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Pääkirjoitus KARI NEILIMO, JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA

Tampereen Suomalaisen Klubin,
meidän klubimme, juhlavuosi hui-
pentui Tampereen yliopistolla pi-
dettyyn pääjuhlaan 22.9.2011, jol-
loin oli kulunut päivälleen 120 vuot-
ta klubimme perustamisesta. Oli
upeaa aistia juhlan tunnelma ja ko-
kea jäsenten runsas mukanaolo juh-
lissa. Juhlahan oli ensisijaisesti jä-
senkuntamme juhla. Sinivalkoinen
suomalaisuus tuli juhlan ohjelmas-
sa klubin toiminta-ajatuksen ja jä-
senistön arvojen mukaisella taval-
la esille.  

Hieno oli myös se tunnelma, jo-
ka syntyi klubillamme monien ih-
misten ja yhteisöjen onnitellessa
klubiamme vuosimerkkipäivämme
johdosta. Klubin toimintaa arvoste-
taan myös ympäristössämme.

Vuosijuhlassa katse suuntautuu
usein menneisiin vuosikymmeniin
ja vuosiin. Arvioidaan menneisyy-
den onnistumisia, keskeisiä toimi-
joita, aikaansaannoksia ja myös
epäonnistumisia. Tampereen Suo-
malaisen Klubin menneisyyden
120-vuotinen polku on ollut menes-
tyksellinen. Klubin tuloksellisuut-
ta voidaan arvioida ensisijaisesti sii-
tä näkökulmasta, miten olemme on-

nistuneet toiminta-ajatuksemme
toteuttamisessa. Klubin perusta-
misvuosien jälkeen onnistuimme
suomalaistamaan Tampereen kau-
pungin kunnallishallinnon ja -poli-
tiikan. Olimme vahvasti mukana it-
senäistymisajan tapahtumissa Tam-
pereella viemässä Suomea kohti it-
senäisyyttä. Näin oli kaksi klubin
keskeistä suurta tavoitetta toteu-
tettu.

Itsenäisyyden ajan ensimmäisi-
nä vuosikymmeninä klubi keskittyi
suomalaisen yritystoiminnan tuke-
miseen, teatterin, taiteen ja sivis-
tyksen edistämiseen mm. olemal-
la mukana Tampereen työväenopis-
ton perustamisessa. Kansakuntaa
rakennettiin työn ja sivistyksen voi-
min. Raskaina sotavuosina monet
klubin jäsenet olivat mukana puo-
lustamassa isänmaata ja useat uh-
rasivat henkensä isänmaan ja va-
pauden hyväksi. Suomi säilytti näi-
den uhrausten ansiosta itsenäisyy-
tensä ja siniristilippu voitiin sotien
jälkeen ylväästi nostaa salkoihin.

Sotien jälkeisinä vuosikymmeni-
nä klubin toiminnan teemoista nou-
sivat esille jälleenrakentaminen,
markkinatalouden puolustaminen

sekä Suomen ja suomalaisuuden
asemointi kansainvälistyvän maa-
ilman viitekehystä vasten. Hyvin-
vointivaltio ja tietoyhteiskunta syn-
tyivät. Suomi siirtyi Euroopan unio-
nin ytimeen. Suomalaisuutta ja suo-
malaista kulttuuria piti taas katsel-
la, puolustaa ja kehittää uusista nä-
kökulmista. Näin on myös viime
vuosina ja vuosikymmeninä klubin
toiminnassa tapahtunut. Koko ajan
Tampereen Suomalainen Klubi on
pyrkinyt olemaan tiiviisti mukana
kulloisessakin ajassa tulkiten ja
edistäen suomalaisuuden ja suoma-
laisen kulttuurin aatetta ajan taus-
taa vasten. Olemme pystyneet
muuttumaan ja kehittämään toi-
mintaamme modernilla tavalla,
vaikka olemme samanaikaisesti ha-
lunneet, ja myös kyenneet, pitä-
mään kiinni toimintamme perusar-
voista.

Nyt juhlien jälkeen on syytä
suunnata katse tulevaisuuteen. Mil-
lainen on klubimme seuraavien
vuosien aikana ja missä ovat toimin-
tamme painopisteet?

Myös tulevina vuosina klubi on
jäseniään varten. Se tulee olemaan
mielenkiintoisten esitelmien pito-

paikka ja yhteiskunnallisen keskus-
telun herättäjä ja jäsenistön akti-
voija ja tiedon lisääjä klubin toimin-
ta-ajatuksen puitteissa. Klubi pyr-
kii myös yhteiskunnalliseen aktii-
visuuteen vaikuttamiseen keskus-
telujensa ja aloitteidensa kautta.
On selvää, että klubi tulee edelleen-
kin tarjoamaan klubin jäsenille mo-
nenlaisia harrastusmahdollisuuk-
sia kerhotoiminnan muodossa. Klu-
bin tilat klubihuoneineen ja ravin-
toloineen ovat jäsenistön käytettä-
vissä. Tampereen Suomalaisen Klu-
bin jäsenten on myös tulevaisuudes-
sa koettava klubin aate, toiminta ja
klubitilat omikseen. Jos näin tapah-
tuu, klubi voi jatkaa toimintaansa
vahvana ja dynaamisena myös tule-
vina vuosina ja vuosikymmeninä
suomalaisuuden puolesta. Meillä on
upea aate vaalittavanamme.

Klubin johtokunta on valinnut lä-
hivuosille eräitä sellaisia toimin-
nan painopistealueita, joilla klubi
pyrkii aktiivisesti ja monin eri toi-
mintamuodoin edistämään suoma-
laisuuden aatetta.  Pyrimme ole-
maan määrätietoisesti mukana siir-
tämässä suomalaisen klubin arvo-
ja ja perinteitä, suomalaisuutta ja

Sinivalkoisten juhlien
jälkeen katse tulevaisuuteen

Oi maamme, Suomi, syn-
nyinmaa, soi, sana kultainen.
Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei
vettä, rantaa rakkaampaa,
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien.
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Lapset ja Suomen liput
Kuvaaja: Ville Saha

suomalaista kulttuuria, nuoril-
le sukupolville sitä ajan henges-
sä tulkiten. Mikä suomalaisuu-
dessa on tärkeää, puolustetta-
vaa ja kehitettävää nykyisessä
globaalin kulttuurin maailmas-
sa, jossa vahvat suurvaltojen
kulttuurit uhkaavat jyrätä pie-
net kieli- ja kulttuurialueet al-
leen? Ovatko koulutus ja osaa-
minen lopultakin ne tekijät, joi-
den varaan Suomen hyvinvointi
tulevaisuudessa rakennetaan.
Tässä työssä pyrimme olemaan
aktiivisia keskustelijoita ja toi-
mijoita.

Sinivalkoinen, ihmiskasvoi-
nen omistajuus ja yrittäjyys
muodostavat toisen tärkeän pai-
nopistealueen lähivuosina. On-
ko omistuksella väliä? Luulta-
vasti on. Tampereen Suomalai-
nen Klubi haluaa olla mukana
edistämässä tamperelaisen ja
pirkanmaalaisen yritystoimin-
nan kehitysedellytyksiä lähivuo-
sina. Suomalainen yrittäminen
kaipaa tukijoita lähivuosinakin.

Viime kädessä kuitenkin lap-
set ja nuoret tekevät tulevaisuu-
den Suomen. Klubin yhtenä tu-
levien vuosien toiminnan paino-
pistealueena ovat lapset ja nuo-
ret. Jokaisella lapsella pitää ol-
la oikeus turvalliseen ja hyvään
lapsuuteen. Tätä teemaa ja sii-
hen liittyviä toimintoja pyrim-
me pitämään esillä klubissam-
me. Korostamme myös, että suo-
malaisessa yhteiskunnassa on
oltava kykyä pitää huolta myös
heikompiosaisista.

Meillä on hieno klubi ja aa-
te. Jäsenkuntamme on kasvava
ja aktiivinen. Tampereen Suo-
malainen Klubi kiinnostaa ihmi-
siä. Menestyäksemme tulevina
vuosina tarvitsemme klubiin
uusia jäseniä. Jäsenten on tie-
tysti täytettävä vaatimuksemme
ja omattava arvomaailmamme.
Erityisesti meidän on saatava
joukkoomme nuoria ihmisiä,
miehiä ja naisia, edistämään toi-
mintamme tavoitteita ja klubin
arvoja. Jos näin tapahtuu, voim-
me luottavaisin mielin katsoa
suomalaisuuden ja suomalaisen
kulttuurin tulevaisuuteen.
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Tähän klubin historian kaareen
liittyy suuri määrä toimintaa ja
toimijoita, joista monet ovat jää-
neet pysyvästi kansalliseen ja pai-
kalliseen historiaan merkittävi-
nä henkilöinä ja kehityksen edis-
täjinä. Kaikki klubin jäsenet ovat
kuitenkin olleet osaltaan viemäs-
sä eteenpäin Tampereen Suoma-
laisen Klubin päämääriä omalla
toiminnallaan. Heistä jokainen
on klubin aatteen edistäjä – ny-
kysymboliikalla ”siniristilipun
kantaja”.

Päivälleen 120 vuotta sitten,
22.9.1891, pidettiin Tampereel-
la Tampereen Suomalaisen Klu-
bin perustava kokous. Kokoukses-
sa Klubin ensimmäiseksi esimie-
heksi valittiin tohtori G.R. Idman
ja varaesimieheksi kunnallisneu-
vos C.W. Åkerlund. Klubin perus-
tajat olivat liikemiehiä, mutta
klubin toimintaan liittyi varsin
pian mukaan virkamiehiä ja työ-
väestöäkin. 

Tampereen Suomalaisen Klu-

bin toiminta-ajatus on sen perus-
tamisesta alkaen pysynyt liki-
main samana, vaikka toiminta-
ajatuksen tulkinnalliset paino-
tukset ovat vuosien ja vuosikym-
menten aikana vaihdelleet. Klu-
bin toiminta-ajatuksen kantava
voimana on ollut ja on yhä ”suo-
malaisuuden ja suomalaisen kult-
tuurin edistäminen”. Klubi on
pyrkinyt, pyrkii tänä päivänä ja
myös tulevina vuosina syventä-
mään kansallista aatteellista,
kulttuurista sekä taloudellista
tietämystä ja kansainvälisen vuo-

rovaikutuksen ymmärtämistä.
Klubi toimii ajattelun suunnan-
näyttäjänä ja yhteiskunnallisena
vaikuttajana. Tämä toiminta-aja-
tus on vuosikymmenten ajan oh-
jannut kirkkaan majakan tavoin
klubin toimintaa. Voimme aidos-
ti olla ylpeitä upeasta toiminta-
ajatuksestamme.

Toiminnan alkuvuosikymmeni-
nä klubin toiminta keskittyi luon-
nollisesti suomalaisuusaatteen
edistämiseen Tampereella. Kun-
nallispolitiikkaan ja kunnalliseen
vallankäyttöön haluttiin tasaver-

taisuutta, enemmän suomalaista
näkökulmaa ja suomen kielen
aseman vahvistamista kunnallis-
elämässä.  Ruotsinkielisen eliitin
valta-asema ja harvainvalta ha-
luttiin murtaa kaupungissa, jos-
sa perustamisvuonna oli 18000
asukasta, joista ruotsinkielisiä oli
vajaat tuhat. Suomalaisuusaat-
teen edistäminen oli 1890-luvun
klubilaisten ensisijainen tavoite. 

A.I. Arwidssonin  lause ” Ruot-
salaisia emme ole, venäläisiksi
emme halua tulla, olkaamme siis
suomalaisia ” kuvasi hyvin tuon

Kari Neilimo, Klubin puheenjohtaja 

Tervetuloa juhlaan
Varsin pitkä ja monisäikeinen on se his-
torian, tavoitteiden, saavutusten, onnis-
tumisten ja epäonnistumistenkin ajalli-
nen kaari, joka on piirrettävissä tänään
120-vuotisjuhliaan viettävän Tampereen
Suomalaisen Klubin perustamisvuodesta
1891 nykyiseen vuoden 2011 maailmaan. 
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ajan ilmapiiriä myös Tampereen
Suomalaisessa Klubissa. Suoma-
laisen puolueen toiminta aktivoi-
tui Tampereella klubin perusta-
misen jälkeen ja tiivis aatteelli-
nen sekä arvoyhteys alueen ke-
hittyvään sanomalehteen, Aamu-
lehteen, vahvistui.

Suomalaisuusaatteen rakenta-
misen vuosikymmeniä seurasi
klubin historiassa toinen suuri
kehitysvaihe - itsenäisyyden aika
ja sen rakentamisen vuosikym-
menet. Klubi oli vahvasti itsenäi-
sen Suomen asian ajaja.” Irti Ve-
näjästä ”- ohjelma luotiin klubis-
sa jo syksyllä 1917. Itsenäisen
Suomen tasavallan syntyminen
merkitsi suomalaisille ja klubin
jäsenille suuren unelman toteu-
tumista. 

Kun nuoren tasavallan demok-
raattista toimintamallia koetel-
tiin 1920- ja 1930-luvuilla, saavut-
tivat tyrskyt myös Tampereen
Suomalaisen Klubin. Lopulta de-
mokratia voitti niin yhteiskun-
nassa kuin klubissakin. Alkoi kol-
mas suuri kehityskaaren aika –
sinivalkoisen ihmiskasvoisen yrit-
tämisen ja kulttuurin tukemisen
aikakausi klubin historiassa.
Emil Aaltonen, Rafael Haarla,
J.N. Salminen ja Soljien perhe
ovat esimerkkejä tuosta aikakau-
desta, joka jatkuu monella taval-

la nykyäänkin. Vastuullinen yri-
tystoiminta, kirjastolaitoksen,
teatteritoiminnan ja työväenopis-
ton perustaminen ovat olleet
asioita, joissa Tampereen Suoma-
lainen Klubi on ollut vahvasti mu-
kana sekä yhteisönä että yksit-
täisten jäsentensä kautta.

