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Pääkirjoitus

KARI NEILIMO, JOHTOKUNNAN

PUHEENJOHTAJA

Menestyvä yritystoiminta
on pirkanmaalaisten
hyvinvoinnin perusta
TAMPEREEN Suomalaisen Klubin toiminnan perimmäisenä tavoitteena on aina ollut, on nyt
ja tulee olemaan myös tulevina
vuosina ylläpitää, edistää ja kehittää suomalaista kulttuuria.
Eri vuosikymmenten aikana
suomalaisen kulttuurin käsite
on ymmärretty eri tavoin. Suomen kielen aseman parantaminen, itsenäisen valtion synnyttäminen, maanpuolustustahdon, suomalaisen tieteen, taiteen ja elämänmuodon eteenpäin vienti sekä suomalaisen
yrittäjyyden, kasvollisen omistajuuden ja markkinatalouden
vahvistaminen yhä kansainvälisemmässä maailmassa ovat olleet Tampereen Suomalaisen
Klubin toiminnan painopistealueita. Siniristilippu on symboloinut arvojamme ennen ja nyt.
Niin se tulee tekemään myös tulevina vuosina.
◆ ◆ ◆
TAMPEREEN Suomalainen Klubi on määritellyt tulevien vuosien painopistealueitaan strategisissa linjauksissaan. Eräs keskeinen painopistealue tulee olemaan suomalaisen yritystoiminnan ja kasvollisen omistajuuden
edistäminen Tampereella ja koko Pirkanmaalla. Suomalainen
yritystoiminta on osa suomalaista kulttuuriamme, jota pyrimme
vaalimaan ja edistämään. Menestyvä yritystoiminta on kiistatta tulevaisuutemme hyvinvoinnin kulmakivi.
◆ ◆ ◆
VIIMEISTEN vuosikymmenten
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aikana teollisuuden savupiiput
ovat kadonneet Tampereenkin
horisontista ilmentäen sitä
muutosta, joka on ollut tyypillistä Tampereen seudulle. Savupiipputeollisuuden ajasta on
siirrytty uuden talouden aikaan,
jossa aineettomat tuotannontekijät – mm. osaava johto ja henkilöstö, moderni teknologia, tiedolla johtaminen, visionäärinen
liiketoiminta-ajattelu, asiakaslähtöiset liiketoimintamallit sekä brändit – ovat menestystekijöitä. Palveluliiketoimintojen
osuus on kasvussa ja niistä muodostuu yhä useammin osa teollistakin liiketoimintaa. Muutos
on yritystoiminnassa jatkuvaa.
◆ ◆ ◆
TAMPEREELLA ja Pirkanmaalla on hyvät mahdollisuudet olla mukana uuden talouden yritystoiminnan maailmassa. Kun
amerikkalainen Newsweek -lehti arvosti Suomen maailman
parhaaksi maaksi elää ja toimia
elokuun numerossaan vuonna
2010, mainitsi se Suomen vahvuuksina ja kilpailuetuina erityisesti seuraavat seikat: maksuton koulutus kaikille peruskoulusta yliopistotasolle saakka, hyvä infrastruktuuri maantie-, rautatie-, lento- ja meriliikenteen sekä tietoliikenteen
osalta, kattava sosiaalinen turvaverkko kaikille kansalaisille
sekä yritystoiminnan korkea
vienti-intensiteetti. Voidaan sanoa, että Tampereella ja Pirkanmaalla toteutuvat kaikki nämä
globaalin talouden menestymisen edellytykset. Meillä on elinvoimainen, kasvava koulutettu-

jen ihmisten maakunta, jolla on
hyvä mahdollisuus menestyä tulevaisuuden globaalin talouden
maailmassa.
◆ ◆ ◆
MENESTYMINEN vaatii kykyä
rakentaa tulevaisuutta. Se meidän on tehtävä itse. Muut eivät
meitä auta. Menestyvä tamperelainen ja pirkanmaalainen yritystoiminta on tulevaisuuden
hyvinvointimme peruskivi. Siksi Tampereen Suomalainen Klubi on valinnut yhdeksi suomalaisen kulttuurin kehittämis- ja
vaikuttamisalueekseen tulevina
vuosina pirkanmaalaisen yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämisen. Valinta on huolella harkittu ja se sopii Klubimme toiminta-ajatukseen hyvin.
◆ ◆ ◆
MITÄ sitten voimme tehdä tamperelaisen ja pirkanmaalaisen
yritystoiminnan edistämisen hyväksi? Joku voi sanoa, että emme paljoakaan. Meillä ei tietysti ole suuria pääomia, joita voisimme sijoittaa kasvuyrityksiin.
Meillä on kuitenkin jotain muuta, jonka avulla voimme olla
osaltamme yhdessä muiden
kanssa edistämässä yritystoimintaa täällä. Klubilla on kaksi suurta toiminta-aluetta – olla jäsentensä yhdessäolo- ja virkistysyhteisö sekä vaikuttajayhteisö. Näin on aina ollut ja on
yhä nykyäänkin. Klubi voi ylläpitää pirkanmaalaisen yritystoiminnan edistämisteemaa omissa tilaisuuksissaan, tehdä aloitteita toimista, joilla voimme vai-

kuttaa yritystoiminnan ja yrittäjyyden kehittymiseen ja arvostukseen täällä.
◆ ◆ ◆
KLUBIN jäsenillä on laaja osaaminen ja kokemus mitä moninaisimmilta yksityisen ja julkisen sektorin alueilta. Tätä osaamispääomaa voimme hyödyntää
pirkanmaalaisen yritystoiminnan edistämisessä. Keskustelu
ja asioiden esillä pitäminen on
usein tehokas keino vaikuttaa
asioihin. Näin uskomme asian
olevan yrittäjyysteemankin osalta. Voimme lisäksi entistä
enemmän tehdä yhteistyötä sinivalkoisen yrittäjyyden osalta
myös tamperelaisten yhteistyöklubiemme, Tampereen Kauppaseuran ja Tampereen Teknillisen Seuran, kanssa yrittämisen edellytysten luonnissa.
◆ ◆ ◆
TULEVIEN vuosien aikana tam-
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Tampereen
Suomalainen Klubi ry

KUVA: MARKKU RAUHALAHTI

Puutarhakatu 13,
33210 Tampere, (03) 212 3150
www.tampereensuomalainenklubi.fi

Suomalaisuuden ja
Suomen lipun puolesta
Kuvaaja: Simo Salo

perelaisen ja pirkanmaalaisen
yritystoiminnan, sinivalkoisen
omistajuuden ja kasvollisen
markkinatalouden teemat tulevat olemaan esillä Klubimme
monissa eri tilaisuuksissa muiden teemojen ohella. Näin
voimme yhdessä olla vaikuttamassa tämän kaikille meille tärkeän asian edistämiseen. Toivon, että aktiivisina ja osaavina
sekä elämänkokemusta omaavina jäseninä voitte, ja myös haluatte, olla mukana tähän teemaan liittyvissä tilaisuuksissamme.

Klubin johtokunta
• 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
Talouspäällikkö 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
Toimikuntien
puheenjohtajat
• Biljardikerho
Seppo Leskinen
sepe1(at)elisanet.fi
• Golfkerho
Jorma Salovaara
jormasalovaara(at)kolumbus.fi
• Keskiviikkokerho
Seppo Leskinen
sepe1(at)elisanet.fi

• Kirjanmerkki
Inkeri Haarla-Kettunen
inkeri.haarla(at)ovi.com
• Kirkkovenekerho
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa(at)sci.fi
• Klubinaiset
Jaana Jääheimo
jaana.jaaheimo(at)luukku.com
• Ruutiukot
Vesa Rinkinen
rinkiset(at)kotiposti.net
Työryhmien puheenjohtajat
• Hallinto- ja taloustyöryhmä
Erkki Uusi-Rauva
erkki.uusi-rauva(at)kolumbus.fi
• Jäsentyöryhmä
Jyrki Pentinlehto
jyrki.pentinlehto(at)ttt.fi
• Ohjelmatyöryhmä
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa(at)sci.fi
• Tiedotustyöryhmä
Markku Rauhalahti
rauhalahti(at)kolumbus.fi
Jäsenkirjuri
Emeritus rehtori
Seppo Lehtinen
044 377 3870
susisepe(at)gmail.com
Klubin taloudenhoitaja
Toimitusjohtaja Olli Rusila
045 137 9038
olli.rusila(at)rusila.inet.fi
Ravintola
Ravintoloitsijat
Seija ja Matti Karppanen
(03)212 3150, 0500 733 642
tilaukset(at)
ravintolasuomalainenklubi.fi

Tehdään yhdessä Tampereen
ja Pirkanmaan tulevaisuus!
Hyvää syksyä kaikille jäsenillemme ja tulkaa mukaan
innolla Klubimme monipuoliseen toimintaan haluamallanne tavalla!
Hyvät jäsenet!
Tervetuloa Pirkanmaa 2050
-seminaariimme: ks. sivu 20
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Vapriikki, Rupriikki, Taidemuseo, Luonnontieteellinen muse

Laadukasta
museotoimintaa
Tampereella
ampereen museotoiminnan lippulaiva on
Tammerkosken rannalla entisessä Tampellan tehdaskiinteistössä sijaitseva Museokeskus Vapriikki. Sinne on sijoitettu monia
sekä maakunnallisia että paikallisia museotoimintoja ja se tunnetaan ennen muuta laadukkaista
näyttelyistään. Vapriikissa toimii
myös kuva-arkisto- ja kuvapalvelu. Tampereen kaupungin museotoimen muita museoita ovat Mediamuseo Rupriikki, Tallipiha, Kivimuseo, Tekstiilimuseo, Kenkämuseo, Näsilinna (Hämeen museo), Nukke- ja pukumuseo, Amurin työläismuseokortteli ja Luonnontieteellinen museo. Osa näistä on sijoitettu Vapriikin tiloihin.
Pirkanmaan museotoiminnan
maakunnallinen katto-organisaatio on Tampereen museot – Pirkanmaan maakuntamuseo.

T

Maakuntamuseo
palvelee koko
Pirkanmaata
Maakuntamuseo on keskittynyt
erityisesti kulttuuriympäristön
vaalimiseen. Se antaa asiantuntija-apua arkeologiaan, rakennuskulttuuriin, rakennuskorjaukseen, paikalliskulttuurityöhön,
kansalaistoimintaan ja suojelukysymyksiin liittyvissä asioissa.
Yksi Pirkanmaan maakuntamuseon uudempia hankkeita on
”Adoptoi monumentti”. Sen tarkoituksena on saada paikalliset
asukkaat mukaan kotiseutunsa
historiasta ja muinaisuudesta kertovien muinaisjäännöskohteiden
hoitotyöhön. Yhteisöjä ja yksityi-
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siä ryhmiä kannustetaan adoptoimaan arkeologinen kohde sekä
hoitamaan sitä maakuntamuseon
antaessa tukea ja tietoa.
Projektin tavoitteena on ennen
muuta herättää näkemään, miten merkityksellisiä paikkoja voi
olla aivan lähiympäristössä.
Adoptiokohteita Pirkanmaalla on
jo toista kymmentä, esimerkkeinä mainittakoon Reuharinniemen lapinrauniot, Vanha kalkkikaivos Pälkäneellä ja Pispalan
pulteriaita.

