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Pääkirjoitus

KARI NEILIMO, JOHTOKUNNAN

PUHEENJOHTAJA

Sinivalkoinen
omistajuus
ja yrittäjyys
– onko omistajuudella väliä?
TAMPEREEN Suomalainen Klubi on valinnut tulevien vuosien
toimintansa yhdeksi painopistealueeksi suomalaisen yritystoiminnan ja omistajuuden. Suomalaista, sinivalkoista, yritystoimintaa tullaan käsittelemään
kuukausikokousten esitelmissä
ja monissa kerhojemme tilaisuuksissa. Meillä kaikilla tulee
olemaan tilaisuus perehtyä sinivalkoisen yrittämisen ja omistajuuden aihepiiriin ja tematiikkaan. Tampereen Suomalainen
Klubi haluaa yhteisönä olla edistämässä suomalaisen yritystoiminnan kehittymistä ja menestymistä oman toimintansa mahdollistamissa puitteissa. Tiedämme, että kehittyvä ja kasvava yritystoiminta on kaikkialla
maailmassa yhteiskunnan dynaamisuuden merkki ja tulevien vuosien hyvinvointimme peruskivi. Näin on asianlaita myös
Suomessa, Pirkanmaalla ja Tampereella.
◆ ◆ ◆
NYKYAJAN avoimen markkinatalouden ja kansainvälisen liiketoiminnan maailmassa näyttävät tehokkuus yritystoiminnassa, osaaminen ja innovatiivisuus, erikoistuminen sekä suuruuden edut olevan yritysten
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menestysominaisuuksia. Yritystoiminta ja sen omistajuus ovat
kansainvälistyneet. Kasvoton
kansainvälinen omistajuus näyttää kuuluvan tyyppipiirteenä
kansainvälisten suuryritysten
toimintamalliin. Emme tunne
yritysten omistajia emmekä
usein johtoakaan. Meitäkin koskevat päätökset on tehty jossakin ja joidenkin toimesta, mutta emme tunne päätöksentekijöitä.
Miten tässä maailmassa käy
meitä lähellä toimivan sinivalkoisen yrittäjyyden ja omistajuuden? Onko sillä lainkaan sijaa
globaalissa markkinataloudessa ja miten käy sinivalkoisen
omistajuuden tässä maailmassa?
◆ ◆ ◆
SUOMALAINEN omistajuus ja
yrittäjyys ovat tänään, ja tulevat
varmasti myös tulevaisuudessa
olemaan, hyvinvointimme selkäranka. Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 270.000 yritystä,
joista yli 95 prosenttia on suomalaisomistuksessa. Tyypillisesti ne ovat pieniä ja keskisuuria
yrityksiä, mutta tähän joukkoon
kuuluu myös suuria osuustoiminnallisia yrityksiä samoin
kuin kuntien ja valtion omista-

mia yrityksiä. Nämä yritykset
työllistävät valtaosan suomalaisista ja luovat yhteiskuntaamme monella tavalla hyvinvointia. Jokapäiväiset lähituotteet
ja palvelut ovat pääosin näiden
yritysten tuottamia. Sinivalkoiset yritykset ovat lähellä meitä. Globaalit suuryritykset eivät
näille lähimarkkinoille yleensä
suuntaudu.
◆ ◆ ◆
ONKO omistajuudella sitten väliä yritystoiminnassa? Voiko se
olla menestystekijä ja kilpailuetu suomalaiselle yritykselle?
Kyllä omistajuudella on väliä.
Yrityksen omistajat tekevät yrityksessä kaikki strategiset ja
merkittävät päätökset. Suomalainen omistajuus merkitsee
suomalaista näkökulmaa yritystoiminnan kehittämisessä. Tämä näkökulma voi olla hyvinkin
kansainvälinen ja globaaleille
markkinoille toimintaa suuntaava, mutta päätöksenteko tapahtuu Suomessa. Sinivalkoinen
omistajuus pitää suuret päätökset omissa käsissä. Yritystoiminnan kehittäminen tapahtuu
omista lähtökohdistamme. Yrityksiä johdetaan suomalaisten
johtamismallien mukaisesti. Sinivalkoisen omistajuuden maa-

ilmassa yrityksen omistajat ja
johto tunnetaan. Yrityksellä on
kasvot.
Suomalainen omistajuus ja
yrittäjyys ovat ihmiskasvoista
markkinataloutta, johon kuuluvat oleellisina piirteinä suomalaisen yritystoiminnan tehokkuus, korkea osaaminen, avoimuus ja vastuullisuus. Nämä
kaikki voivat olla modernin yrityksen menestystekijöitä ja kilpailuetuja globaalissa maailmassa.
◆ ◆ ◆
VIIME aikoina on paljon puhuttu kansainvälisesti omistettujen
yritysten voitonjaon karkaamisesta veroparatiiseihin. Sinival-
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Tampereen
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koisesti omistettu yritys maksaa verot ja osinkonsa Suomeen, jolloin ne jäävät hyödyttämään suomalaisia ihmisiä ja
yhteiskuntaa.

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
Professori Risto Harisalo
risto.harisalo(at)uta.fi
• Klubin varaesimies
Yrityskonsultti, kouluttaja
Irmeli Jokilampi
irmeli.jokilampi(at)idia.fi
• Johtokunnan muut jäsenet
Pankinjohtaja Jorma Salovaara
Talouspäällikkö Jaana Jääheimo
Tekniikan tohtori Matti Kataja
Konsernijohtaja 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
Jorma Marttala
jormamarttala(at)gmail.com
Jani Rajaniemi
jani.rajaniemi(at)uta.fi
• 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
Risto Harisalo
risto.harisalo(at)uta.fi
• Tiedotustyöryhmä
Irmeli Jokilampi
irmeli.jokilampi(at)idia.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

◆ ◆ ◆
SUOMALAINEN yrittäjyys ja
omistajuus ovat arvokas asia
meille kaikille. Ne ovat osa suomalaista elämänmuotoa, yhteiskuntaa ja kulttuuria eli asioita, joita Tampereen Suomalainen Klubikin haluaa vaalia ja
edistää. Siksi sinivalkoinen
yrittäjyys ja omistajuus ovat mukana Klubimme agendalla.
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Tampere on historiansa aikana kohdannut monia isoja talouden rakennemuutoksia. Ne ovat olleet murroskohtia, joissa kaupungin talouselämä ja
koko kaupunkikehitys ovat ottaneet
uuden suunnan. Murroksista on noustu entistä vahvempina ja myös vauraampina. Nyt elämme jälleen yhtä talouden murrrosaikaa, josta rakennamme tietä kohti uutta Tamperetta.

Tunne eilinen,
ymmärrät nykypäivää
Vanhaa sanontaa seuraten palautan mieliin Tampereen historian isoja taloudellisia rakennemuutoksia. Ehkä voimme oppia
esi-isiltämme jotain siitä, miten
he nostivat kaupunkimme murrosaikojen läpi aina uuteen kukoistukseen.
Ensimmäinen iso rakennemuutos tapahtui ennen 1800-luvun
puoliväliä. Tampere oli perustamisestaan lähtien ollut käsityöläisten ja kauppiaiden kaupunki,
oikeastaan pieni kylä ison kosken
rannalla. Vasta kun vesivoima valjastettiin teollisuuden käyttöön,
alkoi kaupunki kasvaa. Kosken
partaalle nousi Finlaysonin tekstiilitehdas ja toiselle rannalle Pellavatehdas ja Verkatehdas. Maaseudulta virtasi työvoimaa tehtaisiin, kaupunki kasvoi vauhdilla.
Seuraava talouden murros tapahtui 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Tampereesta kasvoi Pohjoismaiden suurin vientiteollisuuskaupunki. Sen taustalla oli
kolme teknologista harppausta:
rautatie 1876, puhelin 1878 ja
sähkövalo 1882. Ne mahdollistivat tuotannon tehostamisen ja
hyvät yhteydet ulkomaille. Kauppa kukoisti ja se näkyi keskustan
muutoksena: puukaupunki muuttui jugend-kivitalojen kaupungiksi.
Talvi- ja jatkosodalla oli merkittäviä vaikutuksia Tampereen
talouselämään. Sotakorvaustuotteiden valmistaminen paisutti
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Tampere tarvitsee rohkean
rakennemuutosstrategian
kaupungin metalliteollisuutta,
jonka tärkeimmät edustajat olivat Lokomo ja Tampella. Konepajateollisuudesta muodostui yksi Tampereen viennin vetureista
sotakorvausten maksamisen jälkeenkin.
Seuraava raju rakennemuutos
koetteli kaupunkiamme 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. Raskas teollisuus vetäytyi kosken
rannalta, tekstiiliteollisuus romahti Neuvostoliiton hajoamisen
myötä ja Tampella kaatui talouskriisin uhrina.
Tampere nousi tästä talouden
kriisistä paljolti sen ansiosta, että viisaat päättäjät olivat perustaneet kaupunkiimme yliopiston
ja teknillisen yliopiston edellisillä vuosikymmenillä. Siellä luotu
osaaminen oli pohjana tietotekniikkateollisuuden kasvulle, mikä nosti Tampereen elinkeinoelämän jälleen maailmankartalle. Teknologinen kehitys harppasi eteenpäin mikroprosessorien
ja langattoman tiedonsiirron
myötä. Tampereen nousu innovaatioiden keskipisteeksi näkyi
siinä, että ensimmäinen NMT-puhelu soitettiin Tampereella jo
1974 ja ensimmäinen GSM-puhelu vuonna 1991.

