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Pääkirjoitus KARI NEILIMO, JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA

Tampereen Suomalai-
sen Klubin 120-vuotis-
juhlavuosi on jo taka-
napäin. Juhlimme juh-
lavuottamme arvok-
kaasti ja klubimme pe-
rinteitä ja arvoja kun-
nioittaen. Juhlaa suun-
niteltaessa halusimme
rakentaa juhlavuoden
tapahtumat jäseniäm-
me varten. Klubihan on
jäsentensä yhteisö.
Näin on ollut, on nyt ja
toivottavasti näin on
tulevaisuudessakin.

J
ohtokuntamme varapu-
heenjohtajan Pasi-
Heikki Ranniston juh-
lavuotemme kirja ”Suo-
malaisuuden virrassa”

liittää ansiokkaalla tavalla Tam-
pereen Suomalaisen Klubin aa-
te- ja toimintahistorian suoma-
laisuuden kehityshistoriaan po-
liittisista, kulttuurisista, talou-
dellisista ja paikallisista näkö-
kulmista Tampereen Suomalai-
sen Klubin kehityskaarta tarkas-
tellen. Meidän on tunnettava
aatteemme juuret ja toimintam-
me historia. Niiden kautta on
mahdollista ymmärtää nykypäi-
vää ja suunnata katse tulevien
vuosien tavoitteisiin ja toimin-
taan. Historiastamme voimme
olla ylpeitä.

Pienestä vuonna 1891 perus-
tetusta Tampereen Suomalaises-
ta Klubista on 120 vuoden aika-
na kehittynyt omaa suomalai-
suuden aatettaan politiikan, ta-
louden, kulttuurin ja maanpuo-

lustuksen alueilla vahvasti
eteenpäin vievä arvostettu yh-
teisö. Olemme olleet nostamas-
sa keskustelujen kohteeksi tär-
keitä suomalaisuuteen liittyviä
teemoja. Näkemyksemme suo-
malaisuuteen on muuttunut yh-
teiskunnan ja maailman muut-
tumisen myötä kuten sen tietys-
ti pitääkin muuttua, mutta sini-
valkoisista perusarvoistamme
emme ole luopuneet emmekä
aio niistä tulevina vuosinakaan
luopua. Klubimme toiminnan
vahva perusta on toiminta-aja-
tuksessamme ja arvoissamme.

Pääjuhlamme Tampereen yli-
opiston juhlasalissa oli isänmaal-
linen ja arvokas kuten klubillem-
me sopiikin. Oli upea tunne näh-
dä suuri joukko klubimme jäse-
niä, keskeisiä ystäviämme ja yh-
teiskunnallisia päätöksenteki-
jöitä tässä juhlassa. Te teitte juh-
lasta todellisen juhlan.

Juhlavuoden jälkeen on katse
suunnattava tulevaisuuteen. Mil-
lainen on Tampereen Suomalai-
nen Klubi vuonna 2041 klubin
viettäessä 150-vuotisjuhliaan?

Mitä tuolloin ymmärretään sini-
valkoisella suomalaisuudella,
suomalaisella kulttuurilla, kan-
sallisella itsenäisyydellä, omilla
puolustusvoimilla, markkinata-
loudella ja pohjoismaisella hy-
vinvointivaltiomallilla? Emme
varmastikaan vielä osaa antaa
selkeitä vastauksia edellä mai-
nittuihin kysymyksiin. Tiedäm-
me jotakin, aavistelemme kehi-
tyskulkuja ja pohdimme tulevai-
suutta. Voimme kuitenkin jossa-
kin määrin olla myös itse mu-
kana rakentamassa tulevaisuut-
tamme omilla toiminnallamme
– niin Tampereen Suomalaisen
Klubin toiminnassa mukana ol-
len kuin siviilielämämmekin
tehtävissä ja harrastuksissa. Tu-
levaisuuden sinivalkoinen Suo-
mi syntyy  keskustelujen, suun-
nitelmien, tahtotilojen ja toimin-
nan tuloksena. 

Olemme jo ryhtyneet  pohti-
maan sitä, millainen on Suomi
30–40 vuoden päästä klubimme
toiminta-ajatuksen sisältämistä
näkökulmista tarkasteltuna. Ai-
van juhlavuotemme lopuksi jär-

jestimme kirjoituskilpailun tam-
perelaisille nuorille lukiolaisil-
le ja ammattikoululaisille. Kir-
joituskilpailun teema liittyi sii-
hen, miten nuoret ihmiset näke-
vät suomalaisuuden nyt ja tule-
vaisuudessa sekä mikä on siinä
olennaista? Oli toisaalta virkis-
tävää nähdä, miten nuoret ihmi-
set näkivät suomalaisuuden ja
suomalaisen yhteiskunnan? Mi-
tä asioita ja ilmiöitä he painot-
tivat ja mistä he kertoivat? Ta-
rinoissa oli mukana isänmaalli-
suutta kuitenkin nykynuorten ta-
voin sitä globaalin maailman nä-
kökulmasta tulkiten. Suomalai-
sen yhteiskunnan piirteet tuli-
vat esille vahvuuksineen ja epä-
kohtineen eri tavoin kirjoituk-
sissa. Nuorten ihmisten kirjoi-
tuksissa näkyi oman suomalai-
sen identiteetin tunnistaminen
ja suomalaisuuden arvostus. Tu-
lemme julkaisemaan parhaat
kirjoitukset ja palkitsemaan nii-
den kirjoittajat.

Tampereen Suomalainen Klu-
bi tulee tulevien kahden vuoden
aikana järjestämään luentoja ja
keskustelutilaisuuksia ”Tulevai-
suuden Suomi” -teemasta. Toi-
vomme saavamme klubin jäse-
net aktiivisesti mukaan näihin
tilaisuuksiin ja käytäviin keskus-
teluihin. Klubimme on kaikkina
toimintansa vuosina pyrkinyt to-
teuttamaan toiminta-ajatustaan
– suomalaisen kulttuurin, oman
elämänmuotomme, perusarvo-
jemme ja kansallisen itsenäisyy-
den edistämistä – keskustelujen
ja vaikuttamisen kautta. Olem-
me halunneet herättää keskus-
telua klubimme jäsenten tärkei-
nä pitämistä toiminta-ajatuk-
semme mukaisista teemoista ja
vaikuttaa erityisesti keskustelun

Sinivalkoisin arvoin
kohti tulevaisuutta
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Tampereen
Suomalainen Klubi ry

Suomalaisuuden puolesta
Kuvaaja: Seppo Leskinen

sekä oman toiminnan kaut-
ta ympäristöömme sinivalkoi-
sen suomalaisuuden edistä-
miseksi yhteiskunnassa. Tu-
levaisuuden Suomi – teema
esitelmineen ja keskustelui-
neen siirtää katseemme Suo-
men tulevaisuuteen toimin-
ta-ajatuksemme määrittämis-
sä puitteissa. 

Tampereen Suomalaisen
Klubin tulevaisuus riippuu
myös siitä, miten hyvin onnis-
tumme uusien jäsenten hank-
kimisessa klubiimme. Viime
vuosina klubin jäsenkunta on
nettomääräisesti kasvanut
10–20 jäsenellä vuosittain.
Uudet jäsenet tuovat aina
uusia ajatuksia, ideoita ja toi-
mintatapoja klubiimme.
Uusien jäsenten saaminen
mukaan toimintaan on vält-
tämätöntä. Johtokunta tulee
kiinnittämään erityistä huo-
miota uusien jäsenten han-
kintaan. Kaikki uudet jäsenet
ovat tervetulleita mukaan
klubin toimintaan, mutta eri-
tyisen tärkeää on saada mu-
kaan lisää nuoria jäseniä  se-
kä naisia.

Toivotan johtokunnan puo-
lesta kaikille klubimme jä-
senille virkistäviä hetkiä
Tampereen Suomalaisella
Klubilla myös vuoden 2012 ai-
kana. 

Ja aivan lopuksi. Varatuo-
mari Sauli Niinistö on suoras-
sa kansanvaalissa valittu sel-
kein luvuin Suomen Tasaval-
lan Presidentiksi 1.3.2012 al-
kaen kuuden vuoden kaudek-
si. Olemme saaneet erinomai-
sen presidentin, joka vaali-
kampanja-aikanaan syksyllä
2011 vieraili puhumassa myös
klubillamme sankan klubi-
laisjoukon ollessa Marskin sa-
lissamme häntä kuuntele-
massa. 

Tampereen Suomalainen
Klubi toivottaa kunnioitta-
en Suomen Tasavallan 12.
Presidentille menestystä
vaativassa tehtävässä
isänmaamme hyväksi.
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S
anten on jollain lailla
helppo mieltää kovin
sinivalkoiseksi suoma-
laiseksi, vaikka Japa-
nista ollaankin.  Se

tuntuu suomalaiselta yrityskan-
salaiselta, joka on sopeutunut tä-
käläiseen yhteiskuntaan ja pa-
nostaa monella tavalla suomalai-
sen yhteiskunnan parhaaksi.
Miksi näin?  Kävimme jututta-

massa Suomen Santenin toimi-
tusjohtajaa Jyrki Liljeroosia.

Toimitusjohtaja Jyrki Liljeroos,
voidaanko puhua samassa lau-
seessa Santenista ja suomalai-
suudesta?

– Kun arvioidaan suomalai-
suutta tai mitä tahansa muuta
kansallisuutta Santen-konsernin
näkökulmasta ja jos puheena on
vaikkapa investointipäätöksen te-

keminen, niin kyllä ratkaisukri-
teereissä ykkösenä on aina San-
ten-konsernin etu, joka on sama
kuin silmäpotilaan eli asiakkaam-
me etu.  Totta kai asiakkaissam-
me on myös suomalaisia.

– Kun Santen takavuosina har-
kitsi Japanin jälkeen toiseksi tär-
keimmän markkina-alueensa
päämajan sijoittamista johonkin,
ratkaisevia asioita olivat asiak-
kaiden läheisyys ja markkinoiden
kehitysnäkymät, Euroopan ja eri-
tyisesti Suomen vakaat luonnon-
ja yhteiskuntaolot, väestön kor-
kea koulutus- ja sivistystaso ja
kaikkinainen ennustettavuus, va-
lottaa Jyrki Liljeroos sijoittumis-
prosessin perusteita. Näissä
asioissa Suomen kanssa aikanaan
kilpaili vahvasti Irlanti.

– Noissa kriteereissä ei puhu-
ta suomalaisuudesta, mutta mo-
ni asia kyllä on sidoksissa siihen.
Vakaa yhteiskunta, korkea koulu-
tus, korkea sivistystaso ja ennus-
tettavuus ovat kaikki myös suo-

malaisuuden elementtejä.
– Omasta puolestani lisäisin

vielä, että Tampereen kokoinen
kaupunki on hyvä paikka toimia
sikälikin, että yhteydenotot esi-
merkiksi paikallisiin päättäjiin
ovat helppoja, kun tunnetaan
puolin ja toisin.

Kyllä asioita
myös paikallistetaan

Santen toimii kansainvälisesti lu-
kuisissa maissa  ja toki on paikal-
lisia asioita, jotka ovat toiminnas-
sa erittäin tärkeällä sijalla. Sel-
laisia ovat totta kai paikalliset lait
ja asetukset, henkilöstöön ja yh-
teistyöhön sen kanssa liittyvät pe-
lisäännöt, lääkkeiden tutkimus-
ta, valmistusta ja markkinointia
ohjaavat säännöt  ja monet muut.
Kansainvälisen yrityksen arvo-
maailman lokalisoinnit syntyvät
usein henkilövalintojen kautta.
Miten aktiivinen paikallisjohto
on kanssakäymisessä sijainti-

Tampereen Hervannassa – tarkkaan otta-
en Ruskossa – on 15 vuotta toiminut japa-
nilaisen Santen-silmälääketehtaan Euroo-
pan päämaja, josta johdetaan yrityksen
Euroopan liiketoimintoja. Santen Oy kehit-
tää ja valmistaa silmälääkkeitä Euroopan
ja USA:n markkinoille. Sen avainalueita
ovat glaukooman ja silmän etuosan sai-
rauksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet.

