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PÄÄKIRJOITUS
Viime viikkoina Suomeen on pyrkinyt ja tullut suuri
määrä ulkomaalaisia. Valtaosa tulijoista näyttää olevan
irakilaisia. He ovat paenneet sodan alta tilanteessa, jossa
järjestäytynyt yhteiskunta ei ole pystynyt turvaamaan
sen paremmin kansalaistensa turvallisuutta kuin
oikeusjärjestelmääkään. Lähtömaassa taistelevat
erilaiset intressiryhmät kiivaasti toisiaan vastaan. On
selvää, että suuret määrät vieraita herättävät epäluuloja
ja turvattomuutta myös suomalaisissa. Kuitenkin omat
perinteiset kristilliset arvomme kannustavat kantamaan
huolta hädänalaisista ja tarjoamaan heille turvaa
vaaran hetkellä. Tällä periaatteella ei ole sen paremmin
rodullista kuin uskonnollistakaan poikkeamaa.

Haasteita ja
mahdollisuuksia

N

äinä aikoina
on erityisen
tärkeää, että
pidämme
huolta omasta kulttuuristamme. Vahva
suomalainen kulttuuri on
perusta, jolla me jokainen
katsomme tulevaisuutta
ja muita toimijoita. Näyttää siltä, että kohtaamme
monia myrskyjä, joita vielä
hetki sitten emme ajatelleet voivan olla olemassakaan. Siitä huolimatta
omien arvojemmekin vuoksi meidän on autettava
tänne tulevia ja täällä olevia hädänalaisia ihmisiä.
Sivistyneen kansan tuntee
siitä, että se pystyy kokemaan myötätuntoa ja tarjoamaan apuaan.
Kokonaan toinen kysymys
ajan mittaan on se, että me
tarvitsemme lisää käsiä ja
aivoja tekemään työtä ja
rakentamaan suomalaista
hyvinvointia. Vieraat eivät
ole meille uhka vaan mahdollisuus. Monessa tapauk-
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sessa omat järjestelmämme ovat olleet kyvyttömiä
reagoimaan eteen tuleviin
tarpeisiin. Työlupia on vaikea saada, vaikka työhön
ei ole halukkaita työttömiä.
Lisäksi sosiaaliturvajärjestelmämme passivoi ja asumisemme on monin paikoin
liian kallista, mikä estää
ihmisiä liikkumasta työn pe-

ja puhua suomea. Lisäksi
useissa maajoukkueissamme maatamme edustavat
uudet suomalaiset. Meidän
kannattaa myös itse miettiä, olemmeko onnistuneet
yhteiskuntana, kulttuurina
ja myös Klubina ottamaan
Suomeen tulleet ihmiset
mukaan toimintaan ja nähneet heidät rikkautena ja

”Suomalaisuudesta on saatava laajojen
kansanjoukkojen yhteinen harrastus
eikä sitä pidä nähdä vastakohtana sen
paremmin kansainvälisyydelle kuin
jollekin toiselle kulttuurille.”
rässä maan sisällä.
Järjestelmän
ongelmat
eivät ole sen paremmin
yksittäisten
kansalaisten
kuin tänne muuttavien ulkomaalaistenkaan vika. Useat
täällä olevat ulkomaalaistaustaiset ihmiset näyttävät
meille päivittäin, että he
haluavat kuulua kansaamme, tehdä työtä, opiskella

oman kulttuurimme väistämättöminä uudistajina.
Kulttuurihan ei ole koskaan
ollut pysähtyneessä tilassa,
ei suomalaisuuskaan.
Tampereen Suomalaisen
Klubin säännöt ja strategiat
painottavat tehtäväksemme vaalia suomen kieltä,
kulttuuria ja suomalaista
elämäntapaa. Rakennam-

me siis jatkossakin yhteisöä, joka haluaa toimia ja
kokoontua yhdessä vahvistamaan itsenäisyyttämme
ja kulttuuriamme. Sitähän
myös sotiemme veteraanit
puolustivat. Suomalaisuudesta on saatava laajojen
kansanjoukkojen yhteinen
harrastus eikä sitä pidä
nähdä vastakohtana sen paremmin kansainvälisyydelle
kuin jollekin toiselle kulttuurille. Vain vahvan kulttuurin
varassa suomalaiset voivat
ymmärtää ja kokea toisia
kulttuureja sekä myös pärjätä kansainvälisessä maailmassa toisten kanssa niin
tieteessä, taiteessa kuin taloudessa.
Tampereen Suomalainen
Klubi täyttää 125 vuotta
vuonna 2016. Juhlavuonna käsittelemme tulevaisuutta
toiminnassamme.
Emme julkaise historiikkia
ansiokkaasta menneisyydestämme, vaan katsomme
tulevaisuuteen ja toimitamme ”futuriikin”. Haastankin

kaikki tämän lehden lukevat miettimään: millainen
on Suomi ja suomalaisuus
vuonna 2050? Mietteitä voi
lähettää sähköpostitse (pasi-heikki.rannisto@uta.fi) tai
vaikkapa tuoda ne Klubille
postilaatikkoon.
Klubimme on viime vuosina kasvanut ja aktivoitunut,
siitä kiitos aktiivisille jäsenillemme ja kerhoillemme
sekä hyvin toimivalle Tampereen Suomalaisen Klubin ravintolalle. Jokainen
voi löytää tästäkin lehdestä
useita kiinnostavia toiminnan mahdollisuuksia. Klubiravintolamme ja tilamme
uudistuvat jatkuvasti ja palvelevat monipuolisesti sekä
jäseniämme että asiakkaitamme. Tiloissamme voitte
järjestää omia juhlianne ja
myös yritystenne toimintaa.
Toivotan kaikille Tampereen Suomalaisen Klubin
nykyisille ja tuleville jäsenille sekä sidosryhmillemme
valoisaa tulevaisuutta sekä
hyvää
itsenäisyyspäivää.
Klubilla tavataan!
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Nuoresta pitäen Osmo Rauhalan tavoitteena oli päästä ulkomaille
toteuttamaan taitelijahaavettaan. 1980- ja 1990-lukujen vasemmistolaisten
taiteilijayhteisöjen ajatusmaailma ei vastannut yhteiskunnallisen ajattelijan
näkemyksiä. Rauhalan sielu kaipasi tekemistä, vapautta, inspiroivaa
ympäristöä ja työtä.

Osmo Rauhala –
taiteilija, luomuviljelijä
ja filosofi
Taiteilija Osmo Rauhala kertoo työstään Tyrvään Pyhän Olavin
kirkossa presidentti Sauli Niinistölle ja rouva Jenni Haukiolle.
Kuva: Jaakko Pirttikoski

Teksti: Esko Raskila

E

lämä oli opettanut,
että
mitään ei saa
ilman työtä,
yrittäjyyttä ja
ahkeruutta. Suomalainen
lähti Amerikkaan. Maisterintutkinnon
suorittaminen New Yorkissa sujui hyvin ja Rauhalalle tarjottiin
jo kouluaikana sopimusta
newyorkilaiseen
galleriaan, jossa hän piti läpimurtonäyttelynsä vuonna
1990.
Se siirsi Rauhalan raskaan sarjan taitelijaksi. Tästä voi sanoa hänen kansainvälisen uransa alkaneen.
New Yorkista tuli Rauhalan
toinen koti Suomen Siuron
kodin rinnalle.

Aina liikkeessä
Kysymykseen siitä, mikä
inspiroi taitelijaa, Osmo
Rauhala vastaa nopeasti.
– Olen aina liikkeessä. En
odota luomisen tuskaa.
Minua on inspiroinut viimeiset 40 vuotta kaikki ja
kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Perheen syntyminen ja van4

hempien poislähtö, kaikki
vaikuttaa. Ajattelua en saa
poikki missään tilanteessa.
Tänäänkin maalasin kahta työtä aamulla kotona
ja välillä kävin Finlaysonin
ateljeessani Tampereella.
Talvella maalaan intensiivisesti, kun pystyn keskittymään siihen kunnolla, Rauhala sanoo.
Rentouttavaa ja toisaalta inspiroivaa on tavallinen
arki. Vaikkapa se, kun kunnon kala tärppää perhoon.
Rauhala on harrastanut
taimenen kalastusta viiden
vanhasta asti. Keski-Suomen ja pohjoisen kosket
on tullut testattua. Yhdessä
vaiheessa tavoitteena oli
päästä sata kertaa vuodessa kalaan.

Luomuviljelijä taitelija
Vaiko toisinpäin? Rauhala
toteaa, että taitelija ja viljelijä ovat molemmat osa häntä eikä hän halua erotella
niitä millään tavalla.
– Viljelijäksi osittain ajauduin isäni kuollessa nuore-

na, kun jäin äidin kanssa
kahden. Kävin viikonloppuisin ja välillä viikollakin hoitamassa karjaa. Koulu sujui
silti hyvin, vaikka vastuu
painoikin nuorta opiskelijaa. Tilaamme olemme kasvattaneet 12 hehtaarista
yli sataan peltohehtaariin,
Rauhala kertoo.
Ahkeruuden puutteesta
Rauhalan perhekuntaa ei
ainakaan voi moittia. Suomen suurimpiin kuuluvan yli
600-päisen lammaskatraan
hoito tapahtuu pääosin keväisin ja kesäisin omana
työnä. Lisäksi on yksi vakituinen työntekijä, jonka vastuulla on lampaiden hoito
talvella.
Orastavan taitelijan uran
alku lienee Osmon sisaren
syytä.
– Hän vei kotona piirtämäni piirustuksen nuorten
kuvataidekilpailuun, josta
tuli voitto 14-vuotiaana. Piirustus on minulla ollut aina
täysi kymppi koulussa. Ainekirjoitus sujui myös hyvin.
Lisäksi isäni opetti käsitöitä kyläkoulussa. Nikkaroin

puun ja levyn palasista kaikenlaista ja maalin lopuilla
maalasin. Lopulta taide vei
voiton. Ensimmäiset työni
vein näytille lukioaikana.
Paikallinen
taitelijaseura
hyväksyi työni näyttelyyn,
Rauhala muistelee.

Amerikkalainen
ilmapiiri kannustaa
yrittäjyyteen
Rauhala toivoo, että Suomeen ja Eurooppaan saataisiin positiivinen amerikkalaisuuden ilmapiiri.
– Se kannusti minua New
Yorkin aikana. Se on positiivinen, ehkä ystävällisen
pinnallinen, mutta ennemmin se kuin synkkä ja ankea pinnallisuus Suomessa.
Minua kiehtoi amerikkalainen pragmatismi. Omalla
suorituksella kilpailtiin, ei
heittämällä kapuloita naapurin rattaisiin. Reilua ja oikeudenmukaista, kuvailee
Rauhala.
Kaikki menestyneet taitelijat maailmalla ovat kovia
yrittämään ja tekevät töitä
koko ajan. He ovat teknises-

ti ja ammatillisesti vahvoja
ja tuntevat taidehistorian ja
filosofian hyvin. Näin he ansaitsevat menestyksensä ja
paikkansa taiteilijoina joka
vuosi. Ammattitaitelija tuntee, mihin hänen taiteensa
kuuluu, ja tietää paikkansa
taidehistorian kartalla.
Mielenkiintoista on se,
että kansainvälisesti menestyneitä nykytaiteilijoita
löytyy Suomesta vain noin
puolenkymmentä, kun taas
musiikin puolella huippuja
on kymmeniä ja ammattilaisina maailmalla satoja.
Rauhala näkee Guggenheimin
museohankkeen
keinona parantaa kansainvälisyyttämme. Se toimisi
siltana tuoden uusia vaikutteita ja mahdollisuutena taiteellemme edetä Suomesta
ulos. Guggenheimin kaltaisen brändin laskeutuminen
Suomeen parantaisi myös
maakuvaamme vientimarkkinoilla.

