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TAMPEREEN
SUOMALAINEN KLUBI RY

PÄÄKIRJOITUS
Luin hetki sitten Arvid Järnefeltin romaanin
Isänmaa, jossa kuvataan nousevaa nuorta
suomalaisuusaatetta ja sitä murrosta, jota sen
ajan aatteelliset edelläkävijät elivät. Mieleni
valtasi suuri lämpö romaanin päähenkilöitä
kohtaan. Oli helppo arvostaa ja tuntea heidän
ajattelunsa tärkeys.

Matkalla
yhteiseen
tulevaisuuteen

T

ällä
hetkellä
luen Moisés
Naimín kirjaa
The End of Power, jossa tämä
arvostettu politiikan tutkija
käy läpi tämän ajan ilmiöitä
ja vallan katoamista niiltä,
joilla se joskus oli ja jotka
monesti kuvittelevat, että
se heillä edelleenkin on.
Digitalisoitumisen ja kouluttautumisen myötä jokainen
pystyy hankkimaan tietoa
ja sillä kyseenalaistamaan
valtiot, uskonnot, armeijat
ja aatteet. Taloudellinen
valta ei ole enää harvojen
käsissä, poliittinen valta on
hajautunut, huippuunsa viritetyt ja varustetut armeijat
ihmettelevät sotaa, jota käydään polttopulloilla, sisseillä
ja itsemurhapommittajilla.
Poliittinen eliitti ihmettelee,
kuinka kansalaisyhteiskunta toimii oudoilla tavoilla
eikä alistu tottelemaan annettuja käskyjä.
Tällä hetkellä meillä valmistaudutaan jälleen edus-
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kuntavaaleihin. Poliittinen
tilanne ei ole helppo eikä
taloudellinen
nousukaan
ole näkyvissä. Päättämättömyys ja arvottomuus ovat
saaneet sekä Suomen että
Euroopan konkurssin partaalle niin henkisesti kuin
taloudellisestikin.
Vaikka
emme saakaan enää takaisin aikoja, jolloin poliittinen

yhteisöllisyys on lisääntynyt. Ihmiset kaipaavat elämyksiä ja yhteyttä toisiinsa,
mutta tarjoavat myös apua
ja välittämistä. Tämä näkyy
hienosti myös Klubimme
toiminnassa. Uusia toimintamuotoja perustetaan ja aikaisemmatkin voivat hyvin.
Yhteisöllisyyden lisääntyminen tietää laajemminkin hy-

”Ihmiset kaipaavat elämyksiä ja
yhteyttä toisiinsa, mutta tarjoavat
myös apua ja välittämistä. Tämä
näkyy hienosti myös Klubimme
toiminnassa.”
eliitti kertoi kansalle, kuinka sen tulisi elää, voimme
edelleen rakentaa omaa ja
kansakuntamme menestystä yhtenäiselle kulttuurille
ja sen perusarvoille, kuten
ahkeruudelle, kouluttautumiselle ja avuliaisuudelle.
Erilaisissa
yhdistyksissä ja yhteisöissä voimme
tänä päivänä havaita, että

vää meille pirkanmaalaisille
ja suomalaisille. Välittämistä ja toisten kannustamista
ei ole koskaan liikaa. Pelkästään yhteiskunta ei huolehdi lähimmäisistämme.
Tampereen Suomalaisen
Klubin jäseniä on ehdolla
eduskuntaan useiden puolueiden listoilla. On mielenkiintoista kuulla heidän kan-

nanottojaan siitä, millaista
tulevaisuuden Suomea he
olisivat kansanedustajina
rakentamassa. Meillä on
myös mahdollisuus kysyä
tätä ja ottaa asiasta selvää.
Klubi järjestää vaalipaneelin 18.3.2015. Sinne kannattaa tulla sankoin joukoin
kysymään ja kannustamaan
ehdokkaitamme. Osa ehdokkaista on myös nähnyt
tämän klubilehtemme mahdollisuutena olla esillä - hienoa.
Toivotankin kaikille klubilaisille, ehdokkaille ja sidosryhmille mitä valoisinta
tulevaisuutta ja menestystä
omien tavoitteidenne saavuttamisessa. Samalla toivotan tervetulleeksi uudet
jäsenemme ja myös jäsenyyttä harkitsevat.
Tampereen Suomalainen
Klubi voi hyvin, Klubilla tavataan.

Puutarhakatu 13, 33210 Tampere
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
liikkeenjohdon konsultti
Irmeli Jokilampi
irmeli.jokilampi@idia.fi
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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
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• Biljardikerho
Seppo Leskinen
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Kalevi Nikkilä
kalevi.nikkila@pp1.inet.fi
• Golfkerho
Jorma Salovaara
jormasalovaara@kolumbus.fi
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• Kirjanmerkki
Risto Harisalo
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LIITY
JÄSENEKSI
Hyvä lukija,
liity nyt Tampereen Suomalaisen
Klubin jäseneksi!
Olet suomalaisten, ajattelevien
ihmisten seurassa.
Jäsenhakemuslomakkeen
voit pyytää Klubin ravintolasta:
Puutarhakatu 13, Tampere.
Löydät sen Klubin verkkosivuilta
yhteystietosivun alalaidasta
osoitteesta:
www.tampereensuomalainenklubi.fi
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Hieman yli 75 vuotta sitten nuorten yliopistolaisten miesten epäviralliset
kahvilakeskustelut synnyttivät ajatuksen suomalaisesta kulttuurirahastosta
miesten pohtiessa suomalaisen kulttuurin rahoituksen vähäisyyttä ruotsinkielisten
yltäkylläiseen tilanteeseen verrattuna. Keskustelujen innoittamana maisteri
L.A. Puntila kirjoitti vuonna 1937 Suomen Kuvalehteen artikkelin Missä on
suomalainen kulttuurirahasto? Myös muu toiminta saatettiin ripeästi käyntiin:
Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistys perustettiin Kalevalan päivänä
28.2.1937. Suomen Kulttuurirahaston tarina sai alkunsa. Kannatusyhdistyksellä
oli alkuvaiheessa käytettävissään pääjohtaja Mauri Honkajuuren ja porilaisen
kansakoulunopettaja Juho Jänkälän lahjoittamat varat. Mutta varoja tarvittiin lisää.

S

uomen Kulttuurirahaston
peruspääoman keräyshistoria
on
poikkeuksellinen.
Suurlahjoitukset
emäntä
Helmi Nuuttilasta myöhemmin
kauppaneuvos
Heikki
Huhtamäkeen
antoivat vahvan taloudellisen perustan uuden suomalaisen kulttuurirahaston
syntymiselle ja kasvulle,
silti epätavallista oli kuinka kattavasti suomalaiset
koko maassa tulivat perustamiskirjakeräyksen talkoisiin mukaan. Rahankeruuta
markkinoitiin laajasti lehdistössä, mutta viestiä uudesta
perustettavasta kulttuurirahastosta veivät talosta taloon myös suomalaiset kansakoululaiset opettajiensa
ohjeiden pohjustamana.
Yhteensä 30 000 kansakoululaista kulki syksyllä
1938 ovelta ovelle Suomen jokaisessa kunnassa,
ja kaikkiaan 170 000 suomalaista maanviljelijöistä
virkamiehiin, työväestöstä
kotirouviin osallistui perustamiskirjakeräykseen.
Tämä keräys tuotti yhteensä 2,7 miljoonaa silloista
markkaa. Erilliseen lahjakir-
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Apurahaseremonia Tampere-talossa
vuonna 2012. Pirkanmaan
Kulttuurirahaston asiamies
Silja Minkkinen-Poikolainen (oik.)
onnittelee apurahan saajia.

Juuret
suomalaisuuden
ytimessä

Teksti: Silja Minkkinen-Poikolainen

jakeräykseen osallistui vuosina 1937 - 1938 edellisen
lisäksi vielä 18 000 henkilöä. Vuonna 1938 peruspääomaa oli karttunut yhtensä kymmenen miljoonaa
markkaa.
Yksityisten lisäksi myös
yritykset ryhtyivät suomalaisen kulttuurin tukijoiksi.
Vuonna 1939 lahjoituksia
oli kertynyt 20 miljoonaa
markkaa, josta 25 prosenttia oli yrityslahjoituksia.
Suomen Kulttuurirahasto
perustettiin 27.2.1939, jolloin Kannatusyhdistyksen
kokoama pääoma siirtyi uudelle Kulttuurirahasto-säätiölle. Perustamispäivänä
järjestetyssä vuosijuhlassa
Rahasto jakoi ensimmäiset
miljoonansa.
Näistä 1930-luvun päivistä Suomen Kulttuurirahasto
on kasvanut ja kehittynyt
elinvoimaiseksi, aikaa kestäväksi suomalaisen kulttuurin tukijaksi. Toiminta
laajeni 1950-60 –lukujen
taitteessa myös maakuntiin.
Tänä päivänä Suomen Kulttuurirahaston valtakunnallisen keskusrahaston rinnalla
toimiikin 17 maakuntarahastoa, jotka kukin näkevät
lähelle – lähemmäksi kuin

yksinomaan Helsingistä toimivana säätiönä olisi mahdollista – ja edistävät kulttuuria omalla alueellaan
Uudeltamaalta Lappiin.
Apurahojen
myöntäminen on Kulttuurirahaston
tärkein toimintamuoto niin
valtakunnallisesti kuin maakunnallisestikin. Runsaan
75 vuoden aikana Suomen
Kulttuurirahasto on tukenut
tiedettä ja taidetta yli 700

”Suomen
Kulttuurirahasto
perustettiin
fennomanian
hengessä
turvaamaan
suomenkielisen
tieteen ja taiteen
elinvoimaisuutta.”
miljoonalla eurolla myöntämällä apurahoja kymmenille tuhansille hakijoille.
Apurahojen lisäksi Kulttuurirahasto rahoittaa tiedettä, taidetta ja kulttuurityötä hankerahoituksella.
Tähän työhön on jälleen
aktivoiduttu 2000-luvulla.
Hankerahoitus saa alkunsa

Kulttuurirahaston sisältä,
yhteisen keskustelun pohjalta. Hankkeilla tartutaan
asioihin ja ilmiöihin, joiden
koetaan olevan katveessa tai tarvitsevan huomiota ja panostusta. Omalla
hanketoiminnalla on neljä
painopistettä: vastuu kansallisesta ja yhteiskunnallisesta eheydestä, lasten ja
nuorten kulttuuriharrastus,
kulttuurin nostaminen marginaalista
yhteiskunnan
ytimeen sekä uhanalaisen
kulttuuripääoman vaaliminen. Painopisteiden kirjaus ei kuitenkaan sulje pois
muita aloitteita. Kaiken
kaikkiaan tavoitteena on
sekä apurahatoiminnassa
että omissakin hankkeissa
kulttuuri, jota tehdään kunnianhimoisesti ja ammattitaitoisesti.
Pysyviäkin kohteita on:
Suomen Kulttuurirahasto
ylläpitää reumalääkäri Juhani Kirpilän lahjoituksen
turvin perustettua ja hänen
nimeään kantavaa Taidekoti Kirpilää sekä laulajatar,
professori Mirjam Helinin
luomaa ja Hans ja Mirjam
Helinin
nimikkorahaston
rahoittamaa,
viisivuotiskausittain
järjestämää,

Kansainvälistä Mirjam Helin –laulukilpailua. Lisäksi
Kulttuurirahaston
soitinkokoelmasta luovutetaan
arvosoittimia määräajaksi
lahjakkaiden nuorten muusikoiden käyttöön.
Keskusrahaston
suurhankkeiden Kirjatalkoiden,
Myrskyn, Kielipesän ja esimerkiksi Tiederekan lisäksi
aktiivisuutta on myös maakunnissa. Pirkanmaalla Sastamalassa on parhaillaan
käynnissä Yhdessä enemmän – nuorten kulttuuria
nuorten ehdoilla –hanke,
jossa tarkoituksena on tuottaa yläkouluikäisten nuorten itsensä näköistä taidepainotteista harrastus- ja
kulttuuritapahtumatoimintaa nuorten kotiseudulle ja
vahvistaa heidän keskustelu- ja perustelutaitojaan
sekä kykyä ottaa huomioon
myös muiden nuorten mielipiteet hyvän lopputuloksen
tavoittamiseksi. Sastamalan hankkeen lopputuloksena on nuorten oma elokuva,
jossa nuoret itse ovat olleet
muun muassa säveltämässä, puvustamassa, esittämässä ja kuvaamassa käsikirjoittamaansa tarinaa
ammattilaisten opastami-

na.
Monet näistä omista
hankkeista rahoittavat toimintaa, joka kohdistuu nuoriin. Tämä on yksi tavoista,
joilla Kulttuurirahasto haluaa osoittaa kiitollisuuttaan nuorille koululaisille,
jotka merkittävällä tavalla
osallistuivat Kulttuurirahaston pääoman keräämiseen
Kulttuurirahaston
toiminnan alkutaipaleella.
Mutta nuorten ohella tartutaan moniin muihinkin
tärkeisiin aiheisiin: eri-ikäisiä koskettaviin, tieteiden
välisiin ja ennen kaikkea
yhteiskunnallisesti
laajakantoisten aiheiden käsittelemiseen.
Suomen
Kulttuurirahaston
Argumenta-rahoituksen on juuri
saanut kolme uutta tällaista
hanketta, yhdessä näistä
pureudutaan suomalaisten
yksinäisyyteen.
Suomen Kulttuurirahasto perustettiin fennomanian hengessä turvaamaan
suomenkielisen
tieteen
ja taiteen elinvoimaisuutta. Tämä peruskivi ei ole
murentuntunut näiden 75
vuoden aikana. Maailma
ympärillämme on kuitenkin
avartunut. Tänä päivänä

Suomen Kulttuurirahasto
tukee vahvasti suomalaista kulttuuria, suomalaisten
tieteen- ja taiteenharjoittajien työtä niin Suomessa kuin muuallakin, mutta
Suomen Kulttuurirahaston
apurahoista voivat päästä
nauttimaan myös muiden
maiden kansalaiset edellyttäen, että työn tuloksissa on
vahva linkki suomalaisen
tai Suomessa harjoitetavan
tieteen ja taiteen edistämiseen.

”Kulttuuria
tukiessamme
olemme oman
olemassaolomme
ytimessä.”
Kulttuuria tukiessamme
olemme oman olemassaolomme ytimessä. Suomen
Kulttuurirahasto on yksi
– tosin suuri – yksityinen
säätiö, joka tekee työtä tämän perustan vaalimisessa ja edistämisessä. Tässä
työssä ovat mukana kolmivuotiskausittain uudistuvat
luottamushenkilöt, vuosittain vaihtuvat ulkopuoliset
asiantuntijat,
maakunta-

verkosto ja ennen kaikkea
lukuisat lahjoittajat, jotka
ovat halunneet antaa oman
elämäntyönsä aineellista ja
sen myötä myös henkisistä
osuutta edelleen välitettäväksi uusille sukupolville, niille tieteen, taiteen ja
kulttuurin edistäjille, jotka
luovat Suomen ja suomalaisen kulttuurin perustaa ja
vahvistavat sitä edelleen tulevien sukupolvien hyväksi.
Lisätietoa ja lähteet:
Suomen Kulttuurirahasto
ja sen verkkosivut:
www.skr.fi,
www.skr.fi/mkr/pi
Maritta Pohls: Suomen
Kulttuurirahaston historia
Teemu Keskisarja:
Suuri tammi
Teemu Keskisarja:
Aatteen ja rahan rakkausavioliitto, juhlapuhe Suomen Kulttuurirahaton
vuosijuhlassa – www.skr.fi
Franck Media:
Fennomanian lapsi –lyhytfilmi, katsottavissa mm.
YouTubesta.
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Kangasala-talo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Jokilampi
toivotti avajaisten kutsuvieraat tervetulleiksi upouuteen kulttuuritaloon. Tilaisuudessa paljastettiin konserttisalin seinälle kiinnitetty
Kimmo Pyykön reliefi Mielen maisema. Kuva: Tero Hakala.

