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PÄÄKIRJOITUS

Julkinen keskustelu on tällä hetkellä tunnetta ja 
kärjistyksiä täynnä. Erilaisia ääri-ilmiöitä uutisoidaan ja 
kommentoidaan mediassa ja somessa ja suomalaisia 
yritetään provosoida vahvistamaan mielipiteiden 
esittäjien omat aatteet ja tarkoitusperät. Tyypillistä on 
myös, että leimakirves on ahkerassa käytössä ja sillä 
lyödään estottomasti kaikkia, jotka empivät eivätkä ota 
kantaa esittäjän puolesta. 

Viisautta on yrit-
tää perehtyä 
ensin asiaan ja 
harkita senkin 
jälkeen vielä 

kerran, kenen kelkkaan ja 
minkä aatteen todistajaksi 
kannattaa ryhtyä. Tampe-
reen Suomalainen Klubi 
ei voi olla tässäkään ajas-
sa tuuliviiri. Tehtävämme 
on vaalia suomen kieltä 
ja kulttuuria ajasta ja yk-
sittäisistä ilmiöistä riippu-
matta. On helppoa pysyä 
perustehtävässä, kun tie-
tää, että suomalaiset ovat 
useimmiten harkitsevaisia 
eivätkä arvosta kovaa me-
teliä ja kärkeviä kannanot-
toja.

Kuitenkin näyttää siltä, 
että paine Suomea ja suo-
malaisuutta sekä elämän-
tapaamme kohtaan kasvaa 
kovaa vauhtia. Venäjä testaa 
meitä, taloustilanteemme ja 
siitä seuraavat muutokset 
haastavat työelämäämme 
ja poliittista järjestelmääm-
me, pakolaiset koettelevat 

rajojamme ja empatiaky-
kyämme ja EU:n sisältä on 
viime vuosina noussut usei-
ta taloudellisia ja poliittisia 
ongelmia. 

Vaikka paine tällä hetkel-
lä tuntuu kovalta, voidaan 
sitä hieman pidemmällä 
perspektiivillä tarkastelta-
essa todeta, ettei tämä nyt 
niin dramaattista ole. Tä-
nään Suomalaisen Klubin 
125-vuotisjuhlavuonna tai 
Suomen lähestyvän 100 
vuotisen itsenäisyyden ai-
kana nämä vaikeudet ovat 
vain keskikokoisia haastei-
ta.  Ajanjaksoon mahtuu 
paljon suurempia kriisejä 
aina sodista lähtien. Nii-
nä ajanjaksoina olemme 
pystyneet löytämään yhte-
näisyyden ja rakentamaan 
harkittua arjen sankaruutta. 
Ehkä kannattaisikin katsoa 
taaksepäin, ottaa hieman 
rauhallisemmin ja yrittää 
viileästi ymmärtää mitä on 
tapahtumassa ennen kuin 
lähdetään kadulle temmel-
tämään. Eikä pahitteeksi 

olisi, että ihmiset aina so-
mesta lehdistöön pitäytyi-
sivät tosiasioissa tunteita 
nostattavien otsikoiden ja 
yksittäistapausten sijaan. 

Nuorten Leijonien 
MM-jääkiekkokulta toi po-
sitiivisen tuulahduksen 
kylmiin talvi-iltoihimme. Sa-
maa positiivista yhdessä 
tekemistä tarvitaan laajem-
minkin. Kannattaa myös 
muistaa, että jokaisena ai-
kana on löytynyt omat teki-
jänsä kantamaan vastuuta, 
oli aika kuinka vaikea ta-
hansa. Vaikka juhlavuodet 
muistelevat historiallisia ta-
pahtumia ja siinä mielessä 
kutsuvat katsomaan taak-
sepäin, on tulevaisuus aina 
edessämme. Suomessa on 
maailman koulutetuin kan-
sa ja on mahdollista uskoa 
ja luottaa, että se pystyy löy-
tämään ratkaisut oleviin ja 
tuleviin haasteisiin. 

Tampereen Suomalainen 
Klubi täyttää 125 vuotta 
vuonna 2016. Juhlavuonna 
käsittelemme tulevaisuutta 

toiminnassamme. Emme 
julkaise historiikkia ansiok-
kaasta menneisyydestäm-
me, vaan katsomme tule-
vaisuuteen ja toimitamme 
”futuriikin”. Arvostamani 
tulevaisuuden tutkijan Ilkka 
Halavan haastattelu täs-
sä lehdessä voi osaltaan 
virittää meitä katsomaan 
pidemmälle eteenpäin. Tu-
levaisuuden ennakointia 
varten olen koonnut mate-
riaaliin eri tutkijoiden ja nä-
kijöiden tulevaisuuden miet-
teistä. Haastankin jokaisen 
lukijan pohtimaan asiaa ja 
ottamaan kantaa, voisiko 
näin tapahtua ja kuinka toi-
vottavaa kyseisten trendien 
toteutuminen olisi. Oheisen 
nettiosoitteen kautta pää-
see mukaan kyselyyn, jos-
sa tulevaisuuden trendejä 
kuvataan ja avataan. Toivon 
jokaisen täydentävän mate-
riaalia omilla tulevaisuuden 
näkemyksillään.
http://digiumenterprise.com/an-
swer/?sid=1370632&chk=KYH-
54PU9

Nyt tarvitaan 
lisää harkintaa 
ja positiivista 

mieltä
Pasi-Heikki Rannisto  |  Johtokunnan puheenjohtaja

TAMPEREEN 
SUOMALAINEN KLUBI RY
Puutarhakatu 13, 33210 Tampere
Toimisto avoinna maanantaisin 
klo 13.00 - 15.00 
www.tampereensuomalainenklubi.fi 
 
Klubin johtokunta 
• Johtokunnan puheenjohtaja 
 hallintotieteiden tohtori 
 Pasi-Heikki Rannisto 
	 pasi-heikki.rannisto@uta.fi
• Johtokunnan varapuheenjohtaja 
 kenraalimajuri evp Kalervo Sipi 
	 kalesipi@tpnet.fi	
• Klubin esimies 
 professori Risto Harisalo 
	 risto.harisalo@uta.fi	
• Klubin varaesimies 
 liikkeenjohdon konsultti 
 Irmeli Jokilampi 
	 irmeli.jokilampi@idia.fi 
 
• Johtokunnan muut jäsenet:  
 Johtaja Kirsi Koski 
 Rakennusneuvos Seppo Mäkinen 
 Diplomi-ins. Ilkka Mäntyvaara 
 Tekniikan tohtori Kalevi Nikkilä 
 Isännöitsijä Ilkka Saarinen   
 Pankinjohtaja Jorma Salovaara
• Johtokunnan sihteeri 
 Sointu Lanki 
	 sointula@kolumbus.fi 
 0400 684 416 
 
Toimikuntien puheenjohtajat 
• Biljardikerho 
 Seppo Leskinen 
 savusepe@gmail.com
• Gastronominen kerho 
 Kalevi Nikkilä 
	 kalevi.nikkila@pp1.inet.fi
• Golfkerho 
 Jorma Salovaara 
	 jormasalovaara@kolumbus.fi
• Keskiviikkokerho 
 Seppo Leskinen 
 savusepe@gmail.com

• Kirjanmerkki 
 Risto Harisalo 
	 risto.harisalo@uta.fi
• Kirkkovenekerho 
 Timo Tulosmaa 
 timo.tulosmaa@outlook.com
• Klubinaiset 
 Jaana Jääheimo 
 jaana.jaaheimo@luukku.com
• Ruutiukot 
 Ilkka Mäntyvaara 
 ilkka.mantyvaara@luukku.com 
 
Työryhmien puheenjohtajat 
• Hallinto- ja taloustyöryhmä 
 Erkki Uusi-Rauva 
	 erkki.uusi-rauva@kolumbus.fi
• Jäsentyöryhmä 
 Jyrki Pentinlehto 
	 jyrki.pentinlehto@ttt.fi
• Kansliatyöryhmä 
 Sointu Lanki 
	 sointula@kolumbus.fi
• Ohjelmatyöryhmä 
 Risto Harisalo 
	 risto.harisalo@uta.fi
• Tiedotustyöryhmä 
 Irmeli Jokilampi 
	 irmeli.jokilampi@idia.fi	 
 
Jäsenkirjuri 
Henri Rusila 
040 415 4919 
henri.rusila@rusila.inet.fi 
 
Klubin taloudenhoitaja 
Toimitusjohtaja Olli Rusila 
045 137 9038 
olli.rusila@rusila.inet.fi 
 
Ravintola 
armas C’atering 
Christina Suominen 
010 231 5222 
info@suomalaisenklubinravintola.fi

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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Julkaisija 
Tampereen Suomalainen Klubi ry

Päätoimittaja 
Pasi-Heikki Rannisto

Toimitussihteeri 
Irmeli Jokilampi

Sivunvalmistus 
Grano Oy

Painopaikka 
Grano Oy, Tampere 2016

Painos 1.500 kpl

Tavoitat 1500 elinkeinoelämän, tieteen, taiteen, julkisen 
hallinnon, puolustusvoimien, kirkon ja median piirissä 
toimivaa, alueellista ja valtakunnallista vaikuttajaa.

Vuonna 2016 lehti ilmestyy kaksi kertaa, seuraavan 
kerran 6.12.2016. Ilmoitusmateriaalin tulee olla lehdessä 
31.10.2016 mennessä.

Aineistot ja ilmoitukset: 
Grano Oy, Viinikankatu 45, 33800 TAMPERE, 
puh. 043 824 9117, petteri.mikkila@grano.fi 

Ilmoitusmyynti: Osuuskunta Paluu  
Sointu Lanki, sointula@kolumbus.fi 
Outi Lehtonen, outi.lehtonen@paluu.fi

Ilmoitushinnat: 
koko sivu  ...........................................550 € 
puoli sivua  ........................................300 € 
neljännessivu  ................................... 170 € 
yrityksen logoilmoitus  ........................ 60 € 

Hintoihin lisätään alv 24 %. 

ARVOISA ILMOITTAJA
Tee yrityksesi ja tuotteesi tunnetuksi Klubilehden lukijoille!

Tampereen Suomalainen Klubi • Suomalaisuuden puolesta

Klubimme on kasvanut ja 
aktivoitunut vuosi vuodelta 
ja ohjelma on monipuolis-
tunut koko ajan. Kiitos sii-
tä esimiehellemme Risto 
Harisalolle, aktiivisille jäse-
nillemme ja kerhoillemme 
sekä hyvin toimivalle Tam-
pereen Suomalaisen Klubin 
ravintolalle. Varaesimies 
Irmeli Jokilammen johdolla 
Klubin viestintä on moni-
puolistunut ja aktivoitunut 
ja ilme on raikastunut. Jo-
kainen voi löytää tästäkin 
lehdestä ja nettisivuiltam-
me useita kiinnostavia toi-
minnan mahdollisuuksia. 
Varapuheenjohtaja Kalervo 
Sipin johdolla olemme val-
mistautumassa jo Suomen 
100. juhlavuoteen ja Klubin 
juhlatoimikunta Satu Ran-
niston johdolla tuottaa meil-
le varmasti elämyksellisen 
juhlavuoden 2016. 

Toivotan kaikille Tampe-
reen Suomalaisen Klubin 
nykyisille ja tuleville jäsenil-
le sekä sidosryhmillemme 
valoisaa tulevaisuutta sekä 
hyvää Tampereen Suoma-
laisen Klubin 125-vuotisjuh-
lavuotta. Klubilla tavataan!
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To i m i t u s j o h t a j a 
Paulina Ahokas 
onkin syystä yl-
peä johtamas-
taan kulttuuri-

laitoksesta ja osaavasta 
henkilöstöstään. Hän myös 
kiittää monia hyviä yhteis-
työkumppaneita. Puolet 
Tampere-talon tapahtu-
mista on omaa tuotantoa 
tai yhteistyöhankkeita, 
puolet ulkopuolisten jär-
jestämiä vuokratapahtu-
mia. Omaa tuotantoa ovat 
muun muassa ooppera- ja 
balettitapahtumat, klassil-
linen musiikki, lasten ta-
pahtumat.