Siiri-tietokanta
palvelee museoita
ja niiden asiakkaita
Siiri on Tampereen museoiden ja
pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteinen verkkopalvelu,
jossa voi tutustua museoiden kokoelmien valokuviin ja esineisiin.
Siiri-tietokannassa on nyt noin
80 000 valokuvaa ja 30 000 esinettä ja aineiston määrä lisääntyy
koko ajan. Siiri-tietokanta sisältää vain osan museoiden valokuvista ja esineistä sekä niihin liittyvästä tiedosta. Nettiosoite:
www.museokompassi.fi
Äskettäin uudistettuun (uudistus 2011, mutta lisäuudistukset
menossa) tietojärjestelmään on
Tampereen kaupungin museoiden lisäksi tullut mukaan jo 15
muuta museota. Siiri-tietokannan kautta asiakkaat voivat tutustua myös esim. Tampereella
Hiekan taidemuseon, Tampereen
Suojeluskunta- ja Lottamuseon,
Suomen Jääkiekkomuseon, Teiskon museon sekä Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin museokokoelmiin.

Vapriikin käytävällä tulee vastaan 1940/1950 -lukujen
vaihteessa Tampereella asuneille tuttu “rollikka”.

Museokompassilla
löytää museot
Pirkanmaan Museokompassi on
maakunnan museoiden yhteinen
internet-verkkopalvelu, josta museot ja niiden perustiedot on löydettävissä helposti. Museoita voi
hakea aihepiirin, kunnan tai sanahaun avulla. Jokaisella museolla on oma infosivu, jossa museo
esitellään lyhyellä tekstillä, valokuvin sekä museon 10 helmeä
esittelevällä verkkonäyttelyllä.
Lisäksi kerrotaan museon yhteystiedot, aukioloajat, pääsymaksut, palvelut ja esteettömyys. Nettiosoite: http://www.museokompassi.fi.

Kokoelmakeskus
– ainutlaatuista
museoyhteistyötä
Yksi museotoiminnan yksikkö on
museoiden kokoelmapalvelut.
Ruskon kaupunginosaan kaupungin kaakkoiskulmalla on hiljattain valmistunut museoiden kokoelmakeskus. Sen käyttäjiä tulevat olemaan Tampereen Taidemuseo, Museokeskus Vapriikki,
Sara Hildenin taidemuseo ja Poliisimuseo sekä eräät yksityiset
kokoelmat. Museoiden yhteinen
kokoelmakeskus on ainutlaatuinen järjestely maamme museokentässä.

Entinen yli 10 000 m2:n teollisuuskiinteistö on perusparannettu kokoelmien käsittelyyn ja varastointiin sopivaksi. Kokoelmakeskukseen siirretään tähän asti museoiden muissa tiloissa olleet museoesineet, joita esimerkiksi Vapriikilla on noin 400 000
ja Taidemuseolla noin 10 000.
Keskukseen siirretään myös pääosa museoiden arkistoaineistoista. Keskukseen on sisustettu työtilat noin 25 konservoijalle ja tutkijalle.
Ruskon kokoelmakeskukseen
aiotaan tehdä myös “varastonäyttely” eli osa varastosta ja työtiloista sisustetaan sellaisiksi, että niitä voidaan esitellä kävijöille. Tällaisesta yleisön palvelusta on joitain esimerkkejä maailmalla

Lähiajan
suuria hankkeita
Museokokoelmien siirto uuteen
kokoelmakeskukseen on pari
vuotta kestävä urakka. Sen jälkeen mm. Vapriikissa olleet varastotilat remontoidaan uusiksi
näyttelytiloiksi.
Museoväki on toiveikas, että
Tampereen kaupungin tulevan
vuoden talousarvioon sijoitetaan
määräraha Näsikalliolla sijaitsevan “Milavidan” eli Näsilinnan
peruskorjauksen aloittamiseen.
Rakennus on ollut tyhjillään kym-
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➤

nnontieteellinen museo, Työväen keskusmuseo ....

➤
menkunta vuotta ja on täysremontin tarpeessa. Remontin kustannukset on arvioitu olevan noin
viisi miljoonaa euroa. Uusimman
suunnitelman mukaan noin puolet Näsilinnan tiloista tulee ravintolakäyttöön ja toinen puoli
museon näyttelytiloiksi, näyttelyn keskeinen aihepiiri on kulttuurien, tyylien ja muodin historia 1700-luvulta nykypäivään.
Myös Nottbeckien tarina kerrotaan näyttelyssä.
Maanpuolustusjärjestöt toivovat, että Näsilinnaan voidaan varata tilaa myös suojeluskunta- ja

Toimi Jaatinen ja Tuija-Liisa Soininen Vapriikin Tammerkoski ja kosken kaupunki -näyttelyn huoneessa.
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon alkusivu Museokompassissa.

lottaperinteelle, jolloin paikka toimisi Tampereen Suojeluskunta- ja
Lottamuseon näyteikkunana.

vään saakka.
Postimuseosäätiön uudeksi
museonjohtajaksi on nimitetty
Kimmo Antila. Hän on viimeksi
toiminut Museokeskus Vapriikin
projektipäällikkönä ja vastannut
näyttelyistä, projekteista, museotekniikasta ja konferensseista.
Säätiötaustainen Postimuseo tulee toimimaan itsenäisenä museona, samaan tapaan kuin yhdistystaustainen Jääkiekkomuseokin on siellä jo vuosia toiminut.

Postimuseo muuttaa
Tampereelle

Tampere – hyvien
museoiden kaupunki

Helsingin Pääpostitalossa sijaitseva Postimuseo on päätetty siirtää Tampereelle vuoden 2013 kuluessa. Sen näyttelyt sijoitetaan
Vapriikin tiloihin ja avataan yleisölle vuonna 2014. Postimuseo
kertoo näyttelyissään kattavasti
Suomen postitoiminnan historian sen perustamisesta nykypäi-

Tampereen museot ovat monipuolisuudeltaan ja laadultaan eittämättä maamme kärkeä. Vapriikki on saanut sekä kansainvälisiä että kotimaisia tunnustuksia. Museoidemme näyttelyt ovat
korkeatasoisia ja museot ovat kehittäneet aktiivisesti myös muuta toimintaansa palvelemaan asi-

akkaitaan. Keskinäisellä yhteistyöllä museot saavuttavat paitsi
taloudellista hyötyä myös monipuolisuutta ja tehoa asiakaspalveluunsa.
Museon on jatkuvasti kehityttävä. Keskeisenä tulevaisuuden
kehittämisalueena Tampereen
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuotantojohtaja Toimi Jaatinen ja vs. museonjohtaja TuijaLiisa Soininen mainitsevat ennen muuta asiantuntijatoiminnan lisäämisen. Museon on entistä paremmin pystyttävä palvelemaan niin yhteisöjen kuin yksityishenkilöidenkin tarpeita, on
kyse sitten näyttelyistä, kuvapalvelusta, julkaisuista, koulujen tarpeista, asiantuntijalausunnoista
kuin konferenssien ja muiden tapahtumien järjestämisestä. Museo on jatkossa yhä monipuolisempi moniosaaja.
q Teksti ja kuvat:
Markku Rauhalahti
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SISULLA pärjä
Joskus on hyväksi rasittaa aivonystyröitään
pienellä arvuuttelulla. Pyydänkin pohtimaan, missä pirkanmaalaisessa yrityksessä tehtiin viime vuonna 280 miljoonan euron liikevaihto? Työntekijöitä talossa on
kaikkiaan 750 henkeä ja lisää etsitään.
Talon tuotannosta noin 90% menee vientiin ja kauppa käy niin hyvin, että kaikki
mitä valmiiksi saadaan, viedään käsistä.
Suurta kysyntää ollaankin paikkaamassa 25 miljoonan euron arvoisella tehdaslaajennuksella. Kun vielä kerron, että
uusi tehdas on valmistumassa nykyisen
tehtaan välittömään läheisyyteen Siuron Linnavuoreen, alkavat nokkelimmat arvailla SisuDieselin moottoritehdasta. Nykyään yritys tunnetaan nimellä AGCO Power Oy.
oimitusjohtaja Eero
Tomi kertoo tehtaan
juurien juontaneen
Tampereen Lentokonetehtaan aikaan.
Koska Tampereen tehtaan sijainti Härmälässä oli sotilaallisesti
lähes maalitaulu, päätettiin vuonna 1942 rakentaa uusi moottoritehdas osittain maanalaisiin tiloihin Siuron Linnavuoreen. Ilmailua palveleva liiketoiminta
jatkuu alueella edelleen, mutta
nykyisin Patrian nimen alla.
Sotakorvaukset vaativat tekijänsä. Niinpä korkealaatuisesta
ammattitaidostaan tunnetuksi
tullut tehdas valjastettiin sotakorvausmoottoreiden valmistajaksi. Sodanjälkeinen Neuvostoliitto vaati vain parasta. Tuotannossa esikuviksi nousivat ruotsalaiset June Munktell -dieselmoottorit ja Atlas Copco -kompressorit, joita valmistettiin lisenssillä.
Linnavuoren moottoreita käytettiin vetureista laivoihin. Suomalainen osaaminen ja ammattitaito kasvoivat täyttä höyryä. Oli
pakko.
Yrityksen historiikkia siteera-

T

6

ten, ”tuotteiden perusteella tehtaan historia voidaan jakaa kolmeen osaan: 1. alkuvaiheen lentokoneaika, 2. sotakorvaustuotteiden valmistaminen ja 3. vapaaseen kilpailutalouteen sopeutuminen sekä erikoistuminen nykyisiin tuotteisiin”. Toimitusjohtaja Eero Tomi muistelee mielellään tehtaan jakautumista kolmeen eri yritykseen: Sisu Diesel,
Fastems sekä Patria Finaviatec,
joista kaikista kehittyi oman alansa johtavia suomalaisyrityksiä.
Jälkikäteen voidaan todeta eri
toimintojen menestyksen salaisuutena olleen korkealaatuisen
ammattitaidon ja onnistuneen
tuotekehityksen. Henkilökunnan
vahva sitoutuminen on ollut menestyksen selkäranka.
Lukija muistaa varmaankin Sisu-moottorit Valmet-traktoreiden
voimanlähteenä. Traktorituotanto sai alkunsa 1951, jolloin Valmetin Rautpohjan tehdas valmisti ensimmäiset traktorinsa. Uutukaisissa oli tykinputkirunko ja
15-hevosvoimainen nelisylinterin
ottomoottori. Samainen malli pysyi tuotannossa sitkeästi 1960-lu-

vulle saakka. Kuuluisa ”piikkilangankiristäjä” oli syntynyt. Esi-isiensä ansiosta nykyinen Valtra Oy
juhli 60-vuotista taivaltaan 2011.
Sisu Dieselin aikaan tuotantoon on mahtunut monta erilaista tuotetta, jotka kaikki herättävät omia muistojaan. Kukapa ei
muistaisi sinivalkoisia ”Lättähattu”-junia, joiden 180-”heppainen”
moottori oli aito linnavuorelainen. Varsinaisen junan valmisti
silloinen Valmetin Tampereen
tehdas. Muistoja herättävät myös
1940–1970 -luvuilla valmistetut
Vire-venemoottorit, joilla mentiin
vaarin kanssa kalaan. Vire kulki
ehkä hieman verkkaisesti, mutta
sitäkin varmemmin. Valmetin yksisylinteristä Rapidex-moottoria
käytettiin lähes kaikkialla Suomessa palopumppujen voimanlähteenä. Sama kone istutettiin
myöhemmin Terri-lumikelkkaan.
Terriä käytettiin aikanaan myös
puolustusvoimissa, missä se
osoitti kykynsä hiihtoryhmän vetäjänä tasaten samalla hiihtouraa. Puolustusvoimille valmistettiin moottorit myös Sisu- ja Pasi-ajoneuvoihin. Proto-Sisut ja Pa-

si-panssariajoneuvot olivat oman
aikansa legendoja, joita pyrittiin
hanakasti kopioimaan eri puolella maailmaa. Kunnianosoituksena suomalaiselle työlle, ajoneuvoista tehtiin runsaasti vientikauppoja.
Traktorituotannon huima kehitys tempaisi kuitenkin yrityksen mukaansa. 1960-luvulla tuli
markkinoille Valmet 565, joka oli
maailman ensimmäinen synkronoidulla vaihdelaatikolla varustettu traktori. Samalla vuosikymmenellä tuli markkinoille ensimmäinen turboahdettu moottori.
1970-luvulla valmistettiin suuria määriä moottoreita myös kotimaisiin Sisu-kuorma-autoihin.
Ensimmäinen 220-hevosvoimainen intercooler-moottori tuli
markkinoille. Yritys sai runsaasti kansainvälistä kuuluisuutta.
Uudet moottorit kävivät hyvin
kaupaksi ja tehtaan tuotanto kasvoi jatkuvasti. Moottorisuunnittelun rinnalla kehittyivät myös
valmistuksen automatisointi ja
tehokkuus. Siirryttiin aitoon sarjatuotantoon.

