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[ Pasi-Heikki Rannisto ]

Tampereen Suomalainen Klubi 1/2014

Tampereen
Suomalainen Klubi ry

[ Johtokunnan puheenjohtaja ]

Pääkirjoitus

Puutarhakatu 13, 33210 Tampere
www.tampereensuomalainenklubi.fi

Viime aikoina olemme kuulleet merkittäviltäkin tahoilta kannanottoja, joissa ehdotetaan englannin
kielen käytön lisäämistä ja suomen kielestä luopumista. Aalto-yliopisto aikoi vaihtaa opiskelukielensä kokonaan englanniksi ja Nokian virkaatekevä
pääjohtaja Risto Siilasmaa esitti, että englannista
pitäisi tehdä Suomen virallinen kieli.

ovat keskeinen osa suomalaisuutta ja niiden varassa kansamme voi kehittyä ja lunastaa
paikkansa kansakuntien joukossa. Itsenäinen ja vapaa isänmaa voi säilyä vain, jos meidän
omat tarinamme ajatellaan ja
kirjoitetaan suomen kielellä.

Klubin johtokunta
• Johtokunnan puheenjohtaja
Hallintotieteiden tohtori
Pasi-Heikki Rannisto
pasi-heikki.rannisto@uta.fi
• Johtokunnan varapuheenjoht.
Kenraalimajuri evp Kalervo Sipi
kalesipi@dnainternet.net
• Klubin esimies
Professori Risto Harisalo
risto.harisalo@uta.fi
• Klubin varaesimies
Liikkeenjohdon konsultti
Irmeli Jokilampi
irmeli.jokilampi@idia.fi
• Johtokunnan muut jäsenet:
Talouspäällikkö Jaana Jääheimo
Konsernijohtaja Kirsi Koski
Rakennusneuvos Seppo Mäkinen

u u u

Suomen kielen on
jatkossakin oltava
kirjallisuutemme ja
tieteemme kieli
sitykset ovat merkittäviä − ja ne on
torjuttava päättäväisesti. Näissä
kannanotoissa äidinkielemme nähdään teknisenä välineenä, jonka vaihtaminen olisi vähän kuin digitaalikellon kääntäminen 24 tunnin näytöstä 12 tunnin näyttöön. Ikään kuin kielellä olisi
meille vain välineellinen merkitys työpäivän arkiaskareista
selvitäksemme.

E

u u u
Suomen kieli on suomalaisille
keskeinen osa henkilökohtaista identiteettiä ja kulttuuria.
Kielen kautta hahmotamme
omaa todellisuuttamme, näemme uniamme ja selitämme
kokemuksiamme. Käsitteellistä ja tieteellistä ajattelua ei voi
tuottaa uskottavasti kuin hyvin hiotun kielitaidon varassa.
Luopumalla omasta kielestämme edes osaksi lähdemme pitkälle korpivaellukselle tuntemattomaan maahan, jossa kykymme ajatella, kokea ja luo-
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da jää pitkäksi aikaa puutteelliseksi. On jopa vaara, että me
suomalaiset, yksi maailman
korkeimmin koulutetuista
kansoista, muuttuisimme kansainvälisessä toiminnassa toisen luokan kansaksi vailla kykyä ylläpitää omaa kilpailukykyämme, korkeatasoista ajatteluamme ja lopulta kulttuuriamme.
u u u
On hämmästyttävää kuulla
näitä ehdotuksia niiltä, jotka
ovat oman äidinkielensä varassa opiskelleet, kehittäneet
ajatteluaan, luoneet kansainvälistä menestystä ja tulleet
osaksi globaalia huippuosaajien joukkoa. Luulisi päinvastoin, että juuri he ymmärtäisivät oman kehittymisensä taustalla olevia tekijöitä, kuten äidinkieltä ja kulttuuria, ja osaisivat arvostaa niitä rakennuspuita, joiden avulla suomalaisille on luotu mahdollisuus
tehdä teknologisia läpimurtoja ja menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Oma kieli, suo-

malainen kulttuuri ja kansakuntamme satsaukset koulutukseen ja hyvinvointiin ovat
luoneet sen pohjan, josta myös
teknologinen osaamisemme
kumpuaa. Ei ilman sujuvaa
oman äidinkielen taitoa ja
kulttuurillisesti rikasta elämää
voi myöskään itse menestyä
maailman toisten huippujen
kanssa. Ihminen on kokonaisuus, ei vain suorittava koneen
osa.
u u u
Sinivalkoinen omistajuus ja
yrittäjyys rakentuvat suomalaisen kulttuurin ja kielen varaan. Voimme havaita, että
Tampereen Suomalaisen Klubinkin historiassa vahvana
näyttäytyvä kotimainen yrittäjyys on tärkeä myös tulevaisuudessa. Sinivalkoinen yrittäjyys
tuottaa parhaiten hedelmää
siellä missä on tilaa luovuudelle ja vapaudelle. Kautta aikojen uutta teknologiaa on luotu
ja hyödynnetty tilanteissa, joissa on ollut vapautta luoda uutta ja soveltaa sitä nopeasti.

Suomalaiseen kulttuuriin ovat
kuuluneet nopea oivaltaminen, mutta myös vastuullisuus
ja ahkeruus. Suomalaiset ovat
pystyneet ripeästi tarttumaan
toimeen, voittamaan vastukset ja menestymään. Ikävä kyllä menestystä on usein seurannut myös aikakausi, jossa kateus ulosmittaa menestyksen
ja normittaminen kahlitsee
luovuuden. Kuitenkaan kukaan ei ole aikaisemmin tosissaan esittänyt, että luopuisimme kielestä, jonka varaan kulttuurimme rakentuu.
u u u
Tampereen Suomalaisella Klubilla on ajankohtaiset ja tärkeät tavoitteet. Haluamme vaikuttaa siihen, että jokaisesta
suomalaisesta ja erityisesti
lapsistamme tulee kunnon
kansalaisia. Korostamme sinivalkoista omistamista, koska
monesti olemme nähneet, että suomalaiset yritykset ovat
vastuullisimpia toimijoita erityisesti Suomessa. Suomen
kieli ja kansallinen kulttuuri

Tavoitteenamme on sekä säilyttää että uudistaa suomalaisuutta. Edellä luetellut tavoitteet
ovat niitä, joita haluamme puolustaa ja edistää. Toisaalta samaan aikaan myös meidän suomalaisten on pystyttävä uudistumaan. Digitaalisuus ja kansainvälisyys haastavat toimintatapamme ja ajattelumme.
Varsin yhtenäinen kulttuurimme saa vaikutteita muista kulttuureista. Niin on ollut toki ennenkin, mutta kansainvälistymisen vauhti on jatkossa yhä
kiivaampi. Euroopassa ei ole yhtenäisyyskulttuuria eikä Euroopassa tavoitella yhtä kieltä.
Kansainvälistyminen ei siis tapahdu siten, että kaikilla toimijoilla olisi yhteinen äidinkieli.
u u u
Kansainvälistyminen ei ole
meille uhka, vaan merkittävä
mahdollisuus. Pienenä ja nopeasti oppivana kansana voimme
menestyä kansainvälisessä
maailmassa. Menestymistä
edesauttaisi yrittämisen ja toiminnan vapauksien lisääminen.
Suomen kannattaisi toimia
myös kansainvälisesti vapauden
edistäjänä. Kansainvälinen tai
kotimainen sääntely vain harvoin auttaa suomalaisia menestymään.

Diplomi-ins. Ilkka Mäntyvaara
Tekniikan tohtori Kalevi Nikkilä
Kannen kuva Leppäkosken
Sähkö Oy:n arkisto
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Pankinjohtaja Jorma Salovaara
• Johtokunnan sihteeri
Sointu Lanki
sointula@kolumbus.fi
0400 684 416
Toimikuntien
puheenjohtajat
• Biljardikerho
Seppo Leskinen
sepe1@elisanet.fi
• Gastronomiakerho
Kalevi Nikkilä
kalevi.nikkila@pp1.inet.fi
• Golfkerho
Jorma Salovaara
jormasalovaara@kolumbus.fi
• Keskiviikkokerho
Seppo Leskinen
sepe1@elisanet.fi

• Kirjanmerkki
Jorma Marttala
jormamarttala@gmail.com
Heikki Saxen
heikki.saxen@uta.fi
• Kirkkovenekerho
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa@sci.fi
• 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
Irmeli Jokilampi
irmeli.jokilampi@idia.fi
Jäsenkirjuri
Henri Rusila
040 415 4919
henri.rusila@rusila.inet.fi
Klubin taloudenhoitaja
Toimitusjohtaja Olli Rusila
045 137 9038
olli.rusila@rusila.inet.fi
Ravintola
armas C’atering
Christina Suominen
010 231 5222
info@suomalaisenklubinravintola.fi

Toivotan kaikille Tampereen Suomalaisen Klubin jäsenille ja sidosryhmille menestyksellistä uutta toimintavuotta. Klubilla tavataan!
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Ruutiukkojen
sadanpäämies
vaihtui

Saatuani mahdollisuuden toimia klubimme johtokunnan
varapuheenjohtajana kiitän kaikkia jäseniämme luottamuksesta. Otan tehtävän vastaan mielelläni ja haasteena.
Järjestömme toiminnan sinivalkoinen linja sopii erinomaisesti kaltaiselleni suomalaiselle sotilaalle.

Varapuheenjohtajalta
len koko vuonna 2007 alkaneen
jäsenyyteni ajan seurannut kunnioituksella emerituspuheenjohtajamme Matti Hokkasen toimintaa ja kuunnellut ilolla hänen välittämäänsä viestiä. Kantavana teemana siinä on ollut isänmaallisten kysymysten
harrastus. Minunkin mielestäni meidän tulee antaa jäsenillemme tähän tilaisuus. Se on
mahdollista vain oloissa, joissa on olemassa
itsenäinen Suomi. Meidän on syytä itse tunnistaa ja myös siirtää nuoremmille sukupolville perinnöksi saamamme ylpeys itsenäisestä ja vapaasta isänmaasta, omasta äidinkielestämme ja vahvasta kansallisesta kulttuuristamme.
Itsenäisestä isänmaasta me saamme kiittää sotiemme veteraaneja, isiämme ja isoisiämme sekä heidän rinnallaan taistelleita
kaikkia Suomen naisia. Itsenäisyys ei ole tänä päivänäkään itsestäänselvyys, vaan sen
puolesta on tehtävä töitä joka päivä. Tarvittaessa tässä asiassa on työkaluna puolustusvoimat, omat puolustusvoimat. Niille on taattava taloudelliset resurssit, ja tässä työssä
meidänkin tulee tehdä parhaamme!
Vapaussodan Perinneliiton puheenjohtajana erityisesti sydäntäni lähellä ovat vuoden
1918 alkupuolella käydyt nuoren itsenäisyy-

O

temme lopullisesti taanneet ja meille kansanvallankin antaneet taistelut. Useat vapautemme ja itsenäisyytemme perinteistä huolta kantavat tahot ovat johdollani valmistelemassa
vuoden 2018 juhlatapahtumia. Siihen haluan
kytkeä mukaan myös oman Klubimme.
Yksi tehtäväni hallituksessa on yhteyksien
ylläpitäminen puolustusvoimien suuntaan
ja maamme puolustamiseen liittyvän tietoisuuden välittäminen jäsenistöllemme. Siihen
minulle antaa mahdollisuuden ja toisaalta siihen minut velvoittaa reservin kenraaliuskin.
Puheenjohtajamme Pasi-Heikki Rannisto
lupasi uudenvuodentervehdyksessään, että
klubin toiminta ja tilat jatkavat uudistumistaan. Yhtenä vanhan upseerin silmää miellyttäneenä muotona tästä ja tilojen hienosti
sujuneen parannuksen eräänlaisena huipentumana oli se, että Marskin salissa saatiin vihdoin sen seinällä olevat taulut ojennukseen.
Kiitos tehtävän toteuttaneen työryhmän Mannerheimin kuva on lopulta oikealla korkeudella!
Kolmen vapaussotamme ylipäällikkö Mannerheim on minulle tärkeä henkilö ja intohimoisen harrastuksen kohde. Sain pari vuotta sitten haasteen silloiselta Klubimme esimieheltä Timo Tulosmaalta toimia asiantuntijana teemalla ”Mannerheimin matkassa hal-

V
ki Kiinan valtakunnan” järjestettävällä matkalla. Vuonna 2012 toteutettu pilottiretki saa
todennäköisesti jatkoa ensi vuonna. Asiasta
kiinnostuneet voivat jo nyt alustavasti varata kalentereihinsa vuoden 2015 syyskuun pari ensimmäistä viikkoa tälle Marskin jalanjäljissä tehtävälle teemamatkalle läntisessä Kiinassa. Veljesklubimme Helsingissä on myös
panemassa tämän aiheen matkaohjelmaansa.
Toivotan kaikille jäsenillemme aktiivista toimintavuotta 2014 klubimme loistavassa isänmaallisessa ja sinivalkoisessa
ilmapiirissä!
Kalervo Sipi
Johtokunnan
varapuheenjohtaja

