-
kanen

KKlluubbiinnaaiisseett--ttooiimmiikkuunnttaa::
Puheenjohtaja Kristiina Jaati-
nen, kristiina.jaatinen(at)tampe-
reenkauppakamari.fi, 040-505
1999; jäsenet: Irene Jokinen, Jaa-
na Jääheimo, Helena Perälä ja
Maarit Vähäsaari.

Puheenjohtaja Kristiina Jaati-
nen.

Lounaskokoukset maanantaisin
klo 12.00

0011..0033..22001100  Rehtori Pauli Hyt-
tinen: Evakkomatka Kivennaval-
ta Anttolaan kesällä 1944

0088..0033..22001100 Sydänkirurgi ja il-
mailulääkäri Pekka Iisalo: Len-
tävä ihminen, suorituskyky ja ra-
joitukset

1155..0033..22001100 Talvisodan päätty-
mispäivän 13.03.1940 70-vuotis-
muisto. Bussikuljetus: klo 11.00
noustaan ajoneuvoon Klubin
edessä. Kunnianosoitus Talviso-
dan henki-patsaalla. Seppeleen-
laskun jälkeen jatketaan bussil-
la Yrjö Jylhän patsaalle, jossa las-
ketaan kukat. Sen jälkeen bussil-
la Klubille, jossa lounas klo 12.00.
Veteraanien ryhmävalokuvaus.
Tumma puku ja kunniamerkit. 

2222..0033..22001100 Johtaja Antero Sor-
ri: Pirkanmaan metsät ja metsä-
talous. Ajankohtaiskatsaus

Sadanpäämies Vesa Rinkinen.
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2299..0033..22001100 Kirkkoherra Markku
Toivanen: Ortodoksinen perinne
Suomessa 

0088..0044..22001100 Ruutiukkojen kevät-
retki. Ohjelmasta tiedotetaan
erikseen tuonnempana 

1122..0044..22001100 Lounas (ei esitelmää)

1199..0044..22001100 Metsätalousinsinöö-
ri Olavi Hytönen: Jääkärin mor-
sian ja jääkärinmorsiamet 

2266..0044..22001100 Everstiluutnantti
Terho Mustonen: Ajankohtaista
Puolustusvoimista

0033..0055..22001100  Eversti Aarno Lius-
vaara: Talvisodan ilmatoiminnas-
ta
1100..0055..22001100 Dipl. ins. Reijo Selin:
James Finlayson ihmisenä ja yrit-
täjänä. 190 vuotta tehtaan perus-
tamisesta

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

Johtokunta

Tampereen Suomalaisen Klubin johtokunta 2010. Eturivi vasem-
malta Timo Tulosmaa (esimies), Kari Neilimo (johtokunnan pj),
Kristiina Jaatinen, takarivi Rauno Pulli, Pasi-Heikki Rannisto,
Matti Kataja, Matti Hokkanen (johtokunnan varapj), Markku
Rauhalahti (varaesimies) ja Vesa Rinkinen. Kuva: Seppo Leskinen.

Näyttely on esillä Tampereen Suomalaisen
Klubin Pyynikki-kabinetissa

ajalla 1.-12.3.2010.
Avoinna arkisin lounasaikaan kello 11-14.

Lisäksi näyttely on esillä  26.-27.4.2010
Kansallisen Veteraanipäivän tilaisuuksissa
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Juhani Kivelän väitöstilaisuus!
Valtiokonsernin talousohjauksen tila

– tuki vai taakka?
Ruutiukko, alivaltiosihteeri emeritus, metsänhoitaja Juhani Kivelä puolustaa Tampe-

reen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan suostumuksella väitöskirjaan-
sa “Valtikonsernin talousohjauksen tila- tuki vai taakka?” Talvisodan päättymisen 70-
vuotispäivän aattona 12.3.2010 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen salissa n:o

1100, Kanslerinrinne 1, alkaen klo 12. Tilaisuus on julkinen.
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Merkkipäivät

Uudet jäsenet

Edesmenneet

Ala-Saukko-oja, Juhani
Jahnukainen, Iiro
Reku, Oiva
Helovuori, Esko

Ahonen, Kalevi
Karintaus, Erik
Erma, Reino

Tampereen Suomalaisen Klubiin on ajalla
12.10.2009-18.01.2010 otettu seuraavat uudet jäsenet.

Klubin tietoon ovat tulleet seuraavien  jäsenten
poismenot ajalla 1.10.2009 - 30.1.2010.

