Helsingin Suomalainen Klubi on kulttuuriklubi

Klubilehti 4/2017

SUOMALAINEN
KLUBI 1876–2017

1917 SUOMI 2017

Pääkirjoitus
Talvisota sai muistomerkkinsä
vasta 100-vuotiaassa Suomessa

Asuntosijoittamisesta tuli yksityishenkilölle kannattavaa sijoitustoimintaa,
kun Suomessa vuosina 1974 –1995 voimassa ollut vuokrasääntely purettiin.
Vuokraturva perustettiin sääntelyn purkamisen jälkeen auttamaan
vuokranantajia asuntojen turvallisessa vuokraamisessa. Vuokranmaksuvaikeudet olivat yleisiä, ja Vuokraturvan keskeisin lupaus on ollut
alusta asti vuokranmaksun takaaminen.
Vuosituhannen vaihteessa Vuokraturva
alkoi auttaa asiakkaitaan myös hyvän
sijoitusasunnon ostamisessa. Aivan
2000-luvun alussa asuntosijoittamista
pidettiin vielä talouslehdissäkin lähinnä
puuhasteluna niille sijoittajille, jotka eivät
paremmasta ymmärrä. Kun teknokupla
puhkesi pörssissä ja asuntojen hinnat
ja vuokrat vain nousivat, Vuokraturvan
asiakaskunta kasvoi nopeasti.
Syntyi valveutuneiden sijoittajien joukko,
joka ymmärsi, että asuntomarkkinat
ovat vasta heräämässä sääntelyn
purkautumisen synnyttämiin mahdollisuuksiin. Monen sijoittajan haasteena
oli kuitenkin se, että oma pankki ei
ymmärtänyt asuntosijoittamisen logiikkaa.
Kun tavallinen ihminen halusi ottaa
lainaa ja ostaa sijoitusasunnon, sitä
pidettiin vielä silloin pankeissa erikoisena. Vuokria ei esimerkiksi huomioitu
tuloina lainkaan, eikä maltillistakaan
lainaa välttämättä myönnetty.
Vuokraturva ratkaisi ongelman alkamalla järjestää yhteisiä asiakastilaisuuksia
usean pankkikonsernin konttorien
kanssa yhtä aikaa. Näistä asiakastilaisuuksista alkoi satojen sittemmin
erittäin menestyneiden asuntosijoittajien taival. Kun pankki oli alusta asti
hengessä mukana ja Vuokraturva etsi
tuottavimmat kohteet, asuntosijoittamisen suosio sai siivet.
Sinettinä asuntosijoitusbuumin alkamiselle pidetään sunnuntaina 27.11.2005
Helsingin Sanomien kannessa ollutta

Vuokraturvan, Suomen Vuokranantajien,
Vuokralaisten Keskusliiton ja Aktian
yhteisilmoitusta ”Sijoitusasunto on
sijoitus Suomeen”. Asuntosijoittamisen
suosion kasvuun havahtuivat tuolloin
myös tiedotusvälineet, jotka ovat siitä
alkaen kirjoittaneet aiheesta jatkuvalla
syötöllä.
Asuntosijoittaminen herätti kasvavaa
kiinnostusta myös ammattisijoittajien
keskuudessa. Vuokraturva havaitsi
2006 varakkaimpien asiakkaidensa
tarpeen muutaman asunnon hintaa
suurempien pääomien sijoittamiseen
kerralla. Tuotekehitys jatkui. Samaan
yhtiöryhmään kuuluva Asuntoturva toi
keväällä 2007 markkinoille Suomen
ensimmäisen yksityisille sijoittajille
suunnatun asuntorahaston. Jo ensimmäiset rahastot olivat menestys, ja
siitä alkoi asuntorahastojen aikakausi
Suomessa.
Finanssikriisi runteli maailmantaloutta
2008. Yllättäen suomalaiset asuntosijoittajat pääosin vain hyötyivät kriisistä
ja siitä alkaneesta voimakkaasta korkoelvytyksestä, joka jatkuu yhä. Vielä
tuolloin sijoitusasuntolainojen osuus
kaikista asuntolainoista oli sen verran
pieni, että Suomessa ei nähty samanlaista asuntojen hintojen romahdusta
kuin monessa länsimaassa. Pienten
asuntojen likviditeetti parani, kun
Vuokraturva alkoi myydä niitä edullisilla
kiinteillä välityspalkkioilla. Palvelu sai
nimekseen Myyntiturva. Asuntosijoittamisesta alettiin puhua turvasatamana.

Kuluvalla vuosikymmenellä asuntosijoittamisen suosion tasainen kasvu
on jatkunut, ja yhä suurempi osa
tavallisista suomalaisista on asuntosijoittajia. Vuosien mittaan asuntosijoittamisesta on alettu puhua lähes
riskitömänä sijoitusmuotona. Jopa osa
nykyään yleisistä asuntorahastoista
vihjailee siihen suuntaan.

n Talvisodan kokeneen runoilijan Yrjö Jylhän sanat ”Kirkkaampi eilistä kansamme on huomen” kiteyttää
hyvin, mitä Talvisodan kansallinen muistomerkki Helsingin Kasarmintorilla edustaa.
Valon tuoja -muistomerkin selustassa kohoaa jykevä puolustusministeriö, jonka katolla patsasta vartioi
hulmuava siniristilippu. Myös pääesikunta varmistaa hieman taaempana kuvanveistäjä Pekka Kauhasen
yli 10 metristä patsasta.
Ihmetyttää, miksi muistomerkkiä on jouduttu odottamaan 78 vuotta, yli 10 vuotta kauemmin kuin oma ikäni.
Miten sodassa tiiviiksi hioutuneelta ja yhtenäiseksi sitoutuneelta kansalta kestää näin kauan – vasta Suomen
täyttäessä 100 vuotta – saada aikaan yli 25 000 talvisodassa isänmaansa puolesta henkensä menettäneen suomalaisen muistomerkki.
Tasavallan presidentti kiteytti oivasti talvisodan koetuksen tilaisuudessa pitämässään puheessa. ”Kun henki
on ainetta väkevämpää, voi pienikin kansakunta voimansa ylittäen yltää uskomattomiin saavutuksiin.”

Yksituumaisuutta tarvitaan yhä
Itsenäisyyspäivänä myös Klubilla juhlittiin satavuotiasta isänmaatamme.
Juhlapuhuja, klubiveli Jarmo Mäkelä on ansioitunut Ylen kirjeenvaihtaja ja
ulko- ja turvallisuuspolitiikan tuntija.
Hän mukaansa Suomi tarvitsee entiseen tapaan yksituumaisuutta ja sisäistä eheyttä, sillä turvallisuuden näkökulmasta ajat eivät ole muuttumassa paremmiksi eikä
Suomen asema helpommaksi.
Mäkelä kehotti määrittelemään yksituumaisuuden ajankohtaisen sisällön uudelleen, mutta muistutti sen lähtökohdan olevan sama kuin aina ennenkin: ”Meitä on
liian vähän, siksi jokaista tarvitaan, ketään ei jätetä.”

Ajatus asuntosijoittamisen riskittömyydestä on kuitenkin vaarallisella tavalla
virheellinen. Kaikkeen sijoittamiseen
liittyy riskejä. Nykyään sijoituslainojen
osuus kaikista asuntolainoista on
täysin eri tasolla kuin 10 vuotta sitten.
Nyky-Suomessa ei ole nähty asuntosijoittamisesta aiheutuneita kuplia,
koska vuoteen 1995 asti vuokrasääntely esti sen. Ja sääntelyn purkamisen
jälkeen asuntosijoittamisen suosio on
kasvanut vaiheittain. Siksi ensimmäistä
kertaa modernissa taloushistoriassa
asuntosijoittajien aiheuttama asuntokupla on vasta viime vuosina ollut
mahdollinen Suomessakin.
Asuntomarkkina on aina ollut ja tulee
aina olemaan syklinen. Menestys
asuntosijoittajana ei perustu siihen,
että riskejä kieltäydytään näkemästä,
vaan nimenomaan siihen, että sekä
mahdollisuudet että riskit tiedostetaan
ja huomioidaan. Tähän tasapainoon
Vuokraturvan asiakkaiden menestys
on yli vuosikymmenten parhaimmillaan
perustunut.

Suomi 100-sarja oli toimituksen ponnistus juhlavuodelle
Suomen juhlavuoden aikana Klubilehti julkaisi omista lähtökohdistaan juhlavuoteen liittyviä laajoja artikkeleita jokaisessa lehdessä. Ne ovat valottaneet. kunniakkaan Klubimme osallisuutta Suomen sataan vuoteen ja kauemmaksikin historiassa.
Toimitus on hyvillään, kun Klubistamme on löytynyt paljon merkityksellistä kirjoitettavaa ja että joukostamme on löytynyt asioiden osaajia ja kirjoittajia.
Kiitos teille.
Sarja päättyy tämän lehden tulevaisuuskeskusteluun. Sen johtopäätös on, että
kaikille hyvä Suomi voidaan tavoittaa vain sopeutumalla digitaaliseen murrokseen
ja globaalin ympäristön muihin suuriin mullistuksiin.

Neljästi myös 2018
Klubilehti ilmestyy myös ensi vuonna neljästi, maalis-, touko-, loka- ja joulukuussa.
Toimitus kiittää saamastaan palautteesta ja ideoista. Ne ovat enemmän kuin tervetulleita myös ensi vuonna.
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Tulevaisuuden suuri kansallinen tavoite:

SUOMI,

joka on hyvä kaikille kansalaisille
Hyvä Suomi on päämäärä, jota ei voi tavoittaa ilman muutosta,
sopeutumista digitaaliseen murrokseen ja globaalin ympäristön
muihin suuriin mullistuksiin.

K

lubilehden kokoama pyöreän pöydän paneeli oli yhtä
mieltä siitä, että muutoksen
tavoitteena ei voi olla pelkkä
talouskasvu. Muutoksen
pitää tähdätä siihen, että
kaveria ei jätetä.
Klubilehti järjesti 17. marraskuuta Helsingin Suomalaisen Klubin kirjastossa pyöreän
pöydän keskustelun, jonka aiheena oli
Suomen tulevaisuus.
Keskustelijoina olivat kasvuyrittäjä
Inka Mero, Sitran yliasiamies Mikko
Kosonen ja valtiotieteen lisensiaatti
Osmo Soininvaara.
Keskustelun puheenjohtajana ja
alustajana toimi pääkonsuli Johannes
Koroma.
Koroma totesi keskustelun avauksessa, että Suomen tulevaisuuden
sanotaan riippuvan siitä, kuinka joustavasti omaksumme digitalisaation,
tekoälyn, robotiikan ja alustatalouden,
jotka muodostavat yhdessä neljännen
teollisen vallankumouksen.
”Vallankumoukset herättävät
aina pelkoa, mutta tuntuu siltä, että
tämä tuleva vallankumous on saanut
suomalaiset voimakkaammin kuin
aikaisemmin huolestumaan omasta ja
lastensa tulevaisuudesta.”
Neljännen teollisen vallankumouksen uhkakuviin kuuluvat ammattien

katoaminen, työttömyys, joka uhkaa
myös asiantuntijoita, vaikeudet sopeutua uuteen digitaaliseen ympäristöön
ja yksilöllisyyden murenemiseen
kaikkitietävän tekoälyn ja käyttäytymistämme ohjaavien algoritmien
puristuksessa.
Koroma huomautti, että tekoäly ja
alustatalous on määritelty Suomen
menestystekijöiksi, mutta määrittelemättä on jätetty se, onko menestyksen
kriteerinä yksin talouskasvu vai koko
kansakunnan hyvinvointi.
”On helpompaa hyväksyä uuden
teknologian käyttöönotto yhteisen
hyvän nimissä, kuin vain Suomen bktkasvun edellytyksenä”, hän sanoi.
JOHANNES KOROMA (JK):
Ovatko digitalisaatio ja tekoäly
Suomen tärkeimmät menestystekijät? Entä ovatko kansalaiset saatavissa muutokseen, jotta menestys
voidaan turvata?
INKA MERO (IM):
Avainkysymys tässä yhteydessä on
se, millä tavalla Suomi ja suomalaiset
yritykset voisivat olla globaalisti kilpailukykyisiä uusissa dataohjautuvissa
liiketoimintamalleissa. Ellemme ole
kilpailukykyisiä, jäämme takamaaksi.
Kansantalous tarvitsee innovaatioita ja erityisesti kaupallisia innovaaSuomalainen Klubi I 4 I 2017
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SItran yliasiamies, Mikko Kosonen, 60, on kauppatieteen tohtori ja strategisen johtamiseen erikoistunut asiantuntija.
Ennen siirtymistään Sitran palvelukseen hän työskenteli Nokiassa mm. strategia- ja tietohallintojohtajana ja johdon neuvonantajana.

Inka Mero
KUVA: ARTTU LAITALA

Tekoälykeskustelussa
häiritseviä piirteitä

Kasvuyrittäjä ja enkelisijoittaja Inka Mero, 41, on
Pivot5 Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi
hän on hallituksen jäsen pörssiyhtiöissä YIT, Fiskars ja Nokian Renkaat.
Ennen ryhtymistään kasvuyrittäjäksi hän työskenteli mm. Nokian ja Soneran johtajana.

Osmo Soininvaara
KUVA: SINI SUOMI,

MIKKO KOSONEN (MK):
Suomi on hiukan yhden totuuden
maa. Viimeksi kuluneen vuoden
aikana on herätty tekoälyyn, ja nyt
ajatellaan, että kaikki asiat ratkeavat
sen avulla. Kuitenkin Suomen kilpailukyvyssä on muutakin tekijöitä kuin
tekoäly.
Sitä paitsi pitäisi täsmentää, mitä
tekoäly tarkoittaa, onko se jotain muutakin kuin se, mistä on käytetty sanaa
’digitalisaatio’?
Minun maailmassani se on vain
yksi digitalisaation yksi komponentti.
Tekoälyyn liittyvät läpimurrot voivat
tulla hitaammin, kuin nyt ennustetaan, eikä pidä kuvitella, että tekoäly
ratkaisisi kaiken.
On hyvä, että nostetaan esiin tekoälyn ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet Suomen kilpailukyvyn
parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen
torjumiseksi.
Kuitenkin samalla on varaudut-

Pääkonsuli Johannes Koroma, 74, työskenteli
Uuden Suomen päätoimittajana ja EK:n edeltäjäjärjestön TT:n toimitusjohtajana. Siirryttyään
eläkkeelle hän on toiminut kolumnistina ja kirjoittanut TKL:n historian (Suomalaisten hyvinvointia
rakentamassa, SKS 2015).

Mikko Kosonen
KUVA: MIIKKA PIRINEN

tioita, joilla kehitetään tuottavuutta.
Toisaalta Suomi on pieni maa, joten
ydinkeksinnöt eivät synny välttämättä
täällä. Sen sijaan on todennäköisempää, että ne voidaan kaupallistaa
täällä.
Sama pätee tekoälyynkin. Uskon
siihen, että muutosvaiheessa johtavia
ovat maat ja yritykset, jotka pystyvät
nopeasti kokeilemaan, oppimaan ja
hyödyntämään sitä.
Digitalisaation kannalta olennaiset
assetit eivät jakaudu tasaisesti, vaan
globaalit datajätit hallitsevat suurta
osaa niistä. Yksikään niistä ei ole suomalainen.
Tässä tilanteessa Suomen pitää
löytää oma selviytymisstrategia.
Perinteisen teollisuuden digitalisoiminen ja tekoälyllistäminen voisi olla
suuri mahdollisuus. Handicap tosin
voi olla suomalaisten yritysjohtajien
rajoittunut ymmärrys datapohjaisista
liiketoimintamalleista tai tekoälystä
itsessään.

Valtiotieteen lisensiaatti Osmo Soininvaara, 66,
on yrittäjä, kolumnisti, tietokirjailija, hallitusammattilainen ja Helsingin kaupunginvaltuutettu.
Hän on toiminut Vihreän liiton puheenjohtajana,
ministerinä ja kansanedustajana.

tava näiden ilmiöiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja kannettava niistä
huolta. Miten ne vaikuttavat sosiaaliturvaan, koulutusjärjestelmään, syrjäytymiseen sekä tulo- ja varallisuuserojen kasvuun?
Viime kädessä isot huolet ovat
ilmastonmuutos ja yhteiskunnan polarisaatio.
Ekologisia ongelmia voidaan torjua
digitaalisilla keinoilla, samoin niillä
voidaan löytää ratkaisuja terveydenhoitoon. Mutta miten pidetään yhteiskunnassa mukana kasvava ryhmä,
joka on vaarassa pudota pois?
IM: Tekoäly synnyttää kipua, koska
se aiheuttaa työpaikkojen katoamista,
mutta se on mahdollisuus, jota voi
käyttää myös hyvään.
Suomalaisella yhteiskunnalla on
sama haaste kuin kaikilla muillakin
eurooppalaisilla kansakunnilla: väestö
vanhenee. Automaatioon ja tekoälyyn
pohjautuvat terveydenhoito voi auttaa
meitä hoitamaan paremmin ja tehokkaammin vanhenevaa väestöä. Manuaalinen, ihmisten tekemä hoivatyö ja
sote-kuviot eivät ole ainoa ratkaisu.
Mikä on tulevaisuuden työntekijän
kyky toimia alustataloudessa? Kaikki
eivät ole itseohjautuvia ihmisiä, jotka
tekevät eri asioita eri kanaviin vaikkapa kuskina, kirjoittajana ja opettajana. Kuitenkin yhteiskunta voisi tulla
tukemaan uusia työmuotoja ja tarjota
turvaa ja yrittäjyyden riskien varalta.
Samalla se tukisi transitiota alustatalouteen.
On suuri kulttuurinen murros, jos
autonkuljettaja onkin robotti, opettaja
digitaalinen rajapinta, pomo on tekoäly ja kollega on robotti.
Pitää miettiä, mitä asioita yritetään
muuttaa rohkeasti, koska pian niitä
voidaan ensi kertaa tehdä uudella
tavalla.
JK: Kun teitä kuuntelee, herää kysymys, onko päätavoite ’hyvä Suomi’
vai vaurastuva, kansainvälisesti
menestyvä Suomi?
MK: Se on huipputärkeä kysymys.

Vientiyritysten kilpailukyky on tärkeä
tavoite mutta liian kapea ollakseen
Suomen suuri päämäärä. Ihmisten
hyvä elämä on paljon olennaisempi
tavoite.

Digitalisaatio voi yllättää
OSMO SOININVAARA (OS):
En usko siihen, että tietäisimme,
mihin olemme menossa. Ennenkin
on nähty tulevaisuus väärin. Mieleen
tulee huvittava esimerkki 50-luvulta,
jolloin eräs komitea päätyi siihen, että
pohjoismaille riittää tulevaisuudessa
hyvin yksi yhteinen tietokone.
Sitäkään ei osattu arvata, että kun
laajakaistayhteyksiä tuli koteihin, niitä
alettiin käyttää pornon katselemiseen
– bitteinä.
On sanottu, että tekoäly on keksintönä vastaava kuin sähkö oli aikanaan.
Ehkä se rinnastuu pikemminkin mikroprosessoreihin, joiden ansiosta moni
laite toimii nykyään paremmin kuin
ennen.
Monet uudet asiat tulevat mahdollisiksi digitalisoinnin ansiosta. Helen
Oy:n hallituksen puheenjohtajana olen
yrittänyt miettiä, mitä tehdä Helsingin kaupungin energiapolitiikalle.
Yksi keino on kulutuksen ohjaus. On
järkevää ohjata kuluttajia käyttämään
sähköä muulloin kuin silloin, kun siitä
on eniten pulaa.
Toisaalta digitalisaation yhteiskunnalliset vaikutukset voivat olla hyvin
yllättäviä. Jotkut ovat sitä mieltä, että
tekoäly ja muut uudet ilmiöt johtavat siihen, että koulutusvaatimukset
kasvavat ja että vähän koulutetuille jää
entistä vähemmän töitä.
En ole ollenkaan varma tästä. Voi
käydä niinkin, että vaativammat tehtävät vaikeutuvat ja helpommat helpottuvat.
Se voisi tarkoittaa sitä, että kun joidenkin osaaminen ei ole riittänyt juuri
mihinkään, niin heidän tilanteensa voi
parantua.
Luovan työn merkitys kasvaa, mutta
loppujen lopuksi aika pieni osa ihmisistä tekee luovaa työtä.
Osalle akateemisen koulutuksen

saaneista vähemmän luovista ihmisistä voi käydä huonosti, esimerkiksi
pankkivirkailijoille, kirjanpitäjille ja
juristeille, koska heidän työnsä on helposti automatisoitavissa.
Työmarkkinoilla erottavaksi tekijäksi
voivatkin tulla älykkyyden ja osaamisen sijaan luonteenpiirteet, ujous saattaa olla vakavampi asia kuin tyhmyys.
Terveen ihmisen älykkyysosamäärä
riittää hyvin, mutta ujoilla tai hankalilla luonteilla tai niillä, jotka eivät
hallitse intohimojaan, voi eläminen ja
työnteko olla paljon vaikeampaa.