Luova tukijalka
Suomen taloudelle
Luovuus tarjoaa Rauhalan mielestä uuden tukijalan Suomen taloudelle
ja uusille vientituotteille.
Mikä onkaan Applen salaisuus? Steve Jobs ymmärsi evoluution merkityksen
insinööristä luovaan filosofiaan tuotteiden ja palveluiden tekemisessä. Suomalaisten on perehdyttävä
paremmin kansainvälisten
asiakkaiden mieltymyksiin
ja arvoihin. Näin pystymme
luomaan parempia mielikuvia, jotka kiinnostavat maksukykyisiä asiakkaita.
Rauhala näkee, että
muun muassa Nobel-palkinto on auttanut ruotsalaisia
merkittävästi tuotteiden ja
palveluiden myynnissä. Lisäksi heillä on useita tunnettuja maailmanlaajuisia
brändejä kuten Ikea, H&M,
Volvo ja ABBA.
Samaan kastiin Rauhala
nostaa puhtaan ruuan tuotannon, luomun ja yleensä
ruokatuotannon. Esimerkki
löytyy Sveitsistä. Mielikuva

alppimaisemissa syömässä
olevista lehmistä ja suklaasta on kaikkien verkkokalvolla,
puhumattakaan
Sveitsiläisestä
juustosta
tai kelloista. Jo kolmannes
Sveitsin
ruokatuotannosta on luomua. Ruotsissa ja
Tanskassa luomutuotanto
kasvaa myös nopeasti.
– Suomi tarvitsee uuden
brändin ruokavientiin ja se
löytyy luomusta. Tuomme
vuosittain elintarvikkeita ja
maatalouden tuotantopanoksia yli kolmella miljardilla. Vaalikaudessa tappiota
kertyy 12 miljardia. Sitä
voitaisiin pienentää kotimaisella luomutuotannolla. Summa on enemmän
kuin kestävyysvajeemme.
Luomun lisäämiseksi pitää
aluksi karsia rankalla kädellä erilaista säätelyä ja byrokratiaa, joka estää järkevän
yrittäjyyden. Lisäksi pitää
luoda kansallinen strategia
vientimarkkinoille,
kuten
Tanska tekee, visioi Rauhala.

Pyhän Olavin kirkko
Osmo Rauhala oli Arizonassa, kun hän sai tietää
valinnastaan Tyrvään Pyhän
Olavin kirkon taitelijaksi
yhdessä Kuutti Lavosen
kanssa.
– Edessäni aukesi suuri erämaa. Tunsin itseni todella
pieneksi. Ajatus siitä, että
maalaan kirkollisen teeman
luomiskertomuksen ja paratiisin, lisäsi vielä tunnetilaani Arizonassa. Vastuu tuntui
kovalta. Siihen vaikutti myös
kirkon erikoisluonne, kuinka
tärkeä se oli ihmisille. Pyhän
Olavin kirkossa käy enemmän kävijöitä kuin joissakin
Helsingin museoissa, Rauhala kuvailee.
Varsin haastavaksi osoittautui maalausten tekninen
toteutus. Kostea ja kylmä
kirkko vaati tekniikalta paljon, mutta myös maalarilta.
– Sairastuin vakavasti ja
jouduin teholle pitkittyneen
flunssan jälkioireiden takia.
Tämä tuntui ihmeelliseltä,
koska olin ollut koko ikäni

varsin terve, Rauhala sanoo.
Kirkkomaalausten teknisen tiedon antoivat Valamon luostarin munkit. Sen
lisäksi Rauhala sai tehdä
paljon kotiläksyjä luomiskertomuksesta ja myös mytologian maailmasta.
– Kohdallani Pyhän Olavin
kirkon maalaukset ovat iso
juttu. Tiettävästi sataan
vuoteen Suomessa ei ole
tehty kirkollisia maalauksia
tässä mittakaavassa. Kuutti
Lavosen kanssa maalareina
olemme erityyppisiä. Yhteistyö sujui hyvin. Molemmilla oli ihan omat juttunsa.
Tämä mahdollisti työskentelyn myös eri aikoina, Rauhala kertoo.
Rauhala korosti ääriviivamaalausta. Kirkkomaalauksen myötä hän joutui tutustumaan keskiaikaiseen
taiteeseen, kun Lavosella oli
vastaavasti ekspressiivinen
tyyli. Rauhala on enemmän
luontokuvaaja. Elämän alun
ja kulttuurin yhteyden hän
kuvaa useimmiten eläinten
kautta.
– Kirkkomaalaukset valmistuivat sellaisiksi kuin
halusin ja jännitin kirkon
korjanneiden talkoolaisten
reaktioita. Olivathan he tehneet todella valtavan työn
korjaamalla kirkon uudestaan tulipalon jälkeen lähes
kokonaan talkootyönä, Rauhala muistelee.
– Heidän kädenojennuksensa ja kiitoksensa oli minulle
iso tunne ja kiitos. Pyhän
Olavin kirkon maalaukset
ovat työnä sellainen kokonaisuus, jota ei voi toistaa,
sanoo Osmo Rauhala, ja luo
katseensa perheen nuorimmaiseen Liisaan, joka syntyi
ja oppi kävelemään maalausprojektin aikana.
– Tärkeintä on perhe ja
henkinen yhteys ja sen liittyminen elämän suureen
kirjaan, josta emme tiedä
kuin pienen palan, Rauhala
summaa.

Myös Pyhän Olavin kirkon
saarnastuolin maalaukset ovat
Osmo Rauhalan käsialaa.
Kuva: Ville Heinonen

Osmo Rauhala
Syntynyt Nokialla 1957, perhe puoliso ja
kaksi lasta, asuu ja työskentelee Nokian
Siurossa ja talvisin New Yorkissa.

Koulutus

• kauppatieteiden maisteri, Turku
• taidemaalari, Kuvataideakatemia,
Helsinki 1987
• taiteen maisteri,
MFA School of Visual Arts, New York
Kotitilan hoito Siurossa, suku on viljellyt
maata alueella 1400-luvulta.
Galleriat New Yorkissa, Amsterdamissa,
Pariisissa ja Los Anglesissa.

Näyttelyt

Rauhala on pitänyt yli 50 omaa näyttelyä, joista 15 museonäyttelyitä. Valtaosa
näyttelyistä on pidetty ulkomailla. Ryhmänäyttelyitä on ollut yli sata kaikkiaan
20 maassa mukaan lukien Venetsian
Biennaali vuonna 2003.

Kokoelmat ja tunnustukset

Rauhalan teoksia on kymmenissä museo- ja julkisissa kokoelmissa Suomessa
ja ulkomailla.
Hänen julkisia teoksiaan on Suomessa
muun muassa Pyhän Olavin kirkossa,
Kuhmon konserttitalossa, Oulun kaupungin kokoelmissa, Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja luontokeskus
Haltissa Espoossa.
Rauhala valittiin vuoden nuoreksi
taitelijaksi vuonna 1992. Hän sai
Suomi-palkinnon ja ensimmäisen valtion
viisivuotisen apurahan vuonna 2009.
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Norjalainen
rannikkoseikkailu
Teksti: Timo Tulosmaa
Kuvat: Matkalla mukana olleet

Kohtaaminen Trollfjordin kapeikossa.

Maailman kaunein merimatka,
sanovat norjalaiset maailmankuulusta
rannikkolaivalinjastaan Hurtigrutenista.
Suomalaisen Klubin 31-henkinen
ryhmä matkusti tämän reitin elokuun
ensimmäisellä viikolla.
Suomen pohjoiseen
ja vielä senkin taakse

Lento Helsingistä Ivaloon.
Kentältä suoraan Inarin
saamelaismuseo Siidaan,
jossa opittiin paljon asioita
vähemmistökansastamme
ja Euroopan Unionin ainoasta alkuperäiskansasta. Seuraavana aamuna astuttiin
Kaamasen tielle, ajettiin
Sevettijärvelle ja Kirkkoniemeen. M/S Finnmarken
odotti rannassa ja lähti puolenpäivän aikaan etelään,
me mukanaan.

Kuusi päivää
ja viisi yötä
Matkaa tehtiin satamasta
seuraavaan kuusi päivää ja
viisi yötä. Arktista syksyä,
sumua, tihkua, aurinkoakin.
Lunta näkyi vuorilla hiukan
6

ylempänä. Otettiin ja jätettiin matkustajia ja tavaraa.
Alkumatkasta oikealla puolella Pohjoinen Jäämeri, vasemmalla kuivatun turskan
hajuiset Ruijanrannan maisemat. Myöhemmin oikeata
puolta vartioivat horisontin
takana norjalaisten öljynporauslautat generoiden lisää
varallisuutta tälle velattomalle kansakunnalle.
Honningsvågista osa ryhmästämme jatkoi matkaa
bussilla kohti Nordkappia
ja Hammerfestia. Oli mahdollisuus tutustua Jääkarhuklubiin, Struven ketjun
monumenttiin,
kirkkoon
ja moneen muuhun kohteeseen. Tämä maailmankolkka on kuningasravun
valtakuntaa. TV:stä tuttuja
neliskanttisia rapumertoja

näkyi laivojen kansilla. Tyynenmeren pohjoisosista Euroopan pohjoiseen siirretyn
äyriäisen pyynti on Finnmarkissa iso elinkeino.

Yökonsertti Jäämeren
katedraalissa
Illan dramaattisen tummien
sadepilvien katveessa navigoitiin arktisen alueen
tutkimuksen keskukseen
Tromssaan. Oli tilaisuus
osallistua yökonserttiin Jäämeren katedraalissa. Sen
hämyssä nautittiin sopraanon, pianistin ja saksofonistin loistavasta konsertista.
Katedraalin alttariseinä on
upea, Euroopan suurin lasimaalaus.

Lofoottien kätköissä
Tromssasta sukellettiin Lofoottien sokkeloihin. Alue
on merellisen eläimistön
ystävän paratiisi: miekkavalaita, kaskelotteja, merikotkia, lunniyhdyskuntia. Maailman laajin kylmän veden
koralliyhdyskunta.
Sortlandin
päämajasta

Norjan merivartiosto valvoo
viisi kertaa manner-Norjaa
suurempaa
merialuetta.
Stokkmarknesissa
Hurtigruten-museo kerää perinnettä. Täältä merikapteeni
With käynnisti aikanaan
tämän pikalinjan, josta tuli
menestys. Museo on upea
kokoelma reittiä ajaneiden
laivojen pienoismalleja ja
muita esineitä, kruununa
rannalle nostettu vanha
m/s Finnmarken.
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Bergenin satamakeskustassa oleva maailmanperintökohde Bryggen

jet toisissaan kiinni.
Alkoi merikotka- ja lokkishow. Merikotkat ovat
upeita lintuja syöksyessään
veteen saaliskalan perässä. Lokit ovat loistavia
tarkkuuslentäjiä
lentäessään kämmenen leveyden
etäisyydellä toisistaan. Isoa
rohkeutta osoitti sekin lokki, jolla yksistään oli kanttia
käydä ilmassa merikotkan
kimppuun, ja ajaa sitä pitkään takaa ja tiehensä.
Safari päättyi Lofoottien
pääkaupunkiin Svolvaeriin,
johon saapui myös Finnmarken. Eteenkinpäin jatkettiin
eri teitä, Finnmarken vettä
pitkin Stamsundiin, matkustajat bussilla Henningsvaerin pikkukylän kautta
samaan paikkaan.

Henningsvaer on viehättävä merellinen, usealle pikku
saarelle sijoittunut kylä, jonka 750-päinen asujaimisto
kalastaa ja kuivaa turskaa.
Nykyään kylään pääsee autoillakin, kun saaret on yhdistetty silloilla.
Lofootit jätettiin illan hämärtyessä. Aluksen ahterissa saattoi ihailla yli sadan
kilometrin levyisenä merestä kohoavaa Lofotveggeniä,
Lofoottien Seinää.

Lusikallinen Möllerin
Kalanmaksaöljyä
Ohitettaessa
leveyspiiriä
66,5 astetta tarjottiin matkustavaisille
lusikallinen
Möllerin Kalanmaksaöljyä.
Tottakai: 66,5 astetta on
Pohjoinen Napapiiri ja Möl-

ler on norjalainen ikivanha
kalaöljy, josta jo lapsena
nautittiin. Lusikan sai pitää
muistona.

Klubin iskuryhmä
Nordkappin monumentilla.

Trondheim ja Bergen
Loppumatkaa värittivät merelliset maisemat ja kohteet
ja niiden ohella kaupungit
Trondheim ja reitin päätepiste Bergen. Trondheimin iso
juttu on 1000-luvulla rakennettu Nidarosin katedraali,
Bergen tarjosi matkamme
toisen
maailmanperintökohteen Bryggen-satamakeskuksen. Kumpainenkin
kaupunki on tärkeä merentutkimuksen keskus ja Pohjanmeren öljynporauslauttojen tukikeskus.

Näin hyvältä maistui
Möllerin Kalanmaksaöljy.

Tosite Nidarosin katedraalin edestä.

Merellinen
pelastusharjoitus.

Lofotveggen auringon laskiessa.