Merkkipäivät 1.3.2010–31.10.2010
Arvoisat jäsenet! Julkaisemme lehdessä Klubin jäsenten seuraavan

puolen vuoden aikana tulevien merkkipäivien luettelon. 
Mahdolliset julkaisukiellot ja lisämaininnat pyydetään jäsenkirjuri

Seppo Lehtiselle puh. 044-3773870; susisepe(at)gmail.com
viimeistään edeltävän tammikuun tai syyskuun kuluessa.

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1122..1100..0099
Kokko, Reino
Rekola, Timo
Repo, Eero
Tyrkkö, Pertti

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1166..1111..0099
Anttila, Erkki
Kivijärvi, Markku
Kylmälä, Seppo
Paakkala, Anna-Maija
Pihko, Esko
Raskila, Esko
Riippa, Kalevi
Runsas, Jari

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  2211..1122..0099
Mäenpää, Mika
Nikkilä, Pekka
Salminen, Reima
Stenvik, Jorma
Suvanto, Eero

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1188..0011..1100
Pohjoismäki, Pekka
Salonen, Matti
Seppälä, Kalevi

9955  vvuuoottttaa::
Risto Tiitola 24.04.-10
Olavi Jokiranta 23.10.-10

9900  vvuuoottttaa::
Erkki Muotiala 13.10.-10

8855  vvuuoottttaa::
Erik Sundström 15.04.-10
Reijo Särkkä 29.04.-10
* perhepiirissä

Erkki Kahila 06.05.-10
Esab Baibula 14.05.-10
Jaakko Pelttari 19.05.-10
Matti Talvio 21.05.-10
Tapio Simola 25.07.-10
Pentti Räisänen 19.08.-10
Lauri Väisänen 27.09.-10

8800  vvuuoottttaa::
Yrjö Suuniittu 01.05.-10
* matkoilla

Jaakko Mantere 09.05.-10
Teuvo Aho 15.05.-10
Pertti Paloheimo 11.06.-10
Touko Pero 28.06.-10
Eero Strömmer 23.07.-10
Timo Pentinlehto 31.07.-10
* Ravintola Vaskitähti klo 14-17

* Muistamiset Klubin kehittämis-

rahastoon 114630-585924

Ilmari Wigren 11.08.-10
Jussi Sierilä 09.10.-10
* matkoilla

Kalevi Joki 15.10.-10

7755  vvuuoottttaa::
Pentti Lepistö 04.04.-10
Kalevi Lauslahti 08.04.-10
Tapio Peltonen 10.04.-10
Aarne Sjögren 18.04.-10
Aimo Moilanen 21.04.-10
Jarkko Haarla 30.04.-10
Pertti Loponen 03.05.-10
Antti Tähtinen 07.05.-10
Kalevi Seppälä 13.05.-10
Wolfgang Paulus 27.05.-10
Jussi Hietala 03.06.-10
Aatto Haapakangas 23.06.-10

Unto Järvinen 03.07.-10
Anneli Kääpä-Solja 19.07.-10
Seppo Sirkeinen 04.07.-10
Jorma Home 21.07.-10
Tero Tiililä 25.07.-10
Pentti Kilpeläinen 01.09.-10
* matkoilla

Arto Uusitalo 25.10.-10

7700  vvuuoottttaa::
Veikko Voutilainen 17.03.-10
Ismo Syvänne 30.03.-10
Matti Antikainen 24.04.-10
Ilkka Ekman 10.05.-10
Seppo Loimio 07.05.-10
Jouni Koivisto 12.05.-10
Mikko Taubert 24.05.-10
Mauri Pöyhönen 04.06.-10
Robert Alfthan 08.06.-10
Tapani Perttu 08.06.-10
Reijo Hautala 15.06.-10
* matkoilla

Ahti Stenberg 20.06.-10
Esko Halme 14.07.-10
Reijo Lairto 19.07.-10
Kalle Penttilä 07.08.-10
Kari Uotinen 10.08.-10
Kirmo Bergius 19.08.-10
Seppo Leskinen 05.09.-10
Leena Lagerstam 25.09.-10
Ilkka Mäntyvaara 07.10.-10

6600  vvuuoottttaa::
Seppo Salovaara 14.03.-10
Kalle Ylinen 29.04.-10
Alpi Ikäheimonen 16.05.-10
Pertti Toivola 25.05.-10
Pertti Tyrkkö 25.05.-10
Eero Ruotsila 16.06.-10
Kristiina Vuorinen 21.06.-10
Kari Keidas 02.07.-10
* perhepiirissä

