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Tampereen Suomalaisen Klubin perustaminen
22.9.1891 oli merkittävä tapahtuma Tampereel-
la. Suomi oli tuolloin osa Venäjän suuriruhtinas-
kuntaa ja virkamieskunnan valtakieli oli yhä
Ruotsin vallan ajoilta periytyvä ruotsi. Klubin
toiminnan päämääräksi asetettiin tuolloin suo-
menkielisten tamperelaisten kunnallisten pal-
veluiden parantaminen heidän äidinkielellään
sekä tasa-arvoisuuden saavuttaminen kunnal-
lisvaaleissa ja päätöksenteossa. Klubin piirissä
pohdittiin suomalaisuusaatteen edistämistä laa-
jemminkin kansallisena kysymyksenä. 

Suomen itsenäisyyspyrkimykset saivat 1910-
luvulla Klubin toiminnassa huomiota ja kanna-
tusta yhä enemmän. Klubi laati jopa oman it-
senäistymisohjelman. Kun itsenäisyys sitten
vuonna 1917 saavutettiin ja vakiinnutettiin va-
paussodan seurauksena, oli Klubi saavuttanut
toisen tärkeä tavoitteensa; valtiollinen itsenäi-
syys oli toteutunut. Klubin jäsenet ryhtyivät in-
nolla kehittämään sinivalkoista Suomea.

Itsenäisyyden alkuvuosikymmenet, 1920- ja
1930-luku, olivat Tampereen Suomalaisen Klu-
bin toiminnassa sinivalkoisen yrittäjyyden ke-
hittämisen sekä sivistyksen ja kulttuurin edis-
tämisen aikaa. Klubin jäsenet olivat rakenta-
massa isoja teollisuuskonserneja ja vahvoja suo-
malaisia perheyhtiöitä. Jäsenet tukivat teatte-
ritoimintaa, kirjaston kehittämistä, taideteos-
ten hankkimista julkisille paikoille. Klubi oli
mukana perustamassa työväenopistoa Tampe-
reelle. Sinivalkoinen yrittäjyys, sivistys ja kult-
tuuri olivat asioita, joiden varassa suomalaista
hyvinvointivaltiota luotiin. 

Raskaiden sotavuosien jälkeen Klubin jäse-
net palasivat taas rauhan töihin jälleenraken-
tamaan Suomea kohti nykyistä hyvinvointival-
tiota, joka on yksi maailman parhaista maista
elää ja työskennellä. Sinivalkoinen yrittäjyys ja
suomalainen kulttuuri kansainvälisessä toimin-
taympäristössä korostuivat Klubin toiminnassa.
Suomalaisuuden aatetta ja Klubin sinivalkoi-
sia arvoja tarkasteltiin nyt osana kansainvälis-

tä yhteisöä. Suomi oli itsenäinen ja vapaa val-
tio, jolla oli oma suomen kieli, kulttuuri ja omat
puolustusvoimat, mutta samalla se oli osa Poh-
jolaa, Eurooppaa ja koko maailmaa. 

Mitä Tampereen Suomalainen Klubi on tä-
nään ja tulevaisuudessa? Klubi on 880 jäsenen-
sä vahva ja yhä kasvava yhteisö, jonka jäsenis-
tä kymmenesosa on naisia. Klubin toiminnan
päämäärät ja arvot ovat säilyneet hyvin vuosi-
kymmenten muutoksissa. Ne ovat olleet kestä-
viä arvoja ja niiden varaan voidaan rakentaa
myös tulevien vuosien toiminta. Klubi haluaa
edelleenkin edistää suomalaista kulttuuria ja
sinivalkoista yrittäjyyttä. 

Meille Tampereen Suomalaisen Klubin jäsenil-
le suomen kieli ja kulttuuri, itsenäinen valtio,
oma lippu suomalaisuuden symbolina sekä omat
puolustusvoimat ovat yhä arvoja, jotka haluam-
me siirtää tuleville sukupolville. Euroopan unio-
ni ja globaali maailma ovat yhä useammin se vii-
tekehys, josta näkökulmasta nuoret Suomea ja
suomalaisuutta katselevat. Suomalaisuus on
heille yhä arvokas asia ja siniristilippu sen sym-
boli. Meidän tehtävämme on saada nuoret ih-
miset kiinnostumaan suomalaisuuden aattees-
ta omalla tavallaan. Aatteemme sisällön siirtä-
minen uusille sukupolville on otettava keskei-
seksi päämääräksemme. Tässä on Klubillemme
ja sen kaikille jäsenille tärkeä ja arvokas teh-
tävä seuraavien vuosien ja vuosikymmenten-
kin ajaksi.

Kiitän HTT Pasi-Heikki Rannistoa Klubin 120-
vuotiskirjan “Suomalaisuuden virrassa” kirjoit-
tamisesta. Kirja on upea kuvaus suomalaisuu-
den aatteen kehityskaaresta ja Klubin toimin-
nasta Tampereella aatteen edistämiseksi. Suo-
sittelen lämpimästi kirjan lukemista.

Toivotan johtokunnan ja omasta puolestani
kaikille Klubin jäsenille antoisaa 120-vuotisjuh-
lavuotta. Kiitän mukana olemisesta Klubin toi-
minnassa suomalaisuuden hyväksi. Olette läm-
pimästi tervetulleita juhlavuoden tapahtumiin.

Pääkirjoitus KARI NEILIMO, JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA

Tampereen Suomalainen Klubi
120 vuotta

– suomalaisuutta
edistäen ja
Tamperetta kehittäen

Suomen lippu
Kuvaaja: Seppo Leskinen
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Puutarhakatu 13,
33210 Tampere, (03) 212 3150
www.tampereensuomalainenklubi.fi

KKlluubbiinn  jjoohhttookkuunnttaa
• Johtokunnan puheenjohtaja

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

• Johtokunnan varapuheenjoht.
Hallintotieteiden tohtori
Pasi-Heikki Rannisto
pasi-heikki.rannisto(at)uta.fi

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

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

• Johtokunnan muut jäsenet
Professori Risto Harisalo
Hallintopäällikkö Jaana Jääheimo
Tekniikan tohtori Matti Kataja
Yhteysjohtaja Kirsi Koski
Kauppatieteiden maisteri
Vesa Rinkinen

• Johtokunnan sihteeri
Apulaisjohtaja Piritta Laurila
piritta.laurila(at)rautasoini.fi
0207 288 557

TTooiimmiikkuunnttiieenn
ppuuhheeeennjjoohhttaajjaatt
* Hallinto- ja taloustoimikunta

Matti Hokkanen
matti.hokkanen(at)kotiportti.fi

• Biljardikerho
Seppo Leskinen
sepe1(at)elisanet.fi

• Golfkerho
Veijo Sinkkonen
veijo.sinkkonen(at)pp.inet.fi

• Keskiviikkokerho
Seppo Leskinen
sepe1(at)elisanet.fi

• Kirjanmerkki
Inkeri Haarla-Kettunen
inkeri.haarla-kettunen(at)
pp.inet.fi

• Klubinaiset
Jaana Jääheimo 
jaana.jaaheimo(at)varala.fi 

• Ruutiukot
Vesa Rinkinen
rinkiset(at)kotiposti.net

TTyyöörryyhhmmiieenn  ppuuhheeeennjjoohhttaajjaatt
• Informaatioteknologiatyöryhmä

Matti Kataja
matti.kataja(at)iki.fi

• Jäsentyöryhmä
Jyrki Pentinlehto
jyrki.pentinlehto(at)ttt.fi

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

• Tiedotustyöryhmä
Markku Rauhalahti
rauhalahti(at)kolumbus.fi

JJäässeennkkiirrjjuurrii
Emeritus rehtori
Seppo Lehtinen
044 377 3870
susisepe(at)gmail.com

KKlluubbiinn  ttaalloouuddeennhhooiittaajjaa
Toimitusjohtaja Olli Rusila
045 137 9038
olli.rusila(at)rusila.inet.fi

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

Tampereen
Suomalainen Klubi ry

Kevättalvi on bliniaikaa!
Blinejä valmistetaan Klubilla monessa eri muodossa. 

Lisukkeiksi tarjoamme mädin ja suolakurkun lisäksi 

esimer kiksi metsäsienisalaattia ja savustettua poronpaistia. 

Kyytipojaksi suosittelemme snapsia.

Perinteinen Vappulounas 1.5. klo 13
Varmista seurueellesi paikat klubiravintolan runsaaseen 

vappu kattaukseen ja tee pöytävarauksesi ajoissa! 

Hinta 45 €.

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

Lounaspöytämme on katettuna 
arkisin kello 11-14. 
Kysy myös kabinettilounasta.

Lounas- ja tilausravintola Tampereen Suomalainen Klubi

Ravintoloitsijat Seija ja Matti Karppanen
Puutarhakatu 13 • 33210 Tampere

Puh. (03) 212 3150 • Faksi (03) 212 3151 • Gsm 0500 733 642
tilaukset@ravintolasuomalainenklubi.fi  

www.ravintolasuomalainenklubi.fi 
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Suomalaisuusaate on muotoutu-
nut eri sukupolvien toiminnan
myötä ja vaikuttanut Suomessa
asuvien ihmisten elämään, elä-
män sisältöihin, poliittiseen ajat-
teluun ja erilaisiin yhteiskunnal-
lisiin tavoitteisiin runsaan kah-
den vuosisadan ajan. Suomalai-
suusaatteen piirissä on synnytet-
ty keskeiset suomalaiset instituu-
tiot, kuten vapaa suomenkielinen
lehdistö, suomenkielinen koulu-
tusjärjestelmä ja kansallinen,
asevelvollisuuteen perustuva
maanpuolustus. Tamperelaisille
tärkeä Aamulehti on samojen
henkilöiden perustama kuin
Tampereen Suomalainen Klubi-
kin. Lähes jokainen Aamulehden

päätoimittaja lehden ensimmäi-
sen sadan vuoden aikana kuului
Tampereen Suomalaiseen Klu-
biin ja valtaosa heistä toimi Klu-
bin esimiehinä. 

Tampereen Suomalainen Klu-
bi ja sen keskeiset toimijat olivat
Klubin perustamisen (1891) en-
simmäisinä vuosikymmeninä
merkittävissä rooleissa kunnal-
lispolitiikassa ja vaikuttivat myös
valtakunnan politiikkaan. Esi-
merkiksi Klubin jäsen Juhani
Arajärvi on yksi Suomen itsenäi-
syysjulistuksen allekirjoittajista,
Niilo Solja toimi ministerinä
1930-luvulla ja Rafael Haarla se-
kä Emil Aaltonen olivat kansalli-
sestikin merkittäviä teollisuus-

miehiä. Heidän toimintansa niin
Tampereella kuin myös valtakun-
nallisesti osui ajankohtaan, jos-
sa Suomi oli suurten yhteiskun-
nallisten ja poliittisten murros-
ten vallassa.

Tampereen Suomalainen Klu-
bi oli näin osaltaan myrskyn sil-
mässä. Ensin työväenliikkeen ja
myöhemmin äärioikeiston radi-
kalisoiduttua nämä molemmat
ryhmät irtaantuivat suomalai-
suusliikkeestä, myös Tampereel-
la. Klubin osalta pesäero radika-
lismiin ei tapahtunut kuitenkaan
vaurioitta. 1920- ja 1930-luvuilla
noin 40% jäsenistöstä erosi, ja si-
tä ennen oli tapahtunut radikaa-
lisen työväenliikkeen kannatta-

jien eroaminen. Klubi jatkoi työ-
tään suomalaisuuden eteen, nyt
maltillisempien voimien hallin-
nassa.

Tampereen Suomalainen
Klubi aatteen edistäjänä
ja vaikuttajana

Vaikka varsinainen puoluetoimin-
ta irtaantui Klubista jo 1900-luvun
alussa ja Kansallinen kokoomus-
puolue vastasi vaalien ehdokas-
asettelusta ja vaalitoiminnasta,
käytiin Klubilla ajoittain kiivasta-
kin aatteellista ja yhteiskunnallis-
ta keskustelua. Klubi toimikin suo-
menmielisille erityisesti aatteel-
lisena kotipesänä ja sitä kautta
Tampereen Suomalainen Klubi oli
keskeinen poliittinen toimija aina
toiseen maailmansotaan asti ja oli
vielä pitkään sen jälkeenkin po-
liittinen vaikuttaja.

Vasemmistolaisten poliittisten
ajatusten vallattua suomalaisen
poliittisen ilmapiirin 1960- ja
1970-luvuilla Klubi joutui toimi-
maan matalalla profiililla. Aktii-
vinen poliittinen toiminta vaihtui
erityisesti yhdessäoloon jäsenten
kesken. 

Ilmapiirin vapauduttua vähitel-
len 1980-luvulta lähtien suomalai-
suusaatteelle ja markkinatalout-
ta kannattavalle oikeistomielisel-
le politiikalle on jälleen ollut kas-
vava tilaus. MMaattttii  HHookkkkaasseenn ak-
tiivisen toiminnan ansiosta Klu-
bin toiminta on myös aatteellises-
ti aktivoitunut uudelleen. 2010-lu-
vun Klubi on edelleen irrallaan
puolue- ja paikallispolitiikasta,
mutta se jatkaa suomalaisuuden
edistämistä, vaikkakin täysin toi-
senlaisessa Suomessa kuin perus-
tamisensa aikana. Kirja valottaa
tuota muutosta niin aatteen kehi-
tyksenä kuin yhteiskunnallisten
kehitysvaiheiden kautta. 