Agco avasi
uudet mahdollisuudet
Tulevaisuutensa turvaksi vuosina
2005-2007 yritys kävi läpi lähes
vallankumouksellisen tuotantotekniikan uudistamisen. Niinpä
suomalainen tuotekehitys ja maa-
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LA pärjää maailmalla
ilman nykyaikaisin moottoritehdas herättivät huomiota alan piireissä ympäri maailmaa. Amerikkalaiseen omistukseen siirtynyt
yritys jatkoi automaatioinvestointeja kymmenillä miljoonilla euroilla, nousten yhdeksi maailman
merkittävimmäksi dieselmoottoreiden valmistajaksi. Viimein
2008 yrityksen nimeksi vaihtui
AGCO SISU POWER, nykyään lyhyemmin AGCO Power Oy.
Suomen mittakaavassa vuotuinen 30 000 dieselmoottorin valmistusmäärä on lähes käsittämätön. Onneksi tehtaan tuotanto on
myyty jo pitkäksi aikaa etukäteen! Tuotannosta meneekin
vientiin noin 90%. AGCOn suuria
asiakkaita ympäri maailmaa ovat
mm. Massey Ferguson, Case,
Steyr sekä tietenkin edelleen kotimainen Valtra. Suomalainen
moottori löytyy myös useista leikkuupuimureista kuten Sampo Rosenlewistä ja New Hollandista.
Korkea laatu ja laaja mallivalikoima ovat olleet merkittäviä kaupan avaajia. Tänä päivänä AGCO
Power-dieselmoottoreita valmistetaan 3-,4-,6- ja 7-sylinterisiä
malleja, joiden tehot vaihtelevat
60 hevosvoimasta peräti 700

hv:aan. Osa moottoreista menee
omaan käyttöön tehtaan toiselle linjalle, joka valmistaa dieselgeneraattoreita ja -pumppuja sekä myös voimakoneita puolustusvoimille. Omaan tuotantoon tarvitaan myös mittava määrä hammaspyöriä, jotka pääsääntöisesti valmistetaan itse. AGCO onkin
selkeästi Suomen suurin hammaspyörien valmistaja.

Miten tämä on
mahdollista?
Tuotekehitys on viety tasolle, jossa jokainen moottori voidaan haluttaessa räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan. Niinpä esim.
moottoreiden hevosvoimamäärät
varmistuvat aina asiakkaiden
määrittämien tarpeiden mukaan.
AGCO-dieselit voivat käyttää mitä erilaisempia polttoaineita.
Maailmanlaajuisena haasteena
ovat olleet polttoaineiden laaja
kirjo monenkirjavista biodieseleistä laadukkaisiin ja puhtaisiin
dieselöljyihin. Länsimaissa traktoreiden pakokaasupäästöjen
vaatimustaso on nousemassa
henkilöautojen tasolle ja toisaalla kehitysmaissa olisi vielä halua

ajaa jäteöljyllä. Vaatimuksiin on
jälleen vastattu hyvällä osaamisella kuten elektronisella polttoaineen syötöllä, moniventtiilitekniikalla jne. Toimitusjohtaja Eero Tomi listaa yrityksen menestymisen salaisuudet: moottoreiden
pitkä kestävyys, pieni kulutus ja
vähäiset pakokaasupäästöt. Itse
lisäisin listaan vielä yrityksen
kustannustehokkuuden. Tulevaisuuden haasteet ovat edelleen
polttoainepuolella. Tulevaisuuden traktoreissa halutaan entistä enemmän käyttää biopolttoaineita, etanoleja ja erilaisia nesteytettyjä kaasuja.
Moottoreiden valmistuksessa
on edetty tasolle, jossa pelkkä ihmiskäsi ei enää pärjää. Moottoreiden kokoonpanohihnalla ahkeroivat robotit, jotka ihmistä
tarkemmin asettavat paikalleen
venttiilit, sylinteriputket, kiertokanget jne. Kaiken tämän robotit tekevät viitenä päivänä viikossa, 24 tuntia päivässä. Robotit eivät juuri krapula-aamuja vietä,
saati pidä pekkasia. Ammattitaitoinen asentaja valvoo robottien
työskentelyä, jotta esim. komponentteja on aina robotin ottimien ulottuvilla. Tuotannon tehok-

kuudesta huolimatta tavaraa menisi kaupaksi enemmän, kuin ehditään tehdä.
Uusi tehdaslaajennus nostaa
valmistusmäärät 50 000 moottoriin vuodessa. Investointina uusi
tehdas on Pirkanmaalle mittava
sijoitus ja kädenojennus. AGCO
Powerin kansainvälinen hallitus
on päättänyt tehdä konsernin
tuotantoon globaalin 25 miljoonan euron sijoituksen. Tuo sijoitus tehdään Siuron Linnavuoreen. Ajatus Suomesta globaalina sijoituskohteena on kihelmöivä! Uutta henkilökuntaa on jo palkattu ja laajennus tuleekin tarjoamaan työtä kaikkiaan lähes sadalle uudelle työntekijälle. AGCO Power on arvostettu työpaikka. Toimitusjohtaja Eero Tomin
mukaan ammattitaitoista lisätyövoimaa on saatu hyvin. Hiljattain
avoinna ollutta yhtä pakkaamon
työntekijän paikkaa haki 350
henkilöä! Siinä on yrittämisen
mallia meille itse kullekin!

q Teksti:
Matti Salonen
q Kuvat:
AGCO Power
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Tampereen tulevaisuutta varmis
Matti Hokkanen ja Mikko Leppälahti:

Investoinneilla vauhtia
rahan kiertoliikkeeseen
aakuntaneuvos
Matti Hokkanen
ja toimitusjohtaja Mikko Leppälahti pitivät Ruutiukkojen lounaskokouksessa esitelmän Tampereen kehittämisestä viime vuosikymmeninä ja kaupungin kehittämistarpeista. Alla
poimintoja esitelmästä.
On varauduttava Euroopan hitaan talouskasvun aikaan. Suomi
on nyt muun Länsi-Euroopan
kanssa syöksymässä taloudelliseen taantumaan, kun Euroalueen maiden suureksi kohonneet
velkataakat ja ikääntyminen hidastavat maiden talouskasvua ja
jarruttavat Suomen vientiä Eurooppaan pitkään, vaikka velkataakka olisikin jo kääntymässä
parempaan suuntaan. Jotta rahan puute ei kokonaan pysäyttäisi tulevina vuosina yhteiskunnan
toimintoja, on nyt käynnistettävä kaikki järkevät julkiset investoinnit, joista saadaan vauhtia rahan kiertoliikkeeseen.

M

Tampereella suunnitteilla olevat julkiset investoinnit on pantava työn alle 2013–2016:
1) Rakennetaan rantaväylän
tunneli; 140 M€
2) Rakennetaan tornihotelli;
30 M€
3) Rakennetaan Keskusareena;
130 M€
4) Rakennetaan urheilu- ja
messukeskuksen lisähalli

On panostettava vientiin
ja osaamiseen
* Kansakunnan tulot on hankittava edelleen vientikaupasta.
On tiedostettava, että aikaisempien sukupolvien perustamat, tehokkaiksi kehitetyt yritykset ovat
nyt avainasemassa. Tampereella ja Pirkanmaalla on nyt pieniä
ja keskisuuria yrityksiä ja niillä
toimiva infrastruktuuri eri tavoin
kuin oli rajun teollisuuden rakennemuutoksen aikaan vuonna
1968. Nyt yrityksiä on 31 000. Niiden palveluksessa on 130 000 ih-

MATTI HOKKANEN toimi Tampereen Kauppakamarin toimitusjohtajana vuosina
1968–2000 ja on toiminut lukuisissa kaupungin, maakunnan ja valtakunnallisissa luottamistehtävissä. Kansanedustajana hän toimi
15 vuotta. Hän on Tampereen Suomalaisen
Klubin entinen johtokunnan puheenjohtaja
ja kunniajäsen.
MIKKO LEPPÄLAHTI on koko aikuisikänsä
toiminut yrittäjänä. Hän on omistamansa Lielahden Autokeskus Oy:n toimitusjohtaja, Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen ja kaupungin infratuotannon johtokunnan puheenjohtaja. Mikko Leppälahti on Tampereen Suomalaisen Klubin jäsen.

Kuva: Simo Salo
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mistä. Niiden ja perustettavien
uusien innovaatioyritysten, uudelleen kehitettyjen tuotteiden
ja tuotantomenetelmien avulla
on vientikaupan kautta hankittava rahat Suomen kansantalouden
käyttöön.
* Yhteinen etu on kansakunnan elämässä asetettava yksityisen edun edelle. Kaupankäynnin on perustuttava edelleen
vientikaupan ja kotimaan markkinoille valmistettavien tuotteiden varaan. On rajusti lisättävä
osaamista ja tuotteiden laatua.
On vahvistettava suomalaisen
tuotannon kilpailukykyä, jotta
kansainvälisessä kilpailussa pärjätään. Tietotekniikan osaaminen ja käden taidot on nostettava kunniaan. Huolellisuus työn
teossa, työn tekemisen kunnioittaminen, säästäväisyys, ahkeruus ja osaaminen ovat tie hyvinvoinnin perustan uudelleen
rakentamiseen ja nousuun lamasta.