On tunnistettava
väistämättömät trendit
IM: Pitää tunnistaa globaalit isot trendit, jotka tapahtuvat joka tapauksessa,
kuten alustatalous, verkostoitunut työn
tekeminen tai personoitu oppiminen.
Nyt ollaan siirtymässä personoidun oppimisen aikakauteen. Se on
vastaava ilmiö kuin massatuotantoon
perustuneiden liikennepalvelujen personoiminen.
Voi olla erilaisia tapoja toteuttaa
uusia asioita. Maailma on täynnä
ilmaista oppimateriaalia.
Annetaan vanhan suojella itseään,
mutta annetaan samalla mahdollisuus
uudelle, joka disruptoi vanhaa, pakottaa sitä muuttumaan tai väistymään.
Mitään muuta keinoa en näe kun järkipuhe ei auta.
Olen 41-vuotias ja olen ollut oikeissa
töissä tähän mennessä yli 20 vuotta.
Olen pohtinut, mikä minusta tulee
isona ja voisinko vielä kouluttautua
vielä uuteen ammattiin. Urapolkuja
voi olla monenlaisia. Voi opiskella ja
omaksua uutta kehittääkseen ammattitaitoaan tai voi oppia uusia juttuja ja
tehdä monenlaisia töitä.
OS: On mielenkiintoista, että työn
loppumista kauhistellaan niin kovasti,
sen hirveyttä, että rientää riemuksemme laiho miesten maatessa. Siitä
selvitään yksinkertaisesti niin, että
lyhennetään työaikaa. Tulevaisuudessa
yleistyy, että voi valita oman työaikansa pituuden. Työntekijä voi valita
Suomalainen Klubi I 4 I 2017
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Inka Mero

”

Helsingissä toimii
johtavia varhaiskasvatuspaikkoja kuten
päiväkoti Vironniemi.
Se on ollut tutkivan
oppimisen edelläkävijä
30 vuotta, jota
Helsingin kaupunki
kuitenkin yrittää
systemaattisesti runtata
samaan sabluunaan
muiden päiväkotien
kanssa.

”

IM: Jo varhaiskasvatuksella on suuri
merkitys työelämän valmiuksien
kannalta. Helsingissä toimii johtavia
varhaiskasvatuspaikkoja kuten päiväkoti Vironniemi. Se on ollut tutkivan
oppimisen edelläkävijä 30 vuotta, jota
Helsingin kaupunki kuitenkin yrittää
systemaattisesti runtata samaan sabluunaan muiden päiväkotien kanssa.
Tulevaisuudessa on asetettava tavoitteeksi, että myös julkisella sektorilla
voi toimia vapaita, itse ohjautuvia
organisaatioita, jotka verkostoituvat
keskenään.
MK: Empatia ja vuorovaikutustaidot
ovat tulevaisuudessa keskeisiä valmiuksia, joilla selviytyy muuttuvassa
ympäristössä. Tarvitaan tutkivaa oppimista, elinikäistä oppimista, kiinnostusta uuteen.
Näitä asenteita ja valmiuksia voidaan tukea varhaiskasvatuksen avulla.

Lainsäädäntö sopeutettava tosiasioihin
JK: Valtion tärkeä rooli siis säilyy
edelleen.
OS: Jos maailman 10 johtavaa digitaa-

lista yritystä olisi perustettu Suomessa, niistä kahdeksan olisi kielletty.
Nyt Google ja Facebook tekevät
suomalaisten tiedoilla asioita, joita
suomalaiset yritykset eivät saisi tehdä.
Amerikkalaiset yritykset siis saavat
tehdä Suomessa sitä, mitä suomalaiset
eivät saa tehdä.
Tästä on hiukan vaikea ponnistaa
digitaaliseksi suurvallaksi. Siksi Suomen lainsäädäntö on pakko sopeuttaa
tosiasioihin.
Uudet digitaaliset sovellutukset
tulevat julkiseen hallintoon paljolti
kuntien kautta. Niitä on runsaat 300
ja ne ovat keskenään mustasukkaisia eivätkä ne koskaan opi toisiltaan
mitään.
Esimerkiksi kouluissa läppäreitä
käytetään kirjoittamiseen koneella –
se on olevinaan digitaalinen vallankumous. Sen sijaan esimerkiksi pelejä
ei hyödynnetä oppimisen välineinä,
vaikka ne voisivat olla motivoivia
tyyliin ”kun lasket tämän tehtävän
oikein, pääset eteenpäin”.
Jokaisella on kielistudio kännykässään. Puhut englanninkielisen virkkeen ja applikaatio sanoo ei noin vaan
näin. 1960-luvulla tämä oli hienoa
ja kielistudioihin investoitiin suuria
summia. Nyt kun se olisi ilmaiseksi
saatavilla, sitä ei käytetäkään.
Opettamista ei saada tietokoneavusteiseksi. Opettajat vastustavat, koska
he pelkäävät asemansa heikkenemistä.
Kuitenkin opettajaa tarvittaisiin kasvattajana, mentorina ja sparraajana.
Myös terveydenhuoltoa uusi teknologia voisi tehostaa huomattavasti.
Muutokset ovat kuitenkin erittäin
hitaita, koska kunnanvaltuustot ovat
täynnä kunnan työntekijöitä, jotka
valvovat, että heidän työpaikkoihinsa
ei kosketa.
IM: Nostaisin keskusteluun sen, että
huippuosaajat ovat huipputärkeä tekijä
muutoksessa, josta puhumme.
Jos meillä ei ole Suomessa globaalien datajättien tutkimuskeskuksia
eikä kasvuyrityksiä, joissa on huippuosaajia, ja jos meillä ei ole suuryrityksissä ymmärrystä dataliiketoimintamalleista, tekoälystä ja algoritmeista,
on turha haaveilla menestyksestä. Ja

tietysti tarvitaan akateemista ja soveltavaa tutkimusta.
Singapore ostaa osaajat rahalla.
Suomi voisi houkutella huippuosaajia olemalla Euroopan paras paikka
perustaa datapohjainen kasvuyritys.
Valtiovalta voi synnyttää varsin nopeasti sopivan regulaatioympäristön,
joka mahdollistaa vaikkapa My Datan
pilotoinnin tai sen, että Suomi on
liikenneinnovaatioiden soveltamis- ja
testauspaikka.
USA:ssa ei ole lainsäädännöllisiä
esteitä sille, että Google tekee oman
auton. Mekin voimme luoda hyvät
pelisäännöt, jos vain haluamme.

KUVA: MIIKKA PIRINEN

MK: Koulutusjärjestelmään pitää
investoida, mutta sekään ei vielä riitä.
Koko koulutuksen käsite pitää uudistaa. Tässä Suomi voisi olla uudistaja
kuten peruskoulussakin. Miten tehdä
tekoälyn avulla koulutusuudistus, joka
olisi maailmanluokkaa? Samalla myös
koulutuksen rahoitus pitää miettiä
uusiksi.
Nykyinen keskusohjattu ja hidasliikkeinen koulutusjärjestelmä on
teollistumisen aikakauden tuotantokoneisto, joka on viritetty sillä oletuksella, että tiedämme, mitä teemme 20
vuoden kuluttua.
Se oletus pitää pistää romukoppaan.
Asiat muuttuvat nopeasti, johtuupa
se sitten tekoälystä tai mistä tahansa.
Ammatit ehkä säilyvät, mutta työtehtävät muuttuvat ja osaamisvaatimusten elinkaari lyhenee.
Ihmisten kouluttamiseen investoidaan, kunnes he ovat 25-vuotiaita.
Sen jälkeen tätä pääomaa hyödynnetään 40 vuotta, kunnes sillä ei tehdä
enää mitään.
Koulutuksen kokonaisuus on
arvioitava ja rakennettava uudelleen
varhaiskasvatuksesta 80 vuoteen asti.
Tarvitaan työssä oppimista, täydennys- ja muuntokoulutusta ynnä muita
oppimisinterventioita työn ohella.
1960-luvulta lähtien tasa-arvo on
tulkittu universaalipalveluna: samanlaiset palvelut koko väestölle. Se oli
hyvä, niin kauan kuin oli kysymys

perustarpeista, peruskoulutuksen ja
-terveydenhuollon turvaamisesta.
Nyt tämä asia pitää miettiä uudelleen, sillä se ei mahdollista sitä, että
tavoiteltaisiin huippukoulutusta. Tasavertaiset mahdollisuudet pitää taata
edelleen, mutta tasapäistäminen pitää
lopettaa.
Entä sosiaaliturvan uudistus? Suomi
voisi tehdä ensimmäisenä näitä uudistuksia myös sosiaaliturvassa. Voisimme tuoda sosiaaliturvaan elementtejä, jotka sopisivat yhteen uudenlaisten työsuhteiden kanssa. Toisaalta
ellei työlainsäädäntöä ja myös sosiaaliturvaa uudisteta, on vaikea nähdä,
että meidän yrityksemme säilyttäisivät
kilpailukykynsä.
Nyt siirrytään korporativistisesta
teollisesta yhteiskunnasta uuteen toimintamalliin, johon on tarvetta luoda
uudenlaiset hyvän elämän puitteet.
Suomi voisi olla tällaisissa asioissa
parempi kuin isommat maat.

KUVA: ARTTU LAITALA

pienemmät tulot ja enemmän vapaaaikaa, tai toisin päin. Valitettavasti
se on helpointa sille, jolla on isommat tulot, eli niille, joiden työpanosta
eniten tarvittaisiin.Pitäisi varautua
siihen, että palkkatyö alkaa olla aika
’last season’.
STM:n entinen kansliapäällikkö
Markku Lehto sanoi äsken, että uudet
työmuodot johtavat yrittäjän ja työntekijän välisen eron hämärtymiseen, ja
siksi työnantajien sotu-maksua pitäisi
alkaa kutsua työntekijän sotu-maksuksi. Tulevaisuudessa on nimittäin
ihan sama, onko työntekijä vai yrittäjä,
vai siltä väliltä. Nyt on iso ero siinä,
kumpaa on, ja siitä riippuu esimerkiksi se, millaisia eläkemaksuja joutuu
maksamaan ja kuka sen maksaa.

OS: Tämän takia on välttämätöntä
lopettaa ulkomaisten työntekijöiden
työlupien tarveharkinta. Jos tarvitaan
joku huippuosaaja, ja työvoimatoimisto sanoo, että ohjelmoija on työttömänä Forssassa, osaajaa ei saa ottaa
töihin.

Mikko Kosonen

”

Julkisen ja yksityisen
sektorin kumppanuus

Empatia ja vuorovaikutustaidot ovat
tulevaisuudessa
keskeisiä valmiuksia,
joilla selviytyy
muuttuvassa ympäristössä. Tarvitaan
tutkivaa oppimista,
elinikäistä oppimista,
kiinnostusta uuteen.
Näitä asenteita ja
valmiuksia voidaan
tukea varhaiskasvatuksen avulla.

”

MK: Suomi on pieni, ketterä, hyvin
koulutettu ja yhteistyökykyinen
yhteiskunta. Meillä on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus saada aikaan
Public Private Partnership – julkisen ja
yksityisen sektorin kumppanuus – eri
aloilla, myös isoilla uusilla liiketoiminta-alueilla. Sellaisia ovat esimerkiksi kaupunkien datan avaaminen
ja julkiset hankinnat keinona ostaa
innovatiivisia ratkaisuja eikä vain halvinta teknologiaa.
Hyvä esimerkki Public Private
Partnershipistä (PPP) on uusi Smart
& Clean -säätiö. Sen tavoitteena on
tehdä pääkaupunkiseudusta viidessä
vuodessa ekologisten ratkaisujen näyteikkuna. Mukana ovat muun muassa
Sitra, Tekes, joukko pieniä ja suuria
yrityksiä, Aalto-yliopisto ja Helsingin
yliopisto.
Hyvälle PPP:lle on kuitenkin kaksi
suurta estettä. Ensinnäkin julkishallinto toimii siiloissa, ministeriöt ja
virastot katsovat asioita omista näkökulmistaan.
Toinen este on valtionhallinnon
budjettitalous, joka ei mahdollista
Suomalainen Klubi I 4 I 2017
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määrärahojen järkevää käyttöä. Miksei
valtionhallinnossa voida tehdä pitkäjänteisiä investointeja, vaan ne pitää
aina tehdä vuosibudjetin kautta?

IM: Kuntasektorin julkisissa hankinnoissa voi periaatteessa käyttää uusia
malleja, jotka suosivat luovaa ongelmanratkaisua ja innovaatioita. Tarjouskilpailun muoto pitää vain muuttaa. Esimerkkiä pitäisi ottaa vaikkapa
arkkitehtikilpailuista.
On kiinnostava kysymys, millainen
yritys- ja organisaatiokulttuuri pärjää.
Menestyvät yritysorganisaatiot ovat
vahvasti ’purpose driven’, tarkoituksesta ohjautuvia.
Valtionhallintoon tarvittaisiin
enemmän henkeä, että on ok, että
organisaatio tekee itsestään tarpeettoman, jos sen toiminnot voidaan vaikkapa automatisoida. Ja olisi hyvä, jos
sellaisia organisaatioita voitaisiin jopa
nostaa jalustalle.
Tässä suhteessa sukupolvien ero
näyttää olevan suuri. Uskon nuoriin,
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JK: Entä kun nuorista tulee valtiosihteerejä tai osastopäälliköitä?
OS: En tiedä mitä ihmisille tapahtuu,
kun niistä tulee virkamiehiä. Se tulee
puolessa vuodessa, täydellinen putkinäköisyys.

Eivätkö ihmiset pelkää
suuria muutoksia?

KUVA: SINI SUOMI,

OS: Pahinta julkisessa taloudessa on
se, että investointi on meno ja omaisuuden myynti on tulo. Pohjanmaan
rataa on korjattu 50 kilometriä kerrallaan. Jokainen yksityinen yritys
rakentaisi radan paljon halvemmalla
kerralla kuntoon, mutta valtiovarainministeriö estää sen.
Ongelma on myös hankintalainsäädännössä ja erityisesti sen tulkinnassa. Jos tilaaja haluaa tehdä innovatiivisen hankinnan, pitää osata kuvata
tarkkaan, mitä haluaa ostaa. Käytännössä se on mahdotonta. Ja silloinhan
ostajan pitää olla innovatiivinen. Jos
1800-luvulla olisi tehty hankintaa
hevoskärrystä, ja joku olisi tarjonnut autoa, sitä ei olisi voitu hyväksyä,
koska se ei olisi ollut tarjousasiakirjan
mukaista.
Vallitseva tulkintakäytäntö johtaa
siihen, että jos minä tilaajana olen
asettanut rajoituksen, että hinnan
vaikutus valintaan on 60 prosenttia,
ja sinä tarjoat 10 kertaa parempaa ja
kaksi kertaa kalliimpaa kuin muut,
niin kaksi kertaa kalliimpi ei voi voittaa tarjouskilpailua, vaikka se olisi
kuinka hyvä.

itseänikin nuorempiin. He ovat ’purpose driven’.
MK: On totta, että viime vuosina on
tapahtunut monessa suhteessa positiivinen arvojen muutos.

JK: Mutta miten ihmiset sopeutuvat suuriin järjestelmänmuutoksiin koulutuksessa ja työelämässä?
Eivätkö ihmiset pelkää tällaisia
muutoksia?

Osmo Soininvaara

”

Ihmiset ovat hyvin
erilaisia. On niitä,
joiden mielestä on
hyvää elämää mennä
20-vuotiaana tehtaan
portista sisään ja tulla
65-vuotiaana prenikka
kaulassa ulos, ja toisille
tällainen elämä
on kauhistus.

”

OS: Ihmiset ovat hyvin erilaisia. On
niitä, joiden mielestä on hyvää elämää
mennä 20-vuotiaana tehtaan portista
sisään ja tulla 65-vuotiaana prenikka
kaulassa ulos, ja toisille tällainen
elämä on kauhistus.
Jotkut pelkäävät hirveästi muutosta.
Jos olet sahalla töissä Peräseinäjoella
ja joudut työttömäksi automaation
takia, se voi olla katastrofi, koska on
vaikea löytää uutta työpaikkaa. Sen
sijaan kaupungeissa se ei välttämättä
ole ongelma varsinkaan nousukaudella.
IM: Nykyään aika harvassa ammatissa onnistuu, että eläkeläinen voi
tehdä joustavasti työtä. Lääkärin
ammatti on yksi harvoista.
Tarvitaan arvojen muutosta. Nuori
polvi toteuttaa sitä jo, joustavuutta ja
liikkuvuutta on todella paljon. Välillä
surfataan, sitten opiskellaan jokin uusi
juttu, sitten mennään startupiin ja sitten tehdään taas jotain muuta.
Meidän sukupolvemme on myös
nähnyt vanhempien sukupolven
kipuilun eläkkeelle jäämisestä. Nuori
polvi mieltää elämisen laadun eri
tavalla kuin vanhempansa.
Tietysti jos tehtaan ovi on ollut
ainoa skenaario, silloin täytyy olla
valoa tunnelin päässä, että jonakin

päivänä pääsen täältä pois.
MK: Luotan ihmiseen, en ole huolissani kansalaisten sopeutumiskyvystä.
Vallanpitäjät kyllä pelottelevat säilyttääkseen asemansa, mutta kansa on
fiksumpaa.
On johtajien tehtävä avata näköaloja,
luoda luottamusta ja rakentaa toivoa.
Silloin ihmiset lähtevät mukaan jopa
innoissaan.
Nuoret ovat avoimia ja he ovat jo
hyväksyneet ajatuksen, että elämä on
sarja erilaisia kokemuksia ja että työelämä koostuu projekteista. Jakamistalous on omaksuttu, joten ei haalita
kamaa.
Peräseinäjoellakin kyse on ehkä
siitä, että joku 50-vuotias äijä on pelotellut kaksikymppistä, että tilanne on
toivoton, mutta oikea tieto ja kannustaminen saa ihmiset muutoksen
puolelle.
Mutta tietysti on aina myös niitä,
jotka vastustavat.