Uutta tilaa ja 
uudenlaisia palveluja

Tänä vuonna Tampe-
re-taloon valmistuu kaksi 
uutta kokous- ja monitoimi-
tilaa: kolmanteen kerrok-
seen talon uusi lippulaiva, 

230-paikkainen auditorio 
Maestro ja toiseen kerrok-
seen moderni 400 hengen 
tasalattiainen monitoimitila, 
joka on tarvittaessa jaetta-
vissa kahteen 
osaan. Muu-
m i m u s e o n 
rakentaminen 
alkaa tänä 
vuonna. Sil-
le on talosta 
varattu noin 
tuhannen ne-
liön tilat, jotka 
s isustetaan 
muumiaihee-
seen sovel-
tuviksi. Myös 
aula-, ravinto-
la- ja kahvila-
tiloja aletaan 
u u d i s t a a . 
Uudistusten 
myötä tulee uudenlaisia 
palvelumuotoja ja nykyistä 
monipuolisempia ravintola-

palveluja sekä sitä kautta 
lisää asiakkaita. Taloa py-
ritään kehittämään entistä 
helpommin lähestyttäväksi 
ja ravintolat pitämään auki 

muulloinkin kuin tapahtu-
mien aikana.

Meneillään olevien raken-

nushankkeiden kustannus-
arvio sisustus ja kalustus 
mukaan lukien on noin 22 
miljoonaa euroa. Uudistu-
neen Tampere-talon ja Muu-

mimuseon avajaisia viete-
tään toukokuussa 2017. 
Tulevien vuosien hankkeis-

ta merkittävin on samalle 
tontille tuleva hotelli. Kaa-
vamuutos sitä varten on jo 
vahvistettu.

Yksi uusimmista palve-
lumuodoista on MUKANA 
- Event Online. Sen avulla 

konsertti- ja kokouselämyk-
siä tarjotaan verkon kautta 
niillekin, joilla ei ole mah-
dollisuuksia tulla itse tapah-
tumaan, esimerkiksi van-
hainkoteihin, kouluihin ja 
sairaaloihin. Verkon kautta 
onnistuu myös ajantasainen 
vuorovaikutus ”etäyleisön” 
ja taiteilijan tai luennoitsijan 
kanssa. Ohjelmistossa uut-
ta ovat mm. kansainväliset 
balettigaalat ja ensi vuo-
desta lähtien Muumimuseo 
oheispalveluineen.

Tampere-talon 
menestyksen avaimet

Tähänastisen ja tulevan 
menestyksen avaimia on 
toki käsitelty talon strategia-
pohdinnoissa. Paulina Aho-
kas luettelee neljä tärkeitä:
(1) asiakkaan ilahduttami-
sen kulttuuri; talo tarjoaa 

positiivisia elämyksiä, koke-
muksia ja kohtaamisia. 
(2) talon arkkitehtuuri ja mo-
nipuolisuus; Tampere-talos-
sa on 15 erilaista tapahtu-
matilaa ja 1900-paikkainen 
Iso sali on Pohjoismaiden 

suurin akustinen tila. Tilat 
ovat hyvin monipuolisia ja 
muunneltavia. 
(3) saavutettavuus; kolme 
neljästä suomalaisesta 
asuu kahden tunnin matkan 
päässä, rautatieasemalle 
200 metriä ja lentokentälle 
11 minuuttia. Talon sisällä-
kin saavutettavuus on erin-
omainen, ja saman katon 
alta löytyvät kaikki palvelut 
kulttuurista, konserteista, 
seminaareista ravintolapal-
veluihin ja kohta myymälä-
kin!
(4) Tampereen ja Tampe-
re-talon hyvä maine. 

Tampere-talon asiakkaat 
ovat arvioineet talon jo seit-
semän kertaa peräkkäin 
Suomen kongressikeskus-
ten kärkeen valtakunnalli-
sessa kongressitalotutki-
muksessa. Vuonna 2011 se 

määriteltiin Suomen par-
haaksi konserttitaloksi. 
Talo on saanut myös Pir-
kanmaan esteettömyyspal-
kinnon, Rotisseurs-kilven ja 
ympäristöystävällisyydes-
tään Joutsenmerkin.

Musiikkia laidasta 
laitaan

Yksi merkittävimpiä Tam-
pere-talon yhteistyökump-
paneita ja vetovoimatekijöi-
tä on Tampere Filharmonia. 
Se on kaupungin yksikkö, 
mutta toimii Tampere-talos-
sa. Tampere Filharmonia on 
ainoa täysimittainen sinfo-
niaorkesteri pääkaupungin 
ulkopuolella. Orkesterin 
ylikapellimestarina on syk-
systä 2013 alkaen toiminut 
Santtu-Matias Rouvali. 
Filharmonialla oli viime 
vuonna lähes sata tapahtu-
maa ja niissä ennätykselli-
set 75 000 kuulijaa.

Toinen läheinen yhteis-
työkumppani on Tampere 
Convention Bureau, joka 
markkinoi Tamperetta kan-
sainvälisenä kaupunkina. 

Sen toimisto on Tampere-ta-
lossa. 

Tampere-talossa on mu-
siikkiohjelmille sopiva ja 
yleisesti kiitetty akustiikka. 
Isoa salia pidetäänkin Suo-
men parhaana ooppera- ja 

klassisen musiikin salina. 
Talon ohjelmistossa on kuu-
kausittain monia hyvin eri-
laisia musiikkitapahtumia, 
oopperasta ja sinfoniasta 
jazziin ja rockiin. 

Kaupungin omistama 
osakeyhtiö

Tampere-talo valmistui 
vuonna 1990. Sen tausta-
na on Tampereen kaupun-
gin omistama Tampere-talo 
Osakeyhtiö. Henkilökuntaa 
on noin 70.

Tampere-talon liikevaih-
to on 8 miljoonaa euroa, ja 
liikevaihto ja muut tuotot 
yhteensä 13,5 miljoonaa 
euroa. Yhteiskunnan, käy-
tännössä lähes kokonaan 
Tampereen kaupungin, 
avustukset kattavat kaikis-
ta tuotoista vain noin 40%. 
Kaupungin avustuksesta 

Viime vuosi oli Tampere-talon historiassa 
jälleen ennätysvuosi ja varaustilanne 
näyttää hyvää tulosta tällekin ja ensi 
vuodelle. Viime vuonna talossa oli 
650 tapahtumaa ja niissä 308 000 
tapahtumakävijää. Osa kongressivieraista 
viipyy useamman päivän, jolloin päivä-
kävijöiden luku nousee 355 000:een. 
Määrä on huikea, melkeinpä tuhat ihmistä 
vuoden jokaista päivää kohti laskettuna. 
Tampere-talo on sekä tapahtumien 
että kävijöiden määrältään Suomen 
suurin ja vetovoimaisin konsertti- ja 
kongressikeskus ja pohjoismaistakin 
kärkeä. Talossa on meneillään 
suuria toiminnallisia uudistuksia ja 
lisärakentamista, joilla vetovoimaisuutta 
lisätään edelleen. 

Pohjoismaiden suurin 
konsertti- ja kongressi-

keskus

SISÄÄNKÄYNTI: 
Tampere-talo – Pirkanmaalainen 

menestystarina

Paulina Ahokas on toiminut 
Tampere-talon toimitusjohtajana
vuoden 2012 alusta.

Aulassa tulijaa tervehtii Kimmo Kaivannon 
”Sininen suora”. Aulaa tullaan kehittämään 

palvelujen monitoimitilaksi.
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valtaosa on vuokra-avus-
tusta, jonka kaupunki perii 
takaisin tontin ja rakennuk-
sen vuokrana. Tukiosuus on 
selvästi pienempi kuin mis-
sään muussa Suomen tai 
Euroopankin vastaavassa 
kulttuurilaitoksessa. Tampe-
re-talon lasketaan tuottavan 
vuositasolla noin 35 miljoo-
nan euron määrän vauraut-
ta maakunnan alueelle.

Klubilaisille tuttuja 
vaikuttajia

Klubimme kunniajäsen 
Matti Hokkanen toimi pit-
kään Tampereen kauppa-
kamarin toimitusjohtajana. 
Kauppakamari oli alusta 
alkaen mukana Tampe-
re-talon suunnittelussa ja 
kehittämisessä kansainväli-
seksi kulttuurikeskukseksi. 
Kauppakamarilla oli oma 
kongressityöryhmäkin. Mat-
ti pitää oikeaan osuneena, 
että talosta tehtiin osakeyh-
tiö, vaikkakin kaupungin 
kokonaan omistama. Alusta 
alkaen oli tavoitteena, että 
Tampere-talo vaalii sinival-
koista henkeä ja siinä on 
onnistuttukin. Matti Hokka-
nen toimi vuosikausia Tam-
pere-talon hallintoneuvos-
ton varapuheenjohtajana.

Klubimme aktiivinen jä-
sen, musiikkineuvos Mat-
ti Heinivaho on konkari 
1980-luvulta alkaen Tam-
pere-talon asiantuntijana, 
hallintoneuvoston jäsenenä 
ja nykyisin hallituksen va-
papuheenjohtajana. Hän on 
tyytyväinen, että musiikin ja 
tv-tuotannon asiantuntijoita 
kuultiin jo suunnitteluvai-
heessa. Musiikkimiehenä 
hän vahvistaa, että  talon 
akustiikka ja varustelut mu-
siikkiesityksiä varten ovat 
on erinomaisia. Henkistä 
tukea Tampere Oopperalle 
antaa Tampereen Ooppera-
toimintasäätiö, jossa Matti 
on puheenjohtajana.

Molemmat Mattimme kiit-
televät Tampereen 1980-lu-
vun päättäjien näkemystä ja 
rohkeutta. Tampereella on 
nyt maan paras konsertti- ja 

kongressikeskus, joka tuot-
taa mielihyvää laajoille kan-
sanryhmille ja oheistuot-
teena taloudellista hyvää 
Pirkanmaalle. Klubillemme 
tärkeä suomalaisuus näkyy 
ja tuntuu myös Tampere-ta-
lossa.

Terveisiä Klubilaisille
Paulina Ahokas toivottaa 

Klubimme jäsenet edelleen 
ja useamminkin nauttimaan 
Tampere-talon kulttuurita-
pahtumista. Hän painottaa, 
että Klubimme teema Suo-
malaisuuden puolesta istuu 
hyvin myös Tampere-talon 
ajatteluun. Talo tarjoaa en-

nen muuta suomalaista 
kulttuuria suomalaisille ja 
on näkyvä suomalaisuuden 
ikkuna ulkomaille. Ja Tam-
pere-taloon tulevan Muu-
mimuseon arvot – suvait-
sevaisuus, perhe, rakkaus, 
rohkeus – soveltuvat hyvin 
suomalaiseen arvomaail-
maan.

Uudistuneen Tampere-ta-
lon ja Muumimuseon avajai-
set ensi vuoden toukokuus-
sa ovat Itsenäisyyden 100 
-juhlavuoden hankkeita ja 
niitä toteutetaan yhteistyös-
sä Suomi 100 -sihteeristön 
kanssa. Itsenäisyyden ai-
healueeseen kuuluu myös 

Kansainvälisenä naisten 
päivänä 8.3.2017 ja sen jäl-
keisenä viikonloppuna jär-
jestettävä mittava WOW Fin-
land -kulttuuritapahtuma, 
jossa käsitellään naisen 
roolia suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Paulina Ahokas 
kutsuu Klubimme jäsenet 
osallistumaan myös Tampe-
re-talon Itsenäisyyden juhla-
vuoden erikoistapahtumiin.

Teksti: 
Markku Rauhalahti
Kuvat: 
Seppo Leskinen

– Kun pysähtyneisyyden 
aika näinä vuosina päättyy, 
kyllä suomalaiset saavat 
maan liikkeelle, Halava us-
koo. 

Työmarkkinauudistuk-
set oikeastaan ratkaisevat 
etenemisvauhdin ja vaikut-
tavat suuntaan. Meidän 
on saatava luotua sellaisia 
rakenteita, joissa kaikkien 
työpanos on käytössä. Toi-
meliaisuuteen kannustavia 
rakenteita on lisättävä.

Suomi elää yhdessä his-
toriansa haastavimmassa 
vaiheessa taloudellisesti ja 
ehkä myös henkisesti. Onko 
Suomi menettänyt jotakin 
sellaista pääomaa, jota 
meillä on ollut aikaisemmin 
vai vaadimmeko itseltämme 
liikoja?