Kangasala-talosta
koko alueen ylpeys
Helsingin Musiikkitalon ja Mäntän Göstamuseon jälkeen ei uusia kulttuuritaloja
ole syntynyt. Guggenheimia odotellessa
Kangasala-talo saa varmaankin
kantaa pitkään Suomen uusimman
kulttuuripyhätön titteliä.

K

angasala-talon avajaisia vietettiin
tammikuun
viimeisenä
viikonvaihteena. Talon lisäksi avattiin Kimmo Pyykkö
-taidemuseo, joka lienee
maailman ainoa elossa olevan taiteilijan nimeä kantava museo. Kangasala on
tuskin koskaan ollut sellaisen mediahuomion kohteena kuin avajaisviikonloppuna.
Helpolla ei talo Tampereen naapuriin Kangasalle
syntynyt. Vastustavia adresseja kerättiin ja taloa vastaan taitettiin sinnikkäästi
peistä
paikallislehdessä.
Joku uskalikko rohkeni sentään joskus puolustaa talon
rakentamista. Vastustajien
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pieni mutta äänekäs joukko nujersi talon kannattajat
synkillä talousennusteilla.
Vaakakuppiin asetettiin sairaiden ja vanhusten hoito
vastapainoksi elitistiselle
kulttuuripalatsille.
Nyt ruosteenruskea betonirakennus seisoo kuitenkin
ylpeänä kylän keskellä ja on
valmis ottamaan vastaan innokkaita käyttäjiään - musiikin, teatterin, taiteen, elokuvan, kulttuurin harrastajia
– niin esiintymislavalle kuin
katsomon puolelle. Vastustajien äänet hiljenivät
viimeistään avajaisviikolla,
kun kangasalalaiset näkivät, mikä komistus on kunnan paraatipaikalle noussut, ja mitä kaikkea se pitää
sisällään.

Muumeista Jorma
Hynniseen ja
Sibeliuksen maailmanäyttelyyn
Jean Sibeliuksen juhlavuodeksi valmistettu ja
kansainväliseen levitykseen
kohdistettu
Sibeliuksen
maailma -näyttely nähdään
ensimmäistä kertaa Suomessa Kangasala-talossa
ja on avoinna 15. maaliskuuta saakka. Näyttely on
samaan aikaan esillä myös
Berliinissä ja Roomassa, ja
se tuotetaan jatkossa kymmenissä kaupungeissa eri
puolilla maailmaa. Näyttely
koostuu tekstipaneeleista
ja
pienoisdokumentista,
joissa esitellään Sibeliusta
säveltäjänä ja ihmisenä.
Kangasala-talon
avajaisviikolla pidettiin suuri lastenkonsertti, jonka
avaussanat lausui Ransu
Karvakuono. Ohjelma jatkui Heikki Mäenpään ja
Muumilaakso-orkesterin
sekä Tanssiteatteri MD:n
”Kurkistuksia Tanssivaan
Muumilaaksoon” -konsertil-

Teksti: Jari Jokilampi
Kirjoittaja on Kangasala-talo Oy:n
hallituksen puheenjohtaja.

la. Kangasala-talon avajaiset lapsille oli osa kunnan
”Lapsellinen
Kangasala”
-teemapäivää.
Talon avajaisissa Pia Viitasen tuoman ministeritervehdyksen lisäksi esiintyivät balettiopiston nuoret
tanssijat, Kangasalan lukion musiikkilinjan opiskelijat
sekä oopperalaulaja Jaakko Ryhänen säestäjänään
pianisti Seppo Hovi.
Jorma Hynninen avasi
Kangasala-talon klassisten
konserttien sarjan yhdessä
pitkäaikaisen pianistipartnerinsa Ilkka Paanasen
kanssa. Maamme musiikin
pioneerin baritoni soi akustiikaltaan
erinomaisessa
Kangasala-salissa
karismaattisesti ja väkevästi.
”Laulaja Olavi Virta – legendan elämä ja laulut” on
Susanna Haaviston käsikirjoittama konsertti, joka
päätti avajaisviikon ohjelmatarjonnan. Laulajan jalanjäljillä kulkivat tangotaiturit Amadeus Lundberg
ja Hannu Lehtonen.

Neljä lohkaretta
täynnä taidetta ja
elämää
Kangasala-talon julkisivu
on taideteos jo itsessään.
Julkisivu on betonia, joka
on maalattu lohkaremaisen
ilmeen luovaan ruostuvan
teräksen sävyyn. Maali reagoi betonin kanssa ja saa
aikaan pinnan elävyyden.
Pinta patinoituu vuosien
myötä. Talon on suunnitellut
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen & Komonen pääarkkitehtina Markku Puumala. Rakennuksen neljästä
siirtolohkareesta koostuva
muoto ja julkisivu ovat olennainen osa Kangasala-talon
identiteettiä
arvokkaana
julkisena
rakennuksena
kunnan uudistuvassa keskustassa.
Talossa on reilut 3000
neliötä, kaksi kerrosta, ja
museolohkareessa kolme.
Kangasala-salissa on 290
istumapaikka ja kaikkiaan
taloon sopii 700 henkeä.
Ulkona on Kimmo Pyykön
veistos ”Dialogi”, joka han-

Susanna Majuri esitteli avointen ovien päivänä valokuvanäyttelyään Kotona vedessä, joka on ripustettu
Galleria & Keittiö –tilaan. Kuva: Tero Hakala.

kittiin Kangasalan 125-vuotisjuhlan kunniaksi. Kunnan
täyttäessä tänä vuonna 150
vuotta se on siirretty Kangasala-talon eteen.
Kimmo Pyykkö -taidemuseon ulkoseinään on
kiinnitetty pronssinen teos
nimeltään ”Elämän kaari”.
Ala-aulaan sijoitettu triptyykki ”Libretto” vuodelta

Taidemuseon kierreportaikko on yksi talon
arkkitehtonisista helmistä.
Kuva: Jussi Koivunen.

2014 on taiteilijan uusinta
tuotantoa ja kuvaa kunnan
kolmea keskusta: Kangasalaa, Sahalahtea ja Kuhmalahtea. Konserttisaliin
on sijoitettu Kimmo Pyykön
suurikokoinen tervaleppäreliefi ”Mielen maisema”.

Talo kaikille aisteille
Kangasala-talossa
ajatellaan monipuolisesti hyvinvointia. Myös ruoka on
taidetta, esimerkiksi äänen
ja maistamisen vuoropuhelu on monivivahteisempaa
kuin uskoisikaan. Tulevaisuudessa sen lisäksi, että
meille suositellaan ravintoloissa tiettyä viiniä tietyn
ruokalajin kanssa, voidaan
suositella myös tiettyä musiikkia.
Makujen musiikkia Kangasala-talossa tarjoilee lähiruokamestari Heikki Ahopelto. Tulossa on erilaisia
teemallisia iltoja, moniaistisesti, musiikin, kirjallisuuden sekä taiteen kanssa
yhdistettynä. Kaikki tarjoilut
ovat ammattitaidolla tehtyä
käsityötä, mahdollisimman
paikallisista raaka-aineista
valmistettuina. Ahopelto lupaa taloon paitsi korkealaatuista väliaikatarjoilua myös
täyttä juhlapalvelua.

Kulttuuriteko, joka
hyödyttää kuntalaisia
ja yrityksiä
Talon synty on ollut merkittävä teko, ei pelkästään
kulttuuriväelle vaan kunnan
ja koko alueen elinkeinoelämälle. Aina siellä missä on
soitettu, laulettu ja tanssit-

”Aina siellä
missä on
soitettu, laulettu
ja tanssittu
on tehty myös
kauppaa.”
tu on tehty myös kauppaa.
Kulttuuri ja bisnes eivät ole
ristiriidassa,
päinvastoin.
Talo tuo elävyyttä yrityselämään. Kaikki talon käyttämät palveluhankinnat on
tehty - hankintalakia noudattaen - kotikunnasta aina
siivouksesta talon ääni- ja
valotekniikan hoitoon.
Kulttuuri lisää tutkitusti ihmisten vireyttä ja terveyttä. Kangasala-talo on
kunnan olohuone, joka luo
hyvinvointia yrityksille ja
asukkaille. Jo ensimmäisen
vuoden vielä vaatimaton kävijätavoite 40.000 kävijää
elävöittää Kangasalaa ja
koko Pirkanmaata.
7
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Juhlapuheen museon avajaisissa pitänyt Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen,
kuvanveistäjä Kimmo Pyykkö ja rouva Assi Liikanen. Taustalla näkyy Kimmo Pyykön
omakuva, haukkapäinen veistos Suuri yksinäinen.
Kuva: Tero Hakala.

Kangasalan James Dean
sai oman taidemuseon
Kuvanveistäjä, professori Kimmo Pyykön
nimeä kantavan taidemuseon avajaisia
vietettiin helmikuun alussa. Kangasalla
lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt
taiteilija palaa museon myötä juurilleen
harjujen ja järvien maisemiin. Hänen
nuoruuden esikuvansa James Deanin
kapinallinen henki on aistittavissa
museon perusnäyttelyssä Pitkän
matkan ateljee, jossa tehdään matkaa
Kangasalan Korvenperältä Helsinkiin ja
taitelijan monimuotoiseen uraan Suomen
taidekentässä kuudella vuosikymmenellä.

K

angasala-taloon sijoittuvan erillisen
taidemuseon noin 450
neliömetrin laajuiset näyttelytilat jakautuvat kolmeen
kerrokseen.
Kangasalan
kunnan ja professori Kimmo Pyykön solmiman sopimuksen mukaisesti Pyykkö tallettaa taidemuseoon
teoksia pitkän uransa ajalta
sekä runsaasti taiteilijamateriaaleja ja ajankuvaa.
Suurelle yleisölle tunne-
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tuimpia lienevät Kimmo
Pyykön yhdessä presidentti
Kekkosen kanssa tekemät
työt sekä muut Suomen presidenttejä ja eturivin politiikkoja kuvaavat teokset.

Kaksi näyttelyä
kolmessa kerroksessa
Museon kolmanteen kerrokseen sijoittuvassa pysyvässä perusnäyttelyssä luodaan kuvaa Kimmo Pyykön
pitkään uraan kuvanveistäjänä osana suomalaista
todellisuutta. Näyttelyarkki-

tehti Jouni Kaipian suunnittelema arkkitehtuuri luo
pohjaa arkistomateriaalien
ja taideteosten esittelylle.
Pro Av Saarikko Oy, Jorma
Saarikko ja Reel One Oy,
Tapani Hakkarainen vastaavat perusnäyttelyn digitaalisesta toteutuksesta.
Museon kaksi alinta kerrosta on varattu vaihtuville
näyttelyille. Ensimmäisessä
kerroksessa vieraat ottaa
vastaan taiteilijan omakuva
Suuri yksinäinen, haukkapäinen mieshahmo. Tiloissa
vuorottelevat teemanäyttelyt Kimmo Pyykön tuotannosta sekä myös muiden
nykytaiteilijoiden vaihtuvat
näyttelyt. Avausnäyttely on
Jokin meissä, jossa on esillä Kimmo Pyykön 1970-luvun alumiinikauden teoksia
sekä 2000-luvun reliefejä.
Toisessa kerroksessa odottaa näyttelylle nimen antanut, tv-tuolissa istuva isokokoinen rottahahmo.
Kangasala-talon taideteokset ulkona ja sisällä
Kangasala-talon ja Kim-

mo Pyykkö -taidemuseon
avajaisten yhteydessä ovat
ensimmäistä kertaa yleisön
nähtävillä Kimmo Pyykön
Kangasalan kunnalle lahjoittamat teokset: Kimmo
Pyykkö -taidemuseon ulkoseinässä pronssinen Elämänkaari, Kangasala-talon
aulaan sijoittuva kolmiosainen, teräksinen Libretto
sekä Kangasala-salin seinään omaan syvennykseensä kiinnitetty reliefi Mielen
maisema.

Kuvanveistäjä
Kimmo Pyykkö
Kimmo Pyykkö on syntynyt vuonna 1940 Lahdessa
ja muuttanut jo kaksivuotiaana Kangasalle, jossa
hän on elänyt villit nuoruusvuotensa. Kangasalta tie
johti pääkaupunkiseudulle
taidekoulutukseen 1960-luvun taitteessa. Nykyisin
kuvanveistäjä,
professori Kimmo Pyykkö asuu ja
työskentelee Helsingissä.
Debyyttinäyttelynsä vuonna
1967 järjestänyt taiteilija on
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pitkän uransa aikana pitänyt noin 40 yksityisnäyttelyä
sekä osallistunut runsaasti
yhteisnäyttelyihin. Hänen
teoksiaan on julkisissa kokoelmissa sekä kotimaassa että ulkomailla. Julkisia
teoksia on noin 25, uusin
teos Olavi Virran muistomerkki paljastetaan keväällä 2015.
Kimmo Pyykön käyttämät
veistosmateriaalit vaihtelevat alkuaikojen rautaromusta ja lentokonemateriaalista
pronssiin ja alumiiniin sekä
ruostumattomaan
teräkseen. Suomalaisen puun
ohella hän on käyttänyt
afrikkalaista bongossi-puuta. Materiaalien vaihteleva
käyttö näkyy selkeinä kausina Pyykön tuotannossa.
Pronssi on kulkenut materiaalina pitkin matkaa.

erikoisopastuksia, aiheena
esimerkiksi museoarkkitehtuuri. Senioripäiviä järjestetään säännöllisesti.
Teksti: Jari Jokilampi

Reviiri-reliefi edustaa
Pyykön uudehkoa tuotantoa.
Kuva: Matti Vuorimaa.

Vaihtuvalle näyttelylle nimensä
antanut teos Jokin meissä,
tunnettu myös lempinimellä
Rottatuoli. Kuva: Jussi Koivunen.

Tapahtumia
taidemuseon
keväässä
Kimmo Pyykkö -taidemuseo tarjoaa kevätkaudellaan museon ensimmäiset
näyttelyt sekä tapahtumia
eri kohderyhmille. Museo
on avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 11 – 17. Sunnuntai-iltapäivisin
näyttelyopastus sisältyy lipun
hintaan. Huhtikuussa on
luvassa nuorille suunnattu Veistoksesta tarinaksi
-työpaja. Museoon voi tulla
myös vauvan kanssa – hidastempoisia opastuksia
suunnataan erityisesti vauvaikäisten
vanhemmille.
Taidemuseo lupaa myös

249€
395€

1-tehot
(norm.
390€)
Esillä ovat myös presidentti
Urho Kekkosen Kimmo Pyykön
avustuksella valmistamat taideteokset
Niin on jos siltä näyttää (oikealla) ja
kuuluisa Leipälapio-omakuva.
Kuva: Jussi Koivunen.

Monitehot

(norm.
590€)
Kehykset, kotimaiset linssit
kaikilla pinnoilla. 3-vuoden
pintatyytyväisyys takuu
ja näöntarkastus.

Ma-pe 10–18,
la 10–14
Teatteritalo, Hämeenkatu 14
Puh. 050 421 0153
www.optikkotampere.fi
9
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Teksti: Irmeli Jokilampi

Syksyn
kirjoituskilpailun
parhaat

T

ampereen
Suomalaisen
Klubin jokasyksyisen
kirjoituskilpailun
voittajat palkittiin syyskokouksessa 15.12.2014. Kilpailu oli avoin kaikille tamperelaisten toisen asteen
oppilaitosten opiskelijoille.
Klubi haluaa saada nuoret
ajattelemaan suomalaisuutta ja tuomaan esiin uusia,
raikkaita näkökulmia. Tämä
on yksi tapa vaalia suomen
kieltä ja suomalaista kulttuuria.
Kolme
palkintosijoille
päässyttä kirjoittajaa olivat hyvin lähellä toisiaan.
Kielivirheitä ei parhaista
teksteistä löytynyt ja ne kilpailivat myös sisällöltään
varsin tasaveroisesti. Raati
arvioi ehjän kokonaisuuden
luoneen Henna Urhosen
käyttämän kielen vivahteikkaimmaksi ja se ratkaisi voiton. Toiseksi tulleen Juuso
Järviniemen tekstissä oli
omaa ajattelua ja herkullisia
kielikuvia. Omakohtaisuus
vetosi raatiin pronssille yltäneen Krista Matalamäen
kirjoituksessa.
Raatiin kuuluivat puheenjohtajana Irmeli Jokilampi,
jäseninä Pasi-Heikki Rannisto, Risto Harisalo, Kalervo Sipi, Riitta Juusenaho, Markku Rauhalahti,
rehtori Heini Mäenpää ja
lehtori Petri Murtovaara.
Julkaisemme voittajakolmikon tekstit näillä sivuilla.
Klubi järjestää kirjoituskilpailun jälleen ensi syksynä.
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Juuso Järviniemi ja Henna
Urhonen Aamulehden
haastateltavina kirjoituskilpailun palkintoseremonian
jälkeen Tampereen Suomalaisella Klubilla. Saksassa
opintomatkalla ollut Krista
Matalamäki nouti kunniakirjansa ja rahapalkintonsa
palattuaan kotimaahan.
Kuva: Irmeli Jokilampi.