Sotien vuodet jättivät syvät jäl-
jet klubin jäsenkuntaan. Moni jä-
sen uhrasi henkensä isänmaan
puolesta, useat haavoittuivat ja
vielä useammat menettivät lähei-
siään. Uhraukset mahdollistivat
kuitenkin itsenäisyyden säilyttä-
misen. Siniristilippu liehui so-
tienkin jälkeen lipputankojen sa-
loissa.

Sotien jälkeinen aika toi mu-
kanaan klubin toimintaan neljän-
nen historiallisen kaaren -  kan-
sainvälisyyden,  hyvinvointi-Suo-
men ja tietoyhteiskunnan. Suo-
mi asettui osaksi läntistä maail-
maa ja lopulta Euroopan yhtei-
sön ytimeen. Suomalaisuus ja
suomalaisen kulttuurin edistämi-
nen saivat uusia ulottuvuuksia ja
moderneja tulkintoja. Klubin toi-
minnassa tämä ” Suomi ja suoma-
laisuus kansainvälisessä viiteke-
hyksessä”- historiankaari on pa-
rin viimeisen vuosikymmenen ai-
kana näkynyt klubin keskuste-
lu- ja aktiviteettiteemoissa mo-
nella tavalla.

Arvoisat juhlavieraat,
Meidän on ymmärrettävä menneisyys ja tunnettava juuremme.
Tampereen Suomalaisen Klubin jäsenet voivat aidosti olla ylpei-
tä siitä valtavasta kehityksestä, joka on tapahtunut klubin 120-
vuotisen historian aikana yhteiskunnassamme. Itsenäinen ja va-
paa Suomi on syntynyt, meillä on oma valtakunta, omat puolus-
tusvoimat, oma äidinkielemme ja kansallinen kulttuurimme ja
siniristilippumme yhteisenä kansallisena symbolina. Klubin pe-
rustajien unelmat ja visiot ovat toteutuneet varmasti yli perus-
tajien odotusten.

Olemmeko siis tehneet tehtävämme ja saavuttaneet asetta-
mamme tavoitteet Tampereen Suomalaisena Klubina? Tarvitaan-
ko yhä Tampereen Suomalaista Klubia?

Varmasti tarvitaan.
Jäsenmäärältään kasvavassa Tampereen Suomalaisessa Klu-

bissa on nyt liki 900 jäsentä, joista noin 10% on naisia. Klubin
toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi myös tulevina vuosina tar-
vitsemme klubiin uusia jäseniä, erityisesti nuoria ihmisiä, mie-
hiä ja naisia, jotka voivat hyväksyä klubin toiminnan arvot ja ovat
kykeneviä edistämään klubin aatteellisia tavoitteita tulevina
vuosina ja vuosikymmeninä.

Suomalaisen kulttuurin ylläpito ja edistäminen kaipaavat edel-
leenkin tukijoita, puolestapuhujia ja vaikuttajia, muuten jääm-
me ylikansallisten toimijoiden jalkoihin. Suomalaisella Klubil-
la on paljon tehtävää suomalaisen kulttuurin kehittämisessä ja
vahvistamisessa osana kansainvälistä maailmaa. Uskomme kou-
lutuksen ja sivistyksen voimaan kansallisena ja kansainvälise-
nä menestystekijänä Suomalaisuuden edistäminen on suoma-
laisten tehtävä. 

Tampereen Suomalainen Klubi on tietoisesti valinnut tulevien
vuosien toiminnan yhdeksi painopisteeksi sinivalkoisen suoma-
laisen yrittäjyyden edistämisen markkinatalouden maailmassa.
Uskomme, että suomalainen omistajuus on tulevaisuudessakin
asia, jota kannattaa tukea ja edistää. Tässä toiminnassa haluam-
me olla mukana.

Lapset ja nuoret tulevat tulevina vuosina ja vuosikymmeninä
rakentamaan Suomea. Tampereen Suomalainen Klubi haluaa
olla mukana siirtämässä suomalaisuuden aatteellista perintöä
heille modernilla tavalla sitä tulkiten ja samalla varmistaen sen,
että heillä kaikilla on mahdollisuudet hyvään ja turvalliseen lap-
suuteen ja nuoruuteen.

Kunniajäsenten onnittelut 120-uotiaalle Klubille; oikealta
kunniajäsenet Allan Kuusisto, Paavo Hoikka, Jyri Borgen-
ström ja Matti Hokkanen sekä johtokunnan varapuheenjohta-
ja Pasi-Heikki Rannisto, puheenjohtaja Kari Neilimo, esimies
Timo Tulosmaa ja varaesimies Markku Rauhalahti. Kuva:
Seppo Leskinen.

Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi sinival-
koiseen 120-vuotisjuhlaamme! Olette sydämellisesti terve-
tulleita!
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Aika, jolloin tuleva jäsenemme
Severi Nuormaa kirjoitti runo-
jaan, oli vahvaa suomalaisuuden
nousun aikaa. Ja aina, kun uut-
ta vahvaa aatetta luodaan, kuu-
luvat siihen aikaan myös voimak-
kaat tunteet, niin voitot kuin ris-
tiriidatkin. Näin oli myös suoma-
laisuusaatteen aamuhetkinä.
Taistelu suomen kielen ja omien
oikeuksien puolesta yhdisti jon-
kin aikaa suomalaismielisiä ja
suomalaisuusaatteen siipien suo-
jassa oli hyvä kokoontua niin rait-
tiusväen, työväen kuin kansan-
sivistäjienkin. Tuo aika oli suur-
ten aatteiden ja tunteiden aikaa.
Se myös purkautui vaikeimmalla
mahdollisella tavalla: vapausso-
tana, jonka seurauksena Suomen
vastasyntynyt valtio suurin uh-
rauksin lunasti suomalaisuudel-
le isänmaan.

Tampereen Suomalainen Klu-
bi vaikutti merkittävästi Tampe-
reen kehitykseen itsenäisyyden
aikaa edeltävänä ja seurannei-
na vuosikymmeninä. Suomenmie-
listen asema vahvistui ja suoma-
laisuuden arvoille tärkeitä asioi-
ta ajettiin. Tuona aikana saatiin
Tampereelle niin palolaitos, kir-
jasto kuin työväenopistokin. 

Suomalaisuuden keskeiset ar-
vot ovat kirkkaat ja voimissaan!

Suomalaisuudelle keskeisiksi
arvoiksi kirkastuivat jo hyvin var-
haisessa vaiheessa oma kieli, it-
senäinen Suomen valtio, perhees-

tä huolehtiminen, ahkeruus ja
työnteko, säästäväisyys, heikoim-
mista huolehtiminen, raittius ja
siveys sekä sivistys ja koulutus. 

Toinen maailmansota yhdisti
kansalaiset yhteistä vihollista
vastaan, mutta urhoollisesti tais-
tellun itsenäisen isänmaan tule-
va kehitys osoitti, että pinnan al-
la kyti vahvasti. Edellä luetellut
arvot ohjasivat suomalaisuusaat-
teen kannattajia politiikassaan
kunnes sotakorvausten päättymi-
sen ja teollistumisen myötä kas-
vanut varallisuus synnytti uutta
jaettavaa yhteiskuntaan. Sosiaa-
lidemokraattisen hyvinvointival-
tion kehittäjät saivat yliotteen
suomalaisuusarvojen kannatta-
jista ja alkoi aika, jolloin tukia
ja palveluja alettiin jakaa yhä löy-
hemmin perustein ja lopulta sub-
jektiivisia oikeuksia laajentaen.
Suomalaisuuden arvot yhteiskun-
nan rakentajina rapautuivat ja
helppo elämä alkoi kiinnostaa

yhä laajenevia kansanjoukkoja.
Helpon elämän tavoittelu ei si-

nällään ole uusi ilmiö. Professo-
ri ja suomalaisuusmies Kai Don-
ner käsitteli asiaa näin Tampe-
reen valtauksen vuosijuhlassa
Tampereen Teatterissa 5.4.1919:

…” voidakseen elää ja edel-
leen kehittyä täytyy kansamme
myös tajuta ja kouraantuntuvas-
ti ja jatkuvasti elävän elämän voi-
malla tuntea niin meitä uhkaa-
vat vaarat kuin myös velvollisuu-
tensa. Isänmaan etujen mukais-
ta on, että kaikille sen kansalai-
sille tarjotaan yhtä hyvin toi-
meentulon mahdollisuudet kuin
myös tilaisuutta kehitykseen pa-
rempaan päin. Meidän on ennen
kaikkea muistettava niitä yhteis-
kunnan jäseniä, jotka elävät kur-
jien olosuhteiden painostamina,
mutta meidän on kaikkien samal-
la myös muistettava, että ilman
työtä ei saada mitään aikaan ja
meidän on senvuoksi pyyhkäistä-

vä pois se työn pelko, joka viime
vuosina on meidät vallannut.
Rakkaus työhön antaa meille kai-
kille edistymisen mahdollisuu-
det. Ja kaikkinainen työ, alalla
millä tahansa, on edistävä kan-
samme kehitystä”. (Kai Donner:
Suomen itsenäisyysaatteen kehi-
tys, esitelmä Tampereen valtauk-
sen muistojuhlilla Tampereen
Teatterissa 5.4.1919)

Vaikka suomalaista sosiaalival-
tiota onkin kehitetty vuosikym-
menet painottaen muita arvoja
kuin suomalaiset perusarvot, niin
viimeiset vaalitulokset ovat osoit-
taneet, että suomalaisissa elävät
edelleen vahvana aidot suomalai-
set arvot. On tullut selväksi, että
nämä meille tärkeät arvot eli suo-
men kieli, itsenäinen Suomen
valtio, perheestä huolehtiminen,
ahkeruus ja työnteko, säästäväi-
syys, heikoimmista huolehtimi-
nen, raittius ja siveys sekä sivis-
tys ja koulutus eivät ole mennyt-

Nuo Severi Nuormaan Kangasalan harjulla vuonna 1890 kir-
joittamat säkeet luovat oikeaa tunnelmaa puhua suomalai-
suudesta. Siinä kuulimme iloa ja ylpeyttä omasta kotiseu-
dusta, luonnosta ja Suomen kielestä. Myöhemmissä runon
säkeissä kuultaa vahva päättäväisyys suomalaisuuden puo-
lesta. 

Pasi-Heikki Rannisto, Klubin varapuheenjohtaja

Puhe suomalaisuudelle
Oi katsos harjua korkeaa Ja kuule vielä kun kulkeissas

Ja katsos peltoja noita, Sävel tuttava soi sulotieltä,

Ves-vyötä katsos valtavaa Saat riemua uutta ja lohtua taas:

Ja kuuntele kuusikoita, Se Suomen on, Suomen kieltä!

Suvitaivahan sitten silmä luo Omin äänin, vierahat yllättäin,

- Kuva Hämeen sulla on tuo. Se ain’ on laulanut näin.
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Inga Sulin ja Matti Heinivaho
esittivät Maila Böhmin säestämä-
nä musiikkia Sam Sihvon laulu-
näytelmästä Jääkärin morsian.

tä aikaa. Tämän hetkinen hy-
vinvointivaltio ei täysin tue
näiden arvojen toteutumista
eikä kannusta ja ohjaa ihmisiä
ottamaan vastuuta omasta elä-
mästään. Suomalaisuuden al-
kuajan valtio oli niin heikko ja
varaton, että mainittujen ar-
vojen toteuttaminen jäi ihmis-
ten omatoimisuuden sekä per-
heiden ja paikallisyhteisöjen
vastuulle. Nyt kun varakas val-
tiomme on viimeaikoina yrit-
tänyt ottaa tuon vastuun itsel-
leen, voimme havaita, että se
ei siihen pysty. Valta, vapaus ja
vastuu on palautettava ihmi-
sille ja paikallisyhteisöille it-
selleen takaisin. Normittamal-
la, sääntelemällä ja määrää-
mällä hyvinvointi ei lisäänny.
Uskon, että tulemme näke-
mään tulevina vuosina suoma-
laisuuden arvojen nousun uu-
delleen yhteiskunnallisen ke-
hittämisen parrasvaloihin.
Vastuullinen kansalainen ja
perhe ovat jälleen toiminnan
päätekijöitä.

Kansainvälisyys on
tullut luoksemme
jäädäkseen

Viime vuosikymmenten aika-

na olemme saaneet kokea
kansainvälistyneen tietoyh-
teiskunnan niin nurjia kuin
valoisiakin puolia. Olemme
nähneet oman teollisuutem-
me nousun ja kokeneet hui-
man elintason kasvun. Viime
aikoina olemme saaneet
maistaa myös kansainvälisty-
misen karvaita makuja. Suo-
malaisia karvaammin kan-
sainvälistymisestä nauttivat
kuitenkin tällä hetkellä muut
Euroopan ja maailman kan-
sat. Kansainvälistyminen nä-
kyy myös katukuvassamme

yhä kasvavana ulkomaalais-
taustaisten ihmisten joukko-
na. Samaan aikaan, kun omil-
la ratkaisuillamme vaikeu-
tamme tai monissa tapauksis-
sa jopa estämme heiltä työn-
teon, kasvatamme omien kan-
salaistemme epäluuloa tuli-
joita kohtaan. 

Suomalainen yhteiskunta
tarvitsee uusia tulijoita ja te-
kijöitä. Me emme käytännös-
sä tule toimeen ilman heitä.
Suomalaisuusliikkeellä on nyt
paikka vaikuttaa. Tämä tar-
koittaa sitä, että meidän tu-

lee olla suvaitsevaisia uusia
tulijoita kohtaan. Mitä enem-
män me vieroksumme heitä,
sen varmemmin he korosta-
vat omia kulttuureitaan yh-
teiskuntamme sisällä ja suo-
jautuvat suomalaisuutta vas-
taan. Tämä kierre synnyttää
ääri-ilmiöitä, katkeroitumis-
ta ja turhautumista. Tämän-
hän voimme todeta tänäkin
päivänä niin Ranskasta kuin
Ruotsistakin.