* Kansakunta on pidettävä yhtenäisenä ja tulevaisuus otettava
vastaan yhdessä juuri niin, kuin
Suomen ensimmäinen valtion
päämies ja ylipäällikkö Carl Gustav Emil Mannerheim puheessaan 1918 esitti. Ja on meneteltävä samalla juuri niin, kuin Tampereen Suomalainen Klubi 120vuotisjuhlakirjassaan opettaa.
Heikompiosaista on vahvojen
huolehdittava ja kaikkien kansalaispiirien on tunnettava vastuunsa yhteistä kansakuntaa kohtaan.
* On asetuttava puolustamaan
euroa Euroopan valuuttana. On
oltava Euroopan rahaliiton jäsen.
On nojattava Saksan liittotasavallan taloudelliseen vetovoimaan. On tehtävä kauppaa Kiinan ja Venäjän kanssa. On uskottava Suomen tulevaisuuteen.

q Tiivistelmä:
Markku Rauhalahti
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suutta varmistetaan investoinnilla
Pormestari Timo P. Nieminen:

Investoinneilla turvataan palveluja
ja elinkeinoelämän edellytyksiä

Hämpin parkki avataan marraskuussa 2012. Kuva: Seppo Leskinen.
ormestari Timo P. Nieminen piti esitelmän
Tampereen Suomalaisen Klubin kuukausikokouksessa
24.09.2012. Alla otteita esitelmästä.
– Julkisessa keskustelussa laitetaan usein vastakkain investoinnit ja palvelut. Ne eivät todellisuudessa ole vaihtoehtoja. Investointeja tarvitaan, jotta palvelut toimisivat. Esimerkiksi Tampereen
kaupungin tämän vuoden kaksi
suurinta investointia turvaavat nimenomaan hyvinvointipalveluja –
ne ovat Vuoreksen koulu ja Tipotien sosiaali- ja terveysasema, totesi pormestari Timo P. Nieminen
esitelmänsä johdannoksi.
Investointeja tarvitaan, koska
kaupunkimme kasvaa. Meille
muuttaa noin 2 000 uutta asukasta vuodessa. He tarvitsevat asuntoja, päiväkoti- ja koulupaikkoja,
puhdasta vettä, lämpöä ja sähköä,
katuja ja puistoja. Tampere turvaa investoinneillaan myös kaupunkiseudun muiden kuntien
kasvumahdollisuuksia, koska
puolet seudun kuntien työvoimasta käy Tampereella töissä.
Investoinneilla turvataan myös
kaupunkimme elinkeinoelämän

P

kasvu. Tästä ovat esimerkkeinä
vaikkapa Lahdesjärven teollisuusalue ja Kansihanke. Kaupunki rakentaa infran, kuten kadut
ja sillat, viemärit ja vesijohdot,
jotta yritykset pääsevät rakentamaan toimitilojaan. Yritysten menestys luo työpaikkoja ja tuo kaupungille verotuloja, joilla voimme rahoittaa hyvinvointipalveluja. Valitettavasti usein valitukset
hidastavat paljonkin toimintaamme.
Iso investointi, jolla turvaamme erityisesti keskustan elinkeinoelämän edellytyksiä, on Hämpin parkki. Budjettirahaa ei PHämppiin ole käytetty kuin 16
miljoonaa euroa, joka sekin on
SVOP-laina, jonka Finnpark maksaa aikanaan kaupungille takaisin.
– Suuret hankkeet, kuten Rantaväylän tunneli tai Keskusareena ja Kansi, usein kyseenalaistetaan väittämällä, että ne vaarantavat kaupungin talouden ja
hyvinvointipalvelut. Todellisuus
on kuitenkin päinvastainen. Ellemme toteuta tämän kaltaisia
suuria kaupunkikehityshankkeita, Tampere näivettyy, väestön
ja talouden kasvu hiipuu ja kaupunkimme ja varsinkin sen kes-

kustan vetovoima karisee.
Taloustilanne on kuitenkin tänä vuonna jälleen heikentynyt
johtuen euron kriisistä ja yleisen
talouskasvun hidastumisesta. Se
vaikuttaa voimakkaasti Tampereen kaupungin talouteen ja
myös investointimahdollisuuksiin. Kuitenkin käynnissä olevat
hankkeet ja sellaiset, joista kaupunki on tehnyt sopimuksia muiden osapuolten kanssa, toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
Tällainen on esim. tunnelihanke,
jossa kaupunki saa huomattavat
verotulot rakennusaikaisesta
ajasta ja valmiina rakennuksista esim. kiinteistöverotuloja.
Tampereen kaupungin investointitarve vuoteen 2025 mennessä on tytäryhtiöiden investoinnit
mukaan lukien 4,8 miljardia euroa. Se on yli 300 miljoonaa euroa vuodessa, josta 200 miljoonaa
on peruskaupungin investointeja.
Tällä hetkellä investoimme
noin 150 miljoonalla eurolla vuodessa, joten painetta nostaa investointitasoa on. Jos nämä investoinnit toteutettaisiin perinteisellä mallilla kaupungin taseeseen, velkaantuisimme kohtuuttomasti. Lainakantamme kasvai-

Pormestari Timo P. Nieminen.
Kuva: Matti Kataja.
si yli nelinkertaiseksi nykyisestä.
Näin emme voi tehdä. Siksi meidän on etsittävä muita rahoitusmalleja. Meidän on myös hankittava lisää tuloja esimerkiksi jalostamalla kaupungin maaomaisuutta, nostamalla omaisuuden
tuottoastetta ja myymällä sellaista omaisuutta, joka on tarpeetonta.
Tampere kasvaa ja kehittyy.
Kaupunki luo kasvulle edellytyksiä suunnittelemalla, investoimalla ja järjestämällä hyvinvointipalveluja. Rakennamme huolellisesti kullekin suurelle investoinnille oman rahoitusmallin. Näin
voimme hallita kaupunkimme investointibudjettia ja taata sen, että olemme elinvoimainen, kilpailukykyinen kaupunki, emme velkaannu kohtuuttomasti, vaan säilytämme velanmaksukykymme ja
myös veroprosentin kilpailukykyisenä.

q Tiivistelmä:
Markku Rauhalahti
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Tampereen piispa Matti Repo palasi äskettäin Euroopan protestanttisten kirkkojen yhteisön kokouksesta Italiasta.
Niinpä haastatteluhetkellä päällimmäisenä piispan mielessä oli ajatus siitä,
miten opettavaista on kuunnella aika
ajoin muita, jotka toimivat erilaisissa
olosuhteissa. Tämä palauttaa ajatukset tämän hetken haasteista perusasioihin, joiden varassa olemme selviytyneet tähän asti ja selviydymme myös
tulevaisuudessa. Iso kuva kirkastuu.

Joskus pitää käydä kaukana

nähdäkseen lähelle
ommunity of Protestant Churches in Europe (CPCE) on 105 protestanttikirkon muodostama yhteisö. Suomen luterilainen kirkko ei ole jäsen, mutta osallistuu
aktiivisesti sen toimintaan. Firenzessä pidetyssä yleiskokouksessa pohdittiin Euroopan protestanttisten kirkkojen tulevaisuutta.
Pohjoisen Euroopan maiden kirkot kohtaavat hyvin samanlaisia haasteita. Ne ovat perinteisesti olleet vahvoja kansankirkkoja ja
enemmistökirkkoja, joilla on läheinen suhde
valtion kanssa. Niissä kaikissa ihmetellään
nyt, miten tulevaisuuteen mennään pienenevien lukujen kanssa.
Myös Suomessa kirkolla on vanhastaan hyvät resurssit: paljon jäseniä, paljon työntekijöitä, paljon rakennuksia ja toimitiloja. Nyt
numerot laskevat, oli kysymys sitten taloudesta tai jäsenmääristä, osallistumisesta jumalanpalveluksiin ja muihin tilaisuuksiin tai
seurakuntalaisten sitoutumisesta oman seurakuntansa toimintaan.

C
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– Firenzen kokouksessa oli mukana myös
pieniä vähemmistökirkkoja, jotka ovat eläneet satoja vuosia paljon pienemmällä kuin
me täällä. He kysyvät tilannettaan tuskittelevilta vahvoilta kirkoilta: miksi olette huolissanne, kun me olemme pärjänneet monta
sataa vuotta? Missä ovat rohkeus ja usko tulevaisuuteen?, kertoo Matti Repo.

Olosuhteet vaihtelevat,
usko pysyy
Näissä keskusteluissa piispa oivalsi, että vastaus ei ole resursseissa. Taloudelliset haasteet ovat tärkeitä, ne pakottavat joustavuuteen hallinnossa ja nykyistä kevyempiin rakenteisiin. Kirkolla ei voi olla yhtä paljon työntekijöitä ja toimitiloja tulevaisuudessa kuin
sillä on nyt.
– Varsinainen haaste on syvemmällä oleva hengellinen uudistus: mitä varten olemme
olemassa, mikä on kirkon tehtävä yhteiskunnassa? Mikä on se toivon sanoma, jota evankeliumista julistetaan? Mitä voimme oppia

muilta?, Repo vakuuttaa.
Kun katse nostetaan tämän hetken taloudellisten ja muiden vaikeuksien yli, nähdään,
millainen voima usko voi olla myös silloin,
kun eletään entistä vähemmillä varoilla. Kirkko ei voi perustaa toimintansa ydintä sille,
millainen on poliittinen vakaus, yhteiskunnallinen turvallisuus tai talouden tulevaisuus
– ne vaihtelevat, tulevat ja menevät. On katsottava pidemmälle kuin vain oman elämämme mittaa. Jos mietitään, millainen Suomi
oli pari sukupolvea sitten, kehitys on ollut
huimaa. Millaisen toivoisimme olevan maamme ja yhteiskunnan, kun lapsemme ja lapsenlapsemme elävät täällä, millaisen tulevaisuuden rakennamme heille?
– Toivo, usko ja luottamus tulevaisuuteen
ovat syvemmällä kuin ulkonaisissa tekijöissä. Ne ovat luottamuksessa Jumalaan. Se kestää myös vaikeiden aikojen yli, jolloin muut
tuet ovat heikkoja ja horjuvia. Usko Jumalaan
on kannattanut meitä tähänkin asti ja se kannattaa meitä myös tulevaisuudessa, sanoo
piispa Repo.
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Emme ole
herneitä laatikossa
Tämä pätee yhteiskunnassa ylipäätään, ei vain kirkossa. Nyt taloudellinen epävarmuus Euroopassa pistää miettimään, miten
säilyy hyvinvointi. Monia ihmisiä
huolestuttaa, miten oma terveys, läheisten hyvinvointi ja työ
säilyvät. Toivottomuuteen ei kuitenkaan ole syytä vaipua. Usko ja
luottamus vaikuttavat meissä, siinä miten rakennamme ympäristöämme.
– Nykyinen nopea tiedonvälitys ehkä lyhentää ihmisten näkökykyä ja pitkäjänteisyyttä. Kun
tieto tavoittaa meidät viiveettä
ja uutiset vanhenevat hetkessä,
syvällisetkin asiat muuttuvat pinnallisiksi, keventyvät tai vanhenevat. Tämä koskee myös ihmissuhteita. Enää ei ajatella niinkään monen sukupolven ketjua
ja ihmisen asemaa siinä vaan yksilön siirtymistä elämänvaihees-

ta toiseen. Näiden vaiheiden mukana myös ihmissuhteet katkeavat ja vaihtuvat, piispa pohtii.
Vaikka talouden taivaalla on
pilviä, meillä ei ole syytä panikoida. Koskaan ei elämä Suomessa
ole ollut niin turvattua kuin nykyään. Eivät isot asiat hetkessä
tule ja mene. Emme ole herneitä laatikossa, jota joku ulkopuolinen ravistelee.
Ehtona luottamukselle tulevaan on, että näemme pitkäkestoiset kulttuuria luovat ja kannattelevat voimat, sellaiset pitkittäisrakenteet, jotka kannattelevat suomalaisia tulevaisuuteen.
Yksilön arvokkuus ja vapaus on
suuri lahja, mutta se ei ole koko
totuus. Yhdessä muodostamme
kokonaisuuden, jolle yksilön vapaus, turvallisuus ja kokonainen
elämä rakentuu.