Merikotkasafarilla
Stokkmarknesin jälkeen oli
tilaisuus osallistua merikotkasafarille. Finnmarken
pysähtyi Raftsundetin väylälle, pari pienempää moottorialusta ajoi kylkeen ja otti
kyytiinsä halukkaat. Käytiin
kääntymässä Trollfjordin eli
Peikkovuonon perällä huiman korkeiden pystysuorien
kallioiden keskellä. Koettiin
sekin, että Finnmarken tuli
perässä samaan vuonoon
niin, että kapeimmassa
kohdassa olimme kohtaamistilanteessa melkein kyl7
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Musiikkikriitikko Harri
Hautala on kotonaan
Tampere-talossa. Oma
paikka on takaparvekkeen keskiosassa,
jonne musiikin sointi
kerääntyy.

Kritiikin
takana
Klassisen musiikin yleiskuva Tampereella
on juuri nyt nuorekas ja pirteä. Tampere
Filharmonia vetää musiikkielämää,
Rouvali-ilmiö on päällimmäisenä,
toisena Kangasala-talo. Näin sanoo
Harri Hautala, Aamulehden kokenut ja
arvostettu musiikkikriitikko.
8
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T

ampere-talo
on luonteva
paikka Harri
Hautalan tapaamiseen.
Kriitikolle haastateltavaksi joutuminen on sen sijaan kaikkea muuta kuin
luonteva tilanne. Yleensä
hän on se, joka haastattelee
konserttitalossa
vierailevia tähtiä tai vielä
tuntemattomia säveltäjiä,
kapellimestareita ja muusikoita. Omin paikka on
suuren salin takaparvekkeen keskiosassa, jonne
musiikin sointi kerääntyy.
Siellä kriitikko keskittyy
kuuntelemaan.
Aamulehdestä luemme, miten
teoksen sisältö, tunne,
kauneus, energia ja voima
ovat välittyneet orkesterin
ja kapellimestarin kautta
kuulijalle.
– Hannu Linnun vuodet
Tampere Filharmonian ylikapellimestarina olivat loistavaa aikaa, mutta erilailla
kuin nyt. Silloin orkesterin
taso nousi ratkaisevasti.
Santtu-Matias
Rouvali
sai iskussa olevan instrumentin. Rouvali ja se, mitä
hän tekee Tampereella, on
ilmiömäinen menestys. Hän
tekee klassista musiikkia
tunnetuksi uudella tavalla.
Kun hän tuli, syntyi hurmos,
kuvailee Hautala.
Siirtymä oli dynaaminen, sillä Lintu ja Rouvali
täydensivät hyvin toisiaan.
Molemmat ovat osaavia ja
vakuuttavia johtajia, kumpikin omalla tavallaan. Hautala arvelee, että heillä on
eräänlainen mestari-kisälli
-suhde. Onhan Hannu Lintu
usein nähty vierailija Tampereella Rouvalin kaudella.

Toimiva työnjako
Tampere
Filharmonian
ja Tampere-talon työnjakoa Hautala pitää luontevana. Orkesteri keskittyy
vakavaan klassiseen ja
konserttitalo viihdemusiikkiin. Tampereen Oopperan

tarjontaan kriitikko toivoisi
nykyistä laajempaa kirjoa,
enemmän säveltäjiä.
– Repertuaari on melko
suppea ja italialaispainotteinen, vaikka onhan Tampereella kuultu Wagneriakin. Linja on säilynyt ja se
näyttää vetävän yleisöä.
Tampereen Ooppera toimii
kovissa taloudellisissa olosuhteissa, sen on tultava
toimeen lipputuloilla, joten
tämä on ymmärrettävää,
Hautala toteaa.
Kangasala-talo on ottanut
paikkansa erityisesti kamarimusiikin areenana
– Ennen Tampere-talon
pienessä salissa esiintyi
kamariyhtyeitä ja ohjelmistossa oli resitaaleja ja muuta kamarimusiikkia. Tämä
on vuosien saatossa hiipunut. Nyt Kangasala-talo on
ottanut roolia tällä saralla.
Siellä käyvät myös tamperelaiset. Tarjonnassa on hyvä
tasapaino. On loistavaa, jos
Kangasalla pystytään pitämään yllä tällaista monipuolisuutta, kriitikko kiittää.
Hautala yllättyi siitä, miten hyvin Kangasala-sali
soi Tampere Filharmonian
vieraillessa talossa. Alussa
salin sointi oli kriitikon mielestä kuivahko, mutta sitä
on saatu säädettyä puolivuotisen toiminnan aikana.
Sali sopii hyvin sekä orkesterimusiikille, kamariyhtyeille että soolopianisteille.

Sibeliusta, Sibeliusta!
Sibeliuksen musiikkia on
Tampereella aina ohjelmistossa, mutta juhlavuonna
tarjonta on runsasta.
– On hyvä, että soitetaan
myös Sibeliuksen harvinaisempia teoksia. Varsinkin
nyt, kun Santtu-Matias Rouvali johtaa kaikki Sibeliuksen sinfoniat, alku on ollut
erittäin lupaava. Tulkinnat
ovat persoonallisia, Rouvali
on itse ajatellut Sibeliuksen musiikkia ja löytänyt
mielenkiintoisia ja luovia
ratkaisuja, ei vain kopioinut

kokeneempien kapellimestareiden tulkintoja. Ehkä
hän onkin parhaimmillaan
nyt nuorena, tehdessään
ensimmäistä Sibelius-sarjaansa. Santtu-Matiaksella
on selvä ensikosketuksen
huuma suhteessa Sibeliuksen musiikkiin, rutiini ei vaivaa yhtään, Hautala ihastelee nuoren kapellimestarin
otetta.
Eikö monet tulkinnat kaikista Sibeliuksen teoksista
kuullut kriitikko ole jo kuunnellut koko kansallissäveltäjän tuotannon puhki, kyllästymiseen asti?
– Sibeliuksen musiikki on
niin kestävää, että se ei
haukotuta, varsinkin sinfoniat. Ehkä viulukonsertto on
sellainen, että sen kaikista
tulkinnoista en enää jaksa
innostua, hymyilee Hautala.
Tampere-talolle vinkkinä:
kriitikko ihmettelee, ettei
Tampere-talo ole tarttunut
juhlavuonna Sibeliuksen kamarimusiikkiin. Ehkä työnjako toimii myös tässä, sillä
Kangasala-talossa sitä on
kuultu.

Kriitikon juhlavuosi
Harri Hautala aloitti musiikkikriitikon uransa 30
vuotta sitten, vuonna 1985
nyt jo toimintansa lopettaneessa Kansan Lehdessä,
alkuun muun toimittajan-

työn ohella. Silloin Tampereen kaupunginorkesteria
johti Paavo Rautio ja konserttisalina oli Tampereen
yliopiston juhlasali. Aamulehteen Hautala on kirjoittanut klassisen musiikin
kritiikkejä päätoimisesti 21
vuotta.
Koulutukseltaan
hän ei ole musiikkitieteilijä
vaan toimittaja. Tiedotusopin ja valtio-opin opinnot
hän suoritti Tampereen yliopistossa.
– Tärkeää on oma suhde
soittamiseen ja musiikin
kuuntelu. Kuuntelen valtavan paljon musiikkia, sekä
konserteissa että äänitteinä. Takana on 15 vuoden
pianonsoitto-opinnot
ja
soitan edelleen joka päivä.
Olen viettänyt pari pitkää
jaksoa Lontoossa ja siellä kertyi paljon osaamista,
Hautala kertoo musiikkikriitikon pätevöitymisestä työhönsä.
Parin vuoden tauko kriitikon työhön tuli vuosina
1992 – 1994, Kansan Lehden ja Aamulehden pestien
välissä. Silloin Harri Hautala
toimi Tampereen kaupunginorkesterin tiedottajana
eikä tietenkään kirjoittanut
orkesterin konserteista ainuttakaan kritiikkiä. Ylikapellimestarina oli Leonid
Grin, ja Hautala näki orkesterin toimintaa sisältäpäin.
Tämä jakso toi lisää päte-

vyyttä kritiikkien tekoon. Puheet Hautalasta istumassa
konserteissa partituuri sylissä osoittautuvat kuitenkin
urbaaniksi legendaksi.
– Keskityn konserteissa
musiikin kuunteluun. Ei ole
väliä, meneekö soitto täsmälleen nuottien mukaan.
Tärkeintä on teoksen sisällön, tunteen ja energian
välittyminen. Soittajat tietävät kyllä itse, jos soittavat väärin, ei sitä tarvitse
lehdessä sanoa. Mutta on
hyvä kertoa, jos joku soittaa
erityisen hyvin. Esimerkiksi
soolohuilu kuuluu takaparvelle loistavasti! Takaparvekkeella istuessani voitan
soinnissa paljon, vaikka menetän edessä istuvan intensiteetin, Hautala kertoo.
Tampere-talon akustiikkaa kriitikko kutsuu konstikkaaksi. Talolla meni
aikansa, ennen kuin se tunnusti ongelmat, ja akustiikkaa korjattiin. Nyt soittajat
kuulevat akustiikkapilvien
ansiosta
toisensa
ja myös
yleisö
hyötyy
tehdyistä
parannuksista.
Entä
millaista
(norm.
on tam390€)
perelai-

nen musiikkiyleisö?
– Yleisö on Tampereella
muuttunut aiempaa avoimemmaksi ja rohkeammaksi osoittamaan tunteitaan.
Yleisö on nyt innoissaan
ja se näkyy. Jokunen bravo-huutaja on ilmestynyt
joukkoon. Keskivertokohteliaisuus on vähentynyt aplodeissa, Hautala sanoo.
Nuoria kuulijoita on tullut Rouvalin kaudella entistä enemmän klassisen
musiikin
konsertteihin.
Aina on puhuttu, että yleisö vanhenee, mutta jostakin sitä vain tulee lisää.
Samalla lailla huolehdittiin
yleisön ikääntymisestä 10,
20 ja 30 vuotta sitten. Lienee syytä uskoa kokenutta musiikin ammattilaista.
Teksti ja kuva:
Irmeli Jokilampi

249€
395€

1-tehot
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
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Useimmille meistä Purso Oy:n nimi
tuntuu tutulta, mutta mikäs se nyt
olikaan? Ei vain tule mieleen siitä
huolimatta, että olemme jatkuvasti
tekemisissä Purson tuotteiden
kanssa. Vaikka tuotteet palvelevat
kuluttajaa ja meitä kaikkia, niiden
markkinointi ja mainonta suunnataan
teollisuuden ammattilaisille.

tuotanto on yli 18.000 tonnia. ISO 9001 -standardi yritykselle myönnettiin vuonna
2008. Talon ympäristöarvot
ovat myös kunnossa. Yrityksen toiminta on muutenkin
organisoitu
merkittävän
hyvin, sillä Purson omavaraisuusaste on noin 86 prosenttia.
Purso Oy panostaa tulevaisuuteen. Työn alla on erilaisten rakennusjärjestelmien
tuotteistaminen
valmiiksi
komponenteiksi rakennusteollisuuden tarpeisiin. Omat
valaistusjärjestelmät ovat jo
markkinoilla. Valaisimiin voi

käytännössä tutustua esimerkiksi Kangasalan uusitussa Prismassa. Nykyaikaiset materiaalit yhdistettyinä
tulevaisuuden lamppuihin
tarjoavat lähes rajattomat
mahdollisuudet seuraavan
sukupolven valaistusratkaisuiden kehittämiseen. Tuotesuunnittelu ja tuotteiden
testaus ovat luoneet luotettavuutta, josta osoituksena
Pursolla on useita tuotepatentteja.
Loppuun sopivat hyvin
talon henkilöstöpolitiikan
arvot: palvelu, avoimuus ja
ahkeruus.
Ikkunaprofiili on yksi Purson
kärkituotteista.

Purso Oy:n toimitusjohtaja Jussi Aro

Mikä ihmeen Purso?

