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Helsingin Suomalainen Klubi taskukoossa 

nn Kädessäsi on lyhyt selostus Helsingin Suomalaisen Klubin 

perusasioista. Kun Klubin toiminta ja ohjelma on monipuolista, 

siihen perehtyminen edellyttää Klubin tiedotuksen seuraamista. 

Klubin olemuksen ja sen rakenteiden keskeiset piirteet on silti 

pyritty saamaan näille sivuille. Tässä vihkosessa on keskitytty 

lähinnä ajankohtaiseen aineistoon ja siksi historian osuus on 

jätetty esityksessä vähäisemmäksi. Tätä Taskutietoa, jota on 

julkaistu vuodesta 2008, päivitetään vuosittain niin, että henkilö- 

ym. tiedot, jotka vaihtuvat määräajoin, olisivat mahdollisimman 

hyvin ajan tasalla. Päivitykset ovat ohessa erillisellä liitteellä. 

Viimeisin ajantasainen tieto Klubin asioista on aina saatavissa 

Klubin nettisivuilta www.klubi.fi 
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Yleistä 
 

nn Helsingin Suomalainen Klubi on 

kulttuuriklubi, jossa suomalaisuuden 

aatteelliseen pohjaan sitoutuneet eri- 

ikäiset miehet tapaavat toisiaan. Klubi 

on yleishyödyllinen yhteisö, jonka laaja 

sähköinen julkaisutoiminta kohdistuu 

myös kansainväliseen yleisöön. Klubi on 

keskusteluyhteisö, jossa on mahdollista 

saada uusia vaikutteita ja virikkeitä 

erilaisen työ- ja elämänkokemuksen 

omaavilta. Klubilla pääsee osalliseksi 

sellaisista yhteiskunnallisista ajatus- ja 

toimintamaailmoista, jotka muutoin ehkä 

jäisivät tavoittamatta. 

Klubi tarjoaa jäsenilleen monipuolista 

ohjelmaa lukuisilta kulttuurin ja 

harrastusten aloilta, kuorotoiminnasta 

kirjallisuuteen, historiasta ulkopolitiikkaan, 

biljardista golfiin jne., jotka kiinnostavat 

aktiivisia kansalaisia. 

Klubi on viihtyisä tukikohta 

pääkaupungin sydämessä. Siellä voi 

rentoutua pakottoman seurustelun 

ilmapiirissä tai viettää aikaansa 

monenlaisten harrastusten parissa. Klubi on 

myös paikka, jossa voi luoda yhteyksiä eri 

alojen sekä yhteiskunnan ja talouselämän 

toimijoihin. 

Klubin perustaminen 

Klubin historia on kiehtova luku 1800-luvun 

loppupuolen   suomalaisuusliikkeen 

historiaa. Tällöin vähitellen siirryttiin 

valtiopäivätoiminnan ja kulttuurielämän 

viriämisen myötä alamaisyhteiskunnasta 

kansalaisyhteiskuntaan. Pääkaupunkiin 

perustettiin vuonna 1876 ”Luku- ja 

Konversationi-klubbi Helsingissä” ja sen 

säännöt vahvistettiin senaatissa 25.4.1876. 

Se on siis Klubimme syntymäpäivä. 

Tänä päivänä Klubin  jäsenten  keski-ikä 

on noin 65 vuotta. Klubin  perustajat 

olivat siihen verrattuna hyvin nuoria 

miehiä; heidän keski-ikänsä oli 34 vuotta. 

Perustajajäsenet olivat enimmäkseen 

maistereita ja juristeja. Liike-elämän yrittäjiä 

oli vain muutama. Klubin perustamisen 

aikoihin kielipuolueiden riidat jyrkkenivät 

ja rintamat kiteytyivät. Toisella puolella 

olivat svekomaanit ja toisella fennomaanit, 

jotka halusivat suomalaistaa ruotsinkieltä 

käyttävän sivistyneistön. Klubi olikin eräässä 

mielessä perustettu helpottamaan uusien 

jäsentensä kielenvaihtoa. 

Eräät suomensivat nimensäkin. Eri 

säätyjen suomenmieliset tarvitsivat yhteisen 

kokoontumispaikan. Näin Suomalaisesta 

Klubista muodostui valtiopäiväklubi, jossa 

suomenmielisen ryhmän  linjoista  sovittiin 

yli säätyrajojen. 

Klubin historiasta on olemassa 

vanhempaa ja uudempaa kirjallisuutta. 