Yrittäjä. Ajattele.
Pirkanmaan Yrittäjät ajaa
yrittäjien etuja
Yrittäjäjärjestön jäsen kannattaa olla, monestakin
syystä. Järjestö vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja edistää yrittämisen edellytyksiä
Pirkanmaalla. Olemme mukana yrittäjän arjessa.
Tehtäviimme kuuluu ajankohtaisista asioista tiedottaminen, yrittäjien välisen yhteistyön edistäminen ja verkostojen luominen.
Jäsenenä saat rahanarvoisia etuja, neuvoja ja
koulutusta. Käytettävissäsi ovat laajat asiantuntijapalvelumme. Tarjoamme yrittäjille virkistäytymismahdollisuuksia ja järjestämme tilaisuuksia,
joissa yrittäjät voivat kohdata muita yrittäjiä ja
solmia uusia, hyödyllisiä ja kiinnostavia yhteistyösuhteita.

q Teksti: Irmeli Jokilampi
q Kuvat: Hannu Jukola

Kuntauudistus ja kirkko
Tampereen seudulla on paljon
avoimia kysymyksiä siitä, mitä
kuntarakenteen muutos tuo tullessaan. Vaikutukset ihmisten
elämään ja myös muutokset seurakuntalaisen elämään mietityttävät.
– Oleellista on voida kokea
kuuluvansa paikalliseen lähiyhteisöön, jossa tunnetaan ihmiset
nimeltä ja kasvoista. Seurakuntien rakenneuudistuksen tavoitteena Tampereella ovat sekä suuremmat hallinnolliset kokonaisuudet että tavat, joilla vahvistetaan ihmisten kohtaamista lähiyhteisöissä. Ei ole tarkoitus
tehdä vain suuria hallintoyksiköitä ja menettää ihmisten läheisyys, vaan vapauttaa voimavaroja ihmisten kanssa tehtävään työhön pienissä lähiyhteisöissä, Matti Repo vakuuttaa.
Hän näkee, että kuntauudistuksessa pätee samansuuntainen ajattelu. Kuntauudistus ei lakkauta seurakuntia eikä suurenna niitä yhteisöjä, joihin ihmiset kuuluvat. Jos kunta liittyy naapurikuntaan, seurakunta lähiyhteisöineen antaa jatkuvuuden ja yhteenkuuluvaisuuden tunteen.

Yrittäjyys on elämäntapa, se kulkee mukana.
Pirkanmaan Yrittäjät on hyvä keino tavoittaa muita
yrittäjiä eli uusia kumppaneita.
Suosittelen jäsenyyttä myös sinulle
– yhdessä olemme enemmän.
Jäsenyrittäjä, toimitusjohtaja
Tapani Jarmas, Ammatti-Isännöitsijät Oy, Tampere

YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA
ZZZSLUNDQPDDQ\ULWWDMDW¿
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Siniristilippu – suomalaisuuden tunnus

Tampereen Suomalainen Klubi

Kukkaisviikkojen
avajaispäivän isäntänä
Timo Tulosmaa kukkaislavalla. Kuva: Matti Kataja.

jaispäivän liputuksesta Hämeensillalla ja Raatihuoneen edustalla.
Heilutuslippuja avajaispäivän
paraatiin lahjoitti Printscorpio
Oy – Aitoon lipputehdas.

Siniristilippu
– suomalaisuuden
arvokas tunnus

Tampereen Suomalainen Klubi toimi Tampereen 29. Kukkaisviikkojen avajaispäivän isäntänä lauantaina 28.
heinäkuuta 2012. Tapahtuman yhteydessä
Klubi toi näkyvästi esille Suomen lipun.

lubi esitteli Kukkaisviikkojen avajaispäivänä Keskustorin isäntämökillä
Suomen lipun käyttöön liittyvä tietoutta. Isäntämökillä oli myös myynnissä pienoislippuja. Avajaispäivän juhlaparaatin kärjessä kulki klubilaisten kantama Suomen lippu. Klubilaiset huolehtivat myös ava-

K

Tampereen Suomalainen Klubi
toimii suomalaisuuden puolesta
ja siniristilippumme on suomalaisuuden arvokas ja arvostettu
tunnus. Siniristilippua käytetään
virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä, mutta liputus sopii
myös perhejuhliin tai yhteisöjen
juhlatilaisuuksiin. Sisätiloissa
voidaan tapahtumaa juhlistaa jalustalle asetetulla kantolipulla tai
pöytälipuilla. Pienoislippu seinäsalossa omakotitalon ja kesämökin oven yläpuolella kertoo paljon talon isäntäväen kansallistun-

teesta.
Tampereen Suomalainen Klubi toivoo ja haluaa vaikuttaa siihen, että liputtaminen virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä lisääntyisi sekä omakotitalojen että yritysten lippusaloissa.
Liikekeskuksissa isot yritykset ja
yritysketjut jo liputtavatkin yleisesti, mutta myös pienempienkin
yritysten mainoslippujen sijaan
soisi liputuspäivinä nousevan siniristilipun.
Suomen lippu ja lippusalot ovat
liputtamista varten. Siniristilippu, kansallislippumme, on isänmaallisten tunteittemme juhlava
tulkki ja kansallisuutemme näkyvä tunnus.

q Hankkeen koordinaattori
Markku Rauhalahti

Klubin isäntämökillä iltapäivän alkutunteina vasemmalta Markku Rauhalahti,
Heikki Aho, Timo Siukosaari, Irmeli Jokilampi, Kukkaispormestari 2012 Keijo
Olander, Kyösti Tammisto, Risto Harisalo ja Timo Tulosmaa. Kuva: Matti Kataja.

Kukkaispormestari 2012 Keijo Olander ja kukkaistyttö Ulla Valanto
paraatissa esillä Suomen lippua. Kuva: Simo Salo.
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Kiitos
Kukkaisviikon
2012
Suomen lippu
-hankkeen
talkoolaisille

Liput pois Hämeensillalta
klo 21, vasemmalta Marketta Yli-Mäenpää, Erkki J. Kivinen ja Antti Yli-Mäenpää.
Kuva: Markku Rauhalahti.

Lippujen nosto ja
lasku/Raatihuoneen
edusta ja Hämeensilta:

Klubilaisten nostamat liput
Hämeensillalla.
Kuva: Antti Yli-Mäenpää.

Heikki Aho, Paavo Huhtakallio, Erkki J. Kivinen, Pertti
Laakkonen, Seppo Leskinen,
Timo Mitrunen, Markku
Rauhalahti, Yrjö Suuniittu,
Kyösti Tammisto, Timo Tulosmaa, Ilkka Vappula, Antti

Supertalkoolaiset Irmeli ja
Yrjö.
Kuva: Markku Rauhalahti.

spormestari 2012 Keijo Olander ja kukkaistyttö Ulla Valanto pitivät
ssa esillä Suomen lippua. Kuva: Simo Salo.

Yli-Mäenpää, Marketta YliMäenpää.

Päivystys
Klubin
isäntämökillä:
Heikki Aho, Risto Harisalo,
Irmeli Jokilampi, Jaana Jääheimo, Pirjo Kostiainen, Pertti Laakkonen, Piritta Laurila,
Mikko Leppälahti, Markku
Rauhalahti, Raija Saarelainen,
Timo Siukosaari, Yrjö Suuniittu, Kyösti Tammisto, Timo

Iltavuorolaisia isäntämökillä, vas. Piritta Laurila, Erkki Uusi-Rauva, Pirjo Kostiainen (luukulla), Mikko Leppälahti ja
Raija Saarelainen. Kuva: Markku Rauhalahti.

Tulosmaa, Erkki Uusi-Rauva.
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Monipuolinen käde

hallitsee puutyöt tukkirekien ja kärryjen v
Ähtäriläinen Pertti Hokkanen oppi jo poikasena
tekemään monenlaisia
puutöitä seuratessaan,
miten isä valmisti kaikenlaisia maataloudessa tarvittavia työkaluja
ja kulkupelejä.

uunnellessa hänen
kertomaansa tulee
ajatelleeksi, että nykyaikaisen elämäntavan myötä olemme
menettäneet jotain merkittävää,
jota kurssit, perehdytyskoulutukset ja konsultoinnit eivät uusien
taitojen opettamisessa voi korvata. Ennen opittiin kädentaidot
luontevasti osana arjen eloa vanhempien töitä ja askareita seuratessa heidän opastuksellaan kotona. Kuului myös asiaan, että
lapset osallistuivat kaikkiin töihin, mihin pystyivät. Pertti Hokkanen on oiva esimerkki siitä,
millaiseksi monipuoliseksi käden
taitojen mestariksi tällä tavoin
saattoi kehittyä.

Veneiden
pienoismalleja

K

Kädentaidot
isän perua
Se alkoi suksien valmistamisesta. Pertti Hokkasen isä ja setä
olivat hiihtäjiä. Isä valmisti suksensa itse ja teki niitä myös toisille. Ja hienoja ne olivatkin,
Pertti muistelee: ”Suksen päällä oli kaksoisharja ja niiden välissä ura”. Tasamaasuksissa oli
pitkä kantaosa. Niitä on säilynyt
joitakin museoissa. Perttikin oppi tekemään suksia. Siitä se alkoi ja puutöiden taitaminen ja
harrastaminen on säilynyt läpi
elämän. Hän on valmistanut
maataloustöissä tarvittavia välineitä, mm. parirekiä tukin
ajoon ja raskaita traktorireen ja-

14

Pertti Hokkanen ja Junkers-koneen pienoismalli.
Kuva: Vesa Rinkinen.
laksia, jotka herättivät kiinnostusta kotiseudun ulkopuolellakin. Traktorireen jalaksiin tarvittava puu saatiin omasta metsästä.
Pertti Hokkanen asuu vaimonsa Kaisan kanssa Hokkalan tilaa Ähtärin Niemisveden kylässä. Tila on entinen rälssitila. Sen
päärakennus on ruotsinvallan
aikana rakennettu kaksikerroksinen talo, joka ei enää ole vakituisessa asuinkäytössä. Hokkasten kotina on pihapiiriin rakennettu paritalo, jonka toisessa
päässä asuu poika perheineen.
Hokkala oli ennen karjatila, jonka 10–11 lehmää tuotti vuodessa 65 000 kiloa maitoa meijeriin,
minkä lisäksi maitoa jalostettiin
tilalla kotijuustoksi. Pertti Hokkanen luopui tilan isännyydestä
täytettyään 55 vuotta. Puutöiden
lisäksi hänen harrastuksiinsa
kuuluu perinnetyö sekä kotiseudun ja isänmaamme historia,
jossa häntä kiinnostavat erityi-

sesti sotahistoriaan ja sotilasilmailuumme liittyvät aiheet.

Hyvistä aineista
monenlaisia korkealaatuisia puutöitä
Sittemmin työkohteiksi tulivat
koristeellisemmat puutyöt. Ensimmäisiä näistä oli hänen vuonna 1952 valmistamansa ompelulipasto kääntyvillä laatikoilla. Sitten on valmistunut mm. loimukoivuisia korulippaita, visakoivuisia taskukelloja (kellon kuoria,
joiden sisään on asennettu kellon koneisto) ja kaappikelloja.
Kotitilalla oli myös sirkkelisaha.
Sillä Pertti tuotti raaka-aineet.
”Tilanne oli hyvä, kun sai itse valita raaka-aineet, visa- ja loimukoivut; useita ikihonkiakin tuli
käytettyä”, hän kertoo. Tämä selittää - tietysti kädentaitoihin liittyvän osaamisen ohella - mihin
perustuu hänen puutöidensä
upea ulkonäkö ja hieno laatu.