Poliittinen johtajuus
kadoksissa
OS: Valtion tasolla poliittinen johtajuus on ollut kadoksissa jo 20 vuotta.
Paavo Lipponen oli viimeinen pääministeri, joka johti tätä maata. Kunnallistasolla taas se on parantunut sekä
Tampereella että Helsingissä.
IM: Kaupungistumisen takia ratkaisevassa roolissa ovat nyt kaupunkien
johtajat. Toivottavasti virkamiehet
muuttuvat enemmän mahdollistajiksi
kuin ennen.
Uskon että kasvuyrittäjillä on iso
rooli. Hehän ovat ihmisiä, joista on
alkanut muodostua esikuvia nuorelle
sukupolvelle, ihmisiä jotka luovat asioita ja synnyttävät uutta. ’Don’t be a
consumer, be a creator.’
JK: Entä sellaisia ajattelijoita kuin
Pekka Kuusi, jotka rakensivat kansallisesti hyväksytyn tavoitteen?
Eikö vastaavia henkilöitä löydy nyt?
MK: Tarvitsemme johtajuutta, mutta
olen samaa mieltä siitä, että poliittinen
johtajuus on kateissa. Toisaalta ihmiset
ovat aika itseohjautuvia eivätkä kaipaa

samanlaisia johtajia kuin aikaisemmin.
Tuskin kenelläkään on kuitenkaan
sitä vastaan, että poliitikot katsovat pitkäjänteisesti eteenpäin ja luovat uskoa
tulevaisuuteen. Mitä sumuisempi ja
nopeammin muuttuva maailma, sitä
enemmän arvot meitä ohjaavat. Peruskoulun perustaminen aikanaan oli
uskosta ja uskalluksesta kiinni.
Vielä 1950- ja 1960-luvuilla politiikkaan hakeutuivat valtakunnan kirkkaimmat aivot. Niin ei ole ollut pitkään
aikaan. Paavo Lipponen oli valtiomiesmäinen henkilö, joka ei selvästikään
keskittynyt ajattelemaan vain seuraavia vaaleja. Sellainen on harvinaista,
mutta sille olisi tarvetta.
OS: Kaikki poliitikot eivät ajattele
pelkästään seuraavia vaaleja. Jotkut
kyllä ajattelevat, mutta se ei ollenkaan
lisää todennäköisyyttä tulla valituksi
uudelleen.
IM: Kaupungistumisen takia ratkaisevassa roolissa ovat nyt kaupunkien
johtajat. Toivottavasti virkamiehet
muuttuvat enemmän mahdollistajiksi
kuin ennen.
Uskon että kasvuyrittäjillä on iso
rooli. Hehän ovat ihmisiä, joista on
alkanut muodostua esikuvia nuorelle
sukupolvelle, ihmisiä jotka luovat asioita ja synnyttävät uutta. ’Don’t be a
consumer, be a creator.’
Sitä en tiedä, haluaako nuori sukupolvi hirveästi vaikuttaa poliittisesti.
Slushissa taas kohta näkee, että käynnissä on globaali startup-ilmiö. Siihen
osallistuu kuitenkin hyvin pieni osa
suomalaisista nuorista. Kysymys on
siitä, miten saataisiin isompi porukka
mukaan.
MK: Talouselämän edustajista Ilkka
Paananen on hieno esimerkki yhteiskunnallisesta johtajuudesta ja siitä,
miten yritysjohtajasta voi tulla esikuva.
JK: Tarvitaan ehkä enemmän julistajaa
kuin poliittista johtajaa, vaikka nämä
roolit voivat myös yhdistyä samassa
henkilössä.
Rohkenen lopettaa keskustelun
tähän ja kiittää kaikkia. ❖

KUVA: YRJÖ KLIPPI

Lounaspuhetta
Klubilla

Johannes Koroma

”

Olemme puhuneet hyvästä
Suomesta, tulevaisuuden
Suomesta, jossa on hyvä elää.
Siihen liittyy se,
että uskallamme muuttua ja
muuttaa yhteiskuntaa.

Ei kuitenkaan riitä,
että muutos tähtää pelkästään
vaurauteen, vaikka
talouskasvu onkin tärkeä ehto
hyvälle Suomelle.

”
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Puheenjohtajalta

Rakentakaamme
isänmaamme sovussa

Z
KUTSU
Helsingin Suomalainen
Klubi ry:n varsinaiseen
kevätkokoukseen
Klubin sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 15.3.2018
klo 18.00 alkaen Klubin tiloissa Kansakoulukuja 3.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. pykälän mukaan
kevätkokoukselle kuuluvat asiat.
Helsingissä 10.12.2017

acharias Topeliuksen kuvaus Suomen kansasta Maammekirjassa vuonna 1875 on todella oivallinen näkemys kansamme luonteenpiirteistä. Esimerkkeinä Topeliuksen luonnekuvauksista ovat uuttera ja kestävä, sitkeä ja itsepintainen,
vapautta rakastava sekä tiedonhaluinen ja oppia rakastava.
Tuollaisia me taidamme olla. Näillä eväillä on maatamme rakennettu
jo 100 vuotta. Onnistumistamme kuvaa todella hyvin monet kansainväliset maavertailut, joissa Suomi on usein ykkössijalla tai vähintään top 10- ryhmässä. Tästä on hyvä jatkaa. Se on jokaisesta meistä
itsestämme kiinni, millaisella arvopohjalla haluamme tulevaisuutemme jatkuvan. Rakentakaamme isänmaatamme sovussa ja yhteisymmärryksessä.
Myös lähinaapurimme Viro tulee viettämään 100- vuotisitsenäisyysjuhlaa 24.2.2018. Me onnittelemme veljeskansaa ja toivotamme heille
turvallista ja sopuisaa tulevaisuutta. Klubillamme juhlimme Viron
itsenäisyyttä 13.3.2018.
Kiitän jokaista Helsingin Suomalaisen klubin jäsentä, jotka olette
ahkeruudellanne luoneet upeat tapahtumat ja puitteen moneen,
moneen tilaisuuteen. Mieleeni tulee ulkopolitiikan illat, EU- illat,
kirjan illat, tieteen illat jne. Erityisen kiitollinen olen kuoromme ja
orkesterimme tarjoamista taidenautinnoista, samoin kuin iltapäivämatinea-tapahtumista sekä upeista muista musiikkiesityksistä.
Kiitos myös kaikille eri harrastuspiirien toimintaan osallistuneille
ja niitä rakentaneille. Kiitos koko henkilökunnalle.
Kiitän myös saamastani henkilökohtaisesta luottamuksesta saada
jatkaa klubimme puheenjohtajana. Mottoni on edelleen, tehkäämme
yhdessä toisiamme tukien klubi klubilaisille!

KLUBIN JOHTOKUNTA

Rauhallista ja Onnellista Joulunaikaa kaikille ja
Iloista ja Menestyksellistä Uutta Vuotta!
M atti Viljanen
puheenjohtaja
ävän

12

Suomalainen Klubi I 4 I 2017

Suomalainen Klubi I 4 I 2017

13

Klubilla tapahtuu

Itsenäisyysjuhlan kuvat: Antti Virkkunen

Puheenjohtaja Matti Viljanen:

Klubi jatkaa 100 vuotta
sitten ottamaansa tehtävää
Helsingin Suomalainen Klubi
toteuttaa edelleen 100 vuotta
sitten silloisten klubiveljien
aloittamaa tehtävää isänmaamme
hyväksi totuutta ja yhteisöllisyyttä
arvostaen.

N

äin sanoi puheenjohtaja Matti
Viljanen tervehdyspuheessaan Klubin itsenäisyysjuhlassa 6. joulukuuta 2017.
”Vaalimme suomalaiskansallista
kulttuuria ja haluamme siirtää sen myös
tuleville sukupolville. Tulevaisuus velvoittaa meitä elämään ajassa, uudistumaan, mutta ei unohtamaan.”
Viljanen muistutti, että Klubilla oli
aivan erityinen syy ja velvollisuus juhlia
Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä.
”Olihan itsenäisyysjulistuksen laatineen senaatin yhdestätoista jäsenestä
peräti seitsemän klubimme jäseniä”,
Viljanen sanoi.
Nämä henkilöt olivat itsenäisyyssenaatin puheenjohtaja P.E. Svinhufvud
ja senaattorit Juhani Arajärvi, Jalmar
Castrén, O.W. Louhivuori, Heikki Renvall, E.N. Setälä ja Onni Talas.
Eduskunta hyväksyi 6. joulukuuta

1917 itsenäisyysjulistuksen, jonka
senaatti antoi kaksi päivää aikaisemmin.

Menestys on rakennettu
sisulla ja ahkeruudella
”Tuosta hetkestä alkoi isänmaamme
ihmeellinen sankaritarina.”
Viljanen huomautti, että kansainvälisissä maavertailuissa Suomi on sijoittunut usein ykkössijalle tai kärkijoukkoon
muiden Pohjoismaiden kanssa.
Hän korosti, että tämä menestys tieteiden, taiteiden, hyvinvoinnin ja ympäristön alueilla on rakennettu ”sisulla ja
ahkeruudella” – ja ”yhdessä”.
”Olkaamme ylpeitä näistä saavutuksista”, hän sanoi.
”Tätä yhdessä tekemisen mallia ei pidä
tuhota. Me tarvitsemme sitä yhä enemmän maailman muuttuessa ympärillämme.”
Viljanen varoitti itsekkyydestä ja
ahneudesta tilanteessa, jossa muun
muassa turvallisuushaasteet kasvavat.
”Polarisoituva yhteiskunta voi menettää yllättäenkin yhteiskuntarauhansa”,
hän sanoi.
Samalla puhuja ilmaisi luottamuksensa suomalaisten kykyyn rakentaa
maataan ”yhdessä”, kuten hän korosti.

”

Menestys
tieteiden,
taiteiden,
hyvinvoinnin
ja ympäristön alueilla
on rakennettu
”sisulla ja
ahkeruudella”
– ja ”yhdessä”.

Illallisen alkua odottavat, vasemmalta Anneli
Jallinoja, Reijo Kaukonen,
Pirjo Mertaranta, Max
Wahlman, Heli Wahlman,
Kimmo Linnavuori, Helena
Kaukonen ja Kari Jallinoja.

Puheenjohtaja tervehtii
Antti Henttosta, sodan
ja Klubin veteraania,
pitkäaikaista johtokunnan jäsentä, Klubilehden
päätoimittajaa ja kunniajäsentä vuodesta 1995.
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Klubilla tapahtuu
100-vuotiasta Suomea
juhlittiin näyttävästi Klubilla
Jokainen ravintolasalin tuoli oli
varattu ja sali ääriään myöten
täysi satavuotiaan Suomen
itsenäisyysjuhlassa, joka tarjonta täytti juhlijoiden odotukset hienosti Helsingin Suomalaisella Klubilla järjestettiin itsenäisyyspäivän iltana arvokas ja
lämminhenkinen juhla.
oko Suomi vietti itsenäisyyspäivän juhlaa
arvokkaasti ja hienosti.
Sankarihautoja vartioivat
kaatuneiden ikäiset kunniavartiot,
ja haudoille oli viety havuseppeleitä
kunnioittamaan itsenäisyytemme
puolesta taistelleille sankarivainaille.
Valaistut Suomen liput liehuivat
yön yli ympäri maata ja ilotulitukset
värittivät taivaan. Juhlatunnelma
oli ylimmillään koko maassa.

Musiikki jatkui sopraano Reetta
Haaviston ja pianisti Reino Pöyhiän esittämällä Merikannon ja
Sibeliuksen kappaleita sisältäneellä
osuudella. Haavisto spiikkasi itse
kappaleensa. Merikannon Muistellessa -kappaleen yhteydessä hän
muisteli ihmisiä ja ryhmiä, jotka
ovat antaneet voimakkaan panoksensa itsenäisyytemme taipaleella
tai ovat joutuneet kärsimään historian tapahtumissa. Esimerkkinä
hän mainitsi sotaorvot ja –evakot.
Pöyhiän pianosoolona kuultiin
Sibeliuksen viisiosaisesta puusarjasta tunteikas osa, Kuusi.
Hannu Laineen luotsaama Klubiveljien Happy Go Lucky -yhtye
aloitti väen viihdyttämisen jo kahvin ja konjakin myötä ja hoiti mallikkaasti juhlaväen tanssittamisen.
Lavalla riitti vilskettä kuin linnanjuhlissa konsanaan ja väki viihtyi
juhlissa aina valomerkkiin asti.

Nautittavaa musiikkiohjelmaa

Ravintola pani parastaan

Juhlan ohjelma kulki luontevasti
ruokailun, puheiden ja musiikkiesitysten virtana. Suomen lipun
vastaanottamisen ja Klubin puhallinorkesterin säestämän lippulaulun
jälkeen tervehdyssanat lausui Klubin puheenjohtaja Matti Viljanen.
Tervehdyssanojen jälkeen puhallinorkesterin esittämä Sibeliuksen
Jääkärien marssi antoi musiikillisen ryhdin ohjelmalle. Klubin
kuoro esitti varajohtajansa Pekka
Hapuojan johtamana monipuolisen
viiden kappaleen kokonaisuuden.
Mukana oli niin pohjalaista itsevarmuutta (Kuulan Nuijamiesten
marssi ja Olavi Pesosen sovittama
kansanlaulu Kun poijat ne raitilla),
kujeellista leikittelyä (Axel Törnuddin Kirkonkäynti) kuin isänmaallista hehkua (Martti Helan
Nousevan Suomen hymni, Reino
Pöyhiä säesti). Kuoro päätti osuutensa itseoikeutettuun Sibeliuksen
Finlandia-hymniin.

Myös klubiravintola oli aidossa tunnelmassa. Lauluesitysten jälkeen
tarjoiltiin tuoreella rosmariinilla
ja ginillä maustettua porocarpacciota piparjuurimoussella. Hyvin
pippuroituna carpaccio vei kielen
mennessään ja ravintolan valitsema
punaviini kruunasi makuelämyksen. Alkuruokaa seurasi Jarmo
Mäkelän juhlapuhe. Lämpimänä
ruokana tarjoiltiin kirkastetussa
voissa paistettu kuha seuranaan
perunakakku, ja tymäkkä tattikastike. Valkoviinin kanssa ateria vei
kielen mennessään. Jälkiruokana
oli mainio omenaleivos calvadossiirapin kanssa ja jälleen hyvin valittu
jälkiruokaviini. Kahvin kanssa
saimme avecina klubiravintolan
oman erikoisuuden: marskin ryypystä tehdyn valkosuklaakonvehdin
– Marskin kuulan. ❖

K

16

Suomalainen Klubi I 4 I 2016

KARI STORCKOVIUS

Janne ja Ville Erkkilä

Oikealta Ari Huovinen, Saija Papinniemi ja
Pellervo Erkkilä.

Helena ja Reijo Kaukonen

Kunniapuheenjohtaja Martti Enäjärvi tervihtii.

Klubimestarit Jarmo Heinonen (vas.) ja
Arto Toivanen.

Happy Go Lucky, Klubin tanssiorkesteri antaa askelmerkit tanssijoille. Kitara Timo Vierikko
Trumpetti Jarmo Katajamäki Saksofoni Hannu Laine Kontrabasso Pekka Heinikoski

Kari Storckovius ja Tytti Hannila
Sopraano Reetta Haavisto muisteli Muistellessa
-kappaleen yhteydessä ihmisiä ja ryhmiä, jotka
ovat antaneet voimakkaan panoksensa
itsenäisyytemme taipaleella

Hannu Kauppila (vas.), Harri Kainulainen, Jukka
Viravuori, Lauri Sorainen, Pentti Martiskainen,
Jyrki Tiensuu, Timo Kivi-Koskinen ja Paul Jaavamo
pohtivat juhlan musiikkia.

Kirsti ja Raimo Ilveskero

Päivi ja Pertti Hyvärinen

Jyrki ja Päivi Vesikansa

Elias Iirola, Riitta Haverinen ja
Eeva-Liisa Virkkunen

Katriina Pyrrö ja Aarno Cronvall
Suomalainen Klubi I 4 I 2017
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Klubilla tapahtuu
Toimittaja Jarmo Mäkelä:

Suomi tarvitsee yksituumaisuutta
Suomi tarvitsee yksituumaisuutta
ja sisäistä eheyttä entiseen tapaan,
sillä turvallisuuden näkökulmasta
ajat eivät ole muuttumassa paremmiksi eikä Suomen asema helpommaksi.

N

äin arvioi Ylen eläkkeellä
oleva ulkomaantoimittaja Jarmo Mäkelä Suomen
tilannetta juhlapuheessaan
Helsingin Suomalaisella Klubilla 6. joulukuuta 2017.
Mäkelän mukaan kansainvälinen
ympäristö on muuttunut viime vuosina
nopeasti huonompaan suuntaan.
”Neljä vuotta sitten Krimin niemimaa
oli osa Ukrainaa, ne runsaat kymmenen
tuhatta siviiliä ja sotilasta, jotka sittemmin ovat saaneet surmansa Ukrainassa,
olivat yhä hengissä”, hän sanoi.
Turvaa hakevien joukkopako Lähiidästä ja Afrikasta oli hallinnassa, moni
terroristinen isku uhreineen oli tekemättä, Itämeren alueella vallitsi syvä
rauhan tila, Brexit ja Donald Trumpin
presidenttiys eivät vielä olleet realiteetteja.
”Tulevaisuudesta ei kukaan voi sanoa
mitään varmaa”, Mäkelä totesi.
Hän piti kuitenkin välttämättömänä,
että kehitystä ennakoidaan ja siihen
varaudutaan.

Venäjän ulkopolitiikan
nykylinja voimistuu
Mäkelä asetti tavoitteekseen pohdiskella, mitkä tekijät vaikuttavat eniten
Suomen kansainväliseen asemaan vuoteen 2020 mennessä.
Hän aloitti Venäjästä ja sanoi, ettei
hän usko ”suureen romahdukseen”, jota
jotkut povaavat. Mäkelän mukaan itse
asiassa kannujen valaminen Venäjän
romahduksesta peittää alleen todellisemmat ja kannaltamme vaarallisemmat
kehityskulut, joista ei ehkä halutakaan
puhua.
Hän otaksui, että Venäjän nykyinen
ulkopoliittinen suuntaus jatkuu ja voimistuu.
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”Kylmän sodan päättymisen jälkeen olemme
antaneet perinteisen konsensuksen hiljalleen rapautua”, Jarmo Mäkelä sanoo.

”Sen yhtenä lähtökohtana on se, että
Euroopan Unioni on Venäjän vihollinen.”
Mäkelän mukaan se johtuu siitä, että
EU antaa pienille jäsenmailleen enemmän vaikutusvaltaa suhteessa Venäjään
kuin niillä olisi muutoin.
”Toiseksi: EU tarjoaa arvojensa ja
yhteiskuntajärjestyksensä puolesta toimivan ja selkeän, ja siksi vaarallisen ideologisen vaihtoehdon oligarkkien varaan
rakennetulle, läpeensä korruptoituneelle
yksinvallalle.”
Venäjä ei kykene alistamaan EU:ta
perinteisin menetelmin, joten se tukee
jäsenmaissa toimivia anti-EU-ryhmittymiä.
”Venäjän pitkän tähtäimen tavoite – ja
näissä oloissa sen ainoa mahdollisuus –
on saada eurooppalainen projekti rikki
sisältä käsin.”

Lähi-idän pakolaisvirta
tuo jännitteitä EU:hun
Massiivinen pakolaisvirta Lähi-idästä
Eurooppaan on Mäkelän mukaan edistänyt Venäjän EU:n vastaisia tavoitteita.
Lisäksi Venäjän omat toimet Syyriassa
– ja kahdella Suomen vastaisella pohjoi-

sella rajanylityspaikalla – ovat kiihdyttäneet virtaa entisestään, mikä aiheuttaa
jännitteitä sekä EU-maiden kesken että
niiden sisällä.
Mäkelä arvioi, että EU:n edellytykset
vastata haasteeseen ovat heikot, koska
unionin sisäinen yhteisymmärrys ja
poliittinen tahto ovat heikot.
”Brysselissä ei aktiivisiin vastatoimiin
ole panostettu riittävästi”, hän sanoi.
Vielä vakavampi syy EU:n poliittiseen
hampaattomuuteen on kansalaisten
tyytymättömyys, jota Venäjä käyttää
taitavasti hyväkseen.
Kansalaisten suurimmat huolenaiheet eivät saa EU:ssa osakseen riittävää
huomiota, ja jäsenmaissa, joissa koetaan
myös ulkoista uhkaa, EU:n toimia pidetään riittämättöminä.
Hän kysyi, mitkä ovat Suomen valmiudet vastata toisaalta sisäiseen tyytymättömyyteen, toisaalta ulkoa tuleviin
vaikutusyrityksiin.
Hän muistutti siitä, että itsenäisen
Suomen suuri saavutus oli kansallinen
eheytyminen.
”Kylmän sodan päättymisen jälkeen
olemme antaneet perinteisen konsensuksen hiljalleen rapautua.”

