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median piirissä toimivaa, alueellista ja valtakunnallista
vaikuttajaa.
Vuonna 2018 lehti ilmestyy kaksi kertaa, seuraavan
kerran 1.4.2018. Ilmoitusmateriaalin tulee olla lehdessä
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Kannen kuva
Väinö Aaltosen Hämeensillan pirkkalaisveistos Eränkävijä (1929).
Kuva: Arto Murtovaara
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Voittajien maa

ONNEA SUOMI 100 VUOTTA!

E

lämme tänä päivänä ennennäkemättömän menestyksen ja vaurauden keskellä. Tästä meidän
on syytä kiittää aikaisempia sukupolvia ja erityisesti sotiemme
veteraaneja ja lottia. Heiltä olemme saaneet
perinnöksi vapaan maan, vahvan kulttuurin
ja oman kauniin kielemme. Tästäkin syystä Tampereen Suomalainen Klubi on ollut
aloitteentekijänä ja organisaattorina itsenäisyyspäivän tapahtumalle ”Suomi kunnioittaa
sankarivainajiaan”. Varapuheenjohtajamme,
kenraali Kalervo Sipin vahvassa ohjauksessa hanke on edennyt hienosti. Samalla kun
kiitän Kalervo Sipiä sekä pääyhteistyökumppaneita Tampereen Varuskuntaa ja Tampereen kaupunkia tästä hienosta tapahtumasta
Suomen juhlavuonna, kutsun kaikki Kalevankankaalle 6.12. klo 12.00. Tilaisuudessa
jokaisen sankarihaudassa lepäävän takana
seisoo kunniavartiossa hänen ikätoverinsa.
Tapahtuma on ikimuistoinen ja nostaa omalla
tunteikkaalla tavallaan esiin sen, että meidät
pelastaneet ihmiset olivat kuollessaan hyvin
nuoria. Samalla kun kiitämme veteraaneja ja
lottia, tulee meidän huomata omien nuortemme merkitys tänään ja tulevaisuudessa.
Klubin perinteinen kirkkovenesoutu toteutettiin tässä kiitollisuuden hengessä. Mukana olivat oman Klubimme lisäksi Tampereen Kauppaseura ja Tampereen Teknillinen
Seura. Yhdessä pystyimme lahjoittamaan Sotainvalidien huoltosäätiölle ja Icehearts-Tampereelle hieman rahaa heidän tärkeisiin
toimintoihinsa. Molemmilla järjestöillä on
oma kohderyhmänsä, mutta myös yhteisiä
tavoitteita. Pidetään suomalaisuudesta huolta
ja varmistetaan, että sekä entisen että tämän
päivän nuoremme ansaitsevat pärjäämisen
mahdollisuutensa taustastaan tai vakaumuk-

sistaan riippumatta. Tätä myös Klubi haluaa
huomioida ja kannustaa.
Monista erittäin positiivisista tekijöistä
huolimatta Suomi ei ole tänä päivänä lintukoto. Maailma ympärillämme hakee uusia muotoja. Monet uhat ja virtaukset ovat
ristiriitaisia ja monimutkaisia eivätkä vanhat
hallintomallit pysty enää ohjaamaan kehitystä. Samaan aikaan, kun läntiset kulttuurit
tuottavat hyvinvointia, näemme ympärillämme ristiriitoja, joissa Euroopan Unionin ja
siihen kuuluvien valtioiden yhtenäisyys haastetaan. On Brexittejä, Skotlannin, Katalonian
itsenäistymispyrkimyksiä, sotia Euroopan
rajoilla ja erilaisia globaaleja uhkia kyberturvallisuudesta ympäristöongelmiin. Toisaalta
jokainen aika on sisältänyt omat ongelmansa,
uhrauksensa, mutta myös ratkaisunsa. Miksi
näin ei olisi tulevaisuudessakin?
Katsokaamme tulevaisuuteen ja tämän päivien ongelmien yli. Tampereelle on keväällä perustettu uusi säätiöyliopisto, joka avaa
uuden sivun suomalaisessa korkeakoulutusmaailmassa. Tampereen Suomalainen Klubi
on ylpeänä mukana säätiön perustajajäsenistössä. Yliopistoon yhdistyvät Tampereen
teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja
Tampereen ammattikorkeakoulu. Yliopiston
perustaminen on yksi osoitus tulevaisuuteen
luottamisesta. Klubille on luonnollista panostaa uuden luomiseen ja erityisesti koulutukseen ja sivistykseen, olimmehan aikanaan
keräämässä varoja ensimmäiselle suomenkieliselle yliopistolle, Turun yliopistolle. Nyt
pääsemme jälleen rakentamaan uutta Suomea, ja mikä parasta, Tampere ja Pirkanmaa
kulkevat jälleen kehityksen eturintamassa.
Onnea satavuotiaalle Suomelle ja sen tulevaisuudelle!
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tä edes siitä, mikä päivä on satavuotiaan
tasavaltamme syntymäpäivä. Asialliset hommat ovat monen mielestä päin somea. Mutta
onko näin ihan oikeasti?
Taloustoimittaja Petri Sajari todisti taannoin Helsingin Sanomissa kuinka ”köyhä ja
suljettu Suomi” nousi 150 vuodessa maailman huipulle. Harvinainen ja todellinen menestys, jossa takapajuinen maatalousvaltio
ponkaisi 1900-luvulla menestyväksi teollisuusvaltioksi.
Suomi kuroi umpeen keskeisten kilpailijavaltioiden etumatkan elintasossa.

Vuonna 1866 alkoivat ankarat nälkävuodet.
Kesät olivat kylmiä ja sateisia, talvella jäyti ankara pakkanen. Vilja kuoli peltoon ja perunat
mätänivät maahan, ulkomailta tulleet viljalaivat eivät olleet päässeet satamiin. 1867
Näsijärvi avautui vasta kesäkuun 17. päivänä.
Kolmen vuoden aikana nälkään ja tauteihin
kuoli 200 000 ihmistä, noin kymmenesosa
Suomen väestöstä.
1800-luvun lopulla teollistuminen kuitenkin kiihtyi metsäteollisuuden imussa, ja
vaikka välillä on ollut vaikeaa, teollisuus on
kyennyt uudistumaan ja kasvattamaan kilpailukykyään.
Tämä historia näkyy Tampereella. Puuvillatehdas työllisti 1850-luvulla 2000 ihmistä.
Sitten tulivat konepaja- ja pellavatehdas,
paperitehdas ja verkatehdas. Väkiluku kipusi
vuoden 1856 noin 4000:sta vuosisadan vaihteessa jo 36 000:een. Maalaiskylä oli sytyttänyt sähkövalot.
Pärjäämme muutenkin. Suomi 100 keräsi juhlavuodelle listan, jossa olemme yli 40
asiassa maailman paras.
Kun pelasimme lentopallon EM-kisojen alkulohkoa Gdanskissa, fanikatsomossa heilui
kyltti: Voittajien maa. Sama näkyi koripallon
EM-kisojen alkusarjassa loppuunmyydyn
areenan kiljuessa Susijengiä Helsingissä.
Ollaan siis suomalaisia.
TAMPEREEN SUOMALAINEN KLUBI 2 | 2017
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Tove Janssonin isän,
Viktor Janssonin veistämä
Vapaudenpatsas,
herättää jälleen intohimoja.
Kuva: Arto Murtovaara

TSK uuteen yliopistosäätiöön

Teksti Timo Tulosmaa
Kuvat Arto Murtovaara

KLUBILLA PITKÄT PERINTEET
OPETUKSEN TAUSTAVOIMANA

Vapaudenpatsaasta
lietsotaan kiistaa
Hämeenpuistossa Pirkankadun ja Hämeenkadun kulmauksessa seisovan, Viktor Janssonin veistämän
(1921) pronssisen Vapaudenpatsaan ympärille lietsotaan jälleen kiistaa. Raitiotien rakentamisen takia patsasta jouduttanee siirtämään taaksepäin Hämeenpuistossa ja nyt on ehdotettu, että patsaan rintamasuunta
voitaisiin samalla siirtää Keskustorille päin.
Tampereen Työväenmuseo Werstaan johtaja Kalle
Kallio perusteli Aamulehdessä ehdotustaan kääntämisestä ”sovinnon eleenä”, sillä nyt patsas ”uhittelee”
työväentalon suuntaan.
Kuvanveistäjä Viktor Jansson (1886–1958) ja arkkitehti
Wäinö Palmqvist voittivat luonnoksellaan Victor Tampereen valtauksen muistomerkkikilpailun uusintakilpailun. Teos kuvaa korkean graniittijalustan päällä seisovaa
alastonta nuorta miestä. Oikeaan käteen on kuvattu
koholla oleva miekka, vasen käsi puristuu nyrkkiin
nuorukaisen katseen suuntautuessa oikealle. Teos tuo
mieleen kreikkalaisia urheilijoita esittävät veistokset.
Tampereen vapaudenpatsaan mallina on ollut teologian opiskelija Elias Simojoki, joka oli osallistunut
vuonna 1918 sisällissotaan valkoisten puolella. Viktor
Jansson löysi hänet mallikseen Helsingin yliopiston voimistelulaitokselta.
Patsaasta kiisteltiin myös sen pystyttämisen aikoihin.
Tampereen kaupunginvaltuusto julisti kilpailun sankarihautapatsaasta joulukuussa 1918. Kyseessä oli viimeinen valtuusto, jonka jäsenet oli valittu varallisuuden
perusteella. Seuraavan vuoden alussa uusi kunnallislaki,
joka perustui yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen,
nosti vasemmiston kaupunginvaltuuston enemmistöksi.
Vasemmisto yritti keskeyttää patsashankkeen ja asia
vietiin kahdesti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.
Vasemmistovaltuutetut pitivät muistomerkkiä sorron
ja laittomuuden symbolina. Oikeisto puolestaan näki
veistoksen muistomerkkinä isänmaan vapauttamisesta
venäläisten ikeestä. Lopulta teos sai jäädä paikalleen
Korkeimman hallinto-oikeuden siunauksella vuonna
1923. (TSK)
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Yliopistosäätiön perustamisasiakirja allekirjoitettiin juhlallisesti
Raatihuoneella. Allekirjoittamassa pormestari Anna-Kaisa Ikonen (vas),
opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala
sekä puheenjohtaja, professori Pasi-Heikki Rannisto.

ampereen Suomalainen Klubi lahjoitti 20 000 euroa kotikaupunkiinsa nousevan uuden
yliopisto, Tanpere 3:n tukisäätiölle. Puheenjohtaja, professori
Pasi-Heikki Rannisto sanoo, että Klubille on
ensiarvoisen tärkeää olla mukana alueemme
elinvoiman kehittämisessä sekä sivistykseen
ja koulutukseen panostamisessa.
”Meidän perinteemme velvoittavat. Tampereen Suomalaisella Klubilla on yli vuosisatainen perinne suomalaisten oppilaitosten ja
tamperelaisen kansansivistyksen tukemisessa”, Pasi-Heikki Rannisto korostaa.
Turun Suomalainen Yliopisto oli maan
ensimmäinen suomenkielinen yliopisto sitä
perustettaessa vuonna 1920. Tuolloin elettiin
vahvan isänmaallisuuden aikaa, itsenäinen
Suomi otti ensiaskeleitaan. Klubi halusi olla
mukana perustamassa akateemista opinahjoa,
jonka tunnuslause oli ja on ”Vapaan kansan
lahja vapaalle tieteelle”. Oppilaita ja työntekijöitä yliopistosta löytyy noin 25 000.
Klubi oli aloitteentekijänä myös, kun Tampereelle perustettiin työväenopistoa vuonna
1899. Tänä päivänä puhumme Tampereen
Seudun Työväenopistosta, joka syntyi 2013,
kun Tampereen ja Ylöjärven työväenopistot
yhdistyivät. Vuosittain opiskelijoita on runsas
30 000 ja kursseja yli tuhat.
Noiden tapahtumien jälkeen pääsi lipsahtamaan runsas sata vuotta ennen kuin tartut-

tiin kolmanteen hankkeeseen eli nyt käsillä
olevaan Tampere 3-säätiöyliopiston perustamiseen. Hankkeessa yhdistyvät Tampereen
yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja
Tampereen ammattikorkeakoulu.
”Uusi
korkeakouluyhteisö
aloittaa
1.1.2019. Siinä kohtaavat talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus.
Tampereen yliopistosta tulee monialainen
ja moninäkökulmainen yliopisto, jollainen
mekin halusimme sen olevan. Opiskelijoita
tulee olemaan noin 35 000 ja työntekijöitä
noin 5000”.
” Klubin puheenjohtajana olen tosi innostunut uuden oppilaitoksen syntymisestä ja
ylpeä Klubin jäsenistä, kun päätimme lähteä
mukaan laitoksen rakentamiseen. Kiitos tästä
kuuluu sen kaikille jäsenille”.