Pertti Hokkanen on tehnyt toistakymmentä pienoismallia alumiiniveneistä, joita valmistettiin
kotikunnassa Ähtärissä, Fiskarsin Inhan tehtaalla. Fiskars pyysi tekemään pienoismalleja mittakaavassa 1:10 tehtaan valmistamista 4,5 metrin pituisista alumiiniveneistä. Näitä 45 cm:n mittaisia pienoismalleja Fiskars on
mm. antanut jällenmyyjilleen
merkkipäivälahjana, kuva yllä.
Materiaalina veneiden pienoismallien valmistuksessa Pertti
käytti keuruulaisen tehtaan erikoisohutta vaneria. Puolen millin vanerissa oli kolme viilua, kukin paksuudelta 0,15 mm. ”Se oli
oivallista pienoismallin rakennusmateriaalia, mutta valitettavasti sitä ei enää saa, kun tehdas lopetti valmistuksen”, muistelee Pertti.

Ilmailuharrastukseenkin
liittyy pienoismalleja
Hokkasen kiinnostus sotilasilmailuun ja sotahistoriaan näkyy
mm. Junkers-pommikoneen pienoismallien valmistamisessa.
Häntä kiinnosti konetyyppi sen
vuoksi, että Kaisa-vaimon serkku Pekka Arponen oli entinen
Junkers-koneen tähystäjä. Ensimmäiset kaksi Junkers-pienoismallia hän teki, kun kerran
tuli maininneeksi Pekka Arposelle, että ”eihän sinulla ole pienoismalliakaan vaikka olet len-
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olinen käden taitojen mestari

ukkirekien ja kärryjen valmistamisesta kelloihin ja korulippaisiin

Sadanpäänmies Vesa Rinkinen ja puheenjohtajan nuija.
Kuva: Jorma Hautala.

Puheenjohtajan nuija Ruutiukoille
Teak-puinen lattiakello ja loimukoivuinen seinäkello.
tänyt Junkersilla”. Hän valmisti Arposelle pienoismallin koneelle JK-251. Juuri sillä koneella Arponen oli lentänyt ensilentonsa Junkers Ju 88 A–4 -konetyypillä.
Toisena Pertti Hokkanen valmisti itselleen koneen JK-256
pienoismallin. Tämä Junkers-kone tuhoutui 10.10.1944 pakkolaskussa Simon pitäjässä saksalaisten hävittäjien tulitettua sitä. Hokkanen kiinnostui tapauksesta, kuultuaan Pekka Arposelta, että tämä oli ollut samalla
lennolla toisessa koneessa ja
nähnyt tapauksen. Samat hävittäjät hätyyttivät myös Arposen
konetta, mutta tämä pääsi irrottautumaan tilanteesta saatuaan
konekivääritulellaan yhteen
muutamia osumia. Myöhemmin
Pertti Hokkanen lahjoitti JK256:n pienoismallin Lapin Lennostolle, jonka perinnejoukkoosasto Junkers-laivue on.
Kolmannen Junkers-pienoismallin Hokkanen valmisti Ruutiukkojen sadanpäämiehelle
kuultuaan tämän tutkivan siirtolennolla Latviaan pudonneen

suomalaisen lentokoneen Junkers JK-274:n tapausta.

Monenlaisia kelloja
eri materiaaleista
Pertti Hokkanen on valmistanut
useita komeita lattialla seisovia kaappikelloja. Pertti luettelee useita paikannimiä, mihin
hän on niitä toimittanut – niitä
onkin levinnyt eri puolille Suomea. Hokkasen kodin lattiakello on teak-puinen. Seinäkello,
jossa on taidokasta sorvaustyötä, on lämpökäsiteltyä loimukoivua. Lattia- ja seinäkellojen materiaaleina hän on käyttänyt
myös tammea ja amerikkalaista punatammea; jokunen on tehty venäläisestä lehtikuusesta, joka on hienosyisempää kuin suomalainen lehtikuusi.
Epätavallisempi on visakoivuinen taskukello. Kyse on tietenkin visapuusta sorvatuista kellonkuorista, joiden sisään on
asennettu kellon koneisto. Vastaava naisten malli on pienempikokoinen ja sitä kannetaan
kaulassa, kuva sivu 14 vas. ylh.

Syyskauden 2012 alkaessa Pertti Hokkanen lahjoitti puheenjohtajan
nuijan Ruutiukoille. Taidokkaasti visakoivusta valmistetun nuijan säilytyskotelo on niin ikään visapuinen, kauniisti hiottu ja lakattu. Kotelon kannen sisäpuolella on luettelo henkilöistä ja yhteisöistä,
joille Pertti Hokkanen on lahjoittanut puheenjohtajan nuijan.
Pertti Hokkanen on aikaisemmin valmistanut viisi samanlaista puheenjohtajan nuijaa. Ensimmäisen hän lähetti kenraali Adolf Ehrnroothille tämän täyttäessä 90 vuotta. Kenraali soitti kiitospuhelun,
joka oli sydämellinen ja lämminhenkinen. ”Hän oli todellinen herrasmies – liekö sellaisia enää montaakaan”, muistelee Hokkanen
keskusteluaan kenraalin kanssa.
Nuijan nro 2 hän lähetti presidentti Martti Ahtisaarelle tämän
60-vuotispäiväksi. Kolmannen nuijan hän lahjoitti Rovaniemen Veljeskodille ja neljännen Ähtärin Veljeskodille. Viidennen nuijan tekijä luovutti Vapaussodan Perinneliitolle Santahaminassa 2008 Liittokokouksen yhteydessä. Nuijan otti vastaan puheenjohtaja, kenraali Kalervo Sipi, joka puheessaan esitti kiitokset Pertti Hokkaselle.
Nyt Ruutiukoille lahjoitettu sadanpäämiehen nuija on kuudes Pertti Hokkasen valmistama puheenjohtajan nuija ja samalla mahdollisesti viimeinen, päättäen vuonna 1995 kenraali Ehrnroothin nuijasta alkaneen komean sarjan. Näin arvelee tekijä itse vedoten korkeaan ikäänsä. Sadanpäämies Vesa Rinkinen on Ruutiukkojen puolesta esittänyt lämpimät kiitokset Pertti Hokkaselle, joka ei henkilökohtaisesti voinut olla läsnä luovuttamassa lahjoitusta.

Asiakirjasalkkuja
loimukoivusta
Erikoinen ja tyylikäs artikkeli on
myös loimukoivuinen salkku.
Pertti Hokkasella on oma malli

puiselle asiakirjasalkulle. Niitä
Pertti on valmistanut joitakin
kymmeniä. Aikanaan keuruulainen vaneritehdas tilasi useita
asiakirjasalkkuja, joissa oli käytetty tehtaan loimukoivuviilua.
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Loimukoivuinen salkku. Kuva: Vesa Rinkinen.
Ravintola Tampereen
Suomalaiseen Klubi palvelee
kaikissa ravintola- ja cateringasioissa. Tilamme sopivat isoille
ja pienille ryhmille.
Lounaspöytämme on katettuna
arkisin kello 11-14.
Kysy myös kabinettilounasta.

Loimukoivuisia korulippaita. Kuva: Vesa Rinkinen.

Itsenäisyyspäivälounas 6.12. klo 13
Varmista seurueellesi paikat klubiravintolan
perinteisestä itsenäisyyspäivän kattauksesta
ja tee pöytävarauksesi jo nyt!
Hinta 45 €.

Pikkujouluaika lähestyy
Vietä tunnelmalliset pikkujoulut klubilla.

Herkutellaan blineillä!
Klubin perinteiset, rapean herkulliset blinit maistuvat
aina. Kyytipojaksi vaikkapa Marskin ryyppy.
Tervetuloa herkuttelemaan!

Vaihtoehtona hän on käyttänyt
myös lämpökäsiteltyä loimukoivua, jolloin pinta saadaan tummemmaksi. On myös mahonkinen malli, jossa salkun sivut ovat
lakattua loimukoivuviilua.

Koristeellisia
lippaita
Pertti Hokkasen kertoo saaneensa mallin korulippailleen itärajan takaa. Venäjällä korulippaan
nähnyt pyysi Perttiä tekemään
valokuvan mukaan samanlaisen.
Sen jälkeen niitä on valmistunut
useita. Lipas on taidokkaasti tehty, siinä on irrotettava sisäosa ja
kannen sisäpinnalla on peili.
Kansi tietysti on lukollinen, kuten aarrelippaissa ikään. Puumateriaali on hiottua ja lakattua loimukoivua.

Puukkojen koteloita
puukkomestarille
Pertti Hokkanen on valmistanut

ähtäriläiselle puukkomestarille
useita puukkojensäilytyskoteloita lähinnä lämpökäsitellystä loimukoivusta. Lämpökäsittely tapahtuu 200 asteessa hapettomassa tilassa. Käsittelyn ansiosta loimukoivu saa ruskean sävyn.
Puutyöt ovat Pertti Hokkaselle rakas harrastus. Joku saattaa
ihmetellä, miten niihin kaikkiin
on riittänyt jaksamista, mutta
vaimo Kaisa kertoo, että juuri
puutyöthän pitävät Pertin virkeänä, kun ei ikä tuo kolotuksia niin
kuin jouten ollessa. Puutöillä
Pertti on tuottanut iloa myös toisille, sillä huomattavan määrän
taidokkaista puutöistään hän on
tehnyt isänmaallisiin tarkoituksiin, lahjoittaakseen ne veteraaneille ja perinneyhteisöille.

q Teksti: Vesa Rinkinen
q Kuvat: Pertti Hokkasen
kokoelmasta ellei
toisin mainita

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

Kaisa ja Pertti Hokkanen. Kuva: Vesa Rinkinen.
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Tampere on
on saamassa
saamassa uuden
uuden
Tampere
maamerkin. Tosin
Tosin lähes
lähes 100
100
maamerkin.
metrin mittaista
mittaista maamerkkiä
maamerkkiä
metrin
joutuu hieman
hieman etsimään,
etsimään, sillä
sillä
joutuu
se on
on piilotettu
piilotettu Sarankulmaan
Sarankulmaan
se
Aamulehden entisen
entisen toimitalon
toimitalon
Aamulehden
taakse. Maamerkki
Maamerkki on
on noin
noin
taakse.
15 000
000 neliömetrin
neliömetrin kokoinen
kokoinen
15
uudisrakennus, joka
joka tulee
tulee kätkätuudisrakennus,
kemään sisäänsä
sisäänsä Alma-konserAlma-konserkemään
nin uuden
uuden uljaan
uljaan painokoneen.
painokoneen.
nin

Aikakone 2013
rojektille on annettu
työnimeksi ”Aikakone
2013”. Ensi vuoden keväällä käyttöön otettava saksalaisvalmisteinen Manroland-painokone on tärkeä myös meille tamperelaisille,
sillä uudella koneella tullaan useiden Alma Median lehtien lisäksi
painamaan myös oma Aamulehtemme.
Uusi vuosi ja uusi kone tuovat
monia uutuuksia tullessaan. Yksi
kiintoisimmista on mahdollisuus
tehdä Aamulehti tabloid-kokoisena. Lehden ulkomittojen pieneneminen lähes puoleen nykyisestä
saattaa aamulla houkutella lukijaa jäämään sänkyynsä lehteä lukemaan. Aamulehdestä voi tulevaisuudessa kasvaa huikea lukupaketti, sillä uusi kone mahdollistaa jopa 192-sivuisen lehden. Tulevaisuudessa voidaan nähdä sellainenkin ihme, että lehden sisäsivut ovat tuttua sanomalehtipaperia, mutta lehden kannet voi-

P

daan painaa näyttävälle kiiltopaperille. Monipuolisuuden lisäksi
lisääntyy myös painokoneen nopeus. Uudella koneella Aamulehden koko päivittäinen painosmäärä valmistuu noin kolmessa tunnissa. Tampereella voitaisiinkin
tulevaisuudessa painaa kolmea eri
seitsemänpäiväistä sanomalehteä. Uudella koneella on mahdollista korvata useita ikääntyviä koneita eri puolilla maata.

