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E
urooppalaisen yh-
teistyön monet
muodot, Euroopan
Unioni siinä muka-
na, ovat taanneet

meille pitkän rauhan jakson ja
mahdollistaneet poikkeuksel-
lisen hyvinvoinnin kasvattami-
sen. Nyt tuo rauha on uhattu-
na, eikä kansainvälistynyt ta-
louskaan ole viime vuosina
Suomea ruusuisesti kohdellut.
Moni kokee epävarmuutta tu-
levaisuuden ja oman elintason-
sa suhteen. Toisaalta suoma-
laisen kulttuurin yhtenä omi-
naispiirteenä on se, että vaike-
uksien kohdatessa me pystym-
me päättäväisesti tarttumaan
ongelmiin ja selviytymään niis-
tä. Eikä vaikeuksissa olevaa hy-
lätä, vaan heikoista on aina
huolehdittu.

Suomalainen kulttuuri on ai-
kaisempina vuosikymmeninä
ollut varsin yhtenäinen. Mei-
tä ovat suojanneet kylmä il-
mastomme, pitkät etäisyytem-
me ja erikoinen kielemme. Vii-
me vuosikymmeninä kansain-

välistyminen ja varsinkin di-
gitalisoituminen ovat asetta-
neet kulttuurimme vaikutteil-
le ja haasteille alttiiksi. Kui-
tenkin meillä on edelleen var-
sin pienet ulkomaalais- ja kult-
tuurivähemmistöt. Toisaalta
meidän tulee itse miettiä,
olemmeko onnistuneet yhteis-
kuntana, kulttuurina ja myös
Klubina ottamaan meille tul-
leet ihmiset mukaan toimin-
taan ja nähneet heidät rikkau-
tena ja oman kulttuurimme
väistämättöminä uudistajina.
Voimme myös esittää itsellem-
me kysymyksen, monenko su-
kupolven täytyy syntyä Suo-
messa ennen kuin pidämme ih-
misiä suomalaisina. Onko suo-
malaisuus meille enemmän et-
ninen vai kulttuurinen kysy-
mys?

Tampereen Suomalaisen
Klubin säännöt sekä vasta uu-
distettu strategia painottavat,
että tehtävämme on vaalia suo-
men kieltä, kulttuuria ja suo-
malaista elämäntapaa. Raken-
namme siis jatkossakin yhtei-

söä, joka haluaa toimia ja ko-
koontua yhdessä vahvistamaan
itsenäisyyttämme ja kulttuuri-
amme. Suomalaisuuden har-
rastamisesta onkin saatava la-
ajojen kansanjoukkojen yhtei-
nen harrastus eikä sitä pidä
nähdä vastakohtana sen pa-
remmin kansainvälisyydelle
kuin jollekin toiselle kulttuu-
rillekaan. Vain vahvan oman
kulttuurin varassa suomalaiset
voivat kokea ja ymmärtää toi-
sia kulttuureja sekä pärjätä
kansainvälisessä maailmassa
niin tieteessä, taiteessa kuin
taloudessa.

Meillä on ilo toimia kaupun-
kiseudulla, joka on Suomen ve-
tovoimaisin. Kaunis luontom-
me, suuret järvemme ja sopi-
van kokoinen ja tiivis kaupun-
kimme sekä korkeatasoiset yli-
opistomme ja korkeakoulum-
me vetävät puoleensa väkeä
kaikkialta Suomesta. Täällä ol-
laan myös valmiita uudistu-
maan ja kehittymään. Tampe-
reen kaupunki on tälläkin vuo-
situhannella ollut maamme

keskeisin julkishallinnon ja jul-
kisen palvelutuotannon uudis-
taja. Kasvava kaupunki ja sen
asukkaat synnyttävät taloudel-
lisia mahdollisuuksia ja tilai-
suuksia kaikenlaiselle toimin-
nalle. Vaikka elämme rakenne-
muutoksessa ja työttömyysti-
lanteemme on haastava, li-
sääntyvät yrittäjyys ja toimeli-
aisuus markkinoiden kasvaes-
sa. Voimme suhtautua tulevai-
suuteen varsin positiivisesti.

Tampereen Suomalaisella
Klubilla on ollut aina hyvä yh-
teys alueen kaupunkien joh-
toon ja ylimpiin viranhaltijoi-
hin. Palvelleet ja tehtävissään
olevat pormestarimme Timo P.
Nieminen ja Anna-Kaisa Iko-
nen, apulaispormestarimme
Harri Airaksinen, Leena Kos-
tiainen ja Irja Tulonen, maa-
kuntajohtajamme Esa Halme
sekä monet kaupunkiseutum-
me kunnanjohtajat ovat Klu-
bimme jäseniä. Tämä kertoo
osaltaan siitä, että Klubi on
elinvoimainen ja vahva yhtei-
sö. Samoin kuin suomalaisuu-
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den tulee Tampereen Suomalai-
sen Klubinkin uudistua ja laa-
jentua. On jälleen katsottava
eteenpäin tulevaisuuteen ja
mietittävä, miten saamme kehi-
tettyä ja levitettyä suomalaisuu-
den ilosanomaa laajasti eteen-
päin.

Tampereen Suomalainen Klu-
bi täyttää 125 vuotta vuonna
2016. Juhlavuonna käsittelem-
me tulevaisuutta toiminnassam-
me. Emme julkaise historiikkia
ansiokkaasta menneisyydes-
tämme, vaan katsomme tulevai-
suuteen ja toimitamme ”futurii-
kin”. Haastankin kaikki tämän
lehden lukevat miettimään mil-
lainen on Suomi ja suomalai-
suus vuonna 2040. Mietteitä voi
lähettää sähköpostitse, Klubin
sivuille avattavan keskustelu-
tilan kautta tai vaikkapa tuo-
malla ne Klubin postilaatik-
koon. Ensi vuonna järjestämme
myös tilaisuuksia, joissa pohdi-
taan tulevaisuutta. Juhlavuo-
destamme 2016 alkaakin varsi-
nainen merkkivuosien sarja, jo-
hon valmistaudumme huolella.
Myös valmistautuminen Suo-
men 100-vuotisjuhlaan on jo
aloitettu.

Klubimme on viime vuosina
kasvanut ja aktivoitunut, siitä
kiitos aktiivisille jäsenillemme
ja hyvin toimivalle Tampereen
Suomalaisen Klubin ravintolal-
le. Jokainen voi löytää tästäkin
lehdestä useita kiinnostavia toi-
minnan mahdollisuuksia. Ja jos
jotakin tuntuu puuttuvan, kehi-
tetään yhdessä lisää. Klubira-
vintolamme ja tilamme uudis-
tuvat jatkuvasti ja palvelevat
monipuolisesti sekä jäseniäm-
me että asiakkaitamme. Tilois-
samme voitte järjestää myös
omia juhlianne ja yritystenne
toimintaa.

Toivotan kaikille Tampereen
Suomalaisen Klubin nykyisil-
le ja tuleville jäsenille sekä si-
dosryhmillemme valoisaa tu-
levaisuutta sekä iloista Joulun
odotusta. Klubilla tavataan!

Usein kuulee arvioita, että suomalaisuuden korostaminen on
nurkkakuntaisuutta tai vetäytymistä menneisyyteen. Tähän kri-
tiikkiin on tänä päivänä helppo vastata väittämällä asian olevan
juuri päinvastoin. Vahva suomalainen kulttuuri on perusta, josta
me jokainen katsomme tulevaisuutta ja muita toimijoita. Vahvan
ja oman eheän kulttuurin varassa me seisomme itsetuntoisina
keskellä maailman myrskyjä. Niitä myrskyjä, joita vielä hetki sit-
ten emme ajatelleet voivan olla olemassakaan. Eivätkä ne myrs-
kyt ole laantumassa. Eurooppalainen turvallisuus ja länsimaiset
arvot haastetaan monesta suunnasta. Demokratia, ihmisoikeudet
ja länsimainen elämäntapa eivät ole maailmanlaajuisesti vallit-
seva elämänmuoto, vaikka me usein niin oletammekin. Esimerkik-
si kiinalaisia, intialaisia ja muslimeja on maapallolla kutakin
enemmän kuin meitä kristillisiä länsimaalaisia.

Kannen kuva Arvo Pentistä,
Pentin suvun arkistosta.
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Händel-kuoro 45 vuotta

HÄNDEL-KUORO, PETTERI SALOMAA

JA TAMPERE CHAMBER:

TE DEUM-JUHLAKONSERTTI
Tampereen Tuomiokirkko 16.11.2014 klo 18.00

Suomalaisen Klubin liput 20 €/kpl.
Varaukset: timo.tulosmaa@outlook.com tai 040-7440565

Juhlavista juhlavin musiikki soi Händel-
kuoron pääkonsertissa Tampereen tuomio-
kirkossa 16.11.2014 klo 18.00. Pääteoksena
kuullaan G.F. Händelin ”Dettingen Te
Deum”. Lisäksi esitämme harvinaisen
herkkupalan, ruotsalaisen barokkisäveltä-
jän Johan Helmich Romanin teoksen ”Te
Deum”.

Uljas juhlallisuus kuuluu sekä Händelin
että Romanin teoksissa: Molemmat säveltä-
jät käyttivät teoksissaan orkesteria, jossa
jousistoon on lisätty trumpetit ja timbanit.
Teosten orkesteri oli suurin kokoonpano,
joka barokkiaikana oli käytössä. Musiikissa

kuuluu ilo ja riemu: tämä musiikki ei todel-
lakaan ole mitään synkistelyä!

Orkesterina soittava Tampere Chamber var-
mistaa, että juhlallisuutta riittää myös tässä
konsertissa. 

Te Deumin teksti on kristillinen, mutta
monet tekstiin perustuvat sävellykset on
tehty valtiollisiin seremonioihin juhlista-
maan kuninkaiden saavuttamia voittoja
aikakauden lukuisissa sodissa. Esimerkiksi
”Dettingen Te Deum” valmistui vuonna
1743 juhlistamaan Englannin ja Itävallan
voittoa Ranskasta Dettingenin taistelussa.

Solistina laulaa Petteri Salo-
maa, yksi ikäpolvensa kansain-
välisesti menestyneimmistä
suomalaisista mieslaulajista.

Y
ksi merkittävä, suuria
kustannussäästöjä tar-
joava keino, on jäänyt
hämmästyttävän vä-
hälle huomiolle. Voisi-

vatko kunnat luopua yrityksille
sopivien palveluiden tuottamises-
ta ja vetäytyä vaativaan tilaajan
rooliin? Arvelen, että tämä sääs-
tömahdollisuus tunnetaan kun-
nissa yleisesti. Puuttuu vain roh-
keutta tarttua arkaluoteiseen asi-
aan. Hyvä esimerkki on parhail-
laan Helsingissä käytävä kiista
ruoka- ym. palveluita tarjoavan
Palmian yhtiöittämisestä.

Peruskysymys on, mitkä tehtä-
vät sopivat parhaiten kunnille,
mitkä vapaille markkinoille.
Kaikki sellaiset palvelut, joilla on
tai joille voidaan luoda toimivat
markkinat, kannattaa siirtää
markkinoille. Ja niitä on paljon.
Yritykset reagoivat nopeasti uu-
siin mahdollisuuksiin. Kuntien
kannattaa vetäytyä perustehtä-
viinsä ja varmistaa kuntalaisten
palveluiden saanti vaativana ja
markkinoita kehittävänä tilaaja-
na. Kuntalaisille on samanteke-

vää, kuka palvelut tuottaa, kun-
han niiden saatavuus on taattu ja
ne ovat sekä edullisia että laaduk-
kaita.

Kokemuksia on jo

Kokemukset ja esimerkit osoitta-
vat, että siirtämällä palvelut jul-
kiselta sektorilta fiksusti avoimil-
le markkinoille, saadaan kymme-
nien prosenttien kustannussääs-
tö. Valtionhallinnossa tehdyt jär-
jestelyt esimerkiksi Liikenne- ja
viestintäministeriön hallinnon-
alalla ovat lähes poikkeuksetta
tuoneet nopeasti 30 prosentin
säästön. Hyviä esimerkkejä löy-
tyy myös kunnista, jotka ovat roh-
jenneet lähteä tällaisiin uudis-
tuksiin. Muun muassa kuntien
tekniset palvelut sopisivat mai-
niosti rakennusalan yrityksille.
Markkinat toimivat ja kuntalais-
ten kannalta on samantekevää,
kuka esimerkiksi kadut hoitaa.

Mikkeli perusti muutama vuo-
si sitten yhteisyrityksen suoma-
laisen rakennusliikkeen kanssa
ja on siirtynyt asteittain avoi-

meen kilpailuun. Varkaus siirsi
liikkeenluovutuksella infrapalve-
lut urakoitsijalle. Molemmissa ta-
pauksissa saatiin heti merkittä-
viä kustannussäästöjä, ja henki-
löstö on ollut tyytyväinen järjes-
telyyn. Suurista kaupungeista
vain Turku ja Lahden seutu ovat
ryhtyneet yhtiöittämään infrapal-
veluitaan. Tampereen kaupungin-
hallitus selvitti muutama vuosi
sitten omien infrapalveluidensa
tilaa. Todettuaan, että se ei ole
kilpailukykyinen yksityisen sek-
torin kanssa, päätettiin luopua
joistakin rönsyistä ja parantaa
kilpailukykyä sisäisenä liikelai-
toksena. Päätös oli varovainen.
Ei löytynyt halua astua avoimen
kilpailun tielle Turun tapaan.

Olin vuosikausia mukana haas-
tavassa Tielaitosuudistuksessa,
jossa tuotanto siirrettiin neljän
vuoden siirtymäkaudella vapail-
le markkinoille. Pienestä osasta
Tielaitosta muodostettiin viran-
omais- ja tilaajatehtävistä vastaa-
va Tiehallinto. Henkilöstön ja mo-
nien kansanedustajien ennakko-
luuloista huolimatta uudistus on-

nistui erittäin hyvin. Lopulta
kaikki osapuolet hyötyivät. Valtio
sai suuret kustannussäästöt. Pää-
osa henkilöstöstä oli tyytyväistä
jaetun organisaation molemmil-
la puolilla. Markkinat toimivat,
ja koko infra-ala lähti nopeaan
kehitykseen hyödyttäen koko
maarakennusalaa. Sama mahdol-
lisuus ja saman kaltaiset hyödyt
olisivat tarjolla myös kunnissa,
eritoten suurissa kaupungeissa
kuten Tampereella. Tielaitosuu-
distus on niille lähes identtinen
vertailukohde. Palvelut ovat sa-
mankaltaiset ja markkinoilla toi-
mivat palveluiden tuottajat, ura-
koitsijat ja konsultit, ovat samo-
ja. Alan markkinat toimivat ja yri-
tykset ovat valmiita laajentamaan
toimintaansa.