Kirjoituskilpailu TSK 2014
Henna Urhonen
Tampereen lyseon lukio

Suomi – melkein sata

S

iitä päivästä, jona
vahvan suurvallan
kylkeen syntyi pieni pohjoinen maa
nimeltä Suomi, on
kulunut melkein sata vuotta.
Maailman mittakaavassa
Suomi kiiltää vielä hieman
uutuuttaan, mutta kansa
rajojen sisällä ja suomalaisuus ovat olleet olemassa
jo paljon pidempään. Suomi
ei siis syntynyt kuin tyhjästä,
vaan itsenäistyminen toimi
ikään kuin välietappina pitkällä matkalla.
Naapurimaiden
historiankirjoista saattoi lainata
muutaman sivun ja liittää
ne uusiin kansiin kirjaksi
suomalaisten tarinasta. Sitä
oli tosiasiassa kirjoitettu jo
pitkään, mutta varsinaisesti
se sai alkunsa vasta silloin,
kun karttakirjoissa ympäri
maailman jaettiin Itämeren
rantaviivoja uusiksi.
Tuolloin lähes vuosisata
sitten, tarkalleen vuonna
1917, suomalaisten toiveet
toteutuivat ja oma valtio sai
viimein astua ensiaskeleensa. Nämä askeleet eivät
kuitenkaan tapahtuneet itsestään, vaan niiden eteen
tehtiin paljon työtä ja myöhemmin myös vuodatettiin
verta. Kukapa olisi arvannut,
että pienestä kansasta olisi
siihen? Itsenäisyys ja varsin-

kaan siitä kiinnipitäminen ei
ollut helppoa, mutta se ei
suinkaan tarkoittanut sitä,
että olisi päästetty irti. Hyvä
näin, sillä suuri Neuvostoliitto joutui lopulta taipumaan
parempansa edessä sekä
talvi-että jatkosodassa.
Muualla maailmassa suomalaisten menestys olisi
ehkä nähty hyvänä merkkinä lotota – voittojen syynä
ei kuitenkaan ollut pelkkä
uskomaton tuuri. Mikä sitten loppujen lopuksi johti
siihen, että Suomesta tuli
nykyisen kotimaamme kaltainen ja että täällä Pohjantähden alla soi joulukuussa
Maamme-
laulu ja salossa
liehuu sinistä ja valkoista?
Yhtä syytä Suomen voittokulkuun ei ole, eikä varmasti löytyisikään. Ainakin
Venäjän vallankumoukset,
talvisodan poikkeuksellisen
ankarat olosuhteet ja suomalaisten toimiva sotataktiikka kuitenkin auttoivat
tiellä kohti itsenäisyyttä.
Asiat tapahtuivat oikein
ja oikeaan aikaan. Mutta
osansa toi myös juuri se
tosiasia, että itsenäinen
Suomi seisoi vahvana. Ei
vain karttaan piirrettyinä viivoina, vaan myös ihmisten
mielissä ja sydämissä. Siellä oli syvällä vahva rakkaus
Suomeen samaan tapaan
kuin aiemmin elänyt unelma omasta valtiosta. Mistä
nuo ajatukset olivat tulleet,
kuuluisi kysymys nykypäivänä. Vastaus siihen löytyy
menneisyydestä tarinan alkutaipaleilta, sillä kansallis-

tunteesta voi kiittää lukuisia
aiemmin eläneitä ihmisiä.
He olivat aikaansa edellä
ja muotoilivat metsän ja järvien peittämästä maasta jotain abstraktia, tekivät siitä
kokonaisen. Agricola, Kivi,
Lönnrot,
Runeberg ja
Snellman olivat vain muutamia heistä, ja itse asiassa
jokainen, jonka sydän sykki Suomelle, vaikka sitten
kauan ennen sotia ja vuotta
1917, oli tavalla tai toisella
mukana muuraamassa tiiliä maamme perustuksiin.
Suomea ei olisi rakennettu
ilman heitä, mutta ei myöskään ilman heidän seuraajiaan, kuten Mannerheimia
ja muita maamme puolesta
taistelleita. Heidän ansiostaan kaikilla meillä suomalaisilla on pian syytä juhlaan
satavuotiaan Suomen kunniaksi.
Itsenäistymisen
ajoista
on tultu eteenpäin jo pitkä
matka, ja samalla on ehtinyt
myös muuttua moni asia.
Haparoivista ensiaskelista
on kiivetty pikavauhdilla korkealle jalustalle ja nostettu
Suomea maailman tietoisuuteen: hieman syrjäisestä
pohjolasta on tullut osa globaalia nykypäivää. Emme
ehkä kuulu niihin, joiden
ääni kaikuu kovaa ja korkealta maailman valtioiden
kokouksissa tai päätöstenteossa, eivätkä ongelmamme monessa paikkassa saa
aikaan edes pientä tuulenvirettä.
Sanonta ”On lottovoitto
syntyä Suomeen” on kuiten-

kin levinnyt suomalaisten
suusta myös ulkomaille ja
Suomi-brändi, kuten nimitys
kuuluu, on positiivinen kuva
maasta, jossa pyritään siihen, että kaikilla olisi hyvä
olla. Muualla on ihmetelty
äitiyspakkauksia, vähäistä
korruptiota ja toimivaa koulujärjestelmää.
Kuitenkin
myös kouluammuskelut ja
korkea veroprosentti eivät
valitettavasti ole jääneet
huomiotta maailmalla pelkkää suloista siirappia
kuva meistä ei siis ole. Siitä
voi osoittaa sormella vaikka
ketä, mutta syyllisten etsiminen menee lopulta hakuammunnaksi. Oli vika sitten
Kiven kuvaamissa juroissa
juopottelijoissa tai tasa-arvoajatuksen alla rehottavissa tuloeroissa, maineesta
löytyy kolhuja ja tahroja jonkin verran. Kiillotettavaa ja
korjattavaa riittää siis vielä
tulevaisuudessa.
Siitä huolimatta melkein
sadassa vuodessa on ehditty tehdä paljon ja ylpeydenaiheita riittää. Ensimmäisenä useimmille tulevat
mieleen sellaiset asiat kuin
ilmainen terveydenhuolto,
peruskoulutus ja sosiaaliturva. Meillä ihmisistä todella pidetään huolta. Ilmaista
se ei toki ole, mutta näiden
asioiden on nähty olevan
niitä, joihin kannattaa panostaa. Samanlaisten lähtökohtien tarjoaminen kaikille
luo aivan toisenlaista hyvinvointia kuin malli, jossa joka
välissä nyhdetään rahaa ja
huipulla on tilaa vain niille,
joilla on kukkarossa enemmän täytettä kuin tarvetta
olisi. Ovatpa vanhemmat lähihoitajia tai lakimiehiä, se
ei täällä vaikuta lapsen elämänpolkuun. Uskon monien
suomalaisten olevan samaa
mieltä kanssani, kun totean, että näin sen pitääkin
olla sekä nyt että jatkossa.
Vaikka kustannukset tulevat nousemaan väkiluvun ja
eliniän noustessa, muissa
kohdin voi ehkä kiristää vyötä, mutta tasa-arvon perus-

tuksista ei saa leikata liikaa.
Mitä tapahtuisi hyvinvointivaltiolle nimeltä Suomi, jos
suurella osalla ihmisistä
menisi huonosti? Uusi osuvampi käsite pahoinvointivaltio ei taatusti tekisi vaikutusta keneenkään.
Tämänkin seikan takia
on tärkeää säilyttää se yhteiskunnan malli, jota pian
on pyöritetty jo sata vuotta.
Tulokset ovat olleet hyviä,
joten voisi päätellä, että tässäkin tapauksessa vanha
keino on parempi kuin pussillinen uusia.
Hankaluuksia on kuitenkin näköpiirissä. Hyvinvointivaltio ei ole mikään tuore
keksintö, mutta sitä voisi silti verrata kehittelyvaiheessa olevaan lääkkeeseen.
Ennen erilaisia kokeiluja ja
niistä saatua tietoa ei voida
olla varmoja siitä, millaisia
sivuvaikutuksia ja mahdollisia ongelmia saattaa tulla
vastaan. Suomen kaltaisia
vertailukohtia on maailmalla harvassa, joten tulevaisuus voi olla valoisa, mutta
kenties myös kuoppainen
ja pimeä. Kulut kasvavat ja
esimerkiksi vanhuksia on
enemmän kuin koskaan.
Heidän määränsä lisääntyminen
eliniänodotteen
noustessa päätähuimaavaa
vauhtia nostaa samaan tapaan myös eläkemaksuja
ja terveydenhuollon kustannuksia kohti pilviä.
Vaikeassa
tilanteessa
päättäjien on viisainta pyrkiä pitämään pää kylmänä
ja ajatella kauaskantoisesti. Toivottavasti myös edellisten sukupolvien asenne
muistuu heidän mieleensä
ja periksi ei taaskaan anneta.
Periksiantamattomuus on
vain yksi niistä ominaisuuksista, joista me suomalaiset
olemme tunnettuja. Lisäksi olemme hiljaisia, vakavia ja viihdymme omissa
oloissamme, ainakin mikäli
uskomme monia ulkomaalaisia.
Luonteeseemme
kuuluvat kuitenkin myös pit-

käjänteisyys ja sisukkuus,
aivan kuin jo viime vuosisadan puolella. Vuosien vierimisestä huolimatta tietyt
piirteet eivät siis ole kuolleet sukupuuttoon. Tätä tosiasiaa ei voi perustella vain
geenikartoilla, vaan suurin
syy löytyy arvomaailmasta.
Vaikka nykyajan esikuvat
ovatkin Mannerheimin sijaan malleja ja muotibloggareita, tiettyjä asioita kuten
omistautuneisuutta, rehellisyyttä ja rohkeutta toteuttaa
omia unelmiaan arvostetaan silti yleisesti.
Kiitos toissakesäisen työpaikan vanhainkodissa, itse
olen lisäksi oppinut arvostamaan iäkkäitä ihmisiä. Vielä
sukupolvi sitten tuo arvostus oli usein itsestäänselvyys, mutta nykyään näin ei
valitettavasti enää ole. Nuoruuden ihannointi ja tavoittelu erityisesti ulkonäössä
asettaa sivuun heidät, joilla todella olisi sitä jotakin,
mitä tavoitella ja kadehtia
– viisautta ja elämänkokemusta. Vanhuksista kaikki
ovat nähneet maailmaa jo
kauan ennen omaa syntymääni ja osa jopa jo ennen
itsenäistä Suomea, joten
heiltä todellakin saattaa oppia paljon, kun vain malttaa
pysähtyä ja kuunnella. Elämäntarinoista voi huomata
myös tapahtuneen muutoksen, eikä maailma ole enää
läheskään
samanlainen
paikka kuin ennen.
Millaisena tämän päivän
satavuotiaat mahtoivat lapsuusaikoinaan nähdä tulevaisuuden Suomen? Ainakaan oma mielikuvitukseni
ei olisi riittänyt näin pitkälle.
Sodan ja epävarmuuden
varjoista maisemat ovat
nimittäin vaihtuneet melkoisesti. Tampereen uusi
Torni-hotellikaan ei olisi oikein sopinut katukuvaan
vielä sata vuotta sitten,
saati sitten kaikki se, mitä
Suomi nykyään on alkaen
innovaatioista, kuten vihaiset linnut ja jatkuen vaikka
mihin. Tulevaisuus onkin

tämän päivän suomalaisten
ja erityisesti nuorten käsissä. Vaikein kysymys kuuluu,
miten pitää Suomi pystyssä,
jos rakennelma alkaa huojua. Vaikka alusta asti on
käytetty mahdollisimman
hyviä materiaaleja, koskaan
ei tiedä, mitä tulee vastaan.
Aivan kuin sata vuotta sitten, maailma on edelleen
täynnä uhkia. Esimerkiksi
tietoturvasta tai ydinonnettomuuksista ei tuolloin vielä tarvinnut juuri huolehtia
ja taistelut käytiin toisaalla,
mutta muuten tilanne ei juuri eroa sadan vuoden takaisesta. Siksi onkin tärkeää
säilyttää Suomi vahvana ja
valppaana maana. Tulevaisuutta vastaan ei voi nousta asein, sillä aika kuluu ja
maailmalla tapahtuu, halusimme sitä tai emme. Kaikkeen voi silti varautua parhaansa mukaan ottamalla
oppia menneisyydestä ja
rakentamalla sen avulla parempaa huomista.
Melkein sata vuotta on
ihmiselle pitkä, mutta maailmalle varsin lyhyt aika.
Siten Suomellakin on tosiasiassa takanaan vasta pitkät esivalmistelut ja
ensimmäiset sata metriä.
Kuka tietää, ehkä aineksia
olisi jopa maratoonariksi?
Millaista vauhti on jatkossa,
sen näyttää aika, mutta silti
ainakin yksi asia on varma.
Meissä suomalaisissa piilee
sisua ja taistelutahtoa, jolla
pääsemme tarpeen tullen
pitkälle – vaikka sitten läpi
sen harmaan kiven.