On Edvard Salomaan teos ”Helsingin 

Suomalainen Klubi 1876 – 1926”, Eero 

Saarenheimon teokset ”Suomalaisuutta 

rakentamassa” vuodelta 1976, jolloin Klubi 

täytti 100 vuotta, ja ”Suomalaisuuden 

rakentajia” vuodelta 1996 Klubin täyttäessä 

120 vuotta sekä Jarmo Virmavirran teos 

”Pojat Suomalaisella Klubilla”, uusin laitos 

vuodelta 2016. On myös ”130 vuotta 

Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa” 

(2. painos 2006). Uusin julkaisu on Olli 

Alhon, Aarno Kailan ja Weijo Pitkäsen 

toimittama Omalla pohjalla Ajankuvia ja 

dokumentteja itsenäisyyden ajalta vuodelta 

2016. Edellä perustamista koskevat 

rivit ovat lainausta Eero Saarenheimon 

120-vuotishistoriasta. 

Toiminta 

Klubin sääntöjen 2 §:n mukaan Klubin 

tarkoituksena on vaalia suomalaista 

kulttuuria, suomalaiskansallisia perinteitä 

ja suomen kieltä koko maassa, antaa 

jäsenilleen tilaisuus kehittävään keskinäiseen 

kanssakäymiseen suomalaiskansallisessa 

hengessä sekä edistää isänmaallisten, 

sivistyksellisten, maanpuolustuksellisten ja 

yhteiskunnallisten kysymysten harrastusta. 

Klubin ohjelmiston rungon muodostavat 

erilaiset kokoukset, ministerilounaat, klubi- 

illat, kirjaillat ja muut teemaillat, erilaiset 

juhlat, lukuisat erilaiset harrastusillat sekä 

kuoron ja puhallinorkesterin toiminta. 

Ministerilounastilaisuuksiin klubilaiset 

voivat osallistua vieraineen. Monissa 

tilaisuuksissa esitelmöitsijävieraat ovat 

valtakuntamme eturivin asiantuntijoita, 

miehiä ja naisia. 

Osallistujamääriltään suosituimpia 

tilaisuuksia ovat kirjaillat. Niissä kirjailijat 

esittelevät teoksiaan ja ovat lukijoidensa 

kuultavina. Näihin tilaisuuksiin voivat 

osallistua myös puolisot. 

Muita teemailtoja ovat historian, 

ilmailun, lääketieteen, oikeuspolitiikan, 

sotilaspolitiikan, talouspolitiikan, 

ulkopolitiikan, teknologian ja tieteen 

illat. Vaikka teemat keskittyvät alan 

erityiskysymyksiin, ne ovat kuitenkin yleisesti 

kiinnostavia, ja kuulijoina on runsaasti myös 

muiden alojen klubilaisia. 

Klubin perinteisiä juhlia ovat tasavuosia 

täyttäneiden jäsenten kunniaksi järjestettävä 

merkkipäiväilta, Puhallinorkesterin 

konserttitanssiaiset, rapujuhla elokuussa, 

veteraani- ja maanpuolustusilta, 

itsenäisyyspäiväjuhla, vappujuhla, jazz- 

ilta, erilaiset gourmeé-illat ym. Veneretki 

kesäkuun alkupuolella päättää vuotuisen 

ohjelmatarjonnan kesätauon ajaksi. 

Klubilla on sekä klubitiloissa että niiden 

ulkopuolella tapahtuvaa harrastustoimintaa 

lähes jokaiseen makuun. Biljardia on pelattu 

jo vuodesta 1893. Muita harrastuksia 

ovat maanpuolustustoiminnot, skruuvi, 

bridge, gastronomia, golf, veneily, tennis, 

keilailu, metsästys, kalastus, ammunta, 

moottoripyöräily, digi- ja luontokuvaus, 

matkailu, Viron harrastus, sikariharrastus 

ja seniorijumppa. Uusia harrasteita 

käynnistetään aktiivisten klubilaisten niin 

päättäessä. 

Klubin suuria menestyksiä ovat Klubin 

kuoro, Puhallinorkesteri, Happy-Go- 

Lucky-yhtye sekä Klubin taiteilijajäsenistä 

muodostunut Jazz-kvintetti. Ne viihdyttävät 

kuulijoita Klubin eri tilaisuuksissa. Kuoro 

pitää vuosittain lukuisia konsertteja myös 

Klubin ulkopuolella aina ulkomaita myöten. 

Hyvillä lauluäänillä on aina kysyntää 

kuorossa. 