TALVISODAN
MUISTOMERKKI
PALJASTETAAN
30. MARRASKUUTA

T

alvisodan kansallinen muistomerkki paljastetaan yleisölle avoimessa tilaisuudessa Kasarmitorilla Helsingissä
talvisodan syttymispäivänä 30. marraskuuta, kerrotaan
opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Teoksen on suunnitellut
kuvanveistäjä Pekka Kauhanen.
Muistomerkin paljastaminen on osa sotaveteraanien, muiden sotaponnisteluihin osallistuneiden sekä sodan seurauksista kärsineiden muistamista ja arvostamista. Presidentti Martti Ahtisaaren suojeleman
muistomerkkihankkeen pani alulle Talvisotayhdistys. 1,4 miljoonaa
markkaa maksavan teoksen rahoittavat Suomen valtio, Helsingin kaupunki ja Talvisotayhdistys.
Suomen suurin teräspatsas, seitsemän metriä korkea figuuri, piti alun
perin paljastaa maaliskuussa 2015, talvisodan päättymisen 75-vuotispäivänä. Teoksen suunnittelija Pekka Kauhanen varoitti pitkästä
tekoprosessista jo suunnittelukilpailuun osallistuessaan.
Nyt paljastus tehdään siis Suomen itsenäisyyden juhlavuonna talvisodan syttymispäivänä. Patsaan sisälle sijoitetaan 105 valokuvaa, yksi
sodan jokaiselle päivälle.

ISKE KIINNI
YRITTÄJÄN
ETUIHIN.
Yrittäjät tarjoaa
jäsenilleen runsaasti
rahanarvoisia palveluita, etuja, tarjouksia,
tapahtumia ja verkostoitumismahdollisuuksia. Liity jäseneksi
ja lataa samalla uusi
Yrittäjän mobiilikortti.
Sen ansiosta jäsenetusi kulkevat aina mukanasi. Liity jäseneksi
osoitteessa
yrittajat.fi/liity
ja lataa applikaatio
sovelluskaupasta!

(STT/Aamulehti/Savon Sanomat).

PANU RAJALA ohjaus PANU RAIPIA

JUHLAVUODEN DRAAMAN
ENSI-ILTA 2.11.2017 PÄÄNÄYTTÄMÖLLÄ
Esitykset ajalla 1.11.2017 - 13.12.2017
Rooleissa Tuukka Huttunen
TAMPEREEN KOMEDIATEATTERI | www.komediateatteri.fi | puh. 0207 288 388
Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. LIPUT 22 € / 30 € / 32 €, ryhmät 28 € / 29 €
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen
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Kuvat ja teksti Arto Murtovaara

Lauri Lyly on asunut perheineen jo 28 vuotta Tampereella
ja sanoo heidän kokevan itsensä tamperelaisiksi.

Tampereen uusi pormestari Lauri Lyly, 64,
kehuu tunnelmia hyviksi ja myhäilee:
uusi pormestariohjelma on yksituumainen
ja antaa hyvän pohjan tehdä asioita.

TAMPERE USKALTAA

H

änen hymynsä on kieltämättä
leveä, kun hän ynnäilee pormestarinuransa alkua Valkoisen talon viidennen kerroksen
neuvotteluhuoneessaan. Kun
pormestariohjelma pystyi linjaamaan isot
kysymykset ja ratkomaan sellaiset kiistakohteet, kuten ratikka, ratikan jatko, tunnelin
jälkipuinti, Eteläpuisto, voidaan kaikki isot
hankkeet toteuttaa.
”Täytyy sanoa, että se keväällä yllätti kuinka jakautunut tämä kaupunki on mielipiteiltään. Monet olivat hyvin jyrkästi sitä mieltä,

”Oli täällä vähän vanhat jakolinjat”, Lyly
vastaa”, huomasi, kun ruvettiin neuvottelemaan, niin ensimmäiseksi tuli että jaetaan
koalitiot ensin ja sitten neuvotellaan. Ehdotin. että jos kuitenkin neuvotellaan ne asiat
ensin, katsotaan ketkä ovat mukana ja siitä
syntyvät sitten koalitiot.”
”Yllättäen se prosessi toi mukanaan sen,
että kaikki olivat valmiina, myöskin (Aarne)
Raevaaran (Vaihtoehto Tampere) ryhmä
signeerasi sen neuvottelutuloksen, mutta
hän jäi sitten pois, kun ei saanut haluamiaan
paikkoja.”

”TÄYTYY SANOA, ETTÄ SE KEVÄÄLLÄ YLLÄTTI KUINKA
JAKAUTUNUT TÄMÄ KAUPUNKI ON MIELIPITEILTÄÄN.”

Kuva: Tampereen kaupunki

LAURI LYLY
Pormestari
Syntynyt: 20.2.1953 Seinäjoella.
Koulutus: Sähköasentaja.
Työhistoriaa: SAK:n ja Sähköliiton entinen puheenjohtaja.
Nykyiset tehtävät: Tampereen kaupungin pormestari ja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
Harrastukset: Käy mielellään teatterissa, konserteissa ja
urheilutapahtumissa. Harrastaa murtomaahiihtoa ja golfia
sekä kävelyä. Seuraa jääkiekkoa, yleisurheilua, jalkapalloa ja
golfia.
Perhe: Naimisissa, kolme lasta.
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että ratikka pitää purkaa ja kiskot kerätä ja
osa, että pitää rakentaa lisää (ratikkaa) ja tunnelista samalla lailla”, Lyly muistelee.
”Tunnelista sen jatko, se länsipuolen liitäntä pitäisi tehdä ettei se jää torsoksi. Kun
se tunneli on hyvä, miksei tehdä niin, että se
palvelee vielä paremmin.”
Pormestari korostaa, että nyt kun sote- ja
maakuntauudistus on tulossa ja mullistaa
kuntakentän suurin piirtein täydellisesti, on
hyvä mennä pääsääntöisesti yksituumaisesti
kuin riidellä kaikista asioista.
”Sillä tavalla olen aika luottavainen ja porukka on aika hyvällä fiiliksellä ja meillä on
tarkoitus toteuttaa tuo”, Lyly sanoo ohjelmaansa viitaten. ”Ja sitten se, että työllisyys
nostettiin ykkösasiaksi, johtui siitä, että meidän työttömyysprosenttimme on luvattoman
korkea. Tuota neuvoteltaessa se oli 15-16, nyt
se on 14 pinnassa ja vieläkin monta prosenttia
korkeampi kuin valtakunnassa.”
SAK:n entinen puheenjohtaja nousi valtaan sosiaalidemokraattien kuntavaalivoiton
jälkeen. Ammattiyhdistyspolitiikassa marinoitunut ja sitkeän neuvottelijan maineen
hankkinut mies taisi yllättää kaikki pormestarikierroksellaan.

”Noilta pienemmiltä ryhmiltä tuli sellainen palaute, että he ovat vaikuttaneet kolmen
viikon neuvottelujen aikana enemmän kuin
neljän edellisen vuoden aikana.”
Pormestari pitää hyvänä sitä, että ohjelmasta tuli todella konkreettinen, vaikka se
pitää sisällään kovia, isoja lupauksia. Se on
ajateltu niin, että ei piirretä organisaatiota,
vaan kerrotaan että me haluaisimme tällaisen
palvelun tällä tavalla toteutettuna. Sen tekeminen on organisaation asia.
”Paljon yksinkertaisia, jumalattoman isoja
asioita. Esimerkiksi haluamme turvata kaikille ensimmäisen työpaikan. Se on aika kova,
tosi iso lupaus. Järkevän kuuloinen. Miten
se tehdään?”
Yritysten kanssa mietitään mitä voisi tehdä. Työllistämisen kuntakokeiluun Tampere
laittaa 10 miljoonaa euroa per vuosi. Tehdään
omavalmentajia, haetaan piilotyöpaikkoja, rakentamiseen liittyviä työpaikkoja, Lyly listaa.
Rakennuslupien saaminen kestää Tampereella 3– 6 kuukautta. ”Me olemme sanoneet,
että se pitää saada yhteen kuukauteen. Siellä
on ihan tällaisia kouriintuntuvia juttuja, joita
pystytään nostamaan esiin.”
Talouden tasapainottamisessa tehdään
TAMPEREEN SUOMALAINEN KLUBI 2 | 2017
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”TAMPERE TEKEE PÄÄTÖKSIÄ JA USKALTAA VIEDÄ NIITÄ ETEENPÄIN.
SE ON TAMPEREEN ETU JA TOIVON, ETTÄ SE JATKUU.
MEIDÄN PITÄÄ USKALTAA KATSOA ETEENPÄIN.”
kaikki voitava toimintojen kehittämiseksi.
Alun perin 2020 oli tarkoitus tarkastella veroratkaisuja, kun sotesta olisi kokemuksia.
Kun se siirtyi vuodella, Lyly uskoo tarkastelun siirtyvän 2021:een.
”Tampere tekee päätöksiä ja uskaltaa viedä niitä eteenpäin. Se on Tampereen etu ja
toivon, että se jatkuu. Meidän pitää uskaltaa
katsoa eteenpäin.”
Isoista hankkeista Lauri Lyly nostaa esiin
(haastattelu tehtiin syyskuun alussa) Areenan,
josta hän sanoo päätöksenteon olevan valmiina ja uskovansa, että kuokka iskee maahan
vielä tänä syksynä. ”Silloin olemme hyvällä
tiellä, tiedämme että sieltä se tulee.”
”Isoja hankkeita on myös yliopistojen
yhdistäminen, joka on todella hieno asia.
Muodostetaan korkeakouluyhteisöstä volyymeiltaan ja kaikilla mittareilla yhtä suuri kuin
Helsingin yliopisto. Siitä tulee hieno, kun
teknillistä ja muuta koulutusta yhdistetään
ihmis- ja yhteiskuntaosaamiseen”, Lyly puntaroi. ”Siellä on ammattikorkeakoulu, jonka
osakkeet kaupunki luovuttaa yliopistosäätiölle. Siitä tulee vahva ja Suomen mittakaavassa
todella iso korkeakouluyhteisö ja uskon, että
myöskin kansainvälisesti kiinnostava.”
Lyly pohdiskelee ääneen myös kuntien
tehtävää sote-uudistuksen jälkeen; siinä on
osaaminen keskiössä. Kuntien kymmenestä
suurimmasta ammattiryhmästä seitsemän
on kasvatusammattilaisia; kunnat tulevat
siis olemaan kasvatusorganisaatioita, jotka
huolehtivat varhaiskasvatuksesta toiseen
asteeseen saakka. Loput tehtävät liittyvät
elinvoimaan.
Lyly sanookin painokkaasti, että soten
mennessä maakuntaan rajaviivaa täytyy tarkentaa elinvoimaan ja työllisyyteen liittyvissä
jutuissa. TE-kysymykset tulisi hänen mielestään siirtää TE-keskuksilta kunnille.
Pormestari näkee, että kulttuuripalvelut
ovat tärkeä osa kaupungin vetovoimaa. Tampereella on monipuolinen tarjonta, Tampere on hieno teatterikaupunki, musiikki- ja
tapahtumakaupunki, joilla se tulee vahvasti
esiin. Urbanisoitumisen jatkuessa ihmiset
tulevat sellaisille alueille, missä heillä on työpaikka, palvelut, tapahtumat ja koti samalla
alueella.
”Tämä tulee olemaan se trendi ja sen takia
nämä keskusta-alueet vetävät. Muun muassa
Helsingissä asukasluku on kasvanut eniten
ratikkareittien varrella, ei siellä syrjässä. Se on
aivan huomattava muutos ja luulen, että kun
ratikka meillekin tulee, se tulee ohjaamaan
tätä kasvua.”
8
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Isänpäivän lounas Klubilla
Tampereen Suomalainen Klubi
on tyylikäs paikka juhlistaa isää.
ISÄNPÄIVÄLOUNAS
12.11. 2017 klo 12–15.
Upea ja herkullinen noutopöytä (39 €).

Pormestarin suosikkialue
Tampereella on keskustan miljöö,
kosken ranta ja torit.

PÖYTÄVARAUKSET:
ravintolasta tai puh. 010 231 5222
sekä www.suomalaisenklubinravintola.fi
ja www.tableonline.fi.

Jaakko Ryhänen
esiintyy Klubilla
Itsenäisyyspäivänä
Maailmankuulu oopperalaulaja, basso Jaakko
Ryhänen esiintyy Tampereen Suomalaisen
Klubin Itsenäisyyspäivän lounaalla. Lounastilaisuus alkaa klo 14.30. Mestarilaulajaa säestää Maila Böhm, piano. Päivän teemaan sopien he esittävät suomalaista musiikkia.

Veljeni vartija:
Ooppera vihasta
ja armosta

”Jos pitäisi miettiä tulevaisuutta, seuraava
suunta on varmaan Härmälän ja Pirkkalan
suunta. Se on kaupunkimaista rakennetta, ja

ehkä sitten, miten päästään Koilliskeskuksen
suuntaan. Minä luulen, että Härmälän suunta
on ensimmäinen, sitten Pirkkala.”