Hallintotieteiden tohtori Pasi-Heikki Rannisto

Suomalaisuuden virrassa
- Tampereen Suomalaisen
Klubin juhlakirja

Tampereen Suomalainen Klubi julkaisee
120-vuotisen toimintansa kunniaksi suo-
malaisuutta, suomalaisuusaatetta ja
Tampereen Suomalaisen Klubin toimintaa
suomalaisuusaatteen edistäjänä käsittele-
vän kirjan. Suomalaisuuden virrassa -kir-
ja kertoo suomalaisuusaatteesta ja sen ke-
hittymisestä J.V. Snellmanin ajasta tähän
päivään. Kirjassa tarkastellaan suomalai-
sen ja tamperelaisen suomalaisuuden ke-
hittymistä sekä aatteellisesta että histo-
riallisesta perspektiivistä ja luodaan näin
näkemystä suomalaisuuden kehittymiseen
yleisesti ja erityisesti Tampereella, joka on
ollut kansallisessa historiassa monen tär-
keän tapahtuman keskipisteessä. Kirjan
on kirjoittanut hallintotieteiden tohtori
Pasi-Heikki Rannisto. Pasi-Heikki Rannisto.
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Suomalaisuuden arvot

Suomalaisuusaatteen keskeisinä
arvoina voidaan pitää suomen
kieltä, itsenäistä Suomen valtio-
ta, perheestä huolehtimista, ah-
keruutta ja työntekoa, säästäväi-
syyttä, heikoimmista huolehti-
mista, raittiutta ja siveyttä sekä
sivistystä ja koulutusta. Arvoista
ja Klubin piirissä toimineiden
keskeisten suomalaisuusaatteen
edustajien periaatteista on kir-
jassa johdettu useita käytännön
esimerkkejä siitä, miten suoma-
laisuusaate näkyisi tämän päivän
politiikassa. Suomalaisuusaat-
teen näkökulmasta esimerkiksi
elitismi ja vahva presidentti ovat
houkuttelevampia vaihtoehtoja
kuin pitkälle viety kansalaisde-
mokratia. Suomalaiset puolueet
katsoivat, että kansan sivistysta-
so ei riitä kansanvallan valistu-
neeseen käyttöön, vaan poliitti-
set agitaattorit ja kansankiihot-
tajat pystyvät vaikuttamaan liiak-
si. 

Markkinatalous ja vapaa kilpai-
lu ovat niin ikään suomalaismie-
listen näkökulmasta toivottavam-
pia kuin nykyinen laaja korpora-
tismi. Työnteko on suomenmie-
listen kannalta ensisijaista ja sil-
lä on ihmiselle muitakin merki-
tyksiä kuin vain toimeentulo.
Työn kautta ansaitsemme paik-
kamme ja arvostuksemme yhtei-
söissämme.

Suomen itsenäistyttyä suoma-
laisuusaatteen edustajat käynnis-
tivät hyvinvointivaltiokehityksen.
Aikaisemmin tarpeellisia sosiaa-
lisia ja koulutuksellisia uudistuk-

sia toteutettiin paikkakuntakoh-
taisesti valtuustojen käynnistä-
minä. Hyvinvointivaltiota raken-
nettiin tuona aikana tarvelähtöi-
sesti noudattaen ensin klassisen
liberalismin ja myöhemmin kon-
servatismin periaatteita. Sotakor-
vausten maksamisen jälkeen suo-
malaisessa yhteiskunnassa vallal-
le päässyt vasemmistolainen aa-
tesuuntaus kumosi konservatiivi-
set opit hyvinvointivaltiosta ja
suomenmieliset jäivät vuosikym-
meniksi oppositioon. 

Nykyisen sosiaalidemokraat-
tisen hyvinvointivaltion lähtökoh-
dat ovat suomalaisuusaatteen
kannalta monessa mielessä ei-toi-
vottavia, koska ne kannustavat
tarkastelemaan työntekoa vain
henkilökohtaisen hyvinvoinnin
tuottamisen välineenä ja mahdol-

listavat yhteiskunnan tukien va-
raan heittäytymisen. Samalla kun
valtio tarjoaa kansalaisille yhä
laajenevia subjektiivisia etuja, se
vie tilaa ihmisten oman toimin-
nan vapaudelta, vallalta ja vas-
tuulta. 
Suomalaisten klubien
tulevaisuus

Tampereen Suomalaisella Klubil-
la, samoin kuin suomalaisuusaat-
teen muillakin edistäjillä, on pal-
jon tehtävää tulevaisuudessa.
Suomalaisuusaate kaipaa määrit-
telyä ja kirkastamista, jotta uusi
suomalainen monikulttuurisuus
toteutuu perinteisiä suomalaisia
arvoja hylkäämättä. 

Kansainvälisyys ei ole uhka,
vaan mahdollisuus myös kirkas-
taa ja vahvistaa omia arvojamme.

Suomalaisuus sen paremmin
Tampereella kuin muuallakaan
ei ole ollut missään vaiheessa py-
sähtynyt, vaan jatkuvassa muu-
toksessa ja kehityksessä. Tämän
huomioon ottaen suomalaisuus-
liikkeen kannattaa olla mahdol-
lisimman tietoinen omista arvois-
taan, mutta avoin keskustelulle
ja vuorovaikutukselle erilaisten
suomalaisten kanssa. Tässä vuo-
rovaikutuksessa syntyy se uusi
suomalaisuus, joka kunnioittaa
vanhoja arvoja, mutta on mahdol-
linen ottamaan myös uudet näke-
mykset huomioon. 

Suomalaiset klubit voivat jat-
kossakin olla kansalaiskeskus-
telun moottoreita ja yhteiskun-
nallisen kehityksen paikkoja. Vas-
tuullisen markkinatalouden ja si-
nivalkoisen pääoman menestymi-
nen on myös suomalaisuuden
kannalta tärkeää. Suomessa val-
litseva kateuden ilmapiiri on saa-
tava muuttumaan ja menestymi-
sen tavoitteesta on tehtävä hy-
ve.

Viime vuosien taloudellisten
myllerrysten aikana on nähty, et-
tä yrittäjävetoiset pk-yritykset
ovat pitäneet työntekijöistään ja
työpaikoistaan parhaiten huolta.
Työnteon, yrittämisen ja menes-
tymisen arvostaminen onkin kes-
keinen osa suomalaisuusaatetta.
Ahkeruuden ja työnteon kautta
syntyy mahdollisuuksia huoleh-
tia heikoimmista ja välttää suo-
malaisten jakautuminen voitta-
jiin ja syrjäytyjiin.

Kaupungin vastaanotolla juhlakirjan luovuttivat pormestari Timo P. Niemiselle Kari Neilimo,
Pasi-Heikki Rannisto ja Timo Tulosmaa. Kuva: Matti Kataja.

Juhlakirjatyöryhmä talkoissa kesällä 2010, vasemmalta Seppo Lehtinen, Markku Rauhalahti,
Pasi-Heikki Rannisto, Timo Tulosmaa, Matti Hokkanen, Risto Harisalo ja Matti Kataja. Kuva:
Matti Karppanen.
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Tampereen Suomalaisen Klubin
ja Aamulehden (täyttää tänä
vuonna 130 vuotta) yhteys ja syn-
tyjuuri ovat hyvin läheiset. Samat
henkilöt ja samat aatteelliset läh-
tökohdat yhdistävät Aamulehden
ja Tampereen Suomalaisen Klu-
bin historiat. Aamulehden uudel-
le vastaavalle päätoimittajalle
kirja on erityisen kiinnostavaa
luettavaa. JJyyrrkkii  PPiieettiilläänn loppu-
vuodesta ilmestyvä Aamulehden
130-vuotishistoria tulee täyden-
tämään kokonaiskuvaa 1800-lu-
vun lopun Tampereen suomalais-
kansallisista pyrkimyksistä.

Toiseksi kirja on hieno ja tii-
vis kuvaus 1800-luvun lopun ja
1900-luvun alun aatehistoriasta.
On hyvä kerrata aatteita ja muis-
taa, että kansakunnan kaapin
päälle kipsipäiksi jähmettyneet
suurmiehet olivat myös jyrkästi
eri mieltä ja he ottivat välillä lu-
jasti yhteen. Aatehistoria on pait-
si kiinnostavaa myös hyvin jän-
nittävää ja inhimillistä.

Kolmas kirjan vahvuus on suo-
malaisuuden pohdinta. Mitä se
on ollut? Mitä suomalaisuus on
nyt? Mitä se on tulevaisuudessa?
Periaatteessa suomalaisuus voi
nyt hyvin. Kaikki puolueet koros-

tavat suomalaisuutta ja isänmaa-
ta, mutta onko puheessa ja asen-
teessa todellista henkeä. Kansal-
lisuusaate ei ole marginaalissa,
mutta se toteutuu aivan eri taval-
la kuin aiemmin ja se myös hakee
itseään.

Neljäs kirjan ansio on, että hy-
vin harvoin saa lukea suurista sa-
noista ja arvoista: isänmaallisuus,
suomalaisuus, kansallisuusaa-
te… Julkisuus tuntuu karttele-
van vakavaa keskustelua isoista
arvoista.

Viidenneksi kirjan tyyli viehät-
tää. Se on esseenomaisesti kirjoi-
tettu. Teksti kulkee helposti ja
selkeästi, mutta on samalla po-
leemista ja keskustelevaa.

Muutama
reunamerkintä

Jotta arvio ei menisi pelkäksi kiit-
telyksi, mainitsen muutaman reu-
namerkinnän.

Tampereen Suomalaisen Klu-
bin aatteen ytimessä olisin koros-
tanut hieman enemmän suomen
kielen merkitystä. Oman kielen
vaaliminen on edelleen suoma-
laisuuden keskeisin tehtävä. Il-
man omaa kieltä emme ole ole-

massa. Kieli on historiamme ja
kulttuurimme, ajattelutapamme
ja henkinen rakenteemme.

Rannisto luettelee kirjassaan
suomalaisuuden arvoja. Olisin
kaivannut hieman poleemisuut-
ta perinteisten arvojen ja nyky-
ajan suhteen. Ovatko suomalai-
suuteen liittyvät perusarvot edel-
leen totta? Kuten esimerkiksi re-
hellisyys ja työn kunnioittami-
nen?

Kirjan kokonaisuus olisi salli-
nut myös joitakin kevennyksiä.
Kun miehet ovat 120 vuotta ko-
koontuneet ja toimineet yhdessä,
varmasti on tapahtunut paljon
hauskaa ja erikoista. Tätä perin-
nettä teokseen olisi voinut myös
jonkin verran kirjata.

Rannisto viittaa kirjassaan oi-
keistolaisuuteen. Se olisi kaivan-
nut hieman syvempää analyysia.
Oikeistolaisuus – aivan samoin
kuin vasemmistolaisuus – ovat ol-
leet aika raikkaasti hukassa Neu-
vostoliiton kaatumisen jälkeen eli
jo 20 vuotta. Pitkään suomalaisen
oikeistolaisuuden ydin oli avoin
tai piilevä Neuvostoliiton ja suo-
mettumisen vastustaminen. Mi-
kä on oikeistolaisuuden ydin nyt?
Saman kysymyksen voi tietenkin

esittää myös vasemmistolaisuu-
desta.

Parasta kirjassa
on katse tulevaisuuteen

Usein juhlakirjat keskittyvät men-
neisyyteen ja mitä lähemmäksi
nykyaikaa edetään, sitä yksiulot-
teisemmaksi kerronta latistuu.
Rannisto pohtii ansiokkaasti suo-
malaisuuden tulevaisuutta ja Suo-
malaisen Klubin tulevia tehtäviä.
Rannisto katsoo tulevaisuuteen
vastakohtaisten tienviittojen
kautta. Varmuus – epävarmuus,
säännönmukaisuus – kaoottisuus,
yksinkertaisuus – monimutkai-
suus, funktioiden erillisyys –
funktioiden integraatio, joko-tai
-ratkaisut – sekä-että -ratkaisut.

Näiden tienviittojen pohjalta
voi miettiä suomalaisuuden ja
Tampereen Suomalaisen Klubin
tehtäviä – yhtä hyvin kuin vaik-
kapa journalismin sisältöä.

Tällaisten yhdistysten suurin
vaara on taantua perinneyhdis-
tykseksi, jonka toiminta keskit-
tyy kuulumisten vaihtamiseen ja
menneitten muistelemiseen. Mu-
kavalla sosiaalisella toiminnalla
on arvonsa, mutta Suomalaisen
Klubin toiminnalla pitää olla pal-
jon merkittävämmät tavoitteet.
Pasi-Heikki Ranniston juhlakirja
Suomalaisuuden virrassa tarjoaa
hyvän pohjan suomalaisuuden ja
Tampereen Suomalaisen Klubin
tulevaisuuden pohdinnoille.

Kirjoitus perustuu Pasi-Heikki
Ranniston teoksen Suomalai-
suuden virrassa julkistamisti-
laisuudessa (12.1.2011) pidet-
tyyn esitykseen.

Vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen, Aamulehti

Suomalaisuuden virrassa
– kiinnostavaa luettavaa

Pasi-Heikki Rannisto on kirjoittanut
erinomaisen juhlakirjan 120 vuottaan
juhlivasta Tampereen Suomalaisesta
Klubista. Se ei ole historiikki, vaan
suomalaisuutta ja Klubin toimintaa,
tehtäviä ja tulevaisuutta pohdiskeleva
teos. Nostan teoksesta viisi itselleni
tärkeää asiaa.

Jouko Jokinen.
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OP-verkkopalvelun monipuolisessa arvopaperisäilytyksessä
voit helposti tarkastella varallisuutesi jakaumaa eri ryhmiin ja 
tuoton kehitystä ryhmittäin. Lisäksi saat luovutusvoitto-
laskelman verottajalle napin painalluksella. Tutustu palvelui-
himme ja uuden säilytysasiakkaan etuihin osoitteessa
op.fi /sijoituspalvelut

OPOPOPOPOPOPOPOPOPOPPPPOPOP-v-v-v-v-v-v-v-vv-vverereererererereeeerre kkkkkkkkkkkkkkkk opopopopoopooo alalalalalalveveveveveeeelululululululuunnnnnnnnnn momomomomomommmommmoninininininippupupupupupuolololololllisisisisissisesesesesessessasasasasasas aaaaaaaarvrvrvrvrvvvopopopoopopopoo apapapapapapapapppa ererereerererererrree isisisisisisäiäiäiäiäiäiiiilylylylylylylyll tytytytyttyttty

Onko sinulla
arvo-osuustili?