Suomi

- melkein sata
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Suomi – melkein sata

N

i k i t a
Hrustsov
uhosi Richard
Nixonille
vuonna
1959: ”Amerikka on ollut
olemassa jo 150 vuotta ja
saavuttanut tietyn tason.
Me olemme olleet olemassa vasta 42 vuotta. Ei vie
kuin seitsemän vuotta, niin
saamme Amerikan kiinni ja
sitten jatkamme siitä eteenpäin. Kun tapaamme teidät pyyhältäessämme ohi,
vilkutamme teille tervehdykseksi.”
Neuvostoliiton
kehityskaari kääntyi lopulta alaspäin, mutta muutamia vuosia Neuvostoliittoa
aiemmin syntynyt Suomen
valtio on voimissaan. Miltei satavuotias Suomi on
kehittynyt itsenäisen historiansa aikana nopeaa tahtia
köyhästä, maatalousvaltaisesta maasta vauraaksi ja
innovaatioihin panostavaksi
yhteiskunnaksi.
Vaikka Suomi onkin ollut
monilla kansainvälisillä mittapuilla varsinainen menestystarina, se ei kuitenkaan
ole maa, joka saavuttaisi
joka testissä sataprosenttiset pisteet. Laajalti kiitelty
pohjoismainen hyvinvointimalli on talouskriisin ja
kasvavan kestävyysvajeen
seurauksena ongelmissa,
maaseudun autioituminen
jatkuu ja muun muassa
hiljattain uutisissa pyörineiden katujengiongelmien
valossa voi sanoa myös lintukotomaisen turvallisuuden olevan kyseenalaisena.
Yhteiskunnallisia ongelmia
löytyy joka valtiolta, ja yllä
esitellyistä osasta kärsivät
myös lähinaapurimme. Valtiot eroavat kuitenkin toisistaan siinä, miten hyvin ne
ovat kehittyneet verrattuna
aikaisempaan tilanteeseen
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ja millä tavalla ne ovat onnistuneet löytämään ratkaisuja esillä oleviin ongelmiin.
Suomi ei ole ollut todellinen hyvinvointivaltio vielä
pitkään. 1920- ja 1930-luvuilla sisällissodan jälkimainingeissa harjoitetun eheytyspolitiikan myötä luotiin
ensimmäisiä hyvinvointiyhteiskunnan tuntomerkkeihin kuuluvia palveluja, esimerkiksi oppivelvollisuus ja
kansaneläke, mutta työttömäksi jäämisen tai sairastumisen jälkeen ajan suomalainen saattoi vain toivoa,
että jollakulla läheisistä oli
varaa ja halua huolehtia yhteiskunnan tukiverkon läpi
pudonneesta. Hyvinvointivaltiosta tuli suunnilleen nykyisenlainen vasta 1970- ja
1980-lukujen aikana, jolloin
neuvoloiden ja päiväkotien
tädit tulivat suomalaisille
tutuiksi.
Nykypäivän Suomessa yhteiskunnan tarjoama turva
ei näytä riittävältä esimerkiksi syrjäytyneille nuorille, jotka Sauli Niinistön
presidenttikauden aikana
ovat olleet paljon pinnalla
julkisessa keskustelussa.
Ei tule kiistää sitä, että syrjäytyneillä nuorilla on elämässään monia ongelmia,
mutta ainakaan he eivät
joudu kärsimään suoranaisesta nälästä, toisin kuin
hiljattain
itsenäistyneen
Suomen köyhälistö. Nuorisotakuu on merkki siitä,
että ongelman vakavuus on
havaittu ja asiaan on kyetty
reagoimaan asianmukaisella tavalla.
Maaseudun väestönkasvuun liittyneet ongelmat ravistelivat Suomea 1800-luvun puolivälin jälkeen.
Väestönkasvu ja tehoton
ruoantuotanto olivat tärkeimmät syyt 1860-luvun
nälänhädälle, jossa kuoli
kymmenesosa
suomalaisista. Maaseudun tyhjentyminen oli sata vuotta
myöhemmin
voimakasta
siksi, että elintarvikkeiden
tuotanto oli monessa mie-
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lessä jo liiankin tehokasta.
Suomen Maaseudun Puolueen mielestä punaisen
tuvan ja perunamaan omistajat unohdettiin, ja monet
muuttivat Ruotsiin, jossa
monet itänaapurista tulleet
maahanmuuttajat joutuivat
kärsimään sopeutumisvaikeuksista.
Nykyisin
suomalaisella maajussilla voi kestää
kauan löytää morsian ja
hammaslääkäriaika, mutta
toisaalta elintaso ei ole huomattavan alhainen katuvalojen kantaman ulkopuolellakaan.
Alueellinen
tasa-arvo
koko maassa on ollut monille poliitikoille tärkeä arvo
jo vuosikymmenten ajan, ja
esimerkiksi terveyspalveluiden ongelmista huolimatta
se on monessa suhteessa
onnistunutkin: ylioppilaskirjoituksissa menestystä niittävät kaupunkien eliittilukioiden huippuabien lisäksi
monet lahjakkaat ja laadukkaan koulutuksen saaneet
maatilan asukit. Kulttuurinen kuilu pääkaupungin
ja syrjäseudun asukkaan
välillä ei ole laisinkaan yhtä
suuri kuin vaikkapa kasvavassa talousjätti Kiinassa,
jossa liikemies ja maanviljelijä ovat kuin eri maailmoista. Suomessa periferiassakin on hyvä asua.
Suomalaiset elävät nykyisin verrattain turvallisissa
oloissa. Asia ei ole aina ollut
niin, muistammehan sisällissodan verisyydet, muilutukset, talvi- ja jatkosodan ja
vaaran vuodet. Kuitenkin on
kiinnitettävä huomiota väkivaltarikosten määrään, joka
on kasvanut huomattavasti
verrattuna 1990-luvun alkupuoliskoon. Suomalaisten
yleinen asenneilmapiiri väkivaltaa kohtaan on kuitenkin
hyvä, mikä on näkynyt jengiväkivallan tuomitsevissa
lausunnoissa tämän syksyn
aikana. Väkivaltaongelmiin
halutaan ratkaisuja, joiden
avaimet piilevät esimerkiksi
syrjäytymisvaarassa olevien

palveluissa, siis jo olemassa
olevassa yhteiskuntajärjestelmässämme.
Olemme kulkeneet pitkän
tien 1920-luvun alkupuolelta, jolloin valtakunnan
tärkeimpiin poliittisiin tavoitteisiin kuului nälkäkatastrofin välttäminen. Suomi
on nykyisin miltei asiassa
kuin asiassa maailman parhaimmistoa, mitä ei tule
väheksyä historiallista kehityskulkuamme huomioon
ottaen. Ei ole millään tavalla
itsestäänselvyys, että Suomi on kyennyt sisällissodan
jälkeen tekemään jatkuvasti
poliittisia päätöksiä, jotka
kestävät jälkipolvien tarkastelun. Mönkään olisi voinut
mennä esimerkiksi suhtautumisessa sisällissodan
hävinneeseen työväkeen,
reaktioissa
ääriliikkeisiin
niiden uhatessa yhteiskuntajärjestystä sotienvälisenä
aikana, liittolaissuhteiden
rakentamisessa
toisen
maailmansodan aikaan, aggressiivisen SKDL:n kanssa
toimimisessa, idänpolitiikan
linjauksia koskevissa neuvotteluissa kylmän sodan
aikakaudella, kuuluisaksi
muodostuneen koulutusjärjestelmän uudistamisessa
tai EU-kansanäänestyksessä. Miten moni olisi saanut
seitsemän oikein?
Ongelmia on valitettavasti aina, mutta tärkeintä on
olla halukas ratkaisemaan
sillä hetkellä käsillä olevia
asioita. Suomalaiset ovat
perinteisesti kyenneet sopeutumaan
muutoksiin,
selviytymään
hankaluuksistaan ja tekemään viisaita päätöksiä. Myös edellä kuvattuihin on esitetty
ratkaisuja, ja suomalaiset
ajatushautomot
kykenevät luultavasti esittämään
ratkaisuehdotuksia myös
tulevaisuudessa esiintyviin
ongelmiin. Maailma ei ole
koskaan valmis eikä Suomestakaan niin ollen voi
tulla täysin sadan pisteen
valtiota, mutta tulevaisuudessakin järkeviä päätök-

siä tekemällä pystymme
varmasti olemaan ”melkein
sata”.

Kirjoituskilpailu TSK 2014
Krista Matalamäki
Tampereen lyseon lukio

”

Suomi – melkein sata
Suomi on niin tylsä maa.” ”Täällä
on liian kylmä ja
kesäisinkin
vain
sataa.” ”Ihmiset
ovat sulkeutuneita eikä tuntemattomille jutteleminen
tule kuuloonkaan.” Tämänkaltaisia olivat ajatukseni.
En pitänyt Suomesta kovinkaan paljon, ja vanhemmilleni vannoin muuttavani
ulkomaille heti, kun se olisi
mahdollista. En osannut
arvostaa kotimaatani, ennen kuin todella huomasin,
kuinka paljon se oikeastaan
on minulle vuosien mittaan
antanut. Tämän tajusin vasta, kun olin asunut vuoden
ulkomailla.
Ennen
ulkomaanvuottani ajattelin, etten tulisi
ikävöimään Suomea ja kotikaupunkiani Tamperetta
millään tasolla. Minusta oli
jännittävää ja mielenkiintoista lähteä ulkomaille ja
jättää Suomi vuodeksi taakseni. Lähteminen ei tehnyt
kipeää. Ainoastaan surin
sitä, että kaverini ja perheeni jäivät kotiin, kun minä
lähdin maailmalle, mutta
siitä olin aivan varma, että
Suomea en tulisi kaipaamaan, en missään nimessä. Ei kulunut kauaa, kun jo
huomasin vieroitusoireita.
Tuttu ja turvallinen Suomi
oli kaukana ja huomasin,
kuinka halusin vain palata
takaisin sinne, kotiin. Ei auttanut, että uusi kotimaani ja
–kaupunkini olivat kaukana
tylsästä ja tarjosivat vaikka
minkälaista tekemistä; halusin vain takasin Suomen

syksyn pimeyteen.
En aikaisempina vuosinani ollut pannut merkille,
kuinka onnellinen Suomessa olin. Kaikki oli ollut aina
hyvin, ja silti olin jaksanut
valittaa Suomen ankeudesta. Ulkomailla ollessani tajusin kuitenkin, miten
suuri vaikutus kotimaallani
minuun oikeasti oli. Minne
tahansa meninkin, olin, ja
tulen aina olemaan, suomalainen. Ennen suomalaisuudella ei ollut minulle mitään
merkitystä; suomalaisuus
tarkoitti minulle vain sitä,
että asuin täällä. En voinut
kuvitella muuttaessani ulkomaille, että suomalaisuus
seuraisi mukanani. Ulkomailla ollessani kerroin aina
kaikille uusille tuttavuuksilleni ylpeänä, että olen suomalainen.
Vaikka välillä harmittaa,
varsinkin näin syksyllä talven kolkuttaessa ovelle, katsoa ulos ikkunasta ja nähdä
harmautta ja pimeyttä, olen
oppinut arvostamaan sitä
eri tavalla. Muistelen aina
ulkomaalla vietettyä vuottani ja sitä, kuinka ikävöin
silloin jopa Suomen loskassa tarpomista. Nykyään vanhempani ja kaverini ihmettelevät, miten löydän aina
jotain positiivista Suomesta,
jopa silloin, kun pimeys laskeutuu aikaisin iltapäivällä
ja aurinkoa ei olla nähty moneen viikkoon.
Kokemuksieni perusteella voin todeta, että ihmiset
harvoin osaavat olla tyytyväisiä siihen, mitä heillä on.
Minäkin tajusin vasta lähdettyäni, että Suomi on yksi
maailman parhaimpiin kuuluvista maista ja meillä on
täällä kaikki hyvin. Olemme
kulkeneet melkein sadan
vuoden mittaisen matkan
itsenäisinä, ja näiden sadan
vuoden aikana olemme ehtineet kehittyä ja luoda meille
suomalaisille turvallisen ja
jokaisesta yksilöstä huolehtivan kotimaan. Meillä Suomessa jokaiselle annetaan
mahdollisuus.
Ilmainen

koulutus takaa sen, että
kaikki saavat opiskella taustastaan huolimatta. Suomalaista koulujärjestelmää
arvostetaan maailmalla ja
sitä pidetään laadukkaana.
Saamme nauttia siitä ihan
ilmaiseksi! Ilmaiseksi meille
tarjotaan myös terveydenhuoltoa, joka on erittäin tärkeää hyvinvointimme kannalta. Suomessa pidetään
jokaisesta ihmisestä huolta
ja syrjääntymistä yritetään
estää kaikilla mahdollisilla
tavoilla.
Suomi täyttää kohta pyöreitä vuosia. Sata vuotta
ei ole pitkä aika maailman
historiassa ja siksi Suomea
voitaisiinkin nimittää kohtuullisen nuoreksi valtioksi. Itsenäistyimme vuonna
1917 ja sen jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon. Olemme kokeneet rankan sisällissodan, saimme maamme
ensimmäisen presidentin,
sodimme
Neuvostoliittoa
vastaan talvisodassa ja
jatkosodassa ja kävimme
myös Lapin sotaa häätääksemme saksalaiset sotilaat
maastamme.
Olimme
edistyksellisiä
antaessamme myös naisille oikeuden äänestää
ensimmäisten
valtioiden
joukossa ja eduskuntaamme valittiin maailman ensimmäiset naisparlamentaarikot. Olemme kokeneet
laman pariinkin otteeseen
ja liittyneet Euroopan unioniin. Nykyään olemme vakaa maa, jossa on hyvä olla
ja elää. Olemme kehittyneet
valtavasti; sata vuotta taaksepäin olimme vielä osa
Neuvostoliittoa. Kuka olisi
silloin uskonut, että sadan
vuoden päästä Suomessa
eläminen olisi tällaista, mitä
se nyt on?
Suomi kiinnostaa myös ulkomailla. Suomea pidetään
mystisenä maana, jossa talvisin aurinko ei nouse ollenkaan horisontin yläpuolelle
ja kesällä aurinko paistaa
yötä päivää. Täältä löytää
valkoiset talvet, revontu-

let ja ennen kaikkea Joulupukin. Meillä on paljon
kaunista luontoa: metsiä
ja tuhansia järviä. Osaamme vaalia ja arvostaa luontoa, mutta Suomesta löytyy
myös kaupunkimaisemaa.
Sadan vuoden aikana olemme edenneet teollisuudessa huikean isoja askeleita;
maanviljely ei ole enää ainoa ja yleisin elinkeinomme.
Suomessa on koettu voimakasta kaupungistumista ja
teollisuus on tullut nopeaa
ja se on myös omaksuttu
yhtä nopeaan tahtiin. Teollisuuden varjopuoliin kuuluu
ilman ja luonnon saastuminen, mutta Suomi on onnistunut säästämään kauniita
metsiään ja luonnon keskelle on hyvä mennä rauhoittumaan ja haukkomaan
kirkasta, puhdasta ilmaa.
Luonto onkin hyvin lähellä
melkein jokaisen suomalaisen sydäntä.
Vuosi ulkomailla kasvatti
minua ja sai minut näkemään, kuinka tärkeä rooli
Suomella on elämässäni.
Ulkomailla on kiva käydä
ja haluan nähdä mahdollisimman paljon maailmaa
ja tutustua eri kulttuureihin,
mutta suomalaisuus ei lähde minusta ikinä. Olen oppinut arvostamaan pimeää
syksyä, kylmää talvea, vihreää kevättä ja raikasta kesää enemmän ja en enää
ole niin varma, tulenko
muuttamaan ulkomaille tulevaisuudessa, vaikka niin
vannoin nuorempana.
Sadan vuoden aikana
Suomi on kehittynyt valtavasti ja kehitys jatkuu edelleen. Uskaltaako kukaan
meistä yli viidestä miljoonasta suomalaisesta edes
kuvitella, mitä seuraavan
sadan vuoden aikana tapahtuu ja miltä kotimaamme sadan vuoden päästä
näyttää? Sitä ei kukaan tiedä, mutta me suomalaiset
voimme yhdessä muokata
maastamme sellaisen, jossa on hyvä elää myös tulevaisuudessa.
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Saunatonttu on mennyt tarkastuskäynnille
Eskon savusaunaan ja jättänyt lyhdyn
valmiiksi ulkopuolelle, tuleville saunojille.

Tampereen Suomalainen Klubi 1/2015

Teksti: Maiju Torkkeli
Kirjoittaja on Tampereen yliopiston
suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestön
Kopula ry:n puheenjohtaja.
Tekstin sitaatit ovat anonyymien opiskelijoiden.
Kuva: Elisa Lampinen

Teksti ja kuva: Esko Raskila

Sauna on asia, josta jokaisella suomalaisella
on mielipide. Entistä suuremmalle osalle
sauna edustaa jokapäiväistä rentoutushetkeä.
Suomalainen saunahistoria ulottuu
parhaimmillaan monien vuosisatojen
taakse. Tieteellistä näyttöä siitä, että sauna
olisi suomalaisten keksintö, ei ole, vaan
varhaisimmat tiedot ulottuvat eri maanosien
alkuasukaskansojen höyry- tai hikoilukylpyihin.
Niiden tarkoitus oli parantaa kylpijää, niin
henkisesti kuin fyysisesti. Toiminnassa on ollut
shamanistisia ja uskonnollisia sävyjä.