Vastustuksen syyt

Uudistuksen vastustajilla on tie-
tenkin monia verukkeita kuten
se, että omaa tuotantoakin voi-
daan kehittää kilpailukykyisek-
si sisäisenä työnä. Oma kokemuk-
seni ja lukuisat esimerkit osoit-

Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi:

KUNNAT
tilaajiksi,
YRITYKSET
palveluntuottajiksi

tavat, että se ei ole mahdollis-
ta. Toki julkista tuotantoa voi
parantaa, mutta se ei koskaan
saavuta yksityisen sektorin
kustannustasoa. Lisäksi se jää
vääjäämättä jatkuvasti jälkeen
tuottavuuskehityksestä.

Julkisen hallinnon ja yritys-
ten toimintaympäristöt ovat
kaukana toisistaan. Julkisen
sektorin tuotantoyksiköt käyt-
tävät ennakkoon budjetoituja
varoja ja jos ne eivät riitä, pyy-
detään lisää. Yritykset ansait-
sevat kaikki käytössä olevat ra-
hat voittamillaan tilauksilla ja
niiden kannattavalla toteutuk-
sella. Jokainen organisaation
henkilö tunnistaa tämän eron,
ja se vaikuttaa jokapäiväiseen
työntekoon. Tieto siitä, että
vain kannattava toiminta ta-
kaa jatkuvuuden, energisoi
henkilöstöä kehittämään toi-
mintaansa. Viraston jähmeä
byrokraattinen toimintatapa
ja päätöksenteko sekä viraston
työehtosopimukset sopivat
huonosti tuotannolliseen toi-
mintaan.

Miksi kunnissa on vaikeaa
lähteä tekemään tällaisia omia
organisaatioita koskevia uudis-
tuksia? Henkilöstö kaikissa or-
ganisaatioissa vastustaa alus-
sa suuria muutoksia. Kunnissa
ovat työntekijät itse mukana
lähes kaikissa päätöksentekoe-
limissä jarruttamassa uudis-
tuksia. Julkisen hallinnon työ-
markkinajärjestöt vastustavat
muutoksia peläten jäsenmak-

sutulojen pienenemistä, koska
työntekijät saattavat vaihtaa
ammattiliittoa. Tavalliset kun-
talaiset, jotka lopulta maksa-
vat viulut, ovat tietämättömiä
asiasta, eivätkä he siten osaa
vaatia uudistuksia. Valtiolla,
jolla silläkin on vielä paljon uu-
distettavaa, on tässä suhtees-
sa jonkin verran helpompaa
edetä.

Julkinen hallinto ja erityi-
sesti kunnat ovat ajautuneen
pahaan talouden alijäämäkrii-
siin ja veroäyrin taso on kipu-
rajalla. Luulisi, että kaikki
säästömahdollisuudet tutkit-
taisiin. Julkisten palveluiden
suunnitelmallinen siirtäminen
yrityksille tarjoaa nopean ja te-
hokkaan keinon säästää. Se
edellyttää avointa keskustelua
ja viestintää asiasta sekä kun-
tien sisällä että kuntalaisten
kesken.

Vastuu koko uudistusproses-
sista kuuluu kuntien ylimmäl-
le luottamusmies- ja virkamies-
johdolle. Tuotanto-organisaa-
tioiden sisältä aloite ei lähde.
Monilla aloilla, kuten teknisis-
sä palveluissa, on monia esi-
merkkejä ja hyviä käytäntöjä,
joilla uudistukset voidaan to-
teuttaa sopivalla siirtymäkau-
della ja hyvällä henkilöstöpo-
litiikalla.

n Teksti:
Eero Karjaluoto

Eero Karjaluoto. Kuva: Markku Rauhalahti.

Kaikki kunnat, Tampere mukaan lukien, kipuilevat
talousongelmissa. Vuosi vuodelta tingitään lähes
kaikesta ja nostetaan veroäyriä. Kaikesta huoli-
matta velkaannutaan lisää. Odotetaan rakenteellis-
ten uudistusten, kuten SOTE:n, kuntaliitosten ja
tehtävien karsinnan tuovan helpotusta tilanteeseen. 

Kaikki sellaiset palvelut, joilla on tai
joille voidaan luoda toimivat markki-
nat, kannattaa siirtää markkinoille.
Kuntalaisille on samantekevää, kuka
palvelut tuottaa, kunhan niiden saa-
tavuus on taattu ja ne ovat sekä edul-
lisia että laadukkaita.
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K
un Suomi vuonna
1917 julistautui itse-
näiseksi, maahan ei
ollut vielä ehtinyt ke-
hittyä omaa kunnia-

merkki- tai palkitsemisperinnet-
tä. Vapaussodan sotatoimien alet-
tua tuli ajankohtaiseksi luoda kii-
reellisesti kunniamerkkijärjestel-
mä taistelutoiminnan mieskohtai-
sen kunnostautumisen ja urheu-
den sekä menestyksellisen joh-
tamisen palkitsemiseksi, unohta-
matta muittenkaan taistelutoi-
miin vaikuttaneitten toimintaa ja
ansioita.

Mannerheimin aloitteesta ryh-
dyttiinkin yliesikunnassa välittö-
mästi toimiin kunniamerkkien ai-
kaansaamiseksi. Suunnittelun sai
tehtäväkseen Akseli Gallen-Kal-
lela. Taiteilijan innoituksessa pur-
kautuivat Gallen-Kallelan hah-
mottelut kunniamerkeistä jopa
hänen pahvisten savukeaskiensa
kansiin, usein lähes lopullisina
luonnoksina. Maaliskuussa 1918
syntyi maamme vanhin kunnia-
merkki, Vapaudenristi, ja ritari-
kunnan perustaminen virallistet-
tiin Vaasan hallituksen päätöksel-
lä 4.3.1918. Siihen kuului viisi eri-
asteista vapaudenristiä (VR) ja
kaksi vapaudenmitalia (VM).

Suunnittelijana 
Gallen-Kallela

Gallen-Kallelan suunnittelutyö ta-
pahtui sodan paineessa ja kiireel-
liseen aikatauluun sidottuna. Hä-

nellä oli kansallismytologisen
maailmankatsomuksensa takia
mielessään selvät peruslähtökoh-
dat suomalaisten kunniamerkki-
en olemuksesta ruusu-, hakaristi-
ja Karjalan vaakunakäsiaiheisina.
VR:n suurristin rintatähden koh-
dalla tapahtui kuitenkin tyylivir-
he: heraldisesti on oikein, että vii-
sisakaraisessa tähdessä yksi saka-
ra osoittaa ylöspäin, eikä alaspäin,
kuten 1918-mallissa. Tätä tyyli-
seikkaa korjattiin jo heti 1920-lu-
vun alusta kunniamerkkien omis-
tajien oma-aloitteisuuden pohjal-
ta. Viralliseksi korjaus tuli, kun
rintatähden asento määritettiin
Suomen Valkoisen Ruusun ritaris-
ton säännöissä 1936. VR:n uudes-
sa jaossa 1939 oli luonnollisesti
myös huomioitu tämä korjaus.

Vapaudenristit ovat Pyhän Yr-
jön ristin -mallisia ristejä, joissa
on hallitsevana kuviona suomalai-
nen, vaaka-asentoinen hakaristi.
Ristin keskellä on heraldinen ruu-
su, jonka väri vaihtelee luokittain.
Eriasteisten vapaudenristien nau-
hat ja lisäkkeet, ristien kantotavat
sekä Vapaudenmitali ovat ihan
oma tarinansa, jota en ryhdy täs-
sä selvittelemään.

Vapaudenristin 1918 sääntöjen
mukaan voidaan ristejä myöntää
erikoisansioista ja erikoistapauk-
sissa jalokivin.

Vapaussodassa myönnettiin ris-
tejä jalokivin vain kolme, Vapau-
denristin suurristi jalokivin ja mie-
koin Saksan keisari Wilhelm II:lle
sekä VR 1 jalokivin ja miekoin ken-

raali, kreivi von der Goltzille ja va-
ra-amiraali Meurerille.

Vapaudenristin ritarikunnan
kunniamerkkien ensimmäinen ja-
ko päättyi Vapaussodan syttymi-
sen vuosipäivänä 28.1.1919 Man-
nerheimin todettua Vapaudenris-
tin ritariston kunniamerkkien jo
täyttäneen niille asetetun tehtä-
vän. Lopettamispäätöksen tekijä-
nä Mannerheim oli itseoikeutet-
tu, sillä hän oli ylipäällikön ja val-
tionhoitajan ominaisuudessa
myöntänyt tai hyväksynyt kaikki
kunniamerkit lukuun ottamatta it-
selleen myönnettyjä sekä edellä
mainittuja saksalaisten merkkejä,
jotka myönsi Suomen hallitus.

Vapaudenristin ritarikunnan
uusissa perustamisissa 1939 ja
1941 muuttuivat lähinnä nauho-
jen värit.

Mannerheim-risti 
urheudesta

Talvisota osoitti ylipäällikölle, et-
tä voimassa olevat kunniamerkki-
säännöt olivat siinä mielessä puut-
teelliset, että Vapaudenristien ja
-mitalien jakoperusteet pohjau-
tuivat asianomaisten saavutta-
maan sotilasarvoon. Hänen mie-
lestään taistelukentällä osoitetut
taidot ja urhoollisuus oli voitava
palkita erityisen korkealla kun-
niamerkillä sotilasarvosta riippu-
matta.

Niinpä samalla asetuksella, jol-
la Vapaudenristin ritarikunnasta
tuli pysyvä, perustettiin Vapauden-

ristin kunniamerkkien joukkoon
kaksi erikoiskunniamerkkiä. Tuon
asetuksen 4. pykälä kuuluu: ”Erin-
omaisen urheuden, taistellen saa-
vutettujen erittäin tärkeiden tu-
losten tai erikoisen ansiokkaasti
johdettujen sotatoimien palkitse-
miseksi voidaan Suomen puolus-
tusvoimain sotilas hänen sotilas-
arvostaan riippumatta nimittää
Vapaudenristin 1. tai 2. luokan
Mannerheim-ristin ritariksi.”

Asetuksen sisältö oli ylipäälli-
kön mielen mukainen. Manner-
heim-ristiin liittyi kaksi hänelle
tärkeätä erityispiirrettä, joita ei
ollut Vapaudenristin muilla kun-
niamerkeillä: kunniamerkin saa-
ja nimitettiin ritariksi ja sotilas-
arvoltaan hän saattoi olla yhtä hy-
vin sotamies kuin kenraali. Sa-
manlaista järjestelmää ei ollut
missään muualla.

Mannerheim-ristin suunnittelu
vaati huolellista harkintaa. Yli-
päällikkö uhrasi siihen paljon ai-
kaa ja vaivaa, olihan kyse hänen
nimeään kantavasta kunniamer-
kistä. Lopullisessa muodossaan
Mannerheim-ristin molemmat
luokat tehdään yhdistämällä Va-
paudenristeissä käytettyjä osia ja
tunnuksia. Näin kunniamerkkien
valmistusta varten ei tarvinnut
hankkia uusia työkaluja ja työpii-
rustuksia.

Toisaalla tässä lehdessämme on
mielenkiintoinen juttu ritarista
nro 29, myöhemmin puolustusmi-
nisterinäkin toimineesta Arvo
Pentistä.

Jo vuoden 1918 ohjeistossa sää-
dettiin, että korkein kunniamerk-
ki, minkä upseeri saattoi saada
sen jälkeen kun hän oli saanut
kaikki muut arvoasteeseensa kuu-
luvat kunniamerkit, oli vapauden-
mitalin ensimmäinen luokka ruu-
sukenauhalla. Tätä sääntöä nou-
datettiin ensimmäisen ja ainoan
kerran vasta VR:n ritariston uu-
den, vuonna 1939 tapahtuneen pe-
rustamisen jälkeen, jolloin Talvi-
sodan päätyttyä vuonna  1940
Mannerheimille luovutettiin ky-
seinen mitali. Tämä ritariston kor-
kein kunniamerkki on muilta osin
samanlainen kuin normaali VM 1,
mutta kantonauhassa on samasta
nauhasta tehty poikittainen ruu-
suke.

Tätä ennen Mannerheimille oli
myönnetty VR:n suurristi jaloki-
vin ja miekoin. Suurristin miekoin
hän sai ainoana tämän asteen
kunniamerkkinä jo Vapaussodas-
sa Suomen hallituksen myöntämä-
nä Viipurin valloituksen johdosta.
Ainoa suurristi ilman miekkoja
myönnettiin 1918 – Mannerhei-
min ehdotuksesta – itsenäisyysse-
naatin puheenjohtajalle P. E. Svin-
hufvudille.

Ensimmäisen luokan ristejä ja-
ettiin Vapaussodan aikana vain
neljälle suomalaiselle upseerille
ja muutamalle saksalaisen Itäme-
ren divisioonan upseereille.

Talvisodan johdosta tapahtu-
neen VR:n toisen perustamisen
yhteydessä päätettiin sodassa kaa-
tuneen lähimmälle naispuolisel-

le omaiselle, äidille, vaimolle tai
vanhimmalle tyttärelle luovuttaa
muistoksi annetusta uhrista 4.
luokan Vapaudenristi tai sitä kor-
keampikin luokka miekoin, mus-
talla nauhalla ja ruusukkeella.
Maanpuolustuksen hyväksi teh-
dyssä työssä surmansa saaneen
omainen sai surumitalin.

Myöhemmät muutokset

Vapaudenristin ritarikunnan kun-
niamerkkien antamisessa nouda-
tettua toimintaohjetta on uusit-
tu 1980-luvulta alkaen, mutta mal-
tillisesti. Korjauksia ovat aiheut-
taneet lähinnä kansainvälistymi-
nen, halu palkita turvallisuuspo-
litiikan vaikuttajina, tutkijoina
ja kirjoittajina toimineita sekä eri-
tyisen ansiokkaasti kansainväli-
sissä rauhanturvaamis- ja kriisin-
hallintaoperaatioissa mukana ol-
leita. Viimeisimmässä, vuonna
2010 hyväksytyssä ohjeessa, ryh-
dyttiin puolustusvoimien henki-
löstön palkitsemiseen Vapauden-
ristin kunniamerkeillä heidän an-
sioistaan puolustusvoimien palve-
luksessa. Tällä menettelyllä voi-
tiin samalla korostaa rauhan ai-
kana tehdyn maanpuolustustyön
merkitystä kriisien ennaltaehkäi-
semiseksi ja sodan välttämisek-
si.

Vuosittain jaettavien kunnia-
merkkien määrään jakoperustei-
den muuttaminen ei ritarikunnan
hallituksen mielestä saanut vai-
kuttaa. Se haluttiin edelleen pi-

tää siihenastisen tavan mukaan
rajattuna, noin 30 kunniamerkis-
sä.