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Edessä vas. Jaana Jääheimo, Kirsi Koski, Piritta Laurila (sihteeri)  ja Kari Neilimo (puheenjohtaja) sekä takana Vesa
Rinkinen, Matti Kataja, Timo Tulosmaa (esimies), Markku Rauhalahti (varaesimies), Pasi-Heikki Rannisto (varapu-
heenjohtaja) ja Risto Harisalo. Kuva: Seppo Leskinen.

Tampereen Suomalaisen Klubin johtokunta 2011 
�

��
�

�
��

�
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Tampereen Suomalainen Klubin esimies Timo Tulosmaa: 

Suomalaisuuden virrassa
– kirja Klubimme aatehistoriasta

Kun tätä teosta, sen sanomaa ja
merkitystä lähdettiin pohtimaan,
ei mennyt kovin kauan, kun  asi-
aa valmistelemaan asetettu työ-
ryhmä päätyi nimittämään itsen-
sä historiikkityöryhmästä juhla-
kirjatyöryhmäksi. Tavoitteena se,
että  tavanomaista faktahistoriik-
kia emme tällä kerralla tee, ol-
koonkin, että niillä on totta kai
oma merkittävä ja tärkeä arvon-
sa, vaan Klubin aatehistorian.
Useiden suomalaisuuden aate-
maailmaa koskeneiden ajatusten-
vaihtojen pohjalla työn keskiös-
sä tulisi tällä kerralla olla suoma-
laisuuden aate, sen näkyminen
Suomessa ja Tampereella ja sen
merkitys Tampereen Suomalai-
sen Klubin peruskivenä.  

On selkeästi havaittavissa kan-
sakunnan kaipuu nykyistä kirk-
kaampiin, omaa maailmaa, toi-
mintaa ja olemisen ympäristöä
tukeviin arvoihin. Halusimme
nostaa esiin sellaisen kansakun-
nankin henkisen kehityksen pe-
rustaksi kelpaavan arvomaail-
man, joka itsestään selvästi kuu-
luisi suomalaisuuden ulottuvuuk-
siin ja jonka mahdollisimman mo-
ni maamme kansalaisista voisi
hyväksyä.  

Haasteellinen hanke

Alusta alkaen ja korostetusti työn

tässä vaiheessa voin vilpittömäs-
ti sanoa Klubia kohdanneen me-
nestyksen siinä, että kirjoittajak-
si lupautui hallintotieteiden toh-
tori PPaassii--HHeeiikkkkii  RRaannnniissttoo. Hä-
nen työnsä oli haasteellinen. Sii-
hen ei ollut helposti ja itsestään
selvästi löydettävissä aineistoa
Klubin pöytäkirjoista ja muista
”tavanomaisista” lähteistä sa-
maan tapaan kuin edellä maini-
tun klubihistoriikkikirjan luomi-
seen. Työ oli monin verroin haas-
teellisempi ja siinä liikuttiin ko-
ko ajan yleisen suomalaisuuden
historian, maan yleisen historian,
Tampereen paikallishistorian ja
kaikkien edellä mainittujen ins-
tituutioiden henkilöhistorian ra-
jaamassa kentässä. Koko ajan
johtotähtenä kuitenkin tuli olla
suomalaisuus sellaisena, jona se
on Tampereen Suomalaisessa
Klubissa elänyt ja vaikuttanut.
Pasi-Heikki Rannisto on tämän
kokonaisuuden hallinnassa on-
nistunut erinomaisesti. Siitä hä-
nelle iso kiitos.

Vanha sanonta kuuluu: ”Tä-
nään on loppuelämämme ensim-
mäinen päivä”. On oman tulevai-
suutemme ensimmäinen päivä.
Olkoonkin, että käsillä oleva teos
on historiaa, tohtori Rannisto on
kirjansa loppuosassa ansiokkaas-
ti tarkastellut ja visioinut suoma-
laisuuden ja suomalaisen toimin-

taympäristön tulevaisuutta ra-
kentaen samalla mahdollisia nä-
kymiä kansallisen suomalaisten
klubien verkoston esiin tulolle ja
tuleville tehtäville. Nämä tehtä-
vät luovat  ympärillemme uutta
todellisuutta. Sen kulttuurisia
painopisteitä ovat: (1) avoin ja
pelkäämätön suhtautuminen ym-
päröivään maailmaan, (2) raken-
tava yhteistyö versus taktinen yh-
teistyö ja vastakkainasettelu ja
(3) ehdoton toistensa hyväksymi-
nen ja yhdenvertaisuus. Nämä
kaikki ovat hyviä ohjenuoria, kun
haluamme suomeksi kasvattaa
nuoriamme ja vaikkapa uussuo-
malaisia.

Liikennemerkkejä
kohti tulevaisuutta

Matkalla tähän uuden todellisuu-
den ympäristöön viittoina meillä
ovat Ranniston liikennemerkeik-
si kutsumat ulottuvuudet. Tällai-
sia jokaisen meistä huomi-
oonotettavia ja mahdollisuuksien

mukaan hallittavia, ympäristöm-
me tulevaa kehitystä koskevia
keskeisiä ulottuvuuksia ovat: (1)
varmuus versus epävarmuus, (2)
säännönmukaisuus versus kaoot-
tisuus, (3) yksinkertaisuus ver-
sus  monimutkaisuus, (4) toimin-
tojen erillisyys versus integraatio
sekä (5) joko/tai vaiko sekä/että
-ratkaisut.

Nämä ovat tuttuja käsitejano-
ja tämän päivän johtamiskirjalli-
suudesta. Sisältösointinsa puo-
lesta nämä käsitteet sopeutuvat
ja tukevat sitä tosiasiaa, mikä kir-
jan takakannessakin todetaan,
että ”2000-luvun Klubi on irtaan-
tunut puolue- ja paikallispolitii-
kasta ja jatkaa suomalaisuuden
edistämistä täysin toisenlaisessa
Suomessa kuin perustamisensa
aikoihin”.

Käsillä oleva kirja tunnistaa
suomalaisuusaatteen keskeisik-
si arvoiksi suomen kielen, itse-
näisen Suomen valtion, perhees-
tä huolehtimisen, ahkeruuden ja
työnteon, säästäväisyyden, hei-
koimmista huolehtimisen, rait-
tiuden ja siveyden sekä sivistyk-
sen ja koulutuksen. Päivän uutis-
ten lukemisen ja katsomisen jäl-
keen näiden asioiden lukeminen
tuntuu hyvältä. Niissä kaikissa on
jotain positiiviseen lopputulok-
seen johtavaa. 

Suomalaisuuden virrassa -kir-
ja ”vakuuttaa lukijansa siitä, et-
tä Suomi on tulevaisuuden maa
ja suomalaisuus voi olla jatkossa-
kin sen henkinen selkäranka”.
Kaikki tämä onnistuu kuitenkin
vain perusluterilaisen ahkeruu-
den ja monimuotoisen työnteon
kautta. Teos on hieno puheenvuo-
ro Suomessa vallitsevassa mieli-
pide- ja äänimaailmassa ja toivot-
tavasti johtaa uusiin asioihin.
Teoksen sisältämät visiot tarvit-
sevat nyt toteuttajansa.

Tampereen Suomalaisen Klubin juhlavuoden
kirjaprojekti lähti liikkeelle perinteisenä histo-
riikkiprojektina, mutta meni vain hetki ja se
muuttui juhlakirjaprojektiksi, jossa keskiössä
tulisi tällä kerralla olla suomalaisuuden aate,
sen näkyminen Suomessa ja Tampereella ja sen
merkitys Tampereen Suomalaisen Klubin perus-
kivenä.  Mukaan haluttiin myös visiointeja suo-
malaisuuden tulevaisuudesta.

Timo Tulosmaa.
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Kirja on ostettavissa
Tampereen Suomalaisen Klubin ravintolasta
tai tilattavissa: Seppo Lehtinen,
susisepe(at)gmail.com, 044-377 3870.

SUOMALAISUUDEN VIRRASSA -kirja kertoo suomalaisuus-
aatteesta, joka on vaikuttanut Suomessa asuvien ihmisten 
elämään, elämän sisältöihin, poliittiseen ajatteluun ja erilaisiin 
yhteiskunnallisiin tavoitteisiin runsaan kahden vuosisadan 
ajan. Suomalaisuusaate on kriisien aikoina yhdistänyt ihmisiä 
riippumatta heidän poliittisista ja yhteiskunnallisista näke-
myseroistaan. 

TAMPEREEN SUOMALAINEN KLUBI jatkaa suomalaisuu-
den edistämistä täysin toisenlaisessa Suomessa kuin pe-
rustamisensa aikana 120 vuotta sitten. Kirja valottaa tuota 
muutosta niin aatteen kehityksenä kuin yhteiskunnallisten 
kehitysvaiheiden kautta.

KIRJAN ON KIRJOITTANUT
hallintotieteiden tohtori Pasi-Heikki Rannisto.

SUO
aat
elä
yh
aja
rii
m

T
d
r
m

30€
Tampereen  Suomalaisen
Klubin jäsenille hintaan

15 euroa (1 / jäsen)

Tampereen Suomalaisen Klubin 120-vuotisjuhlateos

Tampere on Tampereen Suomalaisen Klubin
kotikaupunki ja Pirkanmaa sen kotimaakun-
ta. Klubi toimii yhteistyössä sekä kaupungin
että maakunnan kanssa, yhteiseksi hyväksi.
Seuraavilla aukeamilla (sivut 10-13) alueen
neljä keskeistä toimijaa arvioi yhteistyötä ja
kehitysnäkymiä Klubin 120-juhlavuoden al-
kaessa. 

Puheenvuoron käyttävät Tampereen pormestari Timo P.
Nieminen, Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme,
Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Tommi Ra-
sila ja Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Jari Jo-
kilampi.

Työtä yhdessä Tampereen ja Pirkanmaan hyväksi 
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Tampereen Suomalai-
nen Klubi on kulkenut
hienosti suomalaisuu-
den virrassa – kuten
juhlakirjan nimikin
kuuluu – jo 120 vuotta.
Aatteellinen kehitys ja
yhteiskunnallinen muu-
tos ovat olleet  huimia,
mutta tuon 120 vuotta
on suomalaisuusaate
pysynyt voimissaan ja
aatetta eteenpäin puhal-
tavia voimia on juhlival-
la Klubilla edelleen vah-
vasti olemassa.

1800-luvun puolivälin jälkeen
Tampereesta kehittyi Tammer-
kosken ansiosta Suomen merkit-
tävin teollisuuskaupunki. Tampe-
relaisia oli vuonna 1890-luvun
alussa noin 20 000. Tammerkos-
kesta saatiin silloinkin voimaa ja
sähkövaloakin jo sentään oli.  

Tampereen Suomalainen Klu-
bi ja sen keskeiset toimijat olivat
Klubin perustamisen ensimmäi-
sinä vuosikymmeninä myös mer-
kittävissä rooleissa kunnallispo-
litiikassa ja vaikuttivat valtakun-
nan politiikkaan. Tuolloin ei ol-
lut käsitystäkään nykyaikaises-
ta hyvinvointivaltiosta, kansain-
välisyydestä tai tietoyhteiskun-
nasta. Suomalaisuusaatteesta
tuolloin oli vahva käsitys ja kau-
pungin päätöksenteossakin vai-
kutti Klubin esillä pitämistä
asioista ainakin  säästäväisyys,
suomen kielen aseman paranta-
minen sekä sivistyksen ja koulu-
tuksen lisäämisen pyrkimykset.
Yhtenä keskeisenä Klubin aloit-
teena 1890-luvun lopussa mainit-
takoon Tampereen Työväenopis-
ton perustaminen, joka myös to-
teutettiin.

Historiasta tiedämme, että
vuosikymmenien kuluessa ulko-

puolisen uhan kohdatessa on suo-
malaisuusaate yhdistänyt ihmi-
siä riippumatta heidän poliitti-
sista ja yhteiskunnallisista näke-
myseroistaan. Toisaalta aatteet
ovat myös ottaneet kovastikin yh-
teen. Tämä on näkynyt erityises-
ti Tampereella, joka on ollut kan-
sallisessa historiassa monen tär-
keän tapahtuman keskipistees-
sä; punainen julistus v. 1905 ja v.
1918 taistelut, joista mm. raati-
huoneen portaissa ovat jäljet
edelleen pysyvänä muistutukse-
na historian vaikeista ajoista.
Vaikka talvisota yhdisti eri osa-
puolet, ovat Tampereen kunnal-
lispolitiikassa arvet näkyneet
1970-luvulle asti. 

Katse kohti
tulevaisuutta

2000-luvulla elämme täysin toi-
senlaisessa Suomessa ja Tampe-

reella kuin Klubin
perustamisen ai-
kaan. Tampereen vä-
kiluku on kymmen-
kertaistunut ja veto-
voimaisuuteen var-
masti vaikuttaa
eteenpäin katsovat
tavoitteet. Tampe-
reen kehittymistä
ajatellen ovat monet
Suomalaisen Klubin
perusajatuksista ja
tavoitteista katso-
neet pitkälle eteen-
päin, myös sata vuot-
ta sitten ja siten
muokanneet vähin-
täänkin taustavoimi-
na kehityksen kul-
kua. Muutaman esi-
merkin mainitakse-
ni totean, että olem-
mehan  tänään veto-
voimainen kahden
yliopiston ja ammat-
tikorkeakoulun ym.
muiden oppilaitos-
ten opiskelijakau-

punki. Sivistykseen liittyy myös
kulttuuri sekä teatterit, joista
Tampere on hyvin tunnettu. 