Suuren suosion ovat saavuttaneet 

matineat, joissa eri alojen taiteilijat 

viihdyttävät klubilaisia ja heidän 

puolisoitaan ja vieraitaan. 
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Klubin organisaatio on esitetty 
seuraavassa kaaviossa 

Jäsenistö 

Klubin kokous 

Johtokunta 
Puheenjohtaja 

 
 

Talous- ja 
hallintotoimikunta 

 
Talous Hallinto 

Vuokraustoiminta 

Ravintola-asiat 

Korjaukset/hankinnat 

Talous- ja hallintoprosessit 

Jäsenrekisteri 

Klubin IT-infra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toiminnanjohtaja 

Sihteeri 

Klubimestarit 

 
 
 
 
 

Klubi ylläpitää ja kehittää ainutlaatuista 

historiallista internet-sivustoa Suomen 

Kansan Sähköistä Muistia (SKSM), joka 

on Klubin rekisteröimä tavaramerkki. Sen 

Mannerheim sivustot käsittävät  300  sivua 

ja noin 1000 kuvaa. Sivustolla on tuhansia 

kävijöitä kuukausittain lähes kaikista maista. 

Sivustoa julkaistaan suomeksi, ruotsiksi, 

saksaksi, englanniksi, venäjäksi ja ranskaksi. 

Jean Sibeliusta käsittelevä sivusto on laajin 

yksittäisestä säveltäjästä tehty internetesitys 

maailmassa. Se käsittää noin 1400 sivua, 

satoja valokuvia ja mm. koko Yleisradion 

Sibeliusta käsittelevän elokuvamateriaalin. 

Sivusto on julkaistu suomeksi, ruotsiksi, 

englanniksi ja saksaksi. Muista sivustoista 
mainittakoon muutama vuosi sitten 

 
 
 
 
 

Klubin jäsenet ovat eri alojen osaajia. 

Vapaaehtoisena harrastuksenaan he 

toimivat tilaisuuksien järjestäjinä ja 

esiintyjinä. 

Klubin jäsenistö 

Klubin jäsenmääräksi on vakiintunut yli 

3.00 jäsentä, jotka  Klubin  johtokunta 

on hyväksynyt kunkin kirjallisten 

hakemusten perusteella ja Klubin kahden 

jäsenen suosituksesta. Jäsenten tulee 

olla maineeltaan hyväksi tunnettuja, 

miespuolisia Suomen kansalaisia ja heidän 

tulee hyväksyä sääntöjen 2 §:ssä määritelty 

Klubin tarkoitus. 

Klubin kokous 

Ohjelma- 

toimikunta 

 
Ministerilounaat 

Klubi-illat 

Keskustelut 

Esitelmät 

Luennot 

 
Teemaillat: 

- Ulkopolitiikka 

- Sotilaspolitiikka 

- Oikeuspolitiikka 

- Talouspolitiikka 

-  Historia 

- Lääketiede 

- Ilmailu 

- Teknologia 

Tiede 

 
Juhlat 

Retket 

Tapahtumat 

Kulttuuri- 

toimikunta 

Kuoro 

Orkesterit 

Kirjaillat 

Teatteri 

Ooppera 

Elokuva 

Konsertit 

Taidenäyttelyt 

Musiikkiohjelmat 

Viestintä- 

toimikunta 

 
Klubilehti 

Jäsentiedotteet 

Taskutieto 

Pocket Info 

Sähköinen arkisto 

Kuvakulttuuri 

www-sivut 

 
SKSM 

-Mannerheim 

- Sibelius 

- Ylppö 

- Muut 

Harrastus- 

toimikunta 

 
Ammunta 

Biljardi 

Bridge 

Digikamera ja 

luontokuvaus 

Gastronomia 

Golf 

Kalastus  

Keilailu 

Maanpuolustus 

Matkailu 

Metsästys 

Moottoripyöräily 

Seniorijumppa 

Sikariharrastus 

Skruuvi 

Tennis 

Veneily 

Viron harrastus 

valmistunut Arvo Ylppöä  käsittelevä 

tiedosto. SKSM-tiedostoa kehitetään 

edelleen koskemaan uusia alueita ja se onkin 

elävä esimerkki Klubin yleishyödyllisestä 

aktiviteetista. Uusin sivusto on nimeltään 

Svinhufvud – Suomen  itsenäisyyden  tekijät 

ja vaiheet, mikä avattiin julkiseen käyttöön 

lokakuun alussa 2015. - Sivut avautuvat 

Klubin www-sivujen etusivulta, viimeksi 

mainittu nimellä Itsenäisyys 100. 

Klubin muusta yleishyödyllisestä 

toiminnasta mainittakoon lukiolaisille 

suunnattu suuren suosion saavuttanut 

Suomalainen kirjoituskilpailu sekä 

muutaman vuoden välein  jaettu 

Mikko Pohtolan nimeä kantava Klubin 

lehdistöpalkinto. 

