


Tämä on ensimmäinen 
Tannermuisto
Tätinen Ksenian mies valokuvaaja Yrjö 
Paldan sai huomautuksen presidentin 
kansliasta, että presidenttiä ei sovi kuvat 
paitasillaan.

Vuoden 1956 presidentin vaaleissa 
meillä kotona varsinkin äitini odotti, että 
Väinö Tanner voi yllättää mustana 
hevosena.

Kotona kuitenkin Leenan laskeman 
saimme tulokseksi Kekkonen 151 
Fagerholm 149 



Kiinnostus kasvaa.
Tannerista puheenjohtaja
Naantalin Toverit toivat Tannerin 
kootut teokset isälle lahjaksi, kun 
hän täytti 60 vuotta.
Hieno kirjasarja herätti kiinnostusta.

Olen pitänyt ensimmäisen 
esitelmäni Tannerista 1963 ja siinä 
lainannut Tannerin muistelmia. 

Ja huomasin, että Naantalin 
maakuntajuhlien juhlapuhe oli yksi 
keskeisistä hänen  poliittisista 
linjapuheista



Ristirannan 
maakuntajuhlat
Urheilukenttä oli Suojeluskunnan hallussa 
eikä sinne ollut sosialidemokraateilla asiaa.

Kesken puheen katkaistiin sähköt. Rautalanka 
oli heitetty yli avojohtojen. Vahteran Risto 
tunnusti teon ja valitteli, että ilkivalta osui 
väärään mieheen.



Maakuntajuhlat 1978
Naantalissa pidettiin viimeiset 
suuret maakuntajuhlat 40 vuotta 
myöhemmin.
Juhlien yhteydessä oli seminaari 
palkansaajarahastoista.  Seppo 
Lindblom, Ulf Sundqvist ja LO:n 
edustaja puhuivat.

Lahoniityn Armas oli tuonut paikalle 
Neuvostoliiton konsulaattikaverinsa 
ja he istuivat Naantalin 
Työväentalon etupenkissä.
Vieras oli kyllästyneen näköinen, 
mutta terästäytyi tikun nokkaan, 
kun puheessani lainasin Tannerin 
puhetta.
Sellaista aikaa.



Karvetin kertomaa
Sain Karvetilta hänen lapsille ja lastenlapsille 
tuottaman kirjan muistoksi: ”Kun olet 
ratkaisevasti vaikuttanut tilan viimeisiin 
vaiheisiin. Samassa yhteydessä hän kertoi:

• Vähäväkisten osuuskaupan hoitaja asui 
Einarin  veljen asunnossa ja muisteli 
käyneensä useasti viikonvaihteessa 
Karvetissa.

• Karvetti oli perhetuttava Tannereitten 
kanssa ja vahvisti Tannerin merkityksen 
Nesteen saamisessa.

• Poliittisesti merkittävää oli, että Urho 
Kekkonen ja Emil Skog tapasivat ennen 
SDP:n puoluehajaannusta Tannerin 
puheenjohtajaksi  valinnan jälkeen 
Karvetissa.



Tanner vaikutti
Kuvassa vasemmalta: Liisa Tanner 
(hammaslääkäri ); Aili Tanner ( myöh. 
Oksanen , eläinlääkäri ), Anni Tanner ( myöh. 
Björklund, tekn.tohtori, kemia ) ja Olli Tanner 
( DI 

Kuten Karvetti kertoi ja kuten 
historiasta tiedämme, Nesteen 
jalostamon perustamiseen ).vaikutti 
merkittävästi Uolevi Raaden ja 
kumppaneiden käynti Sorkissa, 
Linda ja Väinö Tannerin luona.
SDP sai sieltä selkänojan puolustaa 
hanketta, joka sitten toteutui 
Maalaisliiton ja viimein SKDL:n 
kelkan käännön jälkeen



Mikko Tanner aloittaa 
Naantalissa
Naantalin jalostamon ensimmäiseksi 
johtajaksi nimitettiin Mikko Tanner, joka 
siirtyi eläkkeelle yhtiön teknisen johtajan 
pestistä. 

Tannerin perhe asui Naantalissa: JP kertoo
-Olin erinäisten vaiheiden sattumana Mikko 
Tannerin pojan Riston leikkikaveri (itse 
asiassa minua pyydettiin Riston 
leikkikaveriksi, kun ei uskaltanut minnekään 
mennä, naapurien lapset syrjivät ja kiusasivat 
häntä ilmeisesti isänsä tähden, olisiko 
motiivina ollut näin jälkeenpäin ajatellen joku 
Väinö Tannerin kirous). Valtavan mukava ja 
miellyttävä perhe oli tämä Mikko Tannerin 
koti.

Ja Paki seurusteii Toinin kanssa ja käynyt 
Sorkissakin. 

Kuva Naantalin jalostamon vihkiäisistä 1957




	Dia numero 1
	Tämä on ensimmäinen Tannermuisto
	Kiinnostus kasvaa.�Tannerista puheenjohtaja
	Ristirannan maakuntajuhlat
	Maakuntajuhlat 1978
	Karvetin kertomaa
	Tanner vaikutti
	Mikko Tanner aloittaa Naantalissa
	Dia numero 9