Monet aikansa teollisuuden
johtajat ovat yhteiskunnallisesti
aktiivisina ja vastuullisina toimi-
joina jättäneet lahjoitusten avul-
la pysyviä arvokkaita maamerk-
kejä kaupunkimme katukuvaan.
Yksi tällainen esimerkillisistä
taustavaikuttaja oli kenkätehtai-
lija, vuorineuvos Emil Aaltonen,
joka  toimi 1910-luvulla kaupun-
ginvaltuutettuna ja antoi suuren
lahjoituksen myöhemmin kirjas-
totaloa sekä Aleksis Kivi -veistos-
ta varten. Näsikallion suihkuläh-
de on kauppias Tirkkosen lahjoit-
tama ja Hämeensillan veistokset
lahjoitti kauppaneuvos Haarla.
Kaikki edellä mainitut olivat nä-
kyviä Tampereen Suomalaisen
Klubin jäseniä ja toimijoita ai-
kanaan.

Ilman maamerkkejäkin yhdis-

tän edelleen Tampereen Suoma-
laiseen Klubiin sinivalkoisesta
pääomasta ja vastuullisesta työn-
antajasta tai omistajasta puhu-
misen. Aikanaan vastuullisia oli-
vat tehtailijat, nyt yhteiskunta-
vastuuta näen erityisesti niissä
yrittäjissä ja yrityksissä, jotka pys-
tyvät säilyttämään ja luomaan
työpaikkoja alueemme elinkeino-
elämän hyväksi. Vientivetoisena
kaupunkina toivottavasti pystym-
me jatkossakin luomaan elinkei-
noelämän sykettä omista suoma-
laisista voimistamme ja erityis-
osaamisestamme ponnistaen. 

Suomalaisuus ja sitkeys
vievät eteenpäin

Kansainvälisyyden ja muun muas-
sa taloudellisten haasteiden kes-
kellä suomalaisuus sekä meille
tyypillinen sitkeys ovat voimia,
jotka parhaiten vievät edelleen
Tamperetta eteenpäin. Ei moni-
kulttuurisuutta ja suomalaisuut-
ta tarvitse vastakkain asettaa.
Kullakin maalla ja kansalla on
kuitenkin hyvä olla omat arvon-
sa, joiden voimalla voidaan pon-
nistaa tulevaisuuteen. Yhtä hyvin
meillä tamperelaisilla pitää olla
omat arvomme ja paikallinen hy-
väksi koettu tyylimme. Olemme
selvinneet vaikeista rakenne-
muutoksista, taloudellisista taan-
tumista ja jälleen näyttää pien-
tä toivoa olevan valoisampaan ke-
hitykseen. 

Silloin kun asioita saadaan liik-
keelle, pystymme kehittymään
monipuolisesti, rakentamaan, in-
vestoimaan ja palvelemaan kau-
punkilaisia, on suunta hyvä.
Eteenpäin katsomisessa tarvi-
taan aina myös perinteisiä arvo-
ja. Toivonkin mitä parhainta me-
nestystä Tampereen Suomalaisel-
le Klubille, joka on kestänyt ajan
paineet. Toivon hyviä yhteiskun-
nallisen keskustelun avauksia ja
pohdiskelua vetovoimaisen koti-
kaupunkimme parhaaksi. 

Timo P. Nieminen – Raatihuoneen ovel-
la.

Pormestari Timo P. Nieminen

Tampereen Suomalainen Klubi
Tampereen kehityksen näkökulmasta
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Tampereen Suomalaisen
Klubin historiassa on
hyvin erilaisia jaksoja
kuten kaikki kansalais-
ryhmät kokoava Suo-
men itsenäistymistä tu-
keva yhteisö, selvästi
poliittisesti suuntautu-
nut ja poliittisesti aktii-
vinen toimija ja nyt
enemmän tulevaisuutta
pohtiva ja sitä tukevaa
vuorovaikutuksellista
toimintaa edistävä
markkinatalouteen no-
jaava porvarillinen yh-
distys.

Maakunnan kannalta erityisen
kiinnostava ja maakunnan kehi-
tystä tukeva näkökulma on Klu-
bin tuleville vuosikymmenille kir-
jattu uusi tavoite edistää ”sinival-
koisen pääoman ja vastuullisen
omistamisen tarvetta Suomen
menestymiseksi”. PPaassii--HHeeiikkkkii
RRaannnniissttoonn kirja ”Suomalaisuu-
den virrassa” kuvaa hyvin Tampe-
reen Suomalaisen Klubin histo-
rian ja nykypäivän.

Tampereen Suomalaisen Klu-
bin tulevaisuuden haasteet ovat
samanlaisia kuin yhteiskunnan
kehittämisessä yleisesti kuvatut
haasteet ja muutokset. Näitä ovat
siirtyminen varmuudesta epävar-
muuteen, säännönmukaisuudes-
ta kaoottisuuteen, yksinkertai-
suudesta monimutkaisuuteen,
funktioiden erillisyydestä funk-
tioiden integraatioon ja joko tai
ratkaisuista sekä että ratkaisui-
hin. Klubi valmistautuu tällaiseen
muutokseen arvoja vahvistamal-
la, kansalaisyhteiskunnan arvoja
korostamalla, kansainvälisyyteen
liittyvää suvaitsevaisuutta edis-
tämällä ja antamalla enemmän
ääntä nuorille tulevaisuuden te-

kijöille. Muutoksen tekemiseen
kuuluvat myös viestintä, vastuul-
linen elitismi sekä kansallisten
ajattelijoiden, älyköiden, arvos-
taminen. Jo edellä mainitsema-
ni sinivalkoinen pääoma tarkoit-
taa Tampereen Suomalaisen Klu-
bin työssä suomalaisen yrittämi-
sen arvostamista ja kannustamis-
ta syntyvien pääomien käyttöön
Suomessa ja sijoittamisessa suo-
malaisten elinkeinoelämän ke-
hittämiseen.

Tämän päivän Pirkanmaalla,
kuten kaikkialla muuallakin, on
hyvin monenlaisia sosiaalisia yh-
teisöjä: poliittiset puolueet, ih-
misten hyvinvointia vaalivat yh-
teisöt, erilaiset työntekijöiden ja
yritysten yhteisöt, perinteiset kil-
tayhdistykset, rotaryt ja leijonat.
Nämä kaikki kilpailevat yhteis-
kunnan kehittämiseen liittyväs-
tä vapaa-ajasta. Näiden lisäksi on
useita yrityksiin ja ammatilliseen
kehittämiseen ja edunvalvontaan
liittyviä organisaatioita, kuten
kauppakamari ja yrittäjäjärjestöt. 

Klubin vahvuudet
tukevat Pirkanmaata

Mikä on Tampereen Suomalaisen
Klubin rooli ja merkitys Pirkan-
maan kannalta? Pidän Klubin
suurimpana arvona Pirkanmaan
kannalta kolmea Klubin vahvuut-
ta. Näistä tärkein on varmasti ar-
voihin perustuva yhteiskunnalli-
nen keskustelu. Tämän hetken
moniarvoisessa, monikerroksises-
sa ja monitotuuksisessa yhteis-
kunnassa tarvitaan poliittisten
puolueiden ulkopuolella arvope-
rusteista keskustelua, jonka tar-
kastelunäkökulman aikajänne
kattaa ajan tästä hetkestä suku-
polven päähän tulevaisuuteen.
Tällaisia keskustelualustoja tar-
vitaan. Toinen kiistaton vahvuus
on Klubin laaja jäsenpohja. Tä-
män ansiosta mahdollisuus edis-
tää erilaisten näkemysten näky-

mistä ja kuulumista yhdistyksen
arvokeskustelussa on hyvä. Kol-
mas vahvuus on Klubin arjen toi-
minta eli sen laadukas ohjelma
ja jäsenten aktiivinen osallistu-
minen keskusteluun ja väittelyyn
alustajien kanssa. Jäsenistön kor-
kea oma yhteiskunnallinen osaa-
minen antaa Klubin keskustelul-
le painoarvoa.

Maakunnalla on edessä haas-
teita, joiden kohtaaminen ja me-
nestyksekäs ratkaiseminen edel-
lyttävät runsasta rakentavaa kes-
kustelua ja ratkaisujen etsimistä
haasteisiin. Maakunnan tavoit-
teena on saada maakunnan kor-
kea osaaminen jalostetuksi sel-
laiseksi uudeksi työksi ja yritys-
toiminnaksi, mikä pärjää maail-
man kovenevassa kilpailussa. Tä-
hän haasteeseen on osattava vas-
tata niin, että samaan aikaan pys-
tymme ottamaan osaamisemme
ja tietotekniset valmiudet julkis-
ten palveluiden kehittämiseen.
Samankaltaisia yhteiskunnallis-

ta keskustelua edellyttäviä tee-
moja ovat kansainvälistyvän maa-
ilman haasteiden ja mahdolli-
suuksien kohtaaminen Pirkan-
maalla. Korkeakouluympäristöm-
me on hyvä esimerkki siitä luon-
nollisesta vuorovaikutuksesta,
minkä monikansallinen oppilas-
yhteisö tuo. Tälläkin polulla ol-
laan toki vasta alkumetreillä. Yh-
tä lailla kiinnostava teema on
meidän kykymme olla ympäristö-
tietomme varassa johtamassa
muutosta kohti matalaenergistä
elämän- ja tuotannontapaa.

Mukana merkittävissä
muutoksissa

120-vuotias Tampereen Suoma-
lainen Klubi on ollut mukana eri-
tyisesti Tampereella, mutta myös
koko Pirkanmaalla, kaikissa his-
torian kannalta merkittävissä
muutoksissa pienemmällä tai
suuremmalla roolilla.

Yhteiskunnallisen toiminnan
kannalta on hyvä, jos eri yhtei-
söjen käymä keskustelu, arvot ja
ratkaisuehdotukset ovat käytet-
tävissä päätöksiä tehtäessä. Tu-
levaisuuden kannalta yhteiskun-
nan moninaistuminen haastaa
toimijat uudistumaan, koska pää-
töksentekopaikat, -muodot ja -ta-
vat muuttuvat. Moni aiemmin po-
liittisissa toimielimissä tehty pää-
tös tehdään nyt kansalaisyhteis-
kunnan erilaissa yhteisöissä tai
päinvastoin. Samoin keskustelun
areenat ovat poistuneet osin ko-
kouskammareista monimuotoi-
semman ja avoimemman median
äärelle. Kyky toimia ja valmistel-
la asioita julkisuuden ulkopuolel-
la on hävinnyt. Luulen, että tämä
on Tampereen Suomalaisen Klu-
bin kaltaiselle yhdistykselle vain
hyvä asia. Kulloinkin keskustelun
kannalta kiinnostava tieto on tä-
män päivän yhteiskunnassa tuo-
reena kaikkien keskustelijoiden
käytössä.

Maakuntajohtaja Esa Halme, Pirkanmaan liitto

Tampereen Suomalainen Klubi
ja Pirkanmaa

Esa Halme.
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Suomi arvotettiin koulutuksen
osalta maailman parhaaksi valtiok-
si. Elämänlaatu Suomessa oli nel-
jänneksi, poliittinen toimintaym-
päristö viidenneksi ja talouden dy-
namiikka kahdeksanneksi paras.
Yhteispisteissä Suomi nousi sadas-
ta mitatusta maasta parhaaksi.

Tampereen vetovoimaisuus pe-
rustuu pitkälti viime vuosikym-
menten merkittäviin edistys- ja ke-
hitysvaiheisiin, joista on useita esi-
merkkejä: Tampereen yliopisto ja
Tampereen teknillinen yliopisto,
Tampere-Pirkkalan lentoasema ja
lentokenttä, myös juhlavuottaan
viettävä Näsinneula, Särkännie-
mi ja Tampere-talo.

Kuinka vetovoimainen tai halut-
tu paikka asua Tampere olisi ja mil-
lainen maakuntamme keskus oli-
si ilman edellä mainittuja? Mitkä
ovat Tampereen seuraavat merkit
edistyksestä ja kehityksestä?

Lentokenttä ja matkailu
tärkeimmät hankkeet

Tampereen kauppakamarin jäse-
niä pyydettiin laittamaan Pirkan-
maan lähitulevaisuuden kärki-
hankkeet tärkeysjärjestykseen. Ky-
selyyn listattiin kymmenen erilais-
ta projektia, joista yritysjohtajat
saivat valita järjestyksessä viisi tär-
keintä tai ehdottaa jotain muuta
hanketta.

Vastaajien mielestä tärkein han-
ke on Pirkkalan kakkosterminaa-

lin kunnostaminen ja lentoyhteyk-
sien lisääminen tai parantaminen
sekä matkailutoiminnan kehittä-
minen Pirkanmaalla. Toiseksi tär-
keimmäksi valittiin Kannen kau-
punginosan ja Keskusareenan ra-
kentaminen. Kolmantena  on Tam-
pereen läntinen oikorata ja neljän-
tenä kärkihankkeena tulee Ranta-
väylän tunneli. Näiden jälkeen tär-
keimpinä pidetään ulkomaisten tu-
ristien houkuttelemista seudulle
sekä julkisen sektorin toimintojen
yhdistämistä. Myös keskuspuhdis-
tamo ja jätteenpolttolaitos saivat
sijoituksia tärkeimpinä hankkeina
ja mainintoja osakseen. Pikaratik-
ka ja valtion virastojen hajasijoit-
taminen seudulle jäivät kyselyssä
häntäpäähän, mutta niitäkin jot-
kut pitivät tärkeimpinä.

Tampere ja sitä ympäröivä Pir-
kanmaa on vetovoimainen, jos yri-
tykset haluavat sijoittua sinne,
matkustajat haluavat matkustaa
sinne, opiskelijat haluavat opiske-
lemaan sinne ja nykyiset asukkaat
viihtyvät siellä. Monien mittarei-
den perusteella Tampereen olisi
helppoa tyytyä nykytilaan sen ol-
lessa listojen kärkipaikalla. Hyvän
imagon taustalla ovat kaupungin
sopiva koko, muutama myönteises-
sä yhteydessä Tampereeseen liitet-
tävä asia sekä leppoisa ja kiireetön
hämäläinen kulttuuri. Suomen ra-
jojen ulkopuolella Tampereen ve-
tovoimatekijät eivät houkuta vas-
taavasti ja tunnettuus on muuten-

kin alhainen. Asian muuttaminen
vaatii eri sektoreiden yhteistoimin-
taa sekä luovaa ja määrätietoista
tekemistä. Jo nyt keskustelussa on
hankkeet, joilla Tampereen profii-
lia nostetaan myös kansainvälises-
ti. Kansi ja keskusareena -kokonai-
suus muokkaa Pirkanmaan keskus-
taa arvokkaampaan ja nykyaikai-
sempaan suuntaan mahdollista-
en suurten tapahtumien järjestä-
misen. Ne viestittävät, että Tampe-
reella uskalletaan tehdä suuria
asioita kehityksen nimissä.