Kuka olet, mitä harrastat, Kalervo Sipi?
”Olen tällä hetkellä 67-vuotias reservin kenraalimajuri ja päässyt jäseneksi Tampereen Suomalaiseen Klubiin keväällä 2007. Perheeseeni
kuuluu vaimo Seija ja jo oman kotinsa Tampereelle ja Helsinkiin perustaneet tyttäret puolisoineen sekä rakkaat ja meitä positiivisessa mielessä työllistävät neljä lastenlasta.
Kahta viikkoa vaille 41 vuoden mittaisella sotilasurallani olen saanut kokea monenlaista äärestä laitaan. Itäisin ja eteläisin palveluspaikkani oli Helsinki, läntisin Turku ja pohjoisin Tampere. Viimeiseksi toimin puolustusvoimissa Varsinais-Suomen Iltatorjuntarykmentin komentajana Turussa, ilmatorjunnan tarkastajana Helsingissä, Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen
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johtajana täällä Tampereella sekä lopuksi Helsingissä maavoimapäällikkönä ja vielä Puolustusvoimien huoltopäällikkönä, josta tehtävästä jäin reserviin heinäkuussa 2006. Sotilasurani ehdoton huippu oli varuskunnan päällikkyys ja rykmentin komentajuus Turussa. Siinä
sai tehdä sitä oikeata työtä varusmiesten parissa!
Nykyään olen puheenjohtajana Vapaussodan
Perinneliitossa, Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistyksessä ja Sastamalan Säätiössä. Perinneliitossa riittää töitä vapautemme ja itsenäisyytemme taanneiden taistelujen perinteiden vaalimisessa. Maanpuolustusyhdistyksessä haluan
jakaa tietoisuutta kokonaismaanpuolustuksen

iime joulukuussa Ruutiukkojen pitkäaikainen puheenjohtaja eli sadanpäämies Vesa Rinkinen ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä valittaessa sadanpäämiestä vuodeksi 2014 ja ehdotti minua uudeksi
sadanpäämieheksi. Klubin vuosikokous vahvisti tämän valinnan.
Vesa Rinkinen toimi sadanpäämiehenä ansiokkaasti lähes 11 vuotta eli
kauemmin kuin kukaan muu Eero Kivelän jälkeen. Tänä aikana hän kehitti Ruutiukkojen toimintaa ja hankki
lounaskokouksiin erinomaisia esitelmiä. Niiden keskeisiä aiheita ovat olleet suomalainen kulttuuri ja yhteisVesa Rinkinen palkitkunta, Suomen historia ja sotahistotiin Ruutiukko-mitaria sekä nykyajan maanpuolustus. Tälilla. Kuva: Markku
tä linjaa pyrin jatkamaan. TavoitteeRauhalahti.
na on edelleenkin, että Ruutiukkojen
ohjelmat ovat merkityksellisiä, laadukkaita ja viihdyttäviä. Otan mielelläni vastaan Ruutiukoilta ehdotuksia uusista esitelmäaiheista ja esitelmöitsijöistä. Toivottavasti esitelmien pitäjiä löytyy entistä enemmän
myös Ruutiukkojen omasta piiristä!
Itse olen 73-vuotias diplomi-insinööri. Muutin Tampereelle vuonna
1965, jolloin tulin töihin Valmetin hissitehtaalle tutkimusinsinööriksi ja
myöhemmin suunnittelupäälliköksi.
Valmet myi hissiliiketoimintansa Otisille vuonna 1986. Olin Otisin palveluksessa eri tehtävissä vuoteen 2005,
viimeksi laatujohtajana. Vuodesta
2009 lähtien olen toiminut Tampereen
Sadanpäämies Ilkka
Reserviupseerien senioriosaston esiMäntyvaara.
miehenä. Tämä toimikausi päättyy täKuva: Vesa Rinkinen.
män vuoden lopussa.
Ruutiukkojen lounastilaisuudessa
20. tammikuuta Vesa Rinkinen luovutti minulle Ruutiukkojen puheenjohtajan nuijan. Samassa tilaisuudessa Vesa Rinkinen palkittiin Ruutiukkomitalilla pitkäaikaisesta toiminnastaan sadanpäämiehenä.
Sadanpäämiehen tukena on Ruutiukkotoimikunta. Siihen valittiin vuosikokouksessa uusina jäseninä Matti Kataja ja Markku Rauhalahti pois jääneiden Vesa Rinkisen ja Pentti Turusen tilalle.

kentässä ja kehittää yhteistyötä eri alojen maanpuolustustoimia edistävien jäsenten ja tahojen
parissa. Sastamalan Säätiö on vuonna 1944 perustettu Etelä-Satakunnan Suojeluskunnan omaisuuden jälkihoito-organisaatio, jonka tehtävänä tänään on tukea sodissa kärsimään joutuneita ja heidän jälkeläisiään.
Harrastuksinani ovat oman klubimme ja edellä mainittujen lisäksi rotary − Jussinkylän Rotariklubi – matkailu, avantouinti ja golf. Kotikenttäni on Lakeside Golf Vammala. Olen myös
ollut Tampereen Kauppaseuran jäsen vuodesta 2001 lähtien. Meille sotilaille harvinainen
Nuorkauppakamarin senaattorinumeroni on
42013.”

Ilkka Mäntyvaara
sadanpäämies

shoppailu-

brunssi

lauantaisin
klo 10.30 – 15 alk. 20 EUR

Lounas ark. 11-14 – Kaikki tervetulleita!
Lisäksi à la carte lista MA – TO klo 20 asti

Vappu-

LOUNAS

1.5.2014
Varaa pöytäsi jo nyt

Tulossa myös:

äitienpäivälounas 11.5.
Varaa paikkasi ajoissa!

Kokous- ja juhlapaikka
keskellä kaupunkia
Puutarhakatu 13 Tampere
• 010 2315 222
info@suomalaisenklubinravintola.fi
www.suomalaisenklubinravintola.fi
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Veteraanit 40-vuotisjuhlassa

Ruutiukot
40vuotta
Tänä vuonna on kulunut 40 vuotta siitä,
kun Ruutiukkokerho perustettiin. Tampereen Suomalaisen Klubin seniorikerho Ruutiukkojen viralliseksi perustamispäiväksi
on aikakirjoihin merkitty 19.11.1973.
erhomme syntysanat
lausuttiin itse asiassa jo vuoden 1971 joulun maissa. Tuolloin
Eero Kivelä kutsui
Unto Lehmusvirran ja Urho Salmisen keskustelemaan Klubille ja
esitti, että koska Klubissa on paljon eläkeläisjäseniä, joita ei kiinnosta biljardi eikä kortinpeluu,
perustettaisiin keskustelukerho,
johon pääsevät vain eläkkeellä
olevat jäsenet. Vuoden 1972 aikana alkoi maanantaisin 5−10
miestä lähinnä Kivelän kutsumina kokoontua lounaalle keskustelemaan. Kerhon perustaja Eero
Kivelä oli Tolvajärven taisteluista
tunnettu Talvisodan kapteeni ja
sittemmin Jatkosodan 18.D:ssa
taistellut majuri ja Mannerheimristin ritari. Hänen kokoamansa

K
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veljespiiri koostui niistä Klubin jäsenistä, jotka olivat sotiemme veteraaneja. Siten oli ymmärrettävää, että ensialkuun tapaamisissa muisteltiin sotaa – ja toki myös
paranneltiin maailmaa.

Klubin kerhoksi
Vuoden 1973 aikana veljespiirin
toimintamuodot vakiintuivat ja
marraskuussa Eero Kivelä selosti Klubin johtokunnalle ”lounaskokousten järjestely-suunnitelmaa, jonka mukaan alustava kokous on 12.11.1973”. Mainittuna
päivänä päätettiin perustaa Tampereen Suomalaisen Klubin seniorikerho. Kerho perustettiin
19.11.1973.
Vähitellen alkoi lounaskokouksissa olla myös ulkopuolelta kut-

suttuja esitelmöitsijöitä. Seniorikerhon jäsenet alkoivat sittemmin
kutsua toisiaan ruutiukoiksi. Nimitykseen liittyy hyväntahtoista
huumoria, mutta se ilmentää
myös sotiemme veteraanien keskeistä asemaa jäsenistössä. Sen
sanotaan myös viittaavan kerhon
vireään toimintaan, ”ruuti on pidetty kuivana”: kerhoveljet seuraavat tiiviisti aikaansa ja osaavat
esittää sen ilmiöistä mielipiteensä, tarvittaessa terävästikin.
Kerhon toiminnan alkuaikoina jäsenet olivat sotiemme veteraaneja, ja vielä pitkään veteraanien osuus oli huomattava. Kun
aloitin sadanpäämiehenä kohta
11 vuotta sitten, oli ruutiukkoja
153 ja heistä sotiemme veteraaneja 2/3. Veteraanien osuus on ymmärrettävistä syistä pienentynyt,
niin että tällä hetkellä ruutiukoista (268 veljeä) on veteraanisukupolvea vajaa 14 prosenttia.
Siitä huolimatta sama kaiku on
askelissa yhä. Veteraanien perinnön vaaliminen ja maanpuolustuskysymykset ovat Ruutiukkojen
toiminnassa keskeisiä ja arkielämän aseveljeyttä pidetään arvos-

sa. Ruutiukkojen ohjelmat perustuvat Tampereen Suomalaisen
Klubin aatteellisiin tarkoitusperiin. Siten ohjelmien keskeisiä aiheita ovat suomalainen kulttuuri,
suomalaiskansalliset perinteet,
kanssakäyminen suomalaiskansallisessa hengessä sekä isänmaallisten asioiden ja yhteiskunnallisten kysymysten harrastus.

Merkityksellisyys,
laadukkuus, viihtyminen
Tavoitteena on, että Ruutiukkojen ohjelmille on ominaista merkityksellisyys, laadukkuus ja viihtyminen. Merkityksellisyys ilmenee siinä, että ohjelmilla on merkitystä silmällä pitäen em. Klubin
toiminnan tarkoitusperiä sekä
Ruutiukkojen perinteitä ja erityispiirrettä. Toiminnan laadukkuus
taas edellyttää, että ohjelmat vastaavat ruutiukkojen odotuksia,
niiden sisältö on riittävän korkeatasoinen ja toteutus huolellinen.
Unohtaa ei myöskään sovi kolmatta kriteeriä, viihtymistä. Tarkoitushan on, että Ruutiukoissa
viihdytään, nyt kun on aikaa ja vi-

Vesa Rinkinen.
reyttä kokoontua samoja asioita
harrastavien samanhenkisten
kerhoveljien kanssa. Tämä voi sanottuna tuntua itsestään selvältä, mutta asian todellinen merkitys on minulle selvinnyt kuulemistani ruutiukkoveljien arvioista, joista mainitsen tässä vain pari:
Arvostettu ruutiukkoveli, nyt jo
viimeiseen iltahuutoon kutsuttu,
sanoi kerran: ”Minä kun olen tällainen leskimies ja jo iäkäs, pidän
tärkeänä sitä, että kerran viikossa pääsee Ruutiukkoihin pöydän
ääreen, johon tarjoillaan valmis
ateria. – Hän oli tuomiorovasti
Pertti Ranta, jonka viikko-ohjelmaan toki kuului muutakin, ku-

ten sunnuntain messu ja Rotarykokous viikolla, mutta Ruutiukkojen lounas oli kuulemma aina hyvä alku viikolle.
Toinen mieleen jäänyt esimerkki: Ruutiukkoveli, hänkin jo tuolla puolella, täytti vuosia. Kiittäessään syntymäpäiväonnitteluista
hän piti oikein kiitospuheen Ruutiukoille: ”Ruutiukkojen piiri ja
nämä maanantaitapaamiset ovat
arvaamattoman tärkeitä monelle
kerhon jäsenelle”, hän sanoi. ”Yksinäisyys on monen vanhentuvan
ihmisen ongelma. Joillekin nämä
lounaat saattavat olla viikon ainoa tapahtuma kodin ulkopuolella. Jonkun veljen puolisolle taas
maanantai tietää ’vapaapäivää’,
jolloin voi puolelta päivin vapaasti lähteä omiin harrastuksiin.
Olen huomannut, että moni leskimies käy säännöllisesti näissä lounaskokouksissamme”, hän jatkoi.
”Täältä löytyy juttuseuraa, kun kotona ei sellaista enää ole. Ruutiukot on ikämiesten terapiakerho,
ja monelle myös henkinen, jopa
hengellinen veljespiiri.” – Tämä
ruutiukkoveli osallistui säännöllisesti Ruutiukkojen tapaamisiin,
vaikka hänellä oli paljon muitakin harrastuspiirejä. Hän oli sosiaalineuvos Kalevi Ahonen, joka
vuosien ajan toimi käytännön sosiaalityössä, huonokuntoisten
vanhusten, ennen muuta sotaveteraanien ystävä- ja tukitoiminnassa.
Ruutiukkojen veljespiiri on
omaleimainen yhteisönsä. Se
edustaa kunnioitettavaa määrää
kokemusta, näkemystä ja tietoa,
jota voimme jakaa tilaisuuksissamme. Niihin saapuva aistii syvän keskinäisen arvonannon. Meitä yhdistävät samat arvot, jotka
olivat keskeisiä Ruutiukkojen perustajajäsenille 40 vuotta sitten.
Sama on kaiku askelissa.
Ruutiukkojen henki ei ole syntynyt itsestään. Sen ovat veljet
Ruutiukot luoneet ja säilyttäneet,
siitä kuuluu kiitos kaikille heille, myös niille, jotka eivät enää ole
keskuudessamme.

Vesa Rinkinen
sadanpäämies 2003–2013
Aukeaman kuvat:
Markku Rauhalahti

40-vuotisjuhlakokouksessa
16.12.2013 palkitut
Ruutiukkomitalilla palkittiin kolme ruutiukkoveljeä, Osmo Hassi, Timo Salokannel ja Matti Ponsi.
Ruutiukkotoimikunta on palkitsemisperusteina kiinnittänyt huomiota palkittavien ansioihin paitsi ruutiukkoina, myös erityisesti sotiemme veteraaneina ja toiminnassa veteraanien hyväksi. Mitalin
myöntöperusteissa toteaa Ruutiukkotoimikunta seuraavaa:

Osmo Hassi on sotiemme
veteraani, muun muassa Siiranmäen ja Ihantalan tulenjohtaja. Hän on vuosia osallistunut ansiokkaasti Ruutiukkojen
tilaisuuksiin, joissa hän on pitänyt esitelmiä ja esittänyt aktiivisesti puheenvuoroja.

Timo Salokannel on sotiemme veteraani ja Tampereen
Sotaveteraanien huoltoyhdistyksen puheenjohtaja. Hän on
osallistunut aktiivisesti lounaskokouksiin ja pitänyt niissä
esitelmiä ja käyttänyt puheenvuoroja.