Klubin laaja ohjelmatarjonta ja muu 

toiminta toteutuvat sen ansiosta, että 

Klubin korkein päättävä elin on varsinainen 

kokous. Kevätkokous pidetään helmi- 

maaliskuussa ja syyskokous marras- 

joulukuussa. Kevätkokouksessa käsitellään 

edellisen kalenterivuoden toimintakertomus 

sekä tilinpäätös. Syyskokouksessa 

vahvistetaan toimintasuunnitelma 

sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi 

toimintavuodeksi. Kokouksessa valitaan 

kolmen kalenterivuoden  kaudeksi 

Klubin puheenjohtaja sekä jäsenet 

johtokunnan erovuoroisten jäsenten 

tilalle. Erovuorossa olevaa puheenjohtajaa 

tai jäsentä ei tule uudelleen valita kuin 

kerran. Vuosikokous on hyväksynyt 

ehdokasasettelussa noudatettavaksi 

suosituksen neljän vuoden karenssiajasta. 

Johtokunnan varapuheenjohtaja, joka 

toimii myös Klubin varapuheenjohtajana, 
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valitaan kalenterivuoden ensimmäisessä 

johtokunnan kokouksessa yhden vuoden 

ajaksi. 

Johtokunta 

Johtokuntaan kuuluu Klubin puheenjohtaja 

ja kahdeksan jäsentä. Johtokunnan 

tehtävänä on edistää Klubin tarkoituksen 

toteutumista, huolehtia jäsenkunnan 

jäsenyyteen liittyvien odotusten 

huomioon ottamisesta sekä edustaa 

Klubia. Ihannetilanteessa johtokunnassa 

esiintyy kaikkia niitä  osaamisalueita, 

joita Klubin johtaminen joko suoraan tai 

toimikuntien puheenjohtajina edellyttää. 

Vaikka puheenjohtajan erityisiä  tehtäviä 

ei ole lueteltu Klubin säännöissä, hänellä 

on päävastuu Klubin linjan vetämisestä ja 

klubihengen ylläpitämisestä. 

Toimikunnat 

Johtokunnan apuna toimii viisi toimikuntaa. 

Kunkin toimikunnan  puheenjohtajana 

toimii pääsääntöisesti johtokunnan 

jäsen. Toimikuntien tehtäväjako  käy 

ilmi organisaatiokaaviosta. Toimikunnat 

ovat järjestäneet työskentelynsä niin, 

että jäsenkunnan erilaiset harrastukset, 

asiantuntemus ja ammattitaito ovat 

päässeet kanavoitumaan Klubin toimintaan 

niiden kautta. 

Klubin henkilökunta 
 

Klubin johtokunta valitsee 

toiminnanjohtajan, joka on työsuhteessa 

Klubiin. Toiminnanjohtaja johtaa 

johtokunnan valvonnassa Klubin toimintaa 

yleensä, vastaa sen talouteen ja hallintoon 

liittyvien tehtävien suorittamisesta ja 

toimeenpanee johtokunnan päätökset sekä 

hoitaa muut johtokunnan antamat tehtävät. 

Lisäksi hän huolehtii toimikuntien päätösten 

toteutumisesta. 

Klubin sihteeri ja klubimestarit ovat 

ensi sijassa vastuussa toiminnanjohtajalle. 

Erityisesti klubimestarien näkyvä rooli 

klubihengen vaalijoina ja päivittäisten 

tehtävien hoitajina on ratkaisevan tärkeä. 

Klubin toiminnanjohtajana on vuoden 

2018 alusta toiminut Kari Storckovius, 

toiminnanjohtaja@ klubi.fi, sihteerinä 

1.3.2008 lukien tradenomi Inkeri Lohivesi, 

sihteeri@klubi. 

fi sekä klubimestareina Jarmo Heinonen 

vuodesta 1988 ja Arto Toivanen vuodesta 

1992, molemmat klubimestari@klubi.fi 

Klubin toimitilat 

Klubin hankittua omistukseensa tontin 

osoitteesta Kansakoulukuja 3 sille valmistui 

vuonna 1959  Klubin  nykyinen  toimitalo. 

Kun Klubi 22.12.1999 osti Kansallisen 

Kokoomuspuolueen Säätiöltä  sen 

omistaman osuuden kiinteistöosakeyhtiöstä, 

koko talo siirtyi samalla Klubin omistukseen. 

Talon kolme ylintä kerrosta ja kellaritiloja 

on Klubin käytössä ja muut kerrokset 

ensimmäisestä neljänteen ovat liiketiloina 

Klubin vuokralaisten käytössä. 

Monet Klubin kabinetit soveltuvat 

erinomaisesti pienryhmätapaamisiin. 

Helsingin ravintoloissa ei ole samanlaisia 

yksilöllisiä ja pienille ryhmille tarkoitettuja 

kokoontumistiloja kuin Klubilla. 