Mannerheimin 
kunniamerkit

Vapaussodan Perinneliiton pu-
heenjohtajana haluan vielä tuoda
esille seuraavaa: Tampereen val-
loituksen muistoksi Mannerhei-
mille myönnettiin sen muistoris-
ti kultaisena ruusukenauhoin ja
miekoin. Tampereen taisteluissa
osoitetusta mieskohtaisesta ur-
heudesta myönnettiin Mannerhei-
mille myös VR 4 miekoin hänen
johdettuaan yleistilannetta pai-
kassa, joka oli vihollisen tulen vai-
kutuspiirissä. Taistelun voiton joh-
dosta hänelle myönnettiin VR 1
miekoin.

Mannerheim arvosti näitä kah-
ta ensiksi mainittua kunniamerk-
kiä erikoisesti ja sisällytti ne myö-
hemminkin niitten viiden kunnia-
merkin nauhoihin, joita hän piti
asetakissaan. Muut kolme kunnia-
merkkiä olivat VM 1 ruusukenau-
hoin, sekä Vapaussodan ja Talvi-
sodan muistomitalit.

Mannerheimille on siis myön-
netty Vapaudenristin ritarikun-
nassa eri vaiheissa VM 1 ruusuke-
nauhoin, VR:n suurristi jalokivin
ja miekoin, VR:n suurristin mie-
koin, VR 1 miekoin, VR 4 miekoin
sekä luonnollisesti Vapaudenris-
tin 1. luokan Mannerheim-risti.

Vapaudenristin ritarikunnan
omaleimaisuutta sotilaallisena ri-

tarikuntana on omiaan korosta-
maan se, että ritarikunnan suur-
mestarina on edelleenkin puolus-
tusvoimien ylipäällikkö, kuten
vuoden 1944 asetuksessa sääde-
tään. Perustuslaissa puolestaan
määrätään, että ylipäällikkönä on
Tasavallan Presidentti.  Ritarikun-
nan tänä vuonna ilmestyneen his-
torian toisen täydennetyn laitok-
sen johdannossa nykyinen suur-
mestari, Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö toteaa muun mu-
assa seuraavaa:

”Vapaudenristein ja -mitalein
palkitaan rauhan aikana sotilaita
ja siviileitä erityisen ansiokkaas-
ta työstä maamme puolustuksen
ja turvallisuuden edistämiseksi.
Vapaudenristi ja -mitali ovat osoi-
tuksia valtiovallan arvostuksesta
maanpuolustuksen eteen tehtä-
västä työstä. Vuosittain jaettavan
tunnustuksen saa huolellisen har-
kinnan jälkeen vain pieni joukko
ansioituneita henkilöitä.

Vapaudenristin alkuperäistä
tarkoitusta on tarpeen huolella
vaalia vieläkin, jo lähes sata vuot-
ta sen syntymän jälkeen. Vapau-
denristin arvo on suuri saajalleen,
mutta niin myös sen antajalle. Us-
kon, että Vapaudenristi on mer-
kittävä kannustin meille jokaisel-
le toimimaan rakkaan isänmaam-
me puolesta.”

n Teksti:
Kalervo Sipi
johtokunnan 
varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajalta:

Vapaudenristin
ritarikunta

Saatuani 4.6.2014 myöntökirjan tekstin mukaises-
ti ”ansiokkaasta toiminnasta maanpuolustuksen
hyväksi” 1. luokan Vapaudenristin miekkoineen,
haluan lyhyesti esittää muutaman sanan Vapau-
denristin ritarikunnasta ja sen luojasta Manner-
heimista lähinnä tähän ritarikuntaan liittyen.

Vapaudenristin 
ritarikunta syntyi
taistelukentällä
Suomen vapaus-
taistelun muistoksi”

– Mannerheim –
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Isänmaan mies
Arvo Pentti, 
Mannerheim-ristin ritari
n:o 29

”Ylipäällikkö on pvm:llä
19.10.1941 nimittänyt Vapauden-
ristin 2.luokan Mannerheim-ris-
tin ritariksi luutnantti Arvo Veik-
ko Pentin, joka puolustustaistelu-
jen aikana elokuussa vapaaehtoi-
sesti suoritti vihollisen selustaan
lukuisia vaikeita, useampia vuo-
rokausia kestäneitä varsin tulok-
sellisia partiomatkoja, jotka ulot-
tuivat Aunusjoelle ja aina Aunuk-
sen edustalle saakka. Erään kylän
valloituksessa 13.9., hän uhkaroh-
keasti itse tarttui pst.tykkiin, vei
sen ripeästi asemaan ja tuhosi  ly-
hyessä ajassa vihollisen panssari-
autoja ja hyökkäysvaunuja. Erääl-
lä tehdaslaitoksella 2.10. vihollis-
divisioonan hyökkäyksessä, jolloin
parikymmentä vihollisen 32 ton-
nin hyökkäysvaunua pääsi uhkaa-
maan asemiamme, hän osoitti kyl-
mäverisyyttä ja erittäin ripeätä
toimintaa. Todetessaan, etteivät
käytettävissä olleet aseet ja kasa-
panokset aivan lähietäisyydeltä-
kään aluksi tehonneet niihin, hän
juoksi tykkien luo, rohkaisi mie-
hiään ja ohjasi tulen ripeästi tela-
ketjuihin ja sai siten liikuntaky-
vyttömäksi useita vaunuja, jotka
sitten tuhosi räjäyttämällä ensin,
niiden torni, jolloin sisällä olleet
viholliset saatiin tuhotuksi.”

(A.F. Airon kirjasta Manner-
heim-ristin ritarit)

Poliisineuvos, 
everstiluutnantti 
Arvo Veikko Pentti,
13.2.1915–1.2.1986
Arvo Pentti syntyi Hämeenkyrös-
sä. Keskikoulun, kauppaopiston
sekä puutarhaopiston jälkeen re-

servin vänrikki osallistui talviso-
taan JR 7:n joukoissa Summan
suurtaisteluissa. Jatkosodassa
luutnantiksi ylennetty Arvo Pent-
ti toimi JR 44:n panssarintorjun-
tatykkikomppanian päällikkönä.
Maasotakoulun (Kadettikoulun)
rintamaupseereille tarkoitetun
26. kadettikurssin Arvo Pentti suo-
ritti 1942–43.  Tämän jälkeen hän
palveli JR 44:ssä komppanian
päällikkönä ja pataljoonan ko-
mentajana sekä upseerina Sata-
kunnan sotilaspiirin esikunnas-
sa vuoteen 1948.

Erottuaan vakinaisesta palve-
luksesta Arvo Pentti ryhtyi viljel-
mään Yli-Rautian tilaa Mahnalan
kylässä ollen sen isäntänä vuoteen
1965. Tarmokkaalle miehelle al-
koi kertyä runsaasti  luottamus-
tehtäviä. Hämeenkyrön kunnan-
valtuustoon hän kuului
1954–1970. Hallituksen ja valtuus-
ton puheenjohtajan tehtävät sekä
lukuisat muut yhteiskunnalliset
luottamustehtävät johtivat valta-
kunnan tason tehtäviin. Presiden-
tin valitsijamiehenä hän toimi
vuosina 1956, 1962 ja 1968. Arvo
Pentti valittiin 1958 maalaisliiton
kansanedustajaksi ja eduskunnan
jäsenenä hän oli vuoteen 1970 as-
ti, jonka jälkeen hän toimi Valme-
tin sosiaalijohtajana. Puolustus-
ministerinä Pentti toimi vuosina
1962–63, 1964–66,1970 ja
1971–72. Viimeisin tehtävä oli
Suojelupoliisin päällikkyys
1972–1978.

Asekätkentä ja
tutkintovankeus

Pelko suomen miehityksestä joh-
ti laajaan asekätkentään Suomes-
sa.  Asekätkentää pidetään yhte-
nä keskeisenä tekijänä siihen, et-
tä Neuvostoliitto ei miehittänyt
Suomea. Arvo Pentti sai tehtäväk-

seen organisoida asekätkentää
toimimalla kätkennän johtajana
Etelä-Satakunnan suojeluskunta-
piirissä asemapaikkanaan Vam-
mala. Hän oli pidätettynä 22 kuu-
kautta, minkä jälkeen hänet tuo-
mittiin kahdeksan kuukauden eh-
dolliseen vankeuteen.

Poika Klaus Pentti
muistelee

Olin silloin vasta viiden vanha,
kun isäni pääsi vapaaksi tutkinto-
vankeudesta. Isäni Arvo Pentti
hoiti asekätkennän niin, että ku-
kaan kätkijöistä ei paljastunut tai
tiennyt toisistaan. Isä kuljetti yk-
sin kuorma-autolla aseet varikol-
ta kunnansolun johtajien kanssa
sopimiinsa paikkoihin. Kuka aseet
kätki ja minne, ei hänkään tien-
nyt. Aika vähän näistä asioista pu-
huttiin kotona. Eniten olen kuul-
lut näistä vaiheista muilta Man-
nerheim-ristin ritareilta ja isän
sotakavereilta sekä aseveljiltä.
Eteen tuli huvittaviakin tilantei-
ta, kun edes sotilaspiirin päällik-
kö ei tiennyt, mikä oli Arvo Pen-
tille annettu tehtävä esikunnas-
sa.

Kätkennän alkaessa paljastua
Pääesikunnan taholta oli tarjottu
isällekin mahdollisuutta paeta esi-
merkiksi Etelä-Amerikkaan. Lai-
va olisi lähtenyt Raumalta, mut-
ta isäni torjui mahdollisuuden
paeta.

Pidätys ja tutkintavankeusaika
on jäänyt pienen lapsen mieleen.
Pidätys tapahtui yöllä. Valpon
mies oli jo etukäteen käynyt tar-
kistamassa, että on isä on paikal-
la. Valpon miehet olivat menneet
ensin naapurin ikkunan alle, ja Ar-
vo oli huutanut heille, että väärä
ikkuna.

Pääsimme kaksoisveljeni kans-
sa joskus isää tapaamaan Sörnäis-

ten Keskusvankilaan.
Asekätkentään liittyvä tutkin-

tovankeus kesti lähes kaksi vuot-
ta ja oli koitua isäni kohtaloksi hä-
nen halvaannuttuaan sellissään.
Halvaantuminen saattoi johtua
päähän haavoittumisesta. Sirpa-
le vaivasi häntä koko elämän ajan.

Äitini tiedusteltua isän vointia
hänelle vastattiin, että kyllä teil-
le ilmoitetaan, jos mies kuolee.

Äitini meni oikeusministeriöön
ja vaati saada tavata oikeusminis-
teri Kekkosen. Kekkonen lähti
isääni katsomaan ja hankki hänet
hoitoon. Tästä alkoi Kekkosen ja
isäni pitkäaikainen ystävyys ja
luottamussuhde.

Diplomatiaa ja kuntoilua
Hämeenkyrössä 
– Kekkonen yllättää

Arvo Pentin vieraina Ylirautian ti-
lalla vieraili useita ulkomaisia dip-
lomaatteja, kotimaan politiikkoja
sekä yritysjohtajia hänen aktiiviu-
ransa aikana. Varsin usein Tasa-
vallan Presidentti Urho Kekkonen
oli vieraana. Viimeisen kerran
Kekkonen kävi 14.10.1980 turva-
miehensä kanssa Pentillä.

– Monista huhuista ja uutisis-
ta huolimatta Kekkosen fyysinen
kunto oli tuolloin vielä varsin hy-
vä, muistelee Klaus Pentti.

– Kekkonen lähti perinteiselle
Mahnalan lenkille ja tahti oli tuol-
loinkin sen verran kova, että muu

seurue ja turvamieskin tuli usei-
ta minuutteja myöhemmin pe-
rille huohottaen.

Syksyllä 1981 Kekkonen jou-
tui siirtymään sairautensa täh-
den pysyvästi syrjään ja luovut-
tamaan virkansa hoidon päämi-
nisteri Mauno Koivistolle.

Arvo Pentti itse oli innokas
urheilija ja erityisesti pistooli-
ampujana hän kuului vielä ve-
teraanisarjassa valtakunnan
kärkeen.

Mannerheim-ristin
ritarit kokoontuvat

Mannerheim-ristin ritarit piti-
vät sodan jälkeen yhteyttä ja
monta yhteistä ja tarinoita täyn-
nä olevaa tapahtumaa järjestet-
tiin myös Pentin salissa. Eri-
tyisesti Ehnroothin vierailu on
jäänyt mieleen. Hän oli henki-
lö, joka varmasti huomattiin.
Jälleen kerran muisteltiin eräs-
tä hauskaa tapahtumaa:

Arvo Pentti oli saanut neljä
venäläistä vankia ja toi heidät
lähettinsä kanssa polkupyöräl-
lä esikuntaan. Kummallakin yk-
si oli rungolla ja toinen tarakal-
la. Pentti oli laittanut sotavan-
git esikunnan ovesta sisään ja
jäänyt oven taakse kuuntele-
maan, mitä sisällä tapahtuu.
Pentti oli joukkojensa pidetty
esimies, joka ei itseään säästel-
lyt.

Kirjoittajan kommentti

Itsenäisyystahto ja isänmaan
etu oli Mannerheim-ristin rita-
reiden vankkumaton halu puo-
lustaa Suomen koskematto-
muutta. Sellainen mies oli myös
Arvo Pentti. Erinomainen oival-
lus Mannerheimiltä on ollut se,
että ritarin arvon saa sotilas-
arvoon katsomatta. Jokainen
sodanajan veteraani tai lotta on
omalla tavallaan meille nuo-
remmille itsenäisyyden sanka-
ri tai ritari. Raskaan taakan
kantoivat myös kotirintaman äi-
dit, vaarit, mummit ja lapset,
kun miehet olivat rintamalla.
Kiitos.

n Teksti: Esko Raskila
n Kuva: Klaus Pentin

kuva-arkisto

ISÄNMAAN MIES
Arvo Pentti

ILMAVOIMAT
vuonna 2015

I
lmavoimien nor-
maaliolojen toi-
minta keskitetään
neljään päätuki-
kohtaan nykyisen

kuuden sijaan. Kauhavan
ja Hallin lakkautuksen
myötä ilmavoimien koulu-
tus keskitetään Ilmasota-
kouluun Tikkakoskelle.
Näin saamme koottua eri
alojen osaamisen yhteen
paikkaan ja kykenemme
hyödyntämään opetuso-
saamisen keskittämisen.
Rovaniemelle Lapin len-
nostoon ja Rissalaan Kar-
jalan lennostoon keskitetään Hornet-lentotoimin-
ta. Näillä molemmilla hävittäjälennostoilla on myös
pääjohtokeskukset, jotka toteuttavat ilmatilan val-
vontaa ja hävittäjien taistelunjohtamista.

Tutkimus- ja tukilentotoiminta keskitetään tän-
ne Pirkkalaan Satakunnan Lennostoon.