Matti Ponsi on toiminut
Sotainvalidien Veljesliiton
Pirkka-Hämeen piirin kannatusyhdistyksen puheenjohtajana
26 vuotta toteuttaen näin
omassa toiminnassaan veteraanien periaatetta ”veljeä ei
jätetä”. Hän on yhteishengen
luoja ja perinteen vaalija, Ruutiukkomitalin suunnittelija ja
heraldinen asiantuntija, pitänyt
esitelmiä ja järjestänyt Klubilla
heraldiikkanäyttelyn Ruutiukkojen harrastuksia -sarjassa.
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Tampereen Suomalaisen Klubin kirjoituskilpailu 2013

Sini Pajala kirjoitti voitokkaasti huomisen suomalaisuudesta
Tampereen Suomalainen Klubi palkitsi syyskokouksessaan 16.12.2013
Huomisen suomalaisuus -aiheisen
kirjoituskilpailun voittajat. Kilpailun
voitti Sini Pajala Kalevan lukiosta.
Toisen palkinnon sai Sonja Eneh ja
kolmantena palkittiin Juuso Järviniemi, molemmat Tampereen lyseon lukiosta.
Voittaja nousi selvästi esiin taitavana sanankäyttäjänä ja oli kaikkien
raatilaisten suosikki. Sini Pajala oli

valinnut otsikoksi ”Miksi katuja pestään keväisin”. Omaperäinen teksti
on sujuvaa ja virheetöntä kieltä, ja se
sisältää runsaasti värikkäitä ilmaisuja. Tarina elää ja etenee, välillä rosoisena.
Sonja Eneh kirjoitti huomisen suomalaisuudesta kypsästi pohdiskellen, monesta eri näkökulmasta. Tekstistä käy selvästi ilmi, että suomalaisuus on meille tärkeää ja luovuttamatonta, vaikka syyt siihen vaih-

televat.
Juuso Järviniemelle huomisen
suomalaisuus oli kansainvälisyyttä
ja vapaata valintaa. Johtopäätöksenään hän totesi: ”Suomalainen maailmankansalainen rakentaa oman
identiteettinsä – kuka olisi uskonut
Jukolan Jussin jälkeläisestä?”
Raatiin kuuluivat puheenjohtaja
Kari Neilimo, varapuheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto, esimies Risto Harisalo, varaesimies Irmeli Jokilampi,

rehtori Heini Mäenpää, lehtori Petri
Murtovaara, projektijohtaja Riitta Juusenaho sekä Markku Rauhalahti.
Tampereen Suomalainen Klubi järjesti kirjoituskilpailun nyt kolmannen
kerran. Kilpailu järjestetään jälleen
ensi syksynä. Siihen voivat osallistua kaikki Tampereella toimivien toisen asteen oppilaitosten oppilaat.
Palkinnot ovat 300e, 200e ja 100e.
Voittajien nimet julkistetaan itsenäisyyspäivänä.
Irmeli Jokilampi

Miksi katuja pestään keväisin
Siellä seisovat Jaskat, Kallet ja Olavit, onpa joukossa yksi Yrjänäkin.
Nuo ovat kerääntyneet vanhan baarin sakean loskaisille kulmille seisomaan, jutustelemaan tuhmia ja
kertaamaan vanhoja juttuja. Iäkkäitä miehiä ovat kaikki, kuin kypsiä,
säilöttyjä oliiveja, joiden tummat
varjot keinuvat verkkaan lasipurkin
sapenvihreässä nesteessä yhtä syömäkelpoisina kuin ennenkin. On
kauhtuneita takkeja ja pujopartoja,
vetäytyneitä hiusrajoja ja himmenneitä, älykkäitä silmiä. Miehet juttelevat vanhoista hyvistä ajoista ja
kultaisesta nuoruudesta, viimeisistä villeistä vuosistaan. Ennen oli
kaikki hyvin!
Mikä nyt tuokin baari on nimeltään, miksi siinä lukee yllä ”Bar”?
Miksei se ole enää baari tai kapakka, kapakat ne vasta ovatkin mukavan vanhanaikaisia. Jaska mutisee muille aatteensa, muut yhtyvät
mukaan tuumiin. Minne on muutama vokaali kadonnut? Yhtenä päivänä paikan pitäjä kiipesi tikkaille
ja nappasi muutaman kirjaimen pois
– se selitti Jaskalle, että kaikki ovat
nykyään bareja. Nämä miehetpä eivät nykyajan hölynpölyistä piittaa,
kummallista noin vain tehdä baareista bareja – ja mitä ne pluureit,
deeveedeet ja dikipoksit sitten ovat?
Mihin on maailma menossa?
Miesten katseet kiipeävät kaukana
horisontissa loimottaviin mustiin
kerrostaloihin, nykyajan ja tumman
tulevaisuuden monumentteihin. Siinä ne seisovat kammottavan kokoi-
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sina, korkeampina kuin tavalliset
valkoiset kerrostalot. Ne heittävät
varjojaan muiden ylle, imevät auringon valoa ahnaina kuin kaikkein korkeimmat kasvit jättäen pienempänsä hämärään kasvamaan kuin kirpeät pohjanmaan puolukat. Miksi ne
ovat mustia? Mikseivät ne ole valkoisia, aina ennen kerrostalot olivat valkoisia – samanlaisia ja symmetrisiä rivistöjä toinen toisensa jälkeen, legopalikkataloja. Ja miksi parvekkeissa on tuollaiset rumat neuvostoliitonpunaiset muovit? Mikseivät ne ole valkoisia!
Neuvostoliitto herättää miehet puhumaan sodasta. Siinä sitä taas ollaan! Siihen miesten keskustelut aina jotenkin kääntyvät. Joskus ne alkavat palaneesta hernekeitosta,
usein kerrostaloistakin, mutta aina
ne käyvät sodassa. On kuin he voisivat muuten unohtaa koko sodan.
Siinä sitä taas ollaan, sodassa ollaan, ja miehet puhuvat suu vaahdoten, makeankarheat äänet yltyen
teräviksi kuin hiomattoman puulankun pinta. Jokainen puhuu omasta
puolestaan, ja kaikki riitelevät innokkaina keskenään vaikka ovat kaikesta samaa mieltä. Neuvostoliitto! Karjala! Mottitaktiikka, Viipuri!
Sanoja, joita nykyajan lapset kuulevat koulun penkeillä, joita heijastetaan karvaankeltaisilla kalvoilla ja
sirisevällä piirtoheittimellä. Sanoja,
joiden merkityksessä kaikuu harras
menneisyys.
Miehet rettelöivät, tönivät jo vähän toisiaan, mutteivät tosissaan,

vanhoja miehiä kun ovat, ihan isovanhempia jo – pappoja, ukkeja. Joulunakin tulee kortteja lapsenlapsilta. Niissä hymyilee punanuttuisia
tonttuja ja joulupukkeja, ja joulukuusen huipulle on piirretty sotkuinen
tähti, jolla on liikaa sakaroita. No,
johan siinä rauhoituttiin. Pinnan alla kuohuu toki yhä, kaikki ei ole ohi.
Uusi tupakkakierros pistetään pystyyn. Miten ne vielä ovatkin hengissä, seisovat siinä vääräsäärin, vaikka tupakkaa polttavat kuin koululaiset nurkan takana! Sitkeitä miehiä,
ei niistä eroon pääse vaikka haluaisi. Nehän ovat kuin isoäidin syylä
jalkapohjassa, sitä se aina liotti,
höyläsi ja kirosikin, muttei se koskaan lähtenyt.
Menee siinä tovi. Miehet ovat hiljenneet ja katsovat vakavin silmin
aamun valoon hukkuvaa kaupunkia.
Kerrostalojen yllä leijuu usvaa, jossain tuolla rakennetaan niitä korkeita taloja, katso, siellä on nostureita
kuin kurkia. Seisovat siellä ja rakentavat noita kamalia mustia taloja,
taloja, jotka nielevät sisäänsä lukemattomia määriä nimettömiä,
kasvottomia ihmisiä.
Nuo talot ovat puhuttaneet kauan. Bussissa istui Jaskan viereen eilen Aila. Siinä he juttelivat noista taloista, liian korkeita ne ovat – ja miksi mustia, miksei valkoisia, valkoisia ne ovat aina olleet. Kahvilan
edustalla juttelivat Kalle ja Yrjänä
niistä, jopas ovatkin korkeita, tosiaan. Ja siinä ne nyt taas ovat ja puhuvat noista aavemaisen korkeista

Sini Pajala. Kuva: Matti Kataja
kerrostaloista, jotka lankeavat tummanpuhuvina monisilmäisten kerrostalojoukkojen ylle. Muut kerrostalot ovat tavallisia, tavallisenkokoisia ja tavallisenvalkoisia, sellaisia
kuin niiden kuuluukin olla. Kaupunki kuhisee noiden tavattomien talojen edessä kuin pelokas muurahaispesä, jonka ylle kumartuu utelias
lapsi keppi kädessään.
Sinne muuttaa jotain opiskelijoita, niin sanoo Olavi. Olavi on heistä
vanhin, hänen isänsä sai luodin polveen. Linkkasi sitten lopun ikäänsä
ja keräsi niin ihailevat katseet naapuruston pikkupojilta, että oli sen arvoista. Kyllä Olavikin siitä vähän vielä rehentelee, saihan isä sentään
kunnon osuman, ihan lähellä kuolema oli, eipäs sitten kaatunutkaan
tuo, sitkas äijä oli isäukko, taitaa olla Olavissa samaa vikaa…
No mutta nyt he puhuvat taas taloista. Siinä ne seisovat kuin saksalaiset sotilaat, asento, asento, lepo
jää väliin. Miehiä naurattaa, Olavi
päästää räkäisen, pärskähtävän

naurun ja muut yhtyvät siihen. Siinä ovat saksalaiset, tai ehkäpä ne
ovatkin suomalaisia ja nuo pikkuruiset talot ympärillä ovat vihollisjoukko. Mitäpä ne mitään mahtaisivat,
sillä siinä seisovat Olavit ja Jaskat
ja Jormat ja Kerkot, onpa mukana yksi Taavettikin. Taavetti on hauska
jätkä.
Hetken aikaa miehet puhuvat pakolliset sotajuttunsa läpi ja vaikenevat jälleen, jokunen sytyttää uuden tupakan tulitikuilla. On kevät, ja
aamu on pirteän kirpeä. Hengitysilma kipinöi kurkussa ja sieraimissa,
se rätisee ilmassa verkkaan. Vaikka lunta on vielä maassa, kulkee
suuria harjoja pyörittelevä auto tiellä miesten ohi ja paljastaa loskan
alle osittain kätkeytyneen asvaltin.
Miehet katsovat sitäkin vaiti, tuumiskellen itsekseen.
Mietteliäs Aapo se ensimmäisenä ajatuksensa paljastaa. Aapo
on synkkä mies, ei paljoa puhu. Se
tekee Aaposta kovin viisaan oloisen,
sellaisen salakähmäisen. No nyt tuo
sanoo sen, hitaasti tavujaan venyttäen muiden vaietessa kuuntelemaan.
”Miksi noita teitä tuollaisilla hammasharjoilla puhdistaa tarvitsee?
Kastuvatko kengät siinä? Ennen sitä mentiin koko elämä läpi yksissä
saappaissa, siitä riitti vielä kahdelle seuraavallekin sukupolvelle. Ne
olivat kestäviä kenkiä ja kestäviä
suomalaisia! Niiden aikoinapa ei katuja pesty keväisin!”
Miehet yltyvät mukaan. Se oli hyvä puhe se, mitä tuleekaan nykyajan suomalaisista! Mitä on huomisen suomalaisuus, millainen on ihminen, joka kasvaa liian korkeassa
ja liian mustassa kerrostalossa, jonka jalkojen alta pestään loskakin
pois? Kaikki yhtyvät puheeseen, totta kai, niinhän se on, ne nykyajan
nuoret. Mitä niille sodassa kävisi,
tuommoisissa taloissa kun kasvavat? Ennen kävi vaikka oma takki kodista – suomen kieli, suomen mieli,
niissähän se suoja on Suomenmaan.
Nyt on pluureitä, deeveedeetä ja
dikipoksia. Nyt on gigaa ja megaa ja
kaikki on super tai ekstra, kaikkialla on yltäkylläisyyttä, ihmiset vuotavat sitä, kauppojen pakastealtaat,
koulut ja kirjastot, roskakorit ja nuo
talot tuolla, nuo kerrostalot, näettehän? Aapo ei ole suostunut internetiin menemään, eihän sitä edes
näe. Miten sinne sitten voi mennä,

ja miksei se kone mene päälle tai
avaa sitä nettiä? Miksi siitä nuolesta tulee tiimalasi, ja sitten se on se
tiimalasi vartin ajan, ja sitten kun
jotain painaa, niin joku tulee ja sanoo että nyt sitten rikoit sen. Rikki
menevät varmaan nuo talotkin! Rikki menevät suomalaiset, jotka kasvavat maassa, jonka kadut pestään
keväisin!
Aapon vastalauseisiin yhdytään,
kyllä vain, ei Suomi ole enää entisensä. Ennen hymyiltiin kasvokkain,
nyt tulee tekstiviesteissä sitä kummallista koodikieltä. Ennen ei itketty koskaan. Kun joku kysyy Aapolta,
että miksi silmät ovat noin punaiset, niin Aapo vastaa että roska meni. Tai tulehdus saattoi tulla, ehkä
vastatuuli sai silmät vetistämään –
mutta ei itkeminen, ei koskaan se.
Ennen saattoi flunssa tappaa, nyt
vaihdetaan jo ihmisten sydämiäkin,
siinähän vaihtuu sielu samalla. Ja
harva asia on enää kotimainen, kaupassa on appelsiineja Espanjasta,
Jooseppi heitti kerran sellaisen seinään kun suututti – espanjalaiset
ovat outoa porukkaa, ties vaikka
myrkyttivät Suomeen menevät hedelmät.
Kaikki vaikenevat toviksi, tupakat
hiipuvat aivan liki sormia ja ne tiputetaan lumeen. Lumi on mustaa, sakeaa, likaista, tien reunoilla se on
aina sellaista. Ennen lumi oli valkoista, tai miksei keltaistakin. Nyt se
on sitten mustaa. Ja autoja virtaa,
vuotaa sakeanaan, ja ne seisovat jonoissa kuin ihmiset Stockmannin
alennuspäivillä, ne törmäilevät katulamppuihin kuin humalaiset, ne
heitetään pois kuin viimekesäiset
sukkahousut. Eivätkä ne ole edes Ladoja tai sellaisia pyöreitä tai oikein
kunnon murisevia rautapetoja, mukavan kömpelöitä kuin lapinleu’ut!
Nuo ovat outoja, uusia, erilaisia –
rikki menevät varmaan nekin.
Ja lumi on mustaa. Miehet painavat katseensa siihen. Aurinkoakaan
hädin tuskin näkee siitä tupakkapaikalta, nuo kerrostalot seisovat
melkein sen tiellä. Kaupungeissa
perhoset muuttuvat tummiksi ja lintujen laulu muuttuu, niin luki Jooseppi jostain. Ja Jooseppi on fiksu
mies, kyllähän Jooseppi tietää. Hädin tuskin täällä kaupungissa tuntee, milloin on talvi tai kesä. Noista
muutamista puista sen näkee, tuosta tien vierustasta. Syksyisin ne kantavat marjaa, talvisin lunta. Joosep-