Japanilais-eurooppalainen yritys – osa suomalaista yhteiskuntaa:

Santen kehittää Tampereella si
... mutta antaa panoksia myös ympäröivän yhteiskunnan polttoaineeksi.
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maan asioiden kanssa.  
– Minulle se on helppoa, kos-

ka olen suomalainen, toteaa Lil-
jeroos.

– Se, miten kansainvälinen yri-
tys suhtautuu ympäröivään yh-
teiskuntaan ja miten se osallis-
tuu sen rakentamiseen, riippuu
paikallisista olosuhteista, insti-
tuutioista ja toki myös ympäris-
tön suhtautumisesta yritykseen.
Tampereella on helppoa ja kan-

nattavaa olla kanssakäymisessä
ympäristön kanssa, koska täällä
on kaksikin yliopistoa, iso keskus-
sairaala ja monenlaisia osaamis-
verkostoja ja -keskittymiä.

– Emme ole millään muotoa
ympäristöstä irrallaan, vaan yh-
teyksiä on monia.  

Näkemisen
osaamista 

Japanilais-eurooppalainen San-
ten on kyllä mielestäni osa suo-
malaista yhteiskuntaa, vaikka se
ei olekaan ”ydinbusineksemme”,
toteaa Jyrki Liljeroos.

– Yhteistyössä Tampereen yli-
opiston ja Pirkanmaan sairaan-
hoitopiirin sekä eräiden muiden
toimijoiden kanssa olemme olleet
synnyttämässä tänne Näkemisen
Osaamiskeskusta, jossa laajan yh-
teistyöverkoston tietotaito, pai-
kallinen alan teknologinen osaa-
minen, meidän farmakologinen
osaamisemme ja moni muu asia

tuodaan poikkitieteellisesti yh-
teen luomaan uutta synnyttävää
osaamismassaa. Olemme olleet
tukemassa myös Finnmedi-kam-
puksella juuri avattua silmäsai-
raalaa ja potilashotellia.

– Uskon, että Santen on tällä-
kin saralla toteuttaneet hyvän
yrityskansalaisen ideaa.

Suomen Santen
on menestynyt
osaamiskeskus

Japanilainen Santen osti entisen
lääketehdas Starin liiketoimin-
nan 15 vuotta sitten Huhtamäel-
tä Euroopan toimintojensa pää-
majaksi. Huhtamäki oli tullut joh-
topäätökseen, että lääketeolli-
suus ei ole sen ydinaluetta. Jyr-
ki Liljeroos silloisena huhtamä-
kiläisenä oli mukana kaupanteos-
sa.

Hänen johdollaan yrityksestä
on kasvanut 420 työntekijän tuo-
tanto-, tutkimus- ja markkinoin-

tiyritys, jonka väestä noin puolel-
la on akateeminen loppututkin-
to. Väitelleitä tohtoreita talossa
on 15. Tämän väen ja tarvitse-
mansa alihankintaverkoston työl-
lä Santen rakentaa Suomea edel-
lä kuvatulla tavalla.  

– Ja lisääkin toimintoja olem-
me valmiita tänne ottamaan, jos
sopivia tarjolle ilmaantuu. Ne
vain pitää pystyä perustelemaan
rationaalisesti, ei tunteella. Kon-
sernin sisäisissäkin sijoituskisois-
sa on aina tarjolla paljon vaihto-
ehtoja.

Tehdystä kaupasta Liljeroos voi
onnitella itseään valinnan osu-
vuudesta, sillä on mahdollista, et-
tä muut ostajakandidaatit olisi-
vat muutaman vuoden panneet
tehdasta myyntikuntoon ja sitten
siirtäneet sen muuanne.

�� Teksti ja kuvat: 
TTiimmoo  TTuulloossmmaaaa

�� Kuva toimitalosta: 
SSaanntteenn

Vanha ovi oli 1900-luvun alkupuolella Hagbergin Apteekin
konttorissa. Sieltä se on kulkeutunut Santenille reittiä, jonka
varrella ovat olleet niin Rohdos, Tamro, Star kuin Leiraskin.

Toimitusjohtaja Jyrki Liljeroos. 

Totta kai
asiakkaissam-
me on myös
suomalaisia.

“
aa:

mpereella silmälääkkeitä ...
oaineeksi.
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”Suursaaren valtaamis-
ta ja hallussapitoa var-
ten käsken: Taistelu-
osasto P, komentajana
kenr.maj. Pajari suorit-
taa suoraan alaisenani
Suursaaren valtaami-
sen”. 
Näin alkoi Päämajan
operatiivisen osaston
käsky 502/Op.1/5.d/sal.
12. maaliskuuta 1942. 

S
uursaari oli toiseen
kertaan menetetty vi-
holliselle tammikuus-
sa, mutta Saksan so-
danjohdon kanssa käy-

tyjen neuvottelujen tuloksena So-
tamarsalkka oli päättänyt ottaa
sen pysyvästi takaisin. Ylipäällik-
kö olisi voinut valita operaation
johtoon kenet tahansa monista
kunnostautuneista kenraaleis-
taan, mutta edessä oleva erittäin
poikkeuksellinen tehtävä vaati
enemmän. Pajarin häikäilemät-
tömän rohkea hyökkäys ja huikea
eteneminen Kannaksella edelli-
senä kesänä ja talvisodan Tolva-
järvi olivat vakuuttaneet Ylipääl-
likön siitä, että tässä oli se mies,
joka, jos kukaan, pystyi viemään
tämän operaation läpi hänen ha-
luamallaan tavalla.

Suursaari on melkein keskel-
lä Suomenlahden leveintä koh-
taa ja yhdessä Tytärsaaren ja La-
vansaaren kanssa muodostaa me-
ristrategisesti tärkeän vyöhyk-
keen. Suursaari on 11 kilomet-
riä pitkä, 1?-3 kilometriä leveä ja
erityisesti lännen puolella erit-
täin jyrkkärantainen. Sen kor-
keimmat kohdat, Lounatkorkia ja
Haukkavuori, kohoavat 180 ja 160
metriä meren pinnasta. Saaren
ympäristö parinkymmenen kilo-

metrin säteellä on avointa ulap-
paa.

Päämajassa 10.3.1942 käydys-
sä keskustelussa päätettiin, että
operaatio suoritetaan Kotkasta,
josta matkaa Suursaareen on
noin 40 kilometriä, välillä vain
Vanhankylän ja Haapasaaren saa-
riryhmät sekä Lupin kallioluoto.
Sovittiin, että operaatio aloite-
taan 21.3., jolloin myös saksalais-
ten apua olisi saatavissa. Vaikka
suunnittelu ja toteutus jäivät pe-
riaatteessa Pajarille, Ylipäällik-
kö oli aktiivisen kiinnostunut
operaatiosuunnitelman kehitty-
misestä.

Joukkonsa Pajari kokosi niistä
miehistä ja komentajista, jotka
tunsi ja joihin luotti. Näin päävas-
tuu operaatiosta tuli hänen ko-
mentamastaan 18. Divisioonasta
irrotetuille joukoille. Pääiskun
suorittajaksi Pajari määräsi
everstiluutnantti Lauri Sotisaa-
ren, joka oli Jalkaväkirykmentti
47:n komentaja. Tämä isku suun-

niteltiin tehtäväksi saaren län-
sipuolelta. Sotisaaren taistelukär-
jiksi määrättiin majuri Lauri Toi-
viaisen komentama Jalkaväkiryk-
mentti 27:n I pataljoona (pääosin
Pohjois-Hämeen miehiä) ja ma-
juri Veikko Elovaaran komenta-
ma JR26:n II pataljoona. Lisäksi
tähän osasto S:ään kuului JR6:n
tykki- ja kranaatinhetinjoukkuei-
ta sekä ilmatorjuntaa ja pionee-
reja.

Saaren itäpuolelle koottaisiin
ryhmä, joka nimettiin komenta-
jansa majuri Martti Miettisen mu-
kaan osasto M:ksi. Sen taistelu-
osia komensivat kapteenit Uski,
Vuorela ja Laaksonen ja ne oli
pääosin koottu JR6:n ja Rannik-
koprikaatin joukoista. 

Valio-osastot
valiomiehistä

Pajari järjesti kaksi valio-osastoa
miehistä, jotka olivat divisioonan
eturivin ykkösiä. Niiden tehtä-

vänä oli murtautua saaren keski-
osiin ensimmäisinä. Komppania
Sysikumpuun (luutnantti Eero
Sysikumpu) valittiin parhaat
hiihtäjät JR 6:n ja JR 27:n jääkä-
rijoukkueista ja kahden joukku-
een suuruiseen osasto Oksaseen
(luutnantti Urpo Oksanen Kan-
gasalta) otettiin miehet JR 27:n
1. komppaniasta.

Tukevat tykistöyksiköt olivat
Rask.Krh.K., 1./KTR 19 ja
4.Mt.Rask.Ptri. Reservinä Paja-
rilla oli kapteeni Åke Sokajärven
komentama Rannikkopataljoona
2. Lisäksi oli erillisiä huoltomuo-
dostelmia. Koko taisteluosasto
P:n vahvuus oli reilut 3 000 mies-
tä. Edellisten lisäksi käskettiin
saaren valtaukseen itsenäisesti
osallistumaan huomattava osa
Suomen silloisista ilmavoimista,
67 konetta. Päämaja myös siirsi
reservikseen Kotkaan IV/16.Pr:n
(majuri Anthoni).

Kannaksella olevat joukot tuo-
tiin Raivolaan, jossa ne lastattiin

Tilanneselostus, vasemmalta evl Sotisaari, kenraali Pajari ja majuri Toiviainen. SA-kuva.

Tuomo Juntunen:

70 vuotta sitten – Pohjois-Hämeen miehet Suomenlehden jäällä

Operaatio Suursaari 1942
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juniin. Koko operaatio oli tarkoi-
tus salata hyvin ja niin pitkään
kuin mahdollista. Niinpä lähte-
vien joukkojen keskuudessa kier-
sikin huhu, että oltiin menossa
Ahvenanmaalle. 18.D:n esikun-
nassakaan asiasta eivät tienneet
muut kuin asialle vihityt, ja siel-
lä kiertänyt huhu taasen kertoi,
että kysymyksessä oli Sorokan
valtaus. Salaaminen meni kuiten-
kin kiville, kun operaatiosta tie-
tämättömät rautatievirkailijat
Raivolassa maalasivat liidulla
vaunujen kylkiin isoin kirjaimin
”Kotka”. Jo pari päivää joukkojen
Kotkassa purkamisen jälkeen
poikien siviilikirjeissä tiedettiin
kertoa, että Suursaareen oltiin
menossa. Koko kaupunki tuntui
puhuvan siitä. Yllättävää on, et-
tei vihollisen tiedustelu näistä-
kään huolimatta päässyt perille
valmisteluista.