Meillä ei ole enää myös-
kään mitään syytä suojautua
ja pelätä tulijoita. Oma kult-
tuurimme on vahva emmekä
ole kenenkään alamaisia. Ot-
tamalla tulijat vastaan mah-
dollisuutena ja kertomalla
avoimesti suomalaisuudesta
ja suomalaisen kulttuurin kes-
keisistä arvoista ja piirteistä,
me voimme auttaa heitä ko-
tiutumaan tänne, tekemään
työtä täällä ja kartuttamaan
kanssamme isänmaamme va-
rallisuutta ja hyvinvointia.

Suomalaisuus ja suomalai-
nen kulttuuri eivät ole kos-
kaan valmiita ja paikalleen py-
sähtyviä. Suomalaisuus muo-
dostuu ja hioutuu paineessa
niin kuin timantti. Olimme ai-
kanaan ruotsalaisuuden, sit-

Oma
kulttuurimme on 

vahva emmekä
ole kenenkään

alamaisia.

“

Pasi-Heikki Rannisto.
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ten venäläisyyden, sitten kommu-
nismin ja nyt kansainvälisyyden
paineessa. Olemme ennenkin
pystyneet luomaan ja kehittä-
mään omaa kulttuuriamme, mik-
si emme nytkin. Se edellyttää
meiltä kuitenkin työtä niin omien
ajatustemme, asenteidemme
kuin käytännön toimienkin tasol-
la. On otettava itseään positiivi-
sella tavalla niskasta kiinni ja
mentävä yhdessä eteenpäin. Em-
me voi hyljätä sen paremmin hä-
dässä olevia omia kansalaisiam-
me kuin täältä apua hakeviakaan.
Meidän tehtävämme on saada
kaikki toimimaan yhteisen isän-
maamme hyvinvoinnin eteen.

Myös heidät, jotka eivät meidän
suomalaisuusarvojamme jaa.

Isänmaa tarvitsee
uskoa ja yrittäjyyttä

Olemme saaneet rakkaan isän-
maan meille lahjaksi, tehtäväk-
si ja testamentiksi. Tämä kaikki
hyvä, mikä on ollut ennen mei-
tä, on lahjaa meille. Lahjana
olemme saaneet itsenäisen isän-
maan, oman suomen kielen ja
vahvan kulttuurimme. Äitimme
ja isämme ovat vuosisatojen aika-
na tehneet työtä meidän eteem-
me ja luoneet isänmaallemme
vahvaa henkistä ja taloudellista

perustaa. Kansallinen tahtomme
tiivistyi Taipaleen tahtona ja
Ihantalan ihmeenä.

Kiitämme aikaisempia suku-
polvia siitä, että saamme tänä
päivänä elää rauhan aikaa ja vah-
vistaa kulttuuriamme edelleen.
Ympärillemme katsoessamme
voimme kuitenkin huomata, että
lahja ei säily tekemättä työtä ja
yrittämättä. Tällä hetkellä jotkut
tekevät tuota työtä itsensä ja per-
heensä uhraten ja toisia turhau-
tetaan toimettomuudessa. Yhteis-
kuntaa ja toimintaamme on siis
kehitettävä yhdessä. Uskon, et-
tä suomalaiset arvot ovat jatkos-
sa vahvempana voimana tuota

tehtävää täyttäessämme. Meidän
oma tehtävämme suomalaisuu-
den puolustajina on astua esiin
ja nostaa tärkeitä arvojamme yh-
teiskunnallisen kehittämisen tee-
moiksi.

Me jokainen jätämme aika-
naan testamentin tuleville polvil-
le. Itse toivon sen sisältävän elin-
voimaisen ja rikkaan suomalai-
sen luonnon, yrittävän ja työteli-
ään elämäntavan sekä vahvat
suomalaiset arvot. Niiden varas-
sa on täällä Tampereella toimit-
tu Suomalaisen Klubin piirissä jo
120 vuotta. Niiden varaan on hy-
vä perustaa myös tulevaisuuden
toimintamme.

Oi Suomi, katso, sinun päiväs' koittaa,

yön uhka karkoitettu on jo pois,

ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa

kuin itse taivahan kansi sois'.

Yön vallat aamun valkeus jo voittaa,

sun päiväs' koittaa, oi synnyinmaa.

Sibeliuksen sävelin ja
V.A. Koskenniemen sanoin:
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Tampereen kaupungin ja omasta
puolestani minulla on ilo ja kun-
nia lausua Lämpimät Onnen toi-
votukset Tampereen Suomalai-
selle Klubille! Tampereen Suoma-
lainen Klubi on kulkenut hienos-
ti ja esimerkillisesti perinteisten
isänmaallisten arvojen ja suoma-
laisuuden virrassa nyt 120 vuot-
ta. Aatteellinen kehitys ja yhteis-
kunnallinen muutos ovat olleet
huimia, mutta tuon 120 vuotta on
suomalaisuusaate pysynyt voimis-
saan ja sitä voimaa eteenpäin on
täällä erityisesti puhaltanut Suo-
malainen Klubi.

•••

Tampereen Suomalainen Klubi ja
sen keskeiset toimijat olivat Klu-
bin perustamisen ensimmäisinä
vuosikymmeninä myös merkittä-
vissä rooleissa kunnallispolitii-
kassamme ja vaikuttivat myös val-
takunnan politiikkaan. Nyt 2000-
luvulla elämme luonnollisesti täy-
sin toisenlaisessa Suomessa. 

Tamperelaisia oli vuonna 1891
vasta noin 20 000, mikä on vajaat
10 % nykyisestä asukasluvusta.
Tammerkoskesta saatiin silloin-
kin voimaa ja sähkövaloakin jo
sentään oli Finlaysonilla. Olihan
Tampere Pohjoismaiden suurim-
pia teollisuuskaupunkeja. Tuol-
loin ei ollut käsitystäkään nyky-
aikaisesta itsenäisestä hyvinvoin-
tivaltiosta, kansainvälisyydestä
tai tietoyhteiskunnasta. 

Suomalaisuusaatteesta sen si-
jaan jo tuolloin oli vahva käsitys.

•••

Historiasta tiedämme, että vuo-
sikymmenien kuluessa ulkopuo-
lisen uhan kohdatessa on suoma-
laisuusaate yhdistänyt ihmisiä

riippumatta heidän poliittisista
ja yhteiskunnallisista näkemys-
eroistaan.  Toisaalta aatteet ovat
myös ottaneet kovastikin yhteen.
Tämä on näkynyt erityisesti Tam-
pereella, joka on ollut kansalli-
sessa historiassamme monen tär-
keän tapahtuman keskipistees-
sä.  Esimerkiksi Vapriikissa tähän
voi tutustua hyvin siellä nyt ole-
vassa Tampere 1918 näyttelyssä.

•••

Lähimpänä historiassamme ovat
ne vuosikymmenet kun suomalai-
suusaate on ollut enemmänkin
taka-alalla. Kuitenkin  on  aina
muistettava vapaan isänmaam-
me merkitys, oma äidinkieli ja ri-
kas kansallinen kulttuuri. Niis-
sä on voimaa ja vireyttä vaalitta-
vaksi, kehitettäväksi ja siirrettä-
väksi myös nuorillemme ja tule-
ville sukupolville. Vaikka tänä päi-
vänä tulee joskus pohdittua, mi-
kä meitä nykyisin yhdistää, uskon
vastauksen edelleen olevan pit-

kälti suomalaisuus ja oma kieli.

•••

Tampere on nykyään hyvin kan-
sainvälinen ja vientivetoinen kau-
punki. Kansainvälisyyden ja
muun muassa taloudellisten
haasteiden keskelle suomalai-
suus ja meille tyypillinen sitkeys
ja taito ovat voimia, jotka parhai-
ten vievät kansaamme eteenpäin.
Ei monikulttuurisuutta ja suoma-
laisuutta tarvitse vastakkain aset-
taa. Kullakin maalla ja kansalla
on kuitenkin hyvä olla omat ar-
vonsa joiden voimalla voidaan
ponnistaa tulevaisuuteen. Yhtä
hyvin meillä tamperelaisilla pi-
tää olla omat arvomme ja paikal-
linen hyväksi koettu tyylimme. 

•••

Olemme selvinneet vaikeista ra-
kennemuutoksista, taloudellisis-
ta taantumista ja jälleen yritäm-
me löytää, vaikka vaikeuksien

keskellä, huomiseen valoisampaa
kehitystä ja turvattua tulevaisuut-
ta.  

Silloin kun asioita saadaan liik-
keelle, kun pystymme kehitty-
mään monipuolisesti, rakenta-
maan, investoimaan ja palvele-
maan kaupunkilaisia, on suunta
hyvä. Mutta eteenpäin katsomi-
sessa tarvitaan aina myös perin-
teisiä arvoja. Siten toivon ja us-
kon, että suomalaisuusaate on
asia jota tarvitsemme vahvasti-
kin tulevaisuudessa.

•••

Tällä tiellä toivon mitä parhain-
ta menestystä Tampereen Suo-
malaiselle Klubille jatkossakin.
Menestystä suomalaisuusaatteen
sekä  hyvien tulevaisuuskeskus-
telujen parissa ja niitten eteen-
päin viemisessä. Suomalaisuus
kantakoon myötätuulessa pitkäl-
ti tästä eteenpäin.  

Pormestari Timo P. Nieminen

Tampereen
kaupungin tervehdys

Arvoisa juhlayleisö, hyvät naiset ja herrat,

” Kotimaa on mulle kallis, 
Sen mä tahdon omistaa, 
Suomen maan oi Luoja salli, 
aina olla vapaa maa. ” 

ovat meille tutut perinteiset säkeet, jotka
hyvin sopivat suomalaisuuteen, histori-
aamme ja erityisesti tähän juhlapäivään.
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Kuten johtokunnan pu-
heenjohtaja tervetuliais-
puheessaan totesi, kulu-
nut 120 vuotta on kuin
pitkä kaari.  Sinivalkoi-
nen kaari. Sen kaaren
alkupää syntyi kovin
erilaisissa oloissa, kuin
missä on sen tämän päi-
vän loppupää. Mutta ko-
ko ajan se on ollut aate-
sisällöltään isänmaalli-
sen suomalainen ja  si-
nivalkoinen.

Matkan varrella tuo kaari on elä-
nyt. Sillä on ollut eri aikoina eri-
laisia ulottuvuuksia, muotoja ja
painotuksia, mutta yhtä kaikki se
on koko ajan ollut sitä suomalai-
suutta, jonka me voimme tunnis-
taa, johon me voimme turvata ja
jonka varassa me tänä päivänä
ponnistamme eteenpäin. Ja pon-
nistamme myös tulevaisuudessa,
kuten johtokunnan varapuheen-
johtaja puheessaan suomalaisuu-
delle kertoi.

Haluan nostaa esiin erään yk-
sityiskohdan, joka koske suoma-
laisen yhteiskunnan perusteita ja
koskee tulevia aikoja. Vast’ikään
olemme saaneet tiedotusvälineis-

tä lukea yllättävän tuntuisia tut-
kimustuloksia siitä, että Suomi
muutaman kymmenen vuoden ku-
luttua kuuluisi niiden muutaman
eurooppalaisen maan joukkoon,
jotka muuntautuvat ateistisiksi
maiksi. Tilannetta on vaikea kuvi-
tella. Meillä ei silloin olisi käytet-
tävissämme eettistä koodistoa, jo-
ka sekin ilmiselvästi on osa suo-
malaisuutta. Toivokaamme, että
näin ei tule käymään, koska se, mi-
hin uskomme, on merkittävältä
osalta juuri kokoelma niitä kristil-
lisiä eettisiä sosiaalisuuden peli-
sääntöjä, joiden varassa me tulem-
me toimeen toinen toistemme
kanssa ja käymme tarvittaessa

eteen tulevien ongelmien kimp-
puun. Koti, uskonto ja isänmaa
kuulukoon suomalaisuuteen myös
tulevina aikoina.

Tampereen Suomalaisen Klubin
johtokunta kiittää kaikkia teitä,
jotka arvostatte tätä klubiyhteisöä
ja tulitte tänne kanssamme juhlis-
tamaan klubin pitkää taivalta. Läs-
näolollanne te teitte tästä juhlan.

Te kaikki, hyvät esiintyjät, olit-
te välttämättömiä edellytyksiä sil-
le, jotta voisi syntyä suomalainen
juhla. Kiitoksemme.  

- Taiteilijat IInnggaa  SSuulliinn, MMaaiillaa
BBööhhmm ja MMaattttii  HHeeiinniivvaahhoo: Te lau-
luillanne muistutitte meitä siitä,
että elämässä välillä myrskyää.

- Johtokunnan varapuheenjoh-
taja PPaassii--HHeeiikkkkii  RRaannnniissttoo:  Sinä
luotasit upealla tavalla suomalai-
suuden tulevaa päivää ja loit kir-
jassasi ja esitelmässäsi uskoa sii-
hen, että tällä aatteella on huomi-
nen ja suotuisa tulevaisuus.

- Taiteilija AAnnttttii  MMaajjaannllaahhttii:  Si-
nä toit juhlaamme tarpeellisen pa-
lasen aitoa tamperelaisuutta sel-
laisena kuin kirjailija Lauri Viita
sen näki.  

- Suomen Voimisteluliiton tans-
siryhmä: Te toitte juhlaamme
upean liikunnallisuuden ja vilah-
duksen siitä maailmasta, jota eh-
kä liian vähän tänä päivänä koh-
taamme.