* Muistamiset Klubin kehittämis-

rahastoon 114630-585924

Seppo Laalahti 19.07.-10
Mikko Seppälä 04.08.-10
Markku Salonen 29.09.-10

Seuraa ajankohtaisia asioita myös Klubin kotisivulta:

www.tampereensuomalainenklubi.fi

Klubi järjestää kahdesti vuodessa info- ja tutustumistilaisuuden
uusille jäsenilleen. Tammikuun 25. päivänä paikalla oli taas yli
kaksikymmentä uutta klubilaista, ja toimintaa heille esittelivät
Klubin esimies, johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
jäsenkirjuri ja eri toimikuntien puheenjohtajat. Klubilaiset myös
esittelivät itsensä. Kuva: Seppo Leskinen

Uusien jäsenten ilta
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Kolmen klubin kaisa

JJoouukkkkuueettuullookksseett    
1. TAK 36 voittoa 2702 pistettä 
2. TSK 32      ”      2519     ”   
3. TKS 13      ”      1851     ”     

TTuullookksseett  ppeelliippaaiikkooiittttaaiinn
Tampereen Ammattiklubi: 
P. Lampimäki - Y. Nattari       60-24

“ -  I. Teräs 60-19       
“ -  P. Mäkelä 60-44       
“ -  S. Pitkänen 40-60       
“ - Jo. Pitkänen 60-14       
“ - J. Repo 60-23       

A-P. Leppänen- Y. Nattari 60-30       
“ -  I. Teräs 60-38       
“ - P. Mäkelä 60-7         
“ - S. Pitkänen 37-60       
“ - Jo. Pitkänen 60-29       
“ - J. Repo 60-23       

M. Siren - Y. Nattari 60-53       
“ - I. Teräs 60-21       
“ - P. Mäkelä 60-0         
“ - S. Pitkänen 37-60       
“ - Jo. Pitkänen 60-9         
“ - J. Repo 31-60       

Y. Nattari - S. Pitkänen 47-60       
“ - Jo. Pitkänen 49-32       
“ - J. Repo 25-60       

I. Teräs - S. Pitkänen 31-60       
“ - Jo. Pitkänen 4-60         
“ - J. Repo 25-60       

P.Mäkelä - S. Pitkänen 30-60       
“ - Jo. Pitkänen 60-5         
“ - J. Repo 23-60       

Tampereen Kauppaseura:
P.Maanoja - J. Artama 60-12

“ - M. Jarva 60-6

“ - P. Törmä 60-7
“ - O. Korhonen 60-30
“ - Ju. Pitkänen 60-34
“ - R. Pulli 60-43

E.Pöntinen - J. Artama 40-10
”               - M. Jarva 39-25
“              - P. Törmä 60-1
“              - O. Korhonen 39-45
“              - Ju. Pitkänen 60-21
“              - R. Pulli 60-30 

R.Väänänen     - J. Artama 38-30
“              - M. Jarva 60-18
“              - P. Törmä 29-60
“              - O. Korhonen 60-17
“              - Ju. Pitkänen 44-55
“              - R. Pulli 60-12

J.Artama          - O. Korhonen 40-31
“              - Ju. Pitkänen 34-60
“              - R. Pulli 60-30

M.Jarva            - O. Korhonen 43-60
“              - Ju. Pitkänen 39-60
“              - R. Pulli 8-60

P.Törmä            - O. Korhonen 60-20
“ - Ju. Pitkänen 60-43
“ - R. Pulli 23-60

Tampereen Suomalainen Klubi:
H. Lunden - I. Korhonen 60-57 

“ - P. Saarinen 32-60
“ - R. Arvola       35-60
“ - M. Lehtimäki 35-60
“ - P. Iso-Herttua 60-41
“ - M. Juoperi      43-60

E. Stenman - I. Korhonen   6-60
“ - P. Saarinen      60-35
“ - R. Arvola         60-57
“ - M. Lehtimäki   48-60
“ - P. Iso-Herttua  33-60

“ - M. Juoperi 51-6
H. Mäkelä - I. Korhonen 5-60

“ - P. Saarinen 60-27
“ - R. Arvola 60-48
“  - M. Lehtimäki   51-60
“ - P. Iso-Herttua 25-60
“ - M. Juoperi       60-42

I. Korhonen - M. Lehtimäki   13-60
“ - P. Iso-Herttua 60-22
“ - M. Juoperi        47-60

P. Saarinen - M. Lehtimäki   23-60
“ - P. Iso-Herttua 60-38
“ - M.  Juoperi 0-60

R. Arvola - M. Lehtimäki   38-60
“ - P. Iso-Herttua   38-60
“ - M. Juoperi 32-60

MMuuuuttaammiiaa  hhaajjaahhaavvaaiinnttoojjaa::  M. Juoperi teki
P. Saarista vastaan aloituksesta 60 p. R. Ar-
vola voitti yllättäen H. Lundenin 60-35. Juk-
ka Pitkänen teki onnistuneesti viisi peräk-
käistä rangaistuslyöntiä ja voitti R. Väänäsen
55-44.