– Suomi, kuten muutkin 
maat, yhteisöt ja ihmiset, ei 
ole varsinaisesti tehnyt vää-
riä valintoja tai hukannut 
vahvuuksiaan. Suomessa 
on pidetty liian kauan kiin-
ni sellaisesta, mikä joskus 
toimi hyvin, mutta ei toimi 
enää, Halava sanoo. 

Samoin Suomi on järjes-
tyksen maana kasvanut hal-
linnolliseen aikuisuuteen. 
Aikanaan vaurautta oli niu-
kasti eikä sääntelyä ollut 
merkittävästi. Nyt raken-
teita on luotu vahvasti, sa-
moin sääntely on kasvanut 

suuriin mittoihin. Sääntelyn 
koneistot tuottavat koko 
ajan tarkempaa ohjeistusta, 
vaikka historia on osoitta-
nut, että vain liberalisoinnil-
la on korreloiva vaikutus toi-
meliaisuuden kasvamiseen.

– Nuoret riskinottokykyi-
set ikäpolvet esiin, painot-
taa Ilkka Halava.

Suomen ikärakenne luo 
markkinoille haasteen huol-
tosuhteen lisäksi johtami-
seen. Nuorempien, riskinot-
tokykyisempien ikäpolvien 
olisi aika astua nykyistä 
vahvemmin esiin. Parhaas-
sa tapauksessa senioriteet-
ti ja tuore osaaminen sekä 
markkinaymmärrys osataan 
lomittaa toisiinsa suoma-
laisessa johtamisessa, sillä 
huomisen haasteista ei sel-
vitä eilisen resepteillä.

Työelämän muutokset – 
vapauden symboli on 
yrittäjyys

Työ muuttuu entistä 
enemmän yrittäjämäiseksi 
sekä projektimaiseksi. Tule-
vaisuudessa työtä tehdään 
isoissakin yrityksissä yrittä-
jäpohjalta tai ainakin yrit-
täjämäisesti organisoituen. 
Joustavuutta tarvitaan entis-
tä enemmän. Aikaisemmas-
ta yhden työuran ihanteesta 
poiketen monipuolisuus 
ja laaja kokemuspohja ko-

rostuvat. Palk-
katyössä tyy-
pillinen työ 
muuttuu epä-
tyypilliseksi ja 
p ä i n v a s t o i n . 
Vapautta ja 
j o u s t a v u u t -
ta, jota uuden 
ajan luonnolli-
nen tuottavuus 
kaipaa, tulee 
m a r k k i n o i l l e 
lisää, kun työ-
paikkojen sisäi-
nen sääntely – 
ohjaus, kontrolli, 
valvonta – hellit-
tää.

– Jo 2020- 
luvulla kaikilla 
ammattikorkea-
kouluista valmis-
tuvilla on oma 
yritys valmiina työelämää 
varten, Ilkka Halava ennus-
taa.

Liberaaleilla 
uudistuksilla 
Suomi 
nousuun
Suomi on edelleen kokonaisuutena 
maailman parhaita yhteiskuntia asua 
ja elää. Näin toteaa Ilkka Halava 
kysyttäessä, mikä on hänen mielestään 
Suomen asema globaalissa maailmassa.

Ilkka Halava (KTM, CBC)
• Suomen johtavia tulevaisuudentutkijoita 
• Keynote speaker, yritysvalmentaja
• Toimitusjohtaja, Prime Frontier Oy, 
 Future Works Oy 

Yksi Suomen käytetyimmistä puhujista ja 
yritysvalmentajista; 
tekee yhteistyötä yli 270 yrityksen kanssa 
sekä Suomessa että kansainvälisten organi-
saatioiden kanssa. 

Moniosaaja, joka valmentaa kaikkia henkilös-
töryhmiä ja ohjaa karikoissa uuden tuottavuu-
den kaudelle. Ilkka Halava näkee sinne, mihin 
muut eivät vielä näe. Hän on asiantunteva ja 
valovoimainen puhuja, valmentaja ja monen 
organisaation luottosparraaja. 

Sosiokulttuurisen tutkimuksen ja soveltavan 
tulevaisuustutkimuksen välineillä Ilkka tekee 
tulevaisuuden kehityskuluista ymmärrettä-
vää päätöksentekomaastoa ja ohjaa uusien 
mallien, konseptien ja läpimurtojen tekijöitä 
löytämään omat maalinsa – ja saavuttamaan 
ne. 

”Extreme Business Makeover 
– No Box Required.”

Teksti: Esko Raskila
Kuva: Prime Frontier Oy

Paulina Ahokas
• Tampere-talon toimitusjohtajana vuoden 
 2012 alusta.

• 2002–2011 Music Export Finlandin 
 toiminnanjohtajana. 

 Aiemmat:
• Suomen Lontoon -insituutin arts manageri

• Joensuun yliopiston musiikkitieteen lehtori

• Down by the Laituri -festivaalin 
 markkinointi- ja tiedotuspäällikkö

• Cafe Nouveau -jazzklubin promoottorina 
 Prahassa
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Kyselimme asiaa 
T a m p e r e 3 : n 
hankejohtajan 
pestin viime syk-
synä ottaneel-

ta Päivi Myllykankaalta.  
Ihmiseltä, joka tätä ennen 
veti useita vuosia Tredea 
Oy:tä ja jolla nyt on kolme 
työpöytää eri puolilla kau-
punkia.

– Tampere3:n taustalla 
ja tavoitteena on todella-
kin kolmen korkeakoulum-
me Tampereen Yliopiston, 
Tampereen Teknillisen Yli-
opiston ja Tampereen Am-
mattikorkeakoulun yhdistä-
minen, kertoo Myllykangas.  

Pari vuotta sitten nämä 
korkeakoulut pyysivät aiem-
min KCI Konecranes Oy:n 
toimitusjohtajana työsken-
nellyttä vuorineuvos Stig 
Gustavsonia arvioimaan, 
millä toimintansa osa-alu-

eilla oppilaitokset voisivat 
saavuttaa kansainvälisesti 
johtavan aseman ja mitä uu-
distuksia siihen tarvittaisiin.  

Ei siis lainkaan matala 
rima.  Mutta hyvä niin.

– Tunnemme jatkuvas-
ti nahoissamme, että niin 
kansallinen kuin kansainvä-
linenkin toimintaympäristö 
muuttuu, toteaa hankejoh-
taja Myllykangas.  

Olkoon kuinka kulunut il-
maisu vain, mutta ”kilpailu 
kiristyy”. Ei vain taloudelli-
sessa mielessä vaan myös 
tieteen harjoittamisessa, 
koulutuksessa jne.  Silloin 
eivät maan opetuslaitoksen 
parhaimmistoon kuuluvat 
oppi- ja tutkimuslaitokset 
voi vain katseella seurata 
ympäristön virtauksia vaan 
on oltava mukana ja jos vain 
rahkeissa varaa on, niin joh-
dettava muutosta. Tiede- ja 

opetusyhteisöjen on olta-
va myös elinkeinoelämän 
ja työelämän iholla, jotta 
saadaan parhaat panokset 
palvelemaan suomalaisten 
pärjäämistä. 

Mihin siis halutaan 
päästä?

– Päätavoitteena on huip-
puyliopisto.  Päätynemme 
muutaman vuoden sisään 
konserniyliopistoon, jossa 
kaikki kolme ovat saman 
hallinnon ja haasteellisen 
strategian johdettavana, 
Myllykangas jatkaa.  

Tampere3:sta tulee mo-
nitieteinen yliopisto, jonka 
tutkimusprofiili rakentuu 
Tampere3-korkeakoulujen 
nykyisten profiilien pohjalle. 
Suomeen syntyy yliopisto, 
jossa tekniikan, terveyden, 
yhteiskunnan sekä talou-
den ja johtamisen tutkimus 
kohtaavat. Määritellään 
toimintamalli niin, että tut-
kimuksesta innovaatioihin 
-ketju toimii tehokkaasti 
ja pärjää niin kansallisesti 
kuin kansainvälisestikin. 

Tampere3:ssa tutkimuk-
sen vaikuttavuuden lisäämi-
nen nähdään keskeisenä.  

Ylitetään tutkintoraken-
teiden raja-aitoja, luodaan 
kansallisesti ja kansainvä-
lisesti vetovoimainen mo-
nitieteisen tutkimuksen ja 
opetuksen yhteisö. Halu-
taan tehdä sekä tutkimuk-
sellisesti että opetuksel-
lisesti innostava ja koviin 
tavoitteisiin pystyvä yliopis-
to, Myllykangas kuvailee.

Kärjessä valitut 
tieteenalat

– On tottakai hienoa, että 
tamperelaisessa tiedemil-
jöössä löytyy leveyttä. On 
opetus- ja tutkimusaloja, 
jotka vuosien juoksussa 
ovat yltäneet hyviin tuloksiin 
ja ovat edelleenkin vahvana 
pohjana uuden yliopiston 
rakentamiselle. Mutta raja-
pinnat yhteiskuntatieteiden, 
terveyden, tekniikan ja luon-
nontieteiden välillä tuovat 
eittämättä uusia avauksia, 
nousevia aloja, ja niille on 
annettava kasvutilaa, Päivi 

Tamperelaisessa julkisuudessa on parin 
vuoden ajan vilahdellut termi Tampere3 
ja sen ympärillä on puhuttu täkäläisten 
korkeakoulujen yhdistämisestä.  Mistä 
siis on kyse?  

Myllykangas jatkaa. 
Kaikkia pyöriä ei kannata 

keksiä uudelleen jokaisella 
koulutusalalla.

– Koulutusaloja katso-
taan uusin silmin. Kaikkia 
palvelevia ja koskettavia 
sisältöasioita ovat oppi-
misympäristöt ja pedago-
giikka, kansainvälisyys, 
kieli- ja viestintäopinnot, 
elinikäinen oppiminen, yrit-
täjyys ja kestävä kehitys, 
summaa Myllykangas.  

Uusi oppilaitos on 
vahva kilpailutekijä 
kansallisesti ja 
kansainvälisesti.

Jos on Tampere ja maa-
kunta nykyäänkin vahva 
toimija Suomen kansanta-
loudessa ja kansainvälises-
sä liiketoiminnassa, uuden 
korkeakoulun uskotaan 
entisestään vahvistavan 
sen roolia. Tampereen kal-
taisessa kehittyvässä kau-
pungissa toimivien kolmen 
yliopisto- ja korkeakouluta-
son laitoksen ihmiset raken-
tavat uusia kokonaisuuksia. 
On kumma, jos siitä ei synny 
näkyvää jälkeä, Myllykan-
gas toteaa.  

– Näillä eväillä uskotaan 
päästävän entistä enem-
män jaolle myös kansain-
välisten tutkimus- ja kehi-
tysprojektien rahoitukseen. 
Milloin on tarkoitus tulla 
valmista?

– Tällä hetkellä ajattelem-
me niin, että valmista voisi 
olla muutaman vuoden ku-
luttua vuonna 2019.  Tämän 
tapaisissa hankkeissa toki 
kannattaa varautua liuku-
miin suuntaan tai toiseen, 
aikatauluttaa Myllykangas.

Teksti: Timo Tulosmaa
Kuvat: Tampereen 
teknillinen yliopisto

MODERNIA 
MATEMATIIKKAA:  

1>3

ONKO AKATEEMINEN 
KOULUTUS LÄHIPALVELU?

Pääkirjoituksessaan 27.1.2016 Aamu-
lehti taustoittaa Tampere3:n taustaa ja 
lähtökohtia:
• On syytä herätä siihen, että maam-
me yliopisto- ja korkeakouluverkostoa on 
menneinä vuosikymmeninä rakennettu 
pitkälti aluepoliittisin perustein.  Vähän 
kärjekkäästikin todetaan, että verkon 
kehitys on lähtenyt ajatuksesta, että 
”akateeminen koulutus on lähipalvelu”.  
Nyt tavoitellaan kustannustehokkuutta 
ja laatua kattavuuden kustannuksella.  
Tämä pätee myös Tampere3:een.
• Toivoa herättää se, että kaiken vali-
tuksen taustalla yliopistokentällä on te-
keillä myös rohkeita uudistuksia. Viime 
vuonna on toteutettu Lappeenrannan 
yliopiston ja Saimaan ammattikorkea-
koulun yhdistäminen konserniksi yhden 
johdon ja hallinnon alaisuuteen.  Tam-
pereella puhutaan parasta aikaa Tam-
pere3:sta, tulossa on 2017 Kymen ja 
Mikkelin ammattikorkeakoulujen liitto. 
Tampereen, Turun, Oulun ja Itä-Suomen 
yliopistot ovat allekirjoittaneet sopimuk-
sen toimialarationalisoinnista.