Postituskone
painokoneen jatkeeksi
Tulevaisuuden painokone saa jatkeekseen modernin postituskoneen. Nykyaikainen tekniikka
mahdollistaa entistä tarkemmin
suunnatun markkinoinnin. Eri
kuntien tai jopa kaupunginosien
marketit voivat kohdentaa omat
tarjouksensa haluamiensa postinumeroalueiden asiakkaille. Kaupunginosilla on tutkitusti eroja.
Joillakin alueilla myydään enem-

män sisäfilettä, joillakin taas jauhelihaa jne. Osoitteistojen ja eri
postinumeroiden hallinnan lisäksi postituskone taittelee lehdet
vaikka naisten käsilaukkuihin sopiviksi. Syytä onkin, sillä nykyinenkin Aamulehti alkaa paksuimmillaan olla melkoinen haaste
vanhanaikaisille ahtaille postiluukuille. Uusiin haasteisiin tarvitaan
laitteita, joiden mittasuhteet jaksavat hämmästyttää. Pelkän postituskoneen rahtaamiseen Sveitsistä Ferang AG:n tehtailta Suomeen tarvitaan sata rekkakuormaa. Kokonaisuus on näkemisen
arvoinen ja tullee varmaankin
myös Klubin vierailuohjelmaan.
Alma-konsernin investointi
Tampereelle ja Pirkanmaalle on
poikkeuksellisen suuri hanke. Uudisrakennus ja noin 50 miljoonan
euron laiteinvestointi ovat vahva
osoitus siitä, että konsernissa uskotaan painetun median tulevaisuuteen. Uskoa riittää myös Pirkanmaan alueen asiakaskunnan

vakaaseen kehittymiseen. On itsestään selvää, että taantuman alkaessa hellittää otettaan, tarvitaan luotettavaa tiedonvälitystä
ja toimivaa markkinapaikkaa ilmoittajille. Samalla on varmistettu painolaitoksen kilpailukyky
kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.
Pirkanmaa on vahva toimintaympäristö, joka tarjoaa lehtitalolle kasvavan asiakaskunnan. Valtakunnan toiseksi suurimmalle
lehdelle on elintärkeää vahva ilmoittajakunta, jonka on helppo sitoutua oman alueensa lehteen.
Meidän lukijoiden kannattaa
muistaa, että Aamulehden kustannuksista ilmoittajat kattavat
noin 80%. Lehden tilaajat tuovat
lehtitalon kassaan vain noin 20%
talon kustannuksista. Ei aivan heti tule mieleen toista hyödykettä, jossa kuluttaja saa vastaavan
hintaedun.
q Teksti: Matti Salonen
q Kuva: Seppo Leskinen
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Klubiohjelma
• Kuukausikokous
26.11.2012 klo 18.00
Kansliapäällikkö Arto Räty: Puolustusvoimien strategisen kehittämisen suunnat 2010-luvulla
Puolustusvoimilla on aina ollut
tärkeä sija suomalaisten arvomaailmassa kansallisen yhtenäisyyden symbolina ja kanavana.
Puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Räty valottaa alustuksessaan puolustusvoimiemme
vaihtoehtoja alkaneella vuosikymmenellä.

• Klubin syyskokous ja
Kuukausikokous
17.12.2012 klo 18.00
Pääjohtaja Reijo Karhinen:
Mitä finanssitaloudessa ta-

18

pahtuu – näkökulmia nykytilaan ja tulevaisuuteen.
Kriisiaalto on puhaltanut läpi
monien Euroopan maiden. Mistä tämä turbulenssi kertoo? Ja
loppuuko se joskus? OP-Pohjolan
pääjohtaja Reijo Karhinen pohdiskelee finanssimaailman tätä
päivää ja huomista.

• Tervetuloa Suomalaiseen
Klubiin 10.1.2013 klo 18.00
Uusien jäsenten ilta.
Klubin toimijat esittelevät Suomalaisen Klubin toimintaa ja tutustuttavat taloon ennen kaikkea
syyskaudella 2012 klubiin liittyneitä jäseniä. Kahvitarjoilu. Kokoontuminen ravintolassa. Ilmoittaudu Seppo Lehtiselle,
susisepe(at)gmail.com tai 0443773870.
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• Kuukausikokous
14.1.2013 klo 18.00.
TkT Jussi Vaurio: Ydinvoiman turvallisuus- ja riskianalyysi
Ydinvoima puhuttaa maailmaa
tasaisin väliajoin. Tekn. tri. dosentti Jussi Vaurio on ydinvoimatekniikan turvallisuuskysymysten
erityistuntija.

• Madama Butterfly.
Tampereen Oopperan
ensi-ilta 6.3.2013 klo 18.30.
Tähtisopraano Soile Isokoski debytoi maaliskuussa 2013 Madama Butterflyn nimiroolissa Tampereen Oopperassa. Liput väliaikatarjoiluineen Suomalaisen Klubin kiintiöstä 90e/hlö. Varaukset Timo Tulosmaa, timo.tulosmaa(at)sci.fi tai 040-7440565
30.11.12 mennessä.

• Vierailu Galleria ja Grafiikanpaja Himmelblau’ssa
Finlaysonilla
Tutustutaan Himmelblau’n toimintaan, vierailevana isäntänä
taiteilija Osmo Rauhala. Ajankohta tarkentuu tuonnempana.

.• Pirkanmaa 2050

-seminaari
14.11.2012 klo 16.30
Yliopiston juhlasalissa
Tampereen Suomalainen Klubi,
Tampereen Kauppaseura ja Tampereen Teknillinen Seura järjestävät yhteisen esitelmä- ja keskusteluseminaarin, jonka aiheena on Pirkanmaan tulevaisuuden
kehityslinjat. Paikka: Tampereen
yliopiston juhlasali. Kahvitarjoilu klo 16 alkaen. Klubin jäsenet
avec ovat tervetulleita. Ks. ilmoitus sivu 20.

Biljardi
Biljardin syyskausi 2012
• Kärrit keskiviikkoisin klo 18.00.
Kinkkukärrit ke 12.12.2012 ja la
15.12.2012 (Suolapala).

Seppo Leskinen
050-5812233

• YT-klubien Senioribiljardin SMkilpailut Rovaniemellä pe-su
9–11.11. 2012 alkaen perjantaina klo 10.00.

KLUBI VIESTITTÄÄ!
Klubin viestintäverkostoa uusittu
Viime kesänä siirryimme sähköisessä viestinnässä Tampereen Puhelin
Oy:n asiakkaaksi. Kaikki tietokoneliikenne Klubillamme toimii nyt uuden
laajakaistan piirissä, jonka suuruus on 100 Mb. Sen kuuluvuus on mitattu toimivaksi kaikissa tiloissa, myös kabineteissa. Omassa koneessa
tulee olla ns. mokkula ja salasanan saa ravintoloitsijalta tai toimistosta.
Puhelinnumero on entinen, mutta puhelut menevät keittiöön.
Sitä kautta on syytä hoitaa tiloja ja ravintola-asioita koskevat yhteydet.
Suorat yhteydet jäsenkirjuriin ovat entiset: 044-377 3870 ja
susisepe(at)gmail.com. Näiden kautta voi ottaa suoraan yhteyttä Klubia
koskevissa toiminnallisissa asioissa.
Kuulolaitetta käyttäville on Marskin Saliin tekeillä induktioverkko.
Seppo Lehtinen

Itsenäisyyspäivän lounas
6.12.2012 klo 13.00
Tampereen Suomalaisella Klubilla on perinteisesti
itsenäisyyspäivälounas. Tumma puku ja kunniamerkit.
Pöytävaraukset klubiravintolasta 03-2123150 tai
tilaukset@ravintolasuomalainenklubi.fi. Hinta 45 e/hlö.

Ruutiukot
05.11.2012
Kauppat. maisteri Vesa Rinkinen:
Segesan taistelu 20-25.101941.
12.11.2012
Ekonomi Veijo Sinkkonen: Jatkosodan kenttäradat

03.12.2012
Ruutiukkojen joululounas avec
10.12.2012
Lounas. Lyhytfilmiesitys

19.11.2012
Lounas. Lyhytfilmiesitys

2013

26.11.2012
Puukkomestari Taisto Kuortti:
Suomalaisen puukon tarina

07.01.2013
Fil. tohtori Lasse Saressalo: Päämajan kaukopartioista Jatkosodassa

Keskiviikkokerho
Keskiviikkokerhon
loppusyksy

Kokoontumispaikka vaihtelee ja
se ilmoitetaan kutsussa.

Ke 14.11. 2012
Ke 28.11. 2012
Ke 12.12. 2012
Pe 28.12. 2012 (Viattomien lasten päivä); Pikkujoulu

Seppo Leskinen,
KeKen puheenjohtaja
050-5812233

KLUBIIN TUTUSTUTAAN! Uusien jäsenten ilta
Keskiviikkoiltana 19.09.2012 kokoontuivat uudet jäsenet Klubille tutustumaan toisiinsa, Klubin toimintaan ja aatteeseen sekä tiloihin. Johtokunnan puheenjohtaja Kari Neilimo avasi kokouksen kertomalla klubeista ja niiden toimintatavoista sekä Tampereen Suomalaisen Klubin toiminta-ajatuksesta, jossa
painoittuu sinivalkoinen yrittäjyys.
Varapuheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto kertoi Klubimme aatteesta ja toimintakentästä. Hän toi esille mm. Suomen menestyksen mittarit, jotka sisältyvät myös
Klubin 120-vuotisjuhlakirjaan. Jäsenkirjuri Seppo Lehtinen esitti katsauksen toimikuntien ja työryhmien toimintaan ja toi esiin mahdollisuuden olla mukana
luomassa uusia toimintaryhmiä ja näin vahvistamassa toiminnan klubimaisuutta
vapaan vaikuttamisen ja viettämisen tyypillisenä toimintakenttänä.
Esittelyn jälkeen tutustuttiin Klubin tiloihin ja niiden käytön mahdollisuuksiin.
Lisäksi Biljardikerhon puheenjohtaja Seppo Leskinen esitteli biljardia Klubin
yhtenä harrastusamuotona. Kysyttiin monia asioita ja keskusteltiin vilkkaasti
kahvipöydästä nauttien.
Seppo Lehtinen
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Klubinaiset
Klubinaisten elokuinen
retki Teiskoon
Teiskon Viini oli pääkohde Klubinaisten loppukesän retkellä
28.8.2012, kun pikkubussi ja 16
naista suuntasivat matkansa
Teiskoon. Pienellä mutta erittäin
sympaattisella viinitilalla meidät
otti vastaan Titta SydänheimoAuer, joka tarjosi meille tervetulomaljana tyrnistä valmistettua
kullankeltaista Eloisa-kuohuviiniä.
Eloisa iltamme jatkui kahdessa eri ryhmässä. Puolet meistä
suuntasi metsään patikoimaan
reiluksi tunniksi retkiopas Jokke Turusen kanssa. Toinen puoli bussitteli Teiskon museoon, jossa museoamanuenssi Irma Kulmala esitteli museon kokoelmia
ja kertoi tarinoita teiskolaisten
elämästä ennen ja nyt.

Maukkaan iltapalan kuluessa
tutustuttiin tietenkin myös viineihin. Titta Auer maistatti meillä neljää erityyppistä viiniä ja likööriä, marjaviinien lisäksi myös
Aino-rypäleviiniä. Tilalla kasvatetaan kolmea viinirypälelajiketta. Kotiin lähdettiin viinikioskilla tehtyjen ostosten kanssa.
Illan hersyvintä antia olivat
emäntämme Titta Auerin mukavasti rönsyilevät tarinat. Teisko
näyttää olevan hyvä paikka elää
ja yrittää. Onko tuo ihme, sillä
Teiskon Viini sijaitsee kutakuinkin Tampereen maantieteellisessä keskipisteessä.