Suomen ulkopolitiikan
konsensus jäi taakse
Mäkelän tulkinnan mukaan Neuvostoliiton hajottua EU-Suomi teki johtopäätöksen, että ulkoinen uhka oli hellittänyt eikä sisäistä vihollista enää voinut
syntyä.
”Nyt tiedämme, että se oli virhe”, hän
sanoi.
Mäkelän mukaan Suomessa ei vallitse
enää entisenlainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen konsensus.
Hän kysyi, onko se ylipäätään edes
tarpeen.
”Aihe on arka, sillä pohjimmiltaan
kyse on oikeudesta esittää valtavirrasta
eriäviä poliittisia mielipiteitä. Niiden
esittämisen oikeutta ei demokratiassa
voida eikä pidä rajoittaa.”
Mäkelä varoitti siitä, että Suomen
sisäistä keskustelua seurataan ja siihen
myös vaikutetaan ulkomailta.

”Juuri tällä hetkellä on esimerkiksi
menossa kampanja, jonka tavoitteena
on saada Suomi luopumaan mahdollisuudesta hakea Naton jäsenyyttä”, hän
lausui.
”Vaikka kyse on Venäjän asettamasta ja sen etujen mukaisesta
tavoitteesta, jokaisella suomalaisella
on toki oikeus olla samaa mieltä sen
kanssa. Mutta on myös suuri houkutus kannattaa tällaisia pyrkimyksiä
siksi, että sen myötä tietää saavansa
tukea ja arvostusta naapurin korkeissa
piireissä.”
Mäkelän mukaan johtavat poliitikot
eivät juuri ole selittäneet viime vuosina kannattajilleen, miksi Suomi pitää
kiinni mahdollisuudesta hakea Naton
jäsenyyttä tai miksi se ylläpitää talousja muita pakotteita.
”He ovat jättäneet perustelujen
esittämisen tasavallan presidentin
huoleksi – ja ihmettelevät nyt, miten
hänen kannatuslukunsa ovat nousseet
tähtitieteellisiin mittoihin.”
Puhuja korosti, että Suomi tarvitsee yksituumaisuutta aivan niin kuin
ennenkin.
”Sen ajankohtainen sisältö on jälleen
kerran syytä määritellä uudelleen,
mutta sen lähtökohta on sama kuin
aina ennenkin: Meitä on liian vähän,
siksi jokaista tarvitaan, ketään ei
jätetä.” ❖

Klubin puhallinorkesteri kajauttaa, Lauri Sorainen (vas.), Antero Hakapää, Vesa Lehtisalo,
Harri Kainulainen, Jyrki Tiensuu ja Pentti Martiskainen.

Kuoro herkistää Pekka Hapuojan johdolla. Hänestä vasemmalla Kuva Martti Helsilä,
Keijo Kiviluoma, Pauli Peitola, Pentti Ahonen, Olli Kansanen, Juho Mäkinen, Yrjö Wegelius
ja Heikki Tapionlinna.

Teksti perustuu Jarmo Mäkelän juhlapuheeseen Helsingin Suomalaisen Klubin
itsenäisyysjuhlassa 6.12.2017. Puhuja
on työskentellyt Ylen kirjeenvaihtajana
muun muassa Moskovassa ja Brysselissä. Lisäksi hän toiminut neljä vuotta
UM:n lehdistöneuvoksena Washingtonissa.

Ilkka Kaitila (vas.), Vesa Matikainen, Tapio Tossavainen, Heikki Partanen, Antero Siljola,
Kari Storckovius, Rauno Haapala ja Heikki Hult.
Suomalainen Klubi I 4 I 2017
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Kuva-arkistossa yli 1 600 kuvaa katsottavana

Klubin syyskokous

Matti Viljanen jatkaa puheenjohtajana
Kettunen uutena johtokuntaan
Klubin syyskokous pidettiin
16.11.2017. Lähes 130 jäsentä
osoitti kiinnostuksensa johtokunnan valintaan sekä ensi vuoden
toimintasuunnitelman ja budjetin
hyväksymiseen. Yhdistysdemokratia toimii Klubissa hyvin, kun
näin suuri joukko vaikuttaa asioiden
hoitamiseen.

S

yyskokouksen isot asiat, henkilövaalit menivät sopuisasti.
Matti Viljanen valittiin yksimielisesti toiseksi kolmivuotiskaudeksi, ja klubin johtokuntaan valittiin
uutena jäsenenä Jorma Kettunen. Johtokunnassa jatkaa myös Antti Virkkunen.
Puheenjohtaja Matti Viljanen avasi
kokouksen ja sen puheenjohtajaksi
valittiin kunniapuheenjohtaja Martti
Enäjärvi ja sihteeriksi Inkeri Lohivesi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aarno Suorsa ja Pekka
Hapuoja.

Toimintasuunnitelma
Matti Viljanen esitteli johtokunnan esityksen ensi vuoden toimintasuunnitelmaksi. Keskeisimpiin toimintoihin ei ole
tulossa muutoksia. Esitelmätilaisuudet
ovat olleet onnistuneita, Klubilla on vieraillut hyviä puhujia, jotka ovat pitäneet
esitelmiä eri aihepiireistä ja sali on ollut
huomattavan usein täynnä. Panostusta
jatketaan 25 aktiivisen harrastuspiirin
toimintaan toimikuntien ohjauksessa.
Kulttuuriklubin kuoron, puhallinorkesterin ja kevyen musiikin kokoonpanot
tuovat juhlavuutta ja lisäävät viihtyvyyttä sekä perinteisiin että uusiin klubitapahtumiin ja toimivat myös Klubin
ulkopuolella. Matineat sekä musiikki,
kirjallisuus, kuvataiteet ja muu kulttuuri
ovat vahvasti toiminnassa esillä.
Viestintä on myös jatkossa erittäin
tärkeässä roolissa. Sähköinen viikkokirje on odotettu ja tärkeä väline viikottaisessa viestinnässä Klubilta jäsenille.
Nettisivut ovat nykyisessä muodossa
hyviksi todettu ja niitä arvostetaan.

20

Suomalainen Klubi I 4 I 2016

lukykyiselle tasolle. Klubin lainatilanne
on kohtuullinen, joskin tämän vuoden
remontit viivästivät maksuaikataulua.
Jäsenmaksu (200 €) ja liittymismaksu
(200 €) ehdotettiin ja päätettiin pitää
saman suuruisena. Johtokunnan talousarvioesitykseen ei ehdotettu muutoksia
ja se hyväksyttiin ehdotetussa muodossaan.

Johtokunnan jäsenten valinta

Matti Viljanen jatkaa Helsingin Suomalaisen Klubin puheenjohtajana.

Klubilehti on meillä mainiossa kunnossa – harvalla organisaatiolla on
käytössä näin hieno, värikäs ja hyvin
toimitettu julkaisu, jossa monipuolisesti
esitellään nykypäivää, klubin tapahtumia, historiaa, klubin merkkihenkilöitä
ja muita klubilaisia kiinnostavia aiheita.
Nettisivut ja lehti toimivat myös hyvin
klubin markkinoinnissa ja ulkoisessa
viestinnässä.
Klubilla on arvokasta yleishyödyllistä
toimintaa, mikä konkretisoituu Klubin säätiön toiminnassa. Lukiolaisten
kirjoituskilpailu järjestetään 11. kerran
ja siinä ovat yhteistyössä mm. opetushallitus ja äidinkielen sekä historian
ja yhteiskuntaopin opettajien liitot.
Suomalaisen ruokakulttuuripalkinnon
jakamista jatketaan pääkonsuli Heikki
Tavelan testamenttilahjoituksen varoin.
Suomen Kansan Sähköisen Muistin
ylläpitäminen on myös tärkeä osa yleishyödyllistä panostamme. Siinä ylläpidetään mm. Mannerheim-, Sibelius- ja
Ylppö-sivustoja. Itsenäisyys100 -sivuston laajentamista jatketaan sisällön ja
opiskelijaosion osalta. Sivuston käännösten tekeminen on haasteellinen
kysymys, mutta niiden osalta pyritään
tekemään parhaamme resurssien puitteissa.
Klubin talous on suhteellisen vakaalla
pohjalla. Jäseniä on n. 3 200 ja jäsenmaksutuloilla on tärkeä merkitys.

Kaikki tilat ovat tällä hetkellä vuokralla
ja se onkin Klubin tärkein tulonlähde.
Myös Klubiravintola on kohtuullisen
hyvässä kunnossa ja palvelu toimii
hyvin. Lisää käyttäjiä tosin mahtuisi ja
puheenjohtaja muistuttikin klubiveljiä ravintolan käyttämisestä omien ja
vieraidensa lounas- ja muiden kokoustarpeiden tyydyttämiseen. Klubi jatkaa
edelleen ravintolatilojen kohentamista
suunnitelmien mukaan.
Toimintasuunnitelmaesityksensä
lopuksi puheenjohtaja Matti Viljanen
muistutti, että Klubin hallinnossa on
paljon vapaaehtoista voimaa, jonka
aktiivisesta toiminnasta muut klubiveljet
voivat olla kiitollisia. Varmasti saamme
jatkossakin korkeatasoista ohjelmaa
sekä huippuluennoitsijoita ja -esiintyjiä
Klubin tilaisuuksiin. Toivottavasti ensi
vuosikin on aktiivinen ja osallistava
vuosi.

Talousarvio
Toiminnanjohtaja Raimo Ilveskero
esitteli talousarvion vuodelle 2018. Ensi
vuoden osalta on sikäli väljempää, että
lainakanta neuvoteltiin tänä keväänä
uusiksi, minkä seurauksena lainanhoitokulut laskivat. Vanhoja lainoja yhdisteltiin ja rahoituslaitoksia kilpailutettiin,
minkä seurauksena pankkia vaihdettiin.
Lainojen juoksuaikoja pidennettiin ja
niiden korkomarginaalit saatiin kilpai-

Puheenjohtaja Matti Viljanen on toiminut johtokunnan puheenjohtajana
yhden kauden (2015-2017) ja hän oli
uudelleenvalintakelpoinen. Risto Kosonen esitti hänen uudelleenvalintaansa
todeten mm. Klubin talouden, toiminnan ja kiinteistön olevan Matin puheenjohtajakauden jäljiltä hyvässä kunnossa.
Myös jatkuvuuden kannalta hänen
valintansa on perusteltua koska Klubin toiminnanjohtaja vaihtuu ja aiempi
taloustoimikunnan puheenjohtaja ei
enää ole uudelleenvalintakelpoinen
johtokuntaan. Matti Viljanen valittiin
yksimielisesti jatkamaan johtokunnan
puheenjohtajana.
Johtokunnan jäsenistä erovuorossa
olivat Jarmo Pekkala, joka ei enää ollut
uudelleenvalintakelpoinen sekä Antti
Virkkunen, joka oli valittavissa uudelleen. Jarmo Pekkala ei ollut kokouksessa läsnä, mutta hänen merkittävälle
panokselleen Klubin johtokunnassa
ehdotettiin ja annettiin raikuvat aplodit.
Johtokunnan kahdelle paikalle ehdotettiin kolmea henkilöä, ehdotusjärjestyksessä: Timo Toni, Antti Virkkunen
ja Jorma Kettunen. Näin jouduttiin
äänestämään 128 äänestäjän voimin.
Antti Virkkunen valittiin 102 äänellä.
Timo Tonin ja Jorma Kettusen äänimäärät olivat tasaisempia, mutta Kettunen
valittiin 72 äänellä. Toni sai 63:a ääntä.
Klubin tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan Hannu Riippi ja Jarmo Lohi sekä
varalle Lauri Mäki ja Samuli Perälä.
Kaikki valitut ovat KHT-tarkastajia. ❖
KARI STORCKOVIUS

n Klubin nettisivuilla Klubin kuvaarkistossa julkaistaan kuvia Klubin
tapahtumista jäsenten ja muiden Klubin
toiminnasta kiinnostuneiden nähtäväksi. Kuvia on tallennettu vuodesta
2010 lähtien noin 1 650 yhteensä 171
tapahtumasta ja ne on ryhmitelty ajanmukaiseen järjestykseen ja varustettu
lyhyellä otsikoinnilla.
Klubin viestintätoimikuntaan kuuluva
kuvakulttuurityöryhmä huolehtii pääosin valokuvauksesta ja kuva-arkistosta.

Kuvat pyritään saamaan nähtäville
kuva-arkistoon mahdollisimman tuoreina kertomaan Klubin tapahtumista.
Kuva-arkisto avautuu Klubin nettisivujen www.klubi.fi etusivulla olevaa
Klubin kuva-arkiston albumikirjaa klikkaamalla, klikkaa uudelleen avautuvalla
kuva-arkistosivulla albumikirjaa, jolloin
näkyviin tulevat kuva-arkistoon vuosittain järjestetyt albumit.
ELIAS IIROLA

Kuvakulttuurityöryhmän pj

Mies – kuoroon!
n Klubimme monista hyvistä harrastusmahdollisuuksista yksi parhaista on
Kuorolaulu.
Jo 17 vuotta Klubin kuoro on toiminut
harjoitellen, konsertoiden, matkustaen ja
viettäen muutenkin mukavaa aikaa.
Kuoro tarjoaa nyt oivan mahdollisuuden testata omaa laulutaitoa. Tammikuun 18. päivänä aloitetaan kolmen
kerran mittainen kuorokurssi yläkellarin
neuvotteluhuoneessa. Jokainen tunnin
mittainen jakso pidetään peräkkäisinä torstaina alkaen klo 16.00. Kurssiosuuden jälkeen voi halutessaan jäädä
seuraamaan kuoron harjoituksia, jotka

alkavat samaan aikaan ja jatkuvat n. klo
19.00 saakka.
Kurssilla ei opeteta laulamaan vaan
käydään läpi mitä laulaminen ja erityisesti kuorolaulaminen on. Mitä harrastus vaatii, mitä välineitä harrastuksen
edistämiseen on olemassa ja mitä siltä
saa. Ripaus musiikin teoriaa ja ehkä
muutakin on mukana, osin kurssilaisistakin riippuen.
Kurssin jälkeen jokaisella on mahdollisuus päättää haluaisiko kuoroon.
Tule ihmeessä mukaan!
PEKKA HAPUOJA

Mitä laulaminen
ja erityisesti
kuorolaulaminen
on, selviää kuorokurssilla tammikuussa.

Runopiiristä Runoriiheen
n Syksyllä käynnistynyt Klubin runopiiri piti toisen kokouksensa marraskuussa kahdeksan runon ystävän
voimin.

Kokouksessa keskusteltiin.
Puheenjohtaja, klubiveli Timo Närhinsalo piti mielenkiintoisen ja runontäyteisen alustuksen aiheesta ”Runouden
merkitys Suomen itsenäisyysajatuksen
synnyssä.”Hänen mukaansa runoudella
ja lyriikalla on mittava merkitys suo-

malaisuudessa, alkaen Kalevalasta ja
vänrikki Stoolin tarinoista.
Alustuksen jälkeisessä keskustelussa
runosuoni alkoi pulputa muiltakin kokoukseen osallistujilta. Kokouksen lopuksi
päätettiin muuttaa runopiirin nimi
runoriiheksi, joka huomattavasti paremmin kuvaa riihen aktiivista toimintaa.
Seuraava kokous pidetään maanantaina 15. tammikuuta 2018.
PENTTI METTÄLÄ
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Klubilla tapahtuu

Latinalaisrytmit soivat Matineassa

Saksofonisti Hannu Laine johtaa
kubin tanssiorkesteria, taustalla
pianisti Lasse Nurmi.

Klubin tanssiorkesteri vauhdissa, muusikot vasemmalta oikealle rummut Timo Valkamo, piano Lasse
Nurmi, kitara Timo Vierikko, saksofonit ja klarinetti Hannu Laine, trumpetti ja flyygelitorvi Jarmo Katajamäki basso Pekka Heinikoski.

n Suomalaisen Klubin tanssiorkesteri Hannu Laineen
johdolla avasi lokakuisessa
matineassa latinalaisamerikkalaisten rytmien eroja ja
tunnusomaisia piirteitä. Kappaleiden välissä Timo Vierikko kertoi biisien rytmeistä.
Tanssiorkesterien tapaan
Aarno Cronvallin kuulutti
Happy go luckyn sisään,

Sota-ajan
laulut
vetivät salin
täyteen
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orkesteri astui stagelle ja
välittömästi rumpalin johdolla ensimmäinen biisi Bella
Maria De Mi Alma eli Beautiful Maria Of My Soul räjähti
kuulijoiden tietoisuuteen.
Matineassa kuullut kappaleet kattavat useimmat
lattarirytmit, joiden kaksi
valtavirtaa tulevat Kuubasta
ja Brasiliasta. Kuubalaisia ryt-

mejä olivat Rumba, Bolero ja
Cha cha. Brasilialaisia olivat
Samba ja Bossa nova.
Argentinalaista tangoa
sävytti pianisti Lasse Nurmen hieno haitariosuus kappaleessa A Media Luzia.
Latinalaisamerikkalaiset
tanssirytmit tulivat Suomeen vuonna 1948, jolloin
aikakauden suurin laulaja-

suosikki Henry Theel levytti
Ernesti Lecuonan kappaleen Panama. Tämän levyn
kannessa rytmi mainittiin
sambaksi, vaikka se oli
lähinnä congaa, joka tuli
juuri 40-luvulla suosioon
Yhdysvalloissa.
Hannu Laine toteaakin,
että aikuisen yleisön tanssimusiikissa nämä lattarit
ovat tulleet Klubin tanssilattialla suomalaisia tangoja
ja valsseja suosituimmiksi.
Juuri siitä syntyi ajatus valita
matinean teemaksi lattarit ja
niiden merkitys tanssille.
Seuraavan kerran latinalaisrytmejä kuullaan Aarno
Cronval ehdotuksesta Klubilla huhtikuussa, jolloin
järjestetään matinean sijasta
kevyet päivätanssit. Alustava
päivämäärä on 24.4.
Matineassa oli mukavasti
kuulijoita ja Klubin tanssiorkesteri sai tuotua hyvin esiin
omaa rooliaan Klubin kulttuuritoiminnassa. (TM) ❖

Perinteinen
JOULUKONSERTTI
"#$%&'#%&#&
!

!"#$#%"&'()**+
Vanha
kirkko, Helsinki
()&*)!+%$++,-!.#/0%&+%
!

,

"#$1)&')%15.12.2017
&)!2342545627!+/,!28966
!
Perjantaina
klo 18:00
:;,$,)!1,*'))!
.#&$%+!<)=>#$?
Kuoroa
johtaa
Henrik
Lamberg!
( )$))!@)%++)0%!
56!A9&!+)&&)';0=)+0;//)!
,0,%''##0')9!BBB4+/;>%&+;,$,4C%1D0#&%/'D!')%!+/;>%=#0')$#%/')!@4!6E!38F!88G64!
!!

n Marraskuun
lopun musiikkimatinea keskittyi
sota-ajan lauluihin. Seppo Hovi
ja Taina Piira
takasivat tyytyväisen yleisön
upealla esityksellään.
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asiantuntijavieraat

SUOMALAISEN KLUBIN

Teksti: Kustaa Hulkko
Kuvat: Antti Virkkunen

Hannu Himanen Klubilehden haastattelussa:

EU:n yhteinen politiikka on kiinteä osa
Suomen kansallista ulkopolitiikkaa
”Pääministerin johtaman hallituksen tulisi vastata ulkopolitiikasta kokonaisuudessaan, myös
Venäjä-suhteiden osalta.”
Näin sanoo eläkkeellä oleva suurlähettiläs Hannu Himanen haastattelussaan Klubilehdelle.

K

lubilehti (KL): Uudessa
kirjassasi Länttä vai itää
– Suomi ja geopolitiikan
paluu otat kantaa ulkopolitiikan johtamisjärjestelmään. Mielestäsi tasavallan presidentiltä olisi
syytä riisua pois ulkopoliittinen
valta. Miten perustelet näkemystäsi?