Satakunnan Lennosto 
tutkii, turvaa, tukee ja kehittää

Satakunnan Lennosto on opittu tuntemaan hävit-

täjälentotoiminnan kehittä-
jänä, ensimmäisenä Hornet-
lennostona ja hävittäjälen-
täjien kehtona. Satakunnan
Lennoston Hävittäjälento-
laivue 21 lakkautetaan tä-
män vuoden loppuun men-
nessä. Käytännössä hävittä-
jälaivueemme lensi täällä
Pirkkalassa viimeiset len-
tonsa Hornet-kalustolla ke-
säkuun alussa. 

Vaikka Hornet-kalusto
pääosin siirrettiinkin Pirk-
kalasta Rovaniemelle ja
Kuopioon, ei Hornet-toimin-
ta lopu Pirkkalassa. Koelen-

tokeskus jatkaa Hornet-lentotoimintaa täällä myös
tulevaisuudessa. Hornet-lentämisen määrä Pirkka-
lassa vähenee ja keskittyy vielä enemmän virka-ai-
kaan kuin aikaisemmin. Ajoittain Pirkkalasta len-
tää muiden lennostojen Hornet-kalustoa harjoituk-
siin tai ilmatilanvalvontaan liittyen.

Hornet-kaluston tilalle Pirkkalaan on siirretty
muuta lentokalustoa ja toimintoja. Kesällä 2013
Pirkkalaan siirtyi ilmavoimien koelentokeskus Jäm-
sän Kuorevedeltä. Tänä kesänä tänne siirtyi Tuki-
lentolaivue kalustoineen Tikkakoskelta. Jo valmiik-

Puolustusvoimauudistuksen valmistelussa ilmavoimien suunnitte-
lun lähtökohtana oli turvata ilmapuolustuksen suorituskyky. Toteu-
tuksen ollessa nyt loppusuoralla voidaan todeta, että asetettu tavoi-
te saavutetaan. Ilmapuolustuksen suorituskyky on turvattu, ja sitä
on myös kehitetty. Vaikutukset ilmavoimien rakenteeseen ovat koh-
tuullisen suuret, niin myös täällä Tampereella ja Pirkkalassa.

Viestitekniikkakeskus vaihtamassa
tutkan antennia.

Hävittäjälentolaivue
21:n viimeisen ison 
lentokierroksen paluu 
Pirkkalaan 6.6.2014.
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si täällä Pirkkalassa on ilmavoimi-
en Ilmataistelukeskus, joka vielä
toimii osana ilmavoimien esikun-
nan organisaatiota.

Lennostossa jatkavat niin sano-
tusti vanhoina Huoltokeskus ja
Viestitekniikkakeskus. Huoltokes-
kus tuottaa huollon tukipalvelut,
toteuttaa materiaalin varastoinnit
sekä maakuljetukset niin lennos-
tolle kuin Tampereen varuskunnal-
le. Viestitekniikkakeskus huoltaa,
korjaa ja rakentaa monipuolisesti
erilaisia viestijärjestelmiä ja lait-
teita Etelä-Suomen alueella.

Varusmieskoulutus jatkuu en-
tiseen malliin Tukikohtakomppa-
niassa, joka liitetään perustetta-
vaan Suojauspataljoonaan. Tähän
uuteen pataljoonaan keskitetään
varusmieskoulutus sekä vartioin-
ti ja pelastustoiminta. Lentotek-
nillinen osaaminen keskitetään
perustettavaan Lentotekniikkalai-
vueeseen. Näiden toimintojen kes-
kittämisen ja uusien yksiköiden
siirtojen jälkeen hävittäjälennos-
tostamme muodostuu monipuoli-
nen ja laaja-alainen tutkimukseen
ja toimintojen tukemiseen keskit-
tyvä lennosto.

Tukilentolaivue
laajasti apuna

Tukilentolaivueen tehtävänä on tu-
kea monipuolisesti puolustusvoi-
mia, kriisinhallintaoperaatioita,
muita viranomaisia ja valtionhal-
lintoa tuki- ja kuljetuslennoilla.

Tukilentolaivue suorittaa lasku-
varjojääkärien hypytyksiä, maalin-
hinausta, kuvauslentoja sekä val-
vontalentoja. Tukilentolaivueen
vuonna 2007 hankituilla kolmella
Casa C-295M-koneella kyetään toi-
mimaan lyhyiltä ja päällystämät-

tömiltä kiitoteiltä ja niiden toimin-
tamatka mahdollistaa suorat len-
not Välimerelle asti. Välilaskujen
kanssa toiminta-aluetta kyetään
laajentamaan ja C-295M:llä Tuki-
lentolaivue tukee Suomen KRIHA-
joukkoja Afganistanissa ja Libano-
nissa. Casaan on myös nopeasti
asennettavissa MEDEVAC-sairaan-
kuljetusvarustus, joka mahdollis-
taa 6–9 paaripotilaan sekä hoito-
henkilöstön kuljettamisen saira-
alaan käyttäen lentoonlähtö- ja
laskupaikkoina pienimpiäkin len-
topaikkoja. 

Kolmea Learjet 35 -konetta käy-
tetään valokuvaus-, maalinhinaus-
ja merivalvontalentoihin, elektro-
nisen sodankäynnin lentoihin se-
kä henkilökuljetuksiin. Lisäksi ko-

neeseen on mahdollisuus asentaa
laskeumantiedusteluvarustus.

Vuoden 2015 alusta alkaen Tu-
kilentolaivue johtaa ilmavoimien
kaikkien kuuden Pilatus-koneen
lentotoimintaa sekä vastaa koneen
huollatuksista, vaikka osa koneis-
ta onkin sijoitettuna muihin ilma-
voimien joukko-osastoihin. Pila-
tus-koneilla pystytään monipuoli-
sesti tukemaan niin puolustusvoi-
mia kuin muuta valtion hallintoa
materiaali- ja henkilökuljetuksin.
Pilatus-kaluston pääasiallisena
toiminta-alueena ovat Suomen li-
säksi Pohjoismaat ja Baltian alue.

Ilmataistelukeskus

Ilmataistelukeskus vastaa ilmavoi-

mien koelentotoiminnasta, ilma-
taistelun tutkimus- ja kehittämis-
toiminnasta, taktisesta ohjeistuk-
sesta sekä simulointi- ja mallin-
nuskehityksestä. Ilmataistelukes-
kuksen kehittämistoiminta sisäl-
tää ilmapuolustuksen tulenkäytön
johtamisen, hävittäjätoiminnan,
ilmatorjunnan tulenkäytön sekä
elektronisen sodankäynnin taiste-
lutekniikan ja -taktiikan kehittä-
mistä. Ilmataistelukeskus vastaa
ilmavoimien koelentotoiminnan
toteutuksesta kaikkien ilmavoimi-
en lentokalustojen osalta ja koe-
lentotoiminnan asiantuntemuk-
sesta sekä koelentokoulutuksen ja
-koulutusvalmiuden ylläpitämises-
tä.

Ilmataistelukeskus tekee tiivis-

tä yhteistyötä yliopistojen, korkea-
koulujen ja teknologiateollisuu-
den kanssa. 

Operatiivinen
lentotoiminta

Ilmavoimat seuraa ympärivuoro-
kautisesti Suomen lähialueilla ta-
pahtuvaa lentotoimintaa aluerik-
komusten ehkäisemiseksi, paljas-
tamiseksi ja selvittämiseksi, se-
kä puuttuu tarvittaessa Suomen
ilmatilaa lähestyvien ilma-alusten
kulkuun. Tämä edellyttää jatku-
vaa ilmatilan valvontaa tutkaka-
lustolla sekä päivystyslentovalmi-
utta ja -toimintaa ympäri Suomen.

Myös Etelä-Suomen tukikohdis-
sa päivystetään Hornet-kalustolla
epäsäännöllisen säännöllisesti.
Satakunnan lennoston tehtävä-
nä on mahdollistaa Hornet-päivys-
tys alueemme tukikohdissa. Mei-
dän vastuullamme on Pirkkalan li-
säksi esimerkiksi Helsinki-Van-
taan ja Turun lentoasemat, joissa
kaikissa päivystetään ajoittain
erillisen suunnitelman mukaises-
ti.

Tilanteen ja lähialueen toimin-
nan muuttuessa ryhmitämme ko-

nekalustoa toimintasuunnan len-
toasemille vastataksemme muut-
tuneeseen tilanteeseen ja osoit-
taaksemme, että olemme sitoutu-
neet ilmatilamme koskematto-
muuden turvaamiseen. Tarvitta-
essa lyhennämme lentoonlähtö-
viivettä eri keinoilla ja varaudum-
me käyttämään reagointiin kahta
Hornet-hävittäjää yhden sijaan.
Tiedotusvälineet huomioivat her-
kästi muutokset päivystyslentotoi-
minnassa sekä kaluston siirrot si-
viililentoasemille.

Päivystyslentotoiminnan tote-
uttaminen siviilikentiltä on hyvä
keino tarkistaa yhteistoiminnan
toteuttaminen sekä lento-osaston
tukeutumisen järjestelyt. Näitä
lentoasemia sekä maantietukikoh-
tia käyttäen ja ylläpitäen mahdol-
listamme hävittäjätorjunnan to-
teutuksen Etelä-Suomessa myös
poikkeusolojen aikana.

n Teksti: Satakunnan 
Lennoston komentaja, 
eversti Pauli Rantamäki
n Kuvat: Satakunnan 
Lennosto

Perinne-
huone 
avautuu
UUSI SATAKUNNAN
LENNOSTO katsoo tur-
vallisin mielin tulevai-
suuteen ja on valmis
kohtamaan uudet haas-

teet. Historia on kuitenkin tunnettava ja muistettava
juuret, peruste omalle olemassaololle ja matka tähän
päivään.

Rakennamme Pirkkalaan sotilaskodin yhteyteen Pe-
rinnehuoneen yhdessä lennoston killan kanssa. Huo-
neeseen kootaan näytteille tauluja, esineistöä, valoku-
via ja muistoesineitä lennoston yli 90-vuotiselta taipa-
leelta. Kalustoksi huoneeseen entisöidään Suurmeri-
joen ajan arvokkaat huonekalut 1920-luvulta.

Esineitä on kaikilta lennoston vuosikymmeniltä ryh-
miteltyinä yksiköittäin ja tukikohdittain. Näin vieraili-
jat saavat luotua kokonaiskuvan siitä, miten esimerkik-
si oma yksikkö on muuttunut aikojen kuluessa tai mi-
ten lennosto on monen mutkan jälkeen päätynyt Tam-
pereelle ja Pirkkalaan.

Tavoitteena on avata Perinnehuone tämän syksyn ai-
kana ja antaa omalle väelle, varusmiehille ja heidän
omaisilleen sekä muille vierailijoille mahdollisuus tu-
tustua lennostomme mielenkiintoiseen historiaan. Il-
moitamme internetsivuillamme (www.puolustusvoi-
mat.fi) perinnehuoneen avaamisesta ja siitä, miten sii-
hen pääsee tutustumaan. 

n Teksti: Pauli Rantamäki
n Kuvat: Satakunnan Lennosto

Perinnehuoneeseen
kerätään laaja esit-
tely lennoston histo-
riasta

ILMAVOIMAT 
Satakunnan Lennosto 

1 

Ilmavoimat 2015 

Normaaliolojen vahvuus 3300 
•� Henkilökunta ~2030 
•� Varusmiehet ~1300 
Poikkeusolojen suurin vahvuus ~25 000 

ILMASOTA- 
KOULU 

Lentokoulutus 
Lentoteknillinen  
koulutus 
Johtokeskus- 
koulutus 
AUK ja RUK 
Kadettikoulutus 
Henkilökunnan  
täydennyskoulutus 

LAPIN  
LENNOSTO 

Operatiivinen valmius 
Johtokeskus 
HN ohjaajien lento- ja 
operatiivinen koulutus 

KARJALAN 
  LENNOSTO 
Operatiivinen valmius  
Johtokeskus 
HN ohjaajien lento- ja 
operatiivinen koulutus 

SATAKUNNAN 
LENNOSTO 

Operatiivinen valmius 
Yhteys- ja 
kuljetuskoneoperointi  
Tutkimus- ja 
kehitystoiminta 
Koelentotoiminta  

ILMAVOIMIEN 
ESIKUNTA 

Ilmaoperaatiokeskus 

Tikkakoski 

ILMAVOIMIEN 

KOMENTAJA 
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Ilmavoimien uusi organisaatio ja sijoittuminen.

Ilmataistelukeskus vastaa taktiikan kehittämisestä sekä koe-
lentotoiminnasta.

Casa C295M suomalaisessa talvimaisemassa.
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T
ampere sai vakinaisen
palokuntansa vuonna
1898. Paloasemaa ei vie-
lä ollut, vaan palohevoset
kököttivät kärryineen

Puutarhakatu 6:n pihassa. Tilat
osoittautuivat välittömästi ahtaiksi
ja epäkäytännöllisiksi, ja jo 1903 uu-
delle paloasemalle olikin varattu
tontit Satakunnankadulta. Paloase-
man rakentaminen alkoi kesällä
1907 ja aseman piti olla valmis jo ke-
säkuussa 1908, mutta rakennustyö-
maalla jouluaattona 1907 riehunut
tulipalo viivästytti töitä niin, että
uudelle paloasemalle päästiin vas-
ta syyskuussa 1908, Lehtonen ker-
too historiaa.

Kauniin ja silti erittäin tarkoituk-
senmukaisen jugend-tyylisen palo-
aseman on suunnitellut tampere-
laissyntyinen arkkitehti Wivi Lönn,
joka voitti paloaseman suunnitte-
lusta järjestetyn arkkitehtikilpai-
lun. Tuomaristo arvioi Lönnin työn
ylivoimaiseksi, persoonalliseksi ja
uudenlaiseksi. Voitto oli kova pala
miehille. Naisethan olivat tuohon
aikaan vielä kummajaisia arkkiteh-
tiopiskelijoina, Wivi Lönnkin kirjoit-
tautui erityisluvalla oppilaaksi Tam-
pereen Teollisuuskoulun rakennus-
osastolle.

Paloasemaa on myöhemmin laa-
jennettu ja remontoitu. Paloautojen
korvatessa hevoset 1920-luvulla,
kaupunginarkkitehti Bertel Ström-
mer suunnitteli paloautoille tallit ja
lisäsi rakennukseen yhden kerrok-
sen miehistötiloiksi. Taito Uusita-
lon piirtämä punatiilinen lisäraken-
nus valmistui 1982, jonka jälkeen
myös vanha puoli remontoitiin.
Kaikki tehtiin Wivi Lönniä kunni-
oittaen.

Jos paloasemaa ei muusta tunnis-
ta paloasemaksi, niin tornista.