Viides kerros on sisääntulokerros ja 

Klubin juhlakerros. Siinä on baarin ja 

keittiötilojen lisäksi pääsali noin sadalle 

hengelle. Lisäksi siinä ovat pääsaliin 

yhdistettävissä olevat kabinetit, Pankki noin 

20 hengelle ja Pohjola noin 30 hengelle. 

Kuudennessa kerroksessa on 

kabineteista Helsinki noin 30 hengelle 

ja vain Klubin jäsenille avoinna oleva 

kirjasto sekä Klubin olohuone 24 hengelle 

ja biljardisali, jossa on snooker-, Kaisa ja 

poolipöydät. 

Ylimmässä eli seitsemännessä 

kerroksessa ovat seuraavat kabinetit: 

Johtokunta noin 20 hengelle, Vähäkallio 

12 hengelle, Sipilä 10 hengelle, Tanttu 4 

hengelle ja Ylppö 6 hengelle. 

Klubin yläkellarissa,  ns.  Alahuoneessa, 

on noin 400 neliötä tiloja. Siellä on 

kokouskabinetti, saunatilat ja erillisilmastoitu 

oleskelutila, jossa saa myös tupakoida. 

Lisäksi siellä on monitoimitila, jota 

Klubin kuoro ja orkesterit käyttävät 

harjoitustilanaan . Monitoimitilassa toimivat 

myös seniorijumpparyhmät . 

Klubin järjestyssäännöt sisältävät edellä 

olevan lisäksi yksityiskohtaisia määräyksiä 

joidenkin Klubin tilojen käytöstä. 

Ravintolatoiminta Klubilla 
 

Ravintola toimii Klubin tiloissa. Klubille on 

erityisen tärkeää, että ravintola palvelee 

hyvin klubilaisia ja heidän vieraitaan. 

Ravintoloitsijoina ovat vuoden 2009 

puolivälistä toimineet  Miia  Makkonen 

ja Petri Karhu yhtiönään A’la Carhu Oy. 

Monet ravintolan tarjoilijoista ja muusta 

henkilökunnasta ovat pitkään toimineet 

Klubilla ja he tuntevat jopa klubilaisten 

erityistoivomukset. Ravintolan pyrkimyksenä 

on valmistaa suomalaista ruokaa 

suomalaisista raaka-aineista sesonkeja 

seuraten. Ravintolan lounaspöydän 

kotiruokalinja onkin tehnyt ravintolasta 

kuuluisan. Pienenä erikoisuutena on 

ravintolan läskisoosi, joka  on  saanut 

erityisen kunniamaininnan. 

Miten uusi jäsen tulee mukaan 

Klubin toimintaan 

Kun uusi jäsen hyväksytään Klubiin, 

suosittelijat ovat jo sitä ennen alustavasti 

perehdyttäneet hänet siihen, mitä jäsenyys 

tuo tullessaan, mitä mahdollisuuksia se 

antaa ja mitä velvollisuuksia siihen liittyy. 

He ovat kertoneet liittymismaksun olevan 

200 ja vuotuisen jäsenmaksun myös 200 

euroa. Uudelle jäsenelle on kerrottu, että 

hänen oletetaan tarjoavan kummeilleen 

lounaan, jolloin näillä on hyvä tilaisuus 

aloittaa jäsenen perehdyttäminen Klubin 

toimintaan. Tavaksi on tullut, että kummit 

puolestaan lahjoittavat uudelle jäsenelle 

kiitokseksi lounaasta Klubia esittelevää 

mailto:klubimestari@klubi.fi
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aineistoa. Sellaisena toimivat hyvin esim. 

Jarmo Virmavirran kirja Pojat Suomalaisella 

Klubilla , edellä jo mainittu teos Omalla 

pohjalla sekä vaikkapa Klubin pinssi. 

Uudelle jäsenelle on hyvä antaa heti 

kaikkea muutakin Klubia koskevaa aineistoa, 

vuorovuosin julkaistava jäsenluettelo, 

historiikki 130 vuotta Helsingin Suomalaisen 

Klubin toimintaa, Klubilehden viime 

numeroita saatavuuden mukaan ja tämä 

Taskutieto. Hänet on syytä myös aivan alussa 

perehdyttää Klubin nettisivuihin, www. 

klubi.fi. - Kummeilla on tämän jälkeenkin 

erityinen tehtävänsä, he voivat esim. pyytää 

uuden jäsenen mukaansa joihinkin Klubin 

tapahtumiin, mihin mahdollisuuteen hänen 

luonnollisesti kannattaa tarttua. 