Tampereen Oopperan suurtuotanto, uusi
kotimainen tilausteos Veljeni vartija, kuvaa
vuoden 1918 Suomea ja sisällissodan dramaattisia tapahtumia Tampereella. Vuonna
2018 Suomen historian surullisimmista
tapahtumista tulee kuluneeksi sata vuotta.
Ooppera kertoo koskettavasti kahden eri
puolille ajautuvan sisaruksen Amanda ja
Eemil Rossin tarinan. Päärooleissa nähdään
sopraano Tuuli Takala ja baritoni Ville
Rusanen.
Veljeni vartija kuvaa nousevien odotusten
kaupunkia ja sodan tapahtumia kahden eri
puolille ajautuvan sisaruksen näkökulmasta.
Se on henkilövetoinen, eeppinen, sinfoninen
draama murskatuista unelmista, vaikeista valinnoista ja suurista tunteista.
”Oopperan tematiikka on sodanvastainen,
eikä se juurikaan sisällä aatteellista pohdintaa
tai poliittisia puolustuspuheita. Nimi viittaa
Raamattuun ja sisältää kysymyksen, jonka Kain esitti Jumalalle velisurman jälkeen:
”Olenko minä veljeni vartija?” Vastaus on
kyllä. Meidän kaikkien täytyy pitää huolta toisistamme,” sanoo libretisti ja ohjaaja Tuomas
Parkkinen.
Oopperan on säveltänyt Olli Kortekangas ja
muusikin johdosta vastaa Tampere Filharmonian ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali. Veljeni vartija on historian ensimmäinen
Tampereelle sijoittuva ooppera, kaupunki on
yksi sen päähenkilöistä.
Oopperan kantaesitys on 16.2.2018 klo 18.30.
Tampereen Suomalaisella Klubilla on tutusti
kiintiö etu- ja takapermannolta riveiltä 5-20.

Kaihtimet ja markiisit sekä
liukuovet ja kaapistot
MITTATILAUSTYÖNÄ:
• Sälekaihtimet ja varaosat
• Parveke- ja terassikaihtimet
• Rulla-, vekki- ja laskoskaihtimet
• Pimennys- ja screenkankaiset kaihtimet
• Verhokiskot ja -tangot
• Liukuovet ja kaapistot
• Taite- ja tilanjako-ovet
www.kaihdinpukkila.fi • Markiisit ja screenit

Kaihdin Pukkila Oy

Satamakatu 8, 33200 Tampere
(03) 3122 0900 | 0400 633 227
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Näen Tampereen Suomalaisen Klubin sellaisena
suomalaisen kulttuurin, elämänmuodon ja arvojen
vaalijana. Se liikkuu tietyllä tapaa suomalaisuuden
ytimessä.

Kuvat ja teksti Arto Murtovaara

Kari Neilimo uskoo aikatauluun

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA
UUSI KORKEAKOULUMALLI
Tampereelle syntyvä uusi korkeakoulu aloittaa aikataulunsa mukaisesti
tammikuun 1. päivänä 2019. Sen vahva mies, vuorineuvos Kari Neilimo
näkee, että he luovat Suomeen aidosti uutta korkeakoulumallia.

K

ari Neilimon, 73, näpit ovat tiukasti Tampere 3 -työnimellä kulkevan kahden yliopiston
sekä ammattikorkeakoulun suomalaisittain
harvinaisesta fuusiossa. Hän istuu (toistamiseen) nykyisen Tampereen yliopiston
hallituksen puheenjohtajana, vetää yhdistymisprojektin
strategista johtoryhmää ja on mukana sen ohjausryhmässä.
Tutussa paikassa hän on myös istuessaan lounaalla
Tampereen Suomalaisen Klubin kabinetissa kertomassa yliopistofuusion etenemisestä. Neilimolla on hyvä syy
myhäilyyn: Tampere 3:lle kuuluu hyvää, aikataulu on ja
siinä on pysytty.
Prosessin sisällä on kolme isoa ryhmää ja niiden sisällä
kymmeniä pienempiä työryhmiä, jotka työstävät suurta
kokonaisuutta kohden h-hetkeä. ”Tämä edistyy oikein
hyvin”, Neilimo sanoo, ”aikataulu on sellainen, että lokakuussa 2018 pitäisi olla valmista, koska esitteet menevät
silloin painoon.”
Keväällä uuden korkeakoulun nimeksi ehdotettiin Tampereen uusi yliopisto, mutta nimiehdotuksen herättämän
kritiikin myötä korkeakoulusäätiö ehdottaa nimeksi Tam-

Siellä ovat taloushallinto, tietojärjestelmät, viestintä, henkilöstöresurssiasiat, jossa onkin aika paljon yhteensovittamista, kun on kaksi yliopistoa ja ammattikorkeakoulu”,
Neilimo puntaroi. ”Siellä on kaikista kalleimmat ratkaisut,
joudutaan tekemään uusia järjestelmiä aika paljon.”
”Tietojärjestelmät maksavat melkein millin kappale, se
ei ole ihan halpaa lystiä.”
Uuden säätiön, jossa Tampereen Suomalainen Klubikin
on siis mukana, hallitus valittiin kesäkuussa. Syksyyn mennessä se on järjestäytynyt ja pitänyt ensimmäiset kokouksensa. Haastattelun aikoihin säätiön hallituksen jäseniä
tuotiin mukaan valmisteluelimiin, stategiseen johtoryhmään ja ohjausryhmään .
”Me muotoillaan vähän uudelleen tätä valmisteluorganisaatiota, jossa saadaan säätiö voimakkaammin mukaan
omilla mielipiteillään.”
Hyvässä vauhdissa ollut prosessi tökki taannoin hetken,
kun lähinnä teknillisen yliopiston suunnalla ei oltu tyytyväisiä kokonaisuuteen. Kysymys täytyy selventää Neilimolle, joka sanoo pieniä ongelmia varmaan olleenkin. Hän
muistuttaa, että teknillinen yliopisto on alun alkaenkin

”MEIDÄN PITÄÄ UUSILLA KOULUTUS- JA TUTKIMUSOHJELMILLA
VALITUILLA PAINOPISTEALUEILLA SAAVUTTAA KANSAINVÄLINEN KÄRKI,
MITÄÄN MUUTA TASOA EI OLEKAAN. KAIKISSA KOULUTUSOHJELMISSA
PITÄÄ OLLA PARAS SUOMESSA.”
pereen yliopisto, jonka kaikki osapuolet ovat hyväksyneet.
Lopullisesti asian vahvistaa eduskunta.
Ensimmäinen Kari Neilimon mainitsemista kolmesta suuresta on koulutuksen ja opetuksen työryhmä. Se kokoaa
uusia koulutusohjelmia, joissa aiotaan hyödyntää nykyisten
yliopistojen vahvuuksia; tarkoitus on kytkeä niitä ristiin ja
”sotkea” muun muassa teknologiaa ja johtamista, teknologiaa ja terveyttä sekä terveyttä ja johtamista.
”Tämä edistyy oikein hyvin.”
Toinen työryhmä keskittyy tutkimukseen. Sen perkaa
painopistealueet, missä korkeakoulu on hyvä kansainvälisesti. Tämäkin sujuu Neilimon mielestä hyvin.
”Kolmas ja ehkä kaikista haasteellisin on tukiryhmä.
10
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säätiöyliopisto, jolla oli ulkopuolinen hallitus, Tampereen
yliopisto taas julkisoikeudellinen, jossa puolet hallituksesta
tulee ulkopuolelta.
”Kulttuuri tulee tässä näkyviin ja se on tuonut erilaista
suhtautumista asioihin”, Neilimo kuittaa. ”Toinen kysymys
on aina ollut se, että kun yliopistot fuusioidaan, jokainen
menettää jotakin identiteetistään. Kun uusi Tampere 3
tulee, meillä ei ole enää teknillistä yliopistoa eikä Tampereen yliopistoa. Ammattikorkeakoulu on, koska se jää
tytäryhtiönä olemaan.”
”Siinä on vähän menettämisen tuskaakin omalla tavallaan. Aika suuressa määrin on ollut kyse yhdessä tekemisen
meiningistä ja halusta, kyllä siinä on koko ajan ollut erittäin
TAMPEREEN SUOMALAINEN KLUBI 2 | 2017
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Kuva: TSK:n ARKISTO

KARI NEILIMO
Vuorineuvos

Syntynyt: 31.3. 1944 Viipurissa.
Koulutus:
Taloustieteen tohtori Tampereen yliopistosta 1975.
Työhistoriaa:
Professori kolmessa eri yliopistossa 1989–2002.
SOK:n pääjohtaja 2002–2007.
Neilimo tunnustaa olevansa aavistuksen verran huolissaan uusien koulutusohjelmien teosta,
niihin kun pakkaa jäämään vanhaa painolastia.

”KOLMANTEEN TEHTÄVÄÄN, YLIOPISTOJEN
JA YMPÄRISTÖN - YRITYSTEN SEKÄ JULKISEN
JA KOLMANNEN SEKTORIN - KANSSA TEHTÄVÄÄN
YHTEISTYÖHÖN RAKENNETAAN UUTTA;
LUODAAN UUTTA INFRASTRUKTUURIA,
YRITYSPUISTOJA JA -RAKENNUKSIA,
JA TÄLLE IHAN OMA ORGANISAATIONSA”
hyvä yhteishenki ja keskinäinen luottamus
on hyvä.”
Kysymykseen mikä on suurin ja tärkein asia,
jonka uusi korkeakoulu tuo tullessaan, Neilimo vastaa, että aikaan saadaan todella paljon. Hän lähtee liikkeelle yliopiston kolmesta
tehtävästä.
”Mielestäni tärkein niistä on tutkimustehtävä, vapaa tutkimus niin kuin yliopistolaissa
hienosti sanotaan, toinen on siihen perustuva
opetus ja kolmas tehtävä tarkoittaa yhteistyötä yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Vähän niin kuin ympäristöä
palvelevaa.”
12

TAMPEREEN SUOMALAINEN KLUBI 2 | 2017

”Tampereen uuden yliopiston vahvuus on
siinä, että se kokoaa nyt enemmän voimavaroja tutkimukseen ja opetukseen, voidaan yhdistää hyviä resursseja tuottamaan parempaa
tutkimusta ja opetusta”, Neilimo summaa.
Hän puhuu kriittisestä osaamismassasta,
joka luo mahdollisuuden yhdistellä resursseja
sekä muodostaa suurempia kokonaisuuksia.
Toinen suuri hyöty on vetovoimaisuus.
”Tänä päivänä yliopistot kilpailevat opiskelijoista, ne kilpailevat opettajista ja ne kilpailevat sekä kansainvälisesti että kansallisesti.
Tällainen uusi yliopisto on tietysti vetovoimainen, koska siitä tulee suurempi ja vahvem-

pi yksikkö, jolla on uusia koulutusohjelmia ja
sinne hakeutuu todennäköisesti ulkomaisia
ja kotimaisia opettajia. Se on opiskelijoiden
kannalta kiinnostavampi, uusia mahdollisuuksia, uusia koulutusohjelmia tuottava.”
Kari Neilimo sanoo heidän uskovan, että
uudella yliopistolla saadaan enemmän aikaan
myös kolmannessa tehtävässä; yritysyhteistyötä, tutkimusta, tuotekehitystä, innovointia,
joka tietyllä tavalla kohdistuu Tampereeseen,
Pirkanmaahan ja laajemmin koko Suomeen.
Vaikka uuden korkeakoulun rakentaminen
ei ole ”kustannussäästöprojekti”, vaan ”hyödyn tuottamisprojekti”, syntyy Neilimon
mukaan varsinkin hallintopuolella tukipalveluihin myös kustannussäästöjä muutaman
miljoonan euron verran vuositasolla.
”Kyllä me omasta mielestämme luodaan
tässä myös uudenlaista korkeakouluyhteisömallia, mallia, josta Suomen yliopistomaailma tulee tulevaisuudessa todennäköisesti
rakentumaan sillä tavalla, että yliopistojen
ympärillä on useita ammattikorkeakouluja”,
Neilimo arvioi.

Nykyinen tehtävä: Tampereen yliopiston hallituksen
puheenjohtaja ja uuden korkeakoulun strategisen
ohjausryhmän puheenjohtaja ja ohjausryhmän jäsen.
Esimerkiksi Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen jäsen.
Harrastukset: Liikunta, juokseminen, pyöräily, kerran
viikossa kuntosalilla, lukeminen, historia, henkilöhistoria,
Suomen sotahistoria, teatteri, erityisesti ooppera ja
matkailu. Lapsenlapset. ”Job is my hobby”.
Perhe: Naimisissa vuodesta 1968, kolme aikuista lasta.