Suomen kieli
siellä missä
sinäkin

Suomalaisuuden ytimessä saunassa

S

uomalaisessa
kirjallisuudessa
saunaan
liittyy
runsaasti pääosin
elämää helpottavia ja rentouttavia asioita.
Kalevalassa Lemminkäinen
pyytää äitiään ja Ilmarinen
sisartaan
lämmittämään
saunan ennen suuria koitoksia. Elias Lönnrot antoi
hyvin monipuolisen kuvan
saunasta peseytymis-, syntymä- ja kuolinpaikkana.
Kansalliseeposta voidaan
pitää yhtenä keskeisenä
tekijänä
suomalaisessa
saunakulttuurissa.
Puhumattakaan Juhani Ahon,
Ilmari Kiannon, F.E. Sillanpään ja monien muiden kirjailijoiden ylistävistä
saunakuvauksista. Aleksis
Kiven Seitsemän veljeksen
joulusauna lienee yksi tunnetuimmista saunakuvista
suomalaisten mielissä.
Sauna liittyy vahvasti
suomalaisten juhlapäiviin
tai paremminkin niiden
aattopäiviin. Aattona voita-
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neen pitää edelleen myös
lauantaipäivää ennen sunnuntaita. Lauantaisaunaan
kulminoituu viikon päättyminen ja valmistautuminen
lepopäivään. Nykisin tämäkin kulttuuri on muuttanut
muotoaan
arkisempaan
suuntaan.
Kaiken kaikkiaan saunan parantavat vaikutukset ihmiskeholle ja mielelle
tunnustetaan laajasti. Tieteelliset tutkimukset ovat
yllättävänkin vähäisiä. Olisiko tässäkin suomalaisella
tiedemaailmalla yhteinen
tavoite yhteistyössä matkailu- ja sauna-alan yritysten
kanssa?
Oikeaoppisen
saunan
rakentaminen ja siihen liittyvät asiat ovat ihan oma
lukunsa, joka vaatii paljon
enemmän palstamillimetrejä. Tähän liittyvää oikeata
tietoa löytyy eri saunaseurojen ja Kansainvälisen savusaunaklubin internetsivuilta.

”Saunatonttu vaatii hyvää kohtelua ja tervehtimistä
ääneen aina, kun saunaan astutaan kylpypäivänä ensi
kertaa. Saunatonttu seuraa kylpijöiden saunatapoja.
Saunassa ”ollaan kuin kirkossa ja toimitaan hillitysti.
Kylpemisen jälkeen heitetään vielä pikkulöylyt yksinomaan
Saunatontulle kiitokseksi virkistävästä kylpemisestä.”

SUOMALAISESTA SAUNASTA
JA SAUNAKULTTUURISTA ENTISTÄ PAREMPI
VIENTITUOTE
Suomalaiset pitävät itseään saunakansana ja ihan aiheesta. Onhan Suomessa monien arvioiden mukaan yli 3,2 miljoonaa
saunaa. Näin ollen Suomen pitäisi olla todellinen saunamaa ja siitä tunnettu myös
ulkomailla. Valitettavasti tilanne ei taida
olla ihan niin hyvä kuin luulemme.
Virolainen savusauna on päässyt Unescon
maailmanperintölistalle. Olisiko suomalaisten pitänyt olla paremmin hereillä tässäkin asiassa? Vastaus lienee selvä.
Suomalainen saunakulttuuri on jäänyt
liian vähälle huomiolle matkailutuotteena,
kuten MTV 3:n uutisten kirjeenvaihtaja Helena Petäistö toteaa Suomen Kuvalehden
kolumnissaan Suomi, selvästi saunamaa
(SK 1/2015):
- Lähes kaikki on jo olemassa, kunhan se
vain hyödynnetään ja tuotteistetaan. Saunakartat ja saunareitit neuvovat turistille,
mistä näitä ihanuuksia löytyy. Ja kaikkeen
tähän on tietysti liitettävä Suuri Kiehtova
Tarina! Saunatonttukin on syytä herättää
eloon niin kun joulupukki aikoinaan.
Kolumnin lukiessani koin pistoksen rinnassani innokkaana suomalaisen sauna-

kulttuurin harrastajana ja Kansainvälisen
savusaunaklubin jäsenenä. Mitä voisimme
asian hyväksi tehdä?
Mielessäni kävivät heti Tampereen Suomalaisen Klubin missio ja arvot, joissa edistetään suomalaisuuden parhaita perinteitä.
Arvomaailman puolesta toimintaamme
sopii hyvin suomalainan saunakulttuuri
ja sen edistäminen. Verkostomme on valtakunnallisesti erinomainen ja voisimme
osaltamme tehdä työtä saunakulttuurin
eteen vaikkapa yhdessä Matkailun edistämiskeskuksen sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Varsinaisen bisneksen hoitaa
tietenkin yrityselämä liiketoiminnallisista
lähtökohdista.
Meillä suomalaisilla ovat saunakulttuurin
edistämisen avaimet käsissämme, jos niin
tahdomme. Tehdään siitä yksi Suomen
tunnetuimmista ja liiketoiminnallisesti
merkittävimmistä vientituotteista.
Sauna-aate sopii ja kuuluu suomalaisille.
”Saunassa tuntee tunteita ja miettii
mietteitä, joita ei muualla saavuteta.”
- F. E. Sillanpää -

”

Suomen kieli on
minulle ikkuna ja
talo. Minä asun
tässä kielessä. Se
on minun ihoni.”
Tämän Pentti Saarikosken sitaatin muistan lukioajoiltani, 13 vuoden takaa.
Silloin päätin lähteä opiskelemaan suomen kieltä: jotta
osaisin yhden kielen täydellisesti. Ja miten siinä sitten
kävi?
Näin kuvaa eräs suomen
kielen opiskelija fennististä alkutaivaltaan. Suomen
kielen täydellinen taito on
tietysti kunnianhimoinen tavoite, mutta sen toteutumisesta ei ole takeita.
Mitä täydellinen suomi
edes on? Siitä on varmasti yhtä monta mielipidettä
kuin on kielen käyttäjääkin.
Monet yhdistävät täydellisyyden virheettömään ja
yleiskieliseen asiatekstiin.
Kun keskustelu siirtyy puhekieleen, samat kriteerit

Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijat
ovat päätyneet kielen pariin mitä erilaisimmista
syistä, mutta kaikilla lienee yksi yhteinen
näkemys: suomen kieli on tärkeä, sillä on sekä
menneisyys että tulevaisuus.
eivät enää pädekään. Kenenkään puhekieli ei ole
päivästä toiseen lauserakenteiltaan tai sanastoltaan
täydellistä, sillä epätäydellisyydet kuuluvat puhuttuun
kieleen.
Muodit muut kun unhoon
vaipuu, suomi – vankka
vuori tai puu. Hiiteen muiden kielten kaipuu: kyllä
puhe Pohjan taipuu!
Kielessä, kuten muodissa, on ilmiöitä. Mediassa
ja sosiaalisessa mediassa
luodaan jatkuvasti uutta, ja
suomen kieli on altis myös
muista kielistä tuleville lainasanoille. Osa uudissanoista on päiväperhoja, vain
hetken kielessä viihtyviä sanoja, mutta osa uusista sanoista on jo niin vakiintunut
kieleen, ettei niitä enää uusiksi sanoiksi tunnistakaan.
Kielen muoti-ilmiöt näkyvät erityisesti puhutussa
kielessä, johon ilmaantuu monenlaisia lentäviä

lausahduksia. Suurin osa
niistä on englanniksi, ja pitkään onkin pohdittu, onko
englanti uhka vai mahdollisuus suomen kielelle. En
sanoisi, että se on ainakaan
uhka. Enemmänkin muilla
kielillä maalataan kaikenvärisillä maaleilla jännittäviä
kuvioita kankaalle, jonka
nimi on suomen kieli.
En väitä, että taitaisin
suomea täydellisesti. Kieli pakenee aina viimeistä
merkitystään, se on aina
hieman ”ohi”. Kieli on työkalu, mutta haluan ajatella
sitä siveltimenä, en aurana.
Se, etteivät suomen äidinkieliset puhujatkaan osaa
kieltä täydellisesti, saattaa
olla lohduttava ajatus niille,
jotka opiskelevat suomea ja
tuskailevat sen vaikeuden
kanssa. Maahanmuuttajat
ja muut suomea toisena
kielenä opiskelevat tuovat
suomen kieleen ihan omanlaisensa säväyksen. He ovat

ehkä nykyisiä tai vähintäänkin tulevaisuuden suomalaisia, joiden mahdollinen
jälkikasvu saa syntyä ja kasvaa Suomessa. On rikkaus,
että tällainen arkipäiväinen
kulttuurien kohtaaminen on
Suomessa mahdollista.
Kun suomen kieli on hallussa, sen avulla voi edetä
vaikka mihin. Siitä on syytä
olla kiitollinen, olipa sitten
suomalainen tai ulkomaalainen ja asuipa missä tahansa.
Suomen kieli elää ja
muuttuu, mutta se on elinvoimainen työskentely- ja
koulutuskieli. Suomen kieli
säilyy mukana matkoilla ja
hyvä, että pysyy. Ajatuksen
tiivistää hyvin erään suomen kielen opiskelijan kirjoittaman runon viimeinen
säe:

Vaikka oisit jossain
tuolla, ei saa mieles,
kieles kuolla.
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Teksti: Kalervo Sipi, kuva: Seppo Leskinen

Kuva vasemmalla ylhäällä:
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon
10-vuotisjuhlaseminaari. Kuva: Markku Rauhalahti.

VARAPUHEENJOHTAJALTA
Viime aikoina on muisteltu itsenäisyyssotiemme tasavuosia.
Marraskuun lopulla tuli täyteen 75 vuotta siitä, kun alkoi sarja
sotia, joiden aikana vuoden 1918 tapahtumien jälkeen taasen
testattiin verisesti haluamme säilyttää itsenäisyytemme.
Elämme tällä hetkellä ajallisesti keskellä 75 vuotta sitten
käytyä Talvisotaa. Marraskuussa 1939 Stalin yritti petoksella
saada maailman uskomaan Suomen aikovan hyökätä. Me
emme taipuneet painostuksen edessä ja marraskuun lopulla
alkoi sittemmin 105 päivää kestänyt toinen vapaussotamme.

Kuva oikealla alhaalla:
Klubimme edustajat
Irmeli Jokilampi, Pasi-Heikki Rannisto
ja Kalevo Sipi kävivät onnittelemassa.
Museon hallituksen edustajat kuvassa
ovat yhtä vaille kaikki Klubimme jäseniä.
Kuva: Erkki J. Kivinen.

105 kunniamme päivää

S

uomen hallitus oli
jo lokakuun alussa saanut kutsun Moskovaan
neuvottelemaan
”konkreettisista poliittisista kysymyksistä” ja siellä
Suomelle esitettiin mittavia
alueluovutusvaatimuksia.
Neuvostoliiton hallitus väitti
torstaina 26. marraskuuta
1939 suomalaisen tykistön
ampuneen Venäjän puolella Karjalan kannaksella
olevaan Mainilan kylään.
Tänään jopa Venäjällä tunnustetaan, että kyseessä oli
Neuvostoliiton johdon järjestämä välikohtaus perusteeksi sodan aloittamiselle.
Karu totuus on, että ”Neuvostoliitto oli aloittanut sodan Suomea vastaan ilman
sodanjulistusta! Hyökkääjän joukot vyöryivät yli rajojemme Suomenlahdesta
Petsamoon. Kylmä, totaalinen hyökkäyssota oli Neuvostoliiton taholta käynnistetty Suomea vastaan 50
divisioonan voimin.” – kuten
isäni, tuolloin 19-vuotias reservin alikersantti, merkitsi
muistiinpanoihinsa päivämäärällä 30.11.1939.
Kun Neuvostoliitto hyökkäsi ilman sodan julistusta
maalla, merellä ja ilmassa,
oli Suomen armeija henkisesti ja fyysisesti valmis,
mutta ei materiaalisesti.
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Suomalaiset olivat kieltäytyneet Neuvostoliiton kohtuuttomista aluevaatimuksista
ja julistaneet YH:n nimellä
yleisen liikekannallepanon.
Suomen kansa seisoi hallituksen linjan takana ehkä
yllättävänkin rauhallisena ja
yksimielisenä ja ennen kaikkea eheytyneenä.
Ylipäälliköksi jälleen valittu Mannerheim paalutti
Talvisodan ensimmäisessä
päiväkäskyssään
kansakunnan linjan: ”Tämä sota
ei ole mitään muuta kuin
Vapaussotamme jatkoa ja
loppunäytös. Me taistelemme kodin, uskonnon ja Isänmaan puolesta.”
Mielestäni ei ole enää
tarpeen pohdiskella, olisiko
sota voitu välttää suostumalla Neuvostoliiton vaatimuksiin. Baltian maiden
kohtalo osoitti selvästi, mitä
ehtoihin suostuminen merkitsi. Saksa ja Neuvostoliitto olivat jakaneet etupiirit
ja Neuvostoliitto sai vapaat
kädet Suomen suhteen.
Mainilan laukaukset olivat
pelkkää teatteria.
Varsinaisista talvisodan
taisteluista toteaisin vain
maailmanlaajuistakin kuuluisuutta saaneet Pajarin
johtamien pirkkahämäläisten taistelut Laatokan Karjalassa Tolvajärvellä, useat
mottitaistelut eri rintamalin-

joilla sekä taistelut Kollaalla. Tolvajärvellä saavutettiin
talvisodan
ensimmäinen
torjuntavoitto 12.12.1939.
”Kollaa kestää” on sanontana jäänyt legendaksi.
Puna-armeija pysäytettiin
Kannaksella aluksi Mannerheim-linjalle, mutta helmikuun
suurhyökkäysten
jälkeen tämä enemmänkin
suomalaisten sydämissä ollut linja murtui, ja joukkomme joutuivat vetäytymään
Viipurin tasalle asti. Voimasuhteet kävivät suomalaisille yhä epäedullisemmiksi.
Sotaväki rupesi väsymään
sekä viimeiset ammukset
ja patruunat alkoivat olla
piipussa. Näin jälkikäteen
on pakko sotilaana sanoa,
että onneksi Neuvostoliitto
suostui maaliskuussa aloittamaan rauhaneuvottelut!
Kun aseet vaikenivat
Talvisodan
päättyessä
13.3.1940 kello 11 ja
rauhan ehdot tulivat julkisuuteen, koko maassa toteutettiin raskaiden rauhanehtojen takia suruliputus.
Suomen armeija oli kuitenkin torjunut Neuvostoliiton
hyökkäykset. Rintama oli
taipunut, mutta se oli kestänyt. Rauhansopimuksessa
koettiin mitä suurimmassa
määrin
epäoikeudenmukaiseksi
Neuvostoliittoon
liitettävien alueiden laajuus

rintamalinjaan nähden sekä
se, että Suomi menetti edelleen hallussaan olleet valtaamattomat Viipurin, Käkisalmen ja Sortavalan.
Moskovan rauhan ehdot
olivat kaikesta huolimatta
Neuvostoliitolle
todennäköisesti vielä suurempi pettymys. Se oli kärsinyt suurvaltana sekä sotilaallisen
että arvovaltatappion. Se
ei kyennyt Suomen kohdalla käyttämään hyväkseen
Molotov-Ribbentrop -sopimuksen etupiirijakoa niin
kuin oli tapahtunut Baltian
maissa.
Olkoonkin, että rauhan
tullessa rintamakomentajien ilmoitusten mukaan
tilanne oli monin paikoin
veitsenterällä,
taistellen
saavutettu rintamalinja oli
puolustajan kannalta voitto.
Neuvostoliiton miljoona-armeija ei pystynyt parempaan vähälukuisia mutta
sisukkaita suomalaisia vastaan. Turhaan ei Talvisodasta käytetä nimitystä ”105
kunniamme päivää”!
Se todellinen Mainilan laukaus
– Pajarin joukkojen 31.8.1941
sinne ampuma!