Valmistautuminen
vaativaan operaatioon

Pajarin esikunta Kotkassa työs-
kenteli suuren paineen alla. Ei
vähiten sen vuoksi, että Sotamar-
salkka hengitti niskaan ja kävi jo-
pa paikan päällä Kotkassa. Ope-
raation reunaehdot olivat niin
vaativat ja karut, ettei sotahis-
toria eivätkä koulutusohjeet tien-
neet sellaisen toteuttamisesta.
Ainoastaan Itä- Suomenlahden
Rannikkoprikaatissa oli annet-
tu koulutusta vaativaa jäätaiste-
lutoimintaa varten. Sieltä Paja-
ri saikin maaston- ja olosuhtei-
den tuntemuksen sekä apulaisek-
seen prikaatin komentajan evers-
ti Enkaisen.

Jää oli poikkeuksellisen vah-
vaa, 70–90 cm, sen päällä lunta
yli puoli metriä. Lisäksi omat par-
tiot olivat todenneet ahtojäävyö-
hykkeen lähellä Suursaarta. Len-
totiedustelu kertoi, että saaren

ranta oli tiheästi varmistettu ja
saarta kiersi espanjalainen rat-
sueste. Tuuli puhalsi koko Suo-
menlahden voimalla ja tukki jääl-
le auratut tiet hetkessä. Sitä pait-
si vihollisen tähystys Suursaaren
korkeilla kallioilla havaitsisi päi-
vän valossa lähestyvät joukot jo
kaukaa. Vihollisella arveltiin ole-
van saarella 600–800 miestä, jo-
ka luku myöhemmin tarkentui
518:ksi, komentajana eversti Ba-
rinov.

Koulutus tapahtui sekä päiväl-
lä että yöllä. Erityistä huomiota
kiinnitettiin rynnäkköön jäältä
maalle sekä rantaan pureutumi-
seen, jonka oli tapahduttava häi-
käilemättömästi ja askeltakaan
perääntymättä. Saaren topogra-
fia tulisi suosimaan puolustajaa,
ellei hyökkäys tapahtuisi täysin
yllättäen. Sen vuoksi suurta pään-
vaivaa esikunnalle tuotti se, mi-
ten lähestyminen viimeisten 20
kilometrin osalta hoidettaisiin,
jotta joukot saataisiin salassa si-
säänmurtokohtien läheisyyteen.

Joukoille jaettiin Suursaares-
ta otettuja ilmakuvia, erityisesti
aiotuista sisäänmurtokohdista,
sekä piirroksia vihollisen ryhmi-
tyksistä ja varustuksista. Kenraa-
limajuri Pajari oli jo päättänyt lä-
hestymisen yöllä ja taistelun aloi-
tuksen aamuhämärissä, mutta
silti oli mahdollista, että joudut-
taisin taistelemaan valoisana ai-
kana. Siksi miehet saivat vitival-
koiset lumipuvut ja kaikki varus-
teet, aseet, sukset, sauvat, teltat,
reet  ja autot, maalattiin valkoi-
siksi. Hevosille, joita oli yli 700,
varattiin lakanat, joihin leikat-
tiin reiät silmiä ja korvia varten.
Puhelinkeskukset rakennettiin
reessä  kulkeviin pahvikoppeihin.

Koska hyökkäysjoukkojen kes-
kitysalueeksi määrättiin Kotkan
edustalla olevat saaret ja tuki-
alueiksi Haapasaaret ja Luppi,

hden jäällä

aari 1942

Kaksinkertainen Mannerheim-ristin
ritari Aaro Olavi Pajari oli viiden so-
dan soturi. Hän sai tulikasteensa Va-
paussodassa 1918 ja heimosotiin kuu-
luvalla Aunuksen retkellä 1919. Pajari
toimi Pohjois-Hämeen suojeluskunta-
piirin päällikkönä vuosina 1932–1939
ja johti Pohjois-Hämeen miehiä sekä
talvisodassa että jatkosodassa.
Talvisodassa Pajarin  komentama
pohjoishämäläisistä kokoonpantu Jal-
kaväkirykmentti 16 taisteli Tolvajär-
vellä, Ristisalmella, Ägläjärvellä ja Ait-
tojoella. Joulukuun 12. päivänä 1939
Tolvajärvellä saavutettiin talvisodan
ensimmäinen torjuntavoitto, jonka tuloksena vihollinen pakotettiin peräänty-
mään pitkälle takaisin kohti vanhaa rajaa.

Jatkossodassa eversti ja sittemmin kenraalimajuri Pajari toimi Pohjois-
Hämeen sotilasläänin perustaman 18. Divisioonan komentajana. Pohjoishä-
mäläiset taistelivat lähinnä divisioonaan kuuluvassa JR 27:ssa, joka hyökkä-
si kärkirykmenttinä halki Kannaksen Rautjärveltä vanhalle rajalle. Yksi Paja-
rin johtamia kuuluisia operaatioita oli Suursaaren valtaus maaliskuun lopus-
sa 1942. Lapin sodassa Pajari johti 3. Divisioonan kuulua maihinnousua Tor-
nioon ja kaupungin valtausta.

Teksti: MMaarrkkkkuu  RRaauuhhaallaahhttii, Kuva: EE..MM..  SSttaaff

Kuva teoksesta:
Jatkosodan historia 6,

Sotatieteen laitos 1994

Pajari – hämäläisten kenraali
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muodostui pioneerikomentaja
Rytkösen tehtävä yhdeksi ratkai-
sevimmista. Hänen oli tehtävä ja
pidettävä auki jäälle aurattavat
tiet. Lisäksi suunnitelman mu-
kaan oli varauduttava auraamaan
tiet Lupista ennalta tarkkaan
määriteltyihin pisteisiin Suursaa-
ren sekä koillis- että länsipuolel-
la. Hyökkäystä varten aurattiin-
kin lopulta yli 4 000 km jäätietä,
monissa kohdin lumituiskun va-
ralta jopa kolme rinnakkain.

Liikkeelle illalla ......

Valmistelut oli loppuun suoritet-
tu 20.3. ja hyökkäyskäsky piti an-
taa seuraavana aamuna. Saksa-
laiset pyysivät kuitenkin lykkäys-
tä, sillä operaatioon varattuja
joukkoja tarvittiin Leningradin
rintamalla, jossa venäläiset oli-
vat saaneet saksalaisrintamaan
aukon. Mutta Pajari päätti olla
odottamatta saksalaisia ja käski
H-hetkeksi 25.3. klo 3.20. Ankara
lumipyry tukki kuitenkin valmiik-
si auratut tiet ja aloitusta oli jäl-
leen siirrettävä. Uusi H-hetki oli
27.3. klo03.20 ja se piti. Lähesty-
minen aloitettiin illalla 26.3.

”Luottamuksella ja voiton var-
muudella katson edessä olevaa
tehtäväämme tietoisena siitä, et-
tä pääosa Tst.Os.P:stä on vanho-
ja, monet kovat ottelut kokenei-
ta iskujoukkojani Kannaksen lä-
pimurron ajoilta, ja taasen osa
joukoistani on täällä ulkosaaris-
tossa karaistuneita ja olosuhteet
täysin tuntevia rannikkopuolus-

tuksen osastoja. Tehtävämme on-
nistumista varmentaa vielä kor-
kean taistelukunnon ja hyökkäys-
hengen omaavien vahvojen len-
tojoukkojen tuki”, olivat Pajarin
sanat joukoilleen ennen hyök-
käystä.

Alku ei kuitenkaan luvannut
hyvää. Eräs osasto oli lähtenyt
liikkeelle ennen aikojaan ja tuli
Lupin luodolle 26.3. vielä ennen
pimeän tuloa, jolloin vihollisen
tähystys havaitsi sen. Se arveli
suomalaisten ryhmittyvän noin
pataljoonan vahvuisin voimin ja
lähetti siitä radiotiedon ylem-
pään esikuntaan, joka sanoma
kaapattiin. Paljastuminen ei kui-
tenkaan huolestuttanut Pajaria,
joka tiesi, ettei vihollinen ehtinyt
enää saada paikalle apua ennen
hänen hyökkäystään.

Taisteluosasto P:n etummaiset
osat lähtivät liikkeelle klo 19 Lu-
pin luodolta, samanaikaisesti au-
tokuljetukset Haapasaarista. Lä-
hestyminen sujui muutoin hyvin,
mutta ahtojäävyöhyke pysäytti
autot, myös aura-autot, muuta-
maa kilometriä ennen rantaa.
Miehet hiihtivät hyvässä kelissä
ja myötätuulessa lähtöasemiin,
noin neljän kilometrin päähän
rannasta. Lumipyry oli alkanut. 

Tykistön asemat oli määrätty
jäälle, kaksi tykkiä Lupin luodol-
le. Pajari oli päättänyt hyökätä
saaren jyrkkärinteisen länsiran-
nan kautta, josta vihollinen to-
dennäköisesti vähiten hyökkäys-
tä odottaisi.

Suuntana Suursaari, hevoset avainasemassa. SA-kuva

Viestikeskus lumen ja jään keskellä. SA-kuva.

Saaren eteläkärjen majakan valtaajat luutnantti Urpo Oksa-
nen (keskellä karttalaukun kanssa) miehineen. 
Kuva teoksesta Arvo Ojala: JR 27 – Kärkirykmenttinä halki
Kannaksen. 1972.
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..... ja hyökkäys
aamutuimaan

Kello 4.00 tykistö aloitti tulitta-
malla taaempia maaleja. Sotisaa-
ri antoi hyökkäysmerkin. Komp-
pania Sysikumpu ja pataljoona
Elovaara syöksyivät saaren poh-
joisosaan. Samanaikaisesti patal-
joona Toiviainen saaren keski-
osaan ja osasto Oksanen etelään.
Pohjoisessa ja etelässä päästiin
rantaan ilman suuria tappioita,
mutta Toiviaisen pataljoona jäi
heti kiinni. Kapteeni K. E.  Kul-
julan teiskolaiskomppanian edes-
sä vihollisella oli ainakin kolme
konekivääriä, ja tappiot olivat
hetkessä noin 20 miestä. Toiviai-
nen päätti vetäytyä pääosillaan
jäällä kilometrin verran. 

Sysikumpu lähti kiipeämään
vuorille, tuli saaren keskiosassa
sijaitsevan Haukkavuoren päälle
(160 metriä meren pintaa kor-
keammalla ) klo 5.40 ja veti Suo-
men sotalipun puunlatvaan mer-
kiksi omille lentäjille. Kiiskenky-
lä-Suurkylä -tien saavutettuaan
komppaniat Pikkola ja Kivelä
kääntyivät etelään, komppania
Kuusela pohjoiseen. Saaren ete-
läpäässä Oksanen rynnisti saaren
sisäosaan. Sotisaari käski Toiviai-
sen siirtyä pari kilometriä poh-
joisemmaksi ja hyökätä samasta
aukosta, josta Sysikumpu ja Elo-
vaara olivat menneet. I pataljoo-
nan 3. komppania – Kuhmalah-
den ja Sahalahden miehiä pääl-
likkönään luutnantti Martti Siu-
kosaari –, joka oli hyvässä jär-

jestyksessä ja iskukykyinen, oli
mennyt myös jo edeltä. Sisään-
murtokohtaa saatiin laajennet-
tua etelään.

Kovasta lumipyrystä huolimat-
ta omat pommikoneet tulivat klo
5.24 ja aloittivat viholliskohtei-
den moukaroinnin. Kaksi niistä
tuhoutui jäälle huonon näkyvyy-
den vuoksi. Majuri Miettinen tais-
teli H-hetkestä lähtien ja pyysi
klo 7.50 saada hyökätä saareen
itäpuolelta samalta tasalta, josta
Sotisaari oli murtautunut sisään
lännestä. Pajari antoi luvan ja
siirsi kohta oman komentopaik-
kansa saareen.