Vetovoimaisuuden
lisäämiskeinoja

Investointien houkutteleminen
Tampereen seudulle on elinkeino-
elämän näkökulmasta tärkein teh-
tävä seudun vetovoimaisuuden
edistämiseksi. Tampereella pitää
keskittyä erityisesti suuryritysten
palvelukeskusten sijoittamisvalin-
toihin. Julkisen sektorin tehtävä
on mahdollistaa yritysten sujuva
toiminta ja tämän tehtävän hoita-
mista on etujärjestöjen johdolla
vaadittava. Korkeatasoinen tutki-
mus sekä korkeakoulujen ja yritys-
ten yhteistyö edesauttavat inves-
tointien toteutumista. Sekä koti-
maisten että ulkomaalaisten opis-
kelijoiden ja tutkijoiden kannalta
toimiva yhteistyö lisäävät kaupun-
gin arvoa tuoden heitä Tampereel-
le. Matkailu ja elämystalous ovat
vahvasti kasvavia elinkeinoja. Nii-

denkin on korvattava teollisuuden
roolin pienenemistä työllistäjänä.
Vahva elämystalousklusteri toimii
vetovoimatekijänä ja sitä kehite-
tään edelleen Tampereen ja Pir-
kanmaan elämystalousstrategian
mukaisesti. Strategian yhtenä pai-
nopisteenä on käynnistynyt työ alu-
een kansainvälisen Tampere-brän-
din rakentamiseksi. Työn tulosten
soveltaminen käytäntöön on veto-
voiman kehittämistä ja meille an-
netun perinnön vaalimista.  

Kunnolliset kaupunkiseutujen
ja seutukuntien väliset liikenneyh-
teydet mahdollistavat isommat
työssäkäyntialueet pitkien välimat-
kojen Suomessa. Keskiöön nouse-
vat lähijuna- ja tieliikenneyhtey-
det. Tehokas ja nopea kaupunki-
seutujen välinen joukkoliikenne
mahdollistaa isommat työssäkäyn-
tialueet ja siten paremman työvoi-
man saatavuuden. Tampere on rai-
deliikenteen keskiössä ja maam-
me pohjois-eteläsuuntainen raide-
liikenne kulkee jo ns. Tampereen
kellon mukaan. Raidekapasiteet-
ti alkaa alueelta loppua, mikä hait-
taa merkittävästi työmatkaliiken-
teen kehittämistä. Lisäraidekapa-
siteetti etelään on saatava suun-
nitteluun pikaisesti. Tulevaisuu-
dessa  läntinen oikorata mahdol-
listaa tavaraliikenteen siirtämisen
pois keskustasta asuin- ja toimis-
torakennusten tieltä sekä paran-
taa koko pohjois-etelä -suuntaisen
rataverkon toimivuutta.

Tampere on Suomen
paras paikka asua
toivottavasti
tulevaisuudessakin
Tampere on suomalaisten mielestä paras paikka asua. Viime vuonna
tehtiin tutkimus, jossa suomalaiset antoivat Tampereelle parhaan
kouluarvosanan yhteensä 36 paikkakunnasta Suomessa. Tampere sai
kehuja sekä kiitosta sijainnistaan, harrastusmahdollisuuksistaan ja
kunnallisista palveluistaan. Yhdysvaltalainen aikakauslehti
Newsweek puolestaan listasi Suomen maailman parhaaksi maaksi
mitattuna koulutukseen, terveyteen, elämänlaatuun, talouden dynaa-
misuuteen ja poliittiseen ympäristöön liittyvillä mittareilla.Tommi Rasila.

Toimitusjohtaja Tommi Rasila, Tampereen kauppakamari
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Yrittäjäjärjestöllä ja
Tampereen Suomalaisel-
la Klubilla on yhteisiä
arvoja, joiden vaalimi-
nen edistää koko yhteis-
kunnan hyvinvointia.
Suomalaisuus ja yrittä-
jyys ovat molemmille
tärkeitä.

Kasvottomien pörssiyhtiöiden
omistajapolitiikka on tullut liian-
kin tutuksi suomalaisille. Päätök-
set tehdään neljännesvuosittain
ja ainoa päätöksentekoperuste
näyttää olevan riittävä tuotto.

Yrityksiä tai niiden osia siir-
tyy entistä enemmän Suomea hal-
vemman työvoiman maihin tai
sinne, missä asiakkaiden valta-
virrat ovat. Suomalaisuus tai työn
pysyminen Suomessa eivät ole it-
seisarvo, kuten se on suomalai-
silla perheyrityksillä.

Yrittäjyys
kantaa Suomea

Pienet ja keskisuuret yritykset
ovat hyvinvointimme perusta. Al-
le kymmenen henkilöä työllistä-
viä yrityksiä on 93 prosenttia yri-
tyskannastamme. Yli 250 henki-
löä työllistäviä suuyrityksiä on
maassamme vain 0,2 prosenttia
eli 643 kappaletta. Jättiyrityksiä,
jotka tarjoavat työtä yli 1 000 hen-
gelle, on vain muutama. 

Hyvällä syyllä voi sanoa, että
pk-yritykset ovat Suomen kansan-
talouden ja elinkeinoelämän sel-
käranka ja moottori.  Pk-yrityk-
set työllistävät nimittäin yli 60
% yksityisen sektorin työvoimas-
ta ja saavat aikaan yli puolet Suo-
men bruttokansantuotoksesta.
Tällä vuosituhannella syntyneis-
tä uusista työpaikoista yli 90 % on
tullut pk-yrityksiin. Pk-yritykset
tekevät yli puolet kaikkien yritys-
ten yhteenlasketusta liikevaih-
dosta.

Pirkanmaalla yksityiset yrityk-

set työllistävät yhteensä 120 000
ihmistä. Näistä pienissä ja keski-
suurissa yrityksissä työskentelee
yli 90 000 henkilöä ja suuryritys-
ten palveluksessa – vielä viime
vuonna – noin 30 000 ihmistä. Ta-
loustaantuma koetteli sekä suu-
ria että pieniä yrityksiä, mutta
sen vaikutukset ovat tuntuneet
eniten suurissa yrityksissä. On ar-
vioitu, että pirkanmaalaisten
suuryritysten työpaikoista 10 000
voidaan koska tahansa siirtää
Suomesta muualle. 

Suomalainen
perheyrittäjä on
vastuunkantaja

Pienet ja keskisuuret yritykset
ovat pääasiassa perheyrityksiä,
joiden omaisuus ja työ ovat kiin-
ni Suomessa. Yrittäjä itse on tun-
nistettava, kasvollinen ja vastuul-
linen yrityksen omistaja. Perhe-
yrittäjällä on omat eurot pelissä
toisin kuin omistajuuden ulko-
puolelta tulevalla palkatulla joh-
dolla tai työvoimalla. Päättynyt
taloustaantuma osoitti jälleen, et-
tei ole yhdentekevää, kuka Suo-
messa yrityksiä omistaa ja millä
tavoin. Perheyrittäjä on aina vas-
tuussa perheelleen ja yritystoi-
minnan eri sidosryhmille. Perhe-
yrittäjän kvartaali on vähintään
neljännesvuosisata. Sen ajan
yleensä vaatii yrittäjyyden ja vas-
tuun siirtäminen seuraavalle su-
kupolvelle.

Taantuma taltutettiin
yrittäjien sitkeydellä

Taloudellisesti vaikeina aikoina
on nähty, millainen voima pk-yri-
tyksissä piilee. Ei siis ole yhden-
tekevää, kuka Suomessa yrityk-
siä omistaa. Pienet yritykset pi-
tivät sinnikkäästi kiinni työnte-
kijöistään, koska aikoivat jatkaa
yritystoimintaa taantuman jäl-
keenkin. Pirkanmaan Yrittäjien
Ketään ei sanota irti -kampanjan
lupausten mukaan yli 4 000 työ-

paikkaa turvattiin taantumassa.
Oma lukunsa olivat sinnikkäät yk-
sinyrittäjät. Yrittäjäjärjestön yli
10 000 jäsenyrityksestäkin yli
puolet yrittää yksinään. Näistä
suuri joukko lupasi panna taan-
tumalle hanttiin ja pysyä yrittä-
jänä. Työvoimahallinnolle olisi ol-
lut katastrofi, jos kaikki yksinyrit-
täjät olisivat päättäneet lyödä
hanskat tiskiin ja marssia työvoi-
matoimiston luukulle. Onneksi
he eivät sitä tehneet.

Yrittäjät uskovat ja
uskaltavat sijoittaa
Suomeen

Aamulehti paljasti taannoin am-
mattiyhdistysten kaksinaismora-
listisen suhtautumisen kotimai-
seen omistamiseen. Valtiota huu-
detaan apuun ja vaaditaan sijoit-
tamaan suomalaisiin yrityksiin,
jotta omistajuus ja työpaikat säi-
lyisivät kotimaassa. Samanaikai-

sesti ammattiyhdistykset sijoit-
tavat ulkomaille miljoonia. Per-
heyrittäjä ei edes mieti muita si-
joittamisvaihtoehtoja kuin sijoit-
tamista omaan yritykseensä. Yrit-
täjän sijoitusvaakakupissa eivät
paina pörssiosakkeet tai rahas-
tot, vaan kaikki liikenevä raha
käytetään oman yrityksen kehit-
tämiseen. Yritystä ei yleensä edes
voi siirtää Suomen rajojen ulko-
puolelle, koska useimmat toimi-
vat kotimarkkinoilla ja asiakkaat
ovat lähialueilla. Mitä pienem-
mästä yrityksestä on kyse, sitä
vaikeampaa on hajauttaa toimin-
toja. Edes osaa tuotannosta ei voi
ajatella siirrettäväksi muualle.

Yrittäjien uskoa yrittämiseen
ja tähän maahan ei saa nujertaa.
Yrittäjäksi ryhtyvä ottaa monia
riskejä yritystä perustaessaan ja
sitä pyörittäessään. Siksi riskin
ottamiselle pitää olla kannustei-
ta eikä niitä saa pilata esimerkik-
si kiristyvällä verotuksella. Jos
yrittäjien luottamus yrittäjyyteen
häviää, kuka enää jaksaa uskoa
ja sijoittaa koti-Suomeen?

Monet yrittäjät ovat tehneet
pitkän päivätyön ja aikanaan on
tärkeää vastuun, yrittäjävalmiuk-
sien ja -tahdon siirtäminen uu-
delle sukupolvelle. Onnistunut
sukupolvenvaihdos on monivai-
heinen ja aikaa vievä prosessi.
Henkinen kasvu perheyrityksen
jatkajaksi alkaa jo koti- ja koulu-
kasvatuksesta, joka toivottavas-
ti täydentyy vuosien saatossa
puhjetakseen aikanaan esiin seu-
raavan sukupolven vastuullisena
omistajuutena ja yrittäjyytenä.
Tampereen Suomalaisen Klubin
jäseninä on talouselämän vaikut-
tajia, yrittäjiä ja yritysjohtajia,
joilla on runsaasti osaamista ja
kokemuspääomaa. Tämän pää-
oman ja suomalaisten arvojen
siirtäminen uudelle yrittäjäpol-
velle voisi olla yrittäjäjärjestön ja
Klubin yhteinen tehtävä.

Toimitusjohtaja Jari Jokilampi, Pirkanmaan Yrittäjät ry, Uusyrityskeskus Ensimetri

Suomalainen yrittäjyys
– yhteinen arvopohjamme

Jari Jokilampi.
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Tampereen Suomalaisen Klubin
Kunniajäsenten kolumnit

Tampereen Suomalainen Klubi kutsui syyskokouk-
sessa kunniajäsenikseen Klubin entisen esimiehen,
professori Paavo Hoikan ja entisen johtokunnan
puheenjohtajan, maakuntaneuvos Matti Hokkasen.
Paavo ja Matti ovat vuosien ajan tarmokkaasti
vaalineet Klubin aatetta ja suunnanneet Klubin toi-
mintaa 2000-luvun vaatimuksien mukaiseksi. Heil-
lä on aina ollut painavaa sanottavaa, niin nytkin.

M
Miten selviydymme yksilönä,
yhteisönä, yhteiskuntana?

Yksilöllä  ole enää päämäärää ja
siitä johtuu aikamme juuretto-
muus. Yksilöstä kasvaa vahva ja
ehjä ihminen vasta, kun hän tie-
tää, miksi elää ja mihin kaikki
tähtää. Luterilaisuudessa juuri
usko on se tähti, mikä häntä joh-
dattaa. Luojansa etsiminenhän
on seikkailu – etukäteen kukaan
ei tiedä, millaiseksi taival muo-
toutuu. Modernille ihmiselle esi-
tettävässä kysymyksessä, mistä
tulet ja minne menet, on kysymys
elämän tärkeimmästä, siitä, mi-
kä ja kuka minä olen ihmisenä.
Kyse on itseymmärryksestä, iden-
titeetistä.

Näiden vaikeiden kysymysten
eteen useimmat meistä joutuvat
pysähtymään ainakin jossakin
elämänsä vaiheessa. Hyvin har-
voin selvitämme itsellemme va-
paaehtoisesti, kuka minä olen,
mikä on elämäni tarkoitus ja pää-
määrä, mikä on suhteeni kuole-
maan. Näitä kysymyksiä kutsu-
taan perimmäisiksi kysymyksik-
si. Niiden selvittäminen antaa yk-
silön valinnoilla sen perustan, mi-
kä kestää ja tekee hänestä vah-
van ja ehjän ihmisen, joka selvi-
ytyy.