– Tornilla oli kaksi tärkeää teh-
tävää, tornissa kuivatettiin palolet-
kut ja siellä seisoi palovartija tark-
kailemassa ympäristöä. Vaikka tor-
neissa ei enää letkuja kuivata, ra-
kennetaan uusiinkin paloasemiin
edelleen torni. Se on perinne, Leh-
tonen sanoo.

Mielenkiintoinen yksityiskohta
paloasemalla on myös pääportin
molemmin puolin sijaitsevat “kolo-
set”. Niissä seisoi aikoinaan vartija.

– Nykyään ne voisivat toimia ran-
gaistuskoppina pöljäilijöille, Lehto-
nen pohtii puolitosissaan.

Osoite tiedettävä

Pelastuslaitoksen toiminta on muut-
tunut paljon sitten ensimmäisen pa-
lokunnan. Yksi viime aikoina paljon
keskustelua herättänyt asia on ol-
lut hätäkeskuksien toiminta. Hätä-
keskus oli ennen osa pelastuslaitos-

ta, nyt sen hoitaa valtio ja toiminta
siirrettiin Poriin. Päivystäjiltä ei voi-
da enää vaatia paikallistuntemus-
ta, koska alueet ovat niin isoja. Pe-
rusteluna on tekniikka, jonka avul-
la työ voidaan hoitaa periaatteessa
vaikka Espanjan aurinkorannoilta.
Lehtosen mukaan tämä on hyvä
muistaa, kun tilaa esimerkiksi sai-
rasautoa:

– Ei voi enää sanoa, että tähän
Tillikan eteen, vaan on tiedettävä
osoite. Hälytys on hyvä osata tehdä
oikein. Pelastuslaitoksen WIVI, vies-
ti- ja johtokeskus, toimii nykyisin
pelastusyksiköiden paikallisena aut-
tajana. Teemme kriisitilanteissa yh-
teistyötä mm. kaupungin, poliisin,
seurakunnan ja SPR:n kanssa. Esi-
merkiksi Hämeenkatu 10:n tulipa-
lo vaati paljon erilaista ensiapua pe-
lastus- ja sammutustyön lisäksi, ku-
ten lääkkeet, vaatteet, asunnot ja
muu kriisiapu.

Hätänumerosta 112 syttyikin hy-
vä keskustelu. Monet olivat soitta-
neet hätänumeroon ja kokemuksia
oli niin omasta puolesta kuin naa-
purinrouvankin. Pohdittiin känny-
kän hyviä ja huonoja puolia: se on
nopea, mutta jos olet keskellä kor-
pea, miten annat osoitteen?

– Kännykässä on navigaattori, jo-
ka ilmoittaa koordinaatit, mutta hä-
lytyksen tekijä ei välttämättä hädis-
sään tätä muista. Olisi hyvä, jos hä-
lytyskeskus kysyisi tätä, muistutti
yksi valveutuneista kuulijoista.

Lehtonen painotti paitsi oikeata
hälytyksen tekoa, myös oikeata toi-
mintaa tulipalotilanteessa:

– Jos esimerkiksi kerrostalon rap-
pukäytävässä on savua, älä mene sin-
ne, pysy viileänä, sulje ovi, tiivistä se
ja soita 112. Aiemmin palokuolemia
oli vuodessa keskimäärin sata. Vii-
me vuosina luku on ollut alle sadan,
ja vuonna 2013 palokuolemia oli 51.

Tampereen keskuspaloasemassa
yhdistyvät kauneus ja tehokkuus

Pirkanmaan pelastuslaitoksen palo-
autoilla oli viime vuonna lähtöjä runsaat
kymmenentuhatta, näistä noin tuhat oli
tulipaloja. Ensivastekeikkoja eli pelas-
tusyksiköiden tukikeikkoja, oli 3000.
Myös ns. ”turhia keikkoja”, eli vääriä au-
tomaattihälytyksiä oli 2000.

Sairaankuljetuksia eli ambulanssi-
keikkoja oli runsaat 32 000.

– Kaikki nämä ”turhat hälytykset” täy-
tyy käydä katsomassa, ja nämä hälytyk-
set ovat kalliita. Nykyään laskutamme-
kin 800 eurolla niitä, joilta tulee kolme
turhaa hälytystä yhden vuoden aikana,
joten hälyttimet on syytä pitää kunnos-
sa, Lehtonen muistuttaa.

Miesten valtakunta

Vaikka paloasema rakennus on naisen
suunnittelema, se on pääasiassa mies-
ten valtakunta. Siisti sellainen. Vuoros-
sa on 15–20 miestä, yksi päivä töitä, kol-
me vapaata. Jos hälytyksiä ei ole, teh-
dään huoltotöitä, harjoitellaan tai viete-
tään aikaa kuntosalilla. Liikunta ja muu
kunnon ylläpito on tässä työssä itses-
täänselvyys, pelkästään varusteiden pai-
no on noin 20 kiloa. Myös Tulikukkojen
kuoro saa harjoitella työaikana kerran
viikossa, jos työtilanne sen sallii. Lau-
laminen on hyvää vastapainoa työlle, se
puhdistaa karstaa palomiehen mielestä
ja siksi se katsotaan työkykyä ylläpitä-
väksi toiminnaksi.

Missä ovat naiset? Palomiehissä ei täl-
lä hetkellä ole yhtään naista, palotarkas-
tajina ja palomestareina heitä on.

– Fyysiset testit ovat samat naisille
ja miehille. Esimerkiksi poliiseilla näin
ei ole, Lehtonen selittää.

Suomalaisen Klubin naiset lähtevät
innolla pieneen fyysiseen (ja joidenkin
mielestä henkiseenkin) testiin, nouse-
vat kapeita kierreportaita torniin. On-
kohan palovartija aikoinaan ehtinyt tai
ymmärtänyt ihailla tornista aukeavaa
näkymää? Tampere, sen tehdassydän ja
koski, on kaunis. Sitä on syytäkin suojel-
la. Vaikka hätäkeskus meni muualle, ovat
palomiehet kuitenkin lähellä, VPK ja
muut vapaaehtoiset reippaana tukenaan.

Keskuspaloasemaan pääsee tutustu-
maan Tampereen päivänä sekä valtakun-
nallisena 112 päivänä 11.2.

Lisätietoa palomiehistä www.face-
book.com/pirkanmaanpelastuslaitos ja
hälytyksen tekemisestä www.112.fi/ha-
tanumero_112.

n Teksti ja kuvat:
Ulla Vehmasaho

– On irti punakukko, taas ylös joka ukko!
Tampereen keskuspaloasema toivotti Tampereen Suomalaisen Klubin Klubinaiset lämpimästi
tervetulleeksi tutustumaan paloasemaan ja sen toimintaan. Palomiesten vakavailmeinen
kuoro Tulikukot herkisteli ensin laulamalla Neiti Kesäheinälle, mutta kohta mentiin jo täysil-
lä tulta päin joka ukko. Vauhdikkaan menon jälkeen oli sitten aikaa aatteisiin valmiuspääl-
likkö Markku Lehtosen komennossa. Kolme ruusuketta ja tammenlehvät virkatakin olkapäil-
lä herättivät sen verran kunnioitusta, että 17-henkinen naisporukka kuunteli kiinnostuneena. Venäjä ei lakkaa yllättämästä! Aseleposopimus Ukrai-

nassa tarkoittaa venäläisen näkemyksen mukaan sitä, et-
tä Ukrainan hallituksen joukot eivät saisi vastata sepa-
ratistien tulitukseen. Venäjä sen sijaan toteuttaa samaa
sopimusta siirtämällä ”rauhanomaisesti” omia ja sepa-
ratistien joukkoja kohti Asovan merta ja Mariupolin kau-
punkia. Tavoitteena näyttäisi olevan luoda toimiva maa-
yhteys Krimille, jonka Venäjä kenenkään estelemättä muu-
tama kuukausi sitten kaappasi haltuunsa. Venäläinen
avoimuuspolitiikka näyttää tarkoittavan sitä, että presi-
dentti Vladimir Putin on alkanut kutsua Itä-Ukrainan alu-
etta kotoisasti ”Novarossija”-nimellä.

Ainoastaan länsimaiden määräämät pakotteet ja vas-
tatoimet voivat estää tilanteen karkaamisen käsistä lo-
pullisesti. Ilman yhä tiukkenevaa pakotepolitiikkaa Ve-
näjää ei voida pysäyttää. Venäjällä on ollut vuosia aikaa
harjoitella eri maissa tapahtuneita alueellisia kaappauk-
sia, joita ovelasti kutsutaan venäläisväestön turvaami-
seksi ja pelastamiseksi. Uhkana ovat tietenkin olleet näi-
den maiden lailliset vallanpitäjät.

Suunnitelman toteutus on ollut häkellyttävän älykäs.
Kesälomalla olevien venäläissotilaiden on kerrottu läh-
teneen vapaaehtoisina Ukrainan kansaa pelastamaan.
Jättiläismäisten venäläisten avustuskolonnien yhtenä tar-
koituksena näyttäisi olevan perustaa huoltovarikoita
venäläisten joukkojen tarpeisiin. Kaiken huipuksi ulko-
ministeri Sergei Lavrov kertoo Venäjän tukevan Ukrai-
nan aselepoa vetämällä joukkonsa pois alueelta. Vasta
edellisessä puheessaan sama Lavrov oli jyrkästi kieltä-
nyt koko venäläisjoukkojen olemassaolon Ukrainan alu-
eella. Länsi tietää Lavrovin puhuvan puuta heinää, mut-
ta yksipuolisen tiedonvälityksen vuoksi osa Venäjän kan-
sasta uskoo kaiken, mitä heille kerrotaan.

Helpot saaliit lisäävät ruokahalua

Historiaa tutkimalla on helppo ennakoida, mitä tuleman
pitää. Lähes vastaavalla konseptilla Venäjä otti haltuun-
sa itsenäisen Georgian maakunnat, ensin Abhasian ja
vähän myöhemmin Etelä-Ossetian. Moldovaan kuulu-
vassa Transnistriassa on myös venäläishallinto, sillä maa
on käytännössä venäläisjoukkojen miehittämä. Leimal-
lista näille ”pelastetuille” alueille on köyhyys, yhteiskun-
nan toimimattomuus ja demokratian puute. 

Olemmeko jo saaneet tarpeeksi näyttöä oppiaksem-
me? On aika kysyä, minkä valtion, maakunnan tai kan-
sanosan Venäjä seuraavaksi aikoo pelastaa? Entiset neu-
vosto-osavaltiot kuten Baltian maat ja Puola ovat jo kau-
huissaan. Niissä tunnetaan vanha totuus: Jokaisessa
maassa on armeija, jos ei oma, niin naapurin! Uhatuik-
si itsensä tuntevat valtiot ovat ryhtyneet etsimään itsel-
leen ulkopuolista apua ja sotilaallista tukea. Nyt näitä
maita voi vain onnitella hyvästä ymmärryksestä, sillä
ne saavat nauttia NATO:oon kuulumisen turvatakuista.
Silti uhkakuva ehti synketä niin pitkälle, että tarvittiin

USA:n presidentti Barack Obaman yllätysvierailu Viroon
selventämään NATO:n pelisäännöt. 

Vanha venäläinen kaupunki

Tarkkaavainen lukija saattoi jäädä miettimään seuraavaa
mahdollista kohdetta. Nyt on aika katsoa peiliin. Suo-
messa on niin paljon venäläisiä ja venäläishistoriaa,
että mihinkään ”ruususen uneen” ei pidä tuudittautua.
Niinpä nyt on jo kuultu ääneen sanottuna ”Helsinki, van-
ha venäläinen kaupunki”. Harmillista, että Obama ei vie-
raillut Suomessa. 

Suomen valloitus on jo alkanut. Hiljattain maaham-
me kohdistunut verkkohyökkäys tyrkytti suomalaisten
mielipiteitä muokkaavia hybridiviestejä. Sähköisiin osoit-
teisiin kohdistuvia hyökkäyksiä on mahdotonta torjua.
Jäljet johtavat jälleen sylttytehtaalle. Tuore esimerkki
on myös ehdotus venäläisen radiokanavan perustami-
sesta. Onneksi esitys torjuttiin. 

Kuitenkin jo vuonna 2010 aivan vakavasti esitettiin,
että Suomessa asuvalle venäläisvähemmistölle pitäisi
olla tarjolla Nashi-nuorten (Putin-nuorten) koulutuslei-
rejä. Venäjällä erittäin nationalistisina pidetyt leirit ovat
suoraa jatkoa jo kertaalleen kuopatuille pioneerileireil-
le. Koulutusohjelmat ovat kiihkoisänmaallisia ja puoli-
sotilaallisia. Leirillä on muokattu uudelleen myös Suo-
men historiaa. Sikäläisen oppikirjan mukaan ”Talvisota
johtui suomalaisista, joita britit olivat provosoineet avus-
tuslupauksilla. Britit järjestivät Mainilan laukauksetkin”
(Helsingin Sanomat 25.7.2010). Koulutusleirien ensim-
mäisinä puolestapuhujina ovat Suomessa toimineet jo
muutenkin julkisuudessa tunnetuiksi tulleet dosentit. Do-
sentit ovat saaneet rauhassa hoitaa vallankumouksellis-
ta työtään, sillä kyseisen toiminnan rahoittavat veron-
maksajat. Dosenttien palkan ovat maksaneet ”yhteiskun-
nallisen moniarvoisuuden” nimissä avuliaat yliopistot.

Ylimielisyyteen ei ole varaa

Aiemman suomettumisen sijaan meidät on vallannut
merkillinen omahyväisyys ja kaikkivoipaisuuden tunne.
Viime sotien kunniakkaiden torjuntavoittojen hengessä
vakuuttelemme toisillemme kansamme puolueettomuut-
ta ja liittoutumattomuutta. Puolueettomuus ei ole ennen-
kään estänyt yhtään sotaa. Suomessa ei ole selkeää kä-
sitystä nykyaikaisen sodan todellisuudesta. Kun yh-
teiskunnasta ensimmäisinä katoavat mm.sähkö, läm-
pö, vesi ja polttoaineet, murenee kansan kestokyky no-
peasti. Myös puolustusvoimien toimintakyky heikke-
nee merkittävästi huollon kärsiessä. Kadehdin virolais-
ten hienoa ”NATO-sateenvarjoa”, jonka presidentti Oba-
ma kävi heille omin käsin ojentamassa.

Tampereella 13.9.2014
Matti Salonen

NEUVOSTOAJAN PALUU

Hienoja autoja, mutta missä ne kaikki palomiehet ovat?!

Paloaseman alakerrassa sijaitsevassa museossa on paljon mie-
lenkiintoista asiaa ja esineistöä. Palokunnan monipuolista
toimintaa ja vilpitöntä auttamis- ja pelastamishalua ilmen-
tää mm. leivänmurskaaja, jolla murskattiin sorsille ruuaksi
tarkoitettua kuivaa leipää. 