”Uskaltaisin sanoa, että tulevaisuudessa meillä on malli, jossa ympäristöstä tulee
mukaan muitakin ammattikorkeakouluja eli
syntyy suuria alueellisia korkeakouluyhteisöjä, puhutaan monikampusmalleista.”
Neilimo on tavallaan palannut juurilleen,
sillä hän lähti yliopistosta yritysmaailmaan
ja palasi eläkkeelle jäätyään takaisin. Hän ei
itse koe asiaa juuri noin, mutta kokee yliopistotaustan antaneen hänelle paljon vahvuuksia silloin kun hän meni yritysmaailmaan ja
pystyvänsä nyt hyödyntämään kokemuksiaan
hallitustyössään ja johtaessaan MBA-ohjelmia.
”Pitäisi olla enemmän yhteistyötä yli julkisen ja yksityisen sektorin. Yliopistot ovat

Osuuskauppamies
osti autonkin
nettipalvelusta
Suomen suurimman
vähittäiskaupparyhmän
SOK:n pääjohtajana
eläkkeelle jäänyt
Kari Neilimo on
moderni asiakas. Hän
pohtii ääneen, onko
kauppa tullut liian
vahvaksi ja kertoo
ostaneensa autonsakin
verkkokaupasta.
Neilimo näki ja ymmärsi jo aikaisemmin, että
kaupan rooli yhteiskunnassa vahvistuu koko
ajan. Kaupan rooli arvoketjussa - maanviljelijät, teollisuus, kauppa, asiakkaat - on vahvistunut, koska se hallitsee asiakkaan arvokenttää.
”On hyvä kysyä, onko kauppa tullut liian vahvaksi tässä yhteydessä - en osa sitä sanoa mutta kyllä teollisuus joutuu taipumaan kaupan edessä. Meidän erityispiirteemme on,
että meillä on kaksi kaupparyhmää, joilla on
80 prosenttia markkinaosuudesta (K-ryhmä
ja S-ryhmä), se on eurooppalaisittain korkein
luku. Missään ei ole niin keskittynyttä päivittäistavarakauppaa.”
”Toisaalta Lidl on aika hyvä haastaja siellä
ja täytyy muistaa se, että tämä on vain yksi
kuva. Kun mennään erikoistavarapuolelle tai
autokauppaan tai vaatekauppaan, sieltä löytyy vaikka minkälaista ketjua.”
Päivittäistavarakauppa on siis keskittynyt,

edelleen akateemisia linnakkeita, jotka ovat
fokusoituneet tieteen tekemiseen, akateemiseen maailmaan.”
”Yliopistolaissa sanotaan hienosti, että
yliopistojen tehtävä on kasvattaa ihmisiä
isänmaan palvelukseen. Ympäristön merkitys on tärkeä, olipa kyse julkisen sektorin,
yksityisen tai kolmannen sektorin organisaatioista. Meidän pitäisi tätä tehtävää pystyä
toteuttamaan.”
Neilimo näkee tämän yliopistojen tehtävänä. Vielä selvemmin se kuuluu ammattikorkeakoulujen tehtävään, sillä se on sanottu
suoraan ammattikorkeakouluja koskevassa
laissa: alueen elinkeinotoiminnan edistäminen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaa-

erikoistavarakauppa hajautunut ja verkkokauppa tulee koko ajan ja murtaa tätä kahden kaupparyhmän asemaa. Ihmiset ostavat
verkkokaupasta ruokaakin, tosin aika vähän,
mutta muuta kyllä aika paljon.
Verkkokauppa tuo yhden voimakkaan
piirteen, asiakaslähtöisyyden. Tähän saakka kauppa on työntänyt tavaroita hyllylle
push-mallilla, massaräätälöintimallilla. Hyllyllä on esimerkiksi 70 kauraryynipurkkia, joista
voit valita.
Massaräätälöintiä on käytetty, kun ei ole tarkkaan tiedetty asiakkaiden tarpeita, on vaan
ladattu hyllyt täyteen suklaita - tai Neilimon
esimerkin mukaan 150 erilaista olutta (”onko
olemassa riittävä asiakaskunta uruguaylaiselle oluelle, jonka nimeä suurin osa ei osaa
lukea?”).
”On tultu siihen, että asiakas päättää, asiakasorientaatioon. Kauppa hallitsee asiakastietokantaa ja segmentoi asiakkaita. Verkkokauppa on segmentoituneiden asiakkaiden
tarpeista lähtevä. Verkkokauppaan mennään
sen takia, ett saadaan sitä kautta tuotteita tai
palveluita, mitä ei normaalisti kaupasta saa.”
Verkkokauppa täyttää asiakkaan tarpeen
joustavuudella, asiakas vapautuu myymälässä odottamisesta.
Kari Neilimo kertoo, ettei osta ruokakaupan
tuotteita verkosta, mutta pääsääntöisesti
kaiken muun. Edellisellä viikolla hän erehtyi
tavalliseen kauppaan ostamaan puhelinta ja
päätti, ettei seuraavalla kerralla jonota tuntia.
Nykyisen autonsakin hän on ostanut
verkossa.

tioiden kautta. Neilimo uskoo, että uuteen
yliopistoon tulee sen strategiaan saakka tämä
sidos.
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os on pysynyt kehityksessä mukana sata vuotta, elää ja voi hyvin,
se kertoo sekä uusiutumis- ja mukautumiskyvystä että osaamisesta,
summaa kohta satavuotiaan Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti
Eskelinen.
Se kertoo hänen mielestään myös rohkeudesta ottaa riskejä.
Heinäkuusta 2012 lähtien kauppakamaria
johtanut Antti Eskelinen vastaa puhelimeen
Kiinasta ja puhuu ikään kuin kaikkien tässä jutussa mainittujen koko tai lähes koko
itsenäisen Suomen taipaleen yritys- tai yhteisösaralla toimineiden tamperelaisten ja
pirkanmaalaisten yritysten tuntoja.
”Se tuo ulottuvuutta ymmärtää tulevaa, kun
on elänyt pitkän historian”, hän arvioi.

Kun luettelen hänelle mukaan poimittuja yrityksiä, hän vastaa heti, että tuntee tietysti ne
kaikki, mutta parhaiten mukana olevat kaksi
liikennöitsijää.
”Ne ovat eläneet auton ja liikenteen kehittymisen keskiössä sata vuotta.”
Tiestön paraneminen, muutto maalta kaupunkiin 1950-luvulla, kaupungin joukkoliikenteen järjestäminen, reitti- ja pikavuoroliikenne ympäri Suomen, kaupungistumisen
kakkosvaihe, Eskelinen luettelee sujuvasti
erilaisia muutostilanteita ja haasteita.
”Nyt erilaiset älykkyysteknologiat tulevat
mukaan liikkumisen ja matkaketjujen rakentamiseen”, hän lisää. Monta erilaista vaihetta
ja haastetta, on pitänyt olla investointihalukkuutta ja rohkeutta investoida. Pärjäävästä
yrityksestä kertoo, että osataan ottaa riskejä

ja uudistua”.
Eskelinen on 1918 virallisesti perustetun
Tampereen kauppakamarin yhdeksäs johtaja.
Hän korostaa, että pelkästään se, kun kauppakamaria ryhdyttiin perustamaan vuoden
1917 lopulla, juuri kun tasavalta oli itsenäistymässä, osoittaa jotakin.
”Todella rohkeita ihmisiä on ollut silloin
katsomassa eteenpäin ja nimenomaan yhdessä.”
Tampereen kauppakamarin historiasta Eskelinen poimii Matti Hokkasen, emeritustoimitusjohtajan ja maakuntaneuvoksen, jonka
”rooli on vertaansa vailla”, jos katsotaan yhteisön kehityskaarta. Tampereen Suomalaisen
Klubin entinen puheenjohtaja ja kansanedustaja Matti Hokkanen työskenteli kauppakamarin toimitusjohtajana 1968–2000.

”1960-luvulla samalla viivalla olivat Pori,
Kotka, Kemi ja Oulu, kaikki teollisuus- ja
satamakaupunkeja (Tampere tosin sisävesisatamana). Tampere veti kaulaa näihin, sat-

työssä teknillisen korkeakoulun ja teollisuuden kanssa, 1990-luvulla se oli keräämässä
niin sanottua Neilimon professuuria Tampereen yliopistoon. Kauppakamari perusti

rustamassa Suomen toista säätiöyliopistoa,
Tampereen teknillistä yliopistoa Tampereen
Suomalainen Klubin lailla, kauppakamari oli
aloitteentekijänä ja rahoittajana yhdessä yri-

”1960-LUVULLA SAMALLA VIIVALLA OLIVAT PORI, KOTKA, KEMI JA OULU,
KAIKKI TEOLLISUUS- JA SATAMAKAUPUNKEJA. TAMPERE VETI KAULAA NÄIHIN,
SATSASI OSAAMISEEN JA KORKEAKOULUPOLITIIKKAAN. ”
sasi osaamiseen ja korkeakoulupolitiikkaan”.
”Matti Hokkasen ansioihin kuuluvat nopeat väylät, nopea ratayhteys sekä moottoritie
Helsinkiin”.
1980-luvulla kauppakamari lähti satsaamaan teknologiakeskus Hermiaan yhteis-

1980-luvulla tukisäätiön, joka täytti tänä
syksynä 30 vuotta, Eskelinen kertaa.
Vuonna 2012 se oli puuhaamassa kaupan
ja palveluiden professuuria Tampereen yliopistoon.
Kauppakamari oli jo 2010 mukana pe-

tysten kanssa. Nyt se on mukana myös syntyvässä Tampere 3:ssa, Tampereen yliopistossa.

Tampereella Engströmin konditoriassa oppinsa saanut kondiittorimestari
Wäinö Brander (kuvassa) aloitti kahvikakkujen paiston kotiuunissa Kaijakanmäellä 1920.

SATA
JA MELKEIN
SATA

Uusia Paunun Expressbusseja

Elossa
pysyminen
vaatii rohkeutta
ja taitoa

Wigrenin makkaratehdas 1922

Teksti Arto Murtovaara

Yrjö ja Anna Wigrenin perustama lihanjalostamo täytti 13.7.2017 täydet 100
vuotta.

Länsilinjojen bussi nro 50, HHE-77

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI
Perustettu: 11.5.1918.
Jäsenistö: vähän yli 2000 yritystä ja yhteisöä.
Työntekijöitä: 12

Kauppakamarijärjestö luo toiminnallaan taloudellista menestystä jäsenyrityksille, elinkeinoelämälle
ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Kauppakamareilla on painopistealueillaan paras alueellinen
elinkeinoelämän asiantuntemus, kattavin yritysverkosto sekä tehokkain edunvalvontaorganisaatio
alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kauppakamarit
hyödyntävät aktiivisesti maailman laajuisen
kauppakamariverkoston osaamista jäsenyritysten
kansainvälistymisen edistämisessä.
”Yksi päätehtävä on edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua,
kansainvälistymistä ja markkinataloutta toiminta-alueellaan, Pirkanmaalla.”
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BRANDER OY
Perustettu: 1920
Toimiala: Leipomo, konditoria
Liikevaihto: 1,8 miljoonaa euroa
Henkilöstö: 25 h

”Tampereella Engströmin konditoriassa oppinsa
saanut kondiittorimestari Wäinö Brander (kuva)
aloitti kahvikakkujen paiston kotiuunissa Kaijakanmäellä 1920.
Ensimmäinen konditorialeipomo ja kahvila perustettiin 1920 Kauppakadun ja Hämeenpuiston
kulmaan missä toimittiin aina 1980-luvun puoliväliin saakka. Kulma tunnetaan Tampereella vieläkin
Brantsun kulmana (kuva)
Perheyrityksessä Brander -herkkuja leivotaan
jo neljännessä polvessa. Viisi erityyppistä kahvila-konditoriaa tarjoaa piristäviä kahvihetkiä
kaupungin keskustassa ja Lielahdessa. Leipomo on
nykyisin keskittynyt gluteenittomaan leivontaan.”

YRJÖ WIGREN OY

LÄNSILINJAT OY

VÄINÖ PAUNU OY

Perustettu: Yrjö ja Anna Wigrenin perustama lihanjalostamo täytti 13.7.2017 täydet 100 vuotta. Tampereella
toimiva yritys keskittyy laadukkaisiin tuotteisiin ja käyttää tuotannossaan modernisti aurinkoenergiaa ja biokaasua. Nykyisin sen omistaa Interavanti Oyj.
Henkilöstö: Nykyisin Tampereen Sarankulmassa toimiva tehdas ja lounasravintolat työllistävät 45 henkilöä.
Liikevaihto: 9 miljoonaa euroa.

Perustettu: Länsilinjat Oy on perustettu vuonna 1939 usean
liikennöitsijän yhteenliittymänä. Näiden perustajajäsenten liikennöinti ulottuu 1920-luvulle. Länsilinjoista tuli Penttilän suvun perheyritys vuonna 1974. Yrjö Penttilä aloitti liikennöinnin
Koivistonkylä-Kauppatori -linjalla 1.5.1926.
Toimiala: Länsilinjat toimii linja-autoliikenteen toimialalla. Lisäksi yhtiöllä on tytäryhtiönä matkatoimisto Lomalinja Oy.
Liikevaihto: Konsernin liikevaihto 2016 oli 26,0 mijoonaa euroa,
josta linja-autoliikenteen osuus oli 17,2 miljoonaa euroa.
Henkilöstö: Konsernissa työskentelee yhteensä noin 270 henkilöä ja yhtiön linja-autojen lukumäärä on 130.

Perustettu: 1926
Henkilöstö: 305, busseja 145
Liikevaihto: 25 miljoonaa euroa

”Yrityksen olemassaolon kulmakivi on yrityksen perustajan puolison Anna Wigrenin tokaisu 1940-luvulta: ”Jos ei
tehdä hyvää – ei sitten tehdä ollenkaan”, korostaa toimitusjohtaja Keijo Vataja vielä nykyisinkin voimassa olevaa
Wigrenin strategiaa.
Samaa tinkimättömyyttä on tekemisessä edelleen, ja kuluttajat ovat sen huomanneet. Wigren tunnetaan herkkutuotteistaan ja sen brändi on arvostettu.
”Viime vuonna Taloustutkimuksen tekemän bränditutkimuksen mukaan Wigren on yli tuhannen suomalaisen
yrityksen joukossa 169. arvostetuin brändi. Olemme
Pirkanmaan kakkonen kaikista yrityksistä ja valtakunnallisesti lihataloista kolmannella sijalla, vaikka mainontamme
on vähäistä,” sanoo Keijo Vataja ylpeänä.