Uuden murroksen
keskellä
Nyt Tampere elää jälleen rakennemuutoksen keskellä. Siinä on
kyse euroalueen kriisistä, mutta
myös talouden uudesta rakennemuutoksesta, joka vie meiltä niin

perusteollisuuden kuin tietoalojen työpaikkoja.
Tampere ei kilpaile enää niinkään suomalaisten kasvukeskusten seurassa kuin eurooppalaisten ja aasialaisten osaamiskeskittymien kanssa. Kansainväliset
yritykset siirtävät tuotantoaan,
myös meille tärkeää tutkimusta
ja tuotekehitystä, sinne missä
osaava työvoima, vetovoimainen
yritysympäristö ja kasvavat markkinat kohtaavat.
Mutta kuten aiemmissakin talouden rakennemuutoksissa, niin
nytkin uusi talous nousee jo vanhan alta. Sitä meidän on nyt ruokittava.
Se on digitaalisen ajan taloutta, jossa pienetkin yritykset voivat internetin kautta toimia globaaleilla markkinoilla. Tällaiset
yritykset hyödyntävät internetin
avoimia ohjelmistoja ja verkon
käyttäjäyhteisöjä. Hyviä esimerkkejä uuden ajan toimintatavoista ovat Tampereelta lähteneet
Star Wreck- ja Iron Sky -elokuvat, joiden tekemiseen osallistui
netin kautta useita kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri maailman.
Tampere on edistänyt uuden
talouden syntymistä muun muassa Luova Tampere ja Avoin Tampere -ohjelmilla ja tukemalla uusien innovaatioympäristöjen kehittämistä. Niistä kansainvälistäkin mainetta niittänyt esimerkki
on Uusi Tehdas Finlaysonilla.
Siellä on syntynyt kymmeniä start
up -yrityksiä, joissa ideoita jalostetaan tuotteiksi ja palveluiksi.
Samanlaisen kehityksen haluam-

me käynnistää Mediapoliksessa,
jota aletaan rakentaa Tohloppiin
yhdessä
Technopoliksen,
TAMK:n, YLE:n ja muiden mediaalan yritysten kanssa.
Uusia elinkeinomahdollisuuksia avautuu myös hyvinvointi- ja
terveyspalveluissa, joiden ympärille on rakentumassa Kaupin
Kampus, eli terveysteknologian,
edistyksellisten hoitojen, hoivaasumisen ja terveysliikunnan ainutlaatuinen osaamiskeskittymä.
Hyvän innovaatioalustan uusille
kasvuyrityksille tarjoaa myös Hermian ja Tampereen teknillisen
yliopiston kampus, jossa kehitetään muun muassa älykkäitä koneita ja järjestelmiä ja clean
tech-osaamista, jolla vastataan
muun muassa ilmastonmuutoksen haasteeseen.
Myös Tampereen yliopistokampus ja radan varteen rakentuva
palveluliiketoiminnan keskittymä tarjoavat uudenlaisen mahdollisuuden innovatiiviselle tutkimus- ja kehitystoiminnalle.
Tampereen kaupunki tulee lähivuosina integroimaan isot kaupunkikehityshankkeet, kuten
Vuoreksen, keskustan, Tesoman
täydennysrakentamisen tai kaupunkiratikan, entistä vahvemmin
alustoiksi innovatiiviselle tutkimus- ja kehitystyölle. Kaupunki
mahdollistaa, jotta yritykset ja yliopistot voivat luoda uutta.

Myös palvelurakenteita
on uudistettava

man rakennemuutoksen kanssa
kohtaamme väestöpalvelu- ja
kuntarakenteen muutostarpeet.
Suuret ikäluokat eläköityvät, palvelutarpeet kasvavat ja kuntatalous joutuu sopeutumaan niukan
kasvun aikaan. Tähän haasteeseen emme voi vastata perinteisellä juustohöylällä. On tehtävä
rohkea rakennemuutos myös
kaupungin ja kaupunkiseudun
palveluissa ja toimintatavoissa.
Valmistelemme tänä keväänä
uuden kaupunkistrategian, jossa
katse ulottuu aina vuoteen 2025
saakka. Pormestariohjelma muodostaa hyvän pohjan strategialle.
Haluamme kehittää Tamperetta
tyytyväisten ihmisten kaupunkina, jossa palvelut pelaavat ja talous on kunnossa. Pyrimme talouden tasapainoon jo vuoteen 2015
mennessä tiukalla menokurilla ja
kohdentamalla palvelujen painopistettä ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen ja toimiviin hoitoketjuihin.
Meidän on myös vastattava kestävästi kaupunkiseudun kasvun
haasteisiin. Se edellyttää kuntarakenteen avointa tarkastelua.
Yhdessä olemme enemmän. Se
edellyttää myös rohkeita investointeja kohteisiin, jotka eivät lisää kaupungin käyttömenoja,
mutta edistävät elinkeinoelämää,
alueemme vetovoimaa ja osaavan
työvoiman saamista.

Anna-Kaisa Ikonen
Tampereen pormestari

Samaan aikaan talouden uusim-
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Tampereen kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Jukka Terhonen:

Näkymät Pirkanmaalla
Pirkanmaa on mielenkiintoinen toimintaympäristö yrityksille. Maakunta on koko ajan kasvamassa; esimerkiksi Tampereen seudulle odotetaan
asettuvan yli 90 000 ihmistä nykyisten lisäksi vuoteen 2030 mennessä.
Kasvu luo mahdollisuuksia monille
yrityksille jo Pirkanmaan sisällä,
mutta samalla se luo mahdollisuuksia vientiyrityksille. Seudulle tulee
paljon puhuttua pörinää, joka taas
houkuttelee uusia ihmisiä ja luo taas
uusia mahdollisuuksia.

ositiivinen kasvu ei
ole syntynyt ihan sattumalta. Tampereen
seudun kasvu nojaa
kauan sitten tehtyihin valintoihin, joista yliopistojen saaminen Tampereelle on ollut ehkä kaikkein tärkein. Myös
muut oppilaitokset ovat aina tuoneet Tampereelle nuoria ihmisiä
opiskelemaan. Täällä ollaan aina
oltu viisaita siinä, että opiskelijat on nähty suurena mahdollisuutena ja heihin on suhtauduttu niin, että suuri osa tänne muuttaneista on halunnut jäädä seudulle myös töihin. Iso kiitos tästä on annettava Tampereen Opiskelija-asuntosäätiölle, joka on investoinut merkittävästi asuntoihin Tampereen keskustassa ja
sen liepeillä. Opiskelijat on tällä
tavalla integroitu osaksi Tamperetta.
Hyvät oppilaitokset eivät yksin
tee seutukunnasta menestyjää.
Menestys on tulos hyvästä yhteistyöstä monen eri toimijan kesken.
Yrittäjät ja yritykset ovat luonnollisesti tärkein osa menestystä,
koska vain yritykset luovat arvoa
ja vain yritykset tuovat seudulle

P
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tuloja ja työllisyyttä. Yrityksiin
suhtautuminen on seutukunnan
menestykselle siis erittäin merkityksellistä. Jos esimerkiksi kunnat näkevät yritykset vain verotusyksikköinä, seutu ei kovin pitkään houkuttele toimijoita. Jos
taas yrityksiin suhtaudutaan kannustavasti ja niiden toimintaedellytyksiä kehitetään yhdessä yritysten kanssa, kaikki hyötyvät ja
koko seutukunnan mahdollisuudet tarjota asukkailleen hyvät olosuhteet paranevat. Seutukunnan
kasvu ja vaurastuminen ovat siis
meistä kaikista kiinni.
Tampereen seudulla on hyviä
pyrkimyksiä kehittää julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyötä.
Tredea on seudullinen yhteistyöorganisaatio, joka on innokkaasti tarttunut työhönsä. Kuntien ja
yritysten yhteistyö ei saisi rajoittua pelkästään tonttitarjontaan,
vaan kaikkiin yritysten toimintaedellytyksiin on mahdollisuus vaikuttaa. Koko seutukunnan kiinnostavuutta on mahdollisuus tätäkin kautta kohottaa.
Tampere tunnetaan teollisuuskaupunkina. Itse asiassa hyvin
moni Pirkanmaan kaupunki on

Jukka Terhonen.

rakentunut vahvan teollisuuden
ympärille; Mänttä, Valkeakoski,
Toijala, Nokia, Tampere. Tästä
historiasta johtuen Pirkanmaalla on hyvin vahva teollinen perintö, joka luonnollisesti on muuttunut teollisuuden muuttuessa. Patruunat ovat poistuneet, mutta uskon, että heidän henkensä elää
ja luo työn tekemiselle sitä arvostusta, jota työ ansaitsee. Kun
teemme lujasti työtä, saamme
myös hyvän toimeentulon. Tähän
on täällä aina uskottu ja uskotaan
jatkossakin.
Vientiteollisuus on Pirkanmaankin ydin. Viemällä teollisuustuotteet ulkomaille saamme
todellista lisäarvoa seutukunnalle ja pystymme kehittämään yhteisiä palveluita. Vientiteollisuudelle elintärkeää ovat sujuvat ja
edulliset liikenneyhteydet, sekä

tuotteille että ihmisille. Juna Pietariin, oikorata, maanteiden rakentaminen ja kunnossapito.
Kaikki ovat hyvin tärkeitä. Kauppakamarin viime vuonna tekemän kyselyn mukaan yritysjohtajat Pirkanmaalla nostivat lentoyhteydet Pirkkalasta maailmalle tärkeimmäksi vaikuttamisen
kohteeksi liikenteen suhteen.
Tässä on jo tekeillä monia asioita, joista varmasti kuullaan piakkoin.
Hyvät oppilaitokset, innostuneet opiskelijat, vahva teollinen
kulttuuri sekä kuntien ja teollisuuden tiivis yhteispeli ovat yhdessä oikein käsitettynä ne menestystekijät, joilla Pirkanmaa
pysyy jatkossakin Suomen parhaana paikkana asua ja yrittää.
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Pirkanmaan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Veikko Kiili:

Taloudessa tapahtuu
apaa pudotus tapahtui
vuoden 2008 loppupuolella. Myös Pirkanmaalaiset yritykset
joutuivat uudenlaisen
haasteen eteen, kun globaali
maailma astui kuvioihin. Valmistautumatta moni alihankintayritys joutui sopeuttamaan toimintansa uudelleen. Talouden painopisteen siirtyminen Kiinaan, Intiaan ja Brasiliaan on pakko hyväksyä ja koko Suomen on otettava tämä haasteena huomioon.

V

Pienissä yrityksissä
on tulevaisuutta
Pirkanmaalainen henkilö perustaa yrityksen. Hieno teko, tulipa
samalla yksi työpaikka lisää Pirkanmaalle. Yrittäminen on myöskin vastuun kantamista sekä uuden luomista. Uusi yrittäjä on
mahdollinen työnantaja tulevaisuudessa. Kannattaisiko valtakunnan päättäjien miettiä työllistämisen esteitä ja velvoitteita
yksilön näkökulmasta? Oli miten
oli, työnantajayrityksiä on syntynyt lisää ja pk-yritykset ovatkin
viimeisen kymmenen vuoden ku-

luessa luoneet 110 000 uutta työpaikkaa Suomeen.