Kolumni TÄTÄ MIELTÄ
Tällä palstalla julkaisemme Klubin jäsenten mielipidekirjoituksia.
Tekstien mielipiteistä vastaa kirjoittaja.
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Kirjoituskilpailun aiheena 

Suomi – melkein sata
Tampereen Suomalaisen Klubin tehtävänä on sääntöjensä mu-
kaan vaalia suomalaisuutta, suomen kieltä ja suomalaista kult-
tuuria. Tätä tehtävää toteutamme muun muassa järjestämällä
tamperelaisten lukioiden ja ammattioppilaitosten opiskelijoi-
den kesken kirjoituskilpailun.

Tänä vuonna kilpakirjoitusten aiheena on ”Suomi – melkein
sata”. Osallistujien tehtävänä on tätä aihetta tai itse muotoil-
tua, aihealueeseen sopivaa otsikkoa käyttäen laatia 14.11.2014
mennessä teksti, joka on pituudeltaan korkeintaan viisi A4-si-
vua. Kirjoituskilpailuun tulevat kirjoitukset arvostelee ja voit-

tajat valitsee oppilaitosten ja Tampereen Suomalaisen Klubin
asettama raati.

Kilpailun tulos julkistetaan itsenäisyyspäivänä ja voittajat pal-
kitaan 15.12.2014. Palkinnot ovat rahapalkintoja, suuruudel-
taan 300 euroa, 200 euroa ja 100 euroa.

Voittajakirjoitukset julkaistaan Suomalaisen Klubin lehdes-
sä ja verkkosivuilla osoitteessa www.tampereensuomalainenk-
lubi.fi. Klubi tekee voittajista lehdistötiedotteen. Klubi varaa
oikeuden julkaista lisäksi muita valitsemiaan kirjoituksia.

S
uomalaisia lentoase-
mia hallinnoiva Fina-
via Oyj on tilannut mit-
tavan kunnostusura-
kan projektinjohtopal-

veluna Rakennuttajatoimisto HTJ
Oy:lta. Yritys hallinnoi terminaa-
lityömaata, jossa toimii useiden
osaurakoitsijoiden muodostama
kokonaisuus. Työmaapäällikkö
Kimmo Hirvosella on valvottava-
naan lähes 30 urakoitsijaa työ-
maalla, jonka miesvahvuus on
parhaimmillaan ollut parikym-
mentä eri alojen työntekijää.

Urakkakokonaisuuden arvo on
3,3 miljoonaa euroa, millä saa-
daan koko paikka näyttämään uu-
denkarhealta. Terminaaliraken-
nuksen itäpäätyyn tulee laajen-
nusosa, jonne on jo asennettu

saapuvien matkustajien matka-
tavaroiden purkuhihna. Uusitus-
sa terminaalissa purkuhihna
muodostaa lenkin, eivätkä mat-
katavarat enää putoile varpail-
le.

Mukavuutta lisäävät myös siis-
tit sosiaalitilat, uusi taxfree-myy-
mälä ja kahvion uusi ilme. Keit-
tiön uusiminen parantaa kahvi-
layrittäjän toimintaedellytyksiä.

Uudenkarhea ulkoasu

Suurimmat muutokset kokevat
kuitenkin terminaalin ulkopin-
nat. Lämpöeristeitä lisätään ra-
kennukseen kauttaaltaan ja nii-
den suojaksi asennetaan aitoa
suomalaista terästä. Ulkoverhoi-
lu tehdään Rautaruukin maala-

tusta teräsprofiililevystä, joka an-
taa terminaalille massiivisen ul-
koasun. Samalla uusitaan koko
rakennuksen ovet ja ikkunat.
Myös pääsisäänkäynti siirtyy uu-
teen paikkaan ja saa suojakseen
uuden tuulikaapin.

– Taloa ei enää tunne entisek-
si, sillä lähes kaikki pintamateri-
aalit niin sisältä kuin ulkopuolel-
ta menevät uusiksi, vakuuttaa
työmaapäällikkö Kimmo Hirvo-
nen.

Rakennuksen talotekniikan
uusiminen on kuitenkin muutos,
joka ehkä eniten lisää matkus-
tajien mukavuutta ja luo sisäil-
maan raikkautta. Pirkkalan len-
toasema toimii Suomessa merkit-
tävässä asemassa valtakunnan
kakkoskenttänä. Toivotaan uu-
situlle terminaalille runsasta
käyttöä.

Teksti: Matti Salonen
Kuvat: Seppo Leskinen

Tamperelaisen
talous- ja matkailu-
elämän käyntikortti,
Pirkkalan lentoase-
ma, kehittyy lupaa-
vasti. Terminaali 2:n
remontti alkaa val-
mistua ja vuosi 2015
voidaan aloittaa 
uusien upeiden 
tilojen suojissa.

KEHITTYY
Pirkkalan lentoasema

Pirkkalan 2. terminaalissa kotimaiset rakennusmateriaalit
ovat kunniapaikalla.

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistyksen
10-vuotisjuhlaseminaari

Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin perintö
lauantaina, 8. marraskuuta 2014 klo 13–16.30
Sampolan auditoriossa, Sammonkatu 2 TAMPERE. Juhlaseminaari kunnioittaa 
suojeluskunta- ja lottajärjestöjen 70-vuotismuistoa. Nämä järjestöt lakkautettiin 
marraskuussa 1944.

Ohjelma:
* Isänmaallisia lauluja; Kalle Ruusukallio
* Tervehdyssanat; Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistyksen

varapuheenjohtaja Veikko Parkkinen
* Suojeluskunnat ja Lotta Svärd Suomen itsenäisyyden turvaajina; 

Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liiton puheenjohtaja Markus Anaja

Kahvitauko

* Lotta Svärdin toiminta ja perinteet Pirkanmaalla; Pirkanmaan Lottaperinne ry:n 
puheenjohtaja Inkeri Haarla-Kettunen

* Suojeluskuntien toiminta ja perinteet Pirkanmaalla;
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistyksen puheenjohtaja
Markku Rauhalahti

Tervehdysten vastaanotto Sampolassa klo 11.30–12.30. 
Mahdolliset muistamiset museon kehittämiseen tilille FI98 1146 3001 0766 00.

Tampereen Suojeluskunta- 
ja Lottamuseo 10 vuotta

Pirkanmaan reserviläisjärjestö-
jen perustama ja niiden talossa
Väinölänkatu 2:ssa sijaitseva
Tampereen Suojeluskunta- ja
Lottamuseo täytti viime kesänä
kymmenen vuotta. Kymmenessä
vuodessa siitä on kehittynyt
monipuolinen ja toimiva museo,
jonka sanoma on varsinkin kier-
tävillä erikoisnäyttelyillä levinnyt
laajasti Pirkanmaalla.

Taustayhteisö Tampereen Suojeluskunta-
ja Lottamuseoyhdistys perustettiin kesä-
kuussa 2004. Yhdistyksellä on nyt 125
henkilö- ja 13 yhteisöjäsentä, yksi niistä
on Tampereen Suomalainen Klubi.

Vapaaehtoistyönä tehty ja ylläpidetty
perusnäyttely kertoo pirkanmaalaisesta
suojeluskunta- ja lottatyöstä sekä 
marsalkka Mannerheimin perinteestä.
Museon aineistot on saatu lahjoituksina
sadoilta eri henkilöiltä ja yhteisöiltä.
Kokoelmissa on noin 3 000 esinettä, 
1 500 valokuvaa, 700 kirjaa sekä 
runsaasti lehtiä, karttoja ja muita 
painotuotteita.

Kävijöitä ja kokousvieraita on ollut vuo-
sittain 700–800 henkeä. Museon erikois-
näyttelyt ovat saavuttaneet vuosittain
tuhansia katsojia. Vuosina 2007–2008
museo toteutti suojeluskunta- ja lottatyö-
tä esittelevän näyttelyn “Aika taistella –
Aika rakentaa”, talvikaudella 2009–2010
oli kiertonäyttely “Talvisodasta 70 vuotta
– pirkkahämäläisten kotirintama ja taiste-
lut” ja syyskuusta 2011 alkaen on “Lotta
Svärd 90” -näyttely ollut esillä 22 pai-
kassa, myös Klubillamme. 

Markku Rauhalahti
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V
uonna 2012 kannoim-
me Suomen lippua
Kukkaisviikon avajais-
paraatissa, hoidimme
Raatihuoneen edustan

ja Hämeensillan liputuksen ja ja-
oimme avajaispäivänä lipputietoa
ns. isäntämökillä Keskustorilla.
Vuonna 2013 olimme mukana Hä-
meenpuiston Puistofiestassa ja ja-
oimme lipputietoa Klubin infopis-
teellä, samoin tänäkin vuonna
sunnuntaina 10. elokuuta. Puis-
tofiestassa oli yli 20 000 kävijää.
Parituhatta heistä sai muistoksi
Klubimme Suomen lippu -posti-
kortin. Yleisin kommentti kuului:
Onpa hieno kortti ja hyvä aihe!
Saimme myös Klubiimme muuta-
man uuden jäsenen.

Klubimme infopisteellä on
Puistofiestassa ollut erinomainen
paikka Vapaudenpatsaan vierel-
lä. Siitä kulkevat kaikki tapahtu-
man kävijät. Telttakatoksemme
takana on lipputanko ja siihen
nostimme tapahtuman ajaksi si-
niristilipun. Muuten kaupungissa
ei Puistofiestan aikaan liputeta.

Sanomamme on ollut: siniristi-
lippu on kansallistunnuksemme
ja siniristilipulla on jokaisella suo-

malaisella oikeus liputtaa. Viral-
lisia liputuspäiviä on vuodessa
kuusi, lisäksi mm. vaalipäivät.
Muita vakiintuneita tai suositel-
tuja liputuspäiviä on kolmetoista.
Lisäksi yhteisöillä ja yksityisillä
on oikeus liputtaa omina merkki-
tai juhlapäivinään.

Lippu salkoon
juhlapäivinä!

Hyvä Klubilainen! Klubimme toi-

mii suomalaisuuden puolesta ja
tunnuksemme on perinteisesti ol-
lut sinivalkoinen. Klubimme jä-
senyys näin ollen velvoittaa mei-
tä itse kutakin liputtamaan. Vä-
himmäisvaatimuksena olkoon, et-
tä nostamme siniristilipun sal-
koon virallisina liputuspäivinä ja
tapanamme olkoon liputtaa myös
muina liputuspäivinä sekä per-
heen juhlapäivinä!

Onko Suomen lippusi mahdol-
lisesti käytössä haalistunut? On-

ko Sinulla siniristi-pöytälippu ko-
dissasi arvopaikalla? Onko Sinul-
la ns. omalippu kodin ja/tai kesä-
mökin ovenpielessä? Entä siniris-
tiviiri? Tarvitsetko ehkä ns. hei-
lutuslippuja jonkin tapahtuman
hienoksi koristeeksi? Tai Klubim-
me omia Suomen lippu -posti-
kortteja?

Klubimme välittää jäsenilleen
edellä mainittuja Aitoon Lippu-
tehtaan tuotteita ja teettämiäm-
me postikortteja omakustannus-
hintaan. Näissä tuotteissa mitta-
suhteet ja värit ovat kohdallaan,
toisin kuin eräissä kaukomaissa
tehdyissä jäljennöksissä. Pöytä-
tai omalippu on myös klubilaisen
erinomainen tuliaislahja.

Lippuasioissa palvelevat esi-
mies Risto Harisalo, 0500-675
477, varaesimies Irmeli Joki-
lampi, 050-595 1111 sekä Mark-
ku Rauhalahti, 050-68 980.

n Teksti ja kuvat:
Sinivalkoisin terveisin
Markku Rauhalahti
Klubin Suomen lippu 
-ohjelman koordinaattori

Ludwig von Mises,
ajattelija, josta pidän
hyvin paljon, vertasi
yritystä taideteok-
seen ja sai kriitikot
kimppuunsa. Hänen
mukaansa jopa sa-
malla alalla toimivat
yritykset ovat omalla
tavallaan ainutlaa-
tuisia taiteen tuotos-
ten tavoin.

Y
ritykset kehittävät
tuotteitaan ja palvelui-
taan ja tuottamisessa
vaadittavaa tuotanto-
tekniikkaa. Ne kasvat-

tavat kansalaistensa henkistä
pääomaa uusina tietoina ja tai-
toina. Ne ammentavat voimaan-
sa omasta sisäisestä kulttuuris-
taan. Ne avaavat oivalluksillaan
uusia latuja ja uria. Näillä omi-
naisuuksilla mitattuna yrityksiä
on hyväksyttävää verrata taidete-
oksiin.

Peltolan Pussi on todellinen
taideteos, joka tekee taidetta pa-
perista. Tässä työssä yrityksellä
on käytössään uusin ja vaativin
teknologia, jonka käyttäjät ovat
alansa todellisia ammattilaisia.

Kun taidetta tullaan kaukaa-
kin katsomaan, Peltolan Pussin
taideteoksilla on kysyntää kauka-

na Suomen rajojen ulkopuolella.
Kilpailu taidemarkkinoilla vaatii
ajattelua, oivallusta ja rohkeutta,
ominaisuuksia, joilla myös Pelto-
lan Pussi menestyy niin kotimaas-
sa kuin ulkomailla. Tässä yritys
on onnistunut, koska se tarjoaa
henkilöstölleen mahdollisuuden
kehittää itseään ja ammattitaito-
aan. Henki yrityksessä on mihin
kaikkeen voimme yltää.

Liisa Peltola, yrityksen toimi-
tusjohtaja, on osoittanut, että
Tampereella kannattaa yrittää ja

tamperelaisia työllistää. Hän on
tehnyt näin siitäkin huolimatta,
että se ei ole aina ollut helppoa.
Hän on jatkanut Tampereella si-
tä teollista perinnettä, joka teki
kaupungista merkittävän talou-
dellisen keskuksen. Tätä perin-
nettä hän on uudistanut tekemäl-
lä työympäristöstä ihmisiä kes-
keisesti motivoivan tekijän.

Peltolan Pussin saavutukset
kannustavat kysymään olisiko
vihdoin aika ottaa todesta, että
pienet ja keskisuuret yritykset

ovat maamme henkinen ja talou-
dellinen selkäranka. Peltolan
Pussin kaltaisissa yrityksissä on
huomattavaa suuruutta niiden
pienuudesta huolimatta. Tilas-
toissa käytettävät numerot eivät
kerro mitään yritysten uutta luo-
vasta potentiaalista.

n Teksti:
Risto Harisalo
n Kuva:
Mainostoimisto Jyske

Peltolan Pussi Oy:n toimitusjohtaja Liisa Peltola.