Tampereen Suojeluskuntaja Lottamuseolla
10-vuotisseminaari
”Ilman
suojeluskuntia
ja Lotta Svärdiä
ei olisi syntynyt
itsenäistä ja
vapaata Suomen
valtakuntaa”

T

ampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo
juhli 8. marraskuuta
2014 kymmenvuotista
toimintaansa järjestämällä juhlaseminaarin Sampolassa. Ennen seminaaria kävi pitkä
rivi onnittelijoita, myös Klubimme
johto. Kiitos muistamisesta ja miellyttävästä lahjasta!
Pirkanmaan suojeluskuntien ja
Lotta Svärdin sekä näiden nuorisotoiminnan historiaa ja perinteitä
vaaliva Tampereen Suojeluskuntaja Lottamuseo järjestää perusnäyttelyn lisäksi kiertäviä erikoisnäyttelyjä. Niillä mennään katsojien
luo. Pirkkahämäläisten Talvisota
-näyttely ja Lotta Svärd 90 -näyttely
jatkavat kiertoaan oppilaitoksissa,
kirjastoissa ja muissa yleisöpaikoissa. Museota ylläpidetään vapaaehtoisvoimin ja lähinnä satunnaisten avustusten turvin. Museon
kotisivu: www.pirkanperinto.fi.
Kymmenvuotisseminaarin alustajina toimivat Suojeluskuntien ja
Lotta Svärdin Perinteiden Liiton
puheenjohtaja Markus Anaja,
Pirkanmaan Lottaperinne ry:n puheenjohtaja Inkeri Haarla-Kettunen ja Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistyksen
puheenjohtaja Markku Rauhalahti.

toiminnan historiaa ja toiminnan
luonnetta. Suojeluskuntia alettiin
varsinaisesti perustaa syksyllä
1917. Alkuvuodesta 1918 suojeluskuntia oli noin 400 ja niissä 38 000
miestä. Tammikuussa 1918 suojeluskunnat nimettiin hallituksen
joukoiksi.
Suojeluskuntajärjestö
perustettiin asetuksella elokuussa
1918. Vuonna 1941 suojeluskuntia
oli 674 ja niissä oli jäseniä yli 120
000. Lotta Svärd -paikallisosastoja
oli vuonna 1943 729 ja kyläosastoja 2021, jäseniä oli yli 140.000.
Suojeluskuntajärjestön toiminta
oli paljon muutakin kuin sotilaskoulutusta; se oli myös Suomen suurin
urheilujärjestö. Suojeluskunnat ja
lottayhdistykset olivat myös merkittäviä kulttuuriyhteisöjä sekä yhteiskunnallisia vaikuttajia.
Vuonna 1919 muodostettiin ensimmäiset paikalliset Lotta Svärd
-yhdistykset, osana paikallisia suojeluskuntia. Valtakunnallinen Lotta
Svärd -yhdistys perustettiin 1921.
Lotta Svärd oli Suojeluskuntain
ylipäällikön alainen, mutta käytännössä itsenäinen yhdistys.
Lotta Svärd tarjosi naisille toimintaa kodin ulkopuolella, edisti
liikuntaa ja urheilua sekä antoi
muonituksen, vaatetuksen, toimistotöiden, ensiavun, viestityksen
ym. koulutusta samoin johtamiskoulutusta ja -kokemusta. Varsinkin maaseudulla suojeluskunta ja
Lotta Svärd olivat usein seudun tehokkaimpia toimijoita.
Markus Anajan johtaman Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liiton perinnetyön keskeinen
tavoite on luotettavan ja uskottavan tiedon siirtäminen eteenpäin.
Liitto avasi äskettäin mittavan nettisivuston: www.suojeluskunta.fi

Arvokasta perinnettä
on syytä vaalia

Lotta Svärd –
aikansa suurin
vapaaehtoisjärjestö

Markus Anaja käsitteli esitelmässään suojeluskunta- ja lotta-

Inkeri Haarla-Kettunen kertoi
Lotta Svärdin toiminnasta ja lot-

tatyön perinteiden vaalimisesta.
Pohjois-Hämeen
ensimmäisenä
lottayhdistys oli vuonna 1919 muodostettu Längelmäen Suojeluskunnan Näisjärjestö. Pohjois-Hämeen
Lotta Svärd -piiri perustettiin vuonna 1921. Kun Lotta Svärd ry:n yhdistyksineen 23.11.1944 lakkautettiin, sillä oli 748 alayhdistystä
ja lottia ja pikkulottia oli yhteensä
240 000.
Lottatoiminnan ”kunnia palautettiin” 1990-luvun alussa. Perustettiin Lottaperinneyhdistys ja siitä
vuonna 1993 Suomen Lottaperinneliitto. Pirkanmaan Lottaperinne
ry perustettiin 17.9.2009. Siinä
on noin 270 jäsentä. Yhdistyksen
tarkoituksena on ylläpitää Lotta
Svärd -järjestön ihanteita, säilyttää
lottien muisto ja henkinen perintö
sekä lujittaa maanpuolustustahtoa
ja levittää maanpuolustustietoutta.

Pohjois-Hämeessä
oli maan parhaat
suojeluskunnat
Markku Rauhalahti käsitteli
Pirkanmaan suojeluskuntien toimintaa. Suojeluskunta perustettiin
syyskuussa 1917 Ikaalisissa ja
Hämeenkyrössä sekä lokakuussa
mm. Aitolahdessa, Lempäälässä, Längelmäellä, Kangasalla ja
Tampereella. Alkuvuodesta 1918
oli suojeluskunta jo kaikissa Pohjois-Hämeen pitäjissä. Vapaussodassa taisteli noin 2 400 pohjoishämäläistä suojeluskuntalaista.
Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiirissä oli 35 suojeluskuntaa. Jäseniä näissä oli yhteensä vuonna
1932 noin 3 700 ja vuonna 1937
noin 5 500. Ensimmäiset leiripäivät järjestettiin Ikaalisten Vatulassa 1923. Vuosina 1927–1935
leiripäivät pidettiin Pälkäneellä ja
vuodesta 1936 alkaen Kangasalan
Vääksyssä.
Pohjois-Hämeessä suojeluskuntatoiminta sai lisää puhtia everstiluutnantti Aaro Pajarin tultua

vuonna 1932 suojeluskuntapiirin
päälliköksi. Hänen toimiaikanaan
piirin suojeluskuntien vuotuinen
harrastus/harjoitustuntimäärä
miestä kohden nousi noin 73:sta
runsaasti yli sataan, kun valtakunnan taso kehittyi vajaasta 50:stä
vähän yli 70:een. Pohjois-Häme oli
maan ykkönen. Noin sata tuntia
miestä kohden merkitsi kahden
viikon vapaaehtoista asevelvollisuutta!
Leiripäivien lisäksi järjestettiin
suuria sotaharjoituksia. Väsymättömällä tarmolla johtamansa suojeluskuntakoulutuksen tuloksena
Aaro Pajarilla oli valiomiehistö
komentamiensa Talvisodan rintaman JR 16:n ja Jatkosodan 8.Divisioonan päällystön, alipäällystön ja
miehistön rungoksi.
Jo 1920-luvun lopulla alettiin
suojeluskunnissa poikatyö ja myöhemmin perustettiin suojeluskuntiin poikaosastoja. Syksyllä 1941
muodostettiin Sotilaspoikajärjestö.
Siihen kuului vuonna 1943 noin 72
200 sotilaspoikaa, Pirkka-Hämeen
piirissä noin 1 800. Sotien aikana
sotilaspojat toimivat asepalveluksessa vapaaehtoisina, väestönsuojelussa, lähetteinä ja vartiossa,
myös ilmavalvonnassa ja ilmatorjunnassa. Sotilaspoikien perinteen
keskeiset vaalijat Pirkanmaalla
ovat Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien
Perinnekilta ja Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo. Killalla on
jäseniä noin 270.

17

Tampereen Suomalainen Klubi 1/2015
Teksti: Matti Salonen
Kuvat: Avant Tecno Oy

Tampereen Suomalainen Klubi 1/2015

Suomalainen tunnetusti osaa mitä vain,
paitsi markkinointia. Kun sitten firman
mainoslause lähes vahingossa osuu ja
iskee, niin se kuuluu: ”Muuta sinäkin
tilasi ikävin homma mukavimmaksi!”
Viisaat konsultit kertovat, että viestintä
pitää suunnata oikealle kohderyhmälle.
Toimitusjohtaja Risto Käkelän nuoruudessa
perheen oman maatilan raskaat työt olivat
tulleet niin tutuiksi, että Riston päässä
lähti aikoinaan kehittymään ajatus työn
keventämisestä ja tehostamisesta. Maatilan
töiden lisäksi DI Risto Käkelälle oli kertynyt
koneenrakennusalan suunnittelukokemusta
jo yli 10 vuotta. Alkoi tuntua järkevältä
kehittää apulaitteita tilan ikävimpiin töihin,
jotta terveys ei olisi vaarantunut.

Avant Tecno –
Suomalaisen
osaamisen
tiennäyttäjä

O

malta tilalta sai alkunsa tärkeä perinne. Kaikki koneet
ja mallit testataan
perusteellisissa
kenttäkokeissa ja käyttötuntuma
haetaan edelleen oman tilan käytännön töissä. Yrittäjäperheen
omakohtaiset kokemukset ovat olleet rikkaus hyville tuotteille. Kaikki mallit käyvät läpi monipuoliset
testausohjelmat ja kenttäkokeet.
Nykypäivänä ei enää riitä, että tuote on ”kova kone”. Vuosien myötä
myös kuljettajan mukavuuteen ja
viihtyisyyteen on pitänyt kiinnittää
huomiota. Mukaan on tullut jopa
pientä ylellisyyttä, jotta kuljettaja
jaksaa painaa pitkääkin päivää.

Globaalia osaamista
Kestävät koneet ja mittava panostus markkinointiin vaativat panostuksia tuotantoon. Suomalaista suunnittelua ja tuotekehitystä
tarvitaan myös tehokkaan tuotannon luomisessa. Kun jokaisen työpäivän aikana valmistuu useita erilaisia koneita, pitää oikeiden osien
olla oikeassa paikassa oikeaan
aikaan. Kokoonpanon sujuvuus on
viety huippuunsa, jotta tuotteista
saadaan maailman markkinoilla
riittävän kilpailukykyisiä.
Maailmanlaajuinen lama ei ole
menekkiä haitannut, sillä moni-
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toimikoneiden hintahaarukka on
saatu pysymään tasolla, joka ei ole
myynnin este. Avantien ketteryys,
kestävyys ja tehokkuus ovat pikemminkin auttaneet valtaamaan
markkinoita maailman muilta laitevalmistajilta. Lähes ainutlaatuinen
kilpailuetu on koneille ja lisälaitteille annettava kahden vuoden takuu.
Kaikkien suomalaisten pitäisi
päästä näkemään ja kokemaan
Avant Tecnon näyttelytila ja show
room. Laitteen tarvitsija voi koska
tahansa päästä omin käsin testaamaan, mitä koneella saadaan
aikaan. Show roomiin on rakennettu ”isojen poikien” hiekkalaatikko,
jossa asiakas voi omakohtaisesti
kokeilla, miten tehokkaasti maata siirretään. Puitteet alkavat olla
elokuvastudion tasoa. Kyllä kelpaa
katsella suomalaista markkinointiosaamista.
Laitteiden korkea käyttöaste on
tämän päivän koneenvalmistajien
laadun mittari. Suomessa toimii
koko maan kattava yrittäjävetoinen
huoltoverkosto, jonka henkilöstö
käy tehtaalla omakohtaisesti oppimassa laitteiden salat ja huoltotarpeet. Kulutusvaraosat on saatava
jokaisesta huoltopisteestä suoraan
hyllystä, jotta työmailla koneet pysyvät koko ajan käynnissä. Muualla
maailmassa maahantuojien kanssa rakennettu huoltoverkko hoitaa

Menestyksen tekijä.
-Suomalaisella työllä

facebook.com/oscarsoftware

Oscar-menestystarinoita:
SPU Oy on suomalainen, yksityinen rakennusmateriaalialan
konserni. Päätuotteet ovat SPU Eristeet, joita on valmistettu jo
vuodesta 1977. SPU hallitsee Oscar-ratkaisuilla projektien ja
tuotannonohjauksen lisäksi talous- ja henkilöstöhallinnon,
laskutuksen, reskontrat, varastot ja erilaiset muut logistiikkatoiminnot.
CM Tools Oy on täyden palvelun työväline- ja alihankintakoneistustalo, joka suunnittelee, valmistaa ja kunnossapitää
teollisuuden työvälineitä sekä tarjoaa alihankintakoneistuspalveluita. CM Tools hallitsee tilauksiaan, materiaalihallintoaan,
tuotantoaan sekä talouttaan Oscar –ratkaisulla. Oscar Talousosasto® huolehtii taloudenhallintapalveluista.
Cybershop Helsinki Oy on menestyvä suomalainen vähittäiskauppaa, verkkokauppaa ja maahantuontia harjoittava yritys.
Cybershopilla on useita kivijalkamyymälöitä ympäri Suomea.
Yrityksen myymälä- ja varastotoiminta sekä verkkokauppa
pyörivät Oscar-ratkaisuiden avulla.

omien maidensa konekannan huoltotarpeet.

”Risto Käkelä on
selvästi ylpeä
väestään.”
Avant Tecno kuuluu Pirkanmaan
suuriin työnantajiin. Talossa on
kaikkiaan 230 työntekijää. Risto
Käkelä on selvästi ylpeä väestään.
Tehtaan väki on tullut isännälle
tutuksi, eikä Risto maltakaan olla
kehaisematta henkilöstön vähäistä vaihtuvuutta. Kokoonpanossa
suurin osa on käynyt vähintään
ammattikoulun, mikä antaa hyvän
pohjan oman työtehtävän ja tuotantokokonaisuuden ymmärtämiselle.
Nykyisen laman ainoa hyvä puoli
lieneekin, että osaavaa väkeä on
ollut tarvittaessa saatavilla. Alihankinta on myös suuri työllistäjä,
meneehän koneen mukana usein
erilaisia työvälineitä mitä erilaisimpiin työtehtäviin. Monitoimikone
on nimensä veroinen ja vankalla
pikakiinnityksellä kauha vaihtuu
kuokkaan käden käänteessä. Ylellisyyden tuntua siinäkin!

AVANT TECNO OY
Perheyritys, toimii Ylöjärvellä.
Perustaja, toimitusjohtaja ja hallituksen
puheenjohtaja DI Risto Käkelä perusti
yrityksen vuonna 1991.
Yrityksessä on menossa
sukupolvenvaihdos.
Toimiala: Monitoimikuormaajien
valmistus maatalouteen, viherrakentamiseen, kiinteistönhoitoon,
vapaa-aikaan ja uusimpana muun
muassa hevostalleille.
Liikevaihtoa kertyi viime vuonna
n. 82 milj.euroa.
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Henkilökuntaa koko konsernissa
on 230 henkeä.

Oscar-ratkaisut tehostavat
yrityksesi liiketoimintaa.
Oscar Software Oy on vastuunkantajan asialla. Tarjoamme
sinulle ja yrityksellesiparhaat ERP-ratkaisut rautaisella
ammattitaidollamme. Oscar Software on toteuttanut
monipuolisia ratkaisuja teollisuuden, tukkukaupan, huollon
ja palveluiden toimialoille. Tietojärjestelmien lisäksi
tarjoamme asiakkaillemme kattavaa taloudenhallintapalvelua ja konsultointia. Luotettavana kumppaninasi
tuemme liiketoimintasi kehitystä. Tavoitteemme on sinun
yrityksesi menestys.

Saako yrityksesi jo Oscarin arvoista palvelua?
www.oscarinarvoinen.fi

www.oscar.fi
info@oscar.fi

Mikään palvelukeskus ei
korvaa henkilökohtaista
palvelua ja pankkia,
jossa ihminen tunnetaan.
Siksi palvelemme sinua
henkilökohtaisesti
niin puhelimessa, verkossa
kuin konttorissakin.
Varaa aika suoraan
asiantuntijallemme osoitteesta
www.aitosp.fi /varaa-aika

Laitteita valmistuu n. 4000 vuosittain
eli 80–100 konetta viikossa.
Kaikkiaan maailmalla on jo
40.000 konetta.
Vientiä on nykyään n. 50 eri valtioon.
Omat vientikonttorit toimivat
Saksassa, Englannissa ja USA:ssa.
Tuotannosta menee vientiin n. 80 %.
Kotimaisuus alkaa jo laitteiden
suunnittelusta, mutta kotimaisuusaste
vaihtelee mallikohtaisesti.
Koneissa lukee selkeästi
Made in Finland.
Moottoreiden päätoimittaja on
japanilainen suuryritys Kubota.
Lisälaitteita on saatavana kaikkiaan
n. 150 erilaista laitetta.

www.aitosp.fi
TAMPERE • Kauppakatu 14, puh. 03 4584 0110 • Sammonkatu 26, puh. 03 4584 0290 • Lielahti, Taninkatu 2 puh. 03 4584 0130
Hervanta, Insinöörinkatu 23, puh. 03 4584 0150 • PIRKKALA puh. 03 4584 0160 • YLÖJÄRVI puh. 03 4584 0140 • NOKIA puh. 03 4584 0170
KANGASALA puh. 03 4584 0180 • VALKEAKOSKI puh. 03 4584 0200 • HÄMEENKYRÖ puh. 03 4584 0210
PÄLKÄNE puh. 03 4584 0220 • IKAALINEN puh. 03 4584 0230 • LUOPIOINEN puh. 03 4584 0250
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Timo
HANHILAHTI
Päätöksen Tekijä
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Maksaja: Timo Hanhilahden tukiryhmä
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Suomalaisen Klubin
vaalipaneelissa ke 18.3. klo 18
Matkalla eduskuntaan!
www.timohanhilahti.fi

KOTI JA ISÄNMAA.
SE ON JÄNTTI.