PPaarrhhaaiinnaa  ppaallkkiittttiiiinn:: TAK:  P. Maanoja kuu-
si voittoa 360 pistettä, TKS:  I. Korhonen kol-
me voittoa 297 pistettä ja TSK:  M. Lehtimä-
ki kuusi voittoa 360 pistettä.

Palkintojen jaon suorittivat Matti Hokkanen
ja Rauno Pulli. Parhaimmat onnittelut inhot-
tavan sympaattisille TAK:laisille. 

Toivottaa RRaannee
Kuva: RRiissttoo AArrvvoollaa

Lauantaina 30. tammi-

kuuta pelattiin Tampereen

Ammattiklubin, Tampe-

reen Kauppaseuran ja

Tampereen Suomalaisen

Klubin välinen Kolmen

Kaisan kilpailu. Kilpailun

isäntänä toimi Tampereen

Suomalainen Klubi.
Klubien parhaat isäntien seurassa. Vasemmalta Paavo Maanoja TAK, isännät Rauno Pulli ja
Matti Hokkanen, Ilkka Korhonen TKS ja Mika Lehtimäki TSK.
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VVeessaa  RRiinnkkiinneenn on esimerkillisel-
lä ja aktiivisella tavalla toiminut
vuoden 2003 alusta alkaen Tam-
pereen Suomalaisen Klubin Ruu-
tiukot-toimikunnan puheenjoh-
tajana eli Sadanpäämiehenä.
Ruutiukoista on hänen puheen-
johtajakaudellaan muodostunut
230 eläkkeellä olevan, mutta
“muonavahvuuteen edelleen kuu-
luvan”, Klubin jäsenen kokoontu-
misryhmä.

Ruutiukot kokoontuvat maa-
nantaisin yhteiselle lounaalle,
jonka yhteydessä kuullaan ajan-

kohtainen ja korkeatasoinen esi-
telmä.

Ruutiukot seuraavat myös
muutoin tarkoin aikaansa, teke-
vät vuosittain yhteisiä matkoja
niin kotimaahan kuin ulkomail-
lekin ja toimivat esimerkillisellä
tavalla suomalaisuuden aatteen
hyväksi. 

IIllkkkkaa  SSaaaarriinneenn on toiminut vuo-
den 2004 alusta lukien Tampe-
reen Suomalaisen Klubin isän-
nöitsijä-sihteerinä. Tässä tehtä-
vässä Ilkka Saarinen on vastan-

nut Klubin talous- ja hallinto-
asioiden hoidosta sekä hallintoon
liittyvien toimistotehtävien hoi-
tamisesta ja Klubin toiminnan
yleisestä kehittämisestä.

Ilkka Saarisen kaudella Klubi
on ottanut toiminnassaan käyt-
töön muun muassa tietoteknii-
kan, mikä on mahdollistanut mo-
net uudet toiminnot, kuten koti-
sivut, oma painettu ja sähköinen
jäsenlehti sekä sähköinen yhtey-
denpito jäsenistöön. 

SSeeppppoo  LLeehhttiinneenn on vuoden 2005

alusta alkaen toiminut Tampe-
reen Suomalaisen Klubin jäsen-
tiedoston hoitajana eli jäsenkir-
jurina. Klubin jäsentiedosto on
hänen toimikaudellaan siirretty
sähköiseen muotoon ja  päivitet-
ty vastaamaan päivittäisiä tilan-
teita.

Tampereen Suomalaisella Klu-
billa on yli 850 jäsentä.

Seppo Lehtinen on  jäsenkirju-
ritehtävän ohessa toiminut an-
siokkaasti myös yhteydenpitäjä-
nä Klubin jäsenten ja hallinnon
välillä.