pi ja tämän sisko Virve ovat maalta, he kyllä osaavat perunansa kuoria. Eivät ne nykynuoret osaa! Eivät
ne osaa edes pukeutua!
Nyt tultiin taas siihen. Tästä aiheesta kaikki puhuvat usein, ne
puistonrouvatkin aina ihmettelevät,
että miksi noiden poikien housut
roikkuvat nilkoissa, ja nehän kävelevät kuin taskuravut. Eivätkä tyttöjen tukat ole omaa tukkaa, ja miksi
niillä on noita tatuointeja, miksei
niillä ole pellavamekkoja ja samettihousuja?
Nykyään pestään kadut ja juodaan
chileläistä viiniä, Chileä ei heidän
lapsuudessaan edes ollut. Oli vain
Suomi, tämä maa tässä näin, oli
Suomi ja suomalaisia ja ulkomaalaisia. Suomalaiset olivat suomalaisia, asuivat ne sitten Ruotsissa tai
Venäjällä, mutta jos ruotsalainen astui Suomeen, oli siinä heti ulkomaalainen – mitä se meistä haluaa, mitä se siinä tekee? Töitä? Tekeehän se
töitä? Ai että tekee? Sehän vie meidän työpaikkamme, suomalaisten!
Aapot, Kallet ja Yrjänät – he olivat kovaa sorttia. Sodan kestivät
suorin selin, eivät juoneet chileläistä viiniä vaan kunnon viinaa ja taskumatista. Siinä oli kunnon porukkaa. Siinähän on oikeaa suomalaisuutta, vanhoissa verkkareissa ja jykevissä kekluissa, valkeissa kerrostaloissa, lumessa, ihmisissä. Me ne
vasta poikia oltiin! Kyllä siinä viinaa
kului, kyllä silloin hauskaa oli. Toiset ne olivat ajat ennen. Kalle päättää kolmannen ja viimeisen tupakkansa, ja miesjoukko hajaantuu hetken kerskuttuaan.
Yksi jää vain jäljelle. Siinä on Jussi, vanha mies hänkin. Jussi ei muiden puheisiin yhdy. Hän on rauhallinen mies, ei riitele usein. Vain hänen naapurinsa, joka väittää etsivänsä öisin kuoriaisia huoneestaan,
suututtaa Jussia vaeltelullaan ja
laahaavilla huopatossuillaan. Silloin
hän hakkaa patteria, ja naapuri vastaa siihen ikään kuin he leikkisivät
jotain leikkiä.
Jussilla on paksut ja pätevät kulmat, niiden alta hän tiirailee ja tarkkailee. Hänen ei tuolla tavalla tarvitse muiden kanssa rehennellä, sen
verran vaikuttavat ovat hänen kulmansa, isoisältä perityt. Hän on muita ehkä vähän kumarampi, ja aika
on kuluttanut hänen hiuksensa ruskeista harmaiksi, harmaista valkoisiksi kuin auringossa kauhtuvat ver-

hot. Mutta nokkela mies hänkin on,
oikein filosoohviksi kutsuttu.
Jussi muistaa ajat ennen. Ei se ollut vain onnea, aikako kullannut
muistot? Hän muistaa isän, se hakkasi äitiä aina humalassa, ja siinä
Jussi kahden nuoremman sisarensa
kanssa juoksi naapuriin piiloon. Sota nieli isän ja oli viedä äidinkin, Jussi oli silloin vielä liian nuori sotaan.
Sota! Ei se juhlaa ollut, ei rintaman
sankareita! Se oli paksu käärme, joka idästä ja pohjoisesta lähestyi,
kääriytyi ympärille tiukemmin, tiukemmin – on jo vaikeaa hengittää,
loppuisi jo, olisi jo ohi. Sodan jälkeen
leijui oluen ja kuoleman karvas katku Suomenmaan yllä, mutta kahta
karvaampi oli katkeruus ja viha, ilkeät puheet. Viina siinä sekoittui
kaunaan, täti teki itsemurhan ja äiti kuoli keuhkotautiin. Ukki tuli Jussin luo kaiken jälkeen, nojasi Jussin olkaan, ukki oli aina humalassa.
Ukki tarjosi Jussillekin viinaa – ota
nyt vähän poika, niin vahvistut.
Ei Jussi ole ainoa, joka muistaa.
Onhan heitä muitakin. He muistavat
menneet ja näkevät uuden. Niin kuin
puu kasvattaa uudet lehdet keväisin, syntyy aina jotain uutta, jotain
ehkä parempaa. On uusia ongelmia,
liian korkeita kerrostaloja, on mustaa lunta ja oksennukseen sekoittuvaa ahdistusta, nettikiusaamista ja
dikipokseja.
Mutta niin on uusia oksia, talven
ajan kuolleen oloiset jasmiinipensaat eivät olleetkaan täysin menehtyneet, katso. Katso! Siellä on vihreää, uutta, vaaleaa, arkaa. Se kurkistaa suojaavan kuorensa uumenista,
se vilkuilee kainosti ympärilleen, ahnehtii valoa, juo sitä ja kasvaa, kasvaa. Ja sitten kaikki räjähtää vihreäksi kuin lateriittimaa monsuunin
aikaan. On vanhoja ongelmia, on uusia. On kultainen nuoruus, on loistava tulevaisuus. Suomalaisuus
muuttuu. Jussi sen näkee.
Sillä katso, nuo talothan koskevat
pilviä! Ne kieputtavat kaiken ympärilleen, ne ovat maailmankaikkeuden napa, keskipiste. Niiden ympärillä syntyy uutta, uusia versoja, keksintöjä, ajatuksia. Niiden ympärillä
rakastutaan ja synnytään, kuollaan
ja haudataan. Ne talot ovat nykyisyys, ne kasvavat vielä, ne kiipeävät
pilvien yli niin, että kun on oikein kirkas päivä, voi nähdä koko Suomen
sieltä – tuolla on Rovaniemi ja tuossa Senaatintori. Jonain päivänä siel-
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tä näkee ehkä koko maailman Bangladeshin ahtailta kaduilta autioon
Grönlantiin, jonain päivänä nuo talot viistävät vielä tummanmustaa
avaruutta, koskettavat tähdenreunaa.
Kaikki muuttuu alati, kuin vesi ko-

vertaessaan hitaasti kallioita. Virtaava vesi painaa vuosien saatossa
joenuomia, ei niitä ennen siinä ollut.
Aina koittaa uusi päivä, uusi huomen. Uusi aurinko nousee, kaikki
muuttuu, elää, hengittää. Koko kaupunki sykkii Jussin ympärillä, se le-
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vittää lonkeroitaan maan sydänjuuriin ja katuja reunustavat pihlajat
murtavat asvalttikuoren, kadut, joita pestään joka kevät.
Niin kuin lintujen laulu muuttuu
kaupungissa, niin muuttuu kaupunkikin. Niin muuttuu Suomi ja suoma-

laisuus – koittaa uusi päivä, uusi
huomen. Jotain uutta on, jotain vanhaa, ehkä jotain lainattuakin. Jussi
sen tietää, ymmärtää, miksi katuja
pestään keväisin.

edelleen. Myös se, että suomalaisia
tuotteita, osaamista ja ajatuksia viedään muihin maihin edistää suomalaisuuden säilymistä. Tällä tavalla
voi myös estää suomalaisuuden
muuttumista liikaa.
Suomalaisuudella on mahdolli-

suus kehittyä mihin tahansa suuntaan, koska Suomi on maana vielä
niin nuori, että ei voi vielä sanoa mitä siitä tulee ajan kuluessa, ja vaikka suomalaisuus syntyikin ennen
oman valtion syntymistä, on Suomen
valtiolla suomalaisuuteen todella

suuri merkitys. Kaikkien suomalaisten yhteinen tehtävä ja mahdollisuus
on vaalia suomalaisuutta ja pohtia
sitä ja sen merkitystä. Näin pidämme huolta myös huomisen suomalaisuudesta. Emme kuitenkaan saa koskaan unohtaa, että suomalaisuuden

vaaliminen ei tarkoita muiden kulttuurien väheksymistä tai ajatusta
suomalaisuuden paremmuudesta.
Kunnioittamalla muitakin on helpompi arvostaa omaa kulttuuriaan ja
kansallisuuttaan.

Huomisen suomalaisuus:

Huomisen suomalaisuus

Kansainvälisyyttä ja vapaata valintaa

Vain suomalainen voi tietää mitä
suomalaisuus tarkoittaa. Se tarkoittaa jokaiselle suomalaiselle eri asiaa, jotakin joka on osa omaa itseä ja
identiteettiä. Suomalaisuus on vahvasti sidoksissa suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen tapaan toimia,
kansalaisten aktiivisuuteen ja haluun osallistua maansa pyörittämiseen sekä ahkeruuteen. Koska Suomi on vielä niin nuori maa, sen itsenäistyminen ja alkuvaiheet ovat vielä tuoreessa muistissa ja hyvin lähellä arkea ja ihmisiä, minkä takia
suomalaisilla on usein hyvin vahva
kansallinen identiteetti. Mutta mitä
suomalaisuus merkitsee laajemmin,
ja miten se tulee muuttumaan tulevaisuudessa? Entä mikä suomalaisuudessa tulee pysymään ennallaan?
Suomalaisuus koostuu monesta eri
asiasta ja ajatuksesta. Onko ihminen suomalainen jos hän on Suomen
kansalainen? Voiko ihminen olla suomalainen jos hän ei näytä suomalaiselta? Minulle suomalaisuus merkitsee sitä, että osaa arvostaa tätä
maata, pyrkii huolehtimaan siitä ja
on ylpeä siitä. Sitä, että tuntee kuuluvansa tänne ja omaavansa jotakin
ainutlaatuista, jota muilla kuin suomalaisilla ei ole. Suomalaiset perusarvot, kuten rehellisyys, ahkeruus ja
vaatimattomuus ovat myös usein osa
suomalaisten käsitystä itsestään, eikä vain menneisyydessä vaan vielä
nykyäänkin. Suomalaiset saavat
myös melko vapaasti määritellä itse suomalaisuuden, sillä Suomi ei ole
koskaan ollut suurvalta tai muuten
kovin tunnettu maa, mikä tarkoittaa,
että muilla mailla ei ole välttämättä valmiiksi muotoiltua käsitystä siitä, mitä suomalaisuus tarkoittaa.
Millainen kuva suomalaisuudesta pitäisi antaa tulevaisuudessa?
Suomalaisuuteen kuuluu hyvin
keskeisesti suomen kieli. Sen tulevaisuutta on alettu pohtia viime ai-

Suomalaiset tapaavat sanoa tulevansa Euroopan perimmäisestä nurkasta, jonka historia on pelkkää metsää.
Kulttuurihistoriamme onkin vielä verrattain lyhyt, mutta monella suomalaisella on silti voimakas kansallinen
identiteetti. Monet suomalaisuuteen
liittyvät ihanteet juontavat juurensa
1800-luvulta, ajalta, jolloin Suomen
kansan olemassaoloa haluttiin korostaa.
Rehellisyyttä Saarijärven Paavolta, sisukkuutta seitsemältä veljekseltä, rohkeutta Sven Dufvalta. Nämä ominaisuudet olivat varmasti tärkeitä ja yleisiäkin Suomessa, jonka
täyttivät metsät ja maatilat. Suomessa kuitenkin monet asiat ovat muuttuneet sitten kansallisromantiikan
aikojen, mutta sen sijaan suomalaisuuden suhteen muutos on ollut tähän mennessä verkkaisempaa. Vanhanaikaisia arvoja vaalitaan iPadilla tehdyissä blogikirjoituksissa.
Suomalaisten muutettua kaupunkeihin ja saatua viime vuosikymmeninä yhä voimakkaampia kulttuurisia vaikutteita muilta länsimailta ihmiset ovat kuitenkin väistämättä erilaisia kuin aikana, jolloin elämänpiiri muodostui omasta seurakunnasta.
Nykyisin monilla suomalaisilla on laajojakin sosiaalisia verkostoja niin
kotimaassa kuin kansainvälisestikin,
eikä kyse ole vain kaupunkilaisista,
vaan myös maaseudun asukkaat harjoittavat verkostoitumista. Äänekosken metsissä asuva teinityttö voi haaveilla urasta meikkitaiteilijana Lontoossa.
Erityisesti nuoret suomalaiset ovat
kunnostautuneet kansainvälistymisessä, mikä on varma merkki siitä,
että tulevaisuudessa on normaalia
suuntautua ulkomaille. Käsitys omasta kotipaikasta muuttuu laajemmaksi: suomalainen voi kokea olevansa
kotona Euroopassa samalla tavalla
kuin kotona Suomessa. Eräs Euroo-
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koina, kun globalisaation myötä englanti on alkanut viedä suomelta tilaa monella alalla. Onko suomen kieli häviämässä? Suomea ei puhuta
juurikaan muualla kuin Suomessa.
Suomalaiset ovat kuitenkin ylpeitä
kielestään, ja vaikka englanti tulee
suomen rinnalle, suomen kielen tärkeys ja merkitys suomalaisille eivät
ole muuttuneet, ja ne tuskin tulevatkaan muuttumaan. Kieli totta kai
muuttuu koko ajan, mutta suomen
kieli ainutlaatuisuudessaan tuskin
muuttuu pitkiin aikoihin muuksi kuin
suomen kieleksi.
Suomi ei ole koskaan ollut maailmanlaajuisesti erityisen kuuluisa tai
tärkeä maa, minkä vuoksi suomalaisuus ja Suomi eivät ole kovin tunnettuja asioita maailmalla. Tämän vuoksi Suomi on kehittynyt sellaiseksi kuin
se on, ilman että se on missään vaiheessa saanut liikaa vaikutteita
muualta, tai levittänyt omia tapojaan
muualle. Suomalainen teknologia,
taide ja keksinnöt ovat kuitenkin hyvää vauhtia valtaamassa alaa muissakin maissa. Tulevaisuudessa Suomi varmasti tulee tunnetummaksi
muuallakin, ja suomalaisuuden käsite voi levitä laajemmalle ja myös
muuttua joillain tavoin. Suomalaiset
muuttavat ulkomaille entistä enemmän ja muut kulttuurit sekoittuvat
suomalaiseen kulttuuriin myös maahanmuuttajien välityksellä.
Suomalaista kulttuuria voisi tulevaisuudessa markkinoida lisää
muillekin, vaikka esimerkiksi monia
suomalaisia taiteilijoita tunnetaan
jo maailmalla. Suomessa on paljon
erikoista ja erilaista taidetta; kirjallisuutta, musiikkia, maalaustaidetta, elokuvia. Suomalainen elementti
taiteessa on monille muille kansoille jotakin uutta ja mielenkiintoista.
Toisaalta, ehkä suomalainen taide on
erilaista juuri siksi että suomalaisuuteen kuuluu erilaisuus; suoma-