Peltolan Pussi – yritys kuin taideteos

Suomalaisuuden ja
Suomen lipun puolesta

Suomen lipun käytön
edistäminen ja lipun
arvostuksen lisäämi-
nen on viime vuosina
sisältynyt suomalai-
suuden puolesta toi-
mivan Klubimme
strategisiin tavoittei-
siin. Käytännön to-
teutuksena Klubimme
on aktiivisen talkoo-
ryhmän voimin ollut
lipputeemalla kol-
mesti esillä Tampe-
reen kesäisessä suur-
tapahtumassa.

Hämeenpuiston Puistofiesta
10. elokuuta 2014.

Klubilaisten iloinen aamupäivän talkooryhmä Puistofiestassa,
vas. Markku Rauhalahti, Veikko Parkkinen, Risto Harisalo,
Yrjö Suuniittu, Simo Salo ja Irmeli Jokilampi. Päivän mit-
taan talkoisiin liittyivät myös Heikki Aho, Jaana Jääheimo,
Pertti Laakkonen, Mikko Leppälahti ja Helena Turpeinen.
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Ruutiukot
03.11.2014
Viestintäkonsultti Kai Nilson:
Ruotsalaisrahtarit Suomessa 
talvisodan ja jatkosodan aikana

10.11.2014
Dosentti Jussi Koivuniemi:
Valmetin lentokonetehtaan
historiaa  

17.11.2014
Lounas. Ei esitelmää

24.11.2014
Urologi Tuomo Sulkava:
Ikääntyvän miehen eturauhas-
ongelmia

01.12.2014
Ruutiukkojen joululounas avec 

08.12.2014 
Ekonomi Kari Niinikangas:
Petsamo Suomelle - Tohtori
Thorsten Renvallin johtama Pet-
samon retki keväällä 1918

15.12.2014
Lounas. Ei esitelmää

12.1.2015
Kardiologi Heikki Mäkynen:
Ottaa sydämestä - mikä vikana?

19.1.2015
Lounas, ei esitelmää

26.1.2015
Tietohallintojohtaja
Jukka Heikkilä:
Suomen Sotahistoriallinen
Seura tänään

2.2.2015
Yli-insinööri
Pekka Lehtonen:
Alpo Marttinen - kahden  kansa-
kunnan palveluksessa

Lounaskokoukset alkavat
klo 12.00. Tervetuloa!
Sadanpäämies

• 2.12.2014 asti
galleriassa Juhani Peltosen taidetta.

• Ma 17.11.2014 klo 18.00
Kuukausikokous
(vain jäsenille). Ko-
kousesitelmän pitää
Valtion taloudellisen
tutkimuskeskuksen
(VATT) johtaja Juha-
na Vartiainen otsi-
kolla Suomen talo-
uspoliittiset valin-
nat. Esitelmän jäl-
keen klubi-illallinen.

• Su 16.11.2014 klo 18.00
Te Deum -juhlakonsertti Tampereen Tuomio-
kirkossa on upea musiikillinen elämys! Tam-
pereen Händel-kuoro täyttää 45 vuotta ja 
pitää juhlallisen Te Deum-juhlakonserttinsa
yhdessä Tampere Chamber-kamarimusiik-
kiorkesterin ja solistina laulavan Petteri 
Salomaan kanssa. Ohjelmassa on kaksi isol-
la orkesterikokoonpanolla soitettavaa ba-
rokkimusiikin helmeä:  Georg Friedrich 

Händelin “Dettingen Te Deum” ja ruotsalai-
sen Johan Helmich Romanin “Te Deum”. 
Lippuvaraukset Klubin kiintiöstä hintaan
20 euroa/kpl (normaali myyntihinta 27/23 eu-
roa/kpl) ”konserttimestari” Timo Tulosmaal-
ta osoitteesta timo.tulosmaa@outlook.com
tai 040 744 0465.

• Ma 15.12.2014 klo 18.00
Syyskokous ja joulu-
kuun kuukausikoko-
us (vain jäsenille).
Kokousesitelmän pi-
tää Tampereen piis-
pa Matti Repo ai-
heenaan Suomen
henkiset vaihtoeh-
dot. Esitelmän jäl-
keen klubi-illalli-
nen.

• To 29.1.2015 klo 18.00
Teatteriryhmä Kannaksen pojat esittää mu-
siikkinäytelmän Ilta Kannaksella 29.1.2015
kello 18 Marskin salissa, käsikirjoitus Eino

Happonen, musiikkina tunnettuja sota-ajan
lauluja. Esityksen kesto on 1 tunti 40 min ja
siihen sisältyy 20 min väliaika. Pääsymaksu
on 17 euroa, minkä lisäksi väliajalla on saa-
tavilla kahvia ja pullaa hintaan 7 euroa. 
Ennakkoilmoittautuminen 25.1. mennessä
Jorma Hautalalle jorma.t.hautala@gmail.com
tai puh. 040 767 2301. Samalla ilmoitettava,
haluaako väliaikatarjoilun.

• La 14.2.2015 klo 15.00
Nabucco-oopperan ensi-ilta Tampere-talos-
sa. Tampereen Ooppera esittää ensi keväänä
Giuseppe Verdin maailmankuulun läpimur-
to-oopperan vuodelta 1842. Nimiroolissa Tom-
mi Hakala, mukana Tampereen Oopperan
kuoro, musiikinjohto Alberto Hold-Garrido,
kuoronjohto Heikki Liimola, ohjaus Vilppu
Kiljunen. Klubille on varattu erinomaiset pai-
kat. Klubiliput 100 euroa/henkilö sisältävät
oopperan, käsiohjelman, väliaikatarjoilun,
vaatesäilytyksen sekä kuohuviinitarjoilun en-
nen esitystä. Kokoonnumme kello 14.00 Tal-
vipuutarhaan. 
Varaukset timo.tulosmaa@outlook.com tai
040 744 0565 viimeistään 30.11.2014.

Klubiohjelma
Tulevaa 2014–2015 ohjelmaa

Suomalaisen Klubin
jäsenten edut ravintolassa:
Haluamme nähdä paljon Klubin jäseniä ravin-
tolassa asiakkainamme, lähentää yhteistyötä ja
oppia tuntemaan jäsenet. Näin ollen loimme sel-
keät jäsenedut. Kohteliaasti toivomme, että jo-
kainen jäsen kertoo jäsenyydestään meille aina
ennen tilausta – vain näin voit saada edut käyt-
töön joka kerta, kun tulet asiakkaaksemme.
Edut ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi yhdis-
tää muihin etuihin. Ne eivät ole voimassa, kun
jäsen osallistuu vieraana toisessa yhteisössä, jo-
ka asioi Klubin ravintolassa.

Loppuvuoden tarjous jäsenille:
kaksi lauantain shoppailubrunssia 25 € jäse-
nelle. Jäsenyys esitettävä ennen tilausta.

Kotiruokalounas 8 € (9,50 €)
Klubilounas 24 € (27 €)
Palaverilounas 16 € (19 €)
Brunssi 16 €
Loppuvuoden tutustumistarjouksena jäsenille
brunssi kahdelle 25 € (norm. 32 €)
Kahvi 1,50 €

Tilavuokrat:
Ei tilavuokraa, kun tilaisuuden maksaja on jäsen
ja tilaisuus järjestetään ravintolan aukioloaika-
na.
Jäsenille varataan ensisijaisesti jäsenkäytävän
tilat ilman tilavuokraa. Jäsenkäytävän tilat ovat

käytettävissä myös aukioloaikojen ulkopuolella,
liikkuminen silloin omalla avaimella.
Tilavuokra 32 € tunti aukioloaikojen ulkopuolella.
Sunnuntaisin Klubin ravintola on suljettu.
Jäsenten henkilökohtaiset juhlat ravintolan ti-
loissa (yli 12 henkilöä), kuten häät, muistotilai-
suudet, merkkipäivät, myös aukioloaikojen ul-
kopuolella.
Jäsenen tuodessa Klubille normaalihintaa mak-
savia asiakkaita (yritysjuhlia, pikkujouluja, ko-
kouspäiviä jne.) saa hän 2 % tilaisuuden lop-
pusummasta lahjakorttina. Lahjakorttia voi käyt-
tää Klubilla tai maksuvälineenä armas Caterin-
gin palveluihin. Jokaisesta tilaisuudesta neu-
votellaan erikseen Christinan tai Teijan kanssa.

Tilavuokraa ei mene, kun tiloissa kokoontuu:
• Biljardi
• Gastronominen kerho
• Golf
• Klubinaiset
• Ruutiukot
• Kirjanmerkkikerho
• Keskiviikkokerho
• Kirkkovenekerho

Muistattehan sopia tilaisuuksista ja erityisjärjes-
telyistä aina etukäteen!

Tervetuloa palveltavaksi! 
Christina Suominen

9.11.2014
Isänpäivän lounasbuffet 37 € tarjoillaan kello 12–16, 
lapset 5–12 v. puoleen hintaan.
Isänpäivälounaalla huomioidaan myös lapset. Herkullisen
ruuan lisäksi lapsille ilmapalloja ja elokuvia.

20.11.2014
FIA Hyväntekeväisyysillallinen 200 €.
Tampereen Suomalaisen Klubin ravintola on tapahtuma-
paikkana Food Is Art -järjestön upealle hyväntekeväsyys-
työlle. FIA kerää rahaa Tampereen yliopistollisen sairaalan
vastasyntyneiden teho-osaston hyväksi järjestämällä illalli-
sen Tampereen Suomalaisella Klubilla. Illalliskortti alkaen 200
€, tulot tilitetään sairaalalle.Tampereen Suomalaisen Klu-
bin ravintola antaa FIA:lle tilat käyttöön ja henkilökunta an-
taa työpanoksensa hyvälle asialle.
http://www.foodisart.fi/lastenlista

6.12.2014
Itsenäissyyspäivän lounas 47 € sisältäen kahvin.
Upean ruokailun lisäksi Klubin puheenjohtajan puhe. Lou-
naan voi päättää päivätanssin merkeissä, Jenni ja Suklaasy-
dän -orkesteri soittaa klassista tanssimusiikkia.

18.12.2014
katetaan ravintolan kotiruokalounaalle klassiset jouluherkut.
Joulumenu ja buffet tilattavissa jo nyt. Sopivia vaihtoehtoja
koulutuspäiville, kokouksille ja iltatilaisuuksiin yrityksille, yh-
teisöille ja perhejuhliin. Näistä lisää nettisivuillamme.

Klubin ravintola on tilausravintolana
ryhmille 24.12.2014–6.1.2015.

Klubiravintolan uutisia syksyyn
Ravintola on avoinna ma–pe 11.00–14.00 ja lauantaisin 10.30–15.00. Muina aikoina toimimme tilausravintolana. Sunnuntaisin ravintola on suljettu.

Giuseppe Verdin
maailmankuulu

Tarina kertoo juutalaisten 
vankeudesta Babyloniassa. 
Nebukadressar II hävitti Sa-
lomonin temppelin vuon-
na 586 eaa ja vei juutalaiset 
pakkotyöhön Babyloniaan. 
Ooppera tapahtuu aluksi Je-
rusalemissa ja myöhemmin 
Babyloniassa Nebukadnessar 
II:n hallinnon aikana (605–
562 eaa). Oopperan näytök-
sillä on myös omat nimensä.

I näytös on Jerusalem, II Us-
koton, III Profetia ja IV Ha-
jonnut jumalankuva.

Klubiliput 100 €/hlö sisältää oopperan, käsiohjelman, väliaikatarjoilun Fuugas-
sa pöytiin tarjoiltuna, vaatesäilytyksen ja kuohuviinitarjoilun ennen esitystä. Pai-
kat sijaitsevat etupermannolla riveillä 11, 12, 13 ja 14 sekä takapermannolla ri-
veillä 17 ja 18.
Varaukset timo.tulosmaa@outlook.com tai 040-7440565 viimeistään 30.11.2014.

Klubin esitys on perinteinen ensi-ilta-esitys
lauantaina 14.2.2015 klo 15.00.
Kokoontuminen klo 14.00 Tampere-talon
Talvipuutarhaan, jossa seurustelua,
kuohuviinitarjoilu ja lippujen jako.

Tervetuloa

Tampereen Oopperan kevään 2015 produktio on

”NABUCCO”
Tampereen nimiroolissa Tommi Hakala.
Musiikinjohto Alberto Hold-Garrido, ohjaus Vilppu 
Kiljunen, lavastus Antti Mattila, puvut Piia Rinne
valosuunnittelu Jussi Kamunen, kuorokapellimes-
tari Heikki Liimola, Tampere Filharmonia-orkesteri
Tampereen Oopperan kuoro.
Esityskieli italia, tekstitetään suomeksi.
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Klubinaiset
Ke 12.11.2014  klo 17 Suoma-
laisella Klubilla alustaa Suomen
Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo
Ilanne-Parikka teemalla ”Diabe-
tes – kuinka sokeri ja kolestroli
liittyvät toisiinsa – vai liittyvät-
kö?” Kasvisbuffet on katettu ter-
veydelle, hinta 15 euroa/henkilö.
Maksu tapahtuu paikan päällä. 

Ilmoittautumiset 4.11.2014
mennessä 

jaana.jaaheimo@luukku.com
tai puh. 050 329 5277.

To 11.12.2014  klo 18 Klubi-
naisten perinteinen, ohjelmalli-
nen ja hauska jouluillallinen Klu-
billa Marskin salissa teemalla
”Jäämerellinen joulu”. Illalliskor-
tin hinta on 35 euroa, joka sisäl-
tää ohjelman, herkullisen tee-
maillallisen ja alkoholittoman
ruokajuoman. Maksu tapahtuu
paikan päällä. Klubin muiden
harrastekerhojen jäsenet ovat
myös lämpimästi tervetulleita! 

Ilmoittautumiset 4.12.2014
mennessä

raija.saarelainen@rokki.net.

Klubinaisten kaikkiin tilai-
suuksiin lähetetään sähköpostio-
soitteensa antaneille erilliset
kutsut tapahtumiin.

Puheenjohtaja

Edesmenneet

Berg, Esko
Heinivaho, Pekka
Hietula, Heikki
Isola, Oiva
Kettunen, Armas
Kujala, Pekka
Lagus, Toivo
Lehtonen, Rauli
Mattila, Esko 

Mikola, Tervo 
Mukari, Pertti
Murtomäki, Hugo
Pälli, Jukka
Rissanen, Olavi 
Salminen, Helge
Tiainen, Arvo
Tirkkonen, Mikko

Klubin tietoon ovat tulleet
seuraavien jäsenten poismenot

Uudet jäsenet

Alanen, Pekka Tapani
Antikainen, Markku Juhani
Grönholm, Carl-Johan 
Hämynen, Heikki Kalevi
Isosomppi, Sakari Ensio
Knuutila, Tuija Maarit
Korhonen, Pertti 
Korkeila, Seppo 
Lamminen, Brita 
Lounasvuori, Risto Olavi

Mansikkamäki, Seppo
Martikainen, Martti Juhani
Mäntylä, Tapani
Pekkola, Jyri Samuli
Pirilä, Maija 
Pulkkinen, Pekka Juhani
Rajala, Petri Johannes
Sivonen, Sauli 
Wahlberg, Seppo Juhani

Klubiin ajalla 11.02.2014 - 13.10.2014 
otetut uudet jäsenet

Golf

Biljardi
Klubin biljardisalissa pelataan
biljardipeli, johon kaikki Klubin
jäsenet voivat osallistua. Kysees-
sä on vanha, säännöiltään help-
po ja yksinkertainen seurapeli,
jonka avulla pääsee helposti mu-
kaan biljardiin. Biljardikerhon
vetäjä Seppo Leskinen toivottaa
kaikki tervetulleiksi mukaan!