Vastuu ulkopolitiikasta
kokonaana hallitukselle

Nyt on syntynyt käytäntö, että Venäjä-suhteet ovat käytännössä presidentin yksinomaisella vastuulla, suurlähettiläs Hannu Himanen sanoo.
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Hannu Himanen (HH): Perustelen
ajatustani ulkopolitiikan valtasuhteiden muuttamisesta ensi sijassa EUpolitiikan näkökulmasta.
EU on meille keskeinen ulkopoliittisen vaikuttamisen ja toiminnan
foorumi. Oikeastaan EU:n yhteinen
politiikka on paljon enemmän: kiinteä
osa Suomen omaa, kansallista ulkopolitiikkaa.
Nyt on kuitenkin syntynyt käytäntö,
että Venäjä-suhteet ovat käytännössä
presidentin yksinomaisella vastuulla,
mutta hallitus hoitaa EU:n yhteistä
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa kokonaisuudessaan, siis myös EU:n Venäjäsuhteiden osalta.
Tästä syntyy mielestäni dualistinen,
hajaantunut ulkopolitiikan johtamisjärjestelmä.
Suomen edellytykset tuoda Venäjäosaamisensa täysimittaisesti EUkeskusteluun ovat puutteelliset, kun
presidentti ei osallistu lainkaan EUasioiden hoitoon kotimaista koordinointia enempää.
Pidän tätä ongelmallisena, kun otetaan huomioon sekä EU:n että Venäjän
merkitys Suomen ulko- ja turvalli-

Klubilla oli täysi sali kuuntelemassa Hannu Himasen kokemuksia ja mielipiteitä.

suuspolitiikassa. Tähän mielestäni
olennaiseen ongelmaan ei julkisessa
keskustelussa ole juurikaan paneuduttu.
Jotkut tarjoavat ratkaisuksi presidentin ulkopoliittisten valtaoikeuksien
lisäämistä, mutta mielestäni paluuta
entiseen presidenttivetoiseen järjestykseen ei ole paluuta EU-Suomessa.
Sen sijaan pääministerin johtaman
hallituksen tulisi vastata ulkopolitiikasta kokonaisuudessaan, myös
Venäjä-suhteiden osalta.
Se tarkoittaisi, että presidentillä ei
olisi käytännössä lainkaan varsinaista
poliittista valtaa vaan ainoastaan
muodollinen valtionpäämiehen asema.
Silloin Suomi toimisi muiden eurooppalaisten demokratioiden tapaan.

Sotilaallinen liittoutuminen
vahvistaa turvallisuutta
Hannu Himanen (HH): Kirjassasi
ehdotat Suomen liittymistä Natoon.
Mitä mieltä olet Nato-keskustelusta,
jota Suomessa käydään presidentinvaalien alla?
HH: Turvallisuuspolitiikassa on kyse
nimenomaan Suomen turvallisuudesta

ja sen turvaamisesta. Siksikään en
oikein lämpene ajatukselle ’Nato-keskustelusta’.
Kirjassani yritän tiivistää ajatukseni siitä, miksi katson sotilaallisen
liittoutumisen vahvistavan Suomen
turvallisuutta ja Itämeren alueen
vakautta. Uskottava puolustus luo
uskottavaa pelotetta ja siten ehkäisee
ennakolta konfliktin syntymisen mahdollisuutta.
Toistaiseksi presidentinvaalikampanjan yhteydessä on kuultu aika niukasti Suomen turvallisuuden ydinkysymyksiin paneutuvaa keskustelua.
Tuntuu myös siltä, että liittoutumisen etuja ja haittoja koskevaa keskustelua halutaan välttää, kun tuoreiden
mielipidetiedustelujen valossa Natojäsenyyden vastustus on edelleen
korkealla. Itse tulkitsen tiedustelujen
lukuja niin, että kansalaiset tarvitsevat
asiallista tietoa ja itse asiassa haluaisivat kuulla poliittiselta johdolta ja presidenttiehdokkailta tosiasioihin perustuvaa pohdintaa turvallisuuspolitiikan
peruskysymyksistä.
Nyt poliitikot tekevät juuri päin vastoin vältellessään keskustelua yleisen
mielipiteen takia. Kun nyt vaaditaan
Suomalainen Klubi I 4 I 2017
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Teksti: Teemu Torvelainen
Kuvat: Etunimi Sukunimi

Kansalaisten kannalta olisi
tärkeää, että keskustelijat
perustelisivat näkemyksensä
asiallisin argumentein.
Nato-kansanäänestystä, halutaan
oikeastaan lopettaa keskustelu itse
asiasta.

Suurlähettiläät
Hesarissa
KL: René Nyberg oli edeltäjäsi Venäjän-suurlähettiläänä. Kävit hänen
kanssaan Helsingin Sanomissa keskustelun, jossa Nyberg muun muassa
arvosteli Moskovan-lähetystössä
tekemiäsi tauluvalintoja (HS 31.10.,
1.11. ja 2.11.).
Hänen kritiikkinsä kärki kohdistui
kuitenkin Nato-kantasi julkistamiseen. Hän piti sitä ammattieettisesti
kestämättömänä, koska oli kulunut

vain vuosi palattuasi Moskovasta
Vastasit hänelle, että ex-diplomaatin osallistuminen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun on eettisesti
kestävää ja yhteiskunnallisesti toivottavaa.
Siihen Nyberg taas vastasi väitteellä, että liittyminen Natoon johtaisi Venäjä-suhteessa välirikkoon,
johon Suomen ei pitäisi itseään ajaa.
Millainen jälkimaku tästä dialogista jäi?
HH: Sitä keskustelua en aloittanut
enkä olisi sitä mielelläni käynyt turvallisuuspolitiikkaan liittymättömillä
sivupoluilla.

Nanotekologia määrittää
millimetrin miljoonasosassa
On mielestäni tärkeää, että Suomen
turvallisuudesta, Venäjä-suhteista ja
Nato-jäsenyydestä käydään julkista
keskustelua. Ongelmat ja haasteet
ovat suuria, eikä niihin ole yksinkertaisia tai ’oikeita’ vastauksia. Perusasioista on väistämättä erilaisia näkemyksiä.
Kansalaisten kannalta olisi tärkeää,
että keskustelijat perustelisivat näkemyksensä asiallisin argumentein.
Kirjani on puheenvuoro turvallisuuspoliittisessa keskustelussa, jota olen
luonnollisesti valmis jatkamaan ja
syventämään omalta osaltani. ❖

Nanoteknologia tai nanotekniikka
on tekniikka, jolla valmistetaan
nanometrin mittakaavassa rakenteita siten, että muodostunut uusi
rakenne tuottaa jonkun uuden
suunnitellun ominaisuuden tai
toiminnon. Yksi nanometri on millimetrin miljoonasosa. Nanoteknologiaa hyödynnetään jo useissa
kaupallisissa sovelluksissa.

A

kateemikko Risto Nieminen,
joka tutkii työkseen asiaa,
kävi Klubilla kertomassa
alan perustutkimuksesta,
soveltamisesta ja miten suomalaiset
ovat mukana alan kehityksessä.

Ketsuppia ja nanorobotteja

Ulkopolitiikan ilta pohti itänaapuria

”Neuvostoliitto oli Venäjä toisella nimellä”

L

okakuun vallankumouksesta
tulee tänä vuonna 100 vuotta.
Myös Klubin Ulkopolitiikan illan keskeinen teema
lokakuussa oli Venäjä. Esitelmän piti
eturivin Venäjä-asiantuntija Hannu
Himanen.
Himasella on takanaan 40-vuotinen
ura diplomaattina. Hän on työskennellyt muun muassa UM:n alivaltiosihteerinä sekä Suomen suurlähettiläänä kolmessa maassa, viimeksi
Venäjällä 2012–2016.
Myös hänen kirjansa sisältää venäläisen yhteiskunnan ja politiikan
analyysia (Länttä vai itää – Suomi ja
geopolitiikan paluu, Docendo 2017).
Himanen piti selvänä, että Vladimir
Putin asettuu ehdolle ja hänet valitaan
uudelleen Venäjän presidentiksi ensi
vuoden vaaleissa.
”Venäläiset haluavat vakautta ja
ennustettavuutta, ja sitä Putin on
tuonut venäläisille vuodesta 2000
lähtien.”
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Talouskasvun hiipuminen
varjostaa tulevaisuutta
Putinin asema on siis vankka, mutta
se ei merkitse sitä, että Venäjän hallitseminen olisi hänellekään helppoa.
Maan tulevaisuutta varjostaa
moni suuri ongelma. Talouskasvu
jää 1–2 prosenttiin vuosiksi, ehkä
2030-luvulle asti. Tuotantokapasiteetti
on vanhaa, infrastruktuuri heikkoa ja
väestön ikärakenne epäedullinen.
Kuitenkaan Putin ei voi eikä halua
tehdä merkittäviä talousuudistuksia.
Kreml ei halua ryhtyä reformeihin,
koska niihin sisältyy poliittinen riski.
Uudistukset olisivat Putinin peruskannattajien kuten eläkeläisten ja
taantuvien teollisuusalueiden väestön
lyhyen tähtäyksen etujen vastaisia.
Venäjän hallitsemisen ongelmalla
on Himasen mukaan syvät juuret.
”Se liittyy kysymykseen, mikä
Venäjä on ja keitä venäläiset ovat. Siihen ei ole yksinkertaista vastausta.”
Kysymys Venäjän identiteetistä
askarruttaa venäläistä älymystöä.
Himasen mukaan edes 70 vuotta val-

linnut neuvostojärjestelmä ei muuttanut yhteiskunnan perusrakenteita.
”Neuvostoliitto oli Venäjä toisella
nimellä”, hän sanoi Vladimir Putinia
siteeraten.
Venäläistä asenneilmastoa Himanen
kuvasi ilmaisulla ”homo sovieticus”,
neuvostoihminen.
Käsitteen on lanseerannut uudelleen
Levada-tutkimuskeskuksen johtaja
Lev Gudkov. Levada on
tutkinut venäläisten asenteita jo 30
vuotta.
”Tutkimustulosten mukaan venäläiset eivät luota yhteiskunnan instituutioihin eivätkä paljon toisiinsakaan”,
Himanen kertoi.
Venäläiset suhtautuvat kyynisesti
lakiin ja oikeuslaitokseen. Se näkyy
myös tavallisten ihmisten elämässä,
missä korruptio on arkipäivää. ❖
Kirjoitus perustuu Hannu Himasen esitykseen Klubin Ulkopolitiikan illassa 26.
lokakuuta. Tilaisuuden isäntänä toimi
Pertti Torstila.

Nanoteknologiaa käytetään hyvin
monipuolisesti, esimerkiksi ketsupissasi voi olla nanopartikkeleita
tuomassa parempaa suutuntumaa.
Rakennusteollisuudessa käytetään
nanopartikkeleita tuomaan betoniin
vahvuutta, itsepuhdistuviin ikkunalaseihin ja likaahylkiviin kylpyhuonekalusteisiin. Kuluttaja ei aina pysty
edes tunnistamaan, missä nanoteknologiaa on käytetty. Poikkeus on
kosmetiikkateollisuus, eli esimerkiksi
auringonsuoja-aineen tuoteselosteessa
pitää mainita nanoainesosat. Tunnistat
nanomerkinnän pienestä n-kirjaimesta
aineen edessä.
Tuntuu, että taivas on rajana nanoteknologian käytölle, hehkuttaa
Nieminen. Vai miltä kuulostaa se, että
nanopartikkelit pystyvät annostelemaan lääkeaineita tarkasti tiettyyn
kohdekudokseen. Nanorobotit ovat
nanokokoluokkaa olevia itsenäisiä
koneita, jotka teoriassa pystyisivät esimerkiksi kulkemaan ihmisten verisuonissa ja elimistössä korjaten nykylääketieteelle mahdottomia vaurioita.
- Onko tämä tieteiselokuvaa vai
arkipäivää?

Hiilinanomateriaalit
Nanoteknologian ensi askeleet on

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on
havaittu, että nanohiukkaset voivat
aiheuttaa muun muassa solukuolemia,
ja ne on yhdistetty moniin sairauksiin,
kuten Alzheimerin tautiin.

Nanoihminen

Viimeaikaisissa tutkimuksissa
on havaittu, että nanohiukkaset voivat
aiheuttaa muun muassa solukuolemia, ja
ne on yhdistetty moniin sairauksiin, kuten
Alzheimerin tautiin, Risto Nieminen sanoo.

otettu jo 1950-luvulla ja sittemmin on
päästy konkreettisiin tuotteisiin hiilipohjaisten nanomateriaalien avulla.
Hiilipohjaisia nanomateriaaleja ovat
fullereenit, hiilinanoputket ja grafeenit. Grafeeni on kaksiulotteinen
materiaali, joka on mekaanisesti luja,
terästä vahvempi painoyksikköä kohti,
venyvä, läpinäkyvä ja hyvin sähköä
johtava. Grafeenille on jo keksitty
lukuisia käyttökohteita muun muassa
aurinkokennoissa, elektroniikassa,
kosketusnäytöissä ja erilaisissa komposiittimateriaaleissa, kertoo Nieminen. Grafeenilla voidaan korvata
harvinaisia ja ympäristölle vaarallisia
materiaaleita. Siinä mielessä mahdollisuudet ovat rajattomat. Hiilinanomateriaalien lisäksi tutkitaan muita
alkuaineita ja niiden yhdistelmiä, joilla
pyritään saavuttamaan uusia ominaisuuksia.

Nanosta uusi asbesti?
Nieminen ei pelkästään hehkuta
nanoa, vaan nostaa esille uhkia.
Nanohiukkaset pääsevät tunkeutumaan pienen kokonsa ansiosta ihmisen elimistöön ihon, keuhkojen ja ruuansulatuselimistön kautta. Elimistöön
päästessään ne kulkeutuvat kaikkialle
kudoksiin ja sisäelimiin. Ainakin osa
nanohiukkaista voi olla haitallisia.

Nanoteknologia kehittyy koko ajan
ja sitä mukaa, kun esimerkiksi grafeenilevyjä voidaan tehdä teollisessa
mittakaavassa, eri sovellusalueita tulee
lisää. Lupaavia isoja aluekokonaisuuksia on muun muassa energia- ja
informaatioteknologiassa sekä lääketieteessä. Energian talteenotto ja siirto
tulee mullistumaan, kun nanoteknologiaa käytetään aurinkokennoissa,
katalyyteissä ja polttokennoissa sekä
termosähköisissä laitteissa. Nanoteknologia mahdollistaa informaatioteknologian vallankumouksen jatkumisen, kun nanoa tulee olemaan mukana
fysikaalisena alustana laskennalle, tietoliikenteelle ja tiedon varastoinnille.
Lääketieteen sovelluksista täsmälääkkeet ja keinotekoiset kudokset käyttävät nanoteknologiaa. Erilaiset sensorit
yhdistävät analogisen ja digitaalisen
maailman kaikilla osa-alueilla. Olemmeko kohta nanoihmisiä?

Suomi ja nano
Nano on arkipäivää. Jo yli sadalla suomalaisella yrityksellä on myynnissä
nanoteknologiaa käyttäviä tuotteita,
esimerkkeinä jääkiekkomailat, tennismailat, sukset, rakennustuotteet
ja sensoritarrat. Suomalaiset tekevät
myös nanopinnotteiden valmistuslaitteita. ❖
Yksi nanometri on millimetrin
miljoonasosa. Atomin koko on
noin 0,1 nanometriä.
Kirjoitus pohjautuu akateemikko Risto
Niemisen esitelmään ja keskusteluun
Risto Ihamuotilan isännöimässä Tieteen
illassa Klubilla 2.11.2017.
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Teksti: Janne Virkkunen
Kuvat: Elias Iirola

Oikeusministeri Antti Häkkänen:

MAAKUNTIEN MÄÄRÄÄN vielä

palataan

Häkkäsen mukaan sääntöperusteinen
järjestelmä on ollut Suomelle hyvä.

Kokoomuksen uuden sukupolven
kyky, oikeusministeri Antti Häkkänen puolusti Olli Alhon vetämällä
Klubin ministerilounaalla maakuntahallinnon ja sote-uudistuksen
yhteensovittamista. Ministeri
näki molemmat tarpeellisina ja
korosti, että eurooppalainen malli
on rakentaa väliportaan hallinto
kunnan ja keskusvallan välille.

”K

Ministeri Antti Häkkänen kehotti puhuessaan täydelle salille Suomalaisella Klubilla kansallisvaltiota olemaan uskaliaita ja luopumaan
vähän omista eduista, jotta saadaan isompia asioita aikaiseksi.
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un edellisellä vaalikaudella ei saatu
kuntauudistusta, nyt
on pakko tehdä kuntia suurempi organisaatio.” Häkkäsen
mielestä erikoissairaanhoidon vaatima
väestöpohja on 300 00-400 000 asukasta. Nyt tulee tätä pienempiä maakuntia ja siksi tulevaisuudessa joudutaan kriittisesti katsomaan maakuntien lukumäärää, Häkkänen tiivisti.
Maakuntien lukumäärä on poliittinen kompromissi kahden päähallituspuolueen keskustan ja kokoomuksen
välillä. Kokoomus sai kaupassa valinnanvapauden ja keskusta haluamansa
määrän maakuntia, jotka sementoivat
maakunnissa keskustan valtaa. Tosin
moni keskustalainenkin tänään myöntää, että vähemmälläkin maakuntien
määrällä tultaisiin toimeen.
Suomalainen Klubi I 4 I 2017
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UUSI LEXUS NX 300h

Ministeri muistutti, että perustuslakituomioistuimet ovat käytössä maissa,
jotka ovat jossakin historiansa kehitysvaiheessa ajautuneet diktatuuriin.

THE ART OF
STANDING OUT
LEXUS SELF-CHARGING HYBRID
Näyttävästi muotoiltu NX 300h -hybridi on täydellinen
yhdistelmä ylellisyyttä, järkevää tilankäyttöä ja nautinnollista
ajoelämystä. Itselataava, edistyksellinen hybriditekniikka sekä
Lexus Safety System+ -turvajärjestelmä takaavat huolettoman
matkanteon. Tutustu uudistuneeseen malliin osoitteessa lexus.fi.
Hienostuneinta hybridivoimaa jo 13 vuotta.

Klubilehden Janne Virkkunen pommitti ministeriä lehden lukijoita
kiinnostavilla kysymyksilla

Suurten yhteistyö
heitellyt Suomea
Maakuntauudistus oli kuitenkin sivuosassa ministerilounaalla. Häkkäsen
rooli hallituksessa on yhtä salkkua
laajempi ja siksi hän aloitti suuremmilla kuvioilla. Ministeri oli huolissaan
sääntöperusteisen järjestyksen murtumisesta.
”Trump, Erdogan ja Putin rakentavat
kahdenvälisiä diilejä, jolloin pienet valtiot häviävät. Suomen historia osoittaa,
että suurten yhteistyö on heitellyt Suomea. Sääntöperusteinen järjestelmä on
ollut meille hyvä.”
Kansallisvaltioiden on Häkkäsen
mielestä hyväksyttävä se, että tehdään
kompromisseja. Uskalletaanko luopua
vähän omista eduista, jotta saadaan
isompia asioita aikaiseksi, Häkkänen
kysyi.

Suomessa keskusteltava
sääntelyn purusta
Nyt on hänen mielestään menossa
vaihe, jossa sopimuksia rikotaan ja
EY-tuomioistuimen ratkaisuja kiistetään, EU-tasolla Puolan oikeusvaltio
on heikoilla ja eurooppalaisia arvoja
poljetaan.
Ratkaisu on Häkkäsen mielestä
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Tilaisuuden vetäjä Olli Alho antoi puhujalle kirjalahjan.

siinä, että sääntöperusteinen järjestelmä kyetään säilyttämään, koska
siitä syntyy luottamus kansainvälisissä
yhteyksissä. Häkkänen moitti Venäjää Etyk-rikkeistä ja päätyi odotetusti
siihen, ettei pidä edes keskustella EU:n
Venäjä-sanktioiden poistamisesta.
Suomessa pitää Häkkäsen mukaan
keskustella sääntelyn purkamisesta,
sillä ”meidän ei pidä elää pilkuntarkan sääntelyn alla”. Liiallinen sääntely
estää ministerin mielestä innovaatioiden tekoa, mutta samalla pitää pystyä
mittaamaan tuloksia ja arvioida asioita
tulosten perusteella. Pelitilaa paikallistasolle, jotta voidaan tuottaa innovaatioita, oli ministerin viesti Klubilla.
Oikeusministeri puolusti suomalaista järjestelmää, jossa eduskunnan
perustuslakivaliokunta tulkitsee lainsäädännön perustuslainmukaisuutta.
Ministeri muistutti, että perustuslakituomioistuimet ovat käytössä maissa,
jotka ovat jossakin historiansa kehitysvaiheessa ajautuneet diktatuuriin.