laisia on maailmalla niin vähän.
Suomalaisuus on ja on aina ollut
vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta pienen kansan kesken. Tämä asia
ei todennäköisesti muutu kovinkaan
nopeasti, sillä Suomen pieni väestönkasvu ja sijainti Euroopan reunalla, Ruotsin ja Venäjän välissä sekä
omanlaisensa kulttuuri sitovat suomalaisia yhteen ja erottavat muista.
Näiden asioiden pohjalta voi pohtia
kysymystä siitä, muuttuuko suomalaisuuden käsite koskaan merkittävästi. Suomalaisuuteen on perinteisesti kuulunut vaatimattomuus ja
nöyryys, mitkä voivat tulevaisuudessa mahdollisesti muuttaa muotoaan
jonkin verran Suomen kasvattaessa
mainettaan kansainvälisesti.
Oli miten oli, jonkinlaista muutosta tullaan tulevaisuudessa havaitsemaan. Globalisaatio tekee kulttuurien rajoja koko ajan häilyväisemmäksi ja maailmaa pienemmäksi, joten kansalliset identiteetit tulevat
muuttumaan ja ihmiset saavat alkaa miettiä tarkemmin, mitä suomalaisuus oikein tarkoittaa. Maapalloistuminen voi kuitenkin tuoda kulttuurien sekoittumisen lisäksi muunkinlaisia vaikutuksia suomalaisuuteen.
Se auttaa ihmisiä ajattelemaan suomalaisuutta. Se pitää huolen siitä,
että maa ja sen ihmiset uusiutuvat
aikansa mukana, ja pitävät yllä kulttuuriaan ja yhteiskunnallista kehitystään. Ajan myötä myös nähdään,
onko kansojen välillä niin paljon geneettisiä eroja, että jotkut globalisaation myötä levinneet käyttäytymistyylit ja sosiaaliset säännöt häviävät jonkun kansan keskuudesta
uudestaan.
Suomalainen yhteiskunnallinen
järjestelmä on pysynyt kauan hyvin
toimivana, mutta taloustilanteen
huonontuessa sekin alkaa vähitellen
muuttua. Globalisaation tuoman
kulttuurien sekoittumisen lisäksi toi-

Sonja Eneh. Kuva: Matti Kataja
nen suuri suomalaisuutta mahdollisesti muokkaava asia on yhteiskunnan järjestäytyminen. Jos suomen yhteiskunnan tapa hoitaa asioita ja
huolehtia kaikista muuttuu radikaalisti, suomalaisetkin varmasti muuttuvat ajan kuluessa ja sen myötä
suomalaisuus muuttuu. Perinteinen
vaatimattomuus suomalaisessa perusluonteessa on nykyaikana muuttumassa kilpailun kovetessa ja maailman pienentyessä, ja sekin tulee
varmasti näkymään yhteiskunnassa
ja ihmisissä.
Suomalaisuutta voi vaalia muistelemalla asioita, jotka ovat suomalaisia. Suomen kielestä ja sen kauneudesta on otettava kaikki irti muun
muassa kirjallisuuden ja musiikin
aloilla, ja on tärkeää saada tulevaisuudessakin lapset ja nuoret kiinnostumaan kielestä, jotta se pysyisi
eloisana ja erityisenä, kielenä jossa
on esimerkiksi paljon sanoja, joita ei
muista kielistä löydä. Suomalaisen
kulttuurin historiaa ja perinteitä on
tärkeää opettaa tuleville sukupolville, se luo pohjaa heidän kansalliselle identiteetilleen ja takaa sen, että suomalaisuudessa pysyvät aina
ne peruselementit, jotka siihen ovat
kuuluneet alusta asti. On kannustettava ihmisiä arvostamaan suomalaista kulttuuria ja luomaan sitä

pan unionin tavoitteista on vankistaa eurooppalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja kielitaitoisessa sekä teknisesti edistyneessä Suomessa kehitykselle onkin erittäin voimakas pohja.
Kansainvälisyyttä korostetaan Suomessa työpaikoilla, mediassa ja kouluissa, mutta mahdollisuus tutustua
erilaisiin vaikutteisiin helposti ja vaivattomasti tarjoaa paljon muutakin
kuin tavallista valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä. Kansalliset kulttuurit eivät ole ainoita kulttuureja. Punkkarit, hipit, hevarit ja muut enemmän
tai vähemmän yhtenäiset, muun muassa Internetin kautta yhteyttä pitävät ryhmittymät edustavat alakulttuureja, jotka eivät varsinaisesti ole
kytköksissä kansallisiin tekijöihin,
vaan ihmisten omiin kiinnostuksen
kohteisiin.
Länsimainen ajattelutapa korostaa entistä enemmän yksilönvapautta ja irrottautumista itseä sitovista
yhteisöistä. Edellä kuvatut nuorisokulttuurit vastaavat tätä tendenssiä sikäli, että ihminen lähtee niihin
mukaan, mikäli kiinnostusta löytyy.
Omien valintojen tekeminen on muotia, ja koska etnistä alkuperäänsä
ei voi valita, voidaan tulevaisuudessa yhä enemmän kytkeytyä omaa persoonaa paremmin peilaaviin yhteisöihin.
Antropologiassa puhutaan kuvitteellisista yhteisöistä. Tällaiset yhteisöt, joiden jäsenet eivät välttämättä koe itseään erityisen samanlaisiksi, on sidottu yhteen muun muassa
keksityillä perinteillä, jotka jokin tietty yhteisö, esimerkiksi valtion väestö, on saatu omaksumaan. Esimerkiksi kirjallisuus on hyvä keino vaikuttaa ihmisten ajattelumalleihin,
niin kuin 1800-luvulla Suomessa tehtiinkin. Samoihin aikoihin Suomessa oli ristiriitoja länsi- ja itäsuomalaisten kesken muun muassa kiel-

ten suhteen. Kieliristiriidat näkyvät
nykypäivänäkin murrerajoissa. Lisäksi on todettu, että länsisuomalaiset
eivät ole geneettisestikään erityisen
samanlaisia kuin itäsuomalaiset. Onko Suomen kansa keksitty käsite?
Voi olla, että suomalaiset on jollakin tasolla tarkoituksella liitetty yhteen, mutta toisaalta sama ilmiö on
havaittavissa myös muiden kansojen
kohdalla. Miljoonien ihmisten yhteisöt eivät voisi olla edes näennäisen
yhtenäisiä ilman, että tietyt asiat viedään ihmisten tajuntaan koulutuksen ja median kautta. Valtion toiminnan kannalta on kuitenkin elintärkeää, että sen asukkailla on tunneside valtioonsa – muussa tapauksessa esimerkiksi maanpuolustusmotivaatio laskisi. Ei olekaan sattumaa,
että sota-aikana kansallista identiteettiä korostetaan tiedotusvälineissä. Lopulta osin keinotekoiselle ihmisten yhdistämiselle on siis mielekkäältä vaikuttava syy: Suomea ei olisi ilman suomalaisia, ja täytyy olla
asioita, jotka tekevät suomalaisista
suomalaisia.
Suomalaisiin on juurtunut käsitys
yhteisestä kansakunnasta, ja koska
se on niin voimakas, suomalaisuus
käsitteenä varmasti säilyy tulevaisuudessakin; suomalaisuus ei kuole,
mutta se muuttuu. Mukaan tulee kansainvälisyyttä sekä entistä suurempaa eriytymistä omiin mielenkiinnon
kohteisiin liittyviin kulttuurisuuntauksiin, jolloin ihmisen kulttuuri-identiteetissä kansallisuus ei ole enää
niin hallitseva tekijä kuin ennen, mutta edelleen olemassa muiden määrittäjien ohella. Suomalaiset eivät ehkä tiedä kotimaastaan aivan niin paljoa kuin ennen, sillä paljon muutakin
informaatiota on prosessoitavana: Sibeliuksen Karelia-sarja ei välttämättä sano tulevaisuudessa metallimusiikkimaailman läpikotaisin tuntevalle teinille juuri mitään, mutta hän

Juuso Järviniemi.
Kuva: Matti Kataja

voi silti kokea olevansa suomalainen.
Se, että suomalaisuuteen tulee
mukaan aikaisempaa aktiivisempaa
verkostoitumista, saattaa itse asiassa olla hyödyksi perinteiselle kansalliselle identiteetillemme. Kun suomalainen tapaa ulkomaalaisen, hän kertoo ennen pitkää joulupukista, järvimaisemista, yöttömästä yöstä ja
saunasta. Niin suomalaisen kulttuurin tärkeimmät ominaispiirteet saavat näkyvyyttä muuallakin kuin Suomessa, jossa ne jo tunnetaan. Suomalaiset saattavat itse olla kiinnostuneita muusta maailmasta, mutta
jakavat silti oman maansa erikoisuudet vieraiden kanssa. Tulevaisuudessa suomalaiset ovat entistä kiinnostuneempia ulkomaista, ulkomaalaiset vuorostaan entistä kiinnostuneempia Suomesta.
Viimeisimmän vuosisadan aikana Suomi on muuttunut kansakunnan statusta tavoittelevasta alueesta täysivaltaiseksi Euroopan valtioksi. On siis väistämätöntä, että vähitellen suomalaiset myös kokevat olevansa täysivaltaisia eurooppalaisia.
Muu maailma tulee aina vain lähemmäs ja yksilönvapaus kasvaa, mikä
näkyy myös huomisen suomalaisessa identiteetissä. Suomalainen maailmankansalainen rakentaa oman
identiteettinsä – kuka olisi uskonut
Jukolan Jussin jälkeläisestä?
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Hämeenkyrön Voima Oy:n kotimaista polttoainetta käyttävä biovoimalaitos Kyröskoskella. Hämeenkyrön Voiman omistavat Pohjolan Voima Oy ja Leppäkosken
Sähkö Oy.

Energiateollisuuden ilmastoasiantuntija Joona Poukka.

Globaali ilmastopolitiikka

HAASTAA SUOMEN
okaista suomalaista ja
maapallon ihmistä koskettaa se, minkälainen
ilmasto meillä vallitsee,
mikä on lämpötila, sataako räntää vai vettä, kuinka kovaa tuulee. Tämän päivän sää on
satunnainen ilmiö, mutta vuosikymmenten aikana tapahtuvat
muutokset ovat järjestelmällistä
seurausta monista tekijöistä, joista ilmakehän kaasujen koostumus
on merkittävä. Ihminen itse vaikuttaa omilla toimillaan merkittävästi kaasupitoisuuksiin. Hiilidioksidin määrä ilmassa onkin
kasvanut yli 40 prosenttia teollisuuden aikakaudella.