”Länsilinjoilla on ollut viimeisen kymmenen vuoden
aikana merkittävää kasvua sekä linja-autoliikenteessä että
matkatoimistossa. Tulevaisuuteen katsomme avoimesti
ja luottavaisina. Henkilöliikenteen toimintaympäristön
muutos sekä valtakunnallisesti että paikallisesti muun
muassa paikallisen raideliikenteen myötä ovat meille
merkittäviä muutoksia ja meidän on huolehdittava siitä,
että uudistumme jatkossakin maailman muuttuessa ympärillämme. Perheyrityksen perinteet ja toimintamallit ovat
luoneet meille vuosikymmenten saatossa arvomaailman,
jonka varaan tuntuu hyvältä rakentaa myös tulevaisuutta.
Länsilinjat ja Lomalinja aikovat palvella sekä paikallisesti
että valtakunnallisesti asiakkaitaan myös tulevina vuosikymmeninä”, sanoo toimitusjohtaja Terhi Penttilä.

”Vuonna 2014 lipputuloilla omalla riskillä ajamamme
Tampereen seutuliikenne Nokialle,Pirkkalaan, Kangasalle
ja Lempäälään ”sosialisoitiin” ja Tampereen joukkoliikennetoimisto kilpailutti sen. Osan vanhoista omistamme
voitimme (Nokia ja Pirkkala), osan hävisimme. Nykyään tuo
kilpailutettu liikenne on noin puolet liikevaihdostamme.
Toinen puoli on pääosin pikavuoroliikennettä, jossa nyt on
markkinoiden avauduttua pudotuspeli ja lippujen hintataso pitkän päälle kestämätön. Kun osa uusista tulijoista
luovuttaa, niin hinnat tulevat varmasti jossain määrin
korjaantumaan,” sanoo toimitusjohtaja Martti Paunu.
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Vapaussodan päätyttyä
voittanut valkoinen puoli
liputti sekä punakeltaisella
leijonalipulla että
sinivalkoisilla väreillä
– ei kuitenkaan vielä
siniristillä. Mielipiteet
lipun muodosta ja väreistä
kävivät voimakkaasti ristiin
- joskaan siis eivät vielä
siniristiin.

Rovasti Risto Takkinen
Kuva: Pentti Väänänen

Siniristilippu vahvistettiin kansallislipuksemme 29.5.1918.
Kuva: Seppo Leskinen.

Klubilaiset kantoivat siniristilippua vuoden 2010 Kukkaisviikon
kulkueen kärjessä, lippuryhmässä Irmeli Jokilampi, Yrjö Suuniittu
ja Markku Rauhalahti. Kuva: Antti Yli-Mäenpää.

SUOMI LIPUTTAA

S

enaatin komitean ehdotuksesta
itsenäisen Suomen ensimmäinen virallinen lippu oli punaisella pohjalla oleva leijonavaakuna ja se vahvistettiin käyttöön
5.1.1918. Nykyinen siniristilippu vahvistettiin lailla kansallislipuksi vasta 29.5.1918.
Taidemaalari Eero Snellman luonnosteli
siniristin lopullisen mitoituksen. Eduskunta
hyväksyi Snellmanin luonnokset sellaisinaan,
myös niissä käytetyn sinisen tussin sävyn, ultramariinin.
Siniristilippu ei kuitenkaan yleistynyt nopeasti. Sodassa hävinnyt punainen puoli ja
työväen järjestöt eivät ymmärrettävästikään
mielellään halunneet ruveta käyttämään valkoisten lipuksi miellettyä siniristiä. Toinen
ongelma oli kielipoliittinen: ruotsinkielisen
väestön piirissä suosittiin vielä vuosikausia
punakeltaista leijonalippua, sillä sininen ja
valkoinen miellettiin aitosuomalaisten väreiksi – niitähän ne olivatkin. Sini-valko-yhdistelmää pidettiin myös aika hailakkana.
Vuoden 1918 päätöksestä kului pitkähkö
aika, ennen kuin lippujen virallinen tuotanto saatiin käyntiin. Vasta joulukuussa 1920
saatiin ulos ensimmäinen erä kartongille
painettuja lipun kuvia ulkoministeriön kiireellisiin tarpeisiin. Ensimmäisten virallisten
kangaslippujen valmistumista saatiin odottaa
vuoteen 1922. Siihen saakka käytössä oli erilaisia kotitekoisia ja tehtailtuja versioita.
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Leijonalippu oli itsenäisen Suomen ensimmäisten
kuukausien lippu.
Nettikuva.

Lippukiistatkin elivät pitkään, ja liputus oli
totista touhua. ”Vääriä” lippuja jopa vedettiin
alas ja ”oikeita” ylös. Asiaan sekaantuivat eri
puolilla maata lukiopojat, suojeluskuntalaiset,
työväenliike ja välillä jopa poliisi.
Kolmas ongelma itsenäisyyden alkutaipaleella oli se, että valtion ja kuntien laitoksien
lisäksi yksityiset kansalaiset varsinkin maaseudulla ylipäätään syttyivät koko liputusasialle hyvin hitaasti. Monessa pirtissä lippua
pidettiin ehkä herrojen kotkotuksena. Niinpä
olikin enemmän kuin paikallaan, että lipun
käyttöä tahdottiin edistää julistamalla v. 1927
juhannus Suomen lipun päiväksi. Se on itsenäisyyspäivän lisäksi suomalaisten toinen
kansallinen juhlapäivä niin kotona kuin kaukomaillakin. Liputtaminen on liittymistä johonkin suurempaan. Suomen lippu on kaunis
ja edustaa tärkeimpiä arvojamme, vapautta ja
itsenäisyyttä. Saapa nähdä, onko jopa sen ris-

tikuvio jonakin päivänä jollekin ongelma niin
kuin nyt jo jotkut ovat antaneet ymmärtää?
Laissa Suomen lipusta 29. toukokuuta 1918
eduskunta vahvisti siniristilipun värit, valkoisen ja syvän merensinisen eli ultramariinin.
Vuonna 1928 sinistä päätettiin vaalentaa. Alkuperäinen sininen on jäljellä enää museoissa
ja suomalaisten purjehdusseurojen virallisissa
purjehduslipuissa.
Laki ja asetus Suomen lipusta uusittiin
1978 ja viimeisimmät säädökset lipun väreistä annettiin 1993 ja niitä täsmennettiin
vielä v. 1996. Kansallislippumme on suorakaiteinen, korkeudeltaan 11 ja leveydeltään
18 mittayksikköä. Ristin sakaran leveys on 3
mittayksikköä.
Valtionlipun sinisen tarkka sävy on virallisten ohjeiden mukaan PMS-järjestelmän väri
294C. Taivasta vasten hulmuavaan siniristilippuun tiivistyy suomalaisten kansallinen
itsetunto. Lippu on koko kansan tunnus, ja
lipun värien myötä Suomi on opittu näkemään sinivalkoisena maana.
Suomen lipun mittasuhteet

Liputuspäivät jakaantuvat virallisiin ja vakiintuneisiin päiviin. Virallisina liputuspäivinä, joita on kuusi + vaalipäivät,
kaikki valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan. Vakiintuneita liputuspäiviä on kaksin verroin enemmän ja niistä sanotaan, että liputetaan niin kuin virallisinakin liputuspäivinä. Käytännössä siis aivan sama.
Vuoden ensimmäistä lipunnostoa varten on yleensä kahlattava lumihankeen. Se on J. L. Runebergin päivä helmikuun viidentenä. Hänestä tulee mieleen Maamme-laulu
ja Vänrikki Stoolin tarinat Suomen sodasta 1800-luvun
alusta. Runebergin päivän lipunnostossa hyräilyttää vaikkapa hänen virtensä ”Mä silmät luon ylös taivaaseen ja
yhteen käteni liitän”.
Kalevalan päivää vietetään suomalaisen kulttuurin päivänä 28. helmikuuta. Liian helposti taitaa silloin kulttuurin
määrittely kapeutua vain johonkin vanhaan. On huomattava, että suomalainen kulttuuri on koko ajan uusiutuva
voimavara ja maailmalla laajasti arvostettua. Kalevala on
siitä vain yhden aikakauden antama symboli, joka haastaa
jokaisen sukupolven uudelleen ja uudelleen omilla edellytyksillään etsimään ja luomaan sitä hengen elämää, joka
meille suomalaisille on ominaista.
Lunta on vielä seuraavassakin lipunnostossa eli maaliskuun 19. Se on Minna Canthin päivä eli tasa-arvon päivä. Silloin muistamme mm. sitä, että naisten äänioikeus
toteutui meillä ensimmäisenä Euroopassa vuonna 1906.
Tosin on syytä muistaa, että samanaikaisesti tämä yhtäläinen ja tasa-arvoinen äänioikeus tuli vasta silloin miehillekin. Kun näen vaimoni rinnassa korun ”Naisen ääni”,
iloitsen siitä, että Suomessa tämä demokratian edistysaskel tapahtui samanaikaisesti sekä naisille että miehille. Se
oli tärkeä askel Suomen itsenäisyyden tiellä.
Seuraavana liputuspäivänä on jo kevään enteitä ilmassa
- tai sitten takatalvi. Mikael Agricolan päivä eli suomen
kielen päivä on 9. huhtikuuta. Agricolan syntymäpäivää
ei tiedetä ja sen vuoksi tämä liputuspäivä on määrätty
hänen kuolinpäivänsä mukaan. Suotta ei ole sanottu, että
Mikael Agricola on Suomen kirjakielen isä. Emme pysty
kuvittelemaan, millaisia vaikeuksia on ollut, kun suomen
kielelle on kehitetty kirjoitusasu. Aluksi kirjoitustapa oli
horjuvaa. Meille kaikille tuttu rukous kuului Agricolan ajan
kielellä näin: ”Ise meinen ioca olet taiuasa. Pyhetty olkon
sinun nimmes. Lehestulkon sinun waldacunnas. Olcon sinun tactos nijn maasa quin on taiuassa...” Ensimmäinen
aapinen eli Abckiria oli Agricolan aikaansaannosta samoin
kuin Uuden Testamentin käännös.
Suomen kirjakieli syntyi sen uskonpuhdistuksen periaatteen pohjalta, että jokaisen piti voida lukea Raamattua
äidinkielellään. Kirkko on opettanut tämän kansan lukemaan. On sitä syytä muistaa ainakin tänä reformaation
500-vuosisjuhlavuonna.
Huhtikuun lopulla on kansallinen veteraanipäivä. Silloin
nostan lipun salkoon ajatellen isääni ja appeani, jotka
sotaveteraaneina tekivät elämäntyönsä kantaen sodan
muistoja mukaan. Ajattelen myös kaikkia sotaveteraaneja, joiden joukko on vuosi vuodelta harventunut. Havuseppele veteraanin haudalle on jouduttu laskemaan
koskettavan usein. Henkilökohtaisesti olen kiitollinen