Teksti: Irmeli Jokilampi
Kuva: Ritva Asula-Myllynen

Tervetuloa
Pirkanmaa 2050 -seminaariin!
Tampereen Suomalainen Klubi, Tampereen
Kauppaseura ja Tampereen Teknillinen Seura
järjestävät yhteisen esitelmä- ja keskusteluseminaarin, jonka aiheena on Pirkanmaan
tulevaisuuden kehityslinjat.
Ajankohta: keskiviikko 14.11.2012 klo 16.30
Paikka: Tampereen yliopiston juhlasali, Kalevantie 4.
Esitelmien teemat liittyvät yhteiskunnan ja kulttuurin,
tekniikan ja elinkeinoelämän tulevaisuuskuviin.
Esitelmöitsijöinä toimivat alan asiantuntijat,
joista monet ovat järjestävien organisaatioiden edustajia.
Kahvitarjoilu alkaa klo 16.00.
Tilaisuuden päätteeksi on iltapalatarjoilu.
Toivotan Tampereen Suomalaisen Klubin jäsenet avec
lämpimästi tervetulleiksi seminaariin.
Jäsenille toimitetaan erillinen kutsu vastauspyyntöineen.
Pyydän merkitsemään seminaarin kalenteriinne.
Kari Neilimo
Johtokunnan puheenjohtaja
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TERVETULOA KLUBIIN!
Klubin sisääntulo uusittiin
Viime kesänä kiinteistöexperttimme Seppo Koivisto rakennusjoukkoineen uusi Klubin etuoven
ja ala-aulan uuteen valoisampaan
muotiin. Mukana suunnittelussa oli myös kiinteistön arkkitehti. Taloyhtiö on osaltaan tukenut
hanketta.
Tavoitteena oli avoimemman
ja valoisemman ala-aulan luominen, jotta Klubin ilmiasu näkyisi myönteisenä ohikulkijoille ja
jäsenille. Valittiin valkeat värit ja
jatkuva valaistus. Oven materiaaliksi valittiin lasi.
Ala-aulan kalustaminen on vie-

lä kesken ja odottaa hyviä ideoita. Olemme ajatelleet valaistua
esitetaulua esittämään Klubin
aatetta, toimintaa ja tiloja sekä
ravintolan tarjontaa. Ala-aula voidaan kalustaa mm. tilaisuuksien ilmoittautumispaikaksi. Huollon helpottamiseksi tapahtuu vielä pientä lisäystä. Jo nyt on muutos huomattu ympäristössä ja on
saatu myönteistä palautetta. Tervetuloa taloon, entistä valoisamman sisäänkäynnin kautta!
Teksti: Seppo Lehtinen
Kuva: Markku Rauhalahti
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Uudet jäsenet

MESSUOHJELMA
2012–2013

Klubiin ajalla 13.2.–15.10.2012
otetut uudet jäsenet:

Liittymispäivä 12.03.2012
Laakso, Esa
Lanki, Sointu
Nikkanen, Erkki
Peltonen, Juhani
Perälä, Jorma
Ruippo, Lauri
Tarkiainen, Toimi
Tennilä, Paavo
Uitti, Jorma
Liittymispäivä 16.04.2012
Aine, Esko
Kaikkonen, Jari

Liittymispäivä 14.05.2012
Gummerus, Teppa
Saleva, Pentti

Menesty.
Messuilla.

Liittymispäivä 20.08.2012
Rantanen, Seppo
Sommarberg, Riitta
Toivonen, Veikko
Rissanen, Pekka
Liittymispäivä 24.09.2012
Kronqvist, Harry
Liittymispäivä 15.10.2012
Jokinen, Pertti
Kostiainen, Leena
Klubin jäsenmäärä
Lokakuussa 2012 Tampereen
Suomalaisessa Klubissa on 885
jäsentä, miehiä 790 ja naisia 95.
Klubin jäsenmäärä on lisääntynyt vuoden alusta kymmenellä.

Syksy 2012
Syyskuu
5.–7.9.

Syyskuu
5.–7.9.

Syyskuu
5.–7.9.

Syyskuu

18.–20.9.

Lokakuu
5.–7.10.

Lokakuu
5.–7.10.

Lokakuu

23.–25.10.

Edesmenneet

Marraskuu
16.–18.11.

Marraskuu
16.–18.11.

Klubin tietoon ovat tulleet
seuraavien jäsenten poismenot
Ahoinniemi, Elli
Jaakkola, Juhani
Jalava, Väinö
Jokiluoma, Hannu
Haavisto, Lauri
Harala, Alpo

25.09.12
01.03.12
01.03.12
02.07.12
13.03.12
04.07.12

Hätönen, Seppo
Koskinen, Aineli
Rinne, Esko
Syvänen, Eero
Talvio, Matti
Tokoi, Allan

Tammikuu
30.–31.1.

Tammikuu
30.–31.1.

Helmikuu

SUOMALAISUUDEN VIRRASSA -kirja
kertoo suomalaisuusaatteesta, 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 näkemyseroistaan.

30€

TYÖHYVINVOINTI (I/T)

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ammattimessut

ALIHANKINTA (I/T)

Kansainväliset teollisuuden alihankinnan ammattimessut

ASTA KOTI (N/P)

Kodin sisustamisen ja kunnostamisen messut

TAMPEREEN TAIDEMESSUT (N/P)

Taidehankintojen ja -harrastamisen erikoismessut

NORDIC WELDING EXPO (I/T)

Hitsauksen, liittämisen ja leikkaamisen ammattimessut

SUOMEN KÄDENTAIDOT (N/P)

Käsi- ja taideteollisuusmessut

KIVI & KORU (I/P)

Kansainväliset kivi- ja korumessut

TAMPEREEN SUOMALAINEN KLUBI jatkaa
suomalaisuuden edistämistä täysin toisenlaisessa Suomessa kuin perustamisensa aikana
120 vuotta sitten. Kirja valottaa tuota muutosta
niin aatteen kehityksenä kuin yhteiskunnallisten
kehitysvaiheiden kautta.
KIRJAN ON KIRJOITTANUT
hallintotieteiden tohtori Pasi-Heikki Rannisto.

Kirja
K
Ki
irj
rja
ja on
on o
ost
ostettavissa
stett
ttavis Tampereen Suomalaisen Klubin ravintolasta
tai tilattavissa: Seppo Le
Lehtinen, susisepe(at)gmail.com, 044-377 3870.

SÄHKÖVERKOT (I/T)

Sähköverkkojen ammattimessut

TIETOVERKOT (I/T)

Tele- ja tietoverkkojen ammattimessut

ASTA RAKENTAJA (N/P)

8.–10.2.

Rakentamisen ja asumisen messut

Maaliskuu

SPORTEC (N/T)

Maaliskuu

Suomalaisuuden
virrassa -teos

SECURITY (I/T)

Turvallisuustekniikan ja -palveluiden ammattimessut

Kevät 2013
02.07.12
01.03.12
13.09.12
12.01.12
07.03.12
23.05.12

14.–15.3.

NYT HINTAAN

TURVALLISUUS (I/T)

Turvallisuusalan kansainväliset ammattimessut

Liikuntapaikkojen ammattimessut

GREENTEC (N/T)

14.–15.3.

Viheralueiden ammattimessut

Maaliskuu

GYMTEC (N/T)

Maaliskuu

FYSIOTEC (N/T)

14.–15.3.
14.–15.3.

Huhtikuu
6.–7.4.

Huhtikuu
17.–19.4.

Kuntoliikunnan ammattimessut
Fysioterapian ammattimessut

HEVOSET (N/P)

Hevosalan ammatti- ja harrastemessut

LOGISTIIKKA (I/T)

Materiaalinkäsittelyn ja logistiikan ammattimessut

Muutokset mahdollisia. Päivitetty messuohjelma osoitteessa www.tampereenmessut.fi

Liittymispäivä 13.02.2012
Kause, Harri
Kiviranta, Pekka
Kumpulainen, Antti
Leinonen, Markku
Mäkelä, Pirjo
Siikakoski, Liisa

Tampereen Messut Oy
Ilmailunkatu 20, PL 163, 33901 Tampere
puh. 0207 701 200, fax 0207 701 201
info@tampereenmessut.fi

Katso koko ohjelma: www.tampereenmessut.fi
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Golf
Golfkerhon kesässä
kaksi tapahtumaa
Golfin kesän päätapahtuma oli
Klubin golfmestaruuskisa, joka
tänä vuonna pelattiin Sastamalan Karkussa LakesideGolfin
Järvenranta-kentällä 20.6.2012.
Kisaan osallistui 20 miesgolfaria; naisten palkinto odottaa
edelleen noutajaansa. Ehkä ensi vuonna?
Klubin Golfmestariksi leivottiin Reijo Lairto, toiseksi tuli
Tuomo Pälviranta ja kolmas oli
Raimo Ylivakeri. Parhaan lyöntipelituloksen teki Raimo Ylivakeri. Erikoiskilpailuissa lähimmäs lippua väylällä 2 pääsi Tuomo Pälviranta, pisimmän avauksen väylällä 2 löi Matti Sulander. Lyöntipelituloksen lähinnä
omaa ikää teki Markku Huostila.
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Tuloksia:
Reijo Lairto
Tuomo Pälviranta
Raimo Ylivakeri
Markku Huostila
Pasi-Heikki Rannisto
Kalevi Suominen
Esko Penttilä
Hannu Hemanus
Tapio Nikkari
Aarno Raittila

29 p
26 p
24 p
24 p
24 p
22 p
21 p
20 p
20 p
20 p

Toisena tapahtumana osallistuttiin YT-Klubien eli suomalaisten klubien, kauppaseurojen ja
ammattiklubien Suomen mestaruuskisaan Siilinjärvellä TarinaGolfin kentällä 17.8.2012.
Klubiamme edusti neljä kilpailuparia, mutta menestys ei

Golf-voittajat 2012 vasemmalta Tuomo Pälviranta, Reijo
Lairto, Raimo Ylivakeri ja Markku Huostila.
tänä vuonna ollut mainittava.
Muuten palkinnot menivät
paikallisille pelaajille, mutta
Tampereen Kauppaseuran joukkue voitti parikilpailun.
Golffarit jatkavat kauttaan
säiden salliessa aina marraskuulle asti, sitten alkavat harjoi-

tusmatkat ja valmistautuminen
helmikuun Klubin puttimestaruuskisaan.

Jorma Salovaara
Golf-kerhon puheenjohtaja
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Kuvia Klubin tapahtumista

Kirkkovenekerho souti kesä kuussa Hä meenlinnasta Tampereelle.

Keskiviikkokerho rapujen kimpussa.

Ruutiukot kä vivä t huhtikuisella kevä tretkellä ä n mm. Tykistömuseossa.

Klubilaiset kävivät syyskuussa Kiinassa. Ryhmäkuva Kasgarissa.

Ramppi-teatterin Poika varjoisalta kujalta -nä ytelmän tauolla
nautittiin kakkukahvit.

Klubinaiset vierailivat syyskuussa Komediateatterilla,
isä ntä nä teatterinjohtaja Panu Raipia.

Klubin kevä tretki tehtiin toukokuun lopulla Kuoreveden halliin Halliin.

Taistelu Nä silinnasta -elokuvan nä ytös klubilaisille maaliskuun lopulla.
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