Kello 10 maissa suuri osa saa-
ren keskiosista oli jo Pajarin hal-
lussa. Sotisaari oli päässyt Oja-
maanniityille, mutta Elovaara oli
kärsinyt 20 miehen tappiot. Toi-
viainen oli Liivanlahdenjärven
pohjoispäässä, jossa eteneminen
oli pysähtynyt vihollispesäkkeit-
ten eteen. Pajari alisti Toiviaisen
pataljoonan suoraan itselleen,
seuraavana tavoitteena Kiiskin-
kylä. Komppania Sysikumpu oli
jo itärannan pohjoisosassa sijait-
sevan Suurkylän liepeillä. Osas-
to Oksanen oli saaren eteläpääs-
sä  edennyt hyvin ja vallannut
Lounatkorkian, jonka päällä lie-
hui Suomen lippu klo 8.00, mut-
ta majakka oli vielä vihollisen
hallussa. 

Pajari ryhmitti joukot uudes-
taan ja hyökkäys pääsi käyntiin
jälleen iltapäivällä. Sotisaaren
tehtäväksi tuli Suurkylän valtaus.
Yksi sen komppanioista yritti si-

tä, mutta joutui omaan tuleen ja
vetäytyi. Reservissä ollut patal-
joona Sokajärvi yhdessä samanai-
kaisesti hyökänneen osasto M:n
kanssa valtasi Suurkylän klo
15.15. Vihollisen vastustus, eten-
kin Ojanmaanniittyjen itälaidas-
sa, oli ollut kiivas ja tappioita tu-
li. Samanaikaisesti Pikkola tais-
teli vallatakseen Pohjoiskorkian,
Kivelä komppanioineen hyökkä-
si pohjoiseen saaren länsirantaa
ja Sokajärvi itärantaa. Vihollinen
taisteli raivoisasti vastaan eikä
saaren pohjoispäässä tullut val-
mista ennen pimeän tuloa.

Toiviaisen pataljoonan etene-
minen kohti Kiiskinkylää takkui-

li. Vihollinen oli tiukasti asemis-
saan Laurinsuon itäreunassa.
Komppania Siukosaari sai tehtä-
väkseen solmun aukaisemisen.
Viivyttelemättä se kiersi viholli-
sen ja hyökkäsi takaapäin. Solmu
aukesi, Kiiskinkylä vallattiin klo
22. Oksanen oli puhdistanut il-
taan mennessä saaren eteläosan
pääosin, vain muutamissa kohdin
vastarintaa esiintyi, erityisesti
Purjeniemen korsukylässä. Illan
hämärtyessä alkoi vihollisen pie-
niä osastoja irtaantua saarelta
etelään, Tytärsaaren ja Lavansaa-
ren suuntaan. Takaa-ajoon ryh-
dyttiin, mutta tulokset jäivät lai-
hoiksi.

A. O. Pajarin johdolla taistelleiden
miesten sekä Pohjois-Hämeen suo-
jeluskuntalaisten perinnettä vaaliva
Pajarin Poikien Perinneyhdistys on
hankkinut oman kantolipun. Lippu
vihittiin 11. joulukuuta Tampereen
Suomalaisen Klubin Marskin salissa.

Lippu kiinnitettiin 18 naulalla. Lu-
kumäärä muodostaa ajatuksellisen
yhteyden A. O. Pajarin johtamaan
jatkosodan 18. Divisioonaan. Useim-
milla naulaajista on henkilökohtainen yhteys Pajarin joukossa taistelleisiin
miehiin. Lipun on suunnitellut metsänhoitaja Matti Ponsi. Lippupuheen piti
yhdistyksen edellinen puheenjohtaja, ekonomi Tuomo Juntunen ja lipun vih-
ki pastori, res. majuri Antti Saarelma.

Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen puheenjohtajana toimii Harri Virta-
pohja, varapuheenjohtajana Markku Rauhalahti ja sihteerinä Helena Turpei-
nen, A. O. Pajarin tytär.

Teksti ja kuva: MMaarrkkkkuu  RRaauuhhaallaahhttii

Pohjoishämäläisten pataljoo-
nan I/JR 27:n  komentaja
majuri Lauri Toiviainen

Suksilla kohti Suursaarta. SA-kuva

Pajarin Pojille vihittiin lippu
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Vuonna 2006 perustettu Pajarin Poikien Perinneyhdistys kerää, tutkii ja tal-
lentaa pohjoishämäläistä sota- ja suojeluskuntahistoriaa sekä siirtää perin-
nettä tuleville sukupolville. Yhdistys järjestää myös esitelmätilaisuuksia ja
sotahistoriallisia matkoja. Viime lokakuussa yhdistyksen edustajat olivat mu-
kana Tolvajärvellä paljastamassa muistotaulua Tolvajärven taistelussa kaa-
tuneille. 

Perinnetyössä on eniten uurastanut oheisen artikkelin kirjoittaja, ekono-
mi Tuomo Juntunen Kangasalta. Hän on yhdistyksen hallituksen jäsen ja sen
aiempi puheenjohtaja. Tietoja ja kuvia kerätään niin arkistoista ja kirjalli-
suudesta kuin aikalaisten haastatteluilla. 

Teksti ja kuva: MMaarrkkkkuu  RRaauuhhaallaahhttii

Perinnettä talteenAamu 28.3. valkeni kirkkaana
ja vihollisen lentotoimintaa oli
odotettavissa. Pajari veti kaikki
huoltomuodostelmat pois jäältä.
Eikä aikaakaan kun vihollisko-
neet ilmestyivät. Huolimatta sii-
tä, että omat koneet hyvin tehok-
kaasti pitivät ilmatilan puhtaa-
na, muutama viholliskone pääsi
läpi ja tulitti jäällä olevia tukikoh-
tia, jotka tosin nyt olivat tyhjiä.

Pohjoispäässä vihollisen vasta-
rinta oli aamulla enää heikkoa ja
klo 6.40 kohtasivat Elovaaran ja
Sokajärven osastot toisensa Poh-
joisrivillä saaren pohjoiskärjes-
sä. Etelässä Purjeniemen varas-
to ja korsukylä vallattiin klo
11.30. Oksanen piiritti Lounatri-
vin majakkaa, missä vihollinen
piileskeli. Se puolustautui sit-
keästi ja vasta paikalle lähetetty-
jen pioneeriryhmän ja tykkijouk-
kueen avulla alue saatiin puhdis-
tettua klo 16.30. Koko saari oli
käytännöllisesti Taaisteluosasto
Pajarin hallussa 28.3. iltapäiväl-
lä. Viimeinen vastarintapesäke
saaren eteläisellä itärannalla
Kipparniemessä piti puoliaan

kuitenkin 29.3. aamuun.
Ilmavoimien toiminta Suursaa-

ren valtauksessa oli erinomaista.
Ennen hyökkäystä se tiedusteli
ja kuvasi. Ensimmäisenä hyök-
käyspäivänä ei juurikaan voitu
lentää sään vuoksi, mutta toinen
päivä, 28.3., oli kunniakas.  Sil-
loin Lentolaivue 6 ja Lentoryk-
mentti 3 ampuivat alas 27 vihol-
lishävittäjää, ja erityisesti kun-
nostautui jälkimmäisen CU-lai-
vue (majuri Ehrnrooth), joka 2,5
tunnin aikana tuhosi 19 vihollis-
konetta. Lentojoukot lensivät
operaation aikana 643 lentoa me-
nettämättä yhtään omaa konet-
ta lukuun ottamatta aiemmin
mainittuja kahta pommikonetta
27.3.

Tähän päättyi sotilaallinen toi-
minta Suursaaren valtaamiseksi.
Operaatio oli sujunut ennakko-
suunnitelmien mukaan ja on yk-
si uljaimpia lukuja pohjoishämä-
läisessä sotahistoriassa. 

Osa joukoista jatkoi vielä val-
taamaan Tytärsaarta.

Teksti: TTuuoommoo  JJuunnttuunneenn

Tuomo Juntunen haastattelemassa Mietoisissa talvi- ja jatkosodan veteraania, reser-
vin majuri Matti Lehtistä. Matti on syntyjään kuhmalahtilaisia ja täyttää tänä vuonna
98 vuotta. Matti Lehtinen nosti siniristilipun Tytärsaaren majakan tankoon, kun ko.
saari Suusaaren valtauksen jatkona otettiin suomalaisten haltuun.
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Suomen kansainvälinen
toimintaympäristö muut-
tui 1990 luvun alkaessa
rajusti. Syvällinen muu-
tos käynnistyi kesäkuus-
sa vuonna 1991, jolloin
Boris Jeltsin valittiin Ve-
näjän federatiivisen ta-
savallan presidentiksi.
Kuten historiasta muis-
tamme, ensi töinään hän
julisti Venäjän Neuvosto-
liitosta riippumattomak-
si valtioksi ja tunnusti
Viron, Latvian ja Liet-
tuan itsenäistymisen.
Samalla hän lakkautti
maastaan kommunisti-
sen puolueen ja määräsi
yksityistettäväksi 22 000
valtion yritystä.

N
äistä päätöksistä
lähti liikkeelle ta-
pahtumasarja, joka
johti Neuvostoliiton
hajoamiseen vuoden

1991 lopussa. Se hajosi 15 kansa-
kunnaksi, jotka kaikki välittömäs-
ti liittyivät Yhdistyneiden Kansa-
kuntien jäseniksi. Punalippu ve-
dettiin alas Kremlin tornin lippu-
tangosta ja tilalle vaihdettiin Ve-

näjän maan tunnus vuoden vaih-
teessa 1991–1992. Syntyi suuri
määrä uusia, itsenäisiä valtioita
kuten Venäjä 150 miljoonaa, Uk-
raina 60 miljoonaa, Valkovenäjä
10 miljoonaa ja Puola 40 miljoo-
naa asukasta sekä Unkari, Tsekin
tasavalta, Slovakia, Romania,
Bulgaria Viro, Latvia, Liettua, Ka-
zakstan, Uzbekistan, Tadzikistan. 

Berliinin muuri kaatui marras-
kuussa 1989. Itä- ja Länsi Saksa
yhdistyivät vuonna 1990. Syntyi
Saksan liittotasavalta, Länsi Eu-
roopan suurin, 80 miljoonan
asukkaan asuttama valtio. Itä-Eu-
rooppa rakentui uudelleen. Enti-
sistä sosialistisista maista tuli
kerralla itsenäisiä valtioita, jot-
ka alkoivat hakeutua kansanval-
taisiksi markkinataloutta ylläpi-
täviksi kansakunniksi.

Neuvostoliiton hajoamisen jäl-
keen hajosi myös Itä Euroopan
maita yhdistänyt sotilasliitto, Var-
sovan liitto, vuonna 1992. Samal-
la raukesi Suomen ja Neuvosto-
liiton välinen ystävyys-, yhteistyö-
ja avunantosopimus. Sopimus si-
toi Suomen tiukasti Neuvostolii-
ton etupiiriin. Emme sen voimas-
saolon aikana olleet todella it-
senäinen ja vapaa kansakunta.

Amerikkalaisen kirjailija Mar-
garet Mitchellin tavoin voisi nyt
Euroopan viime vuosien myller-
rystä tarkastellessaan todeta, et-
tä tuntuu kuin ”maailma olisi

kääntänyt kylkeään, iankaikki-
suuden kangaspuut helähtäneet
ja ajan sukkula lennähtänyt alka-
en purkaa perässään hetkien ke-
rää”.