L

ukijaa on ehkä
kiusattu
jo
liikaakin Purson nimellä,
joten on aika
tuoda julki, että Purso tunnetaan alumiiniprofiileistaan. Yritys toimii Siurossa.
Uskoakseni aivan jokainen
suomalainen on ollut tekemisissä Purson tuotteiden
kanssa, sillä niitä tapaa
vähän väliä. Purson alumiiniprofiileista valmistetaan
muun muassa ikkunoiden
ja ovien kehyksiä ja rakenteita.
Alumiiniprofiileita
käytetään runsaasti myös
kuorma- ja pakettiautojen
hytti- ja lavarakenteissa.
Alumiinivalmisteiset Buster-moottoriveneet
ovat
tuttuja suomalaisille. Myös
Buster on Purson komponenttiasiakas. Kokonainen
osasto valmistaa Pursolla
moderneja LED-valaisimia,
joissa kestävä alumiinira-
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kenne muodostaa valaisimen rungon. Käyttökohteita on runsaasti ja kysyntää
tasaisesti ympäri vuoden.
Pursolla on pitkät perinteet. Esko Ollila perusti
yrityksen viiden työntekijän
voimin jo vuonna 1959.
Tänä päivänä mittava pirkanmaalainen Purso Oy toimii Siuron lisäksi myös Ikaalisissa ja Kirkkonummella.
Työntekijöitä on 250, jotka
tuottavat 73 miljoonan euron liikevaihdon.
Nykyinen toimitusjohtaja
Jussi Aro on ylpeä porukastaan.
Henkilökunnan
ammattitaito
ainutlaatuisessa tuotannossa on korkeaa tasoa. Vaihtuvuus on
ollut vähäistä. Talon hyvää
henkeä kuvaa se, että henkilökuntaa on ollut helppo
saada. Metallin pursotus
profiiliksi on sikäli harvinainen
tuotantomenetelmä,
että valmiita ammattilaisia

ei juuri markkinoilla liiku.
Henkilökunta koulutetaan
omassa talossa lähes kaikkiin tehtäviin.
Alumiinitehtaan tuotanto
on aivan oma lukunsa. Tehtaan raaka-aineesta noin 50
prosenttia on kierrätettyä

”Nykyinen
toimitusjohtaja
Jussi Aro on ylpeä
porukastaan.
Henkilökunnan
ammattitaito
ainutlaatuisessa
tuotannossa on
korkeaa tasoa”
materiaalia. Muu raaka-aine
tulee tehtaalle valmiina tankoina, jotka valmistetaan
Brasiliasta ja Australiasta
louhitusta
bauksiitti-malmista. Raaka-aineesta ei

Ola Tuominen on Pukija, tähdelle omistautunut mies
Heikki Kinnunen on Tähti, itselleen omistautunut näyttelijä.

SYKSYN
TEATTERIELÄMYS!

PUKIJA

Ohjaus Mikko Viherjuuri.
Hauska ja riipaiseva ylistys yhteistyölle
ja omistautumiselle.
Esitykset Päänäyttämöllä 24.9.2015-30.4.2016.

Teksti: Matti Salonen
Kuva: Purso Oy:n arkistot

ole siis pulaa, mutta maailmanmarkkinahintojen vaihtelu edellyttää valppautta
hankintasopimuksia solmittaessa.
Profiilien
valmistuksessa alumiini kuumennetaan
400 asteeseen, jotta se voidaan puristaa suulakkeiden
läpi eri muotoisiksi alumiiniprofiileiksi. Profiilitankojen
muodoilla ja malleilla oikeastaan vain mielikuvitus on
rajana. Osaavissa käsissä
metalli taipuu lähes mihin
muotoon tahansa. Pursotuslinjat kykenevät tuottamaan jopa 16 metriä pitkiä
ja yli 300 millimetriä leveitä
profiileja. Oikein suunnitelluilla suulakkeilla voidaan
pursottaa esimerkiksi valmista ikkunankehystä. Samalla tuotteisiin saadaan
sekä lujuuskestävyyttä että
hyvää sään sietokykyä.
Alumiini on tulevaisuuden
raaka-aine. Purson vuosi-

Purso Oy:n toimitusjohtaja Jussi Aro
Syntynyt: 1966 Porissa
Asevelvollisuus:
Turun Rannikkorykmentissä 1988, luutnantti
Rakennustekniikan DI-tutkinto 1990
Suorittanut Alueellisen Maanpuolustuskurssin
Puhuu saksaa, englantia ja ruotsia
Monipuolinen työkokemus:
• Max Giesebau GmbH, Saksa
• Stalatube Oy, Lahti
• Ata-Gears Oy, Tampere
• Thermisol Oy, Vammala
• Purso Oy, Siuro
Harrastukset:
• metsästys
• triathlon
• muun muassa 10 maratonia
Perheessä:
vaimo Tuija sekä tyttäret Pihla ja Pinja

KESÄTEATTERISSA 2016 NIIN MAAN PERUSTEELLINEN

REINIKAINEN
YLIKOMISARIO RAUTAKALLIONA ESKO ROINE ja
KONSTAAPELI REINIKAISENA RISTO KORHONEN
ENSI-ILTA 8.6.2016, OHJAUS ja DRAMATISOINTI PANU RAIPIA

TAMPEREEN KOMEDIATEATTERI | puh. 0207 288 388
Lapintie 3 a, 33100 Tampere | www.komediateatteri.fi
puh.hinta 8,35 snt/puh+7,02 snt/min, matkapuh. 8,35 snt/puh+17,17 snt/min.
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Suomalainen
kirkko
suomalaisen
hengellisyyden
lähteillä
Luterilaisen uskonpuhdistajan Martti Lutherin vähäkatekismuksen tavoin voimme todeta, mitä
se on. Jo ennen katolisen kirkon tuloa, maassa jota voimme kutsua Suomeksi, oli jo jonkinlaista
hengellisyyttä. Meillä oli erilaisia jumalia, jotka yhdistettiin luontoon. Roomalaiskatolisen kirkon
rantauduttua maahamme, hengellisyys muutti hieman muotoaan. Voisin kuitenkin väittää, että
tämä niin sanottu luonnonuskonto ja erilaiset heimouskonnot, eivät täysin poistuneet, vaan
sulautuivat kristinuskoon. Keskityn kuitenkin tässä kirjoituksessa nykyisyyteen, tämän päivän
hengellisyyteen ja siihen missä suhteessa suomalainen kirkko siihen sijoittuu.
Kirkko – Mitä se on?
Kirkon määritelmä on
mielestäni laaja. Seppo ja
Riitta Teinosen kirjasta
Ajasta ylösnousemukseen.
Sata sanaa teologiaa vuodelta 2003 kirkosta mainitaan näin. ”Kirkko on itse
kristinusko, ja kristinusko
on kirkko ja elämän kirkossa.” Kristinusko, uusi liitto,
on jatke Raamatun Vanhan
testamentin, vanhan liiton,
kansasta. Kirkko, kreikaksi
ekklesia, merkitsee myös
seurakuntaa koko kirkon
lisäksi. Lisäksi Raamatun
Uudessa
Testamentissa
esiintyy kymmeniä sanoja
ja kuvauksia, jotka tarkoittavat kirkkoa, mutta en
mene niihin tässä. Kirkko
on myös mysteeri, josta
seuraa eräänlainen kaksitahoinen ajattelu: Yksi ja
sama kirkko on esimerkiksi
toisaalta näkyvä eli materiaalinen ja toisaalta näkymätön eli salattu.
Ortodoksisen kirkon Joensuun piispa Arseni, kirjassaan Ortodoksinen sanasto
vuodelta 1999, kuvaa kirk12

koa maailmanlaajuiseksi
Jumalan kansan yhteisöksi,
joka kokoontuu Kristuksen
nimessä yhdessä paikassa.
Tätä kokoontumistilaa, pyhättöä, kutsutaan siis myös
kirkoksi. Ekklesia hänen
mukaansa merkitsee kansan kokousta.
Kirkolla nikealais-konstantinopolilaisen
uskontunnustuksen mukaan on
seuraavia ominaisuuksia:
Ykseys (yksi Jumala, usko
ja pyhä kasteen mysteerio),
pyhyys (siitä huolimatta,
että ihmiset kirkossa niin
helposti lankeavat syntiin),
katolisuus (kirkko ei ole
olemassa vain yhdessä paikassa, ajassa tai vain tietyille ihmisille) ja apostolisuus
(eli oppi ja perinne paikalliskirjoissa, jotka ovat välittyneet apostoleilta).
Kirkkoa ei kuitenkaan
määritellä vain Raamatussa ja sen tulkinnoissa.
Augsburgin tunnustus toteaa, että kirkko on pysyvä,
pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti opetetaan ja sakramentit oikein

hoidetaan.
Jälkimmäistä
vaatimusta papin toimen
haluaville teroitetaan usein.
Amerikasta on myös tullut
monia määritelmiä, jotka
täydentävät mielestäni hyvin kirkon määritelmää.
1800-luvulla teologi ja saarnaaja Henry Ward Beecher totesi, että kirkon ei
tulisi olla galleria, jossa kristityt näyttelevät erinomaisuuttaan, vaan sen tulisi
olla koulu epätäydellisten
kasvattamista varten. Vaikeus tuntuu olevan vaan se,
kuten baptisti Charles H.
Heimsath toteaa, että sillä
on jäseninä juuri ne epätäydelliset ihmiset. Mietinkin
kuinka sitten kouluttaa epätäydellisiä kun itsekin on
hyvin keskeneräinen. Mutta
armon varassa me olemme. Luterilainen Franklyn
Clark Fry on kuitenkin varoittanut, että jos kirkko
pyrkii irralleen maailmasta, jossa se elää, ja sulkee
ovensa miltä tahansa ihmisen elämän osa-alueelta se
tärvelee itsensä ja kieltää
Jumalan. Tässä on haastet-

ta siis kirkolle.
Entäpä sitten suomalainen kirkko? Kristillisessä
”kirkkokunnassamme” on
monen kirjavaa väkeä. On
esimerkiksi katolilaista, ortodoksista, anglikaaneja,
luterilaista ja erilaisia vapaasuuntia. Tämä on rikkautta maassamme. Monet
opit ja tulkinnat tuottavat
hankauksia, jotka hidastavat eri kristillisten kirkkojemme yhteyttä mutta mielestäni ei pysäytä sitä. Itse
olen ylpeä luterilainen körtti
mutta arvostan esimerkiksi suvussani olevia toisen
kirkkokunnan jäseniä. Uskon, että olemme yhteisellä
matkalla, vaikka kuulummekin eri kirkkokuntiin.

Hengellisyys – Mitä se
on?
Sanat ”hengellisyys” ja
”henkisyys” tuntuvat joskus
menevän sekaisin. Reijo
Pitkärannan
Suomi-latina-suomi – sanakirjassa
vuodelta 2009 sanalle
”hengellinen” annetaan kolme käännöstä: spiritualis,

religiosus, ja kirkollisessa
merkityksessä ecclesiasticus. Nettisanakirjassa suomisanakirja.fi sivuilla ”Hengellisyys” ja ”hengellinen”
sanassa viitataankin uskonnollisesti, hurskaudellisesti,
kirkollisesti ja papillisesti
aineettomaan asiaan. Tosin
”henkinen”, animi, mentis,
ingenii, on myös aineetonta ja abstraktia, joka liittyy
hengen- ja sielunelämään ja
lisäksi älyllisyyteen ja psyykkiseen
olemukseemme.
Joskus tuntuukin, että raja
henkisyyden ja hengellisyyden välillä, on kuin veteen
piirretty viiva.
Sana ”hengellisyys” siis
liitetään kirkkoon ja näin
asiat, joita kutsutaan hengelliseksi, erotetaan henkisistä asioista. Kuitenkin kun
puhutaan spiritualiteetista,
joudutaan melkein joka
kerta määrittelemään, mitä
sillä tarkoitetaan. Sanotaan
myös, että joitakin asioita
”hengellistetään”. Esimerkiksi hyvä kappale, johon
voi liittää erilaisia mielikuvia
ja tuntemuksia, voi muuttuakin jonkun mielessä
hyvinkin hengelliseksi. Esimerkiksi kuulin, että nykyisen luterilaiseen virsikirjaan
olisi ollut ehdolla kuuluisa
tango ”Aavan meren tuolla
puolen”. Keskustelua on
myös ollut ”Veteraanin iltahuudosta”. Mutta onko väärin toteuttaa vainajan toive
vain sen perusteella että
kappaletta ei koeta kovin
”hengelliseksi”? Kuka loppu
kädessä määrittää mikä on
hengellistä ja mikä ei?