Timo Tulosmaa,  Klubin esimies

Kiitos juhlavieraille, esiintyjill

Juhlan juontaja Anu Raipia. Timo Tulosmaa.Antti Majanlahti.

Koti, uskonto
ja isänmaa
kuulukoon

suomalaisuuteen
myös tulevina

aikoina.

“
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Tampereen Suomalainen Klubi on
teettänyt Muuriankkuri-kilven

arvostetuimmaksi lahjaesineekseen.
Samoin Klubi on tuottanut uuden

Muuriankkuri-rintamerkin.

Rintamerkki  on jäsenten
lunastettavissa Klubin ravintolasta

hintaan 10,- euroa.

Tuotteet on suunnitellut Klubin jäsen
Jyrki Kartila ja on valmistanut hänen

firmansa Religraafi Oy.

- Viestiveljet-kuoro ja johtajan-
ne JJaarrmmoo  OOjjaannppeerrää: Arvostamme
korkealle sen, että päätitte hyväk-
syä klubimme juhlan esiintymisen-
ne paikaksi.  

- Satakunnan Sotilassoittokun-
ta ja sen johtaja, musiikkimajuri
RRiikkuu  HHuuhhttaassaalloo: Te Klubimme
korkealle arvostamien puolustus-
voimien edusmiehinä ja -naisina
osaatte tehdä tilaisuudesta ener-
gisen, dynaamisen ja juhlavan.
Puolustusvoimien määrärahamyl-
lerryksissä tämä sali ja koko Klu-
bi vaatii, että sotilasmusiikkia on
oltava ja edistettävä.

Kiitokset Klubin lukuisalle
omalle väelle erikseen teitä ni-
meämättä, jotka olette olleet to-
teuttamassa tätä hienoa tapah-
tumaa. Te kaikki olette olleet ja
olette myös vastaisuudessa välttä-
mättömiä. Kiitokset Partiolippu-
kunta Viinikan Sinisten partiolai-
sille, jotka lupauduitte auttamaan
meitä järjestelyissä.  

Ja viimeisenä vaan ei vähimpä-
nä:  Erityiset kiitokset meitä läpi
tämän juhlan johdatelleelle AAnnuu
RRaaiippiiaallllee ja hänen Kurikan-puvul-
leen. Juontajan rooli on iso, kun
luontevasti kuljetaan ohjelmanu-
merosta toiseen. On hienoa, kun
olit kanssamme ja päätit pukeu-
tua tuohon suomalaiskansalliseen
asusteeseen.

e, esiintyjille ja järjestäjille

Juhlassa luovutettiin Klubin erityiskiitoksena Muuriankkuri-kilvet kolmelle pirkanmaalaiselle
vaikuttajalle ja Klubin hyvälle yhteistyökumppanille: Tampereen kaupunki (vastaanottajana
ylipormestari Timo P. Nieminen), Tampereen varuskunta (prikaatikenraali Kyösti Halonen) ja
Aamulehti (vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen). Kilvet luovuttivat puheenjohtaja Kari Nei-
limo ja esimies Timo Tulosmaa.
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Tampereen Kauppaseuran pu-
heenjohtaja KKiirrmmoo  BBeerrggiiuuss pai-
nottaa, että määritelmässä en-
simmäisenä oli sana “hyödyllis-
tä”. Heti alkuun nähtiin alan kou-
lutuksen tärkeys. Kauppaseuras-
sa kerättiin jo kolmantena toi-
mintavuonna kannatusmaksuja,
pidettiin arpajaisia ja kerättiin
rahaa suomenkielisen kauppa-
koulun perustamiseen. Vuonna
1890 aloittikin toimintansa kak-
sivuotinen Tampereen suomen-
kielinen kauppakoulu.

– Siinä on aarteen löytämiseen
johtavan sateenkaaren alkupää.
Kaari johtaa näihin päiviin, jol-
loin Tampereen Kauppaseura on
omalla panoksellaan Tampereen
teknillisen yliopiston säätiön pe-
rustajia. Yli satavuotisen aika-
matkan eri pisteissä Kauppaseu-
ra ja sen jäsenet ovat monella ta-
voin toteuttaneet perustajiensa
visiota: on perustettu lukuisia
säätiöitä, professuureja ja stipen-
dirahastoja oppilaitosten ja opis-
kelun tukemiseksi, on tuettu
Tampereen yliopiston kauppakor-

keakoulun perustamista ja niin
edelleen.

Kauppaseuran huoneentaulu:
Tampereen Kauppaseura on his-
toriastaan ylpeä, ainutlaatuinen,
monipuolisesti liike-elämässä ja
yhteiskunnallisessa vaikuttami-

sessa mukana olevien jäsenten-
sä seura/kokoontumispaikka.
Seura tarjoaa mahdollisuuden ir-
taantua arjesta keskustelemaan
saman arvomaailman omaavien
ihmisten kanssa omissa korkea-
tasoisissa klubitiloissaan.

Tampereen Kauppaseurassa on
tänä päivänä noin 1 100 jäsentä.
Toimisto- ja kokoontumistilat si-
jaitsevat seuran omistamassa
kiinteistössä Alarannan torin
tuntumassa Aleksis Kiven kadun
ja Kirkkokadun välissä.

– Tampereen Suomalainen
Klubi on syntyajastaan lähtien
halunnut tuoda keskusteluun
suomalaisuusaatteet ja siihen
kuuluvat kalliit arvot, toteaa Kir-
mo Bergius. Suomalaisuuden pi-
tää olla meille kaikille selvää ja
luonnollista, mutta sitä pitää vaa-
lia ja olla valppaana muutoksia
kohtaan. Klubilaiset, jos kukaan,
sen tietävät. Seurallamme ja Klu-
billa on monenlaista hyvää yh-
teistyötä, yhteisiä jäseniäkin on
paljon. Toiminnoissamme on ero-
ja, niin kuin pitääkin olla, mutta
olemme nivoutuneet samojen, ar-
vokkaiden periaatteiden puolus-
tajiksi ja edistäjiksi.

��  Haastattelu:
Markku Rauhalahti

Yhtä matkaa Klubimme kanssa:

Tampereen Kauppaseura 125 vuotta

Helmikuussa 1886 kauppias Arvid Lindstedt,
kauppaliikkeen myyjä Gustaf Lindberg ja tuk-
ku- ja vähittäiskaupan myyjä Fredrik
Björkquist päättivät koota ammattiveljiä yh-
teen ja perustaa Kauppaseuran. Miehet olivat
toimissaan. keskenään kilpailijoita, mutta oi-
valsivat, että yhteyttä pitäen oli mahdollista
saavuttaa vielä jotakin enemmän. Tampereen
kauppaseura – Handelsgillet i Tammerfors ´in
tarkoitukseksi määriteltiin “valmistaa jäsenil-
leen tilaisuutta niin hyvin seurallisen kanssa-
käymisen kautta hyödyllisiin ja huvittaviin
ajanviettoihin kuin myös johtokunnan kuulut-
tamissa kokouksissa keskustelemaan semmoi-
sista asioista, jotka koskevat kauppaa ja teolli-
suutta”.

Kauppaseuran johto kävi onnittelemassa 120-vuotiasta Klu-
bia, vas. puheenjohtaja Kirmo Bergius, varapuheenjohtaja
Teuvo Vastamäki ja toiminnanjohtaja Markku Hellman. Ku-
va: Seppo Leskinen
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Onnea 120-vuotiaalle Suomalaiselle Klubille.

Meillä Pirkanmaan Osuuskaupassa on tukenam-
me lähes yhtä pitkä historia suomalaisesta kauppa-
toiminnasta. Juhlimme omaa 110-vuotista taival-
tamme vuoden 2012 ajan.

Toimintamme tähtää asiakasomistajille sekä alu-
een kuluttajille tuotettavien palvelujen ja etujen 
vastuulliseen, pitkäjänteiseen kehittämiseen. Lisäksi 
pyrimme edistämään alueen ihmisten hyvinvoin-
tia osallistumalla erilaisiin vastuullisuushankkeisiin 
sekä itsenäisesti että yhteistyökumppaneiden 
kanssa.

PIRKANMAAN OK 1130 123456PIRKANMAAN OK 113MPIRKANMAAN OK 1130 123456
MEIKÄLÄINEN MAIJA

4318  7001  2345  6789
4318

Yhteinen juuri
Aamulehti täyttää tänä
vuonna 130 vuotta.
Tampereen Suomalai-
nen Klubi 120 vuotta.
Kahden tamperelaisen
instituution historiat
kietoutuvat lujasti toi-
siinsa.

Monet samat henkilöt ja yhteisöt
olivat perustamassa sekä Aamu-
lehteä että Suomalaista Klubia.
Aatteelliset arvot olivat täsmäl-
leen samat: suomen kieli, suoma-
laisuus ja suomalainen kulttuuri.

Vuosikymmeniä Aamulehti ja
Klubi elivät kuin kaksoset. Elä-
mä ja kohtalot kulkivat samaa
tahtia. Aamulehden päätoimitta-
jat olivat johtavissa asemissa
myös Suomalaisessa Klubissa.

Päätoimittaja RRaaiimmoo  VVeehhmmaass
(vastaava päätoimittaja 1971-79)
oli aktiivinen toimija Klubissa, sa-

moin hänen seuraajansa Pertti
Pesonen (1979-90). Vaikka Veh-
mas ja Pesonen eivät olleet suh-
teessa kokoomukseen varsinaisia
puoluemiehiä, Suomalaisen Klu-
bin ja kokoomuksen yhteys ei hei-
tä häirinnyt.

Muutos tapahtui 1991, kun
RRaaiimmoo  SSeeppppäälläässttää (1991-95) tu-

li Aamulehden vastaava päätoi-
mittaja. Aamulehti irrottautui
myös virallisesti kokoomuksesta
1992. Raimo  Seppälän jälkeiset
päätoimittajat eivät ole enää toi-
mineet Klubissa.

Klubin ja Aamulehden suhteet
ovat olleet kuitenkin hyvät. Kun
Suomalainen Klubi otti oman

etäisyytensä puoluepoliittisiin
toimijoihin 2000-luvulla, yhteis-
työn edellytykset muuttuivat en-
tistä luonnikkaimmiksi.

Kumppanuus, hyvä yhteistyö ja
itsenäisyys kuvaavat parhaiten
Aamulehden ja Tampereen Suo-
malaisen Klubin nykyistä suhdet-
ta.

Yhteinen juuri ei ole mihin-
kään kadonnut. Perustehtävissä
riittää edelleen puuhaa. Suoma-
laisuus, suomen kieli ja suoma-
lainen kulttuuri tarvitsevat edel-
leen puolustajansa. Globaalissa
maailmassa suomalaisen yhteis-
kunnan perusarvojen puolusta-
misessa tulee riittämään paljon
töitä molemmille – sekä Tampe-
reen Suomalaiselle Klubille että
Aamulehdelle.

��  Jouko Jokinen
vastaava päätoimittaja
Aamulehti
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Kun yksi ovi sulkeutuu, avautuu
monta ikkunaa. Nokian henkilös-
tövähennykset tulivat keväällä
shokkina tamperelaisille, mutta
samalla syntyi uusia mahdolli-
suuksia mobiilitekniikan osaajil-
le ja niille, jotka heitä tarvitse-
vat. Tampereen seudulla shokis-
ta on selvitty nopeasti, kääritty
hihat ja ryhdytty toimimaan, vie-
läpä yhteen hiileen puhaltaen.
Tulokset näemme seuraavan puo-
lentoista vuoden aikana.

Nokia Bridge:
yksi silta, viisi polkua
uuteen uraan

Nokia julkisti uuden strategian-
sa ja samalla maailmanlaajuisen
Nokia Bridge –projektin huhti-
kuussa. Projektin tarkoituksena
on löytää uusia polkuja niille no-
kialaisille, joiden tämänhetkinen
työ Nokiassa loppuu. 

– Nokia satsaa Bridgeen todel-
la paljon rahaa ja työtä. Hyödyn-
nämme oppeja, joita saimme Jy-
väskylän tutkimus- ja tuotekehi-
tysyksikön sulkemisen yhteydes-
sä vuonna 2008, sanoo johtaja
Seppo Haataja Nokialta. 

Haataja vetää alueellista Brid-
ge-projektia Tampereella. Yksi
suurimmista tuotekehitysyksi-
köistä on jälleen kerran tiennäyt-
täjänä muulle maailmalle.

Projekti kestää vuoden 2012
loppuun ja koskee Suomessa noin
1400, Tampereella useaa sataa
nokialaista. Tässä heidän viisi
polkuaan tulevaisuuteen:

1. Uusi työ Nokian sisällä
2. Uusi työ Nokian ulkopuolella
3. Oman yrityksen perustaminen
4. Uuden opiskelu
5. Oman polun luominen

Vaikka monen nokialaisen työ-

velvoite on jo päättynyt, kenen-
kään työsuhde – tai palkanmak-
su - ei lopu ennen vuodenvaihdet-
ta. Osa saattaa löytää työpaikan
yhtiön sisältä, osa työllistyy suo-
raan toisen työnantajan palveluk-
seen. Tässä auttaa uudelleensi-
joitusohjelma haastatteluineen
ja kartoituksineen. Accenturelle
siirtyy useita satoja Symbian-
osaajia. Myös Intel on aktiivises-
ti rekrytoinut MeeGo-osaajia ja
on perustamassa tuotekehitysyk-
sikköä Tampereelle. 

Työstä työhön siirtymiseen liit-
tyy myös koulutuspolku, jossa No-
kia tekee yhteistyötä mm. Teke-
sin, Tampereen yliopistojen, am-
mattikorkeakoulun ja Pirkan-
maan ELY-keskuksen kanssa. Ky-
symykseen voi tulla vaikkapa jat-
kokoulutuksen tai kesken jää-
neen tutkinnon saattaminen lop-
puun. 