Unioni ja Nato laajenivat.
EU:sta tuli 25 valtion ja yli 450
miljoonan ihmisen muodostama
yhtenäinen työssäkäynti- ja ta-
lousalue Länsi-Eurooppaan. Na-
to puolestaan muodostui 26 val-
tion yhteiseksi turvallisuusorga-
nisaatioksi. Euroopan Unionin jä-
senvaltioista 19 ja väestöstä 430
miljoonaa eli 95 % kuului vuoden
2004 huhtikuun alun jälkeen Na-
toon.

Mikä on näissä kehityskuluis-
sa pienen, viisimiljoonaisen, Eu-
roopan ulkoreunalla olevan Suo-
men kansan osa ja kohtalo? Pi-
täisikö liittyä mukaan vai jäädä
yhteisten neuvottelupöytien ul-
kopuolelle? Menneet hetket oli-
vat edessämme ja nähtävissäm-
me läpi elettynä todellisuutena.

Uudessa tilanteessa pieni Suo-
mi päätti turvallisuutensa takia
hakea Euroopan Unionin jäse-
nyyttä.

Valtioneuvosto teki liittymis-
päätöksen keväällä, vuonna 1993
ja kansanäänestys suoritettiin
syyskuussa 1994. Äänin 56–44
Suomi liittyi Unionin jäseneksi
vuoden 1995 alusta.

Yhdysvaltain presidentti Bill
Clinton vieraili Euroopassa ke-

väällä 1994 ja piti kuuluisan pu-
heensa, jossa hän ilmoitti, että
Pohjois-Atlantin puolustusliitto
Nato ottaa uusia jäseniä, laaje-
nee itään ja tekee yhteistyösopi-
muksen Venäjän tasavallan kans-
sa. Puola, Unkari ja Tsekin tasa-
valta liittyivät puolustusliittoon
välittömästi ja seitsemän muuta
entistä Itä Euroopan maata liit-
tyivät jäseniksi vuoden 2004 huh-
tikuun alussa. 

Maailma Suomen ympärillä on
syvällisesti muuttunut. Muutos
on myllertänyt elämän perusteel-
lisesti. Monet ennen kokemat-
tomat uhkat nousivat taivaanran-
nalle synkistämään kansojen ja
myös suomalaisten turvallista
elämää. Niitä vastaan oli suojau-
duttava. On ryhdyttävä kehittä-
mään Euroopan Unionin puolus-
tusulottuvuutta. On liittoudut-
tava muiden samanmielisten
kanssa torjumaan uhkia ja tur-
vaamaan kansakunnan itsenäi-
syys. Ja on löydettävä kumppa-
neita, kun tehdään suomalaisyri-
tysten tuotteilla vientikauppaa
maapallon laajuisilla markkinoil-
la.

Tärkeää tulevaisuuden suun-
nittelussa on selvittää, mitä ku-
nakin aikana on tehtävä, jotta
Suomen kansan vapaus ja itsenäi-
syys mutta samalla turvallisuus
ja taloudellinen toimeentulo pit-
källä aikavälillä voidaan turvata.

Klubin kunniajäsen, maakuntaneuvos Matti Hokkanen

Suomen toimintaympäristö muuttunut

Kuva: MMaarrkkkkuu  RRaauuhhaallaahhttii
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Ihminen elää mielellään ryhmäs-
sä. Ryhmä tarjoaa yksilölle turvaa
ja tyydyttää elintärkeät tarpeet.
Vastineeksi yksilö ponnistelee osal-
taan ryhmän hyvinvoinnin puoles-
ta. Valtio on suurin yksilön elämäs-
sä aktiivinen instituutio, jonka kan-
salaiset voidaan lukea ryhmäksi.
Hyvinvointivaltion, kuten Suomen
tapauksessa, yksilön ja valtion vä-
linen vuorovaikutus toimii yleises-
ti ottaen hienosti. Pitkäaikaisessa,
jatkuvassa vuorovaikutuksessa ryh-
mästä tulee usein osa yksilön so-
siaalista identiteettiä. Yksilö siis
määrittelee itsensä osaksi ryhmää.
Tällöin ryhmä on yksilölle tärkeäm-
pi ja hän luultavasti ponnistelee ko-
vemmin ryhmänsä hyvinvoinnin
puolesta. Suomalaisten kansallis-
identiteetti on verraten vahva.
Maailma ja Suomi muuttuvat siten,

että suomalaisuus ei välttämättä
määrittele maamme kansalaisia sa-
malla tavalla kuin nykyään. Muu-
tosta voi kuitenkin tapahtua mo-
neen suuntaan.

Suomen historian moninaiset
vaiheet selittävät suomalaisten
vahvaa kansallisidentiteettiä. Suo-
mi on ollut syrjäinen maa, joka ei
ole kiinnostanut juurikaan muita
kuin naapurivalloittajia. Se on syn-
nyttänyt jonkinlaisen ”me ja ne” -
asenteen. Maamme olikin pitkään
vieraan vallan alaisena, mutta oi-
keutettuna kuitenkin autonomi-
seen hallintoon. Suomalainen kult-
tuuri omaksui paljon ruotsalaisia
ja venäläisiä vaikutteita, mutta se
oli kaikesta huolimatta oma. Talvi-
ja jatkosodan aikaan yhteisen vi-
hollisen uhatessa Suomen katso-
taan olleen yhtenäisempi kuin kos-

kaan aiemmin. Maamme itsenäis-
tyminen oli valtavan työn ja uhraus-
ten takana, minkä takia suomalai-
set kokevat kansallisuutensa tär-
keäksi. Suomi on valtiona nuori,
pieni ja syrjäinen. Tiiviin kansan
on helpompi kokea yhteenkuulu-
vuuden tunnetta kuin suuren ja ha-
janaisen.

Vahvasta nykytilanteestaan huo-
limatta suomalaisuus muuttuu Suo-
men ja sen kansalaisten mukana.
Maamme väestörakenne on mur-
rosvaiheessa. Ikääntyneiden mää-
rä on suuri suhteessa muuhun vä-
estöön. Lähitulevaisuudessa tapah-
tuu sukupolvenvaihdos, jolla voi ol-
la vaikutusta suomalaisuuteen.
Maahanmuutto puolestaan on li-
sännyt väestömme diversiteettiä.
Maahanmuuton vaikutukset suo-
malaisuuteen heijastuvat suoma-

On aivan ikävä noita menneitä
kunnon perisuomalaisia aikoja joi-
ta näkyy vanhoissa mustavalkoelo-
kuvissa. Tai siis kuinkas minä voi-
sin sanoa, että ikävöin, enhän ole
edes elänyt tuota aikaa. Suomalai-
suus heijastui ruumiillisesta työs-
tä, omista perunoista sekä supi-
sinivalkoisista hiihtoladuista.
Mennyt aika kuulostaa luksuksel-
ta näin tietoyhteiskunnallisesti
kiireisessä maailmassa. Sitä en to-
sin tiedä, olisiko se.

Sodan aikaan ja sen jälkeen ih-
miset arvostivat itseään. Ei halut-
tu luopua mistään, varsinkaan kun
ei paljon mitään ollut, eikä vas-
taanotettu mitään.  Oltiin ylpeitä,
että selvittiin pienestä koostam-
me huolimatta. Se oli kansa, joka

pimeydessä vaelsi ja sai sytytettyä
kynttilänsä. Miehet vetivät perin-
teisillä pitkin metsiä monia kilo-
metrejä väsymättöminä. Puolusti-
vat maatamme, verta valkeilla
hangilla, periksi ei annettu. Lopul-
ta rauha saapui miten saapui, mut-
ta se riitti, nukahdettiin loppuun
palaneina seisaalleen suksille.
Kannatti taistella Suomesta, suo-
malaisuudesta, sitä ei viety meil-
tä. 

Kun keksimme jotain, sitä
markkinoidaan heti ulkomaille.
Tuotanto onkin siirtynyt seuraa-
vassa kuussa Kiinaan ja todellisuu-
dessa keksintö viedään meiltä. Sit-
ten se jalostetaan, kansainvälisek-
si. 

Tosin kansainvälistyminen on

paljon vaikeammin havaittava suo-
malaisuuden riistäjä kuin selvä ko-
mento - me valtaamme maanne.
Se hiipii rajojen sisäpuolelle, sit-
ten se menee vierailemaan yrityk-
sissä ja tarjoaa meille vaihtoeh-
toja ja uusia näkemyksiä, uusia
saavutettavia asioita, ruokkii ha-
luamme nousta vieläkin korkeam-
malle.

Jos te annatte, te voitte saada,
kyllä, mutta se mitä saamme,
muuttaa suomalaisuuttamme.  Se
luo meille mielikuvia ja erottaa
meidät vanhoista perinteistä.
Olemmeko valmiita siihen, kun ha-
luamme sokeasti vain menestyä,
että annamme niin helposti pois
identiteettimme, jonka puolesta
toiset ovat sotineet. Ei enää suo-

Suomalaisuus muuttuvassa maailmassa:

Ei enää suomalaisuutta kiitos,
olemme globalisoituneet.

Suomalaisuus muuttuvassa maailmassa:

Kansainvälistyvä
kansallisidentiteettimme

AAkksseellii  TTaakkaanneenn  on syntynyt vuonna 1993
Keravalla. Hänen opinahjonsa on Tampe-
reen lyseon lukio. Meneillään on kolmas
vuosi, joten ylioppilaskirjoitukset ovat tänä
keväänä. Hänen tavoitteenaan on ryhtyä lu-
kemaan psykologiaa yliopistossa ja valmis-
tua psykologiksi. Akselin harrastuksia ovat
kirjallisuus, musiikki (sekä kuunteleminen
että tekeminen), piirtäminen ja jongleeraus
(jojopelaamisen suomenmestari 2011).

HHeennnnaa  PPeellttoollaa on syntynyt vuonna 1995.
Hänen opinahjonsa on Tampereen ammatti-
opisto ja siellä opintosuuntana sähkö- ja
automaatiotekniikan perustutkinto ja lukio.
Hennan tärkein harrastus on ringette No-
kian Urheilijoissa. Luonteeltaan hän kertoo
olevansa eloisa, spontaani, vaativa sekä iki-
sekasortoinen asioiden järjestelijä. 

Nuorten ajatuksia
suomalaisuudesta
Kirjoitus-
kilpailu lukion
ja ammatti-
opiston
oppilaille
Osana 120-juhlavuoden tapahtumia Tampe-
reen Suomalainen Klubi järjesti syksyllä 2011
yhteistyössä Tampereen kaupungin lukioiden
ja ammattiopiston kanssa kirjoituskilpailun
lukioiden ja ammattiopiston oppilaille. Aihe-
alueina olivat Suomalaisuus muuttuvassa
maailmassa ja Nuorten hyvän elämän avai-
met. 