Uuden jäsenen on hyvä tietää, että 

tutustumisen klubilaisiin voi aloittaa 

kantapöydästä. Se on lounasaikaan vain 

jäsenille avoinna oleva pöytä juhlasalin 

ovensuussa tai poikkeuksellisesti johonkin 

muuhun tilaan sijoitettuna. Tässä pöydässä 

voi veljellisen ilmapiirin vallitessa aterioida 

edulliseen hintaan ja samalla osallistua 

kaikkiin niihin keskusteluihin,  joita 

pöydässä päivänkohtaisista tai muista 

asioista käydään. Tarkoitus ei siis ole, että 

tähän pöytään asetutaan kahdenkeskeisiä 

neuvotteluja varten. 

Klubilla noudatetaan tiettyä etikettiä. 

Olet Klubissa et pubissa. Jäsenten on siis 

esiinnyttävä hillityn asianmukaisesti ja 

myös pukeutumisellaan viestittävä, että 

ollaan paikassa, jonne voidaan tuoda keitä 

tahansa vaativiakin vieraita. Juhlasalissa ei 

ole solmiopakkoa, paitsi Klubin järjestämissä 

tilaisuuksissa, jolloin villapaidat ja farkut eivät 

sinne sovellu. Biljardisalissa luonnollisesti 

pelataan ilman takkia ja muutoinkin 

meno on siellä rennompaa. Mikäli tulet 

yllättäen Klubille, voit pyytää kabinetteja 

käyttöösi tai saada klubimestareilta takin tai 

solmion lainaksi. Kun olet omalla Klubillasi, 

vaaterahaa ei tarvitse lähtiessäsi maksaa ellet 

ole muutoin enemmälti tullut vaivanneeksi 

klubimestareita. Tämä oikeus ei kuitenkaan 

koske vieraitasi. Klubin kotisivuilla on 

julkaistu  yksityiskohtaiset pukeutumisohjeet. 

Helsingin  Suomalaisen  Klubin säätiö 

Peruslähtökohta Säätiön perustamisessa 

on ollut, että Säätiön toiminta- 

ajatus on samansuuntainen Klubin 

tarkoitussäännöksen kanssa. Myös Säätiön 

tarkoituksena on tukea suomalaista 

kulttuuria ja  suomalaiskansallisia 

perinteitä ylläpitävää toimintaa sekä 

suomalaiskansallisessa hengessä tukea 

isänmaallisten, sivistyksellisten ja 

yhteiskunnallisten kysymysten harrastusta 

koko maassa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö 

myöntää avustuksia alaansa liittyvien 

toimintojen tukemiseksi sekä julkaisu- ja 

tiedotustoimintaan. Säätiö voi myöntää 

stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja 

alaansa liittyvän tutkimuksen edistämiseksi. 

Säätiö on perustettu 25.000 euron 

peruspääomalla ja se on 24.9.2007 

asianmukaisten perustamistoimenpiteiden 

jälkeen ilmoitettu säätiörekisteriin. Säätiöllä 

on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja 

testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan 

muillakin säätiölain sallimilla keinoilla. 

Sitä vastoin tarkoitus ei ole, että  

Klubin sijoitusomaisuutta ryhdyttäisiin 

hallinnoimaan Säätiön kautta. Kun 

Säätiö tukee samanlaista aatteellista 

toimintaa, jonka Klubin jäsenet muutoinkin 

tuntevat itselleen läheiseksi, Säätiö on 

varteenotettava mahdollisuus harkittaessa 

sopivia kohteita tukea lahjoituksin tai 

testamenttimääräyksin suomalaisuutta  sen 

eri ilmenemismuodoissaan. Säätiön toiminta 

on päässyt hyvin alkuun ja monet lahjoittajat 

ovat osoittaneet merkittävää luottamusta 

Säätiön rahoittamia hankkeita kohtaan. 

Säätiötä johtaa hallitus, johon Klubin 

johtokunta nimittää kolmeksi vuodeksi 

viidestä yhdeksään jäsentä. 

Säätiön toiminnan painopistealueita ovat 

nuoret, tulevaisuus ja huippuosaajat. Säätiön 

toiminnassa keskitytään suomen kielen 

merkityksen korostamiseen ja suomalaisuutta 

edistäneiden henkilöiden elämäntyön ja 

heidän perintönsä esittämiseen tuleville 

sukupolville. 

Säätiöön on 24.9.2007 perustettu Mikko 

Pohtolan muistorahasto, jonka tarkoituksena 

on hänen elämäntyölleen tärkeän suomen 

kielen ja sen käytön edistäminen tukemalla 

siihen liittyvää tutkimus-, julkaisu- ja 

koulutustoimintaa. 