Muuntokoulutusta järjestetään
tapauskohtaisesti rekrytoivien
yritysten tarpeiden mukaisesti.
Muuntokoulutuksen järjestelyis-
tä vastaa ELY-keskus ja kokonai-
suuden toteutuksesta Hermia Oy.
Tästä on keskusteltu esimerkik-
si Intelin kanssa, joka työllistää
tässä vaiheessa useita kymmeniä

ex-nokialaisia.
– Vapautuvat nokialaiset ovat

muille yrityksille vahva voimava-
ra, sillä heillä on korkea koulu-
tus ja suurella osalla yli 10 vuo-
den työkokemus Nokialla, toteaa
Haataja.

Viides polku, oman tien löytä-
minen, ei juuri ole käytössä Suo-
messa, mutta Yhdysvalloissa en-
tinen nokialainen voi korvata
työn vaikkapa vapaaehtoistoimin-
nalla.

Tärkeä kolmas polku on oman
yrityksen perustaminen. Tässä
Nokia tekee yhteistyötä muun
muassa uusyrityskeskuksen,
Technopoliksen, Uuden Tehtaan
Protomon ja Tampere All Starsin
kanssa. 

– Yrittäjyyttä harkitseville no-
kialaisille kootaan palvelut put-
keksi, johon on helppo tulla. Toi-
minta käynnistettiin heinäkuun
alussa ja se on lähtenyt hyvin liik-
keelle, kertoo Seppo Haataja.

Technopoliksen pyörittämä In-
novation Mill toimii yhtenä väy-
länä yrittäjyyteen. Nokia luovut-
taa käyttämättä jäävien liiketoi-
minta-aihioiden aineettomat te-
kijänoikeudet ilman rojalteja tai
muita korvauksia uuden yrittäjän

käyttöön. 
Toinen toiminta-alusta on Pro-

tomo Hermiassa. Protomoon osal-
listuvat voivat testata ideaansa
projektina ja vasta sen jälkeen
tehdä päätöksen yrityksen perus-
tamisesta. Useita projektiaihioi-
ta on käynnistynyt syksyn kulues-
sa ja lisää on tulossa.

Ensimetri-yhteistyö
uusien yrittäjien tukena

Kun Bridge Office elokuussa avat-
tiin, noin 400 – 500 nokialaista
kävi tutustumassa ohjelman tuo-
miin mahdollisuuksiin. 

Omaa yritystä miettiville noki-
alaisille räätälöitiin tukipalvelu
yhdessä uusyrityskeskus Ensi-
metrin kanssa. Elokuun puoles-
ta välistä lähtien yritysneuvoja
Juha Tanner päivystää Nokian
tiloissa päivän viikossa. Keskus-
teluissa testataan, kantaako lii-
keidea ja sopiiko yrittäjyys elä-
mäntavaksi.

– Vielä on epäselvää, kunka
moni tästä joukosta voi lähteä
yrittäjäksi. Mutta jos joku on jos-
kus miettinyt oman yrityksen pe-
rustamista, nyt se on helpompaa
kuin koskaan. Nokian eroraha on

Osaajat liikkeellä
Tampereella
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maksimissaan 15 kuukauden
palkka ja sen päälle yhtiö antaa
avustusta yrityksen perustami-
seen sekä takauksia pankkilai-
noihin, kertaa Tanner taloudel-
lista tukea. 

– Alussa järjestimme johdan-
non yrittäjyyteen: mistä yrittämi-

sessä on kysymys, mitä rahoitus-
mahdollisuuksia löytyy ja mitä
julkisia palveluja on käytettävis-
sä. Puhujina oli myös oman yri-
tyksen perustaneita entisiä noki-
alaisia. Vastaava koulutusohjel-
ma uusitaan lokakuussa, kertoo
Juha Tanner.

– Reilun kuukauden aikana
olemme edenneet 10 henkilön
kanssa, jokaisen kohdalla juuri
hänelle sopivalla tavalla. Perus-
neuvontatyö on silti samanlaista,
liikkeelle lähdetään aina liike-
ideasta eli siitä mitä, kenelle ja
miten tehdään, kertoo Tanner.

Yhteisöpalvelu Linked In´issä
avattiin Bridge-ryhmä yrityksen
perustajien keskustelu- ja tiedo-
tusforumiksi. Protomossa on puo-
lestaan avattu Bridge Open Spa-
ce tapaamistilaksi. Myös Pirkan-
maan yrityskummit suunnittele-
vat nokialaisille avointa klinik-
kaa.

ELY-keskus ja
ministeriöt nostaneet
valmiuttaan

– Talouselämä on kuin luonto, se
korjaa itse itsensä. Tampereella
on eletty jatkuvassa muutokses-
sa, sanoo yksikön päällikkö Erk-
ki Lydén Pirkanmaan elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sesta. 

– Nokian ekosysteemin muu-
tos poikii tänne vielä jotakin hy-
vää. Pirkanmaan ELY-keskukses-

sa on valmiuksia nostettu ja va-
raudumme menemään apuun,
kun Nokialta pyydetään, jatkaa
Lydén. 

Keskeisin ministeriö tässä yh-
teydessä on työ- ja elinkeinomi-
nisteriö. Liikenne- ja viestintämi-
nisteriö voi toimia lähinnä vai-
kuttamalla markkinatilantee-
seen.

Eduskunnan liikenne- ja vies-
tintävaliokunnan puheenjohtaja,
kansanedustaja Arto Satonen sa-
noo Nokian tilanteen keskuste-
luttaneen myös valiokunnan jä-
seniä. Pyrkimyksenä on koordi-
noida toimintaa merkittävän ra-
kennemuutoksen tapahtuessa.

– Äkillinen rakennemuutos-
malli mahdollistaa erityistukien
myöntämisen hankkeille, joiden
tarkoituksena on synnyttää kor-
vaavia työpaikkoja. Malli on kui-
tenkin kankeahko eikä sitä eh-
kä pystytä tässä täysin hyödyntä-
mään, toteaa Satonen.

– Huippuosaajien kannalta
olennainen parannus on se, että
työttömyysturvalla voi nyt suorit-
taa mitä tahansa opintoja oma-
ehtoisena opiskeluna, kunhan
TE-toimisto sen hyväksyy, Sato-

Yritysneuvoja Juha Tanner päivystää Nokian tiloissa torstai-
sin.

Tunnelma oli tarkkaavainen Bridge Protomo Loungen avajaisissa.
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nen sanoo.
– Meillä ei voida antaa vero-

vapauksia tänne sijoittuville glo-
baalisti toimiville yrityksille, jot-
ka työllistävät. Työntekijöitä voi-
daan kouluttaa valtion varoin hei-
dän tarpeisiinsa. Mobiilialan glo-
baaleilla markkinoilla se ei aina
riitä, Satonen miettii kilpailuky-
kytekijöitä.

Petri Nykänen metsästää
maailmalta työpaikkoja
Tampereelle

Pirkanmaan liiton ja Tampereen
kaupungin yhteinen Tietoalan
uudet työpaikat -projekti sai en-
tisestä nokialaisesta Petri Nykä-
sestä kokeneen ja kansainvälisen
vetäjän. Projektia pyörittää Tam-
pereen kaupunkiseudun elinkei-
no- ja kehitysyhtiö Tredea.
– Nyt on Tampereen seudulla pal-
jon sen tyyppisiä osaajia liikkeel-
lä, joita ei usein näe, sekä noki-
alaisia että muita. Liikettä on nyt
niin paljon, että yritysten kannat-
taa tulla tänne, missä osaajat jo
ovat. Tämä on iso mahdollisuus

Tampereelle, sillä tuotekehitys-
osaaminen on siirrettävissä toi-
mialalta toiselle ja hinta/laatu-
suhde on hyvä, sanoo Nykänen.

Vuoden 2012 loppuun kestävän
projektin lähtökohtana on pitää

osaajat Tampereen seudulla. Ta-
voitteena on saada tänne 20 uut-
ta yritystä ja 300 uutta työpaik-
kaa. Yritykset ovat sekä uusia kas-
vuyrityksiä että seutukunnan ul-
kopuolelta tänne sijoittuvia yri-

tyksiä. Intelin esimerkki kertoo,
että tilanne on nyt otollinen yk-
sikön perustamiseen, ja se voi
saada enemmänkin yrityksiä liik-
keelle.

Tähän mennessä on kontaktoi-
tu toimialan sisältä toistakym-
mentä yritystä eri puolilta maa-
ilmaa. Painopiste on niissä yri-
tyksissä, jotka eivät vielä ole Suo-
messa. Yhteistyö Invest in Fin-
land –toimiston kanssa on kiin-
teää.

– Teemme yrityskohtaisen ar-
votarjooman eli kerromme yrityk-
sille, miten juuri he hyötyisivät
Tampereen seudulle tulosta.
Symbianin tekijät osaavat myös
paljon muuta tuotekehitystyötä.
Yhteistyö yliopistojen ja ammat-
tikorkeakoulun kanssa on tärke-
ää, kuvaa Nykänen työtään.

Nykäsen tehtäviin kuuluu aihe-
alueeseen liittyvien toimintojen
koordinointi. Muun ajan hän kon-
taktoi yrityksiä ja reissaa maail-
malla Tampereen seudun ja No-
kian insinöörien myyntimiehenä. 

��  Irmeli Jokilampi

Petri Nykänen etsii maailmalta yrityksiä sinne, missä osaajat
jo ovat.

Paras kumppanisi 
vaativissa 
tietojärjestelmissä
Solita on luotettava ja joustava 
kumppanisi, kun tarvitset oman 
organisaatiosi toimintaa 
parhaiten tukevan tieto-
järjestelmän. Suunnittelemme 
ja toteutamme asiakaskohtaiset 
operatiiviset järjestelmät, 
sähköosen asioinnin ratkaisut, 
verkkopalvelut, johtamisen tieto-
järjestelmät sekä integraatiot.
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LISÄKSI K-PLUSSA-
PISTEILLÄ ETUSI JOPA –5%TARJOUSTAKUU K-PLUSSA-

TARJOUKSISSA AINA VÄHINTÄÄN –10 %

K-Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä.

Saat K-Plussa-etuja 
yli 3000 ostopaikasta.

Maavoimien
Materiaalilaitos

Merkittävä pirkanmaalainen toimija

Maavoimien
Materiaalilaitos

Me tamperelaiset saam-
me olla kiitollisia puo-
lustusvoimille. Olemme
saaneet poikkeuksellisen
mittavan laitoksen koti-
kaupunkiimme. Maavoi-
mien Materiaalilaitos on
tuonut Tampereelle run-
saasti korkeasti koulu-
tettuja ihmisiä. Korkea-
koulutaustaisia henki-
löitä esikunta Tampe-
reella työllistää lähes
pari sataa. Tutkijoita on
noin 20 henkilöä. Yhteis-
kunnallisesti laitoksella
on merkittävä panos
Tampereen ja koko Pir-
kanmaan osaamisen ta-
soon ja elinympäristöm-
me kehittymiseen. Maa-
voimien Materiaalilai-
toksen johtajana toimii
prikaatikenraali Kyösti
Halonen.

Jatkuu sivulla 18
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Materiaalilaitoksella on myös
suuri merkitys Pirkanmaan talou-
delle ja elinkeinoelämälle. Pir-
kanmaalla toimii lukuisia yrityk-
siä, jotka ovat erikoistuneet puo-
lustusvoimien tavarantoimitta-
jiksi tai näiden alihankkijoiksi.
Työllistävä vaikutus onkin kaik-
kiaan tuhansia työpaikkoja. Työ-
paikkoja on syntynyt kaikille elä-
män aloille elintarviketuotannos-
ta lentokonehuoltoon ja aina suk-
katehtaaseen saakka.

Materiaalilaitoksen vuosibud-
jetti on noin neljäsosa maamme
koko puolustusbudjetista. Miljar-
diluokan liikeyrityksiä on koko
Suomen mittakaavassa varsin vä-
hän. Samaan suuruusluokkaan
päästään myös henkilöstön osal-
ta. Materiaalilaitos onkin Tampe-
reen suurimpia työnantajia, sillä
sen lähes 1 700 hengen kokonais-
vahvuudesta 350 henkilöä työs-
kentelee esikunnassa Tampereel-
la. Prikaatikenraali HHaalloonneenn on
myös Tampereen varuskunnan
päällikkö. Varuskunta on 1 300
työntekijällään Suomen suurim-
pia ja yksi Pirkanmaan suurista
työnantajista.

– Vähenevät määrärahat huo-

lestuttavat, toteaa prikaatiken-
raali Kyösti Halonen. Hankinnois-
ta säästetään ja materiaalien ku-
luminen lisääntyy. Toisaalta esi-
merkiksi huoltoyhteistyö Millog
Oy:n ja Comforta Oy:n kanssa on
lähtenyt hyvin käyntiin. Haasta-
va taloudellinen tilanne tulee nä-
kymään myös puolustusvoimissa.
Puolustusvoimien toimipisteiden
sulkeminen tulee liian kalliiksi,
jos toisaalla joudutaan rakenta-
maan uusia toimitiloja. Säästöt
yltävät lähes kaikkialle. Leik-
kaukset kohdistuvat myös varus-
mieskoulutukseen. Varusmiesten
leiripäiviä uhkaa vähentäminen.