Lähde – Mitä se on?
Tässä tulemmekin sitten
lähteeseen.
Hengellisyys
mielestäni määrittyykin lähteestä. Millä lähteellä kirkon
pitäisi olla? Mitä lähteitä kirkolla pitäisi olla? Minkälainen on hengellinen lähde?
Mikä ylipäätänsä on lähde?
Yksi lähde, mistä kirkon
pitäisi ottaa ohjenuoransa,
on Raamattu. Tässä kirjas-

sa sana ”lähde” esiintyy
vuoden 1992 käännöksessä 132 kertaa. Osa on kuitenkin ”lähteä” verbin imperatiivi eli käsky muotona
mutta substantiivina ”lähde” esiintyy 24 kertaa. Lähdettä kuvataan viljana, jolla
rikastuu (Jes. 23:3), silmiä
kyynelten lähteenä (Jer. 9:1)
ja ikuisen puhtauden sijana,
joka ei turmellu, vaikka sinne putoaisi epäpuhdas raato (3. Moos. 11:36). (Vaikka
toisaalla kyllä puhutaan
”liatusta lähteestä” kuvattaessa hurskaasta, joka taipuu jumalattoman edessä
(Sananl. 25:26).) Lähde on
myös vallan ja hyvinvoinnin väline (Jes. 33:21; Joel
4:18), jonka voidaan huomata nykyajan Israel valtion
yhdeksi
levottomuuksien
syyksi.
Lähde on myös Jumalan
metaphora Jumalasta, joka
synnyttää ilon, elämän ja
virvoituksen (Ps. 5:11; Ps.
89:16; Ps. 36:9; Joh. 5:26;
1. Tim. 6:13; Ps. 84:6) ja
joka puhdistaa synnistä
ja saastaisuudesta (Sak.
13:1). Elämän lähde (Jumala) on sydämessä (Sananl.
4:23) ja se ilmenee suussa
(Sananl. 10:11), opetuksissa (Sananl. 13:14), harkitussa puheessa (Sananl.
18:4), viisaudessa (Sananl.
16:22) ja Herran pelossa
(Sananl. 14:27 tulkitsen
”pelko” sanan mieluimmin
”kunnioitus” sanana.)
Jumala siis vaikuttaa ihmisissä. Raamatun Laulujen laulussa (entinen
Korkea Veisu) mies ylistää
morsiantaan sinetöidyksi
puutarhan lähteeksi (Laul. l.
4:12; Laul. l. 4:15). Ihmisestä tulee myös lähde vedestä, jota Jumala antaa (Joh.
4:14). Sapatin ja paaston
oikein viettäminenkin muuttaa ihmisen lähteeksi, jonka
vesi ei ehdy (Jes. 58:11).
Usko kuitenkin on Apostoli
Paavalin mukaan vain silloin rikkauden lähde, kun
tyytyy siihen, mitä omistaa

(1. Tim. 6:6).
Siis ihminen on lähde ja
hengellisyyskin kumpuaa
ihmisestä. Kirkon tulisikin
joskus pysähtyä kysymään,
mistä kukin ihminen ”lataa” itseensä henkiseen ja
hengelliseen jaksamiseen,
unohtamatta omia kirjallisia
lähteitään, traditioitaan. Onhan sanonta: ”Vaali tapaa,
niin tapa vaalii sinua.”

Lopuksi
Onkin siis kysyttävä, ketä
varten kirkko on? Martti
Luther oli myös tämän kysymyksen äärellä, kun hän
aikoi uudistaa katolista
kirkkoa. Oikeastaan Jeesuskin oli tämän kysymyksen
äärellä, kun hän aikoi uudistaa juutalaisuutta. Emerituspiispa Jorma Laulaja
kirjassaan Tämän päivän
matka vuodelta 2006, totesi, että suomalainen pilapiirtäjä Kari Suomalainen
oli sanonut, että kirkko, joka
kadottaa pyhyyden tajun,
on menettänyt pelin. Mikä
siis on pyhää? Voiko se olla
vaikka ihminen?
Meille on opetettu, että
ihminen on psykofyysinen
olento. Tiina Partanen
Crux lehdessä (Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI:n
jäsenlehti) vuodelta 2005
määrittelee ihmisen henkis-sielullis-ruumiilliseksi
kokonaisuudeksi.
Paavo
Kettunen lisää kirjassaan
Auttava kohtaaminen I.
Sielunhoidon perusteet ja
teologia sielullisen (lat. anima) rinnalle sosiaalisen. Ja
sielullisen nimen tilalle, hän
on laittanut hengellisyys tai
uskonnollisuus, mutta mielestäni se on sama asia.
Aikaisemman perusteella
Jumala vaikuttaa ihmisen
kautta ja koska Jumala on
pyhä niin Jumala tavallaan
pyhittää myös ihmisen, samalla tavalla kun ehtoollisessa jo pyhitetty viini pyhittää viinin, joka lisätään
ehtoollismaljaan eli kalkkiin, jos viini uhkaa loppua

kesken. Kullakin on oma
tapa harrastaa hengellisyyttänsä. Kullakin on siis
oma lähteensä. Luterilainen
kirkko on yrittänyt miellyttää kaikkia, järjestelemällä
erilaisia messuja, viimeisin uutuus taitaa olla dance-messu. Herätysliikkeissä
on seuransa ja vapaasuunnissa solunsa, joita luterilaisessa kirkossa voisi kutsua
piireiksi. On myös puhuttu
hengellisestä joogasta, joka
mielestäni kuuluu vähän eri
kulttuuriin. Siis onko puhe
kulttuurista?
Mitä tästä opimme vai
opimmeko mitään? Väitän,
että kirkko (on se minkälainen tahansa) seisoo hengellisyyden lähteellä, mutta
juoko se siitä. Ainakaan
kolmea asiaa kirkko ei saa
unohtaa: ketä varten kirkko
on olemassa, mikä on kirkolle pyhää ja Jumalaa.
Teksti: Pia K. Lehtinen
Kirjoittaja on 43 vuotias,
Suomen
evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluva,
luterilainen körtti (joka siis
kuuluu kirkon sisäiseen herätysliikkeeseen nimeltään
herännäisyys),
teologian
ylioppilas Itä-Suomen Yliopiston Joensuun kampukselta (Filosofian tiedekunta,
teologian osasto, läntisen
teologian
käytännöllinen
teologia), joka opiskelee
kuudetta vuotta pääaineena käytännöllinen teologia,
mutta joka on kallellaan
ekumeniaan. Hän kirjoittaa
kandidaatin
tutkielmaa,
joka käsittelee työhyvinvointia Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa.
Itä-Suomen Yliopiston
Joensuun kampuksella
sijaitsevasta
Genesis-kappelista.
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Helmi löysi ystävän
pelastuskoirasta.

Pekka Ruusukallio
on poissa

K

irjoittaminen
on
lahja. Pekka Ruusukalliolla se
oli syntymälahja. Kansakoulunopettajan koulutus
täydensi Pekan kirjoittamisen lahjaa ja loi tukevan
pohjan suomen kielen sujuvalle hallinnalle. Kaunis
suomen kieli ja sen virheetön käyttö oli Pekalle kunnia-asia.
Pitkä ura Aamulehden toimittajana oli Pekka Ruusukalliolle varmasti mieleinen
työsarka ja omien unelmien

M

täyttymys.
Reserviläisten
sydämiin
Pekka Ruusukallion kuolema jätti suuren aukon.
Valtakunnallisen Reserviläinen-lehden päätoimittaja
löytyi suoraan jäsenistön
aktiivisesta ytimestä.
Pirkanmaan Reservipiirit
olivat etuoikeutetussa asemassa Pekan ottaessa jo
1970-luvulla
vastuulleen
piirilehti Pirkan Viestin päätoimittajan tehtävät. Reservipiirien Tuki ry:n perustamisen myötä Pirkan Viestin
talous vakiintui ja lehti sai
lopulta nykyisen muotonsa.
Pekan järkähtämätön tahto
oli vienyt lehden läpi harmaan kallion.
Vielä vaikeammat olosuhteet Pekka Ruusukallio joutui kohtaamaan 1970-luvun
kylmän sodan ja suomalai-

ieskuoro
Laulajien
lauluvuosi 2015 on
ollut
mainio ja menestyksekäs. Laulajat saivat kiitosta ja kunniaa
sekä Kansainvälisessä Madetoja-mieskuorokilpailussa
että Tampereen sävel -kuorokatselmuksessa. Nyt kuoro valmistautuu lauluvuoden
päätöstapahtumaan,
Isänmaalliseen juhlaan.
Juhla järjestetään perinteiseen tapaan Tampere-talon
isossa salissa lauantaina 5.12.
klo 19. Paavo Hyökin johtama
Mieskuoro Laulajat kunnioittaa
tämänvuotisessa ohjelmistovalinnassaan suomalaisia mestarisäveltäjiä, ennen kaikkea
säveltäjämestari Jean Sibeliuksen 150-juhlavuotta. Laulajien
lisäksi juhlassa esiintyvät Jus-
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sen yhteiskunnan radikalisoitumisen vuosina. Tampereen yliopiston tiedotusopin
laitoksella vallitsi ilmapiiri,
joka tuotti maanpuolustusta
vähätteleviä ja halventavia
toimittajia. Kuin vastauksena ajan haasteeseen Pirkan
Viesti kehittyi ja kasvoi vuosi
vuodelta. Pekka loi Pirkanmaalla vankan pohjan isänmaalliselle viestinnälle.
Suomalaisuuden vaaliminen toi Pekan mukaan Tampereen Suomalaisen Klubin
toimintaan. Pekka löysi tietenkin paikkansa myös Klubin tiedotustoimikunnassa
toimiessaan toimitussihteerinä vuodet 2006 – 2007.
Pekan ajatuksilla ja ideoilla
Klubin tiedotteesta kasvoi
nykyinen Klubin jäsenlehti.
Lehdessä toteutuu nykyaikaisen lehden jäsentely, sel-

si Tammisen johtama Seniorikuoro Konkelot, Tampereen
Kotkien puhallinorkesteri sekä
kansainvälistä huomiota herättänyt nuori tamperelainen viulistilupaus Iidamari Ahonen.
Juhlassa kuultavan Jean Sibeliuksen Rakastava-sarjan tenorisolistina laulaa Simo Mäkinen
Suomen Kansallisoopperasta.
Mielenkiintoista lisäväriä tilaisuuteen tuo tämänvuotinen
juhlapuheen pitäjä professori
Jorma Uotinen. Puheessaan
hän pohtii suomalaisen kulttuurin nykytilaa, sen tulevaisuutta
ja merkitystä suomalaisille.
Lippuvaraukset juhlaan ja
sen jälkeen järjestettävään
bankettiin:
Tampere-talon Lipputoimisto
www.lippupiste.fi
www.laulajat.net

Teksti: Markku Töllinen

keys ja helppolukuisuus.
Koskettavin omakohtainen kohtaamiseni Pekan
kanssa tapahtui pari vuotta
sitten. Tavoitin puhelimitse hyväntuulisen ja helpottuneen oloisen Pekan
kotinumerostaan. Hieman
uupuneena hän kertoi toimittaneensa juuri samana
päivänä painoon viimeisen
kirjansa
käsikirjoituksen.
Kirjan nimeksi tuli ”Jussi
kesti Valpon vainon”. Seuraavana päivänä iski vakava
halvauskohtaus. Viimeiset
vuotensa Pekka vietti palvelutalossa, kunnes viimein
6.7.2015 maalliset tuskat ja
vaivat päättyivät.
Isänmaallinen kynä on
vaiennut.
Pekan muistoa kunnioittaen
Matti Salonen

Mestareiden
jalanjäljillä

Turvallisuusmessut
lapsen silmin

T

ämän vuoden Kokonaisturvallisuus 2015messut (3.–6.9. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa) oli
profiloitu entistä enemmän koko
perheelle suunnatuksi – siksi
tapahtuman nimikin asetti aiemmasta poiketen turvallisuuden
etualalle ja häivytti ennen vahvasti
esillä ollutta puolustuksen aspektia. Panssarikalustoa oli toki väkevästi esillä nytkin heti sisäänkäynnin ulkopuolella. Miten tapahtuma
näyttäytyi lapsiosallistujan silmin?
Itselläni oli mahdollisuus seurata
sekä Tampereen kaupungin oppilailleen tarjoamaa perjantaivierailua että osallistua omien lasten
kanssa lauantain ohjelmaan.
Lapsiperheiden aiempaa voimakkaampi huomioiminen näkyi
monella tavalla: useassa esittelypisteessä oli pienille sopivaa
tehtävää ja kokeiltavaa, kuten
nallekarhujen elvytystä, polkupaloautolla ajelua tai pukeutumista
poliisin mellakkavarusteisiin. Meripelastusveneisiinkin oli kiivennyt leikkikoiria pelastusliiveineen,
vaikka muuten osasto oli aikuisille
ja ammattilaisille suunnattu. Luonnollisesti piipaa-autoissa ja mustassa maijassa istuskelu houkutti
pienimpiä osallistujia enemmän
kuin mainoskyniä jakelevien järjestöjen kravattisedät.
Nuorille suunnattu Security
Track -rata sai kiitosta: monipuo-

linen ja toiminnallinen rata opetti
paljon arjen turvallisuudesta konkreettisten tehtävien kautta ja avasi
silmiä huomaamaan, että turvallisuus on kiinni pienistä asioista –
jatkuvasti. Rataan liittyi myös etukäteen verkossa tehtävä kilpailu.
Puolustusvoimien kalusto ja erikoisen näköiset ajoneuvot vetivät
innokkaita kiipeilijöitä puoleensa,
joskin moni isäkin yritti ahtautua
vaununluukusta sisään. Jyrisevä
toimintanäytös ei pelottanut ainakaan kaksivuotiasta, vaikka aivan
aiheellisesti varoiteltiin esityksen
voimakkuudesta – pienten messuvieraiden huomioon ottamista
tämäkin. Kouluikäinen taas piti
tärkeänä valokuvia, joita luokkakaverit voisivat kadehtia. Sotilaskodin
herkut olivat tietenkin kaikenikäisten mieleen.
Säännöllisesti turvallisuus- ja
puolustusalan messuilla vierailleena pidin oikein onnistuneena
suuntautumista arjen turvallisuuteen ja koko perheen näkökulmaan
(tietoturva, kotivara ym.). Viranomaistoiminnan ja kalustoesittelyn
rinnalle mahtuu hyvin aavistuksen
pehmeämpi ja arkisempi ulottuvuus, eikä se vie mitään pois turvallisuuden kovan ytimen oivaltamiselta.