Yksilöllistä ohjausta aloittelijoil-
le saa ”tilaamalla” opastajan.

Vain puhelinsoitto seuraaville
henkilöille (joku kyllä ehtii):
Seppo Leskinen 050 581 2233
Niilo Tolmunen 050 582 7307

Keskiviikkoisin 
Kärri klo 18.00.

Kinkkukärrit:
keskiviikkona 17.12. klo 18.00 ja
lauantaina 20.12. klo 12.00.

Keskiviikkokerho
Kerho järjesti perinteisen Klubin
golf-mestaruuskilpailun Lakesi-
de Golfin Pirunpelto-kentällä
18.6.2014. Osanottajia oli ilahdut-
tavasti  26  ja erityisesti on mai-
nittava, että Klubinaisia oli mu-
kana kolme.

Klubin mestaruuden voitti Heik-
ki Ylinen, toisena Tapio Nikkari
ja kolmantena Esko Penttilä. Lä-
himmäksi omaa ikää olevan suo-
ran lyöntipelituloksen teki Heik-
ki Ylinen, pisin avaus oli Pirjo
Mäkelän ja lähimmäksi lippua

yhdellä lyönnillä löi Jorma Salo-
vaara. Kilpailun Best Lady oli
Marjatta Koivisto.

Mikkelissä käydyissä YT-klubi-
en golfkisoissa saavutti Heikki
Ylinen kunniakkaan toisen sijan
yli 65-vuotiaitten sarjassa. Mai-
nittakoon, että tuloksellaan net-
to 73 lyöntiä hän olisi voittanut
55-vuotiaitten sarjan. Parikilpai-
lussa joukkueemme olivat sijoil-
la 13. ja 15.

Puheenjohtaja Jorma Salovaara

ke .......15.10.
ke .......29.10.
ke .......12.11.
ke .......26.11.
ke .......10.12.
ti ........30.12.

Kokoontumispaikka ilmoitetaan
jokaisen tapaamiskutsun yhtey-
dessä erikseen.

Puheenjohtaja Seppo Leskinen
puh. 050 581 2233

Gastronomiakerho
Kerhon ensimmäisen toiminta-
vuoden suunnitelmat, joiden
suuntaviivat jäsenet ovat jo en-
simmäisessä tapaamisessa hah-
motelleet, on päästy toteutta-
maan mainiosti.

Toiminta aloitettiin helmikuussa
nauttien mademenusta Ravinto-
la Henrik`sissa. Tilaisuuteen osal-
listui 13 henkilöä. 

Kevättä kohti mentäessä oli vuo-
rossa tietysti parsa ja siitä valmis-
tetut erilaiset aterian osat alku-
ruuasta jälkiruokaan asti. Paik-
kana oli tietysti Wistub Alsace
Laukontorilla ja osallistujia oli 15
henkeä.

Kerhon suunnitelmiin on alusta
asti kuulunut myös omatoiminen
ruuanvalmistus. Jos tähän käyte-

tään jonkin ravintolan keittiötä,
mukaan lukien Klubin oma ravin-
tola, tämä edellyttää sitä, että
keittiötä käyttävillä on voimas-
sa oleva EVIRAn myöntämä hy-
gieniapassi. Kerho järjesti jäse-
nilleen virallisen kokeen passin
suorittamiseksi toukokuussa.
Niin osallistujien kuin virallisen
valvojan suureksi hämmästyksek-
si kaikki 18 osallistujaa läpäisi-
vät tiukan testin.

Kerhon syksyn toiminta painot-
tuu niin lihan kuin kalankin kä-
sittelyn opetteluun kuin myös
ateriointiin. Kerhon jäseniä in-
formoidaan tapahtumista sähkö-
postitse.

Ajankohtaisen mutta perinteisen
aiheen ympärillä,
puheenjohtaja Kalevi Nikkilä

Kerhon tapaamiset
viinin ja hyvän ruuan merkeissä klo 13.00

Joka keskiviikko kello 18.00

Klubinaisten puheenjohtaja
Jaana Jääheimo.

Klubin biljardisali on saanut uuden ilmeen uusien valaisinten
myötä. Kuva Seppo Leskinen.

Ilta Kannaksella
Ilta Kannaksella -näytelmän tapahtumapaikkana on Karjalan kannaksen
Lempaalan lohko, jolla operoi raskas patteristo 13 lempinimeltään Ak-
seli. Rintamalla on rauhallinen asemasotavaihe vuonna 1943, kun tykis-
tön ja jääkärirykmentti 57:n läheisyyteen  perustetaan uusi sotilaskoti.
Siihen tehtävään saapuu neljä lottaa ja kaksi nostomiestä, joista toinen
on näytelmän käsikirjoituksen laatinut Eino Happonen.

Lotta Lungreenin esikuvana on Elsa (Helena Kuosmanen). Yksi lotista
on viihdytystehtävistä kokemusta hankkinut nuori neiti Lilja (Eeva Kä-
härä), joka opiskelee Sveitsissä operettilaulua. Paikalle saapuvat myös
tiedustelu-upseeri ja musiikkimies Juho Pesola (klubilainen Juha Re-
po) ja valistusupseeri Erkki Tiesmaa (Juha/Juse Venäläinen). Eldanka-
järven jään sanoittajan E. Tiesmaan johdolla harjoitellaan iltamaohjel-
mia sekä lähetystä Kannaksen radioon. Merkittäviä lauluosuuksia on Ju-
ha Revon Äänisen aallot ja Raatteen tie, sekä Eino Happosen ja Juha Re-
von duetto Vartiossa. Eeva Kähärä ja Juha Repo esittävät hienon due-
ton Karjalan kunnailla. Eeva Kähärä laulaa myös Kasarmimme eessä...
Huumorista vastaa pääasiassa Kalle (Markku Kuosmanen). 
Teksti: Juha Repo

Muonamies Kalle (Markku Kuosmanen, keskellä) on ehtinyt asemasodan aikana
tehdä puhdetöitä, joista omansa saavat myös tiedustelu-upseeri Juho Pesola (Ju-
ha Repo, vasemmalla) ja valistusupseeri Erkki Tiesmaa (Juha Venäläinen). Taus-
talla lotat Elsa (Helena Kuosmanen), Lilja (Eeva Kähärä), Hilja (Raila Venäläinen)
ja Liisa (Sirpa Kostamo). Kuva: Soisalon Seutu –lehti

Teatteriryhmä Kannaksen pojat esittää musiikkinäytelmän
Ilta Kannaksella 29.1.2015 klo 18 Marskin salissa,

käsikirjoitus Eino Happonen, musiikkina tunnettuja sota-ajan lauluja. Esityksen kesto on 1 tunti 40 min ja siihen sisältyy 20 min väliaika.
Pääsymaksu on 17 euroa, minkä lisäksi väliajalla on saatavilla kahvia ja pullaa hintaan 7 euroa.

Ennakkoilmoittautuminen 25.1 mennessä Jorma Hautalalle jorma.t.hautala@gmail.com tai puh. 0407672301. 
Samalla ilmoitettava, haluaako väliaikatarjoilun.

Ilmoittautuminen:

Tästäpä alkavat perinteiset Keskiviikkokerhon rapukekkerit.
Herroja näyttää olevan. Pöydän päässä puheenjohtaja Seppo
Leskinen. Kuva Seppo Leskinen.
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Kuvia tapahtumistaKLUBIN

Ruutiukot kävivät 23. huhtikuuta kevätretkellä Panssarimuseossa Parolassa ja Museo Militari-
assa Hämeenlinnassa. Kuva: Markku Rauhalahti.

Huhtikuun 14. päivänä oli Ruutiukkojen esitelmävuorossa ex-Sadanpäämies Vesa Rinkinen,
kuvassa myös Sadanpäämies Ilkka Mäntyvaara ja Ruutisihteeri Jorma Hautala. Kuva: Markku
Rauhalahti.

Klubinaisten ”Sadun saunamatkalla” 29.8. 2014 Satu ja Pasi-Heikki Ranniston mökille Teiskon Kääniemeen ohjelmassa oli
saunomista ja suomalaisten kalojen maistelua. Dammenbergin toimitusjohtaja-omistaja Marko Yli-Kungas (oik.) maistatti suk-
laita valittujen viinien kera. Kuvat Jaana Jääheimo.

Klubin entinen isännöitsijä Ilkka Saarinen täytti 50 vuotta 24. maaliskuu-
ta. Vanhat ystävät Klubilta kävivät onnittelemassa; vas. Ilkka Saarinen,
Markku Rauhalahti, Matti Karppanen, Timo Tulosmaa ja Matti Hokka-
nen. Kuva: Markku Rauhalahti.

Ruutiukkojen syyskausi alkoi 1. syyskuuta räväkästi. Marskin Sali oli täyn-
nä, kun Hannu Hallamaa kertoili isänsä, eversti Reino Hallamaan perheen
vaiheista Espanjassa. Kuva: Markku Rauhalahti.

Tampere klo 08.00
Bussi starttaa Onkiniemestä. Mat-
kalta noukittiin sopiva määrä vä-
keä Naakan aironvarsiin. 

Kangasalan Tohkala klo
08.45
Ossi Mattila ja Heikki Simola oli-
vat jo Naakan kanssa Kautialan
venesatamassa, samoin viimeisen
soutajan paikan täyttävä Terho
Mustonen. 

Vesillä klo 09.15
Suomen lippu Naakan nokkaan ja
nokka kohti Pelisalmea.  ”Vetoo
… vetoo … vetoo” jne.  Tunnus-
tellaan hiukan miltä veto tuntuu
jäsenissä ja persuuksissa.  Hyväl-
tä.

Pelisalmen tauko klo 10.15
Evästellään, hörpitään vettä, ih-
metellään pintaan tulevia vesikas-
veja.  Ei voine olla kovin syvää.

Uutta selkää pukkaa klo 10.30.
Pelisalmen saarien lomitse kape-
aa väylää.  Sahalahden tiellä aja-
va rekka tuuttailee siltaa alitetta-
essa.

Mobilia klo 11.30
Rantaudutaan Mobilian venesata-
man laituriin ja hengähdetään
hetki Mobilian kahvion terassilla. 

Kaivannon kanava klo 12.15
Läpi Kaivannon kanavasta, jonka

aukon teko aikanaan vahingossa
pääsi lapasesta ja laski vesien pin-
toja näillä seuduin oikein kunnol-
la.  

Kaivannonselkä klo 12.30
Kanavan jälkeen avautuu upea iso
auringonkimalteinen selkä.  Kes-
kellä selkää kyseltiin välillä reit-
tiäkin vastaantulijoilta. 

Heikin Leipä klo 13.15.
Kapeata salmireittiä soudellen
löydetään venevaja, jonka päädys-
sä lukee ”Haavisto”. Lohikeitto

maistuu hyvälle.  Heikki itte saa-
puu tekemään laadunvalvontaa ja
kertoilee asioita talon ja kylän elä-
mästä.

Saarikylien silta klo 14.30
Päätimme jatkaa matkaa suorin-
ta tietä ja päädyimme Raronsalon
saareen johtavaa siltaa alitta-
maan.  Edessä oli kaksi isoa ”vie-
märiputkeä”, joista Suomalaisena
Klubina sääntöjen mukaisesti va-
litsimme oikeanpuoleisen. 

Tossanselkä klo 15.00
Keskellä avaraa Tossanselkää ole-
van ison kivikon vieressä pidetään
juomatauko. 

Mallasvesi klo 16.00
Painon kylän rannikolta lasketel-
laan  läpi salmien kohti aurinkoa
ja Valkeakoskea.  Rantaudutaan
Leposaaren laituriin. Jaakko Ris-
lakki esittelee meille puhallinmu-
seonsa aarteita. 

Valmarinniemi klo 17.00
Museovierailun jälkeen soudettiin
puoli meripeninkulmaa Valmarin-
niemen venesatamaan, jossa Os-
si ja kaksi Heikkiä odottelivat
trailerin kanssa veneen nostoa.  Ja
bussikin saapui koht’ sillään.

n Teksti: Timo Tulosmaa
n Kuvat: Terho Mustonen

Tämänvuotinen klubi-
soutu soudettiin sun-
nuntaina 8.6. yhden
päivän upeana vetona
uusilla vesillä Kanga-
salta Valkeakoskelle.

Pirkan sinisiä vesiä
Kangasalta Valkeakoskelle

Retki
suomalaisuuden
ytimeen

Tampereen Suomalaisen Klubin
kesäretki Pirkanmaan kultai-
seen koilliseen eli Mänttään.

n Teksti: Timo Tulosmaa
n Kuva: Timo Tulosmaa
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Yhteiskuntamme tulevaisuus on nuorissa!  
Suomi tarvitsee nyt itseensä uskovia, isosti ajattelevia 
ja työtä pelkäämättömiä yrittäjiä ja yritteliäitä nuoria. 

Meidän pitää pystyä valamaan nuoriimme uskoa ja toivoa 
ja kannustamaan heitä saavuttamaan omat unelmansa.  

Se on meidän velvollisuutemme aikuisina. 

Jaatko nämä ajatukset kanssamme?   
Haluatko viedä näitä arvoja nuorillemme? 

Haastamme sinut ja organisaatiosi mukaan kampanjaan, 
jonka yhteydessä lahjoitamme Taivas+Helvetti 

Vol. 2 kirjat ja FightBack pipot kaikille Tampereen 
Yhteiskoulun Lukion ja Tampereen Lyseon Lukion 

oppilaille (1400 nuorta).

LAHJOITTAJAKSI PÄÄSET 
TÄMÄN LINKIN KAUTTA 

http://www.tekmil.com/index.php/fi/
TaivasHelvettiFightBack

TUTUSTU TARKEMMIN 
www.taivasjahelvetti.fi  

www.fight-back.eu

LISÄTIETOA HANKKEESTA
Sari Kanti-Paul
Toimitusjohtaja

Tekmil Oy
Puh. 050 5386243

sari.kanti-paul@tekmil.com 

Riikka Rahikainen
Toimitusjohtaja 

Toteutustoimisto Osaamo Oy
Puh: 040 863 6343 

riikka.rahikainen@osaamo.com

HAASTAMME SINUT JA ORGANISAATIOSI
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