Kansainvälistä
yhteistoimintaa

Henkilöstön korkea koulutusta-
so on mahdollistanut Materiaali-
laitokselle hyvät kansainväliset
yhteistoimintamahdollisuudet.
Pohjoismaisella tasolla tehdään
runsaasti yhteistyötä, koska pe-
rustarpeet eri maiden puolustus-
voimilla ovat hyvinkin saman-
suuntaiset. MaavMatL:n väkeä on
myös jatkuvasti kansainvälisissä
projekteissa. Laitoksen väelle
NATO-yhteensopivien koodien

hallinta on oma haasteensa. Siir-
tymäaikana samoilla tuotteilla
saattaa olla useita rinnakkaisia
koodeja, mitkä pitäisi tietenkin
myös sujuvasti hallita. Mittavaa
logistista balettia hallinnoidaan
SAP-toiminnanohjausjärjestel-
mällä. Melkoista ylpeyttä äänes-
sään prikaatikenraali Halonen
kertoi Materiaalilaitoksen esi-
kunnan olevan maamme johta-
va SAP-järjestelmien osaamiskes-
kus.

Valtavan organisaation johta-
jalta vaaditaan hyvää johtamis-
taitoa ja kokonaisuuksien hallin-
taa. Haastavaksi tehtävän teke-
vät mm. EU:n kilpailuttamisdi-
rektiivit. Tarjouspyyntöjen val-
misteluissa onkin mukana usei-
ta Materiaalilaitoksen lakimie-
hiä. Yhä useammista solmituis-
ta kaupoista saatetaan valittaa,
mikä tietenkin osaltaan hidastaa
tavaroiden saantia ja hankaloit-
taa puolustusvoimien toimintaa.
Tuoreessa muistissa on vielä va-
rusmiesten maastojalkinekaup-
pa, joka valituskierroksen aika-
na johti joissakin joukko-osastois-
sa kiusalliseen jalkinepulaan. Ky-
seiset ilmiöt saavat myös runsaas-

ti julkisuutta ja saattavat antaa
väärän kuvan puolustusvoimien
toimintakyvystä. Huoli suomalai-
sen teollisuuden pärjäämisestä
globaalisessa kilpailussa on ai-
toa. 

Vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn kentälle prikaatikenraali
Halonen arvioi laitoksen parhai-
ten osallistuvan Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen toimintaa
tukemalla. Kasvava kurssitarjon-
ta ja tuhansien kurssilaisten mää-
rä näkyy ja tuntuu puolustusvoi-
missa. Vuosittain tarvittavan ma-
teriaalin määrä on melkoinen, oli
kyse sitten rynnäkkökiväärien
patruunoista tai kurssilaisten
vaatetuksesta. Laitos tukee
maanpuolustustyötä myös erilai-
sella asiantuntija-avulla. Lukui-
sat esitelmät ovat löytäneet re-
serviläiskentässä kiitolliset kuu-
lijansa.

��  Teksti: Matti Salonen
��  Kuvat: Puolustusvoimat

Ovesta astelee hymyilevä, hoikka mies. Jäntevä käynti kertoo hyvästä fyysisestä kunnosta ja lii-
kunnan harrastuksesta. Ryhti on sotilaallinen, mitä todistavat kauluslaattojen leijonatkin. Tulija
on Maavoimien Materiaalilaitoksen uusi johtaja, prikaatikenraali Kyösti Halonen.

Avara, ehkä hieman karu, työhuone kertoo myös uuden johtajan tyylistä. Suuri Suomen lippu on
huoneen seinällä kunniapaikalla. Taustalle ovat jääneet virkatehtävät mm. Laskuvarjojääkärikou-
lun kouluttajana, Urheilukoulun johtajana ja Panssariprikaatin komentajana. MaavMatLE:n esi-
kuntaan kävi käsky puolustusvoimien logistiikkapäällikön tehtävistä. Materiaalilaitos ei ole tyy-
pillinen joukko-osasto. Uuteen tehtävään prikaatikenraali Halonen lähtee kuitenkin innokkaana
ja avoimin mielin

Nykyajan johtajille on luonnollista huolehtia fyysisestä hyvinvoinnistaan, mihin Tampere tarjo-
aakin verrattoman monipuoliset puitteet. Esimerkkiä voi näyttää monella tavalla. Prikaatikenraa-
li Halosen viimeisimmästä laskuvarjohypystä on vasta viisi vuotta!

Materiaalilaitoksen johtaja lähikuvassa

Nimi Kyösti Halonen
Arvo Prikaatikenraali
Ikä 53 vuotta
Perhe Puoliso Anita ja kaksi aikuista poikaa
Otteita uralta Kadettikoulu 1978–1981

Kouluttaja, Laskuvarjojääkärikoulu 
Kouluttaja, Kadettikoulu
Opettaja, Maanpuolustuskorkeakoulu
Urheilukoulun johtaja
Panssariprikaatin komentaja

Johtamisjärjestelmäpäällikkö
Monikansallisen taisteluosaston komentaja / 
KFOR
Logistiikkapäällikkö 2010–2011

Virka-asema Maavoimien materiaalilaitoksen
johtaja 2011–

Luottamustehtävät Sotilasurheiluliiton puheenjohtaja
Harrastukset Metsästys ja kalastus
Urheilu Kalevan kierros kahdeksan kertaa,

säännöllisesti juoksua, hiihtoa ja suunnistusta
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Suomalaisten naisten va-
paaehtoisjärjestö Lotta
Svärd perustettiin vuon-
na 1921 tukemaan suoje-
luskuntien tekemää
maanpuolustustyötä.
Järjestön säännöt vahvis-
tettiin 12.9.1921. Päiväl-
leen 90 vuotta myöhem-
min, 12. syyskuuta 2011,

avattiin Museokeskus
Vapriikissa näyttely Lot-
ta Svärd 1921–1944 –
Suomalaisten naisten
tahdon- ja voimannäyte. 

Neljätoista isokokoista teksti- ja
kuvataulua sekä muutamia esi-
neitä käsittävä näyttely on tehty
kiertonäyttelyksi. Vapriikin jäl-
keen se on ollut kahden viikon

jaksot Varalan Urheiluopistolla ja
Ahlman-opistolla. Jatko-ohjelma:
31.10.–13.11. Sampolan kirjas-
to; 14.11.–25.11. Tampereen Am-
mattikorkeakoulu, 28.11.–9.12.
Anna Tapion koulu, Aitoo;
12.12.–31.12. Kuohu, Kangasala;
2.1.–16.1.2012 Pääkirjasto Met-
so; 16.1.–24.2. Tampereen am-
m a t t i o p p i l a i t o k s e t ;
27.2.–9.3.2012 Kirjasto, Toijala;
12.3.–23.3.2012 Kirjasto, Orivesi;

26.3.–5.4.2012 Perhekeskus Pirt-
ti, Pälkäne. Huhtikuussa näytte-
ly on esillä Klubin Pyynikki-kabi-
netissa ja kesäkuussa Valtakun-
nallisilla Veteraanipäivillä Pirk-
kahallissa. Näyttelyn ovat yhteis-
työnä tehneet Tampereen Suoje-
luskunta- ja Lottamuseo, Pirkan-
maan Lottaperinne ry ja Museo-
keskus Vapriikki.

��  Markku Rauhalahti

Lotat vapauttivat divisioonia rintamalle
Lotta Svärd 90 -näyttely kiertää Pirkanmaalla

Näyttelyn avajaisissa lottien puheenvuoron käytti lotta Eira
Laalahti. Lotat olivat tilaisuuden kunniavieraina. Kuva:
Hannu Wirola.

Lottia avajaisjuhlassa. Lottapukuun sonnustautuneinat lotat
Anja Jalanne (oik.) ja Leena Heikkilä. Kuva: Hannu Wirola.

Tapiolan asiakkailla on. Keskitä Tapiolaan ja saat jopa 17 % alennuksen vakuutuslaskuista. Liity mukaan osoitteessa 
tapiola.f  i
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Poikkea toimistossamme 
Tapiola-ryhmä 
Rautatienkatu 10 
TAMPERE 

Tarkemmin ajatellen. 
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Keskiviikkokerho

Biljardi

2244..1100..22001111  ––  3311..1122..22001111
Pyynikki-kabinetissa:
Kenttäposti jatkosodassa

Kenttäposti on sota-ajan poik-
keuksillisiin olosuhteisiin suun-
niteltu postinkuljetusjärjestelmä,
joka perustui puolustusvoimien
kenttäpostiorganisaation, posti-
ja lennätinlaitoksen sekä rauta-
teiden yhteistoiminnalle.  1930-
luvun sotaharjoitusten kenttäpos-
tikokemusten perusteella orga-
nisoitiin talvisodan kenttäposti-
toiminta. 
Sotavuosien kuluessa kehitettiin
kenttäpostitoimintaa edelleen ja
asemasotavaiheessa 1943-44 voi
kenttäpostin todeta toimineen
yleisen postitoiminnan varmuu-
della kotiseudun ja joukkojen yh-
teydenpitäjänä. Vuosina 1941-44
kuljetti kenttäposti kaikkiaan
noin 1040 miljoonaa kenttäposti-
lähetystä, josta kotiseudulta jou-
koille 410 miljoonaa ja joukoilta
kotiseudulle 630 miljoonaa lähe-
tystä.
Näyttelyn on koonnut Tampereen
Filatelistiseura ry:n jäsen Uole-
vi Vapaa.

1144..1111..22001111  KKlloo  1188..0000
Kuukausikokous (Vain jäsenille)
Suomen Metsäyhdistys ry:n toi-
minnanjohtaja Juhani Karvonen:
Metsien käyttö pelastaa maail-
man.

1188..1111..22001111  KKlloo  1111..0000  
Kädentaidot 2011:
Ammattitaito, ilo ja inspiraatio

Tampereen Messu- ja Urheilukes-
kuksessa toteutettavassa messu-
tapahtumassa keskitytään puh-
taasti kotimaiseen kädentaidon
osaamiseen. Kädentaidot 2011
kokoavat kahteen suurmessuhal-
liin Suomen laajimman ostoskes-
kuksen. Mukana on huikeat yli
600 näytteilleasettajaa.
Kokoonnutaan messujen avajai-
siin klo 11.00, sen päätyttyä lou-
naalle Messukeskuksen yläravin-
tolaan klo 13.00, jonka jälkeen tu-
tustumista messuihin omaan tah-
tiin.

Pääsyliput 10 e/hlö hankitaan
klubin toimesta etukäteen ilmoit-
tautumisten perusteella ja jae-
taan kuukausikokouksessa 14.11.
Ilmoittautumiset Timo Tulosmaa,
timo.tulosmaa@sci.fi viimeistään
10.11.2011. 

2222..1111..22001111  KKlloo  1166..0000  
Tampereen Tekijä:
Vierailu Tampereen
ammattikorkeakoululle.

Tampereen ammattikorkeakou-
lu tarjoaa koulutusta noin 10 000
nuorelle opiskelijalle seitsemäl-
lä koulutusalalla. Opetus
TAMKissa painottuu erityisesti
tekniikkaan, hyvinvointipalvelui-
hin sekä liiketalouteen, matkai-
luun ja kulttuuriin.
Tampereen yliopisto, Tampereen
teknillinen yliopisto ja Tampereen
ammattikorkeakoulu muodosta-
vat Pirkanmaan maakuntakorkea-
koulun, jossa laitokset toteuttavat
koulutus-, tutkimus- ja kehitystoi-
mintaansa laajemmin Pirkan-
maan seutukunnissa ja tukevat
niiden innovaatiotoimintaa.
Teemme Tampereen Tekijät-vie-
railun TAMKiin 22.11.2011 klo
16.00. Vierailua isännöi rehtori
Markku Lahtinen.
Ilmoittautumiset Timo Tulosmaa,
timo.tulosmaa@sci.fi tai 040-
7440565 viimeist. 17.11.2011.   

0066..1122..22001111
Puolustusvoimien Itsenäisyyspäi-
vän tapahtumat Tampereella.
Tervetuloa Puolustusvoimien val-
takunnalliseen itsenäisyyspäivä-
paraatiin liittyviin tapahtumiin.
KKlloo  0099..0000
Kunniakäynti ja seppeleenlasku
sekä seppelpartioiden lähettämi-
nen Kalevankankaan sankarihau-
dalla.
KKlloo  1100..0000
Jumalanpalvelus Tampereen Tuo-
miokirkossa.
KKlloo  1122..0000
Paraatikatselmus ja kenttähar-
taus Keskustorilla.
KKlloo  1133..0000
Ohimarssi Hämeenkadulla. 

Klubiohjelma

1188..1111..22001111
YT-klubien biljardiseniorien SM-
turnaus ja Tampereen Suomalai-
sen Klubin 120-vuotisjuhlatur-
naus 18-20.11.2011. Isäntinä Suo-
malainen Klubi, Kauppaseura ja
Ammattiklubi. 

1144..1111..22001111
Klubin kinkkukärrit.

TTooiimmiikkuunnttaa:: pj Seppo Leskinen
sepe1(at)elisanet.fi, siht Antti
Marjamäki, Päivä Iso-Herttua,
Mika Juoperi, Seppo Nyrjä, Rau-
no Pulli, Anssi Syrjänen.

0066..1122..22001111  KKlloo  1144..0000  
Tampereen Suomalaisen Klubin
itsenäisyyspäivälounas
Tälle lounaalle sonnustaudum-
me tummaan pukuun ja isoihin
kunniamerkkeihin.  Lounaan
hinta 45 e/hlö. Pöytävaraukset
klubiravintolasta 03-2123150 tai
tilaukset@ravintolasuomalai-
nenklubi.fi .  Huomaa Puolustus-
voimien paraatista johtuva myö-
hennetty kellonaika.

1199..1122..22001111  KKlloo  1188..0000  
Kuukausikokous ja klubin syys-
kokous(Vain jäsenille)
Aamulehden vastaava päätoimit-
taja Jouko Jokinen: Aamulehti
130 vuotta.

99..11..22001122  ––  22..33..22001122
Pyynikki-kabinetissa: Antti Her-
vosen maalauksia.

1166..0011..22001122  kklloo  1188..0000
Kuukausikokous ja klubin syys-
kokous (Vain jäsenille)
Eversti evp. Pentti Väänänen:
Suomen tie talvisodasta jatko-
sotaan.