Teksti ja kuva:
Mikko Turunen

Tervetuloa LOUNAALLE
tai
LAUANTAIBRUNSSILLE
klubille viihtymään!

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

Hyvien juhlien mestarit

YRITYS- JA PERHEJUHLAT
KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT
010 6179 761
info@armascatering.fi
www.armascatering.fi
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Tampereen Suomalainen
Klubi oli mukana
sunnuntaina, 9. elokuuta
2015 Hämeenpuistossa
järjestetyssä
Puistofiestatapahtumassa.
Hämeenpuisto oli päästä
päähän täynnä erilaisten
yhteisöjen infopisteitä,
ja väkeä oli tungokseen
asti. Klubimme
teemana oli kuten
aiempinakin vuosina
Suomen lippu. Suomen
lipun arvostuksen ja
käytön edistäminen
kuuluu Klubimme
strategialinjauksiin.

T

Ruutiukkojen
kevätretki Mänttään

Kukat
Vapaudenpatsaalle,
taustalla
Klubimme
Siniristilippu.

Ruuhkaa Klubin infopisteellä
Puistofiestassa.

Klubi Puistofiestassa
Suomen lipun puolesta

alkoissa
oli
tuttu sinivalkoisten klubilaisten ryhmä:
Risto
Harisalo, Irmeli Jokilampi,
Jaana Jääheimo, Pertti
Laakkonen, Mikko Leppälahti, Veikko Parkkinen, Markku Rauhalahti,
Simo Salo, Yrjö Suuniittu, Helena Turpeinen ja
Erkki Uusi-Rauva. Kiitos
talkoolaisille!
Infokatoksellamme esittelimme Suomen lippu -tietoutta. Lähituntumaan tulleille annoimme Klubimme
Siniristi-postikortin,
joita
yksin kappalein annettuina
meni runsaat 3 000 kappaletta. Yleisin kommentti
oli: ”Onpa hieno kortti”. Ja
seuraavaksi kortin saajat lähes poikkeuksetta katsoivat
kortin kääntöpuolelle, jossa
on Klubimme nimi. Saimme
myös myydyksi muutaman
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pienoislipun.
Klubimme katoksen paikka oli taas paras mahdollinen: Vapaudenpatsaan vieressä. Tapahtuman aluksi
nostimme Siniristilipun patsaan tuntumassa olevaan
(puiston ainoaan) lippusalkoon ja laskimme sinivalkoiset kukat Vapaudenpatsaalle.
Syyskuun alussa olimme
Suomen lippu -teemalla mukana Vapaussodan Perinneliiton infopisteessä Messukeskuksessa järjestetyillä
kolmipäiväisillä Kokonaisturvallisuusmessuilla.

Arvoisat Klubilaiset –
liputtakaa!
Suomalaisuuden puolesta on Klubimme tunnus. Siniristilippu on suomalaisuuden ja Klubimmekin näkyvä
tunnus. Se velvoittaa meitä
itse kutakin arvostamaan
lippuamme ja edistämään

lipun käyttöä. Me suomalaiset olemme valitettavan
vaisuja liputtajia.
Ovatko lippusi haalistuneet? Isänmaallisen pientalon ja kesämökin omistajan
pihassa tulee olla lipputanko, johon Siniristilippu nostetaan liputuspäivinä ja perheen juhlapäivinä. Jos lippu
on haalistunut, se tulee hävittää. Jos se on likainen,
se tulee hävittää tai pestä.
Lipputietoutta löytyy mm.:
http://www.suomalaisuudenliitto.fi.
Klubimme välittää jäsenilleen jäsenhintaan aitoja
Aitoon Lipputehtaan Siniristilippuja:
• lippu 9 m tankoon 40 €;
muitakin kokoja saa.
• omalippu
(mökkilippu)
+ vinotanko 20 €
• pöytälippu marmorijalalla
15 €
• heilutuslippu 5 €

Tilauksianne odottavat varaesimies Irmeli Jokilampi,
irmeli.jokilampi@idia.fi, 050
595 1111 ja ex-varaesimies
Markku Rauhalahti, rauhalahti@kolumbus.fi, 050 68
980. Tuotteet ovat lunastettavissa Klubin kokousten
yhteydessä tai muuten sopimuksen mukaan.
Mottomme: Vapaan maan
kansalaisella on oikeus liputtaa ja Klubimme jäsenellä myös velvollisuus.
Sinivalkoisin terveisin
Markku Rauhalahti, Klubin
lippukampanjan junailija

Göstan paviljongissa tutustuttiin
meneillään olevaan modernin
taiteen näyttelyyn.

R

uutiukot ovat
perinteisesti
järjestäneet
pääsiäisen
jälkeisellä viikolla retken johonkin kulttuurikohteeseen.
Tänä vuonna retki tehtiin
8. huhtikuuta Mänttään,
jossa pääkohteina olivat
Gösta ja Gustaf -museot.
Gösta koostuu Joenniemen vanhasta kartanosta
ja uudesta näyttelypaviljongista. Kartano, vuonna
1935 rakennettu Gösta
Serlachiuksen asunto ja
edustustila, on yhdistetty
uuteen paviljonkiin valoisalla käytävällä. Kartanossa on esitelty Gösta
Serlachiuksen
taidesäätiön kokoelmia vuodesta
1947 alkaen. Kartanossa
on ollut näyttelyitä säätiön
kokoelmien avaintaiteilijoiden teoksista, esimerkiksi
Akseli Gallen-Kallelan,

Gustafin aulassa kuultiin
talon ja näyttelyiden
historiasta.

Hannes Autereen, Jussi Mäntysen, Lennart
Segerstrålen ja Albert
Edelfeltin tuotannosta.
Uusi paviljonki on modernin
puurakentamisen
mestarinäyte.
Paviljongin
myötä museo sai entistä
paremmat konservointitilat,
juhlasalin, ravintolan ja ennen muuta tilat erikoisnäyttelyille.
Gustaf-museo on Serlachius-yhtiön
entisessä
pääkonttorissa Mäntän keskustassa. Gustafin näyttelyt
liittyvät historiaan mutta
myös melkein mihin tahan-

sa elämänilmiöön. Pääosassa ovat tarinat. Tiloissa järjestetään myös konsertteja,
luentoja ja teatteria.

Vapaussodan
historiallisilla
paikoilla
Ennen museokäyntejä tutustuttiin Vilppulan vuoden
1918
taistelupaikkoihin
Vilppulan kosken rantamaisemassa. Vapaussodan alkuvaiheissa käytiin kosken
tuntumassa taisteluja. Taistelutoimet Vilppulan seudulla alkoivat 31. tammikuuta, jolloin punakaarti yritti

200 miehen voimin vallata
Mäntän. Paikallinen suojeluskunta linnoittautui Serlachiusten
loisteliaaseen
Mäntän linnaan.
Vakavimman hyökkäyksensä Vilppulaa vastaan punaiset tekivät 7. helmikuuta.
Hyökkäysjoukoissa oli Helsingin ja Pietarin suomalaisen punakaartin miehiä ja
yksi panssarijuna sekä neljä kenttätykkiä. Punaisilla
oli 1 300 miestä valkoisten
noin 300 vastaan. Valkoisilla oli neljä tykkiä. Valkoiset
kuitenkin torjuivat hyökkäyksen. Kosken rannalle
pystytettiin 10.7.1938 kuvanveistäjä Arvi Tynyksen
tekemä Vilppulan taistelujen muistomerkki. Laskimme muistomerkille sinivalkoiset kukat.
Teksti ja kuvat:
Markku Rauhalahti
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KLUBIOHJELMA
8.11.2015

Isänpäivälounas Klubiravintolassa sunnuntaina 8.11.2015 klo 12–15. Jäsenhinta 30 €/
henkilö. Varaukset Klubiravintolaan puh. 010
231 5222.

10.11.2015

Martinhanhi-ilta. Gastronominen kerho kutsuu
kaikki Klubin jäsenet seuralaisineen Martinhanhi-iltaan 10.11.2015 klo 18.00. Tilaisuus
pidetään Klubin juhlavassa Marskin salissa.
Ilmoittautumisaika päättynyt, tiedustelut:
jormasalovaara@kolumbus.fi.

16.11.2015

Marraskuun kuukausikokous 16.11.2015
klo 18.00. Vanhempi tutkija Sinikukka Saari:
Venäjän haaste Suomelle. Klubi-illallinen kuukausikokouksen jälkeen.

RUUTIUKOT
nilasillisen kera. Maksu paikan päällä ravintolaan.
Ilmoittautumiset raija.saarelainen@rokki.net
tai puh. 0400 238 186.

9.11.2015

6.12.2015

Lounas

Ohjelmallinen itsenäisyyspäivälounas Klubilla
6.12.2015 klo 13, ovet avataan klo 12. Menu
50 €/henkilö. Varaukset Klubiravintolaan
puh. 010 231 5222.

8.12.2015

Sibeliuksen suomalaista musiikkia Klubilla.
Tampereen Konservatorion ja TAMK/Musiikin
lahjakkaat opiskelijat esiintyvät 15 hengen
kokoonpanolla Suomalaisen Klubin Marskin salissa Suomalaisen musiikin päivänä
8.12.2015 klo 18.00. Nuoria esiintyviä taiteilijoita tukien Tampereen Suomalainen Klubi
haluaa samalla muistaa kansallissäveltäjämme Jean Sibeliuksen syntymäpäivää.
Ohjelmassa on Sibeliuksen iki-ihania lauluja,
viulu-piano-teoksia ja huilumusiikkia. Juonnetussa konsertissa kuullaan muun muassa
Sibeliuksen sävelmät Romanssi ja Notturno
viululle ja pianolle.
Ennen konserttia klo 17.00 kokoonnutaan nauttimaan Klubiravintolan Sibelius-henkeen
loihtimasta
konserttimenusta, jonka hinta on 20 € + juomat.
Ilmoittautumiset timo.tulosmaa@outlook.com
tai 040 744 0565 viimeistään 4.12.2015.

14.12.2015
18.11.2015

Lokomo - 100 vuotta konepaja- ja terästeollisuutta Pyynikinlinnassa. Suomalaisen Klubin
vierailu näyttelyyn 18.11.2015 klo 18.00.
Näyttelyn esittelee ja opastaa museonjohtaja
Mika Törmä. Museon pääsymaksu 3 €. Ilmoittautumiset: timo.tulosmaa@outlook.com tai
puh. 040 744 0565 viimeistään 10.11.2015.

Syyskokous ja joulukuun kuukausikokous
14.12.2015 klo 18.00.
Kenttäpiispa Pekka Särkiö: Yhteiskunnan
haaste kirkolle. Klubi-illallinen kuukausikokouksen jälkeen.

23.11.2015

Kirjanmerkki: Isänmaa ja äidinkieli – Kaarlo
Tiililän elämä 23.11.2015 klo 18 Klubilla.
Osastopäällikkö Paul Tiililä käsittelee esitelmässään Suomalaisen Klubin jäsenen ja
yhteiskunnallisen vaikuttajan Kaarlo Tiililän
vaiheita ja toimia. Aiheesta on juuri julkaistu
teos Isänmaa ja äidinkieli.
Tilaisuuden jälkeen on mahdollista jatkaa
keskustelua Klubiravintolassa ja nauttia pieni
iltapala (lämmin piiras/vast. + juoma, n. 15€).
Iltapalalle osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan tiistaihin 17.11. mennessä joko suoraan
ravintolaan tai Kirjanmerkki-kerholle mikko.j.
turunen@gmail.com.
Huom. Tilaisuus on avoin myös muille kuin
Klubin jäsenille.