Yhteisönä selviytyminen riip-
puu siitä, millaisten yhteisöjen
jäseninä yksilöt ovat ja miten he
haluavat niissä vaikuttaa. Meitä
lähimpänä oleva julkinen yhtei-
sö, mihin jokainen kansalainen
kuuluu, on kunta. Ajatus kunnas-
ta ja sen itsehallinnosta on hu-
kattu, kuntapolitiikkaa ei ole ei-
kä yhteisö kokonaisuutena ole ke-
nenkään hallinnassa. Kuntia kos-

keva sääntely tulisi purkaa, kos-
ka niitä koskevat linjaukset on
tehty sektorikohtaisesti, jolloin
ne jäävät myös epäselviksi, kes-
kenään ristiriitaisiksi. Kuntien
rooli selkeytyy vasta, kun yksilön,
kunnan ja julkisen sektorin kes-
kinäinen suhde selvitetään. Täl-
tä pohjalta erilaiset toimintamal-
lit, kokeilut ja innovaatiot käyvät
mahdollisiksi. Tulevaisuudessa
näemme todennäköisesti monia
erilaisia kuntamalleja. Julkisen
sektorin tietojärjestelmiä on ke-
hitettävä ja kansalaisten aktiivis-
ta roolia palveluiden synnyttämi-
sessä tulee korostaa.

Sanaparia uusi yhteisöllisyys,
mikä tieteessäkin vasta hapuilee
kohti sisällöllistä rajaamistaan,
on markkinoitava siten, että yk-
silöt itse ryhtyvät hoitamaan en-
nakoivasti omaa terveyttään ja
huolehtimaan toinen toisistaan.
Vaikka julkisella sektorilla on pal-
veluiden järjestämisvastuu, olisi
toivottavaa, että yhä merkittä-
vämpi osa hyvinvointipalveluista
tuotetaan kansalaisten ja erilais-
ten yhteisöjen toimesta. Tämä ai-
to yhteisöllisyys eli toisista ih-
misistä välittäminen syntyy vain
luottamuksesta ja se edellyttää
yhä lisääntyvää vuorovaikutusta
ja dialogia.

Yhteiskuntana Suomikin kul-
kee kohti monikerroksellista kan-
salaisuutta, koska elämme osana
maapallon ekologista kohtalon-
yhteyttä, globaalisti verkottunut-
ta taloutta ja useita muitakin
asioita. Olemme myös kansainvä-
lisen rikollisuuden kohteena. Kun
kasvavat ongelmat ylittävät kan-

sallisvaltion keinot, tarvitsemme
suurempia poliittisia yksikköjä,
keskeisimpänä Euroopan Unioni,
mistä meillä onkin jo 15 vuoden
kokemus. Kun tähän liitetään voi-
mistuva monikulttuurisuus, on
kaikki se, mitä olemme tottuneet
ajattelemaan kansasta, ankaras-
sa muutospaineessa.

Tulevaisuudessa korostuvat
vuorovaikutus ja kansainvälinen
näkyvyys, monikulttuurisuus ja
monimuotoisuus, alueellisuus ja
globaalisuus. Suomalaisuus kan-
sallisena identiteettinä koostuu
tietyistä omanlaatuisista ainek-
sistaan: kielestä, taiteesta, tavois-
ta, historiasta, myyteistä ja oi-
keuskäsityksistä. Suomalaisuu-
den edistäminen tulee nähdä: (1)
yksilöiden kannalta; jokainen
meistä on sen mannekiini sekä
(2) yhteisöllisyyden voimistami-
sena; myös maahanmuuttajat ak-
tiivisiksi edistäjiksi. Yhteinen lah-
jamme maailmalle on juuri suo-
malaisuus, se on myös suurin vah-
vuutemme ja kilpailuvalttimme.
Paras tapa valmistautua tunte-
mattomaan tulevaisuuteen on
terveen itsetunnon rakentami-
nen. Se antaa rohkeuden kohda-
ta myös erilaisuuden.

Selviytyminen tulevaisuuden
haasteista on tämän kolmitaso-
mallin toteuttamista. Tältä pe-
rustalta meillä on hyvät edelly-
tykset kehittää vapaasti itsenäis-
tä isänmaatamme. Se on vas-
tuumme ja velvollisuutemme, et-
tä Suomi olisi ylihuomennakin
olemassa.

Professori
Paavo Hoikka
Tampereen Suomalaisen
Klubin kunniajäsen
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Maapallolla vaikuttaa nyt kah-
deksan sivilisaatioksi kutsuttua
kokonaisuutta. Ne ovat kiinalai-
nen, japanilainen, hindulainen,
islamilainen, ortodoksinen, län-
simainen, latinalaisamerikkalai-
nen ja afrikkalainen. Ne kaikki
ovat uskontopohjaisia. Näin tote-
si professori SSeeiikkkkoo  EEsskkoollaa luen-
nossaan Tampereen Suomalaisel-
la Klubilla tammikuussa vuonna
2007. Esityksensä lähtökohtana
hän piti amerikkalaisen profes-
sori SSaammuueell  HHuunnttiinnggttoonniinn vuon-
na 1993 aiheesta julkaisemaa kir-
joitusta.

Vastakkain ovat siis kahdeksan
kulttuurien jättiläistä. Niiden vä-
liset ristiriidat tulevat luonneh-
timaan kansojen edessä olevaa
seuraavaa puolta vuosisataa. Val-
mistava teollisuus on siirtämäs-
sä toimintojaan alhaisten tuotan-
tokustannusten Kiinaan ja glo-
baali yritysten palvelu on siirty-
mässä Intiaan. Kiina haastaa län-
simaat taloudessa ja Intia tekno-
logian kehittämisessä.

Latinalaisamerikkalainen kult-
tuuri haastaa tähänastisen kan-
sojen sulatusuunin, Yhdysvaltain,
elämäntavan. 

Kovin taistelu näyttää kuiten-
kin syntyvän islamilaisen maail-
man ja länsimaisen maailman
kulttuurien välille. Islam käy py-
hää sotaa länsimaista jumalan-

kielteistä materialismia ja maal-
listumista vastaan. Länsimainen
maallistunut kaiken suhteellis-
tava ja salliva kulttuuri ei näytä
pärjäävän muslimeille, toteaa Es-
kola. Ristiriitoja syventää entises-
tään se, että kaikkien kulttuurien
kansat haluavat osansa maail-
man luonnonvaroista, vedestä, öl-
jystä, kaasusta, mineraaleista ja
vauraudesta.

Kansat kilpailevat
tuotannosta ja tuloista

Tietotekniikan kehittymisen seu-
rauksena kansojen talouksiin on
syntynyt maapallon yli ulottava,
vapaan markkinatalouden järjes-
tys. Tavarat, palvelut, pääoma ja
tieto kulkevat vapaasti yli valtioi-
den rajojen ja kansat kilpailevat
siitä, missä maissa tuotanto syn-
tyy ja mihin maihin tulot ohjau-
tuvat. Työstä, toimentulosta ja
osaamisesta kilpaillaan globaa-
lilla tasolla.

Läntisessä elämäntavassa us-
konto ja politiikka ovat erillään
toisistaan. Islamissa uskonto on
politiikkaa, sillä se ohjaa yhteis-
ten asioitten hoitoa. Kestääkö
Euroopan ja Suomen kulttuuri vai
murenevatko ne sivilisaatioitten
kilpailussa maallistumisen, ma-
terialismin ja vapaan seksin ihan-
noimisen myötä voimattomuu-
teen? Miten tässä tilanteessa tur-

vataan Euroopan kansojen sivili-
saatio ja toimeentulo? Tätä ky-
symme myös me Tampereen Suo-
malaisen Klubin jäsenet.

Perimämme arvot
ohjeena jatkossakin

Suomi on viiden miljoonan ihmi-
sen kansa viidensadan miljoonan
ihmisen asuttaman Euroopan
Unionin alueella. Sillä on oma
valtakunta, oma kansantalous,
oma yhteinen äidinkieli, omat
puolustusvoimat ja vahva, kansal-
linen kulttuuri sekä tahto säilyt-
tää itsenäisyytensä.

Meidän sivilisaatiomme perus-
tuu kristinuskon perusarvoihin.
Lainsäädäntömme ohjeena ovat
olleet Mooseksen kymmenen käs-
kyä ja niiden varaan rakentuva
länsimainen kulttuuri. Me voi-
tamme. Me voimme säilyttää kan-
sallisen vapautemme ja yhtenäi-
syytemme myös tulevaisuudessa,
kun pidämme aikaisemmilta su-
kupolvilta saamamme perinnön
kunniassa ja perimämme arvot
elämäämme ohjaavina arvoina
myös tulevaisuudessa.

Samoin on toimittava Euroo-
pan. Tarvitaan yhteistyötä, uskoa
omiin mahdollisuuksiin ja osaa-
mista.

Sivilisaatioiden kilpailu on suu-
ri haaste Euroopalle ja Suomel-
le. Se meidän tulee voittaa.

Kulttuurien taistelu
haastaa Euroopan arvot

Maakuntaneuvos
Matti Hokkanen 
Tampereen Suomalaisen
Klubin kunniajäsen  
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Kirjanmerkki

Golf

Keskiviikkokerho

Biljardi
MMaaaalliisskkuuuu  
1144..0033..22001111
Klo 18.00 Klubin kevätkokous
(vain jäsenille). Kutsu sivu 17.
Esitelmävieraana professori
Heikki Vapaatalo: Lääkkeen tie
– Ajatuksesta apteekkiin.  

HHuuhhttiikkuuuu  
1111..0044..22001111
Klo 11.30 Matti Laurila-näytte-
lyn avajaiset Pyynikki-kabine-
tissa.

1111..0044..22001111
Klo 18.00 Kuukausikokous
(vain jäsenille). Esitelmävie-
raana historioitsija Vesa Määt-
tä: Matti Laurila – lakeuksien
eversti.

2233..0044..22001111
Pääsiäisristeily Reinillä
23-30.4.2011 – avec.

TToouukkookkuuuu  
0011..0055..22001111
Klo 13.00 Wappulounas – avec.
Palanpainikkeena vappuista
musiikkia. Hinta 45 e/hlö. Pöy-
tävaraukset Klubiravintolasta,
puh. 03-212 3150 tai sähköposti:
tilaukset(at)
ravintolasuomalainenklubi.fi.  

KKeessääkkuuuu  
0044..0066..22001111
Klo 12.00 Puolustusvoimain
Lippujuhlan päivä; kunniakäyn-
ti ja seppeleenlasku Kalevan-
kankaan sankarihaudalla –
avec. Tilaisuuden järjestää
Tampereen Varuskunta.  

0044..0066..22001111
Klo 18.00 Seppeleenlasku Mars-
kin patsaalle Vehmaisissa –
avec.  Tilaisuuden järjestää
Tampereen Kansalaisjuhlatoi-
mikunta.  

1155..0066..22001111
Klo 19.00 Kangasalan Ramppi-
teatteri esittää: Muistat sie
Monrepos’n? – avec. Hinta 21
e/hlö väliaikatarjoiluineen.
Varaukset Irmeli Jokilampi,
irmeli.jokilampi(at)idia.fi tai
050-595 1111.  

1177..0066..22001111
Klo 09.00 Klubin kirkkovene-
soutu Virroilta Tampereelle 17.-
19.6. - avec.

HHeeiinnääkkuuuu  
0022..0077..22001111
Klo 18.00 Musiikkia! Ruovesi –
avec. Lauantai-illan konsertti
Pekkalan kartanon Tallissa
Ruoveden Jäminkipohjassa.
Retken toteutuminen edellyt-
tää, että saamme varattua lip-
puja myynnin alettua.  

2200..0077..22001111
Klo 18.00 Pyynikin Kesäteatteri
esittää: Rauta-aika – avec. Hin-
ta 33,50 e/hlö sis. teatterilippu
ja väliaikatarjoilu.
Varaukset Irmeli Jokilampi,
irmeli.jokilampi(at)idia.fi tai
050-595 1111.  

SSyyyysskkuuuu  
0033--0088..0099..22001111
Mannerheimin jalanjäljillä Puo-
lassa – avec. Katso ilmoitus si-
vulla 23.
Lisätiedot ja varaukset
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa(at)sci.fi
tai 040-744 0565.

1100..0099..22001111
Sibelius-festivaalin konsertti
Lahden konserttitalossa – avec.
Tampereen Suomalaisen Klubin
retki festivaalin pääkonserttiin.
Lähtö Vanhalta kirkolta klo
14.00, paluu konsertin jälkeen.
Tampereella takaisin arviolta
klo 21.00 aikaan. Hinta 85
e/hlö, sis. konserttilippu, mat-
ka, alkumalja, väliaikatarjoilu.
Varaukset 2.8.2011 mennessä
Timo Tulosmaa,
timo.tulosmaa(at)sci.fi
tai 040-744 0565.  

2222..0099..22001111
Klo 13.00 Tampereen Suomalai-
nen Klubi 120 vuotta-pääjuhla
Yliopiston juhlasalissa.

Klubiohjelma

MMaaaalliisskkuuuu  
2233..0033..22001111
Klo 18.00 Matti Wacklin-Seija
Hirvikallio: Hämeenkatu –
Tampereen sydän.

HHuuhhttiikkuuuu  
2266..0044..22001111
Klo 18.00 Päivi Tapola:
Mannerheimin paluu,
Schreck – Rakentajan elämä.

2266..0033..22001111 Klubiottelu
TAK – TSK;  isäntänä TAK

0099--1100..44..22001111 Tampere Cup;
järjestäjinä TAK, TKS, TSK.

2277..0044..22001111 Simakärri

0066..0055..22001111 Yrjön kärri

isäntänä TAK

1144..0055..22001111 Kauden päättäjäi-
set ja palkintojen jako.

0077..0099..22001111 Syyskauden avaus,
sarjat alkavat. Klubin Kärri-,
Kaisa-, Snooker- ja Keilasarjat
pelataan keskiviikkoisin.

Kerho kokoontuu säännönmu-
kaisesti keskiviikkoisin klo 12.
Kerhon jäsenmäärä on täynnä.