VALTIOVALTA VALMISTAUTUU 
ASETTAMAAN TAMPERE3:N OHJAUS- 
JA JOHTORYHMÄN
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
vast’ikään lähestynyt Tampere3:n op-
pilaitoksia pyynnöllä nimetä ehdok-
kaat Tampere3-yliopistokonsernia val-
mistelevaan ohjaus- ja johtoryhmään. 
  Tampereen Teknillisen Yliopiston reh-
tori Markku Kivikoski näkee tämän 
valtiovallan vahvana kannanottona 
Tampere3:n toteuttamisen puolesta: 
• Asettamispäätöksen luonnoksessa 
ajatellaan, että Tampereen Yliopisto ja 
Tampereen Teknillinen Yliopisto yhdis-
tyisivät uudeksi säätiöyliopistoksi, joka 
omistaisi Tampereen Ammattikorkea-
koulun.  Konsernilla olisi yhteinen stra-
tegia ja operatiivinen johto.
• Ennalta kohtaamattomia asioita täs-
sä fuusiossa olisivat se, että TAMK on 
ammattikorkeakoulu ja että TaY on jul-
kisoikeudellinen laitos ja TTY yksityisoi-
keudellinen säätiö.  
• Tavoitteena on tehdä tamperelaises-
ta jättiläisestä kansainvälisesti arvos-
tettu työelämää ja suomalaista yhteis-
kuntaa kehittävä monialainen yliopisto, 
jossa kohtaavat tekniikka, terveys, yh-
teiskunta, talous ja johtaminen. Organi-
saatiolla olisi yhteinen strategia.

Tampere3:n hankejohtaja 
Päivi Myllykangas

Tampereen teknillisen 
yliopiston rehtori 
Markku Kivikoski
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huolehtii Oscar. Sama toimii 
myös ostojen automatisoin-
nissa. Asiakas voi ulkoistaa 
jopa koko taloushallinton-
sa Oscarille analysoinnista 
lähtien sitä myöten, että 
talouspäällikköpalvelussa 
Oscarin henkilö on mukana 
asiakasyrityksen johtoryh-
mässä.

– Tarjoamme laajan lii-
ketoiminta-alustan. Asia-
kas päättää, mitä myy ja 
miten markkinoi. Me voim-
me hoitaa kaiken sellaisen 
toiminnan, joka ei vaadi lii-
ketoimintaosaamista, logis-
tiikkaa myöten. Nyt olemme 
laajentamassa myös henki-
löstöhallinnon palveluihin 
ja entistä voimakkaam-
min verkkoliiketoimintaan. 
ICT-ulkoistuspalveluja teem-
me jo, kuvailee Lahtinen. 

Laskuja lähtee noin 600 
asiakkaalle, joista kenellä-
kään ei ole täysin saman-
laista ratkaisua kuin jollakin 
toisella, vaikka ohjelmis-
tojen peruspalikat ovatkin 
samoja. Palvelu kuuluu aina 
osana kokonaisuuteen. 
Valtaosa asiakkaista har-
joittaa valmistustoimintaa, 
tukkukauppaa melkein yhtä 
moni. Vahvoja ovat myös vä-
hittäiskauppa sekä huolto- 
ja kunnossapitosektori.

– Elektroniikka- ja mo-
biililaitehuollossa olemme 
markkinajohtaja, isoimmat 
kaupat ja operaattorit on 
integroitu järjestelmiimme. 
Vientiä on saatu jo Ruotsiin 
ja Tanskaan. Esimerkik-
si Samsungin koko huolto 
Ruotsissa hoidetaan Oscar 
Servicen avulla, selvittää 
Lahtinen uutta keihäänkär-
kituotetta.

Suurin osa asiakkaina 
olevista pk-yrityksistä ha-
luaa toiminnanohjausjärjes-
telmän tilausten, logistiikan, 
tuotannon, materiaalihal-
linnan ja taloushallinnon 
ohjaamiseen. Tätä syven-
netään tarvittaessa ja täy-
dennetään aina palveluilla. 
Kiinostavia ovat tällä hetkel-
lä esimerkiksi sähköverkot 
ja energiasektorilla toimivat 

asiakkaat. Mitä hankalampi 
tapaus, sitä kiinnostavampi 
Oscarille.

Tuotekehitykseen Oscar 
Software satsaa tänä vuon-
na noin kaksi miljoonaa eu-
roa eli noin 30 prosenttia 
liikevaihdosta. Se on paljon, 
mutta se on ainoa, mikä tuo 
tulosta. 

– Erotumme kilpailijoista 
olemalla hyvällä tavalla van-
hanaikaisia. Kaikki toimin-
nan osa-alueet ovat omissa 
käsissämme, Lahtinen sum-
maa.

Enemmän myyntiä 
ja uutta, vähemmän 
saneerausta

Jarno Lahtisen mielestä 
Suomessa pitäisi satsata 
enemmän myyntiin, mark-
kinointiin ja uusien asioi-
den innovointiin, ei vanhan 
saneeraamiseen. Loppujen 
lopuksi pk-yrityksistäkin mo-
nella menee edelleen aika 
mukavasti.

Järjestelmien automati-
sointi vähentää työvoiman 
tarvetta, mutta silti se Lah-
tisen mukaan tuo työtä 

enemmän kuin vie sitä, kun 
hölmöt mutkat poistetaan 
prosesseista. Työntekijät 
saavat keskittyä työhön, jos-
sa tarvitaan järkeä. 

– Nykyinen lainsäädän-
tö ei sovellu uudenlaiseen 
työntekoon. Byrokratia hait-
taa enemmän kuin korkea 
verokanta tai muut tekijät. 
Säännökset ovat kuin Fin-
laysonin ajoilta! Kasvua ja 
kehitystä ei saisi estää, Lah-
tinen lataa.

Korkeakoulut ja 
Tampereen kaupunki 
saavat nekin 
Lahtiselta nuhteita

– Yliopistoilla ei ole käsi-
tystä siitä, mitä yrityksissä 
oikeasti tehdään. Tampe-

reen sijainti on hyvä, mutta 
kaupunki ja Tredea eivät 
myy aluetta maailmalla hy-
vänä yritysten toimintaym-
päristönä niin kuin pitäisi. 
Yhteistyötä ja kanssakäy-
mistä tarvitaan enemmän, 
sanoo kasvuyrityksen edus-
taja.

– Valtion ja kun-
tien pitää pysyä ul-
kona bisneksestä ja 
antaa yritysten toi-
mia. Yritykset nosta-
vat Suomen suosta, 
eivät julkisvallan toi-
met. Vain kitka pitää 
saada pois välistä, 
Lahtinen tiivistää 
näkemyksensä.

Myyntijohtaja Jar-
no Lahtinen jakaa 
Tampereen Suo-
malaisen Klubin 
arvopohjan. Siksi 
hän liittyi Klubin jä-
seneksi reilu vuosi 
sitten. Klubiravintola 
miellyttää Lahtista 
lounaspaikkana ja 
kabineteissa jär-

jestetään Oscar Softwaren 
asiakastilaisuuksia. 

Teksti ja kuva:
Irmeli Jokilampi

Sisustuskaihtimien ja
markiisien erikoisliike

Kaihdin Pukkila
Viinikankatu 36, 33800 Tampere
(03) 3122 0900  |  0400 633 227

Tervetuloa 
uudistuneeseen 
myymäläämme!

 

MITTATILAUSTYÖNÄ:
• Sälekaihtimet
• Parveke- ja terassikaihtimet
• Paneeli-, rulla- ja laskosverhot
• Verhokiskot- ja tangot
• Liuku-, taite- ja tilanjako-ovet
• Mirror Line -liukuovikaapistot 
• Markiisit ja screenit
   ym. alan tuotteet, 
   katso kotisivumme:      

Tilaa suunnittelu- ja mittauskäynti!

Oscar Softwa-
reen on mu-
kava mennä. 
Maaliskuussa 
käyttöönotettu 

avara tila on viihtyisästi 
sisustettu ja Menestyksen 
seinä näyttää, missä kai-
kessa yritys on onnistunut. 
Kokoustilan takaseinää 
peittää vanha valokuva 
Tammerkosken yläjuoksul-
ta. Istuudumme juttele-
maan myyntijohtaja Jarno 
Lahtisen kanssa. Vipinää 
talossa piisaa.

– Töitä on ja lisää väkeä 
tarvitaan, erityisesti talous-
hallinnon tehtäviin, sillä se 

osio toiminnastamme kas-
vaa kaikkein nopeimmin. 
Taloushallintopalvelujen 
kasvu oli viime vuonna yli 
60 prosenttia ja neljässä 
vuodessa liiketoiminta-alue 
on kasvanut noin 700 pro-
senttia, Lahtinen pudotte-
lee uskomattomia lukuja 
paikoilleen jämähtäneessä 
Suomessa.

– Ongelmana on, miten 
ehdimme perehdyttämään 
uusia ihmisiä. Tänä vuonna 
tarvitsemme 20 – 30 uutta 
työntekijää, kertoo Lahtinen 
kasvupaineista. 

Tampere on hänen mu-
kaansa hyvä paikka toimia, 

sillä kaupungissa on paljon 
ohjelmistoalan toimijoita ja 
oppilaitoksia, joista yritys 
saa osaajia. Oscar Software 
tekeekin paljon opiskelija-
yhteistyötä kauppatieteen 
opiskelijoiden Boomi ry:n 
ja tuotantotalouden opiske-
lijayhdistyksen Indecs ry:n 
kanssa. Valmistumattomia-
kin rekrytoidaan.

– Into ja osaaminen rat-
kaisevat. Arvostamme yrit-
täjähenkisyyttä ja se näkyy 
myös palkkausmalleissa. 
Onnistumisista palkitaan 
samantien, Lahtinen sanoo.

Viidestä seitsemään- 
kymmeneen ja yli

Yrityksen toiminta alkoi 
1.1.2005 viiden henkilön 
voimin, kun nykyinen hal-
lituksen puheenjohtaja 
Jukka Hakosalo yhtiö-
kumppaneieen osti Solteq 
Oyj:ltä Solteq Oscar -liike-
toiminnan. Nykyisin Oscar 
Softwarella on kahdeksan 
yksityistä omistajaa, joista 
Jarno Lahtinen on yksi. 

Päättyneellä tilikaudel-
la liikevaihtoa tehtiin viisi 
miljoonaa euroa. Se on 
tarkoitus kaksinkertaistaa 
vuoteen 2018 mennessä. 
Oscar työllistää nyt seitse-
mänkymmentä henkilöä, 
joista kymmenkunta työs-
kentelee Raision toimipis-
teessä ja muutama koti-
konttoreissaan eri puolilla 
Suomea. Iso osa ajasta ku-
luu kuitenkin asiakkaiden 
luona.

Alkuun Oscar Software oli 
nimensä mukaisesti puh-
das ohjelmistotalo. Toimin-
nanohjausjärjestelmä (ERP) 
on sen ydinliiketoimintaa 
edelleen, mutta yritystä on 
kehitetty kohti palvelutoi-
mintaa. Tällä hetkellä pal-
veluista suosituin on Os-
car Talousosasto -palvelu. 
Kun asiakkaalla on Oscar 
Softwaren toiminnanoh-
jausjärjestelmä, asiakas 
hoitaa halutessaan vain toi-
mituksen. Laskutuksesta, 
laskunvalvonnasta, perin-
nästä ja muista paperitöistä 

Tamperelainen ohjelmistotalo Oscar 
Software Oy noudattaa selkeää 
kasvustrategiaa ja viisveisaa talouden 
madonluvuista. Reippaasti kasvava 
yritys etsii jatkuvasti uusia työntekijöitä. 
Ydinkeskustassa Hallituskadulla 
sijaitsevissa toimitiloissa on vielä 
kasvunvaraa.