17.12.2015

Suomalaisen Klubin joululounas. Virittäydy
oikean joulun tunnelmaan Suomalaisen
Klubin ravintolassa. Katamme linjastoon perinteisen joulun herkut torstaina 17.12.2015.
Hinta 9,50 € hengeltä, Klubin jäsenille 8,00
€ hengeltä.

13.2.2016
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Puheenjohtaja Pertti Torstila: Punainen Risti ja
maailman kriisit

16.11.2015

7.12.2015

Fysioterapeutti Marjatta Taipale: Lääkäri pyörätuolissa rintamallakin

14.12.2015

23.11.2015

Metsänhoitaja Juhani Jokinen: Käsityksiäni
Kanadasta

Lounas
Lounaskokoukset alkavat klo 12.00.
Tervetuloa!
Sadanpäämies

30.11.2015

Ruutiukkojen joululounas avec

KLUBINAISET
12.11.2015

MARRASKUU:
TAMPEREEN TILAKESKUKSEN TOIMINTA
Marraskuussa to 12.11.2015 klo 17 kuulemme päivällisen merkeissä Tampereen Tilakeskuksen johtajan Virpi Ekholmin esityksen
aiheesta ”Tampereen Tilakeskuksen toiminta
ja lähivuosien merkittävimmät investointihankkeet”. Tilaisuus pidetään Tampereen
Suomalaisella Klubilla, kabinetti Pirkanmaa.
Omakustanteinen päivällinen buffetista 20
euroa.
Ilmoittautuminen 3.11.2015 mennessä:
sointula@kolumbus.fi  tai puh. 0400 684 416.

4.12.2015

JOULUKUU: PERINTEINEN PIKKUJOULU
KAIKILLE KLUBIN JÄSENILLE
Pe 4.12.2015 klo 18 vietetään Klubinaisten
perinteinen, ohjelmallinen, hauska pikkujoulu
illallisen merkeissä Klubilla Marskin salissa.
Illalliskortin hinta on 33 euroa, joka sisältää
glögin, ohjelman ja herkullisen illallisen viinilasin kera. Maksu paikan päällä ravintolaan.
Ilmoittautumiset 23.11.2015 mennessä:
raija.saarelainen@rokki.net
tai puh.0400 238 186.
Ja kuten ennenkin, myös Klubin miesjäsenet
ovat pikkujouluun lämpimästi tervetulleita!

Joka keskiviikko kello 18.00

Klubinaisten konserttimatka Lahteen kaikille
Klubin jäsenille. Lahden Ristinkirkossa konsertoivat Australian Chamber Orchestran
taiteellinen johtaja, viulisti Richard Tognetti,
varajohtaja, viulisti Satu Vänskä ja huippupianisti Paavali Jumppanen.
Bussi Vanhan kirkon edestä 5.1.2016
kello 17.00. Kuljetus ja ohjelma 25 euroa.
Ilmoittautuminen 27.12.2015 mennessä
Sointu Langille, sointula@kolumbus.fi, 0400
684 416.

Perjantaina 4.12.2015 kello 18.00 vietetään
Klubinaisten perinteistä, ohjelmallista ja
hauskaa pikkujoulua illallisen merkeissä Klubilla Marskin salissa. Pikkujouluun toivotamme tervetulleiksi kaikki Klubin jäsenet!
Illalliskortin hinta on 33 euroa ja se sisältää
glögin, ohjelman ja herkullisen illallisen vii-

UUDET JÄSENET

5.1.2016

Klubinaiset järjestävät konserttimatkan Lahteen. Lahden Ristinkirkossa konsertoivat
Australian Chamber Orchestran taiteellinen
johtaja, viulisti Richard Tognetti, varajohtaja,
viulisti Satu Vänskä ja huippupianisti Paavali
Jumppanen. Satu Vänskä soittaa Australian
ainoata Stradivarius-viulua. Ohjelma tarkentuu.
Bussi lähtee Vanhan kirkon edestä 5.1.2016
kello 17.00, paluu Tampereelle heti konsertin
jälkeen.
Kuljetus ja ohjelma 25 euroa, maksu kerätään
bussissa.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 27.12.2015
mennessä Sointu Langille, sointula@kolumbus.fi, 0400 684 416.
Alkuvuoden 2016 ohjelma julkaistaan Klubin
tapahtumakalenterissa ja seuraavassa lehdessä. Klubinaisten tilaisuuksiin lähetetään
sähköpostiosoitteensa antaneille naisille tarkempia tietoja sisältävät kutsut tapahtumiin
noin 2–3 viikkoa ennen tapahtumaa.
Mahdolliset tiedustelut: Klubinaisten puheenjohtaja jaana.jaaheimo@luukku.com tai puh.
050 329 5277.

Klubiin 11.2. – 19.10.2015 otetut uudet jäsenet
Janhonen, Seppo Kalevi
Koski, Ari Tapio
Käkelä, Risto Matias
Lounamaa, Erkki Juhani
Mattila, Heikki Juhani
Vilkki, Simo Kaarlo
Aalto, Pekka
Kujansuu, Raimo Ensio
Kärkimaa, Milja Sinttu Selina
Suikki, Pekka Sakari
Väisänen, Veli-Pekka
Westergård, John Erik Sivert
Hietikko, Hannele Marjaana

Arramies, Kimmo Kalevi
Karvonen, Markku Ilmari
Karvonen, Pirkko-Liisa
Koljonen, Esa Ilmari
Korhonen, Jaakko Ilmari
Koskela, Mauri
Niininen, Ile
Niskala, Pertti-Tapani
Pohja, Erkki Olavi
Heinonen, Timo Osmo Juhani
Sandberg, Ari Johannes
Sareela, Antti Viljam
Sarna, Teija Anneli

Strömberg, Hannele Kristiina
Aro, Jussi Johannes
Birkstedt, Seppo Ilmari
Honkasalo-Lehtinen, Leena
Härkönen, Risto Pekka
Junkkari, Lari Tapani
Mylläri, Eija Helena
Oja, Matti Esko Kalevi
Polvi-Lohikoski, Marita
Savonen, Tapio
Sipi, Seija Anneli
Sundell, Heli Kristiina

GASTRONOMINEN KERHO
Gastronominen kerho on jatkanut toimintasuunnitelman mukaisesti tutustumista
makujen maailmaan.
Maaliskuussa olimme Klubiravintolan
keittiössä jälkiruokien teossa. Pannacotta,
marenki, suklaa-mantelibrownies ja creme
brulè kastikkeineen tulivat tutuiksi.
Huhtikuussa teimme retken Kangasalan
Ravintola Paakariin, jossa nautimme
parsamenun.
Kesäkuussa kerho matkusti Ruoveden Karhulaan, ja valmisti siellä rosvopaistin kaikkine
lisukkeineen.

Syyskuussa kerho kokkasi Marttalassa
alku,- pää- ja jälkiruoan omista jäsenistä
valittujen vetäjien johdolla. Kotimainen kala,
hirvipaisti ja Bailey´s-juustokakku syntyivät
jo kokemuksella ja lopputulos oli todella
nautittava.
Ensi vuoden toimintaa suunnittelimme
lokakuussa ja 10.11. kutsuu Gastronominen
kerho kaikkia Klubin jäseniä seuralaisineen
Klubiravintolaan nauttimaan Martinhanhea.

KESKIVIIKKOKERHO
Kuva: Pirjo Viitanen

Tampereen Oopperan kevään 2016 produktion ”Kohtalon voima” ensi-iltaliput ovat varattavissa. Esitys on lauantaina 13.2.2016
klo 15.00 Tampere-talon isossa salissa.
Varaukset timo.tulosmaa@outlook.com tai
040 744 0565 (vain jäsenille). Kokousesitelmän jälkeen klubi-illallinen.

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

Tampereen
Suomalaisella Klubilla,
Puutarhakatu 13, Tampere
Syyskokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat.
Kokousesitelmän pitää
kenttäpiispa Pekka Särkiö
aiheesta Yhteiskunnan haaste kirkolle.

Lämpimästi tervetuloa mukaan kaikkiin Klubinaisten tilaisuuksiin ja tapahtumiin, myös
kaikki uudet naisjäsenemme!

BILJARDI

5.1.2016

4.12.2015
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KeKen Rapukestit

Keskiviikkokerho (KeKe), vietti rapujuhliaan 30.9.2015 jo kuudennen kerran. Ravut juhliin oli
pyydystänyt, keittänyt ja sponsoroinut Niilo (Nipa) Tolmunen, kuten viitenä edellisenäkin vuonna.

Tervetuloa!
Johtokunta

Keskiviikkoisin Kärri kello 18.00.

GOLFKERHO
Tampereen Suomalaisen Klubin Golfin mestaruuskisa ratkaistiin Tammer Golfin kentällä
17.6.2015. Kilpailusää oli odotuksista poiketen mitä mainioin ja meitä kaikkia ilahdutti myös se,
että osanottajia oli paikalla yhteensä 30, joista naispelaajia ilahduttavasti viisi.
Tuloksia:
1. Helena Raunio 34 p,
2. Marjatta Koivisto 32 p,
3. Veijo Sinkkonen 31 p,
4. Markku Antikainen 31 p, 5. Antero Hagberg 28 p, 6. Esa Koljonen 28 p, 7. Hannu Hemanus 28 p.
Paras scratch-tulos Markku Antikainen ja Best Lady -palkinnon sai Helena Raunio.
Erikoiskilpailuissa palkinnot jakaantuivat seuraavasti:
Pisin avauslyönti: Pasi-Heikki Rannisto
Lähinnä lippua -lyönti: Seppo Tiitola

EDESMENNEET
Klubin tietoon ovat tulleet seuraavien jäsenten poismenot
Sjöberg, Jorma
Talja, Sakari
Saari, Pentti J

Leskinen, Erkki
Ruusukallio, Pekka
Viranta, Martti

Joki, Kalevi
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KLUBIRAVINTOLAN UUTISIA
Lounaalla uutuutena nyt myös mukaan
otettava lounas hintaan 1,49 €/100 g.
Kätevästi kotiin tai työpaikalle.

Sibelius – Kuula – Palmgren – Madetoja
Rautavaara – Paakkunainen – Pacius – Kuusisto

Isänmaallinen
juhla

Tampere-talon isossa salissa
lauantaina 5.12.2015 kello 19

Mieskuoro Laulajat
johtaa Paavo Hyökki
solisti Simo Mäkinen

Seniorikuoro Konkelot
johtaa Jussi Tamminen
Professori Jorma Uotinen
juhlapuhe
Tampereen Kotkien puhallinorkesteri
johtaa Pekka Ahonen
Liput 25 euroa (sis. palvelumaksun)
Tampere-talon Lipputoimisto
www.laulajat.net

Isänpäivää juhlitaan 8.11.2015 kello 12–15.
Buffee sisältäen kahvin 38 €/hlö.
Klubin jäsenille tarjoamme buffeen
hintaan 30 €/hlö.
Itsenäisyyspäivä 6.12.2015 kello 13–16
(ovet avataan kello 12.00). Menu 50 €/hlö
sisältää kahvin. Otamme jo vastaan pöytävarauksia ja pyydämme vahvistamaan viime
vuonna tehdyt varaukset.
Joululounas torstaina 17.12.2015.
Katamme linjastoon joulun perinteiset herkut.
Jäsenhinta 8,00 €, muille 9,50 €.

Kuva Pasi Haaranen

Graafinen suunnittelu
www.vaahtera.com

Itsenäisyyspäivälounas
Klubiravintolassa itsenäisyyspäivänä 6.12.2015 klo 13.00
Itsenäisyyspuhe puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto
Pöytävaraukset
www.suomalaisenklubinravintola.fi/yhteystiedot/tai
Puh. 010 231 5222
Viimeistään maanantaina 30.11.2015
Muista vahvistaa viime vuotiset varaukset.
Lounaan hinta 50 €/hlö

Helpota joulukiireitä tilaamalla armas
C’ateringiltä joulun herkkuja kotiin. Tuunaa
tarjottavasi kotona Teijan laatikoilla, leivonnaisilla ja glögillä. Tilauslistat baarissa ja nettisivuillamme.

Kirjanmerkki-kerho

6.12.2015 alkaen tarjolla joululounasmenu.
Muista yrityksesi henkilökuntaa, kollegoita tai
asiakkaitasi tarjoamalla heille lounas Klubilla.
Perinteinen joulubuffee lounaalla 25 €/hlö
(ennakkotilauksesta) tai kolmen ruokalajin
menu 27 €/hlö.