Säätiö on 23.10.2007  perustanut 

Arvo Ylppö rahaston, jonka tarkoituksena 

on edistää toimintaa arkkiatri Arvo Ylpön 

elämäntyön tunnetuksi tekemiseksi erityisesti 

tukemalla Arvo Ylppöä esittelevää internet- 

sivustoa SKSM:n yhteydessä. Rahasto on ns. 

omakatteinen rahasto. 

Säätiö on 13.12.2007 perustanut ns. 

omakatteisina rahastoina Mannerheim 

rahaston ja Sibelius rahaston. Rahastojen 

tarkoituksena on, kummankin erikseen, 

edistää marsalkka Mannerheimin ja 

säveltäjämestari Jean Sibeliuksen elämäntyön 

tunnetuksi tekemistä tukemalla toimintaa 

Mannerheimin ja Sibeliuksen internet- 

sivustojen kehittämiseksi. 

Säätiön yhteyteen on perustettu 

Suomalainen ruokakulttuurirahasto. Rahasto 

jakaa apurahoja ruokakulttuurimme tasoa 

kohottamaan pyrkiville henkilöille ja 

yhteisöille. Säätiö on 19.9.2012 hyväksynyt 

rahaston perustamisasiakirjat. Rahastolla 

on hoitokunta, joka päättää kunkin vuoden 

lokakuun loppuun mennessä tunnustusten 

saajien esittämisestä Säätiön hallitukselle. 

http://www/


TASKUTIETOA KLUBISTA VUONNA 2019 

Klubin johtokunta, kunniajäsenet, toimikunnat, Klubilehti, henkilökunta ja Säätiö 

 

Klubin johtokuntaan kuuluvat 

insinöörineuvos Matti Viljanen puheenjohtajana, viljanenmrj@gmail.com  

eversti Heikki Hult varapuheenjohtajana, heikki.hult@kadettikunta.fi 

tv.- ja radiotuottaja Aarno Cronvall, aarno.cronvall@gmail.com 

valtiotieteen maisteri Pellervo Erkkilä, erimex@co.inet.fi 

diplomi-insinööri Antti Virkkunen, antti.virkkunen@tehosampo.fi 

toimitusjohtaja Jorma Kettunen, jorma.kettunen@vientipaino.fi 

kauppatieteen maisteri Raimo Ilveskero, raimo.ilveskero@gmail.com 

professori Olli Meretoja, olli.meretoja@fimnet.fi 

valtiosihteeri Pertti Torstila, pertti.torstila@gmail.com 

 

Klubin kunniapuheenjohtaja  

Varatuomari Martti Enäjärvi, 07 

Kunniajäsenet 

opetusneuvos Antti Henttonen, 96 

varatuomari Risto Alaviuhkola, 98 

järjestöneuvos Matti Höysti, 01 

oikeustieteen kandidaatti Pertti Kolve, 01 

varatuomari Martti Enäjärvi, 02 

toimitusjohtaja Eino Papinniemi, 04 

eversti Jouko Liusvaara, 07 

valtiotieteen tohtori Weijo Pitkänen, 08 

insinöörineuvos Matti Viljanen, 08 

varanotaari Pertti Virkkunen, 10 

filosofian tohtori Yrjö Larmola, 10 

mailto:erimex@co.inet.fi
mailto:antti.virkkunen@tehosampo.fi
mailto:jorma.kettunen@vientipaino.fi


toiminnanjohtaja Timo Turunen, 12 

päätoimittaja Leif Eklöf, 14 

pääkonsuli Johannes Koroma, 15 

kiinteistöneuvos Erkki Anttila, 16 

professori Olli Alho, 16 

hovioikeudenlaamanni Elias Iirola, 16 

laulutaiteen lehtori Henrik Lamberg, 16 

varatuomari Timo Kivi-Koskinen, 17 

toimitusjohtaja Jens Stormbom, 18 

eversti Pekka Rapila, 19 

lehdistöneuvos Jyrki Vesikansa, 19 

 

Toimikunnat 

Talous- ja hallintotoimikunta: 

Raimo Ilveskero, pj, talouspj@klubi.fi 

Antti Aho 

Pellervo Erkkilä, 

Lauri Jouppi, 

Kari Karvonen, 

Juhani Selinheimo 

Timo Toni. 

Talous- ja hallintotoimikunta on kevätkaudeksi 2019 asettanut ravintolajaoston, jonka puheenjohtajana toimii 

Pellervo Erkkilä, sihteerinä Kari Storckovius sekä jäseninä Matti Viljanen ja ravintoloitsija Miia Makkonen. 

 

Ohjelmatoimikunta: 

Aarno Cronvall, pj, ohjelmapj@klubi.fi 

Veikko Hannula, 

Seppo Hovi, 

Heikki Hult, 

mailto:ohjelmaPJ@klubi.fi


Jari Karpakka, 

Pekka Piispanen, 

Tapani Ruokanen ja 

Teemu Torvelainen, siht. 