”Automaatio tuo 
työtä enemmän 

kuin vie sitä”

Oscar Software Oy
• Suomalainen ohjelmistotalo
• Perustettu 2005
• Kahdeksan yksityistä omistajaa
• Työllistää noin 70 henkilöä
• Asiakkaina yli 550 yritystä
• Liikevaihto noin 5 milj. euroa vuonna 2015
• Vuoden 2016 liikevaihtotavoite 6 milj. euroa
• Tuotteet: toiminnanohjauksen 
 liiketoiminta-alusta 
 - Standardi-ERP 
 - Vaativa ERP 
 - Verkkoliiketoiminta 
 - Business Intelligence -ratkaisut 
 - Talouden ulkoistuspalvelu 
 - HR-ulkoistuspalvelut 
 - IT-ulkoistus 
 - Erityishankkeet 
 
Tietoa uudesta keihäänkärkituotteesta, 
elektroniikka- ja mobiililaitehuollon Oscar 
Service -palvelusta kansainvälisille markkinoille: 
http://oscar.fi/oscarservice/

Oscar Software 
palkkaa 
lisää väkeä

Oscar Software järjestää vuosittain Tampere-talossa oman Oscar-gaalansa. 
Myyntijohtaja Jarno Lahtisen käsissä olevalla Oscar-patsaalla palkitaan niin 
omaa väkeä kuin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.
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Hyvää 
alkanutta 
Tampereen 
Suomalaisen 
Klubin 
125-vuotis 
juhlavuotta!

Juhlavuosijärjestelyt 
on aloitettu jo hy-
vissä ajoin.
Klubikokousten esi-
telmät johdattelevat 

juhlavuoteen ja Klubin näyt-
telytiloissa on useita vaih-
tuvia näyttelyitä teemaan 
liittyen. 

Varsinaisena Klubin syn-
tymäpäivänä 22.9.2016 on 
johtokunnan juhlakokous 
iltapäivällä ja onnittelujen 
vastaanotto Klubilla.

Samana iltana 22.9.2016 
on juhlakonsertti yliopis-
ton juhlasalissa kello 18. 

Konsertissa esiintyy Mies-
kuoro Laulajat ja taustalla 
soljuu kuvakavalkadi Klu-
bin, Suomen ja Tampereen 
historiasta. Konsertin päät-
teeksi tarjoillaan syntymä-
päiväkakkua.

Konserttiin on kaikilla klu-
bilaisilla vapaa pääsy.

Juhlapäivällinen on Tam-
pereen Suomalaisen Klubin 
Ravintolassa 24.9.2016.

Juhlavuositerveisin 
Satu Rannisto

MUSTANMEREN RANNOILTA 
EUROOPAN SYDÄMEEN: 
JOKIRISTEILY TONAVALLA

Tonava on kiehtova joki.  
Se on aikanaan kiehto-
nut Johann Strauss 
nuorempaa (An der 
schönen, blauen Do-

nau). Kohtalokkaaksi tämä kieh-
tovuus koitui Romanian diktaat-
torille Nicolae Ceausesculle 
(Olen ajatusten Tonava). Monet 
kirjailijat ja runoilijat ovat saa-
neet innoituksen tästä mahta-
vasta virrasta.

Tonava on yksi Euroopan suu-
rista joista ja se on niistä ainoa, 
joka virtaa lännestä itään. Se 
saa alkunsa Schwarzwaldista 
– paikasta nimeltä Donauquel-
le – ja kierreltyään kymmenen 
valtion alueella lähes 3000 ki-
lometriä se päätyy Mustaanme-
reen. Aikanaan se oli Rooman 
valtakunnan pohjoinen raja. Se 
kulkee lähes kymmenen suur-
kaupungin kautta. Se on osa 
Euroopan läpi kulkevaa Rotter-
dam-Sulina -vesireittiä.

Matkusta 18.–26.10.2016  
Klubin mukana pitkin Tona-
vaa Mustanmeren rannalta 
Keski-Euroopan sydämeen 
Wieniin. Pääset kurkista-
maan Romaniaan, Bulga-
riaan, Serbiaan, Unkariin ja 
Itävaltaan sekä pääkaupun-
geista Belgradiin, Budapes-
tiin ja Wieniin. 

Reitin varrella näet historial-
lisia pikkukyliä, upeita linnoja 

ja kaupunkeja. UNESCON Maa-
ilmanperintökohteisiin kuuluva 
Tonavan suistoalue on kuuluisa 
monipuolisesta ja runsaslukui-
sesta linnustostaan. Huikea näh-
tävyys on Serbian ja Romanian 
rajalle uurtunut Euroopan syvin 
rotkolaakso Rautaportti. Sen 
pystysuorat seinät nousevat 800 
metrin korkeuteen. Retkiä joen 
lähiympäristöön tehdään mel-
kein joka päivä.

Alus on vuonna 2013 perus-
korjattu m/s Amadeus Clas-
sic, jossa 15 m2 hytit ja niissä 
kategoriasta riippuen ranskalai-
set parvekkeet tai panoraamaik-
kunat. Aluksen omistaja Lueft-
ner Cruises luokitellaan erääksi 
tunnetuimmista laadukkaiden 
eurooppalaisten jokiristeilyjen 
järjestäjistä.

Täysihoitohinta lentoineen 
hyttikategoriasta riippuen 
Tampereelta Tampereelle on 
2025–2625 €/henkilö. Lataa 
esite klubin nettisivuilta (Tu-
levia ohjelmia) tai pyydä se: 
timo.tulosmaa@outlook.com.  
 
Matkanjärjestäjä: Lomalinjat.

Maanpuolus -
tusjärjestöt 
ja ampuma-
harrasta ja -
liitot ovat ot-

taneet uuteen direktiiviin 
tiukan kielteisen kannan. 
Onneksi myös Suomen 
hallitus tavoittelee EU:n 
neuvostossa kiellon pois-

tamista koko direktiivistä. 
Hallituksessakin nähtiin, 
että sillä ei ole mitään te-
kemistä sen kanssa, että 
aseita päätyy terroristien 
käsiin. Suomen jo nyt tiu-
kennettu aselaki on riittä-
vällä tasolla.

Eduskunnan suuri valio-
kunta, puolustusvalokunta, 

maa- ja metsätalousvalio-
kunta sekä hallintovaliokun-
ta päätyivät myös tukemaan 
hallituksen tavoitetta. 

Valiokuntien mukaan 
Suomen tulisi vähintään 
saada direktiivin osalta 
kansallinen poikkeusmah-
dollisuus maanpuolustus-
kyvyn ylläpitoon liittyvän 
ampuma-asetoiminnan ku-
ten reserviläistoiminnan 
vahvistamiseksi. Kokonai-
suudessaan asedirektiivi 
esitetyssä muodossaan vai-
keuttaisi vapaaehtoisen 
maapuolustustoiminnan 
järjestelyjä ja toimintaedel-
lytyksiä. Suomessa on laaja 
joukko sodanajan ulkopuo-
lisia ja varareserviiin kuu-
luvia reserviläisiä, joiden 
harjoittelu tapahtuu vapaa-
ehtoisten maanpuolustus-
järjestöjen kautta. Näiden 
lisäksi Maanpuolustuskou-
lutus (MPK) koulutti vuonna 
2015 yli 49 000 henkilöä 
erilaisilla kursseilla. 

Suomalaisilla mepeillä eli 
europarlamentin edustajilla 
näyttäisi olevan kohtuulli-
sen hyvät mahdollisuudet 
vaikuttaa asiaan Suomen 
hallituksen ja eduskunnan 
yhtenäisen esityksen muo-

dostaessa heille hyvän sel-
känojan. Direktiivi etenee 
monivaiheiseen käsittelyyn 
EU:ssa, jossa näillä näkymin 
Suomi ei näyttäisi olevan 
asialla yksin, vaan muiden 
muassa Saksa ja Iso-Britan-
nia ovat esittäneet kritiikkiä 
vielä hyväksymätöntä asedi-
rektiiviä kohtaan.

 
Teksti: Esko Raskila 
Kuvat: Raimo Ojala

Euroopan komissiossa kaavaillaan 
asedirektiivin kiristämistä merkittävästi. 
Direktiiviehdotuksessa lippaallisten 
itselataavien kertatulta ampuvien 
siviilikäyttöön valmistettujen 
ampuma-aseiden, jotka muistuttavat 
sarjatuliaseita, hankinta ja hallussapito 
kiellettäisiin yksityishenkilöiltä myös 
deaktivoituina.

Mikä on direktiivi?
• Direktiivi on yksi Euroopan Unionin 
 toimintaelinten käytössä olevista 
 oikeudellisista välineistä, joiden avulla 
 politiikat voidaan panna täytäntöön.

• Kun direktiivi on hyväksytty EU:n tasolla, 
 EU-maat saattavat sen osaksi kansallista 
 lainsäädäntöään soveltamista varten.

• EU-mailla on liikkumavaraa direktiivin 
 saattamiseksi osaksi kansallista lain- 
 säädäntöä. Näin ollen on mahdollista 
 ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet. 
 Saattaminen osaksi kansallista lain- 
 säädäntöä tulee tehdä direktiivin hyväk- 
 symisen yhteydessä määrätyssä 
 määräajassa.

• Jos maa ei saata direktiiviä osaksi 
 kansallista lainsäädäntöään, komissio 
 voi panna alulle rikkomusmenettelyn ja 
 nostaa kanteen  kyseistä maata vastaan 
 EU:n tuomioistuimessa. Tuomion täytän- 
 töönpanemattajättäminen voi tässä 
 tapauksessa johtaa uuteen tuomioon, 
 joka voi johtaa sakkoihin. 

 Lähde: EUR-Lex

Suomen kokonais-
maanpuolustuskyky 

koetuksella

Reserviläisliiton
ampumamestaruuskilpailut
Pirkkalassa.
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Vuoden 2015 kirjoituskilpailun voittajat Casimir Luhtanen, 
Vera Kuusinen ja Samir Pietarinen kunniakirjoineen ja palkinto-

kuorineen Klubin syyskokouksessa.
 

w

TALLETUSTARJOUS
1,25% tAlLetus 18 kk

Minimi 30.000 euroa. 
Tarjous voimassa 31.5.2016 asti.

Lähellä ihmistä

TAMPERE Hämeenkatu 31 / P. 020 1645 050
SIURO Siurontie 45 / P. 020 1645 070 

www. poppankki.fi/kurikka

Suomalainen tuote
• Avant Tecno Oy valmistaa kaikki 

Avant-kuormaajat Ylöjärven 
tehtaallaan, joka työllistää yli 200 
suomalaista.

Korkea laatu
• Maailmanlaajuinen myynti 25 vuoden 

aikana on auttanut kehittämään 
koneista kestäviä ja toimivia myös 
haastavissa olosuhteissa.

Ylivoimainen rakenne
• Kokoluokassaan ainutlaatuinen 

perusrakenne tekee Avantista 
lyömättömän.

Avantin huoltoverkosto
ja varaosat
• Yli 75 huoltopistettä ympäri Suomea 

takaavat varaosien helpon saatavuuden 
ja osaavan huollon lähellä asiakasta.

Jälleenmyyntiarvo
• Avant säilyttää arvonsa 

erinomaisesti. Käytettyjen Avantien 
jälleenmyyntiarvo on korkea ja 
menekki taattu.

www.avant.fi

YEARS

– Oikea valinta

Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
Puh. (03) 347 8800Voittajaksi itsensä kirjoitti 

Vera Kuusinen, toisena 
palkittiin Samir Pietari-
nen ja kolmantena Ca-
simir Luhtanen. Kilpai-

lu oli avoin kaikille tamperelaisten 
toisen asteen oppilaitosten opiske-
lijoille. Voittoisat kirjoitukset ovat 
luettavissa Tampereen Suomalai-
sen Klubin verkkosivuilla olevassa 
blogissa (http://www.tampereen-
suomalainenklubi.fi/blogi).

Kilpakirjoitusten taso oli tänäkin 
vuonna hyvä. Vera Kuusisen voittoi-
sa teksti otsikolla Rähisten ja his-
sukseen erottui muista persoonalli-
sen ja värikkään kielensä ansiosta. 
Raati oli sijoituksesta yksimielinen 
ja arvosti Kuusisen tekstiä myös 
sen muita laajemman näkökulman 
ja hyvään, haastavaan blogiteks-
tiin kuuluvien omien mielipiteiden 
ansiosta. Samir Pietarisen teksti 
sijoittui historian sijaan nykyaikaan 
ja haastoi pohtimaan myös arvo- ja 
moraalikysymyksiä. Casimir Luhta-

sen tekstissä raati piti erityisesti 
hyvistä mieli- ja kielikuvista.