2299..0011..22001122  kklloo  1155..0000
Tammisunnuntain kirkkojuhla
Tampereen Tuomiokirkossa
Juhlan järjestää Vapaussodan
Tampereen Seudun Perinneyh-
distys ry.

0011..0033..22001122  kklloo  1188..0000
Tampereen Oopperan ensi-ilta
Richard Wagner:  Tannhäuser.

Tannhäuser-ooppera on eräänlai-
nen modernin ihmisen kärsimys-
näytelmä. Sen näkökulma on yk-
silössä, siinä, joka syntyi 1800-lu-
vun teollistumisen myrskyissä,
kun suuret arkaaiset myytit al-
koivat sortua. Tannhäuser hah-
mona on läheistä sukua Wagne-
rin Parsifalille ja sitä kautta kris-
tillisen mytologiamme Kristuk-
selle. Tannhäuser on tulkittava
juuri tätä kautta: kapinallisena,
ehdottoman kykenevänä rakas-
tamaan, mutta epäsovinnaisena,
kaksinaismoralismin hengettö-
myyttä vihaavana. 
Liput 93 e/kpl (sis lippu ja väliai-
katarjoilu).  Varaukset 17.12.2011
mennessä timo.tulosmaa@sci.fi
tai 040-7440565.

Tampereen Suomalaisen Klubin
Keskiviikkokerho kokoontuu Klu-
bin Pirkanmaa-kabinetissa ja vä-
lillä myös Tampereen Kauppa-
seurassa keskiviikkoisin. Kokouk-
set alkavat klo 12.30.

Kerhomestari lähettää kerhon jä-
senille kutsun ennen tapaamis-

ta ja edellyttää sitovaa ilmoittau-
tumista. Kerhon jäsenmäärä on
tällä haavaa täynnä.

TTooiimmiikkuunnttaa:: pj Seppo Leskinen
sepe1(at)elisanet.fi, siht Seppo
Lehtinen susisepe(at)gmail.com,
Olli Mäkinen, Reijo Salmi, Olavi
Leskinen.
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Golf

Ruutiukot
0077..1111..22001111
Lounas ja esitelmä
Professori Pentti Tuohimaa: D-vi-
tamiini ja vanheneminen. 

1144..1111..22001111
Lounas. Lyhytfilmiesitys

2211..1111..22001111
Lounas ja esitelmä
Dipl.ins. Martti Määttänen: Y-
DNA -analyysi suvun juurien ja
esihistorian selventäjänä. 

2288..1111..22001111
Ruutiukkojen joululounas avec. 

0055..1122..22001111
Lounas ja esitelmä
Dipl. ins. Jorma Huura: Suomen
siltojen historia 

1122..1122..22001111
Lounas. Lyhytfilmiesitys

TTooiimmiikkuunnttaa:: Sadanpäämies Ve-
sa Rinkinen rinkiset(at)kotipos-
ti.net, Ruutisihteeri Jorma Hau-
tala jorma.t.hautala@gmail.com,
Jorma Kotisaari, Matti Ponsi,
Olavi Suvitie, Pentti Turunen,
Pertti Ylätupa.

Golf on talvikaudella pelitauolla. TTooiimmiikkuunnttaa:: pj Veijo Sinkkonen
veijo.sinkkonen(at)pp.inet.fi,
Markku Huostila, Aarno Raittila,
Kalevi Riippa.

Klubinaiset
0077..1111..22001111  kklloo  0099..0000
TV 2 ja “Tartu mikkiin”
Tutustutaan televisio-ohjelman
tekoon osallistumalla yleisönä
“Tartu mikkiin” -ohjelman nau-
hoituksiin Tampereen Tohlopis-
sa. Varaa koko iltapäivä, tarkka
aika varmistuu tuonnempana.
Kimppakuljetus. Kaksikymmen-
tä nopeinta mahtuvat mukaan!
Ilmoittautumiset Raija Saarelai-
selle raija.saarelainen@rokki.net
tai puh. 0400 238 186. 

1155..1122..22001111  kklloo  1111..3300
Joululounas ja glögi
& piparkakku
Kokoonnutaan Klubille lounaal-

le sekä glögille & piparkakuille
vapaamuotoiseen joulunalusajan
keskusteluhetkeen. Samalla
voimme pohtia tulevan vuoden
ohjelmaamme ja antaa toisillem-
me hyviä joululahjaideoita. Il-
moittautuminen Jaana Jäähei-
molle 8.12. mennessä joko
sähköpostilla
jaana.jaaheimo@varala.fi tai
puh 050-3295 277.

TTooiimmiikkuunnttaa:: pj Jaana Jääheimo
jaana.jaaheimo(at)varala.fi, Kris-
tiina Jaatinen, Irmeli Jokilampi,
Helena Perälä, Raija Saarelai-
nen, Maarit Vähäsaari.

Edesmenneet

Arjanne, Matti
Heikel, Aslak
Hellén Teuvo
Hietula, Harri
Home, Matti
Jokiranta, Olavi
Juvonen, Mauno
Kokkonen, Heikki
Koski, Erkki
Kuivasto, Juhani
Kulmala, Pekka
Mattinen, Aarre

Ollila, Tuovi
Räisänen, Arvo
Saarinen, Pekka
Savolainen, Antti
Seppälä, Kalevi
Seppälä Pekka H
Sisto, Yrjö
Toikka, Antti
Törmä, Pekka
Uusitalo, Veikko
Vettenranta, Onni

Uudet jäsenet

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1144..0022..22001111
Barsk, Jaakko
Koskinen, Tapio
Myllykoski, Kullervo
Salonen, Kari

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1144..0033..22001111
Laakkonen, Pertti
Nikkilä, Kalevi
Sasi, Ilkka

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  1111..0044..22001111
Aho, Heikki
Hyvätti, Minna
Juusenaho, Riitta
Päivinen, Maarit
Rantanen, Pekka
Suvanto, Kari

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  3300..0055..22001111
Asula-Myllynen, Ritva
Halme, Esa
Kallio, Martti
Nikkari, Sirkka
Palomäki, Pekka
Saarinen-Laine, Marju
Tanskanen, Torsti
Virtapohja, Harri

LLiiiittttyymmiissppääiivvää  2299..0088..22001111
Pullinen, Risto
Rissanen, Leila

Klubiin ajalla 14.02.2011–29.08.2011
otetut uudet jäsenet:

Klubin tietoon ovat tulleet seuraavien jäsenten
poismenot ajalla 16.02.2011 - 30.10.2011:

www.tampereensuomalainenklubi.fi
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Kirjanmerkki
2211..1111..22001111  kklloo  1188..0000
Panu Rajala: Naisten mies ja aat-
teiden. Juhani Ahon elämäntai-
de.
Johannes Brofeltina 150 vuotta
sitten Lapinlahden Väärnin pap-
pilassa syntyneen Juhani Ahon
elämästä on ehditty tekemään
monta kirjaa. Ensimmäisen kat-
tavan elämäkerran laati heti tuo-
reeltaan kuoleman jälkeen hänen
oma poikansa Antti Aho. Erityi-
sellä kiinnostuksella on tutkittu
Ahon ja häneen liittyneiden nais-
ten suhteita, koska ne olivat jo

omana aikanaan yleisesti kiinnos-
tavia ja kohuttuja.
Panu Rajala jos kuka on ollut mies
paikallaan tekemään nyt yhteen-
vetoa kaikesta, mitä Ahosta sanot-
tu tätä ennen ja mitä on löydettä-
vissä vielä arkistojen kätköistä.
Panu Rajala jälleen vieraana Kir-
janmerkissä, tervetuloa kuule-
maan!

TTooiimmiikkuunnttaa:: pj Inkeri Haarla-Ket-
tunen inkeri.haarla-kettunen(at)
pp.inet.fi , Hannu Jokiluoma, Ti-
mo Tulosmaa.

Palveleva suomalainen

TAMPEREEN SUOMALAISEN KLUBIN

JÄSENMERKKI

10€

HINTAAN

Rintamerkin suunnittelu:
Jyrki Kartila / Religraafi  Oy
suomen@pinssikeskus.fi 

Pinssi on ostettavissa
Tampereen Suomalaisen 

Klubin ravintolasta
Tiedustelut: Seppo Lehtinen,

susisepe(at)gmail.com
044-377 3870.
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Yhdessä hyvä tulee.

Toisinaan lompakon pohjalle on ehtinyt kertyä varallisuutta sen verran, että 
raha-asioista haluaa keskustella asiantuntijan kanssa. OP-Private Tampere 
tarjoaa varainhoitopalvelut ja henkilökohtaisen varainhoitajan, joten tiedät aina, 
kenen puoleen kääntyä. Sijaintimme Tampereella takaa, että olemme lähellä 
ja helposti tavoitettavissa. Kun haluat jutella varallisuutesi hoitoon liittyvistä 
asioista, ota yhteyttä. Koko 20 hengen asiantuntijaryhmämme on käytössäsi.

Kai Kalajainen
johtaja, OP-Private

Rahasta puheen ollen...

OP-Private-varainhoitajillamme on Arvopaperivälittäjien yhdistyksen tutkinto ja
jokaisella pitkä alan työkokemus. Tiimityömme takaa, että suosituksiemme takana
on monipuolinen näkemys ja voit luottaa, että toimimme sinun eduksesi. 

OP-Private palvelee sinua kaikissa varallisuuteen liittyvissä asioissa aina sijoittamisesta 
rahoitukseen, vakuutuksista verotukseen. Soita puh. 010 254 6269.

OP-Private
Hämeenkatu 12, 4. kerros, TAMPERE

Kulunut kesä oli ainakin Tampe-
reen seudulla hyvä ulkoilun har-
rastajille. Niinpä golfkentillä ovat
viihtyneet sellaisetkin pelaajat,
jotka haluavat nauttia kauniista
ilmasta ja kuivasta kentästä, sa-
teella heitä ei pelaamassa näe. 

Myös Tampereen Suomalaisen
Klubin golfareita on voinut tavata
eri kentillä. Hyvä niin, sillä tutki-
mukset osoittavat edelleen golfin
olevan erittäin hyvä liikuntamuo-
to myös iäkkäämmille. Ja onhan
Klubimme golfareiden keski-ikä
noin 67 vuotta. Golftoimikunnan
puolesta haluan kiittää kaikkia
Klubimme golfareita, jotka ovat ta-
valla tai toisella olleet mukana
harrastuksessamme. Toivottavas-
ti olette saaneet hyvää mieltä ja
terveyttä kuluneena kesänä.

Klubimme mukana YT-
klubien SM-golfkisassa

YT-klubien XIX Golfmestaruuskil-
pailut järjestettiin tänä vuonna
26.8.2011 Nokialla Nokia River
Golfin 18-reikäisellä kentällä. Kil-

pailu käytiin kaksimiehisin jouk-
kuein, joita oli mukana yhteensä
36. YT-klubien joukkueita oli saa-
punut kahdeksasta kaupungista:
Tampereelta, Oulusta, Kuopios-
ta, Raumalta, Helsingistä, Mikke-
listä, Kemistä, Savonlinnasta ja
Varkaudesta.

Tampereen Suomalaisesta Klu-
bista oli mukana kolme kaksimie-
histä joukkuetta, jotka muodostui-
vat Klubin omien mestaruuskilpai-
lujen (15.6.2011) perusteella seu-
raaviksi: 1. joukkue PPaassii--HHeeiikkkkii
RRaannnniissttoo ja AAnntteerroo  HHaaggbbeerrgg, 2.

joukkue JJoorrmmaa  PPookkkkiinneenn  ja HHaann--
nnuu  HHeemmaannuuss sekä 3. joukkue
MMaarrkkkkuu  HHuuoossttiillaa ja VVeeiijjoo  SSiinnkk--
kkoonneenn. Klubin omat golfkisat voit-
tanut KKaalleerrvvoo  SSiippii, joka olisi kuu-
lunut joukkueeseen, oli matkoil-
la.

Kilpailu pelattiin tasoitukselli-
sena lyöntipelinä, jossa joukkueen
jäsenen henkilökohtaiseksi tasoi-
tukseksi laskettiin  3/4 hänen kil-
pailutasoituksestaan (kentän slo-
pe huomioituna). Joukkueen tu-
lokseksi laskettiin molempien pe-
laajien nettotulosten summa. Klu-

bimme joukkueet 1. ja 3. jakoivat
yhdessä kilpailun kuudennen si-
jan, molempien joukkueiden tu-
loksen ollessa 154 lyöntiä, mikä oli
vain kaksi lyöntiä enemmän kuin
pronssia voittaneen joukkueen tu-
los. Palkitut kolme ensimmäistä
joukkuetta edustivat Tampereen
Kauppaseuraa.