. 

Tarvittaessa teemailtojen isännät: 

Teemailtojen isännät: 

Henrik Elo, ilmailu, 

Jussi Huttunen, lääketiede, 

Martti Häikiö, historia, 

Risto Ihamuotila, tiede, 

Eikka Kosonen, EU-ilta, 

Aimo Maanavilja, teknologia, teknologia@klubi.fi 

Timo Ojala, oikeuspolitiikka, 

Jaakko Savisaari, sotilaspolitiikka, 

Pertti Torstila, ulkopolitiikka, ja 

Ari Valjakka, talouspolitiikka. 

 

Kulttuuritoimikunta: 

Heikki Hult, pj, kulttuuripj@klubi.fi 

Aarno Cronvall, kulttuurin kokonaiskenttä ja taiteilijajäsenasiat, 

Seppo Kimanen, klassinen musiikki, instrumentit ja solistit, alan taiteilijajäsenet, 

Vesa Lehtisalo, puhallinorkesteri ym. yhtyeet, 

Ari Mentu, siht., 

Timo Närhinsalo, teatteri, runoriihi, alan taiteilijajäsenet, 

Tapani Ruokanen, kirjan illat, julkaisusarja, alan taiteilijajäsenet, 

Heikki Tapionlinna, heikki@tapionlinna.fi, Klubin kuoro, 

Antti Virkkunen,  kuvataide@klubi.fi, kuvaamataiteet, alan taiteilijajäsenet. 

mailto:kulttuuriPJ@klubi.fi
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Viestintätoimikunta: 

Ari Huovinen, pj kevätkauden 2019, viestintapj@klubi.fi, 

Veikko Hannula, 

Elias Iirola, 

Jukka Kuittinen, 

Timo Martikainen, 

Olli Meretoja, 

Leif Nordin, siht., 

Pentti Paalu, 

Pekka Rapila, 

Pertti Torstila, SKSM, ja 

Olli Tuores. 

 

Harrastustoimikunta: 

Jorma Kettunen, pj, harrastuspj@klubi.fi 

Jyrki Berner, tennis@klubi.fi 

Jussi Itkonen, bridge@klubi.fi 

Harri Keinonen, matkailu@klubi.fi 

Mauri Kotila, , seniorijumppa@klubi.fi 

Joni Lahti, Viron kieli ja kulttuuri, 

J.-P. Lähdevuori, biljardi, YT-Klubien hallitus, biljardi@klubi.fi 

Olli Meretoja, skruuvi@klubi.fi 

Sami Nevalainen, kalastus@klubi.fi 

Jussi Papinniemi, golf@klubi.fi 

Petri Parviainen, maanpuolustus, maanpuolustus@klubi.fi 

Heikki Pitkänen, sikarikerho@klubi.fi 

Kai Sarpaneva, veneily@klubi.fi, 

mailto:viestintaPJ@klubi.fi
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Heikki Sarso, keilailu, keilailu@klubi.fi 

Mikko Tolvanen, digikuvaus, 

Kari Tähtinen, gastronomia, 

Hannu Vaahtio, ammunta, metsästys, moottoripyöräily, metsastys@klubi.fi 

                          

Klubilehden toimitus 

Timo Martikainen, päätoimittaja, paatoimittaja@klubi.fi 

 

Klubin henkilökunta 

Klubin sihteeri ja klubimestarit ovat ensi sijassa vastuussa toiminnanjohtajalle. Klubin toiminnanjohtajana toimii 

tradenomi Kari Storckovius, toiminnanjohtaja@klubi.fi, sihteerinä tradenomi Inkeri Lohivesi, sihteeri@klubi.fi, 

sekä klubimestareina Jarmo Heinonen, Arto Toivanen ja Markus Vornila, kaikki klubimestari@klubi.fi 

 

Helsingin Suomalaisen Klubin säätiö 

Säätiön hallitukseen kuuluvat vuonna 2019 Matti Viljanen puheenjohtajana, Ari Huovinen varapuheenjohtajana, 

Antti Halli, Jorma Hämäläinen ja Timo Toni. Säätiön asiamiehenä toimii kauppatieteiden maisteri Raimo Ilveskero 

sekä tilintarkastajina KHT Taneli Mustonen ja KHT Hannu Riippi. 
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Seuraavilla sivuilla on kuvattuina joitakin Klubin kabinetti- ym. tiloja. Klubin kabinetit ovat myös vieraitten varattavissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Klubin juhlasali  
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Pohjola Sipilä Klubin olohuone 

 
Pankki Vähäkallio Biljardihuone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Helsinki Ylppö Kirjasto 
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