Yksityisyydensuojaa
tukemaan valvonta
Antti Häkkänen kiiruhti myös tiedustelulainsäädännön uudistamista.
Uudistaminen on hänen mielestään
tarpeen siksi, että viranomaisilla ei nyt

ole valtuuksia, joita muualla on käytössä. Hän korosti tarvetta luoda tehokas valvontajärjestelmä, koska lainsäädännöllä puututaan kansalaisten yksityisyydensuojaan. Siksi perustetaan
parlamentaarinen valiokunta seuraamaan prosesseja ja varmistetaan, että
oikeus myöntää luvan puuttua yksityisyydensuojaan, Häkkänen sanoi.
Oikeusministeri oli huolestunut
myös kotitalouksien velkaantumisesta
ja kansalaisten talousosaamisen heikentymisestä.
Antti Häkkäsen esiintyminen oli
sujuvaa ja selkeäsanaista. Vastaanotto
oli hyvä ja vaikutti vahvasti siltä, että
klubilla oltiin tyytyväisiä nuoren (32)
ministerin esiintymiseen.
Häkkänen on nykyisin kokoomuksen varapuheenjohtaja ja oikeusministeriksi hän tuli viime toukokuussa.
Häkkänen on tunnettua kokoomussukua Mäntyharjulta, jossa sijaitsevalta
maatilalta ”on lähdetty poliittisiin harrastuksiin jo sadan vuoden ajan”.
Kansanedustaja Häkkäsestä tuli
viime vaaleissa ja juuri nyt näyttää
vahvasti siltä, että poliittisesta urasta
voi tulla kohtuullisen pitkä. ❖

NX 300h
alk. 52 043 €
NX 300h alk. 52 043,84 €, sis. toimituskulut.
EU-yhdistetty kulutus 5,1-5,3 l/100 km. CO2-päästöt 117-123 g/km.

Teksti: Jyrki Vesikansa
Kuvat: Antti Virkkunen

Historian illassa ennätysyleisö pohti Suomen itsenäistymistä

Marraskuun suurlakko
syksyn 1917 käännekohta

Martti Häikiö, Eino Ketola ja Risto Volanen alustivat Historian illassa.

Historian illassa 9.11. keskusteltiin dramaattisesta ajasta lokakuun 1917 vaaleista tammikuussa
1918 alkaneen moninimisen
sodan puhkeamiseen. Paneelissa olivat prof. Martti Häikiö,
dos. Eino Ketola ja tohtori Risto
Volanen tämän kirjoittajan johtaessa puhetta. Yleisöä oli ennätysmäärä, yli 140 klubin jäsentä.
Oli kulunut tasan sata vuotta siitä,
kun eduskunta päätti asettaa
Suomelle kolmipäisen valtionhoitajakunnan.
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luksi pyysin kommenttia
kahteen vaihtoehtoiseen
tulkintaan, jotka kai
hallitsevat suuren yleisön
historiakuvaa.

l Pentinkulma-tulkinnassa korostetaan tilattoman väestön, etenkin
torpparien vaikeuksia ja tyytymättömyyttä. Eduskunnan hajotus
elokuussa 1917 nähdään porvariston petoksena. Kun silloin kaatui
valtalaki, ei itsenäisyys suuremmin
innostanut työväestöä. Ei sitä tosin
vastustettukaan. Porvarit kieltäytyivät
kaiken lisäksi tyhmyyttään hakemasta
heti itsenäisyydelle tunnustusta Leniniltä, kunnes Saksa heidät siihen ajoi.
Tällöinkin tarvittiin sosialistien apua.

Väkivaltaisuudet olivat valitettavia,
mutta porvarit provosoivat punakapinaan julistamalla suojeluskunnat
hallituksen joukoiksi.
l Vapaussota-tulkinnassa painotetaan Pietarin tapahtumia, bolševikien
kiihotusta sekä yhteiskunnallista
turvattomuutta. Viimeistään lokakuun
vallankumouksen jälkeen nähtiin
täysi ero Venäjästä välttämättömäksi.
Niin Saksan tuki kuin suojeluskuntien järjestäminen olivat jopa ainoita
keinoja sekä ulkoisen itsenäisyyden
että sisäisen turvallisuuden varmistamiseksi. Itsenäisyyssenaatti oli
laillinen enemmistöhallitus maailman
demokraattisimmassa maassa. Sisäisiä
uudistuksiakin valmisteltiin.

Illan vetäjällä Jyrki Vesikansalla ja Risto
Volasella riitti keskusteltavaa.

Suomen itsenäisyyden pohdinta veti Klubin saliin Historian illan ennätysyleisön.

Häikiö hämmästeli, miten yleisesti
Suomessa sivuutetaan SDP:n vallankumousyritykset ja hypätään suoraan
punavankileirien kurjuuteen. Tragediaa ei olisi syntynyt ilman kapinaa.
Ei ole kuitenkaan haluttu syyllistää
puoluetta, jolla on sama nimi, vaikka
se on muuttunut vuosista 1917-18.
Ketola korosti, että tapahtumat
Suomessa olivat osa Venäjän vallankumousta ja ensimmäistä maailmansotaa. Yhteiskunnalliset epäkohdat
ja nälän aiheuttama katkeruus olivat
tosiasioita, mutta sytykkeet vallankumoukseen tulivat Pietarista.
Volanen hylkäsi Pentinkulman
näkökulman. Sotasurmatiedostoon
kirjatuista yli 30.000 kuolleesta vain
muutamia kymmeniä oli torppareita
– jokseenkin yhtä monta molemmin
puolin. Historian ikkuna kuitenkin
avautui pariksi kuukaudeksi ja Suomi
ymmärsi syöksyä siitä itsenäisyyteen.

15.11. Santeri Alkion ehdotuksesta
korkeimman vallan haltijaksi. Sitten
se vahvisti tällä valtakirjalla kesäiset
lait kuntademokratiasta ja kahdeksan
tunnin työpäivästä.
Työväenliike peruutti nyt vallankumouksen – yhden äänen enemmistöllä. Tästä sitä moittivat sittemmin Lenin ja Stalin, joka pian käväisi
Helsingissä SDP:n puoluekokouksessa
innostamassa kumoukseen. Volasen
mielestä kumous olisi voinut onnistua, eihän maassa ollut edes poliisia,
omasta armeijasta puhumatta. Ketola
tosin epäili, olisivatko kumouksellisten johtajat pystyneet tähän sen
enempää kuin talvella 1918.

l Seuraavassa paneelin näkemyksiä eri teemoihin:
Maalaisliitto voitti lokakuun alun
vaalit mm. toteamalla, ettei SDP
tähdännyt torppien itsenäistämiseen,
vaan maan ottamiseen yhteiskunnalle.
Selkeä itsenäisyyskanta innosti, kun
vanhoissa porvaripuolueissa oli sekä
itsenäisyyssuunnan että varovaisen
linjan kannattajia. Äänestysvilkkaus
nousi, mikä vaikutti SDP:n tappioon.
Puolueen asennoituminen vaaliin
oli ristiriitainen. Enemmistöaseman
menettäminen radikalisoi työväenliikettä.
Lokakuun vallankaappaus Pietarissa katkaisi valtioyhteyden Venäjään.
Päätös valtionhoitajatroikasta hautautui ja marraskuun suurlakosta tuli
käännekohta. Vasemmisto lähti kohti
vallankumousta ja kovassa paineessa
eduskunta julistautui yöistunnossa

l Väkivaltaisuudet Suomessa
olivat kiihtyneet kesästä 1917 alkaen.
Suurta huomiota herätti Alfred Kordelinin murha 7.11. eli samaan aikaan
bolševikkikaappauksen kanssa. Matruusijoukkion teon tausta on jäänyt
kiistellyksi. Suurlakon aikana surmattiin jo kymmeniä siviilejä ja vihapuheet jyrkkenivät molemmin puolin.
Väkivalta ajoi sovintoa SDP:n
kanssa etsineen Maalaisliiton vanhojen porvarien rinnalle ja P.E.
Svinhufvudin itsenäisyyssenaattiin.
Ohjelmansa mukaisesti senaatti julisti
Suomen itsenäiseksi, minkä eduskunta vahvisti 6.12. Sitten haettiin
itsenäisyydelle tunnustusta. Leniniltä
se saatiin, valkoiset venäläiset eivät
tähän koskaan taipuneet.
Saksan roolista syksyllä 1917 on
kiistelty. Häikiön mukaan suomalaiset
vain käyttivät hyväksi Ludendorffin
pyrkimystä nostaa vastarintaa kaikkialla Venäjän länsireunalla. Suomen edustajaksi Berliiniin lähetetyllä
Edvard Hjeltillä oli toki avoin valtakirja.

l Suomen sisäinen kehitys eteni
samaan aikaan omaa rataansa. Maassa
oli yhä kymmeniä tuhansia kurittomia
venäläisiä sotilaita, aseitakin alettiin
saada niin työväen kaarteille kuin
suojeluskunnille. Olisiko ajautuminen
sotaan voitu välttää?
Ketolan mielestä niin monet
voimat ajoivat kohti konfliktia, että
tämän pysäyttäminen olisi ollut
ylivoimaista. Volanen korosti, että
suurlakon jälkeen suojeluskuntia
oli vahvistettu niin, että Venäjältä
saapunut Mannerheim saattoi johtaa
laillisen hallituksen joukot voittoon.
Häikiö toki varoitti liioittelemasta
myöhemmän historian valossa hänen
merkitystään; Mannerheimilla ei ollut
mitään osuutta itsenäisyysjulistukseen.
SDP päätti vallankumouksen
aloittamisesta 25.1.1918. Samaan
aikaan Viipurissa jo kahakoitiin ja
Mannerheim järjesteli senaatin valtakirjalla Pohjanmaalla joukkojaan.
Seuranneista tapahtumista keskustellaan klubilla tasan sata vuotta
myöhemmin eli 25.1.2018 kello 19.00
alkaen. ❖
Kirjoitus perustuu professori Martti
Häikiön, dosentti Eino Ketolan ja tohtori
Risto Volasen keskusteluun Jyrki Vesikansan isännöimässä Historian illassa 9.11.
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Teksti: Kari Storckovius
Henkilökuva: Jarmo Heinonen

Jos hakkuita lisätään, Suomen metsien hiilinielu
ja metsien hiilivarasto pienenee.
Suunnitelluilla toimilla Suomen nettopäästöt
eivät vähene vuoteen 2030 mennessä.

Klubi-illassa pohdittiin:

Hakata vai säästää

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa puun käyttöä
suunnitellaan lisättäväksi
noin viidenneksellä eli 15
miljoonaa kuutiometriä. Kriitikoiden mielestä hakkuiden
lisääminen vaarantaa tavoitteet ilmastonmuutoksessa
ja uhkaa metsien monimuotoisuuden säilyttämistä.

I

lmaston lämpeneminen
ja ihmisten toiminnan
aiheuttama hiilidioksidipäästöjen lisääntyminen
on ilmastomuutoksen keskeisiä
syitä. Metsäekosysteemillä on
keskeinen rooli ilmakehän hiilidioksidin sitomisessa puuainekseen. Hyvän metsänhoidon
ja uudistamisen myötä Suomen
puuvaranto on kasvanut huolimatta mittavista hakkuista.
Siihen sisältyvä hiilivarasto on
myös kasvanut niin puustossa,
puutuotteissa kuin metsämaassa
ja fossiilia polttoaineita on korvattu puuenergialla.
Metsä myös hengittää ja
maaperäprosessit sekä hakkuut
vapauttavat hiiltä ja se toimii
hiilinieluna vain silloin kun
metsään sitoutuva hiilimäärä
kasvaa. Kun metsä vanhenee,
se ei enää toimi hiilinieluna.
Hiilivarasto kasvaa, jos puiden
yhteyttämisessä sitoma hiilimäärä on suurempi kuin vapautuva hiilimäärä ja silloin metsä
toimii hiilinieluna.
KUVA: SCANSTOCKPHOTO

Tuomo Kalliokoski
(vas.), Jari Leppä ja
Risto Päivinen alustivat puun käyttöä
pohtivassa Klubiillassa.

34

Suomalainen Klubi I 4 I 2017

Hallitusohjelma haluaa
lisää hakkuita
Biotalous on yksi hallituksen
keskeisiä tavoitteita. Halutaan
edellytyksiä synnyttää pitkällä
aikajänteellä taloudellisten ja
teknologisten innovaatioita,

jotka maaraaka-aineisiin yhdistettynä tuottavat uutta liiketoimintaa.
Hallitus ei päätä hakkuiden
määristä, sen tekevät markkinat.
Hallituksen mukaan metsien
vuotuinen kasvu, n. 105 Mm3,
kestää hakkuiden lisäämisen
80 Mm3:iin vuodessa. Maa- ja
metsätalousministeri Jari Leppä
perustelee näkemystä kehittyneen metsänhoidon mahdollistamalla paremmalla kasvulla
ja lisähakkuupotentiaalilla.
Viimeisen n. 30 vuoden jaksolla
hiilinielut ovat vaihdelleet
20–35 MtCo2 :iin ja kansallisen
metsästrategian mukaisilla hakkuilla se säilyisi edelleen tasolla
13–20 MtCO2.
Raakapuun käytöstä valtaosa menee metsäteollisuuden
käyttöön ja osa energiantuotantoon. Tärkeää olisi saada puusta
enemmän irti - arvokkaampia
lisäarvotuotteita, jotka kestävät
pidempään hiilivarastona ja tuovat parempaa lisäarvoa.
Keskusteltaessa tieteellisen
tiedon hyödyntämisestä parlamentaarisessa päätöksenteossa
ministeri Leppä korosti kokemukseensa viitaten, että päätöksenteon kynnyksellä jokainen
päätöksentekijä haluaa kaiken
saatavilla olevan tiedon päätöstensä tueksi.

Tiedeyhteisön
näkökulma
Tuomo Kalliokoski puhui ilmastomuutoksesta ja metsienkäytön
vaikutuksesta siihen. Tiedeyhteisö on esittänyt kritiikkiä
hallituksen linjasta. Tutkijoiden
johtopäätösten mukaan suurimmat hiilivarastot ovat vanhemmissa ja suojelluissa metsissä
vaikka nopeasti kasvavat nuoret
metsät sitovatkin hiiltä nope-

ammin. Suunnitellut metsien
hakkuut pienentävät hiilinieluja
ja metsien hiilivarastoa useiksi
vuosikymmeniksi. Luonnonvarakeskuksen pitkäaikaiskokeiden mukaan puuston tilavuus suurenee kun hakkuita
vähennetään. Jos niitä lisätään,
Suomen metsien hiilinielu ja
metsien hiilivarasto pienenee.
Suunnitelluilla toimilla Suomen
nettopäästöt eivät vähene vuoteen 2030 mennessä.
Tiedeyhteisön keskeinen
johtopäätös on, että hakkuiden
lisääminen ei lisää hiilinieluja
eikä varastoja. Suurten teollisuusinvestointien kohteena ovat
sellutehtaat. Tällöin hakkuiden
yhteydessä häviävät hiilivarastot
palaavat nopeasti ilmakehään.
Kalliokoski sanoi, että hän
olisi jättänyt oman kommentointinsa tekemättä, jos hallituksen metsäpoliittinen viesti
olisi ollut työllisyys- ja talousnäkökulmien korostaminen.
Hän on nähnyt ristiriidan tiedeyhteisön tekemän tutkimuksen ja hallituksen halulla lisätä
hakkuita.
Keskustelijat päätyivät johtopäätökseen, että fossiilitaloudesta on päästävä eroon ja
saatava biotaloutta tilalle. ❖
Kirjoitus perustuu maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän,
tutkijatohtori Tuomo Kalliokosken
ja mittavan metsäntutkijan uran
tehneen klubiveljen Risto Päivisen
alustuksiin Risto Seppälän isännöimässä Klubi-illassa 15.11.
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Teksti: Teemu Torvelainen

Tiedätkö mitä lyhenteet ja
termit AI, AR/VR, Big data,
blockchain, 5G tai IoT tarkoittavat? Näiden termien taakse
kätkeytyy joukko teknologioita, jotka muuttavat maailman
nopeammin kuin tiedämmekään. Blockchain eli lohkoketjutekniikka yksistään tulee muuttamaan maailmaa enemmän
kuin internetin tulo.
- Olemmeko valmiita muutokseen, kysyy Pekka Sivonen.

-K

aikesta tuntemastamme tiedosta
90 % on syntynyt
viimeisen kahden
vuoden aikana, kertoo Sivonen.
Internettiin on yhdistetty 50 miljardia laitetta ja määrä kasvaa koko
ajan. Sensoreita, jotka mittaavat eri
asioita, on triljoonia. Miten käytämme tätä tietoa liiketoiminnassa,
yhteiskunnassa ja itsemme osalta.

Suomen digitalisaation tila

KUVA: SCANSTOCKPHOTO

Vuonna 2030 Suomen kansantuotteesta yli 30 prosenttia on digitaalista, datan ja tekoälyn avulla.
Seuraavan 20 vuoden aikana puolet
kaikista nykyisistä toimenkuvista
tulee häviämään, mutta syntyy
myös uusia. Joudumme ratkomaan
ongelmia, joista emme vielä tiedä,
välineillä, joita ei vielä ole edes piirustuspöydällä.
Sivonen näkee, että erityisesti
matkailun, teleliikenneteknologian, liikenteen, biotalouden,
terveydenhuollon, energian,
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merenkulun ja koulutuksen alueella
meidän tulisi ottaa
digitalisoinnista kaikki
hyöty irti.
Eikä pelkästään
Suomessa,
sillä
markkinat ovat
globaalit
ja digimaailmassa on pyrittävä ehdottomaan
maailmanvalloitukseen,
kakkossijoja ei jaeta.

Suomi

01010
10100
11010
01010

Ekosysteemit avainasemassa
Uudessa maailmassa ekosysteemit
mullistavat toiminnan – kaikkea ei
tarvitse eikä pidä tehdä itse, vaan
verkostoituminen on avainasemassa.
Arvon tuottaminen syntyy kaksisuuntaisissa alustatalouden yrityksissä, jotka ovat vuorovaikutuksessa
keskenään. Toisaalla jättimäiset yritykset (FANG – Facebook, Amazon,
Netflix ja Google) tietävät sinusta
yllättävän paljon asioita ja käyttävät sitä hyväkseen. Tieto on uutta
valuuttaa.