Opettajien ja Klubin johtokunnan edusta-
jien raadissa parhaan kirjoituksen tekijäksi
arvioitiin Akseli Takanen Tampereen lyseon
lukiosta kirjoituksellaan Kansainvälisyys ei luo
yhteenkuuluvuutta ja toiseksi Tampereen am-
mattiopistoa käyvä Henna Peltola kirjoituk-
sellaan Ei enää suomalaisuutta kiitos, olem-
me globalisoituneet.
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laisten ja maahanmuuttajien asen-
teisiin omaa sekä vierasta kulttuu-
ria kohtaan. Mikäli ihminen on val-
mis muuttamaan vieraaseen maa-
han, hän on todennäköisesti valmis
sopeutumaan maan tapoihin aina-
kin sen verran, kuin on tarpeellis-
ta. Suomen tapauksessa onkin en-
nemmin kyse siitä, miten suoma-
laiset suhtautuvat maahanmuutta-
jiin. Mikäli suhtautuminen on epä-
luuloista, tapahtuu syrjintää, jol-
loin suomalaisten oma kansallis-
identiteetti voi korostua. Jos tilan-
ne on päinvastainen ja asenteet
ovat suvaitsevaisia, voi tapahtua jo-
pa kulttuurien välistä sulautumis-
ta. Suomeen kohdistuva maahan-
muutto on kuitenkin suhteellisen
vähäistä, joten sulautumista tuskin
tapahtuu suomalaisten osalta. Li-
säksi ihmisiä muuttaa useista mais-
ta, joten yhden kulttuurin valtavir-
taa ei ole. Maahanmuuttajat ovat
jo yleistyneet suomalaisessa katu-
kuvassa. On todennäköistä, että mi-
käli valtio käsittelee maahanmuut-
topolitiikkansa mallikkaasti, su-
vaitsevaisuus lisääntyy ja viimeiset-

kin epäluulot karisevat pois. Ylei-
sesti ottaen ihminen pitää tutuis-
ta asioista ja pelkää vieraita. Ajan
myötä ihmiset tottuvat maahan-
muuttajiin. Sukupolvi, joka kasvaa
siihen, että eri etnisen taustan
edustajakin voi olla suomalainen,
ei pidä sitä outona – suomalaisuus
moninaistuu.

Globalisaatiota pidetään niin uh-
kana kuin mahdollisuutenakin. Ih-
misiä muuttaa vieraisiin maihin
työn, rakkauden tai perheen peräs-
sä. Maiden välinen yhteistyö hel-
pottuu, mutta kulttuurit sekoittu-
vat, joskus ei-toivotulla tavalla. Eu-
roopan unioni on uusi valtion rin-
nalle noussut auktoriteetti. Mikä-
li EU:sta syntyisi liittovaltio, voisi-
ko suomalainen identiteetti kado-
ta kokonaan? Suomessa on tehty
kyselyjä, kokevatko kansalaiset it-
sensä suomalaisiksi vai eurooppa-
laisiksi. Reilusti suurin osa vastan-
neista koki edelleen olevansa suo-
malainen. Asiaa voidaan tarkastel-
la myös psykologisesti. Valtion auk-
toriteetti on lähempänä kansalai-
sia kuin EU:n, ja suomalaisilla on

enemmän valtaa vaikuttaa siihen.
EU on ihmisryhmänä suurempi ja
hajanaisempi; se on niin pirstalei-
nen, että yksilön on mahdoton ko-
kea olevansa tiiviisti osa sitä. Jos
Euroopan unionista tulisi liittoval-
tio ja sen lainsäädäntövalta kasvai-
si, yksilö kohtaisi suuren haasteen
omaksuessaan eurooppalaisen
identiteetin kansallisen identitee-
tin sijaan. Toistuvaa vuorovaikutus-
ta muiden kulttuurien edustajiin
ei synny. Suomalaisuus on vahvas-
ti juurtunut, eikä eurooppalaisuus
pysty sitä näillä näkymin heti syr-
jäyttämään.

Suomalaisten kansallisidenti-
teetti ei välttämättä heikkene, vaan
se muuttuu. Miten suomalaisuus
määritellään tulevaisuudessa?
Kuolevatko perinteet hitaasti su-
kupolvenvaihdoksen myötä vai vaa-
litaanko niitä edelleen vuosien
päästä? Tulevaisuutta on mahdo-
ton ennustaa, mutta traditio muut-
tuu hitaasti. Lähitulevaisuudessa
merkittäviä uudistuksia suomalai-
seen perinteeseen tai suomalaisuu-
teen tuskin tapahtuu. Sen sijaan

suomalaisuuden kokeminen yksi-
lön tasolla saattaa muuttua. Suo-
meen muuttavat ulkomaalaiset ja
ulkomaille muuttavat suomalaiset
saattavat kokea kansallisidenti-
teettinsä eri tavalla kuin synnyin-
maassaan asuvat suomalaiset. On
kuitenkin muistettava, että tämä
ei ole mikään uusi ilmiö. Vaikka
muuttoliike kiivastuisi entisestään,
ei se välttämättä ole uhka suoma-
laisuudelle.

Suomalaisen kansallisidentitee-
tin tulevaisuus on monen tekijän
summa. Todennäköisesti suomalai-
suus ei muutu radikaalisti. Luulta-
vasti se vain sopeutuu muuttuvaan
maailmaan, niin kuin se on tähän-
kin asti tehnyt. Valtion hyvinvoin-
nin kannalta on tärkeää, että ihmi-
set kokevat olevansa osa sitä. Tä-
mä ei kuitenkaan tarkoita yliam-
puvaa patrioottisuutta tai täydel-
listä omistautumista vaan yhteen-
kuuluvuudentunnetta. Suomalai-
suus on suomalaisia yhdistävä te-
kijä, joka erottaa meidät muusta
maailmasta.

malaisuutta kiitos, olemme globa-
lisoituneet.

Ihmiset todellakin alkavat uu-
pua. Meidän täytyy markkinoida,
myydä, hallinnoida, kehittää, kil-
pailla, suorittaa pakonomaisesti.
Suomalaiset ovat tunnollista ja re-
hellistä kansaa. Opiskelijat, jotka
eivät koskaan ole täysin varmoja
tulevaisuuden unelma-ammatis-
taan, yrittävät pysyä maailman
hurjassa tahdissa mukana. Näin
täyttyvät heidän lukujärjestyksen-
sä kaikilla mahdollisilla aineilla,
jotta he olisivat mahdollisimman
päteviä toimimaan millä tahansa
alalla turvatakseen oman toimeen-
tulonsa. Löytyy monia eri kieliä
ja matemaattisia sekä teknologi-
sia kursseja.

Opiskelijat haluavat ymmärtää
politiikkaa ja siksi he lukevat his-
toriaa, uskontoa ja yhteiskuntaop-
pia ammentaakseen näistä elä-
männäkemyksiään, jotta voisivat
toimia kaikkien maailman ihmis-
ten kanssa ja ratkaista yhteisöjen

sekä valtioiden ongelmia. Sitten
he lukevat psykologiaa, jotta voi-
sivat manipuloida toisten mieltä,
saavuttaakseen haluamansa. Me-
nestystä. Rahaa. Nehän nykyään
määrittävät sinut muiden silmis-
sä, sen kuinka hyvä olet. Yhteis-
kunnallinen tavoitehan on olla pa-
ras.

Kun suomalaiset ensimmäisiä
kertoja lähtivät lomamatkoille, ei
siellä kielitaidolla koreiltu. Kysyt-
tiin kovaan ääneen niin maan pe-
rusteellisesti ärrää ja ääntä mur-
taen: ”Onko teillä RUISLEIPÄÄ!?”
Sen jälkeen osoitettiin nöyrästi vä-
hän tummemman väristä vehnä-
leipää hyllyllä, koska ei sen enem-
pää rakasta ruisleipää muistutta-
vaa löytynyt.  Kotona sitten ihme-
teltiin, kuinka ne siellä härkien-
härnäysmaassa oikein pärjäävät
ilman, ilman suomalaisuutta siis,
meillehän se on itsestäänselvyys.
Mutta ilmastohan siellä on omas-
ta takaa aivan kuin sauna.

Emme enää lykkää tasatyönnöl-

lä kuusikossa, menemme suoraan
hissillä ylös ja laskemme äkkiä
alas. Ja kun ennen keitettiin aa-
mulla kattilallinen puuroa, niin il-
tapäivällä tehtiin taikina ja loput
puurot heitettiin karjalanpiirakoi-
den täytteiksi. Hmm… minä aina-
kin kävelen kansainvälisesti Lid-
liin.

Mistä meidät sitten tunnetaan?
Puhelimia valmistavasta Nokias-
ta? Ei, ei kukaan enää yhdistä ky-
seistä yhtiötä Suomeen. Tosin ei-
hän siellä varmaan enää ole yh-
tään suomalaista omistajaakaan.

Marimekon raitapaitoja ja sa-
manlaisia kukkakuoseja kulkee
pitkin poikin maailman eri katu-
ja, eivätkä niitä ulkomaalaiset ym-
märrä yhdistää kylmään Pohjo-
laan.  

Alvar Aallon muotoilua ei ihan
halvoilla hinnoilla myydä, joten ai-
noa ulkomainen ihminen, joka
tunnistaa nämä tavarat, on joku
rikas amerikkalaismamma. 

Muumit. Aivan loistavaa, olem-

me maailmankartalla!  Muumit
ovat suuri brändi Japanissa, pait-
si että oikeasti muumit eivät olleet
niin pulskeita aluksi. Ne olivat ne-
nät maata viistäviä ja ruipeloita
olentoja. Japanilaisethan sen tv-
sarjan piirsivät.  

Joulupukki. Suomen valttikort-
ti: isomahainen, punapukuinen,
muhkea valkopartainen, hymyi-
levä mies. Niin no, sen on suunni-
tellut amerikkalainen pilapiirtä-
jä. Meidän pukkimme oli harmaa-
seen huppuviittaan pukeutunut ja
risupartainen, olkapäät lytyssä kä-
velevä ilkeiden lapsien kurittaja.
Kertovatko hahmot meistä? 

Ainoa asia, mistä meidät tunnis-
tetaan virheettömästi maailmal-
la, on lumi.  Ai niin, sataahan sitä
lunta muuallakin ja tavallaan tun-
tuu, ettei lunta kohta taida sataa
ollenkaan, kiitos kansainvälisen
ilmastonmuutoksen.

Raamatussa Ensimmäisessä
Mooseksen kirjassa luvussa 11 ker-
rotaan Babylonin tornista. “”Koko 

Kirjoittaja:  HHeennnnaa  PPeellttoollaa  ••  Tampereen ammattiopisto

Kirjoittaja:  AAkksseellii  TTaakkaanneenn  ••  Tampereen lyseon lukio
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Tapiola Pankissa onnistuu sekin. Ja vakuutus asiakkaana saa tuntuvia etuja pankkipalveluista. Avaa tili ja tilaa kortti 
omalla kuva-aiheella ja tunnusluvulla osoitteesta tapiola.f  i
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Tarkemmin ajatellen. 
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maailma puhui yhtä kieltä. He sa-
noivat: ”Rakentakaamme itsellem-
me torni joka ulottuu taivaaseen
asti.” Herra tuli katsomaan kau-
punkia ja tornia ja sanoi: ”Siinä he
nyt ovat, yksi kansa jolla on yksi
sama kieli. Tämä mitä he ovat saa-
neet aikaan on vasta alkua. Nyt he
pystyvät tekemään mitä tahansa.
Menkäämme sekoittamaan hei-
dän kielensä niin etteivät he ym-
märrä toisiaan.” Ja niin Herra ha-
jotti heidät sieltä kaikkialle maa-
ilmaan ja he lakkasivat rakenta-
masta kaupunkia.””

Tällä tavoin Jumala loi eri kult-
tuurit, jotta maailmassa olisi jo-
tain erilaista. Mutta nyt on kehi-
tetty tapa, jolla koko maailma voi
yhdistyä taas. On rakennettu pil-
venpiirtäjiä ja Jumalan kuvia, vaik-
ka niitä vastaanhan Hän oli. Kat-
seltiinpa asiaa uskonnon tai evo-
luution kehityksen valossa, mai-
den ja kulttuurien sekoittumises-
ta tulee eteen vain maailmanlop-
pu.

Suomalaiset surevat vähäpätöi-
simpiäkin asioitansa, mutta vält-
tävät viimeiseen asti näyttämästä

sitä muille. Siksi näinä päivinä
isänmaassamme elää liian monta
masentunutta tai sitten paineen-
sietokykymme on alentunut. En
tiedä. Mutta se, että pidämme
kaikki asiat sisällämme ja yksin
pärjääminen on perusajatusmal-
limme, siirtyy meille jo varmaan
äidinmaidosta.