Tulevaisuutta
Pirkanmaa on kasvava maakunta. Hyvän koulutustason pitää vielä enemmän muuttua euroiksi
tuotteiden ja palveluiden muodossa. Kansainvälistyminen pitää
saada uudelle tasolle. Uskon, että maakunnan toimijoiden hyvä
yhteistyö edesauttaa myös yrityksien menestystä ja uudistumista
sekä antaa uskallusta riskien ottamiseen ja kasvuun.
Vain menestyvän yritystoiminnan kautta Pirkanmaan maakunta menestyy tulevaisuudessa.
Mielenkiintoinen tilanne tulee
verojen ja maksujen noustessa,
kun vääjäämättä jää vähemmän
rahaa kulutukseen, mikä taas vie
työpaikkoja. Samansuuntainen tilanne tulee kotitalousvähennyksen leikkauksesta – kuinka paljon jääkään remontteja alkamatta ja kuinka paljon perheissä siivotaan itse?
Yrittäjien toivelistalla on kilpailukykyä, kasvua ja investointeja, joista syntyy työllisyyttä.

Veikko Kiili.
Taulukoiden tiedot ovat helmikuussa julkistetusta kevään
2013 Pk-yritysbarometrin Pirkanmaan alueraportista, jonka
ovat teettäneet Pirkanmaan Yrittäjät ry, Finnvera Oyj sekä
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
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Klubin kirjoituskilpailun voittajat
Tampereen Suomalainen Klubi järjesti syksyllä
2012 yhteistyössä tamperelaisten lukioiden ja ammattioppilaitosten kanssa kirjoituskilpailun opiskelijoille. Kirjoituksien aihealueiksi annettiin “Mitä suomen kieli ja suomalaisuus merkitsevät minulle?” ja “Nuorisokulttuuri ja suomalaisuus”.
Parhaan kirjoituksen tekijäksi arvioitiin Heli Tohni, Tampereen
ammattiopiston Sairaalankadun
toimipisteestä kirjoituksella
“Olen suomalainen - Mitä se tarkoittaa?”. Toiselle sijalle arvioitiin Saana Hytönen Tampereen
lyseon lukiosta sekä jaetulle kolmannelle sijalle Aino Lehtinen
Tampereen lyseon lukiosta ja Jari-Matias Martikainen, Tampereen klassillisesta lukiosta.
Kilpailun voittajille jaettiin
Klubin kokouksessa 14. tammikuuta palkintostipendit: ensimmäinen sija 300,-, toinen sija 200,ja kolmas sija 100,- euroa. Loppuarvioinnissa oli mukana yksitoista kirjoitusta, joista oppilaitosten
ja Klubin edustajien raati valitsi

palkittavat. Oppilaitosten edustajina raadissa olivat rehtori Heini Mäenpää, Tampereen lyseon
lukio ja atto-koordinaattori Petri Murtovaara, Tampereen ammattiopisto.
Vastaavanlainen kirjoituskilpailu järjestettiin syksyllä 2011
ja seuraava järjestetään kuluvana vuonna oppilaitosten syyslukukaudella.
Ohessa julkaisemme kaksi parasta kirjoitusta. Kaikki neljä palkittua kirjoitusta on nähtävissä
Klubin kotisivulla www.tampereensuomalainenklubi.fi.

Markku Rauhalahti
raadin sihteeri

Palkittujen kirjoitusten luonnehdinta
Palkintoraadin jäsen, Tampereen lyseon lukion rehtori
Heini Mäenpää luonnehti palkittujen kirjoituksia seuraavasti.
I Heli Tohni: Olen suomalainen - Mitä se tarkoittaa?
Tohnin tekstin viehätys perustui ensisijaisesti sen rakenneratkaisuun, muutamiin nuoren henkilön päiväkirjamerkintöihin viime kuukausien varrelta. Vaikka esiin nostettiin tavanomaisia seikkoja talvisodasta formuloihin, saatiin tekstiin tuoreutta ilmaisulla ja näkökulmaratkaisuilla. Suomi on nuorisollemme maa, jota muutkin kuin
suomalaiset kannustavat!
II Saana Hytönen: Maa tuhatjärvinen miss’ elämäni suojan saa.
Hytösen tekstin vahvuus on hyvässä kielenhallinnassa ja aiheen
henkilökohtaisessa lähestymisessä omien kokemusten pohjalta.
Tekstin maukkautta korostavat itse poimitut espanjalaiset mausteet.
III Aino Lehtinen: Juuri sopivasti monimutkaista ja outoa
Lehtisen tekstin aloitus oli lumoava, samanaikaisesti intiimi, juhlava ja todentuntuinen kansallistunteen välähdys. Suomalaisuuden stereotypiat oli käännetty konkretian kielelle, jossa vihdatkin
voivat lentää.
III Jari-Matias Martikainen: Suomi ja minä
Martikaisen teksti on vahvaa ja elävää kuvausta isättömien poikien
isänmaasta. Leijona karjahtelee voimallisesti ja lumi narisee sen askelissa Suomen metsäpoluilla.

Jari-Matias Martikainen, Aino Lehtinen ja Saana
Hytönen kävivät Klubin kokouksessa 14.1.2013 vastaanottamassa stipendinsä. Voittaja Heli Tohni ei tentin
vuoksi päässyt paikalle. Kuva: Markku Rauhalahti.
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Heli Tohni, Tampereen ammattiopisto, Sairaalankadun toimipiste

I palkinto

Kuva: Markku Rauhalahti.

Olen alunperin Etelä-Pohjanmaalta Töysästä kotoisin, mutta nyt suoritan Tampereella kolmoistutkintoa eli lähihoitaja-lukio -yhdistelmäkoulutusta. Olen syntynyt lokakuussa vuonna 1996, joten nyt käyn ensimmäistä vuotta
tätä koulua. Rankkaa on ollut, mutta onneksi luokkani on ihana ja Tampere viihtyisä kaupunki. Unelma-ammattini tällä hetkellä olisi lääkäri tai kirurgi, mutta saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Pidän lukemisesta, elokuvista, musiikista ja valokuvien räpsimisestä sekä kavereiden kanssa hengailusta. Luonteeltani olen ystävällinen, nauravainen ja tarkka. En hötkyile liikoja, vaikka joskus syytä ehkä olisi.

Olen suomalainen
– Mitä se tarkoittaa?

Toukokuun 15. 2011 aamuyö
Itsenäisyyspäivänä rauhassa
saanut olla sohva saa kyytiä, kun
alkuerässä hytisen jännityksestä
Ruotsin tehdessä maalin, toisen
erän lopussa riemuitsen Immosen tekemästä tasoitusmaalista
ja kolmannessa erässä yllyn raivoisaan riemunhuudon, hyppimisen ja tanssimisen sekamelskaan.
‘SUOMI VEI, JUMALAUTA
SUOMI VEI! KUUSI-YKSI!’ päivitän Facebookiin voittopäivityksen, viestittelen hulluna kavereille ja taidan jossain välissä mennä myös ulos juoksemaan ja huutamaan hieman lisää tuuletuksia.
Kuuntelen Pojun Poika saunoo kappaleen ja tanssin villisti sen
tahtiin.
Jälkeenpäin sanottuna voisin
todeta, etten muista yhtäkään
hetkeä elämästäni, missä olisin
ollut näin ylpeä Suomesta ja sii-

tä, että saan olla osa sitä.
Maaliskuun 18. 2012
Tänään se alkaa. Formula-kisat vuosimallia 2012. En ole katsonut formulaa sitten vuoden
2009, ja olo on nostalginen. Miksikö? Koska ‘Jäämies’ on tullut
takaisin.
Olen aina ihaillut Kimi Räikköstä ja hänen kylmänviileää olemustaan. Kimi sanoo suoraan
niin kuin asiat ovat, ei kiertele
turhaan. Suorapuheisuus, omaperäinen puhetyyli ja ehkä jonkun mielestä epäkohtelias, ‘juro
suomalainen’ käytös ovat Räikkösen tavaramerkkejä.
Muistan nuorempana seuraamani kisat, sen kun lähes koko
perheeni kokoontui olohuoneeseen jännittämään, kuinka Kimin
käy. Jossain vaiheessa formulakuskien joukkoon tuli myös Heikki Kovalainen, mutta Kimi on aina pysynyt ensimmäisenä arvojärjestyksessäni. Ei ole Räikkösen voittanutta.
Aina kun formulassa kuvataan
yleisöä ja huomaan tutun siniristilippumme, tunnen ylpeyttä
maatani kohtaan. En vain sen takia, että suomalaiset ovat nähneet vaivaa ja matkanneet paikan päälle katsomaan kisoja,
vaan sen takia, että lippuamme
heiluttavat myös ulkomaalaiset.
Suomi on maa, jota muutkin kuin
suomalaiset kannustavat. Tämä
tieto ilahduttaa minua suuresti.
Vaikka Räikkönen ei tänä
vuonna olekaan todennäköinen
voittajaehdokas, uskon vakaasti
tuleviin vuosiin. Luodaan sama
jännitysnäytelmä kuin vuonna
2007, eikö? Kimi vei tuolloin maailmanmestaruuden Hamiltonin

nenän edestä yhdellä ainoalla
pisteellä.
Kesäkuun 21. 2012
Kun kaverini olivat festareilla
kuuntelemassa Arttu Wiskarin
Tuntematonta potilasta, olin minä siskoni luona lukemassa Väinö Linnan Tuntematonta Sotilasta. Itkin kirjan aikana useaan otteeseen sotilaiden huonoa onnea
ja menetyksiä, mutta toisaalta
nauroin mahani kipeäksi konekiväärikomppanian – kaikista vastoinkäymisistä huolimatta – letkeälle elämänkatsomukselle ja
ryhmän huumorintajulle.
Kirja oli mielestäni uskomattoman hyvin kirjoitettu, ja olen
iloinen, että sotamiehet on kuvattu osin oikeiden, sodassa taistelleiden henkilöiden pohjalta.
Linnan teos sai minut samaistumaan sotilaisiin ja todella kunnioittamaan sotiemme veteraaneja.
Rokka oli ehdottomasti lempihahmoni, ihailin hänen lojaaliuttaan sotamies Sudelle, hänen
rauhallisuuttaan stressaavissa tilanteissa ja tarkkuutta sodan
kauheuksien keskellä. Eikä tietenkään unohdeta huumorintajua ja itsevarmuutta: ‘Kuule,
vänskä. Mis sie tarvitset oikei
hyvvää miestä. Täs siul on sellane.’
‘No siehän sälli oot.’
Olen Suomesta hyvin ylpeä. En
nyt sano, että tämä maa on täydellinen, koska eihän mikään ole
täydellistä. Suurin piirtein kaikki on kuitenkin hyvin ja paremminkin kuin monissa muissa
maissa.