Erityistä tyytyväisyyttä herätti se, 
että lukioiden lisäksi myös Tredus-
ta osallistuttiin kirjoituskilpailuun. 
Nyt mietimme, miten saamme tänä 
vuonna entistä useammat koulut ja 
niiden opiskelijat innostumaan kil-
pailusta. Klubi täyttää 125 vuotta 
ja toivomme runsasta osallistuja-
määrää pohtimaan suomalaisuut-
ta. Hyvät rahapalkinnot – 300, 200 
ja 100 euroa – eivät selvästikään 
ole keskeinen motivaattori. 

Kirjoituskilpailua jatketaan ensi 
syksynä uusin teemoin. Klubi ha-
luaa saada nuoret ajattelemaan 
suomalaisuutta ja tuomaan esiin 
uusia, raikkaita näkökulmia. Tämä 
on yksi hyvä tapa vaalia suomen 
kieltä ja suomalaista kulttuuria.

Teksti: Irmeli Jokilampi
Kuva: Timo Tulosmaa

Nuoret kirjoittivat
Suomesta

ideologioiden
puristuksessa

Tampereen Suomalainen Klubi 
järjesti viime syksynä jo perinteeksi 
muodostuneen suomalaisuusaiheisen 
kirjoituskilpailun, jonka voittajat 
julkaistiin itsenäisyyspäivänä ja palkittiin 
Klubin syyskokouksessa. Tällä kertaa 
kilpailijoiden tehtävänä oli kirjoittaa 
blogikirjoitus Suomesta ideologioiden 
puristuksessa.

ILMA VIRTAA
ILMAVIRTAA
EDINBURGH – TAMPERE – TALLINNA
Ilma virtaa -konserttisarja yhdistää kolme maata, kolme kaupunkia, 
kolme huilistia ja kolme urkuria soimaan vuoden 2016 heinä- ja elo-
kuussa yhdeksässä konsertissa.
Ilma virtaa huiluissa ja urkupilleissä, kansainvälisyys hengittää.  Valo-
voimaiset muusikot ja visuaalisesti sekä akustisesti vaikuttavat kon-
serttipaikat takaavat elämystason, joka kannattaa kauempaakin tulla 
kokemaan. Tampere aloittaa konserttisarjan, konsertteihin on vapaa 
pääsy.  

Majaoja-säätiö toivottaa Tampereen Suomalaisen Klubin jäsenet
seuralaisineen lämpimästi tervetulleiksi kesän konsertteihin!

TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA JÄRJESTETTÄVÄT KONSERTIT

Sunnuntai 17.7. klo 19:00 Duo da Chiesa
   Andrea Kuypers, huilu
   Philip Sawyer, urut
   Oswald, McGuire, Martin, Reinecke, 
   Kee, Laakso
 
Sunnuntai 7.8. klo 19:00 Mikel Helasvuo, huilu
   Markku Mäkinen, urut
   Oswald, Taffanel, Sibelius, Kaipainen,
   Laakso, Nielsen, Martin, Karg-Elert
 
Sunnuntai 21.8. klo 19:00 Oksana Sinkova, huilu
   Kadri Ploompuu, urut
   Bach, Krebs, Oswald, Mouquet, 
   Guillou, Eller, Laakso, Tüür 

Puutarhakatu 13 Tampere • 010 2315 222
info@suomalaisenklubinravintola.fi
www.suomalaisenklubinravintola.fi

Kokous- ja juhlapaikka
keskellä kaupunkia

Hyvien juhlien mestarit

YRITYS- JA PERHEJUHLAT
KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT

010 6179 761
info@armascatering.fi 
www.armascatering.fi 

Tervetuloa LOUNAALLE 
tai

LAUANTAIBRUNSSILLE
klubille viihtymään!
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Tampereen
kielimaisema
kirjavoituu

 

Ma-pe 10–18, 
       la 10–14 
Teatteritalo, Hämeenkatu 14
Puh. 050 421 0153 
www.optikkotampere.fi 

Kehykset, kotimaiset linssit 
kaikilla pinnoilla. 3-vuoden 
pintatyytyväisyys takuu 
ja näöntarkastus.

395€

249€
1-tehot
(norm.  
 390€)    
 
Moni- 
tehot
(norm.  
 590€)   
                           

Viimeisen kol-
menkymmenen 
vuoden aikana 
kielimaisema on 
kirjavoitunut ja 

muuttunutkin – Suomessa 
puhutaan nyt noin 150 eri 
kieltä. Toisaalta oma valta-
kielemmekin on jatkuvas-
sa muutoksessa. Tämä on 
helppo havaita vaikkapa 
siitä, että Tampereen mur-
retta tai muitakaan mur-
teita ei enää kuule siinä 
määrin kuin vanha kansa 
muistaa.  Kirjallisuutta kat-
somalla on helppo todeta, 
että viime vuosisadan alun 
teosten luonteva arkisuo-
mi näyttää nyt jotenkin 
vanhakantaiselta, joillekin 
jopa vaikeasti avautuvalta. 

Kielimaisema voi muut-
tua toisinkin: abstrahoitu-

va viranomaiskieli karkaa 
kansalaisten ymmärryksen 
ulottumattomiin, tai liike-

laitosten nimissä halutaan 
suosia konsulttien visioi-
maa epäsuomea. Poliittinen 
retoriikka muistuttaa sekin 
etäisesti suomea.

Kielimaisema on hyvä 
vertauskuva kielten ilmene-
miselle siksikin, että joskus 
maiseman tavoin kielimuoto 
voidaan paikantaa. Tiedäm-
me stadin slangin ja Turun 
murteen. Maailmalla tunne-
taan suurkaupunkien lähi-
öitä, joissa puhutaan aivan 
muuta kuin maan valtakiel-
tä tai valtion virallisia kieliä. 
Yrityksillä voi olla työkielenä 
englanti, mutta kahvihuo-
neessa pulistaan iloista se-
kakieltä.

Tampereen kielten 
mosaiikilla on vaiheensa, 
mutta usein vain uusin 
muutos huomataan, koska 
se eroaa aiemmasta ja tu-
tusta. Nykyään venäjän kuu-
leminen ei ole harvinaista, 
vaikka Intouristin busseja 
ei Lenin-museon nurkilla 
näekään. Rakennustyömai-
den liepeillä sukukieli viro 
on voimissaan, parikym-
mentä vuotta sitten sitä ei 
voinut kuulla Tampereella 
ehkä yliopistoa lukuun otta-

matta.
Päiväkodit ja koulut tie-

tenkin kohtaavat kielimai-
seman koko kirjossaan. 
Vanhastaan vieraskielistä 
perusopetusta on annettu 
englanniksi, ranskaksi ja 
saksaksi niihin erikoistu-
neissa kouluissa. Ruotsin-
kieliset, romanikieliset ja 
saamenkieliset on lakipoh-
jaisestikin otettu huomioon. 
Erikseen on esimerkiksi 
Amurissa olevan koulun 
(FISTA) vieraskielinen (eng-
lanti) opetus, jonka on 
ajateltu palvelevan kan-
sainvälisissä työtehtävissä 
Suomeen saapuvien per-
heiden lapsia. Itse asiassa 
koko koulupolun esiopetuk-
sesta kansainväliseen yliop-
pilastutkintoon voi suorittaa 
Tampereella englanniksi.

Tässä hetkessä Hämeen-
kadulla kuuluvat maahan-
tulon tuomat kielet, mutta 
täysin uusia nämäkään kie-
liryhmät eivät ole. Tampe-
reen kouluissa on jo pitkään 
ollut äidinkielen opetusta 
monella kielellä (= oppilaan 
oman kielen opetusta) sa-
moin kuin heille annettavaa 
suomen opetusta toisena 
tai uutena kielenä. Päivä-
kodeissa ja esiopetuksessa 
on kirjattu runsaasti meille 
eksoottisia kotikieliä. Usein 
kyseessä on lapsen moni-
kielinen tai vähintään kak-

sikielinen tausta. Suomessa 
äidinkielen merkitys on näh-
ty niin tärkeänä, että myös 
maahanmuuttajien oman 
kielen vaaliminen on halut-
tu sisällyttää kouluopetuk-
seen. Viranomaispalvelujen 
verkkosivuilla näkee jo sel-
laisia kielivaihtoehtoja kuin 
”Soomaali” ja meille vie-
raammilla kirjaimilla merkit-
tyjä kieliä.

Muuttuva kielimaisema 
ei ole vain kuultavaa todel-
lisuutta vaan myös kielipo-
litiikkaa. Sillä on tunnetut 
vaiheensa ja vastakkain-
asettelunsa: kielen ja kan-
san kytkös kansallisen iden-
titeetin osana, kieliasetus, 
murteiden taistelu ja muut 
historiasta tutut tilanteet. 
Oman aikamme keskustelu 
liittyy niin sanottuun pak-
koruotsiin, eri kieliryhmien 
opetuksen resursointiin ja 
muihin taloudellisiin ja yh-
teiskunnallisiin kysymyksiin, 
joiden taustalla on Suomes-
sa puhuttavien kielten to-
dellisuus. Kuvaavaa aiheen 
herkkyydelle on, että tätä 
tekstiä tehdessä oli han-
kala saada tarkkoja lukuja 
esimerkiksi eri kieliryhmien 
muutoksista tai oppilas-
määristä. Tilastoja kuulem-
ma voi käyttää moniin tar-
koituksiin.

Teksti: Mikko Turunen

Sana maisema viittaa johonkin 
nähtävään, mutta kielimaisema on 
ennen kaikkea kuultua todellisuutta. 
Se tarkoittaa arkista kielimuotojen 
moninaisuutta, jota havainnoimme 
päivittäin. Ilmiönä kielimaisema tai sen 
muuttuminen ei ole uusi: Suomessa on 
vanhastaan ollut erilaisia murrealueita, 
ja etenkin toinen kansalliskieli ruotsi 
on rannikolla useinkin kuultavissa. 
Vierasperäiset kieliryhmät ovat olleet 
niin pieniä, että niiden kohtaaminen oli 
pitkään satunnaista eksotiikkaa. 

”Poliittinen 
retoriikka 
muistuttaa 

sekin etäisesti 
suomea.”

Äidinkielenopettaja 
Mikko Turunen vetää
myös Tampereen
Suomalaisen
Klubin
Kirjanmerkki-
kerhoa.

Yleisön kiittämä teatterielämys!
Ohjaus Mikko Viherjuuri

Esitykset

PUKIJA
KOMEDIATEATTERI PIDENTÄÄ IKÄÄ! | www.komediateatteri.fi | puh. 0207 288 388 | Lapintie 3 a, 33100 Tampere
Puhelun hinta 8,35 snt/puh+7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh+17,17 snt/min. Liput alk. 32 €/36 €/38 €.  Seuraa meitä:

Heikki Kinnusen
70-vuotisjuhlaesitys

10.4. klo 15.00.
Illalliskortit myynnissä.

klo 19.00
klo 14.00 
klo 18.00 
klo 19.00 
klo 19.00 
klo 19.00 
klo 15.00 
klo 18.00 
klo 19.00

pe 11.3. 
la 12.3. 
la 12.3. 
ti 29.3. 
to 7.4. 
pe 8.4. 

su 10.4.
la 16.4. 
pe 22.4.

Ola Tuominen on Pukija, tähdelle 
omistautunut mies.

Heikki Kinnunen on Tähti, itselleen 
omistautunut näyttelijä.
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Huonosti meinasi 
käydä vuonna 
1988. Silloin 
Tampereen kau-
punki, suuressa 

viisaudessaan, päätti pur-
kaa koko laitoksen ja teh-
dä niille sijoille parkkipai-
kan. Silloin pispalalaisten 
karvat nousivat pystyyn. 

Perustettiin Pispalan 
Saunayhdistys ry, joka on 
vastannut saunan kunnos-
ta ja toiminnasta vuodesta 
1989 lähtien. Vuonna 1996 

sauna sai suojelupäätök-
sen. Yhdistystoiminnan 
avulla Rajaportin sauna on 
hyvässä kunnossa ja Suo-
men vanhin edelleen toi-
minnassa oleva yleinen- ja 
tilaussauna. 