J

• Ilmastoasiat koskettavat
meitä kaikkia. Missä ilmastoasioista oikein neuvotellaan tai
päätetään, Energiateollisuuden
ilmastoasiantuntija Joona
Poukka?
Kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja käydään YK:n ilmastopuitesopimuksen, UNFCCC:n (United
Nations Framework Convention
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on Climate Change) piirissä. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet
kaikki maailman maat. Ensimmäinen yritys maailmanlaajuiseksi, päästöjä vähentäväksi ilmastosopimukseksi oli Kioton pöytäkirja, johon lähtivät mukaan lähes kaikki maat Yhdysvaltoja lukuun ottamatta. Kioton pöytäkirjan velvoitekausi loppui vuonna
2012, jonka jälkeen sovittiin jatkokaudesta, mutta siihen sitoutui EU:n lisäksi vain muutama
pieni teollisuusmaa. Kioton pöytäkirja tai sen jatkokausi eivät sisällä velvoitteita kehitysmaille,
joten niiden oli helppo päättää olla mukana.
Vuonna 2009 Kööpenhaminassa yritettiin tehdä kaikkia osapuolia sitovaa sopimusta, mutta yritys meni puihin. Sen jälkeen on
saatu yhteisymmärrys siitä, että
lämpötilan nousu pitää pystyä rajoittamaan kahteen asteeseen,
jotta vakavimmilta seurauksilta
voidaan välttyä. Kahden asteen
tavoite tarkoittaa, että teollisuusmaiden on vähennettävä päästöjä 80−95 prosenttia vuodesta 1990

vuoteen 2050, ja kehitysmaiden
on palautettava päästönsä vuoden
1990 tasolle. Päästöt pitäisi kääntää laskuun viimeistään vuonna
2020, mieluummin aikaisemmin.
Tavoitteena on solmia kaikkia
maita koskeva sopimus vuonna
2015 Pariisissa. Sopimus velvoittaisi kaikkia päästövähennyksiin
vuodesta 2020 alkaen.
Vielä pitäisi sopia kuka tämän
kaiken maksaa.
• Vaikuttaa monipolviselta ja
vaikeasti sovittavalta kuviolta.
Miten tiedemiehet ja tutkimuslaitokset sekä eri yhteisöt suhtautuvat ilmastopolitiikkaan?
Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC veti vuonna 2013 yhteen
maailman tiedeyhteisön näkemyksen ilmastonmuutoksesta.
Viesti on karu: ihmisen toimet
ovat johtamassa katastrofaaliseen
neljän asteen lämpötilan nousuun. Suomessa tämä voisi tarkoittaa noin kuuden asteen lämpötilan nousua – vuoden keskilämpötila Helsingissä vuonna

tavoitepykälää ollaan asettamassa
vuoteen 2030. Mielessä on jo vuosi
2050, jolloin EU haluaa päästöjensä
olevan kahden asteen tavoitteen
mahdollistavalla tasolla. Näistä tavoitteista Suomikin on sitoutunut toteuttamaan osansa. Tämä tietysti
maksaa jotain, mutta kaikkien arvioiden mukaan hillitsemätön ilmastonmuutos maksaisi paljon enemmän. Joka tapauksessa päästöjä kannattaa vähentää siellä missä se on
edullisinta. Päästökauppa on keino
valjastaa markkinavoimat vähentämään päästöjä − tai toisin sanoen sisällyttää ilmasto osaksi kannattavuuslaskelmia. Edullisimmalla mahdollisella tavalla tehtynä esimerkiksi EU:n energiajärjestelmän muuttaminen lähes päästöttömäksi neljässäkymmenessä vuodessa maksaisi
4 000 euroa asukasta kohden – siis
vain satasen vuodessa. Jos syystä tai
toisesta poliittinen ohjaus ei toteuta edullisinta keinovalikoimaa, tuo
kustannus voi moninkertaistua.
• Mikä on Suomen rooli ilmastopolitiikassa? Onko Suomen hyväksi todettu metsänhoitomalli uhat-

tuna ja sitä kautta myös metsäteollisuus?
Kehittyneissä maissa päästöt ovatkin lähteneet irtautumaan talouden
kehityksestä. Esimerkiksi EU:n BKT
on kasvanut 22 vuodessa 45 prosenttia, mutta samaan aikaan päästöt
ovat laskeneet 18 prosenttia. Samanlainen kehitys on nähtävissä Suomessa. Suomen erityispiirteenä on energiaintensiivisen vientiteollisuuden
suuri rooli kansantaloudessa. Silloin
on erityisen tärkeää, että ilmastopolitiikka todella tehoaa, eikä päästöjä vain siirretä ilmastopolitiikan ulottumattomiin. Suomelle on myös tärkeää, miten puuenergia nähdään ilmaston näkökulmasta: riittääkö, että metsiimme sitoutuu ilmakehästä
enemmän hiiltä kuin poltettaessa vapautuu? Lasketaanko puun kasvavan
ennen kuin se poltetaan, vai onko
meillä ”hiilivelkaa” kunnes metsä on
kasvanut entiselleen päätehakkuun
jälkeen?
Teksti: Esko Raskila
Valokuvat: Leppäkosken
Sähkö Oy:n arkisto.

Metsä on
mahdollisuus
Tälläkin hetkellä Suomessa kasvaa puuta enemmän
kuin sitä hyödynnetään teollisuudessa ja rakentamisessa sekä puuta polttavissa bioenergialaitoksissa.
Nykyinen, omia metsävarantoja kestävästi hyödyntävä tilanne on saavutettu vuosikymmenien tutkimuksen ja työn tuloksena. Metsäteollisuus tuo edelleen
noin 25 prosenttia Suomen vientituloista. Bioenergia
on Suomelle erinomainen mahdollisuus turvata merkittävä osa energiantuotannosta ja korvata fossiilisia
tuontipolttoaineita. Teknologiaa ja osaamista kehittämällä saamme vielä parannettua hyötysuhteita nykyisissä ja uusissa laitoksissa. Tutkimustoiminnan rooli korostuu tässäkin asiassa.
Esko Raskila

2100 olisi sama kuin Milanossa
vuonna 2010. Vaikutus ei kuitenkaan olisi suoraviivainen, sillä
keskilämpötila ei kerro kaikkea.
Sateisuus ja tuulisuus muuttuisivat. Lämpötilan muutos olisi eri
vuodenaikoina ja eri puolilla maata ja maailmaa erilainen. Merenpinta nousisi ehkä jopa metrin.
Lämmitystarve vähenisi talvella
ja jäähdytystarve kasvaisi kesällä. Ihminen on kuitenkin paljon
nopeampi sopeutuja – puut ovat
hitaita juoksemaan siirtyvien ilmastovyöhykkeiden perässä. Ruuan tuotantoon tarvitaan uudet lajikkeet.
• EU on vetänyt aika tiukkaa
linjaa, ja on puhuttu EU:n kilpailukyvyn menetyksestä ilmastopolitiikan takia. Mitä mieltä
olet?
EU on halunnut näyttää mallia
päästöjen vähentämisessä asettamalla tavoitteekseen vähentää
päästöjä 20 prosenttia vuodesta
1990 vuoteen 2020. Tämä tavoite
on jopa ylittymässä, ja seuraavaa
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Huumoria

NICE autoilu
Naisautoilu, onko sitä?
Nainen huoltoliikkeen asiakkaana, mikä se on?
Naiset auton ostajina − onko niitä?
aisautoilu on hyvin
käytännönläheistä.
”Auto valitaan itse,
ajettavuus on ykkösasia, eikä merkkiä
haluta vaihtaa laiskuudesta uusien säätöjen opettelua kohtaan”,
kertovat Leena Arkia (useampi
BMW) ja Pirkko Rantala (15.
Mercedes-Benz).
”Auton toimivuus sekä hyvä palvelu niin kaupanteossa kuin huollossakin ovat tärkeitä”, kertoivat
naiset yhteistuumin lokakuisessa
tapaamisessamme.
Klubinaiset olivat saaneet kutsun ”tiskin taakse” Veho Autotaloon Lielahteen. Myyntijohtaja
ohjasi naisjoukon kiiltävien Mersujen, Hondien, Skodien ja muiden houkutusten äärestä neuvottelutilaan. Iltapalan äärellä saimme kuulla hieman Vehosta konsernina.
Perheyritys Veholla on kaksi
ydinliiketoimintaa Suomessa: Ve-

N

ho Henkilöautot ja Veho Hyötyajoneuvot.
Suomessa on seitsemän henkilöautojen jälleenmyyntimyyntipistettä, autoalan toimintaa on myös
Ruotsissa ja Baltiassa. Konserniin
kuuluu myös logistiikkayhtiö Assistor.
Lielahden toimipisteessä on 21
myyjää, joista yksi on nainen. Kuulimme myös, että nimi Veho on latinaa ja suomeksi osuvasti ”minä kuljetan”.

Tosiostajanaiset
Marko Sillanpää kertoi, että 27
prosenttia autoista ostetaan naisten nimiin. Miehet huvittelevat
käymällä autoja katselemassa,
naiset ovat tosiostajia, joiden ajanviettokaupat ovat jossain muualla… Saimme myös kuulla, että me
naiset olemme merkkiuskollisia
emmekä välitä opetella uusia teknisiä hienouksia.

Klubinaisten puheenjohtaja
Jaana Jääheimo ja isäntänä
toiminut Marko Sillanpää.
Kuva: Marjaana Tulosmaa.

Klubinaiset vierailivat Veholla 22.10.2013. Kuva: Jaana
Jääheimo.
Tosiostajanaiset alkoivat lämmetä asialle kanaleipien ja salaattien äärellä. Kahviin päästyä
myyntijohtaja Sillanpää joutui hieman altavastaajaksi koko autokauppiaskunnan puolesta. Yhdellä ja toisella vieraalla oli kokemusta siitä, että nainen ei vieläkään
tunne olevansa miehen veroinen
asiakas autokaupassa. Palvelua ei
saa, myyjät puhuvat mukana olevalle miehelle, värin kuvitellaan
olevan naisen mielestä auton tär-

kein ominaisuus, huollossa naista ja hänen ongelmaansa vähätellään, markkinointi on maskuliinista…
Myyntijohtaja Sillanpää kertoi
roolinsa olevan palvelun sujuvuuden seuraaminen ja vakuutti olevansa kiitollinen valituksista.
Naisasiakkaiden kohtaamiseen ja
kohteluun kiinnitetään kuulemma nykyisin paljon huomiota ja
muutoksen pitäisi alkaa näkyä.
Saimme Sillanpäältä vinkin, että

Ensinäyttely Klubilla
Kuvataiteilija Saija Uusimäki on Etelä-Pohjanmaan lakeuksilta kotoisin oleva 23-vuotias Tampereen yliopiston kirjallisuuden opiskelija, joka
asuu Ylöjärvellä. Metsään meni -näyttely ihastutti.
usimäki kävi Tammerkosken kuvataidelukion pitkän kuvataiteen linjan kirjoittaen ylioppilaaksi 2009 ja nyt hän opiskelee yliopiston ohella Sara Hildénin kuvataideakatemian aikuiskoulutuksessa. Hänen suunnitelmanaan on yhdistää kirjallisuus ja
kuvataide tulevaisuudessa kuvakirjallisuutena. Uusimäki toimii
aktiivisesti Tampereen yliopiston
pohjalaisen osakunnan lehden
graafisena suunnittelijana ja taittajana. Hänen maalauksensa

U
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Tammerkoski (2010) on Tampereen Suomalaisen klubin juhlakirjan Suomalaisuuden virrassa
kansikuvana.

Metsään meni
- näyttely
Uusimäen ensimmäinen yksityisnäyttely, Tampereen Suomalaisen
Klubin Metsään meni -näyttely on
katsaus hänen luontoteemaisista töistään. Suurin osa töistä kuuluu yksityiskokoelmiin.
Uusimäen rakkaus suomalai-

Uusimäki näyttelynsä avajaisissa 18.11.2013 taulunsa "Viimeinen päivä hirven"(2013) edessä.
seen luontoon on ollut intohimoista lapsuudesta saakka, ja hänen tuotannossaan toistuvat
usein luontoteemat. Avaruus, tila hengittää: järven aava antaa
mahdollisuuden nähdä kauas, samoin kuin peltomaisema Pohjanmaalla. Tällä hetkellä tärkeimpänä tutkimuskohteena on ollut hirven hahmo: miten jokin olento voi

olla yhtä aikaa niin käsittämättömän upea ja silti niin hupaisa?
Miksi kaivata sellaisia mystisiä
hahmoja kuten vaikkapa yksisarvisia, kun metsissämme liikkuu
hirven kaltaisia, hämmentäviä
olentoja?
Uusimäki pyrkii ilmaisun selkeyteen siinä mielessä, että hän
toivoo jokaisen katsojan saavan

autokauppaan voi varata ajan sujuvan palvelun takaamiseksi. Sitä mahdollisuutta ei toistaiseksi
paljoa käytetä, ”miehet kun haluavat yllättää”.
Mukavan illan lopuksi puheenjohtajamme hieman pyyteli anteeksi joukkomme suorasukaisia
kertomuksia auton hankinnan kokemuksista ja kiitti lämpimästi
Vehoa ja Marko Sillanpäätä todella mielenkiintoisesta vierailusta.
Teksti: Marjaana Tulosmaa

teoksista jonkin merkityksen helposti, ilman kuvataiteellista kompetenssia tai pitkällistä etsimistä. Vaikka aihe näyttäisikin äkkiseltään selvältä, voi sitten taas
kiireettömämpi tuumailija löytää
ihan erilaisia merkityksiä havainnoidessaan teosta. Uusimäki piilottaa mielellään yksityiskohtia
teoksiinsa. Esimerkkinä tästä teos Viimeinen päivä hirven
(2013), jonka taustalta voi löytää
syyn hirven äkilliseen poistumaan. Syyshirven pilkkihaalarit
(2012) taas on pienten yksityiskohtien täyttämä: montako leppäkerttua voit teoksesta löytää?
Nuori taiteilija haluaa välittää
suuret kiitokset Tampereen Suomalaiselle Klubille tästä hienosta mahdollisuudesta saada työnsä esille Tampereen sydämessä.
Teksti: Juha Lähteenmäki
Kuva: Pasi-Heikki Rannisto

Sininen Tammerkoski. Kuva: Irmeli Jokilampi

Pekka Mattelmäen
kuvia vuosien varrelta
Tampereen Suomalaisen Klubin Pyynikkisalissa oli tammi-helmikuussa Kuvia vuosien varrelta -taidenäyttely. Näytteilleasettaja Pekka Mattelmäki on Klubin jäsen.
seimmat näyttelyn 26
teoksesta ovat öljyväritöitä. Näistä kuusi esittää Tammerkosken maisemia. Osa kuvista on
muotokuvia. Maisemakuvissa on
impressionistista leimaa. Vanhimmat taulut ovat 1970-luvulta ja tuoreimmat vuodelta 2013.
Pekka Mattelmäki kertoo, että
Klubilla aikaisemmin näyttelyitä pitäneiden esimerkki rohkaisi tuo- Omakuva vuodelta
maan tauluja esille. Lisäksi vaikutti 2008. Kuva: Irmeli Joosaltaan se, että espanjalainen tai- kilampi
teen akateemikko Juan Antonio Giraldo totesi nähtyään joitakin vuosia sitten nyt näyttelyssä olleen
Kirsti Vasaman muotokuvan, että kuvan tekijä on “Grande
Artist”.Mattelmäki arvelee, että Klubin jäsenten joukossa on taitavia kuvantekijöitä, ja siksi hän haluaa rohkaista muitakin klubilaisia näyttelyn pitämiseen.
Mattelmäki on harrastanut kuvataiteita kouluajoista lähtien ja
on opiskellut omatoimisesti kuvien tekoa. Hänellä on ollut Tampereella kaksi pienimuotoista näyttelyä: vuonna 1988 Opettajien
lähetysliiton tiloissa ja vuonna 1993 Tampereen lyseon lukiossa.
Useita teoksia on yksityiskokoelmissa.
Taiteilija on syntynyt vuonna 1942 Ruokolahdella ja muutti perheensä kanssa puolivuotiaana Tampereelle, joten hän pitää itseään puolipaljasjalkaisena tamperelaisena. Ylioppilaaksi hän pääsi
Tampereen yhteiskoulusta vuonna 1961 ja sai filosofian maisterin
paperit Helsingin yliopistosta opiskeltuaan pääaineenaan maantiedettä. Virkaura alkoi vuonna 1968 Pertunmaan kunnallisen
keskikoulun rehtorina. Tampereelle hän siirtyi vuonna 1970 ja toimi täällä rehtorina ja maantieteen ja biologian lehtorin tehtävissä jääden eläkkeelle Tampereen lyseon lukiosta vuonna 2005. Perheeseen on vaimon lisäksi kuulunut neljä lasta. Mattelmäki on
toiminut tietokirjailijana kirjoittaen muun muassa lukion maantieteen oppikirjoja.