Murheellisten laulujen maata
kuunnellut kirjoituskilpailuun
osallistuja kirjoitti heti negatiivi-
sen näkemyksensä aiheesta. It-
sekin tosin sortuu kiihtyvään glo-
balisoitumiseen, mutta vetelee
sentään vanhaan malliin murto-
maahiihtoa talvisin. Nykypäivän
kansallisaatteiden päälle hän ym-
märtää niin paljon, että on osa si-
tä suurta riemua, jolla todistetaan
suomalaisuuttamme urheilun sa-
ralla, sekä nauttii myös tasaisin
väliajoin mustamakkaraa itse poi-
mituista puolukoista tehdyn hil-
lon kera. Pitää itsensä suomalai-
sena. Suomalaiset ovat melanko-
linen kansa, siitä ei pääse yli ei-
kä ympäri. Se on osa suomalaisuut-
ta.

Mutta mitäpä sananlasku ”se
jol’ onni on, se onnen kätkeköön”
kertoo?
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••  1122..33..22001122  kklloo  1188..0000
KKuuuukkaauussiikkookkoouuss  jjaa
kklluubbiinn  kkeevväättkkookkoouuss

Kansanedustaja Arto Satonen:
Ajankohtaista liikenteestä, vies-
tinnästä sekä työelämästä

••  2277..33..22001122  kklloo  1188..0000
TTaaiisstteelluu  NNäässiilliinnnnaassttaa

Taistelu Näsilinnasta -elokuva
kertoo vapaussotamme  suurim-
masta taistelusta ja ehkä merkit-
tävimmästä yksittäisestä manöö-
veristä keväällä 1918. 
Valkoiset senaatin joukot hyök-
käsivät läpi kaupungin.  Huhti-
kuun 3. päivänä 1918 jääkäriluut-
nantti Erik Gunnar Melinin joh-
tama komppania määrättiin ryn-
näköimään läpi kaupungin Kale-
vankankaalta Tammerkosken yli
Mustanlahden kalliolle ja valloit-
tamaan harjanteen päällä sijait-
seva Näsilinna. 
Suomalaisen Klubin näytös Kino
Plevnassa.  Lipun hinta 10 e, lip-
puja voi lunastaa Klubiravinto-
lan kassalta.

1166..44..22001122  kklloo  1188..0000
KKuuuukkaauussiikkookkoouuss

Ins, MBA Eero Ikonen:
Joseph Alanen – kalevalaisen
kuvan tamperelainen taitaja

••  2255..44..22001122  kklloo  1199..0000
TTaammppeerreeeenn  TTeeaatttteerrii  FFrreenncckkeellll::
HHuuggoo  SSiimmbbeerrggiinn  ssiiiivveett

Hugo Simbergin siivet on teat-
terin keinoja villisti hyödyntävä
yhden miehen näytelmä, jossa
heräävät henkiin 100 vuotta sit-
ten elänyt taiteilija ja hänen kos-
kettavat maalauksensa.
Tapahtumien keskiössä ovat ai-
koinaan kovia kiistoja aiheutta-
neet Tampereen Tuomiokirkon
maalaukset. 
Käsikirjoitus ja ohjaus Ville Kur-
ki, rooleissa: Ville Majamaa. Li-
put 23 e /kpl, varaukset timo.tu-
losmaa(at)sci.fi viimeistään 24.3.

••  11..55..22001122  kklloo  1133..0000
KKlluubbiinn  vvaappppuulloouunnaass

Lounasisäntänä esimies Timo Tu-
losmaa.  Hinta 45 e.  Varaukset
klubiravintolasta tilaukset(at)ra-
vintolasuomalainenklubi.fi tai
03-212 3150.

••  1100..55..22001122  kklloo  1188..0000
SSuuoommaallaaiissuuuuddeenn  ppääiivväänn
kkaahhvviikkoonnsseerrttttii

Helge Nyman, laulu, Lena Ek-
lund, piano.   Ohjelmassa Sibe-
liuksen, Kuulan ja Kilpisen lau-
luja,  mm. Sibelius: Illalle ja på
verandan vid havet;  Kuula: Ke-
säyö kirkkomaalla ja Yö; Kilpi-
nen: Elegia satakielelle ja ihme.
Vapaa pääsy, maksullinen kah-
vitarjoilu.

••  2255..55..22001122  kklloo  0077..3300
KKeevväättrreettkkii  KKuuoorreevveeddeenn  HHaalllliiiinn
ssuuoommaallaaiisseenn  iillmmaaiilluunn  ssyynnttyy--
ssiijjooiillllee  jjaa  nnyykkyyppääiivväääänn
Veljekset Karhumäki Oy:n museo,
Sotamuseon alainen Hallinport-
ti-ilmailumuseo, Ilmavoimien
Teknillinen Koulu, Ilmailunäytös
Hallin lentokentällä.
Retken hinta 45 e/hlö sisältäen
bussin, opastukset, pääsymaksut,
lounaan ja kaksi kahvia.  Varauk-
set 11.5. mennessä timo.tu-
losmaa(at)sci.fi tai 040-7440565.

••  44..66..22001122  kklloo  1122..0000
PPuuoolluussttuussvvooiimmaaiinn
lliippppuujjuuhhllaappääiivvää

Kunniakäynti ja seppeleenlasku
Kalevankankaan sankarihaudal-
le. Tapahtuman järjestää Tampe-
reen varuskunta.

••  44..66..22001122  kklloo  1188..0000
PPuuoolluussttuussvvooiimmaaiinn  lliippppuujjuuhhllaa--
ppääiivvää

Kunniakäynti, seppeleenlasku ja
”Kesäpäivä Kangasalla” Marskin
patsaalla Vehmaisissa.  Tapahtu-
man järjestää Tampereen kansa-
laisjuhlatoimikunta.

Klubiohjelma

••  3300..66..22001122  kklloo  1188..0000
MMuussiiiikkkkiiaa!!RRuuoovveessii--kkaammaarriimmuu--
ssiiiikkkkiikkoonnsseerrttttii    PPeekkkkaallaann  kkaarr--
ttaannoossssaa

Lippuja tähän huikeaan kama-
rimusiikkikonserttiin Ruoveden
järvimaisemassa aikanaan varat-
tavissa mikä niitä saadaan.  Li-
punmyynti käynnistyy vasta hel-
mi-maaliskuulla.

••  88..77..22001122  kklloo  1199..0000
RRaammppppii--tteeaatttteerrii  eessiittttääää::  
PPooiikkaa  vvaarrjjooiisseellttaa  kkuujjaallttaa..    JJääää--
hhyyvvääiisseett  vviiiissiikkyymmmmeennttäälluuvvuullllee

”Poika varjoiselta kujalta” on  ta-
rina ihmisistä 1950-luvun teolli-
suuskaupungin kyljessä. Se on ta-
rina jälleenrakentamisesta, us-
kosta tulevaisuuteen, nuoruuden
viattomuudesta ja kyvystä iloita

vähästä, mutta se on myös kerto-
mus pettymyksistä ja peloista, ta-
rina sankareista vailla siipiä. 
Käsikirjoitus Aulis Aarnio, ohjaus
Jukka-Pekka Rotko, musiikkidra-
maturgia Eero Pekkonen. Liput
väliaikatarjoiluineen 22 e/hlö. 
Varaukset Irmeli Jokilampi, 
irmeli.jokilampi(at)idia.fi
tai 050-595 1111,
viimeistään 30.5.2012.

••  55..88..22001122  kklloo  0088..0000
HHaammiinnaa  TTaattttoooo  22001122

Kansainvälisen sotilasmusiikki
tapahtuman pääesitys Hamina
Bastionin kentällä.  Liput 100
e/hlö sisältäen bussin,  tattooli-
pun, lounaan ja väliaikatarjoilun.
Varaukset timo.tulosmaa(at)sci.fi
tai 040-7440565 viimeistään
30.6.2012.

Pyynikki-kabinetti 1.3.-30.4.2012

PLAKETTIKILPI ON
ARVOKAS HUOMIONOSOITUS

Kuvan plakettikilpiä käytetään samoihin tarkoituksiin 
kuin pöytästandaareja, mutta uljaampina ja taiteellisesti 
monipuolisempina versioina.

Religraafi  Oy/Jyrki Kartila  on  suunnitellut parisensataa 
kilpisarjaa ja hänen yrityksensä valmistanut niitä 
20-30 000 kappaletta. Suurimmat asiakkaat ovat 
puolustusvoimat ja pelastuslaitokset.  

Tervetuloa tutustumaan
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Golf

Keskiviikkokerho

Biljardi

Kirkkovenekerho
Klubin uutena kerhona vuonna
2012 aloittaa viime kesänä vettä
pohjansa alle saanut kirkkovene-
soutajien kerho - Kirkkoveneker-
ho.

Kirkkovenekerho järjestää tule-
vana kesänä 15-16.6.2012 “Sou-
tujuhlan halki Hämeen sinisten
selkien”. Tapahtuma on viime ke-
sän juhlasoudun toisinto, tällä

kerralla Hämeenlinnasta Tampe-
reelle. Yövytään yö jossain sopi-
vassa paikassa. Veneessä on 10 +
1 paikkaa, joista osa on jo täyn-
nä.

Kirkkovenetoimikunta: Timo Tu-
losmaa, timo.tulosmaa(at)sci.fi;
Ossi Mattila, Seppo Nyrjä, Heik-
ki Rantala ja Heikki Simola.

BBIILLJJAARRDDIINN  TTAAPPAAHHTTUUMMAATT  

1. Klubiottelu
TSK - TAK 24.3.
Isäntänä TSK
- 4 junnua, 4 äijää

2. Simakärri 25.4. klo 18
3. Kauden päättäjäiset ja

palkintojen jako 12.05. klo 13
4. Yrjön Kärri 22.5. klo 18

Isäntänä TKS
- 10 pelaajaa/klubi

Biljarditoimikunta: pj Seppo Les-
kinen, sepe1(at)elisanet.fi; siht
Anssi Syrjänen, olgotti(at)hot-
mail.com; Seppo Nyrjä, Jukka Pit-
känen, Rauno Pulli, Kristian Ras-
tas ja Niilo Tolmunen.

Tampereen Suomalaisen Klubin
Keskiviikkokerho kokoontuu Klu-
bin Pirkanmaa-kabinetissa ja vä-
lillä myös Tampereen Kauppa-
seurassa keskiviikkoisin. Kokouk-
set alkavat klo 12.30. 

Kerhomestari lähettää kerhon jä-
senille kutsun ennen tapaamis-
ta ja edellyttää sitovaa ilmoittau-
tumista. Kerhon jäsenmäärä on
tällä haavaa täynnä.

Kevään kerhokokoontumiset
ovat: 14.3.2012, 28.3.2012,
11.4.2012, 25.4.2012, 9.5.2012,
23.5.2012.

Keskiviikkokerhon toimikunta:
pj Seppo Leskinen,
sepe1(at)elisanet.fi;
siht Seppo Lehtinen,
susisepe(at)gmail.com;
Olavi Leskinen, Olli Mäkinen ja
Reijo Salmi.

Klubin Golfmestaruuskisat pide-
tään 20.6.2012  klo 13 alkaen La-
keside Golfin Järvenranta-ken-
tällä. Varatkaa aika jo kalenterei-
hinne.
Kilpailun kuusi parasta pääsee
YT-klubien mestaruuskilpailui-
hin, jotka pidetään tänä vuonna

elo-syyskuun vaihteessa Siilinjär-
vellä Tarina Golfin kentällä.