ALEKSI JÄNTTI

Kansanedustajaehdokas

1. TURVALLISUUS
2. SIVISTYS JA KASVATUS
3. REIPAS YRITTÄMINEN
aleksijantti.fi

TYS
KOULUTUS JA SIVIS
INEN
VASTUU JA VÄLITTÄM

Panelisteina eduskuntavaaliehdokkaat,
Tampereen Suomalaisen
Klubin jäsenet:

YRITTÄJYYS JA TYÖ
Klubi haastaa eduskuntaan ehdolla olevat jäsenensä vaalitenttiin
tarkastelemaan tulevaisuutta ja tulevaisuuden Suomea.
Tule Sinäkin ja haasta heidät kysymyksilläsi!
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•
•
•
•
•
•

Timo Hanhilahti (keskusta)
Matti Helin (kok)
Harri Jaskari (kok)
Aleksi Jäntti (kok)
Leena Kostiainen (kok)
Arto Satonen (kok)

Voit lähettää kysymyksiä etukäteen
sähköpostilla johtokunnan sihteerille
Sointu Langille osoitteella:
sointula@kolumbus.fi
Paneelin vetäjänä
Pasi-Heikki Rannisto

Avoin pääsy – tuo tuttavasikin!
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Teksti: Risto Harisalo

Kolumni

Tällä palstalla julkaisemme
Klubin jäsenten mielipidekirjoituksia.
Tekstien mielipiteistä vastaa kirjoittaja.

Pirkanmaan
ja Tampereen
kehittymistä Suomen
toiseksi veturialueeksi
ei saa estää.
Hyvinvointivaltio Suomen pelastaminen talousahdingosta edellyttää, että Suomen koko elinkeinoelämä kaikkialta maan eri osista
saadaan tekemään työtä yhteisen
tavoitteen, Suomen vientikaupan
kasvattamiseksi. Kehä kolmosen
sisällä olevien yritysten toiminta ei
siihen pelkästään riitä. Sen vuoksi
on välttämätöntä, että muuallakin
kuin kehä kolmosen sisällä olevien yritysten toimintaedellytyksiä
parannetaan.
Kaikkea Suomen valtiollisten
virastojen toimintaa ei silloin saa
keskittää pelkästään kehä kolmosen sisään. Myös valtiolle palkattujen virkamiesten on pidettävä
mielessään, että koko valtakunta
pidetään asuttuna myös tulevaisuudessa ja elinkeinoelämälle
elintärkeät lentoyhteydet ulkomaille on silloin kyettävä turvaamaan
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muualtakin kuin vain pääkaupunkiseudulta.
Yksi keskeinen tosiasia on, että
2010-luvun työpaikat maailmassa syntyvät luoviin keskuksiin. Ne
ovat paikkakuntia, joissa on maailman korkeatasoisinta teknistaloudellista tai kaupallisteknillistä
koulutusta ja osaamista. Valmistavan teollisuuden ja oppilaitosten
yhteistyö on kiinteää ja tuloksia
tuottavaa. Yritysten henkilökunta
on osaavaa ja tietää, miten kauppaa käydään globaalilla tasolla
maailman tietoverkoissa.
Jotta Suomen pelastamisessa
talouskurimuksesta onnistutaan,
suorien lentoyhteyksien saaminen luovista keskuksista suoran
ulkomaille ja luovien keskusten
olemassaolo on elämän ja kuoleman kysymys Suomelle. Tampere
ja Pirkanmaa ovat yksi keskeinen
Suomen luova keskus. Tampereen
kehityksen uhkana ovat nyt kuitenkin Tampere-Pirkkalasta suoraan
maailmaan ja takaisin vähentyneet ja vähentyvät lentoyhteydet.
Suomen lentoasemista vastaava hallintovirasto Finavia on

kääntänyt selkänsä maakuntien
lentokentille ja hylännyt samalla
Tampere-Pirkkalan kehittämisen.
Lentoaseman pito on siirretty Finavian tytäryhtiölle Air-Pro Oy:lle.
Nykyisen pääkaupunkiin kaiken
keskittämisen politiikan tulokset näkyvät jo. Kerrostaloasunnon hinta Helsingissä on kaksikymmentäkertainen vastaavaan
muualla maassa olevaan asuntoon. Ja Suomi rappeutuu.
Tämä politiikka on lopetettava.
Virkamieskunta Finaviassa on
vaihdettava ja Suomen lentoliikennepolitiikka on uudistettava.
Pirkanmaan uudessa maakuntakaavassa on ajalle 2015 - 2040
kestävä ja käyttökelpoinen suunnitelma siitä, miten tämä tehdään.
Lisäksi siinä on malli siitä, miten
kolme liikennemuotoa -maantieliikenne, rautatieliikenne ja ilmaliikenne - saadaan toimimaan
yhdessä, tavoitteena koko maan
elinkeinoelämän hyödyntäminen
maan talouden korjaamiseksi.
Tampereella 1.2.2015
Matti Hokkanen

Ruotsalaisuus
suomalaisuudessa
Herman Lindqvist:
När Finland var Sverige.
Albert Bonniers Förlag.
2014. 475 tekstisivua.

O

stin Arlandan lentokentältä Herman
Lindqvistin
tuoreen ja lukemisen
arvoisen kirjan När
Finland var Sverige. Kirja kertoo
seikkaperäisesti noin 500 sivun
verran Suomen ja Ruotsin 700
vuotta kestäneestä yhteiselosta ja
luo samalla ymmärrystä maamme
nykyiseen poliittis-hallinnolliseen
elämään.
Herman Lindqvist on syntynyt
Tukholmassa vuonna 1943, mutta muutti hyvin pienenä Helsinkiin,
jossa hänen isänsä palveli Ruotsin
suurlähettiläänä. Suomessa varttuneena ja journalistiksi kouliintuneena hän tuntee hyvin Suomea
ja suomalaisuutta. Hän on kirjoittanut pääasiassa historiallisia
kirjoja, lähes viisikymmentä. Kokemuksensa vuoksi hän kirjoittaa
havainnollisesti ja selkeästi, mutta myös hyvin informatiivisesti.
Hänellä on hyvin myötätuntoinen
ja ymmärtävä asenne Suomea
kohtaan.
Kirja alkaa lyhyellä katsauksella Suomen ja suomalaisten
alkuperään. Lindqvist arvelee,
että alueella, jota nykyisin kutsutaan Suomeksi, on niukkojen
todisteiden mukaan asunut tai
vieraillut ihmisiä jo noin 120.000
– 130.000 vuotta sitten. Tuolloin
maassa asuneilla ihmisillä ei ollut mitään käsitystä Suomesta
tai suomalaisuudesta, kuten ei
Ruotsin alueella asuneillakaan ollut käsitystä Ruotsista tai ruotsalaisuudesta. Lindqvistin mukaan
suomen kieli on yksi Euroopan
vanhimmista kielistä.
Lindqvist jakaa Suomen ja Ruotsin yhteisen historian tiettyihin teemoihin kuten Kalmarin Unioniin,

Kustaa Vaasan hallintokauteen,
Ruotsin suurvalta-aseman saavut-tamiseen ja hattujen sotaan.
Kaikkiaan näitä teemoja on kirjassa parikymmentä. Kysymys on
siis hyvin seikkaperäisestä historiallisesta katsauksesta Suomeen
korostetusti Ruotsissa tehtyjen
politiikkavalintojen ja valtiollisten
tapahtumien näkökulmasta.
Suomen ja Ruotsin yhteiselo
1100-luvulta vuoteen 1809 oli
dynaamista ja väkivaltaista. Lindqvist osoittaa, kuinka Ruotsin
hallitsijoiden tekemät erilaiset

”Suomen ja
Ruotsin yhteiselo
1100-luvulta vuoteen
1809 oli dynaamista
ja väkivaltaista.”
päätökset heijastuivat ja vaikuttivat Suomen kehitykseen. Tänä aikana Suomeen kehittyi vähitellen
suhteellisen vakaa poliittis-hallinnollinen järjestelmä ja yhteiskunnallinen elämänmuoto vankkoine
yhteyksineen läntiseen Eurooppaan. Juuri tämän perinnön säilyttämiseksi kamppailtiin aikoinaan
Venäjän valtapyrkimyksiä vastaan.
Suomalaiset olivat mukana
Ruotsin käymissä aseellisissa
konflikteissa ja sodissa. Ruotsi
kävi laskutavasta riippuen 120
sotaa eri maita vastaan, mutta ei koskaan Suomea vastaan.
Esimerkiksi Ruotsi soti kolmekymmentäneljä kertaa Tanskaa
vastaan, kolme-kymmentäkolme
kertaa Novgorodia ja Venäjää
vastaan ja kaksi Norjaa vastaan.
Näiden lisäksi Ruotsissa oli noin
kaksikymmentä mittakaavaltaan
erilaista sisällissotaa.
Lindqvist päättää kirjansa vuosina 1808 – 1809 käytyyn Suomen
sotaan Venäjää vastaan. Vaikka
katsaus jää suhteellisen vähäiseksi, hän kohdistaa huomion myös

ESIMIEHEN
KIRJAARVOSTELU
Venäjän tunkeutumiseen Ruotsiin
Ahvenanmaalta ja Haaparannan
kautta. Ruotsin valtion kohtalo
oli hetken Venäjän sodanjohdon
käsissä, sillä Venäjä olisi todennäköisesti ha-lutessaan kyennyt valloittamaan maan. Vaikka Suomen
sota on hyvin tunnettu, kannattaa
silti mainita Martin Hårdstedtin
vuodelta 2007 oleva kirja Suomen
sota 1808 – 1809, jossa hän analysoi sotaa Ruotsin armeijan huollon näkökulmasta.
Pettymys on se, että Lindqvist
tekee suhteellisen pelkistetyn
poliittisen ja yhteiskun-nallisen
yhteenvedon Suomen ja Ruotsin
yhteisistä 700 vuodesta. Olisi esimerkiksi hyödyllistä tietää kuinka
Lindqvist arvioi maiden välisiä
eroja taloudellisessa ja poliitti-sessa elämässä sekä kansallisissa
ominaisuuksissa. Koska näissä
asioissa väitetään olevan eroja,
miksi yhteiset vuosisadat eivät yhdistäneet niitä?

”Lindqvist asetti
kirjansa tavoitteeksi
kertoa ruotsalaisille
Suomesta, koska
ruotsalaiset ovat
hänen mielestään
yllättävän huonosti
perillä Suomesta,
suomalaisista ja
suomalaisuudesta.”
Lindqvist asetti kirjansa tavoitteeksi kertoa ruotsalaisille Suomesta, koska ruotsalaiset ovat
hänen mielestään yllättävän huonosti perillä Suomesta, suomalaisista ja suomalaisuudesta. Tässä
tehtävässä hän on onnistunut.
Meille suomalaisille tekee hyvää
lukea itsestämme ruotsalaisesta
näkökulmasta, joka on hyväksyvä,
ymmärtävä ja kannustava.
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Teksti: Markku Rauhalahti

Lahden Sibelius-festivaali
2.9.2015 klo 19.00
Varaukset 31.3.2015 mennessä: timo.tulosmaa@outlook.com
puh. 040 744 0565

Juha Repo kitaroineen kiitti tilaisuuden
järjestäjiä laululla. Kuva Jorma Hautala

Yleisö oli kuulemaansa ja näkemäänsä tyytyväinen.
Kuva Markku Rauhalahti

Lippu ja kuljetus: 110 €

Klubilla 29.1.2015:
”Ilta Kannaksella”

M

arskin
Salissa
oli
29.
tammikuuta tarjolla harvinaista herkkua –
sota-ajan musiikkinäytelmä.
Aktiivinen klubilainen, Ruutiukko ja muusikko Juha
Repo oli tuonut ”Kannaksen pojat” -teatteriryhmän
viihdyttämään
klubilaisia
ja muita tamperelaisia nostalgisella laulunäytelmällä.
Hän myös toimi ryhmän
päälaulajana sekä soitti
käyrätorvea, kitaraa ja huuliharppua. Näytelmän juoni
oli seuraavanlainen:
Karjalan
Kannaksella
Lempaalan lohkolla on rauhallista vuonna 1943. Tule-

vaan tulimyrskyyn kuitenkin
varustaudutaan mittavilla
linnoitustöillä. Raskas patteristo 13 ja Jääkärirykmentti
57 saavat tarvitsemansa
korsut ja juoksuhaudat.
Myös sotilaskoti kuuluu
suunnitelmiin. Vakiintuneissa oloissa toimivaan yhteisöön saapuu Uhtualta kaksi
lottaa, Elsa ja Liisa, perustamaan lottakanttiinia aiemmin pystytettyyn parakkiin.
Lääkintäteltalta saadaan lisäavuksi vielä kolmas lotta,
Hilja ja koska ilmatorjunnan
puolella on hiljaista, saapuu
Joensuusta vielä täydennykseksi ilmavalvontalotta Lilja, jolla on kaunis lauluääni.
Äänelle onkin käyttöä, sillä
rintamalla
kaivataankin

• Sävelruno ”Satu”
• Sinfonia ”Kullervo”
• BBC Symphony Orchestra
• Kapellimestari Sakari Oramo
• Sopraano Johanna Rusanen
• Baritoni Waltteri Torikka
• Polyteknikkojen Kuoro

myös ajanvietettä.
Ajanvietteen organisointiin saapuu Uhtualta kaksi
ansioitunutta upseeria Erkki Tiesmaa ja Juho Pesola.
He suunnittelevat viihdeohjelmaa paikallisille sotilaille ja harjoittavat lähetystä
Kannaksen radioon. Laulava lotta kiinnitetään heti
laulunäytteen jälkeen viihdytysjoukkoihin.
Laulukuoroon liittyy lisäksi karjalainen venäjänkielen
tulkki Viktor sekä kupletteja
ja vitsejä heittelevä savolainen savottajätkä Kalle.
Hyvässä hengessä suunnitellaan ja harjoitellaan ohjelmia, joista parhaat palat
lopulta viedään Kannaksen
radioon kaikkien kuultavak-

Talvisodan
päättymisen
muistopäivä
Sotiemme 1939 - 45
Perinneyhdistys järjestää
Talvisodan päättymisen
muistojuhlan Tuomiokirkossa
perjantaina 13.3.2015 klo 18.

si. Herkkien sota-ajan laulujen lomassa ei kuitenkaan
unohdeta huumoria eikä
romantiikkaa.
Lauluosuuksissa kuultiin
sooloina tai eri kokoonpanoina esitettyinä muiden
muassa monet varttuneemmalle sukupolvelle tutut
Karjalan kunnailla, Kasarmimme eessä, Vartiossa,
Äänisen aallot, Raatteen tie,
Tie, Väliaikaista ja Yö Kaivopuistossa. Noin 70-päinen
yleisö oli näkemäänsä ja
kuulemaansa tyytyväinen.
Järjestelyistä huolehtivat
Klubin puolelta ruutiukot
Ilkka Mäntyvaara ja Jorma Hautala.

Ennen juhlaa kello 17.15
Klubin Ruutiukot kokoontuvat
kunnianosoitukseen Talvisodan henki -patsaalle
Emil Aaltosen puistossa
Tammelantorin laidalla.
Klubilaiset, tervetuloa!
Teksti ja kuva: Markku Rauhalahti
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KLUBIOHJELMA

RUUTIUKOT - kevään 2015 ohjelma
tea pitkin Koljonselälle ja siitä Pimeesalmen
kautta Tampereelle. Suomalainen Klubi ottaa
vastaan ilmoittautumisia airon varteen, timo.
tulosmaa@outlook.com tai 040 744 0565.