Miten varautua muutokseen?
Onneksi olkoon, jos olet eläkkeellä –
puolet nykyisistä työtehtävistä tulee
häviämään automaation ja robotisaation myötä. Tämä koskee kaikkia
työntekijäryhmiä. Miten rakennemuutos hallitaan yhteiskunnan
tasolla? Yhtenä vastauksena tähän
Sivonen esittää osaamisen ja kyvykkyyden lisäämisen. Tällä hetkellä

Suomessa on 10 000 ihmisen vaje
tietotekniikassa ja samanaikaisesti
miljoonan ihmisen uudelleenkoulutustarve. Yksilö joutuu ottamaan
enemmän vastuuta omasta osaamisestaan jatkuvan oppimisen
periaatteella.
Suomi on aina uskonut
teknologian hyväksi tekevään
voimaan. Teknologia on nykyään kaikkien saatavilla eikä se
itsessään ole enää kilpailuedun
luoja. Se, joka osaa soveltaa teknologiaa nopeimmin, on vahvoilla.
Osaammeko muokata lainsäädäntöä siten, että se mahdollistaa uudet
digitaaliset palvelut ja ansaintalogiikat? Onko terveystietojemme data
turvallisesti tallennettu? Polarisoituuko yhteiskunta digiosaajiin ja
-häviäjiin, ykkösiin ja nolliin? Onko
Suomella, etenkin johtajilla ja päättäjillä, käsitys siitä mitä pitää tehdä,
jotta Suomi pysyy digitaalisen maailman kartalla?
Digitalisaatio kaikkine uusine
termeineen jää vielä hämäräksi,
kunnes ehkä joku aamu siihen
heräämme. Unilukkarina toimii
Pekka Sivonen, joka haluaa ravistella meidät hereille kollektiivisesta
narkolepsiasta.
Mahdollisuudet ovat suurempia kuin uhkakuvat, toteaa Juha
Tschokkinen toiveikkaasti tilaisuuden lopuksi. ❖

AI: tekoäly,
artificial intelligence
AR/VR: keino- ja virtuaalitodellisuus, artificial
reality, virtual reality
Big data: suuret datamassat, raakadata isossa
määrin
blockchain: lohkoketjutekniikka, uusi luottamusmalli, joka perustuu
hajautettuun verkostoon
5G: seuraava matkapuhelinteknologia
IoT: teollinen internet,
esineiden internet,
internet of things

Tekesin digitalisaation strategioista
ja ohjelmista vastaava johtaja Pekka
Sivonen esitelmöi Suomen digitaalisesta kilpailukyvystä maailmalla
tänään ja tulevaisuudessa Klubilla
19.10.2017. Isäntinä olivat Juha
Tschokkinen ja Hans Purola.
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Teksti: Tapani Ruokanen
Kuvat: Antti Virkkunen

Illan isäntä Tapani
Ruokanen jakoi vilkkaan
keskustelun puheenvuorot rinnallaan
Lenita Airisto.

Diplomiekonomi Lenita Airiston, 80, Kirjaillassa

Lenita itketti ja nauratti
Lenita Airisto on suomalaisille
tuttu julkisuuden hahmo, klubin
Kirjan illassa paljastui aiemmin
tuntematon Lenita.

D

iplomiekonomi Lenita
Airiston, 80, elämäkerta
on kuin suuri ranskalainen muotilehti: 416 sivua ja
1200 kuvaa, kannessa vetäviä otsikoita, kuten ” Voitontahdolla nousuun!
Lapsuuteni herätysääni – ilmatorjuntasireeni. Miehiä, jotka säväyttivät ja
pysäyttivät.”
Lenita kertoi, että teos on henkilökohtainen elämäkerta, mutta samalla
Suomen ja maailman historiaa - ja
katsaus tulevaisuuteen.
Kirja julkistettiin Santahaminassa
– miksi?
- Olen omistanut kirjan puolustusvoimille ja kutsuin mukaan viime
sotien veteraaneja, lottia ja sotainvalideja. Halusin kiittää heitä, sillä ilman
heidän uhrauksiaan, minusta ei olisi
tullut sitä, mikä tuli. Heidän ansiostaan minä sain vapauden ja tulevaisuuden, Lenita kertoi.
Kirjassa on vauhtia, mutta myös
hyvin koskettavia kohtia. Monet
silmät kostuivat, kun Lenita kertoi,
miten Talvisodan syttyessä hän oli
kaksivuotias ja koko lapsuutta hallitsivat pelko, nälkä ja kylmyys.
- Veret pysäyttävä sireenin ulvonta
tuntui vasanpohjassa, koko kehossa, ja
sai aikaan pahoinvoinnin. Juoksimme
kerrostalomme kellariin, kaikki istuivat siellä aivan hiljaa. Sisareni Annemi
joutui palaamaan koulusta kotiin
pommien jo jytistessä talvisodan alkaessa. Osa koulutovereista menehtyi.

Sotainvalidit
Ja Suomen neito

Aarno Cronvall hurmasi illan vieraan.
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Lenita kertoi myös kuinka evakossa
Helsingin ulkopuolella käytiin koulua
ja äiti vaihtoi perheen vaatteita ruokaan.

- Kouluun tuli suuren inkeriläisperheen lapsista vain yksi ja opettaja kysyi syytä tähän. Vastaus oli,
ettei lapsilla ollut kuin yhdet yhteiset
kengät. Sodan jälkeen näin kaikkialla
nuoria miehiä, joilta puuttui käsi tai
jalka tai molemmat, monet olivat
sokeita. Sotainvalidien keski-ikä oli 25
vuotta.
Sotainvalidien veljesliitto järjesti
varainkeruukampanjan, Suomen
Neito –kilpailun, jonka Lenita Airisto
voitti 1954. Tätä ennen kilpailun olivat
voittaneet Teija Sopanen 1953 ja Armi
Kuusela 1952. Myöhemmin syntyivät
Miss Suomi –kilpailut.
Lenita oli täyttänyt 17 vuotta ja
pääsi matkalle Kaliforniaan Yhdysvaltoihin Miss Universum-kilpailuun.
Tästä tuli yksi käännekohta elämään.
- Näin heti, ettei tämmöinen suomalainen luomu pärjää siellä – minulla
ei ollut meikkejäkään – ja keskityin
tilaisuuksiin, joissa kerroin Suomesta
ja selviytymisestämme. Kaikki muistivat, että pieni Suomi oli se maa, joka
maksoi velkansa ensimmäisen maailmansodan jälkeen.
Lenita vaihtoi kalliin presidenttiluokan lentolippunsa viikon mittaiseen laivamatkaan, jolla hän tutustui
suomalaiseen liikemiesvaltuuskuntaan. Tästä alkoivat hänen suhteensa
elinkeinoelämään. Lenita palasi Kaliforniaan ja Yhdysvaltoihin muoti- ja
matkailushown kanssa vuosikymmeniä myöhemmin.

Television alku
ja Success Story
Tes-televisio oli tekniikan ylioppilaitten kokeilu Albertinkadulla Helsingissä – kun lähetys alkoi, soitettiin
kaikille noin 20 katsojalle:
- Sanoimme, että pankaa telkkari
päälle, täältä tulee ohjelmaa! Yleisradio ei uskonut televisioon, mutta minä
uskoin, koska olin nähnyt Amerikassa
tv:n vaikutuksen. Työskentely näiden

huippuälykkäiden teekkarien kanssa
innosti, Lenita kertoi. Tästä alkoi suomalaisen tv-legendan ura.
Lenita loi muoti- ja matkailushown,
jota tiimi esitti ympäri maailmaa. Suomesta alkoi muotoutua kuva luovana
maana, jossa korkean tason muotoilu,
tekstiilit, mutta myös järeä vientiteollisuus esittäytyvät yhdessä.
Success Story Finland eli Lenitashow 1986-1991 oli maailmanlaajuinen, suurin suomalainen vientipromootio siihen saakka: mukana olivat
Finnair, Nokia ja Mobira-puhelimet,
metsä- ja paperiteollisuus, Neste Chemicals muoveineen, Rauma-Repola
aluksineen, KOP ja Pohjola, Wärtsilä,
Finlandia-votka, hotellit, autolautat ja
muut kuljetuspalvelut.
- Tuhannet tulivat katsomaan. Kiinan taivaallisen rauhan aukion kansankongressin palatsissakin, kommunistien kaikkein pyhimmässä, oli 6000
kutsuvierasta ja se oli uutinen Kiinan
televisiossa. Vastaavaa ei ole eikä
tule”, Lenita nauratti yleisöään.
Lenita seuraa maailman kehitystä –
esimerkiksi keinoälyn uusimpia luojia.
Hän seuraa myös maailmanpolitiikkaa
tarkasti. Naista väheksyvät miehet
saivat kyytiä myös klubi-illassa. Mihin
perustuu tämä energia ja itseluottamus:
- Isääni. Hän ei sanonut, että minä
uskon tai että minä toivon sinun pärjäävän. Hän sanoi: minä tiedän, että
sinä pärjäät.¨
Opettaja oli varoittanut, että noin
omapäinen ja tottelematon tyttö joutuu vaikeuksiin elämässä. Vaikeuksia
on tullut, mutta Lenita ei ole antanut
periksi. ❖
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Teksti: Markku Valkonen
Kuvat: Antti Virkkunen

Klubilaiset tutustuivat mallikkaasti Suomen

Pankin taiteeseen
Aiko Tsukaharan upea,
valonhohtoinen Cloud
koristaa pankin Kaarisalia
Lennart Segerstråhlen
freskosta Suomi rakentaa kehkeytyi surun
kuvaus, mutta myös
jälleenrakentamisen ja
tulevaisuuden toivon
hymni, oppaana toiminut
Markku Valkonen sanoo.

Komeaa porrasaulaa sävyttää Rissasen teoksen ohella Lennart Segerstrålen kuuluisat Finlandia-freskot Suomi
herää ja Suomi rakentaa (1943). Niiden
kuva-aiheita taiteilija kehitteli jo ennen
kuin talvisotaa, mutta sodan puhkeaminen teki pietà-motiivista traagisesti
ajankohtaisen, samoin kävi rakennusteemalle. Siitä kehkeytyi surun
kuvaus, mutta myös jälleenrakentamisen ja tulevaisuuden toivon hymni.

Eva Anttilan tekstiiliteos
koristaa Marmoriaulaa
Eva Anttilan tekstiiliteos Työ ja elämän koloristinen vivahteikkuus on aivan omaa luokkaansa.

Tämän jutun näkökulma on lehden päätoimittajan pyynnöstä
poikkeuksellinen. Se käsittelee
klubilaisten ja heidän puolisoidensa vierailua Suomen Pankin taidekokoelmassa ryhmän
oppaan, ei opastettavien näkökulmasta. Siis: vieraat, kaikkiaan
26 henkeä, saapuivat ajallaan
Snellmanin patsaan selkäpuolelle pankin ovelle. Sisälle päästyä
opas, allekirjoittanut pankin taidetoimikunnan asiantuntijajäsen,
sekä Jukka Valle, toimikunnan
sihteeri toivottivat vieraat tervetulleiksi. Ryhmä vaikutti fiksulta ja
se käyttäytyi koko taidekierroksen ajan moitteettomasti, mikä
pankin turvajärjestelyiden puolelta ansaitsee kiitoksen.
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A

llekirjoittanut selvitti pankin
noin 900 teosta käsittävän
kokoelman taustaa. Itsenäisyyden aikana pankki on
pyrkinyt hankkimaan kulloisenkin
ajankohdan merkittävää taidetta tukeakseen suomalaisia taiteentekijöitä ja
luodakseen arvokkaat puitteet yhdelle
valtakunnan tärkeimmistä instituutioista. Tälläkin hetkellä pankki ostaa
elävien taiteilijoiden merkittäviä teoksia
muutaman hankinnan vuosivauhtia.

Porrasaulaa sävyttää
Segerstrålen Finlandia-freskot
Opastuksen keskeiset kohteet olivat pankin monumentaaliteokset. Jo
aulasta käsin näkyy osa Juho Rissasen kolmiosaista lasimaalausta, joka
on lajissaan maamme suurin. 1933
valmistuneen teoksen aiheina ovat
Suomen (silloiset) keskeiset elinkeinot:
maatalous, uittomiesten näkökulmasta
kuvattu puunjalostus sekä Helsingin

silakkamarkkinoiden kuvana esitetty
kaupankäynti.
Riissasen valtava triptyykki toteutettiin Pariisissa ja yllättäen siihen
sisältyy muutama perin ranskalainen elementti: etualan uittomiehen
takataskusta häämöttää samppanjapullo (Rissaselle rakas ylellisyys), joen
vartta koristava mänty on Pariisin
puistojen mustamänty (ei esiinny
Suomessa) ja viljalyhdettä kohottava
naisfiguuri vaikuttaa lähinnä bretagnelaiselta (taustanaan pyökkirivistö,
mikä ei ole tavanomaista suomalaista
metsämaisemaa). Näihin yksityiskohtiin ei ole aiemmin kiinnitetty huomiota ja mikäli opas ei riittävästi kehunut
itseään niiden selvittämisestä, tulkoon
se tässä sivumennen ja vaatimattomasti mainittua. Yksityiskohdat halukas löytää Suomen Pankin kotisivuilta
klikkaamalla otsikkoa Kansakunnan omaisuutta. Se esittelee kuvin ja
sanoin yli 50 kokoelmateosta.

Porrasaulasta ryhmä siirtyi hyvässä
järjestyksessä Kultakannan ja Kuparinkannan saleihin. Niiden monumentaaliteokset ovat Dora Jungin
koko seinän peittävät abstraktein
kuvioin toteutetut tekstiilit. Opas ratkesi ylistämään suomalaisten tekstiilitaiteilijoiden merkittävää roolia sodanjälkeisen modernismin kukoistuksessa. Ne pitäisi hänen näkemyksensä
mukaan ottaa historioissa huomioon
samalla viivalla Sam Vannin, LarsGunnar Nordströmin ja Juhana Blomstedtin tuotannon kanssa. Pankin

uuden puolen Marmoriaulaa koristaa
Eva Anttilan hieno tekstiiliteos Työ ja
elämä (1952), jonka koloristinen vivahteikkuus on aivan omaa luokkaansa,
vertasipa sitä kenen tahansa maalarin
saavutuksiin. Teos kuvaa 1950-luvun
henkeen Suomen nousun avaimia,
opiskelua ja ahkeruutta.
Pankin aarteisiin kuuluu Akseli
Gallen-Kallelan Aino-triptyykin
alkuperäinen, Pariisissa 1889 maalattu
versio. Opas varoitti tulkitsemasta
maineikasta teosta patriarkaattisen
menon yksinkertaisena ilmentymänä. Taiteilija oli valinnut Lönnrotin Kalevalasta Aino-tarun traagiset
loppukohtaukset (eivät muuten sisälly
koottuihin kansanlauluihin), jossa
Aino kieltäytyy jyrkästi vanhan uroon
kosinnasta, menee Wellamon neitojen
kutsusta veteen ja maalauksen keskiosassa pilkkaa Väinämöistä, joka
luulee saaneensa kalan pyydykseensä.
Patriarkaatti kuulee kunniansa.
Kierrokseen kuului muiden harvinaisuuksien lisäksi Eliel Saarisen Setelityttö (1922), jonka mallina toimi Suomen taidehistorian kuvatuin ammatti-

Klubilaiset puolisoineen kuuntelevat Markku Valkosen selostuksia pankin taideteoksista.

malli, Lydia Metsämäki (1893 – 1981).
Teoksen harvinaisuus piilee siinä, että
Saarisen impressionistisia maalauksia
ei useinkaan näe taidekokoelmissa
ja lisäksi se, että arkkitehti sisällytti
Lydian pitkän vartalon suunnittelemiensa setelien figuureihin.

Aiko Tsukaharan
valonhohtoinen Cloud
Pankin kokoelmiin kuuluu joukko
pääjohtajien muotokuvia, kuinkas
muuten. Yksi niistä kuvaa Klaus
Warista. Perimätieto tosin kertoo, että
malli inhosi Unto Koistisen maalaama
muotokuvaa. Taiteilijan boheemius ja
mallin vastakkainen maailma eivät
kaiketi luontuneet yhteen, mutta lopputulos on Suomen taiteen muotokuvataiteen ehdotonta kärkeä.
Paljon muutakin kierroksen aikana
nähtiin kuten Kaarisalia koristavat
Tapio Wirkkalan kertopuusta tehty
reliefi Eteläpohjalainen jokimaisema
(1953) sekä Aiko Tsukaharan upea,
valonhohtoinen Cloud (2012). Ryhmä
pysyi näillä loppumetreilläkin hyvin
koossa (muunlaisiakin ryhmiä, varpusparven kaltaisia, opas on kierrättänyt) ja kuunteli valppaasti (kovakorvaisiakin ryhmiä opas on kohdannut).
Lähdön hetkillä Antti Virkkunen esitti
toivomuksen uusintakierroksesta,
koska kaikki eivät olleet mahtuneet
mukaan. Järjestynee ensi vuoden puolella, arveli Jukka Valle.
Opas pääsi lämpimien hyvästien
jälkeen kostuttamaan lievästi kuivahtanutta kurkkuaan saksalaisella
oluella (pankin ulkopuolella, tietenkin). Aah!❖
Suomalainen Klubi I 4 I 2017
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on harrastusklubi

SUOMALAINEN KLUBI

Teksti: Kalevi Suortti

Luonto- ja kuvausviikonloppu

Parikkalan Siikalahtea pidetään
Sisä-Suomen
arvokkaimpana
lintukosteikkona.
Juuri sinne Klubin
kamerapiiri toteutti
onnistuneen luonto- ja
valokuvausretken toukokuussa.

R

etkelle osallistui kymmenen klubiveljeä mukaan
lukien armoitettu ornitologioppaamme Lasse J. Laine.
Majoituspaikkamme, Hotelli Laatokan
portti, sijaitsee 6-tien varrella muutaman sadan metrin, käytännössä
näköyhteyden, päässä Suomen ja
Venäjän rajasta. Arktinen muutto oli
parhaimmillaan. Tähän liittyi myös
retken ehdottomasti vaikuttavin elämys, kun yli 40 000 valkoposkihanhen massa lensi matalalla ylitsemme.
Hanhien vyöry kuulosti metsäsaarekkeen takaa lähes tavarajunan jylinältä ja hetkessä hanhimassa pimensi
taivaan minuuteiksi. Lintuihmiset

Taivaanvuohen soidinlentoa ei ole helppo kuvata. Yritystä ei puuttunut. Kuvaaja: Kalevi Suortti
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Taivaanvuohi soidinlennollaan.
Kuvaaja: Kalevi Suortti

ovat kiinnostuneita myös lajimääristä.
Havaintoja tehtiin yhteensä 106 eri
lintulajista. Parhaimmiksi nimeäisin
kaulushaikaran, luhtakanan, tundrametsähanhen, merikotkan, mehiläishaukan ja piekanan.

Kuvia kymmeniä tuhansia ruutuja
Retkenaikaiseksi valokuvasaldoksi tuli
yhteensä varmasti useampi kymmenentuhatta. Itse kuvaamisen lisäksi
yhdessäolo tarjosi oivan mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia kamerakalus-

Koko ryhmä Pohjanrannan lintutornilla. Kuvaaja: Jyry Louhisto
Suomalainen Klubi I 4 I 2017
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Retki opetti tuntemaan
sekä luontoa että
valokuvaamista paljon.

Matkalla saatiin myös opetusta. Antti
Reenpää opena, Lasse J. Laine oppilaana. Kuvaaja: Kalevi Suortti

tosta sekä kamerankäytöstä erilaisissa
olosuhteissa ja erilaisia kohteita kuvattaessa. Retki opetti tuntemaan sekä
luontoa että valokuvaamista paljon.
Erityinen kiitos matkan onnistumisesta kuuluu Laineen Lassen
lisäksi kamerapiirin isännälle Lars
Lindemanille. Lars oli rakentanut
hyvän yleisohjelman sekä löytänyt
meille retken tavoitteita erinomaisesti palvelevan majoitusratkaisun.
Ohjelmaamme kuului myös lounas
Parikkalan kunnan tuoreen elinkeinojohtaja Pekka Reimanin kanssa.
Hän kertoi eteläkarjalaisen rajakunnan historiasta sekä tulevaisuuden
näkymistä. Viikonlopun päätteeksi
vierailimme Parikkalan patsaspuistossa. Puisto on edesmenneen Veijo
Rönkkösen luomus ja se koostuu 560
moni-ilmeisestä, pääosin ihmishahmoisesta, betonipatsaasta. Puisto oli
meille kaikille uusi ja hämmentäväkin
kokemus. ❖

Passissa Markku Aalto-Setälä, Seppo
Viljanen ja Mikko Tolvanen.
Kuvaaja: Kalevi Suortti

Hotelli Laatokan iltarusko näkymä järvelle.
Kuvaaja: Kalevi Suortti
Suokukot pariutumisrituaaleissaan. Kuvaaja: Kalevi Suortti

Klubiveli Lasse J. Laine opasti porukkaa luonnon ja lintujen maailmaan.
Kuvaaja: Kalevi Suortti

Kuovipari Pohjanrannan kosteikolla. Kuvaaja: Kalevi Suortti
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Yli 40 000 hanhea yllätti metsän takaa. Kuvaaja: Jyry Louhisto
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Juhlavuoden valokuvakilpailu ratkaistu

Voittoa tavoitteli 14 kuvaajaa 118 kuvalla

K

lubin kamerakerho järjesti
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi valokuvakilpailun. Sarjoja oli neljä:
”Suomalaiset”, ”Suomen luonto”,
”Mitä olemme saaneet aikaan” ja
”Muut aiheet”. Kilpailukuvia jätettiin
yhteensä satakahdeksantoista kappaletta neljältätoista eri kuvaajalta.
Suosituin sarja oli ”Suomen luonto”,
johon jätettiin peräti neljäkymmentäkuusi kuvaa. Kilpailun tuomariston
muodostivat tietokirjailija Pekka Punkari ulkopuolisena asiantuntijana sekä
Klubin kuvataidetoiminnan vetäjä ja
johtokunnan jäsen Antti Virkkunen.
Kilpailun palkinnoista vastasi kolme
yhteistyökumppania Rajalacamera,
Canon ja Nikon.