River-kentän par-luku on 73 ja
kentän slope täysin tasoituksin
huomioon otettuna Klubimme pe-
laajista paras oli Pasi-Heikki Ran-
nisto tuloksella viisi alle parin, toi-
sena Veijo Sinkkonen yksi alle pa-
rin ja kolmantena Markku Huosti-
la tasan par-tuloksellaan. Henki-
lökohtaisista tuloksista palkittiin
vain paras scratchtulos 76, jonka
pelasi MMiikkaa  TToolloonneenn. Klubimme
parhaan scratchtuloksen 88 (=
lyöntitulos ilman tasoituksia) pe-
lasi Markku Huostila

Vuoden 2012 YT-klubien golf-
mestaruuskilpailut järjestetään
ennakkotiedon mukaan Tarinagol-
fin kentällä Siilinjärvellä.
��  Veijo Sinkkonen
golftoimikunnan pj

Klubillamme hyvä golfkesä

YT-Klubien SM-golfkilpailun voittaneessa joukkueessa pelasi-
vat Sami Eljaala (vasemmalla) ja Markus Heikkilä.
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Tampereen Suomalaisen Klu-
bin seniorikerhon perustaja oli
EEeerroo  KKiivveellää, Tolvajärven taiste-
luista tunnettu Talvisodan kap-
teeni, sittemmin jatkosodan 18.
D:ssa taistellut Mannerheim-ris-
tin ritari ja majuri, myöhemmin
reservin everstiluutnantti. Jou-
lun maissa vuonna 1971 Eero Ki-
velä kutsui UUnnttoo  LLeehhmmuussvviirrrraann
ja UUuunnoo  SSaallmmiisseenn keskustele-
maan Klubille ja esitti, että kos-
ka Klubissa on paljon eläkeläis-
jäseniä, joita ei kiinnosta biljar-
di eikä kortinpeluu, perustettai-
siin keskustelukerho, johon pää-
sevät vain eläkkeellä olevat jäse-
net. Vuoden 1972 aikana alkoi
maanantaisin 5-10 miestä lähin-
nä Kivelän kutsumina kokoontua
lounaalle ja keskustelemaan. Tä-
mä veljespiiri koostui niistä Klu-
bin jäsenistä, jotka olivat sotiem-
me veteraaneja. Tämän takia on
luonnollista, että ensialkuun ta-
paamisissa muisteltiin sotaa sen
ohella, että paranneltiin maail-

maa. 
Vuoden 1973 aikana veljespii-

rin toimintamuodot vakiintuivat
ja marraskuussa Eero Kivelä se-
losti Klubin johtokunnalle ”lou-
naskokousten järjestelysuunni-
telmaa, jonka mukaan alustava
kokous on 12.11.1973”. Mainittu-
na päivänä päätettiin perustaa
Tampereen Suomalaisen Klubin
seniorikerho. Kerho perustettiin
19.11.1973. Näin oli kerhon toi-
minta virallisesti alkanut. – Ker-
hon perustamisesta tulee siis tä-
nä syksynä kuluneeksi 38 vuotta.
Ruutiukkojen 40-vuotisjuhlaa vie-
tetään kahden vuoden kuluttua,
vahvistaa VVeessaa  RRiinnkkiinneenn, Ruuti-
ukkojen sadanpäämies.

Toiminnan tarkoitus
Ruutiukkojen toiminta perustuu
Tampereen Suomalaisen Klubin
aatteellisiin tarkoitusperiin. Si-
ten ohjelmien keskeisiä aiheita
ovat suomalaisen kulttuurin ja
suomalaiskansallisten perintei-

den vaaliminen sekä isänmaallis-
ten asioiden ja yhteiskunnallis-
ten kysymysten harrastus. Kun
ruutiukot toiminnan alkuvaihees-
sa olivat sodan käyneitä miehiä
ja yhäkin huomattava osa jäsenis-
tä on sotiemme veteraaneja, on
luonnollista, että sotiemme muis-
to, veteraanien perintö ja maan-
puolustuskysymykset ovat toimin-

nassa keskeisiä.
Hallinto ja toimiva johto

Kerhon toimintaa johtaa puheen-
johtaja, josta ruutiukot käyttävät
nimitystä sadanpäämies. Nimitys
on peräisin ajalta, jolloin ruuti-
ukkoja oli noin 100; nykyään jä-
senmäärä on 240. Sadanpäämie-
hen apuna toimii ruutisihteeri. 

Ruutiukkojen syntysanat 40 vuotta sitten

Kirjanmerkki - kirjan ystävien kerho

Joka maanantai kokoontuu Klubin Marskin saliin noin 80
ruutiukkoa lounaskokoukseensa. Lisäksi toimintaan kuuluu
perinnetapahtumia, matkoja, retkiä sekä joululounas avec.

Kirjanmerkkikerho on kokoontu-
nut maaliskuusta 2010 lähtien
isänmaallishistoriallisessa viite-
kehyksessä merkittävien suoma-
laisen kirjailijoiden ja kirjojen pa-
rissa.  Idea kerhon perustamises-
ta virisi harrastuksekseen luke-
van puheenjohtajan kiinnostuk-
sesta Suomen historian vaihei-
siin, etenkin poliittiseen ja sota-
historiaan. Ajankohtaiset hen-
kilökuvaukset valottavat histori-
aa tuoreella ja uudella tavalla tä-
män ajan perspektiivistä. Ajatus
sopi Suomalaisen Klubin aate-
maailmaan ja kerho saavutti pian
vakiintuneen ja aktiivisen kuuli-
jakunnan. Alkuperäinen tavoite
esitellä suomalaisia merkkikir-
jailijoita ja merkkikirjoja on to-
teutunut hyvin.

Ensimmäiseen Kirjanmerkkiin
keväällä 2010 saimme vieraak-
semme PPaannuu  RRaajjaallaann, jonka esi-
telmä Yrjö Jylhästä aloitti toinen
toistaan hienompien esitelmien
kavalkadin. Sarjaa jatkoivat pro-

fessori MMaarrttttii  HHääiikkiiöö esitelmäl-
lään V. A. Koskenniemestä, FT
LLaassssii  SSaarreessssaalloo ”Pois Suomes-
ta”-teoksellaan ja MMaattttii  KKlliinnggee
Poliittisella Runebergillään. Pre-
sidentti Urho Kekkosen elämään
ja vaiheisiin perehdyimme kol-
mesta eri näkökulmasta. Toimit-
taja AAiinnoo  SSuuhhoollaa valotti Kekko-
sen elämää puolison Sylvi Kekko-
sen silmin, historiantutkija JJuukk--
kkaa  TTaarrkkkkaa toi Kekkosen aikaan
poliittisen ulottuvuuden teoksel-
laan Max Jakobsonin elämästä ja

PPeekkkkaa  VViissuurrii puolustuspoliitti-
sen näkökulman teoksellaan
Idän ja lännen välissä – puolus-
tuspolitiikka Urho Kekkosen kau-
della.

Kirjanmerkin toteutustapa on
ollut toimiva. Kirjailija on pää-
osassa ja esitelmät ovat olleet
huolella valmisteltuja. Kysymyk-
sille on aina jäänyt sopivasti tilaa
ja halukkaat ovat voineet tilaisuu-
den yhteydessä hankkia teoksen
kirjailijan omistuskirjoituksella.
Toistaiseksi Kirjanmerkki jatkaa

hyväksi koetulla linjalla kokoon-
tuen noin kerran kuukaudessa
kesäkautta lukuun ottamatta.
Esiteltävät teokset ovat yleensä
mahdollisimman tuoreita ja ajan-
kohtaisia. Tulevista kirjanmerk-
kiaiheista  voi esittää toiveita,
mutta puheenjohtaja viime kä-
dessä tekee valinnat käyttäen
apunaan tarvittaessa työryhmää.
Jäämme mielenkiinnolla odotta-
maan vuoden 2012 kirjallisuus-
tarjontaa. Kevään 2012 ohjelma
vahvistetaan lähempänä joulua.

Kirjanmerkkikerho on avoin
Klubin jäsenille puolisoineen. Ti-
laisuuksissa on ollut vaihdellen
15–35 henkilöä. Omakustanteis-
ten tarjoilujen järjestämiseksi ti-
laisuuksiin ilmoittaudutaan jat-
kossa puheenjohtaja Inkeri Haar-
la-Kettuselle puh. 050-567 8165
tai sähköpostitse inkeri.haarla-
kettunen(at)pp.inet.fi. 

��  IInnkkeerrii  HHaaaarrllaa--KKeettttuunneenn
Kirjanmerkkikerhon pj.

Matti Klinge Kirjanmerkkikerhon vieraana helmikuussa 2011
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Klubinaisten reipas ret-
kikunta lastautui 17.9.
Varalan pikkubussiin ja
muutamaan henkilöau-
toon suunnaten mat-
kansa kohti syksyn vä-
reissä hehkunutta Sas-
tamalaa. Retken järjes-
telyistä vastasi ansiok-
kaasti Klubinaisten toi-
mikunnan jäsen Helena
Perälä.
Ensimmäinen kohde oli Tyrvään
Pyhän Olavin kirkko, jossa oppaat
olivat meitä vastassa. Kirkkora-
kennus ja sen historian monet
vaiheet tekivät vaikutuksen ret-
keläisiin, samoin OOssmmoo  RRaauuhhaa--
llaann ja KKuuuuttttii  LLaavvoosseenn puhutte-
leva taide. Moni meistä palannee
vielä myöhemmin tutustumaan

maalauksiin tarkemmin, niin
kiinnostavia ne olivat.

Kirkosta suuntasimme muodin
temppeliin Vammalan keskus-
taan. JJaarrii  NNiikkkkaanneenn isännöi mei-
tä naisten ja miesten asusteliik-
keessä AN Best Manissa. Hän oli
kutsunut JJuukkkkaa  RRiinnttaallaann edus-
tajan esittelemään upeaa uutta
mallistoa. Tuulihattuja ja kuohu-
viiniä maistellen katsoimme tal-

tioinnin viimeisimmästä muoti-
näytöksestä ja tutustuimme sen
jälkeen itse vaatteisiin. Rintalan
eleganssia nähtäneenkin klubi-
naisten yllä tulevissa juhlissa.

Viimeinen etappi oli Ellivuori
ja siellä nautittu maukas lounas.
Ellivuoren isäntä, hotelliyrittäjä
AArrii  EEsskkoollaa kertoi kuluneista
kymmenestä vuodesta hotellin
johdossa ja valotti tulevaisuuden-

suunnitelmia. Ellivuoresta mat-
ka jatkui takaisin Tampereelle,
jonne palasimme iloisin mielin
retken mukavasta tunnelmasta
nauttien.

Klubinaisten toiminta jatkuu
lokakuun lounasesitelmällä, mar-
raskuussa teemme visiitin TV2:n
studiolle Tohloppiin ja joulukuus-
sa nautimme joululounaan.
��  IIrrmmeellii  JJookkiillaammppii

Klubinaiset retkeilivät
syksyisessä Sastamalassa

Helena Perälä toivotti Klubinaiset seuralaisineen tervetulleiksi Sastamalaan ja kertoi päivän
ohjelmasta.
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Kuvasatoa Klubin toiminnasta

Klubin juhlasoutu starttasi Virtain satamasta kohti Tamperet-
ta.

Vappulounas on Klubinkin keväinen juhla. Viestiveljet konsertissa Klubilla.

Sibelius-festivaalilla Sinfonia Lahti Okko Kamun johtamana,
mukana bussilastillinen klubilaisia. Kuva: Markus Henttonen

Tattoo-konsertti Hakametsän jäähallissa keräsi lähes 100 klu-
bilaista. Kuva: Puolustusvoimat.

Ruutiukot kevätretkellä Haralanharjulla.

Klubin ryhmä Kölnin Tuomiokirkon seinustalla. Sadanpäämiehen onnittelu
98-vuotiaalle Alpo Haralalle.

Suomalainen Klubi 2_11  9.11.2011  14:55  Sivu 26



Tampereen Suomalainen Klubi 2/2011

27

www.tt-gaskets.fi

Docella
N A I N E N  K E I T T I Ö S S Ä

Haluatko, että keittiössäsi tehdään aitoa kotiruokaa?
Onko Sinulla tarvetta saada lähimmäisellesi apua 

lomasi aikana? Olisiko ihanaa, jos ammatti-ihminen 
suunnittelisi juhlat puolestasi ja auttaisi niiden 

toteuttamisessa? Toivoisitko, että pyykkisi olisi pestynä 
ja silitettynä sekä kotisi siivottuna, kun tulet kotiin 

kiireisen työpäivän jälkeen? Tarvitsetko seuraa ja apua 
kauppaan, torille tai teatteriin?

Tähän kaikkeen ratkaisun tarjoaa laadukas, 
luotettava ja monipuolinen koti- ja juhlapalvelu Docella. 

Palvelen kotitalouksia ja pienyrityksiä  
Tampereen keskustan alueella.

Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voin auttaa Sinua.

Docella – koti- ja juhlapalvelu
Jaana Mäkinen

puh. 040 570 1797

Y-tunnus: 2408847-3
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Tervetuloa lounaalle!
Kaupungin maittavin lounaspöytä
katettuna ma-pe klo 11-14

Itsenäisyyspäivän lounas
Tiistaina 6.12. klo 14. Varaa paikkasi ajoissa!

Ravintola Tampereen 
Suomalainen Klubi 
palvelee kaikissa ravintola- 
ja catering- asioissa. 
Tilamme sopivat isoille 
ja pienille ryhmille.

Lounas- ja tilausravintola Tampereen Suomalainen Klubi
Ravintoloitsijat Seija ja Matti Karppanen

Puutarhakatu 13 • 33210 Tampere
Puh. (03) 212 3150 • Gsm 0500 733 642
tilaukset@ravintolasuomalainenklubi.fi  

www.ravintolasuomalainenklubi.fi 

Kun on juhlan aika!
Mainiot puitteet juhlaan 
tarjoaa Marskin sali tai mon-
ta erikokoista kabinettiamme. 
Tilattavissa myös herkullisia 
kabinetti lounaita. 
Kokouspaketit 10-36 euroa.

Pikkujoulubuffet 2011
Jouluinen sipulisilli ja smetanasilli
Konjakkigraavattu merilohi ja sinappikastike
Loimulohi
Tilliperunat
Maalaismaksapatee ja puolukkahillo
Kananmunan puolikkaat ja katkarapuja
Rosolli ja kermakastike
Metsäsienisalaatti
Vihersalaatti
Perinteinen joulukinkku kylmänä
Lanttulaatikko, porkkanalaatikko 
ja imelletty perunalaatikko
Naudanlihavatkuli 
Talon leipää ja voita
Luumukreemi

1 2 0  V.

Hinta 36 euroa
• Ennakkotilaus
• Minimiveloitus 
  30 henkilöä
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