KKeevväättkkaauuddeenn  ttaappaaaammiisseett::
09.03.2011 TSK, 23.03.2011
TKS, 06.04.2011 TSK,
20.04.2011 TKS, 04.05.2011
TSK, 25.05.2011 TKS

1155..0066..22001111
Klo 12.00 Klubin 15. golfmesta-
ruuskilpailut. Kilpailu järjeste-
tään Tammer-Golfin kentällä
Ruotulassa. Tarkemmin Klubin
omilla kotisivuilla Harrastus-
kerhot/Golf. 

Yhteistoimintaklubien (YT-Klu-

bien) golfin SM-kilpailut järjes-
tetään elokuun lopulla 2011 No-
kialla River Golfin kentällä.
Tampereen Suomalaisen Klubin
golfmestaruuskilpailujen perus-
teella valitaan joukkueet tähän
kilpailuun ja valituille lähete-
tään henkilökohtainen kutsu
kesän aikana.

Klubin Tammerkoski-kabi-
netin seinälle on tuotu Lot-
ta-ryijy, jonka omistaa
Tampereen Suojeluskunta-
ja Lottamuseo. Museo sai
ryijyn perintönä syksyllä toi-
mintansa lopettaneelta
Tampereen Seudun Lotta
Svärd Perinneyhdistykseltä.

Kuva:
Markku Rauhalahti

Lottaryijy
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Klubinaiset
HHuuhhttiikkuuuu
2200..0044..22001111
Klo 11.30-13.00 Lounasesitelmä
teemalla “Voita ja kermaa, hy-
vällä omallatunnolla”. Mikä pa-
rantaa, mikä sairastuttaa?
Luennon pitää  ravitsemustera-
peutti Tia Kallio. Omakustan-
teinen lounas.
Ilmoittautuminen 16.4. men-
nessä puh. 0400-238 186 tai
raija.saarelainen(at)rokki.net.

TToouukkookkuuuu
2211..0055..22001111
Klo 09.30 Pirteä patikkapäivä
Seitsemisen upeassa kansallis-
puistossa. Lähtö kimppakyy-
deillä Vanhan Kirkon edestä
kello 9.30. Omat eväät leirinuo-
tiolle mukaan. Ilmoittautumi-
nen puh. 050-329 5277 tai jaa-
na.jaaheimo(at)varala.fi 14.5.
mennessä.   Ilmoittautuneille
lähetetään reitti- ja varustelista
ennen patikkapäivää. Paluu
Tampereelle noin kello 17. Ota
ystävä/kumppani mukaan (ei
tarvitse olla Klubin jäsen)!
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Edesmenneet

Kivistö, Kauko
Kontio, Matti
Kuusela, Arvo
Lahti, Pentti
Mantere Jaakko
Nojonen, Heimo

Puranen, Erkki
Salomäki, Esko
Saresmaa, Yrjö
Sinkkonen, Vilho
Tuurna, Matti
Uusitalo, VeikkoMerkkipäivät

Arvoisat jäsenet! Julkaisemme lehdessä Klubin jäsenten seuraavan
runsaan puolen vuoden aikana tulevien merkkipäivien luettelon.

Mahdolliset julkaisukiellot ja lisämaininnat pyydetään jäsenkirjuri
Seppo Lehtiselle puh. 044-377 3870; susisepe(at)gmail.com vii-

meistään edeltävän tammikuun tai syyskuun kuluessa.

Uudet jäsenet

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1188..1100..22001100
Hirvimies, Janne
Kallio, Tiia
Karjaluoto, Eero
Knuutila, Markku
Kostiainen, Pirjo
Oksanen, Kari
Soikkeli, Jorma
Talonen, Harri

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  0088..1111..22001100
Hyvätti, Risto
Raunio, Helena

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  2200..1122..22001100
Berglund, Heikki

Jyväsjärvi, Raimo
Karinen, Heikki
Kinnunen, Tommi
Lehtilä, Kauko
Louhivuori, Raili
Mäkelä, Jukka
Sandberg, Samuli
Steckert, Jarmo
Säilä, Mikko
Tuomisto, Elisa
Viitasaari, Olli

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1177..0011..22001111
Uitti, Päivi

TTaammppeerreeeenn  SSuuoommaallaaiisseeeenn  KKlluubbiiiinn  oonn  aajjaallllaa  
1188..1100..22001100..  --  1177..0011..22001111  ootteettttuu  sseeuurraaaavvaatt  uuuuddeett  jjäässeenneett::

KKlluubbiinn  ttiieettoooonn  oovvaatt  ttuulllleeeett  sseeuurraaaavviieenn  jjäässeenntteenn  ppooiissmmeennoott
aajjaallllaa  1144..0099..22001100  --  1155..0022..22001111..

9900  vvuuoottttaa::
Matti Anttila 28.04.-11
Yrjö Rantala 17.07.-11
Eira Laalahti 28.07.-11
Allan Tokoi 05.08.-11
* matkoilla
Armas Kettunen 30.08.-11
* muistamiset Klubin kehittä-
misrahastoon 114630-585924

8855  vvuuoottttaa::
Esko Taulaniemi 30.05.-11
Olavi Leskinen 06.06.-11
Olavi Suvitie 06.06.-11
* perhepiirissä
Jorma Mattila 22.06.-11
Jaakko Salovaara 04.10.-11
Esko Mattila 10.11.-11
Väinö Rissanen 12.11.-11

8800  vvuuoottttaa::
Veikko Yli-Krekola 29.04.-11
Jukka Rytövuori 24.05.-11

Jorma Kotisaari 02.06.-11
* matkoilla
Pekka Rajamäki 18.06.-11
Veikko Nieminen 03.09.-11
Pekka Sillanpää 18.09.-11

7755  vvuuoottttaa::
Kauko Heuru 11.04.-11
* perhepiirissä
Kalevi Suominen 19.04.-11
* matkoilla
Jyrki Potinkara 01.05.-11
Pekka Kujala 09.05.-11
Jarmo Ojala 14.05.-11
Tapani Försti 23.05.-11
Jorma Huura 26.05.-11
* perhepiirissä
Jukka Inkovaara 29.06.-11
Seppo Nyrjä 07.07.-11
* suunnistamassa
Pekka Saarinen 05.08.-11
* matkoilla
Jouko Rautio 23.08.-11

Ruutiukot
LLoouunnaasskkookkoouukksseett
mmaaaannaannttaaiissiinn  kklloo  1122..0000

MMaaaalliisskkuuuu  
0077..0033..22001111 Lounas ja esitel-
mä. Professori Matti Leikola:
Metsä houkuttelee. Metsäaihe
kaunokirjallisuudessa.  

1144..0033..22001111 Lounas.
Ei esitelmää.

2211..0033..22001111
Lounas ja esitelmä.  Metsän-
hoitaja Arto Sorri: Pirkanmaan
metsät. Ajankohtaiskatsaus.  

2288..0033..22001111 Lounas ja esitel-
mä. Myyntipäällikkö Matti
Asunta: Äitini ja Mannerheim.  

HHuuhhttiikkuuuu  
0044..0044..22001111 Lounas ja esitel-
mä. Fil. maisteri Seppo Sata-

mo: Kokemuksia sotaveteraani-
perinteen tallentamisessa. 

1111..0044..22001111 Lounas.
Lyhytfilmiesitys.

1188..0044..22001111 Lounas ja esitel-
mä. Eversti Matti Antikainen:
Varhaisilmailumme.  

2255..0044..22001111 Ei kokousta
(2. pääsiäispäivä).

TToouukkookkuuuu  
0022..0055..22001111 Lounas ja esitel-
mä. Professori Veli Siekkinen:
Gustaf Adolf Reuterholm – vai-
kutusvaltainen suomalainen
suurvalta-ajan Ruotsissa. 

0099..0055..22001111 Ruutiukkojen
kevätretki

Matti Seppälä 10.09.-11
Pia Saari 31.10.-11
* perhepiirissä

7700  vvuuoottttaa::
Markku Huostila 05.05.-11
Timo Toikka 09.05.-11
Kalevi Ingberg 14.05.-11
* matkoilla
Raimo Lehtonen 26.05.-11
Matti Kataja 28.05.-11
Jorma Pirhonen 16.06.-11
Jukka Petäjä 03.07.-11
Veikko Parkkinen 13.08.-11
Antti Tuurna 28.08.-11
Raimo Rantanen 04.09.-11

Risto Manérus 13.10.-11
Risto Kanerva 17.10.-11
* matkoilla
Putte Neenberg 19.10.-11
Raimo Siren 31.10.-11
* perhepiirissä

6600  vvuuoottttaa::
Pekka Joutsiniemi 01.04.-11
Ilkka Vappula 20.04.-11
Jouko Kronholm 01.05.-11
Vesa Rissanen 10.05.-11
Anneli Taina 21.06.-11
Mikko Jokela 10.07.-11
Jukka Sola 24.09.-11
Pasi Lampimäki 16.10.-11

www.tampereensuomalainenklubi.fi
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Ruutiukkojen Keskiviikkokerho
on hankkinut Tampereen Suoma-
laisen Klubin käyttöön elvytysvä-
linelaukun, jonka sisältää sel-
keän elvytysohjetaulun sekä el-
vyttämistä helpottavan ja tehos-
tavan välineistön, mm. suusta

suuhun -tekohengityksen korvaa-
van helppokäyttöisen “Ambu”-
hengityspalkeen ja tarvittavan
määrän sidetarpeita. Laukkua
säilytetään helposti tavoitetta-
vissa punaisella ristillä merkitys-
sä Klubin aulakomerossa.

Elvytysvälinelaukku Klubille

Klubiveli, sydänlää-
käri Pekka Iisalo  ja
elvytysvälinelaukku.
Kuva:
Markku Rauhalahti
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• Golf

Golfareiden määrä on
Tampereen Suomalai-
sessa Klubissa viidessä
vuodessa kaksinkertais-
tunut. Vuonna 2005 las-
kettiin jäsenistä olevan
golfareita noin 50 ja nyt
Klubissamme heitä on
lähes 100. Keski-ikä on
noin 67 vuotta.

Helsingin Golfklubin hallitus on
tehnyt päätöksen olla ottamatta

jäsenikseen 50-vuotiaita tai sitä
vanhempia, mutta Tampereen
seudulla tätä rajoitetta ei ole.
Korkeassa keski-iässä ei ole mi-
tään häpeämistä, sillä golfin pe-
laaminen sopii kaikenikäisille.
Seniorigolfari LLaassssii  TTiillaannddeerr on
todennut, että golf antaa eniten
sellaisille ihmisille, jotka aloitta-
vat pelaamisen myöhäisessä kes-
ki-iässä. Golf on terveellistä teke-
mistä eläkevuosina.

Tampereen Suomalaisen Klu-
bin golfareille suunnatun sähkö-
postikyselyn perusteella voidaan

todeta, että kisojen osalta riit-
tävät omat mestaruuskisat ja YT-
klubien golfin SM-kilpailut, joi-
hin myös Klubimme valitsee
omien mestaruuskisojensa perus-
teella edustajat. Golftoimikunta
on tosin esittänyt pienimuotois-
ta haasteottelua Helsingin Suo-
malaisen Klubin golfareille. Golf-
kurssien järjestäminen katsottiin
kuuluvan golfseuroille.                   

��  VVeeiijjoo  SSiinnkkkkoonneenn
Golfkerhon
puheenjohtaja

Ikä ei esteenä
golfin pelaamiselle

Tampereen Suomalaisen
Klubin Ruutiukoilla oli
Marskin salissa perinteinen
joululounas 29.11.2010.
Lounaan yhteydessä kol-
melle ansioituneelle ruuti-
ukkoveljelle luovutettiin
Ruutiukkomitali. 
Ruutiukkoveljet OOllaavvii  SSuuvviittiiee ja
PPeennttttii  TTuurruunneenn ovat kumpikin toi-
mineet Ruutiukkotoimikunnan jä-
seninä useiden vuosien ajan ja jat-
kavat edelleen. He ovat Ruutiuk-
kojen sisäisen johtokunnan jäse-
ninä tarjonneet ideoita ja tukea
sekä esittäneet ehdotuksia kiin-
nostavista esitelmäaiheista ruuti-
ukkojen ohjelmaan. Ruutiukkove-
li MMaarrkkkkuu  RRaauuhhaallaahhttii on ansiok-
kaasti toiminut Ruutisihteerinä
kolmen vuoden ajan. Hänen kau-
dellaan on Ruutiukkojen tiedotta-
minen kehitetty nykyiselle kor-
kealle tasolleen.

Kolme Ruutiukkomitalia

Golf
kiertopalkinto.
Kuva: Veijo
Sinkkonen

Ruutiukkomitalien luovutus, vasemmalta Sadanpäämies Vesa Rinkinen, Pentti Turunen, Olavi
Suvitie ja Markku Rauhalahti. Kuva: Matti Kataja.

• Ruutiukot
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Klubinaiset on Tampe-
reen Suomalaisen Klu-
bin kaikille naisjäsenille
avoin kerho. Tänä vuon-
na toimintaa uudiste-
taan ja siihen kaipaam-
mekin vinkkejä ja ideoi-
ta Teiltä, arvoisat nai-
set!

Keväälle on luvassa viinipruuvi ja
juustojen maistelua, lounasesitel-
mä ruoka-aineiden terveysvaiku-
tuksista ja vaelluspäivä Seitsemi-
sessä, mutta syksyn ohjelma on
vielä täysin avoin. 

Kaikkiaan meitä on noin 80.

Klubinaisten ohjelmaa suunnit-
telee toimikunta, jossa puhetta
johtaa JJaaaannaa  JJäääähheeiimmoo. Muut jä-
senet ovat KKrriissttiiiinnaa  JJaaaattiinneenn,,
IIrrmmeellii  JJookkiillaammppii,,  HHeelleennaa  PPee--
rräällää,,  RRaaiijjaa  SSaaaarreellaaiinneenn ja MMaaaa--
rriitt  VVäähhäässaaaarrii. Haluamme tehdä
toiminnasta sellaista, että siitä
löytyy kaikille sopivia elementte-
jä riippumatta iästä tai asuinpai-
kasta tai siitä, onko työelämässä
vai eläkkeellä. 