Saunan sydämenä heh-
kuu kivestä muurattu kol-
men kuution kokoinen ker-
talämmitteinen kiuas. Sen 
yli tonnin painoiset löylykivet 
lämmitetään metrisillä ha-
loilla jokaisen saunapäivän 
aluksi punahehkuisiksi (5–6 

tuntia). Sitten heitetään 
häkälöylyt, pellit suljetaan 
ja lämpö tasaantuu, kiuas 

siintyy. Sen jälkeen kiukaas-
ta riittää muhevaa löylyä 
koko iltapäiväksi ja illaksi. 
Kertalämmitteisen luonteen 
mukaan löyly on aluksi tui-
keampaa ja kuivempaa ja 
loppuillasta leppeämpää ja 
kosteampaa, mutta kuiten-

kin aina yhtä viipyilevän mu-
hevaa ja ainutlaatuista.  

Kiuasta on ”viritelty” niin 

hyvin, että palaminen on 
saatu todella puhtaaksi. Sa-
vua piipusta tulee hämmäs-
tyttävän vähän.

Vuonna 2015 sauna tarjo-
si makeat löylyt noin 21.000 
kävijälle. Käyntimaksut ovat 
viikolla 5 euroa ja viikonlop-

puna 8 euroa henkilöltä. Ra-
japortin sauna on tunnettu 
ympäri maailmaa.

Lähes joka ilta vilahtaa 
turisteja vakikävijöiden jou-
kossa. Yleisiä saunapäiviä 
ovat maanantai, keskiviik-
ko, perjantai ja lauantai. 
Muina päivinä saunaa voi 
tilata firmojen ja yhdistysten 
käyttöön.

Palkittu sauna
Suomen Saunaseura ry 

myönsi Rajaportin saunalle 
vuonna 2013 Löylyn Henki 
-palkinnon.

Saunakahvilassa on mo-
nipuolinen keskiolutvalikoi-
ma. Niinpä vuoden 2013 
”Golden Hop - Kultainen 
Humala” -kunniamaininnan 
saajana oli Pispalan sau-
nayhdistys ry. Tämän yhdet-
tätoista kertaa jaetun kun-
niamaininnan myönsivät 
tamperelaiset olutseurat 
Hämeen Tummat ja Vaaleat 
sekä Salhojankadun Olut-
seura ry. Palkinto luovutet-

tiin Rajaportin saunalla sahdinval-
mistuksen Tampereen karsintojen 
yhteydessä 19.6.2013. 

Saunakortteli on Tampereen kau-
pungin omistuksessa ja Pispalan 
saunayhdistyksen hellässä hoidos-
sa. 

Teksti ja kuvat:
Seppo Leskinen

Rajaportin sauna on tunnettu
ympäri maailmaa

Rajaportilla käy kuu-
luisuuksia. Kuvassa 

vasemmalla näyttelijä 
Jorma Markkula ja oi-
kealla Rajaportin sau-

nan taloudenhoitaja 
Markku Konttinen. 

Keskellä Klubimme 
sauna-ammattilainen 

Seppo Leskinen.

Rajaportin sauna
nosteessa

Rajaportin saunakorttelin 
rakensivat Hermanni 
Lahtinen ja hänen 
vaimonsa Maria 1900-luvun 
alussa Pispalan harjun 
pohjoisrinteen puolivälin 
paikkeille, Pispalan valtatien 
(9) ja Mäkikadun risteykseen. 
Kortteliin rakennettiin 
ensiksi päärakennus, 
jossa oli myös liiketilaa, 
ja siipirakennuksessa 
leipomo ja pullapuoti. 
Viereen rakennettiin 
myöhemmin matalampi 
mökki, sauna (1906) sekä 
Ompelijantalo. Sauna vietti 
100-vuotissynttäreitään siis 
vuonna 2006

Pikku sateesta huolimatta 
mukavan raukea tunnelma.

Löylyä lisää.
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KLUBIOHJELMA

7.3.2016
Ruutiukkoveli, ylimetsänhoitaja Markku Rau-
halahti: Suomalaismetsät ja metsäsuomalai-
set
14.3.2016 
Ruutiukkoveli, eversti Harri Virtapohja et al.: 
Talvisodan hektinen loppu

21.3.2016
Lounas

28.3.2016
Pääsiäismaanantai

30.3.2016
Kevätretki

4.4.2016
Rehtori Markku Lahtinen: Kehittyvä ammatilli-
nen koulutus

11.4.2016
Metsänhoitaja Esko Pakkanen: Puutavaran 
uitto - suomalaista historiaa

18.4.2016
Lounas

25.4.2016
FT Olavi Urvas: Ukrainan historiaa

2.5.2016
Maisteri Pekka Laine: Muistiliitto

9.5.2016
Ruutiukkoveli, toimitusjohtaja Timo Mitrunen: 
Ortodoksisuus, minun kirkkoni ja uskontoni

17.-18.6.2016
Kesäretki Tahkovuorelle Kalle Kivelän luo
Lounaskokoukset alkavat klo 12.00. 
Tervetuloa!  Sadanpäämies

RUUTIUKOT

15.3.2016 
SENIOREIDEN PALVELUASUMINEN
TAMPEREELLA
Tiistaina 15.3.2016  kello 12  tapaamme Klu-
billa buffet-lounaan merkeissä. Apulaispor-
mestari Leena Kostiainen ja yrittäjä Ritva 
Tiainen alustavat senioreiden palveluasumi-
sesta Tampereella. Esille nousevia aiheita 
ovat muun muassa senioreiden edunvalvonta, 
valtuutus ja hoitotahto. 
Ilmoittautumiset  8.3.2016 mennessä ritva.
tiainen@apunatar.fi		tai	puh.	050	376	0597.

12.4.2016 
TUTUSTUMINEN SATAKUNNAN LENNOSTOON
Tiistaina 12.4.2016 kello 17 pääsemme tu-
tustumaan Satakunnan Lennostoon, jossa 
meidät ottaa vastaan eversti Juha-Pekka 
Keränen. Esittelyn jälkeen omakustanteinen 
kahvitus sotilaskodissa. Yhteistapaaminen 
kello 16.55 portilla osoitteessa Varuskunnan-
tie 274, Pirkkala.
Ilmoittautuminen 5.4.2016 mennessä: karita.
backstrom@mil.fi	 tai	 puh.	 040	 744	 8807.	 Il-
moittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoit-
tamaan nimen lisäksi myös syntymäaika.

7.5.2016
PÄIVÄRETKI MUSTION LINNAAN JA
AIRA SAMULININ HYRSYLÄN MUTKAAN
Lauantaina 7.5.2016 kello 9.30 lähdemme 
Vanhalta kirkolta ainutlaatuiselle päiväret-
kelle Mustion Linnaan ja Hyrsylän Mutkaan. 
Paluu Vanhalle kirkolle noin kello 20.30.
Mustion Linna on yksi Suomen arvokkaimmis-
ta kartanoista ja sen historia ulottuu yli 200 
vuoden taakse. Nykyisin kartano toimii muse-
ona ja sen interiööri runsaine maalauksineen, 
koristeltuine kaakeliuuneineen, kustavilainen 
kalustus ja alkuperäiset parkettilattiat on 
restauroitu alkuperäiseen kuntoonsa. Karta-
no rakennettiin vuosina 1783–1792 Magnus 
Linder II toimesta. Rakennus on Suomen suu-
rin ei-kirkollinen puurakennus ja se edustaa 
tyylisuunnaltaan siirtymäkautta rokokoosta 
uusklassismiin. Sisustus on puolestaan koko-
naan kustavilainen. 
Mustiosta matkamme jatkuu Hyrsylän Mut-
kaan, jossa meidät ottaa vastaan talon – aina 
iloinen – emäntä Aira Samulin. Hänen johdol-
laan tutustumme taloon ja ympäristöön. Aira 
tarjoaa meille myös pullakahvit. 

Hyrsylän Mutka on ollut olemassa jo 1500-lu-
vulla. Kun Karjalan Hyrsylästä piti lähteä, oli 
Aira Samulin nuori tyttö, mutta ajatteleva 
nuori. Isä luotti häneen perheen ”kokoajana” 
enemmän kuin muihin lapsiinsa. Perheen 
evakkoon lähtiessä ja kootessa tavaroitaan, 
otti Aira mukaansa vanhat valokuvat. Niistä 
on tehty nyt suurennoksia ja ne ovat kaiken 
kansan nähtävissä nukketalossa, jossa on 
laaja kokoelma vanhoja nukkeja ja nalleja. Li-
säksi talossa on esillä paljon vanhaa Arabian 
astiastoa ym. Pihalla tulijaa hämmästyttää 
Miina Äkkijyrkän tekemä Woima-sonni, levey-
deltään 5 metriä ja korkeudeltaan 10 metriä. 
Lisäksi pihapiirissä on mm. kunnostettu, van-
ha veturi ja vuonna 2009 rakennettu Mallitalo 
”Vanhuudenkoti”. 
Kotimatkalle lähdemme iltapäivällä klo 17.00 
aikaan. Paluumatkalla pidämme yhden virkis-
tystauon.
Retkipäivän hinta on 80 euroa/henkilö ja se 
sisältää kahden ruokalajin lounaan Mustion 
Linnassa, kuljetukset, opastukset ja pullakah-
vit Hyrsylän Mutkassa. Ilmoittautuminen edel-
lyttää, että retken hinta 80 euroa on maksettu 
Klubin tilille numero: FI83 5730 0820 2518 
05. Maksu palautetaan vain, jos retki ei to-
teudu. Toteutuminen edellyttää vähintään 20 
osallistujaa.
Sitova ilmoittautuminen jo 7.4.2016 mennes-
sä:	mariitta.hurme@kolumbus.fi	 tai	 puh.	050	
517 5606  

HEINÄKUU
LEIDIEN GOLF-TAPAHTUMA 
Heinäkuussa 2016 järjestämme Klubinaisille 
oman golf-tapahtuman Pirkkalassa. Siitä in-
formoidaan tarkemmin kevään aikana.

Klubinaisten ohjelmatarjonta näkyy myös Klu-
bin kotisivuilla Klubinaisten tapahtumakalen-
terissa. Klubinaisten tilaisuuksiin lähetetään 
sähköpostiosoitteensa antaneille naisille tar-
kempia tietoja sisältävät kutsut tapahtumiin 
noin 2-3 viikkoa ennen tapahtumaa. Mahdolli-
set lisätiedustelut: Klubinaisten puheenjohta-
ja jaana.jaaheimo@luukku.com tai  puh.  050 
329 5277. Lämpimästi tervetuloa mukaan 
kaikkiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, myös 
kaikki uudet naisjäsenet!

KLUBINAISET

GASTRONOMISEN 
KERHON TOIMINTAA

Gastronominen kerho pyrkii kehittä-
mään jäsentensä gastronomista osaa-
mista ja tietoja. Kuluneen vuoden aika-
na kerho järjesti yhdeksän tilaisuutta. 
Niihin sisältyi käyntejä kannaltamme 
mielenkiintoisiin ravintoloihin ja ulko-
puolisen opettajan ohjaamia sekä omin 
voimin järjestettyjä ruoanlaittotilaisuuk-
sia. Lisäksi kerho järjesti kaikille Klubin 
jäsenille tarkoitetun Martinhanhi-illalli-
sen. Klubiravintola hoiti valmistuksen ja 
tarjoilun aivan erinomaisella tavalla.

Eräs kerhon tilaisuuksista oli Martta-
lassa syksyllä järjestetty kokkaus. Siellä 
jäsenet jakoivat omaa osaamistaan 
muille osallistujille laatimansa resep-
tiikan avulla ja toimimalla ruoanlaiton 
ohjaajina.

Alkuruoan vetäjänä oli Pasi-Heikki 
Rannisto. Hänen johdollaan valmistet-
tiin kotimaista kalaa otsikolla ”Kalaa 
ruohikossa”.

Pääruoan valmistuksen ohjaajana oli 
Pentti Tuohimaa, joka oli alun perin vali-
tun sorsapaistin sijaan ottanut hirvipais-

tin valmistuksen. Koska aika valmistuk-
seen oli rajallinen, Pentti oli valinnut 
valmistusmenetelmäksi sen, että hän 
oli valmistanut paistin etukäteen. Ruoan 
kastike ja lisukkeet valmistettiin hänen 
johdollaan ja vasta pöydässä Pentti pal-
jasti paistin salat. 