Golf-toimikunta: pj Jorma Salo-
vaara, jormasalovaara(at)ko-
lumbus.fi, Tuomo Pälviranta, Ka-
levi Riippa ja Veijo Sinkkonen.

Kirjanmerkki
TToorrssttaaii  2222..33..22001122  kklloo1188
Mika Kulju: Kenraalin viisi so-
taa – Hjalmar Siilasvuon elämän-
kerta

Kenraali Hjalmar Siilasvuo oli vä-
rikäs ja tulinen persoona, joka
herätti aikanaan monenlaisia
mielipiteitä puolesta ja vastaan.
Mika Kuljun sanoin: Hjalmar Sii-
lasvuo on maineeseensa nähden
aikalaisilleen ja jälkipolville ar-
voituksellinen ihminen, jonka
sielunmaiseman luonnostelemi-
nen ei ole yksinkertainen tehtä-
vä. Hän oli kova ja herkkä, soti-
laallisen tarkka ja taiteellisen hu-
maani, äkkipikainen ja kylmän

rauhallinen, kärsimätön ja tarvit-
taessa hyvin pitkäjänteinen, dii-
va ja rahvaanomainen, sosiaali-
sesti lahjakas ja pidättyväinen.
Hän oli kova komentaja raaois-
sa taisteluissa, mutta osasi naut-
tia myös elämän monenkirjavis-
ta iloista ja kauneudesta.

Ilmoittautumiset pyydetään 
20.3. mennessä:
inkeri.haarla(at)ovi.com.

Kirjanmerkkitoimikunta:
Inkeri Haarla-Kettunen, 
inkeri.haarla(at)ovi.com; Hannu
Jokiluoma ja Timo Tulosmaa.

Suomalaisten Arvot
Suomen kieli, itsenäinen Suomen valtio,

perheestä huolehtiminen, ahkeruus, työnteko,
säästäväisyys,  heikoimmista huolehtiminen, 

raittius ja siveys sekä sivistys ja koulutus.
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Ruutiukot
MMaaaalliisskkuuuu

05.03.2012 Lounas ja esitelmä
Ylihoitaja Aino Savelainen: Ihan-
talan pappilan ja kylän elämää
80 vuotta sitten.

12.03.2012 Lounas ja esitelmä
Kommodori Markku Hassinen:
Rajavartiolaitos – turvana kaikis-
sa oloissa.

19.03.2012 Lounas. Ei esitelmää
Ruutiukkoveli Martti T. Määttä-
nen kertoo aiheesta Veli venäläi-
nen ja länsimaiset arvot ja tavat

26.03.2012 Lounas ja esitelmä
Professori Jussi T. Lappalainen:
Kuninkaan viimeinen kortti. Vii-
purinlahden ja Ruotsinsalmen
meritaistelut.

HHuuhhttiikkuuuu

02.04.2012 Lounas ja esitelmä
OTK, FM Pertti Jokinen: Suomen
radiotiedustelu Talvisodassa.

09.04.2012 Ei lounaskokousta
(2. pääsiäispäivä).

16.04.2012 Lounas. Ei esitelmää

Ruutiukkoveli Seppo Leskinen
kertoo viinien arvioinnista

23.04.2012 Lounas ja esitelmä
Eversti Eero Urpo: MIR-aluksen
testaus ja käyttäjäkoulutus.

27.04.2012 Ruutiukkojen kevät-
retki Hämeenlinnan suuntaan.

30.04.2012 Ruutiukkojen maa-
nantailoma. Ei kokousta.
(Vapun aatto).

TToouukkookkuuuu

07.05.2012 Lounas ja esitelmä
Dipl.ins. Olli Rinne: Paperinval-
mistuksen perusteet.

Lounaskokoukset alkavat
klo 12.00. Tervetuloa!
Sadanpäämies

Ruutiukkotoimikunta: Sadanpää-
mies Vesa Rinkinen,
rinkiset(at)kotiposti.net; Ruuti-
sihteeri Jorma Hautala,
jorma.t.hautala(at)gmail.com;
Jorma Kotisaari, Matti Ponsi,
Olavi Suvitie, Pentti Turunen ja
Pertti Ylätupa.

Klubinaiset
Klubinaiset on Tampereen Suo-
malaisen Klubin kaikille naisjä-
senille avoin kerho, johon ei tar-
vitse erikseen liittyä. Haluamme
tehdä toiminnasta sellaista, että
siitä löytyy kaikille sopivia ele-
menttejä riippumatta iästä,
asuinpaikasta tai siitä, onko työ-
elämässä vai eläkkeellä. Järjes-
tämme vuoden aikana muutamia
naisjäsenille tarkoitettuja tilai-
suuksia. Ajankohdat ilmoitetaan
Klubinaisten osuuksissa klubi-
lehdessä ja ohjelmatiedotteessa
sekä toimintakalenterissa Klu-
bin verkkosivuilla. 

MMaaaalliisskkuuuu  1155..0033..22001122
Klo 11.30 Lounas ja esitelmä
Erikoislääkäri Satu Rannisto: Jat-
kavatko hormonit hyrräämistä?
Miesten ja naisten vaihdevuodet.
* Ilmoittautumiset Satu Rannis-
tolle 11.3.2012 mennessä satu.ra-
nnisto(at)sarastus.fi tai 050-329
5277. 

HHuuhhttiikkuuuu  2266..0044..22001122
Klo 15.00 Vierailu Tampereen or-
todoksiseen kirkkoon
Huhtikuun vierailukohteemme
on Tampereen Ortodoksinen
kirkko, ns. Sipulikirkko Rauta-
tienkadulla lähellä linja-autoase-
maa, viralliselta nimeltään Py-
hien Nikolaoksen ja Aleksanteri
Nevalaisen kirkko, torstaina
26.4.2012 kello 15.00. Tapaami-
nen paikan päällä klo 14.50. Op-
paanamme on vahtimestari Mi-
ka Kangasaho. Tunnin mittaisen

kierroksen jälkeen menemme
kahville ja leivoksille. Klubi tar-
joaa kahvit ja opastuksen.
* Ilmoittautuminen Jaanalle
23.4.2012 mennessä jaana.jaa-
heimo(at)varala.fi tai puh. 050
329 5277.

TToouukkookkuuuu  2266..0055..22001122
Klo 09.00 Klubinaisten kesäret-
ki Valamon luostariin Heinäve-
delle 26-27.5.2012
Teemme kesäretken Valamon
luostariin Heinävedelle la - su 26.
- 27.5.2012. Lähtö kello 9.00 Van-
halta Kirkolta ja paluu samaan
paikkaan sunnuntaina noin kel-
lo 17.00. Kesäretkellä tutustum-
me Valamon veljestöön, Ortodok-
sisen kulttuurin keskukseen eli
Valamon luostariin ja yövymme
siellä. Ohjelmassa muun muassa
tutustuminen opistoon, jumalan-
palvelus, viinitila, kauppa, rau-
hallinen kävelyretki jne. Matkan
varrella mielenkiintoisia pysäh-
dyspaikkoja. Yhteiskuljetus. Yö-
pyminen luostarihotellissa kah-
den hengen huoneissa 60e/hlö,
hinta sisältää aamiaisen. Retken
kokonaishinta vielä avoin. Ohjel-
ma tarkentuu myöhemmin.
* Ilmoittautuminen Jaanalle jaa-
na.jaaheimo(at)varala.fi tai puh.
050 329 5277. 

Klubinaiset-toimikunta:
Jaana Jääheimo, jaana.jaa-
heimo(at)varala.fi; Mariitta Hur-
me, Irmeli Jokilampi, Satu Ran-
nisto ja Raija Saarelainen.

Tiedotus-
työryhmä
Klubin tiedotusta ja tiedotusjul-
kaisuja suunnittelee ja pääosin
myös toteuttaa tiedotustyöryh-
mä. Tammikuun alussa työryhmä
piti kokouksensa Tampereen
Suojeluskunta- ja Lottamuseos-
sa; vasemmalta Seppo Lehtinem,
Timo Tulosmaa, Matti Salonen,
Markku Rauhalahti pj, Kari Nei-
limo, Matti Hokkanen ja Vesa
Rinkinen. Työryhmään kuuluvat
lisäksi Hannu Jokiluoma, Irme-
li Jokilampi ja Seppo Leskinen. 

www.tampereensuomalainenklubi.fi
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Edesmenneet

Haavisto, Lauri
Lehtinen, Antti
Nissinen, Erkki

Siltanen Eero
Solja, Antti

Uudet jäsenet

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1177..1100..22001111
Holopainen, Tiina
Kakko, Tapio
Kiviranta, Olli
Korhonen, Kari
Minetti, Kalevi
Mustonen, Terho
Mäkinen, Kari
Mäki-Tanila, Eero
Rusila, Henri
Satonen, Arto
Stenholm, Eero
Urpo, Eero

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1144..1111..22001111
Arkia, Ari
Koro, Heikki
Laaja, Raimo
Mäkelä, Sinikka

Nilson, Kai
Nurisalo, Eija
Nurisalo, Risto
Rautiainen, Juhani
Tenhovuori, Pekka
Vehmasaho, Ulla

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1199..1122..22001111
Ahonen, Asko
Holkeri, Matti
Jussila, Mauri
Lampi, Markku
Tulonen, Irja

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1166..0011..22001122
Järvinen, Leena
Laine Petri
Niemi Kauko
Salonen, Ilkka

Klubiin ajalla 17.10.2011–16.01.2012
otetut uudet jäsenet:

Klubin tietoon ovat tulleet seuraavien jäsenten
poismenot ajalla 01.11.2011 - 30.01.2012:

HAMINA TATTOO 2012
Kansainvälisen sotilasmusiikki tapahtuman pääesitys 
Hamina Bastionin kentällä.  5.8.2012.

Liput 100 e/hlö sisältäen bussimatkan,  tattoolipun,
lounaan ja väliaikatarjoilun.  

Varaukset timo.tulosmaa@sci.fi  tai 040-7440565
viimeistään 30.6.2012.www.tampereensuomalainenklubi.fi
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Ravintola Tampereen 
Suomalainen Klubi 
palvelee kaikissa ravintola- 
ja catering- asioissa. 
Tilamme sopivat isoille 
ja pienille ryhmille.

Lounas- ja tilausravintola Tampereen Suomalainen Klubi
Ravintoloitsijat Seija ja Matti Karppanen

Puutarhakatu 13 • 33210 Tampere
Puh. (03) 212 3150 • Gsm 0500 733 642
tilaukset@ravintolasuomalainenklubi.fi  

www.ravintolasuomalainenklubi.fi 

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 €.
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www.metroauto.fi 
TAMPERE Hatanpää 
Hatanpäänvaltatie 48, Tampere.
Automyynti puh. 010 615 3200
• CHEVROLET • MAZDA • OPEL

TAMPERE Lielahti 
Taninkatu 3. Tampere.
Uudet autot puh. 010 615 3010
• JAGUAR • LAND ROVER • OPEL 
• SAAB • ŠKODA • SUBARU

Keskus puh. 010 6150

Puhelun hinta  8,28 snt/puhelu + 
12,00 snt/minuutti, sis alv 23%

METROAUTOLLA ON TAMPEREELLA KAKSI 
TÄYDEN PALVELUN AUTOTALOA:

MetroAuto Hatanpää ja
MetroAuto Lielahti

Hatanpäältä löydät:
• Opel
• Chevrolet
• Mazda

Lielahdesta löydät:
• Škoda
• Opel
• Saab
• Subaru
• Jaguar
• Land Rover

VASTUULLISTA SUOMALAISTA AUTOKAUPPAA VUODESTA 1925
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