Pidän suomen kielessä siitä,
että se on uniikin kuuloista, mutta mielestäni kokonaisuus on turhan jäykkää. Kirjakieli ja puhekieli eroavat liikaa toisistaan, ja
joskus on vaikeaa päättää, kumpaa käyttää. Jos puhun puhekieltä väärässä paikassa, saadaan
minusta epäkypsä kuva. Kirjakieltä käytettäessä väärissä kohdissa tulee ihmisestä virallisen ja
jotenkin huumorintajuttoman
oloinen.
Jos suomea verrataan vaikka
englantiin, huomataan, että englannissa puhekieli ei eroa kirjakielestä niin dramaattisesti kuin
suomessa. Lause ‘minä rakastan
sinua’ on niin paljon helpompi
lausua englanniksi: ‘I love you.’
Ehkä kielemme jäykkyyden takia ei täällä ilmaista tunteita niin
palavasti kuin esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa. Liian paljon
jätetään sanattoman viestinnän
varaan. Jos toinen ei tajua, niin
omapa on häpeänsä. Mielipiteet
saatetaan pitää omana tietona,
jos ryhmä on vähänkin vieras ja
muiden mielipiteet eroavat
omasta mielipiteestä.
Toisaalta kun ajattelen asiaa
eri näkökulmasta, ehkä tunteiden hillitympi ilmaisu on joissain
kohdin hyvä asia. Jos rakkautta
toiseen kailottaa joka välissä, tulee siitä itsestäänselvyys eikä asiaa arvosta. Silloin tällöin lausutut ‘hei vähänkö sä oot ihana’ ja
muut vastaavanlaiset lauseet
ovat mielestäni parempia ja niitä osaa arvostaa.
Sen sijaan vihan tunteet on hyvä saada päästä pois vaivaamasta. Omaan mieleen pullotettu viha ja katkeruus näkyvät mielestäni hyvin Suomen henkirikosten

jatkuu sivulla 10

Joulukuun 6. 2011
Istun kotisohvalla perheeni
kanssa ja katson monen muun
Suomessa asuvan tavoin linnanjuhlien vastaanottoa. Kenellä on
kaunein mekko, kuka on pukeutunut kuin Pelle Hermanni?
Se on ainakin varmaa, että
Halonen hohtaa. Puolisonsa
Pentti Arajärven kanssa kutsuvieraita kättelevä Tarja jaksaa hymyillä kuin Naantalin aurinko ja
toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää
jokaiselle vastaantulevalle. Sisälläni asuva feministi iloitsee siitä tosiseikasta, että viimeiset yksitoista itsenäisyyspäivää on tuolla kättelypaikalla seissyt nainen.
Ja vieläpä niin mukavan oloinen.
Ei häntä turhaan tituleerata Suomen Muumimammaksi.
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määrässä. Toki alkoholi näyttelee suurta osaa näissä rikoksissa,
mutta viha viimeistelee.
Suomen kieli merkitsee minulle siis tietynlaista jäykkyyttä etenkin tunteiden ilmaisussa ja kirjakielessä. Täytyy kuitenkin sanoa,
että en vaihtaisi äidinkieltäni mihinkään muuhun. Murteet tuovat

oman hauskan mausteensa tähän
suomen kielisoppaan.
‘Hakkaa päälle
pohjan poika!
Suomalaisuus. Mitä se sitten
on? Minäpä kerron.
Se on sitä, kun yrittää itsepäi-

sesti tehdä asiat omalla tavalla,
itse. Kun on tullut saunasta ja
TV:stä kuuluu Avaran luonnon
tuttu miesääni. Kun Suomi on
voittanut (Antero Mertarannan
selostamat) jääkiekon MM-kisat
ja parhaimmillaan puolet Suomesta on pysähtynyt kuuntelemaan ja laulamaan Maamme-lau-

lua olohuoneissaan. Kun jouluna katsoo Lumiukon ja yrittää
soittaa Joulupukin kuumaan linjaan. Kun hyppää lokakuun puolivälissä jääkylmään veteen ja
huutaa perkelettä. Kun katsoo
Youtubesta videoita, joissa japanilaiset yrittävät syödä salmiakkia (kukaan heistä ei pidä siitä).

Saana Hytönen, Tampereen lyseon lukio II palkinto

Kuva: Markku Rauhalahti.

Olen 1994 syntynyt Tampereen lyseon lukion abiturientti. Harrastan kirjojen kirjoittamista, lukemista ja valokuvausta, ja tulevaisuudessa minusta tulee kirjailija ja käsikirjoittaja. Kuvailisin itseäni optimistiseksi, kunnianhimoiseksi, syvälliseksi ja eloisaksi ihmiseksi.

Maa tuhatjärvinen miss’
elämäni suojan saa
Suomalaisuutta voidaan yrittää
määritellä monella tavalla. Se on
kansalaisuutta, isänmaallisuutta, kaavamaisia luonteenpiirteitä – asenne. Suomalaisuus on jokaiselle sitä kokevalle henkilökohtainen asia, ja täten kukin tulkitsee sitä eri tavalla. Minulle
suomalaisuus merkitsee yhteenkuuluvuutta muiden suomalaisten kanssa sekä ylpeyttä kauniista kotimaastani.
Suomalaisuus on asia, jota ei
aina tule pohtineeksi. Sitä pidetään itsestäänselvyytenä, mutta
joskus sen merkitys avartuu ihmiselle merkittävän tapahtuman
tai elämyksen edessä. Olen kuullut usein lausahduksia ”Olen niin
ylpeä siitä, että olen suomalainen”, mutta myös tuhahduksia
siitä, kuinka oikein hävettää olla
suomalainen. Hyvää mainetta
suomalaiset ovat saaneet esimerkiksi jääkiekon ja autourheilun
kautta, sekä kansainvälisistä tutkimuksista, jotka toteavat Suomen olevan onnellisuuden ja tasokkaan koulutuksen maa. Varjon kansamme ylle on laskenut
ylikorostunut käsitys siitä, kuinka paljon käytämme alkoholia.
Kun ulkomaalaiselta kysytään
mielikuvaa suomalaisesta, mainitsee hän varmasti alkoholinkäy-
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tön. Tämä ei ole mikään ihme, sillä me suomalaiset itse ylläpidämme tätä käsitystä. Kun televisiosta tuttu Anthony Bourdain saapui Suomeen kuvaamaan jaksoa
sarjaansa ”Anthony Bourdain
maailmalla”, hänelle tarjottiin joka paikassa alkoholia – jopa aamuradiohaastattelussa.
Suomalainen kohtaa maailmalla myös ennakkoluuloja, etenkin
liittyen luonteeseemme sekä
maamme ilmastoon. Suomalainen kuvaillaan usein ujoksi, harvapuheiseksi ja hieman jöröksi,
mutta kuitenkin kohteliaaksi ja
rehelliseksi ihmiseksi. Tällaiset
stereotypiat eivät tietenkään pidä aina paikkansa. Itse olen ulkomailla törmännyt kysymyksiin
Suomen asuinoloista. Suosikkejani ovat: ”Asutteko te suomalaiset igluissa”, sekä ”Käveleekö
teillä kadulla jääkarhuja”. Minun
on täytynyt myös usein selittää
ihmisille, että oikea Joulupukki
asuu Suomessa eikä Pohjoisnavalla.
Olen aina tuntenut itseni vahvasti suomalaiseksi, etenkin yhteisöllisyyttä korostavissa tilanteissa sekä Suomen kauniissa
luonnossa: Mikään ei synnytä minussa yhtä vahvaa suomalaisuuden tunnetta kuin esimerkiksi

jääkiekon maailmanmestaruuskisojen katsomossa istuminen tai
kävely lähimetsässäni tai järven
rannalla. Ymmärsin jo lapsena,
millaista on olla suomalainen, ja
pohdiskelin myös muita kansalaisuuksia mielenkiinnolla.
Kun olin yhdeksänvuotias, suomalais-identiteettini joutui muutosten tuulten viemäksi, kun
muutimme perheeni kanssa asumaan Espanjaan neljäksi vuodeksi. Voimakkaan kulttuurishokin
iskiessä minuun jouduin uudelleenarvioimaan käsitykseni suomalaisuudesta ja sen merkityksestä minulle. Alakouluikäisenä
lapsena maailmankuvani oli vielä avoin, ja olin valmis ottamaan
uuden kulttuurin avosylin vastaan. Paikallisessa koulussa suomalaisuuteni oli selkeästi esillä,
sillä olin luokkani harvoja ulkomaalaisia, enkä pystynyt kommunikoimaan muiden kanssa, sillä
emme puhuneet samoja kieliä.
Olin luokkatasollani aina ”se suomalainen tyttö”, ja täten suomalaisuudesta tuli minua määrittävä piirre. Noin vuoden kuluttua
sopeuduin ympäristööni kunnolla, ja espanjan- ja katalaanintaitoni olivat tarpeeksi kehittyneet
sujuvaan keskusteluun. Siitä
eteenpäin en enää ajatellut ole-

vani vieras uudessa maassa, vaan
osa lokaalia kulttuuria. Muutkin
tuntuivat jättävän suomalaisuuteni taka-alalle.
Sopeutumisessa on kuitenkin
aina se uhka, että uuteen kulttuuriin tottuu liikaa, ja omat juuret hämärtyvät. Minulle ei käynyt
niin, sillä minulla oli hyvä keino
säilyttää suomalaisuus lähellä sydäntäni: aivan Barcelonan keskustassa sijaitsee ”Pohjoismaiden klubi”, jossa järjestetään kielten opetuksen lisäksi kerhoja
pohjoismaisille lapsille, jotka haluavat opiskella omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan. Klubilla tapasin samassa tilanteessa olevia
lapsia ja pääsin käyttämään suomen kieltä perhepiirin ulkopuolella, mikä säilytti suomalaisuuden tärkeyden elämässäni. Olimme myös perheeni kanssa tekemisissä monien suomalaisten
perheiden kanssa, ja suomalaisuus ja espanjalainen arki olivat
täten tasapainossa elämässäni.
Aika Espanjassa osoitti, kuinka tärkeä Suomi on minulle. Molemmissa maissa asumisessa on
hyvät ja huonot puolensa, ja olin
missä olin, kaipasin aina toista.
Sanotaan, että asian arvon ymmärtää vasta, kun sen menettää.
Kun olin kaukana kotimaasta,
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Kun katsoo Salkkareita ja nauraa Ismon ja Sepon tempauksille (Ullakin saisi tulla takaisin).
Kun saa ulkomailla puhua suomea, ilman että kukaan ymmärtää sanaakaan. Kun saa välillä olla juro ja perustella asian suomalaisuudella.
Suomalaisuus on sitä, kun lu-

kee kirjaa ja tajuaa jälleen kerran, kuinka outoja sanoja ja tapoja Suomessa onkaan. Yrittäkää
lausua ja painottaa sana ‘mauista’ kunnolla, niin ehkä ymmärrätte mitä tarkoitan. Ja entäs se
mämmi sitten?