U

Risto Harisalo muistelee:
Johtokuntaurani alussa istuin kotona kirjallisissa tehtävissä, kun puhelin soi. Ääni, jota en vielä tuntenut, sanoi:
“Täällä on pääesikunnan tiedusteluyksikön johtaja ...”. Vanhasta tottumuksesta hyppäsin
pystyyn niin, että löin polveni
pöytään ja kolinat kuuluivat
soittajalle, joka jatkoi: “Istu vain,
täällä on johtokunnan puheenjohtaja Matti Hokkanen.”

Risto Harisalo muistelee:
Piritta Laurila ilmoitti kerran
johtokunnan sihteerinuransa
alussa, että New Yorkin matkansa vuoksi hän ei voi toimia
seuraavassa kokouksessa sihteerinä. Puheenjohtaja Kari
Neilimo jatkoi, että sitten sinun
on järjestettävä myös meidät
New Yorkiin. Kun Piritta tuntui
spontaanisti hämmentyvän
ideasta, Kari rauhoitti sanomalla, että ei tietenkään tarvitse. Silloin kaksi jäsentä huokasi yhtä aikaa: “Voi ei, siinä
meni sekin mahdollisuus.”

Täällä Radio Jerevan. Kysykää meiltä mitä te haluatte, me vastaamme teille mitä me haluamme.
• Meiltä kysytään: Miten sosialismi etenee Suomessa?
• Me vastaamme: Huonosti. Kaikki pysähtyvät, kun kadunkulmassa syttyy punainen
valo.

Täällä Radio Jerevan. Kysykää meiltä mitä te haluatte, me vastaamme teille mitä me haluamme.
• Meiltä kysytään: Onko
mahdollista, että Neuvostoliitossa puhkeaisi rotumellakoita?
• Me vastaamme: Periaatteessa ei. Meidän maassammehan ei ole valkoisia ja mustia, vaan pelkästään punaisia.
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Tässä nykyaikaisen opettajanpöydän varustus: tietokone,
jolla ohjataan älytaulua, ja
dokumenttikamera.

Oppimisen

UUSIA TUULIA
uorten, nyt alle 20vuotiaiden sukupolvi
haastaa edelliset sukupolvet paitsi taidoillaan, myös tiedoillaan. Tämä diginatiivien sukupolvi myös harrastaa, tekee läksynsä, ruokailee ja juttelee perheen kanssa, mutta se ei katso televisiota 25:ttä tuntia viikossa, kuten edelliset sukupolvet ovat tehneet. Se surffaa netissä käyttäen
useita medioita samanaikaisesti
ja koko ajan. Se prosessoi tietoa
eri tavalla kuin aiemmat sukupolvet, joille ainoa tiedon lähde oli
kirja ja oppimisen paikka koulu.

N

Oppimista koko ajan
ja kaikkialla
Oppimista ei enää tapahdu vain
koulussa, vaan yhä enemmän
myös sen ulkopuolella, turuilla ja
toreilla tai sosiaalisessa mediassa, somessa. Internet kutistaa
maailmaa niin, että kuka tahansa voi käväistä nettivälitteisesti
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vaikkapa Louvren taidemuseossa tai Afrikan savannilla. Voimme
ostaa teatteriliput netistä tai varata ajan lääkärille muutamalla
klikkauksella.
Kun nyt kolmevuotias lapsi menee aikanaan kouluun, hän valmistuu todennäköisesti ammattiin, jota vielä ei ole. Hän käyttää
aikuisena teknologiaa, jota ei vielä ole keksitty, ja hän kohtaa ongelmia, joita meidän aikamme ei
vielä tunnista. Vaikka emme voi
olla varmoja tulevaisuudesta, on
meidän silti syytä valmistautua
siihen. Varmaa on, että koulutuksen on muututtava nykyistä paremmin vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Koulutus myös on
julkisista palveluista se, joka varmimmin tuottaa pysyvää hyvinvointia lapsille ja nuorille.

Pohdittavaa
On siis pohdittava perinteisen
koulun vaikuttavuutta. On pohdittava oppijan ja opettajan roo-

leja ja toimintaa uudesta näkökulmasta. Koulurakennuksia on
tarkasteltava kriittisesti etenkin
saneeraus- tai uudisrakentamisen tilanteissa. Tulevaisuudessa
pelkkään opetuskäyttöön tarkoitettuihin, iltaisin tyhjillään ammottaviin tiloihin tuskin lienee
varaa. Mutta voidaanko ne − ja
millä ehdoin − muuttaa alueen
tai kaupunginosan toiminnallisiksi oppimiskeskuksiksi, joissa
eri ikäpolvet voisivat kohdata toisiaan, osallistua itselle mielekkäisiin harrastuspiireihin ja joissa erilaisia moniammatillisia palveluja tarjottaisiin ja järjestettäisiin yhteistyössä monien toimijoiden kesken?
Kouluissa on löydettävä uusia
tapoja osallistaa lapsia ja nuoria
entistä enemmän oman tiedon
aktiivisina rakentajina, valjastaa
mobiiliteknologian hyödyt opetuksessa niin, että perinteiseen
oppikirjaan perustuva opetus saa
rinnalleen uusia tiedonjaon muotoja ja sovelluksia. On varmistet-

“

Oppimista ei
enää tapahdu vain
koulussa, vaan yhä
enemmän myös sen
ulkopuolella, turuilla
ja toreilla tai sosiaalisessa mediassa,
somessa.

tava,
että
lapset
ja nuoret
saavat 21. vuosisadan vaatimat tiedot ja taidot,
jotta he pärjäävät tulevaisuuden
yhteiskunnissa.

Pysyykö opettaja
kehityksen kelkassa?
Kaikki edellä kuvaamani edellyttää lisää suunnittelutyötä opetushenkilöstöltä. Myös opettajat voivat hyötyä yhteistyöstä ja oppia
toisiltaan. Nykyopettajan työn
kuormittavuus on meille kaikille
tuttua mediasta. Varmasti yhtenä syynä tähän on vanhemmuuden ja vanhempien kasvattajaroolin vähentyminen koko yhteiskunnassamme, mutta voisiko
kuormaa kasvattaa myös se, että nuorten ja opettajien väliltä on
katoamassa ”yhteinen kieli”? Onko koulu syrjäytymässä nuorten
maailmasta?

Lasten ja nuorten elämismaailmat muuttuvat hurjaa vauhtia,
heistä itsestään juuri riippumatta. Ympäristö tyrkyttää heille jatkuvasti uusia teknologiasovelluksia ja tuotteita ja he omaksuvat
niitä juuri sen kummemmin pohtimatta. Kun koulun aikuisten
elämismaailmat taas eivät purematta niele näitä uusia tarjolla olevia sovelluksia, syntyy tyhjiö, jossa ”ei enää puhuta samaa
kieltä”. Tämän vuoksi on tärkeää, että opettajilla on mahdollisuus työaikana kehittää osaamistaan, tutustua uuteen teknologiaan, testata sitä ja saada vinkkejä mielekkäästä käytöstä. Heille
tulee mahdollistaa rauhallinen
pedagogisen toiminnan yhteissuunnittelu ja kehittäminen. Tueksi tarvitaan säännöllistä täydennyskoulutusta. Tätä kautta
uudistuu myös koulun toimintakulttuuri.
Tulevaisuuden koulua on kuvattu useammassakin tutkimuksessa. Keskeiset muutokset nyky-

käytäntöihin verrattuna
liittyvät projektimaiseen työskentelyyn ja
teknologian hyödyntämiseen oppimisessa.
Kyky toimia yhdessä
muiden kanssa, oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien hallinta sekä
asioiden välisten suhteiden ymmärtäminen korostuvat. Teknologiaa käytetään tarvelähtöisesti oppimisen tukena, ei huvituksena. Opetus tapahtuu lomittain
erilaisissa verkkoympäristöissä
etäopetuksena ja perinteisenä lähiopetuksena, sekä näiden yhdistelminä. Elinikäisen oppimisen
merkitys korostuu ja hyväksytään
ajatus, että tulevaisuus saattaa
koostua useiden hyvinkin erilaisten ammattien ketjusta.

“

Teksti ja kuvat:
Riitta Juusenaho
Hankejohtaja, KT
Tampereen kaupunki

Tulevaisuudessa
pelkkään opetuskäyttöön tarkoitettuihin, iltaisin tyhjillään ammottaviin
tiloihin tuskin lienee varaa.

Oppimisympäristö voi näyttää myös
tältä. Kuvassa Tampereen Sampolan
kampuksen kahvilatilaa.

UUSI TEKNIIKKA

takaa sujuvat esitykset

ampereen Suomalaisella Klubilla on uusittu esitysteknologiaa eli tietokoneita ja
dataprojektoreita.
Tämä takaa sen, että tekniikka ei takkua vierailevien luennoitsijoiden tai oman väen käytössä.
Ravintolan henkilökunta
osaa myös opastaa tarvittaessa,
samoin tilaisuuksia isännöivät
klubilaiset. Marskin salin kattoon asennettiin helmikuussa
laadukas Hitachi CP-WX8255
-projektori. Tämä on saanut viime vuonna Gold Product Award
-merkinnän. Arvokas laite on
varmasti hintansa väärti.
Projektori asennettiin kattoon niin korkealle, ettei siihen
käsin ylety, joten sitä ohjataan
kaukosäätimellä ja kuva sekä

T

Marskin salin uusi projektori oli tositoimissa helmikuun kuukausikokouksessa, jossa Kauppalehden toimitttaja Heikki
Haapavaara kertoi ja valokuvaaja Jarmo Vehkakoski näytti
uskomattomia kuvia matkasta Koillisväylän läpi.
tarvittaessa myös ääni siirretään langattomasti Klubin
WLAN-verkon kautta.
Projektorin ohjaukseen on

varattu yksi Klubin uusimmista
tietokoneista ja projektoria ohjataan vain tällä koneella. Käytössä on Microsoft Office 2013

-ohjelmapaketti, joka tuntee
kaikki PowerPoint-esitystavat.
Projektori varustettiin lyhytpolttovälisellä optiikalla, jotta
se voitiin asentaa kattokruunun
ja valkokankaan väliin. Valkokankaana toimii salin heijastemaalilla maalattu seinä, joten
kuvakoko on varmasti riittävä
näyttävimpiinkin esityksiin.
Teksti ja kuva: Matti Kataja
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Kirjanmerkki

Klubiohjelma
10.3.2014 klo 18:00
Kevätkokous (vain jäsenille).
Kokousesitelmänä FT Lassi Saressalo luennoi aiheesta ”Suomensukuiset lähirajojen takana”. Esitelmän jälkeen klubi-illallinen.
15. – 20.3.2014
Klubin jäsenmatka keväiseen Malagaan, suomalaisen kansainvälisen ilmailun jalanjäljille Andalusiaan.
14.4.2014 klo 18:00
Kuukausikokous (vain jäsenille).
Tieto-Finlandia –palkinnon voittaja YT Ville Kivimäki luennoi aiheesta ”Sodan murtamat mielet”.
Esitelmän jälkeen klubi-illallinen.
1.5.2014 klo 13:00
Perinteinen ja suosittu
Klubin vappulounas.
23.5.2014 klo 9:30
Klubimatka Turkuun laivaston
esikuntaan ja Turun Sanomiin.
Lähtö Klubin edestä klo 9:30

27.3. pidettäväksi ilmoitettu
Henri Heikkisen esitelmä aiheesta Hyvinvointivaltion kritiikkiä
siirtyy huhtikuulle.

26.5.2014 klo 19:00
London Symphony Orchestra:
Schubertin sinfonia nro 7 ”Keskeneräinen” ja Mahlerin sinfonia
nro 1 “Titaani”.
Suomalaisella Klubilla on varattuna lippukiintiö erinomaisilta
paikoilta kymppirivin kummankin puolen. Loppuunmyyty. Peruutuspaikkoja voi ja kannattaa
kysyä Timo Tulosmaalta, timo.tulosmaa@sci.fi tai puhelimitse
040-7440565.
29.6.2014 klo 19:00
Suomalaisen Klubin
kesäteatteri-ilta Kangasalla:
Aavan meren tuolla puolen,
Kangasalan Ramppi-teatteri.
Käsikirjoitus Aulis Aarnio, ohjaus Ahti Jokinen, musiikki Eero
“Safka” Pekkonen.
Tervetuloa 1960-luku! 1960-luku
oli suurten muutosten, oikeastaan murrosten vuosikymmen.
Sota oli jäänyt taakse ja edellinen kymmenvuotiskausi oli peittänyt alleen monet idullaan olleet yhteiskunnalliset ongelmat.
Sodan synnyttämä suururakka,

14.5. klo 18.00
Esitelmöitsijä Antero Uitto,
Otto-Wille Kuusisen elämä

Seuraa Kirjanmerkin tapahtumia Klubin verkkosivujen tapahtumakalenterista www.tampereensuomalainenklubi.fi.