veteraaneille myös siitä lämpimästä ystävällisyydestä,
jolla he ovat hyväksyneet minut pappina yhteyteensä.
Kodissamme ei lipunnosto varmasti koskaan unohdu 27.
huhtikuuta.
Sitten tuleekin vappu. Se on monimerkityksinen päivä,
jossa yhdistyvät kevään tulo, suomalainen työ ja ylioppilaiden ilottelu. Vapun kohdalla tekee mieli ottaa esille
kevään juhlintaan liittyvä häpeällinen epäkohta, johon
ei taida minkäänlainen kasvatus auttaa. On täysin käsittämätöntä, että juhlinnan jälkeen tässä isänmaassamme
on kerättävä tonneittain toisten roskia ja jätettä yhteensä
satojen neliökilometrien alueilta. Voi meitä moukkia ja
metsäläisiä, jotka emme osaa juhlia kohtuutta noudattaen ja sivistyneesti.
Toukokuun alussa on Eurooppa-päivä. Eurooppa-päivä
juontaa juurensa siitä, että Ranskan ulkoministeri Robert
Schuman esitti 9. toukokuuta 1950 ehdotuksensa rauhanomaisten suhteiden säilyttämisen kannalta välttämättömästä järjestyneen Euroopan luomisesta. Tätä tapausta
pidetään Euroopan uuden yhdentymisen lähtölaukauksena. Saa nähdä, syntyykö sen päivän liputtamiselle sivumerkityksiä sen mukaan, tuleeko lisää brexittejä tai muita
ulosmarsseja.
Äitienpäivänä on minun vakivuoroni nostaa lippu - vaikka lunta olisi kuinka paljon. Onneksi ei yleensä ole. Hienoa, että äitienpäivänä liputetaan. Äitienpäivän vietto
on rantautunut meille Yhdysvalloista ja Suomessa juhlaa
vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1918, eli sekin perinne on jo pian 100 vuotta. Tunnetuin äitienpäivään liittynyt huomionosoitus oli, kun Marsalkka Mannerheim
myönsi jatkosodan aikana 1942 antamallaan päiväkäskyllä kaikille Suomen äideille Vapaudenristin kunniamerkin.
Aleksis Kivi muuten käytti sekä isää että äitiä kielikuvina,
kun hän puhui isänmaamme äidin kasvoista.
Snellmanin päivää vietetään 12.5. suomalaisuuden päivänä ja niin sietää ollakin. Tällä suurmiehellämme oli kauaskantoista vaikutusta itsenäisen Suomen tulevaisuuteen
jo vuosikymmeniä ennen itsenäisyyden saavuttamista.
Nimenomaan nyt tarvittaisiin viisaita visionäärejä, uusia
snellmanneja. Tänäkin päivänä ylimääräiselle viisaudelle
yhteiskunnassamme löytyisi varmasti käyttöä.
Toukokuun kolmantena sunnuntaina on kaatuneiden
muistopäivä. Muutama vuosi sitten kotipaikkani Ylöjärven
sodissa kaatuneet saivat arvoisensa Pro Patria -muistomerkin seurakuntakeskuksen aulaan. On ehdottoman
tärkeää, että tulevatkin sukupolvet saavat tietää, kuinka
kalliisti tämä itsenäisyys on jouduttu lunastamaan. Ilolla
olen pannut merkille, että muistotaulun vähättelijöitä en
ole kohdannut.
4.6. on puolustusvoimien lippujuhlan päivä. Isänmaallinen ja tärkeä asia ehdottomasti, mutta yksittäisenä
kansalaisena ei silti tule aina liputettua. Tuntuu jotenkin
siltä, että pitäisi olla tekemisissä puolustusvoimien kanssa
muutenkin kuin yleisen asevelvollisuuden kautta. Lippujuhlan päivä on muuten satutettu marsalkka Mannerheinin syntymäpäivään. Hänethän nimettiin joitakin aikoja
sitten yleisöäänestyksessä suosituimmaksi Suomalaiseksi
kautta aikojen.

Ihan ehdottomasti pitää lippu saada nostaa salkoon juhannuksena. Se on keskikesän ja Suomen lipun päivä.
”Sinä hulmullas mielemme nostat ja kotimme korotat.”
Mutta kuinka paljon tuskaa ja ahdistusta kätkeytyykään
tähän Suomen lipun päivään ja valoisaan kesäyöhön. Uutisissa seurataan joka vuosi hukkumistilastoja. Järkyttävän
paljon ihmisiä hukkuu humalassa. Vielä enemmän heitä
tässä maassa kuitenkin hukkuu viinaan kuin järveen. Siitä
huolimatta juhannuksena pitää vetää lippu salkoon ja iloita Suomen suven ihanuudesta.
Uusia liputuspäiviä tulee silloin tällöin, kuten Eino Leinon
päiväkin, jota vietetään 6.7. runon ja suven päivänä. Se
saattaa mökkireissujen vuoksi jäädä liputtamatta, vaikka
se ei olekaan kannanotto sen enempää runoihin kuin
suveenkaan.
Aleksis Kiven ja samalla suomalaisen kirjallisuuden päivä
10. lokakuuta on jo perinteisempi ja Seitsemästä veljeksestä ovat kuulleet kaikki. Ylöjärven Mettistöltä löytyy
veljesten mukaan nimetyt tiet.
YK:n päivänä meillä liputetaan aina, kun se on mahdollista. Kansainvälisyyden merkitys on tullut omissa arvostuksissa tärkeälle sijalle erityisesti ulkomailla työskenneltyjen
vuosien myötä. Itsenäisyyspäiväjuhlat Suomen konsulaateissa sekä Australiassa että New Yorkissa toivat hienolla
tavalla esille Suomen erityisyyttä maailmalla ja olivat arvostettuja tilaisuuksia.
On ilolla todettava, että Pirkanmaalla ei juurikaan esiinny
kärjistynyttä ulkomaalaisvastaisuutta. Olisi todella kohtalokasta omien paikkakuntiemme kannalta, jos ulkomaalaisvastaiset asenteet äityisivät vihanpidoksi. Me nyt vain
olemme tässä maailmassa uudenlaisessa tilanteessa,
jossa ihmiset liikkuvat eri tavalla kuin ennen ja monet
joutuvat tulemaan Suomeenkin tahtomattaan. Terve ja
aito suomalaisuus säilyttää identiteettinsä myös ollessaan
vuorovaikutuksessa meille outojen kulttuurien kanssa.
YK:n päivänä lippu on omiaan muistuttamaan meitä
myös itsenäisyytemme tästä ulottuvuudesta.
Vähemmistöstä on kyse ruotsalaisuuden päivänäkin. Ja
historiaankin se liittyy, kun Kustaa II Adolf 30-vuotisessa
sodassa marraskuun kuudentena ratsain kaatui Lützenin
kentällä.
Sitten on vielä muistettava liputtaa isänpäivänä kunnes
onkin jo joulukuun kuudes eli itsenäisyyspäivä. Lumituiskussa ja pimenevässä illassakin siniristilippu ilmentää
luovuttamattomia arvoja, jotka jokaisen sukupolven tulisi
sisäistää. Puhutaan siis avoimesti isänmaasta, itsenäisyyden merkityksestä, sankarivainajien muistosta ja veteraanipolven uhrautuvasta työstä.
Vaalipäivien ja perhejuhlien lisäksi on yksi lipunnosto
vuodenkierrossa kuitenkin vielä jäljellä, Jean Sibeliuksen
päivä 8.12.
”Oi, Suomi, katso, sinun päiväs’ koittaa,
Yön uhka karkoitettu on jo pois,
Ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa,
Kuin itse taivahan kansi sois’.”
Ja kaikille meillekin joskus lippu nostetaan. Jos ei muuten
niin ainakin puolitankoon. Hyviä liputuspäiviä itse kullekin!
TAMPEREEN SUOMALAINEN KLUBI 2 | 2017

17

Itsenäisen Suomen puolesta

TAMPEREEN
SUOMALAISEN
KLUBIN
SUOJELUSKUNTA
Vuosien 1917 ja 1918 tapahtumat
vaikuttivat merkittävästi myös
Tampereen Suomalaisen Klubin
toimintaan. Kunnallispolitiikan
ohella Klubin mielenkiinto ja
vaikuttaminen kohdistuivat yhä
enemmän valtiollisiin tapahtumiin.
Klubi otti voimakkaasti kantaa
moniin tärkeisiin asioihin ja maan
itsenäisyyden puolesta. Klubi toi
kantansa esille myös julkisuudessa.

K

lubin vuosijuhlassa 20.10.1917
esimies Vilho Ososen puhe sisälsi selvän kannanoton Venäjästä irtautumiseen. Hän sanoi
mm. ”Kansallisuusaatteen täydellinen toteuttaminen edellyttää valtiollista
itsenäisyyttä, sillä vasta suvereenisena voi
kansa täysin määrin kehittää kaikkia kykyjänsä ja vasta valtiollisen vapauden turvissa
ja siitä voimansa imien puhkeaa kansallinen
sivistys kauneimpaan kukkaansa”.
Marraskuun 5. päivänä 1917 Klubin
kokouksessa käsiteltiin suojeluskuntakysymystä.. Alustuksen pohjalta käydyssä parituntisessa keskustelussa Klubi totesi yksimielisesti suojeluskuntain tarpeellisuuden ja
tehtävän kansalaisten hengen, omaisuuden
ja vapauden turvaamiseksi punakaartilaisten ja sotilasanarkian valtaamassa maassa.
Klubin oman suojeluskuntakomppanian perustaminen siirtyi kuitenkin vuoden 1918
syksyyn.
Monissa Pohjois-Hämeen pitäjissä perustettiin syksyllä 1917 suojeluskuntia. Tampereella olosuhteet olivat hyvin erilaiset,
mutta täälläkin perustettiin loppusyksystä
1917 suojeluskunta, johon tuli viisi komppaniaa. Vasemmiston järjestyskaarti/punakaarti oli jo alkusyksystä alkanut toimintansa,
ja harjoitteli aseellista toimintaa toreilla ja
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Tampereen Suomalaisen Klubin talo 1909–1922,
Puutarhakatu 11.
Arkistokuva.

urheilukentillä, osaksi myös venäläisen sotaväen kanssa. Punakaartin tukeman miliisin
valvonta kaupungissa oli tiukkaa ja suojeluskunnan oli toimittava ja rekrytoitava uusia
jäseniä ”vaivihkaa” eli mahdollisimman näkymättömästi. Loppusyksystä 1917 Tampereen
punakaarti sai ostaa venäläisiltä 500 kivääriä
ja yli 100 000 patruunaa. Vasta perusteluilla
suojeluskunnilla sen sijaan oli vain muutamia
metsästysaseita ja pistooleita, ja kivääriotteitakin harjoiteltiin seipäiden avulla. Marras-

oli Suinulan verilöyly 31. tammikuuta 1918,
jossa punaiset telottivat 17 suojeluskuntalaista ja monet haavoittuivat.
Punakapina puhkesi 27. tammikuuta 1918
ja saman tien alkoi Vapaussota, venäläisen sotaväen riisuminen aseista. Tampereella Suomalaisen Klubin ja muidenkin porvarillisten
järjestöjen toiminta estettiin. Klubihuoneisto
oli täysin suljettuna helmikuun lopulta huhtikuulle. Ensimmäinen klubikokous kapinan
jälkeen pidettiin 12. toukokuuta.

KLUBIN SUOJELUSKUNTA
PERUSTETAAN

Hihanauha, jossa on Klubin suojeluskuntakomppanian tunnukset. Nettikuva.

kuun yleislakko kiristi edelleen punakaartien
ja suojeluskuntien välejä, mutta suuremmilta
yhteenotoilta vältyttiin. Rajuin tapahtuma
ennen Tampereen maaliskuun tapahtumia

Syksyllä 1918 Tampereen suojeluskunnalta tuli Klubille kirje, jossa kehotettiin kaikkia Klubin miespuolisia jäseniä liittymään suojeluskuntaan. Klubin
kokouksessa 4. marraskuuta päätettiin
yksimielisesti perustaa Klubin oma suojeluskuntakomppania ja perustettiin järjestävä toimikunta. Komppaniaan liittyi
heti noin 50 jäsentä.
Silloisessa Pohjois-Hämeen suojeluskuntaprikaatissa oli kolme pataljoonaa:
I Kalevan pataljoona, II Pyynikin pataljoona ja III Pirkkalan pataljoona. ”Tampereen
Suomalaisen Klubin komppanian” järjestysnumero oli perustamisvaiheessa viides, mutta
kohta siitä tehtiin 6. komppania ja se liitettiin

Pyynikin pataljoonaan.
Kuudennessa komppaniassa oli kolme joukkuetta. Jo marraskuussa 1918 aloitettiin harjoitukset, joita pidettiin ensin Reaalilyseolla,
sitten Tyttölyseolla ja sittemmin Yhteiskoulun pihamaalla. Alkuun harjoittajana toimi
jääkärivääpeli Saarikoski Kajaanin Sissipataljoonasta, mutta myöhemmin harjoituksia
johti oma upseeristo ja alipäällystö. Osallistuminen harjoituksiin oli ”keskinkertaista”, koska komppanian miehistöllä,
joka oli keski-ikäistä ja
sitä
v a n hempaa
ikäpolvea,
oli monesti
työ- tai muita
esteitä.
Komppanian
ensimmäisenä
päällikkönä toimi 1.4.1920 asti
Tampereen suojeluskunnan
lipun kopio, jonka suojelusK. A. Rydman ja
kuntaveteraanit vuonna 2013
hänen jälkeensä
luovuttivat Tampereen
Suojeluskunta- ja Lottamuseolle v.t.
päällikkönä
viimeisessä kokouksessaan
kaupunginvoudin
Klubimme Marskin salissa.
Kuva: Markku Rauhalahti
apulainen Verner

Vattula runsaan vuoden ajan. Joukkueiden
Suojeluskuntalaiset ja lotat olivat ratkaisevan
johtajina toimivat parin ensimmäisen vuoden
tärkeä lenkki maamme itsenäisyyden puolusaikana Verner Vattula, Kalle Rentto, Aarne
tustaisteluissa. Siinä toiminnassa olivat myös
Tiihonen ja Antero Niskanen.
Tampereen Suomalaisen Klubin jäsenet muKomppanian kokoukset pidettiin Tampekana. Ilman suojeluskuntia ja Lotta Svärdiä
reen Suomalaisen Klubin huoneistossa. Tärmeillä ei olisi itsenäistä ja vapaata Suomea.
keimpiä asioita olivat mm. illanvietot sekä
Teksti: Markku Rauhalahti
uusien sk-pukujen hankinta. Varoja pukujen
Kirjoittaja on Klubin tiedotustyöryhmän ja Ruutiukkotoimihankintaan saatiin kannattajilta, mutta hykunnan jäsen sekä Vapaussodan Tampereen Seudun Perinnevin moni kustansi itse pukunsa. Komppayhdistyksen ja Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon
puheenjohtaja.
niaa lähellä olevat naiset valmistivat vuonna
Lähteet:
1920 sille lipun, mutta kun todettiin, että
• Sinisalo, Uuno 1932. Tampereen Suomalainen Klubi 1891komppania ei käytä lippua, siitä tuli Pyynikin
1931, 40-vuotiskertomus; Tampereen Suomalainen Klubi.
• Pohjois-Hämeen suojeluskunnat; Pohjois-Hämeen
pataljoonan lippu.
suojeluskuntapiiri, 1921.
Heinäkuun alussa 1921 toteutetussa uudel• Tienari, Artturi 1943. Pirkan perintö; Pirkka-Hämeen
sk-piiriesikunta.
leen järjestelyssä 6. komppania liitettiin uuteen 5. komppaniaan, sen 1. joukkueeksi. Näin Klubin komppania
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo vaalii
Pirkanmaan suojeluskunta- ja lottaperinnettä.
alkoi sulautua yhä kiinteämmin
Klubimme on museon kannattajajäsen.
Kuva: Markku Rauhalahti
muuhun suojeluskuntaan. Klubin
komppanian nimi säilyi kuitenkin Tampereen suojeluskunnassa
vielä pitkään. Esimerkiksi vuonna 1932, kun Mäntsälän kapinan
johdosta lisättiin suojeluskuntien
valmiutta, Suomalaisen Klubin
komppanian mainitaan osallistuneen Tampereen silloisen suojeluskuntatalon Ratinanlinnan
vartiointiin.