”Suomi-neito 2017”
paras henkilöuva
Sarjan ”Suomalaiset” voittajaksi
tuli Matti Kekäläinen kuvalla ”Eevi2017v”. Matti kertoo kuvan taustasta
seuraavaa: ”Nähdessäni vastasyntyneen Eevin, tuli minulle välittömästi
mieleen uusi Suomi-neito, jonka
toinen käsivarsi on korkealla kuin
Suomen karttakuvassa. Eevi nukkui
rauhallisesti tulevaisuuteensa luottaen
auringon hymyillessä. Olkoon hän
Suomi-neito 2017.” (kuva 1)

”Katse” vei luontosarjan
”Suomen luonto” -sarjan voitti Mikko
Voipio kuvalla ”Katse”. Mikko kertoo, että ”kampelat tykkäävät loikoilla hiekkapohjalla tai levien seassa
kivillä, kuten kuvassa. Tämä veijari oli
valinnut päivänpaistattelupaikakseen
kiven saaren rantavedessä mahdollistaen lähestymisen alaviistosta. Näin
sain kuvan siitä silmien tasolta. Kun
vielä rihmalevä luo maskin, jonka läpi
minua tuijotetaan, tuntuu, kuin kala
yrittäisi seurata kuvaajaa piilosta.”
(kuva 2)

Kuva 40 vuoden takaa voitti ”Mitä
olemme saaneet aikaan”-sarjan
”Mitä olemme saaneet aikaan” -sar-
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VOITTAJAT

Tekstija kuva: Kalevi Suortti

Klubi-lehti
onnittelee
voittajia

KUVA 1.

KUVA 3.

Yhteiskuvassa sarjojen voittavat vasemmalta oikealle Matti Kekäläinen, Markku Alhava,
Tuomo Hatva ja Mikko Voipio.

jassa parhaaksi nousi Markku Alhavan
kuva ”Suomenlahden Helmen ihme
helmikuussa 1977”. Markku kommentoi kuvaansa seuraavasti: ”Kaupunkikuvan taltiointi; Suomen pääkaupungin merkkirakennukset – Korkein
oikeus, Presidentinlinna, Uspenskin
katedraali ja Rahapajan talo – ja niiden
ympäristön ilme tyypillisenä tuhnuisena helmikuun arkiaamuna vuonna
1977. Kodachrome-diasta tehty vedos.
Vaikka nyt 40 vuotta myöhemmin
nämä rakennukset ovat kunnostettuina ennallaan, kuten myös Katajanokan vanhan talokannan siluetit,
miljöö on varsin erilainen. Aallon
rakennus hyppää edelleenkin silmille
ja viime vuosien uudisrakennelmat
ovat olleet silkkaa kaupunkikuvan
tuhoamista.” (kuva 3)

on hauskaa talvisessa ja aurinkoisessa
puistossa lasketella pulkalla. Kuva on
otettu puiston laidalla olevan kerrostalon 7. kerroksen parvekkeelta”,
Tuomo kertoo kuvansa taustasta.
(kuva 4)
Kussakin sarjassa palkittiin kolme
parasta kuvaa. Lisäksi jaettiin sarjoittain kunniamainintoja. Canonin
lahjoittaman pokkarikameran voitti
kaikkien osanottajien kesken järjestetyssä arvonnassa Seppo Kimanen.
Palkituista kuvista järjestetään ensi
vuoden alussa näyttely klubiravintolan
tiloissa. ❖

Valokuvakilpailun
yhteistyökumppanit

”Talviriemua Koffin tornin juurella”
paras ”Muut aiheet” -sarjassa
Sarjan ”Muut aiheet” voitti Tuomo
Hatva kuvalla ”Talviriemua Koffin
tornin juurella”. ”Kuvassa on esitetty
kilpailun Suomi 100 vuotta -teeman
mukaisesti nuorta ja vanhaa. Vanhaa edustaa monikulmainen Koffin
puiston tiilestä tehty torni. Lapsilla

KUVA 2.

Tulokset:
”Suomalaiset”
• Matti Kekäläinen ”Eevi-2017v”
• Tuomo Hatva ”Ikäpolvet kohtaavat”
• Markku Aalto-Setälä ”Vetoo…
vetoo”
Kunniamaininnat: Yrjö Klippi,
Olli Kansanen ja Kalevi Suortti

”Suomen luonto”

Helsingin Suomalainen Klubi kiittää

KUVA 4.

• Mikko Voipio ”Katse”
• Olli Kansanen ”Ruska tekee
tuloaan”
• Rauno Haapala ”Haminalahden
syksy”
Kunniamaininnat: Seppo Kimanen x 2

”Mitä olemme
saaneet aikaan”
• Markku Alhava ”Suomenlahden
Helmen ihme helmikuussa 1977”
• Tuomo Hatva ”Jätkäsaari kasvaa”
• Tuomo Hatva ”Isä ja poika”
Kunniamaininnat: Seppo Kimanen ja
Tuomo Hatva

”Muut aiheet”
• Tuomo Hatva ”Talviriemua Koffin
tornin juurella”
• Seppo Kimanen ”Unelmien
puistossa”
• Markku Aalto-Setälä
”Sinivalkoiseen väriin turvaamme”
Kunniamaininnat: Heimo Talponen,
Tuomo Hatva ja Markku Aalto-Setälä
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Teksti: Timo Martikainen

Skruuvi osaksi Suomen
aineetonta kulttuuriperintöä

Suomalainen Skruuvi
valloittaa Lontoota

Klubin jäsenille alennusta kirjoista

Alennus Otavan kirjoista on 30 % sekä WSOY:n ja Tammen kirjoista 40 %
Klubimme jäsenille on neuvoteltu alennukset Otavan ja WSOY:n kirjoista, jo
kustantamojen
omistaJA
kirjakaupoista.
Alennuksen
ASUJENASUSTEIDEN
PESULAsaa näyttämällä jäsenkortt
YLI 40 V. KOKEMUKSELLA

ASUJEN- JA ASUSTEIDEN PESULA
YLI 40 V. KOKEMUKSELLA
ASIANTUNTIJA
- OSAAJA
Professori Olli Jännes
(vas) luennoi Skruuvin pelaamisesta Reform
Clubin korttihuoneessa.

AUTOLLE ASIAKASPAIKKA PIHASSA

n Klubin skruuvarit matkustivat Bridgen kotiin Lontooseen marraskuun alussa.
Matkalle ei lähdetty Bridge, vaan suomalainen Skruuvi
mielessä.
Tarkoitus oli opettaa veljesklubillamme, The Reform
EDUSTABridgen
MAINITTAVA
Clubilla
pelaajille Skruuvin alkeita.

KUVA: SCANSTOCKPHOTO

SUOMALAISEN KLUBIN
JÄSENILLE 20 % ALENNUS

PESUJA JÄTETTÄESSÄ
Opetus jatkuu tammikuussa 2018

Skruuvi on osa Suomen aineetonta kulttuuriperintöä. Asiasta
päätti marraskuun loppupuolella
Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Skruuvin lisäksi valittiin 51 muuta
kohdetta aineettomaan kulttuuriperintöön.

V

ain Suomessa pelattava
skruuvi on erinomainen
korttipeli. Tämä mukaansa
tempaava peli vaatii ja kehittää mm. strategista ajattelua, riskinottoa ja sen hallintaa – se on siis oiva
tapa pitää yllä ja parantaa aivotoimintaa.
Aineeton kulttuuriperintö voi olla
mm. suullista perinnettä, esittävää
taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja. Asiaan
liittyvän Unescon yleissopimuksen
tavoitteena on tunnistaa ja säilyttää
tavat tai ilmiöt toimivina sekä vaalia
niitä elinvoimaisina. Yleissopimuksen
piiriin kuuluu yli 160 valtiota, ja Suomi
on ollut mukana vuodesta 2013.
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Yleissopimukseen kuuluu aineettoman kulttuuriperinnön kansallisen
luettelon laatiminen, joka toteutettiin
Museoviraston ohjauksessa. Kevättalvella 2016 avattu avoin wikipohjainen
luettelo tarjosi yhteisöille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään.
Toisessa vaiheessa haettiin kansalliseen aineettoman kulttuuriperinnön
luetteloon, jonka kohteista päätti Ope-

Klubin skruuvi-turnajaisten kiertopalkintona on Toro-patsas, jota säilytetään
Ylppö-kabinetissa. Skruuvia on pelattu
Klubilla sen alkuajoista lähtien.

tus- ja kulttuuriministeriö 23.11.2017.
Elävä perintö -wikiluettelon avauduttua Klubin skruuvijaosto laati suomeksi ja englanniksi esityksen tämän
pelin sisällyttämiseksi luetteloon, ja
samana vuonna kahdella kielellä valmistuneet skruuvin käsikirjat olivat
osa tätä hakuprosessia. Klubimme esitys sai varauksettoman tuen maamme
kaikilta skruuvia pelaavilta klubeilta,
seuroilta ja yhteisöiltä. Skruuvia on
pelattu mm. Helsingin Suomalaisella
Klubilla ja Kuopion Klubilla niiden
perustamisesta lähtien sekä Haminan
skruuvikerholla noin 130 vuotta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
päättää yhteisöjen laatimien ehdotusten ja Museoviraston valmistelun
pohjalta esityksen yhdeksi kohteeksi
Unescon kansainvälisiin luetteloihin.
Toistaiseksi Unescon listoilla ei ole
ainuttakaan suomalaista kohdetta.
Nyt on käynnistettävä työ skruuvin
saamiseksi tulevina vuosina näillekin
listoille. ❖

Skruuvin vastaanotto
oli hyvä ja innostunut. Pelin alkeet
Pohjoisesplanadi
37 sisäpiha
ja pelituntuma
iskostui tikkipelin taitajien tietoisuuteen
www.pyykkipoika.fi
luontevasti.
Jo toisena päivänä maistui peli, pieni maiden
P. 09 47800170

välinen ottelukin käytiin.
Tuloksellista yhteistyötä jatketaan Lontoossa ensi vuoden puolella, jolloin pyritään perustamaan skruuvikerho,
jossa aloitetaan säännölliset viikkopelit.
Hiljattain klubilla tehdyn Skruuvioppaan englanninkielisen painoksen kirjoittaja, professori Olli Jännes
ASUJEN- JA ASUSTEIDEN PESULA
palaa Lontooseen opettamaan tammikuun lopulla.
YLI 40 V. KOKEMUKSELLA
Veljesklubin lisäksi mukaan tulee pelaajia lähistön
kuudesta muusta klubista.
ASIANTUNTIJA - OSAAJA
Näin saadaan kaksi pelipöydällistä lontoolaisia tutustumaan pelin alkeisiin.
AUTOLLE ASIAKASPAIKKA PIHASSA

PELLERVO ERKKILÄ

SUOMALAISEN KLUBIN
JÄSENILLE 20 % ALENNUS
EDUSTA MAINITTAVA
PESUJA JÄTETTÄESSÄ
Pohjoisesplanadi 37 sisäpiha
www.pyykkipoika.fi
P. 09 47800170

Skruuvarit tauolla upean Reform Clubin tiloissa.

Otavan kirjakauppa
WSOY:n kirjakauppa
ASIANTUNTIJA - OSAAJA
www.otava.fi/
www.wsoy.fi/
Uudenmaankatu
10, Helsinki
Korkeavuorenkatu
AUTOLLE
ASIAKASPAIKKA
PIHASSA37,
Avoinna
Helsinki
maanantai
- perjantai kello
Avoinna
SUOMALAISEN
KLUBIN
10.00
18.00
- perjantai klo
JÄSENILLE 20 maanantai
% ALENNUS
lauantai suljettu
10.00 - 18.00
sunnuntai suljettuEDUSTA MAINITTAVA
lauantai klo 10.00 - 15.00
PESUJA JÄTETTÄESSÄ
sunnuntai suljettu
Alennus ei koskePohjoisesplanadi
oppikirjoja.
37 sisäpiha

Tammen
www.tam
kustann
yhtio-tam
Korkeavuo
Helsinki
Avoinna m
tiistai perj
- 18.00
lauantaisin
sunnuntai

www.pyykkipoika.fi

Alennuksen saa normaalihintaisista WSOY:n, Tammen ja ReadMe:n kirjoist
P. 09 47800170
Tammen oppimateriaaleja, Sanoma Pron tai muiden Bonnieriin kuulumatto
kirjoja eikä Tammen ja WSOY:n arvoteoksia.

Klubin jäsenille alennusta kirjoista

Alennus Otavan kirjoista on 30 % sekä WSOY:n ja Tammen kirjoista 40 %
Klubimme jäsenille on neuvoteltu alennukset Otavan ja WSOY:n kirjoista, jo
kustantamojen omista kirjakaupoista. Alennuksen saa näyttämällä jäsenkortt

POINTCOOL SERVICE OY

Otavan kirjakauppa
www.otava.fi/
Uudenmaankatu 10, Helsinki
Avoinna
maanantai - perjantai kello
10.00 - 18.00
lauantai suljettu
sunnuntai suljettu

WSOY:n kirjakauppa
www.wsoy.fi/
Korkeavuorenkatu 37,
Helsinki
Avoinna
maanantai - perjantai klo
10.00 - 18.00
lauantai klo 10.00 - 15.00
sunnuntai suljettu

Tammen
www.tam
kustann
yhtio-tam
Korkeavuo
Helsinki
Avoinna m
tiistai perja
- 18.00
lauantaisin
sunnuntai

Suurkeittiölaitteiden ja
kylmäkalusteiden huolto
Alennus
ei koske oppikirjoja.
pääkaupunkiseudulla

Alennuksen saa normaalihintaisista WSOY:n, Tammen ja ReadMe:n kirjoist
Pointcool
- Service
Oy
Tammen oppimateriaaleja, Sanoma Pron
tai muiden
Bonnieriin
kuulumatto
Konetie 1
kirjoja eikä Tammen ja04300
WSOY:n
arvoteoksia.
Tuusula
Puh. 09-8387 420
Fax 09-8387 4220
e-mail. pointcool@pointcool.fi

POINTCOOL SERVICE OY
Suomalainen Klubi
Suurkeittiölaitteiden
ja
kylmäkalusteiden huolto
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KLUBIN TAPAHTUMAVINKIT

Hyvät Klubiveljet. Mitäpä, jos tulisitte joukolla seuramaan mm. näitä tapahtumia.
Kulttuuritilaisuuksiin myös avecit mukaan!

31.1. (ke) klo 18.30 *

Maanpuolustus
Mikä on Venäjän asevoimien tila ja iskukyky? Minkälainen
on venäläinen sodan kuva? Miltä Venäjän asevoimat näyttävät Suomen lähialueilla?
Puhujana sotilasprofessori, Maanpuolustuskorkeakoulun
dosentti, everstiluutnantti Petteri Lalu, ST, dos., opetusalana
operaatiotaito ja taktiikka, erityisesti venäläinen sotataito.
Isäntänä Lauri Leskinen.

23.1. (ti) klo 18.00 *

Teetä ja tietoa
(avec)

Teelaadut ovat kuin viinejä ja niitä
voi maistella samalla tavoin. Pirkko
Arstila johdattaa meidät aistimaan
ja nauttimaan erilaisia teelaatuja
musiikin kera. Teebuffet 25€.

8.2. (to) klo 19.00 *

1.2. (to) klo 19.00

Suomesta tekoälyn soveltamisen kärkimaa.
Alustajina ja paneelikeskusteluun osallistuvat:
Hallituksen tekoälyhankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
Pekka Ala-Pietilä, Silo.ai:n toimitusjohtaja Tero Ojanperä.
Isäntänä Aimo Maanavilja

Uni hyvinvoinnin ja terveyden
perustana - miten voin parantaa
omaa nukkumistani. Vieraana
dosentti Henri Tuomilehto.
Isäntänä Jussi Huttunen

Teknologian ilta

Lääketieteen ilta

Herkullista joulua hyvässä seurassa
ja Onnellista Uutta Vuotta 2018
toivottaa Klubiravintolan henkilökunta!

2 .2. (pe) klo 19.00 *

Gourmét-ilta (avec)
Sesongin herkut. Menu: blinit ja mateenmäti
perinteiseen tapaan, madetta talon tapaan,
appelsiinia ja suklaata. Hinta 67 euroa.
Tervetuloa aperitiiville klo 18.00 lähtien.
Ilmoittautuminen 29.1. mennessä.
Isäntänä Jorma Hämäläinen.

Helsingin Suomalainen Klubi on myös gourmé-klubi

Klubiravintola palvelee jälleen ma 8.1. lähtien.
Joulutauolla meidät tavoittaa parhaimmin osoitteesta myynti@klubiravintola.fi
www.klubiravintola.fi • myynti@klubiravintola.fi • puh. 050 5721 531
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C-sarjan erikoishintaiset
varustepaketit alk. 498 €.

Etusi jopa

5 742 €

C 160 A Premium Business kokonaishinta alk. 43 079,70 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €). Vapaa autoetu 795 €/kk, käyttöetu 645 €/kk.
CO2-päästöt 132 g/km, EU-keskikulutus 5,9 l/100 km. C 160 T A Premium Business kokonaishinta alk. 44 766,57 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €). Vapaa autoetu 825 €/kk, käyttöetu 675 €/kk. CO2-päästöt 135 g/km, EU-keskikulutus 6,0 l/100 km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä
kk-maksulla alk. 30 €/kk. Kuvan auto lisävarustein. Ajotietokoneen kieli: englanti. Varustepakettien lopullinen hinta määräytyy auton CO2-arvon perusteella.

Mercedes-Benz C-sarjan erikoishintaiset
varustepaketit alk. 498 €.
Nyt voit tehdä omasta C-sarjalaisestasi vieläkin ainutlaatuisemman ja täydentää varustetasoa
oman makusi mukaisesti erikoishintaisilla varustepaketeilla. Tutustu tarkemmin C-sarjaan
ja varustepakettien sisältöön www.mercedes-benz.fi/tarjouskampanjat.
Esimerkkilaskelma
Ulkopuolen AMG-paketti
Sisätilan paketti
Audiopaketti
Pysäköintipaketti 360
Yhteensä:

Kampanjahinta

Norm. hinta

ETUSI

497,61 €
497,61 €
497,61 €
497,61 €
1 990,44 €

2 105,28 €
1 939,41 €
1 888,37 €
1 799,06 €
7 732,12 €

1 607,67 €
1 441,80 €
1 390,76 €
1 301,45 €
5 741,68 €

Esimerkkilaskelmassa C 180 A Premium Business. Laskelma perustuu: CO2-päästöt 136 g/km
(AMG ulkopuolen pakettiin kuuluvilla 18” vanteilla) ja AMG Line sisätilan paketti.

Mercedes-Benz Suomi

@mbsuomi

Mercedes-Benz Suomi