Isänmaa ja äidinkieli – Kaarlo Tiililän elämä
23.11.	
  klo	
  18	
  Klubilla	
  

Pöytään tarjoiltu lounas tuo juhlahetken
lounaalle. Menussa maistuu perinteinen joulu.
Kuva Harri Hinkka ja Kari Lahtinen

Tampereen Suomalainen Klubi

Joulun aukioloajat:
24.12.2015 – 3.1.2016
vietämme joulurauhaa.
6.1.2016 rauhoitumme viettämään Loppiaista.

Osastopäällikkö	
  Paul	
  Tiililä	
  käsittelee	
  esitelmässään	
  Suomalaisen	
  Klubin	
  
jäsenen	
  ja	
  yhteiskunnallisen	
  vaikuttajan	
  Kaarlo	
  Tiililän	
  vaiheita	
  ja	
  toimia.	
  
Aiheesta	
  on	
  juuri	
  julkaistu	
  teos	
  Isänmaa	
  ja	
  äidinkieli	
  (2015).	
  

Tilaisuuden	
  jälkeen	
  on	
  mahdollista	
  jatkaa	
  keskustelua	
  klubiravintolassa	
  ja	
  nauttia	
  pieni	
  
iltapala	
  (lämmin	
  piiras	
  /	
  vast.	
  +	
  juoma,	
  n.	
  15€).	
  Iltapalalle	
  osallistuvia	
  pyydetään	
  
ilmoittautumaan	
  	
  tiistaihin	
  17.11.	
  mennessä	
  joko	
  suoraan	
  ravintolaan	
  tai	
  spostilla	
  
Kirjanmerkki-‐kerholle	
  osoitteeseen	
  mikko.j.turunen@gmail.com.	
  
Huom.	
  Tilaisuus	
  on	
  avoin	
  myös	
  muille	
  kuin	
  Klubin	
  jäsenille.	
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< Ruutiukkojen syyskauden ensimmäisessä
kokouksessa oli väkeä salin täydeltä.
Esitelmän piti Jyrki Kartila,
kuvassa vasemmalla.
Kuva: Jorma Hautala
Ruutiukkojen kevään viimeisessä kokouksessa Matti Kataja kertoi sukellusveneiden
tarkkailumenetelmistä ja sai ex-Sadanpäämieheltä kiitokseksi kirjan ”Jussi kesti
Valpon vainon”. Kuva: Markku Rauhalahti

Klubinaisten
kulttuurimatka
Mänttään 11.10.2015.
Kuvat: Jaana Jääheimo.
< Ruutiukkojen kevätretkellä laskettiin sinivalkoiset kukat Vilppulan Vapaudenpatsaalle.
Kuva: Markku Rauhalahti

Alla kuvia Ruutiukkojen
kunnianosoituksesta
Talvisodan Henki
-muistomerkillä
talvisodan päättymisen
75-vuotispäivänä 13.3.2015.

Klubin tiedotustyöryhmä vieraili Paino-Arra Oy:ssä 23.3.2015. Sen jälkeen tapahtuneiden kahden fuusion
jälkeen painotalomme on nykyisin Grano Oy. Kuvassa vasemmalta Timo Tulosmaa, Irmeli Jokilampi, Riitta
Juusenaho, Matti Salonen, Paino-Arran toimitusjohtaja Kimmo Arramies, Markku Rauhalahti ja Klubilehteä
taittava AD Petteri Mikkilä.

Yllä: Tampereen Suomalaisen
Klubin vaalipaneeliin 18.3.2015
osallistuivat kaikki eduskuntavaaleissa ehdolla olleet Klubin jäsenet.
Vasemmalta Paavo V. Suominen,
Arto Satonen, Leena Kostiainen,
Aleksi Jäntti, Harri Jaskari, Matti
Helin ja Timo Hanhilahti.
Kuva Irmeli Jokilampi

Oikealla: Klubin talkoolaisia
Suomen lippu -kampanjassa
Hämeenpuiston Puistofiestassa
9.8.2015. Kuva Irmeli Jokilampi
Klubin sihteeri Sointu Lanki ja esimies Risto Harisalo
iloisissa kevätkokoustunnelmissa 16.3.2015.
Kuva Irmeli Jokilampi

Seppeleen muistomerkille laski sotaveteraani ja ruutiukko Timo Salokannel.
Ilkka Mäntyvaara ja Jorma Hautala avustivat.
Kuva: Antti-Jussi Kuusisto

Ruutiukot kokoontuneina
Talvisodan Henki -muistomerkille.
Kuva: Antti-Jussi Kuusisto

Seppeleen
nauhassa oli teksti:
Talvisodan taistelijoille
Ruutiukot.
Kuva: Jorma Hautala

Puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto ja rouva Satu Rannisto toivottivat
Klubin johtokunnan jäsenet ja harrastuskerhojen vetäjät seuralaisineen
tervetulleiksi 12.8.2015 kesäkokoukseen ihastuttavalle kesämökilleen
Teiskon Kääniemessä. Kuva Irmeli Jokilampi

Kesäkokousta isännöi
puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto.
Kuva Seppo Leskinen

Jorma ja Marjut Salovaara sekä Timo Tulosmaa (oik.) saapumassa Rannistoille
Kääniemeen 12.8.2015.

Illan emäntä Satu Rannisto kertoi vetämänsä 125-v.
juhlatyöryhmän suunnitelmista ensi vuodelle.
Kuva Irmeli Jokilampi

Pimeesalmen lohikeitto odottaa Tampereen
Suomalaisen Klubin soutajia 6.6.2015
Neljän Seuran Soudussa Näsijärvellä.
Kuva Timo Tulosmaa
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Idyllinen Toscana – Italian helmi
6.–11.4. ,13.–18.4., 20.–25.4.

Montecarlon punaista ja valkoista viiniä, Montecatinin kaupunki,
Lucca ja Pisan kalteva torni, Chiantin viinilaaksot, Siena, San
Gimignano. Firenze ja Uffizin taideaarteet. Asiantuntijaopas
Sari Lautala.

Nousevan
auringon maa

1146€

Kaunis Amalfin rannikko ja Rooma
7.–12.4., 14.–19.4., 21.–26.4. ja 28.4.–3.5.

Japani

Rooma, Napoli, Sorrento, Capri, Pompeji. Asiantuntijaopas
Päivi Romu Roomassa ja Marja Grönqvist Sorrentossa.

1490 €

Eksoottinen Balkan – Albania, Makedonia ja
Kosovo 19.–25.4., 3.–9.5. ja 13.–19.9.2016

Kolme omaleimaista pääkaupunkia: Tirana, Skopje ja Pristina.
Asiantuntijaopas Gabor Laszlo.

1536 €

25.3.–3.4., 4.–13.4.

Barcelona – taiteiden kaupunki 24.–28.3.

Osaka – Kioto – Nara – Tokio – Fuji.
Kirsikankukat, temppelit ja
puutarhat hurmaavat, japanilainen
ruoka, luotijunat kiehtovat.

3586 €

Asiantuntijaopas Pasi Hakala.

1248 €

Andalusiaa aidoimmillaan
Malaga – Välimeren hehkuva taidekaupunki
21.–25.2. ja 3.–7.5.
Asiantuntijaopas Eija Mäkinen.

968 € 21.- 25.2.
1018 € 3.–7.5.

Asiantuntijaopas
Rasmus Paltschik

Irlannin kiertomatka 11.–18.6.

Limerick, Galway , Westport , Sligo, Dublin. Vihreän saaren
kierros kuljetaan osin ”Wild Atlantic Way” -reittiä pitkin. Nähdään
luonnonihmeitä, ihastellaan värikkäitä kaupunkeja ja kuullaan
tarinoita Irlannin historiasta.
Asiantuntijaopas Anu Vikevainen-O’Byrne.

1486 €

Tuntemattoman sotilaan jäljillä
16.–19.6., 4.–7.8. ja 25.–28.8.

Sortavala, Läskelä, Kollaa, Suojärvi, Petroskoi, Syväri, Aunus,
Tuulos, Salmi. Kuka on kukin Tuntemattomassa sotilaassa? Mikä
sotaromaanissa on totta, mikä tarua? Väinö Linnan kirjailijakuva?
Asiantuntijaopas evl Ilmari Hakala ja Leena Hakala.

695 €
Vietnam 8.–17.1.

Samalla matkalla kaupunkiloma ja Ho Chi Minhin
nähtävyydet, Mekongjoen maisemat ja rentouttava
rantaloma Phan Thietissä.
Asiantuntijaopas Raila Laine.

1865 €

Maailman katolla
– Nepalin kiertomatka
6.–16.11., 19.–29.2.

Pionifestivaali 3.–12.4.

2298 €

Etelä-Intian vehreä Kerala
20.–30.11.
Asiantuntijaopas Sirpa Jukarainen.

2368 €

Singapore & Bali 21.3.–3.4.
Asiantuntijaopas Raila Laine.

3239 €

Peking
25.3.–2.4., 2.–10.4.2016
1395 €

Runsas kulttuuriohjelma Pekingissä ja
opastettua shoppailua!
Asiantuntijaopas Marja-Leena Tiensuu.

Keisareiden kaupungit
Xian, Peking
13.–21.4., 20.–28.4., 27.4.–5.5.
Asiantuntijaopas Marja-Leena Tiensuu.

1586 €

Inverness, Ylämaa, Edinburgh. Asiantuntijaopas Linda Perttula.

1359 €

Asiantuntijaopas Topi Helanen.

1796 €

Asiantuntijaopas Sirpa Jukarainen.

Skotlannin kiertomatka
19.–22.5. ja 15.–18.9.2016

Kiinan kultainen kolmio
Peking, Xian, Shanghai
26.2.–6.3.* ja 16.–25.3.

Keväinen Lissabon 26.–30.3.
Asiantuntijaopas Eija Mäkinen.

1098 €

Peking, Xian, Luoyang. Matka värien,
kukkaloiston ja tuoksujen maailmaan.
Asiantuntijaoppaana puutarhuri Arno Kasvi.

Portugalin kiertomatka 1 .– 6.4.

Kaukoidän risteily
Singaporesta Shanghaihin
1.–15.3.

Italian vaellus
Cinque Terre ja Ligurian kauneimmat kohteet
4.–10.4. ja 5.–11.9.

Portugalin huhtikuu Lissabon, Sesimbra, Coimbra, Porto, Cascais.
Asiantuntijaopas Erkki Gerovoi.

1368 €

1695 €

Asiantuntijaopas Satu Mäkelä.

Singapore – Ho Chi Minh – Hongkong –
Xiamen – Shanghai. Asiantuntijaoppaina
Marja-Leena Tiensuu ja evl Ilmari Hakala, joka
luennoillaan syventää alueen sotahistoriaa.
Runsaan retkiohjelman lisäksi laivan
korkeatasoinen viihdeohjelma ja täysihoito.
2996 €/hlö/parvekkeellinen hytti
2796 €/hlö/ikkunallinen hytti

1498 €

Jokiristeily Moskovasta Pietariin 4.–11.7.

Moskovajoki, Volga, Valkeajärvi, Ääninen, Syväri, Laatokka,
Neva. Moskova – Uglich – Jaroslavl – Goritsy – Kizhi –
Mandrogi – Pietari.
alk. 846 €

Kauniiseen Karjalaan
Laatokan ja Äänisen risteily 11. –16.7.

Aikamatka nykyajasta menneisyyteen
Jangtsejoen risteily ja
Shanghai 12.–24.4.

Pietari, Neva, Valamo, Syväri, Ääninen, Kizhi, Petroskoi,
Mandrogi.
alk. 698 €

Shanghai – Nanjing – Jangtsen utuiset vuoret
– Wuhan – Yichang – Wuxianin ja Qutangin
rotkot – Chongqing. Asiantuntijaopas Lauri
Lehtovirta.

Risteilyillä monipuolinen retkiohjelma, historiaa avaavia
luentoja ja viihdeohjelmaa. Bussireittejä eri puolilta Suomea.
Laivalla täysihoito. Varaa nyt paikat ryhmällesi!

2380 €

24 h verkkokaupasta lomalinja.fi
Suomalainen perheyritys – asiantuntijan matkassa laadukkaasti jo 38 vuotta
Ratinanlinna, Aleksanterinkatu 32, 33100 Tampere & 010 289 8100 & 010 289 8101 ryhmät
Balderin talo, Aleksanterinkatu 12, 00170 Helsinki & 010 289 8102
lomalinja@lomalinja.fi
Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 19€/varaus (1.1.2016 alkaen 23 €/varaus)