ymmärsin sen todellisen merkityksen. Paluu oli katkeransuloinen, sillä Espanjasta tuli tärkeä
osa minua, mutta oli silti mukavaa palata takaisin. Asuminen ulkomailla opetti kansainvälisyyttä ja avarsi maailmankuvaani, ja
sain mahtavien kokemusten ja
uusien ystävien lisäksi laajennettua kielitaitoani. Minulla on kielipää, ja pidän kielten opiskelusta erittäin paljon. Ulkomailla asuminen vain ruokki tätä intohimoa.
Suomi tunnetaan yhtenä maailman vaikeimmista kielistä oppia, vaikka se onkin foneettisesti eli lausunnallisesti hyvin yksinkertainen. Minulle on ylpeyden aihe puhua suomea äidinkielenä, sillä haastavuuden lisäksi
sitä määrittävä piirre on myös
kauneus. Suomea on miellyttävää kuulla, puhua ja lukea. Luen paljon kirjoja, ja kirjoitan runsaasti vapaa-ajalla, sillä haluan
kirjailijaksi ja käsikirjoittajaksi.
Työskentelen siis paljon kielen
kanssa, ja yritän löytää omanlaisen tyylini kokeilemalla erilaisia
tapoja käyttää äidinkieltäni. Suomi on minulle mieluisin kirjoituskieli, sillä voin sen avulla ilmaista parhaiten, mitä haluan
sanoa.
Ulkomailla asuessani huomasin myös suomen kielen merkityksen minulle. Käytin sitä vain
kotona, suomalaisten ystävien
kanssa sekä Pohjoismaiden klubilla siellä käydessäni. Huomasin kuitenkin, että suomea on
mahdotonta sulkea pois koulussakaan. Jos yllätyin jostakin,
spontaani reaktio oli huudahtaa:
”Mitä”. Joskus puhuimme siskoni kanssa suomea, jotta luokkatoverimme eivät ymmärtäisi, mistä keskustelimme. Koulussa suomi oli kuin salakieli, joka toi tuttuutta ja turvaa keskellä paikal-

lista arkea.
Kun palasimme Suomeen, oli
aika tottua uudelleen kotikulttuuriin ja kieleen. Puheessani oli
kuulemma katalaani-aksentti, joka tietääkseni on nyt hiipunut.
Käytökseni on kuitenkin edelleen selkeästi espanjavaikutteista: käytän elävää kehonkieltä ja
puhun kovaa ja ilmeikkäästi. Espanjassa asuminen selkeästi
muokkasi tapaani ilmaista itseäni. Entinen selvästi suomalainen
minäni muuttui suomalaisuudeksi ripauksella Välimeren eloisuutta ja räiskyvyyttä. Nyt koen
molempien maiden olevan osa
minua, ja molemmat ovat minua
määrittäviä piirteitä. Suomessa
minussa korostuvat Espanjassa
omaksutut ominaisuudet, kun
taas Espanjassa on selkeää, missä juureni ovat. Tämä johtunee
siitä, että suomalaiset ja espanjalaiset ovat yleisen mielipiteen
mukaan kuin yö ja päivä; toinen
hillitty puheeltaan ja käytökseltään, toinen räiskyvä ilotulitus tilanteessa kuin tilanteessa. Molemmat kulttuurit koettuani voin
sanoa, että stereotypioilla on perusteensa, mutta niitä ei tule pitää täytenä totuutena, vaan pysyä avoimena kaikille ihmistyypeille ja kansalaisuuksille.
Mitä suomalaisuus siis merkitsee minulle? Se on enemmän
kuin pelkkä Suomen kansalaisuus. Se on hetkiä, jolloin hengität kirpeää pohjoista ilmaa
keuhkoihisi talviaamuina. Se on
yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvuutta – suomalaiset ovat perhettä. Suomalaisuus on isänmaallisuutta, ylpeyttä tästä tuhansien
järvien maasta, rakkautta kotimaataan kohtaan. Suomalaisuus
on elämäntapa. Maailmalla on
paljon tarjottavana, mutta Suomi on aina koti, johon palaan.

Klubin
ohjelmatyöryhmä aloitti
työnsä virkeästi
Tämän vuoden ensimmäisessä kokouksessaan ohjelmatyöryhmä veti laajoja
kaaria pohtien Klubin tulevien vuosien
tapahtumia. Punainen – tai tässä tapauksessa ehkä sininen – lanka löytyy
Klubin toimintaa ohjaavista teemoista.
Tämän vuoden teema on sinivalkoinen
yrittäjyys.
Teemojen tueksi pitäisi saada synergistä voimaa siten,
että teema otetaan huomioon Klubin toiminnassa mahdollisuuksien mukaan eri tavoin (kuukausikokoukset,
www-sivut, tiedotuslehdet, Kirjanmerkki-kerho jne).
Johtaviksi teemoiksi ideoitiin muun muassa seuraavia:
suomen kieli, suomalaisuuden alkuperän selvittäminen
monitieteisyyden keinoin, kansainvälisyyden vahvistaminen. Hyvänä pidettiin niitä teemoja, joilla Klubi on
organisoinut toimintaansa ja joita ovat olleet esimerkiksi Tampereen tekijät ja Kuuluisien suomalaisten jalanjäljissä.
Klubi jatkaa kulttuurin polulla. Kulttuuritapahtumille toivottiin jatkoa ja aktiivisia asianharrastajia. Tässä
yhteydessä tuotiin myös esille, että jollain tavoin olisi
hyvä huomioida Klubin suhteet maan muihin klubeihin.
Myös Klubin organisoimia matkoja päätettiin jatkaa.
Tänä vuonna matka suuntautuu Pohjois-Irlantiin. Vuodelle 2014 matkoja on suunnitteilla kaksi, joista ensimmäinen Espanjan Malagaan KarAirin jalanjäljillä, ja
toinen syksyllä Kreikkaan V. A. Koskenniemen jalanjäljillä Timo Tulosmaan organisoimana. Vuonna 2015
matka voisi suuntautua Yhdysvaltoihin suomalaisten
siirtolaisten jalanjäljillä.
Vuoden 2014 kevään teemoiksi ajateltiin suomen kieltä ja suomalaisuuden alkuperää. Samalla mietittiin
uusia tapoja ja mahdollisuuksia kuukausikokousten esitelmien läpiviemiseksi.
Ohjelmatyöryhmän puheenjohtajana toimii Klubin
esimies Risto Harisalo ja sihteerinä jäsenkirjuri Seppo Lehtinen. Ryhmän jäseniä ovat varaesimies Irmeli
Jokilampi, Harry Kronqvist, Tuija Majuri, Kalevi Nikkilä, Ritva Tiainen, Kari Oksanen ja Timo Tulosmaa.
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Yritys- ja kulttuurivierailut ovat luonteva osa Klubimme toimintaa. Viime vuonna käytiin mm. Ilmavoimien Teknillisellä Koululla Kuoreveden Hallissa. Kuva: Markku Rauhalahti.

Tampereen Suomalaisen Klubin toimintasuunnitelmasta

Vuoden 2013 teemana on
”Sinivalkoinen omistajuus ja yrittäjyys”
Tampereen Suomalainen Klubi toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana ja
tekee työtä Suomen itsenäisyyden, vapauden, oman kielen ja kansallisen
kulttuurin säilyttämiseksi. Korostamme toiminnassamme suomalaisen
osaamisen ja omistuksen merkitystä, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön merkitystä, lapsista ja vähäosaisista huolehtimista sekä yrittäjyyttä, ahkeruutta ja säästäväisyyttä.
Toiminnassa näkyy Klubin aatteellinen linja suomalaisuuden,
suomen kielen ja suomalaisen
kulttuurin tukijana Tampereella
ja Pirkanmaalla. Keskeisinä toimintoina ovat kuukausikokoukset laadukkaine esitelmineen ja
keskusteluineen. Muina tilaisuuksina voidaan mainita vierailut Tampereen, ympäristön ja kotimaan kiinnostaviin kohteisiin
sekä luonnollisesti Klubin harrastuskerhojen järjestämä monipuolinen ohjelma. Koulujen kirjoituskilpailua jatketaan samoin
kuin sen tulosten hyödyntämistä
sekä Suomen lipun arvostuksen
kohottamista. Klubin ohjelmatoi-
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minnasta vastaa esimies apunaan
ohjelmatoimikunta.
Klubissa toimii seitsemän harrastuskerhoa, jotka järjestävät
jäsenille ohjelmaa.
1. BILJARDIKERHO ylläpitää
biljardiharrastusta Klubin piirissä. Kärrit pelataan kerran viikossa, yleensä keskiviikkoiltaisin.
2. GOLFKERHO ylläpitää golfharrastusta Klubin piirissä ja
järjestää Klubin mestaruuskilpailut.
3. KESKIVIIKKOKERHO ko-

koontuu tapaamisiinsa kahdesti
kuussa kirjojen ja viinien merkeissä.
4. KIRJANMERKKIKERHON
toimintaa uudistetaan keväällä
2013 tavoitteena avoin ja keskusteleva kirjallisuuskerho.
5. KIRKKOVENEKERHO järjestää kerran vuodessa kirkkovenesoudun.
6. KLUBINAISET on Tampereen
Suomalaisen Klubin kaikille naisjäsenille avoin ja aktiivinen kerho,
joka järjestää monipuolista ja mielenkiintoista ohjelmaa naisille.