ÅLANDSBANKEN ONNITTELEE 100-VUOTIASTA SUOMEA.
VALITSE MAKSUKORTTI ITÄMEREN HYVÄKSI.
• Itämerikortti on valmistettu biohajoavasta materiaalista
• Kortti on liitetty ympäristövaikutuksista kertovaan
Åland Indexiin
• Kortin avulla voit seurata ostostesi ympäristövaikutuksia
.
Kiinnostuitko Itämerikortista? Kerromme mielellämme
sinulle lisää Itämerikortista ja miten voit tilata sen käyttöösi.
Tavoitat meidät puhelimitse, vaihde: 0204 293 200*
www.balticseaproject.org

Hämeenkatu 4, 6 krs, 33 100 Tampere. Puh. 0204 293 200. *Puhelumaksut 8,35 snt/puhelu +
16,69 snt/minuutti (alv 24 %). Puhelut nauhoitetaan.

Kuljemme omaa tietämme
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Kuvat ja teksti: Timo Tulosmaa

Puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto lausui avaussanat
ja esitteli Jäämien kuoron sekä historiallisen kantaatin.

Swing Festivo -kvintetti

Anne Majaniemi, Tuija Knuutila, Jukka Lahdenpää

Kauko Niemi, Milla Anttila, Juha Koski, Pirjo Salmelin

Martti Lepaus, Sointu Lanki, Sirkka Mäntyvaara, Marjatta Taipale

Kati Harva, Kalevi Nikkilä, Maija-Sofia Klemola, Juhani Manninen

Matti Sommarberg, Satu Rannisto, Kalervo Sipi, Taina Myllyharju

Seppo Leskinen, Kirsi Koski, Martti Anttila, Tarja Niemi

Matti Kataja, Marjut Rautalin, Hilkka Parkkinen

Timo Antila, Eeva-Kaisa Mäkinen, Asko Brax, Päivi Uitti

Jari Jokilampi, Reija Turunen, Allan Lindberg

Jyrki Taipale, Ilkka Mäntyvaara, Marja Siiki, Sirkka-Liisa Turtola

Erkki Uitti, Leena Brax, Seppo Mäkinen, Ritva Antila

Juhlailta päättyi kepeään tanssiin

KANTAATTI SOI VUOSIJUHLASSA
UUDELLEEN 108 VUODEN JÄLKEEN

P

erjantai-iltana 22.9.2017 tuli
kuluneeksi päivälleen 126 vuotta siitä kun silloiseen Tampereen
kaupunkiin perustettiin Tampereen Suomalainen Klubi. Tätä
tapahtumaa oli Marskin salissa juhlimassa
iloinen joukko Klubin jäseniä, ravintolan
henkilökuntaa, Jäämien kuoro ja Swing Festivo -tanssiorkesteri.
Viime keväänä Ruutiukot saivat kurulaiselta
Totiset Pojat -lauluyhtyeeltä tuliaisiksi kaksi
nuottivihkoa. Vihot oli kurulainen emeritusopettaja Tapio Mäkinen löytänyt Kurun
Nuorisoseurantalon vintiltä siellä penkoessaan. Löydön taustalla oli se, että nuoteissa
olevan ”Kantaatin” säveltäjä Tampereen Aleksanterin kirkon urkuri Hjalmar Backman
vietti aikanaan kesiään Kurussa ja jotakin
sinne oli näköjään jäänyt.
Lahjoituksesta otettuna Ruutiukot toimittivat nuotit Tampereen Suomalaisen Klubin
johtokunnalle ja johtokunta puolestaan kehotti ottamaan kappaleen Klubin vuosijuhlaohjelmaan tulevana syyskuuna. Ja kun vielä
Klubin historiikista huomattiin, että ensiesityksensä ”Kantaatti” oli saanut joulukuun
alussa vuonna 1909 Jäämien kuoron esittämänä silloisen klubitalon vihkiäisissä (Puutarhakatu 9), oli aika kutsua edelleen hyvissä
voimissa oleva Jäämien kuoro taas lavalle.
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Tällä kerralla kuoroa johti Jussi Tamminen,
pianolla säesti Katja Kilponen.
Esitys oli hieno. Siitä löydettiin viehättäviä
sävelkulkuja ja siihen aikaan Klubiin kuuluneen rehtori Kaarlo Tiililän sanoituksia.
Kuoro, kuoron johtaja ja pianisti saivat ansaitsemansa aplodit.
Illan toisena kuorokappaleena kuultiin aina
juhlava ja isänmaallisia tuntemuksia sytyttävä Jean Sibeliuksen ja V.A. Koskenniemen
”Finlandia-hymni”. Ravistelevaa!
Ravintolan tiimi tarjosi eteemme ainutlaatuisen kattauksen: Suomi 100-menun. Menun,
jota Suomen suurlähetystöt eri puolilla maailmaa tarjoavat diplomaattivierailleen kun
juhlitaan 100 vuotiasta itsenäistä Suomea.
Suomalaisista raaka-aineista rakennettuja
herkullisia ruokia. Metsäsienisalaattia, savumuikkua, tyrnihilloa, tervagraavattua lohta,
mummon kurkkua, kaalikääryleitä, ohraa ja
kuusta. Pisteenä kahvin kera puolukkapulla!
Kiitos Christina (Suominen) ja tiimi.
Klubin varapuheenjohtaja, kenraalimajuri
Kalervo Sipi käsitteli sinivalkoisessa puheessaan tekijöitä, jotka olivat luomassa perustaa
Suomen itsenäistymiselle 100 vuotta sitten ja
ylikin: Ruotsin vallan aika, Tilsitin sopimus
1807, Suomen sota 1809, Porvoon valtiopäivät 1863, autonomian aika eli 1800-luku,
Venäjän heikkouden tila 1900-luvun alussa,

Suomen itsenäisyysjulistus 6.12.1917, vapaussota 1918, Mannerheim ja lopuksi sinivalkoisen kenraali Adolf Ehrnroothin sanat:
”Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa
ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa.”
Puheen päätyttyä iltaa vietettiin Klubin sääntöjen 2 §:n tarkoittamassa hengessä: ”Klubin
tarkoituksena on vaalia suomalaista kulttuuria, suomalaiskansallisia perinteitä ja suomen
kieltä, antaa jäsenilleen tilaisuus kehittävään
keskinäiseen kanssakäymiseen suomalaiskansallisessa hengessä sekä toimia suomalaisuuden hyväksi ylläpitämällä isänmaallisten,
sivistyksellisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten harrastusta”.
Juhlailta päätettiin tanssiin. Hannu Timmerbackan vetämä Swing Festivo -kvintetti
vei väkeä niin kuin vain 126 vuotisjuhlassa
voi. Post festum-keskusteluissa sovittiin, että
vuoden kuluttua 22.9.2018 juhlitaan samassa
paikassa Klubin 127. juhlavuotta. Varauksia
otetaan vastaan osoitteessa info@tampereensuomalainenklubi.fi

Arto Murtovaara, Seija Sipi, Pasi-Heikki Rannisto, Riitta Sommarberg

Pirjo Wansen, Mikko Turunen, Irmeli Jokilampi

Leena Manninen, Harry Kronqvist, Raija Nikkilä, Pekka Harva

Keskiössä Tuija Knuutila ja Martti Martikainen

Tampereen Suomalainen Klubi 126 vuotta
22.9.2017. Kenraalimajuri Kalervo Sipin
juhlapuhe kokonaisuudessaan Klubin
sivuilla www.tampereensuomalainenklubi.fi

Marjaana Lahdenpää, Markku Knuutila, Terttu Martikainen

Veikko Parkkinen, Marjaana Tulosmaa, Jorma Salovaara, Kaarina Kataja
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KOLUMNI

MEILTÄ SAAT ICT:SI
KAIKILLA TÄYTTEILLÄ

ILOA VAPAUDESTA

S

yyskuun kuukausikokous aloitti
syksyn 2017 kuukausikokousten
sarjan, jonka teemana on iloa suomalaisuudesta. Siksi luonnollinen
valinta syyskauden ensimmäiseksi teemaksi on iloa vapaudesta. Suomalaiset
arvostavat kansallista vapauttaan ja omaan
henkilökohtaista vapauttaan yhteiskunnan
jäseninä.

Filosofi ja kirjailija Jari Ehrnrooth analysoi
vapautta laaja-alaisesti ja syvästi. Hän osoitti,
että vapaus on ihmisille usein etäinen ja epämääräinen asia, josta on esitetty erilaisia ja toisilleen jopa vastakkaisia käsityksiä. Vapaus on
kuitenkin universaali arvo, johon yhdelläkään
kansakunnalla ei ole ollut yksinoikeutta ja joka
on vaikuttanut myönteisesti kansakuntien henkiseen kasvuun ja kehitykseen.
Vapaudesta puhuminen on maassamme todella harvinaista. Yhteiskunnassamme puhutaan paljon enemmän esimerkiksi tasa-arvosta,
hyvinvointivaltiosta ja kollektiivisista palveluista
kuin vapaudesta. Kuulijoiden joukossa oli varmasti monia, jotka miettivät milloin he edellisen
kerran kuulivat puhuttavan vapaudesta. Siksi
vapaus on hämmentävä ja kysymyksiä herättävä
käsite.
Ehrnroothin mukaan vapauden ajatus on
kehittynyt ja kerrostunut ajassa niin, että eri
kerrostumia on ajoittain vaikea erottaa toisistaan. Ajan saatossa on yritetty vapautta paheista
miekalla, tulella ja sanalla. Myöhemmin ihmiset
ovat ponnistelleet voidakseen vapaasti ajatella, kuvitella, nauttia ja elää elämänsä parhaaksi
katsomallaan tavalla. Viimeisin ajatus korostaa
vapautta johonkin kuten esimerkiksi valtion
kansalaisilleen tarjoamiin palveluihin, tulonsiirtoihin ja turvallisuutta luovaan sääntelyyn.
Hyvinvointivaltio on tämän vapauden seuraus.
Ehrnroothille vapaus on eettinen päämäärä,
johon ihmiset voisivat pyrkiä ja jonka vaatimusten mukaan heidän olisi hyvä yrittää elää. Tällainen käsitys vapaudesta on kuitenkin epäsuosittu
ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin se pakottaa
ihmisen valitsemaan luonnollisten viettiensä ja
moraalisen tahdon välillä. Edellinen hylkää
moraalin ja vastuun, joista jälkimmäinen pitää
22
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RISTO HARISALO
Esimies