Ruutiukot
Kevätkauden 2014 ohjelma
Miehet mietteissään klubikokouksessa 11.11.2013.
Kuva: Matti Kataja.

karjalaisväestön asuttaminen oli
viety loppuun ja karjalaiset olivat
pääosin kotoutuneet kanta-Suomeen. Kaiken kaikkiaan, 1960luku on täynnä kertomisen arvoisia tarinoita. Ramppi-teatteri
kertoo noita tarinoita ja tekee
sen 1960-luvun mukaansa tem-

paavan musiikin säestämänä.
Ilmoittautumiset 31.5.2014 mennessä Irmeli Jokilammelle, irmeli.jokilampi@idia.fi tai puh. 050
595 1111. Teatterilippu ja väliaikakahvit yhteensä 22 €/henkilö.

Helsingin Suomalaisen Klubin Etelä-Ranskaan Rhone-joelle suuntautuva musiikkiristeily–
Tampereen Suomalaisen Klubin jäsenet ovat tervetulleita mukaan!
Laulujen laiva –risteily 16.-23.10.2014 hinta alk. 2 249 €/hlö. Saône- ja Rhônejoen risteily neljän tähden jokiristeilijä Amadeus Symphonyllä

03.03.2014
Päätoimittaja Juha Kosonen:
Mannerheim ja partioliike
10.03.2014
Sirkka-Liisa Koivuniemi: Isäni Aimo Valkeeniemi, Junkers-lentäjä
17.03.2014
Lounas. Ei esitelmää, mutta Kalle Kiviniemi kertoo otsikolla Kauko Salmi, standaarien suunnittelija
24.03.2014
DC 10 -kapteeni emeritus Olli K.
Kiviranta: Pärinäpojasta DC-10:n
kippariksi
31.03.2014
Majuri Juhani Nikkanen: Kalevankangas ja ilmatorjunta.
07.04.2014
Toimittaja, tietokirjailija Jari Niemelä: Mitä jäi Kustaasta Tampereelle?

14.04.2014
Lounas. Ei esitelmää.
21.04.2014
Ei lounaskokousta
(toinen pääsiäispäivä)
23.04.2014
Ruutiukkojen kevätretki
28.04.2014
Dipl.ins. Ilkka Mäntyvaara:
EU tuotteiden turvallisuuden
takaajana
05.05.2014
Mika Albertsson
– Pentti Killström:
Sankarivainajien etsintä
Karjalan Kannaksella
Lounas. Ei esitelmää.
12.05.2014
Lounas. Ei esitelmää
Lounaskokoukset alkavat
klo 12.00. Tervetuloa!
Sadanpäämies

Uusi ruutiukkotoimikunta: istumassa vas. Pertti Ylätupa,
Ilkka Mäntyvaara, Olavi Suvitie, takana vas. Matti Kataja,
Jorma Kotisaari, Matti Ponsi, Markku Rauhalahti, Jorma
Hautala. Kuva: Vesa Rinkinen.

Teemoja ovat alkuperäisin, ts. jokilaivojen neekerijatsi ,
chanson- ja mm. Piaf -tulkinnat. Niiden lisäksi tutustutaan
Paavien pakopaikkaan Avignoniin sekä van Gogh´in Arles´iin.
Esittely sai jo 50 ennakoilmoittautujaa liikkeelle, vaikka
varsinaisesti myynti - ilmoitus onkin lehdessä ja
muussa Klubin mediassa vasta nyt.
“Laulujen Laiva” on varattu tällä risteilyllä vain Suomalaisen
Klubin jäsenille puolisoineen sekä heidän ystävilleen.
Tämä kiehtova matka vie meidät jokiristeilylle Eteläiseen
Ranskaan. Reitti kulkee Lyonin, Maconin, Chalonin, Avignonin,
Arlesin kautta päättyen takaisin Lyoniin. Musiikkiohjelmasta ja
svengaavasta tunnelmasta risteilyllä huolehtii Suomalaisen
klubin Jazz-Trio Sarpila, Sarmanto, Hovi ja Angelika Klas.
Hienoa ja vetävää musiikkia on siis jälleen tarjolla viinin ja
hyvän ruoan kera,Vincent van Goghin ja Paavien maisemiin.
Isäntänä matkalla Johannes Koroma.
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Pyydättehän ystäviänne ilmoittautuessaan kertomaan Klubi-jäsenen nimen, Kiitos.
Toimithan nopeasti, paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä!
Tarkempi matkaohjelma http://www.klubi.fi/www/Laulujen%20laiva%202014.pdf
ja pyydettäessä toimistoltamme : soile@soiletours.com tai 09-41 29 344
Sekä matkasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä osoitteessa anne@soiletours.com
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Biljardi
Joka keskiviikko kello 18.00
Klubin biljardisalissa pelataan
biljardipeli, johon kaikki Klubin
jäsenet voivat osallistua. Kyseessä on vanha, säännöiltään helppo ja yksinkertainen seurapeli,
jonka avulla pääsee helposti mukaan biljardiin. Biljardikerhon
vetäjä Seppo Leskinen toivottaa
kaikki tervetulleiksi mukaan!

Yksilöllistä ohjausta aloittelijoille saa “tilaamalla” opastajan.
Vain puhelinsoitto seuraaville
henkilöille (joku kyllä ehtii):
Seppo Leskinen 050-5812233
Rauno Pulli
044-3503710
Niilo Tolmunen 050-5827307

Golf
18.6.2014 Klubin golfkisa
Klubin Golfmestaruus ratkaistaan tänä vuonna 18.6.2014
Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä.

Varaa jo aika kalenteriisi.
Puheenjohtaja
Jorma Salovaara

Tampereen Suomalainen Klubi 1/2014

Gastronomiakerho
Gastronomisen kerhon ensimmäinen kokous pidettiin 23.1.2014
Klubilla. Paikalle oli saapunut 18
kerhon jäsentä. Kaikkiaan kerhossa on jäseniä 25 henkeä. Kokouksen aluksi nautittiin teemaan ja
ajankohtaan sopiva, erinomaisen
maukas blini-mäti ateria. Keittiö
oli hienosti osannut, siitä heille
kiitos. Esittäytymispuheenvuoroissa kävi ilmi kerholaisten todella
monipuolinen ja laaja osaaminen
ruokakulttuurin alalla.
Kokouksessa käytiin laaja keskustelu kerhon toiminnan mahdollisista linjoista ja aiheista. Pulaa ideoista ei tuntunut olevan ja
se onkin erinomainen lähtökohta toiminnalle. Useita puheenvuoroja käytettiin kotimaisen kalan
ympäriltä: sen arvostuksesta, saatavuudesta ja ateriaksi laittamisesta. Paljon tuntui myös kiinnostavan mehevän pihvin valmistus.

Klubin toiminta-ajatukseen hyvin
sopien käytettiin paljonpuheenvuoroja kotimaisten perinneruokien ja lähiruokien puolesta. Kiinnostusta oli myös keittiöveitsien
terävänä pitoon.
Oman kokkaustilaisuuden järjestämiseen oli paljon mielenkiintoa ja sellainen pyritäänkin järjestämään alkuvuoden aikana, samoin tutustuminen johonkin mielenkiintoiseen ravintolaan. Tätä
ajatellen kerhon jäsenten lukumäärä on varsin optimaalinen.
Mainittuihin tilaisuuksiin ei kovin
isoa joukkoa voi kerralla osallistua.
Kerhon johtoryhmäksi valittiin
toimintaa valmistelleiden Kalevi
Nikkilän ja Jorma Salovaaran lisäksi Silja Minkkinen-Poikolainen, Reijo Salmi ja Teuvo Vastamäki.
Teksti: Kalevi Nikkilä

Keskiviikkokerho
Kerhon tapaamiset viinin ja hyvän ruuan merkeissä
vko 11
vko 13
vko 15
vko 17
vko 20
vko 22

ke 12.3.
ke 26.3.
ke 9.4.
ke 23.4.
ke 14.5.
ke 28.5.

Kerhon tapaamiset vanhaan tapaan klo 13.
Kokoontumispaikka ilmoitetaan
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jokaisen tapaamiskutsun yhteydessä erikseen.
Kesän 2014 savusaunaretki Sastamalaan Rudolfin Keitaalle on
sovittu tehtäväksi keskiviikkona
13.8.2014 (tarkemmin kesän ohjelman yhteydessä).
Seppo Leskinen
puh. 050 581 2233

Kuvassa Gastronomisen kerhon toimikunta. Meno perustavassa kokouksessa oli niin reipasta, että taulutkin keikahtivat vinoon. Kuva: Seppo Leskinen

Klubinaiset
13.3.2014 klo 17 tapaamme
Tampellan alueella osoitteessa:
Tampellan esplanadi 7 Lh 3.
Kokkaamme itse Tampereen
Marttojen opastamina “Tähtien
upean italialaisen illallisen”.
Illan päätteeksi nautimme italialaiset herkut viinin kera. Tätä ei
kannata jättää kokematta!
Varaa aikaa ainakin klo 21 saakka.
Hinta 25 eur / osallistuja.
Ainoastaan 14 ensimmäistä ilmoittautujaa mahtuu mukaan!
Toimi siis jo nyt heti ja varmista
paikkasi.
Ilmoittautumiset 5.3.14
mennessä Raijalle sähköpostilla
Raija.Saarelainen@rokki.net tai
puh 0400-238 186.
15.4.14 klo 11.30 jäsenemme
apteekkari Ethel Vallas pitää Klubilla meille lounasesitelmän aiheesta “Apteekin arki – tiskin takaa”. Tule kuulemaan mitä kuuluu tiskin taakse! Omakustanteinen lounas, hinta noin 10 euroa.
Ilmoittautumiset 2.4.14 mennessä sähköpostilla jaana.jaaheimo@luukku.com tai puh 0503295 277.
8.5.14 klo 18 tapaamme Tampereen Pelastuslaitoksella osoitteessa: Keskuspaloasema, etupiha, Satakunnankatu 16.
Kyseessä on tutustumisvierailu
vanhaan, todella upeaan jugendrakennukseen sekä palo- ja pelastuslaitostoiminnan esittely.
Isäntämme on valmiuspäällikkö

Uudet jäsenet
Klubiin ajalla 15.10.2013–10.02.2014
otetut uudet jäsenet:
Bäckström, Virpi Karita
Huttunen, Mari Johanna
Isaksson, Matti Juhani
Järvinen, Keijo Olavi
Kaakkolammi, Reijo Väinö Kalevi
Koivisto, Pirjo
Kronholm, Kalevi
Kuoppala, Jorma Matias

Klubinaisten puheenjohtaja
Jaana Jääheimo.

Luotonen, Olli-Pekka Ensio
Mattila, Tuula-Maria
Niemi, Marko Tapani
Peltola, Liisa Tellervo
Sarsama, Seppo Olavi
Suominen, Terttu Marja
Törmä, Jorma Ensio

Edesmenneet
Klubin tietoon ovat tulleet
seuraavien jäsenten poismenot

Markku Lehtonen. Kahvitarjoilu.
Vierailustamme tehdään artikkeli Klubin lehteen.
Ilmoittautumiset 30.4.14
mennessä Mariitta Hurmeelle
sähköpostilla
mariitta.hurme@kolumbus.fi
tai puh 050-5175 606.
Alkukesästä on luvassa koko
Klubin yhteinen Golf-mestaruuskisa 18.6.2014 Lakeside Golfissa.
Mutta siitä sitten lisää myöhemmin kuukausikirjeessä.

Ala-Lahti, Markku

Ojutkangas, Juhani

Marskin salin taulut ovat nyt ojennuksessa.
Kuvassa Ruutiukkojen tasokas talkooryhmä: (Tampereen teknillisen yliopiston kunnossapitotekniikan emeritusprofessori) Veli Siekkinen, (sotakamreeri) Yrjö Suuniittu ja (asessori) Veikko Parkkinen.

Kuva: Veli Siekkinen

Loppukesästä järjestetään myös
naisten oma golf-tapahtuma.
Treenaa lyöntisi kuntoon siihen
mennessä !
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Kuvia

Tampereen Suomalainen Klubi 1/2014

KLUBIN

tapahtumista

Ruutiukkojen lounaskokouksessa 4.11.2013 piti esitelmän Reserviupseeriliiton puheenjohtaja,
professori Mika Hannula. Kuva: Markku Rauhalahti.

Ruutiukkojen joululounaalla palkittiin Ruutiukko-standaarilla Matti Kataja ja Ilkka Mäntyvaara sekä Ruutiukko-mitalilla Jorma Hautala. Kuva: Markku Raauhalahti.

Kuvia

Ruutiukkojen joululounastilaisuutta vietettiin seuralaisten kera 2.12.2013.
Kuva: Markku Rauhalahti.

Tiernapojat – Tulikukot. Esityksen ikuisti Klubinaisten pikkujouluissa Jaana Jääheimo.

KLUBIN

tapahtumista

Ruutiukkojen 40-vuotisjuhlakokouksen yleisöä. Kuva: Jorma Hautala.

Väistyvä sadanpäämies Vesa Rinkinen sai Ruutiukko-mitalin
seuraajaltaan Ilkka Mäntyvaaralta. Kuva: Markku
Rauhalahti.

Klubinaisten pikkujoulu 2013. Kuva: Jaana Jääheimo.

Ennen Figaron
häitä klubilaiset
kokoontuivat
Tampere-talon
Talvi-puutarhaan virittäytymään.
Kuva:
Timo Tulosmaa.

Tammisunnuntain kirkkojuhlaa vietettiin Tuomiokirkossa
26.1.2014. Klubin lippu oli mukana lippulinnassa.
Kuva: Sointu Lanki.
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Klubinaiset NICE-autoilivat Veholle
22.10.2013. Kuva: Jaana Jääheimo.

Mannanmäen entisöidyn tornin avajaiset. Kuva: Seppo Luumi.
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