Pasi-Heikki Rannisto.
Kuva: Markku Rauhalahti.
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7. RUUTIUKOT on Klubin senioriyhteisö, joka kokoontuu kerran
viikossa lounaalle ja kuulemaan
esitelmiä isänmaallisista ja yhteiskunnallisista aiheista.
Kaikesta toiminnasta tiedotetaan
aktiivisesti sähköpostilla, nettisivuilla, jäsenkirjeillä ja lehdellä.
Aktiivista jäsenhankintaa jatketaan. Tavoitteena on, että Klubissa vuoden 2013 lopussa on 910
jäsentä. Erityisenä tavoitteena on
alle 40-vuotiaiden jäsenten määrän kasvattaminen. Uusille jäsenille nimetään jäseneksi hyväksymisen yhteydessä kummi, jonka tehtävänä on perehdyttää uusi jäsen Klubiin ja tuoda hänet
mukaan toimintaan.

Sääntömuutos
valmisteilla
Toimintavuoden aikana uudistetaan Klubin säännöt. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää johtamisjärjestelmää valitsemalla
keskeiset toimijat suoraan syyskokouksessa sekä luoda taloudel-

lista tilaa Klubin tulevaisuuden
kehittämiselle ja erityisesti nuorten jäsenten rekrytoinnille. Johtokunnan sääntöuudistuksessa
esitetään, että uusia vapaajäseniä ei jatkossa enää tule lisää.
Tarkoitus on, että tätä kautta kertyvä jäsenmaksutulo käytetään
pääosin liittymismaksun alentamiseen.
Klubin kiinnostavuutta jäsenten ja tilojen vieraiden silmissä
kehitetään edelleen. Ravintoloitsijan vaihtuessa vuonna 2013 Klubihuoneistoa uudistetaan niin,
että se mahdollisimman hyvin
vastaa Klubin ja ravintolan tarpeita. Jäsenistöltä kerätään tarinoita kabinettien aihepiireistä ja
tamperelaisesta suomalaisesta
toiminnasta. Jäsenetuina ja toiminnan tiloina jäsenistölle säilytetään Biljardihuone, Perinnehuone/kirjasto sekä Peräkammari.

Klubimme jatkaa
Suomen lippu -kampanjaansa. Tavoitteena on, että siniristilippu näkyy juhlapäivinä entistä enemmän niin katukuvassa kuin ostoskeskuksissa ja omakotialueillakin. Kuva: Antti
Yli-Mäenpää.

Pasi-Heikki Rannisto
johtokunnan
varapuheenjohtaja
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Vuoden 2012 jäsenkyselyn tulokset
Tampereen Suomalaisen Klubin jäsenkysely suoritettiin touko-kesäkuussa 2012. Vastauksia saatiin
240 kpl eli vastausprosentti on 27 %. Tulos ei ole
erityisen hyvä, mutta se mahdollistaa vastausten
suunnan arvioinnin suhteellisen luotettavasti.
Vastaajista oli miehiä 82 % ja naisia 9%, vastaamatta jätti 9 %. Jäsenten keski-ikä on 72,6 vuotta,
mediaani 67 vuotta ja moodi 70 vuotta. Jäsenistä
32 – 50 vuotiaita on 10 %, 51 – 60 vuotiaita 14 % ja
yli 61 vuotiaita 77 %.

Tyytyväisyys Klubin toimintaan
Kuukausikokousten antiin on tyytyväisiä 69 % jäsenistöstä. Tyytymättömiä oli 3 % ja 28 % vastasi tähän kysymykseen ”Vaikea sanoa”. Klubin tarjoamaan aatteelliseen toimintaan tyytyväisiä oli 72 %, tyytymättömiä 2 % ja Vaikea sanoa –ryhmään kuului 26 % vastanneista.
Toiminnan monipuolisuuteen tyytyväisiä oli 69 %, tyytymättömiä 4
% ja Vaikea sanoa vastasi 27 %. Sama linja jatkui tyytyväisyydessä
toiminnan laatuun (78 %, 3 % ja 19 %).
Vastaajista 86 % oli tyytyväisiä sekä Klubin tiloihin että yleiseen
maineeseen. Pysymiseen mukana ajan hengessä tyytyväisiä oli 68 %,
tyytymättömiä 8 % ja 24 jätti vastaamatta. Kaikkien näiden lukujen
keskiarvo on 76 %, joten valtaosa jäsenistä on varsin tyytyväisiä Klubin toimintaan kokonaisuutena.

Jäsenyysaika klubissa:
Kumulat. %
Jäsenyyden kesto

1 – 15 vuotta

24 %

Jäsenyyden kesto

16 – 20 vuotta

40 %

Klubin hallinnon arviointi

Jäsenyyden kesto

21 – 30 vuotta

61 %

Jäsenyyden kesto

31 – 40 vuotta

77 %

Jäsenyyden kesto

yli 41 vuotta

99 %

Klubin toiminnasta vastaavat henkilöt tuntee hyvin 61 % ja huonosti 30 % vastaajista. Johtokunnan jäsenet tunnetaan, tyytyväisiä oli
63 % ja huonosti heidät sanoi tuntevansa vain 2 %, vaikea sanoa 35
%. Klubin taloudellisen tilanteen tunsi hyvin 61 % ja huonosti 30 %
vastaajista. Kaikkien hallintoa koskevien lukujen keskiarvoksi muodostui 63 %.

Klubin kerhotoimintaan osallistutaan ahkerimmin Ruutiukoissa.
Vaikka Klubinaisten osallistumisprosentti on koko Klubin jäsenistöstä laskettuna vain 6 %, naisjäsenten määrästä laskettuna se on huomattavasti suurempi ja tekee Klubinaisista toiseksi suosituimman
kerhon.

Osallistuminen
Klubin kerhotoimintaan:
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Klubiravintolan toimintaan oli melko tai hyvin tyytyväisiä 61 % vastanneista.

Ruutiukot

Kyllä

38 %

Biljardikerho

Kyllä

7%

Golf –kerho

Kyllä

8%

Klubinaiset

Kyllä

6%

Kirjanmerkki

Kyllä

19 %

Keskiviikkokerho

Kyllä

11 %

Kirkkovene

Kyllä

5%

Tyytyväisyys Klubin lehteen tiedotuskanavana:

86 %

Tyytyväisyys Klubin www-sivujen toimivuuteen

68 %

Tyytyväisyys Klubin ohjelmien arvokkuuteen

86 %

Tyytyväisyys mahdollisuuteen keskustella
ajankohtaisista asioista

76 %

Tyytyväisyys mahdollisuuteen vaikuttaa
kotikunnan asioihin

47 %

Tyytyväisyys mahdollisuuteen edistää
suomalaisuutta

88 %

Tyytyväisyys mahdollisuuteen
edistää kansainvälisyyttä

45 %

Tyytyväisyys mahdollisuuteen
luoda uusia tuttavuuksia

78 %

Risto Harisalo, esimies
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A s i a n t u n t i j a n

m a t ka s s a

Tampereen Suomalaisen Klubin matka

Pohjois-Irlannin nähtävyydet
7. – 11.5.2013
Pohjois-Irlannin matka tarjoaa kauniita
maisemia ja mielenkiintoisia nähtävyyksiä.
Pääkaupunki Belfast on tunnettu
laivanrakennuskaupunkina, surullisenkuuluisa
Titanic rakennettiin täällä. Giant’s Causeway
eli jättiläisen portaat on uskomaton
luonnonmuodostelma Antrimin rannikolla.
Matkan varrella yövytään viskistään
kuuluisassa Bushmillsin kylässä ja tehdään
tietysti vierailu viskitislaamolle.

1179 €/hlö
Hintaan sisältyy

Matkaohjelma
1. päivä
Dublin – Belfast
2. päivä
Titanic Experience –näyttely
ja Antrimin rannikko
3. päivä
Bushmills viskitislaamo, Dunlucen linna,
Derryn kaupunki
4. päivä
Mount Stewartin kartano ja
puutarha, Dublin

sisäänpääsymaksut

Lisämaksusta

Asiantuntijaopas
Sylvia McQuinn

€

Lentoaikataulu

5. päivä
Kevyt varhainen aamiainen hotellissa
ja kuljetus lentokentälle.

Varaukset 7.3.2013 mennessä. Lisätietoja: Risto Harisalo, 040 190 9777, risto.harisalo@uta.ﬁ.
Matkan toteutuminen edellyttää vähimmäismatkustajamäärää, 25 henkilöä.

Varaukset:

Maija Siren 010 289 8118 maija.siren@lomalinja.ﬁ
Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 15 €. 1.4.2013 alkaen 17 €

15
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Linkosuo vie ruista
uudessa muodossa
Linkosuo Oy on hyvä
esimerkki sinivalkoisesta omistajuudesta ja pkyrittäjyydestä. Aarne
Oskari Linkosuo perusti
vuonna 1936 Tampereelle leipomon. Nykyisin
Linkosuon leipomon
tuotteet leivotaan Kangasalan Mannakorvessa. Toimitusjohtaja Timo Jänne jatkaa äidinisänsä aloittamaa työtä. Perheyritys on nyt
myös vientiyritys.
– Lähdimme vakavammin ajatuksin vientiin noin kolme vuotta sitten. Ensimmäisenä vuonna koulutimme avainhenkilöitä Finpron
vientikoulutuksessa. Silloin valitsimme kohdemaiksi Ruotsin,
Saksan ja Tanskan. Seuraavassa
vaiheessa ajattelimme aloittaa
viennin Venäjälle. Koulutuksen
aikana suunnittelimme, miten lähestyä eri maita ja niiden kauppaketjuja, kertoo Timo Jänne.
Nyt kolmen vuoden kuluttua
nähdään, että Venäjä ja Viro nousivatkin Linkosuon suurimmiksi
vientikohteiksi. Myös Tanskaan
vienti on käynnistynyt erittäin hyvin. Ruotsiin ja Saksaan ei vielä
olla saatu yhtä isoa päänavausta.
Jonkin verran vientiä on myös Kanadaan ja Yhdysvaltoihin suomalaisten aikanaan asuttamille alueille. Keskimäärin kerran kuussa lähtee lähetys Mannakorvesta
Pohjois-Amerikkaan.

Vienti vaatii
investointeja
– Viennin osuus liikevaihdosta on
nyt noin 7 prosenttia. Tavoitteemme on tuplata tuo luku tänä vuonna. Sitä silmällä pitäen investoimme noin 3,7 miljoonaa euroa
kapasiteetin nostamiseen uudel-
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la tuotantolinjalla. Rautaa saa ostettua helposti; haaste on siinä,
millä myydään tuotteita niin, että kasvanut kapasiteetti on täydessä käytössä, pohtii Jänne.
Linkosuolle rakennetaan kokonaan uusi tuotantolinjasto kuivaleivän sekä ruissipsien, palttoonnappien ja snacksien tekoon.
Tuotantolinja vaatii myös 800 m2
lisää uutta tilaa. Investoinnit laitteisiin kasvattavat kuivaleipäkapasiteetin yli kaksinkertaiseksi.