Jälkiruokavastaavana oli Reima Mä-
kelä, joka johti Bailey`s juustokakun 
valmistusta.

Ennen kokkausta nautimme perin-
teisesti kuoharit. Koko menu nautittiin 
lopuksi valko- ja punaviinin kera. Tilai-
suuteen osallistui 18 kerhon jäsentä.

Alkaneena vuonna kerho järjestää 
entisen tyyppisiä tilaisuuksia suunnil-
leen samalla tiheydellä. Säännöllistä 
kokoontumispäivää ei ole vaan jokainen 
tilaisuus päätetään erikseen ja infor-
moidaan jäsenille sähköpostitse. Ker-
hon toiminnasta saa lisätietoja muun 
muassa kerhon puheenjohtajalta ja 
sihteeriltä.

Teksti: Kalevi Nikkilä

Kerho kokoontuu maaliskuussa aiheena mm.  
“Kuhaa Walewska”. Huhtikuussa nautitaan 
parsamenu ja toukokuussa perehdymme
Thai-ruoan saloihin.

Kerhon jäsenet kutsutaan tapahtumiin. 

GASTRONOMINEN KERHO 

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 ve-
täjä Seppo Leskinen toivottaa kaikki tervetul-
leiksi mukaan!

 
Yksilöllistä ohjausta aloittelijoille saa ”tilaa-
malla” opastajan. Vain puhelinsoitto seuraa-
ville (jompikumpi kyllä ehtii):

Seppo Leskinen 050 581 2233
Niilo Tolmunen 050 582 7307

Keskiviikkoisin Kärri kello 18.00.

BILJARDI

Klubin golfmestaruuskilpailut pidetään 
Golf-Pirkkalan kentällä keskiviikkona 
22.6.2016 yhteislähtönä klo 9.30.

Tarkemmat ohjeet Klubin kotisivuilla touko-
kuussa ja muistutus sähköpostiviestinä kaikil-
le jäsenille kesäkuun alussa.

GOLFKERHO

Haukka, Heikki
Laitinen, Lauri
Leskinen, Erkki
Mikkonen, Onni
Parola, Olli

Pihko, Esko
Saari, Pentti J
Sillanpää, Pekka
Sjöberg, Jorma
Tiitola, Risto

EDESMENNEET

Klubin tietoon ovat tulleet seuraavien jäsenten poismenot

Alftan, Thomas
Hjelt, Jonna Mari
Kuusiaho, Arto
Kuva, Heikki Juhani
Lehto, Ulla

Lindroos, Juha Mikael
Marttila, Tuomo
Oksanen, Tuula
Piippo, Eija
Ranta-Raunio, Tuula Hannele

Ronkainen, Jukka
Vesala, Matti
Vilppo, Jari

UUDET JÄSENET

Klubiin 20.10.2015 – 10.2.2016 otetut uudet jäsenet

Tampereen Suomalaisella Klubilla,
Puutarhakatu 13, Tampere

Kevätkokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. 

Kokousesitelmän pitää
professori Panu Rajala 

aiheesta Risuja ja ruusuja 
suomalaiselle kulttuurille. 

Tervetuloa!
Johtokunta

21.3.2016 klo 18.00
MAALISKUUN KUUKAUSIKOKOUS
Kevätkokous sääntömääräisine asioineen
Kokousesitelmän pitää professori Panu Rajala 
aiheesta Risuja ja ruusuja suomalaiselle kult-
tuurille. Klubi-illallinen kuukausikokouksen 
jälkeen.

18.4.2016 klo 18.00
HUHTIKUUN KUUKAUSIKOKOUS 
Kokousesitelmän pitää professori Aimo Ryy-
nänen aiheesta Risuja ja ruusuja suomalaisel-
le itsehallinnolle. Klubi-illallinen kuukausiko-
kouksen jälkeen.

1.5.2016 
SUOMALAISEN KLUBIN VAPPULOUNAS
Suomalaisen Klubin perinteinen kevään 
aloitus. Vappupalloja, serpentiinejä, yliop-
pilaslakkeja, iloista mieltä, vappumusiikkia. 
Ja tietenkin Klubiravintolan loistavaa vappu-
ruokaa. Tee pöytävarauksesi ajoissa suoraan 
ravintolaan.

10.7.2016
KLUBI KESÄTEATTERIIN KANGASALLE:
ILMONIEN ARVOITUS
Sunnuntaina 10.7.2016 kello 15.00 Ramp-
pi-teatteri esittää Kangasalan kesäteatteris-
sa näytelmän Ilmonien arvoitus. Klubille on 
varattu 50 lippua ja väliaikakahvit hintaan 24 
euroa/henkilö.
Taidemaalari Einar Ilmonin ja Ilmonien per-
heen tarina on erikoinen vaihe paitsi Kanga-
salan myös valtakunnallista kulttuurihistoriaa. 
Se on yleisinhimillinen kertomus lahjakkaan 
suomalaisen kulttuurisuvun vähittäisestä va-
joamisesta ahdinkoon. Näytelmän on käsikir-
joittanut Aulis Aarnio, sen ohjaa Ahti Jokinen 
ja lavastaa Tapio Huilla.
Varaukset Irmeli Jokilammelle:
irmeli.jokilampi@idia.fi	tai	050	595	1111	tou-
kokuun loppuun mennessä.

6.8.2016
HAMINA TATTOON PÄÄMARSSISHOW
Vuoden 2016 Hamina Tattoossa esiintyvät ai-
nakin seuraavat sotilassoittokunnat: Kiinasta: 
The Military Band of the Peoples´ Liberation 
Army, Sveitsistä: The Swiss Army Central Band, 
Ranskasta: Rennes Artillery Band, Virosta: 
The Military Band of the Estonian Defence 
Forces ja Suomesta: Laivaston soittokunta 
ja Puolustusvoimien varusmiessoittokunta.  
Paikat on varattu klo 14.00 marssishow’hun.  
Tähän yhden päivän reissupakettiin sisältyvät 
bussimatkan ja marssishown lisäksi myös 
matkakahvit tullen mennen, lounas ja mars-
sishown väliaikatarjoilu. Hinta tarkentuu, va-
raukset: timo.tulosmaa@outlook.com viimeis-
tään 31.3.2016.

18.–26.10.2016 
MUSTANMEREN RANNOILTA EUROOPAN SY-
DÄMEEN: JOKIRISTEILY TONAVALLA 
Matkusta Tonavaa aina Mustanmeren rannal-
ta Keski-Euroopan sydämeen Wieniin. Tällä 
risteilyllä pääset kurkistamaan viiteen mielen-
kiintoiseen maahan, Romaniaan, Bulgariaan, 
Serbiaan, Unkariin ja Itävaltaan Täysihoito-
hinta lentoineen hyttikategoriasta riippuen 
Tampereelta Tampereelle 2025–2625 €/hlö.  
Lataa esite klubin nettisivuilta (Tulevia ohjel-
mia) tai pyydä se: timo.tulosmaa@outlook.
com. Matkanjärjestäjä Lomalinjat.

NELJÄN
SEURAN
SOUTU
11.6.2016
Hyvät Kauppaseuran, Suomalai-
sen Klubin, Teknillisen Seuran ja
Ammattiklubin jäsenet. .

Viime kesän tapaan toteutamme
11.6. NSS-hyväntekeväisyyssou-
dun uudelleen perhetapahtuma-
na tällä kerralla vesireitillä Ruo-
vesi-Murole.

Tiedotamme kevään mittaan li-
sää mutta merkitkää tapahtuma
jo nyt kalentereihinne, jotta olet-
te mukana.

Tampereen Kauppaseura
Tampereen Suomalainen Klubi
Tampereen Teknillinen Seura
Tampereen Ammattiklubi

Viime kesän 
NELJÄN SEU-
RAN SOUTU uu-
distetaan ensi 
kesäkuussa . 

Lauantai 11.6.2016 on 
päivä, jolloin Kauppaseu-
ran, Tampereen Suoma-
laisen Klubin, Teknillisen 
Seuran ja Ammattiklubin 
kirkkoveneet kulkevat 
Ruoveden satamasta Mu-
roleen kanavalle.

 
Tapahtuma toteute-

taan perhetapahtumana, 

johon perheenjäsenet ja 
tuttavat voivat osallistua. 
Aivan kaikki eivät mahdu 
kirkkoveneeseen mutta 
sopivaa ohjelmaa löytyy 
muutoinkin.

 
Jos olet kiinnostunut 

soutamaan Suomalaisen 
Klubin veneessä ilmoit-
taudu timo.tulosmaa@
outlook.com tai 040 744 
0565.  Pyrimme järjestä-
mään niin, että mahdolli-
simman monella on tilai-
suus soutuun.

Neljän seuran
soutu
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Tampereen Suomalaisen Klubin johtokunta 2016 (ylärivi vas.) taloudenhoitaja Olli Rusila, jäsenet Ilkka Mäntyvaara, Ilkka Saarinen ja Seppo Mäkinen, sihteeri Sointu 
Lanki, jäsenet Jorma Salovaara ja Kalevi Nikkilä, esimies Risto Harisalo, (alarivi vas.) jäsen Kirsi Koski, puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto,varapuheenjohtaja Kalervo 
Sipi sekä varaesimies Irmeli Jokilampi. Kuva: Seppo Leskinen. 

Viikko alkaa herkullisella ruutijuomalla. Orvo Laine ja Matti Ponsi kohottavat 
maljan. Kuva: Timo Tuulosmaa

Ruutiukkojen lounaskokouksessa 14.12..2015 saivat ”onnittelukukat” merkki-
päivän johdosta Juha Salminen (80), Jouko Peltomäki (85) ja Heikki Harala (80). 
Kuva: Markku Rauhalahti

Ryhmä klubilaisia tutustui 18.11.2015 Emil Aaltosen museossa 
Lokomon 100-vuotisjuhlanäyttelyyn; isäntänä museonjohtaja Mika Törmä.

Fysioterapeutti Marjatta Taipale 
kertoi 7.12.2015 Ruutiukoille 

isästään, joka toimi pyörätuolissa 
lääkärinä rintamallakin.

Tammisunnuntain kirkkojuhlassa Tuomiokirkossa 24.1.2016 oli mukana runsain mitoin Klubimme jäseniä.

Ruutiukoilla oli perinteinen joululounas 30.11.2015; ohjelmassa 
palkitsemisia, musiikkia ja hyvää ruokaa.

Ruutiukkojen lounaskokouksessa 25.1.2016 Matti Katajan esitelmän 
aiheena oli Longitudi, maapallon pituuspiiri.

Johtokunnan sihteeri Sointu Lanki vei Klubin ruusut esiintyjille Lahden Ristinkirkossa, jonne 
Klubinaiset tekivät konserttimatkan loppiaisaattona. Terveisiä Australiasta -konsertin esiinty-
jät vasemmalta Australian Chamber Orchestran taiteellinen johtaja, viulisti Richard Tognetti, 
pianisti Paavali Jumppanen, varajohtaja ja viulisti Satu Vänskä ja sellisti Timo-Veikko Valve. 
Kuva: Irmeli Jokilampi



www.oscar.fi | myynti@oscar.fi

facebook.com/oscarsoftware

SUOMALAISELLA TYÖLLÄ
Menestyksen tekijä.

Oscar Software Oy on suomalaisen liike-elämän asialla. Tarjoamme sinulle ja yrityksellesi parhaat toiminna-
nohjausratkaisut rautaisella ammattitaidollamme. Oscar Software on toteuttanut monipuolisia ratkaisuja 
teollisuuden, tukkukaupan, huollon ja palveluiden toimialoille. Oscarin liiketoimintaratkaisu kattaa toiminna-
nohjauksen lisäksi muun muassa erilaiset mobiiliratkaisut, verkkoliiketoiminnan, asiakkuudenhallinnan, 
verkkokaupan, BI-raportoinnin, vähittäismyynnin, palkka- sekä henkilöstöhallinnon - kaikki tarvittaessa 
modernina pilvipalveluna. Luotettavana kumppaninasi tuemme liiketoimintasi kehitystä. Tavoitteemme on 
sinun yrityksesi menestys. 

Suomalaisia Oscar-menestystarinoita mm.:

 