Tampereen Suomalaisen Klubin syyskokouksessa

21.12.2009 palkittiin Klubin standaarilla Ruutiuk-

kojen Sadanpäämies Vesa Rinkinen, Klubin isän-

nöitsijä-sihteeri Ilkka Saarinen ja jäsenkirjuri Sep-

po Lehtinen. Palkinnon perusteena on heidän esi-

merkillinen ja ansiokas työnsä Klubin hyväksi.

Klubiravintolan pitäjiä Seija ja Matti Karppasta

kiitettiin kukkakimpulla.

Ruutiukkotoimikunnan
myöntämä Ruutiukko-
mitali luovutettiin joulu-
lounaalla 30.11.2009
Olavi Hytöselle ja Tapio
Vuoriselle heidän an-
sioistaan toiminnassa
Ruutiukkokerhon hy-
väksi. Markku Rauha-
lahti nimitettiin Vuoden
Ruutiukoksi 2009. 

OOllaavvii  HHyyttöönneenn toimi Ruutisihtee-
rinä vuosina 2000–2001. Hänen
kaudellaan ja toimestaan muun
muassa julkaistiin Ruutiukkojen
historiikki toiminnan alusta
2000-luvulle ja otettiin käyttöön
Klubin kunniajäsenen Kauko Sal-
men suunnittelema Ruutiukko-
jen standaari.  

TTaappiioo  VVuuoorriinneenn toimi Ruutisih-
teerinä vuosina 2001–2007. Hän
toimi ansiokkaasti kahden Sa-
danpäämiehen aikana ja edusti
siten jatkuvuutta, kun nykyinen
Sadanpäämies aloitti vuonna
2003. 

MMaarrkkkkuu  RRaauuhhaallaahhttii on nimitet-
ty Vuoden Ruutiukoksi 2009.

Ruutiukkotoimikunta otti ni-
mityspäätöksessään huomioon
Markun huomattavat ansiot Ruu-
tisihteerinä ja Ruutiukkojen tie-
dottamisen hoitamisessa, hänen
laatimansa journalistisesti kor-
kealuokkaiset lounasesitelmien
referaatit kuvineen ja Ruutiuk-

kojen toiminnan tarkoitusperien
toteuttamisen myös Klubin muus-
sa tiedottamisessa sekä maan-
puolustus- ja perinnetyössä.

Sadanpäämies ojensi Vuoden

Ruutiukolle Ruutiukkojen stan-
daarin, jonka jalustaan kiinnitet-
tyyn laattaan on kaiverrettu Vuo-
den Ruutiukon nimi ja myöntä-
mispäivämäärä.

Ruutiukkoja palkittiin 

Entiset ruutisihteerit Olavi Hytönen (vasemmalla) ja Tapio Vuori-
nen.

Markku Rauhalahti.

Ansioituneita klubilaisia

Ansioituneet klubilaiset Vesa Rinkinen (vas.), Ilkka Saarinen ja
Seppo Lehtinen palkintostandaareineen. 
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Palveleva suomalainen
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Kuvasatoa Klubin toiminnasta

Klubin Talvisodan iltana käytiin Vapriikissa avaamassa Pirkkahä-
mäläisten Talvisota -näyttely.

Tampereen Suomalainen Klubi vieraili Aamulehdessä (kesk.). Vierailun isäntänä toimi päätoimittaja Matti Apunen (vas.). Klubin Pyynik-
ki-kabinetissa oli joulukuusta helmikuun esillä näyttely “Vapaussoturi-lehden kansia vuosien varrelta” (oik.).

Itsenäisyyspäivän lounas Klubilla. Klubin johtonelikko Itsenäisyyspäivän juhla-
asussa. Vas. Matti Hokkanen, Kari Neilimo,
Timo Tulosmaa ja Markku Rauhalahti.

Cernin kiihdyttimen 27 kilometriä pitkä tun-
neli. Klubilainen, tekniikan tohtori Matti Ka-
taja kertoi aiheesta klubikokouksessa.

Tunnelmaa Ruutiukkojen joululounaalla.
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oiminnasta

Klubinaiset järjestivät klubilaisille joulukosertin, jossa lauloi Pi-
kantit-kuoro ...

... ja puhui rovasti Esa Eerola

Syyskokouksessa esitelmän piti arkkipiispa Jukka Paarma.

Esimiehen kiitokset arkkipiispalle.
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Selekta Capital
Yksi sopimus – monta sijoitusta
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Selekta Capitalin myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, joka myy Selekta Capitalia asiamiehenään toimivan
Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreiden ja oman myyntiorganisaationsa kautta.

Teemme sen mahdolliseksi

Tampereen alueen konttorit
nordea.fi
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