Ruissipseillä
maailmalle
Timo Jänteen mukaan Linkosuon nykyisissä vientimaissa on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. On viisasta pysytellä lähialueilla eli maissa, joissa
on jo ruiskulttuuri. Näitä ovat Venäjä, Baltian maat, Saksa ja Skandinavian maat.
Eniten Linkosuo vie ruissipsejä erilailla maustettuina. Ne ovat
vientituotteiden ylivoimaisia ykkösiä. Kakkosena tulevat Väinämöisen palttoonnapit, ne reikäleivän reiät. Myös perinteinen
varrasleipä on hyvä vientituote.
Vienti vaatii myös henkilöstön
koulutusta. Operatiivisella tasolla vientiä hoitaa vientipäällikkö
Leena Järvenpää. Venäjällä kielitaito on tarpeen, sillä siellä ei
pärjää pelkällä englannilla. Linkosuon omasta lähettämöstä löytyi venäjänkielentaitoinen nuori nainen, Sahalahdella asuva
Jenna Simola, mukaan Venäjän
vientiprojektiin. Uutta henkilöstöä on palkattu myyntiin ja tuotekehitykseen vuoden 2012 lopulla.

Uutuudet koukuttavat
kotimaassa
Uutena tuotteena Linkosuo lanseerasi viime vuoden lopulla leipäsnacksit kahdella eri tavalla
maustettuina. Ne on tehty kau-

Toimitusjohtaja Timo Jänne. Kuva: Seppo Leskinen.

rasta ja vehnästä. Huhtikuussa
snackseihin tulevat myös rukiiset versiot. Nämäkin tuotteet on
tarkoitettu sekä vientiin että kotimaan markkinoille.
– Suomessa Linkosuo on rukiisten snackstuotteiden kehittäjänä ja ensimmäisenä markkinoilletuojana markkinajohtaja.
Kilpailua on kuitenkin alkanut
tulla. Se on merkki siitä, että
ruissnacksit välipalatuotteina
kasvattavat markkinaosuuttaan,
Timo Jänne toteaa tyytyväisenä.
Kotimaan markkinaosuutta
laajentaakseen Linkosuo satsaa

näiden tuotteiden mainontaan
kevään aikana televisiossa, radiossa ja aikakauslehdissä. Myös
sosiaalinen media on mukana
markkinoinnissa. Ruissipsien
facebook-sivun kautta tulee paljon palautetta.
– Palaute on ollut hyvää, ruissipsit ovat kuluttajia koukuttava
tuote. Ne tuovat meille uusia
asiakkaita ja mahdollisuuden laajentaa toimintaa kotimaan markkinoilla, myhäilee Jänne.

Teksti: Irmeli Jokilampi

Suomalainen Klubi 1_13_Suomalainen Klubi 2_08 25.2.2013 8.50 Sivu 17

Tampereen Suomalainen Klubi 1/2013

Klubiohjelma
Maaliskuu

Toukokuu

06.03.2013 klo 18.30
Madama Butterfly
Tampereen Oopperan ensi-ilta

01.05.2013 klo 13.00
Klubin vappulounas

11.03.2013 klo 18.00
Kevätkokous (vain jäsenille)
Kenraalimajuri evp Kalervo Sipi:
Raportti Klubin Kiinan matkasta syyskuussa 2012.

Huhtikuu
15.04.2013 klo 18.00
Kuukausikokous (vain jäsenille)
Kenraalimajuri Pertti Salminen:
Ajankohtaista puolustusvoimauudistuksesta.

7.-11.5.
Klubin matka Pohjois-Irlantiin
17.05.2013 klo 11.30
Kulttuurimatka Lahteen: Askon
Vanha huonekalutehdas, Lääkintämuseo, päivällinen ja Ratsujääkäripataljoonan esittely, Upseerikerho, sinfoniakonsertti Sibeliustalossa.
Ilmoittautumiset viimeistään
5.5.2013 Irmeli Jokilammelle
(irmeli.jokilampi(at)idia.fi,
puh. 050 595 1111) tai
Seppo Lehtiselle
(susisepe(at)gmail.com).
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Tampereen Suomalainen Klubi kesäteatteriin

Klubin perinteinen kesäteatteri-ilta
Kangasalan kesäteatterissa • sunnuntaina 30.6.2013 kello 19.00
Ramppi-teatterin näytelmä

Neuvokkaat neropatit
Jalmari Finnen ja Kiljandereitten ihmeellinen elämä
Jalmari Finnen kuolemasta tulee 2013 kuluneeksi 75 vuotta. Ramppiteatteri kunnioittaa Finnen elämäntyötä tuomalla näyttämölle Finnen
omaa elämää ja hänen luomansa Kiljusen perheen omituisia vaiheita
esittelevän kantaesityksen. Käsikirjoitus on Jukka-Pekka Rotkon ja Aulis Aarnion käsialaa. Esityksen ohjaa Jukka-Pekka Rotko ja musiikista vastaa Eero Pekkonen.
Jalmari Finne oli kulttuurin moniottelija pelkästään teatterin alalla:
Teatterinjohtaja, näytelmien ja librettojen suomentaja, kirjailija, näytelmäkirjailija, ohjaaja, sovittaja säveltäjä, teatteriorkesterin johtaja ja näyttelijä. Finnestä tuli 21-vuotiaana Suomalaisen teatterin (Kansallisteatterin) apulaisjohtaja ja pari vuotta myöhemmin sen johtaja. Hän
siirtyi sen jälkeen Viipuriin Suomalaisen teatterin johtajaksi, kunnes
vetäytyi kokonaan teatterista ja alkoi kirjailijaksi. Kiljusten perhe edustaa Finnen terävää yhteiskuntasatiiria.

Ilmoittautumiset 31.5. mennessä Irmeli Jokilammelle
irmeli.jokilampi@idia.fi tai puh. 050 595 1111.
Teatterilippu ja leivoskahvit väliajalla 22 €/henkilö.
Liput lähetetään laskun kera ilmoittautuneille kesäkuun alussa.

Ruutiukot
KEVÄTKAUDEN 2013 OHJELMAA
04.03.2013
Dipl. ins. Pertti Laakkonen:
Suomen Trikoo 110 vuotta
09.03.2013 klo 9-15
Perheretki Wanhaan Savottaan
Pälkäneen Rautajärvelle. Yhteys: Markku Rauhalahti, puh.
050 68 980.
11.03.2013
Lounas. Ei esitelmää
18.03.2013
Ilmailulääkäri Pekka Iisalo:
Palovalvontalennot Suomessa

08.04.2013
Ylimetsänhoitaja
Markku Rauhalahti:
Metsätöiden kehitys
15.04.2013
Lounas. Ei esitelmää
22.04.2013
Metsänhoitaja Juhani Jokinen:
Minun metsäni
29.04.2013
Tekniikan tohtori
Matti Kataja: Bruneval raid

25.03.2013
Lääkäri Heikki Aho:
Tuki- ja liikuntaelimien kunto

06.05.2013
Dipl.ins. Reijo Selin:
Mannerheimin
syntymäpäivälahjat 4.6.1942

01.04.2013
Toinen pääsiäispäivä.
Ei lounaskokousta

Lounaskokoukset alkavat klo 12.00.
Tervetuloa!
Sadanpäämies

Johtokunta 2013

Tampereen Suomalaisen Klubin johtokuntaan kuuluvat (ylärivissä vas.) jäsen Matti Kataja, jäsen Vesa Rinkinen, puheenjohtaja Kari
Neilimo, varapuheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto, esimies Risto Harisalo sekä (alarivissä vas.) jäsen Jorma Salovaara, varaesimies Irmeli
Jokilampi ja sihteeri Piritta Laurila. Kuvasta puuttuvat johtokunnan jäsenet Kirsi Koski ja Jaana Jääheimo. Kuva: Seppo Leskinen.
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Kirjanmerkki
KIRJANMERKKI ALKAA JÄLLEEN
14.3.2013 klo 18.00
Tampereen Suomalainen Klubi:
Tietokirjailija Jorma Marttala;
Tasavallan presidentin virkaasunto 20-vuotta
11.4.2013 klo 18.00
Tampereen Suomalainen Klubi
HT Jani Rajaniemi; Mitä on liberaali valtio

Jorma Marttala ja Jani
Rajaniemi ovat Kirjanmerkin vetäjät. He odottavat innokkaasti
toiminnan alkua ja toivovat saavansa muilta ideoita syksyn tapaamisiin.
jormamarttala(at)gmail.com
jani.rajaniemi(at)uta.fi

Keskiviikkokerho
Keskiviikkokerho kokoontuu 30
jäsenen voimin joka toinen keskiviikko keskustelemaan, mikä
kirja on syytä lukea, ja maistelemaan neljää punaviiniä sokkotestinä asettaen ne paremmuusjärjestykseen. Kokoontumispaikat
ilmoitetaan kutsussa. Puheenjohtaja Seppo Leskinen p. 050 581
2233.