2.3.2015

1. - 7.8.2015

Terveydenhoitaja Tuula Nilson: Kokemuksia
Punaisen Ristin avustustyöstä maailmalla

Hurtigruten
Maailman kauneimmaksi mainittu merimatka Kirkkoniemestä Bergeniin. VARAUSAIKA
PÄÄTTYNYT. Tiedustelut Timo Tulosmaa, timo.
tulosmaa@outlook.com tai 040 744 0565.

9.8.2015
16.3.2015

Klubin kevätkokous ja maaliskuun kuukausikokous ma 16.3.2015 klo 18.00 (vain jäsenille). Kevätkokouksessa sääntömääräiset asiat.
Kokousesitelmän pitää poliisiylijohtaja Mikko
Paatero aiheesta Turvallisuuden johtaminen.
Esitelmän jälkeen klubi-illallinen.

18.3.2015

Tulevaisuuspaneeli ke 18.3.2015 klo 18.00
Kaikille avoin vaalitentti Klubilla. Panelisteina
ovat kuusi Klubin jäsentä, jotka ovat ehdolla
kevään eduskuntavaaleissa: Timo Hanhilahti,
Matti Helin, Harri Jaskari, Aleksi Jäntti, Leena
Kostiainen ja Arto Satonen. Klubi haastaa
ehdokkaat tarkastelemaan tulevaisuutta ja
tulevaisuuden Suomea. Haasta Sinäkin heidät kysymyksilläsi! Voit lähettää kysymyksiä
etukäteen johtokunnan sihteerille Sointu Langille, sointula@kolumbus.fi. Paneelin vetää
puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto.

Suomen lippu Hämeenpuiston Puistofiestassa su 9.8.2015. Klubi tuo tänäkin vuonna
Suomen lippua positiivisella tavalla esille ja
kannustaa sen käyttöön. Tule mukaan hyvän
mielen tapahtumaan! Yhteyshenkilö Markku
Rauhalahti, rauhalahti@kolumbus.fi, puh. 050
68 980.

2.9.2015

Sibelius 150 vuotta ke 2.9.2015 klo 19.00
Lahden Sibeliustalo: BBC Sinfoniaorkesteri,
Hämeenlinna: Sibeliuksen syntymäkoti, lounas
Kapellimestarina Sakari Oramo, solisteina
Johanna Rusanen (sopraano) ja Ville Rusanen
(baritoni), mukana Polyteknikkojen kuoro. Liput 110 euroa/hlö sisältävät konserttilipun ja
bussikuljetuksen. Varaukset Timo Tulosmaa,
timo.tulosmaa@outlook.com tai 040 744
0565 viimeistään 30.3.2015.

12.9.2015

Piukat paikat la 12.9.2015 klo 17.30 Tampereen teatterissa + Klubin teatterimenu
Maailmankuulu komediaelokuva tamperelaisena teatterisovituksena ja Tampereen
Teatterin syksyn 2015 pääproduktiona. Klubin
esitys lauantaina 12.9.2015 klo 19.00. Ennen
näytöstä Suomalaisen Klubin teatterimenu
klo 17.30. Liput 70 euroa/henkilö sisältävät
sekä teatterilipun että teatterimenun Klubin
ravintolassa ennen näytöstä. Varaukset Timo
Tulosmaalle, timo.tulosmaa@outlook.com tai
040 744 0565 viimeistään 10.5.2015.

21.9.2015
20.4.2015

Huhtikuun kuukausikokous ma 20.4.2015 klo
18.00 (vain jäsenille). Kokousesitelmän pitää
ylijohtaja Anneli Taina otsikolla Julkisten organisaatioiden johtaminen. Esitelmän jälkeen
klubi-illallinen.

1.5.2015

Klubin Vappulounas 1.5.2015 klo 12.00
Tampereen Suomalaisen Klubin perinteinen
Vappulounas valkolakki päässä ja kevätmielellä. Lounasmusiikin tarjoilee Jenni &
Suklaasydän. Lounaan hinta 48 euroa/hlö.
Varaukset ajoissa klubiravintolaan info@suomalaisenklubinravintola.fi, puhelin 010 231
5222 tai netissä www.table-online.com.

2.5.2015

Mamma Mia, Svenska Teatern 2.5.2015 klo
19.00
Maailman huippumusikaali Svenska Teaternissa Helsingissä. VARAUSAIKA PÄÄTTYNYT.
Tiedustelut Timo Tulosmaa, timo.tulosmaa@
outlook.com tai 040 744 0565.

22.5.2015

Klubimatka Mikkeliin 22.5.2015

6.6.2015

Neljän Seuran Soutu
Neljä tamperelaista seuraa - Tampereen
Teknillinen Seura, Tampereen Kauppaseura, Tampereen Ammattiklubi ja Tampereen
Suomalainen Klubi - tekevät yhteisen neljän
veneen retkisoudun Viitapohjasta Paarlah-
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Klubin syyskuun kuukausikokous klo 18.00
(vain jäsenille). Kokousesitelmän jälkeen klubi-illallinen.

9. - 17.10.2015

Mannerheimin matkassa halki Kiinan valtakunnan
Tampereen ja Helsingin Suomalaiset Klubit
järjestävät yhteisprojektina ja Lomalinja Oy:n
toteuttamana retken Aasiaan. Matkalla tutustutaan eversti Mannerheimin vuosina 1906
–1908 tekemään tiedustelu- ja vakoilumatkaan. Matka-asiantuntijana Marja-Leena
Tiensuu ja Mannerheim-asiantuntijana Klubin
varapuheenjohtaja, kenraalimajuri evp Kalervo Sipi. Hinta 3 098 euroa. Varaukset ja lisätiedot Maija Sirén/Lomalinja Oy puh. 010 289
8118 tai maija.siren@lomalinja.fi.

19.10.2015

Klubin lokakuun kuukausikokous klo 18.00
(vain jäsenille). Kokousesitelmän jälkeen klubi-illallinen.

16.11.2015

Klubin marraskuun kuukausikokous klo 18.00
(vain jäsenille). Kokousesitelmän jälkeen klubi-illallinen.

14.12.2015

Klubin syyskuun kuukausikokous klo 18.00
(vain jäsenille). Kokousesitelmän jälkeen klubi-illallinen.

Kauppat. maist. Vesa Rinkinen: Kajaanin
viinakaupan ryöstö

9.3.2015

13.3.2015

Kunniakäynti Talvisodan Henki -muistomerkillä klo 17.15 ja kirkkoilta Tuomiokirkossa
klo 18.00

6.4.2015

Pääsiäismaanantai, ei lounaskokousta

8.4.2015
Kevätretki

13.4.2015

Evl Ilmari Hakala: Kenttätykistön käyttö 14.D:n
taisteluissa Rukajärvellä

20.4.2015
27.4.2015

23.3.2015

4.5.2015

Viestintäkonsultti Kai Nilson: Kotimaisen
traktorin historia

Päätoimittaja Vesa Määttä: Oesch Raudun
taistelussa 1918

Tekn. tri Matti Kataja: EMP

30.3.2015

Lounas, ei esitelmää
Lounaskokoukset alkavat klo 12.00.
Tervetuloa!
Sadanpäämies

Arkkitehti Risto Manérus: Aasiaa etelä-karjalaisen silmin

11.5.2015

KLUBINAISET - kevään 2015 ohjelma
25.3.2015

Maaliskuussa ke 25.3.2015 suuntaamme
yhteiskuljetuksella kohti Sastamalan Koulutuskuntayhtymän Voimarinne-kauneushoitolaa. Ohjelmassa muun muassa tutustuminen
koko kouluun, mahdollisuus kosmetologisiin
hoitoihin (etukäteisvarausten mukaan), iltapalaa ym. Yhteiskuljetus bussilla Keskustorilta
Vanhan Kirkon edestä kello 15.00.
Osallistumismaksu kuljetuksineen vain
10 euroa/henkilö + mahdolliset yksilöhoidot. Ilmoittautumiset 10.3.2015 mennessä:
mariitta.hurme@kolumbus.fi

25.4.2015

La 25.4.2015 lähdemme metsään! Kyseessä
on Klubinaisten oma patikkapäivä Niihamassa. Tule sauvojen kanssa tai ilman. Tiedossa
on ainakin nokipannukaffit nuotiolla ja retkiruokailua. Maksu 5 euroa/henkilö. Lähtö Nii-

Klubiin 14.10.2014 – 10.2.2015 otetut uudet jäsenet
Aukia, Tiinamari
Eloranta, Martti Tapio
Hagner, Börje Rainer
Jokinen, Pertti Paavo
Kinnunen, Anne Maija
Koivisto, Pentti Aaro Sakari
Koski, Juha Lauri Kalevi
Kuusela, Erkki Juhani

Kuusisto, Antti-Jussi
Laakso, Pekka Ilmari
Lahtinen, Jarno Juhani
Nikkilä, Rajia Liisa
Pekkarinen, Heikki Juhani
Rantamäki, Pauli Aleksi
Saarikoski, Sirkka Kaarina
Salonen, Päivi-Elina

Santala, Into Juhani
Stenman, Eerik
Talonen, Antti Paavali
Viidanoja, Kirsti Hymy Irmeli
Virtanen, Aija-Tiina Maria
Vähämaa, Harri Tapani

Lounas, ei esitelmää

16.3.2015

Lounas, ei esitelmää, talvisotaan liittyvä
kuvaesitys

UUDET JÄSENET

haman majalta kello 13.00, osoite Pikku-Niihamantie 98, 33560 Tampere .
Ilmoittautumiset 20.4.2015 mennessä:
raija.saarelainen@rokki.net
Toukokuulle on suunniteltu Suomalaiselle
Klubille lounaan yhteyteen mielenkiintoista
lounasluentoa, mutta siitä ja kesän sekä loppuvuoden ohjelmasta kuulette sitten myöhemmin lisää.
Lämpimästi tervetuloa Klubinaisten tilaisuuksiimme myös kaikki uudet naisjäsenemme!
Klubinaisten tilaisuuksiin lähetetään sähköpostiosoitteensa antaneille naisille erilliset,
tarkempia tietoja sisältävät kutsut tapahtumiin.
Jaana Jääheimo
Klubinaisten puheenjohtaja

GASTRONOMINEN KERHO
Kerhon vuosi alkoi koko kerhon yhteisellä
blini-tapaamisella Klubilla tammikuussa. Silloin kerrattiin menneet ja kartoitettiin tulevaa
toimintaa.
Vuoden ensimmäinen tapaaminen oli helmikuussa Tampereen Talouskoululla eli Soppakoululla pidetty perinneruoka-teemamme
mukainen klimppisopan, tillilihan ja marjakiisselin valmistaminen.
Tilliliha on viime aikoina saanut paljon
huomiota huippukokkien ja nautiskelijoiden
keskuudessa. Haluamme osaltamme olla rehabilitoimassa tätä ruoka-lajia. Se on saanut
ansiottoman huonon maineen tavasta, jolla
– muutoin kelpo – kouluruokailumme sitä
suurille ikäluokille valmisti. Hieno tilliliha on
jotain aivan muuta.

Seuraavana ohjelmassa oli hygieniapassin
suoritustilaisuus niille, jotka sitä eivät vielä
keväällä ehtineet saamaan.
Maaliskuussa valmistamme jälkiruokia
Klubiravintolassamme ja sitä vartenhan se
hygieniapassikin tarvitaan.
Huhtikuussa olemme ajatelleet nauttia
sesongin tuotteena parsaa ja kesäkuussa
valmistaudutaan ja perehdytään rosvopaistin
valmistuksen saloihin.
Näin meillä makujen maailmassa, laidasta
laitaan
Jorma Salovaara

Tampereen
Suomalaisella Klubilla,
Puutarhakatu 13, Tampere
Kevätkokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat.
Kokousesitelmän pitää
poliisiylijohtaja Mikko Paatero
aiheesta Turvallisuuden johtaminen.
Tervetuloa!
Johtokunta

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 (jompikumpi kyllä ehtii):
Seppo Leskinen 050 581 2233
Niilo Tolmunen 050 582 7307
Keskiviikkoisin Kärri kello 18.00.

KESKIVIIKKOKERHO
Kerhon tapaamiset viinin ja hyvän ruoan merkeissä klo 13.00
ke 25.2.
ke 15.4.

ke 11.3.
ke 29.4.

ke 1.4.
ke 13.5.

Kokoontumispaikka ilmoitetaan jokaisen tapaamiskutsun yhteydessä erikseen.
Puheenjohtaja Seppo Leskinen, puh. 050 581 2233

EDESMENNEET
Klubin tietoon ovat tulleet seuraavien jäsenten poismenot
Haukka, Heikki
Hietula, Heikki
Korhonen, Risto

Kuosmanen, Martti
Nyrjä, Seppo
Tuurna, Antti

< Tila täyttyi 24 uudesta jäsenestä ja heitä isännöineistä Klubin
johtokunnan jäsenistä niin, etteivät kaikki mahtuneet samaan
kuvaan. Se on pelkästään positiivista!

Uusien jäsenten
ilta 8.1.2015

U

Teksti ja kuvat: Irmeli Jokilampi

udet jäsenet pääsivät
tutustumaan
Tampereen Suomalaisen Klubin toimintaan ja tiloihin
loppiaisen jälkeisenä torstaina.
Paikalle saapui ennätykselliset 24
uutta jäsentä. Esittäytymiskierros
osoitti, että olemme saaneet mukaan varsin edustavan ja ansioituneen joukon aktiivisia ihmisiä viemään Klubiamme tulevaisuuteen.
Puheenjohtaja
Pasi-Heikki
Rannisto kertoi Klubin arvoista ja
toiminnan perusperiaatteista sekä

äskeittäin valmistuneesta strategiasta. Harrastuskerhot esiteltiin, samoin niiden vetäjät ja johtokunnan
jäsenet, joista moni oli saapunut
paikalle tutustumaan uusiin jäseniin. Käytiin läpi myös tämän vuoden tulevaa tarjontaa ja runsasta
toimintakalenteria.
Ilta päättyi kierrokseen kaikissa
Klubin vapaana olleissa tiloissa.
Kysymyksiä, keskustelua ja mukavaa puheensorinaa riitti. Se on
hyvä merkki aktiivisesta toiminnasta kiinnostuneista jäsenistä.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!
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Tervetuloa
messuille
Tampereen Messu- ja
Urheilukeskukseen

shoppailu-

brunssi

lauantaisin
klo 10.30 – 15 alk. 20 EUR

18.–19.3.

SGGF
Sportec, Greentec, Gymtec, Fysiotec
Liikunnan ja hyvinvoinnin ammattimessut

22.3.

Mega Outlet

Vaatteiden, kenkien, korujen ja asusteiden myyntitapahtuma

11.–12.4. 2015

Lounas ark. 11-14 – Kaikki tervetulleita!

vappulounas

1.5.2015
Varaa pöytäsi jo nyt
äitienpäivälounas 10.5.

Hevoset

Hevosalan ammatti- ja harrastemessut

17.– 19.4

Supermessut

tta

Uu

Puutarha, Kotimaan Matkailu, OutdoorErä, Keräily
Keväinen suurtapahtuma

20.–21.5

EuroMining

Kansainväliset kaivosteknologian ammattimessut

4.–6.9

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

Kokonaisturvallisuus

tta

Uu

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma

15.–17.9

Alihankinta

Kansainväliset teollisuuden alihankinnan ammattimessut

8.–10.10.

KoneAgria 2015

tta

Uu

Maatalouskoneiden ja -laitteiden erikoisnäyttely

Hyvien juhlien mestarit

13.–15.11

Suomen Kädentaidot
Käsi- ja taideteollisuusmessut

YRITYS- JA PERHEJUHLAT
KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT

Tampereen Messut Oy
Ilmailunkatu 20,
33900 Tampere
p. 0207 701 222
www.tampereenmessut.fi

010 6179 761
info@armascatering.fi
www.armascatering.fi
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