kiinni. Tässä kamppailussa luonnolliset vietit
vievät usein voiton. Toiseksi monien mielestä
vapaus eettisenä päämääränä ei auta ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia, vaan luo niitä
lisää. Vapaus ei kuitenkaan ole luonut köyhyyttä,
vaan se peri köyhyyden.
Ajatellaanpa vapautta miten tahansa, se ei
todellakaan ole suosittu aihe. Arvostettujen
ajattelijoiden ja mielipidevaikuttajien mukaan
julkisessa politiikassa on tehtävä selvä valinta
uusliberalistisen vapauden ja tasa-arvoa korostavan pohjoismaisen hyvinvointivaltion välillä.
Vaatimus tarkoittaa, että kaikessa julkisessa
politiikassa on vapauden sijasta edistettävä
tasa-arvoa ja kollektiivista palvelutuotantoa ja
tulonsiirtoja.
Vapautta väheksytään myös muualla. Mario
Vargas Llosa kertoo artikkelissaan Liberalism in
the New Millennium pienestä espanjalaisesta El
Borgen kaupungista, jossa valtuusto kutsui kaikki kaupunkilaiset kuntakokoukseen tekemään
valintaa vapauden ja inhimillisyyden välillä.
Asukkaiden enemmistö valitsi inhimillisyyden
ja vain neljä heistä valitsi vapauden. Llosa kertoo
miettineensä keitä olivat nuo neljä muskettisoturia, jotka uskalsivat asettua vapauden puolelle
yleistä mielipidettä vastaan.
Ymmärrämmekö todella mitkä tekijät vaikuttavat yhteiskunnan henkiseen ja aineelliseen
kehitykseen ja millainen rooli vapaudella on
tässä syy- ja seuraussuhteiden ketjussa? Ilmari
Kiannon Ryysyrannan Jooseppi on oiva osoitus
kyvyttömyydestämme ymmärtää vapautta. Joosepin köyhyys selittyy sillä, että hänellä ei ollut
vapautta jalostaa kykyään tehdä sitä, mitä hän
parhaiten osasi, alkoholia. Jos hän olisi voinut
toimia vapaasti, hän olisi taidoillaan tuottanut
vaurautta perheelleen sekä työtä ja vaurautta
yhteisölleen.
Väinö Linnan trilogiaa Täällä Pohjantähden
alla on tuskin koskaan tulkittu vapauden näkökulmasta. Maaseudun ihmisten köyhyys ja
osattomuus selittyivät tuolloin vapauden rajoitteilla, joiden vuoksi heillä ei ollut mahdollisuuksia yksityisomaisuuteen ja taloudelliseen
vaihtoon. Kolmannen maailman olosuhteet
muistuttavat erehdyttävästi Pohjantähdessä

kuvattuja olosuhteita. Hernando de Soto osoittaa tutkimuksessaan The Mystery of Capital, että
kolmannen maailman köyhillä on vain rajalliset
mahdollisuudet taloudelliseen vapauteen. He
eivät voi esimerkiksi käyttää keräämäänsä omaisuutta taloudellisessa vaihdannassa, vaikka sen
yhteenlaskettu arvo ylittää de Soton arvion mukaan näille maille annetun kehitysavun määrän.
Jari Ehrnroothin mukaan vapauden vähättely ja rajoittaminen eettisenä päämääränä
tuottaa yhteiskuntaan samanlaisia seurauksia,
joita Kianto, Linna ja de Soto raportoivat. On
hämmentävää havaita, kuinka sokeasti näihin
seurauksiin reagoidaan. Koska kukaan ei epäile,
että ne voisivat selittyä tasa-arvoa korostavalla
hyvinvointivaltiollisella politiikalla, on luonnollista vaatia yhä enemmän investointeja kollektiivisiin hyötyihin.
Ehrnroothin mukaan ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin ei pidä enää etsiä hyvinvointivaltiollisesta ajattelusta, vaan palauttamalla vapaus
eettisenä päämääränä ihmisten keinovalikoimaan. Vapaus edellyttää ihmisiltä vastuullisuutta ja henkilökohtaista moraalista harkintaa.
Ehrnrooth muistuttaa, että kukaan ei voi vastata
teoistaan, ellei hän ole vapaa.
Vapautta ei voida Ehrnroothin mukaan
redusoida pelkistetyksi valinnaksi kahden yksinkertaisen hyödykkeen (banaani ja omena)
välillä. Vapaus kaipaa myös ymmärrystä, paneutumista ja pohdintaa tavanomaisen kritiikin
rinnalle. Ehkä vihdoinkin vapaudelle eettisenä
päämääränä voitaisiin antaa mahdollisuus yhteiskunnassamme.
Friedrich Hayek toteaa kirjansa The Constitution of Liberty lopussa, että tietämät-tömyys luo
vapauden kysynnän. Kun myönnämme rajalliset
mahdollisuutemme tietää kuinka ihmisille voitaisiin tuottaa onnea ja hyvinvointia, avaamme
samalla vapaudelle eettisenä päämääränä uuden
mahdollisuuden. Ehrnroothin mielestä meillä
on perusteet uskoa vapauteen, vaikka emme sitä
täysin ymmärrä.

Yrityksen on kätevintä hoitaa ICT-asiansa
yhden luukun periaatteella. Siksi olemme
kehittäneet ICT-palvelumme sellaisiksi,
että pk-yritys saa
meiltä kaiken
tarvittavan.
Kartoitetaanko
kokonaistilanteenne?
Soita 03 455 2000

Hyväntuulisin terveisin,

tampereenpuhelin.fi

www.peltolanpussi.fi

ictspecial.fi

Näin sen koin syyskuussa 2017
Risto Harisalo blogi/
www.tampereensuomalainen klubi.fi
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Lennart Meren
suomalais-ugrilaiset
filmivaellukset 1968–1988

Sastamalan
Soutua Siurosta
Sastamalaan
10.6.2017

MEREN
VESILINNUN
KANSA
SUOMALAISELLA
KLUBILLA

Kauppaseura, Suomalainen Klubi, Teknillinen Seura ja Ammattiklubi viettivät aurinkoisen päivän Kulovedellä ja Rautavedellä.
Kuvassa Suomalaisen Klubin Kalervo Sipi
ja Timo Ikkala, seuraavalla penkillä Icehearts’sin toiminnanjohtaja Teemu Vartiamäki.

Tampereen Suomalainen Klubi
isännöi Pyynikki-kabinetissa
Viron entisen presidentin,
kirjailija ja elokuvantekijä Lennart
Meren filmivaelluksista kertovaa
valokuvanäyttelyä Vesilinnun
kansa. Elokuun loppupuolella
auenneen näyttelyn avasi ViroInstituutin vt. johtaja Sanna
Immanen.

L

ennart Meri, Viron rakastettu valtionpäämies (presidentti vuosina
1992–2001), oli myös kirjailija
ja elokuvantekijä, jonka elämäntehtävänä oli kertoa virolaisten ja
heidän heimokansojensa ikiaikaista tarinaa
sekä etsiä vastauksia varsinkin pieniä kansoja
koskettaviin ikuisiin kysymyksiin: keitä me
olemme, mistä tulemme ja mihin olemme
matkalla. Yli 30 vuoden ajan, lähes vuosittain,
Meri vaelsi yksin tai kokoamiensa tutkimusretkikuntien kanssa silloisen Neuvostoliiton
vaikeimmin
lähestyttävillä
seuduilla. Kuvausretkien
tuloksena
syntyi heimokansoista
kertovia elokuvateoksia:
Ve s i l i n n u n
kansa (1970),
L i n n u n ra dan tuulet
(1977), Kalevan äänet
(1985), Too-
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na otettiin tuhansia valokuvia. Tämä näyttely
rumin pojat (1989) ja Shamaani (1977/1997).
Nämä olivat ensimmäiset suomalais-ugrikertoo tarinaa suomalais-ugrilaisen maaillaisista kansoista tehdyt dokumenttielokuvat, man tutuksi tallaamisesta ja valokuvatarinaa
täydentävät Lennart Meren matkakumppajoilla oli myös kansainvälistä painoarvoa. Kuvausryhmiin kuului etnografeja, folkloristeja,
nin, elokuvantekijä Enn Säden, muistelmat ja
taiteilijoita sekä kirjailijoita. Kaukaisimmat
koosteet Lennart Meren merkinnöistä.
vaellukset johdattivat ryhmät Siperiaan
hantien, mansien ja nganasanien luo, VolKuvat: Sointu Lanki
gan-mutkaan Marin
Vt. johtaja Sanna Immanen (vas.)
ja Ersän kyliin sekä ja esimies Risto Harisalo näyttelyn avajaisissa.
Komin metsästäjien
pariin. Lähempänä
Viroa kuvattiin liiviläisiä, vatjalaisia ja
vepsäläisiä, mutta tallennettiin myös suomalaista ja karjalaista
perinnekulttuuria.
Tietysti kielisukulaisten luona vierailtiin myös Unkarissa.
Lennart
Meren
avoimuuden, uteliaisuuden ja diplomaattisten kykyjen ansiosta kaukaisista kolkista tuli hänelle hyvin pian
hänen omien sanojensa mukaan osa ”tutuksi
tallattua maailmaa”. Kuvausvaellusten aika-

Sastamalan Soudun päätöstilaisuus pidettiin Sastamalan Pyhän Olavin kirkossa Osmo Rauhalan ja Kuutti Lavosen
upean kirkkotaiteen keskellä.

Lastensuojelujärjestö Tampereen Icehearts ry ja Tampereen Sotaveteraanien
Huoltoyhdistys ry vastaanottivat päätöstilaisuudessa kumpikin 2000 € lahjashekin
käytettäväksi yhteisöjensä toiminnan tukemiseen.
Kuvassa vasemmalta Kauppaseuran klubimestari Petri Autio, Teknillisen Seuran puheenjohtaja
Pekka Markkula, Ammattiklubin puheenjohtaja Kari Hokkanen, Icehearts ry:n toiminnanjohtaja Teemu Vartiamäki, Tampereen Icehearts ry:n kasvattaja Petri Pätiälä, Suomalaisen Klubin
varapuheenjohtaja Kalervo Sipi, Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n puheenjohtaja Raimo
Nuutinen ja Suomalaisen Klubin puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto.
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TAMPEREEN
SUOMALAINEN KLUBI RY
Puutarhakatu 13, 33210 Tampere
Toimisto avoinna maanantaisin
klo 13.00–15.00
www.tampereensuomalainenklubi.fi
Klubin johtokunta
• Johtokunnan puheenjohtaja
hallintotieteiden tohtori
Pasi-Heikki Rannisto
pasi-heikki.rannisto@uta.fi
• Johtokunnan varapuheenjohtaja
kenraalimajuri evp Kalervo Sipi
kalesipi@tpnet.fi
• Klubin esimies
professori Risto Harisalo
risto.harisalo@uta.fi
• Klubin varaesimies
toimittaja
Arto Murtovaara
arto.murtovaara@pp.inet.fi

KEKE 10 VUOTTA

• Johtokunnan muut jäsenet:
Johtaja Kirsi Koski
Rakennusneuvos Seppo Mäkinen
Diplomi-ins. Ilkka Mäntyvaara
Tekniikan tohtori Kalevi Nikkilä
Isännöitsijä Ilkka Saarinen
Pankinjohtaja Jorma Salovaara
• Johtokunnan sihteeri
Sointu Lanki
sointula@kolumbus.fi
0400 684 416

Hyvä hoito on
parasta lääkettä
Terveytesi kumppani. Huipputiimit hoidon takuuna.



Aitoa vuorovaikutusta.
Johanneksen Klinikka on turvallinen ja
kodinomainen koko perheen lääkäriasema Tampereen keskustassa. Pääset asiantuntevaan hoitoon nopeasti:
yleis- ja erikoislääkäripalvelut
hammaslääkäri ja suuhygienisti
työterveyspalvelut
Ikäklinikka™ senioreille
sairaanhoito, kotisairaanhoito,
saattohoito
fysioterapeutti, osteopaatti, urheiluhieroja, kiropraktikko, jalkahoitaja
pari-, perhe- ja seksuaaliterapeutti,
psykologi
psykoterapeutti, muistihoitaja
päihdetyöntekijä
kotipalvelu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toimikuntien puheenjohtajat
• Biljardikerho
Seppo Leskinen
savusepe@gmail.com
• Gastronominen kerho
Kalevi Nikkilä
kalevi.nikkila@pp1.inet.fi
• Golfkerho
Jorma Salovaara
jormasalovaara@kolumbus.fi
• Keskiviikkokerho
Seppo Leskinen
savusepe@gmail.com
• Kirjanmerkki
Risto Harisalo
risto.harisalo@uta.fi
• Kirkkovenekerho
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa@outlook.com

• Klubinaiset
Jaana Jääheimo
jaana.jaaheimo@luukku.com
• Ruutiukot
Ilkka Mäntyvaara
ilkka.mantyvaara@luukku.com
Työryhmien puheenjohtajat
• Hallinto- ja taloustyöryhmä
Erkki Uusi-Rauva
erkki.uusi-rauva@kolumbus.fi
• Jäsentyöryhmä
Jyrki Pentinlehto
jyrki.pentinlehto@ttt.fi
• Ohjelmatyöryhmä
Risto Harisalo
risto.harisalo@uta.fi
• Tiedotustyöryhmä
Arto Murtovaara
arto.murtovaara@pp.inet.fi
Jäsenkirjuri
Henri Rusila
040 415 4919
henri.rusila@rusila.inet.fi
Klubin taloudenhoitaja
Ritva Tiainen
050 376 0597
ritva.tiainen@veranta.fi
Ravintola
armas C’atering
Christina Suominen
010 231 5222
info@suomalaisenklubinravintola.fi

LIITY JÄSENEKSI!
Hyvä lukija,
liity nyt Tampereen Suomalaisen Klubin jäseneksi!
Olet suomalaisten, ajattelevien ihmisten seurassa.
Jäsenhakemuslomakkeen voit pyytää Klubin sihteeriltä,
Sointu Langilta, puh. 0400 684 416,
s-posti: sointula@kolumbus.fi.

Satakunnankatu 28, 33210 Tampere

Varaa aika 020 707000
Avoinna ma-pe 8 – 17 tai sop. mukaan

www.johanneksenklinikka.

Löydät sen Klubin verkkosivuilta yhteystietosivun
alalaidasta osoitteesta:
www.tampereensuomalainenklubi.fi

Tampereen Suomalainen Klubi • Suomalaisuuden puolesta
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