Kevään 2013 kokoontumisajat:
13.03.2013
27.03.2013
10.04.2013
24.04.2013
08.05.2013
22.05.2013
05.06.2013

TERVETULOA
SUOMALAISEEN KLUBIIN!
Uusien jäsenten ilta 10.1.2013 klubilla
Joukko uusia jäseniä kokoontui tutustumaan Klubiin keskustelemaan kahvin ja teen merkeissä toiminnastamme ja tutustumaan tiloihimme. Esimies Risto Harisalo ja jäsenkirjuri ottivat heidät vastaan Pirkanmaan kabinetissa, koska Marskin
sali oli varattuna.
Tervetulopuheiden ja esittelyn jälkeen esimies toi terveiset johtokunnan puheenjohtaja vuorineuvos Kari Neilimolta
ja varapuheenjohtaja Pasi-Heikki Rannistolta, jotka olivat
toisessa kokouksessa. Sen jälkeen hän esitteli Klubin sinivalkoisen toimintaideologian ja periaatteet, joista keskusteltiin
vilkkaasti. Jäsenkirjuri esitteli Klubin hallinnollisen rakenteen ja erilaiset toiminta- ja osallistumismahdollisuudet sekä
ravintolan. Näytillä oli julkaisut juhlakirja mukaanotettuna,
joihin tutustuttiin.
Kierrettiin Klubin tilat, kerrottiin niiden historiaa ja taustaa sekä käyttömahdollisuudet. Kokoonnuttiin vielä loppukeskusteluun, jossa sinivalkoinen yrittäjyys, tuli voimakkaasti esiin.
Lähtiessä tunnelma oli avoin, oikea suomalainen, mussä heijastui Klubillemme tyypillinen ystävällinen henki. Vetäjät kiittävät osallistujia käynnistä. Ilmeisesti he viihtyivät, koska kaksi tuntia kului.
Seppo Lehtinen
jäsenkirjuri

19

Suomalainen Klubi 1_13_Suomalainen Klubi 2_08 25.2.2013 8.50 Sivu 20

Tampereen Suomalainen Klubi 2/2012

Biljardi
Kärrit keskiviikkoisin klo 18.00.
Opastusta biljardiin keskiviikkoisin klo 17.00 - 18.00,
aika varataan puheenjohtaja Seppo Leskiseltä p. 050 581 2233.
Rovaniemellä pidettiin 9-11.11.2012 YT-klubien seniori SM-kilpailut. Tampereen Suomalaista Klubia edustivat sarjassa 60 v. Juha Repo ja Seppo Leskinen. Juha sijoittui henkilökohtaisessa kilpailussa toiseksi. Joukkueena Juha ja Seppo sijoittuivat kolmanneksi.
Kuvat: Seppo Leskinen.

Juha Repo “pieksemässä “ vastustajaa.

Sankarit mitallit kourassa. Samalla kerrottiin hävinneille, että sääliä saa ilmaiseksi, mutta kateus pitää ansaita.

Hyvät Klubilaiset! Tervetuloa esitelmä- ja keskustelutilaisuuteen

Vapaussodasta 95 vuotta
lauantaina 6. huhtikuuta 2013 klo 13–16.30
Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2
Tervehdyssanat, Vapaussodan Perinneliiton pj, kenrm Kalervo Sipi
Vapaussota ja maamme itsenäisyys, professori Martti Häikiö
Kahvitauko
Tampere 1918, FT Tuomas Hoppu, Tampereen yliopisto
Ajatuksia aihealueen opetuksesta kouluissa, lehtori Pirkko Veiranto
Alustajien paneeli ja keskustelua
Tervetuloa! Tuokaa mukaan ystävännekin.
Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry
Pirkanmaan historian ja yhteiskuntaopin opettajat ry
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Arvoisat Klubilaiset

Tervetuloa SK- ja Lottaperinneiltaan
keskiviikkona, 20. maaliskuuta 2013 klo 18
Klubin Marskin Saliin
Prikaatikenraali Antti Numminen: Suojeluskunta- ja lottatyö valmistautumista pahimman varalle
Museon pj. Markku Rauhalahti: Ajankohtaista museosta
Isänmaallista musiikkia
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Toivomme ilmoittautumista 15.3.2013 mennessä:
Yrjö Suuniittu, 040-725 7253, yrjo.suuniittu(at)luukku.com
Markku Rauhalahti, 050-68 980; rauhalahti(at)kolumbus.fi
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys
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Klubinaiset
Klubinaisten alkuvuoden
2013 ohjelma
Kiitokset kaikille kuluneesta vuodesta 2012! Klubinaisia on ollut
mukana tapahtumissa ennätysmääriä. Olemme myös saaneet
monta uutta jäsentä; lämpimästi tervetuloa teille kaikille.
Sadan jäsenen maagista lukemaa
ei vielä viime vuoden puolella
saatu rikki, mutta tänä vuonna se
tapahtuu!
Kuluvana vuonna jatkamme mielenkiintoisten tapaamisten ja virkistävien tapahtumien sarjaa.
Tammikuun ja helmikuun tapahtumat ovat jo onnistuneesti takana.
• Maaliskuussa tapaamme
omakustanteisella päivällisellä
Suomalaisella Klubilla tiistaina
19.3.2013 kello 17. Seutuyhteistyöaiheisen päivällisesitelmän
meille pitää seutukoordinaattori Ritva Asula-Myllynen.
Ilmoittautuminen mariitta.hurme(at)kolumbus.fi tai puh.
050 517 5606 14.3.2013 mennessä.
• Huhtikuussa meille aukeavat
Tampereen Taidemuseon ovet to
25.4.13 kello 16-18. Tutustumme
opastetusti Dashi Namdakovin
myyttien maailmaan. Opastettu
kierros on maksuton; sisäänpääsymaksu on 6 / 3 euroa (eläkeläiset).
Kierroksen jälkeen on taidemu-

seon johtaja Taina Myllyharju lupautunut pitämään esitelmän
teemalla ”Suomen kultakauden
naistaiteilijat”.
Mukaan mahtuu ensimmäiset 25
ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen Satu Rannistolle viimeistään
22.4.13 mennessä, puh. 0500862042 tai satu.rannisto(at)sarastus.fi
• Toukokuussa hurmaannumme
kauniista kevätsäästä ja sisävesiristeilystä Pyhäjärvellä to
16.5.13 klo 19-22. Risteily tapahtuu M/S Pyhäjärvellä sisältäen illallisen noutopöydästä, ohjelman
ja risteilyn. Hinta on 39 e/hlö,
maksu paikan päällä. Klubi tarjoaa tervetulomaljan.
Ilmoittautumiset jo 30.4.13 mennessä puh. 041-522 4357 tai
ritva.asula-myllynen(at)tampereenseutu.fi
Tavataan Laukontorin satamassa kello 18.50!
Ja sitten vielä sokerina pohjalla… Satu menee saunaan, ystävien kanssa tietenkin… raotamme tässä jo hieman syyskuun
alun tapahtuman verhoa…
Olemme kutsutut Kääniemeen
pe 6.9.13 (kello 18 perillä). Tulossa fantastinen loppukesän ilta kaikkine mausteineen… Varaathan illan jo kalenteriisi!

Aurinkoisia kevätsäitä odotellessa, tapaamisiin naisten tapahtumissa!
Jaana Jääheimo
puheenjohtaja
Klubinaiset

Klubinaiset on Tampereen Suomalaisen Klubin kaikille naisjäsenille avoin kerho, johon ei tar-

vitse erikseen liittyä. Haluamme
tehdä toiminnasta sellaista, että
siitä löytyy kaikille sopivia elementtejä riippumatta iästä,
asuinpaikasta tai siitä, onko työelämässä vai eläkkeellä. Järjestämme vuoden aikana muutamia
naisjäsenille tarkoitettuja tilaisuuksia. Ajankohdat ilmoitetaan
Klubinaisten osuuksissa klubilehdessä ja ohjelmatiedotteessa
sekä toimintakalenterissa Klubin verkkosivuilla.

Uudet jäsenet
Klubiin ajalla 26.11.2012-14.01.2013
otetut uudet jäsenet:
Liittynyt 26.11.2012
Korhonen, Simo
Lahtinen, Simo
Levo, Timo
Mäkinen, Eeva-Kaisa
Tomi, Eero
Vahermo, Erkki
Liittynyt 17.12.2012
Mustikkamaa, Niilo

Liittynyt 14.01.2013
Ketola, Matti L
Kuismanen, Maunu
Laalo, Seppo
Majuri, Tuija
Marttala, Jorma
Marttala, Kaija
Pitkänen, Veijo
Siren, Jorma

Edesmenneet
Klubin tietoon ovat tulleet
seuraavien jäsenten poismenot
Aho, Teuvo
Paulus, Wolfgang
Pörsti, Pentti

Sippola, Timo
Särkkä, Reijo
Väisänen, Lauri
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Kuvia Klubin tapahtumista

Kuvat:
Markku Rauhalahti

Vaihda sijoituskohteita ja
hyödy.
Nordean Capital -sijoitus on monipuolinen
sijoitusratkaisu sinulle, joka haluat yhdistellä
ja vaihtaa sijoituskohteita ilman kuluja. Varaa
aika oman Capital-sijoitussopimuksen tekoon
osoitteessa nordea.ﬁ/capital tai soittamalla numeroon 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su
24h/vrk.
Nordean Capital -sijoitussopimus on kapitalisaatiosopimus. Sen myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy,
joka myy Capitalia asiamiehenään toimivan Nordea
Pankki Suomi Oyj:n konttoreiden ja oman myyntiorganisaationsa kautta.

Teemme sen mahdolliseksi

Tampereen konttorit
nordea.ﬁ
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Nordea Pankki Suomi Oyj

Tammisunnuntain kirkkojuhlassa 27.1.2013 oli mukana runsaasti Klubimme jäseniä.
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Kuvia Klubin tapahtumista

Kuvat:
Markku Rauhalahti

Klubimme johtokunta vieraili 16.10.2012 Helsingin Suomalaisella Klubilla.

Pirkanmaa 2050 -seminaariin yliopistolla osallistui satakunta
Klubimme jäsentä.

Pekka Ruusukallio esitelmöi 11.10.2012 Klubilla Jussi Kirjavaisesta.

Metsänhoitaja Esko Pakkanen kertoi 22.10.2012 Ruutiukoille
Pispalan uittotunnelin historiaa.

Ruutiukot nauttivat joululounasta 3.12.2012.

Syyskokouksessa 17.12.2012 kukitettiin eroavat esimiehet Timo Tulosmaa ja Markku Rauhalahti.

Timo Tulosmaa kiitti syyskokouksen esitelmävierasta pääjohtaja Reijo Karhista.

Jäsenseminaarissa 31.1.2013 käsiteltiin sääntöjen muutosta ja
jäsenkyselyn tuloksia.
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www.mercedes-benz.fi

Made in Finland.
Suomi nousee jaloilleen hyvillä uutisilla.
Ensimmäiset A-sarjan autot valmistuvat Uudessakaupungissa syksyllä 2013.

Uusi A alk. 26 610 €
A 180 BE-Edition, autoveroton hinta alk. 21 550 € + arv. autovero 5 059,96 €
= 26 609,96 € + toim.kulut 600 €. Vapaa autoetu alk. 605 €/kk, käyttöetu
alk. 410 €/kk. CO2-päästöt 120 g/km, EU-keskikulutus 5,1 l/100 km.
Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 24 €/kk.
Kuvan auto erikoisvarustein.
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