Tässä vielä tärkeä pyyntö jokai-
selle Klubin naisjäsenelle: ole hy-
vä ja ilmoita sähköpostiosoittee-
si, jos sinulla sellainen on, Jaa-
na Jääheimolle lähettämällä hä-
nelle viestin osoitteeseen
jaana.jaaheimo(at)varala.fi. Näin

varmistamme, et-
tä mahdollisim-
man moni saa tie-
toja Klubinaisten
t o i m i n n a s t a
ajoissa. Sähkö-
posti on siihen
nopein ja toimi-
vin väline.

TTeerrvveettuullooaa
mmuukkaaaann
KKlluubbiinnaaiisstteenn
ttooiimmiinnttaaaann!!

��  JJaaaannaa
JJäääähheeiimmoo
Klubinaisten
puheenjohtaja

• Klubinaiset

Klubinaisten toiminta
virkistyy ja virkistää
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Kuvasatoa Klubin toiminnasta

Itsenäisyyspäivän lounasmusiikkia. Kuva: Timo Tulosmaa.

Raatihuoneella kohotettiin pormestarin ehdottama malja Juh-
lakirjalle. Kuva: Matti Kataja.

Jukka Tarkka kertoi Kirjanmerkki-illassa kirjastaan Max Jakob-
son – Kylmän sodan diplomaatti. Kuva: Markku Rauhalahti.

Itsenäisyyspäivän lounaspöytä. Kuva: Timo Tulosmaa.

Timo Tulosmaa kantoi Klubin lippua Tammisunnuntain kirk-
kojuhlassa. Kuva: Jorma Hautala.

Uusien jäsenten tutustumisillassa Seppo Leskinen esitteli Klubin bil-
jardisalia. Kuva: Markku Rauhalahti.

Ruutiukot puolisoineen joululounaalla. Kuva: Markku Rau-
halahti.

Klubin juhlavuosi alkoi 120-vuotiskirjan julkistamisella. Ku-
vassa tilaisuuden yleisöä. Kuva: Markku Rauhalahti.

Suomalainen Klubi 1_11  22.2.2011  15:40  Sivu 22



Tampereen Suomalainen Klubi 1/2011

23

TAMPEREEN MESSUT OY
Ilmailunkatu 20, PL 163, 33901 Tampere

puh. 0207 701 200, fax 0207 701 201
Asiakaspalvelu, puh. 0207 701 222

asiakaspalvelu@tampereenmessut.fi

Katso uudistunut sivustomme: www.tampereenmessut.fi

MESSUOHJELMA 

Kevät 2011
Helmikuu SÄHKÖVERKOT
2.–3.2.  Sähköverkkojen ammattimessut 
Helmikuu TIETOVERKOT
2.–3.2. Tele- ja tietoverkkojen ammattimessut
Helmikuu ASTA RAKENTAJA
11.–13.2.  Rakentamisen ja asumisen messut
Helmikuu KERÄILY
11.–13.2.  Keräily-, antiikki- ja taide-esineiden messut 
Helmikuu REKRYTORI
16.2.  Työnantajien ja -hakijoiden kohtaamispaikka
Maaliskuu SPORTEC
24.–25.3.  Liikuntapaikkojen ammattimessut 
Maaliskuu GREENTEC
24.–25.3. Viheralueiden ammattimessut 
Maaliskuu GYMTEC
24.–25.3. Kuntoliikunnan ammattimessut 
Maaliskuu FYSIOTEC
24.–25.3. Fysioterapian ammattimessut
Huhtikuu HEVOSET
8.–10.4.  Hevosalan ammatti- ja harrastemessut

Syksy 2011
Syyskuu ALIHANKINTA
13.–15.9.  Teollisuuden alihankinnan ammattimessut 
Syys–Lokakuu ASTA Koti
30.9.–2.10.  Kodin kunnostamisen ja uudistamisen messut
Lokakuu LOGISTIIKKA
12.–14.10.  Materiaalinkäsittelyn ja logistiikan ammattimessut
Lokakuu ELINTARVIKETEOLLISUUS
26.–28.10.  Elintarviketeollisuuden ammattimessut 
Lokakuu FINNCLEAN
26.–28.10.  Puhtausalan kansainväliset ammattimessut
Marraskuu SUOMEN KÄDENTAIDOT
18.–20.11.  Käsi- ja taideteollisuusmessut 
Marraskuu KIVI & KORU
18.–20.11.  Kansainväliset kivi- ja korumessut M
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Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
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Puh. 010 289 8100, 
010 289 8101 (ryhmät)

TEEMAMATKAT: RISTEILYT, KULTTUURIMATKAT, MAALAUSMATKAT, KIRJALLISUUSMATKAT, MUSIIKKIMATKAT, LUONTOMATKAT...

Mustanmeren risteily
9.-16.4. alk. 1575 
Turkki-Bulgaria-Romania-Ukraina-
Venäjä-Turkki. Istanbul, Varna, 
Constanta, Odessa, Jalta, Sinop, 
Trabzon m/s Kristina Katarina.
Asiantuntijaluennoitsijat arkkipiispa
Jukka Paarma ja päätoimittaja Jyrki
Härkönen

Laatokan ja Äänisen risteily
5.-10.6., 12.-17.6., 10.-15.7. ja 
31.7.-5.8. alk. 698
Pietari-Neva-Syväri-Ääninen-Kizhi-
Petroskoi-Valamo-Pietari. Asian-
tuntijoina mm.ev Sampo Ahto, Jyrki
Härkönen,evl Ilmari Hakala,Tapani
Kiminkinen.Tunnelmaa luovat: Seppo
Hovi,Ossi Runne,Raimo Laukka,Ahti
Jokinen, Ilmo Korhonen,Hanna Ekola.

Jokiristeily Moskovasta Pietariin
4.-11.7. alk. 998 
Moskova-Uglitch-Jaroslavl-
Tserepovets-Volga-Ääninen-Syväri-
Laatokka-Pietari. Asiantuntijoina
mm.dosentti, arkeologi Pirjo Uino,evl
Ilmari Hakala, emerituspiispa Voitto
Huotari, piispa Arseni, konsertteja ja
tunnelmaa luovat Pasi Kaunisto ja
Vesa Tuomi.

Jokiristeily Volga-Don
18.-26.9. alk. 1198 
Pietari-Nizhny Novgorod-Kazan-
Samara-Saraton-Volgograd-Donin 
Rostov. Asiantuntijoina mm.Jyrki
Härkönen, Ilmari Hakala,
arkkipiispa Leo, tunnelmaa luo Lulu
Tanhuanpää.

Jokiristeily Provencessa
18.-22.7. alk. 1985
– laventelintuoksua Rhone -joella
Asiantuntijaopas Liisa Väisänen.
Tunnelmaa luovat laulaja,näyttelijä
Pirkko Mannola ja muusikko Pekka
Pentikäinen.

Jangtsen jokiristeily
9.-18.9. 2996
Shanghai-Jangtse-joki-Xian-Shang-
hai. Suurkaupungin sykettä, risteilyn 
satumaiset maisemat, terrakotta- 
armeija … Asiantuntijaopas Markku
Lindroos.

Kulttuuria ja sotahistoriaa 
Ranskassa – Normandian 
maihinnousu 10.-14.10. 1278 
Parisi, Calais, Caen, Saint-Lô.

Jatkosodan syttymisestä 70 vuotta
2.-5.6. 495 
Sortavala, Läskelä, Tolvajärvi, 
Loimola, Suojärvi, Hyrsylä, Jessoila, 
Prääsä, Aunus, Tuulos, Pitkäranta. 
Asiantuntijaoppaat evl Ilmari Hakala
ja Leena Hakala.

Tuntemattoman sotilaan 
jalanjäljillä 
21.-24.7. ja 18.-21.8. 588
Sortavala, Läskelä, Kollaa, Suojärvi, 
Petroskoi. Syväri, Aunus, Tuulos, 
Salmi. Asiantuntijaoppaat elv Ilmari
Hakala ja Leena Hakala.

Sotahistoriaa ja kulttuuria Karjalan 
kannaksella 17.-19.6.  339 
Ihantala, Portinhoikka, Muolaa, 
Äyräpää, Siiranmäki, Kuuterselkä,
Raivola, Terijoki, Perkjärvi, Summa, 
Viipuri. Asiantuntijaopas evl Juha
Myyryläinen.

Sotahistoriaa ja kulttuuria Karjalan 
kannaksella 28.7.-31.7. 468 
Ihantala, Viipuri, Hatakka, Äyräpää, 
Sakkola, Siiranmäki, Levashovo, 
Terijoki, Raivola, Summa. Asiantunti-
jaopas evl Anssi Vuorenmaa.

Laatokan kierros 9.-12.6. 388 
Viipuri, Summa, Raivola, Terijoki, 
Syväri, Aunus, Salmi, Nietjärvi, 
Sortavala. Asiatuntijaopas evl Ilmari
Hakala.

Kuurinmaan kulttuuria ja 
jääkäreiden jäljillä Baltiassa
9.-12.6. ja 8.-11.9. 398 
Asiantuntijaopas Juha Myyryläinen.

Kulttuuria ja sotahistoriaa
Puolassa ja itäisessä Saksassa
9.-16.4. 898 
Tallinna, Varsova, Krakova, Leipzig, 
Rostock. Asiantuntijaoppaat Ilmari
Hakala ja Leena Hakala.

Türin kukkamarkkinat
21.-22.5. 228 
Siemenet, sipulit ja taimet vaihtavat 
omistajaansa ja viherpeukalon ihana 
elonkorjuun odotus alkaa!
Asiantuntijaopas agrologi Paula
Liukko.

Bulgarian kiertomatka
24.-29.5. 1255 
– ruusuja, luostareita ja vuoristo-
maisemia

Puutarhamatka Englantiin
2.-5.9. 1090 
Pieniä idyllisiä kyliä, puutarhoja, 
linnoja,puutarhakauppoja, Lontoo, 
Oxford, Chetltenham.
Asiantuntijaopas Minna Cutler.

Geiranger – Norjan kauneimmat 
vuonot 25.-31.7. 1195 
Asiantuntijaopas Ulla-Maija
Johansen.

Prinssi Williamin ja Kate Middleton
Kuninkaalliset häät Lontoossa
28.4.-1.5. 1140 
Ainutlaatuinen kokemus!
Asiantuntijaopas Marjo Sanderson.

Saarenmaan kamarimusiikkipäivät
2.-5.8. 398 
-sis. liput avajaiskonserttiin, 
italialaisen EON Gultar Quartet- ja 
Fantasiat -konsertteihin. Asiantunti-
jaopas Riitta Niemenmaa.

Leigon järvimusiikkifestivaali
5.-7.8. 336 
Klassista musiikkia luonnon sylissä, 
Lennart Merelle omistettu sinfonia 
”Meren kansa”, vierailu Joostin 
ruusutarhassa ja viininmaistajaiset.

Savonlinnan oopperajuhlat
– Mozartin Don Giovanni
5.-6.7. 362 
sis. bussikulj., maj. Vuorilinna, lou-
nas Tertin kartanossa, opastukset, 
konserttiliput A-katsomo, opastus 
ja lounas Valamon luostarissa… 
Asiantuntijaopas Riitta Niemenmaa

Savonlinnan oopperajuhlat, 
Marjukka Tepposen ja Juha Uusi-
talon konsertti Olavinlinnassa
10.-11.7. 381 
Taidekeskus Salmela ja lounasris-
teily Retrettiin. Sis. bussikulj., maj. 
Vuorilinna, lounas Tertin karta-
nossa, opastukset, konserttiliput 
A-katsomo. Asiantuntijaopas Riitta
Niemenmaa.

Oopperamatka Tallinnaan, Puccinin 
Tosca 14.-15.5. 215 
Taidemuseo Kumu. Asiantuntijaopas
Riitta Niemenmaa.

Oopperamatka Verona, Verdin Aida
16.-19.6. 1583 
Oopperan asiantuntija, toimittaja
Minna Lindgren.

Agatha Christie ja salaiset 
muistikirjat 14.-18.4. 1293
Lontoo, Torquay, Greenway.
Asiantuntijoina Paasilinna kustan-
tamon tj. Petteri Paasilinna, kirjailija
John Curran, suomentaja Risto Raitio.

Donna Leonin jäljillä – Komisario 
Brunettin Venetsia
22.-25.4. 1248 
Asiantuntijaopas Maarit Kerojärvi.

Intian kultainen kolmio
11.-19.11. 1885 
Delhi-Agra-Jaipur, mogulihallitsijoi-
den upeaa arkkitehtuuria seuraten. 
Asiantuntijaopas Liisa Huhtala.

Vienan Karjala ja Solovetsk
26.-30.8. 645 
Elias Lönnrotin ja I.K. Inhan kulttuu-
rimaisema, tunteita nostava Ruka-
järven tie, Vienanmeri ja Solovetskin 
luostarisaari. Asiantuntijaopas Esko
Lappalainen.

Armenia – Kaukasuksen helmi
19.-27.4., 29.8.-6.9, 
5.-13.9., 26.9.-4.10. 1298 
Asiantuntijaopas Marianne Tillman.

Yorkshire – Sydämen asialla
20.-23.4., 31.5.-3.6., 28.6.-1.7.,
31.7.-3.8. ja 11.-14.9. alk. 1095
Matka Sydämen asialla, Emmer-
dalen ja Vielä virtaa TV-sarjojen 
idyllisiin maisemiin. 
Asiantuntijaopas Eija Rostron.

MUMMUN MATKASSA:
Kummitusten ja Harry Potterin 
Yorkshire 24.-27.7.
aikuinen 1198
lapsi (alle 12-v.) 828  - 928 
Sydämen asialla, Emmerdale, Harry 
Potterin höyryjuna, Alnwickin linna, 
Yorkin kaupunki… Asiantuntijaopas
Eija Rostron.
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